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rin cefalarının kısmen affı hakkındiakd ka
nun tasarısının Milleti Meclisince foaibuî 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adıalet Komisyonu raporu 
.(M. Meölisi 1/305, C. Senaıtaea 1/8Ö) 
(Gündeme) (;S. Sayısı: 93) 461:486,487:489 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İçişleri Bakanı Sahur Kurutiluoğlaı'nuu ifelti-
i'asının kabul edildiğilme ve İçişleri Bakadlığma 
Gümrük ve Tekel Baıkanı Orhan Öztraik'm ve
killik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi okundu ve bilgi edinildi. 

Bütçe Komisyonunun yeniden t eşi-: ili için ya
pılan seçim sonucunda; C. H. Bar tisinden Âdil 
Türkoğlıı, Mustafa Dinekli, Muhittin Kılıç, 
Muammer übuz, Nüvit Yetkin; Y. T. Partisin
den Cevdet Geboloğlu, Azmi Erdoğan, LâtiL' 
Aykut; C. K. M. Bartisinden Niyazi .Ağu'nadı; 
Adalet Bartisinden Kadri (hıtaş, LıYîi'i Tokoglu, 
Kâzını Yurdakul; tabiî ve C. Başkanıığmea se
çilen üyelerden Suphi Gürsoytrak, Baydır 
Tunçkanat ve Millet Partisi ve Bağımsızlardan 
Faruk Işık Komisyon üyeliğine seçildiler. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı Bur
sa Üyesi Şeref Kayalar'm, Uzun Vadeli Planın 
yürürlüğe konması hakkındaki Kanun teklifi
nin Anayasa ve Adalet ve Bütçe Komisyonla
rından ikurulu biı* Karma Komisyonda görüşül
mesine dair önergesi kabul olundu. 

Tunceli Üyesi; Mehmet Ali Demir'in, ko-
ruıiımaya'muhtaç çocukların yurt ve tahsisat
larına dair sözlü soruşuma Millî Eğitim Ba<ka-
nr-Şevket Basit llatipoğlıı ile Sağlıık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu; 

Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 1950 -
1962 yılları arasında, öğretmenlikten ayrılanlara 
ve öğretmenlik meslekinin cazip lıale geliri İme-
•si için neler düşünüldüğüne ve, 

Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı'nın, Kültür ata
şelerinin AvrupaVlaki ödevlerinin neler olduğu
na, d:ur sözlü sorularına Millî Eğitim Bakam 
Şevket Basit llatipoğlıı; 

Oauakkale Üyesi Ali Altsoy'un, Çanakkale 
'nıevkiinclıeki askerî :maut akalara. dair sözlü so
luşuna Millî Savunma Bakanı Vekili ve Dev
let Balkanı Hıfzı Oğuz Bekata ile Maliye Baka
nı l.^erid Melen ve, 

İçel Üyesi Cavit Okyayuz'un, Müftü Süley
man Özbek'in yetersiz olduğu karan İle emek
liye sevk edildiğinin doğru olup olmadığma-
dair sözlü.Sorusuna Devlet Bakam li.ıl'zı Oğuz 
İ le k ata e e v a \> v e rd iler. 

Yozgat Üyesi KeşVt Çetintaş'ın 90, 
Ağrı Üyesi Veysi Yardımeı'nıu 99, 
Sadi Koçaş'ın 10.1, 102, 
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Bemir'in 104 ve 
Erzincan Üyesi Fehmi Baysoy'ım 105 sayılı 

sözlü soruları, ilgili Bakanlar bu. Birleşimde Iha-
zır bulunmadıklarından, gelecek birleşime bıra
kıldı. 

Gündemde görüşülecek, 'başka madde ikal-
madığıudan Ki . 10 . 1962 Salı günü sa^t 15,00 
le toplanıümaîk üzere Birleşime son veriîtdi. 

Başkan Kâtip 
Başka nvekili .Aydın 

İbrahim Şevki Atasağun Fikret Turhan<jı( 
Kâtip 

Zonguldak 
Tank Remzi Ballan 

SOEULAE 

Sözlü sanılar 

1. —- Cuiiiih.il rî'ydt Sen altosu Elâzığ Üyefei Ce
lâl Ertuğ'un, 'Almanya'ya giden Türk işçilerine 
dair sözlü soru önergesi, Çalışma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/108); . • 

2. --.Ttumhünyet, Senatosu İstanbul Üyesi 
l^ifat.0z'tü|;kçıne;jiiîi,' imar Plânında sanayi böl
gesi' ol:ara"k kaîiuil cdlleih mlÜta'kalaii'a su ve elok-

Irik verilmediğine dair sözlü soru önergesi, Da,-
hiliye, Sanayi ve İmar ve iskân Bakanlarına 
gönderilmiştir. (G/109) 

o. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi 
Nusret Tuna'nm. 25 . T . "1957 tarihinde Ankara'
da vukubulau bir otomo'bil kazası dolayısi;de ya
pılan ınıııameleye dair, sözlü soru önergesi, Dış-
ödleri ve Millî _Savu.miia, B'akanhklamıa gönde-
rümisü- (n/110) 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. —• Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Ada

let Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının 
kısmen affı hakkındaki kanun aşarisinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
1/305, C. Senatosu 1/89) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna) 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1957 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
1/70, C. Senatosu 1/90) (Sayıştay ve C. Sena
tosu Hesaplarını inceleme Komisyonuna) 

3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1958 büt
çe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (M. Meclisi 1/83, C. 
Senatosu 1/91) (Sayıştay ve C. Senatosu He
saplarını inceleme Komisyonuna) 

4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1959 büt
çe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (M. Meclisi 1/23. C. 
Senatosu 1/92) (Sayıştay ve C. Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonuna) 

5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1956 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Mecl ısınce ka bul olunan metni (M. Meclisi 
1/59, O. Senatosu 1/93) (Sayıştay ve O. Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonuna) 

6. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1957 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
1/73, O. Senatosu 1/94) (Sayıştay ve O. Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonuna) 

7. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1958 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
1/34, O. Senatosu 1/95) (Sayıştay ve C. Sena
tosu Hesaplarını inceleme Komisyonuna) 

8. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1959 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
1/44, C. Senatosu 1/96) (Sayıştay ve C. Sena
tosu Hesaplarını inceleme Komisyonuna) 

9. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1956 bütçe yılı Kesinhesap ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi 1/54, C. Senatosu 1/97) (Sa
yıştay ve C. Senatosu Hesaplarını inceleme Ko
misyonuna' 

10. — Devlet Hava Meydanlerı İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1957 .bütçe yılı Kesinhesap ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi 1/63, C. Senatosu. 1/98) (Sa
yıştay ve O. Senatosu Hesaplarını İnceleme Ko
misyonuna) 

11. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1958 bütçe yılı Kesinhesap ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi 1/77, G. Senatosu 1/99) (Sa
yıştay ve C. Senatosu Hesaplarını İnceleme Ko
misyonuna) 

12. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1959 bütçe yılı Kesinhesap ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi 1/36, C. Senatosu 1/100) 
(Sayıştay ve C. Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonuna) 

13. —• Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1956 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 1/53, C. Senatosu 1/101) (Sayıştay ve C. 
Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyonuna) 

14. —• Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1957 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 1/61, C. Senatosu 1/102) (Sayıştay ve C. 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonuna) 

15. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1958 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 1/76, C. Senatosu 1/103) (Sayıştay ve C. 
Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyonuna) 

16. — Ankara üniversitesinin 1956 bütçe yı
lı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni (M. Meclisi 1/51. C. Se
natosu 1/104) (Sayıştay ve O. Senatosu Hesap
larını İnceleme Komisyonuna) 

Raporlar 
17. — 19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı Ka

nunun kaldırılması hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu içişleri. Sosyal işler, Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları. (M. 
Meclisi 2/29, O. Senatosu 2/27) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 91) 

18. - - Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek 
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C. Senatosu B : 92 16.10 .1962 O : 1 
Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin cezaları
nın kısmen affı hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 1/305, C. Senatosu 1 /89) 
(Gündeme) (S. Sayısı: 02) 

19. — Uzun 'Vadeli Plânın yürürlüğe konma

sı ve bütünlüğünün korunması hakkındaki ka
nun teklifinin Millet Meclisiee kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu ile Bütçe Komisyonundan müte
şekkil Karma Komisyon raporu (M. Meclisi 
2/259, C. Senatosu 2/32) (Gündeme) (S. Sa
vı sı ; 93) 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkaııvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Şevket Koksal (Ordu) 

BAŞKAN — Birlerimi 'açıyorum. Çoğunluk vardır. Gündeme gediyorum, 

3. — BAŞKANLIK DİVANINI! 

i . — Cumhuriyet Senatosu Cifeleri Vasfi (hr-
ger ile Ferit Alpiskender'e izin verilmesi hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(S/131) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Çene I Kurula 
Aşağıda adları vazıh Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetleri.-
izinleri Başkanlık Divanının 12. 10. 1962 tarifti!i 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

ıKeyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
ıSuad liayi'i Ürgüplü 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanı 

'C. .Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpiskeruie1' 
'hastalığına binaen, lf> gün, 12.10. 1902 tarihin
den itibaren. 

ıC. Senatosu [îrfa, Üyesi Vasl'i (hmgor, ınâ/j-
reline binaen 10 gün, 11 . 10. 1962 tarihinden it: 

haren. 

©AŞKAN — Teker teker oylarınıza arz ede
ceğim. 

'C. Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpıskendc ••: 
hastalığına binaen, 15 ?-ûn, !?•. 10 1962 tarihin-
'den itibaren. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ıBAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
'Kabul edilmiştir. 

.(.. Senatosu l.Irfa Üyesi 'Vasl'i (kenger, maze
retimi hinaen 10 gün, .1.1 . 10 . 1962 tarihinden iti
baren. 

iBAŞKAN -— Kahul edenler... Etmiyenler.,. 
Kabul edilmiştir. 

2. — Hastalığı dolay isiyle iki aydan fazla 
izin alan Cumhuriyet Heııatosıı Manisa Üyesi 
Ifcrit Alpiskendere tahsisatının verilebilmesi 
hakkında ('umhuriyel tfen a loşu Başkanlığı tez
keresi (3/132) 

BAŞKAN - Tezkereyi okutuyorum. 

(i ene i. Kurula 
Dastalığı dolay isiyle iki aydan fazla izin alan 

.Cumhuriyet Senatosu Manisa, üyesi Ferit Alp is
kender'in tahsisatının verilmesi letüzüğün 197 neî 
maddesi gereğince Ceuel Kuruiun kararına bağlı 
olduğundan keyfiyet yüce tensipler ine arz olunur. 

Suad Hayrı Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu (Başkanı 

ıBAŞKAN — Ferit Alpiskender'm tahsisatı
nın verilmesini oylarınıza sunuyorum, Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştik. 
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3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ba
yındırlık Bakanı llyas Seçkin'e, dönüşüne kadar, 
Maliye Bakanı Ferid Melen'in vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/133) 

BAŞKAN — Tezkerevi okuvoruz. 

C. Senatosu B : 92 16.10 .1962 O : İ 
lık Bakanı llyas Seçkin'in avdetine kadar kendi
sine, Maliye Bakanı Ferid Melen'in vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, muvafık gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışma gidecek olan Bavındır-

Oumhurbaşkanı 
Cemal ıGürsel 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

4. — MECLİS ARAŞTIRMASI 

1. — C. Senatosu Bilecik Üyesi Talât Oran'in 
Meclis araştırması teklifi üzerine seçilen 3 kişilik 
araştırma heyetinin raporu (1) 

BAŞKAN — Rapor sayın üyelere tevzi edil

miştir. Bu hususta söz istiyen var mı?... Yok. 
[Raporun okunmasına lüzum görenler... Gör-

miyenler... Okunmasına lüzum görül m emiştir. 
(Bilgi edinilmiştir. Yapılacak bir muamele yok
tur. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Uzun Vadeli Plânın yürürlüğe konma
sı ve bütünlüğünün korunması hakkındaki ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu ile Bütçe Komisyonundan müte
şekkil Karma Komisyon raporu (M. Meclisi 
2/259, C. Senatosu 2/32) (Gündeme) (S. Sayısı: 
93) (2) 

(BAŞKAN — Bir takrir var, okuyoruz 

Yüksek [Başkanlığa 
93 sıra sayılı kanun teklifi basılıp üyelere da

ğıtılmıştır. Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak 
raporunda yazıldığı şekilde gündemdeki diğer 
maddelerden önce ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim 

Şeref Kayalar 
Anayasa -ve Adalet Komisyonu ile 
'Bütçe Komisyonundan müteşekk'1 

Karma Komisyon .Başkanı 
BAŞKAN —• Uzun vadeli plânın yürürlüğe 

konması ve bütünlüğünün korunması hakkın
daki kanun teklifinin gündeme alınması ve ter-
cihan müzakeresi istenmektedir. Teklif veçhile 
gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(1) Rapor tutanağın sonundadır. 
(2) 93 S. Sayılı basma/yazı tutanağın sonun

dadır. 

Tercihan müzakeresini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun tevzi edilmiş olduğuna göre raporun 
okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım. 
Raporun okunmasına lüzum görenler... Görmi-
yenler... Okunmasına lüzum görülmemiştir. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlarım, 
Karma Komisyon raporunun ikinci maddesinin 
ikinci fıkrasında bir tabı hatası olmuştur, onu 
tashih için söz almış bulunuyorum, «metni» ke
limesi yanlışlıkla ibareye girmemiştir.. «Olma
ması» kelimesi de yanlışlıkla «olması» şeklinde 
yazılmıştır. Bu raporun ikinci maddesinin ikinci 
fıkrasındaki cümle şöyle idi : Millet Meclisi Ge
nel Kurulunca kabul olunan kanun teklifi met
ni, plânın güdülen maksada göre uygulamasını 
ve bütçe kanunlarının plâna uygunluğunun sağ
lanmasını temin bakımından sözü edilen hukuki 
şeklin bir kanun şeklinde1 olmamasını tercih 
etmiştir.» Arz ederim. 

BAŞKAN — Mehmet Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan; ikinci cumhuriyetin sayın senatörleri, 
bu kanuna iki bakımdan dokunmak istiyorum; 
bu tasarı beni iki bakımdan rahatsız edivor. 

— 423 — 



G. Senatosu B : 92 
Birincisi; getiriliş /amanı bakımından. Devlet j 
Planlama Teşkilâtı kurulalı iki yıl olmuştur. 
Ve hiç değilse birinci ve ikinci koalisyon iki 
yıldan heri iktidardadır. Bu müddet zarfında, ı 
Anayasanın hükümleri malûmdur, plânın yasa- j 
ma organlarından nasıl geçirileceği düşünülme- j 
lîydi. P>ir yıl Hükümet tamamiyle bu mevzuda I 
sessiz kalmış, âtıl kalmış ve nihayet ekspreser ! 
kanunlar cümlesine katılarak, karşımıza bu ta- i 
sarı çıkarılmıştır. I 

Gönül çok isterdi ki, Hükümet çok daha ev- j 
velden. bu plân meclislerden nasıl geçirilir, dü- j 
şünmüs ve buna ait hazırlıkları yapmış olsun, i 
Pıı maalesef yapılmadı. j 

Dokunacağım, ikinci nokta.; hu tasarı Ana
yasaya aylandır, arkadaşla!'. Kğer bu tasarı 
meclisleri bir kısıtlama değilse, mutlaka bir ' 
otolimitasyon kanunudur. P>n kanun plânlama. , 
adına meclislerden fedakârlık istemektedir. ; 

Anayasanın 92 nci maddesi her hangi bir ta- : 

sarının meclislerde ne müddet kalacağını tasrih 
etmiştir. Halbuki bu kanunun Millet Meclisinde 
kalması için Anayasada hiçbir zaman tahdit 
konmadığı halde bu tasarıda, yirmi gün, diye , 
bir tahdit yapılmıştır. Ayrıca Anayasanın yine 
92 nci maddesinde aynen şu hüküm vardır : ; 
«Cumhuriyet Senatosu, kendisine gönderilen bir I 
metni, Millet Meclisi komisyonlarında ve Genel i 
Kurulundaki görüşme süresini aşmıyaıı bir süre 
içinde karara bağlar; bu süre üç ayı geçemez : 
ve ivedilik hallerinde 15 günden, ivedi olmıyan 
hallerde bir aydan kısa olamaz.» Anayasada bu 
şekilde katî hüküm vardır. Hiçbir zaman Sena- [ 
tonun görüşme müddeti 15 günden aşağı indi- ; 
rilemez. Senato kendisi isterse bu müddeti indi- j 
rebilir. Mühim bir kanun var. fakat bu Sena- | 
toyu bağlıyamaz. ; 

Ayrıca arkadaşlarım ; hu kanunla Senato, | 
plân mevzuunda tamamiyle bir büyük komis- i 
yon durumuna düşürülmektedir. 92 nci madde- | 
de, lıer hangi bir tasarının hangi sıra ile ve na- j 
sil görüşüleceği katî olarak tesbit edildiği hal
de, bu. tasanda Senato tamamiyle büyük bir j 
komisyon haline düşürülmektedir. 

Şu halde, bu tasarı yanlış ve hatalı bir yol 1 
olduğuna göre, meclisleri kısıtlamak değilse bile, 
dilim bir türlü bu kelimeyi söylemeye varmıyor, | 
çünkü bu kelime burada Meclisi bir otolimitas-
yona sürüklemeye gitmektense, neden, acaba Ana
yasanın tesbit ettiği yola gidilmiyor? Bana I 
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Öyle geliyor ki, plânı meclislerden geçirme yolu 
mutlaka bulunmalıdır, ama çalman kapı yanlış
tır. Ancak buraya Anayasa kapısından girmek 
mümkündür. Ben tayan metnini elime geçtiği 
zaman düşündüm, acaba Hükümet bu tarafa 
niye gitmiyor diye. Bâzıları diyeceklerdir ki, 
«Tasarı Hükümetin değil, doğru, fakat vazife 
Hükümetin.» Neden Anayasanın tadiline gidilmi 
yor? 94 ncü maddeye bir fıkra eklenerek Plânın 
meclislerden tıpkı Bütçe Kanunu geçirir gibi 
geçirilmesi mümkün iken, Anayasanın bu boş
luğunun doldurulma:;! mümkün iken, acaba 
Hükümet bu istikamete neden, gitmiyor? 

Benim aklıma iki sebep geliyor : Birisi: Hü
kümet üçte iki ekseriydi temin edemiyeeeğin-
den korkuyor, temin edemem belki diyor. Ben
ce bu yol denenmelidir. İkinci yol; akla şu ge
liyor, henüz daha Anayasa yeni yapılmıştır, 
Anayasada, bir tadilât Kurucu Meclisin ehliye
tim! gölge düşürebilir. Arkadaşlar bu ikinci yol 
da yanlıştır. T. B. M. M. tarih boyunca; değiş
tirilmesi lâzım gel eni değiştirecek kadar cesare
ti, muhafaza- edilmesi lâzımgcleni muhafaza ede
cek kadar kudreti daima kendinde bulmuştur. 
Ben eminim ki, Hükümet böyle bir tasarı ile 
gelirse, Meclis bunu değiştirme cesaret '.ni daima 
kendinde bulacaktır. 

Binaenaleyh, ben tekrar ederim ki, bu 'asarı 
meclisleri bir kısıtlamaya ve otolimitasyona gö
türme tasarısıdır. Bu tasarı Anayasaya aykırı
dır. Eğer plânın meclislerden geçirilmesi yolu 
aranıyorsa, bu yol, Anayasada bir tadil yapma!'. 
ve orada çaresini bulmaktır. Hürmetlerimi.'. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN - - Söz Sayım Atalay'ındır, buyu
run. Esasen daha evvel söz ist emişlerdi, özür 
d il erim. 

SIRRI ATA LA Y (Kars) — Uzun: vadeli plâ
nım yürürlüğe konması ve bütünlüğünün ko
runması, hakkındaki kanun, teklifi üzerinde gö
rüşlerimi arz etmeye çalışacağını. Burada be
nim tahliline çab'şaçağam. husus, bu kanun tek
lifi ile gel irilmesi! istenen şekle aidolacaktır. 
Plânın zaruretini bütün ümitlerin bağlandığı, 
memleketin malî ve iktisadi politikasının tâyi
ni hususunun bir an önce müzakere edilmesini 
ve halk efkârına sunulmasını hepimiz arzu ede
riz. Ama bu arada, en sağlam ve Anayasada gös
terilen en isabetli yolu bulmak da iktiza eder. 
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Kanun teklifine göre plân iki Meclisin birer 

kararı şeklinde olacaktır. Yani, plân Cumhu
riyet Senatosunda bir karara bağlanacaktır. 
Komisyona gidecek, nihai şeklini almak üzere 
Millet Meclisine gidecektir. Anayasa bu şekle j 
cevaz yermekte midir? Benim kanaatime göre, ] 
T. C. Anayasası bir Meclis kararını diğer Mec
lise gönderme şeklini kaldırmıştır. Bu müm
kün değildir. Anayasa bu bakımdan yeni bir 
şekil koymuştur. Bu şekle göre ancak kanun
lar, Anayasanın 92 nci ve 94 ncü maddelerinde
ki gibi, bir taraftan biri işliyecek, diğer taraf
tan öbürü işliyecek, âdeta bir mekik sistemi ku
rulmuştur. 92 nci ı iaddeye göre kanunlar ev
velâ Millet Meclisinde görüşülür ve bir metin 
halinde Cumhuriyet Senatosuna gelir ve Cum
huriyet Senatosu bunu kabul, ret veya değiştire
rek kabul eder, Millet Meclisine iade eder. 94 
ncü madde, bunun aksi bir şekilde işler. Bu 
yolda ancak bir Meclisin kabul ettiği bir metin 
ve kararı diğer Meclise gider. Ancak, bir ka
nun yapma yolunda gider. Karar yolunda, bir 
Meclisin kararının diğer Meclise gitmesi yolunu 
Anayasa tesbit etmemiştir. Nizam ve şekil ba
kımından, o şekli tesbit etmiştir ki, ancak kanun 
teklif ve. tasarıları bir Meclisten diğer Meclise 
gider. 

Şimdi, Anayasanın gerekçesini; 64 ncü mad
denin karşılığı olan 62 nci maddenin gerekçesini I 
hep birlikte okuyalım : 

«Şu halde, Meclisler vatandaşlar için riaye
ti mecburi tasarrufları karar şeklinde yapama
yacaklardır. Kararlar, birlikte toplantılar hariç, 
Meclislerin kendi işlerine ve yürütme organı I 
ile münasebetlerine taallûk etmektedir. 

Birleşik toplanitılarda görüşülecek olan ko
nuların ise karar mahiyetinde olacağı tabiîdir. 
Fakat dikkat edilecek olursa, bu kararlar ya 
mahiyeti icabı kazai nıura'kalbeye tabi olmıyan 
(Savaş halinin ilânı) veya bir kazai kovuştur
maya başlangıç teşkil eden (Yüce Divana sevk) 
gibi kararlardır.» 

Anayasaya göre, kararlar birleşik toplantı- I 
da görüşülebilecektir. Birleşik toplantıda alına
cak kararların neler olacağını yine Anayasa 
tesbilt ve tasrih etmiştir ve demiştir ki, şu hu
suslarda Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi birleşik toplantı yapacaklar ve karara bağ
lıyacaklardır. Vatandaşları ilgilendiren her han
gi bir konuda teşriî organ olarak Senato ve | 
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Millet Meclisi karar verecek, fakat bu karar-
larmı biribirlerine göndermiyeeeklerdir. An
cak Anayasanın gayesinde ve hedeflerinde tes
bit edilen hususlarda Meclisler, kendi iç bün
yelerini ilgilendiren mevzularda karar verefbi-
leceklerdir. Ve yine, iç bünyelerini ilgilendiren 
mevzularla icra arasındaki münasebetlerde ka
rarlar verebilecektir. Bunun dışında Meclisler 
karar verip, diğer Meclise gönderemiyecekler-
dir. 

Nitekim; eski Anayasaımızda ölüm cezası 
Mecliste bir kararla tasdik edilirdi. Doğrusu 
da bu idi. Fakat, yeni Anayasamız kararları 
bir Meclisten diğer Meclise göndermeyi men-
ettiği içindir ki, ölüm cezalarının tasdiki bir 
ikanunla yapılmaktadır. Ancak bu suretle olur
sa, bir Meclisten diğerine gidebilecektir. Bir 
Meclisin diğer Meclise karar göndermesi çift 
Meclis sisteminin icaJbı olmadığı için ve bugün 
dünyada mevcut çift meclis sistemini kabul et
miş bütün devletlerde esas şekil bu yolda oldu
ğu için, Parlâmentonun iki ucunu teşıkil eden 
teşriî organın her biri ayn ayrı kararlar ve
rirler. Fakat bu kararları biri diğerine gönde
remez. Meselâ, ingiltere'de iki teşriî organ ile 
ilgili olan mevzularda, eğer bir ihtilâf 'meyda
na gelmişse, bunları parlâmento komisyonları 
toplanıp karara bağlarlar, fakat bu kararlar, 
ayn ayrı meclislerin tasvibine sunulur. Bütün 
dünyada, plânın yürürlüğe konması şekli üze
rinde tecrübeler yapılmış ve plânın yürürlüğe 
konması hususu bir şekle bağlanmıştır. İngilte
re, İsveç, Holânda gibi memleketlerde bizim an
ladığımız mânada bir plân yoktur, ama İtalya'
da olduğa gibi, plân şekilleri de vardır. Bizim 
anladığımız mânada uzun vadeli plân, ancak 
Fransa'da ve Hindistan'da görülmektedir. Fran
sa bunun tatbikatını yaptı. Ama üç safha ge
çirdi. ll'k safhada, plân üzerinde teşriî organın 
murakabesi vasıtalı idi. Bu 1947 den 1953 e 
kadar devanı etti. 4 ncü Cumhuriyet zamanın
da vasıtalı sistem yerine. «Vasıtasız - Kontrol
süz sistem» kondu. Bu sistemde çerçeve yaıhut 
program kanunları denilen kanunlarla plân yü
rürlüğe girdi ve bir kanunla tatbik edildi. 

Ancak, 5 nci Cumhuriyet devrinde De Gaul-
le'ün Anayasası icraya daha ook yetki verdiği, 
teşriî organın yetkilerini kısmen aldığı için
dir ki, bugün orada, plân, mahiyeti siyasi olan 
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tamamen bir iktisadi konsey tarafından mura
kabe edilmektedir. 

Hindistan'da plân parlâmentonun tasvibine 
sunulmaktadır. Yani, kanun yoliyle yapılmak
ta, ancak bu şekilde tatbik edilmekte, bir mec
listen diğer bir meclise gitmektedir. Yoksa bir 
meclis karar verecek, diğer meclis bunu tasvib-
edecek şeklinde değildir. Anayasamız bu usulü 
kaldırmıştır. Anayasalarda buna ailt bize bir 
tek misal gösterilebilir mi? Bu kanunu teklif 
edenler veyahut Hükümet bana bir tek misal 
gösterebilirler mi? Bir kararı meclis alacak, di
ğer meclise bu karar gidecek ve bu bir karar 
halinde meclisten çıkacaktır. Bu hususla ilgili 
olarak bana, Anayasada bir madde gösterebi
lirler mi? 

Kurucu Meclis zamanında 128 nci madde
nin bu plâna aidolan kısmı görüşülürken, plâ
nın bir kanun ile yürürlüğe konması teklif edi
liyordu. ıMadde Temsilciler Meclisinde görüşü
lürken, şimdiki Maliye Bakanı Sayın Ferid Me
len, Daniş Koper ve zannedersem Hıfzı Oğuz 
Bekata, bunun bir kanun ile dondurulmasının 
yerinde olmadığını izah buyurdular. Ferid Me
len ve Daniş Koper'in takririne iltihak ettiler. 
Kanunla dondurmryabm, başka bir usule bağ
lıyalım denildi. Müzakereler sonunda Komisyon 
adına Turan Güneş, uzun bir konuşma ile ni
çin bir kanunla olması icab ettiğini üç madde 
içerisinde izah etti. Vaktinizi almamak için bun
ları tekrar etmiyeceğim. Bu konuşmanın ışığı 
alında 128 nci maddede, plânın bir kanunla yü
rürlüğe girmesi hususu kabul edildi. Tasarının 
ikinci müzakeresi sırasında bu husus, 129 ncu 
madde olarak, Anayasa Encümeninin bir değiş
tirgesinin yazdırılmasiyle yani daha önce bir 
metin elimize geçmeden - plânın bir kanunla 
değil, kanun tâbiri içinden çıkarılmak suretiyle 
yürürlüğe girmesi hususu teklif edildi. İkinci 
müzakeresi olduğu için geniş müzakereler yapıl
dı. Komisyon adına bu sefer sözcü değil, kâtip 
olarak Coşkun Kırca cılktı, dedi ki: 

«Kanunla dondurmayalım ama, plân, kanun
la yürürlüğe girebilir, bir. Plân, genel görüşme 
mevzuu olarak yürürlüğe girebilir, iki. Plân Mec
lislerin ıttılaına arz edilebilir, üç. Plân, 94 ncü 
maddenin şeklen tatbik edilmesiyle yürürlüğe 
ıgirebilir, dört.» O zaman bu teklif sahibi olan 
Coşkun Kırca da bir kararla iki Meclis arasında, 
birinin diğerine göndermesinin bir hal çaresi ola-
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bileceğini söylememişti. İkinci müzakeresi olduğu 
için, bu şekliyle yani, kanun tâbiri içinden çı
karılmak suretiyle oya konuldu ve kabul edildi. 
Biıâhara, bundan bir müddet önce, Coşkun Kır
ca ve dört arkadaşı, «Kanunla yürürlüğe girer.» 
şeklinde kanun teklifi hazırladılar ve Millet Mec
lisine verdiler. Bu şekilde Millet Meclisi komis
yonlarından çıktıktan sonra, Heyeti Umumiyede 
görüşülmesi sırasında, tümü hakkında müzakere
ler yapılırken, «bir kanun ile yürürlüğe girer.» 
şekli çıkarılmak suretiyle birden bire 4 kişi İlk bir 
takrir ile yeni bir metin Millet Meclisinin huzu
runa getirildi. Bu suretle plânın yürürlüğe kon
ması hususu Meclislerin kararı ile olacak şekle 
girdi. Evvelâ Cumhuriyet Senatosunun alacağı 
karar feilâhara Millet Meclisine sevk edilecek... 
Millet Meclisinin bu şekli benimsemesi arz ettiğim 
•gibi uzun müzakerelere gitmeden tecelli etmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu izahattan sonra 
sözümü bir noktada birleştirmek istiyorum: Ana
yasa muvacehesinde, kararla plân yürürlüğe ko
nabilir mi?.. Hayır. Zira Anayasanın (kabul et
miş olduğu ve 92 nci, 94 ncü maddeleriyle tes-
Ibit etmiş bulunduğu mekik sistemi ancak kanun
lar içindir. Yani bir Meclisten diğerine kanun
lar gidebilir, kararlar ise asla gidemez. Millet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu ayrı ayrı karar
lar alabilir. Ama, Cumhuriyet Senatosunun bir 
kararının komisyona sonra Millet Meclisine git
mesine imkân yoktur. Anayasa buna imkân ve 
cevaz vermemektedir. Bunun komisyona iadesi 
ve Anayasaya uygun bir şekilde tedvini sure
tiyle tekrar gelmesi hususunda bir önerge veriyo
rum. 

Anayasaya riayet bakımından, her şeyden ev
vel, Hükümet ve Teşriî Organın, Anayasanın. 
koymuş olduğu bir sisteme ve nizama riayetkar 
olmak bakımından bu hususta hassas olmamız 
gerektiğini hatırlatır, önergeye iltihak etmenizi 
rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Gener. 
İZZET GENER (Niğde) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar, 
Plânsız davranışların sebep olduğu acı so

nuçlar, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmamı
zın, bir plân içinde gerçekleştirilmesine çalışıl
ması yolunda hepimizi zorlamıştır. 

Vatandaşlar artık plânlamayı, kalkınmanın 
vazgeçilmez Ibir yolu olarak benimsemiştir. Plân-
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lamanın ve bununla ilgili kuruluşun Anayasanın I 
hükümleri arasında birleşmesi de bu isteğin -açıik 
bir misalini teşkil eder. Plânın uygulanması sı
rasında, bütün vatandaşlara, köylü, şehirli, me
mur, işçi, serbest teşebbüs sahibi, sermayedar ve 
teknisyene düşen ağır ve külfetli ve feragatli va
zifeler vardır. 

Faikat bu gayret ve fedakârlıkların verimli 
olması, toplumun ve Devletin yaratacağı ortam
la ve çerçeveyle alâkalıdır. Ortamı hazırlanma
mış, amacı tesbit edilmemiş ve çabaları düzenlen
memiş bir kalkınma, başı boş bırakılmış ve israf 
edilmiş olur. Buna meydan vermiyecek plânın 
amacına ulaşmasını sağlamak için hepimize dü
şen büyük vazifeler ve hattâ fedakârlıklar vardır. 

Partimiz, bütün bu faaliyetleri en uygun şart
lar içinde desteklemeyi ve yardımcı olmayı en 
ile^i bir vatan borcu telâkki etmektedir. Bu es-
piri içinde, kalkınma plânının huzurunuza geti
rilmiş olan Usul Kanunu hakkındaki görüşleri
mizi açıklamak isterim. Uzun izahlarla vaktinizi 
israf etmekten çekinerek tasarı hakkındaki görüş
lerimizi İnşaca arz edeceğim. 

Tasarı, Anayasamızın 129 ncu maddesinde ted
vin eylenmiş olunan hükme dayanmaktadır. Mad
denin birinci fıkrası, ana prensibi yani iktisadi, 
sosyal ve kültürel kalkınmanın plâna bağlanacağı 
esasını kurmuştur. Bu temel hükümdür. İkinci 
fıkrasında ise aynen «Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın kuruluş ve "görevleri, plânın hazırlanmasında 
yürürlüğe konmasında, uygulanmasında ve değiş
tirilmesinde gözetilecek esaslar ve plânın bütün
lüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesini bağlı
yacak tedbirler özel kanunla düzenlenir.» denil
miştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluş ve 
görevleri ile, plânın yürütme organınca hazır
lanmasına mütaallik hükümler ve plânın yü
rürlüğe girdikten sonra uygulanması sırasın
da takibedilecek usuller (91) sayılı Kanunla 
düzenlenmiştir. 

Halbuki müzakeresi yapılmak üzere huzu
runuza getirilmiş olan tasarı ise, plânının yü
rürlüğe konmasında uygulanacak kaideler ile 
beraber, yasama organı içinde plânın değişti
rilmesinde takibedilecek usuller ve plânm uy
gulanması sırasında yasama organınca yerine 
getirilecek esaslar ve yapılacak işlemler, hulâ
sa olarak plânm bütünlüğünü bozacak değişik- J 
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liklerin önlenmesi için alınacak tedbirleri ihti
va etmektedir. 

91 sayılı Kanun, plânm yasama organının 
onayına sunulacağı prensibini kabul etmekte, 
fakat bu onayın hangi şekilde ve hangi hukuki 
esaslara göre yapılacağını belirtmemektedir. 

Tasarının Millet Meclisinde müzakeresi sı
rasında, plânın bir kanun şeklini alması yeri
ne, bunun bir karar şeklinde yasama organla
rının onayına arz edilmesi prensibi konulmuş
tur. 

Partimiz bu şekli daha uygun görmekte ve 
benimsemektedir. Partimiz plânm bir politika 
konusu olamıyacağı, bunun teknik ve ihtisas 
konusu olduğu kanaatindedir. Memleket ölçü
sünde kalkınmayı amaç tutan plân, mevcut şart
ları, kaynakları, kabul edilen kalkınma hıziyle 
dengeli olarak harekete getirip gerçekleştirmek 
için alınması gereken tedbirlerin teknik bir 
silsilesidir. 

Plânlara, politikacılar tarafından istenilen 
şekilde tasarruf edilmesi çok acı birçok tecrübe
lerle sabit olmuştur ki çok zararlı olmaktadır. 

Partimiz, plânm ilim ve ihtisas işi olduğu 
ve onların elinde ve memleket gerçeklerine gö
re hazırlanması ve uygulanması icabettiği ka
naatindedir. 

Yani plân, ilim ve ihtisas erbabı tarafından 
yapılmalı ve gerekirse yine onlar tarafından 
değiştirilmeli, Hükümetler ancak plânları uy
gulamalıdır. Plânm hazırlanmasında, yürütül
mesinde totaliter bir usulün tatbik edilmesi, 
esasen ana prensibolarak kabul edilen (demok
ratik düzen içinde plânlı kalkınma) ya aykırı 
düşer. 

Plânın Yasama Organında müzakeresi sı
rasında tutulacak yol konusunda tasarıda yer 
alan hususların, Anayasa ile Yasama Orgnma 
tanınan yetkileri zedelemiyecek ve hattâ kısıt-
lamıyacak bir şekilde düzenlenmesi yerinde 
olur. Plânın Yasama Organına intikalinden 
sonra, gerek Plân Karma Komisyonunda ve 
gerekse Yasama Meclislerinde müzakereleri sı
rasında, yasama yetkilerinin plânm bütünlüğü
nü koruyacak şekilde kullanılması için bulunan 
usullerin daha hafifletilmesi ve ihtısaslanması 
lızımdır. 

Tasarının 2 nci maddesinin (c) bendinde, 
Plân Karma Komisyonunda önce Hükümet ta
rafından plânın bütünlüğünü bozmıyacağı be-
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i ir t i len değişt i rgeler in oylanacağı ve K a r m a 
Komisyonda hazır bulunan üyeler in sal t çoğun
luğunun oyu ile k a r a r a ha ğl a nacağı... kabul 
edilmiştir. 

P lân ın bü tün lüğünü bozacağı Hükümetçe 
belirti len değişt i rgeler in gerekçeli geri verme 
önergesi sayı larak (d) bendi hükümler ine gö
re görüşüp oylanması esası... tesbit edilmiştir. 

Mütehassıs bir ilim heyeti t a r ağ ından ha
zır lanan b i r plânın bütünlüğüne etki yapacak 
teklif lerin neler o lduğunu tâyin ve tesbi t te en 
isabetli rolü on hıra düşmektedir . F a k a t bu çe
şit önergelerin Anayasanın tanıdığı yetki ler le 
denkleşt ir i lmesi daha uygun olur. 

ikinci maddenin (d) bend inde ; K a r m a Ko
misyonda tasar ı ve ekli plânın tümü üzer indeki 
konuşmalar t amamland ık tan ve (c) bendin in 
birici f ıkrasında sözü geçen değiş t i rgeler oy
land ık tan sonra, tasarı ve ekli p lânın Hüküme
te geriverilmesine da i r gerekçeli önergelerin 
görüşüleceği ve gerekçelerin ayrı ayrı oylana
cağı... İcabul edilmiştir. 

Faka t geriverme önergelerinin her biri için 
de sadece Hükünıel ve önergedeki birinci imza 
sahibine söz hakkı t an ınmaktad ı r . 

Bu hüküm, Anavasa ile tanınan konuşma. I 
hakkını t ahdideder mahiyet tedir . İ ç tüzük te bu 
hususta diğer kanun tasar ı lar ı için kabul edilmiş 
prensiplerin uygulanması daha doğru olur ka
naat indeyim. 

Karma Komisyonda, salt çoğunluğun oyu ile 
kabul edilen geriverme önergeleri , tasarı ve ek
li plânla bir l ikte Hükümete geri veri lmektedir . 

Hükümet in geriverme önergelerinin hangi
lerine kat ı ld ığım ve hangilerim1 kat ı lmadığını 
Karma Komisyona bildireceği ve komisyonun 
bu hususu raporunda, belirteceği... tasrih edilmiş
tir. 

Tasarı ve ekli plân ile Karma Komisyon, ra
porunun tümü üzerinde. Senato ve 'Millet Met il 
si Oenel kıır ı ı l larınuaki konuşmalar tamamlan
d ık tan sonra, gerekçeli gel iverme önergeleri ile, 
Karma Komisyonca kabul edilip Hükümetçe be
nimsenmemiş olan geriverme önergelerinin görü
şüleceği ve ayrı ayrı oylanacağı esas tasar ıda yvr 
alınıştır. 

Hükümetçe benimsenmemiş geriverme öner
gelerinin oylanması esasının, kaimi edilmesi ye
rinde ve isabetli olmuştur . Ancak bu önergeler 
hakkında İçtüzük hükümlerine göre konuşma 
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hakkının kabul edilmesi, lehte, aleyhte ve üze
rinde konuşulmasına imkân verilmesi lâzımdır. 

Yalnız komisyonda. H ü k ü m e t ve geriverme 
önergesindeki birinci imza, sahibinin veya göste
receği diğer bir imza sahibinin konuşmasına, im
kân verilmesini ve bir istisnaya, getirilmesini 
doğru görmemekteyiz. İçtüzükte bu hususla, ka
bul edilmiş olan usullerin tahdide tabi tu tulma
ması yer inde olur. 

ü y e tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ile 
d ikka te a l ınmamasına k a r a r verilen geriverme 
gerekçeleri üzerinde en sonra yeniden görüşme 
açılmasını ve bu görüşme sırasında da, sadece 
Karma Komisyon, Hüküme t ve önergedeki bi
rinci imza sahibine söz verilmesi yasamaya yet
kisini kısı t layan bir mahiyet arz e tmektedir . 
Böyle istisnai bir usulün tesisine gidilmemesi 
doğru olur. Bu görüşme sonunda geriverme ge
rekçelerinin t e k r a r ve ayrı ayrı oylanması ve 
üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ile ka
bul edilmesi tasar ıda yer almışt ir. 

Anayasanın H(> net maddesine göre, Meclisle
rin toplantıya kat ı lanlar ın salt çoğunluğu ile 
ka ra r vermesi gerekmektedir . ( îeriverıne öner
gelerinin. bu ana. hükme aykırı olarak üye tam
sayısının salt çoğunluğuna, bağlanması yer inde 
değildir ve Anayasaya uymamaktad ı r . 

Cumhuriyet. Senatosu (îenel Kurulunda, geri
verme gerekçelerinin hepsinin ayr ı ayrı oylan
masından sonra, tasarı ve ekli plânın, kabul 
edilen geriverme gerekçeleriyle"' birl ikte Plân 
Karma. Komisyonuna sevk edilmesi... tesbit edil
miştir. 

Millet Meclisinde ise, aynı seyri takibet t ik-
ten sonra, tasarı ve plânın geriverme. gerekçele
riyle bir l ikte Hükümete gerivcrilmesi... kabul 
edilmişi ir. I lükümelin geriverme gerekçelerini 
de d ikkate alarak plânda, uygun bulduğu deği
şiklikleri yapacağı ve bir raporla, («enel Kuru
la bildireceği... tasrih edilmiştir. 

î ' ygun bulmadığı değişikler için bir kabine 
buhranına yol aç.nrıyaeak şekilde; bâzı tedbir lere 
yei' verilmesi daha, uygun düşer kanaatindeyim. 

Meselâ, teklif edilen ve Hükümetçe uygun 
buiuıımıyan değişikliklerin. Meclislerin bünye
sinden seçilecek bir hakem k u r u l u n a tevd i edi
lerek mütalâasının alınması ve bunun yasama 
organında nihai bir müzakereye tabi tutul ması 
gibi daha mutedil bir yol takibedilmesi yer inde 
olur. 
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Bu boşluğun da ileride ihtilâflara yol açma

ması ve yürütme organiyîe yasama organı ara
sından çekişmelere meydan vermiyeeek şekilde 
düzenlenmesi yerinde olur. 

Arz ve hülâsa ettiğim bu esaslar dairesinde 
tasarının düzeltilmesi için Geçici Komisyona 
iade edilmesini teklif ediyorum. Bu hususta bir 
de önerge takdim ediyorum. Takrir Yüce Heye
tinizindir. 

BAŞKAX — Buyurun Sayın Yurdakul. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADİNA KÂ

ZİM YURDAKUL (Sakarya) — Sayın Başkam 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Plânın bütünlüğünün korunması hakkında
ki Kanunun hemen ruznameye alınmasını. Par
timiz bakımından hakikaten üzücü bir hâdise 
olarak telâkki etmekteyiz. Biz isterdik ki, bu 
mevzu, bize hazırlanmak imkânının sağlanması 
bakımından ruznameye biraz daha geç. alınsın ve 
burada bu kanunun arzu edildiği gibi, efradım 
cami, ağyarını mâni bir tarzda müzaakeresine 
imkân verilsin... 

Lvvelâ şu noktayı arz etmek istiyorum; biz, 
Adalet Partisi olarak, daima ve daima plânın, 
plân fikrinin yanında olduğumuzu müdafaa 
ettik. Zaman zaman bu getirilecek kanun hak
kında bâzı münferit, beyanları esas alarak, par
ti görüşünü düşünmeden ve nazara almadan hü
küm vermek doğru değildir. Partimiz hakkında 
bu mevzuda söylenen şeyler yanlıştır. Biz; plâ
nın yanında ve plânın müdafii olacağımızı bütün 
Türk efkârına beyan etmekle rahatlık duymak
tayız ve bunu ifadeden dolayı da müsterihim ar
kadaşlar. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, benden evvel konuşan 
Güneş arkadaşımız, ve Sırrı At al ay arkadaşımız, 
bir şüphe içindedir. Beyanatımın ilerisinde, te
ferruata geçtiğimiz zaman arz edeceğim gibi, 
hepsi kanunun Anayasaya aykırı olup olmadığı 
üzerinde beyanı fikretmiş bulunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar; bit* memlekette Ana
yasaya aykırı hareketlerden dolayı ihtilâl ya
pılmış, ondan sonra, gelen Meclislerin Anayasa
ya riayette daha dikkatli olmak ve vatandaşla
rı şüpheye düşürmiyecek, endişeye düşürmiyc-
cek kanunların getirilmesinde göstereceği titiz
lik yanında, efkârı umumiyede şüphe, yarata
cak kanunları da müzakereden geri almak 
mecburiyetindedir. Anayasayı zorlamak sure
tiyle. 129 ncu maddenin sarahatini de T)ir ta

rafa bıarkarak ve Kurucu Meclis müzakere
lerine kadar gidilerek, .kanun çıkarmak bu 
Meclis için asgari hatadır. Biz çıkaracağımız 
kanunları. Anayasanın aydınlık fikirlerine is-
tinadettirınek ve ona göre çıkarmak mecbu
riyetindeyiz. Bu bakımdan, Mehmet özgün eş 
arkadaşımızın konuşmasına parti olarak işti
rak ettiğimizi beyan eder, keza Sırrı Atalay 
ve diğer arkadaşımın fikirlerine de iştirak 
ettiğimizi belirtmek isterim arkadaşlar. Bun
dan evvelki devirlerde «Plâna karşın» fikri, 
plâna karşı olma fikri yerleşmiş, devrimize 
kadar bu böyle devam etmiştir. Bendeniz, size 
partimizin plânın aleyhinde olmadığını, plâ
nın mutlaka getirilmesi lehinde olduğunu be
yan ettiğime, diğer arkdaşlarım da «evvelâ 
plân» fikrini getirdiklerine, keza iktidar par
tileri de elbette bu plânın lehinde olduklarına 
göre, acaba bu Mecliste plânın aleyhinle olan 
var mıdır ki, bu kadar sıkıcı bir kanunla 
huzurunuza geliyorlar? 

Plân, Hükümetin tasarrufunda, değildir, 
Anayasanın mahsus maddesine göre Devletin 
bir vazifesidir. Biz de Devletin içinde bir or
gan olmamız sebebiyle, kendi içimizde olan 
ve bütün organların benimsemesi lâzımgelen 
bir fikir olarak bunun ön plânda nazarı iti
bara alnımasmı rica ederiz. 

İlk defa Kırca ve dört arkadaşının teklif 
ettikleri gibi, plânın kanun halinde getiril
mesi fikri ileri sürülmüştü. Hükümet bunu 
sonradan geri aldı ve plânın kanun haline 
gelmesinin mahzurlu olacağını mütalâa ede-
erk, plânı; bir karar olarak Meclisin tasvibi
ne arz etmeyi muvafık mütalâa etmiş. 

Arkadaşlar, mesele şundan ileri geliyor; 
biz, plânın bütünlüğünün, Meclisten çıktık
tan sonra iktisabedeceği fikrinin nıüdafiiyiz. 

Plân bir küldür, bu külün ahengini bu Mec
lis bozmıyacaktır. Bu Meclisin yetişkinliği, ve 
Meclis zaviyesinden bu plânın, birbiriyle ir
tibatını kaybetmiş fikirler halinde çıkma
sına elbette ki 'mânidir. Meclisten sonra ikti
sabedeceği bütünlüğün korunmasının, icra ba
kımından çok daha ehemmiyetli olduğu ileri 
sürülebilir. 

Arkadaşlar dikkat buyurulursa, plânın; 
Anayasanın 129 ncu maddesi zorlanmak sure
tiyle, bir Usûl Kanunu halinde getirilmesi, 
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zannediyorum maslahatın icabatma uygun de
ğildir. Zira 129 ncu madde, plânın bütünlüğü
nün korunmasına da ait bulunmaktadır. Bina
enaleyh, korunma, münhasıran bir usûl kann 
nu ile temin edilemez. Ve bu şekil yanlış olur. 
Ve bendeniz Hükümetten soruyorum : Acaba, 
plân tatbik eden memleketlerden hangisi, plâ
nın bütünlüğünü korumayı, bir usûl kanunu 
halinde getirmiş, bir usûl kanununun satırları 
arasına sıkıştırmıştır? Bu bakımdan bunu, 
bir usûl kanunu ile boğmak doğru değildir. 

Arkadaşlar; burada usûlü müzakereye aido-
lan maddelerin teferruatına girdiğimiz zaman, 
elbetteki bir üzüntü ile karşı karşıya kalmış 
olacaksınız. Üzüntümüz, milletvekili ve sena
tör arkadaşların birtakım tasarruflarının tah-
didedilmiş olmasındandır. 

Şimdi, Heyetinize arz edeceğim 3 ncü mad
denin dördüncü fıkrası karşısında, bu kanu
nun bir plânın müdafaasını, bir plânın bütün
lüğünü temin etmekten ziyade bir siyasi bas
kı kanunu halinde olduğunu hepiniz benimle 
birlikte kabul edeceksiniz. Bu tasarının üçün
cü maddesinin dördüncü fıkrası, umumiyetle 
kanunların müzakeresinde, komisyonlara gel
diklerinde evvelâ plâna aykırı olup olmadık
larının tetkik edilmesi icabettiğini emretmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tekrar Hükümete soruyorum; Meclise gelen 

kanunların yüzde kaçı acaba plâna uygun mu
dur, değil midir diye, münakaşa mevzuu ola
bilecek1? Bu hususta ne düşünüyorlar. 

Benim, kanaatimce, plân ve plân ile ilgili 
olmıyan bir kanunun Meclisten geçeceğini dü
şünmek bir hayaldir. Binaenaleyh bütün 'ka
nunların, cezaya taallûk eden, hukuka taallûk 
eden birtakım kanunlar hariç, diğerlerinin 
belki plân ile ilgili kısımları vardır, geri 
kalanların yüzde 80 - 90 nı plân ile ilgilidir. 

