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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kontenjan Grupu Başkanlığından; Malî ve 
İktisadi İşler Komisyonunda açık bulunan üye
liğe Vehap Güvenç'in aday gösterildiğine dair 
tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonunda açık 
bulunan üyeliğe, teklif veçhile, Cumhurbaş
kanınca seçilen Üye Vehap Güvenç seçildi. 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle 
alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın görüşülmesi bitirildi ve açık oya sunuldu. 

Abana ve Bozkurt adlan ile iki ilce kurul-
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ması hakkındaki kanun tasarısının görüşül
mesi; yapılan teklifler uyarınca, gelecek birle
şime bırakıldı. 

Gelecek toplantının 2 Temmuz 1968 Salı 
gününe bırakılmasına dair İstanbul Üyesi Fik
ret Gündoğan'm önergesi okundu ve kabul 
olundu. 

2 Temmuz 1968 Salı günü saat 15 te top

lanılmak üzere birleşime saat 18,05 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 

Mehmet Ünaldı Ömer Ucuzal 
Katip 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TASARI 
1. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kad

roları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kad
ro cetvellerinde değişiklk yapılmasına dair 
2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (Millet Meclisi 1/520; Cumhuriyet Sena
tosu 1/905) (Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarına) 

RAPORLAR 
2. — 6831 sayılı Orman Kanununa bir mad

de eklenmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 2/124; Cumîhuriyet Senatosu 2/246) (S. Sa
yısı : 1138) 

3. — Ankara üniversitesi Kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/379; Cumhuriyet Senatosu 1/893) (S. Sayı
sı : 1139) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1968] 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Enver Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — 57 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, müzakerele
re başlıyoruz. 

BAŞKAN — Dört aded gündem dışı konuş
ma talebi vardır. Sayın üyeler bendeniz Baş
kanınız olarak gündem dışı konuşmanın sade
ce ve sadece muacceliyeti olan, tabiî âfetler 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

gibi, sel, yangın, zelzele veya komşu memle
ketlerde harb hali veya memleketi daha yakın
dan ilgilendiren, zaman kaybına müsaadesi 
olmıyan hususat içindir. Görüyorum ki gün-
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dem dışı konuşmalar umumiyetle sözlü soru 
mevzuu olabilecek mevzulara inhisar ©diyor. 
Bu sebeple sayın arkadaşlarımın isteklerini te
ker teker arz edeceğim. 

Sayın Ahmet Yıldız yeni kurulan Atatürk 
Enstitüsü ile ilgili olarak gündem dışı konuş
mak üzere söz istemektedir. Atatürk Enstitü
sü âcil mevattan değildir. Bu sebeple bende
niz bunu, gündem dışı mevzuu olarak telâkki 
etmiyorum ve kendilerine söz vermiyeceğim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, söz hakkımda direniyorum. 

BAŞKAN — Direniyorsanız oya koyarım. Tü
zük gereğince oya koymak mecburiyetindeyim. 
Sayın Yıldız'in bu mevzuda konuşmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Sayı Hüseyin öztürk, bugün hâlâ tazeliği
ni muhafaza eden ve Cumhuriyet Senatosunda 
yeteri kadar üzerinde görüşülmiyen üniversite
deki boykotun nedenleri ve alınması gereken 
tedbirler hakkında gündem dışı söz talebetmek-
tedir. Bu mevzuda, bundan evvelki birleşim
lerde, birkaç defa gündem dışı konuşma yapıl
mış ve bir de Senato araştırması talebi görü
şülmüş, karara bağlanmıştır. Bu itibarla bu 
hususta kendilerine söz veremiyeceğimi arz 
ediyorum. 

Direniyor musunuz efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜHK (Sivas) — Direniyo

rum, çünkü memleketin başına felâket geti
ren... 

BAŞKAN — Rica ederim, onu söz hakkınız 
bahşedilirse o zaman kürsüden beyan edersi
niz. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Fethi Tevetoğlu... 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Görüş

me talebimi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Peki efen

dim. 

1. — İçel Üyesi Lûtfi Bilgen'in; yazları sert 
geçen bir kısım illerimizde uygulanan yaz mesai 
si hakkında demeci. 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Bilgen, Hafta ta
tili Kanunu hakkında, yaz mesaisi yapan vilâ
yetlerde Cumartesi çalışma saatlerinin tanzimi 
konusunda gündem dışı söz istemektedir. 

| Sayın Bilgen, bu kanun üzerinde mi, yoksa 
I konu bir karar mevzuu mudur, bir kanun mev

zuu mudur? 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Bu kanun tatbi
katıdır ve bir kararla tadil edilebilir. Müsaade 
ederseniz üç - dört dakikalık bir beyanda bulun
mak istiyorum.... 

BAŞKAN — Kararla tadil edilebilir mi? 
I LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. Müstaceldir, 

çünkü sıcak memleketlerde tatbik edilmekto 
olan yaz mesaisi hakkında. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Sayın Baş
kan kıymetli arkadaşlarımız; 2 Kânunusani 1340 
tarihli ve 39i sayılı Hafta Tatili Kanunu; 
1 . 6 . 1935 tarihinde ve 2735 sayılı Kanunla 

I tadil edilmiş. Bu kamında tatil günleri hakkın
da şöyle bir madde var : «Hafta tatili Pazar gü
nüdür. Bu tatil 35 saatten eksik olmamak üzsre 
Cumartesi günü saat 13 te baslar» der. Yaz me
saisi yapan 16 vilâyet var, Türkiye'de. 16 vilâ
yetin içerisinde bir kısmı saat 7 de başlar, bir 
kısmı 7,30 da başlar. Saat 13,30 da veya 14.00 te 
de mesai biter, günlük mesai 6,5 saattir. Yalnız 
Cumartesi günleri 4 saattir. Şimdi her gün dai
reye gelmeye alışkın olan köylü Cumartesi günü 
da sabahleyin saat 7 de dairelerin önüne yığılı
yor ve saat 9 a kadar bekliyorlar sıcak bölge-

j lerde, bu kötü durumdur. Vakit kaybediyorlar. 
i Ayrıca memurlar her gün saat 7 de çalışmaya 
i alışmışlardır, saat dokuza kadar onlar da kah-
! vede pinekliyorlar, vakit kaybediyorlar, günün 

en kıymetli saatini öldürüyorlar. 

Şimdi günlük miktar Cumartesi günü dört 
saate münhasırdır, 9 dan 13 e kadar olacak yer
de 7 den 11 e kadar olursa şu faydaları var-

j dır : Her gün 7 de daireye gelmeye alışan hal-
kımız yine yedide gelir, işini görür. Memurlar 

j saat yedide alışmışlardır, daireye gitmeye, yine 
i 7 de başlarlar saat 11 de biter. Günry bölgele-
S rinde çoğu küçük memurlar haftada bir defa 
] yaylaya götürdükleri evlerine erzak götürürler. 

Saat 13 te tatil yapılır, çarşı pazar kapanmıştır, 
çürük meyva ve sebze alırlar, zaten as maaşlı-

I dırlar. Çocuklarına bunlar, bir hafta çürük seb
ze ve meyva yedirme durumunda kalırlar. Şimdi 

I burada memurlarımıza bir fırsat vermek lâzım. 
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Zaten saat 11 de mesai biterse, onlar da evleri
ne rahatça erkenden gidebilirler, tatil de değer
lenir. Mühim olan bu kanunun tatbikatının çok 
ucuz oluşudur. Nihayet 16 vilâyete yazılacak 
mektupların değeri 8 lira eder. 16 vilâyetin 160 
kazasına yazılacak mektupların değeri de 80 
lira eder. Yekûn olarak, 88 liradır, bunun Dev-

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

BAŞKAN — Bir Başkanlık Divanı teskeresi 
vardır, okutuyorum : 

MEHMET EA2ER (Kars) — Bir takririm 
vardı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben rica ettim onu sis geri al
mıştınız Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Söz verdikten 
sonra gönderdim size. 

BAŞKAN — Şimdi tezkereyi okutuyorum 
efendim. 

1. — Arnavutluk Parlâmento Başkanlığınca 
Arnavutluh'u ziyarete davet olunan Parlâmento 
Heyetine Cumhuriyet Senatosundan Mehmet Or
han Tuğrul (Bilecik) ve Orhan Kor (İzmir) in 
katılmalarına dair Başkanlık tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Arnavutluk Parlâmento Başkanı tarafından 

Arnavutluk'u ziyarete davet olunan Parlâmento 
Heyetimize dâhil Cumhuriyet Senatosu üyeleri
nin isimleri aşağıya çıkarılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 

İbrahim ŞevkiAtasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Orhan Tuğrul (A. P.) Bilecik Senatörü 
Orhan Kor (A, P.) (İzmir Senatörü) 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin tasvibine arz 
edeceğim. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadro
ları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 
287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerin
de değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 ta
rihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının, 
havale edildiği komisyonlardan beşer üyenin 

lete yüklediği masraf yani bunun malî portesi 
88 liradan ibarettir. 

Sayın İçişleri Bakanımızdan istirhamımız 
odur ki, bir kararla mürnîdinse bunu bu yaz ta
tiline girmeden evvel tatbik etsinler ve Cumar
tesinin de saat 7 de başlamasını temin etsinler. 
istirhamım bundan ibarettir, saygılarımla. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

iştiraki ile kurulacak bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair Millî Eğitim Bakanı İlhamı 
Ertem'in önergesi 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile 

merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde de
ğişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 
58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet 
Meclisinde kabul edilen metni Senatoya gelmiş 
bulunmaktadır. 

Çok müstacel bulunan bu kanunun bir an ev
vel görüşülebilmesini temin için havale edilmiş 
bulunduğu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonlarından seçilecek beşer kişilik bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine karar ittihazına mü
saadelerinizi saygı ile arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
îlhami Ertem 

BAŞKAN — Takrir Millî Eğitim Bakanlığı
nın kadroları ile ilgili kanun tasarısının görü
şüleceği Millî Eğitim ve Bütçe komisyonların
da beşer üye seçilmek suretiyle teşekkül edecek 
bir Geçici Komisyonun kurulmasına mütedair
dir. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. 

3. -— Umumi hayata müessir âfetler dolayı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon rapo-
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ru (Millet Meclisi 1/231; Cumhuriyet Senatosu 
1/903) (S. Sayısı: 1137) (1) 

BAŞKAN — Konu ile ilgili bir önerge var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1137 sıra sayılı kanun tasarısının görüşül

mesi sona ermiştir. Sözlü soruların görüşülmesi 
sırasında açık oylamasının yapılmasını arz ve 
teklif ederim. A. Nusret Tuna 

Kastamonu 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı''nm, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı bütçesinden yapılan piknik yerine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

BAŞKAN — Sayın Adalı?.. Yok. İki defa 
bulunmadığı için sözlü soru yazılı soruya çev
rilmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun, ilâçlı buğdayların zararla
rına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/479) 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu?.. Yok. 
Sözlü soru bir defaya mahsus olmak üzere gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Oztürkçine'nin, dış ülkelerde yaşıyan veya 
Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/482) 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Dışişleri 
Bakanı cevaplandıracaklardır. 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanınca cevaplan
dırılacaktır. Bakan yok, gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Millî 
Eğitim Bakanını ilgilendiren hususlar vardır. 

BAŞKAN — Efendim, Başbakandan istiyor
sunuz sözlü sorunuzun cevabını, Başbakan adı
na Dışişleri Bakanı görüşecekmiş. 

(1) 1137 S. Sayılı basmayazı 27 . 6 .' 1968 
tarihli 55 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 

BAŞKAN — Biliyorsunuz efendim. Geçen 
birleşimde müzakeresi tamamlanan ve oya arz 
edildiği halde neticesi belli olmıyan Umumi ha
yata müessir âfetler hakkında kanun tasarısı
nın açık oylaması vardır. Sözlü sorular devam 
ederken bu oylamanın yapılmasını istiyen bir 
takrirdir. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasan açık oylarınıza sunulur. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'în, Beykoz ilçe merkezine yapıla
cak otomatik telefon santraline dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

BAŞKAN — Sayın Özden burada, Ulaştırma 
bakanı yok. Soru gelecek bireşime bırakılmış
tır. 

5. -— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, ihracatımızın artmasına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/465) 

BAŞKAN — Sayın Özden?.. Buradalar. Sa
yın Ticaret Bakanı?.. Yok. Soru gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmacanın, erat harçlıklarının artırılma
sına dair Millî Savunma Bakanından sözlü soru
su (6/454) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca?.. Yok. Saym 
Bakan burada. Sözlü soru gelecek birlerime bı
rakılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adah'nın, lâmba ile balık avcılığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/489) 

BAŞKAN —Sayın Adalı?.. Yok. Sayın Tica
ret Bakanı burada. Sayın Adalı bulunmadığı 
için sözlü soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sup
hi Gürsoytrak'ın, ikili anlaşmalara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/490) 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak burada, Ha
riciye Bakanı cevaplandıracağı için, Bakan bu
lunmadığından sözlü soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se-
lâhattin özgür'ün, Devlet Bakanı S ey fi Öztürk'e 
karşı hakarette bulundukları iddiasiyle tutukla
nan öğrencilere dair İçişleri Bakanından sözlü 
soruşv, (6/493) 

BAŞKAN — Sayın Selâhattin Özgür?.. Yok. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Burada. Soru g'elecek 
birleşime bırakılmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun ,29 Nisan Gençlik gününü 
anma toplantısına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/496) 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu?.. Yok. Sa
yın Bakan buradalar. Soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın. edebiyat grupu mezunları
na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/455) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca?.. Yok. Sayın 
Bakan buradalar, soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

(1) 1135 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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12. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Fehmi Baysoı/un, Erzincan ovasındaki taşkın
lara dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
bakanlarından sözlü sorusu (6/497) 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Baysoy?.. Yok. 
Tarım Bakanı ve Enerji Bakanı yoklar. Soru 
g'elecek birleşime bırakılmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir ti yesi 
Ömer Jrcuzal'ın, bozulan Ankara - Kulu karayo
luna dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/498) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal?.. Yok. Sayın Ba
yındırlık Bakanı?.. Yok. Soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer VcuzaVın, Mersin ve havalisindeki limon 
ağaçlarının hastalığına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/499) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal?.. Yok. Sayın Ta
rım Bakanı?.. Yok. Soru gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

,EN İŞLER 

BAŞKAN — Var efendim, buna göre düzen-
liyeceğiz. Grup adına söz isteyenlerin hakkı 
mahfuzdur. 

Söz istiyen arkadaşların isimlerini okuyo
rum : 

Sayın Ataklı, grup adına. Sayın Gündoğan, 
grup adına. Sayın Koksal, şahsı adına. Sayın 
Haserdağlı, şahsı adına, Sayın Hazer, şahsı adı
na. Sayın Öztürkçine, şahsı adına. Sayın Bekata, 
şahsı alına, Sayın Ucuzal, şahsı adına. Sayın 
Tuna, şahsı adına. 

FSEİD MELEN (Van) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Grup adına mı Sayın Melen? 
FESİD MELEN (Van) — Hayır efendim, 

şahsım adına. 
BAŞKAN — Sayın Ataklı. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sıra 

tanzim edildi ise 15 gün evvel istemiştik biz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sizden evvel istediler Sayın 
Gündoğan. 

Geçen birleşimde tesbit ettiğim sıra burada
dır. Lütfen Başkanınıza biraz itimadediniz. 

7. — GÖRÜŞ 

1. —• Abana ve Bozkurt adları ile iki ilçe ku
rulması hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/416; Cumhuriyet Senatosu 1/899) (S. Sa
yısı : 1135) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmama
sını oylarınıza arz edeceğim. 

Raporun okunmasını kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üyeleri kaydedeyim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Daha 
evvel söz istemiştim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet var efendim, grup adına 
istemişsiniz. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan daha evvel müracaatımız olmuştu. 
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MİLLÎ BİRLİK &RUPU ADINA MUCİP 
ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; Abana ve Bozkurt adlarında iki il
çe "kurulması hakkında, kanun tasarısı ile, Kas
tamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 173 arka
daşının, Kastamonu iline bağlı Bozkurt adiyle 
bir ilçe kurulmasına ait kanun teklifi ve Cum
huriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet 
Nusret Tuna'nm, Bozkurt adında bir ilçe ku
rulması hakkında kanun teklifi ve komisyon 
raporları üzerinde Millî Birlik grupunun gö
rüşlerini arz edeceğim. 

Sayın senatörler, huzurunuzda bulunan ka
nun tasarısı ve tekliflerinin açıklıkla anlaşıla
bilmesi için Türk Demokrasi tarihine ve bu 
tarihteki Abana'nm durumuna kısaca bir göz 
atmak gerekmektedir. 

Abana, siyasi kanaatinden dolayı, Kırşehir 
gibi, cszalandırılan, tenzili mevkie tabi tutula
rak ilçelikten köylüğe indirilen bir beldemizdir. 

Demokratik inancın, fikir özgürlüğünün me
deni cesaretle dâvasının mücadelesini yapan 
insanların, bu inançlarına karşı girişilen tutu
mun, Demokratik anlayışla bağdaşması müm
kün değildir. Vaktiyle bir avuç seçmenin oyunu 
almak için girişilmiş olan bu korkunç baskının 
bu gün de devam ettirilmek istenmesi Anaya
sanın üstünlüğüne inançsızlığın, partizan bir 
zihniyetin, halkı hasım kamplara bölerek çıkar 
sağlama eğiliminin bizi millî birlik ve bera
berliğe indirilmek istenen bir darbesi olarak ka
bul etmek mecburiyetinde bırakmaktadır. 

Sayın senatörler; Demokrat Partinin kuru
luşunu mütaakıp, her yerde olduğu gibi, büyük 
bir ümitle Abana'lılar da. D. P. ilçe teşkilâtını 
kurmuşlar ve hızla taraftar toplamaya başlamış
lar iken, milleti hasım durumuna getiren meş
hur «Husumet andı» üzerine Abanalılar, D. P. 
Teşkilâtını feshetmişler ve bunun üzerine D. P. 
idarecileri 84 köylü ve 13 bin seçmenli bir il
çede teşkilât kurabilmek için, Pazaryeri köyün
de D. P. teşkilâtı kurulduğu takdirde, iktidarla 
beraber ilçe merkezini Abana'dan kaldırarak 
Pazaryerine nakledeceklerini yemin ederek ta-
ahhüdetmişlerdir. Bu tutum karşısında D. P. 
den soğuyan Abanalılar 0. H. P. ne, ilçe olmak 
ümidiyle de Bozkurt'lular D. P. ye oy vermiş
lerdir. 

Bu durum 1950 den sonra husumetin daha 
fazla artmasına sebebolmuş ve ara seçimle-
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rinde, oybirliği ile bizi destekleyin diyen D. P. 
milletvekillerine Abana'lılar; «Bizi inandığımız 
dâvadan hiçbir kuvvet çeviremez» demek sure
tiyle hukuksuz bir iktidarın cezalandırma, heve
sine boyun eğmemek inancını ve cesaretini gös
termişlerdir. Bunun üzerine Abana'yı köy yap
mak üzere, karşı partiye oy verdiklerinden 
dolayı cezalandırmak maksadiyle D. P. millet
vekillerinin yaptıkları kanun teklifi 21.12.1953 
gün ve 6203 sayılı Kanun olarak ortaya çıkmış 
ve inançlarından ötürü bir belde halkı cezalan
dırılmış, Anayasa ihlâl edilmiştir. 

Bu hukuk dışı ceza, nihayet 1960 Anayasa
sının yürülüğe girmesinden sonra Anayasa 
Mahkemesine yapılan müracaat üzerine Aba
na'yı köy haline getiren kanun iptal edilmek 
suretiyle ortadan kaldırlmıştır. 

Sayın senatörler, bu husustaki iptal ge
rekçesinin özeti şöyledir : 

1. Abana'lıların seçimlerde C. H. P. ne oy 
vermeleri yüzünden köy haline getirilmesi, se
çim serbestliği ile ilgili, Anayasanın 55 nci 
maddesine; 

2. Abana ilçelikten çıkarılıp köy haline ge
tirilirken ve birkaç kilometre ötede Abana 'nın 
bir parçası olan Bozkurt ilçe yapılırken Coğ
rafi durum, ekonomik koşullar ve kamu hiz
metlerinin gerekleri nazara alınmadığından, 
merkezi idarenin kuruluşuyla ilgili Anayasanın 
115 nci maddesine; 

3. özel çıkarlar için, yada yalnızca belli 
partiler ve kişiler için yasa çıkarılmayıp, ancak 
kamu yararına yasa çıkarılabileceğinden, hu
kuk devleti olma niteliği ile ilgili, Anayasanın 
2 nci maddesine aykırı bulunarak iptal edilmiş
tir. 

iptal kararı ile birlikte iptal kararının altı 
ay sonra 25 . 12 . 1967 gününde yürürlüğe gir
mesi kabul edilmiştir. 

Gerekçeli karar ise, ancak 15 . 1 . 1967 ta
rihinde resmî gazetede yayınlanmıştır. 

Sayın senatörler; şimdi de bundan sonra ne
lerin ceryan ettiğini gözden geçirelim. 

Anayasama Mahkemesi kararının. Millet 
Meclisine bildirilmesine dair tezkerenin 1.7.1967 
de okunmasının hemen akabinde 7 . 7 . 1967 
tarihinde Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 173 A. P. li arkadaşı, Bozkurt'un ilçe yapıl
masına dair kanun teklifini Millet Meclisine 
vermişlerdir. 
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Bu arada Hükümet de 8 . 12 . 1967 tarihli i 
bir kanun tasarısını Meclise sevk etmiş ve Kas
tamonu Senatörü Sayın A. Nusret Tuna da 
11 . 12 . 1967 tarihinde, Anayasama Mahkeme
si karamı da hiçe sayan, aynı bölgenin millet
vekili arkadaşını ve hükümeti de aşan, Abana'-
yı da gene köy olarak Bozkurt ilçesine bağlı 
gösteren bir kanun tasarısını Millet Meclisine 
sunmuş bulunuyor. 

Bütün bu davranışlardan şu neticeleri çı
karmak mümkündür, 

1. Gerekçesi henüz yayınlanmamış olan 
Anayasa Mahkemesinin iptal kararına karşı gös
teride bulunmak, Anayasanın lâfzına ve ruhuna 
inanmamak. 

2. Mahallinde siyasi yatırım, yapmak, Par
lâmentoda adedi çokluğun her şeyi yapmaya ye
terli olduğu zehabını uyandırmak. 

3. Aynı partiden dahi olsaA bir milletvekili 
ile bir Senatörün seçim mücadelesinde bölgede 
hâkimiyet kurmasında Hukuk Devleti kavra
mını feda etmek. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adalet ve Ana
yasa Komisyonu üyesi olan Sayın Ahmet Nus
ret Tuna'nm bilhassa Anayasa konularında 
tam tarafsız ve Anayasaya bağlı bulunması ge
rekirken, bir seçim yatırımı uğruna onun ka
rarlarına karşı gelmesi. 

Bu davranış Cumhuriyet Senatosu için ha
kikaten üzüntü verici bir davranıştır. 

Bundan sonra, buna benzer meselelerde bil
hassa Adalet ve Anayasa Komisyonunun sözcü
sü de olan Sayın Ahmet Nusret Tuna'nm tu
tum ve davranışlarına ne derece itimadetme-
miz gerektiğini ibretle takdirlerinize arz ede
rim. 

Sayın senatörler; gerek Hükümetin, gerek 
Parlâmento üyelerinin müzakeresini yaptığımız 
kanun teklifleri Anayasa Mahkemesinin kararı
na, Anayasanın lâfzına ve ruhuna tamamen ay
kırı olduğu gibi ayrıca Hükümetin, Anayasa 
Mahkemeisnin kararını tatbik etmemesi bakı
mından da ibretle ve endişe ile üzerinde du
rulması gereken önemli bir olaydır. 

Bu teklifler sureta Anayasa Mahkemesinin 
kararını uygular mahiyette ise de, gerçekte 
Anayasa Mahkemesinin kararını fiilen ortadan 
kaldırmaktadır. Anayasa Mahkemesinin kararı 
açıktır, iptal kararının amacı, Abana'yı köy, 
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Bozkurt'u ilçe yapan 6203 sayılı Kanunun tü
münü iptal ederek Abana'yı tekrar eskisi gibi 
ve eski haliyle ilçe yapmaktır. 

Yeni bir kanun çıkarmadan, Abana'nm 
26 . 12 . 1967 günü otomatik olarak ilçe hali
ne getirilmesi gerekirdi. 

Hükümet bunu yapmamıştır. Kararm tatbi
kat sahasına intikal tarihinden sonra dahi 6 ay 
geçtiği halde Anayasa Mahkemesinin kararı 
uygulanmamıştır. Bu duruma göre Hükümet, 
6 aydan beri Anayasayı ihlâl etmektedir. 

Hükümet olarak Anayasa Mahkemesinin 
kararına uymak için Abana ve Bozkurt la ilgi
li kanun tasarısını meclislere sevk ettik, ama 
bugüne kadar bu tasarı kanunlaşmadı demek 
hiçbir zaman Anayasa ihlâlini tahfif edemez. 

Hükümetin evvelâ Anayasa Mahkemesinin 
kararını tatbik etmesi, ondan sonra da, ihtiyaç 
duyduğu şekilde hareket etmesi gerekirdi. 

Meclislere sevk edilen her kanun tasarısı
nın kanunlaşacağını kabul ederek, devlet idare 
etmek, kanun benim zihniyetimin fecî neticele
rini doğurur. 

Anayasanın 152 nci maddesi gayet açıktır. 
152 nci madde «Anayasa Mahkemesi kararları 
devletin yaasma, yürütme ve yargı organlarını 
gerçek ve tüzel kişilerini bağlar.» demektedir. 

Bu maddeye rağmen, Abana konusunda da 
Hükümeti bağımsız hareket halinde görmekte
yiz. Bu Anayasayı ihlâl demektir. Bu, hukuk 
devletini inkâr demektir. Bu, hak ve adaleti 
çiğnemek, kanun yolu ile hakkını alan, yıllar
ca haksız cezalandırılmış bir belde halkının ce
zasını uzatmak demektir. 

Sayın Senatörler; hukuk devletinin temelin
de Anayasa üstünlüğü yatar. Bu üstünlüğü ka
bul eden ve buna inanarak hareket edenler ida
ri yetersizlikte dahi olsalar memleketlerine hiz
met ederler. 

Bu inançta olmıyanlar ise hem kendilerinin, 
hem de memleketlerinin felâketlerini hazırlar
lar. 

Hükümet devlet idaresinin yalnız seçim ka
zanmak olmadığını idrak etmediği içindir ki, 
bu hasut gerçekleri siyasi yatırımlara feda et
mektedir. Nitekim Abana'nın, tekrar ilçe hali
ne getirilmesi hususundaki Anayasa Mahkeme
sinin kararma karşı girişilen, tertiplerde bu ka
naatimizi açıklamaktadır. 
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Sayın senatörler; gene Anayasa Mahkemesi
nin kararında Anayasanın 115 nci maddesine 
aykırı hareket edildiği ifade edilmiştir. 

Anayasanın 115 nci maddesi: «Türkiye mer
kezi idare kuruluşu bakımından Coğrafi duru
muna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetleri
nin gereklerine göre illere, iller de diğer kade
meli bölümlere ayrılır.» Hükmünü getirmiştir. 

Şimdi de, müzakeresini yapmakta olduğu
muz kanun teklifinin bu hükme ne dereceye 
kadar uymakta olduğunu inceliyelim. 

Abana, denk kenarında bir kasabadır. Bir 
kumsal üzerinde kurulmuş, turistik nitelikte
dir. 

Birkaç Km. Güneyinde dağlar ve bu dağla
rın yamacında Bozkurt ilçesi bulunmaktadır ve 
sırtını dağlara dayamıştır. Genişlemesi, inkişaf 
etmesi imkânı mahduttur. 

Abana - Bozkurt arasındaki mesafe 2,5 Km. 
dir. Gerek Bozkurt, gerek Abana bu mesafe 
içerisinde gelişmek imkânına sahiptir. Bu iki 
beldenin topografyası budur. 

Abana'nın deniz kenarında olusu her bakım
dan ona bir üstünlük sağlamaktadır, istanbul -
Hopa yolu üzerinde bulunaktadır. 

Karayollarından aldığımız bilgiye göre sta
bilize halinde olan bu yol bugün Trafiğe açık
tır. 

Coğrafi, sosyal ve ekonomik şartların elve
rişli olduğu Abana'nın bu durumu ile Bozkurt'a 
nazaran daha geniş imkânlara sahip kılınması 
mantığın gereğidir. Halbuki tartışılmakta olan 
kanun teklifi ise bunun tamamen zıddıdır. Geç
mişte yapılmış olan hatanın, devamını öngör
mekte, Anayasa ihlâlini devam ettirmektedir. 

Aslında, bu dar bölg-ede iki ilçenin bulunma
sının hiçbir mâkul gerekçesi olamaz. Ama, par
tizanlık, bilgisizlik, idaresizlik, ilmin gerekleri
ne itibar edilmesi yüzünden işlenen hataların ce
zası milletin omuzlarına yüklenmektedir. 

