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55 nci Birleşimde tümü üzerinde görüşü
len Nüfus Plânlaması hakkındaki kanun 
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oylamanın, oylama sırasında ekseriyetin 
bulunmaması sebebiyle, tekrarlanmasını 
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Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
2/771; Cumhuriyet Senatosu 2/152) (S. 
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1. — GEÇEN 1 

Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan; Ankara ha
vasının zehirliliği günden güne artmakta ve 
büyük bir tehlike mahiyetini almakta okluğun
dan gerekli tedbirlerin alınması lüzumunu 'be
lirtti. 

Zonguldak Üyesi Tarık Remzi Baltan; Zon
guldak - Kozlu olayları ve sebepleri üzerinde 
açıklamalarda bulundu. 

Türkiye - Tunus Parlâmentolararası dost
luk Grupu kurulmasına dair tezkere ve grupu 
teşkil edenlerin adlan okundu ve kabul edil
di. 

Cumhuriyet Senatosu Grupu Başkanlığına 
Kocaeli Üyesi Lûtfi Tokoğlu'nun seçildiğine 
dair Adalet Partisi Grup Başkanlığı tezkeresi 
okundu, bügi edinildi. 

Anayasayı ihlâl sucundan Yüksek Adalet 
Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kıs-

FANAK ÖZETİ 

men affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşülme
line başlandı. Teklifin birinci maddesinin tadi
line dair önerge kabul edilerek madde -redak
siyonu yapılmak üzere komisyona verildi. 

Nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasarı
sının öncelikle görüşülmesine başlandı. Tasarı
nın tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

Vakit gecikmiş bulunduğundan .18 Mart .19G5 
Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşime saat 18.50 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca 8. Ü. 

Muhittin Kılıç Adil Ünlü 
Kâtip 
Adana 

Ha kıp ön al 
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BIRÎNCI OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), S i m Uzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — 56 ncı Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, günde-

1. — Edirne Üyesi Talisin Banguoğlu'nun, 
55 mi Birleşimde, tümü üzerinde görüşülen Nü
fus Plânlaması hakkındaki kanun tasarumın 
maddelerine geçilmesine a/it oylamanın, oylama 
sırasında ekseriyetin bulunmaması sebebiyle, tek
rarlanmasını istiyen konuşması 

TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — De
ğerli arkadaşlarım, dünkü oturumkla Nüfus Pi-
lânlaması Kanunu dolayısiyle geçen müzakere 
hakkında konuşmak istiyorum. Kanunun tümü 
hakkında görüşmeler bittikten sonra maddele
re geçilmesi için oylama yapıldı. Fakat oylama
yı müteakip, oylamanın hemen akabinde ekseri
yet bulunmadığı görüldü. Yapılan yoklama ne
ticesinde de ekseriyet olmadığı için oturuma son 
verildi. Ekseriyet oknıyan bir toplantıda bu 
oylamanın yapılması doğru değildi. Eanaatimce 
oylamanın yenilenmesi lâzımdır. 

Gerçi bu kanun şimdi yeni Hükümetin eski
sine bir tavizi şeklinde çıkma is'tidadmı göste
riyor. (Sağ ve orta sıralardan bravo sesleri) 
Sayın Bakan görünmediler. Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı âdeta eski Hükümet adına kanunu sa
vundu. Kanunun hu şekilde çıkarılması daha 
da vahîm hi hata teşkil edecektir. Bunlar olur, 
hata hatadır. Fakat 'Meclisin usullerinden ayrıl
mamamız lâzımdır. Bu oylamanın tekrar edilmesi 
lüzumuna kaaniim. Sayın Başkanın dikkatini çe
kiyorum. 

me geçmeden evvel, Sayın Bangııoğlu zaptı sa
bık hakkında konuşacaklar. 'Buyurun efendim. 

2. — Çanakkale Vyesi Ziya T er men'in; 
IV ncü Koalisyon Hükümetinden beklediği hiz
metleri açıklayan demeci 

BAŞKAN — Sayın Termen, gündem dışı 
görüşme talebinizi havi yazılı 'bir husus vardır. 
Ancak burada •görüşme sebebi değil. Hükü
metçe alınması gerekli âcil tedbirlerden bahse
dilmektedir. Bu sebepleri lütfen kalkarak izah 
eder misiniz? Bulunduğunuz yerden efendim. 
Söz verebilmek için önceden sizi dinlemem lâ
zım. 

ZİYA TEKMEN (Kastamonu) — Hükümeti 
irşat ımahiyetinde bâzı tavsiyelerde bulunacağım 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Muhterem 
Başkan, aziz senatör arkadaşlarım, gündem dı
şı söz istemenin, yüksek mâna ve ehemmiyetini 
müdrik bir arkadaşınızım. Parlâmento fiilî 
itimadı ile işbaşına yeni gelen IV ncü Koalis
yon Hükümetinin Sayın Başkanına, içinde 
milletçe boğuştuğumuz, hayatî ehemmiyeti haiz 
bâzı memleket meselelerini, arz ve takdim etmek 
istiyorum. (İçrekleri üzerine, kendi yüksek 
görüş ve düşünüşleri esas olmak üzere, cesaret 
ve itimadla yürüdükleri takdirde, milletçe nis
pî bir saadet ve sükûn iklimine girebileceğimizi. 
ümidediyorum. 

Aziz arkadaşlarım; dünya tarihindeki büyük 
şahsiyetlerin cümlesini büyük hedeflerle boğu-

3. — SÖYLEVLER VE DEMEÇLER 

— 137 — 



O. Senatosu B : 58 
şan, iktidarlarını, lıarb yahut sulh devresini 
ilgclerıdiren millî ve çetin problemlerin özüne 
tevcih edebilen kişileri olarak görüyoruz, (ikti
darlar, mütemadi dev meselelerle beslenirler) 
hükmü, muktedirin, günlük ve gelişi güzel 
ve (görülmüşlük ve smanmışlık) ifade eden 
meselelerle iştigalinden ziyade, milletçe arzu 
edilen büyük mâna ve seviyelerin kovalanması
na işaret eyliyen tarihî görüştür, ezelî bir hü
kümdür ve isabetli bir teşhistir. 

İtiraf ve ilân olunması derhal lâzımdır ki, 
18 Mart 19G5 in bugünkü Türkiye'si, iç. ve dış 
siyaset istikametinde (hukukî, malî iktisadi, 
idari kültürel ve ahlâki) alanlarda, bu toprak
lar üzerinde yaşamakta bulunan bugünün çi
lekeş Türk'üne, salim istikbal ve saadet vad-
eyliyen, berrak ve müstakar bir Devlet ve ka
nun gidişatı telkin cyliyememck vasfmdadır. 

Yeni Hükümet, bir bucuk asra yaklaşan ni
zam ve yenilik mücadelesinin bu kertesinde, kü
lahını dizine koyup umumi görünüşün muhase
besini yapmaya mecbur derviş misali, Türk ce
miyetini tedirgin eden Türk'ü bezgin, yok.sul, 
bedbaht kılan genel nizam ve üslûp bozulluk-
larma eğilmek, çok uzun yıllardan beri her 
1 ur K idaresi tarafından özlenildiği halde bir 
türlü ele almamrfan revizyonizme, cesaretle gir
mek mevkiindedir. 

Programı mütebellir ve müddeti muayyen 
bîr Hükümet anlayışını haklı olarak muhtelif 
beyanlarında kabul de eylemiycn Sayın Hükü
met, milletçe, toptan hasreti çekilen Batı me
tot ve tatbikatına girişmelidir. Memleketi mad
de ve mâna dünyası olarak teşhis etmekte bulu
nan şart, (kanun, gelenek ve tatbikatları âle
minden) kurtarıcı alanda, yeni anlayış ve ufuk
lara yöneltmelidir. Teslim olunmalıdır ki, Ata
türk'le başlıyan millî şuur uyanışı ve yükseliş 
bir yeni anlam ve hız içinde, Türk'ün kaderini 
artık değiştirebilmelidir. 

Sayın Hükümetin, idareyi teslim aldığı kısa 
tarihten bu yana ancak siyasi envarterle meşgul 
olabildiği, yaratıcı mahiyette, program esas
ları dışında derhal tatbika sevk olunması ge
rekli meseleler üzerine ciddiyetle eğilerek, her 
alanda yapıcı yeni hükümlerin düşünülüp, plân
ladığı iddia olunamaz; ve esasen böyle bir so
runun da bugün için sahibi bulunmamaktayız. 

18 . 3 .1935 O : 1 
Gün geçtikçe vuzuh kazanan Devlet işleri, sık
boğaz tutuma asla hedef yaplmamak iktiza 
eden yeni Hükümet için, el betteki ciddî tesbit-
lere lâyık genişliktedir. Bu itibarla, ilerki ya
kın günlerde tatbikata sevk olunması gerekli 
memleket meseleleri arasında, Türkiye için 
şart, milletimiz için lâzım, umumi arzu halinde 
mütevellir bâz* ehemmiyetli konuları dâhil 
edebilme iştiyakı içinde, kısa ve çok öz, şekilde 
arz etmek istiyorum. 

Türkiye'de insan emeği, senelerden beri hak
lı ve isabetli bir tesbite müstehak tutul anlamış
tır. Batıda bir saati il; el emeğinin vasati 4,5 
Türk lirasına tekabül ettiği bu devirde ki, Batı
nın Batısı olan Amerika'da bu bir dolara teka
bül etmektedir. Tam iki misli olarak 9 liraya 
tekabül eder. Türkiye'de 8 saatlik fiilî sâv bir 
dolarlık değer sayısıııdadır. Denizaltında, hava
sız, her an grizu yahut başka şekil ölümlerle 
tehdit altında bulunan amele gücünün deneri işçi 
gücünün değeri tesbit edilmemiştir. Oradaki ame
le kelimesi, maalesef bir tahkir anlamı olarak son 
günlerde piyasamız yadırgamaktadır. Arapcası, 
Reis Bevin buyurduğu gibi ameledir. Bugünkü 
Türkcesi işçidir. Amal kelimesi iş yapmak fiili
nin cemini teşkil eder - Deniz altında havasız ve 
her an ölümle karsı karşıya bulunan yeraltı iş
çisi mesaisi haklı bir ücret seviyesine, maalesef 
maden konusunun ele alındığından ve hattâ 
Uzun Hasan'dan beri el'an değerlendirilmemiş
tir. içtimai adaleti baş tacı yapan anlayışlar, her 
şevden önce bu konuya eğilmelidirler, içtimai 
adalet üniversite konferans salonlarında yapılan 
acık oturum konuşmaları ile değil, kanun tatbi
katı ile müdafaa olunur, ve zatî iktidarlar zama
nında ihya olunmak icabedor. Türkiye'de millî 
gelirin sureti tevazuu âdil mekanizma tahtında 
işi iyem em ektedir. Millî gelirin vatandaşa aksi 
âmme hizmetleri yolu ile değil, birtakım klâsik 
demokratik nizamların, sana hastane yapıyorum, 
yol yapıyorum, mektep yapıyorum şeklindeki 
izahlar yolu ile değil fert gücüne, millî gelirin 
fert başına düşen nisbeti muvacehesinde ferde 
yardım yolu ile yapılmak iktiza eder. ideal mâna 
bu modern ekonomi de budur. Türkiyemiz, fev
kalâde elverişsiz iç. ekonomi düzenimiz pençesin
de, feodal bir ekonomik nizam hayatı yaşamakta
dır. Kooperasyon fikri, Devletçe vatandaşa tavsi
ye olunmaz. Ve yardım gösterilmezse, küçük ser-

138 



d. Senatosu B : 53 
mayelcrin Türkiyesi kendini tüketme, fert gay
retinin iflâsına seyirci kalmaya mahkûm bir pa
ralelin içinde yol almaktadır. Ekonomik geliş
menin, büyük şartı kanun devleti kurabilmektir. 
Yani Anayasamızın imkânları emniyet ve istikrar 
olarak fert ruhuna telkin ve tesbit eden Hükü
met gayretleri, bugünkü gidişat muvacehesinde 
ve piyasa görünüşünde iddia olunabilinir ki, daha 
da çalışmak, gayreti güvenilir, bel bağlanır en 
ulvi müessese olmak mevkiine yerleştirmek ieabc-
der. Yüksek Devlet memurlarımız Devleti, ebedi 
müessese olmak vasfından hareketle, daima büyük 
titizlik içinde korumaya mecburdurlar. Türki
ye'de vergi sistemi, adalet sunmıyan bir özellik 
âlemi sunmaktadır. Yüzde 60 aldığımız, 30 tacir 
veya mükellef yerine, yüzde 30 aldığımız iki mis
li mükellef kütlesi Devletçe aynı yardımı veren 
kuvvet olacaktır. Devleti, vatandaş gelirine göz 
diken ve hakkını en haşin şartlarla ve şekille ko-
valıyan bir maliye ile temsil eyliyen Devlet anla
yışı, isabetsiz yoldadır. Devlet yıllık bir kısmı
nı Devlet hizmetini gördürdüğü kadro erbabına ı 
dağıtmaktadır. Milyarları bulan cari giderler, 
Devlet hizmeti yarı kadro ile görecek olan ehil, 
küçültülmüş kadroya has ve tahsis olunsa Dev
let, her okuyanın yaslanacağı bir gelir yuvası te
lâkki olunmazsa, hem iş hem tasarruf tahakkuk 
edecektir. Ordu tensikatmdaki cesaret, memur 
tensikatında gösterilmediği ve Devlet diploma 
alındığı günden, tabuta girildiği güne kadar acı
madan istismar olunan varlık kabul edildiği 
müddetçe, Türkiye'de vergi mükellefinin yükü 
hedefine matuf mânayı kazanamıyacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Termen, bir hususu işa
ret etmek mecburiyetindeyim. Gii dmı dışı ko
nuşma müessesesi günün aktüel mcseVbriri 
sayın üyelere derhal bu kürsüye getirme imkânını 
tanımaktadır. Bu bakımdan buyurduzun iz bü
tün hususlar bir Hükümet p og T*H veya bütçe 
üzerinde yapılacak gö'üşme1 e i i ı f v ı etmekte
dir. Talebinizde yazdı olduğu veçhile aktüel mev
zular üzerinde görüşmen":! iıthham edeceğim. 
Kısa olmasını da hassaten rica ediyorum. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Yüksek He
yet önünde Sayın Başkana bir hususu arz etmek 
isterim. Gündem dışı söz isteme mevzuu aktü-
alitesi olan, aktüal iteri mühim o-an mesole'er ol
mak icabsder. Ancak Scmto'da ve Parlâmento'da 
bugüne kadar vâki gündem dışı görüşmeler tah-

— 139 

18.3.1%5 0 : 1 
min etmem ki benim :'ş başına henüz yeni gel-
m'ş, daha envanterini henüz saynrş ve teslim 
almış bir hükümete bu memleketin dertleri ola
rak ve ıslâhat yapılması gerekli meselleri sun
maktan daha tabiî bir şey olamaz. Aktüalite 
derken Grivas'm Atinaya gidişini, yahut bahar 
gelmiş olmasına rağmen dü ı Alpaslan arkada-
şımızıs kömürden bizar oluşu g'bi hakh bir 
meseleyi ortaya boyuşta asla müdahale etmiyen 
Sayın Başkanın tutumunu muhterem bugünkü 
Başkanımıza arz etmek isterim. 

Ben iş başına yeni gelmiş bir hükümetin 
ol ini işe koyduğu şu devirde, hangi meseleye 
eğilmesi ile ilgili 10 dakikayı geçmiyen bir ko
nuşma arz ettim. Bu konuda bana muhterem 
Başkanın yüsek müsamaha göstermesini bilhas
sa rica ediyorum. 

BAÇ.KAN — Mesele yok. Kısa olmasını ha>s-
saten rica ediyorum. 

ZÎYA TERMEN (Devamla) — Kısa, 10 daki
kalık. Aziz arkadaşlarım, gündem dışı konuşmala
rın hakikaten rnâna ve ehemmiyetini idrak eden 
bir arkadaşınızım. Bunu başta da arz ettim. Muh
terem Başkan bu kürsüde bugüne kad°r cereyan 
eden muhtelif konuşmaların asla şahidi olmamış 
bir tutum içinde, benim meramımı anlatmam-
daki normal heyecan seyrimi baltalıyan istika
mette bir müdahalede (bulundular. Muhterem 
Fikret Turhangil, bu kürsüden fındık mahsulü
nün idrakinin çok uzağmdaki aylarda fındık ko
nusunun konuşulduğu yahut, bilmem Kanada'-
nm kilisesinde hangi kitabın okutulup, hangi 
kitabın okutulmaması gerektiği hakkında 130 se
na evvel münakaşası yapılmış meselelerin bu 
kürsüde gündem dışı mevzuu edildiğini hatırla
ması lâzım. Ben işe yeni başlamış, bileklerini ye
ni sıvamış, meselelere neresinden başlıyayım, di
yen bir hükümete, sen evvelâ şu konulardan haş
ir. dercesinc, haddim nisbetinde bir şeyler söyle
mek istiyorum. Ve Muhterem Başkan bana gün
dem dışmın âdabı üzerinde kesintili bir müda
halede bulundular. 

BAŞKAN — Sayın Termen, Riyaset ile ha
tip arasında bir tartışmanın açılmasına taraftar 
değilim, kısa konuşmayı vait buyurduğunuza 
göre devamını istirham ediyorum. 

ZIYA TERMEN (Devamla) — Sayın Baş
kana ben de şu hususu arz ederim ki, senatör 
meselelerini müdrik ise Başkanlığın tutumunda 
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yanlışlıklar mevcut ve isabetsizlik muteber, mut
lak ve muhakkak ise Başkana Başkanlığındaki 
hatayı gayet rahat bir üslûp içinde arza mecbur
dur ve bu kanun onun için âdeta bir vazifedir. 