Şu hale nazaran arkadaşlar; bir plân için 
bir Usûl Kanunu getirildiğine göre, Anayasa
nın 92 nci maddesi ve bu suretle Anayasa niza
mi Ibir kanunla, rafa kaldırılmak suretiyle, hu
susi bir kanunla müzakere mecburiyetinde kalı
nacaktır. Çünkü bunun tesbiti Hükümetin elin
dedir. Hükümetin getireceği kanunlarda bu 
plânla ilgili bir husus oldu mu, ağzınızı açamı-
yacaksmız. Bu gelen kanunun müzakeresinde 
mütalâa beyan edemezisiniz. Elbetteki buraya 

gelmiş bir kanunda ve Hükümetin getirmiş ol
duğu her şeyi arkaldaşlar aynen kabul etmek 
mecburiyetinde değildirler. Biz burada doğru
ya doğru, eğriye eğri diyeceğiz. Yanlışı bura
da Türk efkârına ve alâkalılara duyurmak da 
yine vazifelerimizin başında gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; dördüncü bendin son 
fıkrası gereğince eğer Hükümet bir kanunun 
plâna aykırı olduğunu beyan ederse ve buna 
rağmen Meclisiniz bu kanunu kabul ederse, Hü
kümetin itimada gitmesi ihtimali vardır. İşte 
arkadaşlar, bu kanunun en tehlikeli kısmını 
burası teşkil ediyor. Yani Hükümet, kendi var
lığını müdafaa etmek için, koalisyona girmiş 
veya Hükümeti teşkil eden partileri devamlı bir 
şekilde 'mânevi bir baskı altında bulunduracak 
ve bir 'kanun Hükümet taralından plâna aykırı 
dendi mi, bu partiler, Hükümetin baskısı altın
da o kanunu müdafaa etmek veya Hükümetin 
fikri aleyhinde bulunmak imkânlarını ellerinden 
çıkarmış bulunaeakiardır. 

Arkadaşlar, bu (bakımdan bu kanuna «siyasi 
baskı» kanunu ismini vermek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu usul kanununda 
salt çoğunluk aranması hususu elbetteki bizim 
faaliyetlerimizi tahdidediei bir yoldu. Bu ba
kı nidan her ikan unun, demin beyan elliğim gi
bi, her kanun plânla alâkalı dendiği takdirde, 
salt çoğunlukla, 'müzakeresi mecburiyeti hâsıl 
olacak ve Hükümetin başında bulunanlar, plân
la ilgili kanunları ve Meclislerden ekseriyetle 
-değil, salt çoğunlukla çıkarmak gibi bizim önü
müze bir set çekeceklerdir. 

Değerli arkadaş lan m; teferruatından bahse
derken henüz maddelere girmek istemiyorum. 
Biraz da, şu plânın bütünlüğünü müdafaa eden
lerin ibize karşı getirdikleri misallere 'temas ci
ni ele: istiyorum. Plânın bütünlüğüne dokunula
maz. Buna, ker'kes dokunursa plânın bütünlüğü 
kaybolur ve bu bir saat gibidir. Bir tarafı çı-
'karılırsa, onun bünyeli işlemez olur. Arkadaş
larım; elbetteki, misaller kulaklarınıza gelmiş
tir. Ama, zikredilen misaller, maddi misaller
dir. Maddi misallerle bizim mesel el erimiz halle-
dilemiyecektir. Şu balkımdan halledileımiyecek--
tir. Huzurunuza getirilmiş olan plânın ana me
selesi, ana istinatgahı istatistiklerdir. Komis
yonda arz etmiştim. Bizim mevcut istatistikle
rimiz o kadar yanlıştır ki, bir misal verdiğim 
zaman Öıayret edeceksiniz. 19fiO da çıkan bir 
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broşürde Türkiye'nin J,f> milyon ton buğday 
istihsal ettiği bildiriliyor. Aynı tarihte Türki
ye, hariçten buğday ithal etmekte idi. İşte plâ
nın istinadettiği istatistikler bu kadar yanlışlık
lar ihtiva etmektedir. Şimdi bu'kadar yanlışlık
lar ihtiva eden plânı kanun halinde değil, bir 
karara iktiran etmek suretiyle, yani buradan 
çıktıktan sonra, benim karşımda kanun kuvve
ti olduğunu iddia etim ekte, beri taraftan da eğer 
içerisinde oynanmak istenildiği takdirde, bu sup-
leksi temin etmek istenildiği takdirde bu bir ka
nun değil; yalnız Meclisin tasvibinden ibaret ol
duğunu, 'bunun üzerinde daha geniş mânada iş
lenmesi imkânı olduğunu müdafaa edeceklerdir. 
Bu bakımdan çok ehemmiyetli olan bu kanunun 
maddelerine girmeden evvel tekrar bir misale 
daha, bizde zikredilen bir misaline daha temas 
etmek istiyorum : 

Efendim, bu-kül halindedir, Ticaret Kanu
nu geldiği zaman da böyle kül halinde bütün 
muahedeleri toptan kabul edilmiştir dediler, ve 
bunu misal olarak gösterdiler. Evet arkadaşları 
Anayasamızın 65 nei maddesinde, muahedelere 
ait kısmında muahedelerin bir kül olduğu kabul 
edilmiştir. Ama bunlar bir zaruretin eseridir. 

Arkadaşlar, ben Türkiye ile İtalya arasında, 
Türkiye ile Macaristan arasında bir ticari akit 
yapacağımı efkârı umumiyeye beyan edersem, 
elbette birtakım kombinezonlar bu muahedenin 
bünyesinde zarar verici neticeler doğurabilir. 
Bu bakımdan, bir usul icabı olarak tatbikat 
şekli Anayasamızda gösterilmiştir. Çünkü, bir 
başka misalde Hükümet şurada şöyle de yapı
labilir diyemez. Bir, iki misal arasında Ticaret 
Kanunu geçti. Arkadaşlarım doğrudur. Ama, 
Ticaret Kanununun bir kül halinde müzakeresi 
Meclisi Âliye gelmiştir. Binaenaleyh, usul ka
nunları ile tahdidedilmiş ve usul kanunları ile 
müzakeresi bu şekle sokulmuş değildir. Beya
natımı uzatmak istemiyorum. Elbette ki, arka
daşlarımızın konuşmalarına imkân vermek 
icabeder. Yalnız, huzurunuzdan ayrılmadan 
tekrar beyan etmek istiyorum. Biz memlekette 
plân taraftarıyız. Plânın karşısında değil, onun 
müdafii olarak, Hükümet bizim partimizi dai
ma kendi yanında bulacaktır. Bundan hiç şüp
heleri olmasın. 

Hele ihtilâlden sonra gelmiş bir Mecliste 
şorlama suretiyle kanun çıkarılması karşısında 
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hassasiyetimiz daima ayakta olacaktır. Anaya
sayı şüpheye sokacak kanunların karşısında 
Anayasanın müdafii olacağız. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Nüvit Yetkin. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

Başkan, aziz arkadaşlarım; huzurunuzda bulu
nan kanun uzun vadeli plânın bütünlüğünün 
'korunmasını hedef tutmaktadır. Bu kanun üze
rinde mütalâa serd eden kıymetli arkadaşları
mızın bu kanun vesilesiyle dokundukları nok
talar, kanaatimce iki istikamet almış bulunmak
tadır. Bunlardan birisi, uzun vadeli plânın T.B. 
M.M. nden geçmesi lâzım mıdır, değil midir? 
Veya geçerse bir karar şeklinde mi olmalı, 
yoksa bir kanun kabulü usulüne uygun olarak 
mı geçmelidir? 

İkincisi; bizzat müzakere etmekte olduğu
muz plânın bütünlüğünün korunmasına müta-
allik olan kanunun, bizatihi kendisinin Anaya
saya aykırı olduğu, getirdiği usullerle T.B. 
M.M. nin murakabe haklarını kısıtlamakta ol
duğu noktalarına müteveccih bulunmaktadır. 
Bendeniz de bu noktalarda nâçiz şahsi görüşle
rimi arz etmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelemirde uzun 
vadeli plân Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
geçmeli midir noktası 'bir münakaşa mevzuu 
olamaz kanaatindeyim. Çünkü, 91 sayılı Kanu
nun yani 27 Mayıstan sonra İnkılâp İdaresi ta
rafından çıkarılmış, yürürlüğe girmiş ve aynı 
zamanda mahfuziyeti, Anayasaya aykırı duru
mu olamıyacağı Anayasanın geçici 4 ncü mad
desinde tasrih edilmiş bulunan inkılâp kanun
larından 91 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi ile 
Plânlama Dairesinde kabul edilen, Hükümete 
intikal eden, Hükümetçe de benimsenmiş olan 
uzun vadeli plânın Başvekâlet tarafından Teş
ri Organının, Yasama Organının tasvibine su
nulmasını âmir bulunmaktadır. 

91 sayılı Kanun mer'i oldukça, 91 sayılı Ka
mın Anayasaya uygun telâkki edildikçe, bu 
plânın, Yasama Organınca tasvip keyfiyeti de 
bir kanun hükmü, bir Anayasa hükmü olarak 
kabul zarureti vardır. 

Ayrıca Sayın Yurdakul arkadaşımızın be
lirttiği gibi Anayasamızın 41 nci maddesi, ik
tisadi ve kültürel kalkınmamızın plânlara bağ
lanmasını Devlete bir vazife olarak tevdi et
miştir, Hükümete değil. 
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Binaenaleyh. Teşriî Organla, İcra Organiy-

le Devlet kül halinde plân yapacak ve bu plâ
nın bizzat kendisi disiplini altına girecektit \ 

Sevgili a rkadaş lar ım, demin Sırrı Atalay ar
kadaşımın huzurunuza getirmiş olduğu, Kuru
cu Meclisteki bu plânın, kabulü şekline faallCık 
eden müzakerelerde bendenizin de hatır ladığını 
ş u d u r : Anayasamızın 129 nen maddesi ilk de
fa tedvin edilirken bir kanuna bağlı olarak 
aynen meselâ Muvazene! Umumiye Kanunu 
gibi, uzun vadeli plânın kanun usulü içinde 
gelişmesi şeklinde idi. Ancak bu iki cepheden 
mahzurlu telâkki edildi. 

Birisi, plânın gel irilmesinden, beklenen ustun 
faydanın temin edilmediği, diğeri de Türkiye 
Büyük. Millet Meclisi âzalarının plân üzerinde 
tasarruf haklarının takyidi mahiyetinde oiması. 
Bunun için tatbikatta 12!) neti madde ile plânın 
bü tün lüğünün birtakım özel kanunlarla sağlana
cağı derpiş olunmuştur. 12!) ucu maddenin son 
fıkrasını okuyorum : «Devlet Plânlama Teşkilâ
tının kuruluş ve görevleri, plânın hazırlanmasın
da, yürür lüğe konmasında, uygu I an m a sı uda ve 
değiştirilmesinde gözetilecek esaslar w plânın 
bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesi
ni snği'yacak ted'birler ö/el bir kanunla düzen
lenir.» diyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, böylece hu
zurunuza. gelmiş olan bu kanun, Anayasanın 
12!) nen maddesinde emredilmiş olan bir hükmü 
yerine getirmiş olmaktadır. Binaenaleyh, Yur
dakul arkadaşımızın 12!) ucu maddenin zorlan
ması suretiyle böyle bir usul kanununun ihdas 
ed.iliniş olması hakkındaki nokiai nazarına şah
san iştirake imkân görememekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, plânın hedefi üze
rinde Muhterem Senatonun hiçbir aykırı dü
şünceye sahi'bolmaksızıi!. ittifak halinde olduk
lar ına şüphe yoktur. Plânın malî gücümüzü en 
verimli, en zaruri sahada bizi süratle kalkmdı-
raibilecck en ilmî yollarda kullanılması gibi bir 
gaye güdeceğinden ye bunun ancak bir bütün ha
linde ele alınmasiyle ve bu bütünlüğünün mu
hafaza edilmesiyle gayesine erişebileceğine ve 
buna âzami derecede itina gösterildiği takdirde 
fayda]-! olacağına ve verimini verebileceğine bir
birimizin şüphesi yoktur. 

Şimdi, bütünlüğünün muhafazası diyoruz. 
Meselâ; bir Devletin bir yıllık bütçesi, gelir bö
lümleriyle, rakamlariyle, gider bölümlerivle, gi

der rakamlariyie nasıl bir umumi muvazene içi
ne girmişse ve bu muvazene içinde her hangi bir 
tarafı deşip, bir masrafı ar t ı rmak veya bir ge
liri azaltmak suretiyle- muvazenesiz bir hale ge
tirilemezse, bundan dolayı da, hattâ Anayasa
mızda bütçenin umumi müzakeresinde gelir azal 
tıcı, masraf çoğaltıcı teklifler nasıl nıeuediimisse, 
bu da, aynı mahiyettedir. Bunda da bir muva
zene. hattâ bütçeden daha fazla, elzem 'bir hu
sustur. Bunun, bütçede aktarma veya bir öde
nek verilmesi mahiyetinde olmadığını kabul et
mek lâzımdır. Çünkü Devletin uzun yıllarda 
bâzı sahalarda yaphğı yat ır ımları , oraya, tek
sif ettiği emekleri \<> onun getireceği faydaları, 
lekrar aynı maksatlara teksif edebilmek için 
ilmî motoiiarhı hesabedilmek suretiyle teshil.- edil
diğinden, bunun 'bütünlüğünün muhafazası gay
reti kendiliğinden meydana çıkar. 

Muhterem arkadaşlarım Anayasamızın 12i* 
nen -maddesi bu maksatla, plân 'bütünlüğünün ko
runması için özel ikamın getirmeyi mecbur kılmış
tır. Plân aslında, biı-'kanun değildir. Bu itibarla 
•Sayın Ozgüneş arkadaşımızın fikrine iştirak et
mek mümkün değildir. <le!eu tasarıda plândan 
bahsedilirken plân kanunu denmemiştir. Piân, 
uzun yıllar -içinde yapılacak işlerin ana ha t l a r ın . 
prensiplerini ve temel had hırını vazVdeu ve onu 
-l-atbik edecek olanlara veçhe I âyin edecek olan bir 
bü tündür . Bu, bir kanun olarak geçmivecek! ir. 
Şimdi. Sırrı Ata lav arkadaşım divor ki, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bu hususla, karar alabilir, 
kanun çıkarabilir. 1'i İh ak ika Anayasamızda- Tür-
k i y Büyük Mille! Meclisinin vazifeleri-sayılırken 
kanun yapmak, kanun değiştirmek, muahedeleri 
tasdik etmek gibi sayılmıştır. 

Kimimi olara,!-;, Tüıfkiye Büyük Millet Meclisi 
ve ayrı ayrı, Senaîo ve Millel Meclisi olarak va
zifeleri sayılmıştır. Bunların tür tanesi olmadı
ğına göre, kararın dü r karar ise) müzakere usu
lü ayr ıdı r deniyor. Şimdi, kabul buvurııl-sıın ki, 
aslında, bülçe, Muvazenei l'mu-miye Kanununu 
bağlı olan 'biri.ikim rakam birin heyeti mecmuası 
olan bütün bir kanundur . Ama bu kanunun mü
zakeresi için, Anayasa, hususi bir usul var/etmiş
tir . Aca-ba neden î'2 nei maddeye tfrbi luîma-miş-

) fır. 1)2 ncİ maddeye göre bu kanunu da ey\elâ 
bir Meclise, sonra diğer Meeli.sc, ondan sonra a;.' 
kırdıklar zuhur ederse tekrar Meclise ve komis
yonlara gidecek .şekilde bir usule--tâbi tu'.mar.nş-

| t ı r da evvelâ Karına Bütçe Komisyonunda eürüs 
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tükteıı sonra, Cumhuriyet Senatosuna ve orada 
da bir değişiklik yapılırsa tekrar Karma Komis
yona ve oradan tekrar Senatoya ve nihai «akliyle 
'Millet Meclisine getirilmesi usulü vazedilmiştir.' 
Çünkü burada bütçenin muvazenesinin temini dü
şünülmüştür, sonra sürat meselesi düşünülmüş
tür. Yani hem sürat ve hem de bütçenin muvaze
nesinin! sağlanması endişeleri hâkim olmuştur. Ay
nı düşünce ile Anayasanın 1.2i.) nen maddesi, plâ
nın bütünlüğünün muhafazası mecburiyetini koy
muş ve müzakere usulünün bir kamınla tanzim 
edilmesi keyfiyetini teshil etmiştir. Beyle olun
ca, plân bütünlüğünün muhafazası sadedinde çı
karılacak kanunla, plânın o şekilde çıkarıl masın
da Anayasaya aykırılık mevzuubahis değildir. 

Sayın özgüneş arkadaşımın, asgari 1-1 gün 
içinde müzakere edilmesi lâzımdır dediği kanun
lar, Anayasanın 92 nci maddesinde tadadedilmiş 
olan kanunlardır. Hususi müzakere usulüne tâ
bi tutulan kanunların 'bunun dışında nıiitalâa 
edilmesi lâzımdır. Bendeniz her noktasında bu 
kanunu Anayasaya aykırı değil, aksine Anayasa
ya uygunluğunu mütalâa etmekteyim. Anayasa
nın tahmil etmiş olduğu bir vazifenin bu kanun
la. yerine getirilmiş olduğu kanaatindeyim. 

Sayın Kâzım Yurdakul arkadaşım, siyasi bas
kı .kanunudur, diye bir tarif yaptılar... Bu aslın
da uzun vadeli bir plândır. Demin arz ettiğim 
gibi bir kül, bir bütün halinde, her cephesi bir-
'birini tanıamlıyan, uzun yıllar için derpiş edilen 
inkişafı sağlaması için her !bakı<mdan akort ha
line getirilmiş olan bir kanundur. Komisyonda
ki müzakeresinde Hükümet Sözcüsü arkadaşım, 
birbirine intibak ettirilmiş 'bir saatin çarkları mi
salini verdiler. Bu bakımdan, Sayın Kâzım Yur
dakul arkadaşınım düşüncelerine aynen iştirak 
ederek söylüyornm ki; şu Mecliste, milleti temsil 
etmekte olan bütün siyasi partilerin ve Meclisteki 
'bütün fertlerin aynı hassasiyetle İm plâna taraf
tar ve plânın bütünlüğünü korumaya arzulu ol
duğunu kabul ediyoruz. 

Şimdi Kâzını Yurdakul arkadaşıma cevap 
arz ediyorum: 

Böyle gelmiş bir plânın (kanunların ika bul edi
liş usulü içerisinde) müzakeresi sırasında, 'bura
da, muhterem arkadaşlarımızdan her hangi biri
sinin ;bu plânın bir maddesinin, bir bölümünün, 
bir kısmının, bir fıkrasının tadilini istemeye ar
kadaşların bir defa yürekleri razı olmıyacakhr. 
İkincisi, bütünlüğü bozulmasın diye, 'böyle bir ta

dile Yüksek Heyetiniz itibar etmiyecek, bütünlük 
bozulur diye bu imkânı vermiyecektir. Bir mil
letvekili veya bir senatör arkadaşımız, bir takrir 
verdiği zaman, eğer gerekçeleri haklı görülürse, 
bu takrir istikametinde muvazenesi 'tekrar temin 
edilmek üzere, Hükümete verilir, bunlar nazarı 
itibara, alınarak icabeden değişiklik her cepheden 
düşünülüp, yeniden bütünlüğün, dengenin ve .mu
vazenenin sağlanmış olarak gelmesi, böylece te
min edilmiş olur. Böyle olmasaydı değiştirge 
takrirleri Yi'feek Heyette, şu plânın bütünlüğü
nü muhafaza edelim, bozmıyahm endişesiyle red
de mahkûm olurdu. 

Millet Meclisi temsilcileri, değiştirgelerini ta
hakkuk ettirmek imkânını bulamazlardı. Bu 
yönden dahi plân, bir baskı kanunu değildir. 
Aksine milletvekillerinin 'haklı sebepler göster
mek suretiyle. ıha ki ı gerekçelerle iade edilen 
plânın, gösterilen haklı s-dbepler ve gerekçe
ler göz önünde tutularak muvazenesi sağlanmak 
üzere Türkiye 'Büyük Millet Meclisi âzalarının 
haklarını daha geniş şekilde kullanma imkâ
nını sağlamış 'olur. Sonra arkadaşlar plânın 
süratle çıkmasında da zaruret vardır. Türki
ye'de plân 'disiplini altında bir kalkınmaya 
doğru gidildiğini g-ören ve memnuniyet duyan 
müttefikleri in iz, dostlarımız bu plânı desfekli-
yeceklerdir. Onun için evvelâ bu plânı, bütün
lüğünü muhafaza ederek, çıkarmalıyız ki, içte 
tatbik edecek olan Hükümete, dışta, bu plâna 
yardım edecek olan dost ve müttefiklerimize 
itimat, vermiş olabilelim. 'Bu bakımdan bir sü
rate ihtiyaç vardır, bu usule ihtiyaç vardır. Ye 
sonra, 1983 yılı bütçesi bu plânın ilk tatnikatı 
olacağından bu plân çıkmalıdır ki, plân muci
bince, plâna uygun olarak Hükümet masraf ve 
gelirlerini tanzim edip, vaktinde, Anayasanın 
tâyin ettiği gün içerisinde bütçeyi 'huzurunuza 
getirmek imkânına kavuşsun. Bu sürati sağla
mış olmak, için, hem sürati sağlayıp, kem de 
'Türkiye Büyük Millet Meclisi âzalarının hak
larını ti a koruyarak sürati, «ağlamak için bu 
tasarı 'getirilmiş bulunmaktadır. Bendeniz, gö
nül huzuru ile, tasarıya müspet oy vereceğim. 

'Bir noktayı da'ha arz etmek isterim muhte
rem arkadaşlarım; muahedeler ve mualıcdc 
usulünü misal olarak getirmiş olmaları keyfi
yetine, Kâzım Yurdakul arkadaşımız itiraz et
tiler. Muahedeler bir zaruretin icaü.n olarak 
ayrı bir müzakere usulüne tâbidir, Çünkü dev-
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letler arası akdedilmiş olan bir muadeftıe bura
da madde madde didiklenemez. Tasvibedilmez-
se Hükümete iade edilebilir, fakat üzerinde 
münakaşa yapmaya imkân yok'tur. Bunun gibi, 
plânın umumi dengesini bozmamak kayıt ve 
şartiyle Iher türlü murakabe hakkınız vardır, 
plân üzıerinde millî iradeyi kullanma hakkınız 
vardır, ama bütünlüğünün muhafazası için bir
takım tedbirlerin alınmasına da mecburuz. Sev
gili 'arkadaşlarım, bu plân Türkiye Büyük Mil
let Meclisi kanalı ile, eli ile 'Türk Milletinin 
malı 'olacaktır. İktidarlar değişecek, Hükümet
ler değişecek, fakat plân değişmiyecektir. (İç
len iktidarların siyasi kanaat ve temayülleri, 
iktisadi görüşleri, o plân üzerinde diledikleri 
gibi tasarruf -etmek, Devlet malını harcamak 
imkânı selbedilmiş olacaktır. Bu bakımdan sa
yın Yurdakul arkadaşımın temsil ettiği siyasi 
partinin, icra kuvvetinıin, bu plânı disiplin al
tında tutmak yönünden getirilen plân kanu
nundan, 'aynı zamanda Mecliste iktidara dayan
mış parti ve gruplarının kendi temayülleri ve 
düşünceleri veya zaaflarına kapılarak, birta
kım keyfî icraat suretiyle ihlâl etmelenini ön
lemek üzere getirilmiş olduğundan memnun 
olacaklarını zannetmekteyim. Sabrınızı suiisti
mal ettim, özür dilerim, hürmetlerimle. (Sol
dan, alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon Sözcüsü. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlarını, 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edi
len metni sebebiyle Karma Komisyon raporu 
üzerinde müzakereler açıldı. 

Muhterem arkadaşlarım, iki şeyi birbirinden 
mutlaka tefrik etmek mecburiyetindeyiz. 

Plânın Yasama meclisleri tarafından onay
lanmasının hukuki şekli, Anayasamıza göre, 
mutlaka kanun şeklinde olmalı mıdır? Eğer, 
Yasama meclislerinin onaylama şekli, bir ka
nun şeklinde olması zarureti mevcut değilse, 
'hangi şekli tercih etmelidir1? 

Muhterem arkadaşlarım, konuşan arkadaş-
larbu iki nokta üzerinde vuzuhla durmadılar. 
Bu hukuki şeklin, mutlaka kanun olması lâ-
zımgeldiğini söyliyenler oldu. Bu hukuki şek
lin kanun olmamasının uygun olduğunu söyli-
yonler oldu, 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamızın 129 
ncu maddesi; «İktisadi, sosyal ve kültürel, kal
kınma plâna, bağlanır. Kalkınma bu plâna gö
re gerçekleştirilir» diyor. İkinci fıkrasında da: 
«Devlet Plânlama teşkilâtının kuruluş ve gö
revleri, plânın hazırlanmasında, yürürlüğe 
konmasında, uygula, rıması ııd a ve değiştirdi me
şinde gözetilecek esa,Kİar ve plâ.nm bütünlüğü
nü bozacak değişikliklerin önlenmesini sağlıya-
cak tedbirler özel bir kanunla düzenlenir» de
mektedir. 

30 Eylül li)60 karihinde kabul edilen 91 sa
yılı Kanun, Devlet Plânlama Teşkilâtının ku
ruluş ve görevleri ile plânın icra organı bün-> 
yesi içinde hazırlanmasında, yürürlüğe gir
dikten sonra uygulanması hususlarında riayet 
edilecek kaide ve tatbik olunacak usulleri 
koymuştur. Millet Meclisi (Teııel Kurulunca 
kabul edilen kanun teklifinin, şimdi görüş
mekte olduğumuz kanun teklifinin mevzuu; 
plânın yürürlüğe konması, değiştirilmesi ve 
'bütünlüğünün korunması hususlarında riayet 
edilecek kaide ve tatbik edilecek usûllerim ne
ler olduğunu tesbit etmekten ibaretti]-. 

91 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin son 
fıkrasında, aynen: «Plân, Bakanlar Kurulunda 
incelenip kabul edildikten sonra teşriî organın 
tasvibine arz olunur.» denilmektedir. Fakat bu 
tasvibin şekli hakkında, bir şey söylememiştir. 
Bu tasvip şekli hakkında- Anayasada bir hü-
'küm var mıdır, yok mudur": Bu görüşmelerin 
birinci düğüm noktası budur. Kanaatimizce bu 
tasvibin hukuki şekli 'hakkında Anayasamızda 
bir hüküm yoktur. Anaya.sa.miz bunun hukuki 
şeklinin, mutlaka, kanun olmasını emretme-
miştir. Anayasamızın şimdiki 129 ucu maddesi 
temsilciler Meclisinde görüşülürken, 128 nci 
madde halindeydi Nüvit Yetkin •arkadaşımız 
bu mevzua temas ettiler. Orada •a.yncu : «İktisa
di, sosyal ve kültürel 'kalkınma plâna bağla
nır.» 

«Plân Bakanlar Kurulu tarafındım hazırla
nan ve Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul 
edilen bir kanunla yürürlüğe konur» denil
mekte idi. Bu maddenin 1.29 ncu maddeye 
münkalıibolması suretiyle neticelenen ikinci 
görüşmesi sırasında yürürlüğe konmasının 
bir kanunla olacağı hakkındaki hüküm değiş
tirilmiştir. O metin, şimdi Anayasamızda mev-
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cudolan 129 ncu maddedir. Bu komisyon adına 
söz alan komisyon kâtibi aynen şöyle de
mektedir : «Efendim, kısaca, yapılan deği
şikliğin •sebebini komisyon adına arz edece
ğim. 41 nci maddede kabul etliğimiz esasa 
güre, memleketimizde kalkınma demokratik 
esaslara »öre yürütülecekti]-. 

Bu,' ana ıkaidclerdendir. Demokratik esas
lara göre plânlamada, plân vesikası ile teşriî 
organların münasebetleri bakımından muhte
lif sistemler düşünmek mümkündür. Plân, 
bir program kanun şeklinde tesbit edilip Mec
lisin tasdikinden geçirilebileceği gibi. Mecli
sin sadece ıttılaına da sunulabilir. Yahut ta 
ikisinin arası Meclisle bu hususla genel gö
rüşmeler yapılabilir. Veyahut plân. Hükü
met tarafından. Plânlama Dairesi eli ile ha
zırlanıl', yürürlüğe konur. Ve bu plânın yü
rürlüğe konması için lâzımolan kanunlar, ez
cümle bütçe kanunları Meclise getirilir.» 

Ondan sonra. Başkan, bu mevzuda önerge 
vermiş üyelere, taıkrirleriııde ısrar edip et
mediklerini sormuş, onlar da ısrar etmedik
lerini söylemişlerdir. Madde bu şekli ile ve 
şu izahat muvacehesinde oya konulup kabul 
edilmiştir. 

129 ncu maddenin bu şekli hakkında ko
misyon adına konuşan arkadaşımız konuşma
sı, şöyle veya böyle olabilir, fakat ileri sü
rülen mütalâalar, mevcut, ihtimalleri, tahdi-
den tesbit etmiş, tahdiden beyan etmiş değil
dir. 

Bu ihtimaller, misali olarak nazara alın
mış, misali olarak nazara alman ihtimaller 
üzerine mütalâalar söylenmiştir. Tâbir caizse 
bir kutuptan diğer 'kutba ı.kadar olan ihtimal
lere, tahsisen, işaret olunmuştur «Plân prog
ram kanunla tasvibolunabileeeği gibi Meclis
lerin sadece itti Lama arz olunmakla da yetini-
Icbilir. Bu iki kutup arasında hatıra gele
bilen bütün tasvip şekilleri ile de tasvibolun-
ması mümkündür» denilmiştir. 

Görüşülmekte olan kanun teklifi, plânın, 
demin de arz ettiğim gibi, Meclislerce kabul 
olunmasına, yürürlüğe konmasına ve bütün
lüğünün bozulmasını önlemeğe matuf tedbir
leri ihtiva eden kanundur. Yani 129 ncu mad
denin bahsettiği özel kanundur. 

Sırrı Atalay arkadaşım; Anayasamızın, 
şimdiki 64 ncü maddesi ki, görüşülmeden ev-
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vel 62 nci madde halinde idi; bunun gerek
çesinde şu cümleyi ifade ettiler : «Şu halde 
Meclisin vatandaşlar için riayeti mecburi ta
sarrufları karar şeklinde yapılamıyaeaktır. 
Karar, birlikte toplanacak Meclislerin ken
di işleri dolayısıiyle organların münasebetle
rine taallûk etmektedir.» 

Bir defa, tasvibin hukuki şeklini tesbit et
mek mevzuu meclislerin kendi işlerine ve yü
rütme organları iLe münasebetlerine taalluk 
etmektedir. Gerekçede bu tasvibin karar ha
linde olmasını nehyeden, meneden her hangi 
bir kayıt yoktur. 

Bir an için, muhal bir faraziye olarak 
bu mütalâayı kabul etmiş olalım. İstisnalar 
ana kaideleri asla ihlâl etmez, bilâkis teyid-
ederler. 

1.28 nci madde halinde kabul edilen birin
ci metin, 128 nci madde halinde kabul 'edi
len hükmün ikinci müzakeresi sırasında, 129 
neu madde halinde ve demin arz ettiğim me
tin halinde 'kabul edilmiş bulunduğuna göre 
bu, bir istisna teşkil) eylemektedir. O halde 
bu tasvibin bir karar şeklinde olmasına şu 
mülâhaza ile de her hangi bir mâni düşünme
mek iktiza eder. 

Muhterem arkadaşlar, «Bir Meclisin kara
rı diğer Meclisin tetkikine arz olunabilir mi?» 
dedi. Sırrı Atalay .arkadaşım. 

Cumhuriyet Senatosunun bu konuda alaca
ğa karar, kanun teklifindeki hükümlere gö
re, Millet Meclisinin tetkikine doğrudan doğ
ruya arz edilmiyecektir. Kanun teklifinin 
ihtiva ettiği hükümlere göre Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulunca alınan 'karar Plân
lama Karma Komisyonuna gidecektir. Bu Kar
ma Komisyon o gün içinde bunu görüşerek ra
porunu yazacaktır. 

Millet Meclisinde görüşülecek husus, Cum-
huriyöt Senatosunda alman karar değildir; 
Plânlama Karma Komisyonunun raporudur. 

Kanun teklifinde, maddede Ibu husus açıkça 
tasrih edilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar. 129 ncu maddemize 
g'öre, Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından ha
zırlanan, Yüksek Plânlama Kurulu tarafından 
tetkik olunan, sonra Bakanlar Kurulu tarafın
dan tetkik edilerek T. B. M. Meclisinin tasvibi
ne sunulan plânın, mutlaka bu meclisler tara
fından kanun şeklinde veya karar şeklinde çık-
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masına zaruret mevcut olnuıdığını izah. etmiş 
bulunuyor um. 

Ancak, .1.29 ucu maddeye göre bu tasvibin 
kanun şeklinde olmasına da mâni yoktur. Bir 
karar şeklinde olabileceği gibi, Ibir kanun şek
linde de ohiibilir. iler iki seki! de Anayasaya 
uygundur. 

.Veden Karma Komisyon, bunun kanun şek
linde olmasını uygun görmemiştir, bunun bir 
karar şeklinde olmasını daha uygun görmüştür? 
Bu, muhterimi arkadaşlar, plânın mallı [yetinden 
doğmaktadır. 

Konuşan arkadaşlardan. birisi dedi ki. «Biz 
plâıını karşısında değil, daima plânın yanında
yız.» 

Muihterem arkadaş'1ar, 1 )evlet faaliyetlerinin 
ilmî. anlamda bir plânla, yürütülmesi konusu 
artık tartışma konusu olmaktan çıkmıştır. Bu
gün tartışılan şey, plânın yürütülmesi, teşkilâ
tı, bu konudaki metodlar ve saire hususlarına 
münhasır kalmıştır. Sosyal teşekkül hedefleri
ni açık olarak teslbit etmek ve bu hedefleri per
çini eştirecek imkân ve vasıtaları devamlı olarak 
bu hedefe yöneltmek durumundadırlar, işte bu 
hedeflerle, İra hedefleri ıgerçekleşitirecek imkân 
ve vasıtaların tes'bitine plânlama denilmekte
dir. 

Plân, bir gaye değildir; gerçekleştirme İçin 
harekete geçmeden evvel yapılan bir hazırlık
tan ibarettir. Plân bir gaye değil, bu gayeye 
ulaşmak için vasıtadan ibarettir. Plân, o gaye
ye, hedefe en rasyonel ve tesirli bir şekilde ulaş
mayı sağhyaeak olan bir vasıtadır. 

Bu itibarla, muhterem arkadaişlar, plânın, 
rakamlarla ifade edilmiş bulunan fikir ve te
mayüllerden tefriki gerekir. Plân, Plânlama 
Devlet teşkilâtında, iş programlarının bir ko
leksiyonunu yapmak d em ok. değildir. Plân ile 
bütçe aynı şey değildir. Plânlama iki temel fik
re dayanır. Plânlamada gaye ile istenilen neti
ce, son derece sarih olarak tcs'bit edilmelidir. 
Buna 'koordinasyon bakımından bilhassa ihti
yaç vardır, (layeyi gerçekleştirecek faaliyetle
rin önceden t esildi edilmesi lâzımdır. 

Muhterem, arkadaşlarını, plânlamanın önem 
İİ, son derece önemli bir veçhesi daha vardır, O 
do, tahmine dayanmasıdır. 

Plânlama, istikbale matuf bir tahmin amelî 
y>"-<,! «"»IduCTU. .['•'ıV Jf" k.T-rfpr r^fdırî-j V*i'P!İ!l!lB <"•} 
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sa, tatbikatta mutlaka birtakım aksaklıklar, 
birtakım hatalar işlenebilecektir. 

Bu hatalar, zuhuru muhtemel, milletlerara
sı hatalar olalbilir. Yine memlekette .zuhuru 
muhtemel, millî felâket mahiyetindeki hâdise
lerden de doğabilir. Hatalar, ihtiyaçların fazla 
geniş tutulması veya kaynaklarla fazla mcczol-
• maktan doğmaktadır. 

O halde arkadaşlar, hepinizin bildiğiniz şu 
genel noktalar, kısaca bize şunu hatırlatmakta
dır : Plân, iki karakteri bünyesinde meczetmek 
suretiyle bir vasfa, başlıca bir karaktere s ahit)-
olacaktır. Fakat bu değiştirilen bir karakter 
halindedir. 

Muhterem arkadaşlar, görüşülmekte olan 
kanun teklifine göre plânı teklif etme yetkisi 
•Hükümetindir. Vakat bu kanun teklifine göre, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin tercihlerine 
göre, plânın değiştirilebilmesi mutlak şekilde 
sağlanmış 'bulunmaktadır. Plân Anayasamızın 
92 uci maddesine göre görüşülebilir. Plân, hü
viyetine, hususiyetlerine kısaca, temas etmiş ol
duğum şu maıhiyetiyle, Anayasanın 92 nci mad
desine ^'üvc Meclislerde müzakere olunabilir. 
Plânın şu veya. bu noktasında yapılacak bir de
ğişiklik plânın ilmî bütünlüğünü ve umumi 
ahengini bozabilir. Plân teknik bilgilere sahip 
kimselerin, ihtisas sahibi insanların uzun emek
leriyle ancak meydana getirilebilir. Plânın şu 
veya bu noktasında yapılabilecek bir değişik
likle, plânın bütünlüğünü bozmaya mâni ola
cak hazırlıkları ve çalışmaları büyük heyetler 
•huzurunda yapmaya imkân yoktur. O itibarla
dır ki, plânın kabul edilmesi, yürürlüğe konul
ması ve bütünlüğünün bozulmaması hususları
nın bir kanunla teslbit edilmesi, fakat, meclisle
rin tasvibinin bir karar şeklinde,olması, plânın 
plân olma mahiyetinden, zaruretinden doğmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım, meclislerin plânı 
'bir kanun şeklinde onaylamaları halinde, baş
ka mahzurlar da doğalbilir. 

Bir müddet sonra tasvibinize sunulacak olan 
plânda, - Bakanlar Kurulu tarafından yasama 
meclislerine sunulmuş oları plânda, bir ana, is
tikamet olarak, gecekonduların sosyal mesken 
haline getirilmesi mevzuu vardır. Eğer, meclis
lerin tasvibi kanun şeklinde olursa, gecekondu
lar sosyal mesken haline getirilinceye kadar 
[CV8, orsfa-H!'!îit.2iıı, "ka-za çağanımızın müşkül 'tu-
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ramlarla karşılaşmak ihtimali vardır. Gecekon- I 
du sahibi, benim gecekondumu yıkamazsınız, 
çünkü plân gecekonduların sosyal mesken hali
ne getirilmesini emretmektedir, bu emir bir ka
nun halinde yasama meclislerinden çıkmıştır, 
6188 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmadan 
ibana dokunamazsınız, diyebilir. Bu ve buna 
mümasil çeşitli müşküllerle karşı karşıya kalı-
nalbileeektir. 

Muhterem .arkadaşlarım, konuşan arkadaş
larımdan bâzıları, görüşülmekte olan kanun 
teklifinin meclisleri plânı kısa zamanda görüş
meye mecbur ettiğinden bahsettiler. 

Muhterem arkadaşlar, Plân Karma Komis
yonu mevcut kanun teklifine göre, plân kendi
sine tevdi edildikten itibaren 24 saat zarımda 
müzakereye bağlıyacaktır. Ve 20 gün zarfında 
bitirecektir. Cumhuriyet Senatosuna tanınan 
müddet 6 gündür. Cumhuriyet Senaatosunun bu 
konuda vereceği karar, Plân Karma Komisyonu
na gidecektir. Yeniden görüşme müddeti bu 
Karma Komisyon için üç gündür. Plân ondan 
sonra Millet Meclisine gidecektir. Oradaki gö
rüşme müddeti 8 gündür. Umumi yekûn 38 gün 
etmektedir. Bu müddet az değildir. Şayet az gö
rülürse ilgili maddelerin müzakeresi sırasında 
bunun üzerinde durulabilir. 

Ben sözü uzatmamak için şu kadarını arz 
etmekle yetineceğim; 

Cumhuriyet Senatosu için neden 6 gün ka
bul ediliyor da, Millet Meclisi için 8 gün kabul 
ediliyor? 

Muhterem arkadaşlar, kabu] buyurursunuz 
ki, Cumhuriyet Senatosu 180 küsur kişiden mü
teşekkildir, Millet Meclisi 450 kişiden müteşek
kildir. 

BAŞKAN — Maddeler hakkında görüşme
yiniz efendim. 

ZÎHNÎ BETÎL (Devamla) — Maddeler hak
kında konuşmuyorum efendim. 

Evet, 180 kişinin bir mevzu için görüşme ve 
önerge verme ihtiyacına tahsis edilecek, zaman
la, 450 kişinin aynı ihtiyaçlarına tahsis edilecek 
zaman arasında bir fark olması zannederim lâ
zımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, plânı teklif etmek 
inisiyatifi Hükümetindir. Bu da plânın plân ol
ması zaruretinden doğmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, müzakere etmekte j 
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olduğunuz kanun teklifi ve Meclislerin tasvibi
nin karar şeklinde olması, plânı bağlayıcı karak
terinden ve bağlayıcı olduğu kadar değiştirile
bilir olmak karakterinden mahrum bırakma
maktır. Plânın tâyin edeceği ana istikametleri 
ve hedefleri tesbit bakımından yasama meclisle
rinin iradesi ve tercihleri her şeye hâkim kılın
mıştır. Anayasaya aykırılık yoktur, uygunluk 
vardır. Bilâkis Anayasanın 41, 126 ve 129 ncu 
maddelerindeki emirler yerine getirilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 41 nci 
maddesi, plânı Devletin yapacağını zikreder. 
Anayasanın 126 ncı maddesinde ise: «Devletin ve 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri dışındaki kamu tü
zel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapı
lır. Kanun, kalkınma plânlariyle ilgili yatırım
lar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmet
ler için özel süre ve usuller koyabilir.» denmek
tedir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, daha 
dört arkadaş söz istemiştir. Hükümeti dinledik
ten sonra ve son söz olarak bir milletvekiline 
söz verdikten sonra kifayet takrirlerini oyları
nıza arz edeceğim. Söz şimdi Sayın Feyzioğlu'-
nıındur. Buyurunuz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAE-
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Mil
letvekili) —• Sayın Başkan, saym senatörler, eli
mizdeki kanun teklifi üzerinde gerek Millet Mec
lisi Komisyonunda ve Millet Meclisi Genel Ku
rulunda, gerek Senato Komisyonunda çok etraf
lı görüşmeler cereyan etti. 

İlk bakışta, bu müzakerelerin her birinde, 
bu kanun teklifinin Anayasaya aykırı olabilece
ği hakkında bâzı itirazlar ile karşılaştık. Fakat, 
etraflı bir şekilde incelendiği, işin içyüzüne 
inildiği zaman, bu kanun ile getirilmek istenen 
usulün Anayasamıza tamamiyle uygun ve son 
derecede demokratik bir usul olduğu neticesine 
varılmış bulunmaktadır. 

Mâruzâtıma Sayın Özgüneş'in, getiriliş za
manı bakımından bu kanunun ekspres kanunlar 
arasında sayılması mümkün olduğu yolundaki 
beyanından başlamak isterim. Bu kanun teklifi, 
şimdi rapora baktım, dörtbuçuk ay evvel Mec
lis Başkanlığına tevdi edilmiştir. Demek ki ; 
dörtbuçuk aydan beri komisyonlarda ve herke
sin bildiği gibi, parti gruplarında, Meclis Genel 
Kurulunda incelenmektedir. Tetkikat hakikat
te uzun sürmüştür. Hattâ kanun gecikmiştir. 
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Birçok önemli kanunların çok kısa süre içinde 

Meclislerden geçtiği düşünülürse, nihayet plânın 
kendisi değil, birkaç maddelik Usul Kanunundan 
ibaret olan şu teklifin aceleye getirilmiş olması 
değil 4,5 aydan beri kanunlaşmamış olması, ten
kidi mucip bir nokta teşkil ederdi. 

«Anayasayı Hükümet tadil etmeye tevessül 
etmeli, böyle bir teklif ile karşımıza gelmemeli 
idi» buyurdular. Anayasayı tadile nıueibolan 
lıer hangi bir durum müşahadc edilse idi, belki bu 
yola tevessül edilirdi. Fakat, Sayın Mehmet öz-
güneş arkadaşımız takdir ederler ki, Hükümette 
Anayasanın tadilini tekli!' etmek yetkisi mevcut 
değildir. 155 ne i. maddeye göre, Anayasanın su 
virgülünü değiştireceğiz diye bir teklif sunma!:, 
yani Anayasayı tadil teklifinde bulunmak ancak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin hakkı
dır. Böyle bir temenni ve arzu şimdiye kadar üye
lerden gelmemiştir. Ne üçte iki ekseriyet bula
mayız; endişesi, ne de Kurucu Meclise gölge dü
şürme endişesi Hükümet! böyle bir yola gitmek
ten alıkoymuştur. Bir kere Anayasa böyle bir 
teklif getirmemize mânidir. İkincisi, buna lüzum 
yoktur. Buna lüzum yoktur, çünkü; mevcut 
Anayasamız, plânın yasama Meclisi tarafından 
uygun bir usul içinde tasvibedilmesini mümkün 
kılacak yetkiyi vermiştir. Anayasanın 1.29 ncu 
maddesi usul tesbit ederken, Senato ve Millet 
Meclisine tasavvur edilebilecek en büyük geniş
likte, en geniş imkânları tanıyacak şekilde ka
leme alınmıştır. 

Kurucu Meclisteki müzakereler henüz hatı
ralarımızda canlıdır. Sözcü arkadaşımız Sayın 
Zihni Betil, zabıtları okumak suretiyle bu husu
su çok güzel bir şekilde belirttiler. 

129 ncu madde Temsilciler Meclisi önüne ev
velâ 128 nci madde olarak gelmişti. Tesbit etti
ği usul bakımından biraz sıkıcı idi. Diyordu ki, 
Plân bir kanunla Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarafından tasdik edilir. Arkasından ilâve 
ediyordu: Bu kanunun hangi usul dairesinde 
müzakere 'edileceği İçtüzükle tesbit edilir. De
mek ki x>hînın müzakere usulünün bir özelliği 
olacağını, üç-beş maddelik veya yüz maddelik 
her hangi bir kanun tasarısı gibi müzakere 
edilemiyeceğini, bu özellikleri karşılıyacak ba
zı İçtüzük hükümlerine ihtiyaç duyulduğunu 
- 12S mü maddenin İs! i misyonca ilk teklif edi

len şekli - derpiş etmişti. Meclis önüne geldi 
bu ınad.de: Ferid Melen, şimdiki Plânlama Teş
kilâtı Müsteşarı Müezzinoğlu. Daniş Yurdakul 
arkadaşımız ve birçok hal ip arkadaşlarımız 
dediler ki; «şimdiden müstakbel Millet Meclis
lerini, Senatoları bağlamayalım ; millî irade ile 
kurulacak Türkiye Büyük .Millet Meclisini... 
Plânı kanunla mı tasdik ederler; bir kanuna 
ihtiyaç olmadan başka şekilde bir- tasdik yo
lu mu bulurlar, yoksa, icra, uzvunun tasarrufu 

ile, yani, Balkanlar Kurulu kararı ile plân ha
zırlanır; Meclisin ıttılaına arz edilir ve plân 'bu 
suretle mi yürürlüğe konur? Hangi usule baş
vurulur? Onu gelecek Meclis d. üş önsün. \Yız 
şimdiden, plân mutlaka, bir kamuda tasdik 
edilecektir, diye emredici, bağlayıcı bir kaydı 
Anayasaca koymıyalım» dediler. Bu görüş uzun 
miizakerelrden sonra, muvaffakiyet kazandı. 
Komisyon maddesini geri aldı vr şimdi yürür
lükte olan şekilde yeni bir madde teklifi ge
tirdi. 

Şimdi merü olan yeni şekil müzakere edi
lirken, önümüzdeki usul kanunu teklifini ya
pan milletvekili arkadaşlarımızdan biri. Ana
yasa Komisyonu adına - kâtip sı fa tiyi e, fakat 
o anda sözcü olaı'ak komisyon adına - şunu 
ifade etti : Madde gelecek. M'celîsiere imkân 
bağlıyacak genişlikte yazılmıştır. Usu! bakı
mından Anayasa ile belli bir prosedürü don
durmaktan kaçınılmıştır. 

O lıalde Meclis muthıka. bunu. kanunla ka
bul eder, kanun sökünde olmazsa, bu plân Mec
lisin tasvibine arz olunamaz. Ya Meclisin tas
vibine hiç arz edümiyeeek veya. arz edilirse, be
hemehal, bir kanun şeklinde olacaktır» tarzın
daki iddialar vâridolamaz. Uünkü, 129 ncu • 
madde Kurucu Mecliste konuşulurken, saraha
ten ifade edilmiştir ki; bu maddenin yeni yazı
lışından maksat, kanun şeklinde veya. başka 
şekillerde plânın yürürlüğe konulabilmesi im
kânlarını açık tutmak içindir. 

Coşkun Kırca arkadaşımız Anayasa. Komis
yonu adına, 'aynen diyor ki; «Plân. vcsikasiyle 
Teşriî Organların münasebetleri. 'bakımnidan 
muhtelif sistemler düşünmek mümkündür.» 
sonra sayıyor : Bir program - kanun şeklinde 
olabilir, Meclisin sadece ıttılaına sunulabilir, 
yaîu'it, ikisi arası bîr usul bulunabilir, dedikten 
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sonra, plânı Meclisin program - .kanun şeklinde 
tasdik etmesi usulünün Anayasada dondu
rulmasını doğru görmüyoruz. Bu sebeple bu 
değişikliği yapmış bulunuyoruz; değişik ihti
malleri karşılıyacak bir yeni metin yazdık, 
diyor. Bugünkü Anayasa, plânın nasıl yürür
lüğe konacağı hususunda, bu hususu «Bir özel 
kanun gösterir,» demek suretiyle, usul kanu
nunu kabul edecek olan Muhterem Heyeti
nize en geniş yetkiyi vermiş oluyor. 

Plân, Bakanlar Kurulu tarafından Meclise 
haber dahi verilmeden «Türk milletinin 5 yıl
lık kalkınma plânı budun» diye bir icra ta
sarrufu halinde yürürlüğe konursa, bu usul 
Anayasaya aykırı olmuyor da, Millet Mee-
lisisinin haklarına hürmetsizlik teşkil etmiyor 
da bu şekilde yasama organının onayına su
nulduğu vakit, millî iradeye hürmetsizlik 
ve Anayasaya, aykırılık teşkil ediyor! Yani icra 
tasarrufu olarak, yürürlüğe konması. Ana
yasaya. aykırılık teşkil etmiyor da, kabili tat
bik olmıyan alelade kanun prosedürünün ta-
kibedilnıcmesi Anayasaya aykırı sayılıyor!... 
Bu iddianın 129 nen 'maddedeki geniş ve sarih 
yetki ile ilgisi yoktur. Teklifi tenkid eden 
arkadaşımız plânın sadece Meclisin ıttılaına 
arz eddilmek suretiyle yürürlüğe girmesini 
dahi hoş görüyor. 129 ncu maddenin bunu 
mümkün kılacak bir genişlikte yazıldığını ka
bul ediyor. Böyle olunca çok daha ileri bir 
usul olan şu usûlün demokratik olmadığının 
ve Anayasanın 129 ncu maddesinin ruhuna 
aykırı düştüğünün iddia, edilmemesi lâzımge-
liı\ zannediyorum. 