Her bakımdan Bozkurt'a nazaran üstün du
rumda olan Abana'nın, Anayasa Mahkemesinin 
iptal kararı karşısında 10 köylü bir ilçe haline 
getirilmesi, Bozkurt ilçesine 31 köyün bağlan
ması, siyasi baskıdan başka bir mâna taşıya
maz. Hele Abana'nın batısındaki, kıyıya yakın 
köylerin, Bozkurt'a bağlanmış olmasının izahı 
mümkün değildir. Bölgenin senatörü, bu köy
lerin Abana ile irtibatının yılın uzun bir dev
resinde olmadığını komisyonda beyan ettiler. 

Bu sebebin yeterli olmadığım yaptığımız tet
kikler neticesinde tesbit etmiş bulunuyoruz. 

Sahil yolu açıktır, bu köyler, bu yol vasıta-
siyle Bozkurt'a nazaran Abana ile daha kolay
lıkla irtibat halindedirler. 

Bozkurt, Abana'nın burnunun dibindedir, 
Bozkurt ilçesi için denizde mahreç aramak ak
lın kabul edemiyeceği bir gerçektir. Aynı va
tanın, Türk çocuklarının demirperde gibi bir
birinden ayrı, birbirine hasım durumda bulun
malarını kabul etmek ise en azından insafsızlık 
olur. Bir dansing meselesi yok karşımızda. Bu 
sudan sebeplerle, göçmüş bir iktidarın, zihniye
tini devam ettirmek yanlıştır. 

Sayın senatörler; şimdi de bu kanun tekli
finin, iyi niyetten ne kadar uzak olduğunu 
açıklıyan bâzı gerçeklere de temas etmek isti
yorum. 

5442 sayılı Kanunun il, ilçe ve bucak kurul
ması, kaldırılması, adlarının, bağlılıklarının, 
merkezle sınırlarının belirtilmesi ve değiştiril
mesi hususundaki koymuş oldukları esasları 
inceliyelim ve bunu mevcut duruma tatbik ede
lim. 

5442 sayılı Kanunun 2 nci maddesi şu hu
susları tesbit etmiş bulunuyor: 

«İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkez
lerinin belirtilmesi adlarının değiştirilmesi, bir 
ilçenin başka bir ile bağlanması kanun ile olur. 

ilçe kurulmasında, kaldırılmasında ilgili il 
idare kurulları ile, genel meclislerinin mütalâa
sı alınır.» 

Bu kanun maddesine göre, Kastamonu ilinin 
il idare kurulunun ve il genel meclisinin müta
lâalarının alınması gerekirdi. 

Bu formalite yapılmıştır. 

Yalnız iki kurulun mütalâaları arasında 
açık ve büyük bir aykırılık bulunmaktadır. 

Abana'nın iptal, kararına gitmeden evvel 
Anayasa Mahkemesi, bu hususu da incelemiş ve 
çok isabetli bir muhakeme sonunda; il idare 
kurulları, il genel meclislerine nazaran daha 
tarafsız devlet memurlarından kurulu olduğu 
için, onların verdikleri mütalâaya daha çok 
önem vermek lâzımgelir, diyerek bunu kararın 
gerekçesinde açıklamış bulunuyor. 

Siyasi parti temsilcilerinden meydana gel
miş olan il genel meclisinin, il idare kurulu ka
dar tarafsız olması asla mümkün değildir. 
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İl genel meclisinde çoğunlukla olan siyasi 
parti, parlâmentoda olduğu gibi her şeyden ev
vel maalesef siyasi menfaatini düşünmektedir. 
Nitekim Abana - Bozkurt konusunda da bu 
böyle olmuştur. 

Şimdi de bu kurulların kararlarını gözden 
geçirelim. 

T. C. 
Kastamonu Valiliği idare Kurulu 

Sayı : 736 
il idare kurulu Vali Muavini Sacit Eryük-

sel'in başkanlığında Defterdar Süleyman Er-
gül, Millî Eğitim Müdürü ismail Hakkı Kadıoğ-
lu, Bayındırlık Müdürü ilhan Turan, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Müdürü Dr. Selâhattin Volkan, 
Teknik Tarım Müdürü Turhan Kaya ve Veteri
ner Müdürü Razi Akay'ın huzurları ile toplan
dı. 

25 Haziran 1945 gün ve 4789 sayılı Kanun
la Abana Kazası merkezinin Bozkurt «Pazar
yeri» ne nakline ve adının da Bozkurt olarak 
değiştirilmesine dair 21 . 12 . 1953 gün ve 6203 
sayılı Kanun Anayasa Mahkemesinin 27.6.1967 
gün ve esas 1963/145 Karar 1967/20 sayılı ka-
rariyle iptal edilip bu kararın yürürlüğe gir
mesi için altı aylık bir mehil tanınmış olduğun
dan ve öte taraftan Kastamonu Milletvekili 
Sabri Keskin ve 173 arkadaşı tarafından veri
len bir kanun teklifi ile merkezi Bozkurt ol
mak üzere yeniden bir ilçe teşkili talebedildi-
ğinden bahsile 3324 sayılı Genelge esaslarına 
uygun olarak Abana bölgesi merkez olmak üze
re Abana ilçesi, yine Bozkurt (Pazaryeri) bel
desi merkez ittihaz edilerek Bozkurt namı ile 
ilçe kurulması için mahallinde incelemeler yap
mak suretiyle tanzim edilecek rapor ve yetki
li kurul kararlarının gönderilmesine dair içiş
leri Bakanlığından alınan 10 . 8 . 1967 tarih ve 
il id. Gn. Md. Şb. Md. 22103 - 35/69/6892 sayı
lı yazı üzerine teşkil edilen dört kişilik heyet 
tarafından mahallinde yapılan inceleme sonu
cunda düzenlenen 9 . 9 . 1967 tarihli rapor ile 
lüzumlu cetvel ve belgeler, 5442 sayılı il idare
si Kanununun 2 nci maddesi gereğince müta
lâa alınmak için Valilik makamından 11.9.1967 
tarihinde il idare kuruluna tevdi edilmiş oldu
ğundan okunarak gereği düşünüldü. 

1. — Abana ve Bozkurt beldeleri Kastamo
nu ilinin kuzeyinde olup Çatalzeytin, Devreka

ni, Küre ve İnebolu ilçeleriyle ve kuzeyde Ka
radeniz ile çevrilmiş bulunmaktadır. 

Belde merkezleri hariç yerleşme sahası dağı
nık, sarp arızalı, derin dere yataklariyle birbi
rinden ayrılmış 40 köyün ve 1965 nüfus sayımı
na göre 11 632 kadın ve 8 729 erkek olmak üze
re toplam 20 361 nüfustan ibarettir. 

Bu ilçede arazi dağlık, sarp ve arızalı olup 
ziraate elverişli olmaması yüzünden halkın bir 
kısmının geçimini sağlamak için büyük sanayi 
şehirlerine akımı bir vakıadır. Bu sebeple gerek 
Abana ve gerek Bozkurt beldelerinde yerleşme 
ve nüfus artımı ağır olmaktadır. 

Bu durumun ikinci sebebi de, her iki beldede 
küçük ve orta sanayiin gelişmemiş olması ve ye
tersiz olan orman ürünlerinden halkın istifade 
edememesidir. 

Zirai istihsalin pazarlanmaya yetecek nite
likte olmayışı ve yerli ürünlerinin de çok mah
dut miktarda bulunması sebebiyle pazar ve pa
zarlama durumu mahallî kalmakta, inkişaf ede
memektedir. 

2. İl merkezinin Bozkurt «Pazaryeri» bel
desine bağlıyan Devrakâni - Bozkurt yolu ile 
YSE tarafından açılan Bozkurt - Keşlik yolla
rının mevcudiyeti bakımından ve topağra.fik du
rumu ile idari ve sosyal yönden 1 numaralı cet
velde yazılı 22 aded köyün yeniden kurulacak 
Bozkurt ilçesine, halen geçmekte olan İnebolu -
Abana - Çatalzeytin sahil yolunun ilerde stan
dart Devlet yolu haline getirileceği göz önüne 
alınarak topağrafik durum ve idari yönden ilçe 
merkezine yakınlıkları dolayısiyle 2 numaralı 
cetvelde yazılı 18 köyün de Abana ilçesine bağ
lanması uygun görülmektedir. 

Abana'da bırakılan Beldedeğirmeni, Darsu, 
înceyazı, Yakaören, Güngören, Yakabaşı, Çampı-
nar, Yeşilyuva, Denizbükü köyleri sahil yolu ile 
güzergâhı üzerinde ve çevresinde olduğundan 
Abana ilçe merkezine irtibat stabilize kaplı bu 
şose ile yapılmaktadır. 

Göynükler, Yemeni, Akçam, Elmaçukuru, 
Kadıyusuf köyleri Bayındırlık Müdürlüğünce 
açılan kaplaması yapılmamış köy yolu ile Yaka
başı köyüne ve oradan sahil yolu ile Abana mer
kezine irtibatlıdır. Diğer köyler patika ile bir
birlerine ve Abana merkezine bağlı bulunmak
tadır. 

Bozkurt'tan geçip Abana merkezinin Batı
sında denize karışan Harmason çayı üzerinde 
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yaya geçidi mevcudolup, Karayolları 15 nci Böl- ı 
gesince 90 metre açıklığında trafik köprüsü ya
pımı 1967 programına alınmıştır. 

Bozkurt ilçesinde bırakılan Kayalar, Ambar- { 
cılar, Koşmapmar, Dağköy köyleri Devrekani - j 
Bozkurt - Abana karayolu üzerinde ve yakının- j 
da olduğundan Bozkurt Merkezi ile irtibatlarını 
bu yol sağlamaktadır. | 

Bayramgazi, Kestanesökü köyleri YSE tara- j 
fından açılan köy yolu ile Bozkurt merkezine, 
Yaşarlı, Tutluca, Keşlik köyleri de yine YSE ta- j 
rafından açılan köy yolu yakınında ve üzerinde j 
olması dolayısiyle Bozkurt'la muvasala ve irti
bat temin edilmektedir. Diğer köyler Katırdö- | 
venleri ve patikalarla Bozkurt ilçe merkezine ir- i 
tibatlı bulunmaktadır. ı 

Her iki merkez üzerinde olan Devrekani -
Bozkurt - Abana karayolu ile Abana merkezin- j 
den geçen sahil yolu hariç, kışın geçit vermiye- | 
cek durumdadır. 

îki ilçe arasındaki sınır çizgisi kırmızı ka- i 
lemle haritada işaretlenmiştir. | 

3. Abana ve Bozkurt adı altında kurulacak | 
ilçelerin adları öztürkçe olup, diğer ilçe adla-
riyle iltibas etmemektedir. I 

4. Yeni kurulacak olan Bozkurt ilçesi 1953 
yılından beri ilçe merkezi olduğundan burada i 
memurların aileleriyle birlikte oturmalanna el
verişli binalarla Devlete ait askerlik şubesi, 
jandarma karakolu, sağlık merkezi ve meteoro- j 
loji dairelerinin binaları mevcuttur. Diğer Dev
let daireleri kiralık binalarda oturmaktadır. I 

Diğer taraftan 1945 yılından 1953 yılma ka- j 
dar ilçe merkezi olan Abana'da memurların aile- ! 
leriyle birlikte oturmalarına elverişli binalar, 
sağlık tesisleri ve belediyeye ait boş Hükümet 
binası bulunmaktadır. 

Yukarda açıklanan gerekçe muvacehesinde, 
merkezi Bozkurt «Pazaryeri» beldesi olmak ve 
22 köy bağlanmak suretiyle Bozkurt, merkezi 
Abana beldesi olmak 18 köyü kapsamak üzere 
Abana adiyle birer ilçe kurulması coğrafi, zirai, | 
iktisadi, içtimai ve idari bakımdan uygun mü- j 
talâa edilmiştir. Evrakın Valilik Makamına su- j 
nulmasma 15 . 9 . 1967 tarihinde oybirliğiyle I 
karar verildi. 

ti idare kurulunun kararı bu, arkadaşlarım. 
Şimdi bundan sonra demin de niteliklerini bah
settiğim îl Genel Meclisinin, daha ziyade politik 
kararlar vermeye müsait ti Genel Meclisinin | 
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Abana ve Bozkurt'la ilgili cereyan eden müza
kerelerinin tutanaklarının açıklıyacağım. 

îl Genel Meclisinin 1 nci toplantı devresinin 
4 ncü içtima yılının olağanüstü toplantısının 
1 nci oturumuna Vali Hasan Kurdoğlu'nun Baş
kanlığında 28 . 9 . 1967 Perşembe günü saat 
14,00 te başlandı. 

Yoklama yapıldı : 26 üyeden 25 inin mevcu
dolup, ekseriyet bulunduğundan toplantı açıHdı. 

Başkan : 
Genel Meclisin sayın üyeleri olağanüstü top

lantımız dolayısiyle hoş geldiniz. Hepinizi sevgi 
ve saygı ile selâmlarım. 

Gündemimiz tek maddedir. Abana ve Boz
kurt beldelerinde ilçe kurulması hakkındaki îl 
tdare Kurulunun 15 . 9 . 1967 tarih ve 736 sa
yılı Kararının tetkiki ile bu mevzuun müzakere 
ve karara bağlanması. 

Bu konudaki İçişleri Bakanlığının Valiliği
mize yazdığı yazıyı ve emirlerini evvelâ okuyo
ruz. 

İçişleri Bakanlığının 10 . 8 . 1967 tarih ve 
Şb. Md. 2. No. : 22102 - 35/6892 sayılı emirleri 
okundu.) 

Başkan : 
Genel Meclis karara varmadan evvel diğer 

bütün toplantılarımızda olduğu gibi Vilâyet 
Meclisi Umumi Nizamnamei Dâhiliyesinin 17 nci 
maddesine göre kur'a ile seçilecek özel komis
yona havalesini, badema tezekkür etmek üzere 
teklif ediyorum. Bu konuda söz almak istiyen 

Tosya îl Genel Meclis Üyesi Zühtü îpek'in 
takriri okunuyor, ondan sonra Mehmet Seydi-
beyoğlu söz almış, şunları söylüyor. 

Mehmet Seydibeyoğlu : 
Muhterem Vali Beyefendi, kıymetli Meclis 

üyeleri; şimdi önümüzde hakikaten senelerden 
beri acısiyle gerek Bozkurtlularm olsun, gerek 
Abanalıların olsun gönüllerini yakan bir mesele 
huzurunuza gelmiş bulunuyor. Hepimiz arzu 
ederiz ki, bu mesele tatlılıkla gönül rızasiyle 
halledilmiş olsun. Şimdiye kadar olan gelişmeler 
göstermiştir ki, artık bu belde arasında bağın 
kopmasından veya koparılmasından başka hal 
yolu mümkün değildir. Şunu arz etmekle demek 
istiyorum M, ben işin esasına şahsan muhalif de
ğilim. Yalnız bu toplantıda insaflı bir karara 
varmamız bütün arkadaşların gönüllerinde yat
maktadır. Yalnız girizgâhtan sonra ben iki nok
ta üzerinde usuli mâruzâtta bulunmak isterim. 
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Sayın Vali Beyefendinin bizlere il genel mec
lisinin fevkalade toplantısı için gönderilen da
vetiyede, şimdi okunan İçişleri Bakanlığının 
emirlerinden de bu çıkmaktadır, idarei Umumi-
yei Vilâyat Kanununun 114 ncü maddesi gere
ğince ilişik ruznamedeki mevzuu görüşüp ka
rara bağlamak üzere il genel meclisinin olağan
üstü toplantısı içişleri Bakanlığınca emredilmiş
tir. Şimdi toplantılarımızın ne şekilde yapılaca
ğını gösteren elimizde bir kanun ve bir de da
hilî nizamname vardır. Kanun diyor ki: Bu, ida
rei Umıımiyei Vilâyat Kanununun 114 ncü mad
desidir. Devletçe veya vilâyetçe lüzum görül
düğü halde zaman ve müddet içtima tâyin edi
lerek Meclisi Umumi, sureti fevkalâdede dahi 
içtimaya davet olunabilir. Şimdi şu kanun hük
münden çıkan netice Devletçe veya vilâyetçe lü
zum görülmesi, mesele aşağı kademeden gelen 
bir mesele olmayıp yukarı kademeden gelmek
tedir. Bu itibarla Sayın Valimizin kendilerinin 
Genel Meclisin toplanması hususunda bir düşün
ce ve davetler bahis konusu değildir. Ancak 
yukarıdan gelen bir emir üzerine bu toplantı ya
pıldığı kanaatindeyiz. 

Davetiye de o şekildedir. Emir de o şekilde. 
Şimdi bir mesele kalıyor, içişleri Bakanlığı 
Devlet midir. Kanun «Devletçe» diyor. Eğer 
içişleri Bakanlığına da bu salâhiyet verilmiş ol
saydı, il genel meclisinin toplantıya çağrılma
sını emretmek salâhiyeti içişleri Bakanlığına 
aidolsaydı Kanunda «İçişleri Bakanlığı» deni
lirdi. Veyahut da alâkalı Bakanlık» denilirdi. 
Binaenaleyh içişleri Bakanlığının il genel mec
lisini fevkalâde toplantıya davet emri vermeye 
hakkı yoktur. Çünkü eğer buradaki kelime 
mânasiyle Devleti, Devlet olarak bizatihi Dev
let olarak kabul edersek, Devleti Cumhurreisi 
temsil eder. Bugün eğer Hükümet olarak mü
talâa edecek olursak, Hükümet Başkanı veya 
Bakanlar Kurulunun bu hususta bir karar ver
mesi, buna göre davet yapılması icabederdi. Şu 
yapılmadığına göre, içişleri Bakanlığının bizi 
buraya toplama daveti usulsüzdür. Binaenaleyh 
bu noktaya itirazımız budur. 

ikinci meseleye gelince: Demin de arz ettiğim 
meselenin aslına sureti katiyede muhrız değilim, 
arkadaşlarım da muarız değil. Yalnız Anayasa 
Mahkemesi bir karar vermiştir ve Anayasa hü
kümlerine göre Anayasa Mahkemesi kararları 
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ya neşir tarihinde meriyete girearler, veyahut da 
6 ayı geçmemek üzere mahkemenin kararında 
belirteceği müddetten sonra meriyete girer. 

Binaenaleyh kararda bu müddet konmuştur. 
26 Aralıkta bitmektedir. 27 Aralıkta bu Ana
yasa Mahkemesinin 6203 sayılı Bozkurt'un kaza 
olması hakkındaki Kanunu iptal eden kararı yü
rürlüğe girecektir. Binaenaleyh mesele daha 
sonraya bırakılmış bir meseledir. Şimdi bugün 
Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesi de he
nüz neşir ve ilân edilmedi, gerekçeyi bilmiyo
ruz. Hangi sebeplere istinaden Anayasa Mah
kemesi bu kasanın kasa kurulması hakkındaki 
Kanunu iptaline karar vermiştir. Bu mesele 
hakkında ne gibi sebepler ileri sürülerek kanu
nun iptal edildiği hakkında elimizde bir kıstas, 
ölçü yoktur. Gerçi bizim vereceğiniz karar mü
talâa mahiyetindedir. Muhakkak muta değildir. 
Bağlayıcı değildir. Ama biz kanuna göre bir or
gan olarak elbette ki kanun hükümlerine de uy
mak mecburiyetindeyiz. Bu yönden de bugün 
bizim alacağımız istişari veyahut mütalâa ma
hiyetindeki kararın da elbette ki kanunlara uy
gun gerekeceği düşüncesindeyiz. Bu itibarla 
bizim bugünden vereceğimiz mütalâa şeklindeki 
kararda yine Anayasa Mahkemesinin iptal mev
zuunda gerekçe olarak ileri sürdüğü hususlara 
aykın bir husus olabilir. Bu yönden de ben 
bugünden böyle bir karara varılmasını sakıncalı 
bulurum. 

Diğer taraftan Bozkurt kazasının, kazalığı 
ortadadır. Ve devam etmektedir. Bozkurt ka
zadır. Abana'da bugün kaza diye bir şey yok, 
henüz Abana kasa haline gelmiş bir şey değil. 
Binaenaleyh istical gösterilmesinin sebebini de 
nek anlamış durumda değliz. Bu itibarla me
selenin ben şöyle bir teklifte bulunacağım. Ge
ne de tekrar arz ediyorum. Esasına muhalif de
ğilim bu isin, kardesane, halisane niyetlerle ve 
insafh şekilde verilecek bir köy tevzi teksimatı 
ile bu işin gerçekleşeceği noktasında neninizle 
hemfikirim. Aama bugün vereceğimiz bir ka
rarın gene iptal mevzuu olmaması icabeder. 
Şimdi bizim genel meclisimiz 26 Aralıkta, yani 
Anayasa Mahkemesinin kararının yürürlü
ğe girdiği tarihte âdi olarak tonlantı halinde 
bulunacaktı. Çünkü kanun hükmü iktimsı ola
rak Aralık ayının ilk haftasında il genel mec
lisi âdi olarak toplantıya çağrılacak. Binaena-
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leyh, o günkü celsede, yani kararın yürürlüğe 
girmesinden sonra ki ilk celsede genel mecliste 
fevkalâde toplantıya lüzum kalmadan bu kararı 
her zaman alabiliriz, içişleri Bakanlığının müd
det tâyin ederek 10 Ekime kadar bu iş hallola
caktır, şeklinde bir emir vermesi bence Meclisi
mize karşı gösterdiği br hürmetsizliktir. Kanun
larla vazife gören müesseseler ve İçişleri Bakan
lığının tâyin ve inhası ile gelmiş vazife gören 
kimseler değiliz. Milletin reyleri ile geldik. Ka
nunların bize verdiği vazifeleri görmek üzere 
geldik. Binaenaleyh bunda bir maksat sezinil-
mektedir. Anayasa Mahkemesince bir kanun 
iptal edilmiş, sanki İçişleri Bakanlığı ve bunu 
teşvik eden 173 kişi Sabri Keskin'in imza koy
durduğu, Anayasa Mahkemesi kararını sanki 
hemen bertaraf etmek ve bunun yaratacağı psi
kolojik - politik şeyi silmek düşüncesiyle ve sırf 
Anayasa Mahkemesine bir nevi diğer mevzular
da olduğu gibi cephe almak kanaatiyle sevk 
edilmiş bir husus olmaktadır. Böyle bir zehap 
olmasa bile, böyle bir niyet olmasa bile böyle 
bir zehap uyandırmaktadır. Benim teklifim bu. 
Arz ettiğimiz sebepler nazarı itibara alınıp Ana
yasa Mahkemesi kararının yürürlüğe girdiği ta
rihten sonraya bu toplantının ertelenmesi düşün
cesindeyim. Bu talebimin de reye vaz'mı istir 
ham etmekteyim. Maruzatım bundan ibarettir. 

Bundan sonra Kemal Nabi Bulut konuşuyor. 
BAŞKAN — Sayın Ataklı; efendim, dosya

yı tamamen okumaya mecbur değilsiniz. Dosya 
tamamen okunursa sabaha kadar bitmez bu mü
zakere. Lütfen dosyada mevcudolan konuşma
ları hulasaten beyan ederseniz, biran evvel mü
zakerenin neticelenmesine daha çok yardım et
miş olursunuz. 

MUCİP ATAKLI (Tabu üye) — Efendim 
ben zannediyorum ki bu dosya bütün arkadaş
larımızın elinde yok. Bunlar 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Var, 
var... 

MUCİP ATAKLI (Devamla) — Olabilir. 
Sizde olabilir. Sizde olmıyanlar var. Herkeste 
olmadığı için... 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Arzu eden herkese verdik. 

MUCİP ATAKLI (Devamla) — Sonra, çok 
önemli bir mevzu üzerinde konuşuyoruz. Geç
mişin bir Anayasa ihlâlinin telâfisi mevzuu ile 
konuşuyoruz. Bu bakımdan zaten çok uzun da 

değildir. Sayın Başkan burada dosyayı, harita
ları falan görüyor, üç sayfalık bir mâruzâtımız 
var. Müzakere zabıtlarının, bilhassa Parlâ
mento zabıtlarına geçmesinde ilerisi için fayda 
var, bu bakımdan mâruzâtıma devam etmek 
mecburiyetindeyim. 

(Kemal Nabi Bulut) — Esbabı mucibeyi 
bilmiyoruz; resmen Abana'nın bir kaza olduğu 
ve olmadığı hakkında peşin hüküm vermeye, 
mütalâa dermeyan etmeye imkân yok, bu bir 
hüsnüniyetin ifadesidir. Anayasa Mahkemesi 
ister ihzarı olsun, ister ihzari ve ihtari olsun ne
tice değismiyecektir. Bu daha önceden her ki 
beldede kaza kurulmasına matuftur. Binaena
leyh Abana eğer yeniden Anayasa Mahkemesi
nin iptali ile kasa olacaksa o zaman otamatik-
man olur. 

(Mehmet Seydibeyoğlu) — Efendim, ben 
Devlet mefhumu içinde Dahiliye Bakanlığı
nın da mevcudolduğunu biliyorum. Bunu tas
hih etmek isterim. Gerek Kemal Nabi arkadaşı
mız, gerek ihsan Eken arkadaşımız benim ko
nuşmamı anlamamışlar, diğer maruzatımı da 
orada arz etmiştim. 

(Başkan) — Efendim, arkadaşları dinledik. 
Saym arkadaşlar, bu Abana ve Bozkurt husu
sunda yıllardan beri bir realitedir. Şimdi ar
kadaşların birkaç takriri var. Biri de demin 
okundu, diğerini de okuyalım, müsaade ederse
niz. 

(Kemal Nabi Bulut) — Efendim, deminki 
teklifim toplantının ertelenmesinin Umumi He
yete arzı idi. 

Başkan — Toplantı halen bir vakıadır. Ve 
toplantı olmuştur. Toplantı mevcuttur. Bütün 
arkadaşlar gelmişlerdir. Ve hepsi toplantı ha
lindedirler. Ertelenmesi bahis konusu olmaması 
lâzımgelir. 

(Mehmet Seydibeyoğlu) — Toplantının ta
sarruflarına da bu Meclis hâkim olacaktır. 
Demin de bu toplantıyı benimsediğimizi arz 
ettim. Benim ortaya attığım teklifin oya arzı 
icabedecek kanaatindeyim. 

(Başkan) — Bu konunun reye arzını müta
lâa etmiyorum. Bu yazılış benim beyanımın 
her halde bir değeri olması lâzım. Yazılış şekli 
şu veya bu şekilde olabilir. Ben kasdımı Saym 
Meclise arz etmiş bulunuyorum. 

(Mehmet Seydibeyoğlu) — Efendim mah
zurlu tarafı var, Anayasa Mahkemesinin 
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gerekçesinin açıklanmamış olmasıdır. Bozkurt 
halen kazadır. Kazayı yeniden vilâyet mi yapı
yoruz acaba? 

(Başkan) — Mehmet Bey, şimdi bu konuda 
da elbette ki arkadaşlarımızın imali fikretmeleri 
gerekmekte. Encümen kurulduğu takdirde tet
kik eder. Arkadaşlarımı da birden bire bu konu 
üzerinde karar verme durumunda bırakmayı 
uygun mütalâa etmiyorum. Siz bu konuyu tet
kik etmişsiniz, bir mütalâa serd ediyorsunuz; 
ama sayın üyelere de düşünme fırsatını verme
miz gerekmektedir. 

(Mehmet Seydibeyoğlu) — Beyefendi, be
nim gibi buraya gelen her arkadaşın mevzuu 
tetkik etmesi icabeder. Ben buraya tetkik edip 
gelmiş isem vazifemi yapmışını demektir. 

(Hüseyin Bulut) — Beyefendi mevzuu da
ğıtıldı. Komisyon seçilecekti. Lütfen Komis
yon seçimine geçelim. Hepimiz bu mevzuu tet
kik ettik ve buraya geldik. 

(Kemal Nabi Bulut) — Muhterem arka
daşlar, Seydibeyoğlu arkadaşımız iddialarında 
toplantının 26 Aralığa kadar geri bırakılmasını 
teklif ediyorlar. Yalnız biz bu 173 milletvekili
nin kanun teklifini ve idare- kurulunun oradaki 
yapmış olduğun tetkiklerinin nedenlerini dos
yayı okumadığımız, incelemediğimiz için bilmi
yoruz. Şimdi seçilecek Komisyon gerek idare 
kurulunun raporu ve gerekse milletvekillerinin 
bu baptaki kanun tekliflerinin esbabı mucibesi-
ni okuyacaktır. Bir de Mehmet Beyin teklifini 
onun yanma koyacaktır. Eğer Komisyon Meh
met Beyin teklifini daha haklı bulursa Komisyon 
olarak onu yazar muhakkak ki idare kurulunun 
raporuna uymaz ki önce bu Komisyona gitmek
tedir. Bütün 4 senelik teamül budur, bugün 
böyle bir teklifle ilk defa karşılışıyoruz. Bu 
bakımdan Mehmet Seydibeyoğlu'nun teklifi ye
rinde değildir. 

(Başkan) — Efendim, Komisyonun kurul
ması konusunu ben teklif etmiştim. Bunu ev
velâ arakdaşlarımıza teklif eden arkadaşlarımız 
da vardır. 3 kişi veya 5 kişi deniyor. Bu ko
nuda, kaç kişi olması lâzımgeleceği konusunda 
teklifi olan arkadaşımız var mıdır? 

