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1. — GEÇEN r 

Edirne Üyesi Tahsin Banguoğlu; 55 nei Bir
leşimde tümü üzerinde görüşülen Nüfus Plân
laması hakkındaki kanun tasarısının maddele
rine geçilmesine ait oylamanın, oylama sırasın
da ekseriyetin bulunmaması sebebiyle, tekrar
lanmasını istedi. 

Çanakkale Üyesi Ziya Termen; IV. Koalis
yon Hükümetinden beklediği hizmetleri açık
ladı. 

Türk. - Tunus Parlâmento Dostluk Grupu-
nun kurulmasına dair Başkanlık tezkeresi okun
du ve kabul edildi. 

Denizcilik Nakliyatı T. A. Ortaklığındaki 
yolsuzluk iddialarını Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının, komisyonunun çalışma süresinin iki 
ay daha uzatılmasına dair tezkeresi okundu ve 
müddetin uzatılması kabul olundu. 

Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet 
Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kıs
men affı hakkındaki 78 saydı Kanunun 2 nei 

Rapor 
1. — Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlar

dan doğan çocukların cezasız tescili hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Anaya -

rANÂK ÖZETİ 

maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifinin görüşülmesi bitirildi. Tümü üze
rinde yapılan açık oylamada salt çoğunluk sağ
lanamadığından, tasarının gelecek birleşimde 
tekrar oylanacağı bildirildi. 

Süresi bitmek üzere bulunan kanunlar] gö
rüşmek üzere Genel Kurulun 19 Mart 1965 
Cuma günü saal 15 te toplanması kabul edildi. 

Nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasarı
sının birinci maddesi üzerinde görüşmelere baş
landı. 

19 Mart 1905 Cuma günü saat 15 1e topla
nılmak üzere Birleşime, saat 18 den son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Fikret Turlunu/il Âdil Ünlü 

Kâtip 
Bolu 

Sırrı thunhasanoğln 

sn ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 2/2.19; Cumhuriyet Se
natosu 2/147) (S. Sayısı : 566) [Dağıtma tari
hi : 18. : ] . 1965 | 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Afyon üyesi 

Mustafa Yılmaz tneeoğhvnun, telefon şebekele

rine dair sözlü soru önergesi, Ulaştırma ve içiş
leri bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/322) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



B I R İ N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Mustafa Yılmaz İnceoğlu (Afyon Karahisar), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN" — 57 nci Birleşimi acıyorum. 

3. — 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN 
ine geçiyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, günde-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yozgat Üyesi İsmail Yeşilyurt'un, Bütçe 
ve, Plân Komisyonu üyeliğine seçildiğinden Bi
lekçe Karma, Komisyonu üyeliğinden istifa ya
zısı 

BAŞKAN —- Bir istifa yazısı var, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Yeni yapılan seçimde Bütçe ve Plan Komis

yonu üyeliğine seçilmiş bulunduğumdan daha 
önce seçilmiş bulunduğum Bilekçe Karma Ko
misyonu üyeliğinden istifa ettiğimi bildirir. (İç
reğinin ifasını saygılarımla arz ve talebedenim 

Yozgat 
İsmail Yeşilyurt 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. 
2. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Edip So-

munoğlu ve Yusuf Demir d ağ'a izin verilmesi 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi (3/409) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Ceucl Kurula 

Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin hizalarında, gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanının 1 8 . 3 . 1965 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Enver Aka 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Edip 
Somunoğlu, mazeretine binaen, 12 gün, 15.3.1965 
tarihinden itibaren. 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Yusuf 
Demirdağ, hastalığına binaen, 34 gün, 26.2.1965 
tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Sayın Erzurum Üyesi Edip 
Somunoğlu'nun 1 5 . 3 . 1965 tarihinden itibaren 
muteber olmak üzere 12 günlük mezuniyet tale
bini oylarınıza sunuyorum.. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Trabzon Üyesi Yusuf Demirdağ'm has
talığına binaen 26 . 2 . 1965 tarihinden itibaren 
muteber olmak üzere 34 günlük izin talebini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

3. — Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Ada
let Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının 
kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanım 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 2/771; Cumhuri
yet Senatosu 2/152) (S. Sayısı : 554) 

BAŞKAN — Teklifin tümü geçen birleşimde 
salt çoğunluk sağlanamadığından ikinci defa 
açık oylarınıza arz edilecektir. 

Gündeme devam ediyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

/. —- Nüfus plânlaması hakkındaki kanun ta- | sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 

— 169 — 
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ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler, Bütçe ve 
Plân ve' Anayasa ve Adalet komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 1/480; Cumhuriyet Senatosu 
1/438) (S. Sayısı: 530 a ek) (1) 

BAŞKAN — Bu tasarı üzerinde söz alan ar
kadaşların isimlerini arz ediyorum : 

Sa}an Banguoğlu, 
Sayın Hüsnü Dikeçligil, 
Sayın Kmaytürk, 
Sayın Türkmen, 
Sayın önal. 
Sayın Banguoğlu, buyurunuz. 

TAHSÎN BANGUOĞLU (Edirne) — Çok 
değerli arkadaşlar, Sayın Başkanım, bu kanunun 
tümü üzerindeki görüşlerimi arz etmiştim. Adı 
üzerine açılan konuşmalara katılmadım. Bence 
kanunun adı maksadına uygundur. 

Bu ad kanunun tarifini yapan birinci mad
deye de alınmıştır. Nüfus plânlaması gerçekten 
bu kanunun maksadına uygundur. Bu kanun 
nüfus plânlaması için yapılmıştır. Nüfus devle
tin nüfusudur, Türkiye Cumhuriyetinin nüfusu
dur. Plânlama da Devletin plânlamasıdır, Esa
sen bu kanun gerçekten Devletin nüfusunun 
ayarlanması için getirilmiştir. Onun dışında söy
lenen sözlerin hepsi kanunu geçirmek için ordövr 
kabilinden gerekçelerdir. 

Bu kanun, Türkiye'de kaç insan yaşıyacaktır, 
bunu tâyin ediyor. Onun için getirilmiştir. Ve 
bu kanun Türkiye'de nüfusu artırmak değil, 
azaltmak için, kısmak için getirilmiştir. Bu aşi
kârdır. Plânlamanın verdiği rakamlara göre, 
20 yılda 8 milyon çocuk imha edilecektir. 

Bu sebeple, bu birinci maddedeki tarife dik
katinizi çekmek isterim : «Nüfus plânlaması 
fertlerin istedikleri sayıda ve istedikleri zaman 
çocuk sahibi olmaları demektir.» Arkadaşlar, bu 
tarif kanunun tarifi değildir. Bu tarif bir rüş
veti kelâmdır. Aslında kanunun maksadını ört
mek için konmuş bir tariftir. 

Kanunun maksadı açık olarak ikinci madde
de belirtilmiştir : Nüfus plânlaması zaruretini 
halka duyurmak. Neyi duyuruyoruz halka? Bu 
topraklarda fazla nüfus yaşamaz! Daha az ço
cuk yapmalıyız! Çocuklarımızı geçindiremiyo-
ruz zaten! Onun için nüfusumuzu kısmaya mec-

(1) 530 a ek S. Sayılı oasmayazı 17.3.1965 
tarihli 55 nci Birleşim tutanağı sonundadtr. 
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buruz! Buna dikkat edelim! Maksat açıkça bu
dur. 

Sonra burada Devletin müdahalesi gayet 
açıktır, sarihtir. Devlet bu iş için özel teşkilât 
kuracaktır. Askerî, resmî, gönüllü teşekküller 
telkinde bulunacaktır. Bunun eğitim ve öğre
timini yapacak ve uygulama yollarını göstere
cektir. Parasız ilâç ve araçlar verecektir. De
mek ki, Devlet bu kanunla doğumu azaltmak 
için seferber edilmektedir. Bu durum karşısın
da birinci maddedeki sözleri yersiz görüyorum : 
«Fertlerin istedikleri sayıda ve istedikleri za
man çocuk sahibi olmaları demektir.» 

öyle demek değildir, arkadaşlar. Bu önü
müze gelen nüfus plânlaması şöyle tarif edil
mek gerektir. «Nüfus plânlaması fertlerin Dev
letçe istenilen sayıda çocuk sahibi olmaları de
mektir.» Bu kadar bariz bir aykırılık, kavram 
ile tarif arasında bu kadar bariz bir aykırılık 
olamaz. Bu rüşveti kelâmdır. Yani çocuğun 
anasına babasına, bu iş senin rızanla oluyor de
mektir. Bu, çocuk ana babasını kandırmaktır. 
Başka birşey değildir. 

Başka bir tâbir kullanılıyordu önce: Do
ğum kontrolü. Kontrol lâfı sert göründü. Ya
ni bir müdahale gibi göründü, değiştirildi. 

Fakat aslında onun yerine konan tâbir mak
sadı eskisinden daha da açık ifade etmektedir. 
O halde burada değiştirilecek şey kanunun ismi 
değildir, tarifidir. Bu birinci maddede tarifi 
değiştirmek lâzımdır. Eğer samimî olmamız ge
rekirse. 

Değerli arkadaşlarım, benim müşahademe 
göre bu tarif bizim siyasi hayatımızda hüküm 
süren samimiyetsizliğin mucizesidir. Maalesef 
bizim siyasi hayatımızda hiçbir meslek, hiçbir 
meşrep kendi adı ile anılmaz. Komünist, ben 
sosyalistim diyor, sosyalist, halkçıyım diyor. 
halkçı, demokratım diyor, nurcu, Atatürkçü
yüm diyor. Herşey kendi adından başka bir ad
la anılmaktadır. Siyasi hayatımızda bu samimi
yetsizlik giderilmedikçe istikrarlı bir siyasi 
ilerleme Türkiye için beklenemez. 

Batı memleketlerinde her meslek kendi adı 
ile her parti kendi adı ile anılır. Her fert ken
di inancı ile anılır. Politikanın şartı medeni ce
sarettir, bildiğini açık kalplilikle söylemektir. 
Maalesef bizim siyasi hayatımızda bu henüz 
yerleşmemiştir. 

— 170 — 
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Bunun gibi bir maksada varmak istediğimiz 

zaman maksadı saklıyarak onu dolambaçlı yol
larla elde etmek yolunu tutuyoruz. Burada da 
bu apaçık olan bir maksadı saklamak için böyle 
bir tarif yapılmıştır. Maksadı saklamak suretiy
le birtakım siyasi emelleri gerçekleştirmek, mil
lî hayatımıza birtakım yabancı kaideleri kan
dırma yolu ile, yutturma yolu ile sokuşturmak, 
bu samimiyetsizliğin bir neticesidir. îşte geçen 
yıllar zarfında bu türlü sokuşturmalar, siyasi 
hayatımızda, millî hayatımızda, bu türlü kanun
lar, bu türlü tatbikat fazlasiyle görülmüştür. 

Bu itibarla evvelâ bu tarifi değiştirmek lâ
zımdır, eğer kanun çıkarılacaksa. Çünkü ferdin 
iradesi bahis konusu değildir artık, arkadaşlar. 
Biz Türkiye'de bütün fertleri sıkı bir propagan
da altına alacağız. Orduda Yüzbaşı Mehmet'i 
çağıracak «ulan Mehmet, gözünü aç! Enayilik 
lâzım değil, çok çocuk istemez, işte böyle böy
le şeyler var» diye öğretecek. Köyde ebe hanım 
Ayşeyi çağıracak «Ayşe, kızım, gel bakalım! 
Budalalık etme. Çok çocuk istemez. Bak neler 
var şimdi» diye bunları öğretecek. Bir defa da 
Ayşe'ye böyle şeyler öğrettiniz mi, ondan son
ra bizim Durmuş evlât beklesin. 

Bu suretle fertler sıkı bir Devlet propagan
dası altına alınmaktadır, özel teşkilât kurmak, 
parasız ilâç dağıtmak ve saire yolu ile... 

Hal böyle iken Hükümet adına konuşanla
rın pek. çeşitli ve çelişmeli sözler söyledikleri 
görüldü burada. Meselâ sayın eski bakan dedi-
ki : «Canım efendim bu kanunu kabul etmek 
hemen nüfusun kısılması, artışın azalması de
mek değildir. Nüfus artışı azalmıyaeaktır, bu 
kanunla. Sayın müsteşar başka türlü söyledi
ler: «Efendim azalsa da normal artış azalacak
tır» dediler. Sayın Bakanın ifadesi kabul edi
lemez bir ifadedir. Sayın eski Bakan bu kanu
nu getirirken metnini okumamış mıdır? Yoksa 
plânı mı okumamıştır1? Plân açıkça diyor ki, 
20 senede 8 milyon çocuğun doğumu, yaşama
sı önlenecektir. Bu kanun da bu maksatla geti
rilmiştir doğrudan doğruya. Sayın Müsteşarın 
dediği ise bir başka garip ifadedir: Anormal 
artış. Arkadaşlar biz bugünkü Türk Milletinin 
kudretini bu anormal artışa borçluyuz. Eğer 
İstiklâl mücadelesinden sonra Türkiye'de bu 
anormal artış olmasaydı bugün az çok kuvvet-
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li ve kudretli bir millet haline gelemiyecektik. 
Sağolsun bu anormal artış. 

Sonra, yalın ayak çocuklar, yoksul çocuk
lar tasvir edildi, burada. İşte ben buradan o 
yalın ayak çocukları savunuyorum, onları isti
yorum. 

Bu memleketi düşman istilâsından kurtaran 
o yalın ayak çocuklardır. (Bravo sesleri, alkış
lar) İstikbalde de bu memleketi, düşman istilâ
sından kurtaracak, bu memleketi imar edecek, 
zengin edecek o yalın ayak çocuklardır. Bizim 
çocuklarımız değil. (Bâzı itirazlar ve «niye bi
zim çocuklarımız değil» sesleri) Bizimkiler de 
dâhil efendim. Söz gelişi söyledim, özür dile
rim. Bizimkiler de dâhildir efendim, hepsi öy
ledir. 

Burada ileri sürülen mucip sebepler arasın
da çok garip şeyler vardır. Arkadaşlarım, ken
di hayatımızı, hattâ şehirdeki en dar çevremi
zin hayatını hesaba katarak millet hayatı için 
nizam koymaya kalkıyoruz. Sözcü diyor ki, 
efendim işte çok çocuklu aileler yaz tatili yapa-
mıyormuş. Aziz arkadaşım, Türkiye'de kaç aile 
yaz tatili yapıyor? Arkadaş, sen bunları işçi 
memleketlerinin kitaplarında okumuşsun. Ora
da bir yıl karanlıkta bunalanlar zavallı bir iş
çi ailesi 1 - 2 hafta tatil alıyor. Onun için böyle 
mucip sebepler varittir. Benim çiftçi hayatım
da, köylü hayatımda hiç yaz tatili yoktur. 

Şehir haytımızda bâzı kendimize göre yaptı
ğımız marifetleri ileri sürüyorlar. Kendi lüksü
müz için, kendi konforumuz için çocuk istemi
yoruz, şehir hayatımızda, Ve şehirde, gittikçee 
tek çocuklu aile tipi fazlalaşıyor. Kendi lük
sümüz, kendi sefahetimiz için yaptığımız şeyle
ri millî hayatımıza tatbik etmeye hakkımız 
yoktur. Bunu köy hayatımıza tatbik etmeye 
hakkımız yoktur. Evet, çocuk yapmak fedakâr
lıktır. Bu fedakârlığı biz, şehirliler yapmıyo
ruz. Köylü bu fedakârlığı göze alıyor, hiç ol
mazsa onlara engel olmıyalım. 

Şimdi, ben umumi konuşmalarımda da bu 
maddeler üzerinde durdum, arkadaşlar, özel
likle bu 1 nci madde üzerinde ve objektif şeyler 
üzerinde durdum. Buna karşılık Sayın Eski 
Bakan bana cevabında garip şeyler söyledi. 
Yakışıksız imalar yaptı. Sayın eski Bakan di
yor ki, «bu kanunda, diyor, Banguoğlu'nun 
söylediği şeyler yoktur. O kendisi siyasi bir çı
kış yapmak istemiş, bu kanunu vesile addede-
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rek hücum ediyor kanuna» diyor. Daha yakı
şıksız ciheti var: «Böyle bir hücumu Hüküme
tin düşmesi sırasına tesadüf ettirmiştir» diyor. 

Aziz arkadaşlarım, bu kanun plândan bir 
parçadır. Bendeniz bu kürsüden iki buçuk yıl 
önce plân üzerinde konuştum. Konuştuklarımın 
zabtı da buradadır. 2,5 yıl önce plân hakkında 
görüşümü arz ettim. Dedim ki, «Bu bir sosya
list plânıdır, arkadaşlar. Şu, şu, şu maddelere 
dikkat buyurun. Bunun teferruatı da vardır, 
gelecektir. Bunlardan birisi de doğumun konl-
rolüdür». î'ki buçuk yıl evvel bu kanunun gele
ceğinden bahsetmiş bulunuyorum. Halbuki ba
kan diyor ki, şimdi aklına esti de, hücum için 
çıktı kürsüye. 

Böyle bir şey değildir. İki buçuk yıl önce, 
temin ederim sizleri, ben o zamanlar bu Bakan 
arkadaşın ismini bilmiyordum. Birgün Bakan 
olup, bu kanunu getireceğini ve tam kanunu 
getirdiği günde de düşeceğini bilse idim, o za
man keramet sahibi olduğuma hükmetmek ge
rekirdi. 

BAŞKAN — Sayın Banguoğlu, Genel Kuru
lun aldığı bir kararı hatırlatmak istiyorum. 
Konuşmalar on dakika ile tahdidedilm iştir. İki 
dakikanız kaldı, hatırlatmak istiyorum. Müza
keresi yapılmakta olan kanunun ehemmiyeti 
göz önünde tutularak, bütün arkadaşların ko
nuşmalarını temin etmek üzere, Heyeti Umumi
ye 'bu şekilde bir karar almıştır. 

TAHSİN BANGUOĞLU (Devamla) — Be
nim kerametim yok, arkadaşlar. Yalnız görgü
lerim vardır. Benim ömrümün 10 yılı Avrupa 
memleketlerinde geçti. Özellikle sosyalist mem
leketlerde bulundum. Nasyonel Sosyalist, sos
yal demokrat, işçi rejimlerini gördüm. Sovyet 
Rusyayı da tanıdım. Bu problemlerin bu mem
leketlerde nasıl, ele alındığını, o partilerin prog
ramlarına, onların tatbikatını gördüm, 2,5 yıl 
evvel bunu söylememin sebebi .budur, keramet 
değildir. 