Hakikaten 129 ncu maddenin kâfi elastiki
yetle yazılmış bulunmasının çok şayanı şük
ran olduğunu ifade etmek gerekir. Bu teklif 
üzerinde çalışırken gördük ki, mesele basit 
değildir. Bu kanun teklifi 4 siyasi partiye 
mensup 4 milletvekili tarafından verilmiştir, 
bunu da Sayın Yurdakul arkadaşıma geçerken 
arz edeyim bu bir Hükümet tasarısı şeklinde, 
icra uzvu tarafından Millet Meclisinin hakla
rına müdahale edilmesi ve siyasi baskı yapıl
ması için getirilen bir tasarı değildir. Bizzat 
milletvekillerinin A. P. ti, C. H. P. li, Y. T. P. 
li C. K. M. P. li milletvekillerinin teklifleridir. 
Hükümetçe de benimsenmiştir. Meclise baskı 
yapmayı ne Hükümet, ne de her hangi bir parti 
grupu düşünemez. Böyle bir şey asla bahis 
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mevzuu değildir. Kaldı ki, hepimizin, üstünde 
Anayasa Mahkemesinin kazai murakabe hakkı 
vardır. Anayasaya aykırı olan her hangi bir 
kanun çıkarsa, Anayasa Mahkemesinin mu
rakabesi mevcuttur. Dört ayrı partiden birer 
arkadaşımız bu kanun teklifini Millet Mec
lisine getirmişlerdir ve bu kanuna Millet Mec
lisinde müspet rey veren üyeler arasında çe
şitli partilere mensup arkadaşlar bulun
maktadır. Tenkid mevzuu olan maddelerden 
bâzılarının tesbitinde, Millet Meclisi Geçici 
Komisyonunda kurulan alt Komisyonda Adalet 
Partisine mensup arkadaşlarımızın bâzı mad
delerin formüle edilmesinde büyük emekleri 
ve yardımları olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, bu konuda her hangi 
l»ii' şekilde siyasi baskı mevzubahsolamaz. Sa
dece plânın ilmî bütünlüğü ile yasama orga
nının müessir iradesini bağdaştırmak kaygusu 
vardır. 

Eğer bu teklifteki usuller tesbit edilmemiş 
olsa idi, belki de plânın üzerinde Millet Meclisi 
ve Senato mensuplarının bu usuldeki kadar mü
essir bir şekilde iradelerini hâkim kılmak imkâ
nı olnııyacaktı. 

Sebebini arz edeyim. Şimdi, plânın ilmî bü
tünlüğü bozulmasın diye nasıl bir usul teklif 
ediliyor? «Gerekçeli geliverme önergeleri» siste
mi diye, bir sistem teklif ediliyor. Bu gerekçeli 
geliverme sisteminin faydası nedir? Neden bu 
usulü teklif etmişlerdir arkadaşlar? Ve neden 
daha evvel bu metin üzerinde tetkik yapan bü
tün heyetler bunu kabul ettiler? Plân öyle bir 
vesikadır ki, her sayfası ve her tablosu ile başka 
sayfa, veya tabloları arasında ilisiklikler ve bağ
lantılar vardır. Bilfarz, Keban Barajı veya Tür
kiye'nin elektriklendirilmesi ile ilgili bir teklif 
var. Plânda şu hedef tesbit edilmiştir. Bura
da bir değiştirge önergesi verilerek, her hangi 
bir kanun müzakere ediliyor gibi, Türkiye'de 
1983 senesinde istihsal edilecek elektrik ener
jisi şu kadar milyon Kw. dır, bunu birbucuk 
misline, su kadar milyon Kw. a çıkaralım diye 
bir önerge verilirse ve bu önerge kabul edilirse 
bu plân plân olmaktan çıkar. Tabiî o kadar 
elektrik enerjisini istihsal etmek için ne kadar 
makinaya ihtiyaç vardır, hesaplanması lâzımdır. 
Plânın dış para, döviz ihtiyacını gösteren kısmı 
şu kadar milyon Kw. göre hesaplanmış ve ona 
i^öro de rakamlar konmuştur. Keza, bunun dış 
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yardım olarak sağlanacak kısmı ve kendi döviz 
imkânlarımızla sağlıyacağımız kısmı hesaplan
mış, bu şekilde plâna konmuştur. Keza, dış yar
dımdan doğacak «karşılık paralar» Türk parası 
olarak değerlendirilmiş ve Türk lirası olarak plâ
nın finansman tablosuna devredilmiştir. Bunun 
bir kaleminde değişiklik yaptınız mı, birçok 
başka kalemleri yeni baştan hesabedip, üzerin
de esaslı bir şekilde durmak suretiyle plânın 
değiştirilmesi gerekir. Meselâ, belli miktarda 
elektrik enerjisi istihsal etmek için kurulacak 
bir baraj ve santral için şu kadar çimentoya 
ihtiyaç vardır. O halde barajla ilgili yatırımlar 
değiştmlirıse çimento sanlayii kısmında deği
şiklik yapmak lâzımdır. Çimento sanayii kıs
mında yapılacak değişikliklerde, dış para ihti
yacı karşılık para gibi kısımlara yeniden inikas 
edecektir. Daha çok elektrik enerjisi istihsal et
tiğimize göre, bunu âtıl bırakmamak için, o böl
gede belki plânda derpiş edilenden daha fazla 
sınai yatırım ele alınmak lâzımgelecektir. Şu 
halde, sadece bir kalemin değiştirilmesinden iba
ret bir teklifin kabulü, plânı plân olmaktan ya
ni insicamlı bir vesika olmaktan çıkarabilir. 

Bunun tedbiri nedir? Bunun tedbiri, Meclisin 
veya Senatonun, gerekçeli red önergesini kabul 
etmek suretiyle «benim irademe uygun olarak plâ
nı geri al ve değiştir.» diye Hükümete geriverme-
sidir. 

Millet Meclisinde arz ettiğim bir misali bura
da da arz etmek isterim.. Hükümet olarak plânı 
incelediık. Hükümet nihayet mahdut bir heyettir. 
Her sektörün mesul Bakanı bu mahdut heyette 
üyedir. Buna rağmen plânın bir tablosunda, ken
diliğimizden bir değişiklik yapmaya teknik olarak 
imkân 'bulamadık. Bir Balkan arkadaşımız, Ka
rayolları ile ilgili yatırım miktarının artırılması 
için İsrar etti. Plânda köy ve il yollarına ağır
lık verilmiştir. Arkadaşımızın ısrarı karşısında 
ve uzun münakaşalardan sonra köy ve il yolları
na ağırlık vermek fikri muhafaza edilmekle be
raber, Devlet yollarına ayrılan miktara ilâve ya
pılması karara bağlandı. 

Plânlama Teşkilâtına, tıpkı Yüksek Heyetini
zin Hükümete ve komisyona gerivermesi gibi, 
plânı gerekçesiyle iade ettik. Dedik ki, «Bakan
lar Kurulunun talimatı şudur. 1963 - 1964 -1965 
yıllarında Karayollarına şu miktarda ilâve yap
malıyız. Buna göre, diğer tablolara inikasına 
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hesap ederek, ahenkli bir şekilde plânı tanzim 
ediniz.» Bu değiştirmeyi yapmak için günlerce ça
lıştılar. Buna muvazi değişiklikleri de tablolara 
işlemek suretiyle, yani plânın ahengini muhafaza 
ederek, Bakanlar Kurulunun arzusuna uygun ye
ni bir vesika ile geldiler. 

Yüksek Meclis, Yüksek Senato ve Plân Kar
ma Komisyonu aynı şeyi yapabilecektir. «Şu 
hükmün plânda bulunmasını istemiyorum, plân
dan şu cümleyi çıkarmak lâzımdır; şu rakamın 
artması lâzımdır. Şu tablonun yerinin veya 
muhtevasının şu sebeple değişmesi gerekir.» Bu 
hususlar bir gerekçe ile gösterilir ve ger ökçe ka
bule mazliar olursa plân, gerekçenin ışığı altında 
incelenmek ve tashih edilmek üzere iade edilecek
tir. Yoksa, filhal hemen o anda bir önergeyi ol
duğu gibi metne işlemek suretiyle plân yapacak 
olursak nihai vesika bâzı Ibasit amali erbaa (dört 
işlem) hataları ile dolu bir hale gelebilir. Yatı
rım tablolarının her hangi birine yapacağımız 
bir ilâvenin diğerlerindeki tesirlerini işlemediği
miz zaman plânda basit hesap hataları kalabilir. 
Bunun için geriverme usulü, aslında «ıillî irade
nin hâkim olmasına daha çok imkân veren usul
dür. Neden daha çok imkân verdiğini de arz 
edeyim. 

Bir teklif karşısında, Hükümet çıkar da 
«Efendim, arkadaşımızın bu önergesi kabul edi
lemez ; çünkü bu önerge noksandır; bu kabul edil
diği takdirde karışıklık olur, bütün öteki tablo
larda yapılması gerekli değişikliği ihtiva eden 
umumi ve şâmil bir teklif yapılması lâzımdı» 
derse, Meclis bunu hesaba katar. Geriverme usu
lü işi kolaylaştırır. Şimdi Hükümete «plânı al 
ve tashih et» demek imkânına her zaanan [Sahip
siniz. Yetki daraltması gibi bir halin bulunmadı
ğı aşikârdır, müessir şekilde tadilât yaptırmayı 
sağlıyan bir usuldür. 

Bir arkadaşımız başka bir noktaya takıldılar. 
Diyorlar ki, «geriverme önergeleri üzerinde yal
nız önerge sahiplerinden biri, Plân Karma Ko
misyonu ve Hükümet konuşabiliyor, bu bir tah
dittir.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu hüküm, mevcut 
İçtüzüğe ve normal müzakere usullerimize göre 
bir tahdit değildir. Normal usule göre senatör
lerin ve milletvekillerinin haklarını genişleten 
bir hükümdür. Her hangi bir kanun görüşülür
ken, bir madde müzakere edilir. Madde üzerin-
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de altı kişi konuştuktan sonra kifayet takr i r i ve- I 
rilir. Veya söz alanların hepsi konuşur ve öner
gelere geçilir. Önergeler okutulduktan sonra, ar
tık önergeler üzerinde konuşulamaz. İçtüzükte, 
önergeler okunup oylamaya geçilirken önergelerin 
lehinde ve aleyhinde teklif sahipleri ve Hükümet 
konuşur, diye bir şey yoktur . Önerge okunur ve 
oylanır. 

Teklif bu mevzuda bir yenilik getiriyor. (Jütı-
leree müzakereye devam edilecek; her hangi bir 
mevzu tartışılacak; hu arada bir arkadaşımız, 
gerekçeli geriverme önergesi verecök. Bu önerge
nin birkaç gün sonra «adece okunup oylanması 
neticesinde alınacak ka ra r hatalı olabilir. Yani 
Senato ve Millet Meclisi, bu ,öne rge oylanırken, 
evvelki müzakerelerin bâzı can alıcı noktalarını 
unutabil ir . Bu itibarla, yürür lük tek i prosedür
de mevcut olmıyan bir imkân ıinunzam bir imkân 
açılmış oluyor. H e r önergenin oylanmasından 
evvel muhtelif görüşler bir kere daha dinlenecek, 
muhtelif görüşler, komisyonun görüşü, teklif sa
hibinin görüşü, Hükümet in görüşü, olarak üç 
grupta toplanmıştır . Birisi komisyonu, ikincisi . 
yürü tmeyi ve üçüncüsü de yasama fonksiyonunu 
<teşkil etmek üzere enaz üç konuşma yapılacaktır . 
Hükümet tekrar konuşursa, diğerleri de t ek ra r 
konuşacaktır . Teklif sahibine bir defa daha tek
lifini izah. etmek imkânı verilmek istenmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir Ibaşlka itiraz da 
Atalay arkadaşım taraf ından yapılmışt ır . Plânın I 
tasdiki ka ra r şeklinde olamaz. K a r a r şeklinde 
olmasına Anayasamız mânidir, denmek isten i- I 
yor. I 

Muhlereııı a rkadaş la r ım. Anayasanın bir I 
nıaddıesiııiıı bu hususta sarih ye tk i t an ıya rak I 
(bunu göstermesi lâzım gelir deniyor , t ş te Ana- I 
yasanın 129 ucu ı ıra dd es i, p l â n m hang i usul ile I 
yü rü r lüğe gireceğini bir özel karnın iesbit et- I 
sin demiştir . İşte hu özel kanunu yapıyoruz. I 
Binaenaleyh, Anayasanın İm maddesi buna ini- I 
kân vermiyor demek, asla. doğru değildir . Oün- I 
kü, Anayasanın 129 ncu maddesi plânın tas- I 
d ikme hangi .şeklin verileceğini belli eden bir I 
usul koymamış, b u g ü n k ü T. B. M. Meclisinin I 
t a kdi tin e bırakmışt ı r . I 

Buna kanun şekli veri lebil ir veya başka I 
şekille de olabilir. Oünkü, Anayasan ın bunun- I 
la ilgili maddesi, bu mevzuda gerekl i tedbir- I 
ler in alınması hakkında meclislere geniş bir j 
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yetk i 'tanımnştır. Maddeyi, 'az önce bir arka
daşımız hu kürsüden okumuştu. 

Meclisler, ka ra r şeklinde, va tandaş la r için 
riayeti ica'bettiren bâzı t asar ruf la rda bulunur
lar mı? Diye soruldu. (Gerekçeden bahsedildi. 
Konumuzla doğrudan doğruya ilgili olan 129 
ncu maddenin müzakerelerine ait zabıt lar d a 
aynı kuvveti taşıyor. Kaldı ki, plân doğrudan 
doğruya, va tandaş la r t a ra f ından uyulması mec
buri olan emir ve yasak la r vaz'edecek 'bir ve
sika değildir. Çeşitli tavsiye, tahmin ve tedbir
ler ihtiva edecek olan plân, Hükümete , Mec
lise, müteşebbislere, kamu İk t i sadi Teşekkül
lerine çalışmalarında, ve karar lar ımla rehber 
olacaktır . .Fakat, h u k u k diliyle, araya lüzum
lu kanunlar , kararnameler , yani gerçek h u k u k 
kaynaklar ı girmedikçe, plânın tavsiye ve ted
birleri kendiliğinden lâzımülicra, vacibüttat-
bik olmıyaealvtır. Diyelim ki, plân, her hangi 
bir yıl için Hükümet binalarına şu kadar , sağ
lık müesseselerine bu kadar , Millî Fğitinı için 
şu kadar yatır ım yapılmasını tavsiye ediyor. 
Plân böyle diyor diye. Hükümetin sarf yetki
si doğacak mıdır? H a y ı r ! Oünkü Hükümet, 
Bütçe K a n u n u ile 'bu sari' yetkisi kendisine ve
rilmedikçe bu yat ı r ımlar ı yapmaya imkân bıı-
lamıyacakt ı r . Başka, bir misal : Bugün Bina. 
Vergisinden yeni meskenler 10 yıl için, tica
rethanelerde o yıl, için muaftır. Plân diyor k i ; 
lüks villâ inşa edenler 10 yıl vergiden muaf 
olmama!']. Lüks mesken inşa eden insan 10 yıl 
vergiden muaf olmasın, ama, tur is t ik otel in
şa. edenleri memlekete döviz 'getireceği için ver
giden mira I' tutal ım. İş yara tan kimseyi ver
giden muaf tutalım lüks mesken inşaatında 
bu muafiyeti devam ettirmiyelim demektedir . 
Plânda ki bu hükmün aynen kabul edildiğini. 
I'arz buyurun. Plânın Meclis taraf ından onay
landığının ertesi günü tur is t ik otel inşaa et
miş olanlar vergiden muaft ır diye, verginin 
tahsili durabi l i r mi?... Veya, yeni bina inşaa 
etmiş olanlardan, «bu senin yaptığın lüks mes
kendir, ver 'bakalım vergiyi» diyerek plâna 
göre Bina- Vergisi tahsil 'etmeye kimsenin hak
kı var mıdır? Demek ki, bu gibi tedbirlerin ve 
plân hükümlerinin «lâzimül - icra» hukuk' kai
desi haline gelebilmesi için. Bina Vergisi Ka
nununda tadilât" yapılması lâzımgelir. Ancak 
Vüksek Meclisin buna ait kanun çıkarmasın-
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dan sonradır ki; pirındaki 'bu gibi tedbir ve 
tavsiyeler «lâzimül - icra» birer 'hukuk kaynağı ; 
haline gelebilir. • 

Yine, meselâ : Plân, ithalât bakımından bâ- ' 
/A maddelerin ishali teşvik edilin elidir. Veya i 
şu malların ithali durdurulmalıdır gibi 'ted
birler de ihtiva edebilir. Plân kabul edildi 
diye, gümrük memurları hemen bu ted
birli eri tatbik edebilecek midir? Hayır, çün
kü plân çerçevesi dahilinde, bir Dış Ticaret 
Tvararnamesi yetkili merci tarafından çıkarıl
madıkça, yürürlükteki Dış Ticaret Rejimi işle-
mıeye devam eder. 

Binaenaleyh, burada bahis mevzuu olan bir 
kanun değil, bir çerçevedir. Plân bir ana çer
çevedir. Uyulması gerekli bir rehberdir. Doğ
rudan doğruya vatandaşa uygulanacak hukuk 
kuralı değildir. Ti üt ün kanunlar bu ana çer
çeveye uygun olursa plânlı kalkınma olacaktır. 
işte teklifin ',] ncü maddesi de bu fikirden 
doğmuştur. 

3 ncü maddedeki hükümden maksat, komis
yonların kendilerine gelen kanun tekliflerini 
plâna uygunluk bakımından tetkik etmeleri
dir. 'Bunda 'bir mahzur yok. Bu lüzumlu bir 
şey. Zira herkes plânlı kalkınma* lüzumunda. 
müttefiktir. Şu halde gelecek kanun teklifleri, 
ister eğitimle ilgili olsun, ister elektrik ener
jisiyle ; plânın tavsiye ettiği hususlar uygun-
nıudur, değil midir diye incelenmesi lâzımdır. 
incelenmediği takdirde bilfarz Millî Eğitim 
Komisyonu vazifesini eksik yapmış olur. in
celemediği takdirde iSanayi Komisyonu vazi
fesini 'eksik yapmış olur. Bunun Anayasada 
hukuki dayanağı mevcuttur. Anayasanın 129ı 
•nen. maddesinin. 1 nei. fıkrası bunun dayanağı
nı teşkil eder. 1 nci fıkra diyor ki: «Kalkın
ma plâna göre yürütülür..» Kalkınma plâna gö
re yürütülür dendiğime göre, bir kanun veya 
kararname yapılırken, bunun jlâna uygun ol
masına dikkat etmek lâzımdır. Burada Ana
yasaya aykırı bir husus yoktur. Kaldı ki, mü
eyyidesini sadece senatörlerin ve 'milletvekil-
teninin vicdanî muhakemelerinde bulacak obın 
bir hükümden ibarettir. 

Eski içtüzüğümüzde bir madde vardır: Ka
nunların Anayasaya, uygunluğu! 'bakımından, 
her komisyon bir ön inceleme yapar. 'Her ka
nun teklifi ve tasarısı evvelâ bu yönden ince
lenir. Bunu her komisyon, zımmî olarak ince-
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ler. Anayasaya aykırı bir kanun kabul edilir
se, kazai kontrol yolu açıktır. Anayasa Mah
kemesine 'gidilebilir. Plâna uygunluk konu
sunda durum farklıdır. Plâna aykırı bir ka
nun çıktığı taktirde, bu 'aykırı kanunu 'kontrol 
etmek için kayvai murakabe yolu yoktur. Plâna 
uygunluk bakımından bir kazai murakabe 
mümkün değildir. Bit- de plân mahkemesi ku
rup plâna, uygun mu, değil mi diye plân tat
bikatını murakabe ettirmek mümkün değildir. 
Bunu meclisler, bükü m el ler, halkoyu takibede-
cektir. Bu itibarla komisyonlar kanun, teklif 
ve tasarılarını bir del'a da bu yönden incele
sinler; veya 'Meclisler lüzum 'görürlerse kanun 
teklif ve tasarılarını bir defa da Plân Karma 
Komisyonuna, göndersinler; (onlar da «plâna 
uygundur veya değildir» diye bir mütalâa bil
dirsinler. Bu lüzumlu ve faydalı bir şeydir. 

Muhterem arkadaşlarım, .sayın hatiplerden. 
biri, «Meclisin seviyesi plânın bütünlüğünü ko
ruyacak durumdadır» buyurdular. Bunun ak
sine bir Ihüknıe dayanmıyor bu teklif. 'Meclisin 
seviyesi konusunda kimsenin hükmüne müessir 
değildir. Eğer, Meclisin seviyesinde tereddüdü
müz olsaydı Meclise plânı gerekçeli geriverme 
'önergeleriyle her noktasında değişikliğe uğrat
mak hakkı verilmezdi. '129 ncu maddeye göre, 
Bakanlar 'Kurulunun kararı ile plân kesinleş
ti rilebilirdi. Ya da, zabıtta söylendiği gibi, 
Meclisin sadece ıttılaına sunulur, Meclis plân 
hakkında ısüz söyliyemez denirdi. Ama, Mecli
sin kudretine inanıldığı içindir ki, plân daha. 
kuvvetli olacağı içindir ki, bu yola gidilmiş
tir. 

Esasen Millî Birlik İdaresi zamanında çık
mış »olan 91 sayılı Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Kanunu, «Plân; yasama organının tasvibine 
sunulur.» diyor. Bunun 'değiştirilmesini doğru 
bulmuyoruz. Daha o zaman, ileride yapılacak 
olan seçimlerde çeşitti partilerden teşekkül 
edecek olan 'Meclisin böyle bir hakka sahibola-
cağı kabul -edilmişken, şimdi, hayır Meclis, bu 
işe karışmasın, Bakanlar Kurulu yapsın gibi 
bir yola ıgtitmek doğru ve mümkün olmazdı. 
»Şüphesiz plânı Meclis değiştirebilir. Ama plâ
nın ilmî bütünlüğünü bozamazlar. Demin arz: 
ettiğim gibi Keban barajından elde edilecek 
enerji miktarının değiştirilmesi mevzuııbâhso-
lunca, değiştirsin fakat açık kapı 'bırakmasın. 
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İlgili sanayi kollarını da -düşünsün. Sonra me
selâ, 'hastane sayısı, hastabakıcı , hekim sayısı 
üle mürtebidotsuu. Çünkü yetiş t i r i lecek olan, 
helvanı ve kas tabakıc ı sayısı sağlık ocakları ve 
has taneler sayısiyle birl ikte mütalâa, edilmek 
gerekir . Bunlardan birini değişt i rmek, ötekini 
de değişt i rmeyi gerekt i recekt i r . Aksi ıh a id. e 
p lândan 'beklediğimiz insicam yok edilmiş olur. 
Demin -bir 'arkadaşım. bunları maddî misallerle 
a lda tmak doğru değildir , dedi. maddî "misal 
diye İmhsedilen husus bir teşbihten, somut bir 
•benzetmeden ibaret t i r . Bu benzetmenin vakı
aya, uygun. Olduğu kanaa t indeyim. Uygulana
cak prosedürün ne olduğunu zihinlerde canlan
d ı rmak için Ibir saat ve dişli benzetmesi yap
mıştım. Uarz edelim ki, plan. «-saati» içindeki 
dişlilerden, birini, Yasama 'Meclisi, büyük bu
luyor veya küçük buluyor. 

Meclis ıbü dişlinin büyüLiiimeşini veya. küçüi-
tülmesini isterse, 'bu dişlinin, tek başına değiş
tirilmesi hal inde. buna bağlı diğer dişlilerle 
ahenk t emin edilmiyeceğindeıı saat işleıuiyecek • 
lir. O dişliyi büyütmek için ku lunun biraz bü
yütü lmesi mi gerekecek, yoksa, o dişliye bağlı 
diğer dişlilerin de büyütülmesi vtya. küçültül
mesi nıi icabedecek, bunlar ın t e tk ik i icabeder. 
Bunu p lânda düşünmek lâzımdır. Plân çarklar ı 
ve ilişiileri birbirine bağlı bir saa t gibidir. Plân
da böyle bir değişiklik ieabederse, Plân Karma j 
Komisyona gidecek, Biati H ü k ü m e t e geri veri
lecek, -dikkatii çalışmalarla çarıkların ihepsı 
ahenkli: -bir hale getiri lecek ve bütünün t ek ra r 
Meclisin tasvibine arz edilmesi ieabedeeektir . 

Bunları yapmadığımız ve sadece bâzı tasları , 
bâzı dişlileri değişt irdiğimiz takdi rde , ortaya. ! 
bir düzensizlik: mecmuası çıkar, belki bir dişli j 
büyür , ama işler bir saat yapılmış olma/.; endi- j 
semiz işte bu sebeplerdendir . j 

ı 
P lânın bütünlüğünü koruma.k çabası işte arz ı 

e t t iğ im bu sebeplerden ileri gelmektedir . Meclis I 
h u işlerde söz sahibi olmasın ta rz ında bir dii- j 
şüuce yok tu r . Meclisin istemediği her hangi bir j 
h ü k m ü n veya metindeki her hangi bir cümlenin j 
Meclise r ağmen plânda ver alması elbette ka I 
bil değildir . Zaten p lânda maksa t da bu değil- I 
dir. Mesiis, p lânda yapı lacak değişiklikleri , ve i 
ya değiştir i lmek üzere geri vermeleri oylıyacak- j 
t ı r . A m a ahengi muhafaza etmek şartiyle. . ) 

Ahengin bozulmasını ön I ivecek bir usu! için- i 
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de. 'Muhterem a rkadaş l a r ım; sizleri daha fazla 
yo rmamak için bu bahsi burada kes iyorum. Yal
nız, bir noktaya temas etmek iâzımgeliyor : 
Bâzı arkadaşlar ımız , «Hükümet güven oyu is
te r se salt çoğunluk gerekir» meselesi üzerinde; 
du rdu la r . B u defa sa l t çoğunluk şart ı , yalın/. 
Millet Meclisi içindir. Cumhuriyet Senatosu 
için. salt çoğunluğa lüzum yoktur . Çünkü Sena
to, güven oyu vermek durumunda, değildir. Ama 
sayın Y u r d a k u l bir H ü k ü m e t e bu hakkı neden 
t an ımak is temiyor, bi lmiyorum? Bir Hükümet 
diyemez mi k i ; «bu k a n u n u kabul ederseniz, 
•kalkınma, plânı suya düşer. Bu sebeple, kanun 
oylamasını güven oyu olarak göreceğim ve bu 
konudan 'dolayı istilaya, hazırım.» 

Meselâ bir kanun tekiil'i geliyor, Gel ir Yer
gisini ya r ıya indirmek istiyor. Hükümet çıkı
yor diyor İd : «Bu kamın , plâna aykır ıd ı r . E ğ e r 
kabul edilirse istifa, ederim. 'Binaenaleyh, bunu 
bir güven oyu meselesi olarak görüyorum» Hü
kümet in , böylece ıbir işi güven oyu meselesi ola
r a k or taya koyması hal inde, Millet xMeelisiude. 
güven oyunda 'aranan nisap aransın. Bu, de
mokra t ik pa r l âman te r rej imlerde Hükümet ler in 
hakkıd ı r . Hüküme t l e r 'bâzı kanunlar ın kabulü
ne veya ademikabulüne kader ler ini • bağlamak 
hakk ına sahipt i r ler . Bu, siyasi bir baskı değil
dir, bir prensip meselesidir, hat tâ siyasi ahlâk 
meselesidir. 

Pekâlâ denebil ir k i , bu kanun kabul edilir
se plân t a tb ik edilemez, binaenaleyh bu kanu
nun kabulü benim için güven oyu mahiyet inde
dir. (Her zaman öyle yapar sa sesleri) Meclis, 
güven oyu talebinin lüzumsuz ve haksız kulla
nıldığını görürse, böyle bir Hükümet i ikinci 
defasında devirir . Bir H ü k ü m e t ç ıkar da ben 
•böyle düşünüyorum, y a benim dediğim olacak, 
ya çekileceğim derse Meclis H ü k ü m e t i ya haklı 
görür , ya da düşü rü r . H a k i k a t e n Meclis ekse
riyeti H ü k ü m e t görüşüne muhalif ise, H ü k ü m e t 
de ta lebinde musir ise, «sen git, daha iyi düşü
nen veya bu işi güven oyu meselesi yapmıyarı 
bir Hükümet gelsin» der. 

KÂZIM YURDA KIT L (Sakarya ) - (Tç defa 
gü vensi'zlik veri l irse ? 

D E V L E T BAKANI VE BAŞKAN YARDİM
CİSİ TURHAN F E Y Z İ O Ğ L U (Devamla) — Ni
hayet, Hükümet l e r Meclisin güven oyu kara r ı 
na uymaya ve Meclis güveni ile iş basında kal-
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maya mecburdurlar. (Sağdan: Baskı yaratır, 
sesleri) Parlamenter rejimlerde, bu şekildeki 
bir murakabenin çok ahlâki olacağı ve Hükü
metlere de, meclislere de sorumluluğunu his
settireceği kanısındayım^ 

Son nokta olarak ve bir kelime ile, plânın 
dayanakları mevzuunda Sayın Yurdakul arka
daşımızın buyurdukları plân yanlış istatistik
lere dayanır, mütalâasına temas etmek istiyo-
ruım. Arkadaşlar bugün konuştuğumuz sadece 
bir usul kanunudur ve plânın bizatihi kendisi 
değildir. Plân geldiği zaman bu mevzuu şüphe
siz enine, boyuna konuşabiliriz. Yalnız şimdi
den şunu arz edeyim ki, dünyanın çok yerinde 
zirai istatistikler sıhhatli değildir. Bizim mem
leketimizde de zirai istatistiklerin çok sıhhatli 
istatistikler olduğunu kimse iddia edemez. Bu
nunla beraber bu plân eldeki en sağlam temel
lere, en sağlam vesikalara, en sağlam delillere 
dayanılarak hazırlanmış, incelemeden geçmiş, 
hatalı olabileceğinden endişe edilen istatistik
ler yerli ve yabancı birçok uzmanların tetkik 
ve araştırmalarından geçirilerek gerçeğe ulaşıl
maya çalışılmış; anketler yapılmıştır. Plân böy
le titiz bir dikkatle hazırlanmış bir plândır. 

Nihayet, içtimai ve iktisadi ilimlerde, yüz
de yüz riyazi katiyet aranmıyacağmdan hiç 
kimsenin tereddüdü yoktur. Fakat, bugüne ka
dar, iktisadi ve içtimai meselelerimiz üzerinde 
yapılan, en ciddî, en »toplu, en etraflı ve en sıh
hatli incelemeler sonunda ortaya konulmuş en 
değerli ilmî, vesikanın bu plân olduğu hususun
daki inancımı açıkça ifade etmek isterim. 

Bu plân sayesinde, memleketimiz ileri ham
leler yapacaktır. 

En müşkülpesent yabancı uzmanların ve ya
bancı teşekküllerin yalnız tabloları değil, plâ
nın hazırlanış metodlarım ve dayanaklarını da 
incelemek suretiyle yazdıkları pek müspet ra
porları yaptıkları beyanları tetkik edinz. «Batı 
âleminin her hangi bir memleketinde bu kadar 
ciddî, bu kadar esaslı bir inceleme yapılabilir
di», sözü, en müşkülpesent uzmanlar tarafın
dan ifade edilmiştir. Bu itibarla muhterem ar-
tkadaşlar, bâzı istatistiklerimiz yanlıştır diye yo
la çıkacak olursak, her şeyden evvel Türkiye'
de plân yapmak imkânının bulunup bulunma
dığını tartışmak icalbeder. Hindistan'da zirai 
istatistiklerin bizden çok daha iyi olduğuna 
kaani değilim. Ama Hindistan yıllardan beri 
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plânlı kalkınma yapmaktadır. Şu halde bir is
tatistikteki kusur, hele bu kusur bilinirse, plân 
fikrinin veya Plân usul Kanununun reddi için 
delil teşkil etmemek lâzımdır. Bu kanunun de
mokratik olduğuna, Anayasaya aykırı hiçibir 
noktası bulunmadığına, tam, bir kanaatle ina
nıyorum. Anayasa Mahkemesine şu veya bu se
beple gidecek olursa Anayasaya uygundur, fetva
sını alarak çıkacak: bir kanun olduğuna, Anaya
sa kanunlarında yıllarca çalışmış ve mücadele 
etmiş bir arkadaşınız olarak arz ediyorum. Yü
ce Heyetinizi saygılarla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika müsaade 
buyurunuz. 

Efendim, 6 arkadaş söz istemiştir. Sayın 
Yurdakul'un da bâzı sualleri varmış. İçtüzüğü
müzün 111 nci maddesi, «sualler, sözler bittik
ten sonra sorulur.» hükmünü koyduğu için, 
suallerin, sözler bittikten sonra sorulması icab-
ederse de, kısa olmak şartiyle "Riyaset bu hak
kı kendisine bahsetmiştir. 

KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) — Müsa
mahanıza teşekkür ederim. Eeis Bey. 

Plânın tatbikat sırasında bütünlüğünün ko
runması hakkındaki bu kanunun hangi madde
leri, bir tominat teşkil etmektedir? Evvelâ Sa
yın Feyzioğlu'ndan bu ciheti lütfetmelerini 
rica edeceğim. 

ikincisi, üçünoü maddenin son fıkrasında, 
«Yutardaki fıkranın Millet Meclisi Genel Ku
rulunda kanun tasarı, teklif ve metinlerinin ve
ya bunların belli hükümlerinin kabulünde ve 
önerge ve değiştirgelerin kabulünde uygulan
ması, Hükümetin ret istemini güven istemine 
bağlamasiyle mümkündür.» demek suretiyle 
Hükümetin istemediği tasarıları, ben getirdik
leri misalin tersini söyliyeyim, % 90 nisibetinde 
vergi talebeden bir vergi Vergi Kanunu geldi
ği zaman ve biz bunu reddetmek istediğimiz 
takdirde, bu suretle koalisyonun veya Hükü
metin bo'zulması seböbiyle, acaba mebuslar mu
sir olarak vasıflandırılmazlar mı? 

Üçüncüsü; Hükümeti düşürücü hâdiseler te
vali ederse vaziyet ne olacaktır? Müzakerenin, 
Ticaret Kanununda olduğu gibi, topyekûn ya
pılması acaba bütünlüğü koruyucu bir tedbir 
olarak ne dereceye kadar bir değer taşır? 

Bir de şunu arz etmek istiyorum: Kendileri 
bu kanunun teklifçisi değillerdi. Ama burada 
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bu kanunun bir sahibi, bir kayyumu, bir vâsisi 
gibi müdafaa yaptılar. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Ben suallerin kısa olmasını ri
ca etmiştim. Çok uzun oldu. Bari cevaplar kısa 
olsun. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) 
— Sayın başkanın ikazına teşekkür ederim. 
Kısa olarak arz etmeye çalışacağım. 

Plânın, tatbikatta bütünlüğünün korunması, 
faydalı bir şekilde işlemesi için bâzı hükümler, 
bugün yürürlükte olan 91 sayılı Devlet Plânla
ma Teşkilâtı Kanununda esasen mevcuttur. Bir 
koordinasyon teşkil etmek üzere kurulmuş bir 
daire vardır. Bu daire, her üç ayda bir plânın, 
Devlet eli ile, iktisadi Devlet Teşekkülleri eli 
ile, iş aleminde, özel sektörde ne şekilde netice
ler verdiğini takilbedecek ve Hükümeti, Mec
lisi uyaracaktır. 

Bu raporları neşrederken plânın tatbikat 
sahasında aksayan noktaları olursa, plânın bir 
revizyona tâbi tutulması hususu kanunda der
piş edilmiştir, esasen plân canlı bir uzuv olarak 
tavsif edilmiştir, değişmeye mahkûmdur. 

ikincisi; plânın bütünlüğü; 
Plânı ancak aynı prosedür dâhilinde aynı 

heyetlerce değiştirilebilir, Meclis değiştirebilir, 
Bakanlar Kurulu her gün değiştirebilir. Yasa
ma organının tasvibine sunulması, plânın bü
tünlüğünün korunması bakımından bir başka 
garantidir. 

Ayrıca, itiraz buyurulan hükümler, yani, ka
nunların plâna uygun olup olmadıklarının, en
cümenlerde bir defa incelenmesi ve tereddütler 
vâki olursa, Plân Karma Komisyonuna havale 
edilerek, orada kanunun plâna uygunluğu veya 
uygun olmadığının kontrol, edilmesi, böyle bir 
mütalâaya başvurulması da plânın tatbikatta ı\y-

edilmesinin (Uygulanabilmesini temin ile ihlâ 
önüne germek için 'bir yoldur. Bunun dışında, 
plâna bir nevi dokunulmaz nazariyle bakmak ve 
onun her harfini mukaddes bir kelime olarak dü
şünerek, hiçbir noktasının değiştirilemez, hiçbir 
noktasının dokunulmaz olduğunu düşünmek ha
talı olur. Plân bir defa çıktı, diye beş yıl içinde 
her kelimesini mukaddes bir şey gibi korumak 
movzuıtbahis değildir-. 

Tasanda değ;stlrilceck noktalar olursa, a vır 
usulle Yüksek 
sahiptir. 

Mc onu deö'istirme imkânım 
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Birinci suallerinin cevabı bundan ibarettir. 
ikinci noktaya gelince, Millet Meclisi Genel 

Kurulu -salt çoğunluk mevzuu. Bir kanunun, bir 
teklifin oylanmasında salt çoğunluk aranması, 
ancak Hükümet bunu güven oyuna bağlarsa 
mümkündür, deniliyor. Hükümet güven oyuna 
'bağlamazsa salt çoğunluk olmadan da reddi 
mümkündür. Ama Hükümet güven oyu isterse, 
yalnız güven oyu halinde salt çoğunluk aranaca
ğına dair Anayasada hüküm bulunmaktadır ve 
ibu çoğunluk da ancak Millet Meclisi Heyet: 
Umumiyesinde aranır. Cumhuriyet Senatosu için 
böyle bir şey yoktur. Hükümet, isterse bu teklif 
plâna aykırıdır desin, isterse demesin, [Senatoda 
bir çoğunluk nisabı aramaya lüzum yoktur. Çün
kü Anayasa buna müsait değildir. Millet Mecli
sinde ise buna lüzum vardır. Böylece bir Hükü
met gelir de meselâ Gelir Vergisi bakımından, 
vergi nis'betini yüzde doksana yükseltiyorum der
se, Meclis bunu tasvibetmiyorum ve seni deviri
yorum diyebilir. (İkinci defa gelirse sesleri) 

K fendi m; bir memlekette icra organları; par
tilere1, parti gruplarına dayanan heyetlerdir. Bu 
heyet Meclisin önüne gelip bu teklifin kabul edil
mediği takdirde beni düşürün, güven oyu istiyo
rum diyorsa, bu teklifin hakikaten çok ehemmi
yetli, insanların vicdanı, memleketin kaderi ve 
istikbali bakımından hayati bir mesele olması lâ
zımdır. Kaldı ki, böyle bir şey olmasa dahi Mec
lis, her hangi bir heyetin, Hükümetin kanun tek
lifini kabul etmeyip, başka bir mebusun şu veya 
bu teklifi kabul ettiği takdirde istifa ederim de
mek imkânına sahip değil midir? 

Af tasarısı 'vesilesiyle, Hükümetin Genel Baş
kanı bunu söylememiş midir? Bunu efkârı umu
miye önünde açıkça ifade etmemiş midir? Muay
yeni mevzularda, «bu husus, benim için, ileri ve
ya geri gidilmesine imkân olmıyan bir mesele
dir.» Güven oyu istiyoruz, denebilir. Birçok mev
zular vardır. Plân 'gibi mevzular da vardır. Der
seniz ki, Hükümeti düşürelim; bu, elinizdedir. 
Düşürüp düşürmemek Meclisin hakkıdır, düşü
rür ve arzusuna uygun bir Hükümet de kurabi
lir. 

«Üç defa düşerse Meclis infisah eder» denil
mektedir. Hükümet yalnız bunda değil, her mev
zuda ve her zaman güven oyu istiyebilir. 

«Tüm halinde müzakeresinde Ticaret Kanu
nunda da böyle idi.» denilmektedir. Ticaret Ka
nunu gibi, tüm halinde müzakeresinin önlenmesi 
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için bu kadar ıgayret sarf edilerek bâzı usuller ı 
'bulunmuştur. 

Tüm halinde müzakere Ticaret Kanununda 
olmuştur. Profesör I [irsali Ticaret Kanununu ha
zırladığı zaman her Meclis üyesi bilir ki, kanını 
bir komisyon marifetiyle ilmî 'bir şekilde hazır
lanmıştır, ya toptan kabul edilir veya reddedi
lir. Ticaret Kanunu Heyeti umum iyede tüm ola
rak oylanmıştır. Maddeler üzerinde konuşma ol
madan çıkmıştır. 

(Demokratik bir memleket olan İsviçre'de Ka
nunu Medeni madde madde müzakere edilmeksi
zin tüm halinde oylanmak suretiyle kabul edil
miştir. Profesör Eugen Haber Kanunu Medeniyi 
hazırlarken maddeleri hukuk çarkının dişlerin:1 

uydurmak suretiyle bir esas üzerine hazırlamış
tır. Artık onun üzerinde bir değişiklik yapmak, 
kot olarak kanunu medenî diye bir şeyin kalma
ması demektir. 

Medeni Kanun, 'bir İnkilâp Kanunu ol
duğu için, ilmî tetkiklere dayanan kodlardan 
olduğu için özel bir usul içerisinde konuşulmuş
tur. Plânı İm tarzda konuşsaydık, plân bü
tündür, ilim adanılan hazırlamıştır, Hükü
met te incelemiştir, olduğu gibi ya ikabul. eder
siniz, yada reddedersiniz, tarzında yani her 
hangi bir değişiklik yapmadan Veya, Hükü
metçe tashih edilmesi gerekli olarak her han
gi bir cümlesi beğenilmediği için idare arnika- | 
nı olmadan konuşulsaydı daha im demokratik 
olurdu? 

Ticaret, Kanunu, bir memleketin hayatı ba
kımından, bütün iktisadi hayata veçhe vere
cek bir x>lân kadar ehemmiyetli değildir. Ve 
iktisadi plân konusunda Millet Meclisinin ! 
her üyesinin kendi ihtisas sahasına dâhil tek-
lifleri olacak. Burada bir düşünce hâkim ol- ı 
muş : Medeni Kanun çok teknik bir mevzu
dur, ikendisinde . politik tercihler yapmayı ge- I 
rektiren kısımlar yoktur, yalnız, teknik hü- I 
lâhaza hâkimdir. Fakat! pekâlâ onda da, ih- ' 
tısas görüşü olarak, İçtimai, görüş olarak, iç
timai adalete yer verilmesi derecesi bakımın
dan mütalâa serdolunabilirdi. i 

Hükümet, Türk Ticaret Kanununda oldu
ğu gibi, ya tümü reddedilsin, veya tümü ka- j 
bul edilsin şeklinde bir oylamaya tâbi tutul- I 
masını istese idi çok antidemokratik olur t 
idi. Asıl teklif edilen bu usul ile düzenlene- | 
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bileceği kanaatindeyim. Hürmetlerimle... (Al
kışlar) 

BAŞKAN -••- Efendim, diğer bir arkadaşı
mız da sual ısormak istiyorlar. Fakat biraz 
evvel okuduğum İçtüzüğün İ l i nci madde
sini bir kere daha 'tekrar etmek cesaretini 
kendimde bulamıyorum. •Simdi sözü Niyazi 
Ağırnaslı arkadaşıma verdikten .sonra veril
miş olan kifayeti müzakere takrirlerini oku
tacağım. 

SIRRI ATALAV (Kars) — Efendim. Ni
yazi Ağırnaslı arkadaşımız Karma, Komisyon 
âzasıdır. Kendileri muhalif bulunmadıklarına 
göre konuşmalarına imkân yoktur. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Urup 
adına konuşacağım, ' ayrıca, komisyonun bir 
âzası olan Kâzım Bey konuştular. 

SIRRI ATALAY (Kars) — ifayır beyefen
di, komisyon âzasısımz, muhalefet, şerhiniz 
olmadıkça konuşamazsınız. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Komis

yonu takviye sadedinde ıkonuşaeağım. (Le
hinde (konuşabilir, «esleri) 

BAŞKAN ----- Sayın Ağırnaslı, rica ederim 
usulden ayrılmayalım. Efendim Urup adına 
konuşmaktan da bahsettiniz, şimdi grup me
selesi mevzuubahis değildir. (Gürültüler) Mü
saade buyuran, bu usul meselesini halledelim. 

Sonra, Sayın Ağırnaslı, Yurdakul'u mi
sâl olarak gösterdiler. Mazbatada Yurdakul'
un söz hakkı mahfuzdur diye gösterilmiştir. 
Binaenaleyh, konuşma hakkına mâliktir. An
cak Ağırnaslı'ya gelince aleyhte olmadığına 
göre, komisyon, âzası mutlaka ikonuşamaz diye 
bir kayıt yoktur. Komisyon âzası kendi adı
na da pekâlâ konuşabilir. Buyurun efendim. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Cumhu
riyet Senatosundan ve onun Muhterem Başkanın
dan bu âdil kararın çıkacağını zaten bekliyor
dum. Şükranlarımı arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarını, burada bahis konu
su olan mesele; plân fikri reddedilsin, plân fikri 
gelmesin şeklinde değildir. Plân fikrine karşı 
olduğunu kimse ifade etmedi. Kıymetli Kâzım 
Yurdakul arkadaşımız da dâhil, herkes plân 
fikrini teyit ve takviye etti. Şu halde mesele 
ne kalıyor? Bu mesele kanun olarak mı çıksın, 
karar olarak mı çıksın? Karar olarak çıktığı tak-
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dirde, Anayasaya aykırı olur mu, olmaz mı meşe- 1 
leşi kalıyor. 

Plânın aslı üzerinde, muhterem senatör \e j 
milletvekillerinin, plân geldiği zaman, genişliği
ne, enine, uzunluğuna ve derinliğine konuşmak 
imkânları şüphesiz olacaktır. O zaman 'bizim de 
söyliyeceğimiz sözler olacaktır. 

Ama yasama, organlarının im mutlak hakla-' 
rını ncz'ediei bir manzarayı, önümüzde müzake
resi yapılan Usul Kanunu dolayısiyie bendeniz 
görememekteyim. l'iânm bütünlüğünün korun
masının bir usule bağlanması zaruridir. 

Muhterem arkadaşlarını, birtakım polifik te
sirler, tazyikler; seçmen kütlelerinin tesirleri 
dahi, plânı ötesinden berisinden çekmek .sure
tiyle onun kuşa 'benzetilmesini mümkün kılabilir. 
Bu itibarla plânın bütünlüğünü muhafaza, ede
cek hükümler ve usuller konulmasını, bizzat 
Teşriî Meclis azalan arzu etmektedirler. Bu 
itibarla ben de bu kanunun tamamen lehinde arzı 
mütalâa edeceğim. Anayasamızın 12!) nen mad
desinin sarahati karşısında Teşriî Meclisler mut
laka kanun çıkarma zaruretini kabul etmekte
dirler. Kıymetli arkadaşımız Sırrı Atalay'm mü-
talâlarına uygun olarak bu hususun mümkün 
olmadığı kanaatindeyim. Hangi usulden yürü
nürse yürünsün, bunun hilâfına bir hüküm sevk 
etmediğine göre, 129 neu madde de buna cevaz 
vermektedir. Yasama organları bu imkâna sa
hipti r kan a a t i ildeyim. 

Mesele böylece, yani plânın bütünlüğünü 
ve plânın müzakere tarzını kanunla mı, kararla 
mı düzenliydim şeklindi1 empoze edilince, 
Anaysanm bu 129 ucu maddesi 'muvacehesinde, 
Anayasanın başka bir hükmünden, istifade 
ederek, yasama organlarının .mutlak hakkını 
nezetmeye, bertaraf etmeye imkân olmaz 
mütalâasındayız. 

Muhterem, arkadaşlarını, bu konu. plânın 
müzakere usulleri ve bütünlüğünü koruma 
mevzuu kime karşıdır? Evvelemirde yasama 
organlarına kargıdır. Ve plânı tatbik edecek 
olan Hükümete ve icra organına karşıdır. Şu 
halde bizim İçtüzüğümüzde olduğu gibi 
kendi meselelerimizi kararla tedvin etmemiz 
mümkün, olmıyaeak mıdır? Bunun da Ana
yasamızla ilgisi olmaksızın kendi usulü nıü-
kerelerimizde olduğu gibi kararla halledilme
sine cevaz vardır, hattâ 1 cunda, isabet var-
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dır. Vatandaşlar cephesinden plânın sadece 
tatbikatı vatandaşları ilgilendirir. Vatan
daşlar, plânda milletçe kalkınma hızı tahak
kuk edecek midir, % 7 tahakkuk edecek mi
dir, '<% 5 in tahakkuku mümkün olacak mıdır, 
bunları düşünür. Toplu kalkınmanın yükü va
tandaş kütlelerinin hepsine gelirleriyle ıııü-
tenasibolarak tevzi ve ve tevzin edilecek midir, 
yoksa vatandaşların bir azınlığının servet ik
tisabı bahasına yeni külfetler mi getirecek
tir? Malî 'mevzuları bu cepheden uygun mu
dur. âmme menfaatlerine uygun mudur, uy
gun değil midir ' İşte vatandaşları bu cihetler 
ilgilendiril', jş sahaları açılacak mıdır, işsiz
lik önlenecek midir, işçilerin ücret a kitle rinde 
bir ilerleme kaydedilecek midir ve bir refah 
seviyesi sağlanabilecek midir? Vatandaşları 
alâkadar eden hususlar bunlardır. Şu halde 
plânın, usul kanunu mevzuunda vatandaş küt
lelerini alâkadar edecek bir cihet mevcut de
ğildi!'. Bu sadece, arz etliğim gibi icra organ
larını ve yasama organlarını ilgilendiren bir 
husustur. Yasama organlarının hiç şüphesiz 
ki, kendi kendilerini istiyerck tahdidetmcleri 
ke^ytiyeti ilk defa görülen, hususlardan da de
ğildir. İçtüzüklerimize kendimizi tahdideclen 
birçok hükümleri koymuşuzdur. İşte yine bir 
misal : Bana söz verip vermeme keyfiyetini 
Muhterem Riyaset; oylarınıza arz etti. N'etice 
lehime tecelli etti ve bana söz hakkı tanındı. 
Demek ki, bu gibi hallerde ve burada Riyase
tin. kanaatini açıklama, yetkisi vardır. Sağ ol
sunlar. Böyle olmasa idi. başka bir meselede 
ihtilâf halinde yine Kiyaset kendini göstere
cekti. Çok defa İçtüzüklerde meskût geçilen 
hususlar böylece reyle halledilecek hususlar 
olmaktadır. Su halde bizim kendi kendimizi 
plâna, karşı, daha plânın bütünlüğünü, yapıcı 
unsurlarını kaybetmemek bakımından tahdi-
detmemiz Anayasaya, aykırı olacaktır müta
lâasında değilim. "Kıymetli Mehmet Özgüneş 
arkadaşımla Sırrı A.talay arkadaşımdan bu 
mevzuda ayrılıyorum. 

Arz ettiğini gibi maddenin bir fıkrasının 
bu 129 ncu maddenin sarahatine' karşı bura
da kabili tatbik okluğu kanısında da değiliz. 
Uzun uzadıya izah edilen hususlar hakkında 
tekrar not aldığım halde temas etmemek için 
sözü kısa kesmiş olacağını', ' . . . . . . . 

447 
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C. K. M. P. mensupları arkadaşlarımız, plâ

nın esası geldiği zaman plân hakkındaki nok
ta! nazarımızı daha hamleli bir şekilde ve da
ha yapıcı ve memleket hayrına olması istika
metindeki noktai nazarlarını mahfuz tutarak 
sadece usule ait hususlarda karma komisyon
dan gelen şekle oy vermek kararımızı Muhte-
terem Senatoya arz etmekle iktifa edeceğiz. 
Muhterem Senatonun oylamalarda bu nevi usul 
meselelerinde dış yardımlar mülâhazası ile 
iş bekliyen iş sahalarının hemen faaliyete ge
çilmesini önliyocek şekilde usul meselesine ba-
kılmıyarak mevzuu reye vaz'etmekle iktifa 
etmelerini rica edeceğim, teşekkür ederim. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, 6 üye konuşmuştur. 
Müzakerenin kifayeti hakkında verilmiş öner
geler vardır, şimdi onları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mevzu aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifa

yetini arz ve teklif ederim. 
Adana 

Mehmet Ünal di 

Yüksek Başkanlığa 
Arkadaşların konuşmaları durumu aydın

latmıştır. Kanunun tümü üzerindeki konuş
maların kifayetini arz ve teklif ederiz. 