5 kişi olursa daha iyi olur. 
Komisyon 5 kişiden kurulsun. Beş kişi ola

rak kurulan Komisyon neticede şu karara varı
yor. 

Komisyon faaliyetlerini ikmâl ettikten son
ra, yeniden toplanan il genel meclisi, müzake
reler sonunda şu kararı veriyor. 

(Başkan) — Bu işin tartışması yapıldı. Ko
misyon sözcüsü ek olarak beyanda bulundu. 
Tekrar Komisyona göndermekle yeni bir ra
porla karşılaşacağımız bahis konusu değil. Ko
misyonun görüşleri tebellür etmiştir. 

Gerek yazılı olarak verdiği raporlarda ve ge
rekse ilâvelerini izah şekillerinde durum belli 
olmuştur. Değişecek bir durum yoktur. Meh
met Bey. 

(Başkan) (Devamla) — İdare Heyeti rapo
runda Abana'ya bağlanması istenilen Beldeğir- j-, 
meni, inceyazı, Yakaören, Parslî, Günvakti, 
Gözentaş ve Güngören köylerinin de Borkurt'a 
bağlanması Koimsyonca istenmektedir. Şu hal
de bu okunan köyler Mülkiye Komisyonunun ra
poruna göre Abana'ya bağlı olarak idare Heye
tinden gösterilen cetvelden alınarak, Bozkurt'a 
bağlanacak köyler cetveline eklenmesi isteniyor. 
Komisyon raporunda ek olarak ilâve edilen köy
ler bunlar. Komisyon Başkanı ve Komisyon 
üyesi arkadaşımız bunu sarahatle beyan ettiler. 
Şimdi bu durum muvacehesinde Bilkiye Komis
yonu raporunu reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Başkan Devamla: Siz Cemal Oğuz Bey 
sis kaldırmıyorsunuz. Görmedim siz kaldırdınız 
mı. Elinizi göremiyorum. Kaldırdığınız belli 
olmuyor. Başkan devamla evet, 23 mevcudun 
13 (Onüç) ekseriyetle kabul edilmiştir. 

(Mehmet Seydibeyoğlu) — Efendim tekrar 
cayılsın. 

(Başkan) — Tekrar sayılmasını istemek ne 
bakımdan?.. Ben bizzat 13 olarak saydım ve gör
düm. Arkadaşlarda saydılar. 

(Haîit Genç) — Bunun aksini reye koya
lım. 

(Başkan) — Olur. Kabul etmiyenler ellerini 
kaldırsın. Başkan bizzat sayarak 7 kişi efendim. 
Evet 7 km. 

(Mehmet Seydibeyoğlu) — Efendim, istir
ham ediyorum. Zaptın altına ekseriyeti 
mutlaka olmamıştır. Şeklinde seçilmesini isti
yorum. 
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Başkan : 
Olur, ve devamla: Arkadaşlar, (23) arkadaş 

var. (13) kabuldür. (7) rettir. (3) te müsten
kif oluyor Hepinizi saygı ve sevgi ile selâmla
rım. 

il G-enel Meclis Başkanı 
Vali Kâtip 

Hasan Kurdoğlu Kemal Nabi Bulut 
Kâtip 

Necati Esetekin 
Bu raporların tetkikinden de anlaşılıyor ki, 

huzurunuzdaki kanun teklifi her yönü ile sakat
tır, te/tminkâr değildir, Siyasi tesirler dolayısiy-
le malûldür ve Anayasanın üstünlüğünü kabul 
yeteneğinden yoksundur, 

Bunlardan başka; Hükümetin de başta açık
ladığımız hatalı ve Anayasaya aykırı tutumuna, 
bir başka hareket tarzı da ilâve edilirse geçmi
şin bu derin yarasının asla şifalı bir tedaviye ta
bi kılmmadığını bir kere daha ve açık olarak is
patlar. 

Bu da şudur arkadaşlar; 
Hükümet Anayasa Mahkemesinin iptal kara

rını aldıktan sonra 23 . 12 . 1967 tarih ve 5847 
sayılı kararı ile Abana ve Bozkurt'u bucak ya
parak inebolu ilçesine bağlıyor. 

Bu karar üzerine, Danıştayda açılan dâva, 
davacılar lehine karara bağlanıyor. Danıştayın 
12 nci dairesinin bu husustaki kararı şudur : 

T. C. 
Danıştay 

Onikinci Daire 
Esas No. 1968/44 
Davacı ve yürütmenin durdurulmasını isti-

yen : 1. Mahmut Türe Şekerci Abana Beledi
ye Başkanı. 

2. Nurettin Yeğin, Abana Belediyesi sakin
lerinden. 

Vekili: Av. M= Turan Güneş. 
Av. Şevket Çizmeli 
Fevzi Çakmak Sokak No: 1, Yenişehir - An

kara. 

Diğer taraf: İçişleri Bakanlığı. 
Talebin Özeti: Halen yürürlükte bulunan 

4769 sayılı Kanunla kurulmuş Abana ilçesinin, 
merkezinin Bozkurt'a nakline ve isminin de 
Bozkurt'a çevrilmesine mütedair 6203 sayılı Ka

nun Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi üze
rine ilçe merkezinin tekrar Abanaya nakli ica-
be derken, davalı idarece mezkûr mahalde Aba
na ve Bozkurt adları ile iki bucak tesis edile
rek inebolu ilçesine bağlanmasında kanuna uy
gunluk bulunmadığından bahisle bu yolda müt-
tehaz 23 . 12 . 1967 tarih ve 5847 sayılı Kararın 
iptali ve dâva sonuna kadar yürütmenin dur
durulması isteminden ibarettir. 

Raportör Erol Dündar'ın düşüncesi: Dâva
nın durumuna göre yürütmenin durdurulması 
gerektiği düşünülmüştür. 

Kanun sözcüsü Nihat Özelçi'nin düşüncesi: 
Dâvanın durumuna g'öre, kanunen muteber te
minat karşılığında yürütmenin durdurulmasının 
uygun olacağı düşünülmektedir. 

Türk Milleti adına 
Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince 

işin gereği düşünüldü : 

Meselenin mahiyetine ve dâvanın tasvir şek
line göre dâva sonuna kadar yürütmenin dur
durulmasına ve yürütmenin durdurulması harcı 
evvelce alınmış olduğundan yeniden alınmasına 
yer olmadığına 29 . 1 . 1968 tarihinde oybirli
ğiyle karar verildi. 

Başkan Üye 
Celâl Göydün Aydın Tuncay 

Üye Üye 
Kâzım Yenice Mazhar Şener 

Üye 
Hikmet Müftügil 

Sayın senatörler; 
Açıklamalarımızdan da görülüyor ki, tartış

makta olduğumuz bu kanun teklifi her yönü ile 
sakattır; huzur getirici değildir, hukuk Devleti 
anlayışına karşıdır, Anayasa Mahkemesinin ka
rarına aykıridır, Anayasaya uygun değildir. 

Saye i hukuk Devletine ve demokrasiye ina
nıyorsak, Senato olarak Anayasa üstünlüğünü 
kabul etmek, ve yargı organlarının kararlarına 
uymak zorundayız. Bunun için kanun teklifinin 
reddi gerekmektedir. Bu yapılmadığı takdirde, 
il g-enel kurulunun teklifine uygun olarak, Aba-
na'nm Batısındaki, köylerin Abana'ya bağlana
rak daha âdil bu kanun tedvin edilerek kana
yan bu yara tedavi edilmelidir. 

Cumhuriyet Senatosunun bu basireti göste
receğine inanıyoruz. Saygılarımızla. 
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BAŞKAN — Umumi Hayata Müessir Âfet
ler Kanununa oylarını kullanmıyan sayın üye
ler var mı efendim?. Lütfen kullansınlar... 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Gündoğan, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Değerli arkadaşlar, muhte
rem Başkan, Türk siyasi tarihine Abana mese
lesi olarak geçecek olan ve büyük bir toplumsal 
huzursuzluğun ifadesi anlamını taşıyan bir ko
nu 1953 ten bu yana devam edegelen bir toplum
sal yarayı bugün huzurunuza getirmiş bulunan 
kanun tasarısı ve tekliflerinin alacağı şekli ile 
son durumunu ihraz edecektir. Türk toplum 
ve siyasi tarihine Abana meselesi olarak geçen 
bu hâdisenin temelinde oy oburgiller familyası
na mensup bir siyasi örgütün, oy severlik işta
hına gem vuramayıp, bir belde halkını tüm 
belde halkını siyasi otoritesini, icra erkini kötü
ye kullanarak cezalandırması olayı ile başlar. 
Hakikaten 1945 yılında bir kanunla dokuz yer 
ile birlikte ilçe merkezi haline getirilen Kasta
monu ilinin Abana bucağı 1950 de iktidara ge
len Demokrat Partiye oy vermediği için bu par
tinin hışmına uğramış ve 1953 te 6203 sa
yı ile isdar edilen bir kanunla Abana ilçe 
merkezi olmaktan çıkarılmış ve biraz evvel arz 
ettiğim gibi, bu belde halkı Demokrat Partiye 
oy vermediği için ceza sömürgesi gibi tecziye 
edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu Türk toplum ve 
siyasi tarihinde çok ibret verici önemli bir hâ
dise olarak daima canlılığım muhafaza edecek
tir. Nasıl olmuştur da 600 yıldan beri Devlet 
kurmuş Türkler en son vatanlarında en müte
kâmil idare tarzı olan demokrasi ile idare edil
dikleri bir dönemde, bir belde halkının iktidar
da bulunan bir partiye oy vermediğinden dola
yı ona ceza verilmesi mubah görülmüş ve o yol
da bir kanun çıkarılmış, hakikaten akıllara se
za ve üzerinde uzun uzun düşünülmeye değer 
bir konu. Abana halkının, oyoburgiller famil
yasına mensup bir siyasi örgüte oy vermemesin
den dolayı tecziye edildiğine dair bir deliliniz 
var mı diye bir soru zihinleri meşgul edebilir. 
Hemen söyliyelim ki, Abana merkezinin ilçe 
merkezi olmaktan çıkarılmasını öngören 6203 
sayılı Kanun yapılırken Abana ilçesi ve Abana 
ilçesinin bağlı olduğu Kastamonu ili, il Genel 

Meclisi, İl İdare Kurulu Abana ilçesi merkezi
nin, Abana'dan alınmasının hiçbir gereğinin bu
lunmadığı yolunda tarihî kararı vardır. Daha 
biraz tafsilâtı ile arz etmek istersek, şunu de
mek gerekir: Abana ilçesi merkezini ceza ola
rak köye indirmek istiyen 6203 sayılı Kanun 
Meclislerden çıkmadan evvel içişleri Bakanlı
ğınca kanun gereği olarak Kastamonu ili, il Ge
nel Meclisinden Abana ilçesinin ilçe merkezin
den çıkarılmasının doğru olup olmadığının tah
kiki yolunda ve bildirilmesi sadedinde vâki mü
racaatları üzerine Kastamonu il Genel Meclisi 
ve il idare Kurulu Abana ilçesinin merkezinde 
Abana'da bulunması zorunluğuna işaret eden 
kararı dosyalarda mevcuttur. Binaenaleyh Aba
na ilçesini ilçe merkezi olmaktan çıkaran kanu
nun bir ceza kanunu mahiyetinde olduğu iddia
mızı biraz evvel arz ettim. Kastamonu ili Ge
nel Meclisinin de, idare Kurulunun çok açık 
ve seçik kararı ile sabittir. Kararın tarih ve 
numarası vardır, Sayın içişleri Bakanı bilirler. 
Onun için bunu zikretmiye lüzum görmem. Ve 
içişleri Bakanı böyle bir kararın bulunduğun
dan her halde haberdardır? Göstereyim. Yal
nız bu mudur Abana ilçesinin ilçe merkezi ol
maktan cezaen çıkarılmasını doğrulıyan kanıt? 
Hayır; bir başka kanıt vardır. O kanıt 1960 ta 
vukua gelen Devrim sebebi ile kurulan yeni ida
re sırasında Abana ilçesinin ilçe merkezi olmak
tan çıkarılmasına değin kanunun antidemokra
tik, insan haklarına aykırı, seçim serbestisini ih
lâl eden ceza verir bir kanun niteliğinde oldu
ğu, 1961 yılında toplanan profesörler kurulu 
kararı ile de sabittir. Binaena'eyh, iddiamızın 
mücerret politik bir iddia, politik polemiğin ka
zanılmasını sağlamaya matuf bir iddia değildir, 
böylesine kanıtlarla müdelleldir, iddiamızı doğ
rulıyan başka bir kanıt daha vardır. O da 1963 
yılında C. H. P. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
gruplarının müştereken aldığı bir karar yolu ile 
Anayasa Mahkemesine müracaat etmiştir ve 
Abana ilçe merkezinin Abana'dan alınmasının 
Anayasaya aykırı olduğu iddia edilmiş ve filha
kika Anayasa Mahkemesi bu dâva üzerine ver
diği kararda Abana ilçesinin merkezinin Aba
na'dan alınmasının bir ceza mahiyetinde tüm 
Abana halkının Demokrat Parti denilen partiye 
oy vermediği için tecziye edilmesi maksadiyle 
çıkarıldığı ve o kanunun oy verme serbestisini 
ihlâl ettiği, tastamam böyle bir kanun olduğunu 
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ifade eden Anayasa Mahkemesi kararı... Bu ka
ra? iddiamızı doğrulıyan üçüncü ve en son, en 
mükemmel bir kanıt ve delildir. Demek ki, önce 
bu kanunu tetkik ederken zihinlerimizde hin 
ımutmamaya mecbur olduğumuz bir hususu 
mahfuz tntmıya, saklamıya mecburuz. G da şu: 
Abana ilçesi merkezînin Abana'dan alınmaıımu 
her hangi bir sosyal ve ekonomik ve idari icap 
"73 zaruretin eseri ve mahsulü değil, sadece bir 
belde halkının bir partiye oy vermediği idn ce
zalandırılmalarını temin maksadına mâtufen bu 
Abana ikesi hâdisesi zuhur etmiştir. 6203 sayı
lı Kanun çıkarılmıştır. Ondan sonra biran evvel 
ars ettiğim muameleler cereyan etmiş ve bu-
gUr. hamurunuza Abana ve Bozkurt ilçeleri na-
z--v r.luuda iki ilçe kurulmasını öngören karnen 
taeaıem böyle bir tarihî gelişim ve dayanaktan 
çelmektedir. öyle be biz bugün müsakereeini 
yau'bamım Kanunun ne maksatla buraya geti-
::ild:ğln.i; daha doğrusu nasıl geldiğini ve neden 
dereye beyles ne bir kanunun gelmesi zarureti 
lueel olduğunu isah ettiğim gibi, hic ı-nutmıya-
cağrmuı bir unsuru mahfus tutmrya nıeemumre 
O eu bir ce^a kanunu olan Abana'yi ilçe merke
zi erzaktan çıkaran kanun yerine getirilmek ie-
t emden bir kanun vardır. Şimdi acava cesa ve
rilmek için tertibedilen bir kanun yerine gefd-
r:I:-ek istenilen, müzakerecini yaptığrum bu 
]••":"•'"! ence Anayasa Mahkemesinin tesvit etti
ği, daha doğrusu Anayaeamn tesbit ettiği vo 
:"• a fidelerinde öngördüğü esaslara uy "fan bir ka
re m e1 arak estirilmiş midir ve bugün tesis edil
mek e-'tenen ilçeden maksat ve murat nedir? Te
lde edilmek istenen iki ilçenin Anayasa Mahke
me ü kararında gösterilen ilkelere uygun terdi 
mülp edilmediğinin tesbiti daha geniş anlamda 
Arrıyaea maddelerine uygun bir şekilde tec-h 
eeibp edilmediğini arattırmamış lâzımdır, önce 
d.nayaea Mahkemesi kararı yerine getiriliyor 
m.u bu kanun ile? Onu araştırmalıyız. Anaya
sa ITahkemesi Abana ilçesi merkezini Abana'-
den alan 6203 sayılı Kanunu iptal ederken, ip
tal eekebi olarak irae ettiği hususları sme ars et-
mek isterim. Ve o hususlar yüksek malûmîa-
rmm olduktan sonra da o kanunun da Anayaea 
i'bddmmesmin iptal kararına uygun ilkelere 
'"ayambırak getirilip, getirilmediğinin takdiri 
.*•. kkıuıa malik olacakınız, Anayasa Kahke-
v..o~i diyor ki ; Anayasamızın leu nei maddee'-
, '-••' t re 2 ilci fîliralarında şöyle hükümler var-

j illerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. 
Şimdi diyor ki, Anayasa Mahkemesi, Anayasa-

î nın 115 nci maddesinin bir ve ikinci fıkraların
da ifadesini bulan Türkiye merkezî idare ku-

ı ruluşu bakımından coğrafi durumuna, iktisa
di şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine 
göre illere, iller de diğer kademeli bölümlere 

I ayrılması esası Abana'mn ilçe merkezi olmak
tan çıkarılmasını öngören kanun ilân edilmiş
tir. Nasıl ilân edilmiştir? Anayasa Mahkeme
si kararında ifadesini arz edeyim; şöye diyor: 
«Bu hükme göre Türkiye'nin gerek illere ayrıl-

İ masında, gerekse illerin öbür kademeli bölüm
lere ve bu arada ilçelere ayrılmasında göz önün
de tutulacak olan ölçü coğrafya durumu, ikti
sadi koşullarla kamu hizmetlerinin gerekleri
dir. idari kademelere bölünmeden bu anlatılan 
ölçülerin göz önünde tutulması ilkesi bu kade
me merkezlerinin belli edilmesinde de öncelikle 
uygulanır. Bu kademelerin merkezlerinin belli 
edilmesinde öncelikle uygulanır, sözünün altın-

! da da şunlar devam etmektedir. Mahkeme ka-
| r a ran : «Çünkü il veya ilçenin veya diğer bir 
i kademenin merkezi demek, oranın işlerinin top

landığı en önemli bir yer demektir. Bu ba
kımdan bir idari bölümün merkezinin coğrafya 

| durumu, iktisadi koşullar ve kamu hizmetleri-
| nin gereklerine göre en uygun bir yerde bu

lunması Anayasanın buyruğu olduğu, gibi, bir 
merkezin değiştirilmesinde dahi yeni merkezin 

| coğrafya durumu, iktisadi koşullar ve kamu 
j hizmetlerinin gereklerine göre, eskisinden daha 

üstün bir yer niteliğini taşıması da yine Ana
yasanın buyruğudur.» diyor. 

I Şimdi, demek ki, Anayasa Mahkemesi Aba
na ilçesinin merkezini Abana'dan alıp Boz-
kurt 'a nakleden 6203 sayılı Kanunu iptal eder
ken, Anayasanın 115 nci maddesinin bir ve 
ikinci fıkralarında gösterilen esaslara riayet 

I edilmediğini açıkça belirtiyor ve diyor ki ; 
Anayasanın 115 nci maddesinin bir ve ikinci 
fıkralarındaki esaslara uygun olmıyarak ısdar 

'[ edilen 6203 sayılı Kanun iptale mahkûmdur, 
j diyor ve iptal ediyor. Pekâlâ, bugün huzuru-
| miza Abana ve Bozkurt ilçeleri kurulmasına 
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dair tanzim edilip getirilen tasarı ve teklifler 
Anayasa Mahkemesi kararında açıkça ve sarih 
olarak ifade edilen ilkeye uygun hareket eden 
teklifler midir? 

Muhterem arkadaşlarım; hiç şüpheniz ol
masın ki, bu teklifler Anayasa Mahkemesinin 
kararında biraz evvel yüksek ıttılaınıza arz et
tiğim esaslara uygun teklifler değildir. Çünkü, 
Anayasa Mahkemesi Abana ilçesinin, ilçe mer
kezinin Abana'da kalmasının Anayasanın 115 
nci maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarına en uy
gun merkez bulunması bakımından zorunlu ol
duğunu tesbit ettiği görülüyor. Demek ki, Aba
na denilen coğrafi ünite bir ölçü olarak eğer 
bir idari bölünme, bir kademe, bir ünite ola
rak ihya edilecekse bunun merkezinin Abana 
olması zorunludur, diyor. Çünkü burada Ana
yasa Mahkemesi ilerde göreceğiniz gibi kararı 
okudunuzsa Abana ile Bozkurt arasında ilçe 
merkezi olmak bakımından Anayasanın 115 
nci maddesindeki 1 nci ve 2 nci fıkrasındaki 
esaslar açısından Abana'nın müreccah olduğu 
ve binaenaleyh, değiştirilmesinin kanunsuz ol
duğu tesbit edilmiş bulunuyor. Hal böyle olun
ca siz bir kanun getirdiğiniz zaman, Anayasa 
Mahkemesinin bu iptal kararında öne sürdüğü 
ve Anayasanın 115 nci maddesine ilişkin esas
lara riayete mecbursunuz. Aksi takdirde bu 
Anayasa Mahkemesi kararını tam mânasiyle 
yerine getirmemiş duruma düşersiniz. Ben 
Anayasa Mahkemesinin kararını yerine getir
meme durumundayım, derseniz. O zaman Ana
yasanın 152 nci maddesi çıkar. Çünkü Anaya
sanın 152 nci maddesi mahkeme kararlarının 
icra organlarım kıskıvrak, hattâ Parlâmento
ları kıskıvrak bağladığını nâtıktır, âmirdir, o 
hükmü kapsar. Şimdi hiç gözden kaçırmıyaîım, 
oyun yapmıyalım. Kelime oyunu ile bunu bir 
başka yöne çekip, hiçbir şökilde kimseyi aldat
maya kalkmıyalım. Anayasa Mahkemesi kara
rı Anayasanın 115 nci maddesindeki esasların 
nazarı itibara alınarak Abana denilen yerde 
ilçe kurulacaksa merkezinin Abana olmasını 
şart koşmuştur. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Yok 
öyle bir şey. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sen 
okumasını bilmezsin ki... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz Sayın öz-
türkçine, söz istediniz, cevap verirsiniz o zaman. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, okuması - yazması olmıyan arkada
şıma şu elimdeki yazıyı vereyim okusun, mü
saadenizle. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, devam 
ediniz. 

ETEM KARAKAPICI (ürfa) — Hakaret 
etmeyiniz, meslektaşsınız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sizi 
alâkadar etmez beyefendi. 

ETEM KARAKAPICI (Urfa) — Muhakkak 
hukukçu mu olması lâzım? 

BAŞKAN — Rica ederim, karşılıklı konuş
mayınız, sözünüzü keserim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Efen
dim, sözümü kesmeden evvel sataşmalara mâni 
olunuz. 

BAŞKAN — Mâni oluyorum efendim, siz 
devamına meydan veriyorsunuz. Rica ederim 
efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ana
yasa Mahkemesi kararında çok açık olarak tes
bit edilmiş bu esasa riayet edilmeksizin geti-
rilen bu kanunda Anayasa Mahkemesi kararı
nın icrayı bağladığına dair maddeyi de naza
rı itibara alırsanız, demekki, Anayasa Mahke
mesi karan yerine getirilmemek istendiği aşi
kârdır, uygulamak istenmiyor, Anayasa Mah
kemesi kararına. Ama büsbütün de Anayasa 
Mahkemesi kararı dışına düşülmek çok abes 
olacaktır. Görüntüyü kurtarmak için yine Aba
na'da bir ilçe kurulmasını ve fakat ona iktisa
di yasama imkânı sağlamıyacak kadar bir mik-
tarcık azıcık, on kadar köy bağlamak suretiyle 
şişi ve kebabı,, tâbiri caizse, kurtarma yolu ih
tiyar edilmiş oluyor. Ama tabiî bunları göz
ler görüyor ve kimsenin gözünden kaçmıyor. 
Değerli arkadaşlarım, biraz evvel okuduğum 
Anayasanın 115 nci maddesinin bir ve iMnci 
fıkralarında yazılı esaslarla tesbit edileceğine 
dair fıkra, daha doğrusu bu hüküm, fıkra böy
lece yerine getirilmezse o zaman Hükümetten 
hakh olarak sorulur: Niçin bunu böyle yapı
yorsunuz, Anayasa Mahkemesi sizi bağlamaz 
mı. Eğer Anayasa Mahkemesi kararını sureta 
tatbik ediyorum diye söylerseniz. Buna hakkı-

| mz olamaz, O takdirde Devlet düzeninin, hu-
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kuk devleti düzeninin ihlâli karşımıza çıkar. 
Bunu nereden çıkarıyorsunuz diye, şahsi hüküm 
istihraçediyor telâkkisine varmamanız için söy-
liyeyim. Çünkü Anayasa Mahkemesi kararının 
bir bendinde diyor ki: Hukuk devletinin tanı
mına giren birçok unsurlardan birisi de ka
mu yararı düşüncesi olmaksızın, başka deyim
le yalnızca özel çıkarlar için veya yalnızca 
belli partilerin veya kişilerin yararlarına ola
rak her hangi bir yasanın kabul edilemiyece-
ğidir. Buna göre çıkarılması için kamu yara
rı bulunmıyan bir kanun Anayasanın ikinci 
maddesine aykırı nitelikte olur, dâva açıldı
ğında iptali gerekir. Yukarıda bir ve ikinci 
bentte açıklandığı üzere, dâva konusunu kanun 
idari bölümlere ayırmakta veya bu bölüm
lerin merkezini seçme veyahut değiştirmede ka
mu yararının ölçüsünü bildiren Anayasanın 
115 nci maddesi hükümlerine aykırıdır. Aynı 
zamanda Anayasanın 55 nci maddesinin gü
venlik altına almak istediği seçim serbestisi 
ilkesine dahi aykırı niteliktedir, işte biraz 
evvel arz ettiğim gibi siz Anayasa Mahkemesi 
kararına riayet etmezsiniz, hukuk devleti nite
liğinde olan devletimizin icaplarını yerine 
getirmemiş, Anayasanın ikinci maddesinin ge
reklerini yerine getirmemiş olursunuz. Yani ne 
yapmış olursunuz? Burada yazıldığı gibi; hu
susi maksatlarla, kamu yaran olmadığı halde 
kanunlar sevk etmiş olursunuz. Eğer hususi 
maksatlar gütmüyorsanız ve kamu yaran an-
yorsanız sevk ettiğiniz bu kanunla, bu takdir
de bu Abana ilçesinin merkezinin Abana'da ol
masını öngören Anayasa Mahkemesi kararının 
harfiyen. yerine getirilmesi lâzımgelir. Bu Ana
yasa Mahkemesi kararının bu fıkrası harfiyen 
yerine getirilmezse bugün olduğu gibi sureta 
buna uyarmış davranışı içinde bir küçücük il
çe doğurursanız, işte o zaman ikinci maddede
ki hukuk devletinin prensiplerini ihlâl etmiş 
olursunuz. Kişisel veya iktidar olarak hususi 
görümlerinizi tahakkuk ettirmek için bu kanu
nu çıkarmış olursunuz. Demek ki normal hare
ket edecek olursanuz Anayasa Mahkemesinin 
kararında emredildiği gibi Abana ilçesinde bir 
ilce kuruîa'îaksa, merkezinin Abana olması lâ
zımgelir diye kanun sevk etmeniz gerekir. Yok-
sa yaptığınız gibi Abana'yi küçük bir ilce hali
ne getirip, onun yanında başka bir ilçeyi, ona 
iki kilometre mesafede bir ilçeyi tekrar ihdas 

etmek isterseniz o zaman Anayasa Mahkemesi 
kararını sureta tatbik ediyor mevkide kalır
sanız. Neticede Anayasanın ikinci maddesine, 
hukuk devletinin prensiplerine, hususi mak
satlarla kanun çıkanlamıyacağı ilkesine, kamu 
yararına bulunmayan yerde kanun olmıyaca-
ğı ilkesine aykırı hareket etmiş olursunuz. 

Değerli arkadaşlanm, bizim bu kanun tasa
rısı üzerinde Hükümetle muarazamız budur. 
Yalnız Anayasa Mahkemesi açısından mı alıyo
ruz, bu kanunları tetkik ve mütalâa ederken, 
durumu? Hayır. Anayasa, bizatihi Anayasa da
hi böylesine bir kanunun hukuken gerekli ol
madığını gösterecek maddeleri ihtiva eder. 
T)fto-«r1i arkadaşlarım, kamu ya^ran bulunması 
şartını şayet göz önünde tutmaya mecbursak 
ki hukuk devletinde kamu yaran olmıyan yerde 
banını clmaz. Bu takdirde Kastamonu ilinin 
Karaden:* mün+ehi, Karadenizle sonuçlanan 
HT yerinde birbirine yakın iki Km. kadar hat-
X% \s?zı ifadelere göre bugün artık aralan bir
lenmiş bulunan iki yerde iki Km. gibi kısa me
melerle. birbirine yakın iki. yerde ilçe kurul-
^as1. Anayasanın 115 nci maddesinin gerekle
rine uygun bir davranış olamaz. Çünkü Ana-
ya*îanır. 115 nci maddesi bir yerde ilçe kurul-
malını egonomik koşullann zorunlu kılmasını, 
idari icapların zorunlu kılmasını, ve sosyal. 
bapların zorunlu kılmasını öngörüyor. Yani 
eŞer bir yerde ilce kurulması için ekonomik zo-
runMuk yoksa, idari, icap zorunluluğu yoksa, 
*.->evO ^omrbılıık voksa burada ilçe kurulma
sına Anayasanın 115 nci maddesi cevaz vermi-
vor. Takdir etmek çok güç değil bu durumu. 
"Bir yer dününün ki. birbirine iki kilometre me
safede artık uçdaki evleri birbiri ile birleşmiş, 
nyle olduğu, buradaki, tetkikle anlaşılıyor. Bu
rada iki Km, içinde iki tane ilçe doğuruyorsu
nuz. 