«Türkiye klâsik devlet kuralları içinde yol 
alan hükümetlere değil, yaratıcı, şahsiyetli, dün
yada madde ve mâna pazarlarına, kendini zorla 
sunan hükümetler beklemiştir. Türkiye artık bu 
çağın fiilen içindedir. Sayın Ürgüplü Hüküme
tine Muhterem Başkanın, şu izahına da, müda
halesine de hürmeten ve normal meselelere de 
bir an evvel geçmeyi temi nen arz etmek isterim 
ki, memleketimizi yeni ufuklara kavuşturmak 
alanında, sayın Ürgüplü ve ekibi ve o ekibin kar
şısındaki bulunan muhterem ve tecrübeli muha
lefet elele vererek, Kıbrıs konusunun her an bir 
sürpriz sunabilecek şu vahameti muvacehesinde 
meselelere ciddî manalı, hakikatlere riayetkar ve 
bıı. memlekette1 asırlardan beri hakkını alamıyan-

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

/. — Tür I; - Tunus Parlâmento Dostluk (Iru-
jjnnutt kurulmasına dair Başkanlık teskeresi 

BA§KAN — Biri Senato Başkanlığından, 
biri Araştırma komisyonu başkanlığından ol
mak üzere iki tezkere vardır; ıttılalarınıza arz 
edip gerekli kararlar alınacaktır. 

Genel Kurula 
Türk - Tunus Parlâmento Dostluk Grupu-

nım kurulması hususu, Hükümetin de görüşü 
alınmak suretiyle 15 . 3 . 1965 günü saat 15.00 te 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkan
lık Divanlarının yaptıkları Müşterek Başkanlık 
Divanı toplantısında uygun mütalâa edilmiş ve 
karar altına alınmıştır. 

Genel Kururun tasviplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Balıkesir 

Enver Aka 

BAŞKAN — Türk - Tunus Parlâmento Dost
luk Gmpu kurulması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum, kabul edenler... 

(«Daha evvel oylandı Sayın Başkan» sesleri) 

Oylanmamış efendim. Karar alınmamış, yal
nız itilalarınıza arz edilmemiş... Kabul etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

18 . 3 .1966 O : İ 
I ların inliyen haklarına nazar atfeden bir hükü

met anlayışı halinde eğilelim ve büyük tecrübe
siyle, vakariyle, sükûnetiyle hal ve etfariyle bu 
memlekette yeni ufuklar açmış olan Hükümet 
Başkanının şahsında biz senatörler, önümüzdeki 
seçimlere kadar normal ve muteber bir paralel 
içinde güzel bir gidişat ümidedelim. Bu konuda 
biz kendilerine iki ekip olarak yardımcıyız. Muh
terem muhalefetin de bu konuda yardımcı olma
larından tabiî bir netice olamaz. Bütün mevzu 
şudur ki ; hariçte birtakım ciddî meselelerin 
başkaldırdığı bu çağ olarak, dâhilde bizlerin 
basit hislerin, primitif hislerin esiri olarak mem
leketin içini maşuş ve milleti karışmış, sonu gel-
miyen bir cemiyet halinde göstermekten tevak-

J ki edelim. Benim arzım bundan ibarettir. Sayın 
I Fikret TurhangiPe de bundan sonraki otu mm -
I hırdaki başkanlıklarında daha başarılı başkan-
I lıklar dilerim. (Alkışlar) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I 2. — Denizcilik Nakliyatı T. A. Ortaklığın
daki yolsuzluk iddialarım Araştırma Komisyo
nu Başkanlığının, komisyonunum çalışma süre
sinin iki ay daha uzatılmasına dair tezkeresi, 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Deniz Nakliyatı Türk Anonim Ortaklığındaki 

yolsuzluk iddiaları hakkında araştırma yapmak 
üzere Yüksek Senatoca seçilmiş bulunan Ko
misyonumuz, bâzı resmî makamlara yazmış ol
duğu yazılara henüz cevap alamamış olduğun-

j dan, Yüksek Senatosunun 45 nei Birleşiminde1 

i kabul edilmiş bulunan bir aylık uzatma süresi 
J kâfi gelmiyecektir. 

| Bu sebeple 23 . 2 . 1965 tarihinden itibaren 
I komisyonun görev süresinin iki ay müddetle 
j uzatılmasının Genel Kurula arzı yüksek tensip-
! 1 erine sunulur. 
j Komisyon Başkanı 

Cumhurbaşkanınca S. Üye 
Âmil Artus 

| BAŞKAN — Araştırma Komisyonunun gö-
| rev süresinin 23. .2.1965 tarihinden muteber 
j olmak üzere iki ay uzatılması talebini oylarınıza 
i arz ediyorum, kabul edenler... Kabul etmiyen-
I 1er... Kabul edilmiştir 
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Gündemimize geçiyoruz. 
Sayın Suphi Batur arkadaşımızın görüşül

mekte olan kanunun başlığı hakkında bir talebi 
vardır. 

SUPHÎ BATUR (Sinop) — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Taleplerini geri almışlardır. 
Başlık hakkında Sayın Kınaytürk'ün bir tak

riri vardır, ıttılalarınıza arz edeceğim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Gündemdeki sıraya göre yanlış iş yapıyoruz. 

1. — Anayasayı ihlâl suçundan Yüksıdk Ada
let Divanınca mahkûm edilenlerin cezalann%n 
kısmen affı hakkındaki 78 Mayıh Kanunim 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifinin M$Uf Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/771; C. Se
natosu 2/152) (S. Sayısı : 554) (1) 

BAŞKAN — Evet, efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Efendim, müsaade ederseniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim. 

Efendim Anayasayı ihlâl suçundan mütevel
lit olan kanun üzerinde bir redaksiyon gereğince 
komisyona iade edilmiş ve bu müddet arasında 
Aile Plânlaması kanununun görüşülmesi Heyeti 
Umumiyece öngörülmüş bu sebeple aile plânla
ması hususuna geçilmiş durumdadır. Fakat 
gündemimizde şimdi aldığımız bir habere göre 
Komisyon redaksiyon işini ikmal etmiş ve Baş
kanlığı tevdi etmiş bulunması hasebiyle gündem
de öne alınmış bulunan birinci maddeyi görüş
memiz icabediyor. Anayasa ve Adalet Komisyo
nu... Yerinde. Hükümet... Burada. Komisyondan 
gelen tadil şeklini ıttılalarınıza arz ediyorum. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — 
Söz istemiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Vereceğim efendim. Yalnız, 
evvelâ Komisyondan gelen tadil şeklini Heyeti 
Umumiyenin ıttılalarma arz edelim. 

554 S. Sayılı bastoıayazı 17 . 3 . 1965 günlü 
55 nci birleşim tutanağı sonundadır. 

BAŞKAN — Sıra tesbit edilmiştir. Aile 
Plânlaması kanununun tümü üzerinde görüş
meler bitmiş, maddelere geçilmesi oylanmış, ka
bul edilmiş ve maddelere geçildiği esnada ekse
riyetin olmaması hasebiyle maddeler müzakere 
edilmemiştir. Biz kaldığımız yerden devam edi
yoruz. 

İHSAN HAMÎD TİGREL (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, daha evvel bir madde vardır, bu 
kanuna takaddüm etmiştir. 

Anayasayı ihlal sucundan Yüksek Adalet Di
vanınca mahkum edilenlerin cezalarının kısmen 
affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci mad

desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — Anayasayı ihlâl suçundan 
Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin 
cezalarının kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

1924 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırılması ve 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 12 Ha
ziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 6 nci mad
desi uyarınca kurulan Yüksek Adalet Divanınca 
T. C. Kanununun 146 ve 59 ncu maddelerine 
göre müebbet ağır hapse mahkûm olanlarla 
Millî Birlik Komitesi Karam ile ölüm cezaları 
müebbet ağır hapse tahvil edilenlerden Anaya
sanın 97 nci maddesi gereğince affolunanlar bu 
maddenin 1 nci fıkrası hükmünden faydalanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen efendim?.. Sayın Tunçkanat buyurun efen. 
dim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Muhterem arkadaşlarım, bundan evvel çıkarılan 
78 sayılı Kanunla, Yüksek Adalet Divanınca 
maitokûm edilen fer'i faillerin cezaları kısmen af-
fedil'miştir. Aynı kanunun ikinci maddesiyle de, 
affedilenlerin, tahliyelerinden sonra, sanat ve 
mesleklerini icra etmelerine müsaade edilmişti. 
Şimdi getirilen bu kanunla da, Yüksek Adalet 
Divanınca Anayasayı Mâl suçundan Türk Ceza 
Kanunininim 146 neı maddesi gereğince, müeb
bet ağır hapse mahkûm edilmiş olup da, Anaya
sanın 97 nci maddesine göre Cumhurbaşkanı ta-

5. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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rafından koşama, sakatlık: ve türlü hastalık se
bepleriyle cezaları kaldırılan asli faillerin de 
meslek ve sanatlarını icra etmeleri istenmektedir. 
Ayrıca verilen bir değiştirme önergesiyle birinci 
maddenin şümulü genişletilmekte, asli faillerden 
Yüksek Adalet Divanı tarafından idama mahkûm 
olup da, bu cezalan Millî Birlik Komitesinin bir 
atıfetti neticesi müebbet ağır hapse çevrilenler de, 
verilmesi derpiş edilen bu haktan faydalandırıl
mak ilenmektedirler. Bu kanunun teklif çişi ar
kadaşımızın insani düşüncelerle hareket ettiğin
den şüphe etmeye i irildin yoktur. Ancak bu tekli
fin Anayasanın 97 nci maddecinde belirtilen 
şartlı afla çe'işme halinde olduğunu burada be
lirtmek istiyorum. 78 savılı Kanunla, Anayasayı 
ihlal suçunda Yüksek Adalet Divanınca mahkûm 
edilmiş, fer'i failler affedilmiş, meslek ve sanat
larının icrasını mineden hükümler de kaldırıl
mıştı. Yani bun1 ar Türkiye Büvük Millet Mecli
sinden çıkan bir kanunla affedilmiş1 eriir. Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin af yetkisini kulla
nabilmesi için, Anayasamız hiçbir şart öngörme
miştir. 

Blnaenaleyfh, bir kanunla affedilmiş o^ak , o 
kimselerin meslek ve sanatlarının icrasına mâni 
olacak bir maluliyetin varlığını farz ve kabul et
tiremez. Halbuki bu tasarı ile meslek ve. sanatla
rını icra •etmelerine müsaade olunması istenilen
ler ise, asli failler olup, Anayasanın 97 nci mad
desi gereğince, Cumhurbaşkanı tarafından koca-
ımşlık, sürekli hastalık ve sakatlık sebepleriyle 
hapis cezaları kaldırılmıştır, Bunlar kendileri ve 
avukatları vasıtasiyle müracaat ederek sakat, ko-
camış veya süreki i hasta olduklarını bildirerek, bu 
hallerinin teşbitini istemiş1 erdir. İlgililer -de bunla
rı hastanelere sevk ederek, iddialarının doğru ol
duklarını sağlık kurullarınca verilen raporlarla 
teabit etmişlerdir. Bu rapor adlî tıbba gönderilip. 
rapor sahiplerinin cezaevlerinde kalmalarının 
sağlık durumlarına göre uygun o^ıyacağı kana
atine varıldıktan sonra Adliye Bakanlığı verilen 
af dil ekçel eriyle birlikte evrakı Cumhurbaşkanı
na göndermiş ve ancak bundan sonradır ki Cum-
huroaşkanı da bun1 arı yetkisi dâhilinde affetmiş
tir. Cumhurbaşkanınca affedi1en müebbet ağır 
hapis ve idam mahkûmları- Millî Birlik Komite
since cezaları ağır hapse çevrilenlerin sayısı 38 
kişidir. Yani bunların heıfoirinin kocamış, sürekli 
hastalık şekli veya sakat olduğu tıbben teabit ve 

18.3.1985 0 : î 
tasdik edilmiştir. Şimdi burada haklı olarak bir 
soru geli vor akla. Arz ettiğim hastalıklardan bi
ri veya birkaçı ile malûl bulunan bir kimsenin, 
yahut bu kimselerin avukatlık veya doktorluk 
yapmalanna müsaade edilebilir mi? Kanaatimce 
bunun cevabı hayırdır. Fakat bu kanunla koca
mış bir insana doktorluk ve avukatlık yapması 
için ruhsat verilmektedir. Bu kanun aynı zaman
da umumi de değildir. Çünkü sadece 38 kişiye 
hak tanımakta, fakat çok daha hafif bir suçtan 
mahkûm o1 muş ve meslelkten menedilmiş yüzlerce 
vatandaş bundan yararlanamıyacaktır. Anayasa
nın kanun önünde vatandaşlara eşitlik tanıyan 
hükmü bu surece aynı zamanda zedelenmiş ol
maktadır. Adlî tıbbın kesin kararları ile Anaya
sanın Cumhurbaşkanına tanıdığı yetkiden istifa
de eden bu kimselerin, hastalıkları dolayısiyle, 
fiilî ehliyetleri de şüpheli olduğundan, üçüncü 
şahısların haklarının zayi olma ihtimali de ayrı 
ve çok önnmli bir problemdir. Kanaatimce adlî 
tıbbın kesin kararına rağmen, bu kişilere meslek 
ve sanatlarının icrasına müsaade edilebileceğe, 
o znmın iki ihtimal ortaya çakmaktadır. Bunlar
dan her ikisinin de gerçek oimasına imkân yok
tur. Ya bu kişiler adlî tıbbın, hukukun tetkik ve 
tasdikinden geçen, sağdık raporlarında teşhis 
edilnrs o1 an hastalıklarla malûldürler ki, o yüz
den affedilmiş ve hapisten çıkarılmışlardır, o tak
dirde meslek1 erini ve sanatlarını icra etme1 erine, 
bu raporlar muvacehesinde, tubben ve hukukan 
imkân voktur. Eğer bu 38 kişi kocamış, sürekli 
haftalık değil de veva sakat değil de, meslek ve 
sanatlarını icra edebilecek sıhhatte iseler o za
man da cezalarının geri kalan kısımlarını hapiste 
çekmeleri icafbeder. Aksi halde, verilen raporlar 
sahte ve sadece Cumhurbaşkanım kandırıp, Ana
yasanın bu maddesinden faydalanılmak için ha-
zırlrnmış bir tertipten ileri gidemez. O halde ra-
po^larda imzaları bulunan sorumlular hakkında 
sahte ra.-pıor tanziminden dâva acıkması gerekmek
tedir. Bu kanun aynı zamanda Cumhurbaşkanına, 
bir hilevi şerive ispat mahiyetindedir. Zira Cum
hurbaşkanı Anayasaya göre, özel af yetkisi, sü
rek1 i hastalık, kocamak ve sakatlık şartlarına bağ
lı bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı bu şartlar, 
mevcudolmadıkça, bu yetkiyi kullanamaz. Cnm-
hıu'ba^kanı bu yetkivi kullandığına göre, affedi
len kimselerin sürekli hastalık, sakatlık ve koca
ma durumları sabit olmuş demektir. Sürekli has
ta olan kimselerin ise, mesleklerini icra ed'emiye-
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ceği aşikârdım D:mek oluyor ki bu şartların ge
reği gibi kamu hizmetini ifa edebileceği temeline 
dayanan böyle bir kanun tasarısı maııtıkan Cum
hurbaşkanının yukarıda belirtilen şartlar mev-
cudolmadığı halde af cihetine gittiği faraziyesi
ne dayanmaktadır. Cumhurbaşkanı Anayasanın 
kendisine verdiği yetkiye, yani Anayasanın ihlâl 
edilmiş olduğu faraziyesine dayanan bir kanun 
teklifi as'la kabul edRemez. Mümkünse toptan 
bunları af f öf m ek için bir kanun teklifi getirilir 
ve bu tasarının içinde meslek ve sanatlarının da 
icrasına müsaade edilir. Normal yol budur. Yuka
rıda arz ettiğim sebepler yüzünden bu kanunun 
birinci maddesinin reddini arz ve tdklif ederim. 
Bu hımışta bir de önerge takdim edeceğiz, lütfen 
iltifat edilmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Komisyon. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlar, Muhterem 
Haydar Tunç&nat arkadaşımızın da ifade ettiği 
veçhile bu teklifin dayandığı mâna şu : Her 
hangi bir suretle mahkûm olmuş ve affedilmiş 
ola kimseler cemiyete yük olmasınlar, kendi
sinin ve çoluk çocuğunun nafakasını temin et
mek üzere, evvelce iktisabettiği meslekini icra 
edebilsin. Şimdi bu münasebetle huzurunuza ge
len kanunda Anayasanın 97 nei maddesine mu
halif olduğu, kocr.ma, sakatlık, sürekli hasta
lık sebclbiyle tahliye edilmiş olan kimselerin esa
sen meslekî hizmetlerini yapmalarının mümkün 
olmadığı, kanunun r./mumi bulunmadığı, üçün
cü şahısları mağdur etmesi mümkün okluğu gibi 
hususlara temas edildi. Müsaade ederseniz ben 
şimdi şu itirazlara muvazi olarak komisyonumu
zun görüşünü arza .çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın 97 nci 
maddesi Cumhurbaşkanına hususi affetme yet
kisini vermektedir. Şimdi, 97 nci madde şöyle 
diyor : «Devlet temsilcilerini kabul eder; millet
lerarası andlaçımaları onaylar ve yayınlar; sü
rekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle be
lirli kişilerin cezalarını hafifletebilir veya kal
dırabilir-» Binaenaleyh burada Cumhurbaşkanı 
Anayasanın verdiği bu yetkiye istinatla, bunu 
bâzı şahıslar hakkında; bu yetkiyi kullanmıştır. 
Şimdi, bu, acaba meslek ve sanatın icrasına gi-
rc'bilir mi? Türk Ceza Kanununun 98 nci mad
desinde hususi afla, feri ve mütemmim cezala-

S 18.3.1935 0 : 1 
i rın kaldırılamıyacağmı, -ancak bir kanunla feri 

ve mütemmim cezalardan hangilerinin kaldırıla
bileceği tasrih edileceğini göstermektedir. Bi
naenaleyh, bugün Anayasanın 97 nci maddesi 
gereğince, Reisicumhur cezayı kaldırmıştır, af-
fetaıiştir. Fakat hususi olması dolayısiyle kendi 
'hususi kanunlarında bir memnuiyet varsa, onun 
devam etmesi lâzımdır. Filhakika Türk Ceza 
Kanununun 98 nci maddesi der ki; mütemmim 
cezalar kaldırılmak istenirse kanunla kaldırılır. 
tşte huzurunuza, gelen kanun Anayasanın 97 ve 
Türk Ceza Kanununun 98 nci maddesinin bah
şettiği bir hakkın kullanılmasından ibarettir. 
Eğer bu 'kanun gelmemiş olsa idi bu arkadaşların 
kendi hususi meslek ve sanatlarını icra etmeleri 
mümkün değildi. Türk Ceza Kanununun 98 nci 
maddesinin bu hükmüne istinaden bunların mes
leklerini icra edebilmeleri, ifa edebilmeleri te-

I min edilmek istenmektedir ki, Anayasaya mu
halif bir husus yoktur. 