Giresun Tekirdağ 
Sabahattin Orhon Selâmi Üren 

Sivas Muğla 
Ziya Önder Haldun Menteşoğlu 

BAŞKAN —• Müzakerenin kifayetini yük
sek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Müzakerenin kifayeti kabul edilmiş
tir. 

Kanunun komisyona iadesi hakkında öner-
gelei' vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen Karma 

Komisyon raporunun komisyona havalesini 
saygı ile arz ve talebederim. 

Sırrı iVtalay 
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ninin müzakeresi ve oylanması hakkındaki hü
kümlerin, İçtüzük hükümlerine uygun bir 
hale getirilmesi, söz fraklarının tahdit edilme
mesi ; 

2. — tkinci maddenin (e) bendi gereğince, 
geriverme önergelerininin, Anayasanın (86) 
ncı maddesine göre, toplantıya katılanların 
salt çoğunluğu ile oylanması; 

3. —• Hükümetin, Mili (ît Meclisinde kabul 
edilen geri verme önergelerine göre, plânda 
değişiklik yapılmasını uygun bulmaması halin
de, bir kabine buhranına yol açılmaması için 
ihtilafın Yasama meclislerinden seçilecek biir 
hakem kurulunda tetkik edilmesi ve bunun Ge
nel Kurul Müştere'k toplantısında nihaî bir 
kanara bağlanması; 

Gibi değişikliklerin yapılması için, tasarı
nın Geçici Komisyona iade edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Niğde 
İzzet Gener 

BAŞKAN — Her, iki takrirde (bunlardan 
biri teferruata uit olmak üzere) kanunun ko
misyona iadesini teklif etmektedir. 

Bu hususta Komisyon ne diyor efendim.? 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETÎL (Tokat) — İştirak etmiyoruz efendim. 
BAŞKAN —• Komisyon iştirak etmiyor. Ka

nunun yeniden tetkiki için komisyona iadesini 
kabul edenler... Etmiyenler, durum anlaşı
lamadı onun için ayağsı kalkmak suretiyle ye
niden oylamaya geçeceğiz. Kanunun komis
yona iadesini kabul edenler lütfen ayağa kalk-
ısmlar... Kabul etmiyenler lütfen ayağa kalk
sınlar... Arkadaşlar, kanunun komisyona iade
si, 69 reye karşı 78 reyle ret edilmiştir. (Al
kışlar) 

Kanunun maddelerine geçil meşini ve ivede-
likle müzakeresini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okuyorum. 
Usun vadeli plânın yürürlüce konması ve 
bütünlüğünün korunması hakkında Kanun 

Uzun vadeli plânın T. B. M. M. ne sunulması 

MADDE 1. — Uzun vadeli plân, 30 Eylül 
1960 tarihli ve 91 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desi gereğince Bakanlar Kurulunca kabul edi
lip Bakanter Kurulu üyelerince imzalandıktan 

i sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisince onay 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kanun tasarısının : 
1. — İkinci maddenin (e, d, e) bendlerin-

de tesbit edilen, Karma Komisyon ve Yasama 
meclislerinde gerekçeli geriverme önergeleri-
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lanmak üzere Başbakanlık tarafından Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulur. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında Kud
ret, Bayhan arkadaşımız söz istemişlerdir, ken
dilerine söz veriyorum. 

KUDRET BAYHAN (Niğde) — Muhterem 
arkadaşlar, kanunun başlığı bendenize garip 
geldiği için söz almış bulunuyorum. Başlık 
aynen şu terimi ihtiva etmektedir : «Uzun va
deli plânın Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulması» Anayasaya göre Türkiye Büyük Mil
let Meclisi bit- mefhumdur. Anayasa Kanunu
muzun O'J ncii maddesi gereğince, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisinden teşekkül etmektedir. Ka-
nunlarin yapılması ve görüşülmesi Meclisler
de olduğuna göre, bu başlığın, «Uzun vadeli plâ
nın meclislere sunulması.» şeklinde olması lâ
zımdır. Nitekim Yüksek Heyetinizde konu
şan komisvon sözcüsü arkadaşımız da, mec
lislerden bahsetmiş, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden bahsetmemiştir. Bu yanlışlığın dü
zeltilmesi için, Yüksek Başkanlığa bir de tak
rir takdim ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Uznn vadeli plânın birinci maddesi başlı

ğının. aşağıda yazlı di ğı şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Kudret Bavhan 

«Uznn vadeli plânın meclislere sunulması» 
BALKAN — Bnvnrnn Komisvon Sözcüsü 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 

BTCTÎU (Tokat) — Muhterem arkadaşlarım, 
Anayasanın üçüncü kısmının birinci bölümü 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi» başlığını ta
şımakta, 63 neü maddesi de «Türkiye Büyük 
Millet Meclîsi'nin kuruluşu» başlığını aldıktan 
sonra avnen sövle demektedir. «Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, Millet Meclisi ve Cumhu
riyet Senatosundan kuruludur.» ikinci fıkra
sı da, «meclisler. Anayasada gösterilen haller
de birlikte toplanır» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır, iki 
meclisten terekkübetmektedir. Zaten iki mec
lisin tasvibine sunulmak üzere gönderilmekte
dir. Başlık doğrudur, teklife iştirak etmiyo-
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BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı?.. 

Olmadığına göre takriri tekrar okutuyorum. 
(Kudret Bayham'ın önergesi tekrar okun

du.) 

BAŞKAN — Takriri reyinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir Kabul 
edilmemiştir. 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum, Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir... 

Uzun vadeli plânın T.B.M.M. nde görüşülmesi 

MADDE 2. — 1. Uzun vadeli plân, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Plân Karma Komisyo
nunda görüşülür. Bu Karma Komisyon, Anaya
sanın 94 neü maddesine göre seçilen Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyo
nu üyelerinden kuruludur. 

2. Plân Karma Komisyonu, uzun vadeli 
plânı kendisine havale edildiği tarihten itiba
ren en çok yirmi dört saat içinde görüşmeye 
başlar ve en çok yirmi gün içinde karara bağlı
yarak derhal Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
mluna sevk eder. 

3. Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu, bu 
metni en çok altı gün içinde görüşüp karara 
bağlar. Cumhuriyet Senatosunda plânın görü
şülmesi ve oylanması bittikten sonra, plân der
hal Plân Karma Komisyonuna sevk edilir. 

4. Plân Karma Komisyonu, Cumhuriyet 
Senatosunun kararını en çok üç gün içinde gö
rüşerek karara bağlar ve plânı derhal Millet 
Meclisi Genel Kuruluna sevk eder. 

5. Millet Meclisi Genel Kurulu, plânı en 
çok sekiz gün içinde görüşerek karara bağlar. 

Millet Meclisinin kararı nihaidir. 
6. Uzun vadeli plmm Plân Karma Komis

yonu ile Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi Genel kurullarında görüşülmesi ve oylan
masında aşağıdaki esaslar uygulanır : 

a) Plân, Plân Karma Komisyonu ile Cum
huriyet Senatosu ve Mıillet Meclisi Genel Ku
rullarında- aralıksız görüşülür. 

Plân, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meç
imi Genel kurullarında bir defa görüşülür. Bu 
orörüsmelerde esas, Karma Komisyonun rapo
ru dur. 

b) Uzun vadeli plânın Karma Komisyon 
ita Oumhuriy^t !>enflfof*u w Milta* Malis i G*3-

m — 
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ııel kurul lar ında »öı-îisüirncsi, plânın tümü üze
rinde yapılır, 

e) P lân Karına Komisyonunda öne*1 Hü
kümet t a ra f ından plânın bü tün lüğünü hozmı-
yacağı. belirtilen değişt irgeler oylanır ve Kar
ma. Komisyonca hazır bulunan üyelerin salt 
(•odunluğunun oyu ile k a r a r a bağlanır, 

Plânın b ü t ü n l ü s ü n ü bozacağı H ü k ü m e t ç e 
belirtilen değiştirgeler, gerekçeli gel iverme 
önergesi sayıhırak (d) bendi hükümler ine gö
re görüşülür ve oylanır. 

â) Plan Karma Komisyonunda, plânın tü
mü ü'/'Tİndcki konuşmalar 'b i t t ik ten ve (e) ben
dinin 1 ncî fıkrasında sözü geçen değişt irge
ler oylandıktan sonra, plânın Hüküme te ge-
riverilme.sine dair gerekçeli önergeler görüşü
lür ve bn önergelerdeki gerekçelerin ayrı ayrı 
oylanmasına geçilir. 

Cerivovnıe önergelerinin lıer bir i hakkında , 
sadece. Hükümet ve gel iverme önergesindeki 
birinci imza .sahibi veya göstereceği b i r d iğer 
imza. sahibi konuşabil i r ler . 

Plân Karma Komisyonunun üye tamsayısı
nın salt çoğunluğunun oyu ile kabu l edilen ge
ri ve, mı e gerekçeleri , plân ile 'birlikte H ü k ü m e t e 
geliveri l ir . 

Hükümet , Klınna. Komisyonca kabul edilen 
geri verme gerekçelerinden katıldığı gerekçele
re göre p l â n değişt i r i r ve ka t ı lmadığı gerekçe
lerin hangileri olduğunu K a r m a Komisyona 
'bildirir. Karma Komisyon, bu hususu raporun
da bel ir t i r . 

Plân Karına Komisyonunun toplantı oram 
üye tamsayısının s'alt çoğunluğudur . 

e) Plân ile Karma. Komisyon raporunun 
t ümü Üzerinde Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Genel ku ra l l a r ındak i konuşmalar bit
t ikten sonra, plânın Hüküme te geliveril meşi
ne dai r gerekçeli önergeler ile Karma Komis
yonca kabul edilip Hükümetçe benimsenmemiş 
olan ee ı iverme gerekçeleri görüşülür ve bu ge
rekçelerin ayrı ayrı oyhınnıasına geçilir. 

Bunla rdan }\cv biri hakkında, sadece, Kar
ma Komisyon, Hükümet, ve geriverme önerge
sindeki birinci imza «alıibi veya göstereceği 
bir diğer im/a sahibi konuşabil ir ler . 

Dikkate alınmasına k a r a r verilen geriverme 
gerekçe!'\ri üzerinde en sonra, yeniden görüşme 
açılır. 

' Bu görüşme s ı ras ında da, bunlardan her bi-
| ri hakkında , sadece. Kar ına Komisyon, Hükii-
| me t ve geriverme önergesindeki birinci İmza, 
I sahibi veya göstereceği b i r diğer imza sahibi. 
; konuşabil i r ler . 
i "Bu görüşme sonunda geriverme gerekçeleri 

t e k r a r ayr ı ayr ı oylanır. 
i Cumhuriyet, Senatosu Genel Koru lunda yıı-
j kardaki fıkra gereğince geriverme gerekçeleri-
! niıı hepsinin ayrı ayrı oylanmasından sonra, 
| plânın lümü îıeık oya 'konur ve plân kabul edi-
! leu gel iverme gerekçeleriyle birl ikte '> nen 'nent 
| gereğince Plân Karma Komisyonuna sevk 
i edilir. 

i Millet Meclisi Conel K u m l u n d a (î/e. bendi-
| tun 5 nci fıkrası gereğince geriverme gorekee-
i 1 erinin hepsinin ayrı ayrı oylanmasından son-
j ra, kabul edilen geriverme gerekçeleri varsa. 

plân bu a'orokcolorlo 'birlikte Hükümete geri-
i . , . ' " ' 
i veri l ir 
i 

I Hüküm(4., Millet Meclisince kabul edilen go 
r iverme gerekçelerini de d ikka te alarak, plân
da uygun gördüğü değişiklikleri y a p a r ve bu 

s hususları bir raporla Millet Meclisi fbmel Ku-
; ruhum bildirir . 

i (1 eri verme gerekçelerinden biçbiri Mille! 
| Meclisince kabul edilmemişse veyahut yukar -
i daki fıkra gereğince yapılan değişiklikleri bil

d i ren raporun görüşülmesinden sonıfa, plânın 
j tümü nçık oya, konur . 

1 BAŞKAN - Madd;- hakkında söz istiyeıC 
' Sırrı A t al av. 
I 

I SİRRİ AT A LAV ıKars i İkinci maddeyi 
| dikkatle okursak, bele -""> nci fıkrası, bize şu sıı-
j ali so rdurur : Bütün bir memleketin ümidini 
j bağladığı iktisadi ve malî politikasını i âyin ede-
j cek uzun vadeli plân üzerimle Cumhuriyet Se

natosunun tesiri ne olacaktır? Bana lütfeder 
! söyler mi-iniz, Cumhuriyet Senatosunun teşriî 

organdaki tesiri ne hale gelmişi ir? Cumhuriyet 
i Senatosunun bu uzun vadeli plân üzerindeki to-
j siri ve vazifesinin ağırlığı bir Karma Plân Ko 
ı misyonunun yetkilerinden daha ını azdır, daha. 
! mı i'azlachr?' B i r teşrii organ ki. memleketin 
i uzun vadeli plânının tasvip veya. kurarında biç 
! b î r müspet tesir ve rolü olrnıyaeaktır. Hakikaten 
; bu 2 nci maddenin bu fıkradan' i le Anayasanın 
' çesitü sebeplerden <|o!a\ ı Cumhuriyet Senato--
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sunun teşriî organ olarak vazifelerini kıstığı gibi, { 
'bir başka yoldan bu vazifelerini asgari hadde 
indirmektedir. 

Bu organın saygı değer üyelerinin kendi yet
kileri üzerine yürekten titremelerini istirham j 
ederim. i 

Hürmetlerimle. (Sağdan, takririniz var mı? | 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın | 

Başkan, 2 nci Cumhuriyetin Sayın Senatörleri; 
Anayasayı zorlayan bir tasarı ile karşı karşıya- , 
yız. ikinci maddede bu çok daha açık görülü
yor. Bu yeni de değildir. Senatonun büyük bir 
komisyon durumuna düşürülme istenişine yeni j 
bir misal verilmiştir. 

Arkadaşlarım, Senatonun haklarının almışı j 
ile karşı karşıyayız. 2 nci maddede Senato bir 
komisyon durumuna düşürülmektedir. Gerek | 
Hükümet, gerekse komisyon sözcüsünü bütün iti- j 
na ile dinledim. Her ikisi de Senatoyu ana nok- i 
talardan uzaklaştırdılar. Bilhassa Hükümet söz
cüsü izahatında, Anayasaya aykırılık meselesin- ' 
den, teferruata kaçarak uzaklaştırmak istedi, ÇOK I 
gayret gösterdi, cüret gösterdi. 

İkinci maddeyi okuyunca görülmektedir ki, j 
Senatonun vereceği bir karar diğer Meclis ta- j 
rafından müzakere ve münakaşa edilmektedir. 

Arkadaşlar, meclisler müstakildir. Bir Mec
lisin verdiği kararın diğer Meclis tarafından 
müzakere edilmesi Anayasaya uygun değildir. 

Komisyon sözcüsü dedi ki; hayır efendim, I 
direkt olarak bir müzakere ve münakaşa yoktur. ı 
Evvelâ Karma Komisyona gidiyor, ondan son
ra Meclise gidiyor. Senatonun verdiği bir ka
rarın Karma Komisyonda müzakere ve müna
kaşa edilmesi Anayasaya tamamen aykırıdır. 
Senato kendi hakları için "bugün diretmez, da- J 
yatmazsa ilerde müdafaa etmesine hiç imkân I 
olmaz. Kulis arasında söylenen şudur : Sena- i 
to hu kanunu mutlaka çıkarmalıdır. Zaten geç- l 
mistir. Bunu çıkarmak memleketin menfaati
nedir. Ben diyorum ki, hayır. Hükümet çok | 
daha evvel davranıp bunu getirebilirdi. Sayın 
Feyzioğlu dedi ki; Hükümetin Anayasayı de- j 
ğiştirmoyc salâhiyeti yoktur.. Biz de biliyoruz, j 
ama Sayın Feyzioğlu'nun kabiliyetleri bu gibi 
hallerde çıkar yol bulmaya çok müsaittir. (Gü- ' 
lüşmeler) j 

16.10.1962 0 : 1 
Hükümet partilere dayanıyor, 'bağımsızlara 

dayanıyor; Hükümet, eğer bu ihtiyacı zamanın
da duysa idi, işi parti gruplarına götürür, geti
rirdi. Ama zamanında bu ihtiyacı duymadı, şim
di aman çabuk çıkarın, hemen çıkması lâzım diye 
Senatoyu kısıtlayan bir kanun getiriyor. 

Biz, bu kanunda direnmezsek, kendi hakları
mızda direnmezse'k millet haklarında hiç direne
nleyiz. 

Ben şimdi bir önerge veriyorum, oylarınızla 
kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu. 
D K V İ J K T BAKANI VE BAŞBAKAN YAR-

•DLMıCISI TUKıHAN FEYZİOĞLU (Kayseri 
Milletvekili) — Çok muhterem arkadaşlarım, ev
velâ -i parti mensubu 4 milletvekilinin getirdiği 
bir teklif bahis mevzuu olduğuna göre, Millet 
Meclisinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin di
ğer bir kolu tarafından kabul edildiğine göre, 
böyle bir metin bahis mevzuu olduğuna göre, bu 
Yüksek Senatonun bir komisyonunun kabul ettiği 
bir metin bahis mevzuu olduğuna göre, en azın
dan, biraz evvel konuşan arkadaşımız kadar, it-
hamkâr bir şekilde konuşan arkadaşımız kadar, 
Anayasayı korur, Anayasayı bilerek, kasten ihlâl 
ediyor havası vererek konuşmak icabetmez. 

JBen inanıyorum ki, her arkadaşımız Anayasa
yı samimî olarak kabul etmiş, Millet Meclisi ko
misyonu da; Cumhuriyet Senatosu komisyonu 
da, ve hazırlayan Hükümetin de en az bu arka
daşımız kadar Anayasayı korumakta ve ona do-
kımdurmamakta, dokunmamakta samimîdir, ar
kadaşlar. (Alkışlar) 

Yol aramak, Anayasayı tadil için yol bulmak, 
tadile lüzum görmedik. Anayasanın tadilini isti-
yenler ıçok, Anayasanın şurasını, burasını değiş
tirmek istiyenler var, şu maddesini, bu maddesi
ni değiştirmek istiyenler var. Fakat bu Anayasa
nın bekçiliğini yapacağız. Şahsan ben, halk oyu
nun şu kadar çoğunluğu ile kabul edilmiş olan 
Anayasanın, kabulünden sonra bilmem kaçıncı 
ayda şurasının, burasının değiştirilme'sine razı 
değilim. Bu değişiklik iyi bir şey olmazdı. Ana
yasayı değiştirmek mevzuu nereden çıkıyor? 
Anayasa bunu önlemekte, 129 ncu madde bizi kıs
kıvrak bağlamış olsaydı; başka. Fakat bunun ay
rı bir usule tâbi olmasını mümkün hale getirmiş
tir. Böyle olmasaydı, o zaman Anayasayı değiş
tirme imkânı arıyacaktık. 
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129 ucu madde, müstakbel meclisleri, Anaya

sanın değiştirilmesi meselesinde tamaıniyle ser
best bırakmıştır. Demiş ki, plânı hangi usule gö-
re kabul edecekseniz, kendiniz konuşun, teshil 
edin. Onun için usuli bir kanun çıkarın. Anaya
sa lalettayin kanunlar gibi, her zaman değiştiri
lebilir. Dondurulmamıştır . Ancak, teferruatlı bir 
metin halinde, usulleri tesbit etmemiştir. Oeııiş 
tu tulmuştur . 12i) ncu maddenin değiştirilmesin • 
lüzum yoktur. Plânlı kalkınma için, plânı kabul 
etmek için, plânlı kalkınmaya geçmek için şu 
maddenin değiştirilmesine lüzum olsaydı, o za
man. Hükümet, milletvekilleri ve gruplar hare
kete geçerler, şurasını, bural ını değiştirelim der
lerdi. Fakat böyle bir lüzum görülmemiştir, ki 
nereden Anayasayı değiştirme sözü çıkıyor ve ne
den Anayasayı değiştirmekten balhsed iliyor? Ana
yasayı değiştirmeye lüzum olmadığını arz etmek 
için deminden beri uğraşıyorum. 

Senatonun haklarına gelince : Sayın arkada
şımız Senatonun du rumu ne oluyor, buyuruyor
lar, 94 ncü maddemiz, Meclisin en ehemmiyetli 
mevzularından olan bütçe mevzuunda bir usul 
koymuş. Bütçe kadar ehemmiyetli bir konu ve 
bütçe kadar ehemmiyetli bir teşriî mevzuu var 
mıdır? 'Bugün medeniyet âleminde doğmuş, par
lâmento denilen müesseselerin temelinde tarih 
'bakımından bütçe adı verilen vesika yatar . Bi r 
ce hakkı denilen haktır ki, seçme ve seçilme ba
remlerine göre. Hükümeti düşürme, Hükümet; 
murakabe haklarını doğurur ; tarih bakımından 
onun menşei nde bulunur. 

'Bütçe bakımından Senatoya hangi haklar ve
rilmişse Anayasa bu konuda bunların hiçbir zer
resine dokunmamakta. Bu haklar, Millet Meclisi
ne de verilmemiştir, Senatoya da. 

Plânın Meclise geldiği günden beri ne yapılı
yor? 

'Bir karına komisyon kuruluyor, Senato da 
bunun içinde değil mi? 50 kişilik komisyonun bir 
kısmı senatörlerden, bir kısmı milletvekillerinden 
mürekkep oluyor. Demek ki, Senato daha tetkik 
safhasında, hakika ten tadil imkânı veren. asıl. 
derinliğine te tk ike imkân veren komisyon saf
hasında, Millet Meclisi ile birlikte, aynı hak
ka sahiptir . Bil hassa, ilk olarak Cumhur iye t 
Senatosunda, plân görüşülüyor. Milletin önün
de, umumi efkârın önünde aleni müzakeresine 
ilk defa bu rada başlanıyor. Ondan sonra, bâ

zı gel iverme önergelerinin oylanmasından son
ra, Karnı a Komisyona gidiyor. Elbet te ki bu ko
misyonda, Senato üyelerinin fikirleri, noktai 
nazarlar ı da. a l ınarak kıymetlendiri l iyor. Ha
zır lanacak raporda İni lıususlar da belir t i lerek 
Millet Meclisine gönderil iyor. Ve nihai ka r a r 
Mecliste veriliyor. 

Bir mukabil teklifleri varsa, lütfen yapsın
lar. Bunun üzerinde konusalını. Nasıl yapa
lım;1 Başka, ne yapal ım? Plân denen, vesika, di 
ger kanunlarda yapıldığı gibi, Meclisler ara 
sımla mekik dokur gibi mi görüşülsün'- Bunu 
düşündük arkadaş lar . Hükümet görüsünü tes
bit etmek için ilk defa, Hükümet te bu teklif 
hakkında konuş tuğumuz zaman uzun müzake
relerden sonra kanun yoluna sapmayı uygun 
bulduk. F a k a t gruplar ımızda konuştuğumuz 
zaman birçok hukukçu la r karşımıza dikildi. 
Fğer im bir kanun şeklinde olursa, böyle bir 
komisyon kuramazsınız, bir tek Karma Komis
yonun te tkikinden geçtikten sonra Meclise ge
lir, sonra Senatoya, gelir. Senatonun Plân 
Komisyonuna g ider , ' en ufak bir değişiklik 
olursa, t ek ra r Meclisin Plân Komisyonuna gi
der ve t ek ra r Meclisin Heyeti Fnıumiyesine 
gelir ve bu suretle çok uzun bir prosedür olur 
ve bu şekilde kanunlaşan la / dediler. Kaldı ki, 
Senatonun yapabileceği üç şey vardır : Aynen 
kabul etmek, toptan reddetmek veya tadilcn 
kabul, etmek. 

Plânın, diğer kanun la r gibi ladiieiı kabul 
edilmesi mümkün deği ld i r ; ne Millet Meclisin
de. ne de burada Cîeuel kurul lar ın re 'sen bu
nu. yapması mümkün değildir . Tadil edilmek 
üzere Hükümete geri vermek mevzuu bahistir . 

Binaenaleyh, 92 nci maddedeki prosedür 
nasıl olsa buna sığmıyor. Aynı şeyi kabul hu
susunda öbür taraf görüşsün diyemiyoruz. 

Oylama bakımından. Senato ve Millet Mec
lisinin. hak l an bakımından, her hangi bir ka
nunun müzakeresindeki durumu burada ay
nen ta tbik etmek mümkün olmadığına göre, 
92 nci maddeyi aynen ta tbik edemezsiniz de
diler. Bunu mütalâa et t ik. Nihayet uzun ça
l ışmalardan sonra, ki biz ilk defa bir plân 
yapıyoruz, bu şekil, meydana çıktı. Bunu ya
parken, ne Senatonun, ne filân heyetin hak
kım düşünmedik, şu veya bu şekilde bir hak
tan mahrum etmeği düşünmedik. Böyle biı 
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şey olsaydı, teklif! edenler tarafından ilk gö
rüşülmesi sırasında tesbit edilirdi. Hattâ ilk 
defa bu usulün bir kanun şeklinde çıkması 
düşünülmüştü. Encümenlerde, gruplarda, ko
nuşurken, bunun Anayasada, kanun prosedü
rü içinde, t ama nüyle bu takdir ile görüştük. 
Ve bütçe prosedürüne benzer bir prosedürün 
en yakışan şekil olduğuna karar verdik. Ar
kadaşım da kabul buyurdular ki; plân denen 
vesika ile bütçe denen ve bütçeye bağlı ola
rak sunulması ieabeden özel sektör faaliyet
leri, ve saireyi ihtiva edecek olan millî bütçe 
tahmini denilen vesika ile arasında ancak yazı 
benzerliği, vardır. Mahiyeti itibariyle bütçe 
ve millî bütçe tahmini ile, plân denilen vesika 
arasındaki mahiyet benzerliği kadar hangi iki 
kanun arasında bir benzerlik vardır! Bütçe 
ile çok benzeri olan bir mevzudur. Bütçe ka
dar bağlayıcı değildir. Oiinkü her kuruş hak
kındaki karar lâzımûlicra bir hukuk kararı
dır. Plân ise biraz daha gevşek bir umumi 
çerçeveden ibarettir. Kaldı ki, demin arz et
tiğim gibi Senatonun hakları mahfuzdur. Çün
kü bu plânda derpiş edilen her iş. her teklif. 
her tedbir, her hüküm ya bir kanuna bağla
nacaktır veyahut da Bakanlar Kurulunda görü
şülüp halledilecektir. Yani bu plânda mevcut 
olan her şey bütün, mevzular .Senatoya gel-
miyecek midir? Elbette gelecektir. Bunlar, ya 
Bütçe Kanununa aksedecektir, ya vergi ka
nunlarına aksedecek, ya eğitim kanunlarına ak
sedecek, bayındırlık kanunlarına aksedecek ma
hallî idareler mevzuatına aksedecek ve bunların 
herbiri birer birer Meclislere gelecektir. Bu plâ
nın tatbikatının her .safhasında sözünü söylemek 
hakkı Senatonun vardır. ]\CA- hangi bir niyet ara
mak, şu veya bu maksat var demek doğru 
değildir. Lütfen, bu yoldan gitmiyelim diyen 
arkadaşlar, hangi yoldan gitmek lâzımdır onu 
söylesinler. 

Bir arkadaşımız şöyle bir teklifte bulundu; 
«toptan kabul veya ret.,» 

Arz ettim, bunun mahzurlarını da. Bunun 
dışında her hangi bir kanun veya önergeler 
vererek plânın her noktasını değiştirerek veya. 
92 nci maddenin prosedürüne uysun dersek, 
arz ettim neden uymıyacağııu. Bu mevzuda 
uzun uzun uzadıya encümenlerde ve gruplarda 
konuştuk. Ve büyük bir ekseriyetle bunun uy-
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gulanmasmın imkânı olmadığına karar verildi. 
Hükümet olaralk ilk düşündüğümüz şekilden, 

haklı olarak yapılan ikazlar ve mütalâalarla, vaz
geçtik. Her hangi bir niyetle hazırlanmış bir ta
sarı değildir bu. Âzami derecede murakabe hak-
kiyle, plânın bütünlüğünü, hükümlerinin, ilmî 
vasfının birbiriyle ahenkli olmasını temin eden 
bir usulü tesis etmeye çalıştık. Bu usulü beğeıı-
miyen arkadaşların lütfen baştan sona kadar 'bu
nun yerine hangi usulü ikame etmek istiyorlar
sa bunu burada söylemeleri icabeder. Hangi usu
lü teklif ediyorlar, bunu lütfen ifade etsinler. 
Zannediyorum ki; bulunmuş olan usul Senatoya 
Bütçe Kanununda olduğundan daha az hak ver
miyor. Millet Meclisinin Bütçe Kanununa naza
ran halklarını 'kıstığı yollar vardır. Senatonun 
da bu bakımdan tadilât yapma yerine, Hükümete 
geri verme önergesi şeklinde, tahdit yapabileceği 
hükümler vardır. 

Arz ettiğim gibi Senatoya her noktada irade
sini söylemek imkânını pratik olarak verecektir. 
Ama, bütünlüğünü muhafaza etmek suretiyle, 
Hükümete «bunu geri al tashih ot, düzelt» diye
cektir. 

Hükümet olarak 'biz bu plânın bir tek noktası
nı, bir tek rakamımı değiştirenleyiz. Uzman 1 ara sor
madan, muvazi değişiklikleri düşünmeden bir nok
tayı değiştirseydik, bütün plânın ilmî bütünlü
ğü ortadan kalkacaktı. Plân hakkında, yapılacak 
'bir değişikliği toplu düşünmelidir. Hükümet 
kendi haklarından vazgeçmek için yapmadı bun
ları. Gördük ki, bu ilmî bir tetkike dayanmakta
dır. Bir noktasının değiştirilmesi için plân top
tan düşünülmelidir. Bu bir tetkik (mevzuudur. 
Birçok hallerde, 'karışık cebir problemlerinin tab
lolarında olduğu gibi, muvazeneleııdirilmesi lâ
zımıdır. Bu ihtiyaçtan doğan bir pratik zaruret 
karşısındayız. Bu olmadığı takdirde Yurdakul 
arkadaşımın teklifine müncer olur; Aynen kabul 
veya ret; Hindistan'da olduğu gibi. Biz Hindis
tan Parlâmentosu değiliz. Yüzde şu kadarının bir 
tek partinin olduğu bir Hindistan Parlâmentosu 
değiliz Ibiz. Orada Nelıru, topluyor muhalefeti, 
iktidarı, tstişari Komite adı altında, anlatıyor, 
dinletiyor, bir mahrem toplantıda izah ediyor, 
Parlâmentoya gidiyor, koyu ve büyük bir ekse
riyet vardır, Parlâmentoda Hükümete itimat var
dır. Hükümet bunu bir güven oyu meselesi yapı
yor ve meseleyi hallediyor. Biz bu imkâna san ip 
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değiliz. Biz istiyoruz iki, plân Yüksek Heyeti
nizden bu 'şekilde geçmesin, her noktasında Se
natoda ve Millet Meclisinde mütalâalar «erdedil-
sin. Hükümete belki yüz sebepten dolayı «al İm
im tashih et» denebilsin. Bu imkânı sağlamak 
•için hu tedbirler düşünülmüştür. Yoksa, bu hak
lan tahdit etmek iyin düşünülmemiştir. Tekrar 
tekrar niyetimizi ifade ettik, arz ettik. Bu hu
susta daha ilmî usuller bulunabilir, ama bu usul
leri arkadaşlarımız bu kürsüden başından sonuna 
kadar ifade etmelidirler, izah etmelidirler. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, tekrar ediyorum, 
Anayasaya uygundur ve Anayasanın 'değiştiril
mesine lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ekrem Alican. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI EKREM ALİ

CAN (Sakarya Milletvekili) — Muhterem 'arka
daşlarım; bâzı ankadaşlarıımızın Hükümete tev
cih ettikleri tenkidler dolayısiyle birkaç nokta
nın tavzihe muhtacoLduğu kanaatine vardığım 
için huzurunuza çıkmış bulunmaktayım, 

Hükümetiniz 7 Temmuz 1962 tarihinde iti
mat oyu almıştır. İtimat oyunu alır almaz kal
kınma plânımızla meşgul olmaya haşlamış, plân
lama Dairemizin hazırladığı plânın ikmali çalış-
malariyle uğraşmış ve plân 16 Temmuz 1962 ta
rihinde Yüksek Plânlama Kurulunun tetkikine 
«sunulmuştur. Demek ki; 7 Temmuzda itimat 
oyunu alan Hükümet 9 gün sonra Yüksek Plân
lama Kurulunda plânı tetkike başlamıştır. Yük
sek Plânlama Kurulundaki çalışmalarımız iki 
ayı mütecaviz bir müddet hiçbir gün fasıla ver 
meden - aşağı yukarı - devamlı ısurette cereyan 
etmiş ve Eylülün, zannediyorum, 25 inde plân 
ikmal edilmek suretiyle, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sevk edilmiştir. 

Şimdi, arkadaşlarını, .Hükümeti tenkideden-
ler derler ki, «Türkiye Büyük Millet Meclisin -
'deki plânın müzakerelerinde müddetler az tu
tulmaktadır, müzakere imkânları verilmemek
tedir.» 

Biraz evvel, müzakere imkânları bakımın
dan, durumu Sayın Turhan Eeyzioğlu izah etti. 
Ben 'bu hususa girmeden, içinde bulunduğumu'. 
şartları kısaca ifade etmek isterim. 

Plânın başlangıcı, plânın ihzarı mevzuunda, 
biraz evvel arz ettiğim gibi, Hükümet, !bir gün, 
hattâ bir saat dahi kaybetmemiştir. Ama Hu 
küme*, bir variyet ile karşı karşıyadır. <"> da. bu 

plânı Yüksek Heyetinizden geçirip, 1963 yılı ba
şından itibaren tatbik etmek kararında olması
dır. 

Şimdi Hükümet olarak şu hususu arz ediyo
ruz; vazü'e başına geldiğimiz günden itibaren 
plânı hazırlamakta hiç vakit kaybetmedik, ama 
müddetler bugün anca'k bu plânı Yüksek Mecli
sin tetkikine ısunrna imkânını verebildi bize. 
Şimdi 1963 yılı başından itibaren bu plânı tat
bik edeceksek - ki, Hükümetiniz .1963 yılının 
yıllık programını da hazırlamakla meşguldür, 
hu ay sonunda da hunu ikmal etmek kararında
dır. - Plânın Türkiye Büyük Millet Meclisin
den en kısa zamanda geçmesi, 1963 yılında tat
bik imkânını bahşedecektir. Bu plân Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden geçtikten sonra: iç fi
nansmanı mevzuu vardır, dış finansmanı mev
zuu vardır. Dış finansmanı mevzuu gayet iyi 
bildiğiniz gibi Paris'te Türk plânını desteklemek 
üzere bir konsorsiyoim kurulmuştur. O ;konsor-
iSİyoma dâhil devletler de plânımızın bu nihai 
neticesini aldığımız] görüp, nihai plânımızı tet
kik edip dış Finansman mevzuundaki talepleri
mizi karşılamak durumundadırlar. O devletle
rin de kendi iç bünyeleri, bakımından yapacak
ları birtakım çalışmaları mevcuttur. Hep bil
diğiniz gibi, 3 - 4 Ekim tarihlerinde konsorsi
yum toplanmış, plânın hulâsası 'kendilerine ve
rilmiş fakat, 13 Kasımda, toplanmak üzere tek
rar dağılmışlardır. 

13 Kasımda, eğer plânımız Büyük Millet. Mec
lisinin, hiç olmazsa Karma Komisyondan geç
miş haliyle kendilerine verilecek olursa, onla
rın çalışmalarını kolaylaştırmış olacaktır. Bi
zim bu mevzuda Anayasayı ihlâl etme, Anayasa. 
hükümlerine rağmen plânı geçirmeye çalışmak 
gibi bir niyetimiz asla bahis konusu olamaz. Bu 
bakımdan Hükümete tevcih edilen, tenkidlen 
reddetmek mecburiyetindeyiz, arkadaşlarım. 
Ama, plânlı ekonomiye giriş devresi içinde bu
lunduğumuz bu şartların takdirini istirham edi
yoruz. Eğer Yüksek Heyetiniz derlerse id, biz 
1963 yılından itibaren plânı tatbik etmek iste
miyoruz. 1964 yılma (bunu tehir edeceğiz. Ga
yet tabiî olarak bu, Yüksek Heyetinizin bilece
ği bir iştir. Ama biz Hükümet olarak kati kara
rımızı aldık : Plânlı devreye girdik, sıkışık 
zamanlarda şu plânı hazırlayıp bu milleti bir 
gün #WF1 plâna 'kavuşturalım, plânlı ekonomi 
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irin icaplarını yerine getirelim. Bu icapları 
yerine getirmek için de bunun mebdeini arz 
ıe diyorum. 

^Hükümetiniz 7 'Temmuzda işe başlamış, bir 
gün kaybetmemiş ve 196:} basında planı tatbi
ke koymak mecburiyetinde. Bu arada dış fi
nansman mevzuunda, da kons'orsiyouıla su mu
ameleleri tekevvün ettirmek durumuyla, kar
şı karşıyadır. Bu vaziyet karşısında, 'arkadaş
larım, Hükümeti tenkidedecek hangi noktaları 
buluyorlar, ona hiç aklım ermedi, af buyur
sunlar. Bu itibarla bu 'şartlar içinde bulunan 
Hükümet olarak, yaz aylarında- Yüksek Mee-
ilis tatile girdiği zaman, bir gün dairi 'kaybedil
meden plân ikmal edilmiştir. 

Bu mâruzâtımla «yeni Hükümet, bir nevi, 
vazifesini yapmıştır, eski Hükümet yapmamış
tır,» diye bir ifadede de 'bulunmamaktayım. 
Çünkü ibicaz evvel arz ettiğini 'gibi. Plânlama/' 
Dairemiz 1960 yılının sonuna doğru kurulmuş
tur. Türkiye'de 1960 .sonunda kurulan Plânla
ma Dairemiz 'hemen kuruluş 'hazırlıklarını ik
mal etmiş ve fi yıllık plânın hazırlanması saf
ihasına girmiştir. Ve plânı ancak 16 Temmuz 
19'62 de Yüksek Plânlama •Kuruluna verebile
cek 'hale getirmiştir. 15u müddet 'zarfında da 
1960 tan, plânlamanın kurulduğu /günden, 16 
Temmuz 1962 tarihine kadar da Plânlama Dai
resi hiçbir vakit kaybetmemiştir, devamlı ola
rak çalışmıştır. Bir taraftan kendi kuruluş 
hazırlığını ikmal etmiş, bir taraftan da plânı 
hazırlamış ve nihayet 16 Temmuza, yetiştir
miştir. Bu itibarla sayın arkadaşlarım müd
detler bakımından bu kanun tasarısında yahut 
bu kanun teklifinde meveudolan müddetleri 
gayrikâfi buluyorlarsa. bunun kurusu, nü
nün ihatası 'hiç kimsede değildir. Hükümetini
zin de her hangi 'bir kusuru mevcut değildir. 
Bu sadece şartların bizi zorlamış olmasından 
doğmaktadır. Biz bu şartları huzurunuza geti
riyoruz. Bu şarlar içersinde lütfederseniz, şu 
kanunu ka'bul buyurursanız, «plânı tatbik et-
met için, Hükümet ''bugüne kadar olduğu gibi, 
yine vakit kaybetmeden her türlü çalışmaları 
yapacaktır,» diyoruz. Ama, bizim ortaya koy
duğumuz bu şartları Yüksek Heyetiniz kabul 
etmediği takdirde, şüphesiz plânın 'bir yıl ge
cikmesi gibi bir vaziyetin doğacağını takdir 
buyurmanız ieabeder. 

BaJhis konusu kanuna gelince; bu kanun 
da teklif halinde Haziran 'ayının başında tek
lif edilmiş ve Haziran ayının 'başından, itibaren 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan bir 
kanundur. 

Hükümetiniz 7 Temmuzda itimat oyu al
mış; Hükümetinizin itimat oyu almasından bir-
buçıık ay katlar bir zaman sonra Büyük Mec
lisinize intikal etmiştir. Şu halde bu kanunun 
Meclise sevkı 'bakımından her hangi bir gecik
me bahis konusu değildir. 'Bendenizin maruza
tım bundan ibarettir. Bu noktaları açıkça 'be
lirtecek olursak zennediyorum daha salim ka
rara vanmak imkânına kavuşuraz. 

Hürmetireimle. (Alkışlar) 
•BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SİRRİ ATALAY (Kars) — İki Başbakan 

Yardımcısını zevkle dinledik. Sayın Alican'm. 
plânın memleketimize en büyük faydaları geti
receği yolundaki •kanaatina, iştirak etmemeye 
imkân mı vardır. Bunu biz memleket -evlâtları, 
en az kendisi kadar bilir, 'hepimiz bunun 1963 
yılı bütçesine yetişmesini elbette arzu ederiz. 
(Jaye ve hedef budur. İşte 'Buna ulaşmak yolun
daki gayretlerde en iyi, isabetli yolu bulmak 
hususunda fikir ayrılığı içindeyiz. ıBütün mese
le 'burada toplanmaktadır. 

Sayın Feyzioğlu der ki, «arkadaşlar tenkid-
ediyorlar, tenkid kolaydır ama bir yapıcı yol 
göstermiyorlar.» Sayın Feyzioğlu, Ti em en ifade 
edeyim ki. Anayasa 'nm 92 nci maddesinde 
pekâlâ iyi bir şekil vardır. İşte yapıcı nlarak 
gösterdiğimiz yol.. Bu şekilde, 'bir kanunla plâ
nın yürürlüğe girmesi en mükemmel bir yol
dur. 

, Feyzioğlu, «Nehru, Hindistan'da bir ekse
riyete sahiptir. Dilediğini yapabilmektedir. 
Hindistan'daki şekille ve Sayın Yurdakul'un 
sorduğu gibi, toptan ret veya kabul yoluna 
gitmek istemiyoruz. En ince teferruatına ka
dar tetkik edilsin.» dediler. İşte Feyzioğlu, bu 
husus Anayasanın '92 nci maddesinde mevcut
tur. Anayasanın 92 nci maddesi, Sayın Yur
dakul'a tevcih ettiğiniz sualin cevabını 'kendi
liğinden vermektedir. Eğer hakikaten teferru
atına kadar bu uzun vadeli plânın meclislerde4 

ve komisyonlarda görüşülmesi isteniyorsa, Ana
yasamızın 92 nci maddesindeki prosedürü tat
bik ederiz. Anayasanın 92 nci maddesi ayrı bir 
imkân da vermektedir. 92 nci maddesinde böv-
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le bir kanunla planın yürürlüğe konması 'mec
buriyeti yoktur. Bir başka usul 'bulmak da 
mümkündür. Komisyondan sözcü Ooçkun Kır
ca arkadaşımızın ifade ettiği ıglbi, • > diğer yol 
daha mevcuttur. İM ncü maddenin tatbikiyle 
meclislerin ıttılaına götürmek veya bir genel 
görüşnı e yapmak mümkündür. 

Ben biraz önce dedim iki, iki 'Teşriî Organın 
karşılıklı yetkileri bakımından .meselenin üze
rine eğilmemiz lâzımdır. Sayın Feyziioğlu de
diler ki, 1)4 ncü maddede bundan pek farkiı 
değildir. Doğrudur, 94 ncü madde bir ayrı me
tin şeküinde işlemektedir. Kanunların yapılışı 
dışında, 'Muvazeneli Umumiye Kanunu ve onun 
merbutları evvelâ Cumhuriyet Senatosuna gel
mekte, bilâhara Millet Meclisine gitmekledir. 
Ama zannedersem bu, bize mahsus, bir şekil
dir, kendimize mahsus bir şekildir. 'Birçok 
memleketlerde ise, kanunlarda olduğu gilbi, ez
cümle İtalya'da meclislere ayrı ayrı gider, mec
lislerde ayrı ayrı kesin şeklini aldıktan sonra 
tatbik edilir. Bizim Anayasamız, bütçe görüş
meleri için ayrı bir yol tutduğundan en aız beş 
yıllık bütçeyi kapsayacak olan plânın 94 ncü 
maddesindeki şekle uydurulması acaıba Senato
nun yetkileri bakımından bir azaltma yolu ve
rir mi, vermez mi? Bunun üzerinde durmak 
lâzımdır. İkinci maddenin beşinci fıkrasına gö
te bu ne olacaktır? Sayın Turhan Feyziioğlu 
der ki, «tik defa Cumhuriyet Senatosunda gö
rüşülmesi, ilk defa plânın tetkik edilmesi bir 
imtiyaz sayılır.» değil. Asıl mühim olan huku
ki neticedir. Yetkideki asıl mesnet nihai kararı 
vermektir. Nihai kararı vermedikten sonra, bir 
merasim geçişi yapmak üzere merasim kıtası 
vazifesini gördürecek şekilde geçirmek doğru 
değildir. Önceden şu organdan geçsin. Ama bu
nun hukuki neticesi nedir? Lütfedip söyler mi
siniz? Cumhuriyet Senatosunun plân üzerinde
ki hareketi ne olacaktır? Bir komisyondan 
farklı mıdır? Bir koımisyon muamelesinin dışın
da Cumhuriyet Senatosunun plân üzerindeki 
yetkisi nedir? Cumhuriyet Senatosunda görüşü
lecektir. Bu (görüşme muayyen şekillerde ola
caktır. Plân Karma Komisyonuna gidecektir. 
Plân Karma Komisyonu, Cumhuriyet Senato
sunun değiştirişi üzerinde dilediği şekilde ta
sarrufta ibuhına'bilecektir. Ve onun metni Mil
let Meclisine gidecektir. Millet Meclisi nihai 
kararı verecektir. Fakat lütfedip söyler misiniz, 
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bu nizam, bu usul içinde Cumhuriyet Senato
sunun plân üzerindeki tesiri ne olacaktır? 

İBRAHİM SAFFET OM AY (Ankara) 
Soy üyelim, müsaade edin de söyliyelim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) -— Buyurun 
efendim kürsüye, söyleyin. Bütün arkadaşlar 
söz alıp konuşa'bilirler. En az altı arkadaşımız 
söz alıp konuşalbileeeğine göre siz de konuşabi
lirsiniz. Hattâ bendeniz sözümü burada kese
yim, siz lütfedip söyleyiniz. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN Buyurun Saffet Omaıy. 
İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) 

Pek muhterem arkadaşlar; Sırrı Atalay arka
daşımız ikide bir kürsüye gelerek Anayasayı 
ihlâlden bahseder dururlar. Anayasayı ihlâlden 
ıbahseden arkadaşımızın Anayasayı bizzat ihlal 
ettiğini şimdi huzurunuzda ispat edeceğini. 
Hattâ o derecededir ki, Başkanın da kendisine 
söz vermemesi lâzımdı. Sayın Başkan af 'buyur
sunlar. Şimdi Anayasanın 84 ncü maddesinin 
alt kısmını okuyacağım. 

«Başkanlar v-c Baişkanvekilleri, üyesi bulun
dukları siyasi partilerin veya siyasi parti grup
larının Türkiye Büyük Millet Meclisinin içinde 
veya. dışındaki faaliyetlerine ve görevlerinin 
yerine getirilmesini gerektiren haller dışında, 
Meclis tartışmalarına katılamazlar...» 

Riyaset Divanının tarafsızlığım temin etmek 
için konulmuş olan hu maddeyi Başkanvekiü 
arkadaşımız bizzat ihlâl etmektedir. Bu gibi 
harekctlerdeıı vazgeçmesini istirham ederim. 
(Soldan gürültüler) 

SIRRI ATA BAY (Kars) Sataşma var söz 
istiyorum. 

BAŞKAN Müsaade huyurun efendim. Ev
velâ niçin söz verdiğimi söyliyeyim. 

Kfendim. filhakika <S4 ncü maddede böyle 
bir hüküm vardır. Fakat, Riyaset Divanının 
telâkkisi şudur : 

Riyaset mevkiini işgal eden kimse, bu söz 
hakkından mahrumdur. Bunun haricinde, Mec
lis müzakerelerinde söz söyleyemez demek, on
ları teşriî vazifeden nıenetunek demektir. 

İBRAHİM SAUFKT OMAY (Ankara) 
Başkan ve Başkan vekillerine sor. 

BAŞKAN Anayasa ve İçtüzük bu konu
yu sarahaten ele almış ve bir Başkan söz soy-
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le-me/k istediği zaman yerini terk ederek, filân 
yere gelir demiştir. Bu böylece esasından halle
dilmiştir. 

Binaenaleyh, usulsüz bir şey yoktur. 
Söz izzet Birand'mdır. 

İZZET BİRANI) (İzmir) — Cumhuriyet Se
natosunun muhterem üyeleri. Plân Karma Ko
misyonunda tadil edilen esasların bir da'ha Se
natoya gelmeden, nihai bir kararla Millet Mec
lisi O en el Kuruluna gitmesi, üzerinde durulma
ya değer bir husuistur. («sesiniz duyulmuyor», 
sesleri) Asıl öğrenmek istediğim şey, Sayın Baş
bakan Yardımcısı Feyzioğlu izahlarım yapar
ken. bir misal olarak Keban Barajını aldı ve 
plânı anlatırken dediler ki, «Meselâ, bu yüzbin 
Kvv. ı binbuçuk misli artırarak yüzelü bin Kw. a 
çıkarırsanız zincir bozulur.» Acaba bütün ku
ruluş böyle midir? Bendenize göre plân, millî 
hazineyi, taıbiî servetleri israf etmemek mâna
sına gelir. Acaba istenen bu mudur? Yoksa ge
lecek mevzuları en ince noktalarına kadar in
celeyip kıymetlendirmek mümkün -müdür? Bu 
hususun izaıhını rica ediyorum. 

BAŞKAN - - Sayın Sarıgöllü. 
O. SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) - - Muhte

rem Başkan, muihterem Senato üyeleri m ezik (ir 
kanunun 2 nci maddesinin müzakere şekli ge
rek Anayasa mevzuunda gerek kanunların mü-
zakeresin'de takibedilmesi iktiza eden prosedür 
bakımından hakikaten dikkati çeker'. Bundan 
eA'vel de aynı Mecliste hangi kanunların 92 nci 
madde çerçevesi içinde müzakere edileceği ve 
hangi kanunların 94 ııcü madde usulünce mü
zakere edileceği birçok defalar tartışılmıştır. 
Bugün, Hükümetin getirmiş olduğu uzun vade
li plân hakkındaki kanun, muvazenei umumiye-
ye ait ve bir Bütçe Kanunu olmadığı cihetle 
94 ııcü maddeyle müzakeresine imkân veren bu 
maddenin ve hattâ tasarının yerinde olmadığı 
kanaatindeyiz. Sebebine gelince : 

Anayasa iki ayrı usul kabul etmiş. Birisi; 
bütçe kanunlarının müzakeresi. Yani, itimat 
oyu Millet Meclisinde verileceği için, evvelâ 
Oumihuriyet Senatosunda bu işin müzakeresi ve 
ondan sonra Karma Komisyonda görüşülmesi 
ve neticenin Mili «t Meclisinde halledilmesi du
rumudur. 

Buradaki itimat müessesesini nazarı itibara 
aldığımız içindir ki. Millet Meclisinden iştirak 

edecek olan azanın adediyle, iktidar partisinin 
bu komisyona iştirak adetleri, sırf bütçe ve 
itimat müessesesi bakımından değişik adedleri 
ihtiva etmektedir. Mezkûr maddeyi göz önünde 
bulundurarak bu maddede tâyin edilmiş müd
detlerin dahi, 94 ııcü madde ile Cumhuriyet Se
natosuna vermiş olduğu müddetlerden daha kı
sa olduğunu görürüz. 