Eğer şimdi siz bizim gibi Türkiye'de artık 
20 seneden beri siyasi girişimler içinde mutlaka 
birbirine üstünlük sağlamak için dediğini yap
tırmanın ve öylece halkın nazarında kuvvetli 
görünmenin olumsuz süresine girmiş insanla
ra bunu anlatmak belki zordur, ama, kabul 
edersiniz ki, normal olarak düşününüz ki bir
birine iki Km. mesafede iki yerin ilçe olması 
için ekonomik zorunluluk, sosyal zorunluluk ve 
idari icap düşünülemez. Mümkün değildir. Böy-
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le şey mutasavver değildir. Çünkü Türkiye'
nin coğrafî dağılımına bakarsanız birbirine iki 
kilometre mesafede, hattâ; uçtaki evleri birleş
miş iki ilçenin yanyana bulunduğunu müşahede 
edemezsiniz. Hele hele Türkiye'de ilçe olmak is-
tiyen yüzlerce bucağın mevcudolduğu bir haki-
katsa ve fakat birtakım imkânsızlıklar, malî 
güçlükler, personel güçlükleri, ulaşım güçlük
leri ve saireler yüzünden ilçe olmak istekleri ye
line getirilemediği bir hakikatse iki kilometre 
gibi kısa mesafedeki iki bucağın ilçe yapılma
sını artık iyi niyete, daha doğrusu Anayasanın 
115 nci maddesinde öngördüğü iktisadi zorun
luluklara bağlanmanın âlemi ve imkânı yoktur. 
Bcskn.it ilçe olmasın mı diy? çok ucuz bir ya
ranma silâhı ile, daha doğrucu halkı aldatma 
silâh: ile karşımıza çıkacaklardır muhalifleri 
miz, bilirim. Bakınız Bozkurt'u ilçe yapmak is
temiyorlar C. H. P. aziz vatandaşlarımız, diye
cekler ve bu Türkiye'de geçerlidir, maalesef. 
Kim demiş Bozkurt'u ilçe yapmanın aleyhinde 
bulunduğumuzu, kim söylemiş? Bu demek değil
dir ki Bozkurt'u ilçe yapınız. Siz eğer hakikaten 
ilçeden maksadınız adı Bozkurt olan bir yerde 
kaymakam, jandarma kumandan?, mal müdürü 
filân bulundurmak, adı Abana olan bir yerde 
aynı hükümet teşkilâtını bulundurmak değilse, 
ilçeden maksadınız, ilçeden maksadınız o yar 
sakinlerinin kamu hizmetlerinden Devlet görev
lilerinin kendileriyle olan, halkın devlete olan 
münasebetlerinde gerekli kolaylığı sağlamalı 
ise sizin kafanızdaki ilçe ve ilçe bunun için ku
rulum orsa bu takdirde Abana, Bozkurt onu ya
palım, bunu yapalım değil, oturursunuz, dos
doğru düşünürsünüz, burada bir ilçe yeter, der
siniz tercih edersiniz, biter gider. Hayır Anaya
sa Mahkemesi kararı zoru ile Abana'yı ilçe ya
pacaksınız, kendi birtakım tarihsel, güçlü bu
lunduğunuzu ifade etmek arzunuzu birtakım 
hususi politik maksatlarınızı tahakkuk ettir
mek için bir ilçe daha kuracaksınız, Bu akılla 
kabili telif değil, daha doğrusu mantıkla kaMli 
telif değildir. Mantık kabul etmez bunu. Kabul 
ettirirsiniz, güc sizdedir. Gücü olanın haklı ol
duğunu kabul eden bâzı felsefi kurallar da var
dır. Tarihte birşey de vardır. Güçlüler haklı ol-
duk,a-:mı sandıkları zamanlarda çoğu sama:ı 
yaniUîklarmı anlamışlardır. Güçlülerin haklı 
olduğu kaziyesi doğru değildir. Haklılık başka, 
güçlüUik başka şeydir. île güçlülük haklılığı ve

rir ne de haklı olmayı gerekV.rir. Hakikaten hak
lılık bazan güçsüz kalmıştır. O halde doğru olan 
şeyin üzerinde birleşmeğe mecburuz. Değerli ar
kadaşlarım, burada hiç unutmamamız lâzım ge
len I4r nokta vardır, biz hakikaten ciddî olarak 
bu memleketin bir ihtiyacın?, cevap olsun diye 
mi bu kanunu çıkarmak istiyoruz? Yoksa biraz 
evvel arzettiğim bir tarafın adeta inat haline ge
tirdiği direnmesini, bir taraftan da bir mahke
me kararının zorunluluğunu mu yerine getiri
yorui'? Böyle bir şeyle iştigal ediyorsak bu iş- -
tigal cildiyetle çok fazla bağ'daşmaz. Çünkü 
Türkiye yararları burada değildir. Türkiye ya
rarları iki kilometre içinde iki tane kaza ihda
sı değildir. Türkiye için bu bir masraftır, bir 
külfettir ve hattâ, objektif açıdan incelenirse, 
bir fautasidir. Türkiye için bu bir yüktür. Böy
le yapılmamak gerekir. Hangisini yaparsanız 
yapınız ama iki Km. lik mesafede iki kaza yap
mayınız. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu kanunun Mil
let Meclisinde müzakeresi sırasında cereyan 
eden bâzı hususları da birkaç satırla dile getir
mek isterim. 

Millet Meclisinde kanun müzakere edilirken 
Kastamonu milletvekillerinden bir kısmının 
A%ai\a ilçesini 10 köyle küçücük bir hinterlanda 
sığdırmak istiyen tasarının haksız olduğunu 
söyliyen sözleri vardır. Bir kısım Kastamonu 
milletvekilleri de Abana ilçesini değil 10 köyle 
hiç ilçe yapmamak gibi hakikaten kasitli, yani 
Anayasa Mahkemesi kararını dahi hiçe saymak 
istiyen davranışları ve sözleri var. Eğer za 
bıtlan tetkik edecek olursanız Kastamonu ili 
mebuslarının dahi ikiye ayrıldığı bir konudur 
bu. Çok yakından bildikleri seçim bölgelerin
de Abana ve Bozkurt ilçelerinin köy itibariy
le bir, hinterland itibariyle, nüfus itibariyle, 
hudut itibariyle yanlış kurulduğunu söyledikle
rini göreceğiz. Yine bu aynı il milletvekilleri
nin ikiye bölündüğünü göreceksiniz. Hakika
ten bakarsanız Abana denilen ve Bozkurt de
nilen kasabaların bulunduğu- coğrafi sahaya 
şimdi getirilen kanunu da göz önünde tutarsa
nız göreceğiniz husus şudur: Abana ilçesi ki 
Anayasa Mahkemesi zoruyla kurulan bu ilçe, 
öyle olduğu anlaşılıyor. Çok dar bir saha içine 
hapsedilmek istenmektedir. 10 köyle bir ilçe 
kurulmuş olması arzulanmaktadır. Buna mu-
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kabil Bozkurt ilçesi çok geniş bir salhaya yay- j 
dmlmıştır. Ve orada Abana'nm 10 köyüne mu
kabil 32 köyün bulunduğunu göreceksiniz. 10 j 
köylü 4 828 nüfuslu bir kasaba Abana olacak, 
6 100 hektarlık bir araziye sahibolacak; buna | 
mukabil Bozkurt ise 32 köylü, 15 533 nüfuslu 
ve 47 347 hektarlık araziye malik olacak. Şim- I 
di ilçelerin yaşamaları için kapsıyacakları alan- ı 
ların sosyal, ekonomik, coğrafi ve gelişme açı- I 
smdan önemli olduğu aşikârdır. Eğer bir ilçe-
yi daha doğarken ölü doğurmamak için Âba-
na'yı 10 köy ile, küçük bir nüfusla ve dar bir j 
hinterlant içine sıkıştırmaya hakkınız yoktur. 
Ve bunun hiç gelişmemesi arzu edildiği bir i 
mahkeme kararı ile kurulduğu için bu hakle bı- | 
Takılmaktadır. Buna mukabil diğer ilçede bi- j 
raz evvel arz ettiğim tarihî koşullar, tarihî ge- i 
lişim sebebiyle sırf kuvvet gösterisi bakımın- i 
dan gereksiz yere büyük bir hinterlanda ve j 
fazla köye malik kılınmaktadır. Bunun ekono
mik adaletle ilişkisi azdır, hattâ yoktur. Eğer j 
hakikaten ilçeyi gelişmeye müstait yapmak is I 
tiyorsanız. Kolayı var. ilçeye bir miktar köy | 
ilâve edildiği takdirde, meluna - imkân, - eski i 
tâbirle- bir adalet elde etmeye muvaffak oh- | 
bilirsiniz. Ve nitekim Abana ve Bozkurt ilçsle- I 
rinin, kanun tekliflerine konu clnuya ba^Ia- j 
dığı andan itibaren Abana ve Bozkurt ara^n | 
da ilçelerinin yaşamalarını sağlamak için aman- j 
sız bir yarış başlamıştır. Abana ilçesini ka- | 
nun zoruyla, Anayasa Mahkemesi zoruyla kıı i 
rulmadığı, bu niyette bulunmadığını ispat fc:n j 
Abanalılar Hükümeti zorlamıştır. Bize tabiî I 
olarak yakın ve yolları bakımından bizimle ir
tibatlı ekonomik açıdan bizimle ilişkili daha 8 j 
köyü bize veriniz ki, biz de artık hakikaten iyi \ 
niyetinize inanalım ve bir kasa hüviyetine ka- | 
vuşturun, derler. Ama Hükümet ısrarla bu | 
talebi kabul etmemekte direnmiştir ve Abana'- i 
yi doğarken ölü bir ilçe halinde bırakmaya âde- j 
ta kastetmiştir. Şimdi Hükümetten soruyor im | 
ve rica ediyorum, şurada harita var. Bu fcsı- j 
ı i ta hemen hemen her şeyi açiklıyacak kadar j 
ayrıntılara sahiptir. Abana'nm da nerede bu- \ 
lunduğu Bozkurt'la bununla kaç km. mesafsclo l 
bulunduğu ve Abana ilçesine bağlanması irteni- ! 
len köylerle Abana ilçesinin kendisine bağla- I 
mak istediği köylerin ilişkileri, yol irtibatları, 
ekonomik bakımdan irtibatları, hepsi hepji j 
burada var. Bunlar belli iken ap aşikâr iken [ 
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adaleti tesis etmek istiyorsanız niçin hiç değilse 
Abana ilçesini istedikleri 18 köyle kurmak yo
luna gitmiyorsunuz? Burada sizin gördüğünüz 
ve bizim bilemediğimiz, anlıyamadığımız ire 
hikmet var? Neden 10 köyle? Tabiî irtibatı ol
duğu, ekonomik ilişkisi bulunduğu her zaman 
Abana ile münasebeti olduğu fiilen sabit olan 
18 köy yerine niye 10 köy? Eğer şayet niyeti
niz, kastınız iyi idiyse neden 18 köy değil? 
Demek ki siz burada hakikaten, biraz evvel arz 
ettiğim gibi, yani bir hususi maksadı, bir hu
susi niyeti 1953 ten beri tükenmez, bitmez tü
kenmez bir niyeti, mutlaka ve her şeye rağmen 
ve Anayasa Mahkemesi kararma rağmen devam 
ettirmek istiyorsunuz. Başka türlü tefsir ede 
miyorum. Bütün iyi niyetimi kullanıyorum, 
Hükümetle beraber olmak istiyorum. Eminim 
ki, şöyle diyeceklerdir: Efendim biz takdir et
tik, esasen bir ilçenin kaç tane köyü olması 
gereği idarece takdir edilir. 5442 sayılı Kanun 
bunu bilir. İleride inşallah bunu ilçe yaptık
tan sonra hangi köyün nereye bağlı olacağına 
dair talepler olur, onu tetkik ederiz diyecekler
dir. Böylece de, canım bak Hükümet iyi ni
yet sahibidir, bu köyleri buraya bağlamak işi
ni de ele alacakmış, vait de ediyor, canım ni
ye üzerinde duruyorsunuz gibi bir tatlı avun
tunun içine sokacaklardır, bundan eminim. 
Ama katiyen 18 köylü ilçe haline getirmeme
nin çarecine bakacaklardır. O zaman işte ora
da biraz evvel arz etliğim gibi güya maslahat 
idare edilmiş olacaktır. 

SAFFET ÜEAL (Bursa) — Tatile giriyo
ruz diyecekler. 

O. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN 
DOĞAN (Devamla) — Evet, değerli arkadaş
larım, bir hususu daha söyliyeyim; Sayın Ba
kan Millet Meclisinde, yine söz almak imkânım 
olmakla beraber hatırlatmak isterim, «niye 
Cumhuriyet Halk Partisi 1981 den sonraki ikti
darları zamanında Abana'yi ilçe yapma teşeb
büsüne geçmedi» diye yine kolay bir tarizlerini 
kar sil amak i stiy orum. 

1981 yılında profesörler kurulunun verdiği 
raporda Abana ilçesinin merkezinin Abana'dan 
alınmasının Anayasaya aykırı bir belde halkı
nı cezalandırır mahiyette bir davranış olduğu 
tevhit edilmiş ve G. H, P. 1963 yılında, yani 
1961 den sonra yani 1,5 yıl sonra kanun çıkar-
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nıak voliyle Ab ana yi muhafaza etmek Abana-
lılara şirin gözükmek için, bugün A. P. nin yap
tığı gibi, Boskurtluları elde etmek çabasına 
girmemiş Anayasa Mahkemesine gitmiştir. 
Abrna ilçe merkezini Abana'dan kaldıran ka
nun haksızdı^ demiştir, Sisler de böyle mi gö
rüyorsunuz? Günkü halen iki km. ötesinde bir 
ilçe vardır, Bozkurt. Olur ki ben Abana'yi ko
rumak gibi bir ycla düşerim, Abana'yı ilçe ya
parım. Ondan sonra sis bize dersiniz ki ne bi
çim iküdarsm ,z 2 km. ötede ilçe var? Ekono
mik koşullar, idari icaplar gerektirmediği hal
de iki kilometre ötede bir kasa daha kuruyor
sunuz, seninki de partizanlıktır. Tıpkı D. P. 
nin yaptığı gibi sen de bunlara ceza vermek mi 
istiyorsun anlamına getirir endişesi ile ve iyi 
niyetle Cumhuriyet Halk Partisi gruplarından 
aldığı kararla Anayasa Mahkemesine gitmeyi 
yeğ görmüştür. Ve ondan aldığı kararla on
dan sonra çıkan karar üzerine iktidar da Ada
let Partisine nasibolmuştur. Oy oburgillikle 
çok alâkası olan Abana'yı. ilçelikten çıkaran 
kanunu, Anayasa Mahkemesinin öngördüğü 
ve Anayasanın 115 nci maddesinin öngördüğü 
koşulkr içinde tekrar kurmak Türkiye'de doğ
ru vazife germenin en asgari şartıdır, prensip
lerinden biç fedakârlık etmek istem iyen bir 
partiye mensub okluğum için sözlerimi böyle 
yapınızla bickmck isterim: 

Ama, eyle görüyorum ki, bu kuvvetin hak
sız acısı Abanahlar üzerine çökmesin için, bu 
prensiplerden fedr karlık etmemek şartı ile, bio 
değilse, Abana'yı da ilçeye benzer bir hale ge
tiriniz. Size iyi. niyet fırsatı veriyorum. Hür
metlerinde. (Aikrılar) 

BAŞKAM — Umumi hayata müessir âfetler 
kanun tasarısının açık oylamasına oylarını kul-
lanr.:-ryan sayın üye?... Çabuk olunuz lütfen. Gü
ven Partisi Grupu adına Sayın Alpaslan. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Çok muhterem arka
daşlar, meselenin esası hakkında daha önce gö
rüşen arkadaşlarımız muhtacolduğumuz bilgiyi 
lütfettikleri için, bendeniz Güven Partisi Gru-
punun şimdi tetkik etmekte bulunduğumuz ilçe 
kuruluşlariyle ilgili kanun tasarısı ve ona inzi
mam eden teklifleri hakkındaki görüşümü kı
saca arz etmekle yetineceğim. 

Siyasi hayatımızın çok talihsiz bir hadise
siyle alâkalı bir mevzu üzerinde bulunduğunıu-
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zu kabul etmek lâzımgelir. Yine, Abana'nm„, 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Alpaslan. 

Âfetler kanun tasarısının açık oylama işlemi 
bitmiştir. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Devamla) — ilçe olmaktan çıka
rılıp bir nevi siyasi cezalanmaya tabi tutulması 
hâdisesinin nasıl gerekçe gösterilirse gösterilim, 
o günün idaresinden sonra iş basma gelen idare
ler tarafından tamir ve tashih edilmemesini ve
fa dnygusuyle bağdaştıramadığımızı huzurunuz
da ifade etmek isterim. Bizimde içinde bulun
duğumuz Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarı 
paylaştığı ve hususiyle İçişleri Bakanlığını bün
yesinde tuttuğu zaman herşeye takacldürnen 
Abana'yı tekrar haliyle ilçe haline getirmesi 
gayretine düşmemiş olması sorumluluğuna bi
zim de katıldığımız bir vefasızlıktır. Bunu hu
zurunuzda dile getirmekten kendimi men ede
miyorum. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) -
Bravo doğru söylüyor, Orhan Öztrak namına, 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konumısyın. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 

— Doğru söylüyor dedik. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Devamla) — Hepsinden bahsedi
yorum; bizim de, hepinizin de. Bunu bir clrka 
tekerrür etmesin diye söylüyorum. 

BAŞKAN — Lütfen cevap vermeyin, Say m 
Alpaslan. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Devamla) — Gayet güzel, sami
mî olarak konuşuyoruz, birbirimize tas atar şe
kilde konuşmuyoruz. Muhterem arkadaşlarını, 
oldu bunlar. Hakikaten Anayasa Mahkemesi bir 
meseleyi esasından halleder şekilde bir karar
la Türk siyasi hayatına hukuk Devleti adalet 
duygusuna sahip Devlet, büyük Devlet olma vas
fımızın bir örneğini ortaya getirdi. Gönlüm e ok 
isterdi M, Anayasa Mahkemesi bugün sureti 
halle giderken çelişmelere düşmemizi önliyeeek 
kadar daha açık bir kararla, bir gerekçe ile or
taya çıkmış bulunsa idi ve bu vesile ile huzu
runuzda söylüyorum ki, Anayasa Mahkemesinin 
bâzı kararları, maalesef henüz Anayasa tatbika
tına yeni girmiş sayılacağımız bu zamanda, vu
zuhtan mahrum bir halde bulunduğu için bâzı 
lüzumsuz münakaşalar ortaya dökülmektedir. 
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Anayasa Mahkemesi bu kararını verirken daha 
sarih olarak söyliyebilirdi: Abana ilçe merke
zinin Bozkurt'a nakli vatandaşın oy serbestisi
ne taarruz teşkil etmek maksadiyle vukubul-
muştur. Binaenaleyh, bunu iptal ediyorum ve 
eski haline getiriyorum. Ondan sonra Hükümet 
eğer yeni bir ilçe kurmak lâzımgelir idi ise, tek 
ilçe kuruluşu hakkında bir teklif getirir idi, ge
rekçelerini verir idi, mesele halledilir idi. Ana
yasa Mahkemesinin de bu kürsüden biraz olsun 
dikkatini çekmek vazifemiz cümlesindendir. 

Aziz arkadaşlarım, benden evvel konuşan 
anamuhalefet partisi sözcüsü, Anayasanın esas
ları üzerinde geniş bilgi verirlerken Abana'-
nın ilçe haline getirilmesine evet, ama Boz-
kurt'un ilçe merkezi olarak kalması konusun
da pek sarih ifadede bulunmadı ve netice iti
bariyle bir ara mesafenin kısahğı, yük, ağırhk 
v.s gibi mevzuları ortaya koymak suretiyle sö
zünün altından bir ikinci ilçe olması, Anayasa
nın iptal ettiği eski duruma taaruz teşkil ede
ceği için eski hudutları ile bir tek Abana ilçe 
merkezinin bulunması lâzımgeldiği noktasını 
ifade buyurdu ve arkasından da hiç olmazsa 
8 köyün de, diğer 10 köye ilâve edilmek sure
tiyle Abana'nm bir ilçe haline getirilmesi dü
şünülmeli ki, biraz adalet yerini bulsun, gibi 
sözler söyledi. Aksi halde çıkarılacak kanunun 
Anayasaya aykırılığı üzerinde durdu. Biz grup 
olarak filvaki Abana'nın mâruz kaldığı haksız
lığın izalesini, zaten Anayasa Mahkemesinin bi
raz da âmir hükmüne tabi olarak ve vicdani 
kanaatlerimiz itibariyle lüzumlu ve zaruri gö
rüyoruz. Yalnız bir inanışımız vardır. Bizim 
ülkemizde sade vatandaş, yan tesirlerden ma
sun köylü vatandaş, kendi menfaatine, memle
ketinin menfaatine aykırı düşen vaziyetler 
olursa onların bertaraf edilmesini arzu eder. 
Ama illâ öteki taraf zarar görsün, ben bundan 
hiç olmazsa manen faydalanayım gibi bir dü
şünce çok şükür ki benim Anadolu köylümde 
mevcut değildir. Meseleyi bu zaviyeden düşün
düğümüz vakit, Anayasanın bu kararından son
ra mahallî şartlar ve biraz da işin içine giren 
hisler, komşu köylerin, komşu insanların belki 
de, birbirinin yakını, akrabası olan insanların, 
birbirlerine husumet havası içine düşmemesi 
zaruretiyle bir ikinci kazanın kurulması düşü
nülmüş olabilir ve bunda isabet mevcuttur. Me
safe azdır, bu hâdiseler olmasa idi iyi idi. Ama 

hâdiseler gelmiştir. Yani bir ilçe kurmanın kül
fetini üzerimize almıyacağız diye birbirine ya
kın, kaderleri bu köylerin birbirleri ile daimi 
husumet havasında bulunması, hele hele erkek
leri çoğunlukla gurbette bulunan, iş hayatında 
bulunan, o itibarla nüfus sayınında kadın nü
fusu erkeğiııkinden daha çok olan bir yerde 
bir de insanlar arasına, hayatın sıkıntıları yet
miyormuş gibi, mânevi husumetten mütevellit 
ıstırapları yerleştirmek doğru değildir. O iti
barla eğer gerçek ihtiyaçlara, mahallin men
faatlerine tekabül ediyorsa bir ikinci kazanın 
kurulmasının, iki ilçe halinde meselenin halle
dilmesinin Anayasaya aykırı düşeceği kanaati
ni taşımıyoruz. Meğer ki, Abana'yi daima üvey 
evlât muamelesine tabi tutan bir zihniyeti orta
ya koyan vaziyetler olmaya. Yalnız, getirilen 
şekliyle bu tasarıyı Adalet Partisi iktidarına 
doğan güzel bir fırsatın, ismine uygun bir ada
let ölçüsünü ortaya koyma fırsatının iyi kul
lanılmadığı şeklinde ele alıyoruz. Yazık etmişler
dir. Kendilerinin Türk Milletinden aldıkları oy, 
taşıdıkları isim ve sık sık kürsülerde ifade et
tikleri düşüncelere gerçek sahip iseler Bozkurt 
ile hiçbir surette alâka ve münasebeti olmıyan 
ve hangi ölçüde akla mantığa vicdana müra
caat edilirse edilsin, behemahal aynı cevabın 
alınacağı bâzı köyler vardır ki, bunları Aba-
na'dan koparıp Bozkurt'a bağlamak suretiyle 
bir haksızlığın, bir insafsızlığın örneğini ver
miş olmazlardı. Esasen mahallî il idare kuru
lu bu mevzuu, nerelerde ilçe kurulur, il İdare 
Kanunu neleri derpiş eder; bu ciheti göz önün
de tutmak suretiyle bir esasa bağlamış ve gü
zel bir harita ile meseleyi halletmiş. Mahallî 
Meclisi umumiki, hiç birbirimizi aldatmıyalım, 
arkadaşlar, evet, halkın iradesidir, onun mah
sulüdür, kararları sevgiyle karşılanır ama, da
ha ziyade Meclisi umuminin kararları, hep bi
liriz, bağlayıcı kararlar olmaktan uzaktır ve 
daha ziyade bilhassa böyle birbirine girmiş iki 
ilçe hali karşısında hisleri dile getirir mahiyet
tedir. Onun kararını tercih ediyor ve bu yet
miyormuş gibi bir de geliyor komisyonda bir 
sayın A. P. li milletvekilinin sözüyle bir par
çayı daha, yani parmağın ucunu değil, âdeta 
en yararlı bir uzvu koparıp atar gibi çıkıyor ve 
o şekilde bir tasarı ile yüksek huzurlarınıza ge
liyor. Senato Komisyonunda maalesef mesele
nin bu inceliğine girmeden, yani hissi olarak bu 
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tasarıyı buraya getiriyor. Arkadaşlar, evvelâ 
Adalet Partisine yakışanı yapınız, sonra Cum
huriyet Senatosuna yakışanı yapınız. Yapmaz
sanız bu böyle gidebilir, ama bırakın müeyyide
leri falan, bizi İçişleri Bakanı, hani şu mahke-
mei Kübra'dan bahseder, eğer içişleri Bakanı
nı seviyorsanız o mahkemei kübrada fena hal
de mahkûm olursunuz. Allah sizi affetmez bu 
kadar haksızlığa. Eğer siz Türkiye'de ilelebet 
siyasi hayatın öncülüğünü yapmayı düşünüyor
sanız bu olmaz. Vermez; eğer gökte Allah var
sa buna fırsat vermez. Onun için alın bu tasa
rıyı geriye, "düzeltin bu kısımları çıkaralım bu 
kanunu ve Senatonun biraz da duygularını kur
taralım, mahallî bir mebus böyle düşünebilir. 
Ben Artvin için her hangi bir teklif getirebili
rim, ters düşünebilirim. Yani kendimi çok âdil 
zannediyorum,, seçilsem de seçilmesem de umu
rumda değil, zannediyorum; ama bir mesele gel
diği zaman kendi kendimi yokluyorum, zaıf 
gösterdiğim zamanlar olmuştur, olabiliyor, E... 
bir Kastamonu mebusu, senatörü zaıf gösterir. 
Bakın bu burada gayet sarih olarak görünüyor 
yani. Siz sahildeki bir köyü alacaksınız, stabi
lize yolu var, şimdi ilçe merkezine. Allah'ın da
ğına çıkaracaksınız. E... günahtır. Bir şeye fır
sat veriniz, içişleri Bakanlığı mademki halkın 
temsilcileriyiz, halk oyuna saygı gösteriyoruz, 
lütfen tesirsiz halde mahallî bir plebisit yap
tırınız, köylerin oylarını alınız. Ondan sonra 
getirin meseleyi hallediniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — öyle yaptık, öyle yaptık. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — öyle 
yapmadınız, öyle yapsanız. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Aksini ispat ederseniz şimdi 
istifa ederim. 

G. P. GRUPU ADINA FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Sayın Bakanım, şimdi sizin istifa
nıza günlüm razı olmaz. 

- BAŞKAN — Sayın Alpaslan, karşılıklı ko
nuşmaya meydan vermeyin lütfen efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Vicdanlı konuşalım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sis cevap ve
receksiniz efendim kürsüden. 