İkinci husus, deniyor ki; Reisicumhurun af 
salâhiyeti mahduttur. Kimleri affeder? Koca-
mışı affeder, sakatı affeder, sürekli hastayı af
feder. Bunların kararnamelerini tetkik edecek 
olursak görürüz ki hakikaten bu üç sebepten 
birisine istinadetmiçtir. Reisicumhurun tasar
rufunu tetkik etmek bizim yetkimiz dâhilinde 
değil. Fakat Reisicumhur, af kararnamelerinde 
bu sebeplerden birisine istinadetmiştir. Şimdi 
burada, Anayasanın mânasının anlaşılmasında 
Sayın Tunçkanatla aynı istikamette olmadığımız 
anlaşılıyor. Muhterem arkadaşlar, kocamışlık 
fizıikî Ibir haldir. Ama, bedenen kocamışlık, fikrî 
kocamışlığa delâlet etmez. Şimdi şahıslardan 
bahsedeyim; nice Devlet adamları vardır ki, 90 
yahut 98 yaşındadır, fakat bir Devlet idaresi 
kendisine teslim edilmektedir. Bu adam koca-
mrştır, fakat fikren gençtir, bir. 

Şimdi, avukatlık bakımından o kadar kıy
metli hukukçularımız vardır ki, kocamıştır, 
yaşlanmıştır ve fakat fikri zindeliğini muhafa
za etmektedir, tecrübesi vardır, ve bunlardan 
bir avukatlık meslekini nazara aldığımız tak
dirde, bu gidip mahkeme koridorunda avukat
lık yapacak değildir. Avukat hukukî bir müta
lâa verebilir, bir görüşü ifade edebilir. Bunun 
için de kendisinin kocamış olmaklığı bu şekil
de mütalâa vermesine mâni bir hal değildir. 

I Kocamış için söylediğim sözler bunlardır. 
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Sürekli hastalık; bir kalp hastası vardır, 

sürekli olarak hastadır. Doktor tedavisi altın
dadır. Fakat tedavisi için aldığı çarelerin dı
şında kendisine bir hizmet düştüğü anda mu
hakkak ki bunu yapmaktadır. 

Bugün şu sosyal bayata baktığımız zaman 
pek çok kişiler görürüz ki, sürekli hastadır, fa
kat hizmet ifa edebilmektedir, çoluk ve çocu
ğunun nafakasını temin etmek için çalışmak 
mecburiyetindedir. Binaenaleyh, sürekli hasta 
artık hiçbir işe yaramaz kıyıya atılmış bir in
san şeklindeki anlayışta isabet olmadığı kana
atindeyim. Sonra sakatlık. Bir şahsın ayağı 
yok, sakattır, fakat zihnî kabiliyeti vardır, pe
kâlâ avukatlığını, doktorluğunu isabetle liya-
katla icra edebilir. 

Binaenaleyh, Reisicumhur kocamış olduğu 
için af etti, sürekli hasta olduğu için af etti, 
sakatlığından dolayı af etti, bunlar hiçbir iş 
yapamaz, evlerinde oturması lâzımdır. Bu Ana
yasanın anlayışı dışında bir tutumdur şeklinde
ki g-örüşte isabet olmadığı kanaatindeyiz. 

Şu arz ettiğim sebepler dolayısiyle pekâlâ 
hizmetin yapılması mümkündür. 

Üçüncüsü; bu kanun umumi değildir, bir
kaç şahsı alâkadar etmektedir, dediler. Arka
daşlar, kanun falan filân şahıs için çıkarılma
mıştır. Kanun umumi çıkarılır. Umumilik sıfa
tı onun yazılışındadır, bünyesine!edir. Fakat 
herkes istifade eder, mânasına gelmez. Hali 
hazırda bundan istifade eden bu kadar kişi 
vardır. Bu, bunun umumilik vasfına tesir et
mez. Sonra, bu şahıslara çalışma, meslekini ic
ra etmek imkânı verilmektedir. Üçüncü şahıs
lar, bu liyakatsiz hasta kimseler yüzünden za-
zara uğrar gibi bir hal vardır ki, bunlar Dev
let dairesinde mecburi bir hizmet ifa edecek de
ğil. Bunlar serbest piyasada meslekini icra ede
ceklerdir. Kendisine işveren bir üçüncü şahıs
tır. 

Baktı kd, liyakat kabiliyette değildir, onu 
ttuması için bir mecburiyeti yoktur, başka bi
rini tercih eder. Bu suretle üçüncü şahısların 
zarar görme ihtimali vardır, şeklindeki gö
rüşte de isabet olmadığı kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, şjimdi bu suretle ka
nunun maksadını Anayasaya uygunluğunu ge
tirilen hükümlerden her hangi bir isabetsizlik ,, 
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olmadığını izah etmiş bulunuyorum. Şu kanun 
ceza hukukunun da umumi bir prensibidir. 
Ceza evinden bir kimse çalışabilir durumda çı-
karılabilmelidir. Sayın Tunçkanat, diğer bin
lerce mahkûmlar için neye böyle bir kanun 
çıkmıyor? diye sormaktadır. Şunu nazara al
mak lâzımdır ki, muhterem arkadaşlarım, bu 
suçlar siyasi suçlardır, siyasi suçtur. Kendi
lerinin hizmet yaptığı zamanda da idam mah
kûmlarından yegâne istifade edenler bu si
yasi suçlular olmuştur. Biz şu Meecliste idam 
cezalarının infazına birkaç hâdisede karar 
vermedik, siyasi suçlarda görmedik. Şu Mec
lis açıldığı günden beri iki defa af kanunu 
çıkardı, siyasi suçlular hakkında çıkardı. Bi-
nanenaleyh, hukukun umumi bir prensibidir, 
siyasi suçlarda o andaki cari hükümler meri
dir. Ona tarih ileride hakiki veçhesini, belir
tisini ve damgasını vuracaktır. Siyasi suçla
rın kendisine has bir hususiyeti vardır. Bu 
itibarla, diğer mahkûmlardan ayrı tutulması
nın sebebi bunun bizatihi bünyesinden, suçun 
bi/jatihi siyasi olmasından ileri gelmektedir. 
Kanuna, iltifat buyuru 1 masının kabulünü is
tirham etmekteyim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın Komisyon Başkanından bir sual sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Efendim, aftan faydalanan bu 38 kişiden kaç ta
nesi sürekli hastalıktan, kaç tanesi kocamışlık-
tan ve kaç tanesi malûllükten çıkmışlardır? Bu
nu Komisyon Başkanından istirham ediyorum. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA (Devam
la) — Şimdi muhterem arkadaşlar, Adliye Vekâ
letinden gelen bir yazıda, bu kanundan 38 kişi
nin istifade etmekte olduğu bildirilmiştir. Bu 
kanun, Reisicumhurun tasarrufunu kontrol et
mek, Reisicumhur ne sebeple çıkarttığını göster
mek diye bir hâle dayanmamaktadır. Binaena
leyh, bunların ne sebeple çıktığını kaçının şun
dan, kaçının bundan çıktığını bilmiyorum. Yal
nız benim şahsan bildiğim bir husus var, tahliye 
edilenlerin hepsinin sürekli hastalıktan tahliye 
edildiğini bilmekteyim. Fakat bunun şu kanunun 
mevzuu ile çok yakından ilgisi olduğu kanaatin
de değilim. Tahliye edilenler sürekli hastalıktan 
tahliye edilmiştir. 
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BAŞKAN — Sayın Kaplan. Sorunuzu soru

nuz. 
KADRÎ KAPLAN (Tabiî Üye) — Efendim, 

birkaç noktada vuzuha erişmek için üç soru sor
mak istiyorum. 

Birinci sorum şudur : 
Anayasanın 12 nei maddesinde «Hiçbir kişiye, 

aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.» 
fikrinin ışığı altında, acaba Anayasa ve Adalet 
Komisyonu bu noktada bir araştırma yapmış ve 
gerekçesine bunu ithal etmiş midir? Çünkü izahat 
verip vaktinizi almıyacağım. Suç maddeleri 
Türk Ceza Kanununda 146 dan başka diğer si
yasi suçla mahkûm olan her hangi bir meslektaşı 
ile bunlar arasındaki farkı 12 maddede vaziyeti 
tesbit ettim. Birincisi bu. 

İkincisi, genel affın umumiliği, objektifliği 
yanında özel afların sübjektifliği ve kişiselliği, ! 

şahsiliği mevzuubahsolduğuna göre ve hususi ola- i 
rak özel aflar cezaların vasfını ortadan kaldırım- | 
yacaktır, suç vasfını ortadan kaldırmıyacaktır, î 
hükmü ortadan kaldırmıyacaktır. Ve bu aflar, ; 
millet iradesini temsil eden Yüce Meclisin bir iç- j 
timai, bir siyasi fayda noktai nazarından tetkik ı 
olunup atıfete, affa mazhar olmayıp, sadece sıh- ; 
hi yolla bu şartları kullanamaz. Suçluluk vardır 
hükmü vardır. Ama sıhhat bakımından dışarıda j 
geçirmesi lâzımdır. Hukukî yollarla avukatlık ya- ; 
pamaz. Bu noktayı Anayasa ve Adalet Komisyo- j 
mı dikkatli bir tahlile tabi tutmuş mudur? 

Üçüncüsü, Millet Meclisinin Adalet Komisyo
nunda bir af kanunu var, aynı mealdedir. Yük
sek Meclisin takdirlerine arz edilmek üzeredir, 
edilmesi lâzımdır. Daha doğrusu, hangi sebeple 
gelmiyor, bilmiyorum. Orada içtimai faydayı, sos
yal faydayı, dikkatle bu af kanunu üzerinde tes-
bidedecek olan Yüksek Meclis, gönül rahatlığı 
ile bu vatandaşları da affa mazhar kılacaktır. 
Bu kanun ile bir irtibat araştırılması yapıldı mı? 

ANAYASA. VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NÜSRET TUNA (Devam
la) — Şimdi muhterem arkadaşlarım, biliyorsu
nuz, bu Yassıada mahkûmları hakkında daha ev
vel iki af kanunu çıkarılmıştı. Bir tanesi 78 sa
yılı Kanun, birisi de 218 sayılı Kanun, Bu her iki 
kanunda da, bu getirdiğimiz hükmün aynısı var
dır. Yani onların da meslek ve sanatlarını icra 
edebilme hükmü konmuştur. Şimdi bu müebbeten 
hürriyeti bağlayıcı cezalar .bu kanun içerisine 
dâhil değildir. 
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Şimdi bu kanun Yassıada mahkûmları arasın

daki şu farklılığı, sayın arkadaşım buna bir im
tiyaz diyorlarsa şu imtiyazı ortadan kaldıran bir 
kanundur. İmtiyaz doğuran değil, onlara imti
yaz sağlıyan bir kanun değil, Yassıada mahkûm
ları arasındaki farklılığı ortadan kaldıran bir ka
nundur. Ne yapıyor 78 sayılı Kanunda 280 ki
şiye yakın kimselerin, kendi hususi meslek ve 
sanatlarını icra edebilme hükmünü koyuyor. 

218 sayılı Kanunla yine yüze yakm kimsenin 
hususi meslek ve sanatlarını icra etmek imkânla-
rını koyduk. Yalnız müebbetler kalmıştır. Bu ka
nun şu Yassıada mahkûmları arasındaki farkı or
tadan kaldıran bir kanundur. Binaenaleyh, imti
yazı kaldıran değil, farklılığı ortadan kaldıran 
bir kanundur, bir. İkincisi, muhterem arkadaşla-
rım, af Anayasanın gösterdiği mercilere verdiği 
bir Anayasa hakkıdır. Anayasa kimlere bu hakkı 
vermişse o makamlar bu hakkı istimal edecektir. 
Her af kanununda bir hususiyet vardır. Nite
kim <zo()(n\ günlerde birkaç; siyasi malhkûmların 
idam cezalarını tasdik etmedik. Binaenaleyh, 
Anayasanın vermiş olduğu bir hakkın istimali, 
sübjektifliği bakımından imtiyaz olmaz. Anaya
sanın vermiş olduğu hakkın istimalidir. Yüksek 
Heyetiniz Anayasanın size verdiği bu hakkı kul
lanmak mevkiindesiniz. Bir imtiyaz yaratmak de
ğil, bir hakkın kullanılmasıdır. 

Yine bunun bir hususiyeti olduğunu evvelce 
arz ettim. Bunun hususiyeti, bu mahkûmların si
yasi mahkûm oluşlarıdır. Artık siyasi mahkûm
lar hakkındaki doktrini etraflı bir şekilde anla
tıp Yüksek Heyetinizin kıymetli zamanlarım al
mak da isltdmem. Birinci cevabım bu. 

İkinci soruları. Bu bir hususi af kanunudur, 
doğrudur. Hususi af kanununda sübjektiflik var
dır, doğrudur. Bu meslek ve sanatlarını her hu
susi affa uğrayan icra edebilir mi? Edemez. Fa
kat Türk Ceza Kanununun 98 nci maddesi hangi 
hakları istimal ettirmek isteniyorsa, kanunla bu 
tasrih edilir, diyor. Bu suçların siyasi af olması 
mühim, bir kısanının Meclisin atıfetine mazdıar 
olup bu haklarım istimal etmekte bulunmaları dö-
layısiyle şu farklılığı gidermek ve şu siyasi mah
kûmların sırf kendi nafakasını, çoluk çocuğunun 
nafakasını temin etmek üzere hususi olarak ça
lışma imkânlarını bahşetmede içtimai bir fayda 
olduğu kanaatindeyiz. Komisyonumuz bunu et-
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raiİı tetkik etmiştir ve Komisyona iştirak edenle
rin ittifakiyle bu karara varmıştır. Tek muhalif 
o1 ma dan iştirak edenlerin ittifakiyle bu neticeye 
varılmıştır. Ve Komisyondaki arkadaşların da 
muhtelif partilere msnsubolduklarım da ifade 
edelim, 

Üçüncü bir hususa temas buyurdular. Millet 
Meclisinde başka af kanunları var, o af kanunla
rını tetkik ettiler mi? Arkadaşlarım, bizim ko-
<misyonlar Başkanlığın kendisine hava1 e ettiği iş
lerle meşgul olurlar. İçtüzük açıktır. Bizim önü
müze gelen mr.tin budur. Bu metin üzerindeki gö
rüşlerimizi ifade ettik. Hakikaten Millet Mecli
sinde başka kanunların olduğunu biz de bilmek
teyiz. O makam üzerindeki tasarrufu kullandık
tan sonra Yüksek Heyetinize gelecek, o zaman 
ariz ve amik düşünüp içtimai faydanın nerede ol
duğunu düşünüp icabını yapmakta herhalde 
Yüksek Heyetiniz tereddüt etmiyecektir. Üçün
cü sualin cevabı da bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Ereü. 

VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Lüzum kal
madı, gerçi tatmin olmadık ama. 

BAŞKAN —• Taımam Sayın Komisyon Sözcü
sü, buyurun Sayın Tigrel. 

İHSAN HAMlT TÎGREL (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, sözüme 
başlamadan evvel evvelâ komisyona bir takaza
da bulunacağım. Kanun müzakerelerinde ka
nunun maddeleri veya heyeti umumiyesi üze
rinde görüşülürken, komisyon hatipleri birer, 
birer dinler, lehinde ve aleyhinde konuşanları 
dinler, ondan sonra söz alır, kürsüye gelir 
ve mütalâasını beyan eder. Yalnız bir tek ar
kadaşın, Sayın Tunçkanat'ın sözüne hemen 
karşılık vermek suretiyle İçtüzüğün komisyon 
tercihan konuşabilir kaydından sayın komisyon 
sözcüsünün istifadeye kalkışmasını ben doğru 
bulmadım. Bizi de dinliyeeeklerdi, lehte ve 
aleyhte konuşanları da dinliyeeeklerdi. O za-
zan kürsüye gelmeleri daha faydalı olurdu, ka
naatindeyim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Vaktimiz dardı efendim. 

İHSAN HAMİT TİGREL (Devamla) — 
Vaktiniz dar değildi efendim, en mühim bir 
meseledir bu. 
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Bu noktayı böylece belirttikten sonra Sayın 

Tunçkanat'ın mütalâaları üzerinde görüşlerimi 
arz edeceğim. 

Benim görüşüm iki noktaya matuftur. İki 
sebeple Sayın Tunçkanat'ın mütalâalarına işti
rak etmiyorum. Biri usule aittir. Dün bir ka
nun maddesi gürüşüldü. Nazarı dikkate alındı. 
Sırf redaksiyon için komisyona gitti. Kabul 
edilmiş olan bir maddenin müzakeresi için tek
riri müzakere talebi lâzım gelir idi. Görüşüldü, 
reye kondu ve kabul edildi. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Görüşülmedi. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Madde kabul 
edilmedi. 