Hulâsa olarak şunu arz etmek isterimi Biz, 
tarihimizin seyri bakımından bugün hiç de 
böyle bir nüfus plânlaması noktasına gelmiş du
rumda değiliz. Nüfusumuzun fazlalığı hakkında, 
toprağın verimsizliği hakkında, işsizlik hakkm-
la yapılan bütün propagandalar sosyalistlerin 
maksatlı menfi propagandalarıdır. Biz milletçe 
daha çok artmaya, gelişmeye muhtacız. Medeni-
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yet, bir memleketteki nüfus kesafetiyle temin 
edilebilir. Belli bir nüfus kesafeti sağlıyamıyan 
memleketlerde medeniyet olmaz. Biz bu nüfus 
kesafetine varmış değiliz. 

işte bütün bu (Sebeplerle bu maksatla sevk 
edilmiş olan bu kanunun memleketimiz için çok 
zararlı, tarihî mânada ve ölçüde zararlı olacağı
na kaani bulunuyorum. 

Yüksek Senatonun basireti, bu kanunun geç
memesini Bağlıyacaktır, »anıyorum. Ben, bu bi
rinci maddenin reddedilmesini rica ediyorum. 
Bu maddenin reddi, kanunun reddi demek ola
caktır, bunu da biliyorum. Bu müzakereler «ıra
sında ve gerçeklerde ileri sürülen bâzı sağlık 
sebeplerinin özel bir kanunu gerektirdiğine de 
inanıyorum. O sağljık şartlarına, sıhhi tedbirle
ri öngören bir kanunun Yüksek Meclisi*1 getiril
mesini temenni ederim. Fakat ıbu önümüzdeki ka
nunun ıslah yolu ile öyle bir kanun yerini tuta
cağına inanmıyorum. 

Onun için bu kanunun reddedil meşini ve ye
ni Sağlık Bakanının sadece sağljk tedbirleri ba
kımından (bir kanun getirmesini uygun bulmak
tayım. Bu kanun kötü niyetli bir kanundur. 
Yanlış bir kanundur. Bu külü niyetli kanun or
tadan kalkmalı, arada zikredilen iyi niyetleri 
gerçekleştirmek üzere ısağlık tedbirlerini kapa
yan başka bir kanun getirilmelidir. 

Hürmeti/enimi sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligii. 
HÜSEYİN KALPAKLIOGLU (Kayseri) 

— Usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Dikeçligii, 

Efendim bir takrir- vardı, faika t Başkanlık mü
dahale olmadığı cihetle oya fcoymıya lüzum gör
medi. Usul hakkında buyurun Sayın Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) 
— Efendim içtüzüğümüze göre biliyorsunuz ka
nunların müzakeresinde Hükümet bulunur. Bu
lunmak mecburiyetindedir. Ama yine bizim tü
züğümüze göre yetkili şahıslar zaruret halinde 
Hükümeti terasilen burada bulunurlar. Ve bu 
sıfat ve haysiyetle sayın Sıhhat Vekâleti Müs
teşarı burada bu Vekâleti terasilen kanunun mü
zâkeresinde; iki, üç. celsedir, bulunuyorlar. Fa-
Ikat bendeniz mütereddidim, sanırım ki; bâzı 
'üjye arkadaşlarının a da ınlüteredlditdirler. Ve 'bu 
tereddüdümüz devam etmektedir. Mütereddidol-, 
duğılm husus şudur; Biilküımiet sesini çılkarmı-
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yor. Bugünkü Hükümet ne istiyor? Bunu ay
nen taikafehül ediyiorımu? Her ne kadar, siülkût 
ikrardan gelir denirse de; ıbujgünJkii Hükümeti 
temfeilen Sağlık Balkanı bir kerecik olsun gelip 
İde, «'Bu Kanunu biz, şu selbeple tutuıyoruız. Be-
nimisiyoru/.» demelidir. 

Diyecekisiniz ki; «Eski Hükümetin Sağlılk 
Balkanı, burada bumun müdafaasını yaptı.» 
Ama ondan sonra gelen Hükümetin Sağlık. Ve
kili bir cellse olsun gelmemiştir ve Hükümet. 
adına .konuşmaımmştır. Ve bugün Hüikümletin de 
Ibu kanunu destekleyip desteklemediği bizce 
meejhulıdlür. O halde sayın Müsteşardan evel 
Ibuıgıünlkü VâkiKn geLmelsi ve !bu kanun halkkıaıda 
Hülkümetin Ibuigünkü düşüncesini şu kürsüden 
ifadesinin zaruretine inanmış bir arkadaşınız 
olarak u'sul halklkında söz; isteidilm ve vaktinizi 
a.ldıım arlkadaşlar. Şimdi tereldidfüt devam etmek
tedir ve hakikaten bu kadar hayati olan, şu 
kadar hayati olan şu kanomun leh ve aley
hinde çok çeşitli fiikirlıer ileri sürülerek şu kür
süden ifade edilimelktedir. Bu kadar hayati öne
mi olan şu kanunun hu derecede sayın üyeleri 
işgal ettiği ve hasisasiyetle her kelimıenin üze
rinde durulduğu hir zamanda Hülkümetin gelip 
Ibetalhlsis hu meMzulda fikrini hurada şu 'kürsü
den heryan etmesi zarureti aşikârıdır. Meşgul 
ettim öızür dilerim ark ad aşlar. 

BAŞKAN — Başlkanlılk Divanı olaralk ibiz 
tçtiizülk hükümlerine göre hareket etmekteyiz. 
59 ncu maddenin sarahati muvacehesinde Ba
kan veya birinci der&cedje daire âmirlerinin 
termsilini dikkate almak mecburiyetindeyiz. Buı 
ha'kımldan müzalkeratm devamında Sayın Fişek, 
Sağlılk BaJkanlığı Müsteşarı olaralk, belgeli ol
mak üzere urada bulunmaktadır. Müzakeratın 
devamında hjerbanigi Ibir usuMiızlüilk 'bahis 'ko
nusu değildir. 

Buyurun Saym Fişelk. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN

LIĞI MÜSTEŞARI NUSRET FİŞEK — Sa
yın Bakanımız mühim bir sebepten dolayı An
kara'da bulunmadıkları için bu müzakerelere iş
tirak edemiyorlar. Ve hana yazılı yetki vermişler
dir. Aynı zamanda şunu tebarüz ettireyim ki, 
Hükümetin, tasvibinize nail olan programında 
Nüfus Plânlaması Kanununun ve sisteminin yü
rütüleceğine dair bir paragraf vardır. Ve bu 
paragraf tahtında Büyük Meclis kendilerine iti
mat oyu vermiştir. 
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Eğer bu beyanım kâfi bulunmuyorsa, Sayın 

Başkandan Hükümet programını buraya getir
tip bu paragrafı okutmalarını rica ediyorum 
oferidim. 

BAŞKAN — Kfendim, Başkanlık Divanı me
selenin müzakeresinde İçtüzük hükümlerine bir 
aykırılık olmadığını tefhim etmiştir. Bunun ileri
sinde yapılacak hiçbir şey yoktur. 

Muhtenmı heyetten yine Başkanlık Divanı 
olarak bir hususu rica ediyoruz. Kanunun müd
deti 22 . 3 • 19:65 tarihinde nihayete erecektir ve 
hir madde üzerinde halen sekiz kişinin söz almış 
bulunması göz önünde bulundurularak münhası
ran Heyeti Umumiyenin bugüne mahsus kararı 
veçhile bu kanunun bitmediği takdirde... (Gece, 
mesaisi yapalım sesleri.) Başkanlık bâzı saat tâ
yinlerinde ekseriyetin bulunmamasını göz önün
de bulundurarak kanunun 22 . 3 . 1905 Pazartesi 
saat 15 t e, (Sağdan «sabahleyin olsun» sesleri.) 
Efendim sahaftı için de aynı mahzur mütalâa 
o d ilmektedir. Çoğunluğun bulunmaması sebebiy
le birleşim açılamamaktadır. Bu bakımdan tensip 
buyurursanız 15 t e veya 14 te... . 

HÜSEYİN K A L P A K L I O Ğ L Ü (Kayseri) — 
Şimdiden olmaz, birleşimin sonunda. 

BAŞKAN — O zaman da ekseriyet kalmıyor. 
Müsaade buyurun da Başkanlık Divanının tasar
rufları muhakkak bir sebebe dayanmaktadır. 
22 . 3 .1965 Pazartesi günü saat 14 te toplanıl
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler, ot m iyeni er. Kahu'l 'edilmiştir, inşallah 
bu gün biter de buna lüzum, hâsıl olmaz. 

BAŞKAN — Saym Dikeçligil. Aleyhte değil 
mi efendimi 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Evet. 
BAŞKAN — Başkanlık Divanı lehte ve aleyh

le olmak üzere tertip edecek, şimdi aleyhte. 

HÜSNÜ Pİ'KEÇLtGÎL (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar; önümüzdeki bulunan kanun 
Türk Milletinin hayatiyle ilgili bir kanundur. 
Onun için biz bu kanun kabul edilse de duyduk
larımızı, düşündüklerimizi bizden sonraki nesil
lere tevdi etmek üzere arz edeceğiz. 

Kanunun 1 nci maddesinde zarf başkadır, 
mazruf başkadır. Hakikaten zarfa bakıyorsunuz 
o kadar ehemmiyetli değil. Bir de içini açıp ba
kıyorsunuz bambaşka. Türk Milletinin hayatı ile 
ilgili. Hattâ Türk Milletini kısırlaştıracak bir 
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kanun. Yine bu maddiyun felsefesinin icabettir-
diği bir kanun maddeyidir. Zira böyle kanunu 
umumiyet itibariyle beceriksiz, affedin bunu, 
kendine güveni olmıyan devletler, hükümetler ka
bul eder. Sebebine gelince : Nüfus artan bölge
lerde, memleketlerde hareket vardır, hareketlilik 
vardır. Ve böyle bir memleketin idaresi zordur. 
Bâzı fikir adamlarının fikirlerini de biraz sonra 
arz edeceğim. Yine nüfus az olduğu takdirde 
momleketin idaresi daha kolaydır. Hükümetler 
rahatlık içersindedir. Bunun için Türkiye'de 
bundan önceki hükümetler, benim kanadıma 
mensup parti de iktidara gelmiştir. Türkiye'nin 
genç nüfusunu önliyecek enerjik insanları bir 
tarafa atacak, dolayısiyle, rehavet içerisinde az 
nüfusla memleketi idare etmek cihetine doğru gi-
decekt'r. Sayın Banguoğlu arkadaşımızın da be
lirttiği gibi, partiler hüviyetleriyle meydana çık
sın. Plânlama Kanunu görüşülürken nüfus plân
lamasının aleyhinde bulundum, aleyhinde konuş
tum. Arkadaşlarım da aleyhinde rey verdi. İs
terdim ki benim partimin mensubu olduğu Hü
kümet bu tasarının aleyhinde bulunsun, bu kanu
nu başka türlü getirsin. Maalesef bu olmadı. 
Üzüntümü arz ederim, arz etmekle de mükelle
fim. Çünkü biz partimize göre değil, vicdanımı
zın sesini dinliyerek fikirlerimizi buradan akset
tireceğiz. Parlâmento hayatımızda, ileride seçile
n ime endişesiyle değil, insanlara kulluğu değil, 
Allah a (kulluğu şiar edinen insanlar sıfatiyle bu
nun üzerinde direneceğiz, fikirlerimizi söyliye-
ceğiz. 

İlk çağlarda Eflâtun, Aristo da nüfusun azal
tılmalını söylemişti. Artan nüfustan korkmuşlar
dı. Maddiyim felsefesinin icabı buydu. Röne-
sansla beraber yine nüfusun artması keyfiyeti 
üzerinde duruldu, önlenilsin denildi. 1538 de 
Sebastiyan da nüfus hareketlerinin durdurulma
sını ileri sürdü. Nihayet 1798 de yine maddiyun-
lard'an olan Maltus nüfus plânlamasının üzerinde 
durdu, artan nüfusun önlenmesi icabeder, dedi. 
İşte Türkiye bunların, yabancı tesirlerin altında 
kalarak bugün karşınıza maalesef genç Türk ne
sillerini imha edecek bir kanunla çıkmaktadır ve 
ihakikaten bu kanunun yükünü duymak lâzımdır. 

Beyefendiler, buna mukabil de zamanımızın 
ileri gelmiş fikir adamlarından Maurice Duver-
ger, bir eserinde, nüfusun böyle keyfî şekillerde 
önlenemiyeceğini söylüyor. Mersin balıklarını mi
sal getiriyor. Mersin balıkları çok yumurta ya-
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par. Ama tabiat kanunları icabı olarak bunların 
hepsinden yavru çıkmaz, diyor. Bunların hepsin
den yavru çıkacak olsa bütün denizleri Mersin 
balıkları istilâ eder, diyor. Geri kalmış memle
ketlerde tabiî olarak ölüm miktarı fazladır, di
yor. ölüm miktarı fazla olan yerlerde ölenlerin 
yerini doldurmak için elbette doğum fazla ola
caktır, olur, diyor. Ve bu gibi memleketler hare
ketli olur, diyor. Genç nesil dinamik olur, ihti
lâller olabilir, diyor. Ve dolayısiyle ileri memle
ketlerde ise, doğum azdır, diyor. Ve ihtiyarların 
miktarı fazladır, diyor. Bunlar tabiat kanunu
dur, diyor. Şimdi ne yapmak lâzımdır, diyor. Bu 
geri kalmış memleketlerde istihsali artırmak için 
genç nesli istihsale sevk etmelidir ve istihsali ar
tırıcı tedbirlere başvurulmalıdır. 

Şimdi bunun karşısında Hükümet maalesef 
buna eğilmiyor. İkinci maddeye bakıyoruz, kola
yına başvuruyor, orduyu, eğitimi seferber ediyor, 
dolayısiyle bütün genç nesile, siz bunları önliye-
ceksiniz, diyor. O sahada önderlik yapıyor. 

Muhterem arkadaşlar, genç nesilleri eğitim 
seferberliği yerine onu tercih edinceye kadar, ba
siretli hükümetler maarif politikasını iyi ele alır 
ve düzenli bir maarif politikası getirir. Müstah
sil gençlik değil, daha ziyade istihsale yöneltil
miş becerikli bir gençliği ele alalım. Ve böyle 
yapıncaya kadar, köylerde genç nesilleri ele alıp, 
onları istihsale sevk edecek sanatlarda, kurslar-da 
eğitime tabi tutar. Kuvvetini buna yönelteceği 
halde, buna doğru ilerleteceği halde kolay yolu 
tercih ediyor ve dolayısiyle bizim genç neslimizi 
imha ediyor. Sayın bir arkadaşımız 14 yaşındaki 
gençler dedi. Muhterem ankadaş^r, 14 yaşındaki 
gençler Anadolu'da müstahsildir, tarlasında ça
lışır. Siz bunlardan mahrum olduğunuz gün Tür
kiye'yi âtıl ve bâtıl yaşlı insanlar diyarı haline 
getireceksiniz. Ve maalesef Atatürk ilkelerine sa
dakat gösterenlerin Atatürk'ü inceliyenlerin kalb-
lerine bitaibederim, bunlar Atatürk'ün prensiple-
rivle kabili telif değildir. Atatürk büyük bir Tür
kiye istiyor. 

Sonra muhterem arkadaşlar, biz Türkiye'nin 
jeopolitik durumu üzerinde durmak mecburiye
tindeyiz. Bir tarihi göz önüne alalım. Doğudan 
Anadolu'ya, batıdan Anadolu'ya, güneyden, ku-
zevden Anadolu'ya, bu Anadolu'nun üzerinde 
hükümran olan mil etlerin genç nesillere, dinamik 
nesillere ve istihsale yöneltilmiş nesillere ihtiyacı 
vardır. Yaşlılara, cılızlara değil. Bu madde kabul 
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edildiği takdirde yalnız, bununla kalınmıyacak 
Türk annesine, doğumu durdur, denilecektir. Ve 
dolayısiyle duracak. Büyük Türk annesine, ahlâ
ki yöndpn ahlâklı olan Türk annesine ve kızları
na, hepiniz ilâç alabilirsiniz, kullanabilirsiniz, 
diyeceksiniz ve onların bekâretine de halel geti
receksiniz ve dolayısiyle bir ahlâk depresyonuna 
doğru yol açacaksınız. Bu kanunda bu vardır. 
Göreceksiniz ilerde bunlar hakikaten olacaktır. 
Memleketimiz hakikaten kötülüğe doğru gidecek
tir. Bu bakımdan bu kanun hayati bir ehemmi
yet taşır. Onun için birinci madde tamamen bu 
kanunun ruhunu kamufle etmektedir. Fakat ar
kasından gelen şeyler bambaşka. Türk Milletini 
ve Türk anasını kısırlığa sevk edecektir. Sayın 
Banonoğlu arkadaşımızın da dediği gibi. Cephe
de ölen Möhmetçikler olmuştur ve Mehmetçik ço
cukları. olacaktır ve yollara düşen çocuklardan 
korkmamalı, ama \7arın gayrimeşru çocukları 
yolardan toplıyacak Hükümet onu düşünsün, 
olacaktır bu, artacaktır. 

Eğer Hükümet becerikli ise, müteşebbis ise, 
cevvalsa. dinamikse genç nesle iş bulsun. Ve o 
yalınayak çocukları, ölecek diye korktuğu çocuk
ları müreffeh bir hale getirsin. Türkiye getirebi
lir, bu imkânlara sahiptir. Doğu Anadolu'da nü
fus kesafeti azdır, Güney-Doğuda öyledir, Orta 
Anadolu'da öyledir, isviçre'nin arazisinden bü
yük olarak Konya ovamız vardır. Hükümet ora
ya eğiUrse, kuvvetini seferber ederse hakikaten 
orayı imar ederse, 20 milvon demiyeyim ama, 10 
milvon nüfusu barmdırabilir. Onun için Türk 
hükümetleri böyle kanun getirinceye kadar, Türk 
gençliğini imha edici, Türk anasına kısırla.ştırı-
cı bir kanun çıkarıncaya kadar, istihsale yönel
miş bir gençlik hazırlasın ve çalışsın. Dolayısiyle 
genç nüfustan korkmasın. Bu kanun memleıketin 
kaderiyle ilgilidir. Memleketin kaderiyle ilgili 
olan bu kanun belki çıkabilir. Ama emin olunuz 
ki ilerde bunu çıkaranlar bence gönül rahatlığı 
duvmıyacaklardır. Kolay işi herkes kabul eder. 
Maksat zor işi kabul etmektir. 