G. P. GRUPU ADINA FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Şimdi Sayın Bakanım, eğer 
böyle yaptınızsa gelir söylersiniz, memnun 

olurum. Halkın oyu ile mesele buraya geldi 
ve Abana'ya bağlanması derpiş edilen, farzı
muhal, şurada, bir iki isim okuyacağım size; 
Güngören, Yakaören,, İnceyazı, Darsu, Belde-
ğirmen, köyleri oylarını, kışın sureti katiyede 
gidilmiyen Bozkurt'un ilçe olmasını, kendileri
nin de oraya bağlanması yolunda kullandılarsa 
o zaman hiçbir sözüm kalmaz, hiçbir iddiada 
bulunmam; ama akıl vardır ki, yani, köylüyü 
de hepten akılsız kabul etmenin imkânı yok
tur. Onun aklıselimi birçok şeyi halleder. 
Sahil yolu üzerinde olan bu köylerin dağa 
çıkarılması mevzuubahsolamaz. Bir plebisiti 
yapınız. Ondan sonra getirin, rahat rahat me
selelerimizi halledelim. Aksi takdirde bunu dü
zeltiniz. Hele bir milletvekilinin teklifiyle 
burada kırmızı çizgiyle gösterilmiş bir kısım 
vardır. Bu Dalama, eski ismiyle Güngören 
denilen köyü almış Abana'dan, getirmiş yu
karıya, Bozkurt'a bağlamış. Yani bunu gördü
ğüm zaman tekrar ediyorum; bu bir adalet 
duygusu ile bağdaşmaz, insaf duygusu ile bağ
daşmaz ve bu, tarihlerden gelen büyük Devlet 
kavramları ile bağdaşmaz. O itibarla bu mevzu 
halledilmez, düzeltilmezse Güven Partisi Gru-
pu olarak bu tasarıya, Abana'nın biran ev
vel ilçe haline getirilmesini canü gönülden is-
tiyen bir Grup olarak, ama adaletsizliği de 
bu memleketin üzerinde katiyen yaşatmak 
istemiyen bir Grup vasfımızla müspet oy 
vermekte mazur olduğumuzu arz ederim. Say
gılarımla. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Umumi hayata müessir âfet
ler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerin'n değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
daki kanun tasarısının açık oylamasına 118 
sayın üye iştirak etmiş, 116 kabul, 1 ret, 1 çe-
kinser. Tasan kanunlaşmıştır. 

A. P. Grupu adına Sayın Nusret Tuna, bu
yurun. 

A. P. GRUPU ADINA AHMET NUSRET 
TUNA (Kastamonu) — Muhterem arkadaşla
rım; kasa yapılması istenen iki yer de Kasta
monu'ya bağlıdır. Birini diğerine tercih et
mek için hiçbir sebebolmadığı kanaatindeyim 

Muhterem arkadaşlarım; ellerine verilen ve 
bir tarafça hazırlanan dosyanın tesiri altında 
şu işin bünyesin© uygun olmıyan beyanlarda 
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bulundular, Müsaadenizle hv, Abana - Bozkurt 
nedir, nasıl tarihi bir seyir takibetmişt'r, bu
günkü kanunun mahiyeti nedir? Bunun üzerinde 
artık konuşulan mevzuların vüsatine muvazi 
olarak cevap vermeye mecburum, 

Muhterem arkadaşlarım; Bozkurt'un coğ
rafi vaziyeti şöyle : Bu Senato masalarının 
olduğu yer gibi bir yamaçtır. Karadenisin kf-
yısındadır. Yamaçlardan yollar inmektedir 
bir düzlüğe. Şu bulunduğunuz yer Bozkurt'un 
bulunduğu yerdir. Abana, Sayın Başkanımızın 
bulunduğu yer ve kenarında da Karadeniz var
dır. Şimdi bunu bu şekilde düşündüğünüm za
man izahlarımın daha ?yi anlaşılacağına kaanünı, 
Bir yamaçtır. Yamaçlar bir düzlüğe iner, yol
lar düzlüğe iner. Bunun da arkadaşlarımın 
buyurduğu gibi iki, üç kilometre ilerisinde 
deniz vardır. Denizin kumsalında da Abana ka
zası vardır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu iki belde 
arasındaki ihtilâf 1945 in değil 1370 den daha 
evveline taallûk eder. Bozkurt'un ismi Pazar-
yeridir, bütün köyler kendi durumuna göre 
mevcudolan yollardan istifade etmek suretiyle 
düzlüğe iner, düzlükte pazar kurulur vs herkes 
alış - verişini bu pazar yerinde yapar. Boz-
kurt'un, 1953 ten evvelki ismi de Pazaryeri'-
dir. 

Muhterem, arkadaşlar, simdi Abana sahilde
dir, arazisinin arasındaki 2 - 3 metre değil; ora
ya giden ve orayı göre:.:. birçok arkadaşlarımız 
vardır. 50 - 100 metre gerisimden dağlar baş;- j 
lar. Önü kumsaldır, arkası dağdır. Bir yer var- ! 
dır, Ezine Çayıdır. Abana Çayı diyoruz, Ezine 
Çayı diyoruz; bu çay, suna itimat buyurun, ben 
2 Haziranda secim gezisine gittiğim saman, bu 
çaydan geçemedim; kara kolunu tercih etmeye 
mecbur oldum. Bu ilişi ve saire, oraya en yakın 
köy İlişi'dir, onunla Abana arasında bir çay 
vardır. Bu çay 2 Haziranda goeime miisat de
ğildi, biz karayolu ile Başkurt'ta gidip Bos-
kurt ' tan Abana'ya gelmeye mecbur olduk. Gün
kü orada köprüsü yoktur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, su isim, şu 
rakamlar benim getirdiğim rakamlar de
ğil, 1944 
da Abam 
sikasmdaki 

.tc iyesi var. Aeana'da yok. Ahar.a'mn nüfusu; 
azaryenıım ırurasıı; 2 Ab ana'da ev; 

yılında, tek parti zanıanrn-
ilcesi kurulurken onun ve-

rakamlarcıan okuyacağım. ÎİOZ-

kurt ' ta dört sandalve fabrikası, 18 

180, Bozkurt'ta; 412. Abana'da dükkân; 83, 
Pasaryeri'nde dükkân; 230. Abana beldesinin 
belediyesinin bütçesi; 16 000, Bozkurt'un büt-
çesı ---o Ouu dır, 

Simli muhterem arkadaşlarım, görüyorsu
nuz ki, beyle bir tabiî avarızın önünde bulunan 
bir düzlükte bir Pazaryeri vardır. Halkın mü
nasebeti Pazaryeri'yledir. Şu inkişaf meydanda
dır. inebolu'nun buralara uzaklığı meydanda
dır, halkta şikâyetçidir. 1943 - 1944 yıllarında 
o havalide bir kaza kurulması mevzuu bahis
tir. öteden beri Pazaryeri'nin Abana'ya nakli 
için müracaatlar var, efendim ta o yıllardan 
beri gelen mücadeleler var. 1944 yılı gelmiştir. 
Bahmetli Kasım Orbay Paçamız burada olsa idi, 
benim şu sözlerime şahadette bulunurdu. 1944 
yılı geldiği zaman onun kendisinin bu Pazarye
ri ile alâkası vardır, Oranın halkı; bir kaza 
olması mevzuubahistir, Pazaryeri'nin kaza ol
masına tavassut edin diye Kâzım Orbay Pa
şaya rioa etmişlerdir ve bunların İsrarları, iddi
aları, halkın ayağı bize alışıktır, halk bile is
tiyor, bizim onlardan iki misline yakın bir bü
yüklüğümüz vardır, işte şu tarihi inkişafı da 
okudum, onların gerekçeli raporundan aldığım 
rakamlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, o zamanlar pazar 
yerinin kaza yeri olması için Sayın Paşamız 
söz vermiştir, gerekli makamlarla teşebbüsler 
yapılmıştır, pazar yeri kaza olmaktadır. Bu 
hali gören ve kendi bölgelerinin kaza olmaktan 
uzaklaştığını gören bir Abana heyeti, bu za
manda olduğu gibi, o zamanda da Merkezi Hü
kümete gelmiştir, Sayın inönü'yü bulmuştur, 
İnönü'ye dert yanmışlardır. Biz sahil kıyısın
da şirin bir kasabayız, bizim kaza olmamıza 
yardım edin, demişlerdir, inönü emretmiştir, 
Abana kaza olmuştur. Kaza olmasının akabin
de, halk çeşitli şekillerde, köylüler, biz falan 
yere alışığız, bize ters geliyor falan diye tel 
çekmişlerdir. Fakat tek parti devridir, hiçbir 
müspet netice alınmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; konuşan hatipler 
bütün mevzuu 1953 ten başlattılar. İşte bu bi
zim Abana ve Bozkurt'umuzun böyle mazide bir 
derdi ve ıstırabı vardır. Abana'dan kat ka t 
nüfusu fazladır, yolları tabiî durumu itibariyle 
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pazar yeridir, bir yeri pazar yeri yapmak ko
lay iş değildir, idareci arkadaşlarımız bilir. 
Bir kanun çıkarılır, filân yer kaza olur, ama 
falan yer kolay kolay pazar yeri olmaz. Pazar 
yeri sosyal bir hâdisedir. Halkın alıştığı yerde 
pazar kurulur. İnsanlar oraya gelme alışkanlı
ğında ise pazar olur. iki üç kilometre ileriye, 
Karadenizi görmek için gitmek istemezler. Ya
ni, 1945 te Abana kaza olduğu zaman, geri ta
rafta Bozkurtlular feverandadır. Tek parti dev
rinin icabı olarak, halkın sesine kulak verilme
miştir, Abana'nm kazalığı kalmıştır. Eğer bu
radan işe başlarsak tarihî inkişafını anlamak 
kolay olur. 1950 olmuştur, 1946 da başlıyan 
çok partili hayat 1950 de meyvasım vermiştir. 
Haîkı dinliyen teşekküller kurulmuştur ve halk 
1945 te tek parti devrinde uğradığı bu haksız
lığı telâfi için mütemadi bir şekilde Ankara'yı 
aşındırmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; itimat buyurunuz, 
1953 te yapılan bu kanun teklifi 300 oylu bir 
ilçeyi cezalandırmak için değil, Kastamonu'da 
o zaman Demokrat Parti C. H. P. sinden 17 000 
oy fazla almıştır. Bugün 60 bin oy fazla almak
tadır. 300 oydan intikam almak için bunlar 
yapıldı, düşüncesi; her hakkını kaybeden kim
selerin, siyasi kanaldan bir menfaat sağla
mak üzere bâzı siyasi kişileri peşine takmak 
üzere başvurduğu bir yoldur arkadaşlar. Bu
nu rica ediyoruz, dün de böyle idi, bugün de 
böyledir. Hakkını kaybeden bir taraftan böyle 
haklı bir kuvvet bulayım diye siyaseti kendi
sine âlet etmeye uğraşmaktadır ve hakikaten 
de muvaffak olmuştur. Bugün Türkiye çapın
da kime sorulursa sorulsun; Abana siyasi ka
naatinden dolayı tecziye edilmiş bir bslde hü
viyetini taşır ve bu artık mimlenmiştir. O za
man bu teklifi yapan Kastamonu milletvekil
leri halkın bitmek tükenmek biîmiyen ısrar ve 
arzuları karşısında bu kanun teklfini getirmiş
lerdir. Arkadaşlar, o zaman bu kanun tekli
fiyle, derhal Abana'nm kaza merkezi Boz-
kurt'a gitmemiştir. Meclis, o zamanın Melisi, 
tahkikat meydandadır, giden arkadaşlarımız 
bilirler, sağdırlar; mahalline bir heyet gön
dermiştir. Gidiniz, Abana'yı ve Bozkurt'u tet
kik ediniz, hangi yeri halk daha fazla istiyor
sa orası kaza merkezi yapılsın, denmiştir. Bu 
heyetin raporu da, lütfen arkadaşlarımız onu 
da okusunlar, dosyalardadır. Bozkurt'un kaza 

olmasının, Bozkurt'a bağlı" köyler tarafından 
istendiği belirtilmiştir. Kaza merkezi Bozkurt'a 
gitmiştir. Bu halden, hakikaten Abanalılarm 
mustarip olduğu da bir vakıadır. Ya vaktiyle 
bu hata yapılmıyacaktı. Hata yapılmıştır, ma
demki Abana bir kaza olmuştur, böyle sekiz, 
on yıl kazalık yaptıktan sonra bundan sıyırıp 
o vasfı almanın hakikaten bir ıstırap mevzuu 
olduğunu müşahede etmekteyiz. Abana kaybet
miş olduğu bu hakkı istihsal etmek için çaba
lamaktadır. 1960 ta ihtilâl olmuştur, Sayın 
Ataklı Paşamız da burada olsalardı, 1960 ta 
ihtilâl olmuştur, Abanalılar, bir değişiklik 
vardır, bundan istifade etmek üzere Millî Bir
lik Komitesine müracaat etmişlerdir. Bu siyasi 
kanaatimizden dolayı biz tecziye edildik, anti
demokratik bir kanundur, bunu eski hale ge
tirin, Abana'yı kaza yapın, Bozkurt'tan ka
zalığı alın diye çeşitli heyetler gelmiştir. O ge
len heyetleri bizler de bilmekteyiz. M. B. K. 
tahkike karar vermiştir. M. B. K. oraya tahkik 
heyeti göndermiştir, iki dudaklarının arasın
dan kanun çıktığı bir zamanda şu hakkın ma
dem haksızdı, o zaman derhal ihtilâl tasarruf
ları meyanında Abana da kaza olurdu, yapılma
dı. Niçin? Çünkü gönderdikleri tahkik heyeti, 
halkın ekseriyetinin, köylülerinin Bozkurt'un 
kaza olmasını istediğine dair bir rapor verdi. 

işte arkadaşlar; ihtilâlin akabinde gelen 
heyetlerin sonuçlandırdığı, vardığı netice budur. 
İhtilâl Hükümeti gitmiştir, koalisyonlar devri 
başlamıştır. Heyetler Koalisyon hükümetlerine 
gelmişlerdir. Bâzı arkadaşlarımız diyorlar ki, 
o zaman niye siz yapmadınız? Tabiî içinde ol
madıkları için durumu bilmiyorlar. O zaman 
arkadaşlar üç defa kanun teklifi yapılmıştır. 
Abana'nm kaza merkezi olması için üç defa 
kanun teklifi yapılmıştır. Sayın Bekata bilirler, 
o zaman kendileri içişleri Bakanı idiler. Onun 
zamanında, Meîiste her hangi bir partinin ko
misyonlarda ekseriyette olmadığı bir zamanda 
bu talep de reddedilmiştir. Her üç talep de Mil
let Melisi Dahiliye Komisyonunda reddedil
miştir. Daha ilerisine de mevzuu götürmemiş
lerdir. Bu zamanda böyle artık damgalanmış 
bir mevzu var, reyinden ve kanaatinden ötürü 
ilçe yapılan bir yer vardır diye bir şey vardır. 
Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur. Ana
yasa Mahkemesi evrak üzerinde tahkikat yap-

» mistir ve Abana kaza merkezinden, kaza mer-
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kezinin Bozkurt'a nakline dair olan kanunu 
iptal etmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; huzurunuza 
gelen bu kanun, bu Anayasa Mahkemesi kara
rından sonraki devreye aittir. Şimdi Millî Birlik 
Grupu adına, Grup adına konutşu Sayın Paşa, 
Grup adına konuşuyorum, dedi; Anayasanın, 
Anayasa Mahkemesi kararının ne olduğunu tah
kik etmeden, tetkik etmeden Hükümeti Anaya
sayı ihlâl ile ve Abana'yı halen ilk defasında 
kaza yapmamakla itham etmek suretiyle pek 
böyle hukukî etüt mahsulü olarak değil de, âde
ta bir... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Lâf ol
sun diye. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — On
dan çok daha ileri bir görüşle mesnetli, hataya 
düşmek suretiyle pek büyük lâflar etti. Onu 
ehillerine bıraksaydı da, öteden beri kendisinin 
meşgul olduğu mevzu ile meşgul olsa idi daha 
iyi ederdi kanaatindeyim. Şimdi müsaadenizle, 
işin bu safhasında, arkadaşlarım, Anayasa Mah
kemesi yeni kuruldu ve şu Anayasa Mahkemesi 
diyor ki, benim salâhiyetim bu kadardır. 

Tutuyor bir Meclis üyesi, bir Senato üyesi, 
hayır, diyor; Anayasa Mahkemesi filân yeri ka
za da yapardı. Onun salâhiyeti oraya da varır
dı. Artık öyle bir haleti ruhiye ki, Adalet Parti
sinden sâdır olduğu için, öyle ters bir görüş M, 
illâ Anayasa Mahkemesini çok salahiyetli yapa
cak, Meclisin salâhiyetlerini ona devredecek; o, 
aşağı - yukarı, Anayasa Mahkemesi bir nevi 
Meclis gibi hizmet görecek, Devlet Şûrası idare 
gibi hizmet görecek, fakat illâ bu Adalet Partisi 
iktidarının ve mensuplarının elinden bu hakları 
alınmak istenecek. Daha da ileri gidiyor, Mecli
sin de elinden bu hak allmmak isteniyor. Onun 
için biraz zamanınızı alırsam müsamahanızı is
tirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasa Mahkemesi 
neye salahiyetlidir? Bu mevzuu tetkik etmezsek, 
bu mevzuda bir fikir aydınlığına varmazsak işte 
bu kabil safsatalar üzerine binalar inşa eder, 
Anayasa çiğneniyor, deriz. Efendim Anayasa 
Mahkemesinin kararlan tatbik olunmuyor, de
riz, namütenahi ters yollara mevzuu götürebili
riz. Arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi, Anayasa
nın 149 ncu maddesinde de ifade edildiği gibi, 
bir kanunun ve Meclis İçtüzüklerinin Anayasa-
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ya muhalif olup olmadığını tetkik eder. Muhalif 
kararın iptaline karar verir. Şu kanun Anayasa
ya muhalif midir, değil midir? Muhalif ise iptal 
eder. 

Şimdi gelelim bizim Kurucular Meclisinin bu 
mahkeme kurulurken yaptıkları müzakereye. 

Arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi bir kanunu 
iptal edecek. Kanunu iptal ettikten sonra elbet 
bir kanun bir nizam için, bir hususu tanzim için 
getirilmiştir. Bu iptal edildiği zaman bir boşluk 
meydana gelecektir. Bunu nasıl doldururuz, 
mevzuu; Kurucu Mecliste enine boyuna müza
kere edilmiştir. Bu mevzuda ilim adamlarının 
yazdığı kitaplar vardır. Bir kısmı der ki; ma
dem M, Anayasa Mahkemesi bir kanunu tetkik 
etmiştir, Anayasaya muhalif olduğunu tesbit ey
lemiştir, o halde muhalif oflmıyan bir metni de 
yazıversin. Bir Anayasa Mahkemesi var, bir ka
nunu Anayasaya muhalif görmüş iptal etmiş, 
hangisi uygun ise yazsın. Vehleten akla yakın 
gibi geliyor. Deniyor ki, hayır arkadaşlar, Ana
yasa Mahkemesi bir kanunun Anayasaya muha
lif olup olmdaığını tesbit eder. Anayasanın ikin
ci amadesi kuvvetler ayrılığı prensibini kabul 
etmiştir. Bu Devletin teşriî organı vardır, kazai 
organı vardır, icra organı vardır. Bu yapılacak 
iş hangi organa aitse, hangi organın salâhiyeti 
dâhilinde ise o yapmalıdır. İptal ettiği nedir? 
Bir kanundur. İptal ettiği nedir? Bir İçtüzük
tür. Kim yapacaktır bunu? Kim yapmıştır? Mec
lis yapmıştır. Eğer tutar da biz işte böyle, arka
daşlarımızın aşağı - yukarı fikirleri de orada 
toplanıyor zaten, bütün aksaklık da oradan ge
liyor; deseydik ki, biz Anayasa Mahkemesi ka
nunu hem iptal eder, zararsız olan, Anayasaya 
uygun bir metin yazar deseydik, teşriî organa 
lüzum kalır mıydı? Teşriî organın yapacağı va
zifeyi yapmış olmaz mıydı? O zaman kuvvetler 
ayrılığı prensibi, Anayasanın ikinci maddesi 
hükmünü zedelemez miydi? Onu ben düşünece
ğim. Bir yerin kaza olup, olmadığına karar ver
me hakkı Meclise ait. Anayasa Mahkemesine bir 
de onu yazma hakkını tanırsak, ne yapacaktır? 
Yasama organının vazifesini almış olacaktır. Tu
tuyor sözcü bunu ifade ediyor ve buna dair tek
lif reddediliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, başka bir teklif var. 
Deniyor ki; Anayasa Mahkemesi bir kararı 
iptal etti, daha evvelki kanun yürürlüğe girsin. 
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Bunun lehinde ve aleyhinde konuşanlar var. 
Turhan Feyzioğlu'nun eseri de bunun hatalarını 
açıkça ortaya koymuştur. Bir kanun niye değiş
tirilir? Bir mahzuru vardır, onun için değiştiril
miştir. Anayasa Mahkemesi bir kanunu iptal et
tikten sonra daha evvel ki, kanun yürürlüğe gi
rerse ne olur? Mahzuru temadi eder, işte o olur. 
Bir içtimai faide ille kanun kaldırılmıştır, onun 
yerine eski kanun getirilmiştir. Hayır, böyle de
ğildir. Bu olmaz. Ne yapalım? Bu, Anayasa hu
kukunda hakikaten çok kritik bir nokta. Anaya
sa Mahkemesi bir kanunu iptal etti mi ne olur? 
Arkadaşlar bizim sistemimiz Anayasamızda var. 
Diyoruz ki, Anayasa Mahkemesi kararı bir boş
luk getiriyorsa, bir mahzur doğması mümkünse 
Anayasa Mahkemesi 6 ayı geçmemek üzere ka
rarın yürürlüğe konmasını tehir eder. Bizim sis
temimiz bu. Ne olacaktır? Bir kanun Anayasaya 
muhaliftir, iptal edildi. Bu kanun gitmiştir. Ka
za merkezlerini tâyin etmek yasama organının 
hakkı. Yeni bir kanun çıkacaktır. Yeni kanun 
üç, beş günde çıkmaz. Ne yapıyor? Diyor ki, 
böyle bir boşluk meydana getirdiğiniz zaman, 
Anayasa Mahkemesi, salahiyetli organın bu boş
luğu doldurmasına kadar, altı ayı geçmemek 
üzere, kararın infazını geriye bırakır, tşte Sayın 
Ataklı Paşamızın hiç nüfuz edemediği mevzu 
burasıdır. Bir başka arkadaşım da söyledi; Halk 
Partisinden arkadaşlar siyasi görüşümüzü hâ
kim kılmak üzere bâzı noktai nazarlar söyliye-
biliriz ama, artık bu, bir Meclisin, yasama Mec
lislerinin salâhiyetlerini diğer bir organa devret
mek hududuna varmamalıdır. Yemindi kimseler 
şu müesseselerin hak ve hukukunu muhafaza et
meye de yemin etmiştir. Bugün ne geliyor; efen
dim Abana kaza oldu. Abana kaza yapılmadı, 
Hükümet Anayasayı ihlâl etti, Devlet Şûrası ka
rarlan infaz olunmuyordu, bu da infaz edilmedi 
diyelim, Hükümeti yıprandırayım velhasıl işte 
ben kendimi tatmin edeyim. Hayır arkadaşlar. 
Bilmem derdimi anlatabildim mi? Anayasa Mah
kemesi yeni bir durum, nizam meydana getire
mez. Anayasa Mahkemesi, Anayasadaki salâhi
yetine göre bir kanunun Anayasaya muhalif 
olup olmadığını tetkik eder, muhalifse iptal 
eder. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bununla ilgi
li bir de çıkardığımız 44 sayılı Kanun var. 44 sa
yılı Kanunun 50 nci maddesini okuyacağım. Bu 
kadar açık hakikatler tetkik edilmezse, işte bu 

kabil hayalât üzerine bir şeyler imâl edilir, in-
?a edilir, üçüncü fıkrası : «Gerekli gördüğü 
hallerde Anayasa Mahhkemesi iptal hükmünün 
yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırır. 
Bu tarih kararın verildiği günden başlıyarak 
altı ayı geçemez.» 50 nci maddenin dördüncü 

Anayasa Mahkemesinin salâhiyetini 
gösteren madde; «Anayasa Mahkemesi bir ka
nun \eya İçtüzüğün veya bunların belirli hü
kümlerinin iptali halinde meydana gelecek boş
luğu kamu düzenini tehdit edici mahiyette gö
rürse"? üçüncü fıkra hükmünü uygular» Üçün
cü fıkra ne idi? «6 ayı geçmemek üzere bir me
hil verir ve bu boşluğun doldurulması için Ya
sama Meclisleri Başkanlıkları ile Başbakanlığı 
durumdan haberdar eder» Anayasa Mahkeme
miz üakikaten kendisine verilen salâhiyeti, hu
dudu dahilindedir. Falan kanunu Anayasaya 
muhalif görmüştür, iptal etmiştir ve bu boşluğu 
doldurmak üzere 6 aylık mehil vermiştir. Yasa
ma Meclislerine bu mehil zamanında, o boşluğu 
doldurma hakkını tanımıştır. Şimdi muhterem 
Paşam acaba izah ederler mi9 tutmuş Anayasa 
Mahkemesi Abana kaza merkezinden, Bozkurt'a, 
kaza merkezine nakle dair olan kanunu iptal 
etmiş. Altı aylık bir de mehil vermiş. Mademki 
kendisinin konuşmalarını dayandırdığı taban 
ve temel Abana'nm kaza olduğudur. O halde 
niçin Anayasa Mahkemesi bu kararı vermiş? 
Şu tetkik ettiğimiz zabıtlar, kabul ettiğimiz sis
tem yanında Anayasa Mahkemesinin Yasama or
ganlarının yerine kaim olup her hangi bir yeri 
ilçe yapma hakkının olmadığı açıkça meydanda 
iken, bu mehilin verilmesinin sebebi bu zaman 
içinde yasama organları ve hükümetin üzerine 
düşen vazifeyi yapması içindir. 

Muhterem arkadaşlar, beni alâkadar etmez 
ama, burada yasama organlarının Anayasayı 
ihlâl ettiği, Hükümetin Anayasayı ihlâl ettiği 
haller mevzubahsoldu. Bunu da cevaplandır
mak isterim. Anayasa Mahkemesi 26 . 6 . 1967 
de bu Abana hakkındaki kararını vermiştir. Bu 
kararın yürürlüğe girmesini 6 ay sonraya bırak
mıştır. 27 . 12 . 1967 tarihinde Anayasa Mah
kemesinin salâhiyetlerini tetkik etmiyen, bunun 
salâhiyeti hakkında bir fikri olmıyanlar o ta
rihte Abana'nın kaza olacağını şey etmiştir. Ar
kadaşlar o samana kadar yapmadığı için de 
Hükümetin kendisine verilen mehil içerisinde 
kanunu getirmediği gibi veya intacetmediği gi-
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bi şeyler söylediler. Görüyoruz ki burada 
8 . 12 . 1S67 tarihînde gerekçenin yasılıp nem
linden kısa bîr zarıan sonra fakat altı aylık 
mehil içinde Hükümet bu boşluğu doldurmak 
üzere gerekli kanun teklifini yapmıştır. Hükü
metler meclislere hâkini değildir. O günden bu
güne kadar 8 . 12 . 1967 tarihinden beri bu ta
sarı meclislerdedir. Binaenaleyh, halen efen
dini, ka^a olmadı. Muhterem, arkadaşlar halen 
kasa olmadı, Anayasaya muhalif, anlattım, 
Anayasamızın müzakeresindeki zabıtlarından 
bahsettim. Şu karar 27 . 12 1987 tarihin
de Boskurt'un ka^a olarak kalmasını önler 
27 . 12 . 1906 tarihinden sonra Bozkurt-
yine kasa olacak kalmışsa Anayasa Mah
kemesinin kararı infa.̂  eıülmorr-iştir. Fa
kat görüyoruz ki 27 . 12 . 1987 den ev
vel Bozknrt nahiye haline getirilıniştir, 
kasalık s?fatı alınmıştır, Anayasa Mahkemesi
nin kararı da budur. Karar infaz olunmuştur. 
Bir yeri nahiye yapma hakkı dâhiliye Vekâle
tine tiler Kanununun ikinci maddesi ile tanın 
mış bir haktır, bu hakkı kullanmıştır, nahiye 
yapmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, görülüyor ki Anayasa 
Mahkemesi kararı mfa^ olunmadı. Çok büyük 
suçtur gibi sözlerle şu Meclislerin salâhiyetle
rini kendi siyasi görşümüzü tatmin için şu 
Meclislerin salâhiyetini başka organlara vermi-
yelim. Elimizdeki Anayasa, Anayasa Mahke
mesine bir kanunu iptal etme hakkı vermiş
tir, fakat, o kanunun boşluğunu doldurma 
hakkını hangi organ, hangi Anayasa salahi
yetli kılmışsa o organa vermiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Paşamız bir de 
dedi ki, bir Senato üyemiz var, bu Allah mu
hafaza Anayasa ve Adalet Komisyonunda da 
sözcüdür, artık Anayasa Mahkemesi kararma 
bu kadar aykırı bir teklifte bulunan arkada
şım bundan sonraki mütalâalarını dikkatle 
takibetmeliyiz ve saire gibi sözlerden bahsetti. 
işte size teferruatı ile Anayasa Mahkemesi
nin salâhiyeti nedir, Meclislerin salâhiyeti 
nedir, bunları anlatmaya çalıştım. Bozkurt'un 
ilçe olması hakkını Anayasa Mahkemesi kal
dırmıştır. Burada bir kaza kurulması mevzuu-
bahistir. Abana kaza olmamıştır, nakline dair 
kanun iptal edilmiştir. 6 aylık mehil vermiştir, 
o zaman Yasama organı, Yasama organına ve

rilen bir haktır, o boşluğu Yasama organı dol
duracaktır. Anayasa Mahkemesi Yasama or
ganının yerine kaim olup karar veremez. Ve-
remiyeceğini Temsilciler Meclisindeki müza
kere zabıtlarını okuyarak arz ettim. 