Orada diyor ki; «Karma Komisyondan gelen 
tasarı, 10 gün içinde Cumhuriyet Senatosunda 
müzakere edilir.» Halbuki, burada bu müddet 
daha da indirilmiş durumdadır. Kanaatimizce 
Hükümetin hüsnüniyetinden emin olarak, bir 
yerinde bahsettiği gibi, Hindistan'da partinin 
ekseriyete sahibolmayıp plânı yürütmek endişe
siyle bir taktik içinde bulunduğu neticesine var
mak zarureti hâsıl oluyor. Sebebine gelince : 
Bütçe kanunlarının müzakere usulüne Uzun Va
deli Plân Kanunu da tâbi tutulursa hakikaten 
Cumhuriyet Senatosunun bu hususta hiçbir yet
kisi kalmıyor. Uzun Vadeli Plân ise, tâyin ve 
tesbit edildiği üzere kabul edildiği takdirde ve 
Sayın Feyzioğlu'nun ifade ettiği gibi, Bütçe 
Kanununu kendine muvazi bir şekilde zorlıya-
eağına göre yani Bütçe Kanunu olmıyan, sarfi
yata mezuniyet vermiyen bu Uzun Vadeli Plân 
Kanunu kabul edildiği takdirde, 92 nci madde
ye istinaden dahi gelecek kanunların kabulü 
bir zarurettir. 

Bu itibarla, mezkûr kanunun 2 nci maddesi 
ve onun 5 sayılı fıkrasiyle onu takibeden hü
kümler, Cumhuriyet Senatosuna Anayasayla 
tanınmış olan haklara, kanaatimce mugayir ve 
muhaliftir. 

Hâdiseyi bu şekilde kabul edecek olursak, 
mezkûr kanunun bu bakımdan haklarımıza taar
ruz ettiğini ve bu kanunun müzakeresi madde
sinin Anayasada sarahatle 92 nci madde ola
rak tâyin ve tahsis edilmiş bulunduğu ve bu
nun aksini kabul ettiğimiz takdirde ise, mez
kûr Uzun Vadeli Plânla bir bütçe zorlanması 
karşısında kalınacağı ve Senatonun da bunun 
üzerinde hiçbir söz sahibi olmadığını arz ve be
yan ederek, bu maddenin reddi hakkındaki tek
lifi desteklemenizi istirham edeceğim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Söz komisyonundur efendini. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETÎL (Tokat) — Mrdıterem arkadaşlar, ka
nun teklifinin tümü üzerinde yapılan müzake-
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relerde, tartışma konusu olarak ele ahııaıı bâzı 
konuların bu 2 nci madde vesilesiyle tekrar ele 
alındığını görmekteyiz. Kanun teklifinin tümü 
üzerinde yapılan müzakerelerde, Karma Komis
yonun görüşünü arz etmiştik. 

Anayasanın 129 ncu maddesine göre, Yasama 
meclislerinin plânı onaylaması şeklinin kanun 
olması zaruri değildir. Karar şeklinde olması 
mümkündür. Yine, tekrarlamaktan içtinâbedi-
yorum, arz ettiğim söbeplerle karar şeklinde 
olması daha uygundur. 

Kanun teklifinin tümü Yüksek Heyetinizin 
oyuna arz edildi ve kabul edildi. Tenkidde bu
lunan arkadaşlarımızın, kanun teklifinin, Kar
ma Komisyona iadesi hakkındaki teklifleri ka
bule şayan görülmedi. 

Muhterem arkadaşlar, konuşan arkadaşları
mızdan bâzıları, «Cumhuriyet Senatosunun hak
ları üzerinde titremenizi dilerim; Cumhuriyet 
Senatosunun hakları kısılmaktadır.» dediler. Fa
kat, Anayasamızda, Cumhuriyet Senatosuna ta
nınan haklardan hangilerinin ve ne suretle kısıl
dığı noktası üzerinde hiçbir izahatta bulunma
dılar. Karma Komisyon, bu kanun teklifi üze
rinde Yüksek Heyetinizin çalışmalarını kolaylaş
tırmak üzere vazife ifa etmiştir. Biz sizin adı
nıza sizin işinizi kolaylaştırmak için vazife ifa 
ettik. Hâdise mevzuunda sebep ve delil zikre-
dilmeksizin Cumhuriyet Senatosu haklarının kı
sıldığını iddia etmek, elbette üzerinde durulabi-
leeek veya iltifata lâyık bir iddia sayılamaz. O 
arkadaşlar, Yüksek Meclisin mütevazi birer üye
si sıfatiyle, bizim, Cumhuriyet Senatosunun 
hakları üzerinde, en az kendileri kadar dikkatli 
ve hassas olduğumuzu lütfen kabul buyursun
lar. Eski bir tâbir ile, «Dilde delil, elde buh
ran gerek.» 

Muhterem arkadaşlarım, eğer o arkadaşlar, 
görüşülmekte olan kanunun Cumhuriyet Sena
tosuna Anayasa tarafından derpiş edilmiyen 
birtakım haklar vermesini istiyorlarsa da bu, bu 
kanun teklifi ile mümkün değildir. Bu ancak 
Anayasanın tadiliyle mümkün olabilir. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkın
da takrir vardır. Fakat, son söz Senato üyesi -
nindir. O itibarla söz Sadık Artukmaç'm. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhterem 
arkadaşlarım, tetkik mevzuu ettiğimiz tasarıda 
bahis mevzuu müddetlerin Anayasaya aykırı ve 
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Anayasayı tahdidedici mahiyette olduğu kanaa
tindeyim. Bu fikirde olan arkadaşlarımın nok-
tai nazarlarına ve tekliflerine iştirak etmekte-
y i i" • 

Malûmları olduğu üzere bu kanun, daimli-
yet' ifade eden bir kanundur. Bu bakımdan hü
kümlerini daimîye! ifade edecek şekilde ele al
mamız ve Anayasaya aykırılık teşkil eden mad
delerden tevakki etmemiz lâzımgelmektedir. 

Bendenizin kanaati şudur : Müddetlere ait 
hükümleri, yâni hu maddenin komisyonca yeni
den tetkik edilerek, Anayasaya uygun bir seki
le ifrağ edilmesini ve Sayın Başbakan Yardım
cısı Alican'm ifade ettiği müstaceliyet durumu
nu da göz önüne alarak şimdiden metinde yer 
almış bulunan hükümlerin muvakkat madde 
olarak tedvin edilmesini arz ve teklif etmekte
yim. Ve bu teklifime iltifat duyurulmasını istir
ham eylemekteyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkın
daki takrirleri okutup, reylerinize arz edece
ğim : 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci madde üzerinde kâfi derecede konu

şulmuştur. Kifayeti müzakere teklif ederim. 
Tekirdağ 

Selâmi Üren 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayetini oyları
nıza arz ediyorum : Kâfi görenler... (TÖrmiyen-
ler... Müzakere kâfi görülmüştür. 

Madde hakkında, takrir vardır, bunları oku
tuyorum. 

Yüksek I başkanlığa 
2 nci maddenin komisyona iadesini arz ve 

teklif ederim. 
Niğde 

Kudret Bayhan 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin Senato yetkilerini kısıtlıyan 

hükümlerinin Sayın Sırrı Atalay'm izahları isti
kametinde değiştirilmesi için komisyona iadesini 
arz ve teklif ederim. 

Adana 
Mehmet Ün aldı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
2 nci maddenin 3 ncü fıkrasının şifahen arz 

ettiğim sebepler dolayısiyle komisyona, iadesini 
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Tabiî Üye 
Mehmet Özgüneş 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 2 nci maddesinin 2, 3, 4 ve 5 nci 

bentlerindeki müddetlerin Anayasaya aykırı 
düşmemesi için; bu madde metninin komisyonca 
yeniden tetkikıyle formüle edilmesini ve Sayın 
Başbakan Yardımcısının izahlarına göre müsta
celiyet arz eden durumun izalesi için de arzu 
edilen müddetin muvakkat madde halinde ted
vini hususunun oya kon almasını arz ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Takrirlerin hepisi maddenin ko
misyona iadesi mahiyetindedir. Bunları reyleri
nize arz edeceğim. 

Maddenin komisyona iadesini, Komisyon ka
bul ediyor mu ? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE-
TlL (Tokat) — Hayır, iştirak etmiyoruz. Konu
lan müddetler, âzami müddetlerdir. Daha az bir 
zamanda da görüşülebilir, buna hiçbir mâni yok. 
Bir defada da görüşülebilir, aralıksız da görüşü
lebilecektir. Komisyon, bu müddetin kâfi olduğu 
kanaatindedir. 

BAŞKAN — Maddenin komisyona iadesine 
aidolan bu takrirleri reylerinize arz ediyorum, 
Kabul edenler... Etmiyenler... 55 e karşı 67 rey
le reddedilmiştir. 

Maddenin tümünü reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kaanun tasarısı ve tekliflerinin uzun vadeli 
plâna uygunluğu 

MADDE 3. — 1. Yasama meclisleri komis
yonları ve karma komisyonları kendilerine ha
vale edilen kanun tasarısı ve tekliflerim, bun
larla ilgili metinleri ve bu tasarı, teklif ve me
tinler üzerinde yerilen önerge ve değiştirgeleri, 
uzun vadeli plâna uygunluk bakımından da in
celer ve uygun bulmadıkları takdirde, reddeder
ler. ' 

2. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlıkları, uzun vadeli plânla ilgili gördük
leri tasarı ve teklifleri en son olarak. Plân Ko
misyonuna havale ederler, Kanun tasarı ve tek
lifleri, Hükümetin veyaa Genel Kurulun lüzum 
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göstermesi halinde de, Plân Komisyonuna hava
le olunur. 

Millet Meclisi Plân Komisyonu, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Plân Kaarma Komisyonunun 
üyesi olan milletvekillerinden; Cumhuriyet Se
nato Plân Komisyonu da, ayni Karma Komis
yonun üyesi olan Cumhuriyet Senatosu üyele
rinden kuruludur. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundaki 
PJân komisyonları, bu bendin İ n c i fıkrasında 
zikredilen kanun tasarısı ve tekliflerinden baş
ka, kamu harcama veya gelirlerinde artış veya 
azalışı gerektiren kanun tasarısı ve tekliflerini 
veyahut sadece belli maddeleri bu niteliği taşı
yan tasarı veya tekliflerin bahis konusu mad
delerini inceler ve her bir yasama Meclisinin 
İçtüzüğü ile verilen diğer görevleri yerine geti
rirler. 

3. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
Plân komisyonları, diğer komisyonların rapor 
ve metinlerinde yürürlükteki uzun vadeli plâna 
aykırı buldukları hususları belirtir ve metni 
uzun vadeli plâna uygun şekle sokarlar. Bu tak
dirde, genel kuruldaki görüşmelerde esas, Plân 
Komisyonunun raporudur. Ancak, Anayasanın 
92 nci maddesi gereğince Kaarma Komisyon ku
rulması gereken hallerde, Genel Kurul görüş
melerinde esas, Karma Komisyonun raporudur. 

Genel ve karma bütçe kanunları tasarıları 
ile bu kanunlara ilişkin ek tasarılar ve değişik
lik tasarıları, genel veya katma bütçeli daire
ler için ek ödenek veya olağanüstü ödenek veril
mesi hakkındaki kanun tasarıları ile bu kanun
lara ilişkin değişiklik tasarıları ve bahis konusu 
tasarılarda bölümler arasında aktarma veya ola
ğanüstü aktarma yapılmasına dair kanun tasarı
ları ile kanuna uygun olarak Yasama Meclisleri 
İdareci üyeleri tarafından Türkiye Büyük Mil
let Meclisine ait bütçenin değiştirilmesi hakkın
da, verilecek kanun teklifleri için 2 nci bendin 
1 nci fıkrası ile bu bendin 1 nci fıkrası hüküm
leri uygulanmaz. 

4. Yasama Meclisleri komisyonları ve karma 
komisyonlarında, Hükümetçe yürürlükteki uzun 
vadeli plâna aaykırılığı gerekçesiyle reddi iste
nen kanun tasarısı, teklif ve metinlerinin veya bu 
tasarı, teklif ve metinlerin belli hükümlerinin 
ve kanun tasarı, teklif ve metinleri üzerinde 
verilen önerge ve değiştirgelerden Hükümetçe 
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ayın gerekçeyle reddi istenenlerin kabnlii, üye 
tamsayısının salt çoğun luğiyle olur. 

Yukardaki fıkranın Millet Meclisi genel ku
rulunda kanım tasarısı , teklif ve metinlerinin ve
ya bunların belli hükümler inin kabulünde ve 
önerge ve değişt irgelerin kabulünde uygulanma
sı, Hükümetin ret işlemini güven istemine bağ
la um asiyle mümkündür . 

BAŞKAN Mailde hakkında söz istiyeıı 
var mı?... Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Ltmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Uzun Vadeli Plânda değişiklik yapılması 
MADDE 4. Uzun Vadeli Plânın kabulün

den sonra bu plânda değişiklik yapı lmasında. 
1 ııei ve 2 nci maddeler hükümleri uygulanı r . 

Uzun Vadeli plânın onaylanmasına da i r ka
rar ile Bakanla r K u r u l u n a plânın değişt ir i lme
si için verilen yetki ler saklıdır. 

BAŞKAN Madde hakkında söz istiyeıı? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Ltmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

î. îy gu 1 an a ca k İ çtüzü k 
MADDE f>. Türk iye B ü y ü k Millet Mec

lisi Plân Karma Komisyonunun çal ışmalarında. 
bu kanunda sa raha t olınıyau hallerde. Millet 
Meclisi İç tüzüğü hükümleri uygulanır . 

Millet Meclisi Başkanı, Millet Meclisi içtü
züğü gereğince komisyonlar üzer inde haiz ol
duğu denet leme yetkisini, bu Ka rma Komisyon 
için de haizdir. 

BAŞKAN Madde hakkında söz istiyeıı 1 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Ltmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Yürür lüğe giriş 
MADDE 6. Bu kanun, yayımı ta r ih inde 

yü rü r lüğe girer. 

BAŞKAN Madde üzerinde söz istiyeıı?... 
Yok. Maddeyi reyinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 7. Bu kanunun yasama orga-

niyle ilgili hükümler in i yasama meclisleri ve 
diğer hükümler ini Bakan la r Kurulu y ü r ü t ü r . 
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BAŞKAN Madde hakkında söz istiyeıı 1.. 

Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü hakkında, lehte ve aleyhte 
olmak üzere birer kişi konuşmak' hakkım haiz
dir. (Yok, konuşacak yok. sesleri) 

SIRRI ATALAY (Kars) Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN • Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kare) Muhterem ar 

kadaşlar , bu kanunun müzakeresi sırasında bir 
usul, bir hi tap tarzı vukua geldi, bunun üzerin
de du rmadan geçemiyeceğim. 

Bir kıymetli arkadaşımız geldi, Sırrı At alay 
ikide b i r geliyor. Anayasa ihlâl edildi... 

BAŞKAN Bunıııi kumunla alâkası yok 
Sırrı Boy. 

SIRRI ATALAY (Devamla) Yar Sayın 
Reis Bey. Benim bütün konuşmalar ımda Ana
yasa ihlâl edildi diye tek bir kelime geçmemiş
tir. Arkadaşımızın evvelâ, bu Irasıi'sta dikkat l i 
olması, bilâ ' ıara bir Uıımlıııriyet Senatosu üye
sine ikide bir tâbiri ile hitabet memesi gere
kirdi. (dinlemek istemiyoruz sesleri) 

ESAT MAHMUT KARA K U R T (Urfa) 
Dinlemek istemiyoruz efendim. Bu şekilde ko 
nuşmaya hakkınız yok... 

BAŞKAN Sırrı Bey kanun hakkında. 
S I R R I ATALAY (Devamla) Arkadaşla 

rımız biraz sabırlı olsunlar. Bu şekilde lıifab 
ett ikleri zaman, tehalük güst erselerdi daha iyi 
olurdu. 

E S A T MAHMUT KARAKURT (Ur la ) 
I faklı değilsiniz konuşmakta, efendim. Rica ede
rim bitsin art ık. 

S IRRI ATALAY (Devamla) Bitirdilerse 
konuşacağını efendim. 

İç tüzüğün 110 nen m'addesi, maddeler bil 
t ikten sonra, tümü üzerinde, lehte ve aleyhte 
konuşma hakkı tan ımaktad ı r . 

Uzun vadeli plânın yürü r lüğe girmesinin bir 
kanunla mümkün olup olmıyacağını burada 
tar t ışan Komisyon Sözcüsü Sayın Betil, son 
konuşmasında dediler ki, arkadaşlar ımız , dilde 
delil elde burhan ile gelmiyorlar. Şu noktada 
kesin olarak bir Anayasa meselesi or taya çık 
maktadı r . Bir Anayasa ihlâli meselesi değildir. 
Bu Parka arkadaş lar ımın dikkat etmesini bil 
hassa rica ediyorum. Bir «Anayasa nıeselesiy 
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le», bir «Anayasayı ihlâl» tâbiri arasındaki in
celiği, idrâklerine terk ederek diyorum ki, bir 
Anayasa meselesiyle karşı karşıyayız. Anaya
sadaki iki Afcelis sisteminin kurduğu esasa gö
re, ikan unlar, bir Meclisten diğer Meclise gider. 
Kanunların dışında hiçbir karar bir Meclisten 
diğeinc gitmez... Bu esas kurulmuş. Anayasa, 
bütün lâfziyle, ruhu ile. felsefesiyle, ve espri
siyle bu müesseseyi kurmuştur. Kararlar, bir
leşik toplantıda görüşülür. Kararla da. şu şu
dur. Bunun dışındaki kararlar, ancak bir Mec
lisin kendi bünyesinde, yani kendi üyelerinin 
teşriî dokunulmazlığını ilgilendiriyorsa, yahut 
Hükümet ile olan münasebetlerde, meselâ bir 
genel görüşme mevcutsa; işte bu suretle bir 
karar verebilecektir. İşte bu karar nihaidir, di
ğer Meclise gitmez. Anayasamız, bu esası kur
muş, bu sistemi meydana, getirmiştir. Bu ni
zamın dışına çıkmak için bana bir misal göste
remezler, bir başka memlekette bir tek örneği
ni gösteremezler. 

işte bu bir Anayasa meselesidir. Bu bakım
dan hassasiyetim, vardır, bu bakımdan müda
faa ediyorum. İnşallah Feyzioğlu haklı çıkar
lar, çünkü kendileri demin kati ve emniyetli 
olarak söylediler. Ama ben aksi kanaatte, ak
si görüşteyim. Ve görüşümün haklılığına emi
nim. Anayasanın su kurduğu çatı altında, ya
ni Meclislerin karar ve kanun yapma, yetkileri 
içerisindeki nizam bakımından Anayasa Mah
kemesine giderse Turhan Feyzioğlu arkadaşımı
zın pek de haklı çıkacağına emin değilim. Bu
rada birbirimizden ayrılmaktayız. Ama, nok-
tai nazarımız itibar görmemiştir. Fakat bu beş 
yıllık plânın memlekete ve millete hayırlı ol
ması için, bu geç zamanda da olsa çıkmasını 
minnet ve şükranla anıyorum ve diliyorum. 
Hürmetlerimle. ( Alkışlara 

BAŞKAN Başka söz istiyen?... Yok. Ka
nunun heyeti umumiyesinî reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. - Anayasayı ihlâl sucundan Yüksele 
Adalet Divanınca mahkûm e dilenlerin cezaları
nın I,-1 sn un affı hakkındaki kamın tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ne Adalet Komis'yo-
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mı raporu (M. Meclisi 1/305, (\ Senatosu 1/89) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 92) (1) 

BAŞKAN Bir takrir var okutuyorum. 

Yüksek 'Başkanlığa 
D2 Sıra Sayılı Kanun basılıp üyelere dağıtıl

mıştır. Helen kâğıtlardan gündeme alınarak 
raporanda yazıldığı şekilde gündemdeki diğer 
maddelerden önce ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederini. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 

Şeref Kayalar 

BAŞKAN Mevzuubahis kanun. Anayasa
yı ihlâl maddesinden mahkûm olanların ceza
larının affına dair olup, tercilıan müzakeresi 
teklif olunmaktadır. Tercihan müzakeresini ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Söz alan arkadaşların isimlerini okuyorum. 
Tabiî üyeler adına Sayın Yurdakuler, Y.T. 

I\ adına Sayın Oemal Tarlan. A.P. adına Sayın 
Gavit Okyayuz, G.K.M.P. adına Sayın Hazım. 
I )a ğl ı konuşacak] ardı r. 

Sonra sıra ile söz istiyenler : Sayın Mucip 
Ataklı, Sayın Turhan Kapan]ı, Sayın înceoğlu, 
Sayın Ağırnaslı, Sayın Uzunhasanoğlu, Sayın 
Suphi Karaman, Sayın Esat Çağa, Sayın Ahmet 
Yıldız, Sayın Sezai O'Kaıı ve Sayın Fikret Tur
ba ngil söz istemişlerdir. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) 
Efendim, ben söz hakkımı muhafaza etmiştim. 
Genel. Sekretere göre benim konuşmam sıraya 
tabi olmıyacaktı. 

BAŞKAN Sıraya tâbidir efendim, kanu-
şabilirsiniz. Siz, encümen namına konuşmuyor
sunuz. Kendi adınıza konuşuyorsunuz. Dol ayı-
siyle sıraya tâbidir, konuşabilirsiniz. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) 
Öyleyse Genel Sekreteri ikaz edin. 

BAŞKAN —- Tabiî üyeler adına Sayın Yur
dakuler, buyurun. 

MUZAFFER YURDAKULER (Tabiî Üye) 
Sayın Başkan, Scnaıtonım ve Hükümetin Sa

vın Üyeleri, 
Bugün, huzura getirilen Af Kanunu tasarısı

nın üzerinde, hukuki yönden durmıyacağız. 

(1) 92 S. Sayılı hasmayazı tutanağın sonun-' 
dıadır. 
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Biz, Yüksek Adalet Divanının ve onun tarihî j 

vazife gören şerefli üyelerinin, her türlü tesirden I 
uzak, verdikleri kararların âdilliğine, hukukiliği- I 
ne, vicdanen tam ve (kâmil olaralk kanaat getir- I 
miş, Eski Millî Birlik Komitesinin Üyeleri olaralk, 
konuyu daha derinden incelemek İhtiyacımı duy
maktayız,. 

Bugün, bu kararlar üzerinde, hukuki tartışma 
açılmıyor. Ve esasen açılamaz da. Çünkü, bu ka
rarlarım münakaşa dışı tutulması, bugünkü reji
mi sarsıntılardan koruyan ve »onu ayakta (tutan 
temel sebeplerden başlıcasıdır. 

Burada Yüksek Senatonun tasvibine sunulan 
konu, siyasi partilerin, önceden aldıkları hir si
yasi karara, Parlâmentoda kanun va<sfı verilme 
ameliyesidir. Ve bugün Senatonun vereceği ka
rar, bir siyasi tercih kararı olacaktır. Bu sebep
ten meselenin üstüne sadece siyai yönden eğilmek 
gerekmektedir. 

Başarılı bir politikanın anahtarı, evet başarı
lı bir politikanın anahtarı, şans ve fırsatları, onun 
limitlerini aşmadan kullanma sanatıdır. 

Bu genel olarak benimsenen doğru bir ölçü
dür. 

Ne zaman, bu şans ve fırsatların limitlerini 
ölçmede hassasa, politik sabit fikirler, hisler ve, 
heyecanlarla sislenirse, ölçü kaçırılacak ve kaçı
rılan ölçü de, mutlaka ve mutlaka ıstıraplı so
nuçlara müncer olacaktır. 

'Sayın Başkan; (Ibir tarafta affı istemiyenler, 
diğer tarafta, loptan affı istiyenler mevcuttur. 
Biz, bu ikisi ortasındaki yolu tuttuk.) dediler. 

Anladığımızla göre, bu, yukarıda bizim tefsir 
ettiğimiz gibi, basiretli bir politikacının, imkân
ları zamanında ve hudutları içinde kullanması 
lâzımgeldiğini, ifade etmek istiyorlar. Ve böyle
ce de, kendi imkânlarım, (bu hudutlar içinde kul
landıklarını belirtiyorlar. 

iSayın arkadaşlar, meselenin özü budur... 
Ancak, meselelere, nereden başlayıp, nerede a 

;buraya geldiğimiz düşünülmeden ve tartışılma
dan, ^olaylara sıhhatli bir teşhis konulacağı iddia 
edilemiyeceği gilbi, salim olarak konmamış bir 
teşhisin sonucu, tedavi usulünün de, beklenen şi- I 
fayı vereceği düşünülemez. I 

iSayın arkadaşlarım, 1950... Türk tarihinde, I 
üzerine sosyal açıdan eğilmediğimiz ve geçirdiği- I 
miz politika hayatının, gerçek anlamı ve onun I 
ifade etmiş olduğu değerler, tam mânasiyle an- | 
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laşılmadığı ve benimsenmediği için, başarısızlıkla 
nihayete ermiştir. 

Çünkü, demokratik düzen, çoğunluğun gay-
rimeşru da olsa, her istediğinin toplum hayatın
da, kayıtsız ve şartsız hâkim olması demek de
ğildir... 

Filhakika modern demokrasiler, kütle demok
rasisine ve kütle politikasına dayanır. 

Biz, 1950 de böyle bir kütle politikasına ve 
kütle demokrasisine girmiş bulunuyorduk. 

Böyle 'bir düzenin karşılaşacağı en büyük teh
like, çoğunluğun her türlü arzusunu hâkim kıl
ma ve yerine getirme temayülüdür ki; toplumu, 
sonunda, totaliter düzenlere götürebilir. 

Nitekim, demokratik bir menşeden başhyan 
1950 iktidarı, kendisini kayıtlayan bütün değer
leri devirdiği ve deviremediklerine de, hiçbir say
gı göstermediği için, totaliter Ibir gidişe yönelmiş 
ve bildiğiniz akibetle karşılaşmıştır. 

IBütün totaliter düzenlerin temelinde yatan se
bep, iktidarların her arzusunu, çoğunluğun iste
ği imiş gibi göstermesi ve kendilerini kayıtlayan, 
hiçbir demokratik değer ve yargıya bağlı (kalma
masıdır. 

Biz, bu tehlikeyi, tâ baştan beri, durmadan 
ve dinlenmeden tekrarlıyoruz... 

Arkadaşlar, bu sebeple bu kanunu getiren Hü
kümeti; kendisini demokratik değerlerle bağlı his-
setmiyen Ibir tutumu benimsemiş düzende görüyo
ruz. 

'Çünkü, İkinci Cumhuriyet Parlâmentosunun 
açıldığı günden beri, 27 Mayıs öncesi rejiminin 
felâketine sebep olan ve temelinde antidemokra
tik zihniyet yatan bir grup insan, arzularını Par
lâmentoya ve Hükümete kabul ettirmek için, her 
türlü yola tevessül etmiştir... 

Bunlar, bu memlekette huzurun tek şartının, 
af olduğunu, vatan sathında, her türlü ahlâk, fa
zilet ve hukuk ölçülerinin dışında, cemiyet niza
mını parça parça edecek, rahneler açan bir taş
kınlıkla, yürüterek ve Hükümeti işlemez hale ge
tirmek ve hattâ felce uğratmak suretiyle, bu ar
zularını kaibul ettirmişlerdir. 

Arkadaşlar, nedere ki, özel maksatlarına göre, 
kütleleri tahrik edenlerin fikir ve arzusu, Hükü
metlerin insiyatifine hâkim olur, orada, icranın 
gerçek görevini ifa etme gücü, öldürücü bir dar
be yemiş demektir. 
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Bu darbe, icranın, idare etme kapasitesinin 

zayıflamasına yol açar ve onu mutlaka paralize 
eder. 

Bugün görülen durum budur... 
işte bizim karşısında olduğumuz ve endişesi

ni taşıdığımız mesele de fbudur. 
Nitekim Sayın Başbakanın; bu kanunun, Mil

let Meclisinde kabulünden sonra, söylemiş olduğu 
sözler, endişelerimizin temelsiz olmadığı hususun
da, bizi nakli göstermektedir. 

Başbakan bu kanunla, beklenen huzurun 
gelip gelemiyeceği hususunda kendisine yö
neltilen sorulara, «Bu kanundan beklenen 
faide, partilerin bundan sonraiki tutumuna 
bağlıdır» demiştir. 

Böylece, af kanun tasarısının, Millet Mec
lisine şevkinden bir gün önce, partilerin bek
lenmedik bir tehalükle, 27 Mayısın ve tüm 
olarak Atatürk ilkelerinin, savunuculuğu 
üzerinde birleşmelerine, kendileri de, bizim 
gibi, fazlaca ümit bağlanmış görünmüyorlar. 

Arkadaşlar; suçların şahsiliği prensibi; 
hukukun esasıdır. Bunun fiiliyattaki örnek
leri de, Cumhuriyet Türkiyesinde pek çoiktur. 

Fakat, milletlerin hayatında, yazıla olmı-
yan yasalara riayet, yazılı yasalara riayet
ten daha büyük önem taşımazsa, o cemiyet, 
bugün bizim topluluğumuz gibi sarsıntılar 
içine girer. 

Ümidedelim ki; bu Af Kanunu ile çıkarı
lacak olanlar, cemiyetin huzurunu bozmasın 
ve kendi evlâtlarına, bu cemiyette hizmet 
'etme imkânlarının verildiğine, kimseyi piş
man etmesinler. Çünkü; 

Bu Parlâmentoya vücût veren İhtilâl İda
resinin bu düzene geçiş için, ön şartlar ola
rak düşünmüş olduğu tedbirler arasında, he
pinizin hatırlayacağı ve altında da, bu Parlâ
mentoda, temsil edilen partilerin liderlerinin 
ve yetkili temsilcilerinin imzalarını taşıyan 
«Yuvarlak masa» konferansının zabıtları, 
henüz Taş Devri kadar, uzak bir mazide de-
ğilcHr. Bu bakımdan partilerin, af tasarısı
nın Meclise getirilmesinden bir gün önce, neş
rettikleri deklârasyonun bir değer taşıyabil
mesi, bundan önce, altına imza koydukları 
vesikalar gibi, birer fantaziden ibaret kalma
masına bağlıdır. 

Gönlümüz ister ki, bu, La Fontafine 'in, meş
hur hikâyelerinden birinin mevzuu kader al-
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datıcı ve gülünç bir kurnazlığın neticesi ol
masın. 

Sayın senatörler; 
Biz, affın teorik hukuk kuralları ile olan, 

ilgisi üzerinde durmuyoruz. 
Biz, fırsatçı politikacıların, tutumlarının 

memleket için arz ettiği tehlikelere, Türk top
lumunun dikkatini çekmek istiyoruz. 

Bu mesele, affın çok üstünde olan, hu
zurun başlıca şartı, vatanın ve rejimin ka
deri meselesidir ki, bu kanuna temel) kılınan 
huzur teşhisinde, Hükümetle bu bakımdan da 
birleşemiyoruz. 

Sayın arkadaşlarım; Parlâmentonun itiba
rının zedelendiğinden sık sık bahsedilmek
tedir. 

Parlâmentonun itibarını zedeliyenler, biz
ce gizli gruplarda, zümre menfaati erine göre, 
aldıkları kararları, millet menfaatidir diye, 
Parlâmentoda kanun haline getirmek istiyen-
lerdir. 

İşte Parlâmentonun, itibarını zedeliyen olay
lar, bu gibi davranışlardan doğmaktadır. V'e 
yurt sathında da, huzurun bir türlü tesis edi
lemeyişinin sebebi de budur. 

Liderlerin, çoğunluk böyle istiyor gibi, ke
rameti kendilerinden menkûl, mantık ve iza
nımızın asla kabul edemiyeceği sözlerinin, 
ne realite ve ne de siyaset illmî ile ilişiği var
dır. 

Bir an için, bunun böyle olduğunu 'kabul 
etsek bile, yukarda izahına çalıştığımız, 27 
Mayıs öncesi düşük devrin temsil ettiği zih
niyet ve antidemokratik tutum işte bu idi. 

Bu sebeple, çoğunluk böyle istiyor iddi
alarını, af kararma temel kılanlar, .27 Ma
yıs öncesi rejimini felâkete götüren totaliter 
gidişin varisliğini benimsemiş sayılırlar. 

İşte bizim kabul «demiyeceğimiz 27 Mayıs 
İhtilâlinin yıktığı bu gidişi diriltme çabaları
dır. 

Bir toplumda liderler, vatanın yüksek men
faatlerini temsil eden bir davranış yerine, 
kütleleri, maksatlarına göre tahrik ettikten 
sonra, onlar istiyor diye iddialarına gerek
çe imâl ederlerse, o toplumun değer hüküm
leri, "birer bire* feda edilerek mülkiyet, din. 
adle ve ahlâk dokusunun lifleri olan ananeler, 
birgün tatöamiyle t&hribe*ül»bdlir, 



C. Senatosu B : 92 16.10 .1962 O : 1 
Suni olarak yaratılıau, meşruiyet dışı ar

zulara, mukavemet gücünden yoksun olan 
liderler, toplumları sonu gelmez badirelerin 
içerisine atarlar. 

Bu 'kabil arzulara boyun eğenler, demokra
tik rejimleri en hassas yerinden vurdurarak 
ölümlerine sebebolabilıhier. 

Bu sebeple siyaset ilmî kitaplarının alfe-
besi mesabesindeki bu gerçekleri görmez ve 
kütle, böyle istiyor diye, yandan manevra-
İaı: yaparak. gelecekte; dizginlenenıiyecek 
hudutsuz talepler karşısında; demokratik ni
zamın vahim çıkmazlarla karşılaşacağını, dik
katten uzak tutmamız lâzımgelir. 

İşte bizim, rejim ve devrimler bakımından 
taşıdığımız endişe budur. 

Bu sebeple de at' kanun tasarısına, gerek
çe olarak gösterilen iddialara, iştirak ede
miyoruz. 

Çünkü; bu iddialar; Devlet rejim ve dev
rim tahripçi ligi zihniyetini temsil etmektedir. 

Nitekim böyle bir zihniyet düşük devrin ba
şının, ekseriyetin ist em asi halinde, hilâfetin 
bile getirebileceği gibi, Cumhuriyeti yok eden, 
nihilist bir görüş de tezahür etmişti. 

Düşük iktidarın başında olan bir kimsenin, 
grupuna yaranmak için. Cumhuriyet rejimine 
suikastı bile göze alabilmesini, Türk toplumu, 
Türk gençliği ve Türk Silâhlıı Kuvvetleri, el
bette ki affetnıiyecekti. 

Evet, Millî Mücadeleyi yapan ve Cumhu
riyeti kuran bu millet ve onun ordusu, has
belkader, Başvekillik seviyesine ulaşan bir kim
seyi, bu zihniyetinden ve bu davranışından 
dolayı elbe'tteki a ff edemezdi. Ve etmedi de. 

Şimdi, sizlerden nerede ayrıldığımızı, ömid-
ederim ki, müşahhas olarak açıklamış bulunuyo
ruz. 

Bunun içindir ki, bir toplum için en "büyük 
tohlike meşruiyete hürmet etmemektir diyoruz. 

Biz sorumluluğunu müdrik insanlar olarak, 
meşruiyete saygı gastermiyen bir toplun,un, asla 
huzura kavuşanıı.vaeağını açıkça ifade etmek isti
yoruz. 

Arkadaşlar, Birinci Koalisyon Kabinesinin 
programında, geçmişin yaralarının sarılması sö
zünü biz, 27 Mayıstan önceki düşük iktidarın, 
Türk toplumunun bünyesinde açtığı yaraların 
onarılması mânasına "almıştık.' Çünkü, Ka'ysei'i'-

dekiler, yara değil bu milletin sinesinde yara 
açanlardır. 

Fakat bugüne kadarki, Hükümet icraatında. 
ihtilâlden bu yana mesuliyetleri ve icraatları do-
layısiyle, âmme vicdanının 've mahkemelerin 
maihkûm ettiklerini veya yetkili organların sâf 
dışı bıraktıklarını, birer birer yerlerine oturta
rak, '27 Mayıs öncesini restore etmek gayretleri 
ni esefle ve elemle müşahede ediyoruz. 

Hükümet: vatandaşlara, bu gidişin kesin ola
rak durdurulacağı teminatını vermek mecburiye
tindedir. 

'Bilmem, bizi anlıyor musunuz? Biz, şuradan 
buradan sarıverilecek kişilerle ilgili değiliz. 

Biz vatanın kaderine mazideki sakim gidişin 
hâkim kılınmak istendiğini görüyor ve bunun 
endişesini duyuyoruz. 

Iluzursuzluklarm sebeplerinden biri de, bu 
sakim zihniyetin sonucu olarak; kusurları, sadece 
bu Anayasa düzeninin ve hu parlâmentonun te
meli olan '27 Mayısı yaratmak için mücadeley" 
atılmış, onun uğruna hayatlarını ortaya koymuş 
yüzbinlerin, bu toplumda; vazife görmekten mah
rum. edilmeleri ve. Devletin, birçok itibarlı mev
kileri n i n partizanlara dağıtılın ası d ir. 

Ş i m di so r uy o r uz sizi e re 'i 
Vatana hizmet, partizanlıktan, daha mı az se 

reflidir? 
Arkadaşlar, bu zihniyet, Dovlet hizmetini iti

barsız kılar. 
'Bu zihniyet, Devlet hayatında, muayyen mor 

kilere yükselmeyi, emek ve kapasite dışı bir par 
tizanlığa bağlar. 

Bu zihniye1!, hem Devleti tahribeder ve hem 
de vatandaşları kamplara böler. 

ıBizce, huzuru getirecek olan, af değil, bu gibi 
tutumların Devlet, bayatından toptan tasfiyesi
dir. 

İşte, bunun içindir ki, huzur için konan teş
hise ve onu sözde tedavi edecek tedbirlere, asla 
iştirak edemiyoruz. 

Bize göre 'huzur; 
Yukarda belirttiğimiz, sakim düşünceden ay

rılan ve 27 Mayıs ihtilâli ile tesi's edilmek iste
nen, aynı. zamanda tk.in.ci Cum'huriyet Anayasa
sında yerini İmlan, bir ortayol demokrasisinde, 
reformların yapılması, Devlet hayatının her da 
hnm, mulıtaeolduğu ıslahata süratle •gidilmesiyle 
sağlanabil İT: ' :• 
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Bâzı partil i ler, gerçekten, vatanın kaderin•• 

samimiyetle ve bedelsiz olarak eğiliyorlar ve Hu
zurun gelmesini istiyorlarsa, Al lalım günü, a^a 
yiş meseleleri yaratacak derecede. Hükümeti va
zife görmekten alıkoyan, gerek parlâmentoda w 
gerek vatan sathında Hükümetin faaliyetlerini 
t ıkamak ve felce uğratmak politikasından derhal 
ve kesin olarak vazgeçmelidirler. 

Hükümet de, yukarda belirttiğimiz 27 May,s 
öncesi teihlikeli zihniyetten kesin olarak uzaklaş
malıdır. 

Bizce; vatanın menfaati de, huzurun esası da 
'bunun dibinde yatmaktadır . 

'Bu yapılmaz, memleketin bütün aydın ve genç 
nesilleri, ideallerini ve alın terlerini Anayas.-ı 
düzeni içerisinde, özlenen bir Türkiye'yi yarat
mak için, harcamaktan, partizan bir tutumla ai>-
konuıiaı*sa, varılacak somu; şudur : 

Top lumda ; toplum düzenine, aydın la r ın 'bağ
lılığı, genç nesillerin bağlılığı inancı ve men
faati ayrı düşecektir . 

İki, sosyal tecride doğru yöneltme, onların, 
yalnız siyasi ve sosyal yapıya sırt çevirmeleri, 
malhzur ve felâketinin doğnıasiyle kalmıyacak, 
onları günbegün, mevcut nizamdan uzaklaştı
rarak, günün birinde o nizamı yıkacak olan. 
arzu edilmiyen bir kütle 'hareketinin, doğması
na sebebblacaktır . 

Bu görüşlerimizin, ilmî ve tarihî gerçekler
le tanı uygunluk İndinde bulunduğuna da ina
nıyoruz. 

Bu sebeple; part izanlığın ötesinde. Devlet 
idaresine ehil, memleketin bütün aydın ve 
genç nesillerine, kollar cömertçe açılmalıdır. 

Devlet idaresi, küçük bir 'azınlığın parti 
oligarşilerinin hâkimiyet inden mut laka çıka
rılmalıdır . 

Muhterem a rkadaş l a r ım: biz, affın gerçek
leşmesi halinde, gelişecek siyasi du rumun ; ka
nun gerekçesindekinin aksine:- toplum haya
tında, huzursuzluğu devam et t i receğine ve 
a r t ı racağ ına inanıyoruz. 

Şu husus üzerinde, bir kere daha ve önem
le d u r m a k isteriz k i ; 27 'Mayıseıiarı ; yukar ıda 
açıkladığımız part izan tu tumlar iy le ; sosyal ve 
siyasi a landa tecri t etme mıanevralarına kesin 
olarak son verilmelidir. Çünkü bu tu tum, siya
set hayat ımızda da, sosyal hayatımızda da, 
son derece teihlikeli bir kutuplaşma yara tmak
tadır . 

Bizce, rejimin can alıcı yarası , bu kutup-
ht-şmadan doğacakt ı r . 

Muhterem arkadaş la r ın ı : «ÜmidedeJim ki, 
part i ler in dek le rasyonu; onların, halis niyetle
rinin ifadesi. Bizim düşüncelerimiz ise; mazide 
gördüğümüz, kötü politikacıların, bizi sürükle
diği hayal kırıklığının neticesi olsun». Hepinizi 
selâmlarız. ( O r t a d a n : Alkışlar) 

BAŞKAN -•• Yeni Türkiye Partisi adına 
Sayın Tarlan 

Y E M TÜR'KtYK PARTİSÎ ABINA CE
MAL TARLAN (Teki rdağ) MuUıterem Hal
kan ve Cıım'huriyet Senatosunun muhterem 
üyeler i : 

Yeni Türk iye Partisi (Irupu adına yüksek 
huzurunuzu işgal etmekle se\T\' duymaktay ım. 

Muhterem a rkadaş l a r ; 
Y. T. Part is i ilk günden beri siya-si af mev

zuunu par t i le r üstü bir mesele olarak te lâkki 
etmiş ve hiçbir zaman 'bunu bir siyasi yatırını 
vasıtası yapmamışt ı r . 

(terek muhalefet te ve gerekse Hükümel 
içinde bulunduğu müddetçe bu prensibi zede-
liyecek hiçbir davranış ta bulunmamışt ı r . 

Yüksek Heyetinizce ferden ferda malûm 
bulunan affın, hukuki , siyasi ve içtimai fay
daları üzerinde tevakkuf etmiyerek bunu izaih-
la vaktinizi de almadan tasarının tümü üzerin
de maruzat ta bulunmayı muvafık görmekteyiz. 

Muhterem arkadaş la r . 
Bir seneye yakın 'bir zamandan beri Türk 

ve dünya efkârı umumiyesiyle Parlâmento
muzu meşgul eden ve birinci Hüküme t progra
mında, umumi bat lar iyle ele alman ve o gün
den bu yana üzerinde çok hissi ve siyasi ko
nuşmalar yapılan af tasarısı, geçen Cuma gün
kü Millet Meclisi o tu rumunda görüşülmüş ve 
çok ufak bir muhalefete karşı büyük bir ço
ğunluk la tasvip ve kabul edilmiştir. 

Yüce Cumihuriyet Senatosu şüphe yok ki 
bugün mühim toplant ı la rdan birini yapmak ta 
dır . Bugüne k a d a r ki t u tumundan cesaret ala
rak, değerli senatör arkadaşlar ımız, her tü r lü 
(hislerden âri olarak, 'bu af tasarısı hakkında 
da, gelecek nesillere ışık tutacak ve örnek teş
kil edecek bir olgunlukla, ve bilhass.a dışarda 
bu işi bir in t ikam ve is t i smar vasıtası yapmak 
ve göstermek istiyenierin kasıtlı tu tumlar ına 
fırsat vermiyecek bir anlayışla en mükemmel 
ka ra r la r ından birini daha vermiş olacaktır . 
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Yukarıda 'kısaca temas edildiği ıçl'oi üzerin

de müzakeresine başlanacak olan al' mevzu uy la. 
ilgili olarak bir seneden beri gerek Parlâmen
to içinde ve dışında fakat tamamen -a.ytM istika
metlerde görüşmeler, tartışmalar yapılmış ve 
bundan dolayı zaman zaman rejimimiz üzerine 
gölge düşürecek bir hava yaratılmak istenmiş
tir. Bunların neler, hangilerinin doğru ve yan
lış olduğundan bugün burada söz etmenin bir 
fayda sağlayacağına inanmadığımız için mev
zuun 'bu tarafiyle meşgul olmamayı muvafık 
görmekteyiz. 

'Kaldı ki ikimi Koalisyon. Hükümetinin teş
kili sırasında lür protokol la hudutları iesbit 
olunan af mevzuu, 'bu protokol esasları dahi- | 
ünde ve zamanında- tasarı 'halinde Parlâmento
ya da sevk edilmiştir. 'Geçirdiğimiz 'haftalar 
içinde süratle inkişaf eden bâzı hâdiseler kar
sısında Hükümetin, bilhassa Parlâmento dışı 
çeşitli talep ve tesirlerden asla tereddüde düş
meden tasarıyı, protokol 'esasları dairesinde 
parlâmentoya sevk etmesindeki mânayı el'bet
teki bütün cep'hel eriyle idrak etmekte, bun
dan dolayıdır ki Hükümeti bu tutumuyla des
teklemeyi vazife bilmekteyiz. 

Şu n'oktaya ehemmiyetle işaret etmek isti
yoruz ki; şiddetle muhtaç bulunduğumuz huzu
run teessüsünde mühim bir rol oynadığına 
inandığımız bu af tasarısının Millet 'Meclisin
de müzakeresi sırasında umumi tutum d ısı bir- I 
takım hareketler hariç Millet Meclisi cidden 
olgun bir imtiOıan vermiştir. Nitekim Millet 
Meclisinde af tasarısının görüşülmesi sırasında 
muhterem üyelere o anda. maziye ait çeşitli 
hatıraları 'bir tarafa iterek münhasıran kendi 
rey ve iradeleriyle hürriyetlerine ka.vuşarak 
olan insanların duyacakları 'memnuniyeti göz 
önünde bulundurarak ve yine bunların cemiye
te avdetlerinde, Meclisteki bu ittifaka yakın 
davranışın asıl mânasını müdrik olarak bun
ların, Ihuzur ve sükûnu teessüsünde ayırıcı de
ğil. birleştirici ve teskin edici birer rol oy.nıya
rak hisselerine düşen vatani vazifeyi iâyikiyle 
yapacaklarına inanmışlar ve bundan dolayı 
reylerini gönül raüıatlığiyle vermişlerdir, ^im- j 
di Y. T. Partisi Grupu Yüce Sena loda- da me- i 
seleyi fazla kurcalamadan salim bir neticeye I 
varmanın yolları var mıdır sorusuna cihetteki J 
vardır demektedir. Günkü 'hep birlikte biliyor I 
ve inanıyoruz ki ortada sarikî anahtarları ol I 
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miyarı veya kaybedilmiş gibi görünen birtakım 
muhkem kilitli .dâvalarımız var. Bunların çö
zülmesi, bu kapıların açılması da lüzumlu ola
bilir, muhterem arkadaşlar; ama marifet de; 
'bunları yapmacık birtakım vasıtalarla kurca
lamaktan ziyade kendi anahtarlarım 'bulup ra
hatlıkla a.çab il m ektedir. 

işte bu af mevzuu da bunlardan biridir. 
Unutmayalım ki hıınun hakiki, kendi anahta
rı; bu tasarının Yüksek Meclisimizde hepimizin 
rey I eriyle kanuniye! keşke t m esiyle bulunmuş 
olacak ve bu suretle yapılan hareketle de ar
kadaki diğer kilitli meselelerimizin 'anahtarla
rının süratle, bulunmasına mutlaka hizmet 'ede
cektir. 

Yeter ki bizler, vücude getireceğimiz bu 
eserin, havasını efkârı umumlyeye rahatlıkla 
teneffüs imkânını verebilecek bir d'ozda intikal 
etfirebilelim. 

Uok. değerıl arkadaşlarımızın hem bu na
zik gibi görünen düğümü maharetle çözecek
lerim-, ve kem de 'havasına arzulanan tadı ve
rerek bunu memleket sathına intikal ettirecek
lerine, velhasıl 'bu kanun tasarısına aynen ka
nuniye!: vereceklerine inanmaktayız. (Alkış
lar. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ok-
yayuz. 

A.DALİüT PAPTİSÎ GRUPU ADİNA CA-
VLT OKYAYUZ (İçel) — Sayın Başkanımızı, 
değerli senatör arkadaşlarımızı, Adalet Par
tisi. Grupu adına, hürmetle selâmlarım. 

Uzun bir zamandan beri, Türk milletinin 
büyük bir titizlikle üzerinde durduğu önemli 
biı- konu, bugün yine Yüce, Senatomuzun hu
zuruna gelmiş bulunuyor. Bu, bizim kısaca 
af dediğimiz Parlâmentoda da «Anayasayı ih
lâl suçundan Yüksek Adalet Divanınca mah
kûm edilenlerin, cezalarının kısmen affı(» diye 
adlandırılan kanun tasarısıdır. 

Taşıdığı özellikler, kamu oyunda uyandır
dığı tepkiler dikkate alınarak, bu konuya par-
tilerüstü bir mesele gözüyle, bakılması ve o 
yoldan çözülmesi için büyük gayretler harcan
mıştır. [«Vıkat bizler, hazırlanan Hükümet ta
sarısı etrafındaki düşünce ve görüşlerimizi; açı
ğa vurmak imkânını; ancak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kürsülerinde elde etmiş bulu
nuyoruz. 
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Muhterem arkadaşlarımı?:, siyasi suçların 

incelenmesinde ve siyasi suçluların kaderinin 
belirtilmesinde ("»nem taşıyan. en enini nokta 
yetkili ve yüksek. mahkemelerin, bu konu
da. vardıkları kararın mahiyeti ve gerekçeleri
dir. Bu hüküm, bir kere, geri dönülmez şe
kilde kesinleştikten sonra, mahkûm edilmiş 
politikacıların ve iktidarların kaderi tarihe 
mal olur. Yasama organlarının kararı, ister 
mahkûmiyet; ister beraet şeklinde tecelli et
sin, artık, hiehir kimse onun neticesini değiş
tiremez. Ancak, yargılanan siyasi topluluğun 
durumu belirtildikten , hû' kere onun dam
gası vurulduktan sonra, ortada '-ezaya çarpıl
mış olanlar varsa, bu gibiler, ilânihaye kilit al
tında. tutuki'mazlar. Çünkü. Sayın başvekilimi
zin pek veciz bir şekilde ifade ettiği gibi, 
siyasi suçlarda, daima, bir hak tereddüdü var
dır. Cezayı az veya. fazla, bulan, mahkûmu 
kusurlu veya kadirli gören taraflar eksik de
ğildir. îşte buna. binaeudir ki, bu gibi hallerde 
toplumun tansiyonu düştükten; geçen fırtına
nın. izleri bir zamanla, silindikten sonra, cezaya 
çarptırılmışların derdine, çare aranır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yirmircin asırda yaşıyoruz; hürriyetin ek

mekten evvel gelen bir- ihtiyaeohluğu, bugün, il
kel toplumlarda, bile kabul olunmuştur. Vak
tiyle sorumlu ve önemli yerlerde, millet hiz
metine çağrılmış veya. seçilmiş, yaşlı ve aydın 
kimselerin, fiilleri, kaderleri, yahut da düşün
celeri yüzünden, uğramış bulundukları ve ar
tık cismaui bir eza. halini alan, bir akıbetle 
karşı karsıya, bırakılmalarına, içtimai bir fay
da, kalmamıştır. Brı tutumun: kendileriyle mu
kadderat birliği ettiğimiz Batı demokrasi âm-
mi tarafından hassasiyetle fakibedildiği, hoş 
gözle karşılanmadığı bir gerçektir. Xe kadar 
çabalarsak çabalıyaluu, böylesine bir durumu, 
medeni âleme haklı gerekçelerle izah ve ka
bul ettirmeye imkân bulamıyacağı/.. Şu anlayı
şımız gösteriyor ki; siyasi suçluları affetmek; 
suçun ortadan kaldırılması veya onları ce
zalandıranlara ait tasarruflara karşı, cephe 
alınması mânasına gelmez. Sadece cezaya uğrı-
y anların akıbetlerini düzeltir. Bu yüzden açıl
mış sonu gclmiyeeek iç çekişmeleri söndürül'. 
Memlekette beraberliğin kurulmasına: kar
deşçe yaşanmasına engel okur pürüzlerini or

tadan kaldırır. Ve ekonomik düzenin iyi işle
mesine yardnm dokunur. 