Enerjik hükümetler kuracağım diyen hükü
metler de böyle bir kanuna teşebbüs etmemeliydi. 
Sayın Sağlık Bakanı da gezmektedir, müsteşarı
nı buraya kendisine memur olarak tâyin etmiştir, 
haklıdır, salahiyetlidir. Kendinin de fikrini söy
lemeği iktiza ederdi ve bu hususta düşüncesini 
biz de öğrenmek isterdik. Ben bu maddenin ta
mamen tayyını talebederim. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — 78 sayılı Kanunun ikinci mad

desine bir fıkra eklenmesine mütedair kanuna 
oyunu kullanmıyan var mı? («Var» sesleri.) Lüt
fen. 

Buyurun, Sayın Komisyon. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhte
rem arkadaşlarım, komisyon sözcüsü sıfatiyle 
söz almış bulunan bütün arkadaşların konuşma
larını bekliyecektim. Fakat, konuşan arkadaş
larımızdan bâzılarının konuşmaları üzerinde be
ni söz almaya sevk eden husus şudur: Muhte
rem arkadaşlarım, 19G3 - 1967 yıllarını kapsı-
yan 5 Yıllık Kalkınma Plânının 73 ncü madde
sinde - ki, Meclislerin tasvibine mazhar olmuş
tur - aynen şöyle denmektedir: «Ailelerin is
tedikleri sayıda ve istedikleri zamanda çocuk 
sahibi olmalarını kolaylaştıran demokratik bir 
usuldür.» Oysa nüfus plânlaması ailelerin iste
dikleri sayıda ve istedikleri zamanda çocuk sa
hibi olmalarını kolaylaştıran demokratik bir 
usuldür. Demek ki Meclislerin tasvibine maz
har olmuş bulunan, Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nının 1 nci maddesinde tarifini ve ifadesini bu
lan nüfus politikası, aynı kelimelerle ifade ve 
tarif: edilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 5 Mart 1965 tarihli 
Resmî Gazeteden son Hükümetin programının 
bu hükmüne aidolan cümleyi okuyorum : 

«Beş Yıllık Kalkınma Plânının nüfus politi-
kasiyle ilgili hükümlerini memleketin imkân ve 
şartlarına uygun bir şekilde yürütmek için ge
rekli gayret gösterilecektir.» Adalet Partisi 
Grupuna mensubolan arkadaşlar okunan bu Hü
kümet programını tasvibettiler ve Hükümete 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda tasvip
lerini ifade ettiler. Millet Meclisi Genel Kuru
lunda güven oyu verdiler. Artık Sağlık Baka
nının bu sarahat karşısında, resmen ifade edil
miş ve güven oyuna mazhar olmuş bulunan Hü
kümet programı karşısında, ayrıca Sağlık Ba
kanının bugün burada bunu tekrar etmesine 
hangi sebep ile lüzum ve ihtiyaç duyuyorlar? 
5 Yıllık Kalkınma Plânına dâhil, son Hüküme
tin tasvibe mazhar olmuş programına dâhildir. 

Bundan evvelki Hükümetin Sağlık Bakanına 
bir arkadaşımız telmihte bulundu. Bu Nüfus 
plânlaması kanunu tasarısı ikinci Karma Hükü
met tarafından Meclise sevk edilmiştir. 24.6.1962 
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ölümünün, ana ölümünün önüne geçeceğiz, «ocuk 
öliimünün önüne geçeceğiz. 

Ook rica ediyorum, bu kanun kabul edilirse 
bizden yardım belki iyen vre yalvaran seslere cevap 
vermiş olacağız. Hepinizi hürmetle selâmlarım 
(Alkışlar.) 
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tarihli bir tezkere ile Meclise sevk eden, son 
Hükümet değil, ikinci Karma Hükümettir. 

Bendeniz yine kararıma- uyarak fazla vakit 
almamak için, konuşacak arkadaşları dinJiyece-
ğim, komisyon ad ma mâruzâtımı kendilerini 
dinledikten sonra arz edeceğim. Yalnız benden 
önce kürsüye gelen arkadaşlar bu iki nokta üze
rinde ısrarla durdukları ve ısrarlarının da ger
çekle bir ilgisi olmadığını gördüğüm içindir ki ; 
şimdilik sadece bu tavzihi yapmak için söz al
mış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aksoley, lehte, Sayın 
Gülcügil üzerinde, Sayın Kmaytürk aleyhte, 
Sayın Âdemoğlu lehte, Sayın Bfıki Güzey aleyh
te olmak üzere tertip yapılmıştır. 

SIRRI ATALAY (Kars) ~~ Biz de söz almış
tık Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sizin sözünüz yok. Yalnız bir 
tertip arzunuz vardı. Özür dilerim. 

Buyurun Sayın Aksoley. 
MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler; Nüfus plânlaması 
kanun tasarısı Yüce Senatoda incelenirken, ku
laklarımda birbirine karışan, yalvaran kadın 
seslerini duymaktayım. 1938 senesinde Anka
ra Halk evi Köycülük kolunda çalışırken, haf
tanın iki gününü köylerde geçirmiş bir arkada
şınız olarak beni doktor zanneden ve etrafıma 
toplanan, eteklerime sata lan köylü kadının yal
varışlarını el'an şu dakikada duymaktayım. 
«6 tane çocuğum var, çok yalvarırım sana, 'bir 
yedincisine artık takatim kalmadı, bana bir-
şeyler öğret» diyen kadın seslerini duymakta -
yım arkadaş!arım. 

Aziz arkadaşlarını; ben aleyhte konuşan ar
kadaşlarım gibi bu kanunu anlamıyorum. Bu ka
nun devlet olarak ailenin mahrumiyetine gire
cek bir kanun değildir. Esasen Nüfus plânla
masını şehirler yapmaktadır. Şehir kadını sağ
lığını koruyarak yapmaktadır. Zavallı köylü ka
dını ise bir takım iptidai vasıtalarla, kocakarı 
ilâçları tatbik etmek suretiyle ya sakat kalmak
ta veya ölmektedir. Sayın Senatörler ister çıka
rın bu kanunu, ister çıkarmayın; Nüfus plânla
ması memtekette tatbik edilmektedir. Şehirlerde 
bir kere mükemmel en tatbik edilmektedir. Köy
ler, biçare köylü, kadını ki biz onun yardımına 
koşacak, onu eğitmek suretiyle uyandıracak, ilâcı 
ile, gereci ile, aracı ile yaddım edeceğiz. Kadm 

BAŞKAN — Sayın (fülcügil, ülbzerinde. 
MUSTAFA (İÜLCÜCHL (İsparta) — Çok 

muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Nüfus plânlaması Kanununun tümünü ve hele 
birinci maddeyi gözden geçirirsek, bu maddenin 
gayet geniş bir şumiil taşıdığını görmekteyiz. 
Burada kanunun maksadı, Türkiye nüfûsu plan
lanacak ve fert başına millî gelir bu kanunla 
çoğalacak denmektedir. Şimdi şu noktayı evvelâ 
zikretmek lâzım ki, hangi ailenin veya hangi 
fentlerin bir sene zarfında ne kadar çocuk ya
pacağını tâyin etmek, sen şu kadar, sen bu ka
dar yapacaksın ve senelik artış binde otuz ye
diden, binde yirmiye şu şekilde düşecek 'dernek 
imkân dahilinde değildir. Nitekim Macaristan'
daki tatbikat da bunu göstermiştir. Nüfus artışı 
'Macaristan'da binde 20 iken hinde 2 e düşmüş 
ve hattâ ikinin de altında (bulunmaktadır. Bu
gün, bu bakımdan Macaristan bir felâket ha
lindedir. O halde bu kanunla zikredilen bu ga
yeye erişmek hayalin de ötesinde bir keyfiyettir. 

ikincisi bu kanun kadar geniş bir şümul ta
şımaktadır ki hiçjbir tahdit taşımamaktadır ki, 
her fert kullanacaktır. îster evli, ister bekâr, is
ter çocuk, kim olursa olsun her talep edene yar
dım dahi edilecektir. Bakanlık bunu bir vazife 
•olarak üzerine almaktadır. Ve hâttâ ilâcı para
sız olarak dağıtacağını söylemektedir. Şimdi 
bu kadar geniş ve hudutsuz bir mahiyet taşı
yan birinci madde benim kanaatime göre mem
lekette ahlâkı ve aile düzenini bozan, hattâ 
•tılbbi kötü neticelere varan bir hâl husule geti
recektir. Şöyle ki; bu kanun ağızdan alınan, ço
cuğa mâni olan ilâçlar meydana çıkdıktan sonra 
bütün Dünyada ortaya, çıkmıştır, kolay oldu
ğu için. Bundan evvel de bir çok vasıtalar var
dı ve knllanılıyordu, halen de Türkiye'de çocuk 
yapmıya mâni olan ilâç ve vasıtalar kullanılmak
tadır. 

•Buıgüın ıhın kanım, çıktiıktam skınıa, ıseıibeıst 
ihale geçecek olan ehemmiyetli iki vasıta vardır. 
(Birisi spiraller, "biri de ağızdan alman haplar
dır. Bu iki vasıta kullanıldığı takdirde ve bu 
kanunun taşıdığı geniş ımânada kullanıldığı tak-
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dirde kargımıza tıbbi büyük mahzurlar çıkacak
tır. Bu kanun demiyor ki, bu ilâçları veya va
sıtaları doktor kullanır, onun kontrolü altında 
yerilir, şu şu şartlar altında kullanılır, demi
yor. Her fert, istiyen herkes bu vasıtaları kulla
nabilir, alabilir ve yardım edilir, diyor. Karşı
mıza çıkan tıbbi mahzurlar şunlardır : Bu iki 
ehemmiyetli vasıtanın da bugün büyük kompli-
kasyonları vardır. Tasavvur ediniz ki, bir ebe 
bir köyde bir kadına spral koyacak. Kadının 
bir endometriti var veya daiha başka rahatsız
lıkları yar, kontrendike rahatsızlıkları var. Ebe 
bunları tâyinden âcizdir. Bir pratisyen doktor 
dahi tâyinden âcizdir. Yahut ağızdan alman ilâç
ları vatandaşa dağıtacaksınız. «Ben çocuk iste
miyorum» diyecek, karşınıza gelecek, ona vere
ceksiniz. Ama o kadar geniş bir kontr - endi-
kasyon sahası var ki, bunu ancak mütehassıs 
doktor tâyin edebilir. İşte kanunun birinci mad
desinde biz buna raslanlamaktayız. Geniş bir 
hürriyet içinde bu ilâçlar alabildiğine dağıtıl
mak istenmektedir. Dünyada 'bugün bu şekilde 
geniş mânada dağıtmaya başlıyarak, sonradan 
vazgeçen ve tahditler koyan milletlerin sayısı 
pek çoktur. Size bunlar hakkında misal vermek 
isterim : 

iskandinav memleketlerinde bu ilâcın, bil
hassa ağızdan alman ilâçların bir ahlâki krize 
sebebolduğunu literatür yazmaktadır. Alman
ya'da mutlaka reçete ile verilmesi öne sürül
mektedir. Ve bu ilâçların küçük yaşta gebe kal
mayı teşvik ettiği söylenmektedir. İngiltere'de 
gayrimeşru çocukların çoğaldığı ve banda ge
beliği önleyici ilâçların rol oynadığı ve ortaya 
bu sosyal meselelerin çıktığı yazılmakladır. 

Keza birçok memleketlerde bu ilâçların mor
fine alışanlar gibi önüne geçilmez bir hal aldı
ğı ve ahlâki tereddilere sebebolduğu belirtil
mektedir. Geçen gün sayın Hükümet sözcüsü 
Nusret Fişek Beyefendi yaptığı konuşmada, 
Amerika'da bu ilâçların tatbik edildiğini beyan 
buyurdular. Yalnız öyle bir ifade kullandılar ki, 
sanki bütün Amerika'da tamamen serbest olaraık 
bu ilâçlar kullanılmaktadır. Yanlış anlamadım-
sa, böyle bir ifade kullandılar. Ve hattâ dediler 
ki, Amerika'da senede şu kadar bin kastra'syon 

yapılmaktadır. 
Muhterem arkadaşlarım, Amerika'da bu ilâç

lar, tamamen müracaat eden kadının çocuk du
rumu, malî durumu ve sıhhi durumu tetkik 
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edilerek doktor tarafından yapılmakla, tatbik 
edilmekte ve kullanılmaktadır. Amerika'nın bir
çok eyaletlerinde bu ilâçlar yasaktır. Yasak ol-
mıyan eyaletler Alabama, Florida, Misisipi, 
Kuzey - Karolina, Güney - Karolina, Virginia, 
Montgomeri, Mayrine... İngilizce bilmediğim için 
iyi okuyamıyorum. 

Başka bir vesile ile de belirttiğini gibi, kul
lanan yerlerin hepsinde şu üç hüküm müşterek 
olarak kanunlarda vaz'edilmiştir : 

Tıbbi zaruret altında endikasyonlarda, bir 
hekim tarafından kullanılacak ve bu ilâçların 
ilânı ve reklâmı yasak edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün kullanılacak 
şu iki ilâcı şu şekilde tarif edebiliriz: Bu ilâç 
ve vasıtalar iki tarafı keskin bir kılıç gibidir. 
Eğer bunları kullanmasını bilen kimselerin 
eline verirseniz faydalı şekilde kullanılır. 
Ama bunun ehli olmıyanlarm elinde bu vasıta
lar ve ilâçlar zararlı olurlar. Onun için mu
hakkak surette tıbbi nezaret ve kontrol altın
da kullanılması azimdir. 

Muhterem Mebrure Aksoley Hanımefendi 
buradaki konuşmalarında birçok Türk kadını
nın bu ilâca muhtacolduğundan bahsettiler. 
Kendileriyle beraberim. Ve esasen kanunun 
getirilmesindeki maksat ve gaye şu olması lâ-
zımgelir. Bir kadın dar havsalalıdır, tıbbi za
ruret vardır, uzun bir zaman çocuk yapmama
sı lâzımdır. Anlarım, buna bu ilâçlar ve vası
talar tatbik edilmelidir. Bir aile çok çacuklu-
dııı, besliyememektedir, iktisadi zaruretler var
dır. Evet sizinle beraberim. Bunlara bit ilâç
ları tatbik etmeli ve daha fazla çocuk yapma
malarına yardım etmelidir. Sosyal zaruretler 
vardır. Yeni evlidir, ikisi de çalışmaktadır ve 
'hayatlarını kazanmak mecburiyetindedirler. O 
halde bunlara yardım etmek lâzımdır ve za
ruridir. Ama bu kanunun birinci maddesinden 
itibaren aşağıya doğru tetkik ettiğimiz de su 
zaruretleri kapsıyan bir keyfiyeti ben göre
memekteyim. Bu noktalarda beraber olduğumu
za göre ben bir değiştirge önergesi verdim ve 
onda diyorum ki nüfus plânlaması ailenin tıbbi 
sosyal, ve ekonomik zaruretlerle istediği zaman, 
istedikleri sayıda çocuk sahibi olmaları demek
tir. Bu husus gebeliği önleyici tedbirlerle tıb
bi nezaret altında ve endikasyonlarda tatbik 
eder. Tıbbi zaruretler dışında gebelik sona er-
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dirilemez veya sterilizasyon veya kastrasyon ı 
ameliyesi yapılamaz. 

Şimdi burada bu üç hususu, tıbbi, sosyal ve 
iktisadi endikasyonlarda zaruretleri koymuş bu- ı 
Ilınmaktayız. Buna Yüksek Heyetiniz iltifat 
eder de değişiklik önergemiz kabul edilirse, zan
nederim, istihdaf edilen gaye tahakkuk eder 
ve diğer maddelerde de buna muvazi olarak 
iki maddede değiştirgemiz olacaktır ve böyle
likle diğer maddeleıde de istihdaf edilen gaye 
tahakkuk edecektir. Ama bugünkü Hükümetin 
getirdiği veya komisyonun kabul ettiği birin
ci madde kabul edildiği takdirde ben kendimi 
büyük vebal altında hissederim. Ve bunun al
tından kalkabileceğimi tahmin edemem. Onun 
için lâzımgelen irşatları buyurursanız onu da 
tashih edelim ve bu şekilde çıkması yerinde olur j 
kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kınaytürk, 
aleyhinde. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Muh
terem Başkan, -sayın arkadaşlarım, nüfus plân-
lanlaması kanun tasarısının tümü üzerinde ko- j 
nusurken prensibinde, kanunun esas ruhunda, 
üzerine basarak ayrı olmadığımızı defaatle tek
rar ettik. Yalnız bütün üzüntümüz benden evvel 
konuşan arkadaşlarımın da beyan ettikleri gibi, 
bir hekim olarak, bu kanunun noksan bir tetkik, 
noksan bir etütle getirildiği ve daha memleket ı 
gerçeklerine uygun önem taşıyıcı tedbirlerden ı 
geçtikten sonra lüzumlu ise, bu kanunun öyle | 
çıkarılması gerektiğini beyan ettik. Şimdi birinci 
maddenin tetkikinden de görüyoruz ki, benden 
evvel konuşan Sayın Hocam Tahsin Banguoğlu, 
dâvanın fertlerin istediği veya dilediği sayıda 
nüfus sahibi olmak değil, Hükümetin istediği sa
yıda ifadesini beyan ettiler. Ve buna mümasil 
sosyalist bir hüviyet taşıdığını da izah ettiler. 
Ben bunlar üzerinde durmıyacağım. 

Sayın Mustafa Gülcügil arkadaşımla üzerinde 
konuşurken, tıbbi zaruretleri de beyan buyurdu
lar. 