İHSAN HAMİT TİGREL (Devamla) — 
Madde kabul edilmedi, fakat prensibi kabul 
edildi. Mamafih, Sayın Başkan bunu dikkate 
almıyarak söz verdiler. Ben bu noktada ki 
mütalâamdan şimdilik sarfınazar ediyorum, esa
sa geliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, iş Sayın Tunçka
nat'ın mütalâalarına taallûk eden kısımma, ya
ni hukukî kısmına sözcü lâzımgelen cevabı 
verdiler. Ben esasen bu noktada derin salâhi
yetle mütalâa boyan edecek durumda değilim. 
Yalnız bir noktayı hatırlatmama müsaadenizi ri
ca edeceğim. Anayasanın 97 nci maddesinin 
Reisicumhura verdiği salâhiyet sürekli hastalık, 
bunaklık yani kocama ve sakatlıktan ibarettir. 
Bu hastalıklar ve İm marazlar dolayısiyle tah
liye olunanlardan bugünkü fennin mucizesi kar
asında meselâ, bilmem arkadaşların malûmatı 
var mıdır Romanyalı kadının H-3 ilâcı saye
sinde bunaklığın giderenler veya sakatlığını gi
derenlerin, sürekli hastalıklarını da gidermeye 
muvaffak olunanların tekrar yerlerine, hapse 
gireceklerine dair Anayasada bir kayıt yoktur. 
(Orta sıralardan alkışlar) 

Eğer alkışlarınız istihza mahiyetinde değil
se teşekkür ederim. 

Şimdi bu noktayı böylece belirttikten sonra 
hasta ise, sürekli hastalık varsa o halde dok
torun mütalâası, raporu yanlıştır. Sakatsa ve
ya bunamış ise doktor yanlış mütalâa vermiştir, 
şimdi işte görüyoruz, iyidir, gibi bir mütalâa 
ile bu raporları çürütmeye imkân yoktur. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Bunama yok efendim. 
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BAŞKAN — Hatibin konuşmalarına müda

hale etmeyin, fikirlerini beyan ediyorlar efen
dim. 

İHSAN HAMÎT TİGREL (Devamla) — 
Şimdi Sayın Esat Mahmut Karakurt kocama 
vardı, kocama dediği yaşlılık ise çoğumuzun bu
rada vazife görmemesi icabeder. Şimdi, işin bu 
mevzuunu böylece arz ettikten sonra, meseleyi 
başka bir noktadan mütelaâ etmek mecburiye
tindeyiz. Yüksek mahkemece muhtelif cezalara 
çarptırılan Yassıada mahkûmları, muhtelif ta
rihlerde çıkan kanunlarla veya Anayasanın 
Cumhurbaşkanına vermiş olduğu hak neticesin
de bugün Kayseri ceza evinden çıkmalar ve 
hürriyetlerini zahiren kazanmışlardır. Zahiren 
kazanmışlardır diyorum. Çünkü, hürriyetleri 
kazanmak, tam mânası ile bundan istifade et
mek demektir. Hürriyetleri kazanan insanların 
aç kalmama hürriyetine malik olmaları gerekir. 
Biz muhtelif kanunlarla veya Reisicumhura ve
rilmiş olan salâhiyetle bunların hürriyetlerini, 
şahsi hürriyetlerini veriyoruz. Ama sen aç kal
mamak hürriyetine mâlik değilsin, sen çalışa
mazsın hükmü altında bunları bulundurmamıza 
imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, ben geçende burada 
bir piyes seyrettim; .şöyle orta halli bir piyes 
benim görüşüme göre. Fakat orada bir yazı dik
katimi çekti, projeksiyon ile aksettirilmişti. 
«insan bir kere aç kalmıya görsün, inançlarını 
bile yerler» diyordu. Bütün piyesin ağırlığı 
ile denk olabilecek olan bu söz, bize aç kalan 
insanlardan vatan sevgisi, millet sevgisi, kanuna 
hürmet gibi biışey beklemeye imkân yoktur. 
Biz onları cemiyet hayatına atmış bulunuyoruz; 
atıfetinizle, çıkardığınız kanunlarla, onları cemi
yet hayatına atıyoruz. Ama sen aç kalacaksın, 
çoluk çocuğun aç kalacaktır diye bunları mah
kûm bırakmıya hakkımız yoktur. 

Muhterem arkadşlarrm, Millî Birlik Komite
si, Yassıada mahkûmlarından idama mahkûm 
olanların hayatlarım müebbet hapise, bu hü
kümleri müebbet hapse çevirmek suretiyle ha
yatlarını kurtardılar. Bilhassa siyasi cürümlerin 
cefalarının idam olması alayhinde bulunan bir 

zannediyorum ki Sayın 
Millî Birlik Komitesinin 
kar?.:1ar.m ve kendilerini 

böyle bir karar vermiş olmalarından dolayı teb-
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arkadaşınız sıfatiyle, 
Kaplan da böyledir. 
bu kararını takdirle 
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rik ederim. Ama idam cezası demek, sadece bir 
çingenenin bir adamın yakasından tutup da da-
rağacına götürmesi veya bir kimseyi bir kur
şunla iki saniyede yere sermesi demek değildir.. 
Bir de tedricen idam vardır. Tıpkı yaranın:. 
içine arsenik zerk eder gibi. Cemiyet hayatın
da bulunan insanları açlığa mahkûm etıaek 
demek onları tedrici surette idama mahkûm 
etmek demektir. Bu böyle olunca, Sayın Tunç-
kanat'm mütalâaları hukukî bakımdan olanla
rı söylemiyorum, fakat şikâyet ve mütalâala
rı, kendilerinin vaktiyle arkadaşlariyle beraber 
esirgemedikleri atıfetle kabili telif göremiyo
rum. Binaenaleyh arkadaşlar, bu kanun çıkmalı
dır ve cemiyet hayatına atılmış olan kimselerin 
aç kalmasını önlemek lâzımdır, mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz alan sena
törlerin isimlerini okuyorum. Sayın Birand, Sa
vın Ertuğ, Sayın Ağımaslı, Sayın Güzey, Sayın 
Yıldız, Sayın Kmaytürk, Sayın Alpaslan. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Bendenize de söz veriniz. 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Usul hakkında 
'">z istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi usul Beyefendi? Neyin 
usulü hakkında? Söz alanların sırasını bildirdim. 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Müzakerelerin de
vamı usulü hakkında... («Yok öyle şey» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Baki Güzey, söz veremi-
veceğim. 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Başkanlığın yan
lış tatbikat yaptığını söyliyecektim. 

BAŞKAN — Sayın Birand Buyuran. 

ÎZZET BÎRAND (îzmir) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, zannediyorum ki, mevzuun 
üzerinde bilhassa durulması icabeden husus af
im, Anayasa salahiyetli mercilerince istinadet-
tikleri mucip sebeplerle tahakkuk ettirilmesi 
neticesinde bunların âmme hizmetleri sayılan 
ve belli vasıfları haiz olduktan sonra sanat ic
ralarına müsaade edilmesi ancak mümkün olan 
hususlardır ki, avukatlık, doktorluk gibi. Bun
ların bu hizmetleri yapmalarında bu maluliyet
lerinin bir sakınca teşkil edip etmiyeceği husu
funa inhisar etmiş bulunuyor. Bu noktada me
sele hukukî tarafını değil, daha ziyade tıbbi ta
rafı ilgilendiren bir mahiyet almış bulunuyor. 
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Sayın arkadaşlarım, insan sıhhati denilen 

şey, tarifi mümkün olmıyan bir şeydir. Hayat 
da böyledir. Ancak bunu, tezahürleri ile anla
mak, değerlendirmek durumundayız. Ama ne 
vakit insanın öleceğini, ne vakit hasta olup işe 
yaramıyacağını takdir etmek hakikaten güç bir 
konudur. Hekim olarak bizim yapacağımız şey 
şudur : Belli hayati tezahürat temposunun nor
mal bir düzen içerisinde yapıldığı müddetçe ha
yati tezahürlerin tabiî olduğuna hükmederiz. 
Ve. öyle kabul ederiz. Bu normal ritimden in
hiraflar vâki olunca bunun derecesine göre de 
şu veya bu şekilde hastadır, deriz. 

Şimdi hastalık hususunda mühim olan fak
törler yalnız bakım ve saire değildir. Nitekim, 
hastanelerde, en iyi bakım şekilleri altında dahi 
bakılan bâzı hastalıkların ancak kendi muhitle
rine dönmelerine zaruret görünür ve böylece 
psikolojik, şartların değişmesi icabetmiş olabi
lir. Şu veya bu şekilde şefkate mânız bırakılıp 
serbest hayata iade edilmiş olan insanların sa
dece sıhhatte kalabilmeleri için de, kendisinin 
bir değer taşıdığına inanması, kendisinin ancak 
bir yük olarak yaşamak gibi bir- külfet altında 
bulunmadığını kendisinin hissetmesi insani za
ruretlerdendir. Şimdi bunun vazifeyi ifasında 
zararlı olup olmıyacağı hususuna döneceğim. 
Burada hekimin vereceği rapor böyle olan bir 
şahsı, verimli olan hizmetlerde kullanmak da 
imkânı olmaz mânası taşır. Yani şöyle olan bir 
çalışmayı temin edemez. Fakat bir insan, hattâ 
ölürken bile ayakta olabilir. Kendi faaliyetini, 
kendi mesaisini kendisinin tahammül ölçüleri 
içinde ayarlamak o insanın kendi iç his raazha-
riyetlerindendir, ve ayakta insan düşer ölür. O 
ana kadar da faaldir. Şimdi meslekini yapması
na mâni olan hususlar aklî muvazenenin kay
bedilmesi ve saire gibisi, bunlar da daha ziyade 
meslek müsaadesine aidolan konulardır, daima 
dikkatten uzak tutulnııyan. hususlardır. Buna 
bir de şahsın kendisinin şu veya bu şekilde bir 
akıbete mâruz olması sebebiyle onun, hiç, de gü
nahına iştirak etmiyecek olan çocuklarının ha
yatım ıstıraba sürüklemek bakımından konuyu 
elbette değerlendirmek, Jazimdir, sosyal yön
den. Bu itibarla bu şefkat ve atıfet tezahürünün 
istinadettiği sebepler üzerinde hiçbir söz etmeye 
mahal yoktur. Ancak bunu insanın ve cemiye
tin hayrına bir tezahürü olarak kabul etmek 
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yanında bunların ölçülerini, kendilerinin ayar-
lıyacağı faaliyetlerinin ne hekim raporunun isa
betsizliğine ve ne de bir zararlı olmak gibi bir 
istidadın bulunmasında mahzuru olmıyacağı ka
naatini arz için söz almış bulunuyorum. 

Hürmetlerle hepinizi selâmlarım. 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Usul hakkında 

konuşmak için ısrar ediyorum. 
BAŞKAN — Efendim, tesbit edilen sıraya 

göre söz veriyoruz. Bunun neresi usul? 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) - - Tutumunuzun... 
BAŞKAN — Buyurunuz, tutumum hakkın

da... Başkanlık da tutumunu öğrensin. (Gülüş
meler) 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Efendim, muhte
rem arkadaşlar, madde dün kabul edilmiştir. 
Bütün bu mevzular ve esasa taallûk eden mese
leler müzakere edilmiştir. Yalnız redaksiyon 
için komisyona iade edilmiştir. Binaenaleyh bu
rada söz alacak olan arkadaşlarımız redaksiyon 
üzerinde, kelime değişikliği veya mâna değişik
liği üzerinde konuşabilirler, esas hakkında ko
nuşamazlar. Başkanlık "Divanı bu hususu na
zarı itibara almadan kanunu tekriri müzakere 
varmış gibi yeniden müzakereye koymuştur. 
Başkanlığın tatbikatı hatalıdır, Başkanlığın ha
rekâtını yeniden bir nizama koyması, tanzim et
mesi ve bu yolda hareket etmesi icabeder. Mâ
ruzâtını bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Aldığımız 
izahata göre madde okunup oya arz edileceği bir 
sırada takrir gelmiştir. Bu gelen tadil takriri 
üzerine tadil takririnin dikkate alınması husu
su oylanmıştır. Dikkate alınması hususu oylan
dıktan sonra, madde komisyona iade edilmiştir. 
Komisyon tadil teklifini takabbül etmiş olacak 
ki, bir tadil teklifiyle yeniden gelmiştir. Baş
kanlık tadille şekil alan maddeyi okutmuş ve 
bunun üzerinde daha evvel söz almış bulunan 
Mayın Haydar Tunçkanat'a ve Sayın Tigrel'e 
söz vermiştir. Ondan sonra söz alan rakadaşları 
tesbit. etmiş ve bu sıraya göre söz vermeye de
vam etmektedir. Tatbikat bakımından Başkan
lık Divanının hatalı olmadığını arz ederim. 

Sayın Ertuğ. 
Karşılıklı görüşülmemesini hassaten rica ede

rim. 

NÎYAZİ AÖIRNASLI (Ankara) — E... iyi 
ya, ben de doğru diyorum. Sen kürsüden söyle-
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din, ben de burada söylüyorum. Bizleri fazla 
işgal etmeyiniz. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan. 
muhterem senatörler, bendeniz tıbbi yönden ko
nuya temas edeceğim. («Sesiniz duyulmuyor» 
sesleri) 

Sayın Başkan, muhterem senatörler bende
niz sadece tıbbi açıdan meseleye temas etmek ve 
Sayın Tunçkanat'ı oylarını kullanırken vicdan 
huzuruna kavuşturmaya çalışmak emeliyle hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. 

İnsanların hastalıkları dolayısiyle hapiste 
kalma şartları yani hapishane şartlarından sü
rekli hastalıklarından dolayı bu kimseler dışarı 
eıkartılabilir ve Sayın Cumhurbaşkanının tasar
rufu da bu mahiyettedir. Şimdi bu hastalıklar 
neler olabilirler? Meselâ mide ülseri, bünyevî 
ve sürekli bir hastalıktır, süratle gelişme isti
dadı gösterir. Damar sertleşmesi, şeker- hastalı
ğı, bunlar bir insanın hastane şartları içerisin
de yaşadığı takdirde şifa bulmasına imkân ol-
mıyan bilâkis, vehamet kesbeden hastalıklar
dır. O halde bu hekim raporuna bağlı olarak 
hapishane şartlarından dışarıya çıkarılabilir 
mahkûm. 

Şimdi, bu şartlar altında bir insan dışarda 
çalışmalı mıdır? Çalışabilir mi? Oalışmamalı 
mıdır? Bunun üzerinde duralım. Esasen Mil
lî Birlik Hükümeti bir kere bir âtifeti göster
miştir. idam kararını müebbet hapse tahvil et
mişti. Şimdi keyfiyet Sayın Cumhurbaşkanı 
kararı ile de, hapishane şartlarında kalamıya-
eakları, sıhhi durumları dolayısiyle kabul edi
len bu mahkûmların dışarda hayatlarını kazan
mamaları için, çalışmaktan menedilmeleri beşe
rî duygularla beşerî inançlarla kabili telif ol
masa gerektir. Elbetteki bu 'hislenme Sayın 
Tunçkanat'ın da tamamen iştirak ettiğine kaa-
niim. Ancak hukukî çerçeve içerisinde olup ol
madığı hususunda emin olmak istiyorlar. Şim
di bir adam farz ediniz ki iki gözü kör, hapis
hanede kalması imkânsızdır. Dışarı çıkarılı
yor, kanuni sıhhi sebepler dolayısiyle. O adam 
dışarda hayatını başka bir şekilde kazanabilir, 
ama onu çalışmaktan menetmek.. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Avukatlık 
yapabilir mi? 
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CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Yapabilir. 

Niçin yapmasın. Hukuk kitaplarını birisine 
okutabilir, dosyasını birisine okutabilir. Bir 
insan, çok rica ederim, avukatlığı Sayın Özden 
sadece gözleri ile mi yapıyor? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Âma avu
katlar yok mu? 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Âma avu
katlar yok mu? Âma olarak yetişen hukukçu
larla yapılmış röportajlar vardı geçen gün ga
zetelerde. Âmâdır; ama, bu arkadaşları hapse-
demezsiniz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Tamussıhha 
raporu lâzımdır. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Tamussıhha 
raporu... Ben bir hekimlik için bir hekimin va
zifesini icra edebilmesi için bir tamussıhha ra
poru olduğunu bilmiyorum. Kendim bir heki
mim, senelerden beri hekimlik yapıyorum, hiç
bir ^hekimin serbest hekimlik yapabilmesi için 
tamussıhha raporuna ihtiyacı olmadığını katı 
olarak biliyorum. Ama bir hekim hasta olup 
da hapishaneye girerse hastalığı sebebiyle tah
liye edilir. Bu o kadar ince nüanslı bir şeydir 
ki, beşerî hislerin, ulvî hislerin böyle bir nok
tada bloke edilmesini ben şahsan atıfet his]eri
nizle kabili telif görmüyorum. Sadece bir he
kim olarak bir insanın hapishaneden tahliye 
ettirilmesini icabettiren hastalık sebebi dışarıda 
çalışmalar için mâni değildir. Bu noktada ken
dilerinin vuzuha kavuşması için söz almış bu-
1 unuyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir kifayeti müzakere takriri 
gelmiştir. Yalnız henüz altı arkadaşımız ko
nuşmadığı için kifayeti müzakere takririni oya 
arz ctmiyeceğim. 