Biz Adalet Partisi olarak, af konusundaki 
çalışmalara bu halis niyetlerle başladık; bu-
.'iii!1 de aynı noktadayız. 

İfa! böyle olunca, bugün üzerinde durmaya 
mecbur olduğumuz husus, elimizdeki af tasa
rısının bizi yukarda, saydığımız gayelere ulaş
tırıp ulaştıramıyacağı meselesidir. 

Her şeyden evvel, bu konuya eğildiği ve 
çaresini aramaya halis niyetlerle cehdettiği 
için. Yüksek Meclisi tebrik etmek ve bu yolda 
onu desteklemek hususunda kararlı bulundu
ğumuzu arz etmek isteriz. 

Ancak, gönül isterdi ki, bizce külli bir ma
hiyet taşıyan af müessesesi bölünmesin. Çünkü 
her hangi bir Anayasanın ihlâli, vasıf ve şart
larının tesbitinde büyük bir dikkat ve itina is 
tiyen son derece önemli bir suçtur. Hele bu suçu 
beraberce işlemiş, kalabalık bir heyet içindeki 
fertlerin, ortaklık nis'botlerini ve sorumluluk de
recelerini âdil kıstaslarla ölçüp cezaları ona göre 
tâyin edebilmek baı'his konusu olursa, karşılaşı
lacak güçlükler ortadadır. 

Diğer taraftan önümüze gelen konuya bir de 
şefkat açısından bakmak, partilerimizin, siyasi 
kanaatlerimizin dışına çıkıp sadece bir insan ola
rak eğilmek, bizi en salim yola götürecektir. 

Memleketi idare ve yükseltmede bizim bağlı 
bulunduğumuz temel düşünce, her şeyden evvel 
insan fikrine ve bu fikrin kaynak olduğu insan 
sevgisine dayanmaktadır. 

Bize göre, milleti ve memleketi yükseltici 
iradenin mesnedi gerçek insan sevgisi olmalıdır. 
İnsan fikrini ve sevgisini, ferdî ve içtimai ha
yatının mihrakı haline getirmemiş bir kimsenin, 
insanlardan meydana gelen içtimai bütünü, ya
ni milleti sevmesine ve böylece içtimai topluluğu 
gerçek medeniyet seviyesine ulaştırmak iradesine 
sahibolmasına imkânı yoktur. Bu mülâhazaları
mız, memleketimizin muhtaç bulunduğu mânevi 
ve içtimai huzurun kurulması ve yaşaması bakı
mından af müessesesinin başlıca âmillerinden 
biri olduğu hakikatini ortaya, koyar. Bu itibarla 
kısmi de olsa, böyle bir affın katîleşmesini, dâ
vanın köklü bir şekilde çözülmesinin hayırlı bir 
bas!angıcı saymaktayız. 

Diğer taraftan hiç şüphe etmiyoruz ki, mil
letin ve Yüksek Meclisin, bu atıfetinden fayda
lanacak olanlar, ayırıcı w bölücü duyguların 
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her çeşidini reddedeceklerdir. Çünkü onların bu 
gibi hislerin bütün "vatanı tehlikeye düşürecek 
bir mahiyet taşıdığına, geçirdikleri tecrübe ile 
inanmış olmaları gayet tabiîdir. Hürriyetlerini 
kazandıktan sonra elbette ki onlar da 'bu fikir
lerin yolcusu olacaklar ve bunları ailelerinden 
başlıyarak bütün muhitlerine telkin eylemek su
retiyle, doğmakta, olan huzurun gelişmesine yar
dım sağhyacakl ardır. Geçirdiğimiz bunca badire 
ve siyasi keşmekeşten sonra, memleketin her sa
hadaki huzuru ve gelişmesi adına, hepimizin 
başlıca emellerimizden biri, kaynaşmış ve sev
giyle bağdaşmış bir mille! görmektir. 

Mühim bir noktaya, işaret etmeden sözlerimi
zi bitirmenin doğru olmıyaeağma kaaniiz. 

Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenler, 
sadece. Anayasayı ihlâl etmekle suç.landırdanlar-
dan ibaret değildir. Bu davalarla ilgili olup 
mahkûmiyet maddeleri af tasarısı dışında ka
lan bâzı memurların ve vatandaşların vaziyetleri 
üzerinde ısrarla durmamız icabeder. 

Yüksek malûmlarıdır ki, siyasi suçlarla irti
batı olan cürümler, bünyelerinde siyasi bir mahi
yet .mevcudolmasa dahi, gayelerindeki iştirak, 
veya siyasi suçların asli unsurlarını teşkil etme
leri bakımından siyasi suçlular gibi muameleye 
tâbi tutulurlar. 

Failleri ayrı, fiilleri farklı, hattâ mekânları 
değişik olarak isimse dahi her hangi bir suç, 
eğer siyasi bir cürmün icrasına, veya siyasi bir 
gayenin tahakkukuna vasıta, olmuş ise siyasî suç
larla irtibat peyda edeı-. 

Bu cihetler göz önünde tutulursa, Anayasayı 
ihlâl suçuna murtabit bulunan ve bu yüzden 
mahkûm olan suç sahiplerinin de yani bugün, ek 
seriyeti Adana'da bulunan suçluların da aftan 
faydalandırılmaları icabederdi. Büyük Millet 
Meclisi ve Hükümetinin bu ciheti ele alarak kısa 
zamanda halledeceğine dair olan itimadımızı be 
lirtm ekten bahtiyaidık duymaktayız. 

Dileriz ki, Tanrı gözlerimizi karanlığa bak
maktan kuriari)> gerçek, sevginin aydın ufukla
rına açmak için yardımcı olsun. Başta bizim 
kalbierimiz olmak üzere, yüreklerimizi affa en 
gel olan öfkeden sıyırarak gerçek sevginin tanrı 
sal şefkat duygusuyla, doldursun. 

Muhterem Senatörler, hepinizi gerçek sevgi 
nin duygu ve düşünceleriyle, yarının Büyük 
Türkiye'sinin amelin1 gt-a-eak insanlar olarak 

hürmetle selâmlar huzurunuzdan ayrılırım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayını Hazam Dağlı, 
[TAZIM DAĞLI (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlarını, Meclisin toplandığı günden beri, 
hatta daha öncesinden itibaren, seçimlerden ibe-
ri, af af mevzuu memlekete ıbir huzur getirece
ği yerde bir huzursuzluk yaratmıştır. 

Meclis kurulduktan sonra bizim vazifemiz, 
memleketin içtimai, iktisadi, siyasi dâvaları üze
rine eğilip, bunlar (hakkında karar vermemiz 
iktizia ederken, memleketi bütün dâvası yalnız 
af mevzuuymuş gibi hareket etmişiz ve mem
lekette lâzım gelen kanunları, nizamları, temi
natı elde edeınemişizdir. 

Muhterem arkadaşlar, geçen 'haftada söyle
dim, biz meclis olarak, mebus olarak vazifemizi 
yapmış değiliz. İhtilâlden sonra memlekette 
ortaya çıkan huzursuzluğu herkes biliyor. Ra
yından çıkan treni tekrar rayına oturtmak bi
zim. vazifemizdir. İhtilâl ne 'kadar beyaz olursa 
olsun bu memlekette bâzı siyasi, iktisadi, ve 
sosyal «bozukluklar meydana getirmiştir, bu 
itibarla birinci vazife olarak bu mevzular üze
rine eğilip karar almamız, kanunlar çıkarma
mız 'lâzım gelirken, maalesef evvelâ af konu
su üzerine eğilinmiş, ne Meclis, ne de Hükümet 
bir seneden beri mühim vazifeler yapmamıştır 
a rkadaşlar, 

Muhle rem arkadaşlar, af mevzuu, bilhaslsa 
Hükümetin getirmiş bulunduğu af tasarısı yal
nız hukuki değil yalnız siyasi değil, yalnız sos
yal değildir, mânevidir. 

Mecliis olarak bliz yalnız af mevznunuu hu
kuki tarafım sosyal tarafını, manevi tara finin 
düşûn;m:e,miş, tamamen siyasi yatın|mlar pe
şinde koşarak, m emi ek ette huzursuzluk yarat
mak için ellimizden geileıni yapmaşızdıır, ianka-
daşlar. Bütün huzursuzluk da zaten bundan 
-ileri gelmektedir. Eğer, biz ıaf mievzuunun sa
dece siyasi noktaları üzerinde eğilmemiş olsay
dık, bütün memleketin doğrudan doğruya bugün
kü şartı arını nazarı itibara almış olsaydık, hu
kuki cepheden, sosyal cepheden, mânevi cepheden 
nazara alınış olsaydık, bugün memlekette azınlık 
kuvvetleri meydana ıgelmemiş olurdu. Eğer af 
bugünkü şümulünden daha değişik olarak çıkma-
mışsa, eğer af bugün memlekette istendiği şekil
de çıknıamışsa bunun sebebi memlekette siyasi 
yatırım yapan .grupların; şahısların tesiridir -ir-
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kadaşlar. Bendenize göre bu af daha şümullü çı
kabilirdi. Fakat siyasi yatırımlar maalesef bu
nun şümulünü daraltmış ve memlekette reaksiyo
na karşı yeni ve karşı bir reaksiyon yaratmıştır. 

Arkadaşlar, 150 senelik hürriyet mücadelesi 
Ibize yeni bir Anayasa yapmayı, hürriyetlerimizin 
teminat altına alınmasını ve korunmasını emret
miştir. Anayasamız bu fikrin altında belki dünya 
medeni memleketleri anayasalarından daha ileri 
olarak insan hak ve hürriyetlerini ve matbuat ve 
vicdan hürriyetini teminat altına almıştır. Fakat 
arkadaşlar bu teminatlar kâfi değildir. Bu temi
natları yalnız Anayasadan almak da kâfi değil
dir. Biz hürriyetlerimizi, memleketin içinde bu
lunduğu buhranlı vaziyeti düşünerek, zaman ve 
mekânında kullanmalıyız. Gerek partilerin, gerek 
matbuatın, gerekse şahısların hürriyetlerini kul
lanırken biraz da zaman ve mekân vaziyetini dü
şünmeleri icabeder. Bu şekilde hareket etmek 
bu memleketin geleceği için lüzumludur arkadaş
lar. 

Arkadaşlar, demokrasiyi yaşatacağız, buna 
ahitliyiz. Çünkü bu yüz senelik mücadelemizin, 
azabımızın ve ıstırabımızın bir neticesidir, onun 
için bunu yaşatacağız. Fakat bunu yaşatmak 
için elbirliği yapılması, her birimizin birbirini 
desteklemesi, sevmesi, ve vardım etmesi lâzımdır. 
Parti olarak, fert olarak bunları yapmadığımız j 
takdirde memleket maalesef hüsrana gider arka- ! 
daşlar. [ 

Muhterem arkadaşlarım, müşterek bir beyan
name neşrettik. Bu beyanname bütün partilerin | 
tutumunu Türk milletine ilân etti. Biz bu beyan- | 
namenm lâfzına değil ruhuna sadık kaldığımızı 
Iburada isbat etmedikçe bu memlekette ne demo'k- jj 
rasi yerleşir, ne de Mecliste vazife yapmış olabi- jj 
liriz. Binaenaleyh burada bütün arkadaşlar tu-
tumlariyle ve hareketleriyle bu beyannamenin 
lâfzına değil ruhuna sadık olduklarını ispat et
melidir. Hepinizi hürmetle selâmlar, affın mem
lekete hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sedat Çumralı. 

C H. P. GRUPU ADINA SEDAT ÇUMRA
Lİ (Konya) — Muhterem arkadaşlarım, 

Yüksek Senatoca : i 
Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Di

vanınca mahkûm edilenlerin cezalarımın (kısmen f 
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affı hakkında Millet Meclisince kabul edilen tasa
rının müzakeresine başlamış bulunuyoruz. 

Tasarının mahiyeti hakkında görüşlerimizi ifa
deden önce, umumi efkârda hâsıl olacak tered
dütleri ve bâzı kayguları bertaraf etmek için bu 
tasarının Anayasaya uygunluğu hakkında fikir
lerimizi arz etmek isteriz. 

Anayasanın 64 ncü maddesine göre; Genel ve 
özel af ilânı da Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
yetkileri arasındadır. Bu husus esasen tartışma 
konusu değildir. Anayasada özel affın tarif edil
memiş olduğunu, tasarının Türk Ceza Kanunu
nun 146 nci maddesine tevfikan mahkûm edilen
ler hakkında hükmolunmuş bulunan cezaların 
cümlesini af etmeyi derpiş etmemiş olması hase
biyle ve tatbikatta tarifini ve mânasını almış bu
lunan özel af karakteri taşımadığını, ayrıca ilâm
larda yazılı cezalanın bir kısmının affedilme
sinin Anayasanın 132 nci maddesinde1 kabul edi
len mahkemelerin bağımsızlığı prensibine de ay
kırı düşeceği şeklinde tecelli etmektedir. 

Anayasa, rejimin dayandığı prensipleri ve uy
gulanması şekillerini bünyesinde toplıyan ana bir 
kanundur. Kapsadığı hükümlerin tarif ve iza
hını kendi kanunlarına terk etmiştir. Burada 
halli gereken cihet; yazılı cezaların bir kısmının 
af edilmemesinin Anayasanın 132 nci maddesine 
mugayir olup olmadığı meselesidir: 

Hemen kestirip atmak lâzımdır ki: Bu tasa
rı Anayasanın 132 nci maddesinde yazılı hâkim
lerin bağımsızlığına, vicdanlarına taarruz ve te
cavüz mahiyetinde olmadığı gibi hiçbir veçhile 
görevlerine de müdahale mahiyetinde değildir. 
Tasarı; Yüce Adalet Divanından sâdır olup ke
sinleşen mahkûmiyetlerden bir kısmının millî ira
denin tecelli yeri olan yasam'a organlarının af 
yetkilerinin kullanılmasından ibarettir. Mahke
me kararlarına müdahaleyi tazammun etmez. 

özel af, Türk Ceza Kanununun 98 nci mad
desinde yazılı olduğu üzere; af tasarısının havi 
olduğu sarahat a göre cezayı ya ortadan kaldırır 
veya azaltır, veya değiştirir. Mahkûmun kanu
ni maheuriyetini ref eder. KanunSda açıkça be
yan olunursa fer'i ve mütemmim cezalara da te
sir eder. 

.Hükümetçe teklif ve Millet Meclisince sarahat 
verilen tasarının birinci maddesi Anayasayı ihlâl 
suçundan mahkûm olanların cezalarından dörder 
senesini azaltmış ve fer'i cezalardan olan emniye
ti umumiye nezareti alimda bulundurmak cezası 
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ile muayyen bir mıntakada ikamete dair cezalar 
da af edilmiştir. Bu itibarla ortada Anayasaya 
mugayir bir tasarının mevcudiyeti iddiası yerin
de değildir. 

Bu hususta dikkat edilmesi ve içtinap edilme
si gerekli bir nokta da sudur: I 

Anayasamız; kuvvetlerin tefriki esasına ıniis- i 
tenit bulunmasına göre; kaza i organlarım yetkisi 
dâhilinde bulunan mahkeme kararları yasama or
ganlarınca münakaşa edilemez. Af vesilesi ile 
mahkemelerce ittihaz olunan 'kararların doğrusu- I 
nu, yanlışlığını tartışmaktan yasama organları 
(memnudur. I 

Af müessesesinin; yasama organlarının bir i 
atıfet ve şefkat duygusu olarak mütalâası zara- ; 
ridir. 

Af umumi mi olmalı idi, yoksa hususi mi ol
malı idi, tartışması da günün şartlarına ve bir 
yıllık seyrine göre faydasızdır. Yaşadığımız gün
lerin özelliği vardr. Türk Milletinin olgunlu
ğu, 'büyük millet vasfında yaradılışı ile bugünle
re geldik. Demokratik rejime geçişte gösterilen 
iyi niyet telbeile lâyıktır. 

Hükümet gerekçesinde belirtildiği üzere: Bu 
tasan ile Türkiye'de yeni ve teminatlı bir Ana
yasa çevresi içinde sağlam temeller üzerinde ku
rulmuş olan demokratik rejiminin geçmiş olay
ların tesirinden kabil olduğu kadar kurtularak 
ahenkli şekilde işlemesi ve yurtta tam bir huzu
run hüküm sürmesi istihdaf edilmiştir. 

Bu hususta Hükümete yardımcı olmrJk; her 
vatanseverin affı istiyenlerim esaslı vazifesi ol
malıdır. 

Mülkiye âmirlerine, valilere kadar diğer mah
kûmların; demokratik rejimin geçmiş olayların 
tesirinden.kabil olduğu kadar kurtarı'larak mer
hamet, ve şefkat hisleriyle hâdiselerin mütalâası 
şayanı arzudur. Türk milleti merhametlidir; şef- j 
katlidir, affı seven büyük bir millettir. Ve atı
fet bu milletin şirarındandır. Bu tasarıya vere
ceğiniz, müspet oylarla bu duygu!arı teyit etmiş 
dlaca'ldar. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN - - Muhterem arkadaşlar; parti
leri namına konuşan arkadaşların ısözleri bit
miştir. Şimdiye .kadar daha, V<) arkadaş söz al-
mııştır, Durum .böyle olduğuna göre. bu akşam 
bunun -hitanıma imkân görmemekteyim. (De-
vaı% devanı -sıpsleri) Müsaade ederseniz fikrimi
zi arbedeyi m,-
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Şimdi, bir müddet ara vermek suretiyle bu 

akşam devam mı edelim, yoksa yarına mı bıra
kalım'? (Bilâ fasıla devam edelim, sesleri) Bir 
saat fasıla ile ve bir saat sonra toplanmak su
retiyle... (A. P. sıralarından, «Devam devam». 
sesleri) 

Efendim, Riyaset Divanı yarın devamını ar
zu etmektedir. Bu hususun halli için reyinize 
müracaat edeceğim. Kalbul etmezseniz devam 
ederiz. 

MEHMET ÜNALDT (Adana) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Burada usul yoktur. Devamı
nı kabul edenler lûtfeu işaret buyursunlar... (A. 
P. sıralarından, «Tasrih edin Reis Bey, bugün 
devamı» sesleri) Evet efendim, şimdi devamını 
kabul buyuranlar işaret etsinler... Kalbul etmi-
ycnler... Toplantının devamı kabul edilmiştir. 

Söz Sayın Ataklımı nd ir. Buyurun. 
MUCİP ATAKLİ (Tabiî Üye) - Sayın Baş

kan ve İkinci Cımıihuriyol Senatosunun sayın 
üyeleri, bugün: Anayasayı tağyir, tadil ve ih
lâl ederek ve çeşitli âdi suçları müştereken iş-
liyerek ve işletenle iktidarı 2000 yılına kadar 
bırakmıyaeaklarını alenen ilan eden ve 27 Ma
yıs 1960 tarihinde devrilen ve Yüksek Adalet 
Divanı tarafından malbkıim edilen, diktaya, gi
dişin mümessillerinin affı İçin sevk edilen ka
ilim tasarısının müzakeresine başlamış bulunu
yoruz. 

Bu müzakerelerin neticesinde vicdani huzur 
içerisinde oylarımızı kullanahilımek için his ve 
siyasi ihtirasın ötesinde, samimî ve inançlı duy
gularla hareket etmenin zarureti karşısında bu
lunuyoruz. 

Bütün Türle Milletinin direnme hakkını kul
lanarak devirdiği düşük iktidar mensupları yal
nız siyasi suçlu olarak kalbul edilmedikleri için 
ihtilâl malıkemeleri tarafından değil, büyük ve 
bağımsız Türk yargıçları tarafından ve yürür
lükteki Ceza Kanununun hükümlerine göre yar
gılanmışlardır. Bu bakımdan siyasi vasıftan zi
yade âdi malhkıım hüviyetinde olan bu mahkûm
lara uyiguîanmak istenen aü tasarısının gerek
çesinde zikredilen hususlara, iştirak etmek 
mümkün değildir. 

Seçimlerden bu yana affı bir siyasi istismar 
vasıtası yapan ve bugün dahi ara verilmeden 
tahrik ve devam eti irilen ;ıf işlekleri milletin. 
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bir atıfeti olmak vasfını kaybetmiş bulunmak
tadır. Aynı zamanda devamlı bir zorlamanın ve 
plânlı bir taktiğin neticesi olarak 1 nci ve 2 nci 
Koalisyon hükümetlerinin programında yer 
alan af mevzuunu gerekçede ifadesini bulan 
atıfetle de bağdaştırmak mümkün değildi)'. 

Sayın Senatörler, 
Kej' ne sdbepten olursa olsun, işlediği bir 

suçtan ötürü mahkûm edilerek hapsedilmiş, 
elinden hürriyeti alınmış bir insana ve onun 
geride bıraktığı aile efradına aennamaya imkân 
yoktur. 

Bu suçlunun ika ettiği zararlardan mutazar
rır olanların da haklarım 1 eslim etmek adaletin 
icabı değil midir? 

•Bir adam farz edelim ki, ırz ve namusunu 
korumuş ve, hasmını öldürmüş ve hüküm giye
rek hapishanenin demir parmaklıkları gerisin
de hürriyetinden mahrum edilmiş olsun. Elbet
te İd, bir insan olarak bu hâdiseden üzüntü 
duyar ve onun geride bıraktığı çoluk çocuğu
na acırız. 

Fakat vicdanlarımızı ve nazarlarımızı öbür 
tarafa çevirirsek hiçbir günahı olmadığı halde 
hayatına kastedilen bir insanla kimsesiz ve bel
ki d e aç kalan bir kadınla ^yetini kalan çocuk
larla karşılaşırız. 

Merhamet ve şefkat bunların da hakkı de
ğil mi arkadaşlar? 

Arkadaşlar şimdi meseleye gelelim. 
Nazarlarımızı sadece Kayseri Ha.pisanesine, 

oradakilerin ve onların geride bıraktıklarının 
ıstıraplarına çevirirsek, kısmi af tasarısını ge
tiren Hükümet gibi düşün meni ey e imkân yok
tur. 

Ancak, Türkiye Kayseri Hapisanesindeıkik'r-
den mi ibarettir? Özel maksatlı düşüncelerimizi 
Kayseri Hapisanesinden ayırıp, biraz da vatan 
sathının ıstıraplarına teksif edelim. 

Türkiye hapisanelerinde onibinLeri aşan, te
hevvür veya şahsi endişelerle suç işlemiş bulu
nanların her biri birkaç kişiye zarar vermişken 
'bu zavallılar için bir atıfet düşünülmüyor da, 
Türk Milletinin büyük çoğunluğuna felâket ge
tirmiş olanlara bu atıfet neden düşünülüyor? 

Bir milletin gönlünde, Turan Emeksiz'in he
nüz toprak olmamış vücudu, Ali İhsan Kalmaz'-
ın kanlı kefeninin ve Nedim Özpolat'm körpe 
vücudunun matemi varken atıfetten bahsetmek 
mümkün müdür? 
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Hüseyin Onur'un sakat kalan bacağının vü

cudunu sürükliyen ıstıraıbı hâlâ bitmemişken 
atıfetten nasıl bahsedilebilir? 

10 yıl partizan bir idarenin inim inim inlet
tiği milyonların kırılan haysiyetlerinin enkazı, 
Vatan Cephesine girmediği için işinden atılan 
ve hâlâ işine alınmamış olanların hıçkırıkları, 
memleket uğruna hayatını vakfetmiş büyük in
sanların kurtardığı şehrin kaldırımlarına dö
külen kanlarının izleri varken atıfet ve aftan 
bahsetmek mümkün müdür? 

•«Af değil, tashihi karar istiyoruz» diyenle
re bu atıfet verilemez arkadaşlar. 

Bugün aynı zihniyetin güdücüleri, 27 Mayıs 
İhtilâlini, Mısır, Irak, ve Yemen ihtilâllerine 
benzetimken ahlâk ve fazilet sahibi olanlar bu 
affı benimseyemezler. 

Siyasi yatırını uğrunda, her türlü tezvir, 
yalan ve iftirayı mubah görerek, «Tabiî sena
törlerden bir grupun siyasi affı benimsedikle
rini ve kendilerinin getirmelerinin uygun ola
cağı teklifine katıldıklarını» Parlâmento kürsü
sünden ifade edebilecek kadar politik ahlâk 
yoksunu kimseler aramızda bulundukça af hu
zur getirmez. 

İhtilâli yapanların hayat ve istikballeri 
Anayasa teminatı altına alınmıştır, diyen in
sanlar içimizde bulundukça af huzur değil za
rar getirir. İhtilâli yapanlar hayat ve istikbal 
endişelerinde bulunsalardı ihtilâl yapmazlardı. 

Bu sinsi temanın altında yatan fikirlerin 
gayesinin 27 Mayısın meşruluğunu bertaraf et
mek olduğunu biliyoruz. Ama buna kimsenin 
gücü yetmiyeeektir. 

Hükümet tasarısında ve gerekçesinde asli 
faillerin affedilmediği, affın yalnız fer'i fail
lere teşmil edildiği ifade edilmektedir. Aslında 
fer'i failler de millete zarar verme bakımından 
asli faillerden geri kalmamışlardır. Bunlar iste
selerdi, demokrat iktidarın kötü gidişine fikir 
ve oyları ile yön verebilirlerdi. 

Maalesef affın şümulüne giren fer'i failler 
bunları yapmamışlardır. Memleket aydınları
nın, Meclisteki muhalefet cephelerinin bütün 
ikazlarına, rağmen milleti bir ihtilâle mecbur 
edenlerin atıfete ve affa lâyık olmaması gere
kir. 

28 milyonun affı istediğini beyan etmek ve 
bunun zırhına bürünmek hakikatleri tahrif et
mek demektir. Affı huzursuzluk mevzun yapan-
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1ar şahsi ihtiraslıarı için temiz Türk halkını al
datanlardır. 

Realiteyi hep birlikte görmeye mecburuz. 
Affın çıkışından elbette çıkmayışı kadar 

memnun olacaklar vardır. Bu hakikat karşısın
da affın çıkışının huzur bağlıyacağını ümidet-
mek yersizdir. 

Henüz Af kanunu tasarısı, kanuni hüviye
tini keslbetmeden bir kongrede affın kendi par
tisi tarafından çıkarıldığını ifade eden bir Ba
kan affı istismar konusu yaparsa, diğer bir par-
t i lideri bir vilâyet kongresinde «A.P. topye-
kûn af gayretine yine, aynen devam edecektir» 
derse, aynı kongrede bir senatör aynı temayı 
işlerse huzurun teessüsü nasıl mümkün olabi
lir. 

Bu tarz faaliyetlerin verilen bütün söz ve 
yayınlanan deklârasyonlara rağmen şimdiye 
kadar olduğu gibi, şimdiden sonra da aynen de
vam edeceğine katiyetle inandığım için çıka
rılacak affm huzur getirmiyeeeğine kaani bu
lunuyorum. Şimdiden başlıyan bu tazyikler 
karşısında Hükümet aym gerekçeye dayanarak 
yeni af kanunları getirmiyeceğini temin ede
bilecek midir1? Mahkûmiyetlerini çekmeye baş
ladıkları günden beri her vesileden istifade ede
rek huzursuzluk yaratmaya çalışanların, ser-
bes kalır kalmaz bu huzursuzluğu daha fazla 
artırmıyacaklarını kim iddia edebilir. Affı is-
temiyenlerin bu çeşit tahrikler karşısında reak
siyon göstermiyecekl erini kabul etmek mümkün 
müdür? Bu yüzdendir ki, affın ümidedilen hu
zuru getirmiyeceğine bilâkis huzursuzluğu ar
tıracağına inanıyorum. Bu inancımın beni ya
nıltmasını temenni ederim. Hükümet ve parti
ler huzurun teessüsünü istiyorlarsa, mahdut 
zümreleri ilgilendiren konulara hal çaresi bul
ma yerine memleketin ekonomik ve sosyal ha
yatına huzuru getirecek yönü vermeye çalışma
lıdır. Millî dâvalarımızın halli hususunda, te
mel dâvalara hal tarzı ve sosyal ıstıraplarımı
za çare bulmada bir araya gelemiyen, yalnız 
Yassıada mahkûmlarının affı için iş birliği 
yapmada birbiri ile yarış eden siyasi partileri
mizin bu tutumları siyasi tarihimizde ibretle 
anılacak bir olay olarak gelecek nesillere in
tikal edecektir. 

Sayın Senatörler, 
Türkiye'nin içinde bulunduğu çıkmazlar Hü-
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kümet programındaki siyasi affın tahakkuku 
ile hal edilemez. 

Kanunun Yüksek Senatomuzda müzakeresi 
yapıldığı şu gün, milyonlarca memleketsever 
Türkün ıstırap içerisinde kıvrandığına kaaniim. 
Bu sebepten dolayı ben şahsen bu affı benim
semiyor ve tasvibedemiyorum. 

Ayrıca şu anda hürriyet ve ideal uğrunda 
şehit olan Turan Emeksiz'in, Ali İhsan Kal-
maz'm, Nedim özpolat'm ve bu uğurda göz 
kırpmadan can larını verenlerin aziz ruhları, 
canlarına kıydıranlarm aflarını istemeyişleri
nin haykırışlarını duyuyorum. 

Bu kanunu tasvibetmiyorum, çünkü hürri
yet gazisi Hüseyin Onur'a ve onun gibi bu 
uğurda sakat kalan Türk gençlerinin ömürleri 
boyunca çekecekleri ıstırabı ve dökecekleri göz 
yaşlarını bütün benliğimde hissediyorum. 

Bu kanunu kabul etmiyorum, çünkü bütün 
Türk milletinin hayatiyetine kastedenlerin bi
zi medeniyet ve insanlık yolundan alıkoyuşla-
rımn millî ıstırabını duyuyoruz. 

Bu kanunu reddediyorum, çünkü hürriyet 
mücahidi gençliğin kalblerindeki yası kalbim
de duyuyorum. 

Netice olarak bu Af kanunu tasarısı Ana
yasanın ve 27 Mayısın ruhuna da aykırıdır. 

Ben ve benim gibi düşünenlerin bu kanun 
tasarlısına kırmızı oy vermeleri gerektiğini sa
mimî kanaatlerimin bir gereği sayarım. 

Hürmetlerimle. (Orta sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — Turhan Kapanlı. 
TURHAN KAPANLİ (Sakarya) — Muhte

rem. Başkan, muhterem Senatörler ve muhterem 
Hükümet : 

Af tasarısı dolayısile koalisyon protokoluna 
sadakat gösteren Hükümet partilerine, müşterek 
beyanname ile devletin huzur ve sükununa yar
dım kararını alan eski partime ve vadini tahak
kuk ettiren Hükümete gönülden teşekkür eder 
hürmet ve tebriklerimi takdif ederim. Kuvvetli 
ve inandırıcı Hükümet, vaadini tahakkuk etti
ren Hükümettir. 

Tesbit ve müşahedemiz odur ki koalisyon Hü« 
kiimeti ive muhalefet, Devletçe geçirmekte oldu
ğumuz buhranlara bir nihayet vermenin samimi 
ıgayreti içindedirler. 

İşin esasına gelince : 
Vatandaş yarından emin korkusuz yasamak 
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hürriyetini özlemektedir. Ancak bu özleyişin in
şasında Hükümet partilerin, muhalefetin, vatan
daşın hususi gayret ve iyi niyeti malzeme olarak 
kullanılmalı ve yarının mesut Türkiyesi böylece 
hazırlanmalıdır. 27 Mayıs İnkılâbının meşruiye

tini kabul ve gönülden tasdiskmde faziletli ve mah
sus bir faide vardır. Müşterek beyannameleriyle 
bu hususu teyit ve ilân eden siyasî partilerimizin 
yapıcı hamlesini tarih anlayışı ve sempati ile yâd-
edecek, devamı niyaz ve temennilerimize dâhil
dir Ancak parti başında bulunanın kavil ve fiille
ri beyannameyi teyit etmeli, geçici bir muvaffaki
yet için kongre konuşmalariyle muhteşem âbide 
tahrip edilmemeli, namlarına atılan imzanın bir 
değeri olduğu 'hakikati anlaşılmalı hüsnüniyet his
si yaşatılmalıdır. Vatandaşı tefrikaya tâbi 'hakkı
mız yoktur. Orduyu lisanen değil gönülden sevme
nin manalı zevkini yaşıyan mesut ve huzurludur. 
Yeniden yaşamanın ıhuzuru, inanınız bu faziletli 
yol, özlediklerimizi getirecek ve rejimi süratle yer
leştirecek ve aziz devletimizin refah ve tealisi 
için milletçe düşünmenin (gururunu birlikte yaşa
mamız mümkün olacaktır. Affı, müddetinde ve 
ölçüsü içinde istemek, takdim şekli, parti teşkilâtı 
yeniden seçilmek endişesine bağlı sebepler karşı
sında cesaret olmaktan -çıkarılmalı, cemiyetin 
umumi temayüllerile, özlediklerimizi tesbittc rea
list davranmalıyız. Affı istiyenlerin yanında, is-
temiyenlerin de mevcudiyetini son hâdiseler gös
terdi. Birbirine karşı gibi tezahür eden duygu
ları aynı vasatta telife iktidar gösteren hükümet, 
milletin şuuruna ve aklıselimine güvenmenin par
lak neticesini aldı. İktidar ile muhalefetin iyi ni
yet noktolarında, açık ifadesiyle devletin ana 
dâvalarında, rejim dâvalarında birleşmelerinin 
manalı mucizelere fırsat verdiği hakikatini hâdi
seler ispat etti. Plâtonik olmadığı müddetçe müş-
killer sureti kafiyede halledilecek, hükümet başka
nının ciddî müjdesine muzavi olarak memleketin 
huzur ve sükûnu için atılan adımlar tevali ede
cektir. Temenni ve iyi niyetlerimiz de budur. 

Muhterem senatörler : Politikanın getirdik
lerine ve politikanın davranışlarına biraz miisa-
ma'ha ile bakmaya alışmalıyız. Walter Lipman'-
dan bu yana dünya değişmesi vardığı sert hüküm 
bugün de caridir. Demokrasi devrinin sözde ba
şarılı politikacısı yerinden açık olmıyan yılgın 
bir insandır. Seçim bölgelerinin önde gelen ele
manlarını temin ve her türlü insaf dışı davranış-
lariyle onları idare etmek ve böylece politikada 
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yükselmek isterler. Bu mânaya gelen siyasiler el
lerindeki mevzuun millete hayırlı ve sonunda 
faydalı olmasiyle değil, seçim bölgesindeki faal 
politikacıların mevzuu o anda beklenip beklen-
memeleriyle alâkadardırlar. Parlâmento ekseri
yetini bu tefrikin dışına alan mesut devletler de
mokrasinin getirdiği zevki, huzuru yasarlar. Ale-
1 ekser kanunları yeniden seçilme imkânlarını ara
ma ışığı altında tetkika alan parlâmento üyeleri 
istikbal kaygusuııu vicdanının önüne geçirmiş 
olurlar. Demokrasilerde mesuliyet alanlar düşün
celerinin vereceği neticelerini bir tarafa bıraka
rak seçmenlerinin her türlü şeriklerini dile getir
meye mecbur oldukları tezini kabul etmezler. İşte 
bunlar halkın sağ duyusuna güvenen büyük doğ
muş insanlarıdır. Adalet duygusuna, cesarete, de
ğer verirler. Çıkarlarını düşünmezler. Böylece al
dıkları kararlar dönüp dolaşıp milletin umumi 
menfaat noktasında birleşir. Demokrasi bu mâna
da bir inanca dayanır. Yoksa, şartlar ne olursa 
olsun halk düşüncesi millet menfaatinin tam ken
disidir, tezi çok vakit boşa çıkmış sakat bir ka
naattir. 

Muhterem senatörler; 
Af feryat ile tazyik ile çıkmaz. .Şuur ve basi

ret ve temkin, iyi niyet ister. Affın gayesi hilâ
fına bir huzursuzluk mevzuu halim1 getirmeye ve 
ihtilâl sonrası parlâmentosunu tesbit ve onore et
meye mecburdur. Prensiplere bağlı kalmanın 
ne gibi tehlikeler doğuracağını tecrübe ettim. 
iBâzı siyasiler partizanlık ruhuna kendileri o öl
çüde kaptırmışlardır ki, gözü kapalı noktai na
zarlardan birisine vo çok kere kendi düşün
celerine iltihak etmiyenleri büyük günahkâr 
sayarlar ve hattâ ilân ederler. Hakları yoktur. 

-Realist olmaya ve affı cemiyete özlediği
miz huzur hilâfına bir müessese diye takdim 
edilmesine her halde mâni olmalıyız. Affı ta
hakkuk ettirirken müddeti ve ölçüsü içinde kal
maya nefsi affın tahakkuku ve devletin menfa
ati bakımından faydalıdır. 

Af müessesesi dolayısiyle ihtilâl sonrası par
lamentosunda şeref nisbetine uygun karar al
mak hepimizin heyecanlarına dâhildir. Arzu
ladığımız rejimi sarsıntısız selâmet sahiline çı
karalım. Geçici ve kolayca değişen fikirleri ok
şamak, hırsları tahrik etmek, peşin hükümleri 
büyütmek sureti! e halkın menfaatleriyle çok 
alâkalı imiş gibi görünmenin profesyonel kah-
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fam anlık olduğunun anlaşılacağı günler gele- j 
eek, ucuz kahramana vatandaş iltifat etmiyc- | 
çektir, Bir siyasi teşekkül içinde bir vakitler a.I' 
istiyeııîer ile istemeyenler mücadele etti. Haki- | 
kat. şudur ki atfı ister gibi gözükenler, arka 
hesap içinde affı istemiyenlerdi. Affı istemiyor 
gibi gösterilenler ise. bu (emiydi huzura, kavuş- | 
turmak için affı dejenere etmeden, tahakkuk 
ettirmek gayretinde olanlardı, Bunlar afta ce
miyetin huzuru bozulmadan bir udim atılması
na, müddetini ve ölçüsünü tâyin edilmiş bir af
fın faydalı ve mümkün olacağına inanıyorlardı. 
Allah'a şükürler olsun iyi niyet ve tahlil haki
miyetini tesis etti. Mustarip idik. Bir zaman
lar cemiyette yanlış anlaşıldık. İsimlerimiz 
haine çıktı. Yi I madik cemiyet bunu misal I eriyle 
yakın tarihte öğrenecek ve arka emeller peşin
de koşan basit bir ekalliyeti, bizleri seçildiğimiz 
kütleye yanlış uıılutanları, larih bizi de takdir 
edecektir. Bugün alacağı kararlar hiç şüphe yok 
İd, bizim değil az zaman sonra, yakın mazinin 
zamanı içinde de tarihin olacaktır. 

Hakikatleri cevapla miyarı parlâmentonun 
tarihi yazıldığı sırada okuyucunun bugün lanet
lemesine her halde bugünden mâni olamayız. 
Âdil olnııyan cemiyetler mahkûmdur. Fâni in
sanların vereceği kararlar baki olan Devletin 
varlığını yapacaktır. Tarihimizin, süsü bu mâ
naya gelen kararımızdır. Yürüyen ve ilerliyen 
cemiyetin kanun yapıcıları olarak dünyaya bir 
kere daha ispat etmeye mecbur olduğumuz fa
zilet, af ve şefkat hislerinin ilânında sorarsanız 
menfaatlerimiz vardır. İyi hislerini öne almasını 
bilen, cemiyetler mesut ve payidar olmuşlardır. 
Kararlarımızı ve cemiyetin kaderini bir anlayı
şın esprisine ve cemiyete rağmen feda edemeyiz. 
Alacağımız kararda milleti münkesir, parlâmen
toyu rencide ve tarihi bizlere vazife verdiğin
den dolayı düşman bir hale getirmeye hakkı
mız olmamalıdır. Mıistecelen Adalet Partili 
kardeşlerimin anlayış göstermelerini ve milleti 
af etmelerini rica ederim. Hâdiseleri ve getiri
len kanunu, hissin değil, aklın ışığında da tet-
kika mecburuz. Affın mütaahhidi Hükümet ne 
gibi bir- düşünce ve manalı bir tesir altında ka
larak affı kısmi veya, daha, acık bir ifade ile 4 
senesi çekilmiş farzedilen bir tasarı ile huzur
dadır. Bunu insaf ile arılayalım. Mayıs 1962 gö
rüşmelerinde ve hususi affın protokol tanzim 
olunduğu sırada 1 ııci Hükümet Koalisyonu or-
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taklarının genel idare kurullarınca yapılan 
uzun müzakereler sonunda ve mal ma hâdiseleri 
takiben cezalardan o günün hazırladığı şartlar
dan faydalanarak b senesi çekilmiş farz edildi
ği ve hükümlülerin daha geniş bir imkâna ka
vuşturul masının, mü m k ii r. görü İd üğü za manla r 
oldu. Ancak Hükümet buhranından fayda uman 
bir zat ve yakın mesai arkadaşlarının bu kararı 
istihsal edenleri, parli grupunda. kasden mağ
lup gösterilmelerine tarihin ve gecikerek hür
riyetlerine kavuşacak olanlarm verecekleri ce
vap ağır olacaktır. Bana •!- sene 2 aya mahkûm 
olanların affı kâfidir, dedikten ve keyfiyet im
za, ile teyidedildikten sonra, affı Hükümet buh
ranına, müncer bir hadi e olarak kabul ve so
nunda fayda, uman mahdut bir zürreııin bugün 
daha, geniş konuşmaya, ve mahkûmların hürri
yetleri üzerinde yeni bir epiküiâsyuııa gitmeye 
haklan yoktur. İktidara gelmeye kâfi hüner ve 
liyakatleri varsa bu taraflarını kullanmalarını 
ve süratle her çeşit oyunlardan vazgeçmelerini 
tavsiye ederim. Sayılan herkesçe mailim o' - 5 
yanlış düşünen ve Hükümetin getireceği kısmi 
affın karşısındayım diye parti kongreleri dola
şarak halkı tahrik ve masun arzularını istismar 
eden bu tip politikacıların keselen hatalı görüş
leri 1 nci Hükümet buhranına, sebebiyet verme
miş ve yine 5 parti ve müstakillerin imzaladık
ları beyannamede ifadesini bulan fikir o tarih
ten, Hükümet buhranından fayda bekliyenlerin 
ta.ra.ft-a.rl arın a. hâkim bulunsa İdi , bugün mazide 
açılmış yaraların sarılması ve tasfiyesiyle alâka
lı bir tasarının huzura getirilmesi belki mümkün 
olabilirdi. Bunun günahlarını tarih unutmıya-
cak ve sayfalarına, kaydını zamanında düşüre
cektir. İmkânlarını tetkik ve böylece tasarıyı 
tanzim eden Hükümeti hürmet ve anlayış ile kar
şılar beyaz oy kullanacağımızı arz ederim. 

Aziz milletimize bu kanunun huzur ve sükûn 
getirmesi dualarımıza dâhildir. Hürmetler ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Inceoğlu. (Sağdan ve sol
dan, kifayet önergeleri vardı, okunsun, kâfi. 
sesleri) 

Sayın Üyeler; filhakika 4 ta,ne önerge var
dır. Hepside kifayeti müzakere içindir. Kaıkul. 
daha evvelce konuşan sayın üyeler, 'kendi grup
ları adına, konuşmuşlardır. Bunların dışımla 
komışma-kta olanların adedini sayıyoruz. (İçtü
zükte gruplarla, beraber (i kişi der, kâfi sesleri) 
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Devam buyurun Sayın Inceoğlu. ı 
MUSTAFA YILMAZ ÎNGEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Muhterem Başkan ve sayın se
natörler; hepinizi hürmetle selâmlarını. 

Af kanunu tasarısı hakkında Millet, i'art isi 
senatörlerinin görüş ve tenkidlerini arz ediyo
rum. 

Birinci Karma Hükümet Programında (Mem
leketin hünyesinde ve devletin bütün teşkilâ
tında devamlı huzurun temin edilmesiyle 'bir
likte vatandaş münasebetlerinde 'geçmiş siya
si mücadelelerin yararlarım tamaıniyle tedavi 
etmek, dikkat ve ehemmiyetle göz önünde hu-
lunduracağımız ve üzerinde ç.alışmıya başlı-
yacağımız bir husus olacaktır.) denilmekte idi. 

Geçmiş mücadelelerin açtığı yaraların te
davisi mefhumunun içine siyasi mahkûmları!! 
affı meselesinin de dâhil bulunduğa Sayın Baş
vekil tarafından bir sual takriri münasebetiyle 
Meclîste açıklanmıştı. 

Birinci Hükümet maalesef huzuru tesis ve 
geçmiş hâdiselerin yaralarını tedavi edecek 
bir icraatta bulunmamıştır. 

16.10.1962 0 : 1 
aldıkları ve muvaffak oldukları nisbette insan
ları huzura kavuşturdukları açıklanmıştı. 
Birbirini takibeden olayların itişi ile gittikçe 
kesifleşen husumet, hislerini bugünkü şartla
ra uygun olarak şefkat, ve atıfetle yok etme
ye çalışmanın ve milletimizi kardeşlik hisle
riyle birbirlerine bağlamıva gayret etmenin 
en ileri bir vazife olduğu da belirtilmişti. 

Bunu takibeden günlerde bu konuda de
vam eden ayırıcı ve yıkıcı neşriyat ve propa
ganda, kütleler arasına sokulan nifak ve kin 
tohumları, partilerüstii bir konu olmasını. 
millî iradenin bir şefkat, ve atıfet eseri olarak 
tahakkuk ettirmesini beklediğimiz siyasi af
fın gecikmesine sebebolmuştu. 

Mütaakıben ikili Karma Hükümet düş
müş, yerini üçlü Karma Hüküm m'e devretmişti. 
13u Hükümet de programında af konusuna yer 
ayırmış ve (son bir sene zarfında memleketin 
siyasi huzurunu zedelemiş olan siyasi af ko
nusunun sarih hudutlar içinde halledilmesini 
kararlaştırmıştır.) Kararlaştırılan bu esaslar, 
Hükümete katılan siyasi partiler ve bağımsız
lar tarafından müştereken hazırlanmış bulu
nan koalisyon protokolünde de yer almıştı. 

Bu konuda ehemmiyetli olan husus, vatan
daşı huzurdan ve çalışmaktan alıkoyan siyasi 
istismarın durdurulmasıdır, diye işaret etmiş
tir. 

Hükümet programının Millet Meclisinde 
görüşülmesi sırasında partimiz, siyasi af is
tismarının bugüne kadar vatandaşı huzurdan 
ve çalışmaktan alıkoyduğuna dair Hükümet 
teşhisinin- doğru olduğunu kabul etmiştir. Ve 
fakat, bulunan bu formülün istismarı önle
yin vatandaşı huzur içinde çalışma imkânı
na kavuşturup kavuşturrnıyaeağm] şüpheli 
bulmuştur. Protokolda siyasi affın ne se
beple külli değil de kısmî olduğu anlaşılama
mış ve bir kısım siyasi mahkûmların affı hak
kında hiçbir anlaşma yapılmadığına göre bun
ların durumları da münakaşa mevzuu olmakta 
devam edeceği beyan edilmiştir. Bu hal biz
zat Hükümetin teşhisine göre de vatandaşı hu
zurdan ve çalışmaktan alıkoyacak bir mesele 
olarak devam edecektir. 

Şu vaziyete göre bulunan formül huzur ve 
sükûnu teminden mahrumdur. Bu defa imzala
nan protokolda da yaraların tamamiyle tedavi -

Bıı devrede de partimiz, siyasi affın parti
ler tarafından bir istismar konusu haline ge
tirilmemesi ve basının da bu konuyu vatandaş I 
sevgi ve münasebetlerini bozucu, ayırıcı ve yi- I 
kıçı bir düğüm haline sokmaması, ancak millî I 
iradenin bir şafkat ve atıfeti olarak aksettirmek I 
suretiyle millî vicdana yerleştirilmesini ve niha- I 
yet bu konuya partiler üstü mesele halinde müs- I 
tereken bir hal şekline bağlanması yolunda hü-
yük gayretler sarf etmiş, gerek resmî temaslar
da ve gerekse Meclis kürsülerinde bu kanaatini 
mütaaddit vesilelerle umumi efkâra aksetti r-
miştir. 

Hükümet Programının Millet Meclisinde 
görüşülmesi sırasında, partimiz, geçmiş siyasi 
mücadelelerin vatandaş kitleleri arasında ek
tiği kin, intikam ve husumet tohumlarının kor
kunç olduğuna işaret etmiş ve vatanın bu his
lerle birbirlerini izliyen ve gözlüyen insan kit
lelerinin davranışı ile huzura başvurmıyacak-
larmı ve bu hislerin taşmasiyle büyük faciala
ra meydan verilebileceğine tebarüz ettirmişti. 
Nitekim, tarihte bunun ibret verici misâlleri 
olduğu, devlet adamlarının gerek millî ve ge-
rekse milletlerarası alanlarda kitleler arasın
daki kin ve düşmanlık İrislerini silmeyi hedef J 
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sinden ziyade kısmen tedavisi yoluna gidil 
bu tedavi için de memleket bünyesinde ve Dev-
lethı bütün tenkil âtı nd a. devamlı huzurun te
min edilmesi şartından vazgeçilmiş bulımnıak
ta clii\ 

Uzun tarihi tekamülden alman derslerin 
hak ve hürriyetleri koruyacak tedbir ve mües
seseleri bünyesine alan yeni Anayasa muvace
hesinde bundan sonra bir iktidarın meşrui
yet- dışına, çıkabilmesinin hiç de kolay olmadı
ğını, böyle bir yola. sapmayı düşünebilecekler 
olursa karşılarında Anayasa. Mahkemesini, 
hürriyet nizamına bağlı bütün kuvvetleri, ba
sını, gençliği, 27 Mayıs İhtilâlinin ibret der
sini ve haklarına, bağlı bütün bir milletin hu
zursuz mukavemetini bulacaklarına... temas 
edilmişti. 

Muhterem a rkada şiar, 
Bir de siyasi suçlara dair genel afların ta

rihi tekamülüne kısaca göz atalım : 
Siyasi genel affın ilk yazılı şekline Milât

tan önce 4 ncü yüz yılda Atina'da rastlanır. 
Thrasybnlus otuz tiranı Atina'dan sürdükten 
sonra, ilân ettiği «geçmiş şeyleri unutma» ka
nunu ile vatandaşların mazideki siyasi fiille
rinin artık İmPızalardan silinmesini ve bu 
konuda, takibatın durdurulmasını emretmiş
tir. 

îç ayaklanmalar ve kargaşalıklarla, dolu 
Fransız tarihinde bir çok defalar genel af çi
le ;;ı r11 dıu'ı görü 1 müştüv. 

Amerika'da iç savaşlardan sonra 1862 tari
hinde Başkan Linkoln, 17 Haziran 1862 tarihli 
Karardan aldığı yetkiye dayanarak ilân 
ettiği genel afta Güneylilere karşı hiçbir 
husumet beslomiyeceğini ve eğer memlekette 
ahenk ve vahdet temenni ediliyorsa, artık, bir
birimize karşı duyduğumuz dargınlıklardan 
vazgeçmeliyiz demiştir. 

Siyasi tarihimizde bu gibi duygulardan 'mül
hem olarak 150 İlklerin dahi affedildiği her
kesin malûmudur. Tarihî tekâmül bakımından 
şu hususları da kısaca arz etmekte fayda mü
lâhaza ederiz. 