Şimdi maddeyi huzurunuzda okumama müsa
ade buyurursanız, «nüfus plânlaması fertlerin» 
biz yine «fertlerin» kelimesi üzerinde durmak is
teriz. Her fert yani istiyen her şahıs, kadın, tek 
olarak doğumu istem ivecek... Bu Anayasaya uy
gundur. Ama bizim Türk anane ve gelenekleri
mizle aile bağları ile nasıl bağdaşacaktır? Hattâ | 
dün bir arkadaşımızın da beyan ettiği gibi, suni I 
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ilkahın dahi nasıl olmıyacağmı Sayın Hükümet 
Sözcüsünden ve komisyon başkanından öğren
mek isteriz. Binaenaleyh, biz buradaki fertlerin 
kelimesi üzerinde duruyoruz. Dâva Türk milleti
nin harsını ve ananesini bozmamak, aile mefhu
munu dün bir arkadaşımızın yanlış anladığı gibi 
Anadolu'da kadına aile derler, biz öyle demek 
istemedik, aile karı - kocadan bahseder. Aile ge
rek iktisadi, gerek tıbbi, gerek sosyal bakımdan 
eğer hakikaten çocuk istemiyorlarsa aile olarak 
müracaat edecek. Yoksa önüne gelen eczaneden 
aspirin alır gibi, alıp kullanırsa, takdir buyurur
sunuz ki, Türk milletinin Türk aile bağının bağ-
daştıramıyacağı bir probemle karşı karşıya kalı
rız. O bakımdan yine müsaade buyururlarsa biz 
«ailelerin istedikleri sayıda» ibaresini kabul ede
lim. Yalnız yine öğrenmek isterim ki, «istedikle
ri zaman» âdeta özür diliyerek hekim olarak has
sasiyetimden üzüldüğüme hamledin ve yine he
kim olan Sayın Hükümet Sözcüsü arkadaşıma 
sormak isterim. İstediğimiz zaman, biz tabiatla 
karşı karşıyayız, nasıl çocuk yaparız. Normal 
kadın ve normal erkek istedikleri zaman dahi ço
cuk yapamaz, hâdiseyi hesaplıyamazlar. istedik
leri zaman, zaman lâfını müsaade buyururlarsa, 
kaldırsınlar, «fertleri», «aileyi» ötekinden de «is
tedikleri» ibaresini oradan müsaade buyurulursa, 
çıkarsınlar. Nüfus plânlaması ailenin belki istedi
ği sayıda çocuk yapmak şeklinde, zamanı, ben 
özür diliyerek söyliyeyim, elimizde olmıyan bir 
tabiat varlığıdır. Zamanla bu mümkün değildir. 
Bana yalnız şu cevabı vermesinler. Normal bir 
kadın, normal bir erkek. Bunu ben evvelâ soyu
yorum. Normal bir kadın, normal bir erkek dahi 
istediği zaman hesaplı olarak çocuk yapmak kud
retini haiz değildirler. Tabiatiyle bu bir gerçek
tir. Yüzde bir hesaptır ama pek mümkün değil
dir, tabiat karşısında. Yani Yüksek Heyetinizin, 
kıymetli Senatomuzun, böyle bir ibareyi Türk 
kanunlarına koymamasına, dikkat etmesine gön
lüm razi oluyor, takdirlerinize arz ederim. Sonra 
okuyorum «bu husus gebeliği önleyici tedbirlerle 
sağlanır.» Efendim «bu husus» tan sonra müsaa
de buyururlarsa, Sayın Gülcügil arkadaşım be
yan buyurdular, ben de üzerinde duracağım. 
«Bu husus sosyal, tıbbi ve ekonomik zaruretler 
göz önünde tutularak» ibaresini koyarsak, sosyal, 
ekonomik, tıbbi şeyleri izaha lüzum görmüyorum, 
vaktinizi almıyayım. Çünkü arkadaşlarım izah et
tiler. Eğer kanun çıkacaksa, ben zaten tekrar arz 
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edeyim, belki yanlış anlıyanlar olmuştur," sordu- I 
lar. Kanunun ruhuna değil, kanunun yarın için, 
beş, on sene sonra için diğer memleketlerden 
alınmış istatistiklerin getireceği akibetlere üzü
lerek noksan tetkik edildiği için üzerinde duruyo
rum. Nitekim bunları beyan ettim. Millî Savun
ma cephesiyle, tarım cephesiyle, marif cephesiy
le tetkik edilmelidir. Dün bir arkadaşım bu yollar
dan tetkik edilirse bu kanun çıkmaz, dedi. Mem
leket gerçeklerine uymuyorsa çıkmaz, illâ çıkma
sı şart değildir. Plâna göre çıkması lâzımdır, di
yecekler belki... Plâna koyduk diye illâ nüfus 
plânlamasını gerçekleştireceksek memleket gerçek
lerine uygun değilse, memleketin realitesi, nüfus 
plânlamasını gerektirmiyorsa illâ çıkarmak mı lâ
zım? Benim arz ettiğim; diğer vekâletleri ve Türk 
milletini ilgilendiren bu kanun iyi tetkik edildik
ten sonra çıkmalıdır. Bu fikirle beraberim. 

Dâvanın noksan olduğunu söylüyorum ve 
bunu da bu maddede tekrar görüyorum. Arz 
ettiğim gibi, Sayın Tahsin Banguoğlu hocamın 
teklifine taraftarım. Noksan olduğu için çıkma
masına taraftarım. Eğer kanun c1ka.2a.ksa, şu 
birinci maddenin lârj olan hudutlarını muhak
kak çerçevelemek zorundayız. Ve arz ettiğim 
gibi bâzı kelimelerin üzerinde de durarak «aile» I 
ve istedikleri zaman mümkün olmıyacağı gc- I 
rekçesiyle ben de bir takrir vermiş ibulunuyo- I 
rum. iltifatınıza mazhar olursa herhalde vazi- I 
femi'zi yapmanın gururu içerisinde, memlekete 
faydalı bir şeyler yapmanın zevkine ulaşmış I 
oluruz. I 

Arkadaşlarım, ha.kikaten ilâçlar, araçlar ka- I 
nunun diğer maddelerinde yok. Gerek Komis- I 
yon sözcüsü ve gerekse Hükümet sözcüsü buna I 
cevap verecektir. Onları gereken maddelerde I 
koymak lüzumunu veyahut verilme şekillerini I 
yüksek iltifatlarınızla koyabiliriz. Ama bu mad- I 
dede çok geniş bir hudut vardır ki, zaten .ka- I 
nunun ruhu burada, bu maddede. Bu maddeyi I 
arz ettiğimiz şekiller çerçevesi içinde süsler, I 
Türk Milletinin sağlığı, Türk Milletinin varlı- I 
ğı. Türk Milletinin askerî gücü, bir kelime ile I 
Türk Milletini ayakta tutacağına inandığımız 
bu kanunun genir> mânası ile hudutlarmıasma I 
inanıyor ve arz ettiğim gibi sosyal, ekonomik, 
tıbbi zaruretleri göz önünde tutmak ve yapıla- I 
cak yarın için .kanunda yok buyuracaklar, fa
kat yapılacak, yarın için araç ve ilâçlar veril- I 
meşinin muhakkak hekim kotrolu ve hattâ ben | 
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daha da ileri giderek söyliyeceğim, özür dile
rim, demin Mustafa Gülcügil arkadaşım da söy
lediler. Bir dağ köyünde sosyalizasyon bilgisi 
diye iddia etseler dahi oradaki bir ebe bu işte 
mütehassıs olmıyan bir hekimin koyacağı spiral. 
Şimdiden bugün spiral yoktur buyuracaklar. 
Yarın bir şey gelecek, spiral veya başka bir 
araç koyacak, ben şimdi umumi olarak konu
şuyorum. Spiral veya hap gelişi güzel verilemez 
arkadaşlarım. Bu bakımdan tıbbi, ekonomik ve 
sosyal yönler düşünülmekle beraber «bu işle yet
kili, salahiyetli bir hekimin kontrolunda yardım 
yapılır» diye buraya .koyarsak kanunu çerçeve
lemiş ve hiç olmazsa beklenen neticeyi almak 
imkânını sağlamış oluruz, kanaatindeyim . • 

Arz etti arkadaşlar, ilâç evvelâ spiral ko
nursa, ki, şimdi konuyor demiyecekler, böyle 
bir alet yok diyecekler. Fakat yarın koyacak-
lardıı1. 

Dün umumi konuşmamda bahsettim, evvelâ 
vajen yolunun iltihapsız, temiz olması gerek
mektedir. Binaenaleyh bütün şehirlerde temiz 
ve dikkatli olan çok azdır. Nasıl olur ki, dağ 
köyünde hunu koruz ? Nasıl olur ki, 'kadını böy
le bir felâkete sürüler iz . Kaldı ki, konduktan 
Ponra da kendiliğinden çıkma vardır. Hattâ 
düşüp farkına varmadan istenmiyen gebelikler 
ve ona ilâveten daha bir çok mahzurlar doğu
rabilir. Bu maddeye vukuu muhtemel kötü 
akibetleri de belirterek çerçevelemek lüzumunu 
arz etmek için ifade ediyorum. Ben unuturum, 
seyeheta gidersem icabında cebimdeki ilâcı al
mam. Benim gibi unutanlar da bulunabilir, unu
tulduğu zaman gebeliği, kamçılar ve gebeliği 
kamçıladığı zaman da husule gelecek gebelik
ten istenmiyen ahvalde husule gelecek doğum
lar olur. 

• BAŞKAN — Sayın Kmaytürk, bir dakikanız 
var. 

ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Devamla) 
— Binaenaleyh, bunu arz etmekten kasdımız; 
istenmiyen çocuklar doğduğu gibi tıbbi kürtaj, 
dün bahsettim. Yani kanamalar, önüne geçemi-
yeceğiniz kanamalar. Bunları lütfen sorunuz 
arkadaşlara. Tamamen meslekî duygu ve ıstı
rabın acısını ifade ederek sizlere hitabetmek 
istiyorum. Bu işle meşgul olan hekim arkadaş
lara sorunuz realite budur. Kaldı ki, bu ilâçlar 
bahsettiğim gibi henüz mahiyeti belli değildir. 
Fakat yine Sayın Hükümet sözcüsü ve Komis-

— 179 — 

http://c1ka.2a.ksa


G. Senatosu B : 57 
yon Başkanı buyuracaklardır, Kmaytürk böy
le söyledi diyeceklerdir. Bu ilâçlar burada yok-
ki diyecekler. Yok ben de kabul ediyorum. Ka
nunun maddesi larj olabilecek. Bunu söyle
mekten kasdım, tahdidedelim. Buraya öyle bir 
veçhe verelim ki, bu madde, bu kanun çıkacak
sa arz ettiğim gibi her önüne gelene aspirin ve
rir gibi değil, Türk an'anesi Türk ailesi bozul
mamak için karı - koca gidecek biz çocuk isle
miyoruz diyecek. Amerika'da böyledir-. Tine 
(lülcügil arkadaşım Sayın Nusret Fişek'e söy
lediler, kitaplar oradan bize hergüu geliyor. 
Bazı aletlerden bahsettiler. Karı - koca gidiyor, 
sosyal, ekonomik, tıbbi tavsiyeler için hekim 
tarafından ifadesi almıyor. Siz gidiniz deniyor, 
kendisine, bir hafta sonra tetkik edildikten son
ra çağrılıyor, siz hakikaten çocuk yapamazsı
nız, geçiminiz şudur, size bir sene müsaade, 
kontrolümüz dâhilinde bu ilâcı alacaksınız di
yorlar, dağ köyünde değil, araçlarla, gidip spi
ral koymakla değil... Binaenaleyh kontroller 
yapılarak ekonomik, sosyal ve tıbbi cepheleri 
ele alınarak bu yardımlar öyle yapılıyor. Yok
sa aspirin gibi almak hatadır, çarpıntı yapar. 
Onun için yönetmeliklerin ne şekilde olacağını 
biliyoruz. Binaenaleyh bu izahlardan sonra 
Sayın Mebrure Aksoley arkadaşımızın buyur
dukları gibi; Türk köylü kadınına ıstırap duy
mamak şu yüksek heyetinizde hiçbir arkadaşı
mız yoktur ki, Türk köyünü bilmem iş olsun, 
Hepiniz bilirsiniz ıstırap duymamak yardım et
memek elden gelmez. Ama gelişi güzel yardım
lar o beklediğimiz neticeyi, Sayın Mebrure Ak
soley getirmez. Ve bir daha. köye gittiğinizde 
köylüler yakanıza yapışırlar. «Biz ondan daha 
kötü durumdayız» derlerse o zaman bu işin 
içinden çıkamayız. Onun için arz etmek istedi
ğim şeyi, topluyorum. Birinci madde çok şü
mullüdür, geniştir. Yüksek iltifat ve takdirle
rinize üzerinde durduğum bâzı kelimelerin ıs
lâhı ile «aile ve istediği zaman» mefhum lan 
sonra da verilecek ilâcın sosyal, ekonomik ve 
tıbbi zaruretleri ve buna ilâveten de bu işte 
yetkili mütehassıs arkadaşların kontrolü ile 
köylerde yapılacak. Şehirlerde değil, hamdol-
sıın. Bugün Türk köylüsü gebe kalmamak için 
çehre inip. bir Devlet hastanesinde veyahut 
diğer vekâletlere ait pek çok sağlık teşkilâtı
mız da Sigorta olsun, Millî Savunma olsun her 
hangi birinde bir hekim bulup buna lüzum 
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gösterip reçete ile, tavsiye ile alması şekillerini 
bu maddeye ithal ederseniz sizinle beraber- ol
mamaya o zaman imkân yoktur. O zaman ümi-
dederiz ki, vazifemiz daha kolaylaşır. Arkadaş
larımızın buyurdukları gibi bu kanundan bek
lenilen netice alınır. Türk kadınına, Türk Mil
letine hepimiz büyük yardımcı olmuş oluruz. 

Huzurunuzu işgal ettim, dinlemek 1 Atfımda 
bulunduğunuzdan dolayı teşekkür ve hürmet
lerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Açık oyunu kullanmıyan ar
kadaş var mı? Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Bu arada bir kifayet takriri gelmiştir. Sayın 
Âdemoğlu ile beraber b' üyenin konuştuğu tes-
bit olunmuştur. Buyurun Sayın Âdemoğlu. 

MEHMET NlTRt ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Saym Başkan, muhterem senatörler, hayatta 
şanslı insanlar bulunduğu gibi parlâmento ha
yatında da şanslı kanunlar şanssız kanunlar da 
vardır. İşte lıeninı kanaatimce Nüfus Plânla
ması kanunu da bu şanssızlığa taraf olan bir 
kanundur. Şanssızlık şurada; uzun müddet ev
vel Millet Meclisinde görüşülmüş, tartışılmış 
kabul edilmiş. Senato komisyonlarında görü
şülmüş, memleketin ilim otoriteleri, gerek ikti
sadi gerek tıbbi otoriteleri çağrılmış bu komis
yonlarda dinlenmiş, onların fikirleri alınmış, 
komisyondan müspet çıkmış, fakat Hükümet 
düşmüş. Hükümet düşünce eski Bakan tabiî 
çekilmiş. Yeni Bakan vazifesi dolayısiyle 
Şark'a gitmek mecburiyetinde kalmış. Onun 
gitmesi bâzı kafalarda istifhamlar yaratmış. 
I-Uı şekilde kanun bu ahval üzere, bir arkadaş 
söylediğini iki üç. kere söyleyip ifade buyur
muş ve aynı şeyleri söylemiş, bir kısmı, bu ka
nunu ideolojik sebeplere bağlamış. Bir kısmı 
bu kanunun tümü üzerindeki konuşmalarda da 
birinci madde üzerindeki konuşmalarda da işin 
daha çok tedavi cihetinden ele almış, inceden 
inceye bütün teferruatına kadar sanki burada 
bir tıbbi seminer yapıyormuşuz gibi tedavi kıs
mına girmiş ve tedavinin kötü neticelerinden 
bahsetmiş ve bu şekilde iki gündenberi '>-f> 
maddelik bir kanun bir türlü çıkmak imkân ve 
nasibini bulamaınıştır. 

Muhterem senatörler, herşeyden evvel şunu 
arz edeyim ki, bu kanun çıktığı takdirde Sağ
lık Vekâletinde bir heyet kurulacaktır. Bu he
yetten evvel bir yönetmelik hazırlanacaktır. 
[>u yönetmelikte» bu kanunun tatbikatının bü-
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tün ince teferruatı gözden geçirilecek ve teslüt 
olunacaktır. Ondan sonra tedavi safhasında biz
lerin değil, yani ne pratisyen hekimlerin, ne 
mütehassısların, ne de operatörlerin, müsaade
nizle meslekin hakiki sahipleri olan nisaiye mü
tehassıslarının, profesörlerinin ve memlekette 
bu mânada otorite olan şahısların iştiraki ile 
bir heyet kurulacak ve bizden çok daha üstün 
olan yönetmelikte yer alarak ilâç mı, vasıta 
mı, öğüt mü, bunların hangisi memlekete fay
dalı ise bunlar görüşülecek ve kararlaştırıla
caktır. Şimdi buraya çıkıp konuşan muhterem 
arkadaşlarım, hattâ muhterem meslektaşlarını 
mütemadiyen ilâç ve spiralden bahsederler. 

Aziz arkadaşlarım, gebeliğe mâni olmak 
mutlaka ilâç veyahut araç kullanmakla olmaz. 
Ben şimdi Senatoda bulunan iki veya üç ço
cuklu arkadaşlara soruyorum, hangi ilâcı veya 
aracı kullanıyorsunuz? Xc ilâç kullanıyorsu
nuz ve ne de araç kullanıyorsunuz. Fakat ço
cuklarınızın adedi iki veya üçü geçmiyor. De
mek ki, siz birşeyler biliyorsunuz. O şeyleri 
müsaade edin de biz de köylülere öğretelim. 
(Sağdan «öğretme diyen yok ki, öğretilsin» 
sesleri) Muhterem arkadaşlar, sayın arkadaşı
mın konuşmalarından bâzı notlar aldım. Mese
lâ ; bu kanun genç Türk neslini iniha edecek
tir. Yok böyle birşey. Nasıl çıkarıyorlar, nere
den çıkarıyorlar an Uyamıyorum. Bu kanun ar
kadaşlarını. işte perişan, okuyanııyan, geçimi
ni temin edemiyen, mevcut bir çocuğuna bir 
yenisini daha katmak istemiyen aile için ce
nin teşekkülüne mâni olacaktır. Yani sperma
nın ilkahına mâni olacaktır. Bunun gem; Türk 
neslini imha etmekle alâkası nedir ' 

îlmine, irfanına hürmet ettiğimiz sayın bir 
senatör çıkıp buraya diyor ki, yalın ayak ço
cuklar bu yurdu kurtarıyor, diyor. Hayır, ka
tiyen bu memleketi yedisinden yetmişine kadar 
bütün Türk Milleti kurtarıyor. 