Buyurunuz Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Çok 

mulhterem arkadaşlarım, hem cezada, hem de 
infazda içtimai fayda diye bir mefhum, bir fi
kir vardır. İnfazda içtimai fayda, artık infa
zın devamından içtimai fayda melhuz olmadığı 
zaman infazı bertaraf edici yollar koymuştur 
kanun vâzıı ve Anayasa. Cumhurbaşkanının 
bu noktadan hareket ederek hususi af çıkarma
sına Anayasa engel olduğu için Anayasanın 
muayyen koyduğu formül içinde kendi huzur
larına münferit, tek tek gelen af konularını 
müspet neticeye eriştirmiştir. Parlâmentonun 
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tatili sırasında ve şu veya bu siyasi partiye 
veya zihniyete veya şahıslara maledilmesin, si
yasi istismarlara imkân kalmasın yolunu dr 
tuttuğu için ben şahsan Sayın Cumhurbaşkan 
tarafından yapılmış olan bu tasarrufları ger 
çekten çok sevinçle, memnuniyetle, takdiri* 
karşılıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, işin bu cephesinde 
Millet Meclisinde ve Cumhuriyet Senatosundr 
belki de ittifaka yakın bir görüş olduğu kanaa
tindeyim. Bunun devam etmesinde, hele böyk 
siyasi suçlarda devam etmesinde, içtimai yara
ların sarılması gibi, daha yeni Perlâmentonur 
toplanması günlerinde başlıyarak devam eden 
mütalâalar ve şefkat düşünceleri ve duygular 
böylece tahakkuk etmiş oldu. Bunu memnuni
yetle belirtmek icabeder. 

Arkadaşlar; bu memleketin kaderini tekra-
bu Anayasanın 27 Mayıs Anayasasının gerisi 
ne götürmek diye bir davranış olsa bile tutrrn 
yacaktır, muvaffak olmıyacaktır. Bu memle
ketin kaderi iyiliğe doğru, aydmlığa doğru, ile
riye doğru muhakkak ki gelişecektir. N k r 
vaktiyle memleketin yanlış, doğru tarih tesir'' 
edecek gayet tabiî, hüküm!endireeek, memleke
tin kaderinde rol oynamış birtakım insanları! 
bugün kenarda sevinme, bu hakkını el bette V 
bizim şefkat duygumuz tanır. Memleketin ka1 

kınmasma onlarda uzaktan seyirci olara1 

memnuniyet duyacaklardır. Bunu önliyeme-
yiz. Bunun yanında maişetlerini kazanma 'hak
kı, çok muhterem Tunckanat arkadaşımın Ana
yasanın Cumhurbaşkanına tanımış olduğu mu
ayyen şartlara ve hallere münhasır af yetkisi
nin neticeleri d ol a y siyi e kanunun bu yolda 
gelmemesi lâzungeldiği hususundaki düşüncesi
ne hürmet ederim. Başka şekilde gelmiş ol
saydı daha iyi idi, diyorlar Sayın Tunckanat, 
Yani mevcut Af Kanunu umumi af şeklinde. 
veya siyasi suçların umumi affı şeklinde çıkmış 
olsaydı da yine feri eczaların affı o şekilde 
sağlanmış olsaydı usule daha uygun gelirdi... 
Bu da bir noktai nazar, bu da bir görüş, hür
met ederim. Ama, mademki öbür yoldan, yatıl 
bu sebeplerle, bu mütalâalarla bir siyasi istis
mar sebebi de olmasın endişesiyle meclislerin 
tatil olduğu bir zamanda, mademki Saynı Cum
hurbaşkanı tarafından bu netice istihsal edi1-
miş ve buna memnun olmuşuzdur. Şu hakle 
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bunun tabiî neticesi gibi görünen maişetlerini 
kazanma hakkını tanımak, bu Yüce Senatonun 
atıfet, şefkat ve iyi niyet hisleriyle, vicdanla-
riyle bağdaşan bir hareket olacaktır. Bu iti
barla ben bunu, bu yolda da olsa yapılmış olan 
teklifin kabulü lehinde oy kullanacağım ve 
hakikaten içtimai yaraların son pansumanları
nın yapılması şeklinde telâkki ettiğim bu işi 
vicdanımın bütün huzuru ile, rahatlığı ile des-
tekliyeceğim, kabul edeceğim. 

Arkadaşlar; isimlerini getirmek doğru ol
maz. Ama bu arkadaşlar arasında bâzıları var
dır ki memleketin sanma düşmez, onlarm mai
şet durumlarını böyle sıkıntı içinde bırakmak, 
Türk uluvvü cenabının sanma düşmez. Benim 
Mldiğim bir iki insan var ki ben yere baktım, 
Tözlerim yaşardı. Onun için arkadaşlar bu ka
nunu biran evvel eıkarabm, mesleklerini yan
anlar. Denebilir ki mademki şu rahatsızlık, 
uı hastalık, sakatlık mevcuttur sebebiyle eık-
•^ıstır. O hastalık geçtiyse, şartlı tahliye edil
diğine göre geri avdet etmeleri veya devam edi-
"orsa üçnüeü şahıs1 arın ela hukuku hakınvndan 
•esleklerini icra etmemeleri lâzırrurolir erbi bir 
1nsün'>e bence modern insan emeğini değerkn-
ı ;rmp hususundaki modern anlayışla da bağ
daşamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, alil, sakat birçok 
mp-an vardır ki. gö:-'ü görmiyen insanı koluyla, 
dili konuşmıyan İnsanı yine ayağiyle, kolunun 
biri kesilmiş bir insanı ayağiyle veya bacağı ke
silmiş bir insanı kolunu çalıştırmak suretiyk 
istihdam eden ve cemiyete yük etmiyen bir zih
niyet, davranış bugün dünyaya hâkimdir. Bu 
arkadaşların, demincek yine bâzı arkadaşlar 
tarafından belirtildiği gibi, yazıhanelerinin kö
şesinde sadece fikir vererek genç bir avukatla 
teşriki mesai edip çalışmasında bir engel olmaz. 
Efendim, üçüncü şahsın hukuku muhtel olur. 
Üçüncü şahısların durumu arz ve talep kanun
larına tabi bir istir. Avukatların hepsi aynı 
kazancı, doktorların hepsi aynı kazancı sağlı-
yamazlar. Bir sefer iş götüren vatandaş, bil
mem doktorun liyakatine güveni bulunmazsa 
ikinci sefer is götürmiycbi'ir. Avukatlar için 
de böyle. Şu haldo, onu vatandadarm serbestçe 
takdirlerine ve piyasaıvn rekabet şartlarına 
terk etmiş olmak ve hor hakle mesleklerini, sa
natlarım yapmak imkânını kendilerine bağışla-
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mak benim bastan beri hakikaten büyük bir va
tanperverlikle bu memleketin geleceği için baş
larını tehlikeye koyarak gayret sarf ettikten 
sonra âlicenaplıktan, şefkatten de hiç uzak kal
mamış olan değerli Millî Birlik Grupu arkadaş
larımın da katılmaları suretiyle kanunun itti
fak halinde çıkması için temennilerimi de ilâ
ve etmeme müsaadelerinizi rica edeceğim. Ka
nun bir şefkat örneği olarak yaranın sonuncu 
pansumanıdır. Bunu kabul buyurun ve bun
dan hiçbir surette endişe edilmesin ki siyasi 
istismarlar. Emin olun, o arkadaşlar dahi ra
hatsızdır. Ben bâzıları gelip, kendisiyle onla
rın sırtını basamak yapmak istiyenlerin acı acı 
şikayetlerini dinledim. Bu da bundan sonra 
zaten geçer akçe olmıyacaktır. Bundan sonra 
vatandaşlar dağarcıklara bakacaktır. Fikir ge
tirmiyor, sdece his demeti getiriyorsa onunla 
yetinmiyeeektir. Ondan da merak etmiyelim. 
Ben bu şartlar altında kanunun kabulünü istir
ham etmekteyim. Dinlemek lûtfunda bulundu
ğunuz için teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Güzey. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 97 
nci maddesini tetkik edecek olursak orada sü
rekli hastalık, kocama ve sakatlık sebepleriyle 
Sayın Cumhurbaşkanının affetme salâhiyetleri 
yer almış bulunmaktadır. Mesele, idamei ha
yat edemiyeeök olanların affı mahiyetinde de
ğildir. Binaenaleyh, kocama sebebiyle, sakat
lık sebebiyle yaşaması bizatihi kabul edil
mektedir. Bu birinci nokta. 

ikinci mesele ise; 78 sayılı Kanunla affe
dilmiş olanlarla, Anayasa ile affedilmiş olan
ların eşitlik verilmek suretiyle çalışmaları
na izin verilmektedir, ikinci nokta da budur. 
Binaenaleyh, 78 sayılı hususi Kanunla nasıl 
bir çalışma hakkı verilmişse, 97 nci maddede 
Reisicumhura verilmemiş olan hakkın Yük
sek Meclislerle kullanılması mahiyetinde te
lâkki edilmesi ve böylece eşitliğe riayet et
mek noktasından kanunu kabul etmek icabe-
der. 

3 ncü şahıslarla olan münasebetlere ge
lince : 

Muhterem arkadaşlar; meslek icrasında 
doktorluk, avukatlık v. s. gibi mesleklerin ic-
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rasmda bir süre ve bir tahdit yoktur. Zaman 
zaman bir avukatın kocamış mı, ihtiyarlamış 
mı sakat mıdır diye bir muayeneye tabi tutul
madığına göre böylece sakat, alil ve hattâ 
aklını kaybetmiş olan kimselerin dahi icrayı 
meslek etmelerine, Anayasa hükümlerine göre, 
mâni bir hal yoktur. Böyle olunca hastalık 
sebebiyle muayyen bir sürekli hastalık sebe

biyle veya sakatlık sebebiyle affedilmiş olan
ları da kendi meslekdaşlariyle aynı hizaya 
getirmek bakımından da yine âdil bir karar 
almış olacağız. Eğer meslek icrasında zaman 
zaman bu halleri arıyor ve bu hallerden do
layı meslek icrasına mâni oluyorsak o zaman 
burada affedilenlerin hakkında da üçüncü şa
hısların hukukunu korumak bakımından an
cak bir müdahale yapmak yerinde olur. Aksi 
takdirde bir müdahale yerinde olmaz. Kaldı 
ki,bugün Hukuk Fakültesinde iki gözlerin
den malûl bir genç okumaktadır. Bu genç hu
kuk tahsilini yaptıktan sonra elbetteki hukuk 
işleriyle iştigal edecektir. Binaenaleyh, şimdi 
malûldür diye ve icrayı meslek edemiyecekse, 
esasen fakülteye girememesi lâzımgelirdi. Bi
naenaleyh, demek istediğim şu; dışarıda mua-
yeneyo tabi tutulmıyan insanların bu halleri do-
layısiyle, kendilerinin icrayı meslek etmeleri
ne mâni olamadığımıza göre, affedilenlerin de 
idamei hayat edebilmeleri için hakikaten mes
leklerini icra edebilmeleri yerinde olur. Bu 
itibarla kanuna iltifat etmenizi ve muvafık oy 
vermenizi hürmetlerimle rica ederim. 

BAŞKAN — Müzakerelerin kifayeti hak
kında iki takrir var, okunacaktır. 

Sayın C. Senatosu Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin yeter

liğinin oya arzını rica ederiz. 

izmir Adıyaman 
ö . Lütfi Bozcalı Halil Ağar 

Bolu 
Rahmi Ankan 

Sayın Başkanlığa 

Anayasayı ihlâl sucundan Yüksek Adalet 
Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kıomen 
affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkındaki Kanuna 

I ait kâfi derecede konuşma yapılmıştır. Kifa-

â 
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yet önergemin oya konmasını saygı ile arz ede
rini. 

İstanbul 
Rıfat öztürkçine 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde Sayın Öz
den. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; müzakere ettiğimiz 
tasarının esaslı bir hükmünü iih'tiva eden birin
ci maddesinin tadili hakkındaki görüşmelerde 
Sayın Tunçkanat'm buradaki izahatı hepimizi 
bâzı meseleler üzerine eğilmeye1 mecbur etti. 

Evvelâ, bu kanun Anayasaya muhalif midir, 
değil midir? Bu mevzuda çeşitli fikirler ileri 
sürüldü, fakat meselenin esasının esaslı bir şe
kilde tenevvür ettiğine ve aydınlığa çıktığına 
fcaanıi değilim. Anayasaya neden muhaliftir, ne
den muhalif değildir? Bir hususi afla gelmiş bu
lunan ve kendi maddesinin sarih hükümlerine 
göre sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebep
leriyle kişilerin cezalarını hafiflettirmek veya 
kaldırmak hususunda Anayasanın 97 nei .mad
desinin bu son fıkrası muvacehesinde kanuni-
yet kesbetmesi iktiza eden bu tasarının hakikat
ten bu maddenin son fıkrasına göre muhalif mi
dir, değil midir? Bu esaslı bir şekilde ortaya 
çıkmış değildir. Bilhassa Türk Ceza Kanunu
nun 98 nci maddesindeki sarahat de ve bu ka
nun Anayasa, Türk Ceza Kanunundan muah
har olarak neşredilmiş bulunmasına göre bura
daki çelişmede esaslı bir şekilde halledilmiş de
ğildir. 
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cak bir kanunun genişliğine, enine, boyuna Yük
sek Senatoda bilhassa Anayasaya muhalif olup 
olmadığı meselesi üzerinde durmamız icabetti-
ğine ktaaniim. Bir şefkat işini ortaya koyarak 
Anayasaya muhalif olan bir kanunu çıkarmak, 
bize yaraşmaz arkadaşlar. 

Hürmetlerimle. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Tak

ririmi izah sadedinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hayır. Kifayet hakkında yal

nız bir aleyhte «söz verilir. O da kullanılmıştır. 
Kifayeti oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kifayet kabul edilmiştir. 

üViaddeyi tekrar okutarak oyunuza arz edece
ğim. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Takrirlerimiz var Saym LBaşktan, onları Okutup 
oylamadan maddeyi byluyoımmuz. 

BAŞKAN — Evet efendim, iki tane takrir 
var. Biri, maddenin tümünün reddini talefoet-
anektedir ki, oylamanın neticesinde bu belli ola
caktır kabul olunursa, Fakat takrir sahiplerinin 
haklan vardır, bu hususun oylanması meseleyi 
halledecektir. 

O. Senatosu Başkanlığına 
Tasarının Anayasaya uygunluğunun ve özel 

affın mahiyet ve vasfı ile irtibatının tespiti bakı
mından Anayasa ve Adalet Komisyonuna iade
sini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

C. Senatosu Bask anlığına 
Görüşülmekte olan kanunun birinci maddesi 

ile; 
Sayın Cumhurbaşkanının, Anayasa yetkileri

ne dayanarak cezaları kaldırılan şahısların, bu 
defa da meslek ve sanatlarının icrasına, izin 
verilmek istenmektedir. 

Bu kişilerin, cezalarının kaldırılması veya 
hafifletilmesi süretli hastalık, sakatlık ve ko
camaları sebebine dayalıdır. 

Böylece; 97 nci maddede yazılı sebeplerin 
nıevcudolmadığı kanun ile tevsik yoluna gidil
mekte, yani Anayasa da yazılı şartlar mevcudol-
•madan Sayın Cumhurbaşkanının Anayasaya ay
kırı davrandığı anlamına gelir ki; böyle bir so-

Yine bunun haricinde burada sayın üstadı
mız, muhterem doktorun izah buyurduğu gibi 
ben birçok insanları tanırım, hattâ ateh ge
tirmişlerdir, hastadırlar, mesleklerini ifa ediyor
lar, dedikleri zaman ben oturduğum yerden 
müdahale ettim, böyle sürekli hasta olanlar avu
katlık yapabilirler mi? Mukni cevap yermediler. 
Tetkik ettik, kütüpaneden getirdik, Avukatlık 
Kanununun 2 nci maddesinin (E) fıkrasında da 
bâzı sarahat vardır. Eğer kifayeti kabul buyur-
mazsanız bu hususi meslek sahiplerinin meslek
lerini ifa sırasında ne gilbi şartlarla karşı karşı
ya geldiklerini ve ne ıgibi şartlarla vazifelerini 
ila edip etmiyeceklerini burada tasrih etmemiz 
ieabeder. Bu noktadan da mesele aydınlanmış 
değildir. Mühim bir kWundur. Biz ışefkat his
lerinin altında değiliz, yanındayız. Ama çıka-
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tınca. Yüce Senatonun varmasına imkân gör
mediğimizden birinci maddenin reddini arz ve 
teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

BAŞKAN —- Takrirler üzerinde Komisyon? 
Biri Anayasa ve Adalet Komisyonuna iadesini 
tekrar istiyor. Sayın Kadri Kaplan'm teklifi. 
Diğeri maddenin toptan reddini istiyor. Sayın 
K'aplan'm takririne iştirak ediyor musunuz? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet, 
HÜKÜMET TEMSİLCİSİ MUHTAR 

UĞURLU (Adalet Hakanlığı Müsteşarı) — Tak
dire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Hükü
met takdire bırakıyor. Sayın Kadri Kaplan'm. 
meselenin tekrar Anayasa ve Adalet Komis
yonunda bir kere daha görüşülmesini istiyen 
takririni oylarınıza, arz ediyorum, kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Sayın Haydar Tunçkanat'ın, maddenin red
dine mütedair olan takririni oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul -etmiyenler... 
Takrir reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Acık oylarınıza arz edilecektir, Meclisten 
e.elon metnin değişmiş olması hasebiyle. 

MADDK 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul, edilmiştir. 

MADDE :>. — Bu kanunu Hakanlar Kurulu 
yürütür. 

'BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
y nler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Yıldız, bir haber geldi, söz sırası 
sizdedir. Tümü üzerinde, kabulünden sonra mı 
görüşmek istiyordunuz? Çünkü maddenin ka
imi ünden sonra görüşme diye bir usul yoktur. 
.Ben öyle kabul ettim. 

1 'uyurun efendim. 
Açık oylamanın neticesi bitmedi. Müsaade 

edin oylama devanı ediyor. Daha tebliğ edeceğiz. 
Huy urun Sayın Yıldız. 

18 . 3 .1965 O : 1 
Kanunun lehinde mi, aleyhinde mi? 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Aleyhinde. 