Hukuk anlamı içinde siyasi suçların diğer 
suçlardan ayrı bir hüviyet iktisabetmesi ve hu
kuki bir mefhuma, bürünmesi asırlarca, evvel 
başlamıştır. 

tik zamanlarda si vasi suçlar, âdi suçlara na
zaran daha şiddetli 'bir şekilde cezalandırılmış 
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ve âdi suçlular hakkında caiz görülmiyen suç
luların ladesi muamelesi, siyasi suçlular hak
kında da tatbik edilmiştir. Fakat 18 nci asrın 
sonlarına doğru Fransa'da daha liberal bir te
lâkki uyanmış, siyasi suçlular hakkında daha 
merhametli, daha şefkatli ve dalha yumuşak 
davranılması temayülleri belirmiş ve bu su
retle siyasi, hukuki anlamı tebellür etmiş ve 
âdi suçlardan ayrılması neticesi sağlanmıştır. 

Bundan sonra birbirini taki'beden ihtilâller, 
inkılâplar neticesinde telâkkilerin ve rejimle
rin değişmesine yol açmış ve işlenen fiiller itiba
riyle siyasi suçlu addedilerek mahkûm olanlar, is
yan ve ihtilâl muvaffak olması halinde günün 
birer kahramanı mertebesine yükselmesi siyasi 
suçun, hukuki anlamında derin değişikliklere 
yol açmıştır. 

İşlenen fiillerin tamamen samimî bir kana
at mahsulü olarak vatanın iyiliğine matuf ol
ması, şahsi garaz ve menfaatlerden uzak bu
lunması göz önünde tutularak bu suçu işliyen-
lere âdi suçlulardan daiıa farklı bir muamele 
tatbik adilmesi neticesini doğurmuştur. Nite
kim, Frans'a.'da. 1832 Kanunu, siyasi suçlular 
için ölüm cezasını kaldırmıştır. 

Derece derece bu gelişme, devletler arasın
da, siyasi mücrimlerin iade edilmesi prensibi
nin doğmasına ve tatbik edilmesine yol 'açmış
tır. 

Öteden beri af, suça veya. özellikle afla il
gili suça icazet ve ruhsat verme 'anlamında te
lâkki edilmemiş ve bu esastan 'hareket ede
rek özellikle siyasi suçlarda affa uğrıyanlarm 
yeniden siyasi faaliyette bulunma 'haklan kal
dırılmış veya kısıtlanmıştır. 

'Tasanda, affedileceklerin siyasi faaliyetleri
ni yasak eden hükme rağmen arta kalan bir 
avuç insanı, milletin şefkat ve atıfetinin bir 
tezahürü olarak yuvalarına dönmelerinden 
endişe etmenin mâkul bir izahını bulma-

iıın mümkün olmadığını, af mevzuunun 
vatandaşı huzurdan <ve çalışmadan alıko
yan bir mesele haline getirildiğini bizzat Hü
kümet tarafından ifade ve itiraf edildiğine 
göre külli bir affa gitmenin, yaraları tam te
davi etmenin ve bu konuyu siyasi münakaşa 
mevzuu katinden çıkarmanın daha yerinde bir 
hareket, olacağı şüphesizdir. 
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Bütün bu görüş ve temennilerimize rağmen, 

yine affın kısmi olarak derpiş edilip kanun 
tasarısının bu çerçeve içinde hazırlandığı gö
rülmektedir. 

Gerek tasarı ve gerekse protokol, (hukuki 
bir görüşü ifade edememektedir. Şöyle ki: 

Hukuk bakımından Yasama meclislerinin 
af salâhiyeti keyfî olarak bir tahdide müsait 
değildir. Ve bu yetki parti mülâhazalarına ta
bi olamaz. 

Eğer bir memleketin mevzuatı hukuki bir 
çıkmaza veya çatışmaya müncer olur ve mah
kemeler yolu ile bu güçlük kabili izale bulun
mazsa bu hususu kanun vâzıı af yetkisiyle hal
leder. Böyle bir çatışni'a halen çeşitli yönler
den mevcuttur. 

Siyasi mahkûmların büyük 'bir kısmını af
fedip geri kalan hir avuç insanı ve aslî failler 
affedilirken (fer'i) fail mevkiinde olan me
murları millî vicdanın şefkat, mürüvvet ve 
atıfetinden maihrum bırakmak hasretle bekle
diğimiz huzuru sağlıyamıyacaktır. 

Hükümet tasarısının esbabı mucihesinde ve 
Millet Meclisinde Hükümet adına verilen iza
hatlarda bu kanaatimizi değiştirecek hiçbir 
mâkul ve meşru sebep ortaya konulmamıştır. 

Tasarının hakiki esbabı muci'besinin mille
te açıklanmıyan bir sır olarak muhafaza edil
mek istendiği anlaşılmıştır. Böyle bir tutum 
Hükümet ne derse desin açık rejime değil an
cak kapalı rejime yakışır. Biz Millet Partili 
Senatörler olarak siyasi mahkûmların toptan 
aflarınm memleket huzuruna, hizmet edeceği 
ve milletin büyük ekseriyetinin müşahade edi
len şefkat ve atıfet duygularına uygun olaca
ğı kanaatini taşımakta devam edeceğiz. 

Toptan bir siyasi affa taraftar olan insan
ların bu kanaatlerine rağmen, kısmî bir affı 
sağlıyan tasarının aleyhinde oy vermiyecekle-
ri de tabiîdir. 

Kısmi affın memleketimize (hayırlı ve uğur
lu olmasını candan diler hepinizi hürmet ve 
muhabbetle selâmlarım. (Alkışlar) 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Grup 
adına küçük bir tavzihte bulunacağım efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA FERİT ALPlSKEN

DER (Manisa) — Muhterem arkadaşlar, Ada

let Partisi Müşterek Grup Başkanı ve Genel 
İdare Kurulunun tabiî üyesi olmam hasebiyle, 
vâki olan bir yanlışlığı tavzih etmek durumun
da kaldım, affmızı dilerim. 

Biz birinci koalisyona girdiğimiz zaman af
fın memlekete huzur ve sükûn getireceğine sa
mimî olarak inanmış bir parti olarak ilk ön
ce koalisyon şartları arasına, sonra, da koalis
yon beyannamesinden Hükümet programına in
tikal ettirmiş idik. Hükümet programının tat
bikat olarak da sonraları müşterek genel ku
rullarda bunun pazarlığını, yahut konuşmasını 
yaparken, 10 sene üzerinde durduk. (Gülüşme
ler) Her siyasi konuşmanın bir pazarlık ol
duğunu da kabul etmek lâzımdır. Hattâ bey
nelmilel konuşmalarda da, dâhili konuşmalar
da da bu kalbi! müzakereler pazarlık mahiye
tini taşır ve şimdi yatırım yapmak ist-iyen es
ki bir arkadaşımızın bugün iddia ettiği gibi 
«o zaman 10 sene veya 6 seneye razı oklular
da bunu, Adalet Partisinin Genel Kurulu ve 
müşterek grupu engelledi» diye ima buyurdu-. 
kıi". Bunun vâridolmadiğimi en bariz .misal; 
Muhterem Başvekilin Büyük Millet Meclisin
de ve radyoda verdikleri beyanattı t-. Başbakan 
orada buyurdular ki, «Bein af işini ne şekilde 
ele aldı isem, <o şekilde gidiyor. Ne bir san
tim ileri ne 'bir santim geri gitti, bu hususta: 
hiçbir zaman fikrimi değiştirmedim.» demek 
ki. Başbakanın bu sözleri esasen koalisyon çö
zülmemiş olmasa idi dahi 'af böyle olacaktı. O 
halde Adalet Partisi Müşterek Grupunun bu
rada her hangi bir mesuliyeti yoktur. Her Ada
let Partili 'bugün de affın siyasi bir yatırım 
mahiyeti -almaması arzusunu daimî olarak ta
şımaktadır. 

İkincisi, yine muhterem bâzı senatör arka
daşlarımız Adalet Partisinin kongrelerini tel
mih ederek, affın siyasi bir istismar konusu 
yapıldığını ve bu arada partimizdeu bâzı şikâ
yet ve kırgınlıklarını söylediler. Muhterem 
arkadaşlarım, takdir buyurursunuz ki, parti 
kongreleri, demokrasinin seminerleridir. Par
tiyi sevk ve idare edenler ne 'kadar sıkı dav
ranırlarsa davransınlar, gayrimesııl kişilerin 
kendi adlarına olan partideki • konuşmalarını 
önliyemezler. Ve bu hususta şüplhesi olan muh
terem. senatör arkadaşlarımıza ben, teşrif edip 
de genel merkezden çıkardığımız tamimleri, 
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verdiğimiz -emirleri ve kendi ler inin ecum.a sı
k a n hâdiseler le ne kada r mücadele etliğimizi 
ve bu husus ta ne 'kadar samimî olduğumuzu 
daima ispata. 'hazırım. İki hususlar ı iyice tah
k ik etmeden indi ve ea'buk 'hükümlere gidil
memesini bilhassa, istirhamı ederim. Mâruzât ım 
bu kadard ı r . (Sağdan alkımlar) 

BAŞKAN — Sayın Tunç kana t 
MAYDAP TUNOKANAT (Tabiî Üye) -

Tat l ı bir hah ar havası içinde, kucaklaşan par t i 
ler, 'Hükümetin getirdiği af tasarısını, sürat le 
»•ecirip kanunlaş t ı rmaya, k a r a r vermiş «-örtünü
yorlar . Bir deklarasyonla. Ibirleştiklerini ilân 
öden par t i ler i bu mesut neticeye ulaşt ıran se
bepler aynı olsa dahi henbirinin maksadı diğe
rinden farklı ve başka olsa gerek. 

Affın lüzumuna ve memlekete huzur getire
ceğine dair olan gerekçesinin tahli l ine burada. 
girişmek istemiyorum. Kakat, 'bundan çok da
ha. önemli ve geniş va tandaş kütlelerinin refahı 
ile ilgili kanun la r d u r u r k e n mailidir!: ve belli bir 
azınlığı ilgilendiren Af Kanununun olağanüstü 
•bir gayre t sari ' edilerek Meclis ve Senatodan ge
çirilmesinin mucip sebepleri üzerinde kısaca 
d u r m a k isterim. 

Ben, durumu aydınla tacağına yardımı olur 
düşüncesiyle 18 Nisan 1960 tar ihl i Meclis mü
zakeresi zabı t lar ından bâzı naki l ler yapmak -su
retiyle ha t ı ra lar ın ızda o günkü havayı tazele
meye çalışacağım : 

Meclisin gündeminde, 'Bursa Mebusu Maz
lum Kayalar ve Denizli Metbıusu Baha Aıkşitın 
('. H. Par t i s in in yıkıcı, gayr imeşru ve kanun 
dışı faaliyetlerinin memleket satihında cereyan 
tarzı ve bunların mahiyetinin nelerden ibare t 
o lduğunu tahkik, teshil; ve memleketin her ta
rafında. yaygın bir halde görülen kanun dışı .si
yasi faaliyellerin muhtelif sebeplerine intikal 
etmek, matbuat meselesiyle adliye idari mevzu
atın ne -suretle tatbik edilmekte o lduğunu tet
kik eylemek üzere Meclis t ahk ika t ı açılmasına 
dair takr i r i var. Uzun olan takr i r okunduıktan 
sonra söz alan t ak r i r sahiplerinden Mazlum Ka
yalar , çok vazılb olan t akr i r in i b i r kere de kür
süden izah et t ikten sonra Milletvekili Suphi 
Baykam'ın söz sırasını Malatya. Mebusu İnönü'
ye bırakması üzerine kürsüye gelen Sayın İnö
n ü ' n ü n yapmış olduğu tar ih i konuşmadan bâzı 
kıs ımları veriyorum. Sayın İnönü, «Simdi ar
kadaş lar , bövle bir salâhivet istemek insanların 
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dün, bugün değil yüabin sene evvelden beri red
det t ik ler i bir anlayışt ır . B u hem h u k u k prensi
bi ne aykır ıdır . Bir insan hem davacı, aynı za
manda hükünıcü ve aynı zamanda tatbikatçı 
olamaz. Davacı olan bu encümen, hükmünü ver
miş olduğu halde bu hükmü tatbik etmek için 
de salâhiyet istiyor. Bu salâhiyet bütün hukuk 
telâkkiler inin dışındadır , Anayasanın üstünde 
ve kanun dışındadır . Düpedüz gayr imeşru bir 
taleptir .» demektedir , ( lö rü lüyor ki, sakı t la r ın 
Ana.ya.saya. aykırı faaliyetleri ve bir baıskı ida
resi tesisi için gayretleri, zabıt larla ve Sayın 
İnönü, nün ifadeleriyle de saibitfir. 

Sa-met Ağaoğltı Vidan sonra tokra r kürsüye 
gelen. Sayın İnönü: «Mğer insan hakları yürü
tülmez, vatandaşl ık haklar ı zorlanırsa, baskı 
rejimi ku ru lu r sa ihtilâl, behemehal olur. Biz böy
le b i r ihtilâl içinde bulunanlayız., böyle b i r ih
tilal dışımızda, bizimle münasdbe'ti olmıyanlar 
ta raf ından yapı lacakt ı r . Biz demokra t ik rejim 
de:dik, demokra t ik rejim kurulmuştur . Bu de
mokra t ik rejimi is t ikametinden ayır ıp ba!skı re
j imi haline götürmek tehlikeli bir şeydir. Bu 
yoldan devam ederseniz ben de sizi ku r t a r a 
mam.» (Sağılan, bravo sesleri ve alkışlar) (Sol
dan gülüşmeler) . 

Ne k a d a r isabetli bir teşhis ve ne ' kada r doğ
ru bir failimin. 

Biliuidiği gibi bu konuşmadan sonra. O. H. 
Partisi , Meclisi terk- etmiş, t ak r i r içeride kalan 

'.mebuslardan iki muhalife karşı büyük bir ek
seriyetle kabul edilmiştir. Tahk ika t Bneümeni 
seçimine -'i'.îd mebus katılmış ve bilindiği gibi 
encümen faaliyete geçmiştir. Bütün ikaz ve 
uyarmala r karşısında, takınılan tav ı r ise yine 
herkesin malûmudur . («örülüyor ki affı iste
nenimin öyle iddia edildiği gilbi. suçları sadece 
pa rmak ka ld ı rmak tan ibare t değildir . 

İkt idar , bütün uyarmalara rağmen, gayr i 
meşru, kanunsuz. Anayasaya aykı r ı tu tumlar ı 
na devamla, bir baskı rejiminin her tü r lü gay
rimeşru vasıta ve yol lar ım kul lanarak , memle
keti sürat le 28 Nisanın kan l ı olaylarına ve ni-

ihayel 27 Mayıs İhtilâline zorla sürüklemişler
dir. 

27 Mayısı meşruluğa götüren yolu onlar ha
zır lamışlardır . ö n ü n ü z e serdiğim misal gibi 
yüzlercesini daha saymak mümkündür . 27 Ma
yıs 19'60 lan sonra teessüs eden Millî Bir l ik 
İdaresinin yeni Anayasa ile iktidarı devret t iği 
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tarihin üzerinden bir sene dahi geçmeden bu af 
tasarısı huzurunuza niçin getirildi? Hakikatte 
demokrasiye inanmayanların, inançlarında ne 
gibi, ani bir değişiklik ofmuşturda, temellerinde 
27 May ÜS bulunan reni rejimimizin lütuf ve atı
fetine lâyık •»•örülmüşlerdir. Ben ortada bunu 
haklı gösterecek en ufak bir emare daıhi göre
miyorum. 

Burada affı istiyeu iki grup vardır: Bun
lardan birinci gri ip a. mcnsubolanlar: Seçimler
de af propagandasıyla işe başlı'yttnlardır. Halk
la yaptıkları konuşmalarda her ne pahasına 
olursa, olsun affı en kısa zamanda çıkarmayı 
vatledegelmişlerdir. Bunlara. göre; 27 Mayıs 
gayı i meşrudur. .Meşru bir iktidar devrilmiş ve 
iktidar mensupları da haksız yere mahkûm 
edilmişlerdir. Yapılan bu büyük haksızlık sü-
mtle tamir edilmeli ve -mazlumlar umumi bir 
afla tahliye edilmelidir. Asıl hedef iktidardır. 
(»elecek seçimleri kazanarak mukabil bir ihti
lâl zaruridir. Sakıtların yakınları iş ve suç or
takları oban bu kimseler kendi teminatlarını da 
afta 'bulmaktadırlar. îşte bu grupun ana dü
şünce ve hedefleri kısaca bunlardır. 

İkinci grup ise; son on sene içinde en faz
la baskıya mâruz kalmış, maddi ve mânevi za
rarlara. uğramış fakat buna rağmen 27 Mayısa 
kadar mücadele ve direnmelerine devam etmiş 
olanlardır. Bunlar da affa taraftar görünüyor
lar. Fakat mazur görülsün bunların dayandık
ları hakiki af sebebini ben hennüz keşfedeme
dim. Eski devrin özlemini duyanların affı le
hinde olmalarına şaşmanı, fakat, son on sene
nin cefasını çekmiş olanların bu tasarıyı tas-
vibetmelerine bir türlü akıl erdiremedim. Eski 
devirde kayalına birkaç kere kastedilen Sayın 
Başbakan İnönü'nün bu kanun tasarısının Mec
liste kabulü münasebetiyle söylediği «Bugün 
mühim bir eser vücutla getirdiniz» sözlerinin 
mânasını da anhvamadığımı belirtmek isterim. 

Bu afla., Sayın İnönü'nün vermiş olduğu tâ
vizlere bir yenisi tkıha ilâve edilecektir. 27 Ma
yısın aleyhinde verilen 'bu büyük tâviz evvelâ 
onu koparanları kuvvetlendirecektir. 

(îeride kalanları da kurtarmak için umumi 
af kampanyası yeniden bir huzursuzluk konu
su yapılarak 'asılanlar için saygı duruşlariyle 
mevkut okutmalar alabildiğine gelişecektir, ve 
bunlar ffzami d'-reeede istismar edilecektir. 
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Buna mukabil, Atatürk ilkelerine bağlı ve 

27 Mayisin meşruluğuna inan'nnlar ayrı saflar
da. birleşeceklerdir. Atatürk dcvrinile.rin.nm ko
ruyucusu ve 27 Mayısın asıl sahibi zinde kuv
vetlerle bunların karşısında bulunanların ara
sındaki mücadeleyi bu lif şiddetlendirecektir. 

Zamanın her şeyi halledeceği prensipi maal
esef Sayın inönü'yü her zaman haklı çıkarma
mıştır. 

lf)4() da başhyan demokrasi denemelerinin 
zamanla milletçe benimsenip yerleştiğini gör
mek için, ordunun her 10 senede bir ihtilâle 
zorlanmasını beklemenin çok pahalı ve tehli
keli bir nıetol olduğunda ise herkes müttefik
tir. 

Önümüzdeki af tasarısının -beklenilen huzur 
yerine huzursuzluk âmili olacağı ve demokrasi
mizi çıkmazlara sürükliyeceğine inanıyorum. 
IVu ortanı içinde affa taraftar olmadığımı arz 
etlerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN* —- Sayın Ağırnaslı. 
(Kifayet takrirleri vur sesleri) 
Efendim, gruplar adına konuşanlar, buna 

dâhil değildir. 

NİYAZI' AĞIRBAŞLI (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlarım, sabırların son raddede ol
duğunu idrak ediyorum. Gkayet kısa konuşaca
ğım. ITele. yazılı, çok güzel konuşmaları dinle-
di'kten sonra, l>u derece ince bir meselede, ra
hat bir konuşma yapabilmenin güçlüğünü idrak 
ediyorum. Bu itibarla, beni de sükûnetle din
lerseniz. belki gelecek günler için faydalı bir
takım telkinimiz veya hissi düşüncelerimizden 
mülhem faytkılı noktalar bulunabilir. 

Kıymetli arkadaşlarım. 27 M'ay ıs İhtilâlinin 
meşruiyetini Anayasaya •koyduktan, ve yine ay
nı meşruiyeti partiler adına imzal'ariyle temhir 
ettikten sonra, maalesef gelecek yıllara, gele
cek devrelere muzaf ve matuf olarak siyasi yatı
rımlar yapmak sevdasına kapılanlar oldu. Biz 
bu memleketin geleceğini aydınlık görmek istiyor
sak, dağarcıklarımızda, sadece af teraneleriyle 
milletin huzuruna çıkmaktan uzaklaşmalıyız. 
Biz milletin kaderine istikamet verecek bir bilgi 
dağa; cığiyle çıkmazsak memlekete ve millete ya
zık olur ve bu iş de yürümez ve huzur da gelmez. 

Muhterem arkadaşlarım, belki bu beyanımı 
bir siyasi teşekkülün topuna izafe etmek istedi-
Cvim zehabına kapılanlar olabilir, Bu itibarla 
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tavzih ediyorum; topyekûn hiçbir siyasi t eşek- I 
külü kasdetmiyorum ve onların kül halinde böyle 
bir düşünceye sahibolmadıkları inancını da yine 
huzurunuzda ifade etmek isterim. Bu siyasi te
şekkül içinde de birçok idealist ve vatanperver 
arkadaşların bulunduğunu belirtmek benim için 
vicdani bir borçtur. Maalesef siyasi ahlaktan 
bahsedip de, korku günlerinde yürekleri sadece 
şahıslarının endişesi ile çarpan ve birtakım ta
ahhütleri imzalamış veyahut kabullenmiş bulu- | 
nan ve fakat, zamanı gelince, meydana, 'belki de I 
inanamıyarak, «Af» diyerek çıkan bir zihniyet 
makbul olamaz, biz bunu takbih ediyoruz. 

Siyasi ahlâk, inandığını en büyük tehlikele
rin karşısında da, kılı kıpırdamadan müdafaa 
etmektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu memleketin gele- i 
ceğine, demin de işaret ettiğim gibi, aydınlık ] 
bir istikamet verebilmenin şartları, birbirimize I 
sımsıkı sarılmakta, fikirlerimizde samimî ve ya- | 
JMCU olmakta, ve geçmişi süngerle silmektedir. ı 
deleceğe, 27 Mayıs İnkılâbının, ve 27 Mayısın 
getirdiği Anayasanın ışığı altında, samimiyetle, 
namuskârlıkla, ümitle bağlanmaktadır. Ben, bu 
ümit ve samimiyete bihakkin yürekten sahip 
bir insan olarak, huzurunuzda konuşmaktan haz 
duyarım. | 

Kıymetli Senatör arkadaşlarım, biz de insa
nız, elbette ki yüreklerimizde şefkatin, merhame- I 
tin, atıfetin yeri vardır. Bir İhtilâl yapılmış, 
2 ne i Cumhuriyetin kurulmasına yardımcı ol
muş, Anayasanın tekevvününde rol oynamış Milî 
Birlik İdaresinin idealist unsurlarını huzuru- ı 
nuzda muhabbetle selâmlarım. 

Af mevzuunda onların da vicdanları ve yü
rekleri tamamen bizimle beraberdir. Buna emi
nim. Ama bâzı endişeler izhar ediyorlar. O en- j 
dişelerin bâzılarını ben de vicdanımda duyuyo- j 
rum. Eğer burada konuşulanların dışında, köşe 
bucak, siyasi yatırımlar yapılmakta devam edi
lecekse, eğer gelecek seçimler için inanmadığı- Ş 
mız dâvalarda siyasi yatırımlarla hissiyat tahrik 
edilecekse, eğer akşam söylediğini ertesi günü 
inkâr eden birtakım siyaset bezirganları bu j 
mumlarını söndürmeyip, yalanlarını idame etti-
rip vatandaşın hissiyatını tahrik ederek gelecek 
seneler için yatırım yapmakta devam edecekse, 
ben de şahsan, siyasi huzurun geleceğine ina- ! 
nanLardan değilim I 
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Turhan Kapanlı arkadaşımın çok isabetle 

işaret ettiği bâzı hususlarda kendisini tamamen 
takdir ederim. 

Ben Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin bir 
mensubu olarak arz edeyim ki, ihtilâlden önce 
Demokrat Parti icraatının, karşısına dikildik. 
Demokrat Parti iktidarının son yıllarda kötüye 
gitmekte olduğunu gördük, sık sık telkin etmeye 
çalıştık. Bugün bunun muhaselbcsiııin zamanı de
ğildir. Geçmiş hâdiseleri unutacağız. 

Bu kanun, ile affedilecek olanların çıkıp, ra
hatlıkla, ellerindeki mesleklerini icra edecekleri
ni, ailelerinin başında, kendi hayatlarını idame 
ettireceklerini ümidettiğim için rahatça bu tekli
fe beyaz rey vereceğiz. 

"Klğer tahrikler veya siyasi yatırımlar devam 
eder; kemli liyakatlerinin ve değerlerinin çok üs
tünde olarak gelecek parlâmentolarda da bulun
mak gayretini, sadece bu gayreti düşünerek bir
takım yatırımlar yapacak olurlarsa, .yazık olur 
m'ileie, yazık ederler demokrasiye. Ve onları ta
rih demokrasinin kaatilleri olarak tel'in eder. 

Kıymetli arkadaşlar, bu akşam vereceğiniz 
kararla, öyle sanıyorum ki, bir sayfa, bir safha 
tamamen kapanmış olacak ve memleketin istik
bali üzerinde beraberce, kafa kafaya, omuz omu
za, vicdan, vicdana çalışmak imkânı gelecek ay
dınlık günlere ışık tutmak üzere, yeni bir devir 
bağlıyacaktır. Ben, bu akşamki geç vakitlere ka
dar vııkıılbulan müzakerelerin bu gelecek aydınlık 
ve güzel günlerin müjdecisi olmasını bütün kal
bimle temenni ediyorum. 

Kıymetli senatörler, önümüzde birçok yapıla
cak işler vardır. Mühmel ve dâvalarının birçoğu 
perişan halde bulunan bu vatanın üstünde, sev
diğimiz ve .yürekten bağrımıza basmakla mükel
lef bulunduğumuz, yalın ayak köylümüz, ırgatı
mız ve işçilerimizin dâvaları vardır. Bunları hal
letmek için beraberce, el birliğiyle çalışacağız. 

İnşallah, geçmiş günlerin topunu unutarak, 
aramızda kaynaşırız ve hep beraber hizmet etme
ye çalışırız. Bunu arkadaşlarımdan rica ederken 
şu hususu da belirteyim : Geçmişi silelim, gelece
ğimize inanalım ve bu nevi er, geç sahibini kü
çültücü yatırımları yapmış olanlar utanç duya
rak, bunlardan vazgeçsinler. 

Sadece, burada şunu belirtmeden goeemiyece-
ğim. Daha önce konuşmuş olan arkadaşlarımız te
mas etmi§ olsalardı, ben temas etmiyeeektim. Bu 
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noktanın şimdi zamanı değil, diye geçecektim; 
ama, buna temas eden olmadı. Buna da dokunma- j 
dan geçemiyeceğim. (Neymiş o, sesleri) J 

Ceza evlerini dolduran ve ceza evlerindeki bu- j 
lunuş sebeplerinin mesuliyetinde bâzılarımızın j 
paylarımız bulunan, geçmiş idarelerin payları 
bulunan, muhtelif suçlardan yatan 90 bin vatan
daşın da bu Af Kanunundan faydalandırılmak- ı 
rını cidden temenniye şayan bulurum. Fakat de
nebilir ki, bu suçluları affedelim derken... 

iBAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, mevzu ile alâ
kası yok. 

(NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Bu sa
dece, patronaj müesseselerinin kurulmaması ve 
Devletin iş sahaları meydana getirmemesinden 
doğmuş olan suçlar, suçlular için de bir Atıfet ve 
şefkat olurdu. 

Hürmetlerimle selâmlarım hepinizi. 
Allah, affı millete hayırlı etsin. 

İBAŞKAN — Altıncı olarak süz almış olan 
Sayın Uzunlhasanoğlu. 

ıSIRRI UZUNHASANOĞLU (Bolu) — Muh
terem arkadaşlar, 

Huzura doğru açılan cezaevinin kapısından 
hususi ve kısmi bir affa nail olarak çıkan bir 
miktar kader mahkûmlarımın ardına takılan dü
şüncelerimiz, bizi her yönden daha faydalı olaca
ğı mülâhazasiyle yarın umumi ve geniş çapta bir 
affın çıkarılması temennisine yönelmektedir. 

Vartamın üst menfaatiyle kabili telif oldukça 
yeri ve zamanı gelmek kayıt ve şantiyle millî ira
denin tezahürünü daima ön plânda tutmak şiarın
da olan ve bu duygularla meşbu bulunan bizler 
bu siyasi affı huzurun taun kendisi olarak değil, 
huzura giden yollardan ancak biri olarak telâkki 
etmekteyiz. Hattâ daha ileri giderek yurdun bü
tün ceza evlerinde yatan mahkûmlara sâri olmı-
yan bu tarzdaki mahdut cepheli affın diğer bin
lerce mahkûmun ve onları da bekliyen mevhum 
binlerce ailenin üzerinde, infial âmili olacağı ve 
bu bakımdan onları daha faz1!a mağdur edeceği 
kanaatindeyim. Bunun için gönül arzu ederdi 
ki, !bu af daha genişliğine, uzunluğuna ve derin 
ligine olsun. Huzura giden yollardan biri olarak 
tavsif ettiğim bu yolun da gerçekten huzurun 
kapısını ardına kadar açması için, birtakım şart
lara riayet zaruretiyle bizi karşı karşıya bırak
makta olduğunu <ia unutmamak lâzımdır. O da- 1 
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'mahkûmiyetlerini istilzam, eden bir hâdisede rol 
oynıyanlarm, bu affa mazhar olanların, mahkûm 
edenlerle af edenlerin aynı bu vatanın çocukları 
olduklarına, kafaları ve kalMeri aynı şeyleri dü
şünüp hissettiğini ve nihayet nasıl, ve ne şekilde 
anlaşılırsa, anlaşılsın ve nasıl bilinirse bilinsin 
hepsinin büyük bir hüsnüniyetle hareket ettikle
rinin kabulü lâzım geldiğini ve haddizatında da, 
böyle olduğunu ve her hareketlerinin, yalnız bu 
vatan ve millet için olup bunun asla başka türlü 
tasavvur ve tahayyülüne imikân olmadığını be
nimsemektedir. 

İşin bu noktasında domdk istiyorum ki, affın, 
aradığımifz huzuru sağlaması için hiçbir kimse 
ve hiçbir parti ve teşekkül tarafından bunun ile
risi için siyasi bir yatırım yapılmaması, istismar 
edilmemesi, her parti ve zihniyetin ve fikrin is
tikametlerinin üstünde tutulan bir konu olduğu
nun yalnız anlaşılması değil, aynı zamanda efkârı 
umumiyeye anlatılması şarttır. Huzur istiyorsak 
af müessesesinin dejenere edilmemesi zaruridir. 
Aksi takdirde aradığımız ideallerden birini çok 
geride bırakmış ve belki de huzursuzluğun müseb
bibi olmuş oluruz. Bu yönden bütün nazarı dik
katinizi bu noktaya doğru celbeder ve bilhassa bu 
mühim mesele üzerinde teksif olunmasını istir
ham ederim. 

Büyük Meclisimizin önümüzdeki teşriî hayat
ta, mümessili bulunduğu millî arzu hedef ve is
tikametinde daha süratli, daha hayırlı, daha müs
mir ve isabetli adımlar atacağına inanıyor ve bu 
inançla mutmain ve müteselli oluyoruz. 

Karma Hükümetin sunduğu bu af tasarısı ile 
taahhüt ve program ahkâmından şimdilik birini 
daha yerine getirmiş olduğumuzu müşahede et
mekle kendisine şükranlarımızı arz ve bu misillû 
diğer takdire değer, mesaisinin tevali etmesini 
temenni ederiz. Millî vicdanın atıfetinden, bü
yüklüğün ve bilhassa Türklüğün özel şanından 
olan af müessesesinin harekete geçirilmesi huzu
run şartlarından biri olarak kabul olundukça fay
dalı bir olaydır. 

Bu sebeplerle tasarıya müspet oy verilmesini 
ve binnetice çıkacak kanunun 'memleketimiz için 
hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Daha 7 üye söz istemiş bulunu
yor. Diğer taraftan beş tane de müzakerenin ki
fayeti .takriri vardır, Bir tanesini ohxtuywum. 
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A D A L E T B A K A N I A B D Ü L H A K K E M A L 1 

YÖRÜK (Ankara Milletvekili) — Müsaade eder
seniz Hükümet adına konulmak isterini. I 

B A Ş K A N — Buyurunuz efendini. 
A D A L E T BAKANI A B D Ü L H A K KUM AL 

YÖRÜK (Ankara Milletvekili) — Çok muhterem 
Başkan, çok muhterem Senato üyeleri; bu kanunu 
huzurunuza. gel iı* niş olan Hükümet, yüksek ma
lûmları olduğu gibi, bir Koalisyondur. Her koa
lisyonda, o lduğu 5*i'bi, bu koalisyonda da partiler, I 
hangi noktalarda, ne dereceye kadar ileri git inek 
suretiyle cemiyetin vicdanına tercüman oldukla
rını idrak ederler ve nihayet meydana getirilmiş 
olan koalisyon şaı t namesi ile ku ru lan Hükümet , 
o şartnameye göre, birikirlerine karsı .müteahhit I 
bulunduklar ı hususları tahakkuk ettirmek yoluna I 
giderler. I 

Koal isyonun bir şart ı , Anayasayı ihlâl su- I 
ç.ıı. ile .mahkûm (edilmiş bulunan şahısların o e- I 
za larmdan 4 er senenin affını tazammuu I 
eder nıahiycttedi • ve bunun t a k a r r ü r eden bir- I 
t ak ım bükümle i de vardır . 2(> Hazi randan I 
evvel int işar etmiş olan bu koalisyon şart ı , bu- I 
gün hiçbir har f i değişt ir i lmeden, ne bir ten- I 
kis, ne bir ilâve yapılmaksızın, huzurunu- I 
za getiri lmiş bulunuyor . I 

Koalisyon hurin niçin lüzum gördü-' Her I 
hangi bir tav iz venııek için mi? Hayır . Ko- I 
al isyouu teşkil eden •) part inin mümessilleri I 
de her hangi bir taviz vermek suret iyle , koa- I 
lisyonun dışındaki diğer par t i ler yahu t efkâ- I 
?'i umumiye nazar ında yükselmek gibi bir ga- I 
ye takibetmiyordı ı . Koalisyonu teşkil eden 
pa r t i l e r Türk milk-tinin atıfet ve şefkatle müm- I 
taz o lduğunu ve bunun tar ihî bir şiarı oldu- I 
ğunu bi lerek sırf o maksat la bu af hususunu 
tezekkür etmiş ve arz ettiğim şar t l a r -dahilin
de bir Af K a n u n u getirmeyi efkârı tımumi-
yeye karş ı t amamen deruhte etmiş bulunmak- I 
tad ı r . F i lhakika eiimlenizin bildiği gibi bütün ih
t i lâ l ler ve inkı lâplardan sonra husule gelen 
bâzı mahkûmiyet karar la r ın ın bir müddet son
ra , affı, b i r itiyat olarak, bütün tar ih bo-
vunca kendis ini göstermiş olan sosyal bir mü- j 
essesedir. Affı bir sosyal müessesi1 addelmek I 
lâz'imgelir. Bunun mahiyeti hukuki olmaktan 
ziyade sosyaldir, içt imaidir . 

İnsan la r gelmiş ve geçmiş hâdiseleri kıs i 
men veya t amamen unu tmak isfedikkri za- I 
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man, nasıl birbir lerini af ve insafla davra-
mrhı.rsa, cemiyet de şu veya bu sebeple tec
ziye etmiş olduğu insanları , ''bilhassa, siyasi 
suçluları bir müddet sonra kısmen veya ta
mamen affetmek lüzumunu hisseder. 

Af içt imai bir vakıadır . "Koalisyonu ten
kil v<hm Hükümet , bu içtimai, vakıanın Türk 
milletinin ta r ih inde bir kere, iki 'kere değil 
müker re ren t a h a k k u k etmiş olan affın bir di
ğer suret ini , bir d iğe r misalini vermek için 
bütün gayre t in i sarf .etmiştir. Fi lhakika, bu 
Af Kanununun sahasının d a r o lduğundan bah
setti ler. !>ıı. af hususunda bir görüş olabi
lir. Kaka t Hükümet olarak bir, bunun dar 
o lduğuna k a a n i değiliz. Esasen cemiyetlıer de. 
ye tk i sahibi olan gerçek insanlar gibi süb
jekt i f bak ımdan değil, fakat objektif bakını-
dan muhtardır , İler kuvvet imkânla t ahakkuk 
eder. İmkân meveudolmadıkça, kudretin, tahak
kukuna imkân yoktur . Bu kudret ancak im
k â n nisbolimh1 t ahakkuk eder. Hükümet tam 
mânas iyk ortn hadde kalabilmek için nasıl ko
alisyonun teşekkülüne t akaddüm eden günler
de muayyen bir ceza miktarını mahkûmiyet ten 
tenzil einu-k ile iktifa etmeyi lüzumlu görmüş
se bunu kendisi için vasat k i r had addetmişse 
huzurunuza o t aahhüdüne tamamen sadık 'ka
larak bu vasat hadle gelmiştir. Biz H ü k ü m e t 
olarak bir taraftan huzura varalım derken, di
ğer taraf tan huzuru or tadan ka ld ı racak bi r ta
kım sebepler ihdas etmemeyi, şüphesiz icra •me
suliyetini dc'-uhde etmiş bir heyet olarak, her 
şeyden fazla *?;öz önünde tu tmak mecburiyetin
deydik. Bu mreburiye! i l asavvur ediniz ki yal
nız, huzurunuza takdim ettiğimiz kanunun iz
harında doĞ'ı!, daha. :.'(> Hazirandan evvel id
rak etmiş bulu uma kfa. idik. Ye şundan -mem
nunuz ki, bizim o ^iin almış olduğumuz karar
da, hatalı olmadıkımızı bugüne kadar gelen hâ-
disa! ispat etmiş bulunmaktadı r . Ve o karar ı 
mızı huzurunuza get i rmek imkânını bulmuş 
oluyoruz. 

Muhterem senatörler , 1 ki numaralı Kanun 
hakkında, da bâzı a rkadaş la r taraf ından, bâzı 
fikirler ileri sürüldü. 

I >AŞK AN" Rimdi, o meVzudan bahsetme
ye mahal yoktur . JÜÎ numarnh Konunla, hu 
mevzuun bir "alâkası yoldur. ' ('Konuşsun ses
leri^ , -•'.'-• .V" •: ' ' " ' : 
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ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Devamla) — Bir noktanın tavzihine 
yüksek müsaadelerinizi rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Mucip Ataklı arka
daşımız beyanlarında muhtelif misaller verir
ken bir bakanın söylemiş olduğu sözü burada 
mevzuubabsettiler. Bunun bir bakan arkadaşı
ma atfedilen bir söz olması itibariyle ve bu •ar
kadaşımın her hangi bir yanlış hissin içinde 
bulunmamasını sağlamak maksadiyle, huzuru
nuzda meseleyi tavzih etmek isterim. Bakan ar
kadaşımız, şimdi burada yoklardır. Yeni Tür
kiye Partisinin, affı temin ettiği gibi bir söz 
söylememiştir. Mevzuubahis kongrede, sekiz 
muhalife karşı kuvvetli bir ekseriyetle Af Ka
nununun Millet Meclisinde kabul edildiğini ifa
de etmiştir. Fakat gazetelere başka suretle ak
setmiş, olan bu sözlerini bu Bakan arkadaş er
tesi günü bir başka kongrede tavzih etmek lü- I 
zumunu hissetmiş ve bu vuzuhlu ifadeleri de I 
gazetelerde yine neşredilmiştir. Bu hususu hu
zurunuzda açıklamayı hem Hükümete mensup 
bir arkadaşımızın bir itham altında kalmama
sını temin için, hem de şahsan kendisinin böy- I 
le bir söz sarf etmek kabiliyetinde bulunmadı
ğını bildiğim için açıklamayı vicdani bir vazife 
bildim. I 

MUAMMER OBUZ (Konya) — Kendisi gel
sin, tekzibetsin. I 

ADALET BAKANİ ABDÜLHAK KEMAL 
YÖRÜK (Devamla) — Kendisi namına müsaa
denizle ben tekzibediyorum. Kendi el yazısı da I 
buradadır. I 

Efendim, hepinizden lütfen itimat ederek I 
halen icra mesuliyetinni uhdesinde bulundur
makta olduğum, Hükümetinizin arz etmiş oldu
ğu bu kanun lâyihasını kabul etmenizi istirham I 
ederek, huzurunuzdan hürmetle ayrılıyorum. I 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun komisyon. I 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎHNÎ 

BETÎL (Tokat) — Muhterem arkadaşlarım, ko- I 
nuşan arkadaşlarımızdan bir kısmı affa taraf
tar olmadılar, bir kısmı da affın daha şümullü I 
olması gerektiği üzerinde durarak, ileriye ait 
temennilerde bulundular. Komisyonumuzun I 
kendisini ileriye ait temeniler üzerinde muta- I 
lâasmı söylemek için yetkili saymadığını ifade I 
etmek isterim. | 
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Yine hemen ifade etmek isterim ki, affın 

partilerüstü tutulması gerekir. Af bir sosyal ve 
hukuki müessesedir. Ayrıca belirtmek isteriz 
ki, arkadaşlar, affı âmili, hükümlerin hatalı ve
ya mahkûmiyet cezalarının ağır olduğu düşün
cesi değildir. Bu af cemiyet huzurunu sağlamak 
amacını taşımaktadır. Bu af, büyük Türk mil
letinin lütuf, atıfet ve şefkat eseridir. Affın 
amacına ulaşmasını, Türk milleti için hayırlı ol
an asını diliyoruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sözcü ve Adalet Bakanı ko
nuştular. Son söz Senato üyesinin olduğuna 
göre, sırada olan bir üye konuştuktan sonra, 
kifayet takrirleri oylarınıza arz edilecektir. 

Şimdi söz sırası Sayın Suphi Karamanın
dır. Buyuran. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Ana
yasa ve hukuk dışı tutum ve davranışla-
riyle meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara 
karşı direnme hakkını kullanarak yapılan 27 
Mayıs 1960 devrimini ve temelinde bu özel
liklerin bulunduğu başlangıç kısmında açık
lanmış olduğu halde, Türk Milleti tarafından 
kabul edilen 9 Temmuz 1961 Anayasası ve bu 
Anayasanın geçici birinci maddesine göre 
yapılan dürüst seçimlerle, Anayasanın 63 ve 
mütaakıp maddeleri esaslarına göre kurulan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun bir par
çası olan Cumhuriyet Senatosunun Sayın Baş
kanı ve Sayın üyeleri; 

Yüce Senatomuz bugün; Anayasa ve hukuk 
dışı tutum ve davranışları ile meşruluğunu kay
betmiş bir iktidarın, Türk adaleti tarafından 
mahkûm edilmiş bulunan siyasi suçlularının 
cezalarının kısmen affı hakkındaki kanun ta
sarısını müzakere etmektedir. 

Bu metin, 25 Ekim 1961 tarihinden beri 
yasama görevini yapan Millet Meclisinde bu
güne dek görülmedik bir süratle gündeme alın
dı ve kabul edildi. Senatoda gündeme almışı 
da bu sürat temposuna uyduruldu. Yüksek 
Meclislerin; bu konudaki hassasiyeti, Anayasa
mızın kişi hak ve ödevleri, sosyal ve iktisadi 
ve ödevler, siyasi haklar ve ödevler bölümle
rinde yer alan millî dayanışmayı, sosyal adaleti, 
ferdin ve toplumun refahını gerçekleştirmeyi 
mümkün kılacak köklü memleket dâvalarının 
hallinde de göstereceklerine inanmak istiyoruz. 

Siyasi suçluların affı meselesi ile halk ef
kârı bir yıldan beri işgal edilmiş bulunmakta-
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dır. Sözlerimi tekrar teyideıı arz etmek isterim 
M, halk efkârı af meselesi ile bizatihi olarak 
meşgul olmamıştır, İşgal edilmiştir. Politikayı 
şahsi menfaatlerini toplum menfaatine tercih 
şeklinde •anlıyanların tutumları sonucunda halk 
efkarı af meselesi ile işgal edilmiştir. «Bu mil
let ekmek istemiyor, yol istemiyor, okul iste
miyor yalnız af istiyor» denilerek Türk milleti
nin aklıselimi ile, izam, toplum olarak kalkın
ma ihtiyaçları ile ve tüm millî menfaatleri ile 
alay edilmek gibi duru mi a m düşülerek halk ef
kârı işgal edilmiştir. Af; geri alınabilecek bir 
hak ve haksızlıkların tamiri şeklinde bir husus 
olarak gösterilmek suretiyle bugünkü Anaya
sa. nizamının ve rejimin temelini teşkil eden 27 
Mayıs 1960 İhtilâline karşı bir davranış şek
linde vaz'edilerek halk efkârı işgal edilmiştir. 
Affın merhamet zırhına bürünenler ve bu yol
da kendi saflarında en önde koşanlar şahsi po-
litîkakvrım geçmiş devrin menfaat ve yağma
cılık mirasının ortamında en iyi yürütebilin e 
imkânlarını bulmuşlardır. Ve nihayet bütün 
memleket meselelerini kenara iterek yalnız af
la. uğraşaukır bunu '27 Mayısa karşı bir hare
ket haline sokmak basiretsizliğinden ve gaf
letinden kurtulamadıkları için belki de affı ge
ciktirmişler. faydalı olmak istedikleri kişilere 
zfı rarl ı olmuşlardır. 

Millet Meclisinde ve Senatodaki 'konuşma
larda iyi niyet sahibi hatipler, affı bir hak de
ğil, iradei milliyenin bir atıfeti olarak göster
mişlerdir. Sosyal ve hukuki yönden 'affı bir 
atıfet olarak kabulü en tabiî bir neticedir, ih
tilâl devrinde Yüksek Adalet Divanınca, ihti
lâl devri öncesi mevzuatı içerisinde verilmiş 
olan siyasi cezaların affını, bir davranışla geri 
alacağımız bir hak şeklinde gösterme temayü
lü hukuki yönden iradei milliyeyi ve buna vü
cut veren Anayasayı zorlıyun bir teşebbüs ma
hiyetinde kalmaya mahkûmdur. Evet siyasi af
fın Parlâmentodan bir hak olarak değil, iradei 
•milliyenin bir atıfeti olarak çıktığı ilân edile
cektir. Meselenin hukuki görünüşü de budur. 
Fakat, politik davranışlar ieerisinnde 27 Mayı
sa karşı bir tutumla bugüne kadar en iyi bir 
yatırım finansmanı olarak kullanılmak istenen 
affın, bundan sonra da aynı şekilde suiistimal 
edileceği muhakkaktır. Bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da çıkarılmış olan affın atı
fet değil hak olarak geriye alındığı il ve ilçe 

kongrelerinde ifade edilecek, çeşitli vesilelerle 
halk topluluklarına fışıklanacaktır. 

İşte çok yakın bir misal, 1o Kkimde at' 1 aşa
risi Millet Meclisinden geçtikten sonra bir gün 
sonra 14 Irkimde af isteğini en çok su isti mal 
etmiş olan bir partlnlin, genel 'başkanı refakatim 
de 30 milletvekili ve senatörün Kay seri ye 
bir kafile halinde gitmiş olmaları elbettekıi bi
linerek yapılmış hesaplı bir işti. Ama iki 
gün evvel de beş partinin topluma huzur vade
den müşterek tebliğ yapılmıştı. Bunun ne de
ğeri vardı.' Politika ahlâkı bunun bir taktık 
olarak yapılmasını emretmişti. (4enel Başkan 
daha. önce de yurt gezilerine bir maksadı mah
susla. Kavseriden başlıyordu. Kayseri İl kon-
gre'Sİnkle 14 Ekimde neler konuşuldu Ancak. 
bilinenler şunlardır. 

1. Siyasi mazlumlara, evet siyasi mazlum
lara misafirperverlik .eklen fcayserilile,re teşek
kür edilmiştir. 

2. Keza Kayserililer bütün vatanın, büyük 
bir milletin (üleşini bağrında sığındıran insan
lar olarak vasıflandı rıîımıştır. 

.">. Genel başkan «Kısmi af çıkmıştır. Ya
rın gejri kalanlar üzerinde d una dağız» 
demişler. Ve iki gün evvelki partilerarası müş
terek tebliğe rağmen «Bizim ımüeadelemiz di
ğer partilerle değil, onların başında bulunan 
memleket mukadderatım nereye götürdükle
rini bilmiyeııierkî ve sabit fikiKh'tiyledir.» İfa
desinde bulunmuşlardır. 

imzaladıkları partilerarası müşterek tebliğ
de 27 Mayısa -''Milli Devrimimiz» diyenlerin 
iki gün sonra Kayseri'deki siyasi mahkûmları 
«Siyasi mazlumları» «Büyük bir milletin çilesi» 
deyimleri ile halka sunnıalarındaki makyave-
lizımi bütün Türk Milletinin, Türk milliyetçi
lerinin ve tarihin önüne sermek isterim. 

Bugün burada şefkat ve atıfet oylarınızla 
kabul edilecek affın, bu günedek olduğu gibi, 
bundan sonra, da haksızlığın tamiri, bir hak 
olarak alındığı propagandasının yapılacağı gün 
gibi meydandadır. Vıe mesele de bitmemiştir. 
Atatürk dıevrinde de Anayasanın ihlâl, edil
diği gerekçeleri ile arşive kaldırılan genel af 
teklifleri pek yakında «Huzurun şartı» slogan
ları ile tekrar gündemlere alınmak istenecek, 
Hükümet, ve koalisyon buhranları yaratılacak, 
huzursuzluk, devanı ettirilecektir. Çünkü ikin
ci 'koalisyon Hükümeti, Hükümet teşkili pro-
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tokolüııde tanzim ve vadettiği şekilde, siya
si affı bu suretle gerçekieştirmce affın genel 
affa kadar giden safhaları için artık elde ser
maye kalmamıştır. Yeni sermayenin Hükümet 
buhranları ile sağlanmasına gidilecektir. 

Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet 
Divanınca mahkûm, edilenlerin cezalarının kıs
men affını derpiş eden ıbu tasarı kanunlaşa
cak ve yarından itibaren yürürlüğe girecek
tir. Yarından sonra ne olacaktır?.. Bunu bil
mek için kâhin olmaya lüzum yok. Geçmiş ve 
yakın hâdiselerin ışığı altında şunlarm olaca
ğını hemen söyliyebiliriz. 

Kanunun neşrini mütaakap, bu paıüman-
terlerden sabık parlm an terlere yüzlerce teb
rik telgrafı çekilecektir. 

2. Hemen akabinde Ankara'dan Kayseri'ye 
Parlâmento üyelerinden mürekkep bir büyük 
kafile hareketle, bizlere yaptırmak temen-
nilıerini Millet Meclisi kürsüsünden ifade et
tikleri, Kayseri Hapishanesi kapısının açılış 
töreninde hazır bulunacaktır. Eğer beş gün 
evvelki partilerarası müşterek tebliğin hâlâ 
yürürlükte olduğu kanaati hâkim ise, bu ka
file her partinin mümessillerinin katıldığı bir 
karma kafile de olabilecektir. (Gülüşmeler, 
o kadar değil, sesleri) 

3. Parlâmento tatile girecek, üyelerinin 
kendi bölgelerinde «siyasi mazlumlar» ı kar
şılamaları imkân altına alınacaktır. 

4. Yurdun birçok yerlerinde davul zur
na şenlikleri ile bir kısım siyasi partiler ara
sında siyasi ıaffı kendi .gayretlerine mıal ertme 
yarışı yapılırken eski devir alışkanlıkları ha
tırlanarak karşı partileri tahrik edecek ha
reketlere tevessül edilecek ve eğer Hükümet 
ve parti idarecileri tedbirlieri bulunmazsa bu 
af huzuru getirmiyecek, mevcut huzuru da 
götürecektir. 