Arkadaşlar, muhterem arkadaşlarımız dediler 
ki, iki, üç Km. mesafede iki kazanın kurulması 
doğru değildir. Ben de bir memleket çocuğu 
olarak şu Devlete bir yük tahmil edecek bu 
kanuna Hükümetin ve diğer arkadaşlarımın bir 
teklifte bulunmasına rağmen, ben başka türlü 
bir teklifte bulundum. Şimdi Dahiliye Vekilimiz 
buradadır. Bir konuşma üzerine de durumu 
beyan etti. Arkadaşlar, 41 köyün hemen he
men hepsi ile temas edilmiştir. Hükümetin, 
Dahiliye Vekâletinin gönderdiği memurlar 
halkın istek ve arzusunu tesbit etmiştir. Da
hiliye Vekili bu vazifeyi yaptırmıştır. Arka
daşlar, ben şimdi size şunu söyliyeyim. Şu ka
dar köy filân yere verilmiş, 10 köy filân yere ve
rilmiş. Bu 10 köyden biz. Bozkurt'a bağlana
cağız diye müracaat edenler var. Fakat diğer 
30 köyden Abana'ya bağlayın diyen köy yok, 
arkadaşlar, Neye yok? Arz ettiğim gibi yollar 
böyle gelmektedir. Bir pazar yeri vardır. Pa
zara köylü buraya gelecektir, buraya geldik
ten sonra vatandaş 1 - 2 Km. daha gidip hay
vaniyle falan Hükümetle olan işini görmek iste-

I miyor. Pazar yerine gelmiştir, Hükümetle olan 
işlerini görecektir. Pazar için pazar yerine ge
lip Hükümetle olan işlerini de halletmeye alış-
"iırtır bizim köylülerimiz, Pazar için ba"ka Hü
kümete olan şeyler için başka yere gidecek, bu 
köylümüzün yaşantısına uyan bir şey değil
dir. Tutmuştur. 4 - 5 köyün de Bozkurt'a bağlı 
kalmasını istemesine rağmen, bir kaza şekli ve
rilmek üzere bu kanun tasarısı hazırlanmış
tır. Daha evvel, benim şahsi arzum şu idi; 
madem ki burada bir karar meydana gelecek
tir. Abana ile Bozkurt kararlarını birleştire-
lim, bir karar teklifi yapalım. Arkadaşlar, maal
esef her ikisi de bizim kasabamız olmakla be
raber, şunu ifade edeyim ki, Abanalı arka
daşlarımız bu iki kasabanın birleştirilmesine 
taraftar olmadılar. Niye olmadılar? Nüfuslarını 
arz ettim. Diyorlar ki, Pazar yeri daha kala
balıktır, ikimiz birleştiğimiz zaman bizim be
lediye seçimlerinde, belediye teşkilinde bizim 

I sözümüz geçmez. Onlar dilediği uzuvları ge-
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tirirler. Halbuki şimdi biz müstakil belediye 
olarak çalışıyoruz. Hükümet, bu muhalefetin 
ve bâzı Anayasa Mahkemesi kararını yanlış 
anlıyanların ve 5 - 10 yıldan beri kazalığı elin
den alınmak suretiyle ıstırap çeken Abanalı-
ları tatmin etmek üzere her iki kasabanın da 
kaza olmasını teklif etmiştir. Bir huzur getire
ceği kanaati ile biz de buna taraftar olduk. 
Yoksa benim kanun teklifimin maksadı bu fa
kir milleti yılda, muayyen bir miktar borçtan 
kurtarmak içindir. 

Sayın Ataklı Paşanın Anayasa Mahkemesi
nin kararma rağmen, onun tamamen hiçe sa
yarak, bir kanun teklifi yapmıştır demesi... Ar
kadaşlar, Anayasa Mahkemesinin kararını 
Anayasanın metnine, Temsilciler Meclisindeki 
müzakeresine, ilmin gösterdiği hakikatlere gö
re izah etmeye çalıştım. Anayasa. Mahkemesi 
bir yeri kaza yapmaz. Esasen Anayasa Mah
kemesinin kaza yaptığı düşüncesinden bugün-

; kü kavga, teşvik gördüğü için gürültü büyü-
1 müştür. Anayasa Mahkemesi Bozkurt'un kaza 
i olmasına mâni olmuştur. Diğer taraftan kaza 

• merkezi yapmak hakkı Yasama Meclislerinin-
dir. Kanun teklifi şu Yasama Meclislerine gel
diği zaman arkadaşlar görüyoruz ki, bunca 
zaman hakkı gasbediidi, ketmediidi, cezalan-

i dirildi dediğiniz bir Abana vardır. Bugün iş-
- te gerekli tahkikler yapılıyor. Millet, köylü 

kendisine yakın olan Pazaryeri'nin kaza ol-
j masmı istiyor. Onu istiyen 4 - 5 köyden iba-
| rettir. Bir plebisit yapalım. Şu milleti mas-
j raftan kurtaralım, tek bir kaza olsun diye bu 
| kanun teklifi yapılmıştır. Anayasa Mahke-
! mesi bizim müessesemizdir. Türk Milletinin 

müessesesidir. Ama onun salâhiyetleri dâhi
linde vermiş olduğu kararlar bizim için mu
teberdir. Anayasa Mahkemesi de bunun ak-

; sini söylemiyor. 
Ben bir de şunu arz edeyim. Şimdi muhte

rem arkadaşlarımızın Anayasa Mahkemesinde 
pek çok tanıdıkları var. Anayasa Mahkemesinin 
âzalarının pek çoğu kendilerinin çok yakın
ları, çok yakından tanıdıklarıdır. Gidip de bu 
kadar muazzam ithamlarda bulunacaklarına, 
Anayasa Mahkemesi kararlarını infaz etmiyor 
diyeceğine, iktidarı itham edeceğine, Meclisi 
itham edeceğine, kendisinin ihtiras mevsim de
ğil, yahu arkadaşlar aslı faslı nedir, diye sor-
salar, araştırsalar ondan sonra burada konnş-

| salardı bundan daha isa/betli olurdu. Bsn git-
| tim arkadaşlar; bunca bu mevzuda emek çek

meme rağmen gittim sordum, Dahiliye Vekâle
tiyle bir görüş ihtilâfı vardı; ben gittim sordum, 
«sis Abanayı kaza merkezi yaptınız mı» diye sor
dum, «Hayır hayır efendim bizim kararımız sa
rihtir, E'ozkurt'u kaza merkezi yapan kanunu 
iptal ettik. Altı av mehil verdik, Meclis bu 
mehil içinde tasarrufunu kullanacaktır, yetki 
ona aittir. Yetkisini kullanacaktır. Neresi ka
za ise ona tâyin edecektir. Arkadaşlar onların 
verdiği cevap bu. işte bundan şu anlaşılıyor; 
bir mevzuu enine boyuna tetkik etmeden, tah
kik etmeden, araştırmadan arkadaşlar büyük 

İ ithamlara gitmiyelim. Anayasa Mahkemesi Ana
yasanın getirdiği bir müessesedir ve onun ka
rarlarına Devletin bütün organları harfiyen 

! riayet eder. Fakat hiç bir organ kendi hak vs 
selâhiyetlerini Anayasa Mahkemesine devret
mez. Bu niye böyle oluyor? Adalet Partisi ik
tidarı meclislerde fazladır. O sözü kesmesin, 
Eim kessin? Anayasa Mahkemesi kessin. Yani 
Anayasa Mahkemesi yasama organının yerine 
kalın olsun. Bir zihniyetin arzusu budur arka
daşlar. Devlet Şurası idari kararları incelesin, 
tâyin edilecek kimseleri Devlet Şûrası tâyin 
ct'sin. Mesuliyet iktidar?n olsun, tâyinler Dev-
I-3b Şûrasının ohun. Yani Devlet Şûrası da ida-
13 obun. Arkadaşlar bu yol isabetli bir yol de
ğildir. Şu Anayasanın hakimiyetine hepimiz ye
min ettik. Kaklarımızı bilelim, selâhiyetlerimi-
si bilelim. Haklarımızı ve selâhiyetlerinıizi za
manında ve isabetli olarak kullanalım.. Bir kaç 
köyün daha bu kasaba merkezine, Abana'ya 
bağlanması husrısunda da bir talep vuku buldu. 

i Hükümet teklifinde 10 köy teklif edilmiş - Ezi
ne; yahut Abana çayı dediğimiz çayın batı 
tarafında 4 - 5 köy dediler. Bu köylerin de 
Abana'ya alınması isabetli olur, dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, haritada bir çay 
görünüyor ama çayın mahiyeti, çaym yol ver
ine dudumu belli değil. Şimdi arkadaşlarımızın 
eline bu dosyaları hazırlayıp veren kimseler 
buradan her zaman geçit olduğunu söyliyecek-
lerdir. 

FAKîH ÖZLEN (Konya) — Sahil yolu yok 
| mu? 
| NUSRET TUNA (Devamla) — Sahilde sa-
j hi! yolu olarak ilin açtığı bir yol vardır. Bu 
j çaym üzerindi köprü yoktur. 
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FAKİH ÖZLEN (Konya) — Karayolları.. 
BAŞKAN — Lütfen soru soramazsınız, Sayın 

Özlen. 
NUSRET TUNA (Devamla) — Sayın ar

kadaşım belki tenevvür etmek istiyorlar. Onu 
da arz edeyim. 

Arkadaşlar, bir Şimal sahil yolumuz var. 
Her bütçede aşağı - yukarı bunları dermiyen 
ediyoruz. Şimal sahil yolu Doğudan, Çatal Zey
tin'e gelmiştir. Kastamonunun en Doğudaki il
çesidir. Batıdan, Cideye gelmiştir. Kastamonu
nun en Batıdaki ilçesidir. Ara yeri maalesef ya
pılmamıştır. Şimdi bu ara yolu İkinci Beş Yıl
lık Plânda Cide'den inebolu'ya kadar olan kıs
mı 2 nci 5 Yıllık Plânda yapılacaktır, inebo
lu'dan Çatal Zeytine kadar olan kısım, ki, Aba
na da buradadır, bu sahil yolu 3 ncü 5 Yıllık 
Plân için ayrılmıştır. Yalnız şu kısmı ifade ede
yim, Kastamonu valiliği bu sahilde ilin imkân-
lariyle bir geçit açmıştır, bir yol vardır. Fa
kat bu yol, bizim sahil yolu dediğimiz asıl 
standart yol değildir, ilin açtığı bir yoldur ve 
bu yol yazları ancak geçide müsaittir, kışın 
müsait değildir. Abana ile İlişiği arasında bir 
çay vardır. Bu çayı, Haziran ayında otomobil
le geçemezsiniz. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Biz Ekim'de 
geçtik. 

NUSRET TUNA (Devamla) — Bravo. Şim
di arkadaşlar durum böyle. Köprü yapılırsa, 
orası da bu Devletin bir beldesidir. Bizim mü
nakale imkânlarını temin eder. Müracaat eder 
köylüler, Dahileye Vekâleti tetkik eder ve 
bunları bağlamakta beis görmez. 

Bu köylerin bulunduğu yer Bozkurt'a yol
la bağlıdır. Köprü Cenupta değil, Bozkurt'un 
içindedir. Abana'dan bu köylere gitmek için 
Bozkurt'a çıkmak, Bozkurt köprüsünden geç
mek kara yolundan aşağı inmek zarureti vardır 
arkadaşlar. Şimdi şu mevzuda tek taraflı kim
seleri dinlediğiniz zaman, tek taraflı kimselerin 
yazıp hazırladığı, ellere verdiği dosyaları bu 
kürsüden okumaya kalktığınız zaman tek taraf
lı bir görüşü ifade etmiş olursunuz. Netice iti
bariyle şunu arz edeceğim. Muhterem arkadaş
lar, bu İM kasaba bizim kasabamızdır. Birisini 
diğerine tercih için bir sebep yoktur. Bunların 
düşmanlıkları, aralarındaki husumet 1963 ten 
değil, yüzlerce yıldan beri Pazar yerinin kurul-
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masından başlar. 1945 yılında Bozkurt ilçesi 
saydığım şu üstünlükleriyle mağdur edilmiş, 
Abana kaza yapılmıştır. Kaza olması tahakkuk 
ederken Abana kaza olmuştur. Kendisini mağ
dur görmüştür. Bilâhara iktidar değiştiği zaman 
Bozkurt ilçesi bu hakkını almak için uğraşmış 
1953 te ki kanun çıkmıştır. İktidar tekrar de
ğiştiği zaman Abana kendi mağduriyetinden ba
hisle kaza merkezi olmak istemiştir. Hükümet 
hakikaten benim de bir kanun teklifim olması 
ve müstakilen Bozkurt'un kaza yapılması ve 
5 - 10 köy için bu fakir milletin bir masrafa 
sokulmaması nı talebetmiş bulunmama rağmen 
aradaki ihtilâfın uzayıp gideceğine ve her iki 
beldede huzursuzluğun süreceğine ben de kaani 
olduğum için, ben de Hükümetin teklifine ilti
hak ettim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu işin evveliyatı 
budur. Hali hazır cereyan eden safhası budur. 
Anayasa Mahkemesi kararma harfiyen riayet 
edilmiştir ve şu beldelerimiz arasındaki ihtilâf 
inşallah gidecek ve bir huzur gelecektir. Muh
terem arkadaşlar, bâzı arkadaşlarımın böyle du
rumu istihfaf eder gülümsemelerine, bâzı arka
daşların da lâf atmak suretiyle bunun aksini 
dermeyan eder durumlarını müşahede etmekte
yim. Bunlar, Anayasa Mahkemesinin kararının 
mahiyet ve şümulünü tetkik ederlerse benim de
diğimden gayrisini demiyeceklerdir ve şu bel
deler arasında huzuru da hakikaten Hükümetin 
getirdiği tasarı gerçekleştirecektir. 

Fazla zamanınızı aldım, bu tasarının kanun
laşmasının birbirine çok yakın, komşu olan iki 
beldeyi huzura kavuşturacağına itimadetmenizi 
rica eder cümlenizi hürmetle selâmlarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bit
ti. Fakat Sayın Ataklı yeniden grup adına söz 
istiyorlar. Takrirler var, onları okuttuktan son
ra söz vereceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemimizde bulunan önemli tasarı ve tek

lifleri görüşmemize imkân vermek üzere Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 7 . 1968 
Çarşamba günü saat 15,00 te toplanmasını arz 
ve teklif ederim. 

Samsun 
Enver Işıklar 

BAŞKAN — Bu takrir Yüce Senatonun Çar
şamba günü de toplanmasını istemektedir. Tak-
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riri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bir takrir daha 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkarılan 1139 sıra sayılı Ka

nun tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır. Önemine binaen, 

Gelen kâğıtlara ekten gündeme alınarak ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Osman Salihoğlu 
Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
(1/893) 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Bugün gelen kâğıtlar arasında bulunan, «An

kara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 
5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı» nın gün
deme alınmasını ivedilikle ve gündemde bulu
nan diğer işlere takdimen görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Edime 

ilhami Ertem 
BAŞKAN — Efendim, biliyorsunuz ki, 48 

saat geçmeden gündeme almak mümkün değil
dir. Gelen kâğıtlardan ancak Umumi Heyetin 
oyları ile gündeme alınması lâzımdır. Yarın top
lanma kararı aldığınıza göre bunların da yarın
ki gündeme alınması için oylarınıza arz edece
ğim. 

1139 sıra sayılı Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki kanun tasarısının günde
me alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Önce
likle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir takrir daha vardır, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıya ismi çıkarılan 1138 sıra sayılı Ka
nun teklifi tabedilip sayın üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır. Önemine binaen, 

Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Hatay 

Mustafa Deliveli 
Kanunun adı : 
6831 sayılı Orman Kanununa bir madde ek

lenmesine dair kanun teklifi. 

BAŞKAN — 1138 sıra sayılı, 6831 sayılı 
Orman Kanununa bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifinin gündeme alınması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Ataklı, buyurun. 
M. B. GRUPU ADINA MUCİP ATAKLI 

(Tabiî Üye) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; Adalet Partisi Grupu adına konuşan 
Sayın Ahmet Nusret Tuna konuşmasında bu 
kürsüye yakışmıyacak şekilde hitaplarda bulun
duğu için söz almış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Öyle bir şey olmadı Sayın 
Ataklı. (Gürültüler) Rica ederim, müsaade bu
yurun. Sayın Ataklı, kürsüye yakışmıyacak hiç
bir ifadede bulunmadı arkadaşımız, tashih bu
yurunuz lütfen. 

MUCİP ATAKLI (Devamla) — Zabıtlarda 
mevcuttur. «Bilmeden konuşuyorlar, safsata ya
pıyorlar.» demek bu kürsüye yakışmaz. 

BAŞKAN — Sizi kasdetmedi Saym Ataklı. 
MUCİP ATAKLI (Devamla) — Kimi kasdet-

tiğini gayet açık olarak biliyorum. Konuşan be
nim. Benim sözlerime cevap verirken bu hitapta 
bulundular. Ben kendisine aynı şekilde hitapda 
bulunmıyacağım, merak ötmeyin. Ben bu konuyu 
tetkik etmeden buraya gelmedim. Konuyu tetkik 
etmek için illâ hukukçu olmaya ihtiyaç yok
tur. Hele böyle coğrafi ve topoğrafik mevzu
ları tetkikde hukukçu olmadan evvel asker ol
maya ihtiyaç vardır. Yerine gitmeden de onu 
tetkik etmek, alman bilgilere göre sizlere doğ
ru malûmat vermek mümkündür. Önümüzde ha
ritalar vardır, önümüzde Kastamonu vilâyetinin 
hepsini temsil eden tarafsız elemanlardan müte
şekkil il idare kurulunun kararları vardır. Bun
lar bir taraftan temin edilmiş malûmatlar değil
dir. Gayet açık, kesin ve mevcut bilgileri tak
viye eden il idare kurulunun kararlarını bura
da sözlerle açıkladım. Anayasa Komisyonu üye
si olan sayın arkadaşımızın içinde bulunduğu 
haleti ruhiyeyi takdir etmemek elden gelmiyor. 
Çünkü bölgesidir. Elbette ki bölgesi için bir si
yasi yatırım yapacaktır. Ama şunu da unutma
malı ki, Anayasa Mahkemesinin kararına karşı 
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bir kanun teklifi ile gelmiştir. Bunu açıkladım 
ve tekrar arz ediyorum, Anayasa Mahkemesi 
Abana'nın köy haline gelmesini reddeden bir 
karar vermiştir. Şu halde Abana tekrar bir ka
nunla köy halinde buraya getirilemez. Bu, Ana
yasa Mahkemesinin kararma aykm bir karar
dır. Sayın Ahmet Nusret Tuna'nın kanun tasa
rısında Abana köy olarak Bozkurt'a bağlı bir 
şekilde Meclis'e sunulmuş bulunuyor. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
A paşanı, dinlemezsiniz, böyle konuşursunuz, 
dinleseydiniz böyle söylemezdiniz. 

BAŞKAN —• Lütfen müdahale etmeyin Sa
yın Tuna. 

MUCİP ATAKLI (Devamla) — Ben yazılı 
olarak Meclis zabıtlarına geçen kanun tasarınız
dan bahsediyorum. Orada Abana Anayasa Mah
kemesinin kararma rağmen köy olarak tekrar 
Bozkurt'a bağlı bir şekilde buraya getirilmiştir 
ki, bu Anayasa Mahkemesinin kararma aykın-
dır. Bir Anayasa ve Adalet Komisyonu üyesi
nin bu şekilde hareket etmesi her halde iyi ve 
normal bir hareket tarzı değildir. Herkesin, her 
kuruluşun hak ve salâhiyetlerini bilmesi kadar 
hak ve salâhiyetlere de riayet etmesi lâzımgelir. 
27 . 12 . 1967 tarihine kadar mehil müddeti 
verilmiştir. Anayasanın kararları tatbik edilme
diği müddetçe Anayasa daima ihlâl halinde
dir. 

Anayasa Mahkemesi bir karar vermiş ve 
Abana'yi evvelce köy haline getiren kanu
nu iptal etmiştir. Şu halde Hükümet olarak 
yapılacak tek şey vardır : Bu kararın tatbiki
ne geçmek. Anayasa Mahkemesi yine bir me
hil vermiş Hükümete; altı ay içinde bu ka
rarı tatbik edilsin. Hükümet bu kararı tat
bik edebilirdi. Bizim iddiamız bu. Kanun ta
sarısı getirmekle, Meclise sevk etmekle ken
disini bu vebalden kurtaramaz. Çünkü Senato 
ve Meclis otomatik bir kanun makinası değil
dir. Buradan her kanunun geçeceğini düşü
nüp ona göre hareket edemez bir iktidar, bir 
idare. Mehil müddetinden altı aydan fazla 
bir zaman geçtiği halde bu kanun hâlâ eski 
durumundadır. 

Aynca Hükümetin yaptığı bir tasarruf daha 
var, onu da arz ettim. Hükümet bu karardan 
sonra iki köyü yani Abana ve Bozkurt'u 
bucaik haline getiriyor. Bunun üzerine itiraz 
oluyor. Danıştay 12 nci Dairesi de bu karan 

bozuyor. Demin arz ettim Sayın Bakan her 
halde ben bunu yazmadım, yazmadığım için de 
benim malım değil, Danıştayın karandır. Şu 
halde hem Anayasa Mahkemesi karan, hem de 
Danıştayın karan vardır bu mevzuda. Danış
tayın karan tatbik edilmiyor ve diyorlar ki, 
Ataklı her konuşmasında iktidarı daimî ola
rak yıpratmak eğilimindedir. Bu Sayın Tuna
'nın kendi fikri olabilir. Biz bu fikirde de
ğiliz. Biz hiçbir zaman iktidarlan haksız yere 
yıpratmak yoluna gitmedik. Şayet Hükümet 
bu kanun tasarısını adalete, hakka uygun bir 
şekilde getirmiş olsa idi, bu kürsüye dahi 
çıkmıyacaktık. Hepinizin söylediği, yapılan 
bir hata vardır, bu hata düzeltilsin, ama bu 
düzeltilirken de hakkaniyetle hareket edilsin. 
Tasavvur edin, vakt'yle ilçe olan ve onun 
teşkilâtı içinde bulunan Bozkurt bugün 30 
köylü bir kaza oluyor, Abana 10 köylü bir kaza 
oluyor. Haik ve adalet bunun neresinde? Biz 
bunun üzerinde duruyoruz. Bunları eğer Hükü
met hakikaten samimî bir niyetle ve âdil bir 
esasa bağlı olarak getirmiş olsa idi, ne biz ne 
bu kanun tasansı aleyhinde konuşan diğer ar
kadaşlarımız bu kürsüyü işgal etmez ve müş
tereken bu işi kolaylıkla halledebilirdik. Bu 
iyi niyeti görmediğimiz içindir M, bz bu kür
süyü işgal etmek mecburiyetini hissettik ve 
bir taraftan aldığımız bilgilerle asla bu kür
süyü işgal etmedik. Gayet acık. İddialar 
varit değil. Arkadaşımız komisyonda da bu 
iddiaları ileri sürdü. Bunun üzerine biz ilgili 
Devlet daireleriyle temaca geçtik. Karayolları 
Genel Müdürlüğünden yolun durumunu öğ
rendik. Sahil yolu trafiğe açıktır. Türkiye'de 
nehirler bile nehir değildir. Çaylardan geçit 
meselesi bir mâni teşkil etmiyor. Bunu he
pimiz biliyoruz. 

Sonra bir geçit meselesi, bu kadar coğ
rafi ve topoğrafik durumu açık olan bir böl
gede bir mahzur tevlidetmez. Devlet bunu hal
ledecek kudrettedir. Bir çay üzerinde bir ir
tibatı temin edecek köprünün yapılamaması 
bu haksızlığın devamına sebep teşkil edemez. 
Bu yüzden diyoruz ki, eğer bu kanunu sami
miyetle çıkarmak istiyorsanız bölgecilikten, 
siyasi yatınm fikrinden vazgeçelim, herkesi 
tatmin edecek, hak, hukuk ve adaleti tesis 
edecek bir hal tarzı ile ortaya çıkalım. Bun
ları diyoruz. Bunları dediğimiz zaman, her 
zaman Hükümeti yıpratma yoluna gidiyorlar, 
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kitabiyle karşılaşıyoruz. Siz bir gün buraya 
müspet bir şey getirin, sizinle beraber olma
dığımızı o zaman görmiyeceksiniz. Ama en sa
mimî niyetlerimiz karşısında dahi direnmek- : 

tesiniz. Bu hal karşısında elbette ki, biz de fi- i 
kirlerimizi savunma direniminde bulunacağız. 

Sonra bu mesele ile memleketin derdi halle- [ 
dilmiyor, bu konuda. 27 Mayıstan evvelki ikti- ; 
dar zamanında 143 sunî ilçe yaratılmıştır ve her \ 
ilçe bu millete 400 bin liraya malolmuştur. Bunu : 
elbetteki Sayın Bakan da takdir eder. Bunun 
kanunlarla halli mümkün değildir ve bir idari 
reforma ihtiyaç vardır. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Yapıyoruz işte. 

MUCİP ATAKLI (Devamla) — Aleyhiniz
de konuşmıyorum ki Sayın Bakan, itiraz ediyor
sunuz. Yaparsanız destekleriz, diyoruz ve diyo
ruz ki aslında 2,5 Km. mesefade iki ilçe olamaz. 
Bu hiçbir yerde yoktur. 2,5 Km. buradan Ulus 
demektir. Bu kadar suni bir idari mekanizma 
işlemez zaten. Ama biz gene diyoruz ki samimi
yetle, vaktiyle bir hata yapılmıştır. Bu hatayı 
tekrar edip de Bozkurt'u köy haline, Abana'yi 
ilçe haline getirmiyelim. Bozkurt'ta ilçe olsun, 
Abana da ilçe olsun, ama hakikaten hepimizi 
tatmin edecek, âdil bir esasa bağlansın. Bizim 
temennimiz bu. Teklifimizi arz edeceğiz, madde 
geldiği zaman vereceğiz. Bizim teklifimizi baş
ta da söyledim, Kastamonu il idare Kurulunun 
teklifi tatminkâr bir tekliftir. 18 köylü Abana, 
20 köylü Bozkurt hepimizi tatmin edecek bir hal 
tarzıdır. Bu yolda birleşelim ve karşılıklı ola
rak lüzumsuz sataşmalarla Meclis kürsülerini iş
gal etmiyelim. 

Saygılarımla. (Sol taraftan alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına yapılan konuş
malar bitmiştir. Şimdi şahısları adına söz isti-
yen arkadaşlarımı okuyorum. 

Sayın Koksal, Sayın Hazerdağlı, Sayın Ha- -
zer, Sayın öztürkçine, Sayın Bekata, Sayın 
Ucuzal, Sayın Melen, Sayın Dikeçligil, Sayın 
Seyhan, Sayın özgüneş. 

Sayın Koksal, buyurunuz. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın senatörler, benden evvel konuşan 
Sayın Ataklı, Sayın Gündoğan, Sayın Alpaslan 
arkadaşlarımız Abana ve Bozkurt konularını ay
dınlığa kavuşturdular. Siyasi, iktisadi coğrafî 
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ve kamu hizmetleri gerekleri ve aynı zamanda 
Anayasa kararı karşısında tahliller yaptılar, 
düşüncelerini açıkladırlar. Ben bu tahlillere 
katılıyorum, onun için bunlar üzerinde tekrar 
konuşmıyacağım. Yalnız kanunun can alıcı bir 
noktasına temas edeceğim ki, bu husus reyleri
mize tesir edecektir ve bunu etrafı ile izah etme
ye çalışacağım. 

Sayın senatörler, Abana ve Bozkurt bölge-, 
leri üzerinde uzun zamandan beri devam edege-
len bunaltıcı bir hava hüküm sürmektedir. Bu 
hava bölge halkını huzursuz kılmış, hattâ bir
birine karşı hasım duruma getirmiştir. Sonra 
yine bu hava, bölgenin, biraz sonra arz edece
ğim, iktisadi gelişmesini de önlemiştir. Bu or
tam Abana'nm köy, Bozkurt'un ilçe olması ile 
meydana gelmiştir. Şimdi mühim olan bence, 
Abana ve Bozkurt üzerinde hüküm süren, hu
zursuzluk yaratan ve iktisadi gelişmesine mâni 
olan bu havanın ortadan kaldırılmasıdır. Eli
mizdeki kanun tasarısı bu havayı ortadan kaldı
racak nitelikte değildir. Bilâkis bu havayı da
ha kesifleştirecek ve Abana, Bozkurt bölgeleri
nin güçlerini birleştiremiyecek, iktisaden daha 
iyi bir duruma getiremiyecektir. 