Yağma yok, öyle şey yok.. Köylünün nefer 
olan çocuğu ön safta gidecek bizini iki veya 
üç, gözünün içine baktığımız çocuklarımız ar
ka safta bu memleketin kurtarılmasına çalışa
cak, öyle şey olmaz arkadaşlar. Yağına yok. 
O halde sizler de altı tane çocuk dünyaya geti
rin ve yetiştirin. 

Yine bir arkadaşımız, Türk Milletini kısır
laştıran bir kanun, diye bu kanundan 'bahsetti
ler. Yok böyle şey arkadaşlar. Bir anket oku

dum, o ankette on çocuğu olan aile 11 nciyi is
tiyor, işte o yapacak onbirinciyi. Ama 4 çocuk
lu olan bir aile beşinciyi istemiyor, o da yap
ın lyacak. Müsaade buyuran da sizin bildiğiniz 
ve tatbik ettiğiniz en basit çareleri onlara da 
öğretsin, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
ve onlar da istediği zaman yapsın, istediği za
man yapmasın, tstiyen aile yapsın, istemiyen 
aile yapmasın. 

Yine bir arkadaşımız beceriksiz Hükümetler 
böyle bir kanunu getirir diyor. Hayır arkadaş
lar, bilâkis ileri memleketlerde, gelişmiş mem
leketlerde bu kanun tatbik ediliyor, deri kal
mış memleketlerde bu kanım tatbik edilemi
yor. 

Yine bu kanunla nüfusumuzun azalacağr 
endişesi duyuluyor. Ben bu endişenin nereden 
geldiğini anlıya iniyorum. Fakat belki diyo
rum, bu arkadaşlarımız şundan endişe duyu
yorlar. Kendilerinin iki veya üç ten fazla ço
cukları yok, yarın 8-9 çocuk sahibi aileler, 
1.0 ncuyu, 11 nciyi yapmıyacaklar ve 5-6 ço
cuklu aileler 7 nciyi veya 8 nciyi yapmıyaeak 
lar ve memleket nüfusu senede 900 bin kişi 
artmıyacak. İşte endişeleri bundan diyorum. 
Af buyurun, biraz egoizme gidiyor bu arkadaş
lar. Ben yapmıyayım, bankaları yapsın. Başka
sının çocuğu ile ne diye öğüneceksin. Hayır, 
evvelâ sen çocuğunla öğün, ondan sonra başka-
siyle. 

Arkadaşlar, hepiniz bilirsiniz ki, Anadolu'
da doğurduğu dokuzuncu çocuğunu, onuncu 
çocuğunu dışarıya, soğuğa bırakır. Çünkü o 
kürtaj bilmiyor, o başka usuller bilmiyor, bil
diği basit usulle çocuğunu imha edememiştir.. 
Doğurduğu zaman dışarı bırakıyor, dışarıda 
zatürrie, şu bu olsun ölsün diye. (rünahtır bu. 
yazıktır. İşte bu şekilde Türk nesli imha edilir, 
yoksa bu. kanunla değil. 

Bu kanun noksan getirilmiş. Hayır. Türki
ye'de Nüfus Plânlaması Kanunu kadar etraflı 
tetkik edilmiş ve halk oyuna sunulmuş ve halk 
oyu tarafından kabul edilmiş bir tek kanun da
ha gösteremezsiniz bana. Şunu tekrar tekrar 
arz etmek isterim ki, arkadaşlar, bu kanun işin 
esasını halledecektir. Bu kanunun tıbbi yöneti-' 
mi. bu kanun nasıl tatbik edilecektir, bunu ka
tiyen 'burada halletmiyoruz. Bunu, bir yönetme
lik tanzim edilmek suretiyle, ilim otoriteleri
nin, ilim adamlarının bilgilerinden istifade edil-
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inek suretyle tedavi kısmı ikmal edilecektir. 
Yoksa, biz burada ne kadar konuşursak, konu
şalım, müsaadenizle ne ben bir dâhiliye müte
hassısı olarak Nuri Âdemoğlu'nun ve ne de 
başka bir arkadaşımın hiçbir zaman memle
ketin otoriteleri olan o nisaiyeciler kadar bu 
işe aklımız ermez. 

Muhterem arkadaşlarım, kanun ayrı, iş ih
tisas ayrı iş değildir. Bu kanunun kanun kısmı 
buradan çıkacaktır, yönetmelik kısmı bizim bu
rada çıkaracağımız birşey değildir. Yönetmelik 
kısmı tamamiyle ihtisas erbabının, ilim adam
larının elinden çıkacaktır. Tedavi usulleri on
lar tarafından tesbit edilecektir. 

Şunu da son olarak arz etmek isterim ar
kadaşlar: Mutlaka ilâç ve gereç değil. Bir ke
re spiraller her hangi bir hekim tarafından 
değil, ebe tarafından hiç değil, mutlaka bir ni
saiye mütehassısının muayenesi ve nisaiye mü
tehassısı, buna spiral konulur derse, kullanıla
bilecektir. Ebe katiyen, zinhar spiral kullana
maz. Diğer taraftan bu kanunun çok basit sis
temleri, çok basit tarafları var arkadaşlar. Ya
ni bizim de kullandığımız, bildiğimiz, ilâç ve 
gerece lüzum göstermiyen çok basit tarafları 
vardır. Evvelâ o tarafları kullanılacaktır. 

Bu kanunun tıbbi tarafı bir yönetmelikle 
tanzim edilecek ve bu yönetmelik de bir ilim 
heyeti tarafından hazırlanacaktır. 

Vaktinizi aldım. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Anayasayı ihlâl suçundan 
Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin 
cezalarının kısmen affı hakkındaki 78 sayılı 
Kanunun ikinci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkındaki kanun teklifinin açık oylaması
na 113 üye katılmış, 89 kabul, 21 ret, 3 çekin-
ser oy çıkmıştır. Kanun kabul edilmiştir. 

Bir kifayeti müzakere takriri vardır. Ittı-
lalarınıza arz edip, oylatacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Madde hakkında altı arkadaş konuştu. Ko

nu aydınlandı. Yeterliğini arz ederim. 
Tabiî Üye 

Sami Küçük 

BAŞKAN — Yeterliğin aleyhinde buyurun 
Sayın önal. 

SAKIP ÖNAL (Adana) — Sayın Başkan, 
Sayın senatörler; «Nüfus plânlaması, fertlerin 
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istedikleri...» dendiği zaman oraya bir nokta 
koymak icabediyor. 

Bu kanunun 1 nci maddesi Türkiye'de aile
yi kabul etmiyor. Aileyi kabul etmiyor. «Fert
ler» diyor. Kim bu fertler? Evli, bekâr hepsi
ni içine alıyor. 

BAŞKAN — Kifayet hakkında. 
SAKIP ÖNAL (Devamla) — Evet, kifayet 

hakkında. Bir neticeye varmak için hatırlıyo
rum Sayın Başkan, müsaadenizle. Esasa gir
mek icabedecek belki. 

Şimdi, bu memleketin kaderini çizerken bir 
nüfus plânlamasiyle gelirken, Millî Savunma
yı alâkadar eder dedik, onunla bir irtibat ku
rulmadı, kanun gene olduğu gibi geldi. Tarım 
Bakanlığını alâkadar eder dedik, yine aldırıl
madı, gene kanun öyle geldi. 

italya bütün maddi imkânlarını kullan
mış, seferber hale gelmiş, kol gücünü, fikir gü
cünü ham maddesini son haddine kadar mamul 
hale getirmiş, nüfusu kâfi gelmez olmuş, bir 
nüfus plânlamasına gitmiş ve nüfus ihracetme-
ye başlamış. Almanya, yine öyle. Amerikayı 
alın öyle, ingiltere'yi alın öyle. Bütün imkân
larını kendi memleketlerinin toprak altı ve 
toprak üstü bütün servetlerini insan gücüyle 
seferber hale getirmiş, bir km2 ye düşen nüfus 
bir muvazene unsuru haline gelmiş, ama artık 
nüfusun artmasında fayda görülmediği için 
bir nüfus plânlamasına gidilmiş. 

BAŞKAN — Sayın önal, beni mazur gö
rün. Şu ana kadar kifayet kelimesi dahi ağzı
nızdan bir kere olsun çıkmadı. Hiç olmazsa ba
şına veya ortasına kifayeti müzakere takriri 
deyin. 

SAKIP ÖNAL (Devamla) — Kifayeti mü
zakerenin aleyhinde konuşuyorum, bâzı esbabı 
mucibeler serd edeceğim, bunlar ana hatlarıdır. 
Bunlar üzerinde ayriyeten konuşacağım. 

Onun için bir memleketin asli unsuru insan
dır. Bunun kol gücü ve fikir gücü vardır. 

BAŞKAN — Lütfen kifayetin aleyhinde 
konuşunuz Sayın hatip. 

SAKIP ÖNAL (Devamla) — Kifayete gire-
ceğim Saym Başkan, lütfen, rica ediyorum... 
însan unsurunu kırmakla bu iki gücden mah
ram olan bir memleketin ham maddesi işlene-
mez, sanayii kurulamaz, ziraati ihya edilemez, 
ormanı ihya edilemez. Bilerek olsun, bilmiye-
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rek olsun, bu birinci madde de; «fertlerin...» 
dendiği zaman bu memleketin istikbaline, ka
sıt vardır, kanaati içindeyim, af buyurun. 

BAŞKAN — Yani mesele aydınlanmamış-
tır, diyorsunuz. 

SAKIP ÖNAL (Devamla) — Aydınlanma-
mıştır. Çünkü bu memleketin iffetine kasıt var
dır. Bu bakımdan mesele aydmlanmamıştır. Ki
fayetin burada kabulü, yersizdir. Genç okullu 
kızlarımız var, yarın onlar hepsi birer meslek 
sahibi olacaktır. 

Genç yaşlarda hislerine kapılırlarsa, iffet
ten mahrum kalırlarsa bu kanunu çıkaranlar 
mesul olacaklardır. Onun için kifayetin aley
hinde konuşuyorum. Bu memleketin kaderiyle 
oynamıyalım. Hiç olmazsa buraya 1 nci mad
deye, «Aile Plânlaması» diyelim, ailenin, karı 
ve kocanın müşterek müracaatı halinde, tatbik 
olunabileceği hakkında hüküm koyalım. 

Daha geniş konuşacağım. Kifayetin aleyhin
de rey kullanmanızı hassaten rica ediyorum, 
arkadaşlar. 

NlYAZl A'JIRNASLI (Ankara) — Kifaye
tin lehinde söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Efendim, kifayetin lehinde ve 
üzerinde söz vermemiz mümkün değildir. 

Efendim, kifayet takririni oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kifayeti müzakere takriri kabul edilmiştir. 

Komisyon adına Sayın sözcü Betil, buyuru
nuz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Muhte
rem arkadaşlar, görüşülmekte olan tasarının 
1 nci maddesinin aleyhinde söz alan arkadaşla
rımız sanki çocuk yapmak izine bağlıymış, ço
cuk sayısı tahdide bağlıymış, sanki gebelik iza
le edilebilirmiş, sanki çocuk yapmak kudreti 
giderilebilirmiş gibi, gebe kalmaya, gebeliğin 
izalesine, gebe kalma kudretinin izalesine ma
tuf müdahale tedbirlerine bu tasan izin veri
yormuş gibi konuşmuşlardır. Tasarının görüşü
len birinci maddesinde, hiçbir mercie, hiçbir 
suretle böyle bir müdahale yetkisi veren hü
küm yoktur. Tasarının diğer maddelerinde de 
hiçbir mercie, hiçbir surette bu çeşit bir mü
dahale yetkisi veren hüküm yoktur. 

Keza tasarıda ilâç ve araç isminden de bah
sedilmemiştir. Gebeliği önleyici ilâç ve araçla-
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rm niteliği Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğınca Tıp fakülteleri öğretim üyelerinin de ka
tılacağı bir komisyonun yazılı mütalâası alın
mak suretiyle tes'bit edilecektir. Gebeliği önle
yici tedbirler Hükümet tarafından müdaha
lelerle değil, fertler arzu ettikleri takdirde, 
fertlerin kendi istekleriyle yürütebilecekleri 
tedbirler olarak mütalâa edilmiştir. 

O halde istiyen gebe kalabilecektir. Istiyen 
dilediği kadar çocuk doğurabilecektir. Gebe
lik, gebe kalan arzu etse dahi tıbbi zaruret dı
şında izale edilemiyecektir. Çocuk yapma kud
reti kendisi tarafından arzu edilse dahi tıbbi 
zaruret, hariç izale edilemiyecektir. O halde bu
nun neresinde müdahale vardır? Neresinde bu 
müdahalelerde memleket için zarar doğması ta
savvur edilebilir. Muhterem arkadaş
lar, kanun gebe kalmak istemiyen, fakat bu 
konuda bilgisi bulunmıyan kimseye bilgi ver
mek bakımından sadece yardım derpiş etmiş 
bulunmaktadır. 1, 3, 5,.. çocuk doğurmuş bu
lunan anaya, artık kendisi, daha fazla çocuk 
istemiyorsa, gebeliği önleyici bilgi, ilâç ve araç 
vermek bakımından sadece yardımı derpiş et
miş bulunmaktadır. Hiç bir suretle zor bahis 
mevzuu değildir. 

Muhterem arkadaşlarımdan birisi birinci 
madde, rüşveti kelâmdır dediler. Birinci mad
de samimiyetten mahrumdur dediler ve asıl 
maksadın, saklandığından bunun dolambaçlı 
yoldan ifade edildiğinden bahsettiler. 

Muhterem arkadaşlar, tasarının birinci 
maddesi maksadı olduğu gibi, bütün samimiye
ti ile bütün vuzuhu ile ifade etmektedir. 

Bu kanunun tedvininden maksat, gebe kal
mak, ana olmak istiyenlere asla mâni olmamak
tır. Lütfen tasarıda gebe kalmak, ana olmak 
istiyenlere, her hangi bir merci tarafından mü-
dahalo edilmesi imkânı veren bir hüküm bu
lunduğunu göstersinler. Yoktur, gösteremezler. 
Çünkü tasarıda böyle bir hüküm yoktur. Bu 
tasarıda, 3 - 4 - 5 - 1 0 çocuk sahibi olan, ana
lara, 4 ncü, 5 nci, 11 nci çocuk doğuramazsm 
diye bir hüküm mevcut değildir. Hiçbir mercie, 
bu konuda hiçbir müdahale yetkisi vermemekte
dir. 

Tasarının aleyhinde bulunanlar, tasarının 
filân maddesinde, filân fıkrasında, filân mercie 
yetki veren sakilde bir hüküm saklıdır, desin-
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ler. Bunu diyememişlerdir. Çünkü böyle bir 
hüküm yoktur. 1 nci maddenin rüşveti kelâm 
olduğu ve Hükümetin bu teklifi yaparken daha 
önce Beş Yıllık Kalkınma Plânına giriş ve bu 
plânın kabulü sırasında konunun l'elıinde olan
ları samimiyetsizlikle itham ederken insaflı 
olmaları gerekirdi. Şu balkımdan ki, ilim her
kese kapılarını açan bir konudur, ilim karşısın
da hepimiz; daima hürmetle eğiliriz. Buna 
sahibolanlara da hürmet ederiz. Ve hepimiz her 
şeyden evvel buna muhtacız. Ancak, gebeliği 
önleyici tedbirleri sade vatandaş kütlesi öğ
renmesin demek, gebeliği önleyici ilâç ve araç
ları sade vatandaş kütlesi öğrenmesin demek, 
ilmin bu sahasına acılan kapıyı sade vatandaş 
kütlesine kapamak demektir. İlmin hiçbir ger
çeği hiçbir vatandaştan - hattâ ilim millî de 
değildir; bütün insanlığı ilgilendirir -, hiçbir 
insandan gizlenemez. İlim adamı ilmî bilgisi
nin o kısmını, bu kısmını, o dalını, bu dalını hiç
bir kimseden esirgemez. Memleketimizde sade 
vatandaşların imkânsızlıklarımız yüzünden geç
miş devirlerde Sektiğimiz çeşitli büyük sıkın
tılar yüzünden muhtacoldukları bilgiyi bizzat 
alabilecek hale gelememişlerse kabahat ken
dilerinde mi sadece? Bundan sarfınazar, bir 
insanın her dalda bilgi sahibi olması mümkün 
mü? İnsan kudreti buna yeter mi? O halde 
okuyamamış ve öğrenememiş olanlara, öğren
mek ihtiyacında bulundukları konular üzerinde 
bilgi vermek, başta bilenlerin, sonra Devletin, 
hiç şüphe yok, görevleri arasındadır. Filân 
dalda, bilgi sahibi olmuş fakat filân konuda 
bilgi sahibi olamamış kimselerin bilgi sahibi 
olamadıkları dalda bilgi sabibi omalarını temin 
etmek başta ilim adamlarının, sonra Devletin 
elbette başta gelen görevlenrindendir. Bu ka
nun sadece gebe kalmak istemiyen kimseye, gebe 
kalmamak için ilmin bugünkü inkişafına, bu
günkü merhalesine göre elde edilmiş bilgiyi is
tediği takdirde vermek bakımından kolaylık sağ
lamaktadır. Gebe kalmak istemiyen kimseye 
ilmin bugünkü inkişafı ve ilerlemesine göre ge
beliği önleyici vasıfta olarak tesbit edilmiş ilâç 
ve aracı öğrenmesi, kulanması ve uyguaması 
bakımından sadede kol ayık temin etmektedir. 
Hiçbir müdahale getirmemektedir. Binaenaleyh, 
sanki kanunda birtakım merciler kurulmuş ve 
onlara insan hak ve hürriyetlerine aykırı ve 
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millî menfaatlere aykırı birtakım yetkiler ve
rilmiş ve bu yetkiler müdahaleler şeklinde ve 
mahiyetinde kullanılacak ve gebe kalmak istiyen 
kimse mütekaddim olarak bir mlerciden izin 
alacak, şayet izin almamışsa, gebeliği izale edi
lecek; çocuk sahibi olmak istiyen birden fazla 
çocuğa salıibolmak istediği takdirde sanki bir 
merciden izin alacak, izin almaksızın gebe kal
mışsa, gebelik müdahale ile izale edilecekmiş 
gibi, bir hava estirerek konuşmak; tasarıda 
mevcudolmıyan, tasarının gayesi ile asla kabi
li telif bulunmıyan, hakikatle ilgili bulunmıyan 
birtakım hususlar işin esasına muarazadan do
layı, ileriye sürmek gibi bir netice husule geti
rir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarıda hiçbir 
ilâç adı zikredilmemiştir. Bu tasarıda hiçbir 
aracın adı zikredilmemiştir. Bu ilâcı ve aracı 
bir yönetmelik tesbit edecektir. O yönetmelik 
tıp fakülteleri öğrenim üyelerinin katılacağı 
ilim adamlarından müteşekkil bir komisyon ta
rafından tesbit edilecektir. Binaenaleyh sanki 
tasarı maksat bakımından şifası şüpheli veya 
maksada hadim olmakla beraber başka yünden 
sağlığa zarar verici özellikleri olan birtakım 
ilaçlan tesbit etmiş gibi konuşan arkadaşlarınım 
mütalâalarına itibar etmeye imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, gebelik, ancak tıbbi 
zaruretle izale edilebilir, bu tasarıya göre. Stc-
rilizasyon, kasralizasyou ancak tıbbî zaruretle 
yapılabilir. Bu tıbbî zaruretin ne gibi ahvali içi
ne aldığı hususu ise, kimlerin, hangi mercilerin 
bu ameliyeleri yapmaya yetkili olabilecekleri 
hususu ise bir tüzükle tesbit edilecektir. Henüz 
ortada tüzük yok. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun tasarısını 
Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komisyonu 
tetkik etti, Bütçe ve Plân Komisyonu tetkik et
ti. Tasarı huzurunuza geldi. Genel Kurulda 
müzakeresine başlanıldı. Arkadaşlardan bâzıla
rı bâzı noktalar üzerinde mütalâa serd ettiler. 
Ve Yüksek Heyetiniz de Anayasa ve Adalet Ko
misyonu tarafından tetkik edilmesine lüzum 
gördü, böyle bir karar alındı. Bu karar üzeri
nedir ki, tasarı komisyonumuzda incelendi. Ra
porumuzda açıkça ifade ettiğimiz gibi, Anaya
samızın hiçbir prensibine aykırılık yoktur. Bu 
tasarıda, hukuk ilminin umumi prensiplerine 
hiçbir aykırılık yoktur, 
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Muhterem arkadaşlarım, komisyonumuza ha