Efendim bâzı buradan bilhassa bizim gruptan 
açıklanan görüşlerin iyi anlaşılmadığı ve kanu
nun gerçekten çıktıktan sonra ne yönden hatalı 
olduğunu belirtmek üzere söz aldım. Esasında 
bâzı noktalar burada, ifade edildiği şeklinde ol
masa idi bu söz alma ihtiyacını da duymazdım. 
Evvelâ açık konuşalım, topluma yük olmaması, 
filân bir sürü güzel ifadeler insancıl duyguları 
harekete getirecek beyanlarla lehinde konuşulur
ken sanki Sayın Tunçkanat'ın ileri sürdüğü fi
kirler böyle duyguların karşısında bulunmanın 
hazzı içinde ifade edilmiş fikirlermiş gibi, nite
lendirilmek istendiğini de üzüntü ile gördük. Bu
rada evvelâ insancıl duygulardan sonra gerçekle
re, Anayasanın metnine giren kavramlara gerek
li anlamı vererek, sanırım ki esas, tüm olarak 
Devlet bütünlüğüne hayat veren felsefeye saygı
yı öne almak gerekir. Şimdi Anayasa diyor ki; 
Sürekli hastalık, sakatlık, kocama . Öyle oldu ki, 
değerli hukukçu arkadaşlarımız bile bu kavramla
rın kanunla bağdaşamadığı, sanırım kanısı içinde 
görüşlerini savunurken, kocama ihtiyarlıkla ka
rıştıracak sürekli hastalığı geçici bir hastalık gibi 
sayacak, sakatlığı ayağı kırılmış veya bilmem bir 
organı bozukmuş gibi belirli ve fakat Anayasanın 
hiçbir zaman ön görmediği sakatlıklarla karıştı
rarak söylendiğini gördük. Kocama belirlidir, 
bir ihtiyarlık, bir yaş işi değildir. Üzerinde dur-
mıyacağını. E aka t iyi bilinen bu kavramların böy
lece anlamları değiştirilerek bir tezin savunulma
sından, kullanılmasından duyduğum üzüntüyü 
belirtmek isterim. Anayasanın 97 nci maddesi 
şartlı bir özel af tır. Türk Ceza Kanununun 
98 nci maddesindeki özel af değildir. Evvelâ bu
rada açıklığa kavuşalım. Birbirine asla bağlaıı-
mıyaıı, birbiriyle ilişkisi olmıyan konuları birbi
rinin içinde göstererek birini diğerine destek yap-
nııyalım. Sonra şefkat, merhamet ilân bütün bu 
lâflar güzel lâflar ama, bunları 30 milyon Türk 
vatandaşının hepsine karşı aynı duygu ile besle
mek gerekir. Şimdi. Cumhurbaşkanı belirli pro
sedürü geçerek bir af yetkisini kullandı. Sami
miyetle inanıyorum ki, burada büyük bir hata 
vardı i*. Kurumlara beslediğimiz saygıyı otorite
nin sarsılmaması için titizi ilde savunduğumuz gö
rüşlerle bir çelişme vardır. Deniliyor ki, bu ra
porlar, bu prosedür Cumhurbaşkanının yetkisini 
kullandığı bu haller yoktur. Açıkça yoktur, 
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yapsın. Öbür taraftan tarihte tescil edilecektir 
İra. Demek ki sakat değilmiş. Demek ki bunak 
değilmiş, demek ki sürekli hasta değilmiş. 

Sonra bâzı arkadaşlar güzel ifadede bulun
dular. (H.3) kullandılar. Bunların (H.3) 'kullan
dığını ben duymadım. Sonra Sayın Sözcü temen
ni ederdim ki, Anayasa Komisyonu Üyesi madem 
ki böyle, evet ben de kabul ederim, eğer bir sa
katlığı vazifesini yapamıyaeak şekilde ıstar edil
miş ise kaldırılsın. Kalktığına dair rapor aldılar 
mı? Domök ki kalksa da, kalkmasa da bu haklar 
verilmiş. 
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Olmadığı takdirde yani bir hilei şer'iye uydurul
muştur. Kusura bakmayın der gibi bir ifade var
dır. Bunun aksini savunmak mümkün değildir. 
Eğer biz gerçek anlamı ile sürekli hastalığın, bu
namanın, kocamanın ne olduğunu biliyorsak. Yok 
kocamanın ne olduğunu bilmiyorsak... Yaş sınırı 
ise insan 100 yaşında da olur, 97 yaşında (Ber-
nard Heore)? Her halde hiçbirimizden daha 
az zinde bir kafaya sahip değildir. O ayrı bir 
şeydir 97, 100 meselesi değildir. 

Diğer taraftan eğer bu halde ise, o takdirde 
büyük çoğunluğu kamu hizmeti niteliğini taşı
yan işler yapacak demektir. Biz diyoruz ki, eğer 
böyle ise, samimî inancımız bir genel af kanunu 
içinde, hukukun temel ilkeleri içinde, bütün bun
larla birlikte bunu kullanırdık. Nedir bu samimi
yet diye bana ifadede bulunanlardan en az bir
kaç misli samimiyim. Sonra Sayın Sözcü de bir 
noktada beni çok üzdü ve bu konuşmava sevk et
ti. Dedi ki: Bunlar siyasi suçlardır. Bunlara ta
rih yargısını verecektir. Yani şüphesi vardır. 
Sayın sözcünün şüphesi varsa, Anayasa felsefesi 
bunu tescil etmiş. Kendisi de onu savunmaya ye
min ederek, o statüyü, onun içinde almıştır. Be
nim şüphem yoktur. Şüphesi olan T. B. M. M. 
üyesi olamaz. Ama tarih ilerde yazacakmış... 
Bugünkü hiçbir üye şüphe ifade eden gayrimeş-
ru diye damga yiyen, suçları belli olan Anayasa 
ile kurulan bir organın cezalan hakkında hiçbir 
T. B. M. M. üyesi bu kürsüden, «tarih hükmünü 
verecek, bakalım sonu ne olacak, bu belki hatalı
dır,» der gibi ifadede bulunması, sanırım ki, ga
yet ilginçtir. Bunun bir daha kürsüden söylen
memesini bir Parlâmento üyesi olarak temenni 
ediyorum. Aksi halde yeminimizden hareketimiz, 
imanımızdan kalbimiz, dilimizden kafamız ayrı 
ayrı çalışan akordu bozuk çarklar haline döner. 

İşte bu noktalar görülüyor ki bizi sevk eden 
burasıdır. Sonra, Cumhurbaşkanının yetkisini 
kontrola yetkimiz yoktur. Cumhurbaşkanına şart
lı büyük yetki verilmiştir. O elbette bir makam
dır, türlü organların verdiği sonuca göre hareket 
eder. Ona hiçbir şey söylemiyorum, söyliyemeyiz, 
söylemeye hakkımız yoktur. Ama şimdi burada 
söylüyoruz. Diyoruz ki, «Sen yetkini yanlış kul
landın. Senin örgütlerin, senin adlî tıbbın, bü
tün makamlar yanlış hareket etti.» Buna hakkı
mız var mı? Buna da hakkımız yok. İkisine de 
hakkımız yök. Bir taraftan işimize gelince saygı 
gösterelim, hakkına dokunmıyalım, ne yaparsa 

Sonra efendim, serbest rekabet var, serbest 
iş var, binaenaleyh herkes onları seçer. Müsaade 
buyurun da nerede yaşadığımızı bilelim. Sade 
bu kıstaslarla, toplumun yöneltildiği bir memle
kette değiliz. 

İşte bu bakımlardan görüyorum ki aklın dahi 
zorlanılarak kalbul edilmek istenen bâzı lâflar 
dahi söylenmiş. O halde kanun sakat çıkıyor. Sa
mimi inancım budur. Deniyor ki, muayene edil-
miyen bir avukat dahi aklım kaçırabilir. Muaye
ne oluncaya kadarki safhada iş yapabilir. Hepi
miz öyleyiz, demek ki her an muayene olarak mı 
kürsüye çıkalım? İnsan her defa vazife yaparken 
ondan evvel belki bir hasjtalıfk, bir kriz geçirebi
lir. Demek ki, herkes, bir genel kural vardır; bir 
şüphe olmadıktan sonra, bir belirti olmadıktan 
sonra insanları muayeneye, sabahtan akşama ka
dar muayeneye, akşamdan sabaha kadar muaye
neye şevkten başka vazifemiz olmaz. Onun için 
mantık zorlaması, Anayasa felsefesi zorlaması ile 
başka yollarla yapılması gereken şeyleri yapma-
vı, hiçbir yüksek kavrama, insancıl kavrama sığ
madan ve bâzı dâvaları savunurken verdiğimiz 
sözleri ve yeminleri bozmadan hareket etmenin 
gerekli oMugu inancı içinde kanun bu zihniyeti 
bâzı ifadelerle bozan ve temel felsefesi de buna 
avkırı olan bir nitelikte çıktığı içindir ki, aley-
hindeyiz. Aksi halde normal prosedürü uvgula-
varak çıksa idi sanırım ki bundan çok daha iyi 
olurdu, saygılarımla. 

BAŞKAN — Kanunun lehinde Sayın Kmay-
türk. 

ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) —, 
Sayın Başkan, değerli senatörler. Kanunun Ana
yasa ve ceza hukuku karşısında bu meslekle ilgi
li arkadaşlarımız yeteri ka4ar bilgi verdiler. Ko-
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nuşmalar sırasında bu tasarının aleyhinde olarak 
konuşan sayın arkadaşım ve bu kanunun bugün
kü ceza anlayışı ve Anayasa karşısında da, aley
hinde olduğunu ve bâzı telâşları bulunduğunu, 
.hasta bir kimsenin iyi olmuş ise, şartlı affedilen 
Anayasanın 97 nci maddesi karşısında tekrar ce
zaevine gitmesi gerektiği, Sayın Cumhurbaşkanı
nın affı, Anayasanın kendisine verdiği yetki ile 
şartlı olarak affettiği ve binaenaleyh hasta olanın 
da iş göremiyeceği, hattâ üçüncü şahıslar için de 
zararlı olacağı mülâlıazasiyle kanunun aleyhinde 
•bulunduklarını beyan ettiler. Ben hekimlik zavi
yesinden bâzı arkadaşlarımızın bu husustaki te
lâşlarını aydınlatmayı ve bu telâşlarının berta
raf edilmesini uygun bulduğum için huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. Aynı zamanda da kanunun 
çıkarılmasının da, bu espri altında çıkmasının 
doğru olacağı kanaatindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, hastalıklar, sürekli has
talıklar denilmektedir, sakatlık denilmektedir, 
kocama denilmektedir. 

Bir arkadaşımın ifade ettiği gibi bunama de
ğildir, bunu doğru bulmayız. Ve her zaman da 
yine tereddüdü mucibolan bir hukukçu arkadaşı
mızın sözüne cevap vereyim. Hasta olarak va
zife görenler vardır ifadesi de hekimlik tarafın
dan kabul edilen bir anlayış değildir. Sürekli 
hastalardan diyabetliler: Biz de büyük vazi
feler görmüş Devlet adamlarımız vardır. Bugün 
de diyabetlidirler ve memlekette büyük işler 
görmektedirler. Ama bunları alıp da hapishane
ye götürürseniz, oradaki hava ve oradaki espri 
diyabeti yükseltir ve orada yaşamasına imkân 
vermez. Tüberkülozlular. Ceza kanununda 
bunlar dışarıda gezdirilir. Sanatoryumlarda ve 
yüksek yerlerde kendilerine bakılır, dışarıya bı
rakılır. Ama hapishaneye götürürseniz, bunlar 
takdir edersiniz ki Ceza Kanunu ile bağdaşamaz 
orada yaşiyamazlar. İngiltere'nin büyük dev
let adamlarının çoğu diyabetlidir. Bu zaviye
den düşünürlerse arkadaşlarım, bir hekim ola
rak, müsaade buyursunlar, kendi üzüntülerini 
bertaraf etsinler, raporlar sayın arkadaşlarımı
zın buyurduğu gibi, hileli veya şüpheli verilme
miştir. Raporlar yerindedir. Hiçbir hekim ar
kadaşım inanız ki tıbbın verdiği yemin ile her 
hangi en hafif mânada dahi olsa hastalığı olmı-
yana rapor vermez. Muhakkak bir şeyi var-
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dır. Binaenaleyh, hastalıkları vardır. Kaldı 
ki, tıbbı adli gibi - Zaten başka güvenecek dalı
mız yok. - Her halde, tıbbı adlî gibi bir mües
sesenin tasdikinden geqen raporlardan şüphe 
etmek biraz insafla bağdaşmaz. Bu bakımdan 
arkadaşlarım rapordan şüphe etmesin. Ayrıca, 
arz ettiğim gibi bu sürekli hastalıkların duru
mu budur. Sakatlar, buyurdular.. Kısa tarihi 
hatırlayın; Amerika Reisicumhuru Roosewelt 
senelerce felçli, iki ayağı çocuk felçli olarak 
cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Binaenaleyh, de
ğerli arkadaşlarım, sakatlık, sürekli hastalık
tır. Fakat meslekî faaliyet yapmaya tıbben en
gel değildir. Bu bakımdan bu endişenizi ber
taraf edebilirsek bize ne mutludur. Sayın Cum
hurbaşkanı yerinde kanunun kendisine bahşet
tiği hukukçu arkadaşlarımı buyurdukları, şart
lı 97 nci maddeye dayanarak, raporların da şa
hinliğini kesin olarak huzurunuzda ifade ede
rim ki, şu esbabı mucibeyi anlattım; yetkisini 
kullanarak atıfetini ihsan buyurmuşlardır. Bu 
atıfete Yüksek Heyetinizin de iltifat edeciğine 
ümitvarız. Milletinde bizleri daha ziyade ce
zaya değil, mümkünse Türk Milletinin menfa
atleri ve Türk varlığının bütünlüğünün göz 
önünde tutulması şartiyle, atıfetler vermeyi 
her halde tasviple karşılar. Bu bakımdan da 
arkadaşların Sayın Heyetiniz atıfetinizi esirge
memiş olacaksınız ve yerinde bir karar, tarihî 
bir karar almış bulunacağımıza inanıyoruz. 
Kaldı ki bu arkadaşlar şahsi mesailerinde mes
leklerini görecekler, hayatlarını geçindirecek
ler. Yine Sayın Tunçkanat arkadaşım, üçüncü 
şahısların mağdur olacağından bahsetti. Üçün
cü şahıslar, dimağı ile çalışan bir hekim ve 
mimar karşısında, bilâkis tecrübenin verdiği 
bilgilerle daha çok faydananacaklarma işaret 

•etmeme müsaade buyursunlar. Ayrıca bu şe
kilde arkadaşlara mesleklerinde çalışma imkâ
nını vermezsek, süründürmeye mahkûm edersek 
bir ailenin yine üçüncü şahıs olarak, fertlerinin 
ıstırabını ve bu arkadaşların da sefil olmala
rına bugünkü anlayış, bugüukü cemiyet ve in
san hakları ile nasıl bağdaştıracağız? Bilmi
yorum. Huzurlarınızda şu arz ettiğim esbabı 
mucibelerle kanunun kabul buyurulmasmdan 
sonra vicdan huzuru ile, büyük bir ferahlıkla 
vazife yaptığımız inancı içindeyim. Hepinizi 
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hürmetle selâmlarım ve bu arkadaşların da mes
leklerinde çalışmalarını dilerim. 

Hürmetlerimle. 
BAKAN — Birinci madde üzerinde açık oyu

nu kuUanmıyant. Yok. Birinci madde üzerin
deki oylama işlemi bitmiştir. Teklifin tümünü 
ollarınıza sunuyarum. Kabul edenler... Etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. Teklifin tümü açık oy
larınıza arz edilecektir. 

Bu arada Aile plânlaması .Kanunu 22.:]. 1965 
Pazartesi günü müddetini Senatomuzda ikmal 
etmiş olacaktır. Bugünkü müzakerelerimizin 
sırası Aile plânlaması Kanunudur. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

3. — Süresi bitmek üzere bulunan kanunları 
görüşmek üzere Genel Kurulun 19 Mart 1965 
Cuma günü saat 15 te toplanması hakkında. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı olarak, Nü
fus plânlaması Kanununa münhasır olmak üze
re, eğer bu kamın bitmediği takdirde yarın 
saat 15.00 te toplanmak zarureti vardır. Bu se

beple... (Bitirelim sesleri) Bitmediği takdirde, 
kayıtlı olarak, bitmediği takdirde... (Gece de 
çalışalım sesleri) Gece de dâhil, efendim, tek
lif edersiniz o zaman bitmiş olur. 19 . 8 .1965 
Cuma günü saat 15.00 te toplanma hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
ctmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

2. — Nüfuh plânlaması hakkındaki kamın ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve (hımhuriyel Senatosu Sosyal İşler, Bütçe 
re Plân re Anayasa re Adalet komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/480; Cumhuriyet 
Senatosu 1/438) (S. Sayısı : 530 a ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemin ikinci maddesinde 
yazılı hususa geçiyoruz. 

Bu arada iki takrir gelmiştir. Bu takrirler
den birisi Sayın Zerin Tuzun, Sayın Mehmet 
Özgüneş, Sayın Ömer Ergim ve Sayın Ragıp 
Üner imzasını taşımaktadır. 

Bir diğer takrir de Sayın Osman Giimüşoğ-
lu'nun imzasını taşımaktadır. 

Her iki takrir de Özel öğretim kurumları 
kanun tasarısının gündeme alınmasını... (Zaten 
gündemde var, sesleri) fi ncı sırasında bulunan 
bu kanun 1 aşarisinin Nüfus plânlaması kanun 
tasarısından sonra, görüşülmesini teklif etmek
tedir. Bu kanunun müddeti 29 . I> . 1965 ta
rihine kadardır. Sayın Özgüneş takririniz üze
rinde görüşmek mi istiyorsunuz . Buyurun efen
dim. 