Sayın senatörler, bu bunaltıcı havayı nasıl 
kaldırabiliriz? Kanaatimce bu bunaltıcı havayı 
42 köyü olan bu bölgeyi gerek toprak, gerek 
nüfus gerekse köy bakımlarından uygun bir sta
tü ile Abana ve Bozkurt'a bağlamakla mümkün
dür bunun için de elimizde kıstas Anayasanın 
115 nci maddesidir. Anayasanın 115 nci madde
sinde idare merkezleri kurulurken coğrafi du
rum, iktisadi koşullar ve kamu hizmetleri ge
rekleri nazarı itibara alınır, diyor. O halde biz 
42 köylük 20 bin nüfuslu ve 53 bin hektarlık 
bölgede İM ilçe teşekkül ettirirken bu kıstas
ları nazarı itibara alırsak, kanaatimizce hem 
Anayasaya uygun, hem de hak ve adaleti se
ven Abana ve Bozkurtluları tatmin edecek gü
zel bir haya yaratmış olacağız. Eminimki, böy
le yaptığımız zaman ne Bozkurt, Abana ilçe 
olduğu için üzülecek, ne da Abana, Bozkurt il
çe kaldığı için üzülecektir. Bilâkis güzel bir 
kadreşlik havası yaratılacak ve güçleri birleş
tirilmiş olacaktır. 

Sayın senatörler, Abana ve Bozkurt bölge
leri dağlık, sarp ve arızalı bir arazidir, derin 
vadilerle bölgeler birbirinden ayrılmıştır. Köy-
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ler, bu derin vadilerle ayrılan bloklar üzerinde
dir. Binaenaleyh, yan yolları yoktur, lütfen bu 
sözlerime dikkat buyurun, yan yolları, yan irti
batları yoktur bu köylerin, derin vadilerden do
layı. Ancak Kuzey - Güney istikametinde irti
batları vardır ve Kuzey - Güney istikametinde 
kime, hangi ilçeye raslarsa o ilçeye ballıdırlar. 
Bunları bu istikametten ayırıp da yan bir ilçe
ye bağlamaya kalkarsanız geçit vermez^ Ayrı
ca bu bölge ormanlıktır. Şimdi sayın arkadaş
larım, Sayın A. Nusret Tuna gibi ben de 
bir izahata girişeceğim. Şu aradaki boş
luğu Karadeniz olarak kabul edelim;. Abana 
hemen sahilde şu kürsüdür. Bunun üri, üç Km. 
gerisinde Bozkurt, Sayın Başkanın bulunduğu 
kürsü. Abana'mn içinden istanbul - Hopa yolu 
geçmektedir, Devlet yoludur ve yegâne ikmali
ni istediğimiz yoldur. Bu yol, elimizdeki 1968 
Ocak ayı haritasına göre İnebolu ile Sinop ara
sı ki bizim Abana bunların orta yerindedir, bu 
kısım stabilize şosedir. Yani bütün motorlu 
vasıtalara açıktır. Devlet erkânı da son zaman
larda bu yoldan geçtiler, otomobilleriyle. Yal
nız bunun asfaltlanması kalmış, zamana müte
vakkıftır, paraya mütevakkıftır, ilgili şahısla
ra sorduk her sene muntazam para ayrılarak 
bu yol yapılmaktadır ve gayesi de Samsun - Gi
resun arasında veyahut da Kızılay, Meclis ara
sındaki gibi bir yol şekline sokulacaktır. Ha
len motorlu vasıtalar işlemektedir. Bu yol üze
rinde durmanın sebebi coğrafi durumu iktisa
di duruma mühim foktör olarak mütalâa et
mekteyim. 

Sayın senatörler, Abana, Bozkurt ve Güne
yinde Devrekani ve ondan sonra Kastamonu 
gelir. Buraya da bir yol vardır. Bu yol, bu bah
settiğim sahil yolu kapasitesinde değildir. Dü
şük yoldur. Bölgede, bir tek yol daha arz ede
ceğim biraz sonra, bellibaşlı başka yol yoktur. 
Diğer yollar, köy yolları yahut toprak yollar, 
yahut biraz onarılmış yollardır. Anayollar bun
lardır. Şimdi Abana'mn Batısında köyler var, 
Doğusunda köyler var. Batısında 2,5 kilometre' 
uzağında İlişi köyü vardır. Meselâ, o da şurası 
olsun, İlişi köyü vardır. Bu İlişi köyü sahilde ve 
yol üzerindedir. Bu İlişi köyünün Bozkurt'la ir
tibatı vardır. Yalnız bu yol 7 Km. uzunluğunda
dır, arızalı araziden geçmektedir, toprak yol
dur. Kışın ve yazları yağmurlu havalarda geçi-

te, trafiğe müsaade etmez. Şu halde yalnız İlişi 
köyünün irtibatı, arızalı yolla ve kışın yağmurlu 
havalarda geçide müsaade etmiyen bir yolla 
Bozkurt'a irtibatlanmaktadır. Hakikatte İlişi'-
nin, Abana'dan Bozkurt'a irtibatı 5 Km. dir. 
Şöyle gelişi 5 kilometre, böyle gelişi 7 kilometre 
ve arazi toprak yol. Yollarda yağmur tutarsa 
kalırsınız. Şimdi, iktisadi olmadığı halde bu yol 
neden acaba yapıldı? İste bunun tetkiki zanne
diyorum husumet işine girer, buraya uğrama
mak için oraya yapılması hiçbir şekilde iktisadi 
olamaz, para harcıdır, para sarfıdır, heba edil
miştir para. 

Şimdi sayın senatörler; Abana'mn Doğusun
da 11 köy vardır, bu köylerin 5 i, 6 sı anaşose 
üzerinde ve sahil civarmddaır. Bunların direkt 
irtibatı tabiîdir ki şoseden. Bunların Bozkurt'la 
irtibatı şoseden, Abana'dan geçerek yaparlar. 
Bu beş köyün Güneyinde ve hattâ Bozkurt'un 
da Güneyinde beş altı köy daha vardır. Lütfen 
dikkat buyurun, bu beş köyün Güneyinde, hat
tâ Bozkurt'un da Güneyinde. Yani Bozkurt'a 
daha yakın, Abana'ya daha uzak beş - altı köy 
vardır. Bu köyler demin arz ettiğim gibi coğ
rafî durumları dolayısiyle yan yola mâlik değil
lerdir. Bozkurt'a yakın olduğu halde, Bozkurt'a 
bağlı yolları yoktur. Ancak Kuzeye doğru yol
ları vardır. Bu köylere gelirler, bu köyler vası-
tasiyle şoseye bağlanırlar. Şoseden Abana'ya, 
Abana'dan da Bozkurt'a giderler. 

Şimdi sayın senatörler, bu köyleri Bozkurt'a 
bağlamak doğru değildir. Hükümet de bunu 
yapmıştır. Hükümet de bunların hepsini yani 
11 köyü, biri hariç, Abana'ya bağlamıştır. İşte 
kanun tasarısı budur. Abana ilçesi bu. 10 köy 
ve Abana. Abana ilçesi bu. Doğru, iktisadi ve 
coğrafi durum, hattâ kamu gerekleri nazarı iti
bara alınırsa bu köylerin buraya bağlanması 
doğru, Hükümet, doğru yapmıştır. 

Abana'mn Batısında yedi köy vardır. Bu 
yedi köyün beş köyü, Hişi köyü dâhil, anaşose 
üzerinde, civarında ve sahil köyleridir. Bu köy
lerin irtibatları Abana ile şosedendir. Bunların 
Güneyinde iki köy vardır. Bu köyler Bozkurt'-
unda Güneyindedir. Ama, yan yol olmadığı için, 
Bozkurt'la arasında ilgileri yoktur. Kuzeye ge
lirler, Kuzeyden şose ile Abana'ya gelirler, Aba
na'dan Bozkurt ile irtibatlanırlar. Şimdi sayın 
senatörler, biraz dikkatle dinlerseniz çok mem-
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nun kalacağını. Abana 'nın en Batıdaki köy ile I 
arası 10 Km. Demekki en Batıdaki köy 10 Km. I 
\Abana'ya uzak bulunuyor. Oradan kalkıyorsu- | 
nuz, nüfus kâğıdınızın suretini mühürletecek- I 
siniz, ilçeye geliyorsunuz. Veyahut kereste yük- I 
lemissiniz kamyona geleceksiniz veyahut bir I 
jip bulmuş Bozkurt'a geleceksiniz, ilçeye gele- I 
çeksiniz. Kalkıyorsunuz oradan, İlişi köyüne I 
geldiğiniz zaman yol ikiye çatallaşır. Bokurt'a I 
gideceksiniz. İlişi üzerinden Bozkurt 7 kilo- I 
metre mesafede, arızalı, toprak yol, kışın ka- I 
pah, yağmurlu havada kapalı. Abana - Boz- I 
kurt yolu şose, beş kilometre uzaklıkta, han- I 
gisini tercih edersiniz bilmem, nüfus kâğıdı- I 
nızı mühürletmek için. Bu yoldan geçerseniz I 
kamyonunuzla, arızalı yoldur, toprak yoldur I 
çok sıkıntı çekersiniz, yağmur da tutarsa yol- I 
da kalırsınız. Cipte aynı şekilde, yayanda. Ne- I 
den iki kilometre fazla yürüyelim. Şimdi ar- I 
kadaşlav, mühim olan nokta budur. Sayın Hü- I 
kümet demiş ki, ben Abanayı da, Bozkurt'u I 
da ilçe yapacağım. Güzel il idareleri Kanunu- I 
na göre Kastamonu il Yönetim Kurulunun ve I 
il Genel Meclisinin mütalâasını sormuş. Kas- I 
tamonu il Yönetim Kurulu tetkikat yapmış I 
yerinde, hangi köyü hangi ilçeye bağlıyalım I 
diye. Diyor ki; buradaki 10 köy ve buradaki I 
sekiz köy Anayasanın coğrafi durum, iktisadi I 
koşullar ve kamu hizmetleri gerekleri bakı- I 
mmdan Abana'ya bağlanmalıdır. Diğer geri ka- I 
lan köyler Bozkurtla ilgilidir, Abana ile ilgili I 
değildir, onlarda oraya bağlanmalıdır, diyor. I 
ittifakla karar veriyor. Bu karan, raporu il ge- I 
nel meclisine veriliyor, il genel meclisinde hiç- I 
bir sebep gösterilmeden ilişi'den bu tarafı, se- I 
kiz köy Bozkurt'a bağlanıyor ve geliyor An- I 
kara'ya. Ankara buna uyuyor, Meclis buna I 
uyuyor, bize geliyor. Şimdiki tasan bu. Şim- I 
di bu tasan hiç sanmam ki, bu iki bölge üze- i 
rinde huzur sağlasın. Sonra iktisaden geliş- I 
meşine yardım etsin. Şimdi arkadaşlanm Aba- I 
na turizm bölgesi olarak ilân edilmiş. Bozkut I 
da pazar yeri var. Bozkurt'un inkişafı geriye I 
doğru mümkün değil, dağlık. Bozkurt Abana'- I 
ya doğru inkişaf edecek. Abana'da Bozkurt'a I 
doğru inkişaf edecek. Eğer Abana'ya köy ya- I 
pılmasaydı zamanında bugün Abana ile Boz- I 
kurt'u birleşmiş olarak görecektik ve iktisaden I 
güçbirliğine girmiş olacaklardı ve bu bölge I 
halkı dışarda çalışır, ormandan istifade ede- g 
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mea, sanayi tesisleri yoktur, dışarda çalışır, bu 
imkânlar belki de bahsedilmiş olacaktı. Ama 
bir kanun getiriliyor, huzursuz bir hava üzeri
ne çöküyor, kız ahp vermemeye kadar iş uza
tılıyor ve tabiî ki sağdan, soldan yollar açıl
maya, çalışılıyor ve bu iktisadi gelişmesi de 
önlenmiş oluyor. Şimdi bu durumda iken yine 
bu köyleri böyle bağladığımız takdirde bu iki 
gücü birleştirip bu iki bölgeyi iktisaden güç
lü bir hale getiremeyiz. Bizim coğrafi durum, 
iktisadi koşullar ve kamu hizmetleri gerekle
ri dediğimiz Anayasanın emrettiği ilkeler bun
lardır. Eğer bunu yapmazsak ki, Yüce Senato 
bunun üzerinde durmalıdır, kanaatimce. Bu ya
pılmazsa bu iki bJölge arasında devam edip ge. 
lecektir Huzursuzluk. Aynca kanun Anayasa 
Mahkemesine tekrar gideceğine hiç tereddüt 
etmeyin. Bizim vazifemiz bunu halletmektir. 

Sonra arkadaşlar, bu kanun tasansı ilâniha-
ye bu iki bölgeyi birbirine birleştirmiyecektir, 
şu durum dolayısiyle. Halbuki biz bu köyleri 
bağlarsak, hepimize inşallah Allah ömür ver
sin, kısa zamanda Abana ile Bozkurt'un birleş
tiğini göreceğiz ve belki de ismini bilmem ama 
Abana - Bozkurt ilçelerini tek bir ilçe olarak 
kurmak zaruretini hissedeceğiz. Bu gayet gü
zel bir iş değil midir? iktisaden güçlü bir il
çeye sahibolacak, insanlan birbirlerine kayna
şacak. O halde hangi tam mânasiyle Anayasa
nın kararını yerine getirmiyoruz, diyoruz ama 
effer su köyleri de bağlarsak kendilerine iler
de Anayasa Mahkemesinin kararı zamanla ta
hakkuk etmiş olacaktır. Ben bu yolda bir tek
lif yapacağım. Eğer iltifat ederseniz hakika
ten bu bölgedeki ıstırabı dindirmiş olacağız. 
Ama arz ettiğim gibi karar sizlere aittir. Aksi 
takdirde huzursuzluk devam edecek, bilhassa 
dışanya giden halkı iktisaden bu gölgeyi ge-
liştiremiyecek ve bu kanun tasansmın da Ana
yasa Mahkemesine gideceğini zannederim. He
pinizi saygiyle selâmlanın. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Şahıslan adına yapılan konuşmaların 10 da

kika olarak kabulünü saygiyle arz ederim. 

istanbul 
Rifat Öztürkçine 
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BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Saym 

Başkan, sayın senatörler, Abana veya Bozkurt'-
un kasa olması hakkında benden evvel konuşan 
arkadaşlarım işin tarihçesini, siyasi yönünü, 
Anayasaya aykırılığını, Anayasa Mahkemesi 
kararma çıkarılacak kanunun uygun olup olma
dığının münakaşasını uzun uzadıya yaptılar. 
Bunlara temas etmiyeceğim, vaktinizi almıyaca-
ğım. Yalnız arkadaşlarımdan Saym Tuıia'nm 
sözlerine cevap verip hemen geçeceğim. 

Sayın Ahmet Nusret Tuna dediler ki; 1943 
te Paşa emretmiş burası, Abana kaza olmuş, bu
nu söyledi. Buna cevap vermek mecburiyetin
deyim, Muhterem arkadaşlar, bir yer kaza olur
ken birçok sebeplerle kasa olur. Yalnız Ahmet 
Nusret Tuna'nın buyurduğu gibi sosyal sebep
lerle kaza olmaz. Bugün turizm diye bütün me
selelerin önüne turizmi alıyoruz. Eğer ismet 
Paşa o zaman emretmişse demek ki, turizmi da
ha 1943 yılından görmüştür. Bugün kayma
kama masa, saldalye alamıyoruz, milyonları tu
rizme veriyoruz. O halde vaktiyle Paşa bunu 
görmüş ve kaza olmasını emretmiş, çok isabet 
etmiş. Ama Ahmet Nusret Tuna Beyin ağabey-
si deyim artık, bağışlayın, neden bugün iki 
tarafı kaza yapmak istiyorlar? O gün ceza ve
rip oradan kazayı kaldırmış. Diyebilirdi ki, Boz-
kurt'ta sosyal sebeplerle kaza olsun, Kırşehir, 
Nevşehir gibi. Demek ki, bu bir ceza kanunu
dur. Bunu kaldıramaz ve bunu kimse inkâr ede
mez. Tarih bunu böyle kabul edecektir. Kim 
ne derse desin. Buna cevap vermek mecburi
yetindeyim. Muhterem arkadaşlar, neden Mil
lî Birlik zamanında, neden Koalisyon zamanla
rında kanunlar gelmişte yapılmış? Millî Birlik 
geldiği günden beri plânı hedef tutmuştur. Bir 
tasan gelmiş mi? Teklifler gelmiş. Teklifler 
her gün gelir, kabul edilmiyebilir. Plânı hedef 
tutmuş, demiş ki, plânlama emrederse yapılır, 
emrederse yapılmaz. Koalisyon hükümetleri de 
bunu düşünmüş. Belki bunun esbabı mucibesine 
geçmemiş ama bunun altında bu maksat yatmak
tadır, isabetlidir. Arkadaşım Fikret G-ündoğan 
bunu anlattılar. 

Muhterem arkadaşlarım, ben bunları söyle
dikten sonra şu noktaya temas edeceğim, iki ka

za yapmak istiyoruz, çok iyi Anayasa hükmünü 
yerine getirerek Abana'yi kaza yapacağız. Ama 
Bozkurt'u da kaza yapıyoruz. İçişleri Bakanlı
ğında 198, şimdi ikiyüz oldu zannediyorum, 
belki artmıştır, ünite kaza olmak ister. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — 250 oldu, 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — 250 
olmuş. Ben öğrendiğim zaman 198 idi, Saym Ba
kan. Şimdi muhterem arkadaşlarım bunların 
kaza olması Plânlamadan geçmek için beklemek
tedirler. Ben buna minder altı edilmiştir demi
yorum. Başkaları diyebilirler, ama ben demi
yorum. Ben hakikaten eskisi gibi gelişigüzel 
kaza olmak istiyenlerin Ankara'yı doldurup 
keyfî kaza yapılmasına taraftar değilim. Ha
kikaten bir plânlamadan geçmelidir. Bunlar bu
rada yatıyor. Dâhiliye Vekâletinde bekliyor. 
Şimdi bunlar burada beklerken gelmiş 2,5 
Km. mesafede Bozkurt'u kaza yapıyor. De
nilebilir ki, 15 sene kazalık yapmış, tabiî ter
cih hakkı vardır. Ama şu memlekette öyle ka
za olmak istiyen yerler vardır ki, birini söyle
sem sizin de içiniz sızlıyacaktır. Ben bölge ola
rak konuşmuyorum, bir yeri de umumi olarak 
zikretmek istiyorum. Benim memleketimde Pa-
ko'nun Viran nahiyesi diye bir yer vardır. Bun
dan iki sene evvel bir adlî vakada savcı otop
si hâdisesine 18 gün sonra yetişebilmiştir. 18 
gün ceset yerde beklemiştir. Yol yok, iz yok, 
kazaya o kadar uzak mesafededir. O da Diyar
bakır'a gitmiş Dicle nahiyesinden geçmek sure
tiyle gelmiş. Muhterem arkadaşlarım, burada 
postahane yoktur, hastane yoktur, hiçbir şey 
yoktur, 25 pare köy kederine terk edilmiştir. 
Bunun vesikası meydanda, 1966 seçimlerini ta-
kibeden arkadaşlarımız bilirler. Bütün Türki
ye'de sandıklar geldi, 24 saat içerisinde, bura
nın sandıkları üç gün sonra gelebildi. Seçim 
kurulu başkanı, savcı bütün birbirlerini kaybet
tiler. Sandık başkanları birbirlerini kaybetti
ler. Sulardan derelerden geçmeye mesafe bakı
mından, imkân bulamıyorlar. Bu Karaviran 
nahiyesi kaza olmak için müracaat etmiştir ve 
Elâzığ Encümeni de karar vermiştir, Sayın 
Dahiliye Bakanımız da, Türkiye'de ilk kaza ola
cak yer varsa Karaviran olacaktır, diye söz 
vermiştir. Arkadaşımızla bize söz verilmiştir. 
Şimdi söz verilmişken, bu memlekette kuş uç-
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maz, kervan geçmez yerler varken ortada bir 
reform, 251 ünite kaza olmayı beklerken Aba-
na'ya 2,5 kilometredeki Bozkurt'un kaza olma
sı elbete politik, elbette başkalarının bir hafta 
evvel yaptıkları işlerdir. Şimdi bunu inkâr ede
mezsiniz. Çünkü hakikaten bir reform varsa, 
bir idari reform yapacaksanız hem Bozkurt'u, 
hem Abana'yi ikisini birden tabi tutalım. Eğer 
Anayasa Mahkemesi hükmünü yerine getirecek
seniz Abana'yi kaza yapalım. Bozkurt'u sonra 
düşünelim. Şimdi 251 talep var. Buna cevap 
vereceksiniz, Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Şimdi vereceğim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Vere
ceksiniz. Şimdi 251 talep gelmiş, bekliyor. Sıra
sını bekliyor, Plânlamadan geçecek efendim. 
Ama Bozkurt gelmiş hemen kaza olacak. Şimdi 
sayın Bakandan sormak istiyorum. Hakikaten 
bu Bozkurt'un kaza olması plânlamadan geçmiş 
midir? Geçmişse bu 251 talebin karşısında onlar 
da nazarı itibara alınmış mıdır, alınmamış mı
dır? Bunu cevaplandırmalarını istirham ediyo
rum ve tarih önünde nasıl ki Abana kaza yapıl-
mıştir, siyasi bir maksatla yapılmıştır, ceza ola
rak yapılmıştır, bugün de yapılan bunun bir 
aynıdır. Tarih bunu böyle tescil edecektir. Biz 
aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, yine eski 
huylarımızı terk etmediğimiz anlaşılıyor. Bun
lardan tevakki etmemiz lâzım gelirdi, bu kadar 
ileri gitmiş olmamıza rağmen. Demekki ileriye 
gitmemişiz. Hepinizi saygıyla selâmlarım. 
(C. H. P, sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — İki takrir var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Birleşimin konuşulan kanun tasarısının mü

zakeresi bitinciye kadar devamını arz ederim. 
Antalya 

Akif Tekin 

Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan tasarının kanunlaş

masını temin için saat 19,00 dan sonra da ça
lışmaya devam edilmesini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

MEHMET HAZER (Kars) — Yarma karar 
aldık. 
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BAŞKAN — Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
Bir takrir gelmiş olduğundan, takdir buyurur
sunuz ki ben oya koymaya mecburum. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Takririn 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde sayın öz
den. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş 
kan, muhterem arkadaşlar; hakikaten zamanı
mız olmasa idi, bir tatil kararı verecek olsa idik, 
bu takrire rey verirdik. Ama biraz evvel Baş
kanın okutup, oyladığı bir takrir vardı. Bu tak
rirde yarın mutaden toplanmamız mümkün ol
madığı halde, yarın yine oturum devam edecek 
idi ve bu karar alındı. Belki bâzı arkadaşları
mız dışarda oldukları için bilmiyorlar, böyle bir 
karar aldık. Bu karar da zaten bu kanunun ne
ticelenmesi için alındığı teklifin altında zımnen 
yazılıp olduğu anlaşılıyor. Böyle bir karar alın
dıktan sonra hayır bu tasarı bitinciye kadar 
müzakere edelim, demenin mânasını anlamak 
mümkün değildir. Bunun altında başka şey ya
tıyor demiyeceğim, dilim varmıyor, amma tek
lifinde muteber ve makul olması ve hiç olmaz
sa zevahiri kurtarması lâzımdır. Akıl ve man
tık şunu icap ettirir ki, bir mesele burada mü
zakere edilirken daha geniş bir zamanda müza
kere edilmesi için bir karar alındıktan sonra, 
hayır illâ bugün çıkaracağız demenin hiç bir te
lif tarafı yoktur. Bunun için muhterem arkadaş
larım rica edeceğim, bu takrir doğru değildir, 
reddedilsin; yarın daha geniş bir kadro ile ve 
burada da şöyle bir bakıyorum, ekseriyetin ol
duğunu da tahmin etmiyorum. Bu ekseriyet bi
raz sonra da yok olabilir. 10 dakika ile tahdit 
buyurdunuz ama arkadaşlar da söz alabilirler. 
bu itibarla bu işin yarma bırakılmasında her iki 
taraf için, Senato için de faydalı olur, kanaatin
deyim. Biraz meselelerin üzerine daha fazla eği
liriz de, Senatonun bir direnme hakkı olduğu 
anlaşılmış olıu\ Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takrirler aynı mahiyettedir. 
HÜSEYYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Anayasa ihlâl ediliyor diyorsunuz... 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Anlamadım 

ne dediniz. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız 
Sayın Kalpaklıoğlu. Takrirler görüşülmekte olan 
kanun tasarısının müzakeresinin bitinciye kadar 
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birleşime devam edilmesine tazammun etmekte
dir. Oylarınıza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Takrirler kabul edilmiştir efen
dim. 

Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, tahdit var, zaman da dar, bu ko
nu görüldüğü veçhile, her hali ile normal ve 
tabiî seyreden bir konu değildir. Bir yan
lışlığın tashih, bir hatanın düzeltilmesi maksa
dına matuf olan bir konu üzerindeyiz. İlgili
ler yani, bu kanundan istifade edecek bölge 
halkı maalesef bir inat yarışı haline girmiş, 
partiler bunu muhtelif maksatlarla başka açı
lardan mütalâa etmektedir ve bir yara sarılır
ken tedbirler tam alınmadığı için, şikâyetlerin 
devamı da daha temeli atılırken şikâyetlerin 
devamı da bu kanunla beraber getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ meseleyi Ana
yasa açısından tahlil eden Sayın Nusret Tuna'-
nın noktai nazarının bir kısmına iştirak ettiği
mi ifade etmek isterim. («Bravo» sesleri) Yani, 
Anayasa Mahkemesi bir kanunu iptal eder. ama 
Meclis yerine geçerek kanun vaz'edemez. Bu 
bir Anayasa anlayışıdır, doğrudur. Yalnız bu 
doğru olduğu kadar bir başka doğru taraf da 
şudur: Anayasa Mahkemesi Bozkurt ilçesi hak
kındaki kanunu iptal etmiştir, iptal etmiştir 
demek, yok etmiştir. Keenlemyekûndür, te
melinden itibaren yoktur. Siz şimdi bunu baş
ka bir yolla ihya ve ikame etmek istiyorsunuz. 
İptalle ikame ve ihya bir arada olamaz. Ne 
hukuk mantığı, ne işlem icabı buna müsait 
değildir. Binaenaleyh, bu kanun, başka se
beplerle bir tarafta iptal edileni, bâtılı bir baş
ka yolla ihya etmek Anayasa Mahkemesi karar
larını benimsememek ve onun karşısında ol
mayı ifade etmekten başka bir mânaya gelmez. 
Kanun yaparsınız ama, Anayasa Mahkemesinin 
kararını iptal eden, tesirsiz hale getiren bir 
kanun yapamazsınız. Normal bir mevzu olsay
dı, başka bir sebeple siyasi bir tercih hakkını 
kullanarak Bozkurt kaza merkezi olabilirdi. 
Binaenaleyh, bu kanun Anayasa Mahkemesi
nin çok methedilen, çok benimser görünen ka
rarma aykırı bir direnişi ifade eder. 

Muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz hukuk 
anlayışı idare anlayışı zaman içinde değişmek
tedir. Artık idare diğer organlar karşısında 
üstünlük iddia eden bir durumda değil, huku

kilik iddia eden bir duruma girmiştir. Bina
enaleyh, bir mahkeme kararını icra ve infaz 
etmek idareyi küçültmez, bilâkis idareye iti
bar kazandırır. Bu bakımdan Anayasa Mah
kemesi kararını tamamiyle, ruhu ve maksadiy-
le tatbik etmek icraya bir şey kaybettirmez, 
çok şeyler kazandırır. Bu açıdan getirilen ka
nun teklifi yeterli değildir. Anayasa Mahke
mesinin kararına aykırılık, ileride Anayasa 
Mahkemesine gitmeyi gerektirir bir yol olabi
lir. Daha işin bu safhasında iken ben bir va
zife yaptığım inancı ile Yüksek Heyetinize mü
racaat etmeyi faydalı buluyorum. Nitekim. 
bundan evvel bir Seçim Kanunu vesilesiyle de 
burada istirham etmiş hepinizin dikkatini çek
meye çalıştım. Bu tarzda hazırlanan bir ka
nun yarın bozulabilir. Biz Parlâmento olarak 
kendi itibarımızı ve çıkardığımız kanunların 
itibarını kanun yaparken düşünmeye mecbu
ruz. Hükümetten ve iktidardan rica ediyorum. 
Meseleyi bir çekişme mevzuu olmaktan çıkara
lım. Hakiki temeline oturtalım ve bu maksat
la kanunu yapalım. Birbirine yakın iki kaza, 
olabilir. Çünkü anormal şartlar içinde bunu 
ele aldık. Normal şartlar içinde olsaydı böyle 
bir kaza olmazdı. Tashih yapmak istiyoruz, 
ama tashih yaparken tahrip yapmıyalım. Tah-
ribedij^orus arkadaşlar. Benim korkum bu tas
hihi yaparken, yaptığımız bu hata yüzünden 
kanunun tümünün işe yaramaması yani, Aba-
na'yı da, Bozkurt'u da memnun etmiyecek, ka
mu oyu memnun olmıyacak, bir de Anayasa 
Mahkemesine gitmek gibi bir ihtimal önümüz
de açık kalacaktır. Bunu kapatalım arkadaş
lar. iki kaza birbirine şu bakımdan, yol yok
muş, su yokmuş, falan, Türkiye'de ne kadar ka
za var? Yüzde sekseninde bu değiniz tabiî arı
zalar mevcut. Ama bir ünite olarak bunlar ku
rulmuş, böyle çalışıyor. Binaenaleyh, tabiî arı
zalar sadece bu iki ilçeyi ayırmayı gerektiren 
gerçekler ve sebepler olamaz. Ben meselenin 
esasını böyle vaz'ettikten sonra, bulunacak ye
ni tedbire de evet diyemiyorum. Yazı, ne ya
palım olurmuş bunun ikisi de kaza olsun, ikisi
nin ayrı ayrı kaza olmasının bile bir bitaraf 
heyette geçen tahkikat ve tetkikat var. il ida
re kurulu bunu tetkik etmiş. Hiçolmazsa bi
taraf bir heyettir. Sayın Bakanla ben özel ola
rak konuştuğum zaman dediler M, kanun çık
sın, tarafsız olarak bunu tetkik ettireceğim, 
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bu köylerin hangisinin nereye bağlanması lâ
zımdır, bunu tetkik ettireceğim. Güzel, ki
min vasıtasiyle yaptıracaksınız? Yine bu me
murlar vasıtasiyle. Değilse, o zaman o memur
ların vazife yapmadıklarına dair bir de kanaat 
verici bir beyanda bulunmanız lâzım. Yani, 
oradaki idare heyeti şu şu maksatla tarafsız 
davranmamıştır. Binaenaleyh, nasıl idare he 
yeti, o jnemurlar bir karar vermiş, tarafsız 
olarak gitmiş tetkik etmişse, yarın gönderece
ğiniz memurlar da böyle bir heyet olacak ve 
esasen kanuni heyet onlar. Yani kanuni or
gan onlardır, merkezden vazifelendirecekleri-
niz vazifeyi göremezler, o yetki ile çalışamaz
lar. Olmaz. Yeni kanun ihdas edemezsiniz. 
Kanun organlar tâyin etmiş, vazifeler vermiş. 
Vazifeli bir organı bir tarafa atıp, onun yeri
ne başkasını ikamet etseniz dahi alınacak neti
ce tatminkâr olmaz. Ben bu işin içinde çalışan 
bir arkadaşımız olarak, samimî olarak söylü
yorum, politika yapmadan başta ikaz ediyo 
rum, başka bir heyet vasıtasiyle yapacağınız 
araştırma, tetkikat ne olursa olsun, yetkili ka
nunun vazifeli kıldığı heyetin verdiği raporun 
yerine geçemez. Ve onun hüküm ve tesirini 
gideremez. Bu itibarla mevcut kanuni heyetin 
hazırlamış olduğu raporu hiçolmazsa nazara 
alın ve bu iM ilçeyi yaparken bu tarafsız he
yetin kararından istifade edin. Bu yapılma
dığı takdirde arkadaşlarım, polemik kapısı 
da açık kalacak. E., polemik kapısı açık kala
cak, umumi heyetler tatmin olmıyacak, Ana
yasa Mahşemesine gitmek ihtimali hazır bulu
nacak, ne yapmış olacağız biz? Biz yeni bir ih
tilâfın temelini atmış olacağız ve bir yeni mü
nakaşanın sebebi olacağız. Hiçolmazsa bu me
suliyeti almıyalım. Tarafsız bir kanun yapa
lım, haklı bir eser verelim, kamu oyuna. Va
tandaşlar arasındaki husumeti de yani o İM il
çe arasında husumeti, geçimsizliği de tadil ve 
tashih edelim. Aksi takdirde, yeni yeni ihtilâf
lar olacak, yeni yeni şikâyetler olacak ve Türk 
kamu oyu... Arkadaşlar, ben 1954 ten beri bu 
Abana - Bozkurt dâvasını dinlerim. Gitmedim, 
görmedim maalesef ama gitmeden, görmeden 
burası hakkında geniş bilgi değil ama, ıstırap 
dolu haberler almışımdır. Bunu hiçolmazsa bu
gün bitirmeli ve bir daha on sene, yirmi sene 
bu mesele konuşulmamalıdır. Sayın Bakandan 
ve komisyondan bilhassa rica ediyorum... 

BAŞKAN — Bir dadikanız kaldı. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Komisyon

dan ve Hükümetten bilhassa rica ediyorum, 
meseleyi aceleye getirmiyelim. Hakikaten bir 
tetkik etmekte fayda vardır. Yarın bu mesele 
halledilip getirilebilir inatla, sonra tashih ede
riz şeklinde olmaz. Ben yine bir zamanlar 
Seçim Kanununda Sayın Başbakan ve Hariciye 
Vekili burada idiler, iktisinden de rica ettim, 
bu yanlış bunu çıkarmıyalım diye, sonra düzelt
mesini yaparız, dendi. Canım, çıksın da yanlı
şını sonra düzeltmek için bizi niçin yoruyorsu
nuz. Yanlış çıkarmamaya çalışalım. Şimdi de 
sizden rica ediyorum, bu yanlış işle bizi çalış
tırmayın, uğraştırmayın. Yanlışlığı baştan tas
hih edelim. Beraberce bu işi, el birliği ile tat
lı, ihtilafsız bir neticeye bağlıyalım. 

Benim mâruzâtım budur. Yüksek Heyetten 
bu samimî dileklerimi ve haklı olduğuna inan
dığım görüşümü benimsemesini istirham eder, 
cümlenizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN —Sayın öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; bütün mevzu 
6203 sayılı Kanunla, biraz sonra kabul buyura
cağınız tasarının esasları üzerinde durulma-
maktan ileri gelmektedir, kanaatindeyim. Şöy
le ki, 6203 sayılı Kanun Abana kaza merkezi
nin Bozkurt Pazaryeri kasabasına nakli hak
kında Kanundur. Bir kaza merkezi bir yerden 
diğer yere naklediyor. Ve bu da; «4769 sayılı 
Kanunun birinci maddesine bağlı bir sayılı cet
velde adları yazılı 9 kazadan Kastamonu'nun 
Abana kaza merkezi, adı geçen kanunun diğer 
maddelerinde ve cetvellerinde yazılı olan hat 
ve şartlarla Pazaryeri ve Bozkurt kazası adı ile 
nakledilmiştir, deniyor. Anayasa Mahkemesi
nin iptal ettiği bu nakil işidir. Hiçbir zaman 
Abana'nın yeniden kaza olacağına ait bir hü
küm yoktur. Bütün muhterem arkadaşlarımız 
Abana ile Bozkurt'un arasında 2,5 Km. mesafe 
vardır, diyorlar ama hiç birinin dili varıp da 
Bozkurt ile Abana'nın arasında 2,5 Km. vardır 
diyen yok. Tıpkı şu bardak; misali oldu artık. 
Burada yarısı boştur diyenler, yansı da dolu 
diyenler gibi. 

Abana hakkında, Demokrat parti Abana'-
dan rey almamıştır, gerekçesiyle köy haline ge
tirmiştir, dediler, özür dilerim Abana'hlardan 
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ve muhterem heyetinizden, Demokrat Partinin 
bir Abana ilçesinin oyuna ihtiyacı olacak ka
dar zaıf içerisinde yaşadığı devirleri ben gör
medim. Demokrat Parti... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Müdafaasını 
mı yapıyorsun? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bu 
kürsüde müdafaası serbesttir, yaparım. 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etme
yin, Sayın öztürkçine devam edin efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bura
da fiilî durum budur. Hiçbir zaman oy ihtiya
cı ile yapmamıştır. Yapıldı ise iktisadi görüşle 
yapılmıştır. Durum tıpkı C. H. P. sözcüsünün 
söylediği gibi 2,5 kilometre mesafede iki kaza
ya ne lüzum var, yollar Güneyden Kuzeye doğ
ru gider, ufkî istikamette yollar yoktur, dendi
ğine göre; Demokrat Parti Türk köylüsünün 
daha uzak mesafeye gitmemesi için ilçe merke
zinin daha orta bir yerde kurulması hususunda 
yaptığı bir isabetli karardır. Ama Anayasa 
Mahkemesi bunun, nakil işini iptal etmiştir. 
Bendeniz Anayasa Mahkemesinin kararım mü
nakaşa edecek değilim. Yalnız dâva arzuhalinin 
Anayasa Mahkemesinin kararının hangi tarihte 
verdiğinin tarihine bendeniz burada raslıyama-
dım. Acaba C. H. P. Grupu bunu; 14 . 2 . 1963 
gününde ve 57 nci Birleşimde verilen kararı» 
dendiğine göre o zaman bu 22 . 4 . 1962 tarihin
de 44 sayılı Kanunla Anayasa Mahkemesinin 
yetki ve salâhiyetleri kuruluş kanunu olduğu
na göre, bunun arasından 9 ay 20 gün gibi bir 
fasılanın olduğunu ve bu fiilî durumun da za
bıtlara geçmesi için arza mecburum, Anayasa
nın geçici 9 ncu maddesinde, bu gibi kanun
ların iptal hakkının ancak Anayasanın kurul
duğu tarihten itibaren altı ay zarfında dâva 
açılmasını öngörmüştür. Biz bunu da esas almı
yoruz, bunu da bir kenara bırakıyoruz. Evet 
Anayasa Mahkemesinin ve 50 nci madde hü
kümlerine gerek Anayasa Mahkemesinin kuru
luş kanununun 50 nci maddesi ve gerekse Ana
yasamızın geçici 9 ncu maddesine bu kararın 
uyup uymadığının münakaşasını yapacak de
ğilim. Çünkü konuşmaları on dakika ile bizzat 
kendim tahdidettim. Buna uymak zorundayım. 
Madem ki, Abana bu kadar bir yara açmış, Mil
lî Birlik Hükümeti yüzlerce kanunu gerekçesiz 
çıkarttı. Kütüphanede bakıyorum bütün ka-
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nunlara, hiç birisinin ben gerekçesine Taslamı
yorum. Hiçbir kanunun gerekçesi yoktur. Bü
tün kanunları gerekçesiz çıkarttığına göre, ge
rekçesiz bir kanuna Abana'nın bağrımızdaki 
açtığı yarayı niçin Millî Birlik Komitesi Hü
kümeti tedavi etmedi de, tuttu saatlerce bura
da bunun müdafaasını yaptı? Geç de olsa inti
kalinde büyük bir fayda vardır. Bu itibarla 
Millî Birlik Grupuna geç de intikal etse, bura
da Adalet Partisi senatörü olarak teşekkürü 
bir borç bilmekteyim. Ama Cumhuriyet Halk 
Partisi niye yapmadı? Seçim kanunlarım her 
iki meclisten 36 saat gibi bir zamanda çıkar
mak kuvvet ve kudretini kendisinde gören 
Cumhuriyet Halk Partisi ve Hükümeti acaba 
büyük bir yara olduğunu umduğu bu kanunu 
niçin çıkartmamıştır? Bunun da cevabı maale
sef lâyııkı veçhile verilmemiştir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Muh

terem arkadaşlarım, Osman Koksal arkadaşı
mız ilişi köyü üzerinde durdular. Bendeniz 
Bozkurt kaza olduğu tarihten itibaren onların 
kendilerine göre balıkçılık mevzuu ve liman 
dâvaları mevcuttur. Şimdi biz Bozkurt'u ayrı 
bir kaza, Abana'yi ayrı bir kaza yapıp da, Boz
kurt'a Karadeniz'den bir liman irtibatı verme
diğiniz takdirde bu Bozkurt'lu vatandaşların 
limanla olan irtibatım, balıkçılıkla olan irtiba
tım tamamen ortadan kaldırmamak için Hükü
metimiz bu ilişi, Yakaören köyünün Bozkurt'a 
bağlanmasını daha uygun görmüştür. Netice 
itibariyle teklif yerindedir. Kanunlara uygun
dur. Aynen kabulünü saygılarımla arz ede
rim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, sataşma vardır. 

BAŞKAN — Ne sataşması efendim? 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Efen

dim, bizim söylemediğimiz fikirleri bize izafe et
ti ve bize sataştı. Parti olarak bizim niçin yap
madığımızı söyledi. 

BAŞKAN — Grup adına mı söz istiyorsu
nuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN

DOĞAN (istanbul) — Arkadaşlarım, böyle bir 
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konuşmaya şu anda cevap vermeyi lâyik 
madılar, onun için vazgeçtim. 

bul-

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Gündoğan, 
Senatonun havasını bozmaya hakkınız olmadığı 
gibi, Senatoda kullanacağınız kelimeleri de tar
tarak kullanmanızı rica edeceğim. Siz bir 
Grup Başkanısınız, bir başka arkadaşınıza ha
karet etmeye kendinizi haklı göremezsiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, eğer böyle konuşursanız, beni bu Sena
toyu doğru çalıştırmaya sevk edersiniz. (Ada
let Partisi sıralarından, «Ne demek doğru ça
lışması, Senato yanlış mı çalışıyor» sesleri) Ço
ğunluğumuz yoktur ama, kanunun hususiyeti 
bakımından bu yola tevessül etmek istemiyo
ruz. 

BAŞKAN — Efendim, çoğunluğumuz yok
tur derseniz Tüzüğe göre hareket etmiş olursu
nuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Çoğun
luğumuz yoktur öyle ise buyurun. (C. H. P. sı
ralarından Fikret Gündoğan, Ekrem özden, Sa
lim Hazerdağlı, Saffet Ural ve Mebrure Akso-
ley olmak üzere beş kişi ayağa kalkıp, ekseriyet 
olmadığını söyliyerek, yoklama yapılmasını is
tediler.) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Müzakere nisabı bulunmadığın
dan 3 . 7 . 1968 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere birlişimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,35 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâ
hattin Özgür'ün, Burhaniye AMınkum plaj yo
luna dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Ba
hanı Orhan Alp'in cevabı (7/455) 

30 . 5 . 1968 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Bayındırlık Bakanlığı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Selâhattin özgür 
Tabiî üye 

1. Burhaniye Altın Kum Plajı yolunun gü-
zargâh tâyininde hangi esaslar nazarı dikkate 
alınmıştır. 

2. Arazinin kamulaştırılmasında birim ba
şına ne ödenmiştir. 

3. Turistik değeri büyük olan ören'den do
laşarak yolun geçirilmesi daha faydalı, istimlâk 
bedeli daha az olmaz mıydı 

4. ören ile Ören 74 öğretmen kooperatifi 
evleri arasında değeri çok büyük olan ve ören 
bütünlüğü ile oranın sakinlerini ve turistlerini 
alâkadar eden yol ne zaman yapılacaktır. 

28 . 6 , 1968 
T. C. 

Bayındırlık Bakanlığı 
Yüksek Fen Heyeti Reisliği 
U. Evrak Md. gün No. 16821 

Sayı : 1/433 

Konu : Selâhattin özgür'ün 
önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 11 . 6 . 1968 gün Gen. Sek. Kanunlar 

Müd. 9140-7/455-860 sayılı yazılan : 
Burhaniye Altın Kum Plaj yolu hakkında 

Senato Tabiî Üyesi Selâhattin özgür'ün önerge
sine hazırlamış olan cevabın üç nüsha olarak 
sunulduğunu arz ederim. 

Bayındırlık Bakanı 
Orhan Alp 
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T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Yüksek Fen Heyeti Reisliği 

Konu : Burhaniye - Altın Kum 
Plaj yolu Hk. 

Senato Tabiî Üyesi Sayın Selâhattin özgür'ün 
Burhaniye - Altın Kum Plaj yolu hakkındaki 

yazılı sorusuna hazırlanan cevap 
İlgi : 30 . 5 .1968 günlü önerge. 
Burhaniye - Altın Kum Plajının güzargâhı-

nın tâyininde; 
1. 1968 yılı turistik yollar programında bu

lunan Burhaniye - Ören ayrımı - Altın Kum Plaj 
yolunun güzergâhı, Altın Kum Kampını en kısa 
yoldan Burhaniye - ören asfaltına bağlamak s 
gayesi ile geçirilmiştir. 

Söz konusu yol, ilerde ören - Akçay arasın-

..*.„ 
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da kurulacak plaj tesisleri için de ayrıca elve
rişli olacaktır. 

2. Arazinin kamulaştırılmasında, Burhaniye 
Takdiri Kıymet Komisyonunca dönüm başına or
talama 2 500 - 3 000 lira kıymet biçilmiştir. 

3. Adı geçen yolun ören'den geçirilmesi ha
linde yolun plân ve profili düşük standartlı ol
makta ve uzunluğu 1 Km. artmaktadır. Ayrı
ca, istimlâk bedelleri de yükselmektedir. 

4. ören ile ören 74 öğretmen Kooperatifi 
evleri arasındaki yol, yapım ve bakımları ile 
görevli bulunduğumuz Devlet ve il yolu ağları 
dışında bulunmaktadır. 

Söz konusu yolun, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığınca turistik önemi göz önüne alınarak tu
ristik yollar programına konması ve ödeneği ay
nı Bakanlıkça Teşkilâtımıza devredilmesi halin
de ele alınması mümkündür. 

..<... 
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Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 15.5.1959 
g'ün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 

hakkında kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

' 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavclioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilok 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgııt Cebe 
Yiğit Köker 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet. Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 118 

Kabul edenler : 116 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 65 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Cemalettin Inkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürüm 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
G-ürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
AH Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Mustafa Bozuklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligili 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alban 

KONYA 
Sedat Cumralı 
Fevzi Halıcı 

Osman Nuri Canbolat 
Fakih özlen 
Mehmet Varı§lı 

KÜTAHYA 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakaaı 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
îlyas Karaöz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

» NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rend^ci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Âdil Altay 
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Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 
Hüseyin östürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TABİİ ÜYELER 
Refct Aksoyoğlu 
Enıanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
(Bşfc. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Safa Yalç.uk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Cemal Yıldırım 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Ahmet Demiryüee 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasagun 
(Başkan) 

Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet îzmen 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Ragıp Ün er 
Âdil Ünlü 

NlĞDPı 
Hüseyin Avni Göktürk 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Ar si an Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koç aş 
Cemal Madaııoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Reddeden] 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 

[Çekinser] 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

[Oya katılmıyanlar] 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

57 NCt BİRLEŞİM 

2 . 7 . 1968 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nm, Büyükada'da Tarım Bakan-
bğı Bütçesinden yapılan piknik yerine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun, ilâçlı buğdayların zarar
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/479) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, dış ülkelerde yaşıyan ve
ya Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/482) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Ozden'in, Beykoz ilçe merkezine yapı
lacak otomatik telefon santraline dair, Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özdenin, ihracatımızın artmasına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/465) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm erat harçlıklarının artı
rılmasına dair Millî Savunma Bakanından söz
lü sorusu (6/454) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nm, lâmba ile balık avcılığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/489) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sup
hi Gürsoytrak'm ,ikili anlaşmalara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/490) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se-
lâhattin Özgür'ün, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'e 
karşı harekette bulundukları iddiasiyle tutuk

lanan öğrencilere dair İçişleri Bakanından söz
lü, sorusu (6/493) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun, 29 Nisan Gençlik gününü 
anma toplantısına dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/496) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, edebiyat grupu mezunları
na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/455) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Fehmi Baysoy'un, Erzincan ovasındaki taşkın
lara dair Tarım" ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
bakanlarından sözlü sorusu (6/497) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, bozulan Ankara - Kulu kara
yoluna dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/498) 

14. — Cumhuriyet Senatoca Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, Mersin ve havalisindeki limon 
ağaçlarının hastalığına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/499) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — Umumi hayata müessir âfetler dola-

yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komis
yon raporu. (Millet Meclisi 1/231; Cumhuriyet 
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Senatosu 1/903) (S. Sayısı 
tarihi : 27 . 6 . 1968] 

1137) [Dağıtma 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Abana ve Bozkurt adları ile iki ilçe 
kurulması hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/446; Cumhuriyet Senatosu 1/899) (S. Sa
yısı : 1135) [Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1968] 

>y®^< 



Toplantı : 7 I I Q E 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I I ü D 

Abana ve Bozkurt adları ile iki ilçe kurulması hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/446; Cumhuriyet 

Senatosu 1/899) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 634) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 16 . 4 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 5520 -1/446 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 12 . 4 . 1968 tarihli 73 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Abana ve Bozkurt adları ile iki ilçe kurulması hakkında kanun tasarısı, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

NOT : Bu tasarı 8 . 12 . 1967 tarihinde Başkanlıkça îlk Komisyona havale edilmi§ ve Genel Ku
rulun 12 . 4 . 1968 tarihli 73 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 634) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 26 . 6 . 1968 
Esas No. : 1/899 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisimin 12 . 4 . 1968 tarihli 73 mcü [Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Abana ve Bozkurt adları ile iki ilçe kurulması hakkımda karnım tasarısı, 
Millet Meclisi Başkanlığımın 16 . 4 . 1968 tarihli ve 5520 sayılı yazıları ile iCumhuriyet Senatosu 
Başkanlığıma gönderilmekle, ıG-eçici KomisyonmmRizum 26 Haziranı 1968 tarihli Birleşimimde ilgili 
bakanlık temsilcileri de hazır bııhımduikları halde tetkik ve müzakere okundu. 

I - Tasarı, Kastamomm ilinin Abama ve Pazaryeri kasabaları merkez olmak üzere, Abama ve 
Bozkurt adları altında iki ilçe kurulmasını ömgörmektedir. 

Abama kasabası 1945 yılında 4769 sayılı Karnınla ilçe haline getirilmiş, 1953 yılımda ise 6203 
sayılı Kamunla, ilçe merkezi, Abana'dam alınarak merkezi Pazaryeri olmak üzere Bozkurt adı ile 
bir ilçe kuTiümuştur. 
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Abana ilçesi merkezinin Pazaryeri kasabasına makli hakkındaki 6203 sayılı Kamın, Anayasa 

Mahkemesinin 27 . 6 . 1967 gün ve 1963/145, K. 1967/20 sayılı Kararı ile iptal edilmiş bulunmak
tadır. 

Tasarının gerekçesinde, (Bozikurt ilçesinin kapsadığı köyleri idari yöındeın bo§ bırakmamak için; 
ilin yetkili kurullarmın, bölgenin coğrafi durumuna, iktisadi şartlara, kamu hizmetleriaıin ge
reklerine ve bölgenin özelliğine göre burada iki ilçe kurulması yokıındaki görüşleri de dikkate 
alınarak, ve yapılan inceleme somumda, artık tek başıma hiçbir yerin tercihinin mümkün görüle-
memesi yüzünden, merkezi Abana ve Pazaryeri kasabaları olmak üzere iki ilçe kurulmasının uy
gun mütalâa edildiği belirtilmektedir. 

Gerekçenin tetkikinden ve ilgili temsilcilerin verdikleri izahattan anlaşıldığıma göre; Abama, 
deniz kıyısında yer alması ve Karadeniz Kuzey yolunun buradan geçmesi sebebiyle hareketli bir 
duruma gelmiş bulunmaktadır. Ayrıca, kasabanın, plaja ve turistik tesislere sahibolması, elektrik 
ve su tesisle ilinin tamamlanmış bulunması ve komşu ilçelerle hem karadan ve hem de denizden ulaş
tırma imkânlarının mevcudiyeti, Abana'nm gelişmesini sağlamaktadır. 1945 - 1953 yılları arasın
da ilçe merkezi olan Abana'da, bâzı resmî biralar da mevcut bulunmaktadır. 

Pazaryeri ise, merkezî yerde kurulmuştur ve oldukça geniş bir hinterlanda sahiptir. Bölgenin 
bütün köyleri ile irtibatlı olması, yollar kavşağında bulunması, Pazaryeri'nin, bir ticaret ve sana
yi merkezi haline •gelmesini; kurulan pazar ve panayır dolayısiyle de edvardaki ilçe ve köyler tara
fından rağbet ve itibar görmesini sağlamıştır. Bu durum, ilçede kamu hizmetlerinin kolaylıkla yürü
tülmesini de temin etmiş bulunmaktadır. 1940 yılında bele'di'ye teşkilâtı kurulan Pazaryeri'nde, 
1953 yılından beri ilçe merkezi olması itibariyle, askerlik, şubesi, jandarma karakolu, sağlık mer
kezi ve meteoroloji dairesi gibi resmî binalar da mevcuttur. 

Yukarda belirtilen hususlar muvacehesinde; merkezi Pazaryeri olmak ve 31 köy bağlanmak 
suretiyle Bozkurt; merkezi Abana olmak ve 10 köy bağlanmak üzere Abana adları ille iki ilçe ku
rulması; bölgenin ekonomik, sosyal ve coğrafi şartları ve kamu hizmetlerinin gerekleri yönünden 
Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve tasarı benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1 nei, 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü 'maddeler, ilişik (1) ve \2) sa
yılı cetvellerle birlikte aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının önemine binaen, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda is
temde bulunulması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Bursa 

C. Ortaç 

ıırbaşkanınea S.Ü. 
lifim. Söz hakkım 
mahfuzdur. 
0. Koksal 

Yozgat 
/ . Yeşilyurt 

Sözcü 
Sakarya 

0. Salihoğlu 

Tabiî Üye 
Muhalifim. Söz hakkım 

mahfuzdur. 
M. Ataklı 

Van 
Söz hakkım mahfuzdur. 

F. Melen 

Kâtip 
Manisa 

0. Karaosmanoğlu 

Mardin* 
Muhalifim. 

Â. Saraçoğlu 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. Ş. Ağanoğlu 

Aydın 
C. Coşkun 

Tokat 
A. Altuntaş 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1135) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Abana ve Bozkurt adları ile iki ilçe kurulması 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kastamonu ilinin Abana ve 
Pazaryeri kasabaları merkez olmak ve ilişik 1 
sayılı cetvelde gösterilen köyleri kapsamak 
üzere, Abana ve Bozkurt adları altında iki 
ilçe kurulmuştur. 

MADDE 2. — İlişik 2 sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cet
velin ilgili bakanlık ve daireler kısmına eklen
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayıma 
yürürlüğe girer. 

tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Abana ve Bozkurt adları ile iki ilçe kurulması 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

iMADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı 
cetveller 

CETVEL (1) 

Pazaryeri Merkez olmak üzere kurulan 
Bozkurt ilçesine bağlanan köyler 

1. Ambarcılar 
2. Alantepe (Gölrarat) 
3. Bayramıgazi 
4. Belde girmem (Niğerze) 
5. Çiçekyayla (Şehşaiban) 
6. Darsu 
7. Dursun 
8. Görentaş (Gerdıiç) 
9. Güngören (Zelaıma) 

10. Günvakltii 
11. İbralhktıköy 
12. İne ey azı (Yunan) 
13. Kayalar 
14. Kestane ıSökü 
15. Keşlik 
16. Kızılcaelma 

Pazaryeri Merkez olmak üzere kurulan 
Bozkurıt ilçesine bağlanan köyler 

17. Kirazsölkü 
18. Kovaçam (Zırma) 
19. Koşmapmar (Odayköyü) 
20. Köseali 
21. Kutluca (Ayeköy) 
22. Mamaıtlar 
23. Orftasökü 
24. Saıkızcılar 
25. Şeyboğlu 
26. Tezcan 
27. Uluköy 
28. Yakaören (İlişi) 
29. Yaşarlı (İzmaına) 
30. Yaylatepe (Arza) 
31. Sarıçiçek (Sinciros) 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1135) 
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Abana Merkez olmıalk üziere kurulan 
Abana ilçesine bağlanan köyler 

1. Akçam 
2. Altıkulaç 
3. Çampınar (Gelevye) 
4. DenM)ükü (Kürltköy) 
5. Elmaçukuru 

Abana Merkez olmak üzere kurulan 
Abana ilçesine bağlanan köyler 

6. Gröynükler 
7. Kadıyusuf 
8. Yakabaışı* (Yaylaz) 
9. Yemeni 

10. Yeşilyuva (Gredos) 

D. 

10 

10 

12 

Grörevin çeşidii 

[2] SAYILI CETVEL 

Sayı Aylık j D. Görevin çeşidi 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

Müftü 2 

Topu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Tapu Sicil Memuru 2 

Adalet Bakanlığı 

Başkan, Hâkim, Üye, Sulh] 
Hâkimi, C. Başsavcılığı 
Yardımcıları, C. Savcısı 
ve Yardımcıları, Sorgu 
Hâkimleri, Yargıtay Üye 
Yardımcıları, İcra Hâkim 
ve Yardımcı Hâkimleri 

Başkâtip, Başkâtip Mua

vinleri 
Zabıt Kâtipleri 

14 Mübaşir 

500 

600 

700 

500 
400 
300 

10 
9 

13 

9 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
12 

8 

İçişleri Bakanlığı 
Kaymakam 
Tahrirat Kâtibi 
Nüfus Memuru 
Nüfus Kâtibi 

Maliye Bakanlığı 
Malmüdürü 
Vergi Memuru 

» » 
Millî Emlâk Memuru 
Muhasebe Memuru 

Sayı Aylık 

Millî Emlâk Memuru 
Veznedar 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Hükümet Tablibi 2 

Tarım Bakanlığı 
Veteriner Hekim 2 
Tarım Teknisyeni 2 

700 
500 
600 
350 

600 
500 
450 
450 
450 
400 
400 
400 

700 

700 
600 

Geçici Komisyonun kabul ettiği cetveller 

(1) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi Metnine bağlı 1 sayılı cetvel 
aynen kabul edilmiştir. 

(2) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi Metnine bağlı 2 sayılı cetvel 
aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1185) 