vale edildiği zaman, tasarının 10 nen maddesi, 
bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer hük
münü ihtiva ediyordu. Biz komisyonlar teşkili 
suretiyle, gebeliği önleyici ilâç ve araçların tes-
bitine lüzum ve zaruret olduğunu, yönetmelik 
yapılacağını, tüzük çıkarılacağını nazara alarak, 
sadece 1 ııci, 2 nci maddesinin yürürlüğe girme
sini yayımı tarihine bağladık, diğer hükümlerin 
yürülüğünü yayımı tarihinden bir ay sonraya 
bıraktık. 

Binaenaleyh bu tasarı kanunlaştığı takdirde, 
bütün hükümleri ile hemen yürürlüğe konula
cak halde de değildir. Tasarı kanunlaşmadan 
önce yönetmelik ve içtüzük yapmaya imkân ol-
mıyacağı cihetle böyle bir hazırlığa zaman ver
menin lüzum ve zarureti aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlarımızdan birisi dediler 
ki konuşurlarken, efendim bu kanun Tarım 
Bakanlığına gitsin. Millî Savunma Bakanlığı
na gitsin, daha şu şu bakanlıklara gitsin, ince
lensin, ondan sonra huzura gelsin. 

Muhterem arkadaşlarım, bir mevzuu tetkik 
eden heyet ne kadar bilgili olursa, ehil olursa, 
o heyete ne kadar çok ihtisas erbabı dâhil olur
sa onun tetkikinde isabet sağlamak bakımından 
şüphe yok fayda varıdır. Ancak, Tarım Bakanlı
ğına, Millî Savunma Bakanlığına, Millî Eği
tim Bakanlığına daha şu Bakanlığa gitsin. On
lar da incelesin diyen arkadaşım, isim söylemedi 
ama, benimle konuştu. Yalnız, benim kendisine 
verdiğim cevabı galiba unuttular, zuhûl ettiler. 
Gerçeğe uygun, olarak ifade ve nakletmediler. 
Ben bu takdirde kanun çıkmaz demedim. Hattâ 
bu takdirde kanunun çıkması gecikir bile deme
dim. 

Bu arkadaşımız, müdahale istiyor. Tarım Ba
kanlığı ne kadar nüfus istiyorsa, Millî Sa
vunma ne kadar istiyorsa, Millî Eğitim ne kadar 
istiyorsa, sağlam olduklarını tesbit ettiğimiz 
insanları kısa zamana kadar nüfusu doğuracak 
ve yetiştirecek mecburiyetlerle, zorunlu kıla
lım diyor. Ben bunun Anayasaya aykırı oldu
ğunu söyledim. Hitler'in bile buna muvaffak 
olamadığını söyledim. 

Binaenaleyh, hususi görüşmelerde söyledikle
rini naklederken, aldıkları cevapları da huzu
runuza dosdoğru getirmeleri lâzımdır. 
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Muhterem arkadaşlar, konuşmaların sonunda 

söz alacağımı, fakat ara yerde beni söz almaya ic
bar eden bir husus bulunduğunu arz ederek kı
saca maruzatta bulundum. 

Muhterem arkadaşlar, birinci madde üzerin
de görüşenlerin hepsi, tümü üzerinde görüşme
ler oldu, tasarıdan hiç bir ibare, hiç bir cümle 
almaksızın-bir takım endişeler husule getire
rek, bir takım korkular husule getiren sanki 
mevzular varmış ve onlar bu tasariyle destek-
lehiyormuş gübi konuştular. Bu tasarıda onla
rın ileri sürdükleri endişelerden hiç birisine 
imkân verecek, bir kayıt yoktur. Bilâkis hatıra 
gelen endişelerden korunmayı sağlıyaeak emni
yet tedbirleri vardır. 

Saym Hüseyin Kalpaklıoğlu Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı Müsteşarının belgesi elin
de olarak Hükümet adına buradaki konuşma
sını kâfi görmediler. Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı bu kürsiye gelsin konuşsun, dediler. 
Sayın Hüsnü Dikeçligil de aynı nokta üzerinde 
ısrarla durdular. Ben onların bu konuşmalarını 
dinleyince kanunun Hükümet, programında 
açıkça yer almış bulunduğunu belki kendileri 
gibi vakit bulup da tetkik edemiyen bâzı ar
kadaşlar da vardır, diye huzurunuza geldim ve 
bu kürsüden birinci maddenin programda ay
nen yer aldığını, birinci maddenin Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında aynen yer aldığını ve Nüfus 
plânlamasının Hükümet programında da yer al
dığını ifade ettim. 

Muhterem arkadaşlarım, birinci madde üze
rinde görüşen arkadaşlarımızdan bir kısmı da 
efendim, «fert» demiyelim «aile» diyelim, dedi
ler. Ben bu konu üzerinde komisyon adına gö
rüşümü önergelerin okunacağı zamana bırakı
yordum. Çünkü tâdil önergeleri verildi. Tâdil 
önergeleri verildiği zaman aile mi diyelim, fert 
mi diyelim, gebe olabilecek ancak kadın olduğu
na göre, kocasının muvafakatini almak şart mı 
diyelim, yoksa demiyelim mi, konusunun müna
kaşası yapılacaktır.. Komisyon adına bu husus
lara ait mâruzâtımı o zaman sırası geleceği için 
yapmayı düşünmüştüm. Fakat, arkadaşlarımdan 
bâzılarının sabırsızlanıp «aile» «aile» dediklerini 
duyuyorum, izah edeyim. Gerekirse bu noktaya 
tekrar avdet ederiz. 

Muhterem arkadaşlarını; Medeni Kanun 1926 
yılında yürürlüğe girmiştir. 39 yıldan beri yü
rür! iliktedir. Medeni Kanunumuz, aile münasebet-
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lerini, karı-koca münasebetlerini tanzim etmiştir. 
Karı-koca arasmdaJki ihtilâfa 'konu olabilecek hâ
dise sadece gebe kalmak, kalmamak mevzuu mu
dur ki, kadının gebe kalma arzusu olmadığı tak
dirde bu arzusunu gerçekleştirebilmek için koca
nın iznine muhtaoolsun. İhtilâf sadece bu konu
da mı zuhur ediyor? Karı-koca arasındaki ihtilâf 
Ibinbir konuda zuhur edebilir ve Medeni Kanun 
karı-koca arasındaki münasebetleri tanzim eder
ken binibir ihtimali nazara almıştır. Ve bu hü
küm 39 yıl önce tedvin edildiği zamandan beri 
bu binbir ihtilâf ihtimalini nazara alan hüküm, o 
ihtilâflar şayet doğuyorsa, doğan bu ihtilâflar 
karı-'kocalar arasında o hükümlere göre halledil
mektedir. Bu konuda yeni bir hüküm getirip ve 
bu suretle geriye mi gitmek istiyoruz? 

Muhterem arkadaşlar, konuşurlarken dikkat 
ettim, arkadaşlardan bâzıları «aile» kelimesiyle 
karı-koca tâbirinin kaydedildiğini gördüm. Eğer 
bu anlamda konuşulursa hatalıdır. Aile; karı-ko
ca demek değildir. Medeni Kanunumuza göre ka
rı-koca karı-kocadır. Nikâh rabıtası ile, rızalariy-
le evlilik birliğini kurmuş insanlardır. Aile sade 
vatandaş dilinde ifade edildiği gibi; «Otobüsle 
İstanbul'a gidiyordum, ailemle beraberdim.» Siz 
anlıyacaıksmız ki, karısı ile beraberdi. Anadolu'
da kocaları için evin sahibi diyenler de var, ka
rılarına evin sahibi diyen bocalar da var. Ve te
rim olarak kanunlarda yer almış ve 39 yıl tat
bikat görmüş mefhumlardan ayrılacağız da o ko
nuya taallûk eden bilgiyi edinemedikleri için, ka
nunun bu hükmüriden zihnimizde birtakım te
reddütler, intibahlar doğuyor. O tereddüt ve işti-
bahları izale için siz bize gelin, bizim dediğimizi 
kabul edin diyecekler, biz onlara uyacak mıyız? 
Yoksa 39 yıl önce kalbul ettiğimiz ve 39""yıldır ıs
rar ve isabetle tatbik ettiğimiz terim ve tâbirlere 
sadık mı kalacağız? 

Muhterem arkadaşlarım, bu kürsüden bir ke
re daha ifade ettim, kanunlarda, yapıcılar ne ka
dar çok emek sarf ederlerse etsinler, ne kadar 
çok itina ile, ne kadar çok ihtimamla kanunları 
hazırlamış olurlarsa olsunlar, insan oğulları it
tifakla her zaman tek mânaya alamazlar. Kanun 
hükümlerinden, insanlar kabiliyetlerine, idrakle
rine, umumi ve meslekî kültürlerine göre ancak 
mâna çıkarabilirler. Ama insanların kabiliyetle
ri, idrakleri, umumi ve meslekî kültürleri bir se
viye arz etmiyor, mütehaliftir diye. Muhtelif se-
A'iyelere hitabeden, muhtelif metinler halinde ka-
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ııun tedvin edildiği yeryüzünde görülmemiştir. 
Ve bu olamaz. O hald'e kanun yapıcıları müm
kün olan dikkat ve gayreti esirgemeksizin ve yo
rulmaksızın gösterecekler, faıkat onu anlamada 
kabiliyet ve idraki, umumi ve meslekî kültürü o 
kanuna tedvininden kasdedilen mânayı anlamaya 
tıpkı, hukukçuların tıbbi sahada doktorların hu
kukî sahada derinliğine bilgi edinmelerine imkân 
olmamaları halinde, ahvalinde olduğu gibi, bilen
lere başvurarak, inanmayı öğrenerek, danışmayı 
öğrenerek, danışmayı değerlendirerek mânalan-
dıracaklar. Başka türlü çıkış yolu yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, birinci madde, fertle
rin dilediği zaman, dilediği kadar çocuk sahibi 
olabilmeleri mânasında nüfus plânlamasını tarif 
ediyor. Arkadaşlarımızın bâzıları bu tarife ilişi
yorlar. İlişenlerin bir kısmı oradaki zaman sözü
nü, meselâ, 20 Şubat 1966 tarihinde çocuk sahibi 
olmak istiyorum, mânasına alıyorlar. Arkadaşla
rım, ifadeler tabiat zaruretleriyle mukayyettir. 
Bütün arzular, bütün hükümler imkânlarla mu
kayyettir. Buradaiki zaman, babam öldüğü zaman, 
kardeşim doğduğu zam^n, anam Hacca gittiği 
zaman, Birinci Cihan Harbi olduğu zaman, mâ
nasında. Tabiat imkân vermezse tabiatın imkân 
verdirn zaman olur. Mutlaka günü, ayı, yılı hat
tâ saati belli olarak bir karar alarak onu gerdek* 
1 eşit irmek mânasına gelmez. Bir kanunun mâna
sını bu kadar dar ölçülerle değerlendirmeye kal
kışan insanların gerçek maksada uygun olarak 
teHbit edilmiş ifadelere, gerçek maksat veçhile 
mâna vermelerine imkân var mıdır? 

Hükümet birinci madde hakkındaki gerekçe
sinde diyor ki; «Nüfus plânlaması şu veya bu se
beple buna taraftar olmıyanlar tarafından sömü
rülen bir mevzu olarak ele alınmaktadır. O şe
kilde ki, gebe kalma izne tabidir, yani müdahale 
ile mümkündür. Çocuk yapma izne tabidir, yani 
müdahale ile mümkündür. 

Çocuk adedini tesbit etmek izne bağlıdır, ya
ni müdahale ile mümkündür. İşte biz Nüfus 
Plânlamasının aleyhinde bulunanların, kendile

rine taraftar toplamak için haksız olarak yap
tıkları propagandaya, yanlış anlayışa bir müsait 
zemin vermemek için Nüfus Plânlamasını müspet 
olarak t'aırifi daiha uygun gördük. Aileyi koy
duk. Ana istediği zaman gebe kalabilir. İste
diği kadar çocuk yapabilir, kaide bu. Gebe kal
dı, gebeliğinin izalesini istiyor. Buna izin ver
miyoruz. Sterlizasyon, kastrasyon istiyor, buna 
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izin vermiyoruz, bunu suç sayıyoruz. Tıbbi za
ruretler vaırsa müdaihale vâki olmasın mı? Olsun. 
Ama tılbbi zaruretleri yetkili ilim heyeti tesbit 
edecektir. Müdahale hangi ihtisas bilgisine sa-
'hibolanlar tarafından, hangi kurullarda ancak 
yapılabilecek kanımla tesbit edeceğim, diyor. Bu 
kanunda tıbbi zarurete rağmen müdahale yapmış 
bulunan kimsenin, müdahalesini zamanında yet
kili mercie haber vermemesi dalhi tecziye edilmiş
tir. Bu kanunda 'gebelik korunmaktadır. Bu ka
nunda çocuk salhibi olmak arzusu... (Madde üze
rinde konuşmuyor, sesleri) Muhterem arkadaş
larım, hep bu konuları ele alarak konuştular. 
Sanki bu konular hakkında müdahale hükümleri 
varmış gibi konuştular. 

BAŞKAN — Efendim, konuşulmuş olsa 
dalhi, komisyonun o maddelerin görüşülmesi 
sırasında tekrar cevap vermesi mümkün oldu
ğuna göre, bu hususlara değinmemeniz iyi olur 
kanaatindeyim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Devamla) — Sayın 
Başkanım, maddelerde sırası gelince arz ede
cektim. Hattâ «aile» mefhumu üzerinde dalhi, 
«aile» kelimesi üzerinde dahi o zaman konuşa
caktım. Sağdan, soldan «aile» dediler. Sanki bir 
nokta var ki, ona cevap veremiyecekmişim gibi 
[bir durum hâsıl oldu, o bakımdan cevaplandır
mak istedim. 

Hulâsa arkadaşlarım; bu kanunda gebe kal
ma arzusuna mâni olacak hiçbir hüküm yoktur. 
Gebeliği müdahale yolu ile izale edecek hiçbir 
hüküm yoktur. Bu kanunda çocuk sayısını tah-
didedecek hiçbir hüküm yoktur. Bu kanunda 
hiçbir ilâç ve iatracın adı zikredilmemiştir. İlâç 
ve aracın tesbiti yetkili kurullara bırakılmıştır. 
Kanunun emin adımlarla tatbikini sağlamak için 
"bir yönetmelik ve bir tüzükten bahsetmiştir. 
O da yapılacaktır. Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı bu kanunu iyi yürütebilir mi? Yü
rütür muhterem arkadaşlar. Eğer yürütemezse 
hukukî muteberiyet süzgecinden geçirerek siyasi 
mıüessiriyetle yürütürüz. 

Hekim bu yetkiyi kullanabilir mi? diye 
maJhkeme teşkil etmekten nasıl endişe etmiyor
sak, îbu kanunun maksadına uygun olarak tatbik 
edilebilir mi diye endişe etmemeliyiz. 