(1) 530 a ek S. Sayılı basmayazı 17.3.1965 
günlü 55 nci Birleşim tutanağının sanandadır, 

M RUM UT ÖZGÜNKŞ (Tabiî Üye) — Men
dim Özel öğretim "kurumu kanun tasarısı bize 
verilen bilgiye göre 24 tarihinde bitmektedir. 
Sayın Başkan yarın yalnız Nüfus plânlaması ile 
ilgili Kanunun görüşüleceğini söylediler. Ga
zetelerin yazdıkları doğru ise Salı günü de müş
tereken toplanalacaktır. Bu duruma göre özel 
öğretim kurumları Kanunu üzerinde görüşme
ye imkân kalmıyacaktır. Halbuki Millî Eğitim 
Komisyonu, esasa taallûk eden bâzı değişiklik
ler yapmıştır. Millet Meclisinde kabul edilen 
metnin aynen kabul edilmesi kanaatimce bâzı 
sakıncaları ihtiva etmektedir. Binaenaleyh bu 
kanunun. Özel öğretim kurumları Kanununun 
Senatoda görüşülmesinde faydalar olduğu ka
naatindeyim. Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Sekreterlik 
kaleminden aldığımız katî malûmat 24 değil, 
29 . o . 1965 tarihinde hitama ereceğidir. 

Efendim, bir açıklama yapmakta fayda var 
dıı 

Sayın Özgüneş'in beyanlarında şu kısım ha
kikate uymaktadır; 24 . :{ . 1965 tarihi, Millet 
Meclisinden şevkine göre hesabedilen tarihtir. 
Ancak Başkanlık Divanlarının ve komisyonların 
almış oldukları karara göre gelen kâğıtlarda 
yayıldığı andan itibaren 29 . 3 . 1965 tir. Tak-
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l ir sahipleri takriılerinde ısrar ediyorlarsa oy- i 
larınızla halledelim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Israr 
etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Salı günü normal birleşimde 
buyuruyorsunuz. Nüfus plânlaması hakkında
ki kanun tasarısının müzakeresine geçiyoruz, is
mi üzerinde Sayın Faruk Kmaytürk'ün bir tak
riri vardır arz ediyorum. 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Nüfus plânlaması kanun tasarısının (Aile 

plânlaması kanun tasarısı) olarak tadilini arz 
ve teklif ederim. 

Burdur 
Faruk Kmaytürk 

BAŞKAN — Takrir sahibi açık takririn ma
hiyeti. Takririniz üzerinde görüşmek istiyor 
musunuz ? 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Evci 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaştanım, kıymetli vakit
lerinizi alacak değilim, iki dakika içerisinde 
teklif imin sebebini arz etmeyi uygun buldum. I 

Efendim, aile plânlaması şeklinde tâdilini I 
arz ve teklif ettim. Sebebi, dünyanın aile plân- I 
lamasını tatbik eden bütün memleketlerinde 
bu aile plânlaması diye çıkmıştır. Yalnız İtal-
yada Vatikan, katolik memlekette nüfus plân
laması diye, kilisenin tesiri altında bu kanun I 
çıkarılmıştır. Diğer memleketlerde aile plânla
ması diye bu kanun yürürlüğe girmiştir. Eğer I 
kabul buyurur iltifat ederseniz nüfus plânla
masının Aile Plânlaması şeklinde tâdilinin uy
gun olacağı kanaatindeyim. Yalnız Hükümet 
ve Komisyon zannederim «Plânlamada bu böy
le geçti, böyle kalsın» diyeceklerdir. Plânlama I 
daimi değildir. Beş senelik yapılmıştır. Yenisi 
yapılacaktır. Şimdi Kanun ilânihaye kanun şek- I 
ünde kalacağına göre .bilmiyorum bağdaşma- I 
mak bakımından bir telaşları vardır. Mahzur 
yoksa eminim ki bu teklifime iltifat edecekler
dir. Bendeniz, nüfusun tek tek plânlaması olmaz, 
zaten aile plânlaması şeklinde kabulü ve bü
tün ingiltere ve Almanya'da bu iş iböyle tervi-
eedilmiştir. Yalnız italya'da arz ettiğim gibi I 
Vatikaaıın tesiri ile bu öyle çıkmıştır, tltifa- | 
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tmıza mazlıar olursa doğru çıkmış olacaktır ka
naatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen takririn aley
hinde, 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Muhterem ar
kadaşlarım, takrir kanunla güdülen gayeye mu
haliftir. Bu kanun ile güdülen gaye, yalnız 
aileyi istihdaf etmemektedir. Hattâ bâzı ar
kadaşlar geçen gün tümü üzerinde »konuşurken 
bu hakkı ferde değil, aileye vermeyi, hattâ yal
ınız kadının bu ilâcı alma hakkı değil, ilâcı kul
lanması için kocanın da muvafakatini alması 
şartını bile ileri sürdüler. 

Eğer bu kanunun isminin değiştirilmesi 
yoluna gidilirse, bunun arkasından, zaten 'as
lında maddede bulunan ferde değil, aileye ve 
binaenaleyh bu ilâcın kullanılması için koca
sının da muvafakatinin alınması şartının ileri 
sürülmesi istihdaf edilmektedir. Halbuki bun
da gaye 'hakikaten ferttir aile değildir. Ve hiç
bir zaman bu kanun kullanmak için, bir ka
dının ilacı kullanması için evvelâ kocasının mu
vafakatini alma mecburiyeti konulamaz. Bu 
takdirde ilacı 'almıya giderken, d a i ^ vanına 
bir de nüfus tezkeresi götürmesi ve aynı za
manda kocasının muvafakatini götürmesi lâ-
zımgelecektir ve hakikaten bu, tatbikatı imkân
sız hale getirecektir. Hattâ kanunda güdülen 

gaye, biraz beslenme imkânı bulunmıyan kim
selerin, arzusu hilâfına çocuk «sahibi olarak 
Çocuğa bakamamak durumuna düşmemesini 
istihdaf etmektedir. Bu umumiyetle çok za
man ailede evli olan bir kadın bazen istemiye-
rek çocuk sahibi olduğu vakit, belki kocasının 
yardımı ile bir çocuğa bakma imkânını daha 
kolay bulmaktadır. Halbuki cemiyette bazen ha
kikaten kocası bulunmıyan bir kadının da ba
zen çocuk sahibi olmasını önlemek lâzımdır. 
Çünkü aksi takdirde böyle bir kadına icabında 
cemiyet piç damgası vurmakta ve himayesiz 
bırakmaktadır. Binaenaleyh, (kendisine bakma
dığımız ve kötü damga vurduğumuz bir kimse
ye icabında bu çocuk sahibi olmamak hakkım 
da vermek lâzımdır. Ve hiçbir zaman bir ilâcı 
kullanması için aile şartını aramak doğru de
ğildir. Nüfus plânlaması olarak kalması daha 
doğrudur. Kanunun ismini Aile Plânlamam 
olarak değiştirip, bir aileye bağlamak yanlış 
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olur (kanunun ruhuna aykırıdır. Bu sebeple 
kabul edilmemesini arz ve rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Obuz takririn aleydin-
de mi? 

MUAMMER OBUZ (Konya) Üzerinde, 
BAŞKAN — Buyurun efendim. Takrir üze

rinde iki lehto, i<ki aleyhte söz vereceğim. Sa
yın Obuz takririn aleyhinde mi? 

MUAMMER OBUZ (Konya) Lehinde, 
BAŞKAN — Buyurun lehinde, 

MUAMMER OBUZ (Konya) — Efendim, 
komisyondaki değiştirgeler tetkik edilecek olur
sa, Hükümet tasarısında da bu plânlamanın, aile 
plânlaması mı, bir nüfus plânlaması mı, yoksa 
ilkahı önleyici tedbirlerin bir kısmının halledil
mekte olduğu mu insanı tereddüde sevk eder. 
Nitekim Bütçe Karma Plân Komisyonunun 
2 nci maddesinin metninde, yukardan aşağıya 
kadar nüfus plânlamasında diye tavsif edilen 
keyfiyete ait plânlama şeklinde 2 nci fıkrada 
bir tarife tabi tutulmuştur. Binaenaleyh, Hü
kümet ve komisyonlar dahi konunun bir aile 
plânlamasını mı, bir nüfus plânlamasını mı ifa
de ettiği hususunda mütereddittirler. Aile plân
laması diye tavsifinde fayda vardır. Bu itibar
la, benden evvel konuşan arkadaşlar ilkahı ön
leyici tedbirlerin alınmasında aile içerisinde 
eşlerden birisinin muvafakatinin şart olamıya-
cağını, şart olarak koşulamıyaeağını savundu
lar. Bendeniz bu kanaatte değilim. Nitekim, bi
rinci maddenin müzakeresi sırasında icabederse 
arz edeceğim. Eğer bunun hilâfına bir kanaat 
(husul bulursa bu takdirde cemiyetimizin hiçbir 
surette kabul edemiyeceği suni ilkah yoluna 
gitme imkânı sağlanmış olacaktır. Akim olan 
bir kocanın karısı birinci madde hükmüne göre 
çocuk salhibi olmayı dilediği takdirde türlü 
imkânlardan faydalanacak, bu takdirde yine 
suni ilkahı kendisine tatbik etme imkânını bula
bilecektir. Ve bu kanun nevama suni ilkahın da 
hâmisi, . himayesi vasfında olacaktır. Bendeniz 
fbu izahatımla Aile Plânlaması şeklinde kanunun 
adının değiştirilmesini takdirlerinize arz ediyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Başka, takrir üzerinde görüş
mek istiyen var mı? Şu halde yok. Siz aley
hinde mi söz istiyorsunuz Sayın Kalpaklıoğlu? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Evet efendim. 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kalkapboğîu. 

Efendim, bir hususu müsaadenizle hatırlatmak 
istiyorum. Dünkü birleşimde Heyeti Umumi-
yenin almış olduğu bir karar gereğince konuşma
ların 10 ar dakika ile sınırlandırılması vaz'edil-
mişti. Sayın Kalpaklıoğlu için söylemiyorum. 
Umumi olarak hatırlatma zamanı geldi. 

ikinci bir husu3 ise, Af Kanununa ek kanun 
tasarısının tümüne açık oyunu kullanmıyan 
sayın üyelerin lütfen oylarını kullanmalarını rica 
ediyorum. Buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, kanunun başlığına bakıyoruz, nüfus 
plânlaması hakkında kanun tasarısı diye va-
saıflandırıldığmı görüyoruz. Ve bu 1 nci mad
deyi okuyoruz, nüfus plânlaması fertlerin is
tedikleri sayıda ve istedikleri zamanda çocuk 
sahibi olabilirler demek suretiyle bir hükümle 
bitiyor. 

Muhterem arkadaşlar, biz bir taraftan plân 
program diyoruz, öbür taraftan da birinci 
maddesinde bu meseleyi tamamen serbest bı
rakıyoruz. Yani serbest bıraktığımız bir me
seleye, fertlerin istedikleri zaman, istedikleri 
kadar çocuk yapar tâbirini, plânın içine sok
maya çalışıyorum, bir türlü girmiyor. Şimdi, 
eğer, b'ir plân ve programa tabi tutulacaksa şu 
serbestliğin kaldırılması ve ona uygun bir 
şekilde bâzı meselelerin, bâzı hususların tes-
biti gerekir. Birinci maddenin 'birinci fıkrası 
ile tamamen sebest olduğu hüküm altına alı
nıyor. Fakat, hemen yukarısında da «nüfus 
plânlaması» deniyor, Yani hakikaten şu baş
taki kanunun başında «nüfus plânlaması» tâ
birinin birinci maddesiyle ve kanunun esasını 
vaz'ettiği şu birinci fıkra ile birindi madde
nin kabili telif görmek mümkün değil. E... o 
halde ne olacak durum? Eğer şu, birinci mad
deyi kanun koyanlar, kanunu buraya götüren
ler esas almak istiyorlarsa yani fertlerin bu 
mevzuda serbest bırakılmasını istiyorlarsa ka
nunun başında buna uygun şekilde bir matlap 
ve bir başlık getirsinler. Ona bakıyoruz, «Nü
fus plânlaması hakkında kanun» altına bakı

yoruz, ne program var ne de plân var. Her 
şeyi serbest bırakıyor 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu siz aley
hinde konuşacaktınız. Halbuki kanunun lehin
de konuguyorsunuz. 
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HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 

— Kanunun aleyhinde konuşuyorum, efendim. 
BAŞKAN — Ama sadece başlık üzerinde 

müzaker açılmıştır. Tümü üzerindeki müzake
reler dün cereyan etmiştir. Lütfen başlık tak
ririnin aleyhinde konuşunuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 
—. Başlığın aleyhinde konuşuyorum, efendim. 

BAŞKAN — Ama başlığın değil, takririn 
aleyhindo konuşacaksınız. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 
— Takririn aleyhinde de konuşuyorum, bir aile 
plânlamasına karşıyım. Yani aile plânlaması 
tâbirinin* do karşısındayım. 

BAŞKAN — Yani hem metnin başlığını be
ğenmiyorsunuz, hem de Sayın Kınaytürk'ün 
teklifini muvafık bulmuyorsunuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU .(Devam
la) — Evet. Belki arkadaşım bununla 
bir meseleyi halle medar olsun diye tak
rir vermiş, ama görüyorsunuz, ben şu ifa
delerimle arkadaşımın aile plânlaması mev
zuunu . kısmen halle medar olur diye vermiş 
olduğu takririn de karşısındayım. Çünkü o da 
plândan bahsiediyor. Ama hükme bakıyorum 
plânın tamamen dışına çıkıyor, serbest bırakı
yor. O halde ne olacak? Aklıma gelen iki şey var. 
Birisi nüfus plânlaması hakkındaki kanun ta
sarısı yerine «Doğumun serbest bırakılması» 
hakkındaki kanun tasarısı veya «Gebeliğin ön
lenmesi» hakkında kanun tasarısı tâbirleri eğer 
1 nci maddodo kasdedilen mânayı burada kanun 
olarak vaz'etmek çıkartmak istiyorsak, şu iki 
ibarede, gerek nüfus plânlaması hakkındaki ka
nun tâbirini ve gerekse aile plânması hakkın
daki kanun tâbirlerini daha aşar ve daha doğru 
gelir ve kanunun kasdettiği mânaya daha uy
gun bir başlık olur. 

Tekrarlıyorum arkadaşlar, «doğumu serbest 
bırakmak» hakkındaki kanun veya «gebeliği 
önlemek» hakkındaki Kanun. Görüyoruz ki, 
maddenin birinci fıkrası nüfus plânlamasının 
aleyhinde, tamamen serbest hükümü vaz'etmiş 
bir maddedir. Bu bakımdan ben takrir vermi-
yeceğim. («Vermen lâzım, olmaz öylo şey» ses
leri.) İstiyorum ki, bu işte sözcü arkadaşımız 
çıksmla:', izahını yapsınlar, eğer benim bu fik
rimi kabul ederlerse... Bu şekildo kendileri dü
zeltsinler maddeyi.. Yoksa eğer ifado edip, bu-
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raya çıkıp da kendileri bu fikirde olmadıkla
rını ve maddenin üzerindeki, kanunun başlığının 
matlaba daha uygun geldiğini ifado ederlerso 
ben takrk* vereceğim. 

Hürmetlerimle arkadaşlarım. 
BAŞKAN — 788 sayılı Af Kanununun ikin

ci maddesine, ek yapan kanun üzerinde oyunu 
kullanmıyan arkadaşımız var mı? Yok. Oylama 
muamelesi bitmiştir. Buyurunuz Sayın Alpis-
kender. 

FERİT ALPİSKENDER (tyanisa) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlar, cümlenin 
maksudu bir ama rivayetler muhtelif. Burada 
o manzarayı görüyorum. Sayın arkadaşlarımız
dan birisi, aile deyince, Anadolu'da münteşir ol
duğu veçhile, yalnız karının aklına gelebileceği
ni halbuki burada kocaya da yer verilmesi ica-
bettiğini söyledi. Halbuki Medeni Kanunumuz
da aile «karı - koca ve onların reşit olmıyan ve
layetleri altında bulunan bir varlık» olarak tav
sif eder. Binaenaleyh, aile deyince yalnız karı
ya münhasır değildir. Karı koca ve onların reşit 
olmıyan velayetleri altında bulunan bir birliğe 
aile diyor. Sosyoloji aileyi cemiyetin temeli ola
rak kabul etmektedir. Kanunun maddesi ve muh
tevasına baktığımız zaman bunun bir nüfus plân
laması değil, bunun bir aile plânlaması mahiye
tinde olduğu görülmektedir. Ailenin sosyal ve 
ekonomik bünyesine göre aile kadrosunu tâyin ve 
tahdidetmek yetkisini vermektedir. Zaten İn
giltere'de de bu ismi taşımaktadır. Eğer kanun 
bu isimle Parlâmentoya intikal etmiş olsa idi, 
bugüne kadar yanlış birtakım anlayışlara da mey
dan vermemiş olurdu. Nüfus plânlaması demek
le kanuna, Türkiye nüfusunu azaltmayı istihdaf 
eden bir kanun mânasını, zannını ve şüphesini 
vermektedir. 

O itibarla muhtevaya da uygun olmak üzere 
Medeni Kanuna ve sosyolojiye de daha denk bu
lunması itibariyle Sayın Faruk Kınaytürk ar
kadaşımızın «Aile Plânlaması hakkındaki» görüşü 
yerindedir, isabetlidir. Bendeniz de onun kabu
lünü arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Leh ve aleyhteki görüşmeler ta
mamlanmıştır. Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlarım, gö
rüşülmekte olan kanun tasarısının istihdaf ettiği 
gayeyi taşandaki metne göre ifadelendirmek lâ-
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Kimdir. Eğer, hedefi tasarı metnine göre, objek
tif ölçülerle tespite kalkdığımız zaman görürüz 
ki, bu tasarının kanunlaşması halinde güdülen 
maksat, çocuk yapacaksın, çocuk yapmıyacaksm, 
şu kadar yapacaksın, şu kadar yapmıyacaksm, 
mânasında bir müdahaleyi asla. tazammun etme
mektedir. Gebeliği izaleye matuf hiçbir tedbiri 
asla kabul etmemektedir. Sadece ve sadece fazla 
çocuk yapmak istem iyen ve fakat gebeliği önleyi
ci tedbirler hakkında bilgisi bulunmıyan kimse
lere sadece o bilgiyi vermek ve gerekli ilâç ve 
araçlardan faydalanmasını sağlamak suretiyle ar
zusunun tahakkukuna yardımcı olmaktan ibaret
tir. 