BAŞKAN — Bir soru var. Buyurun Sayın 
Tevetoğlu. Lütfen ayakta rica edeceğim. 
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FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Bu ko

nuda kullanılacak ilâç ve araçları yönetmelik ve 
ilim adamlarından kurulu bir komisyon tesbit 
edecektir, .buyurdular. Acaba sayın sözcü bu ilâç 
ve araçların dktha müsaadesi çıkmadan serbestçe 
getirildiğini ve halen kullanılmakta, olduklarını 
biliyorlar mı? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Devamla) — Efen
dim, Türkiye'de hangi ilâçların hekim reçetesi 
ile satılabileceği, hangi ilâçların ithali ve hangi 
ilâçların imalinin, satılmasının yasak olduğu 
ve hattâ kullanmalım yasak olduğu sağlık mev
zuatımızda tesbit edilmiştir. Türkiye'de adam 
öldürme de bir suçtur. Ama adam yaralıyan, 
adam Öldüren de var. Eğer bu memlekette mev
zuatımızın menetmesine rağmen, kullanılması 
sağlığa zararlı ilâç ithal eden varsa, satan var
sa, imal eden varsa, kullanan varsa suç işlemek
tedirler. Muhterem arkadaşınım bu konuda bil
gileri varsa takip mercilerine lütfedip haberdar 
ederlerse memnun oluruz. Sıhhate zararlı ilâçları 
sokan var diye, sıhhate zararlı olmıyan, faydalı 
ilâç üzerinde konuşmıyacak mıyız, tedbirini al-
mıyacak mıyız? 

-BAŞKAN — Sayın Erdinç. 
İ. ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — Sayın 

Başkanım, sayın sözcü bundan evvelki konuş
masında devamlı olarak nüfus plânlaması, aile
lerin istedikleri sayıda ve istedikleri zaman ço
cuk sahibi olmaları şeklinde konuştu ve devamlı 
olarak aileler dedi. Binaenaleyh, bir çelişme 
var bu konuşmalarında. Zabıtlarda tetkik edi
lebilir. 

BAŞKAN — Beyanınız arasında bir çelişme 
var mıdır yok mudur, onu soruyorlar. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Dvamla) — Muh
terem arkadaşlar, şimdi muhterem arkadaşım 
telâşa düştü, zabıtlar tetkik edilebilir dedi san
ki ben bir çelişme yapmışım, muhterem arkada
şım bunu yakalamış, mahcubolacağım, onun 
için inkâr yoluna sapacağım gibi bir zehaba ka
pıldı, zabıtlarda var dedi. Doğru. Ben bi
rinci konuşmamı yaparken 5 Yıllık Kalkınma 
Planındaki cümleyi okudum. Orada «ailelerin» 
diye geçiyor ve mütaakıben Hükümet progra
mında nüfus plânlamasını benimsediğini söyle
dim, kürsüden inip yerime oturdum. İki ar-
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kadaşımın tetkik edemediklerini gördüğüm iyin ı 
belki diğer bâzı arkadaşlarım da tetkika imkân 
bulamamışlardır, diye bu kısa açıklamayı yap- I 
mıştım. Şimdi tasarının 1 nci maddesinden bah
sediyoruz. Tasarının birinci maddesinde «aile
lerin» yerine «fertlerin» diyor. Bu konuya 
ait izahımı birinci maddenin değiştirilmesi hak
kındaki verilen önergelerin görüşülmesi sırasın
da arz etmeyi daha uygun gördüğüme işaret et
tim. Fakat bâzı arkadaşlarımın yerlerinden 
şimdi izah etmekliğimi uygun bulacaklarını söy-
liyerek bu konu hakkındaki fikirlerimi de söyle
dim. 5 Yıllık Kalkınma Planındaki ailelerin 
sözü yerine, sonra Hükümet tarafından tasarı 
hazırlanırken Millet Meclisinin komisyonları, 
Genel Kurulu, keza Cumhuriyet Senatosunun 
Sosyal İşler Komisyonu, Plân ve Bütçe Komis
yonu, Anayasa ve Adalet Komisyonunun «aile
lerin» kelimesi yerine «fertlerin» kelimesini 

, koymasının neden lâzım olduğunu, neden fay
dalı olduğunu izah ettim. Binaenaleyh, beyan
larım arasında bir çelişme yoktur. Orada öyle 
yazılmıştır. Tasarı da böyledir. Bnun böyle ol
duğunu bilerek tasarının sebeplerini zikretmek 
suretiyle bu böyle alınmış. Bunu arz ettim. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Efen
dim, Hükümetten bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, esasen kifayet takri
rinden evvel sualler tevcih edilmişse oya arz edi
lemez, diyor, 78 nci madde. Ancak ben komis
yon ve Hükümetten rica ediyorum, kifayet tak
ririnden sonra, kifayetin oylanmasından son
ra söz aldıkları takdirde üyelerin bir beyan j 
karşısında aydınlanma haklarını ortadan kaldı- I 
ran bir madde yok. Pek tabiî olarak komisyon 
konuştuktan sonra üyelerin kendilerinden sual 
sorması hakkı doğuyor. O bakımdan Hükümet
ten sormak için kürsüde olması lâzım, kürsüde 
olmadıklarına göre böyle bir imkân yaratamıya-
cağım. 

Son söz, Sayın Âdemoğlu lehinde konuşmuş 
olduğuna göre ve takibettiğimiz sıraya göre, 
esasen sırada olan aleyte görüşmek hakkını mu
hafaza beyan eden Sayın Baki Güzey'de. 

Buyurun Sayın Güzey. 
BÂKİ GÜZEY (Bursa) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler, hakikaten memleketin istik
baliyle alâkalı gördüğüm bu kanun üzerinde 
muhtelif arkadaşlarım, muhtelif noktalara te-
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mas etmiş bulunmaktadırlar. Benim anlayışı
ma göre kanunu iki noktadan ele almak lâzım-
gelir. Birisi, içtimai bakımdan, birisi de sıhhi 
bakımdan. Kanunu ele alacak olursak, kanun ne 
diyor? «Nüfus plânlaması fertlerin istedikleri 
sayıda ve istedikleri zaman çocuk sahibi olma
sı.» Ama gayesi nedir, gerekçesi nedir? İktisa
di zaruretler dolayısiyle binde şu kadar artan 
nüfusu, İlinde şu kadara indirmek. Maksat ve 
gayesi bu. Binaenaleyh, kanunun lebinde olan 
arkadaşlarımızın dedikleri gibi hakikaten ço
cuk sayısını tahdide bağlı bir nokta, çocuk sa
yısını giderilebilirmiş gibi bir mahiyette ko
nuşmalar ve saireler, gebe kalmak müddetini 
azaltmak gibi konuşmalar burada mevzu-
ubahsolamaz. Çünkü nüfus plânlamasının mak
sat ve gayesi; iktisadi zaruretler dolayısiyle 
ilerde müstakbel bir beslenme gücünün düş
mesi ve beslenme imkânının azalması için bu
günden ileriye matuf bir tedbir almak, öyle 
olunca elbetteki çocuk sayısının tahditlenmesi 
kendiliğinden ortaya çıkan bir mesele; çocuk 
sayısının ve gebe kalmayı önlemek meselesi de 
kendiliğinden ortaya çıkan bir mesele oluyor. 
Bizatihi meselenin esasında mevcuttur. Şim
di hakikaten kanunun diğer maddel erine bak
tığımız zamanlarda da gebe kaldıktan sonra 
imha meselesi mevcut değil. Fakat gebeliği 
önlemek de ileride nüfus artımına engel olaca
ğı için birtakım iktisadi meseleleri, memleke
tin kalkınma meselesini alâkadar etmiş olu
yor. Biz kalkmalım diyoruz. Ne ile kalkınaca
ğız? Bir memleketin iktisadi kalkınması her 
şeyden evvel insan gücüne bağlı bir keyfiyet
tir. Binaenaleyh, bu bakımdan insan gücünü 
muayyen bir noktada hiçolmazsa azaltmasak 
bile bir noktada tevkif etmek zaruretini duy
muş oluyoruz.O halde kalkınma iddiamızla, bu 
kanun arasında hakikaten bir tezat mevcut
tur. Şöyle kabul edelim: eğer hakikaten bu 
memleketin kalkınma düzeni muayyen bir se
viyeye gelmiş ise; gebe kalmayı önlemek su
retiyle yarının genç nesillerinin azalmasına ve 
memleketin ihtiyarlarla idaresi gibi bir yola 
gidilecektir ki, bu defa sanayileşmiş olsak, bunu 
kabul etmiş olsak, bu sanayi gücünü tedvir ede
cek bir kuvvetten mahrum kalmış oluyoruz. Bun
dan başka ayrıca da memleketin ileride müdafa
ası bakımından da genç nüfusa olan ihtiyacı-
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mızı burada belirtmeye lüzum görmüyorum. 
Çünkü yaşlı bir nüfus ile, yaişlı bir kitle ile 
memleket müdafaasını yapmak imkânsızdır. 
Şimdiki halimize bakalım, biz sanayii eştik, bü
tün nüfusumuz bu sanayi sitelerinde yeraltı 
ve artık memlekette istihsal gücü, zirai, yani 
gıda maddeleri istihsali gücü tamamen en son 
haddine vardı da bu memleket beslenemez hal
de mi? Onun için mi tahdide gidiyoruz? Yok. 
Niçin Amerika'da filân memlekette olmuşta bi
zim memlekette de bir beslenme güçlüğü var
dır. Binaenaleyh, kalkınma hızımızda filân had
de erişemiyor. O halde nüfusu azaltalım, nüfu
su azalttığımız zamanda da bu memleket bu va
tan üzerinde rahat bir yaşama temin ede
lim. 

Muhterem arkadaşlarını, ortadan kaldırıl
ması icabeden nüfus varsa bence o memleketin 
istikbali ve atisi için ve müdafaa bakımından 
yaşlı olan nüfusu ortadan kaldırılması lâzım. 
40 yaşma gelenler, hepimiz öldürelim mi şim
di, memleket rahat yaşasın, memleketin istik
balini temin edelim diye, bunları öldürelim 
mi bunları, yok mu edelim. Atım kanun yok 
edelim demiyor, kanun hakikaten demiyor ki 
bu nüfusu yok edelim. Ama neticesi hu mem
leketin gücüne dayandığı ve memleketteki genç 
nüfusu azaltmayı binnetice ortaya getireceğine 
göre yine aynı noktaya gelip memleketin mü
dafaası meselesine giriyoruz. 

Yine bir arkadaşımız da diyor ki; bütün. 
doktorlar demiyeyim ama burada konuşan dok
torların. adedine baktım ekserisi sıhhi nokta
dan birtakım İhtilâfların meydana gelebileceği 
ve hakikaten memlekette kadınlar üzerinde 
gebelik ilâçları kullanıldığı takdirde gebe kal-
ımyan kadınlar üzerinde birtakım mahzurları 
olduğu ve hattâ bunların alillik derecesine gel
diği ve sıhhatlerinin bozulduğu ve bu ilâcın ha
kikaten bir heyeti fenniye ve bir heyeti sıhhiye 
ile beraber kullanılacağı üzerinde ittifak ha
linde olduklarını gördüm. Şimdi ben düşünü
yorum; hakikaten bu yüzden lalettayin bir ilâç 
kullanma usulü m oydan a. gelecektir-. Çünkü 
bugün daha kazalarımıza Hükümet tabibi te
min edilemezken, köylere kadar fennî bir su
rette birtakım muayenelerden geçirildikten 
sonra bu ilâcın tatbikine imkân yoktur Bina-
cnaleyh, bu ilâç oluruna ve gelişi güzel bir tat- 1 

19 . 3 .1965 O : 1 
bikata müsaade edilecek ve memlekette haki
katen arkadaşlarımın dediği doğru ise birta
kım tıbbi mahzurları var ise, bu memlekette bir
takım • alil ve sakat insanların fazlalaşmasına 
sebebolacaktır. Bugün aman beni gebe bırak
mayın, beni kurtarın diyenlerin yerine bu defa 
muhterem senatör hanımefendi arkadaşımızın 
eteklerine alil insanlar yapışacaktır. Şimdi ha
kikaten birinci dert büyüktür. Ama ikinci 
derdin daha büyük olduğunu da burada gör
memeye imkân yoktur. Muhterem arkadaşım 
sayın sözcü dediler ki, ilâç alınması bir komis
yonun mütalâasiyle ve bir fennî heyetle tesbit 
edilecek. Ben bugün için ve yakın istikbal 
için... 

BAŞKAN •— Sayın Güzey, buyurduğunuz 
bu husus ikinci maddeyi ilgilendiriyor. Özür di
lerim birinci madde üzerinde söz aldınız 

BAKİ GÜZEY (Devamla) — Komisyon söz
cüsü aynı noktada bahsettiler de. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü yapmış ola
bilir, siz lütfen birinci madde üzerinde. 

BAKİ GÜZEY (Devamla) — Bunu imkân 
görmüyorum. Ye buyurdular ki vatandaşa bil
gi vermemek vatandaştan bilgi ve ilmî esirge
mek olur. Köylüye kadar gebe kalmayı öğret
mezsek, bugün ilimden vatandaşı istifade ettir
memek köylüyü istifade, ettirmemek olur. Şim
di hakikaten ilmin kapısının bütün vatandaş
lara açık olması lâzımgelir. İlimde de Ana
yasaya göre bir eşitlik lâzımgelir. Fakat muh
terem arkadaşlarım, vatandaşa bütün bilgileri 
verdik, okuttuk, öğrettik ve sairede yalnız ge
belik ilmî mi kaldı da yalnız bu ilmî vereceğiz? 
Ondan evvel şu çok acıdığımız vatandaşı oku
talım, tıbbi ilim, tıbbi bilgiler yerine evvelâ 
vatandaşa okumayı öğretelim de ondan sonra 
bu bilgiyi ve saireyi vatandaştan esirgemiye-
lim. Yani bununla şunu demek istiyorum ki; 
ilmî yönden bu kanunu müdafaa etmek ve köy
lü vatandaşlarımıza gebe kalmamayı öğretmek 
suretiyle ilim vermek yerine evvelâ onları okııt-
sak çok daha yerinde olur. 

Şimdi bir de aile meselesi.. Benim komis
yondan da bir tereddüdüm var. Fert istediği 
zaman çocuk sahibi olabileceğine göre karı -
koca arasında özürlü koca bulunduğu takdirde 
kadın çocuk isterse, ve çocuk yaparsa, hukukî 
netice ne olacaktır1? Ve babalık ne olacaktır? 
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Velayet meselesi ne olacaktır? Miras meselesi 
ne olacaktır? Evet bunlar bir mesele... 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Medeni Kanunda 
buna ait hükümler vardır. 

BAKI GÜZEY (Bursa) — Yok beyefendi. 
Bir karı - koca arasında bir başkasından aldığı 
çocuğu bu kanunla kabul etmek mecburiye
tindesiniz. Çünkü fert çocuk sahibi olabilir. 
Esas nokta bu. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Katiyen böyle bir 
şey yoktur. 

BAKİ GÜZEY (Devamla) — Esas nokta bu
dur. Nüfus plânlaması fertlerin istedikleri sa
yıda ve istedikleri zaman çocuk sahibi olması
dır. Ve temel hükümler bu. Temel hükümle
re girdiğiniz zamanlarda yarın birtakım huku
kî meşe1 eler çıkacaktır. Baba bu çocuğu kabul 
etmediği takdirde ne yapacaksınız? Binaen
aleyh burada hakikaten karı - koca meselesinin 
esas alınması lâzım gelir. Ve kanun malûl ola
rak çıkacaktır. Ve ben bu kanunun vatan
daşlara ve memlekete hayırlı olacağı kanaatin
de değilim. Sayın Banguoğlu ile birlikte. Bu 
memlekete kastedici bir zihniyetle gelmiş fakat 
maalesef bir idraksizlik yüzünden bu kamın 
böyle bir müzakereye tabi olmuştur. Hepinizi 
hürırı eti e sel anıları m. 

BAŞKAN — Efendim, birinci madde ile il
gili 10 takrir vardır bunları birer birer okumak 
suretiyle ıttıla! arı niza arz edeceğim, bilâ'hara -
aykırılık derecelerine göre de oylamalarım ya
pacağım. 

TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — Ekse
riyet yok efendim... 

BAŞKAN — 126 üyeli bir oylamayı yaptık 
efendim, zil çalınınca, duyuncaya kadar epey 
vakit geçecektir ve bütün arkadaşlar gelecek
lerdir... 

İZZET BİRAND (İzmir) — Acaba bu tak
rirler okununca takrir sahiplerine izahı hak
kında müsaade edilecek mi yoksa oylamaya mı 
geçilecektir? 

BAŞKAN — Bir kere takrirler okunsun on
dan sonra Başkanlık Divanı bu hususu oyları
nıza arz edecektir. 

Yüksek Başkanlığa 
Kürsüden arz ettiğim sebeplerle kanunun 

birinci maddesinin reddini arz ve teklif ederim. 
Edirne 

Tahsin Banguoğlu 
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Sayın Başkanlığa 

Nüfus plânlama Kanununun birinci madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Samsun İsparta 
Fethi Tevetoğlu Mustafa Gülcügi! 

Madde : 1. — Nüfus plânlaması : Ailenin, 
tıbbi, sosyal ve ekonomik zaruretlerle, istedik
leri zaman istedikleri sayıda çocuk sahibi olma
larıdır. Bu husus gebeliği önleyici tedbirlerle, 
tıbbi nezaret altında ve endikasyonlarda tatbik 
edilir. Tıbbi zaruretler dışında, gebelik sona 
erdirilemez veya sterilizasyon veya gastrasyon 
ameliyesi yapılamaz. 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasarı

sının 1 nci maddesinin aşağıdaki şekilde tadi
lini arz ve teklif ederim. 

Burdur 
Faruk Kmaytürk 

Madde 1. — Nüfus plânlaması ailelerin is
tedikleri sayıda çocuk sahibi olmaları demek
tir. Bu husus sosyal, ekonomik ve tıbbi za
ruretler göz önünde tutularak gebeliği önleyici 
tedbirlerle sağlanır. 

Tıbbi zaruretler dışında gebelik sona erdi
rilemez veya sterilizasyon veya kastrasyon ame-

- liyesi yapılamaz. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasarı

sının 1 nci maddesinin aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Muammer Obuz 

Madde 1. — Nüfus plânlaması çocuk yap
mak veya daha ziyade çocuk sahibi olmak is-
temiyen bir kimsenin, ilâç ve araç kullanarak, 
cinsel hislere ve çocuk yapma kabiliyetine ha
lel getirmeksizin gebeliği önlemesi demektir. 

Nüfus plânlaması bu kanun hükümlerine 
tabidir. 

Cumfhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Birinci maddede bulunan «fertlerin» tâbiri

nin «ailenin» olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Yozgat 
ismail Yeşilyurt 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına I 

Nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasa
rısının birinci maddesindeki «fertlerin» tâbiri
nin yerine «ailenin» tâbirinin konulmasını say-
giyle dilerim. 

İstanbul 
Rifat Öztürkçine I 

Madde 1. — Nüfus plânlaması ailenin iste
dikleri sayıda ve istedikleri zaman çocuk sahibi 
olmaları demektir. 

Başkanlığa 
Nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasarı

sının birinci maddesi, birinci fıkrasının aşağı
daki şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 

Madde 1. — Nüfus plânlaması ailenin iste
dikleri sayıda ve istedikleri zaman çocuk sahi
bi olmaları demektir. 

İzmir Kütahya 
İzzet Birand Etem Erdinç 

Sayın Başkanlığa 
Birinci maddenin ikinci fıkrasının değişti

rilmesini saygıyle dilerim. 
İstanbul I 

Rifat öztürkçine I 
İkinci fıkra : 
Hükümet ücretsiz olarak birinci fıkra gere- I 

ğince istiyen aileye, ücretsiz olarak gebeliği ön- I 
leyici veya gebe kalmalarını sağlayıcı tedbirle- I 
ri alır. Tıbbi zaruretler dışında gebelik sona I 
erdirilemez, sterilizasyon veya kastrasyon ame- I 
liyesi yapılamaz. I 

Yüksek Başkanlığa I 
Birinci maddenin ikinci fıkrasının aşağıda I 

yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini saygıyle 
arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay I 

Bu husus, gebeliği önleyici tedbirlerin ser
best olmasiyle sağlanır. Tıbbi zaruretler dışın
da gebelik sona erdirilemez veya sterilizasyon I 
veya kastrasyon ameliyesi yapılamaz. 

Sayın Başkanlığa 
Birinci maddenin ikinci fıkrasının aşağıda

ki şekilde tadilini arz ve teklif ederim. Gere
ği şifahen arz edilecektir. 

İstanbul 
Erdoğan Adalı | 
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«Sona erdirilemezden» sonra «veya»1 yerine 

«ve» konulmasını, «sterilizasyon» kelimesinin 
yerine «kısırlaştırma», «kastrasyon» kelimesi
nin yerine «hadımlaştırma» kelimelerinin ko-
nulmasiyle ikinci fıkranın «ve kısırlaştırma ve
ya hadımlaştırma ameliyesi yapılmaz» 

BAŞKAN — Efendim, sayın üyelerin ver
miş olduğu takrirlerin iki tanesi daktilo ile ya
zılmış. Diğerleri herkesin. kendi kaligrafisi 
şeklinde ele alındığı için Başkanlık Divanında 
okunmakta müşkilât çekilmektedir. Arz ede
rim. Şimdi son olarak bir takrir gelmiştir. 
Bendeniz okuyorum. Çünkü çok daha karışık 
yazılmış. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasa

rısının birinci maddesinin, birinci cümlesinin 
aşağıdaki şekilde tadilini arz ve rica ederim. 

Adana 
Sakıp Önai 

Madde 1. — Nüfus plânlaması karı - koca
nın müşterek müracaati halinde üç çocuğu 
mevcut ise «mahallî nüfus müdürlüğünden ge
tireceği resmî evrakla tesbitinden sonra çocuk 
yapmamaya hak kazanır» şeklinde değiştirilme
sini rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim, takrirler aykırılık de
recesine göre oylarınıza arz edilecektir. 

SALÎH TÜRKMEN (Ağrı) — Takrir üze
rinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi takrir efendim? 11 tane 
takrir var. 

Şimdi müsaade buyurun, takrirler hakkında 
ancak 97 nci maddeye göre takrir sahibine kısa 
olarak izah sadedinde söz verilebilir. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Efen
dim, takrir sahibiyim, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, henüz takririnize sıra 
gelmedi. 

İki arkadaşımız takririni izah için söz iste
miştir. Birisi Sayın Erdoğan Adalı, birisi de 
zatıâliniz. Diğer arkadaşlarımız zaten konuşmuş 
bulunmaktadır. Şimdi yalnız takrirleri İçtüzü
ğün 113 ncü maddesine göre aykırılık derece
leri itibariyle oylıyacağız. Sayın Banguoğlu'-
nun takriri bu maddenin tümünün çıkarılması
dır. Bunu oylıyacağız evvelâ. Takriri bir kere 
daha okutuyorum. 
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(Tahsin Banguoğlu'nun takriri tekrar okun- 1 

du.) 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz cdiyo- I 

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir red- I 
dedilmiştir. I 

Şimdi aynı sıraya göre maddenin tümünün 
değiştirilmesini istiyen ve Sayın Mustafa Gül
cügil, Sayın Faruk Kınaytürk ve Sayın Muam
mer Obuz'un takrirleri aynı mahiyettedir. Sa
yın Kınaytürk, Sayın Gülcügil arkadaşımızın 
takririne iltihak etmektedir. Sayın Muammer 
Obuz arkadaşımız da burada bulunmadıkları 
için, zaten takrirleri de aynı mahiyettedir, Sa
yıl Gülcügil arkadaşımızın takririni tekrar oku- I 
tup oylarınıza sunacağım. 

Sayın Komisyon bu takrirlere katılıyor mu
sunuz ? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Katılmı
yoruz, yalnız bir izahta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Katılıyor musunuz, katılmıyor 1 
musunuz, bunu söylemek kâfidir. Bu madde 
uzun zamandan beri müzakere edildi, bunun üze- I 
rinde çok fikirler var. (Takrir* okunsun, sesle
ri) Evet okuyacağım efendim. Şimdi takrirle
rin bir kısmı Mustafa Gülcügil'iıı takririne iç
tima edilmektedir. Sayın Kınaytürk, ona iştirak 
ediyorlar. Sayın Muammer Obuz'un takriri de 
aynı mahiyettedir. 

Takriri tekrar* okutuyorum efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN

LIĞI MÜSTEŞARİ NUSRET FİŞEK — İzahat 
vermek istiyorum. 

BAŞKAN —• Sayın l^işek, katılıyor musu
nuz, katılmıyor musunuz? Onu ifade edin. 

SAĞLIK VK SOSYAL VARDIM BAKAN- | 
LIĞI MÜSTEŞARI NUSRKT FİŞEK — Katıl
mıyoruz, izahat vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Katılmadığınıza göre izahat 
vermek de ne oluyor? I 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONT 
SÖZCÜSÜ ZİHNİ BLTİL (Tokat) — Şimdi siz 
söz veriyor musunuz, vermiyor musunuz? I 

BAŞKAN — Vermiyorum, efendim. Günkü, I 
İçtüzüğümüze göre ancak takrir sahipleri Gc- I 
nel Kurula ufak bir- izahat verebilir*. I 

ANAYASA VB ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Tokat) — Yani Hü
kümete de, komisyona da söz vermiyorsunuz I 
demek ki...? I 
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1 BAŞKAN — Evet vermiyorum. Sayın İnce-
I oğlu'nun takriri okundu, birçok takrirler okun-
I du. Oylanacak takriri tekrar okutuyorum efen-
I diı-n. Galiba, vaktin geçmesi arkadaşlarımızı bi-
I raz yordu. 

(Mustafa Gülcügil'in takriri tekrar okundu.) 

I BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum. 
(Söz istiyorum, sesleri) Oylamaya geçtik efen
dim. Takririn dikkate alınmasını kabul eden
ler?... Kabul etmiyenler?... 

Sayın Mustafa Gülcügil'in takriri reddedil-
I mistir. 

Sayın Muamer Obuz'un burada bulunmaması 
hasebiyle onun takririni de okutmak mecburi
yetindeyim. 

(Muamer Obuz'un önergesi tekrar okundu.) 
I BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz edece

ğim. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
I edilmemiştir, efendim. 
J Efendim kabul ettiğimiz gerekçeye göre 

1 nci maddenin 1 nci fıkrasının tadilini istiyen 
I önergeleri sırasiyle tekrar okutuyorum. 
I (Yozgat Üyesi İsmail Yeşilyurt.'un takriri 

tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yeşilyurt. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) -— Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, bendenizi bu
raya katlar çıkarmaya, ve şu konuşmayı yapma
ma sebep, benden evvel konuşmuş bulunan ar
kadaşların bâzı hukukî tâbirler üzerinde dıır-

I muş olmasıdır. Bendeniz teklifimi, yani «fert
ler» tâbirinin kaldırılarak «aile» tâbirinin 'ko
nul ması hususunda bir zaruret hissediyorum. 

I Sebebi «fertler» tâbiri kulağa hoş gelmediği 
j gibi, hukukçu arkadaşlarımız da, pekâlâ lulir-
I ler ki, bizde çocuğu ancak ve ancak eşler ya

par. Yani karı ve koca yapar. Fert, çocuk ya-
I parsa, Medeni Kanun hükümlerine göre o da 
I evli. değilse, olmıyan doğarak çocuk gayrimeş-
I ru çocuk olur. Babalık dâvası açmak lâzım, bili

nir türlü ihtilâflara yol açar. Bu sebeple muh-
I terem arkadaşlarını, ben şimdi Muhterem TTe-
I yeti Âliden rica ediyorum; hakikaten çocuğu 
I yapan ancak ve ancak ailedir. Nitekim, Medeni 
I Kanunumuz, «Karı ve kocadan evlilik mııanıe-
I 1 eleri ikmal edilip bir nikâh muamelesi yapıl-
I diktan sonra, aile birliğini, evlilik birliğini vü-
I cüda getirir» demektedir. Şu hale göre benden 
I evvel, konuşmuş bulunan üstadımız. Zihni Bet.il 
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Bey kardeşimiz, uzun uzun bıı mevzuda bahset
tiler, izah ettiler. Ben aynı hukukî kanaatte 
değilim. Çünkü, kanunda, «aile birliği» tâbiri 
de var. Şu hale göre ve bizim örfümüze göre, 
âdetimize göre, teamüllerimize göre de «aile» 
tâbiri kullanıldığı zaman karı ve kucayı ifade 
eder. Medeni Kanunda aile tâbiri çocukları da 
içine almakta ise de 5 yıllık plânda da bu dü
şünülerek aile tâbirinin kullanılmasında hukukî 
bir isabet vardır. Aksi takdirde, fertler tara
fından yapılacak çocuklar için de nevama bir 
husus bu kanunla tanınır gibi geliyor, Gerçi 
Medeni Kanunda bu hükümler açık açık ve ayrı 
ayrı vâzıı kanun tarafından ele alınmış, hü
kümler serd edilmiş bulunmaktadır. Bu sebeple 
insanın kulağına dahi hoş gelmiyor. 

BAŞKAN —. içtüzüğümüz kısaca diyor, Sa
yın Yeşilyurt. 

ÎSMAlL YEŞİLYURT (Devamla) — Başüs-
tüne efendim. Şu hale göre muhterem arkadaş
larım. «aile» tâbirinin «fertler» tâbirinin tayyı 
ile «aileler» tâbirinin kullanılmış olmasında 
unıulmıyacak faydalar bulunduğuna kaaniim. 
Aksi takdirde bendeniz bir hukukçu olarak bu
nun neticelerinden endişeliyim. Fertler tâbiri
nin tayyı ile aileler tâbirinin kullanılmasında ve 
bu takririm lehinde oy vermenizi rica eder, he
pinizi hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Komisyon bu takrire katılıyor 
mu? 

ia.3.1965 0 : 1 
ANAYASA 'VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ZlHNl" BETİL (Tokat) ^ E f e n d i m , 
önce bir hususu öğrenmek istiyorum. Mutlaka 
«iştirak ediyoruz» demek mecburiyetinde miyiz? 
İzahatta bulunamaz mıyız? 

BAŞKAN — Hayır efendim. Şimdi 97 nci 
maddeyi hatırlatmama müsaade buyurmanızı 
istirham ederim. Bu tadillerin gerekçesi takrir 
sahipleri tarafından kısaca Genel Kurula arz 
edilir. İkinci görüşme sırasında buna yalnız ce
vap verir. Arkadaşımız konuştuğuna göre, ko
misyonun cevap verme hakkı vardır. 

(A. P. sıralarından beş kişi ayağa kalkarak 
ekseriyetin olmadığını belirttiler.) 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Demin niçin ba
ğırarak söz vermiyorum, dediniz. 

BAŞKAN — Demin kimse burada konuşma
dı efendim. Mesele oylamaya geçmiştir. Ekse
riyet olmadığı beyan edilmiştir. Yoklama yap
mak mecburiyetindeyim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Evvelâ usul me
selesini halledelim, dediniz. 

BAŞKAN — Beyefendi, o zaman karşılıklı 
konuşuyorduk. O zaman beş kişi ayağa kalka
rak bu iddialarını bildirdiler. Bu iddiadan sonra 
yapılacak bir şey yoktur. Benim yapacağım 
muamele, ekseriyet var mıdır, yok mudur, bunu 
tesbit etmektir. 

3. — YOKLAMA 

(Yokla ma yapıldı.) 
BAŞKAN —• Çoğunluğumuz yoktur. 22.3.1965 

Pazartesi günü saat 14 te toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,20 
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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 hakkındaki kanun teklifinin 

tümü üzerinde verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz lnceoğlıı 
Celâl Tevt'ik Karasapan 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağıra aslı 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BÎNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BÎTLÎS 
Ziya Şerefhanoğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 

ö. Faruk Kmaytürk 

Üye sayısı : 184 
Oy veren 1er : 113 

Kabul edenler : 89 
Reddedenler : 2 1 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 69 

Acık üyelikler : 2 
[Kabul edenler] 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hâmit Tigrel 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

Ömer TTcuzal 
GÎRESUN 

Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Ilalit Zarbım 

HATAY 
Mustafa Üeliveli 

ICEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 

M. Erdoğan Adalı 

Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
0. Zeki Gümüşoşlu 
Rifat OztürkfjiHe 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Meıhmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muammer Obnz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğhı 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
izzet Gen er 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SIVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Enver Kök 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü' 
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[Reddedenler] 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 

Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
3ıt'kı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

İSTANBUL 
Ekrem özden 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hasan Atakan 
Sadi Koçaş 
Zerin Tüzün 

TABİİ ÜYE 
Sami Küçük 

[ÇekinserlerJ 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

[Oya katılmıyanlar] 

KONYA 
Mustafa Dinekli 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Ahmet Yıldız 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hnncıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişiroğlıı 
Hıfzı Oğuz Be kata 
İbrahim Saffet Onıay 
(î.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Sırrı Uzmıhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü (B.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu (İ.) 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet îznıen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. U.) 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Cahit Oknrer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Uhısman 

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

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Al pisken d er 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulıı 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş (I.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket BuladnüHu 
Yusuf Demirdağ (I.) 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 

Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal (I.) 
Osmaii Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 

[Açık üyelikler] 

İstanbul 
Tekirdağ 

Yekûn 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

57 NCt BİRLEŞİM 

19 . 3 . 1965 Cuma 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Edip 
Somunoğlu ve Yusuf Demirdağ'a izin verilmesi 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi (3/409) 

2. — Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi, 

3. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri se
çimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek 
Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin cezaları
nın kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 
2 nei maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclsince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa YO 
Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
2/771; Cumhuriyet Senatosu 2/152) (S. Sayı
sı : 554) [Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1965] (Bitiş 
tarihi : 30. 3 . 1965) 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — Nüfus plânlaması hakkındaki kanun 

tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler, Bütçe 
ve Plân ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/480; Cumhuriyet 
Senatosu 1/438) (S. Sayısı : 530 a ek) [Dağıt
ma tarihi : 16.3.1965] (Bitiş tarihi : 22.3.1965 [ 

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 nei 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 yasak
lanması hakkında Andlaşma» nm onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısmm 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma ve Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/604; Cumhuriyet Senatosu 
1/479) (S. Sayısı : 550) [Dağıtma tarihi : 
22 . 2 . 1965] (Birinci görüşme : 25 . 2 , 1965 -
B. : 46) (Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞILER 

X I . — Milletlerarası Kavakçılık Komisyo
nunun gıda ve tarım teşkilâtı (FAO) bünyesi 
içine almasına dair sözleşmeye Türkiye Cumhu
riyetinin katılmasının uygun bulunduğuna dair 
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kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Tarım komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/418; Cumhuriyet Se
natosu 1/481) (S. Sayısı : 555) [Dağıtma ta
rihi : 26 . 2 . 1965] (Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 

X 2. — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te ak-
dolunan «Avrupa ve Akdeniz nebat koruma 
teşkilâtı kurulmasına mütaallik sözleşme» ile 
üç ekine katılmamız için Hükümete yetki ve
rilmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Ta
rım komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/184; Cumhuriyet Senatosu 1/484) (S. Sayı
sı : 556) [Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1965] (Bi
tiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 

X 3. — Bâzı iki taraflı Ticaret Anlaşmala
rında veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer 
alan Ahdî tarifelerin yürürlükten kaldırılması 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Malî ve İktisa
di İşler Komisyonları raporları (Millet Mecli
si 1/174; Cumhuriyet Senatosu 1/476) (S. Sa
yısı : 558) [Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1965] (Bi
tiş tarihi : 21 . 4 .1965) 

4. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
56 ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafı
nın kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Millî 
Eğitim komisyonları raporlan (Millet Meclisi 
1/456; Cumhuriyet Senatosu 1/492) (S. Sayı
sı : 563) [Dağıtma tarühi : 12 . 3 . 1965] (Bitiş 
tarihi : 2 1 . 4 .1965) 

X 5. — Lâ Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihin
de imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde kül
tür mallarının korunmasına dair Sözleşme»1 ile 
bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, protokol 
ve kararlara katılmamızın uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Millî Savunma ve 
Millî Eğitim komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/306; Cumhuriyet Senatosu 1/461) (S. 
Sjunsı : 564) [Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1965] 
(Bitiş tarihi : 18 . 4 .1965) 

6. — Özel öğretim kurumları kanunu tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lis? 1/539; Cumhuriyet Senatosu 1/441) (S. 
Sayısı : 565) [Dağıtma tarihi : 16 . 3 . 1965] 
(Bitiş tarihi : 29 . 3 .1965) 