Binaenaleyh, nüfus plânlamasının aleyhinde 
bulunan arkadaşlarım, mevcut tasarının ihtiva 
ettiği bu esaslara göre hedefi gözden uzak tut
mak suretiyle birtakım tenkidlerde bulunmakta
dırlar. Bu itibarla, bu tenkidi er yersizdir, f! ebe
liği izale eden hiçbir tedbiri bu tasarı himaye et
memektedir. Hiçbir kimseye çocuk yapmak yap
mamak, çok yapma, az yapma bakımından hiçbir 
mercie hiçbir müdahale yetkisi vermemektedir. 
Sadece fazla çocuk yapmak istemiyen ama, bu
nun tedbiri hakkında bilgi sahibi olmıyan, ilâç 
ve gereci temin etmede bilgi ve imkân sahibi ol-
mıyanlara yardım gayesini gütmektedir. 

Bu itibarla muhtevasına göre kanuna verilen, 
kanun tasarısına verilen ad doğrudur. «Nüfus 
plânlaması» hakkında kanundur. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin nüfusu 
-°)0 milyondur dediğimiz zaman Türkiye'de 30 
milyon Türkün yaşadığı ifade edilmiş olur. Fert 
olarak ve ne kadar aile varsa, o kadar aile olur. 
Binaenaleyh, aile ile meşgul değildir. Tasarı bü
tün ailelerle meşguldür. Bütün ailelerin toplamı 
olan Türkiye nüfusu ile meşguldür. Bir fert ile 
meşgul değildir, bütün fertlerle meşguldür. Ve 
onlann toplamı olan Türkiye nüfusu ile meşgul
dür. Binaenaleyh, tasarıya «Nüfus Plânlaması 
hakkında Kanun» şeklinde verilen ad tasarının 
muhtevasına ve takibettiği hedefe daha uygun 
düşmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Beş Yıllık Plân, ki 
ilgili mercilerden geçmek suretiyle tasvip gör
müştür. Beş Yıllık Kalkınma Plânında da. bu mef
hum nüfus; plânlaması setlinde ifade edilmiştir. 
Daha evvel üzerinde durularak tasvip görmüş bu
lunan Beş Yıllık Kalkınma Fil anındaki ifadeye de 
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tasarının taşıdığı ad ayrıca uygun düşmektedir. 
Bu hal dahi mevcut adın ipka edilmesi hususunu 
toyideden bir başka delil malhiyetini arz eder. 

BAŞKAN — Hükümet Komisyonun beyanı
na katılıyor mu!.. 

HÜKÜMET ADINA SAĞLIK VE SOSYAL 
YARDİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI NUSRET 
FİŞEK — Katılıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Faruk Kınaytürk'ün, ka
nunun başlığına ait, Nüfus plânlaması hakkında
ki kanun tasarısı şeklindleki ifadenin, «Aile plân
laması kanunu tasarısı» şeklinde tadilini istemek
tedir. Teklifi yüksek oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... * 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bizim de bir takririmiz var. 

BAŞKAN — Sizinkini daha muameleye tabi 
tutmadık, önümüzde, sizinkini de okuyacağız. 

'Kabul, et m i yenler... Reddedilmiştir. 
Sayın Kalp aklı oğlu 'nün bir takriri var. Yine 

başlıkla, ilgili. -

Başkanlığa 
Kanunun başlığının «Doğumu serbest Bırak

mak hakkında Kanun» şeklind'e değiştiril meşini 
arz ve teklif öderim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETÎL (Tokat) — Efendim, 
zaten serbest. Bunun için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
HÜKÜMET ADINA SAĞLIK VE SOSYAL 

YARDIM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI NİTSRET 
FİŞEK — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmemiştir. 

Efendim, 1 nci madde üzerinde söz isteyenle
ri okuyorum; Sayın Öztürkçine, Sayın Bangııoğ-
lu, Sayın Dikeçligil. 

ANAYASA VK ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Saym 
Başkan; kanunun adı ayrıca oylanmadı. 

BAŞKAN — Evet iea'bedivor. Ama simdi ve 
kadar hep temayül böyle olmadı. Maddelerin tü
müne dâhildir başlık. Başka bir çığır 
Tümü ovlanırken o da oylanır. 

aemıvahm. 
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Nüfus plânlaması naManda kanun tasarısı 
I — Temel hükümler 

MADDE 1. — Nüfus plânlaması, fertlerin is
tedikleri sayıda ve istedikleri zaman çocuk sahi-
>bi olmaları demektir. 

ıBu husus, gebeliği önleyici tedbirlerle sağla
nır. TıJbbi zaruretler dışında gelbelilk sona erdiri
lemez veya steriliz asyon veya kastrasyon ameli
yesi yapılamaz. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde Sayın 
Özüürkeine. 

KİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, maddede, Nü
fus Plânlaması; fertlerin istedikleri sayıda ve 
istedikleri z'aman çocuk sahibi olmaları demek
tir, diyor. Fertlerin... Bu fertlerin istedikleri 
sayıda ve istedikleri zaman çocuk sahibi olması 
işleri, bence, sosyalist bir fikir getirmektedir. 
Nesebi gayrisahih çocukların neseplerini sahih 
kılına yolunda 1924 Medeni Kanunundan 1960 yı
lma kadar mütaaddil al' kanunları çıkarılmış ve 
bunlara göre nüfus kaydı yapılan 7,5 milyon 
çocuk mevcuttur. Mütaaddil kanunlarla her 
'türlü temasın suç olmasına rağmen, burada 
görülüyor ki, rahat rahat 34 sene gibi bir za
man zarfında 7,5 milyon çocuk meydana gel
mektedir. Çocuğu olmıyan bir kocanın, eşi iste
diği zamanda, muhterem arkadaşlarım, burada 
gerektiği zamanda fert çocuk istediğine göre, 
kadın da gerektiği zamanda çocuk ist ivebileceği 
gibi, suni ilkah yoluyla bu kanun bir nevi suni 
ilkah getirmektedir. (Allah Allah sesleri) Evet. 
Çünkü, burada fentler diyor, aile demiyor. 
Ferdin dediğine göre, ben hekimim, müsaade 
buyurunuz ki, meslekimi ilgilendiren hususattır, 
zatıâlinizin çocuğu gelip, hanımı gelip, kızı ge
lip çocuğum olmuyor dediği zaman bir fert ola
rak bu kanuna göre ben bunun çocuk yapma 
usullerini, gerekirse suni ilkah yollarına da yol 
açacağını söylemek isterim. Çünkü fert diyor, 
aile demiyor. Fert tâbiri kesin olarak burada 
mevcuttur. Çocuğu olmıyan her hangi bir fert 
olan koca da gidip serbestçe yine istediği zaman 
çocuk yapmak hakkını tanıyacaktır, bu kanunla. 
Burada fertler yerine aile tâbirinin konulma
sında bir mahzur yoktur. Sonra hu metin devam 
ettiği müddetçe karı - koca arasında boşanmala
ra yol açacaktır. Anayasanın 35 nci maddesi 
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gayet tarihtir. Müsaadenizle Anayasanın 35 nci 
maddesini okuyalım : 

«Aile Türk toplumunun temelidir. Devlet ve 
diğer kamu tüzel kişileri ailenin, ananın ve ço
cuğun korunması için gerekli tedbirleri alır ve 
teşkilâtı kurar.» Burada da aile tâbiri geçtiğine 
göre, bu fert tâbiri uymamaktadır muhterem 
arkadaşlarım. Beş Yıllık Plâna da bu tâbir ay
kırıdır. Çünkü Beş Yıllık Plânda da Nüfus Plân
laması aileyi esas almıştır, fertleri esas alma
mıştır. Kanunun ikinci bendini ele aldığımız 
zaman da muhterem arkadaşlarım, bu da gayet 
enteresan. Zira 1 nci fıkraya hiç. uymamakta
dır. 1 nci fıkrada istiyen istediği sayıda çocuk 
yapabileceği beyan edildiği halde, 2 nci fıkra
da çocuk yapmak istiyen]ere bir kolaylık gös
terilmemektedir. 2 nci fıkrada yalnız gebeliği 
önleyici tedbirleri öne sürmektedir. Fakat ço
cuğu 'olmıyan kişilere1 de ne gibi tedbirler sağ
lanacağı zikredilmemektedir. Bu itibarla gerek 
1 nci maddenin 1. nci fıkrası ve gerekse 2 nci 
fıkrası hususunda bir değiştirge önergesi veri
yorum. Kabulünü rica ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine'den sonra 
1 nci madde üzerinde söz almış bulunan arka
daşların isimlerini arz ediyorum : Sayın Banigu-
oğlu, Sayın Dikeçligil, Sayın Kmaytürk, Sa
yın Güzey, Sayın Türkmen, Sayın Önal, Sayın 
Gülcüğil. 

Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet 
Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kıs
men affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
tasarısının 1 nci maddesinin açık oylamasının 
neticesini arz ediyorum: Oylamaya (104) üye ka
tılmış, (73) kabul, (25) ret, (6) çekinser, mad
de kabul edilmiştir. Aynı tasarının tümüne 
(87) üye katılmış, (61) kabul, (20) ret, (6) çe
kinser oy verilmiştir. Salt euğunluk sağlanama
mıştır. 

Gelecek birleşimde tekrar oylarınıza sunula
caktır. 

Bu sebeple birleşimi 19 . 3 . 1965 Cuma 
günü saat 15 te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,00 
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Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen affı 
hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifinin 

1 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
takender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı TT7nn>m«5flnoffli] 

BURDUR 
Ömer Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

TABÎÎ ÜYE 

Sami Küçük 

Üye sayısı 184 
Oy verenler : 104 

Kabul edenler 73 
Reddedenler 2 5 
Çekinserler 6 

Oya katılmıyaniar 78 
Açık üyelilder : 2 

/Kabul edenler] 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENÎZLÎ 1 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
R-asim Giray 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer TTcuzal 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

OÜMÜŞANE 
Halit Zarhun 

İÇEL 
Talip özdolav 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Anburun 
0. Zeki Oümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

IZMIR 
fzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 

1 Hilmi Onat 

Nevzat, Özerdemli 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğln 

KOCAELt 
Rifat. Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
t. Eteni Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN İ U A A * U A l i 

Abdurrahman Bayar 
I MUĞLA 

Haldun Menteşeoğhı 

NİĞDE 
tzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

[Çekinserler] 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rel'et Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
.^uphi Batur 

StVAS 
\hmet Çekenıoğlu 
Rifat Öçten 
4iya Önder 
flulûsi Söylomezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
lieşat ZaJoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet, Ali Demir 

URFA 
Vasfı Gerger 
Ksat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tank Kpmzi Rai tan 
Akif Eyidoğan 
IVvfik trıei 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Enver Kök 

M. Cemal Yıldırım 
KONYA 

Mustafa Dinekli 
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[Reddedenler] 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Atakh 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 

TABU ÜYELER 
Bmanullah Çelebi 
Kâmil Karavelioğlu 
( t Ü.) 
Ahmet Yıldız 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înceoğln 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
(î.) 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Oüler 
Nejat Sarlıcalı 
Plasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topcnoglu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangil 
(B.) 

Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
->elâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 

İSTANBUL 
Ekrem özden 

KARS 
Mehmet Hazer 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

ÇANAKKALE 
Nahit Al tan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
A.zrai Erdoğan 
fhsan Ha mit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
O. Edip Somun oğlu 

GAZİANTEP 
7eki îslâm 
Vizam ettin özerül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayıız 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

[Oya Jcatîîmty anlar] 
ÎZMÎB 

ahit Oku rer 
KARS 

Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRKLARELİ 
Vhmet Naci An 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman (t.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç (Bşk. V.) 
Vhmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulnnay 
Nüvit Yetkin (B.) 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlı 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca (î.) 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İbrahim Spvki Atasağuı 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

Ü.) 

UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 

OA SEÇİLEN ÜYELEE 
O. BAŞKANINCA S S 
Hasan Atakans 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
N. Zerin Tüzün 

ORDU 
Şevket Koksal' 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş (I.) 
4ihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ (I.) 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

O BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Muzaffer Alankuş 
^mil Artus 

Ömer Ergün 
Hasan Kansral 
Sahir Kurutluoğln 
Nadir Nadi 
Rnsrıp ün er 
Neeati özdeniz 
Adil Ünlü 

[Açık üyelikler] 

istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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Anayasayı İhlâl suçundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen affı 
hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifinin 

tümüne verilen oyların sonucu 
(Salt eoü'imluU sağlanamamıştır.) 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Sakıp önal 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Sarm Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BİNGÖL 
Sabri Topguoğlu 

BÎTLÎS 
Ziya Şerefhanoğhı 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ömer Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

TABU ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Brsü 

Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 87 

Kabul edenler : 61 
Reddedenler : 20 

Çekinserler : 6 
Oya katılnııyanlar : Q5 

Acık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasina-Giray 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ueuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayıız 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Osman Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçm« 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça, 
İbrahim Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

[Reddedenler] 
Suphi Karaman 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaf'fer Yurdakul er 

İSTANBUL 
Hasan Ekrem özden 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumruln 

SAMSUN 
Hıza Isıtan 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
İzzet Gener 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
l lüseyin Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarvk Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Enver Kök 
Ragıp Üner 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlıı 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Hasan Atakan 
Sadi Koçaş 
N. Zerin Tüzün 
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TABU ÜYE 
Sami Küçük 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

[Çekinserler] 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

[Oya kattlmıyanlar] 

KONYA 
Mustafa Dinekli 

SÎVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
EmanuUah Çelebi 
Kâmil Ka rave 1 i<)ğlu 
(1. ü.) 
Sezai O'Kan 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünal di 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înee-
oğlu-
Celâl Tevfik Karasa-
pnn 

AMASYA 
Macit Zereıı (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rif&t Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(î.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıealı 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangi] 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Nihat Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 
(t.) 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (B.) 
Yusuf Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman (t.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim EvMya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (1.) 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 

Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Âli Altuntaş (1.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ (!.)• 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Aıtus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 
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[Açık üyelikleri 

istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

56 NCI BİRLEŞİM 

18 . 3 . 1965 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi. 
2. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri se

çimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
I I 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
I I I 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Ada

let Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının 
kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/771; C. Se
natosu 2/152) (S. Sayısı : 554) [Dağıtma tari
hi : 25 . 2 . 1965] (Bitiş tarihi : 30 . 3 . 1965) 

2. — Nüfus plânlaması hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler, Bütçe 
ve Plân ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
raporları (M. Meclisi 1/480; C. Senatosu 1/438) 
(S. Sayısı : 530 a ek) [Dağıtma tarihi : 
16 .3 .1965] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı : 559) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1965] 
(Ret) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, İçtüzüğün 17 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/153) (S. Sayısı : 560) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1965] (Ret) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
X I . — Amerika Birleşik Devletleri. Büyük 

Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kırallığı 
ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ara
sında akdedilen ve Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetince imzalanan «Atmosferde, fezada ve 
su altında nükleer silâh denemelerinin yasaklan
ması hakkında Andlaşma» nm onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Savunma ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/604; C. Senatosu 1/479) (S. Sayısı : 
550) [Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1965] (Birinci gö
rüşme : 25 . 2 . 1965 - B. : 46) (Bitiş tarihi : 
21 . 4 . 1965) 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Milletlerarası Kavakçılık Komisyonu
nun gıda ve tarım teşkilâtı (FAO) bünyesi içine 
almasına dair sözleşmeye Türkiye Cumhuriye
tinin katılmasını uygun bulunduğuna, dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Tarım komisyonları raporları 
(M. Meclisi 11/418; C. Senatosu 1/481) (S. Sa
yısı : 555) [Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1965] 
(Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 

X 2. — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te ak-
dolunan «Avrupa ve Akdeniz nebat koruma teş
kilâtı kurulmasına mütaallik sözleşme» ile üç eki
ne katılmamız için Hükümete yetki verilmesi 

(Devamı arkada) 



hakkındaki kıanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Tarım komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/184, C. Senatosu 
1/484) (S. Sayısı : 556) [Dağıtma tarihi : 
26. 2.1965] (Bitiş tariılü : 2 1 . 4 .1965) 

X 3. — Bâzı iki taraflı Ticaret Anlaşmaların
da veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer alan 
Ahdî tarifelerin yürürlükten kaldırılması hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kaıbul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Malî ve İktisadi îşler Ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/174; C. Sena
tom 1/476) (S. Sayısı : 558) [Dağıtma tarihi : 
26 .2 .1965] (Bitiş tarihi : 21.4 ,1965) 

4. — îl/köğretim vıe Eğitim kanununun 
56 ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafı
nın kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Millî Eği
tim komisyonları raporları (Millet Meclisi 

1/456; Cumhuriyet Senatosu 1/492) (S. Sayısı : 
563) [Dağıtma tarihi : 12.3.1965] (Bitiş ta
rihi : 2 1 . 4 . 1965) 

X 5. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde 
imzalanan «Silâhlı bir çatışma faalinde kültür 
mallarının korunmasına dair Sözleşme» ile bu 
sözleşmenin tatbikatına ait tüzük,, protokol ve 
kararlara katılmamızın uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma, Millî Savunma ve 
Millî Eo-itim kornişonları raporları (Millet Mec
lisi 1/306; C. Senatosu 1/461) (S. Sayısı : 
564) [Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1965] (Bitiş ta
rihi: :18.4.1965) 

6. — özel öğretim kurumları (kanunu taisa-
rısınm Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/539; C. Senatosu 1/441) (S. Sayısı : 565) 
[Dağıtma tarihi : 16 . 3 . 1965] 