5. Tertip edilecek eğlence ve balolarda 27 
Mayısa karşı geniş ölçüde deşarj olma imkân
ları bulunacaktır. 

6. Genel af kampanyasına 'geçilecek •huzurun 
şartı buna bağlanacaktı]-. jMillete ekmek, yol, 
okul yerine yine af vadedilecektir. 

7. Hükümet ve onun başında (bütün müşkül
leri tarihi şahsiyet ile hal kudretini gösteren baş
kanını yıpratmak için yakın bir tarihte kampan
ya açılacak, Hükümet ve koolisyon -çıkmaza soku-
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larak buhran yaratılacak ve affın mütebaki saf
ihasını protokolüne alan hükümetler aranacaktır. 

8. Zaman ve zemin uygun olursa siyasi ma
lumlara siyasi haklarının verilmesi de sağlanacak 
ve seçimlere gidilecektir, 

9. Ve nihayet bir milletvekilinin bir Kayse
ri mahkûmuna söylediği gibi «Haşa minhuzur 
sizler varken Meclis bizim yerimiz olamaz, bizim 
vazifemiz sizleri kurtarmaktır. îşte kurtardık, 
buyurun Meclisinize» denecektir. (Gülüşmeler) 

10. Ve nihayet 27 Mayıs Anayasasının tat
bikatı 27 Mayısın mahkûm ettiği şahısların eli
ne terk edilecektir. 

Arkadaşlar, İdareyi milliyenin lütuf ve atıfe
ti olan affın karşısında değilim, fakat haksızlığın 
tamiri mahiyetinde igösterilmek istenen ve hak 
olarak İstenen affın şiddetle karşısındayım. 
(Bravo sesleri alkışlar.) 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkında
ki önergelerden Ibir tanesini okutacağım. Hepsi 
aynı mealdedir. 

Senato 'Başkanlığına 
Af Kanununun tümü üzerindeki müzakere

lerin kifavetini arz ve teklif ederiz. 
ıBitlis 

Cevdet Gebeloğlu Sırrı 
Bolu 

Uzunha'sanoğlu 
Tekirdağ 

Selâmı Üren 

BAŞKAN — 1 tane takrir daha vardır, hep
si aynı mahiyettedir, Reyinize arz ediyorum. Mü
zakerenin kifayetini kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Müzakere kâfi gürülmüştür. 

Maddelere geçilip ivedilikle müzakeresi husu
sunu oyunuza arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Di
vanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen 

affı hakkında kanun 

M Al )J>U İ. — 11)24 tarihli ve 491 sayılı Teş
kilâtı Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin 
kaldırılması ve jbâzı hükümlerinin değiştiril
mesi hakkında. 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kurulan Yük
sek Adalat Divanınca Anayasayı ihlâl suçundan 
Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesi gere
ğince mahkûm edilmiş olanların, bu m ahkâmı-
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yetlerine ait ilâmlarında yazılı muvakkat hür
riyeti Ibağlayıcı cezalarından dörder senesi ile 
muayyen bir mmtakada ikametle emniyeti umu
miye nezareti altına alınma cezaları affedil-
miştir. 

BAŞKAN — (Madde hakkında söz istiyen, 
yok... Maddeyi reyinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

•MADDE 2. — Bu kanunun hirinci madde
sinden faydalananlar hakkında Ibihakkin veya 
meşrutan tahliye tarihinden itibaren, hu mah
kûmiyetlerinin tabiî neticesi olan, kanuni mah-
curiyet halinde bulundurulmaya ve 'hususi ka
nunlarında yazılı muayyen ;bir meslek ve sana
tın icrasının men'ine dair hükümler tatbik olun
maz. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kalbul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kahul edenler... Etmi
yenler... Madde kalbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında Mite ve aleyh
te söz istiyen var mı? Yok... Heyeti umumiyesi 
açık oya konması hakkında takrir ivardır. Okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet 

Divanınca mahkûm edilenlerin kısmen affı hak
kındaki kanun tasarısının açık oya sunulmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Cum. Bşk. Kon. Cum. Bşk. Kon. Cum. Bşk. Kon. 
Burhanettin Uluç Esat Çağa Ömer Ergün 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Mucip Ataklı Sami Küçük 
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Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 
Tabiî Üye 

Emanullah Çelebi 
Tabiî Üye 

Mehmet öz güneş 
Tabiî Üye 

Suphi Karaman 
Tabiî Üye 

Suphi Gürsoytrak 
Tabiî Üye 

Şükran özkaya 
Tabiî Üye 

Haydar Tunçkanat 
Tabiî Üye 

Kâmil Karavelioğlu 
Ta:biî Üye 

Fahri özdilek 

Tabiî Üye 
Ekrem Acuner 

Tabiî Üye 
Refet Aksoyoğlu 

Tabiî Üye 
Vehbi Ersü 
Tabiî Üye 

Selâhattin özgür 
Tabiî Üye 

Sezai O'Kan 
Tabiî Üye 
Sıtkı Ulay 
Tabiî Üye 

Muzaffer Yurdakuler 
Cum. Bşk. Kon. 

Sadi Koçaş 
Tabiî Üye 

Osman Koksal 
Cum. Bşk. Kon. 
Nevzat S engel 

BAŞKAN — Kanunu açık oya sunuyorum. 
Kanunu kabul edenler beyaz, reddedenler kır
mızı, müstenkifler yeşil oy kullanacaklardır. 
Şayet kırmızı oy puslalan bulunmıyanlar varsa 
beyaz kâğıt üzerine ret yakarak verebilirler. 

(Yoklama suretiyle oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan var mı? 
Oylama muamelesi bitmiştir. 

Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Di 
vanmca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen 
affı hakkındaki açık oylamanın neticesini arz 
ediyorum : Oya iştirak eden üye sayısı (149) 
dur. (126) kabul, (23) ret vardır. Kanun (126) 
oyla kabul edilmiştir. Memleket için hayırlı ol
masını temenni ederim. (Alkışlar) 

18 Ekim Perşembe günü saat 15 te toplan
mak üzere Birleşime sonveriyorum. 

Kapanma saati : 22,28 
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Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen 

affı hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.; 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Mansur Ulu soy 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saiuı Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

üye sayısı : î 85 
Oy verenler : ı 4 Q 

Kabul edenler : 126 
Reddedenler 2 3 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 34 
Açık üyelikler 'A 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL ESKİŞEHİR 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 

BOLÜ 
Kahini Arıkaıı 
Sırrı Uzunhasanoğiıı 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki düzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsa.i 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
A 2 m i Erdoğan 

EDİRNE 
Talisin Banguoğlu 

ELÂZIĞ J*J XJ f i &J X \JT 

öelâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

Uavsi Uç a gök 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
ıs izanı etti n Özgül 

GÎRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
İla üt -Zarbun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Al<yürek 
L^ethi Başak 
Ethem Mdierneneiüğlu 
Rifat Öztürko/Lne 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Bere Turan 

İZMİR 
İzzet Birant 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdeınli 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Mııamme;' ()'bıı/ 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tıılımay 
Nüvdt Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 
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NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gcııer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RÎZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapantı 
K'â z mı Yurdaku 1 

SAMSUN 
O em alettim Bul ak 
Eothi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 
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SİİRT 

Lâtif Aykut 
SÎNOP 

Suphi Battır 
SİVAS 

Ahmet Çckenıoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
(>sm aıı Iha eıba 1 o£,1 u 
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TRABZON 

Yusuf Detmirdağ 
Kesat Zaloğlu 

URPA 
Esat Mahmut Karakurl 

UŞAK 
Kâmıil Coşkun oğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmae. 
Neşet Çetdntaş 

ZONGULDAK 
TiU-ılî Remzi Baltan 

[Reddedenler] 
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TRABZON 

Yusuf Detmirdağ 
lîeşat Zaloğlu 

URPA 
Esat Mahmut Karakurl 

UŞAK 
Kâmıil Coşkun oğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmae, 
Neşet Çetdntaş 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 

ddedenler] 
Selâhattiu Özgür 
Mehmet Şükran Özkay; 
Haydar TunçkanaL 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakııler 

wMlmıy anlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Kİ krem. A cim er 
Rei'et Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Em amil Lalı Çelehi 
Vehbi Ersü 
Suphi (iürsoytrak 

TABU ÜYELER 
Kadri Kaplan 

AFYON KARAHISAR 
Kaslın Haueıoğlu 
Celâl Tevfik Karasu pan 
(H.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Om ay 

ANTALYA 
Mehmet îlkuQan (1.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

Suphi Karaman 
Kâmil Kar a veli oğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 

[Oı/a h 
BALIKESİR 

Hasan Ali T ürker 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hali t Sarakaya 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (t.) 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamil, Tigrel 
(Başkan V.) 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

HATAY 
Vehbi Aksoy (1.) 

İSTANBUL 
Oo.lil Oevhcnioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Kin is Kansu 

KARS 
Turgut Göle (I.) 
Methnıet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

0. BAŞKANINCA SE 
ÇtLEN ÜYELER 

Cevat Açık alın 
Âmil Artus 
Hidayet Aydı ne r 
Ömer Ergün 
Kili ver Kök 
S ahir Kum tin oğlu 
Kâzum Orhay 
Necati özdeniz 
Adil Ünlü 

C. BAŞKANLIĞINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Esat Çağa 
Sadi Koeas, 
Nevzat Sen gel 
Burhan ettin Uluç 

KONYA 

Mustafa, Dine kil 

KÜTAHYA 

Osman Cevdet Erkut. 

MANİSA 

Emin Açar 

MARDİN 

Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 

1. Ş. Atasağun (Baş
kan V.) 
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ORDU I TUNCELİ I C. BAŞKANINCA SE 

Zeki Kumrulu .Mehmet Ali Demir ÇÎLEN ÜYELER 
TRABZON URFA Hasan Kangal 

Şevket; Bnladoğlu | Vasi'i Gerger (İ.) | Ragıp Üner 

/ A çık üyeliklerJ 
Tabiî Üye I 
Samsun I 
İstanbul. 1 

Yekûn 3 
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Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyesi Talât Oran'ın, Meclis araştırması 
teklifi üzerine seçilen üç kişilik Araştırma Heyetinin raporu 

(\ SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

C. Senatosu Bilecik Üyesi Adalet Partili Dr. Talât Oran'ın Bilecik olayı hakkında Meclis araş
tırması açılmasını istiyen önergesinin Genel Kurulca kabulü ve Araştırma Komisyonu seçmek için 
Başkanlık Divanına yetki verilmesi üzerine Divanca 17. 9 .1962 günü Araştırma Komisyonuna seçil
miştik. Görevimizi yerine getirmek için 23 .9 .1962 günü Bilecik'e ve 24. 9 .1962 günü de Pazar-
yeri'ne giderek mahallinde gerekli incelemeler yapılmış, olaya tanık olan Bilecik milletvekilleri Or
han Tuğrul ve Sadi Binay ile şikâyetçi Senatör Talât Oran'ın 26 ve 27.9.1962 günleri Mecliste 
ifadeleri alınmıştır. Toplanan delillere göre olayın aşağıdaki şekilde cereyan ettiği kanaatine varıl
mıştır : 

Adalet Partisinin Pazaryeri ilçe kongresinde vatandaşlar havaların çok sıcak olması sebebiyle 
kahvelerin önündeki trotuvarlara masa ve iskemle koyarak oturmak istedikleri halde buna Bele
diye Reisi vazifesini yapmakta olan kaymakamın razı olmadığından şikâyet yollu bahsediyorlar. 
Bunun üzerine Senatör Talât Oran kaymakamla görüşüyor ve bu yasağın kaldırılacağına dair 
kaymakamdan vait alıyor. Fakat bilâhara Bilecik'te yasağın kaldırılmadığını öğrenerek valinin 
evine telefon ediyor ve durumu anlatıyor. Vali meseleyi inceliyeceğini söylüyor. Bunu mütaakıp 
milletvekili arkadaşlariyle Söğüt kongresine gitmiş olan Senatör Talât Oran oradan Bilecik Vilâ
yeti Hukuk İşleri Müdürüne telefon ederek trotuvarlarda oturma yasağının kaldırılması için yap
tığı müracaat üzerine valinin ne muamele yaptığını ve ne karar aldığını soruyor. Yasağın kaldı
rılmadığını telefonla öğreniyor. 

Bilecik'e avdette 13 Ağustos günü Talât Oran ve Adalet Partisi milletvekilleri Sadi Binay ve 
Orhan Tuğrul valiyi ziyarete gidiyorlar. Vali misafirlerine gazoz ikram ediyor. Talât Oran yine bu 
yasağın kaldırılması için söz açıyor. Vali buna imkân olmadığını, kanunun müsait bulunmadığını 
söylüyor. Senatör Talât Oran : - ö halde •siz insan düşmanısınız, diyor. Beklemediği böyle bir söze 
birdenbire muhatabolan vali sarsılıyor ve elindeki gazoz bardağını sert bir şekilde kavrayıp bırakı
yor. Ve : - Bana bu şekilde hareket edemezsin. Senatör filân dinlemem, şimdi seni pencereden aşağı 
atarım, diyor. Ve zile basıyor. Vali sözlerine şunları da ilâve ediyor : - Bana bu şekilde hitabeden 
Cumhurbaşkanı da olsa aynı muameleyi yaparım, içeri giren hademeye hitaben de : - Polis çağır, 
bu beyi dışarı çıkarsın, diyor. MilletvekillerindenŞadi Binay'm hademeye hitaben; oğlum sen git biz 
işimizi hallederiz, demesi ürerine vali de odacıya dışarı çıkmasını söylüyor. Bu suretle hava sakin
leşiyor. Vali kanunun olayla ilgili maddesini okuyor. Senatör Talât Oran ve milletvekilleri muhte
lif ilçelere ait dileklerini not ettiriyorlar. Onbeş yirmi dakika sonra makamı terk ediyorlar. Sena
tör Talât Oran çıkarken arkadaşlarından ayrılıyor ve vali ile birkaç dakika görüşüyor. Veli ile 
yalnız cereyan eden bu görüşme valinin ifadesine göre şöyledir : Senatör valiye, (Benim kalbim 
cam gibi şeffaf ve hassas, sizinki de öyle olduğu için fazla hassasiyet gösteriyoruz. Kusura bakma
yın) demiştir. Senatör Talât Oran'ın ifadesine göre kendisi arkadaşlarından geriye kalarak : - Vali 
Bey bu yaptığınızı Ankara'da takibedeceğim. Burada memleket meseleleri geri kalmasın, diye ses 
çıkarmadım, demiş ve valinin elini sıkmıştır. Vali cevap vermemiştir. 

Bu olaydan bir hafta evvel adları geçen milletvekilleri ile Senatör Talât Oran'ın valiye yap
tıkları bir ziyaret sırasında Talât Oran seçimlerden sonra valiyi ziyarete geldiği halde geçirdiği tra-
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fik kazası yüzünden Bilecik Hastanesinde yatarken valinin kendisini ziyarete gelmediğini hatırla
tan senatör, valiye ; 

— Hastanede yatarken beni ziyarete gelmediniz, protokolü bilmiyorsunuz, kaba hareket ediyor
sunuz, demiş vali bu söze (evet ben protokolü bilmem.) diye cevap vermekle yetinmiştir. 

Netice : 

1. Senatör Talât Oran'm valiye hitaben (Sen insan düşmanısın) demesi valinin sert tepkisine 
sebebolmuştur. (Görgü şahitleri Sadi Binay ve Orhan Tuğrul'un ifadelerine bakınız) 

2. Olaydan bir hafta evvelki ziyaretleri sırasında Senatör Talât Oran in, ziyaretini iade etme
diğinden bahsile, valiye : Protokolü bilmiyorsunuz, kaba hareket ediyorsunuz, demiş olması da 
valinin bir hafta sonraki hâdisede (sis insan düşmanısınız) sözüne sert bir şekilde tepki yapmasına 
yardım etmiş olabilir. 

3. 5237 sayılı Kanunun 28 nci maddesiyle Pazaryeri Belediye Zabıtası Talimatnamesinin 7 nci 
maddesine göre trafiğin kesif olduğu yerlerde trotuvarlara iskemle ve masa koydurulmaması gere
kir. 

4. Söz konuşu kahvelerin Eskişehir Bursa, Bilecik - İstanbul asfalt yolları üzerinde oldukları 
görülmüştür. Bilhassa yaz aylarında bu hatlar üzerinde trafiğin kesif olduğu malûmdur. Bu sebeple 
trotuvar ve yol üzerine masa ve iskemle konmasının gelip geçme ihtiyacım tazyik edeceğinde şüp
he edilemez. Geceleri trafik hafiflediği için bu yasak uygulanmamıştır. 

5. Valinin, ağır bir tahrik karşısında kalmış olmasına rağmen, gösterdiği tepki normalin üs
tündedir ve tecviz olunacak dereceyi aşmamıştır. (Milletvekillerinin ifadelerine bakınız.) 

6. Bilecik Milletvekili Sadi Binay'in ifadesine ve Bilecik Adalet Partisi, C. H. Partisi ve G. K. 
M. Partisi mensuplariyle yapılan temaslara göre valiyi Bilecik halkı sevmektedir. Çünkü, bütün 
partilere karşı tarafsız hareket etmektedir, Çalışkandır, köy yollarını ve bir kısım okulları yaptır
mıştır. (Milletvekili Sadi Binay'm ifadesine bakınız.) 

Keyfiyet saygılarımızla arz olunur. 
9 . 10 . 1962 

Araştırına Komisyonu Başkanı Araştırma Komisyonu Üyesi 
O. B. Seçilen Senatör Kırşehir Senatörü 

Amil Artm Ali Rıza Ulunman 

Araştırma Komisyonu Üyesi 
Niğde Senatörü 
Kudret Baykan 
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CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

14 . 8 . 1962 Pazartesi günü Bilecik Valisi Ali Aksoy'u makamında milletvekilleri Orhan Tuğ
rul ve Sadi Binay ile birlikte vilâyet meselelerini görüşmek üzere ziyaret etmiştik. 

Halkın dilekleri meyanmda olup kendisine mütaaddit defalar duyurduğumuz halde yerine ge
tirmediği Pazaryeri kazası ile Bilecik merkezind3ki vatandaşların bu çok sıcak günlerde kahvele
rin ve dükkânların önündeki trotuvarlarda sandalya atıp oturmalarını menetme keyfiyetini bir 
defa daha hatırlatmıştık. Fakat bu ricalarımızı yerine getirmiyen ve getiremiyeceğini bildiren 
valiye hitaben ben de, sen insan düşmanı mısınız ki vatandaşlara bu eziyeti yapıyorsunuz demem 
üzerine; bana hakaret ediyorsunuz şimdi sizi kolunuzdan tutup pencereden atarım, dedi. Bununla 
da yetinmiyerek masanın üzerinde bulunan bardağı eline alarak üzerime atmak üzere iken Millet
vekili Orhan Tuğrul çok ileri gidiyorsunuz, diyerek kolundan tutup mâni oldu. 

Ben ise siz beni buradan atamazsınız zira ben burada millî iradeyi temsil ediyorum, demem 
üzerine ben seni değil Reisicumhuru bile dışarı atarım, bak şimdi görürsün seni nasıl dışarı attı
rırım, diyerek zile bastı. Odacı içeri girdi bunun üzerine odacıya hitaben polisi çağır bu Senatörü 
dışarı atsın dedi. Odacı bir harekette bulunmayınca vali ne duruyorsun ben emir veriyorum, dedi. 
Bunun üzerine iki milletvekili daha vahim bir hâdiseye meydan vermemek için odacıyı dışarıya 
çıkardılar. Ben ise sükûnetle hâdiseyi olduğu yerde bırakarak valinin kendisine memleket mesele
lerini görüşmeye devam etmemizi rica ettim. İki milletvekili ile bir saatten fazla bir zaman vilâ
yet meselelerini görüşüp makamından ayrıldık. 

Ertesi günü yukarda arz ettiğim hususları muhtevi bir telgrafı Başbakana ve İçişleri Bakanına 
çektim. Aradan 12 gün geçmesine ve telefonla İçişleri Vekili ile görüşmeme rağmen vali hakkında 
hiçbir muamele yapılmayınca 27 . 8 . 1962 tarihinde bu defa iki milletvekili ile birlikte keyfiyeti 
Başbakana bir defa daha telgrafla bildirdik. Buna rağmen vali hakkında hiçbir idari takibat ya
pılmamış olup kendisi halen Bilecik'te vazifede bulunmaktadır. 

Yukarda bahsettiğim hâdiselerin Anayasanın 90 ncı ve İçtüzüğün 177 nci maddesine müsteni
den tahkiki zımnında bir Tahkikat Encümeni teşkilini veya Meclis araştırması yapılması imkânla
rının Başkanlık Divanında tetkikini mütaakıp Senatomuz Genel Kurulunda karar istihsaline teves
sül edilmesini derin saygılarımla arz ve rica ederim. 

6 . 9 . 1962 
Bilecik, Senatörü 
Dr. Talât Oran 

27 . 9 . 19(>L> 
Bilecik Senatörü Talât Oran'm ifadesidir : 

Pazaryeri ilçe kongresinde delegelerden biri vali beyin kahvelerin önündeki trotuvarlara' otu-
rulmasını yasak ettiğini beyan etti. Halbuki yaz sıcaklarında vatandaşların kahvelerin önündeki 
trotuvarlara iskemle atarak oturmak ihtiyacını duyduklarını bu yasağın scbebolarak da kahve 
önünde oturan vatandaşların vali geçerken ayağa kalkmamış olmalarını ileri sürdü. Ben dileklere 
cevap verirken kaymakam beyle görüşeyim size neticeyi bildiririni, demekle yetindi. Kongreden 
sonra kalabalık bir şekilde yemek yerken ben gruptan ayrılarak en yakın jandarma karakolundan 
kaymakamın evine telefon ettim. Kaymakam hemen lokantaya geldi. Ye kendisi ile ayrı bir masada 
meseleyi konuşmaya başladık. Kaymakam bize hak vererek belediye encümeninin tabiî üyelerini 
toplayarak derhal yasakları kaldıracağını söyledi. 15 dakika sonra A. P. İlçe Başkanı gelerek ba
na teşekkür etti ve kaymakamın yasağı kaldırdığını söyledi. 10 gün sonra (lölpazarı ilçe kongre
sine giderken Bilecik istasyonunda Bilecik il başkanı ile Pazaryeri ilçe başkanına, tesadüf (îttim. 
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Pazaryeri ilçe başkanı bana, yasağın daldırılmasının yarım saat kadar sürdüğünü ve kaymakamın 
vali beyle telefonla görüşmesinden sonra eski durumun iade edildiğini ifade etti. Bilecik'te il baş
kanının bulunduğu yerde valiye telefon ettim. Konuyu anlatarak görüşmek üzere randevu iste
dim. O da memnuniyetle evine gelebilmemi söyledi. Ertesi akşam valiyi aradığım zaman valinin 
teftişe gelen mülkiye müfettişi ile beraber Bursa ya gittiğini haber aldım. Bilecik'ten Söğüt'e git
tim, Söğüt'ten vali beyi aradım bulamadım, vali muavinini aradım bulamadım, hukuk işleri mü
dürünü aradım ve onu buldum. Hukuk işleri müdürüne valiye intikal ettirilmek üzere konuyu 
anlattım. Söğüt kongresinden sonra Bozüyük'e geçtik. Ertesi günü olan Pazartesi günü Bile-
cik'e geldik ve saat 1 1.00 sıralarında valiyi ziyaret ettik. Memleket meselelerini görüşürken mesele
yi kendisi açtı ve Belediye Zabıta Talimatnamesini çıkararak bir madde okudu ve yasağı koyabi
leceğinin kanuni olduğunu söyledi. Ben de cevap olarak doğru ama vilâyetin beş ilçesinden dördün
de bu yasak uygulanmıyor sadece merkez ilçesinde ve Pazaryeri'nde uygulanıyor, dedim. Bunun 
üzerine vali onlara da, emir verdim ama nihayet bir içtihat meselesidir, tatbik et ıııiy e bilirler. Bi
lecik merkezindeki bâzı kahvelerin önüne oturan halk gelip geçen kadınları rahatsız ettikleri için 
bunlardan rüsum almak suretiyle dahi müsaade etmiyorum. Diğer müsaade, edilen kahvelerin 
Pevlet yolumla olup olmadıklarını ben de kesin olarak bilmiyorum. Yalnız bâzı kahvelere rüsum 
almak suretiyle müsaade edilmiş. Ben sadece valiye bu tefrikin mantıki olmadığını söyledim. Ben 
tekrar rica edince biraz sertleşerek ben burada valiyim benim işlerime karışma, dedi. Bunun üzeri
ne vali bey yapmayın siz insan düşmanı mısınız ki bunu yapıyorsunuz, dedim bu kelimenin Fransız
ca karşılığını kullanmadım ve insan düşmanısınız da demedim. O öfke ile ayağa kalkarak bana 
antihümanist diyemezsiniz. Ve şimdi kolunuzdan tutar pencereden aşağı atarım, dedi. Bende aman 
vali bey ne yapıyorsunuz? Bu biraz fazla oldu. O sırada ben olayı not defterime kaydetmeye baş
lamıştım, vali gazoz bardağını öfke ile kavramış bana atmaya teşebbüs ettiği sırada Orhan Tuğrul 
valinin elini tutarak vali bey fazla ileri gidiyorsunuz, dedi. Ben valiyim, yapacağımı bilirim. Dedi 
ve zile basmış olmalı ki, içeriye odacı girdi. Odacıya vali, polisi çağır bu Senatörü dışarı atsın de
di. Vali bey çok ileri gidiyorsunuz bunu yapamazsınız, dedim. Vali bana cevaben, ben İhtilâl vali-
siyim, seni değil Reisicumhuru bile atarım. Soruldu : Siz böyle hareket ederseniz sizi değil Reisi
cumhuru bile atarım demiş olup olmadığını hatırlayamıyorum, o anda çok heyecanlı idim. Bunun 
üzerine odacı dışarı çıkmadı vali emri tekrarladı, bunun üzerine Orhan ve Sadi ayağa kalktılar ha
di oğlum sen çık biz işi vali beyle hallederiz, dedi. Bunun üzerine pekiyi vali bey gelelim memleket 
meselelerine dedim. Sonra köy suları ye köy yolları gibi mahallî meseleler üzerinde gayet normal 
konuşuldu. (Uderkeıt milletvekili arkadaşla beraber çıkmadım. Valiye ayakta şunu söyledim. Vali 
bey bu yaptığınızı ben Ankara'da takibedeceğim. Burada memleket meseleleri geri kalmasın, diye 
mesele çıkarmadım dedim elini sıktım vali hiçbir cevap vermedi. 

Soruldu : Ben seçimler sırasında mühim bir trafik kazası geçirmiştim, hastaneden çıkıp maz
batamı aldım ve arkadaşlarla valiyi ziyarete gittim. Bu ziyaretten sonra tekrar hastaneye yattım. 
Fakat vali ziyaretimi iade etmediği gibi telefonla da beni aramadı. Ben de bundan sonra diğer ida
re1 âmirlerini ziyaret ettiğim halde, valiyi ziyaret etmez oldum. Olaydan bir hafta evvel valiyi zi
yarete gittiğim zaman beni ziyarete gelmiyorsunuz dedi. Ben de evet gelmiyorum, çünkü siz beni 
hasta iken dahi aramadınız dedim. Ve ilâve ederek bir vali porotokola riayet etmeli. Siz kaba ha
reket ediyorsunuz dedim, o da cevaben ben protokol filân anlamam dedi. İfade okundu imza edildi, 
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27 Eylül 1962 

Bilecik Milletvekili Sayın Sadi Binay'm ifadesidir : 

Pazaryeri kongresinde vatandaşlar kahvelerin önündeki trotuvarlarda masa ve iskemle koya
rak oturmak istedikleri halde kaymakamın buna razı olmadığını şikâyet yollu söylediler. Havalar 
çok sıcaktı kahvelerin önünde oturmak ve biraz hava almak vazgeçilmez bir ihtiyaç halinde idi. 
Bunun üzerine Talât Oran Kaymakamla görüştü ve kaymakamın bu yasağı kaldıracağını va'det-
tiğini bize ve ilçe başkanına müjdeledi. Fakat bilâhara Söğüt'te yasağın yine devam ettiğini ha
ller aldık, oradan Talât Oran telefonla valiyi aradı bulamayınca Vilâyet Hukuk İşleri Müdürüne 
durumu haber verdi. Vali ile konuşmasını söyledi, ertesi günü Bozüyük'e geçtik, Bozüyük'ten Bi
leeik'e avdette ben, Talât Oran ve Orhan Tuğrul Valiyi ziyarete gittik. Vali bize gazoz ısmarladı, 
hatır sordu Talât Oran bu kahve yasağı konusunu açtı, Vali tetkik ettim buna imkân yok, ka
nun müsait değil dedi, önünde duran bir kanunu işaret etti. O zaman Talât Oran valiye hitaben 
o halde siz insan düşmanısınız, dedi, bunun üzerine vali elindeki gazoz bardağını sert bit' şekilde 
kavrayıp bıraktı. Ve bana bu şekilde hareket edemezsin, Senatör falan dinlemem, şimdi seni pen
cereden aşağı atarım, dedi ve zile bastı. Bu arada bana bu şekilde hitabeden Cumhurbaşkanı da 
olsa aynı muameleyi yaparım, dedi. Hademe girdi hademeye hitaben polisi çağır bu beyi yani 
Talât Oran'ı odadan dışarı çıkartsın, dedi. Ben müdahale ettim, hademeye hitaben oğlum sen git 
biz işimizi hallederiz dedim. Vali hemen tashih etti ve odacının dışarı çıkmasını söyledi. Vasat 
birdenbire sakinleşti ve Vali kanunu alarak ilgili maddeyi okudu. Diğer talepleri not ettirdik. 
15 - 20 dakika daha kaldık. Nihayet veda ederek ayağa kalktık kapıya kadar bize geçirdi Talât 
Bey içerde biraz kaldı. 5 dakika sonra bize iltihak etti. 

Soruldu : Bir hafta evvel Valiye yaptığımız müşterek bir ziyarette Vali, Talât Beye buraya ge
liyorsunuz beni ziyaret etmiyorsunuz demesi üzerine, Talât Bey de ben mazbatamı aldıktan sonra 
sizi ziyarete geldim, fakat siz hastanede yatarken beni aramadınız. Protokolü bilmiyorsunuz kaba 

' hareket ediyorsunuz dedi, vali de ben protokol bilmem dedi. Kanaatimce Talât Oran siz insan 
düşmanısınız demeseydi vali de böyle şiddetli bir hareket göstermiyecekti. 

Soruldu : Vali bütün partilere karşı tarafsız hareket etmektedir. Yalnız öteden beri, milletve
kili ve senatörler kanalı ile gelen dilekleri yerine getirdiği takdirde onlara siyasi nüfuz temin ede
ceği endişesindedir. Ve bu endişe ile umumiyetle bizden gelen dileklere karşı fazla hassasiyet gös
terir. Bilecik'te halk arasında sevilir. 

Okundu ve imza edildi 

26 . 9 . 1962 
Bilecik Milletvekili Orhan Tuğrul'un ifadesi : 

5 Ağustos 1962 günü Pazaryeri A. P. Kongresinde vatandaşlar Pazaryeri Kaymakamının al
mış olduğu belediye kararı üzerine vatandaşların kahvelerde oturmalarını ve trotuvarlara eıkılma-
ması ve sandalye konulmaması yasağının vaz'ettiğini, bu durumun sıcakların çok şiddetli olduğu 
Temmuz ve Ağustos aylarında bir işkence mahiyeti aldığını ve bunun kaldırılması yolunda kay
makam nezdinde tavassutta bulunmasını talebettiler. Öğle yemeğinde kaymakam ile Senatör Talât 
Oran arasında bir konuşma yapıldı ve kaymakamın derhal yasağı kaldıracağı va'dinde bulundu
ğunu bize ve talepte bulunanlara nakletti. Aynı konu Bilecik Merkezinde de Belediye Reisvekili 
olan Vali Ali Aksu tarafından ele alınmış ve tatbik edilmekte idi. Buna mukabil diğer kaza
larda böyle- bir yasak konulmamıştı. Bu ara Bileeik'e geldiğimizde arkadaşım Sadi Binay'la 
Talât Oran Pazaryeri ve Bilecik'teki bu yasağın kaldırılmasını validen rica etmişler ve kaldır
ma va'dinde bulunmuş, bu lınsusu onlardan öğrendim. Ancak. 11 Ağustosta Söğüt Kongresi müna-
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sebeti ile kaymakamlık odasından Bilecik Valisini. Talât Oran bu mesele için aradı, kendisinin 
müfettişle birlikte Cuma akşamı Bursa'ya gittikleri cevabı verildi ve Hukuk İsleri Müdüründen 
bu yasakların kalkıp kalkmadığını sordu. Öğleden sonra aldığımız cevapta; kaldırılmamış olduğu 
öğrenildi. Ayın i;î ünde Bilecik'te saat, 11,00 sıralarında Vali Ali Aksu'nun makamına ben Şadı 
Binay ve Talât Oran, kazalarda kongre münasebeti ile tesbit ettiğimiz mahallî dâvaların halli hu
susunda görüşmeye gittik. Vali Beyin masasının önündeki iki sandalyadan birine Talât Oran di
ğerine de Sadi Binay oturmuş ben de biraz uzakta olan bir koltuğa oturmuştum. Üçümüz birlikte 
ehemmiyetsiz olan ve yalnız iki kazaya münhasır bulunan bu yasakların kaldırılmasının vatandaş 
bakımından arzu edildiğini ve kendilerinin ve Pazaryeri Kaymakamının söz vermesine rağmen ye
rine getirilmemiş olmasını üzüntü ile karşıladığımızı beyan ettik. Bunun üzerine Vali, ben Bele
diye Gelirler Kanununun falan maddesi mucibince belediyeye aidolan bu yerlerin işgalinden re
sim almadıkça yasağı kaldırmam, dedi. Bendeniz de bir hukukçu olarak hakiki sebebin bu olma
dığını çünkü kanunun bütün vatandaşlara sıyyanen tatbiki lâzımgeldiğini yalnız iki kazada tat
bik edilmesi sebebinin kaymakam ve vali kahveler Önünden geçerken halkın ayağa kalkmaması
nın hakiki sebebi olduğu bize bildirilmiştir. Fakat biz buna kıymet vermiyoruz.'Eğer kaldırılınıya-
caksa diğer kazalarda da bunun daha âdil olacağı tezini savunduk. Ben konuşmanın bir netice 
vermediğini görünce cebimdeki not defterime kaydettiğim kazalara ait talepleri incelemekte iken 
Valinin Talât Oran'a, «bir taraftan sen bana hakaret edemezsin eğer böyle konuşmaya devam eder
sen seni kolundan tutar şu pencereden aşağı atarım.» dediğini aynı zamanda ayağa kalkarak ma
sa üzerinde bir şey aramak durumuna geçtiği ve O anda bende husule gelen kanaat tütün tablası 
arar bir durumu vardı o kanaat gelmişti, fakat onu bulamayınca biraz evvel içtiği gazoza ait bar
dağı tutup yarıya, kadar kaldırdı fakat ben Vali Bey o kadar uzuu değil deyince yerine oturdu. 
Talât Beyin sen beni buradan atamazsın, beni buradan atacak hiçbir kuvvet yoktur, sözü üzerine 
ben Reisicumhuru dahi atarım, böyle konuşursa dedi. Talât Oran, siz bir senatörün dışarı atılıp 
atıiamıyacağını bilmiyor musunuz?, deyince Vali, bak ben seni atayım da gör dedi, vali zile bastı. 
İçeri hademe girdi, vali hademeye hitaben bana polis çağır bu senatörü dışarı atsın, deyince hâ
disenin daha vahim bir hal almasını önlemek maksadı ile Sadi Binay ve ben hademeye dışarı çık
masını söyledik ve bir taraftan da Vali Beye bunun doğru olnnyacağını Lkazen bildirdik. Hademe 
dışarı çıktı. Bunu mütaakıp Talât Oran gayet sakin valiye hitaben siz bu hareketlerinizle büyük 
bir hata ve suç işlediniz, bunun hesabını kanun yolu ile sizden soracağım, dedi. Vali de bana bir 
şey yapamazsın dedi. Biz iki tarafı teskin ettik ve Talât Oran hâdiseyi defterine not (itmekle 
meşgul iken biz de bu müessif olaydan müteessir olduğumuzu, ufak bir hâdiseden dolayı kötü bir 
neticenin doğacağını tahmin, ettik. Ve derhal çıkmamız icabettiğini müdrik olmamıza ve Sadi'nin 
çıkalım burayı terk edelim sözüne karşılık içerde kalmamız lâzımgeldiğini beyan, ile kaldık. Bu 
hâdisenin hukuki cephesini bir tarafa bırakıp taleplerimizi Vali Beye bildirdik lâzım gelen cevabı 
aldık ve trene yetişmek üzere de valilik makamından ayrıldık. Biz Sadi Binay'la beraber önde 
idik. Talât Oran'la Vali odada biraz kaldılar. Biz merdivenden indik bu sırada Talât Oran bize 
yetişti. Talât Oran notlarını aldıktan sonra bu iş ayrı, memleket işi ayrıdır. Onun da, bunun da 
hesabını sizden soracağım, dedi. 

Soruldu : Bu hâdiseden bir hafta evvel gene Valinin makamında konuşma esnasında Talât 
Oran, «Ben bugüne kadar- sizi ziyaret etmedim bütün kaymakamları, nahiye müdürlerinizi ziya
ret ettiğiniz halde acaba size neden gelmediğimizin sebebini hiç düşünmediniz mi'?» Vali de, düşün
medim. öyle ise ben size biraz hatırlatayım. Ben seçimlerden 2 gün sonra arkadaşlarımla kolum 
sargılı bir halde hastaneden çıkıp size arzı vedaya geldiğim ve ondan sonra hastanede iki gün 
kaldığını halde siz ne telefonla ne de ziyaretle beni aramadınız. Bunun için kırgınını, İrfan'a şi
kâyet edeceğim. Ook kaba hareket, ettiniz deyince Vali de cevaben «Ben böyle adamını. Protokolü 
bilmem.» dedi. 

Soruldu : Ben yukarda da beyan ettiğim gibi Talât Oran/m Valiye hitaben, insanlık düşmanı
sınız dediğini duymadım. Ancak Vali Talât Oran'a hitaben sen bana nasıl olup da insanlık düş-
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mam dersin, dediği zaman Talât Orau'ın Valiye bu sözü sarf etmiş olduğunu ve münakaşanın bu
radan çıktığına kanaat getirdim. 

Soruldu : Yine bu hâdiseden evvel, yani birinci sorudaki hâdisenin akşamına Vali A. P. sine 
gelerek bir buçuk saat oturdu ve yine Talât Oraıı'la hasbıhal ve münakaşa yaparak vakit geçir
diler. 

Soruldu : Bu hâdiseye Vali veya Talât Oran sebebiyet verdi denilemez, takat ikisi de sebebi
yet vermiştir. Vali; valilik hududunu aslı, Talât Oran Via konu üzerinde fazla ısrar etmesi sebebiy
le kendi yetkisinin dışına çıktı. 

Soruldu : 19ö0 seııe:-û avukat olarak Söğiit'de bir mermer ocağı sahibi adına Şûrayı Devletten 
aldığım bir ilâmı Vali A. Aksu'ya infaz için müracaatımda ben ilâmı istersem infaz edenin ister
sem etmem cevabı üzerine aramızda münakaşa geçti ve kendisini üst makamlara şikâyet; ettim. 
Şûrayı Devlette ve Hukuk Mahkemesinde kendisine tazminat dâvası açtım. Bu itibarla aramızda 
vazifeden mütevellit ve mebusluktan evvel hâdise cereyan etmiş ise de mebus olup ziyarete gitti
ğim girn kendisine biiıtiin arkadaşlari'inın, partililerin yanında bugüne kadar aramızda geçen na
hoş hâdiseleri unutalım ve üzerine sünger çekelim bugünden itibaren memleket dâvalarında müşte
rek ve omuz omuza (.'alışacağımızdan emin olabilirsiniz diyerek eski hâdiseleri de bu suretle ka
patmış olduk, Okunan ifadesi tasdik edildi. 

Bilecik Valisi hâdiseyi şöyle anlatmıştır : 

2;> . 9 . 1962 Pazar günü Bilecik'te vilâyet makamında Vali Ali Aksoy ile yaptığımız konuş
mada olayı aşağıdaki şekilde hikâye eylemiştir. 

Hâdiseden bir hafta evvel Senatör Dr. Talât Oran, milletvekilleri Sadi Binay ve Orhan Tuğ
rul ziyaretime geldiklerinde söz arasında ; Talât Oran : - Ben seçimden sonra sizi ziyarete gel
dim. Fakat siz ziyaretimi iade etmediniz ve seçimler .sırasında geçirdiğim trafik kazası yüzün
den hastanede yatarken ziyaretime, gelmediniz, hattâ bir telefon bile etmediniz. Demesi üzerine 
seçimlerden sonra tertiibcdilen seçimlere teşekkür mahiyetindeki gezilerde karşı partiden olan
lara hakaret edilmesi yüzünden bir vali olarak sizi ziyaretiminiıı halk üzerinde iyi tesir bırakma
yacağını düşünerek geldim dedim. Bu açıklamayı kabul etmiyen Talât Oran bana : - Kabasın 
kaba. Dedi. Bu söze canım sıkılmış olmasına rağmen cevap vermedim. 

Senatör Talât Oran 9 . 8 . 19(>2 günü saat 1-5 sularında köy ve yol teftişi için evden, çıkaca
ğım sırada Bilecik'ten eve telefon ederek kemlilerinin Söğiit'e gideceklerini, benim de 
köye gideceğimi öğrendiğini, bir gün evvel Pazaryeri kazasında birçok vatandaşlar ve kendi parti
lileri yanında, Bursa'ya giden Devlet yolu kenarındaki trotuvarlara kahvecilerin sandelyc koyma
larına ve bunlara vatandaşların oturmalarına müsaade edilmesi için kaymakamla görüştüğünü ve 
kaymakamın da yasağı kaldıracağını vadettiği halde hâlâ bu yasağın kalkmadığını bu itibarla, kay
makama emiı- verilerek kahvecilerin serbest bırakılmalarının teminini, buna benzer yasağın Bilecik'te 
de olduğunu, bunun da kaldırılmasını istedi. Kendisine Bilecik'te Belediyece tatbik edilen kararın 
âzami derecede müsamahalı ve mevzuata uygun olduğunu. Pazaryeri ilçesindeki durumu da ineeli-
yerek kanuni değilse ıslah ettireceğimi cevaben bildirdim. 

Talât Oran bir veya iki gün sonra Söğüt'ten Vilâyet İLııkuk İşleri Müdürüne telefon 
ederek. Pazaryeri ve Bilecik'te kahvecilerin trotuvarlara ve yollara sandalye koyma yasağının. 
kaldırılıp kaldırılmadığını benden sorup kendisine telefonla bildirilmesini istemiş. Pazaryeri kay
makamından gereken cevabı alınış olduğum için Hukuk İşleri Müdürüne. Talât Oranın isteğinin 
mevzuata uymadığını söylemesini ve bu gibi konularda şahsan benimle konuşmaması lüzumunun 
da hat.ırlatılmasııi"i söyledim. 
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13 . <s . 1962 günü Talât Oran, Orhan Tuğrul. Sadi Binay vilâyet makamına geldiler. Talât 

Oran Pazaryeri ilçesindeki kahvelerin yolu sandalye koyma yasağının kaldırıl]]) kaldırılmadığını 
sordu. Kendisine sandalye konulması islenilen yol ve trotu varın Bursa/ya inden ve trafiği çok 
ağır olan Devlet yolu olduğunu, seçilmiş belediye meclisi zamanında. kabul ('dilen Belediye 
Zabıta Talimatnamesi ile buralara kahveciler t a. rafından sandalye konulu]) müşteri oturtul ma
sının. yasak edildiğini, 5237 sayılı Belediye; Gelirleri Kanununun da buna cevaz vermediğini bil
dirdim. Bunun üzerine Orhan Tuğrul söze karışarak kanunu »örmek istediklerini söyledi. Bu 
bir itimatsızlığın ifadesi olmakla beraber kanunu açıp ilgili maddeyi gösterdim. Talât Oran 
madem, ki, yasak kanunla konulmuştur neden Pazaryeri ve Bilecik le tatbik ediliyor da diğer 
kaza ve kasabalarda tatbik edilmiyor? Dedi. Kanunun vilâyetin her tarafında aynı şekilde tat
bik edildiğini, trafiği bul mumyan, bâzı sokaklar için mahalli idarelerin biraz müsamahakâr 
davranmış olabileceklerini, nitekim Pazaryeri ve Bilecik'te de bâzı sokaklar için bu müsamalıa-
nın. gösterildiğini, halbuki oturtulmak istenilen yolun trafiği ağır bir Devlet yolu olduğunu tekrar 
söyledim 

Bu sırada Talât Oran bana hitaben Antihıunanistsiniz, insanlık, düşmanısınız, vatandaşlara 
aza]> çektiriyorsunuz, dedi ve sözlerini birkae; defa tekrar etti. Kendisine ben insanlık düşmanı 
olamıyacağıını, sözünü aynen iade ettiğimi, Cumhurbaşkanının dalı i bir valiye bu şekilde hi-
tabedemiyeceğini, böyle konuşursa dışarı çıkartabileceğimi, icabederse pencereden atmakla da 
asla tereddüt etmiyeeeğimi söyledim. •Sadi Binay Talât Oran.'a- sözlerinin ağır olduğunu söy
lemesine rağmen o, ben bir senatörüm, nasıl çıkart aeaksa, çıkartsın demesi üzerim1 i ara fundan 
zile basılarak odacı çağırılmış ise de odacıya, milletvekili eri oğlum bir şey yok biz aramızda işi
mizi hallederiz demeleri ve Talât Oranın da sessizce oturduğunun »örülmesi üzerine odacıya 
dışarı çıkartma emri verilmemiş ve odacı dışarı çıkartılmıştır. 

Bundan sonra her üçü bir müddet daha makamda kalmışlar ve sükûnet içinde vilâyete ait 
işler konuşulmuş ve dilekleri hakkında notlar alınmış ve çıkarlarken Talât Oran biraz ceride 
kalarak olay hakkında üzüntülerini şu suretle ifade etmiştir. (Benim kalbim cam gibi şeffaf ve 
hassas sizinki de öyle olduğu için fazla hassasiyet gösteriyoruz. Kusura bakmayın) valinin elini 
sıkmış ve vali bir şey söylememiştir. 

Hâdise ile ilgili 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 28 nei maddesi : 
B) Yol, meydan, pazar, iskele, köprü ve nehirler gibi umuma ait yerlerden ve denizlerden 

bir kısmının gelip geçme ihtiyacını tazyik etmiyeeek surette ve geçici olarak her hangi bir ame
liye için işgal eden ve kullananlardan Belediye Meclisinin yapacağı tarifeye göre Resim alınır. 

Şu kadar ki, yukardaki hüküm dışında, yaya kaldırımları ile sokakların ve umuma mahsus 
yerlerin hiçbir vesile ile devamlı olarak işgaline izin verilemez. 

Pazaryeri Belediye Zaibıta Talimatnamesinin 7 nei maddesi : 

Dükkânlarda sokak cihetine açılan kepenk, kapı ve pencereleri gelip geçenlere engel olacak 
gibi açık bulundurmak, tezgâh, fıçı, sandık, iskemle ve saireyi ev ve dükkânların önlerine koy
mak suretiyle muvakkat dahi olsa işgal etmek, cadde ve sokaklarda oturup yatmak yasaktır 



Dönem : 1 
Toplantı: ı C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm 
edilenlerin cezalarının kısmen affı hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/305, 
C. Senatosu 1/89) 

(Not. : M. Meclisi S. Sayısı : 305) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 13 Ekim 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3298 -16141 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 12 . 10 . 1962 tarihli 129 ncu Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, Anaya
sayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen affı, hakkın
daki kanun tasarısı dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 8 . 10 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 12 . 10. 1962 tarihli 129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiş
tir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 14 . 10 .1962 

Esas No: 1/89 
Karar No: 17 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Anayasayı ihlâıl suçundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen af
folunmaları hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisi Genel Kurulunun 12 . 10 . 1962 tarihli 
129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle kabul edilen metni, Komisyonumuzca, Hükümet temsil
cileri hazır oldukları halde 13 . 10 . 1962 tarihinde görüşülmüştür. 
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1. Komisyonumuz; önce, tasarının Anayasaya uygunluğu üzerinde durmuştur. 
Bu sırada söz alan üyelerden Saim Sarıgöllü; Anayasanın 64 ncü maddesine göre genel ve özel 

af ilânının da Türkiye B. M. Meclisinin yetkileri mey anında olduğunda şüphe yok ise de, Anayasa
da özel affın tarif edilmemiş olduğunu, tasarının, T.C. Kanununun 146 ncı maddesine tevfikan 
mahkûm edilenler hakkında hükmolunmuş bulunan cezaların cümlesini affetmeyi derpiş etmemiş 
olması hasabiyle, teori ve tatbikatta tarifini ve mânasını almış bulunan özel af karakteri taşımadı
ğını, ayrıca, ilâmlarda yazılı cezaların bir kısmının affedilmesinin, Anayasanın 132 nci maddesiy
le kabul edilen mahkemelerin bağımsızlığı prensibine de aykırı düşeceğini ileri sürmüş ve bir 
önerge vererek, söylediği sebeplerle Anayasaya aykırılığı anlaşılan tasarının reddolunmasmı iste
miştir. 

Komisyonumuz; Anayasanın 64 ncü maddesinde sözü ediHen özel affın Anayasada tarif edilmemiş 
bulunmasının bir boşluk mahiyetinde olmadığını, bundan, Anayasanın özel af tarifini diğer mev
zuata ve mevzuatta yer almaması halinde teoriye bıraktığı manâsının anlaşılması gerektiğini, ni
tekim, T. C. Kanununun 97 nci maddesinde aynen (Umumi af hukuku âmme dâvasını ve hükmolu-
nan cezaları bütün neticeleriyle birlikte ortadan kaldırır.) denilmek suretiyle genel affın ve 98 
nci maddesinde de aynen: (Hususi af, havi olduğu sarahate göre cezayı ortadan kaldırır veya azal
tır veya değiştirir ve daha ağır bir cezadan mübeddel olan cezaya kanunen ilâve edilmemiş bu
lunmak şartiyle mahkûmun kanuni mahcuriyetini de ref'eder. Ancak kanun veya kararnamesin
de hilafı yazılı olmadıkça fer'î ve mütemmim cezalara tesir etmez. Hususi affı tazammun eden ka
nun veya kararnamede sarahat bulunan ahvâl müstesnadır.) denilmek suretiyle özel affın tarif 
edilmiş bulunduğunu, tasarının, gerek bu tarife gerekse teorideki manâsına göre özel af karakteri
ni tam olarak taşıdığını, T. B. M. Meclisinin görev ve yetkilerini genel olarak tesbit eden Anaya
sanın 64 ncü maddesiyle mahkemelerin bağımsızlığını teminat altına alan 132 nci maddesinin bir
likte mütalâa edilmesi icap ettiğini, 132 nci maddede mevzu (Mahkeme kararlarının değiştirilemi-
yeceği) şeklindeki prensibin yasama organlarının genel ve özel af ilân etmek yetkisine asla tesiri 
olmamak gerektiğini göz önüne almış ve bu sebeplerle tasarının Anayasaya uygun olduğu kanısı
na vararak Saim Sarıgöllü tarafından verilen önergeyi reddetmiştir. 

2. Aynı zamanda Adalet Komisyonu göreviyle de görevli bulunan ve affın sadece ve sadece 
milletin lütuf ve atıfeti eseri olduğunu göz önüne alan Komisyonumuz; mütaakiben, Anayasayı ih
lâl suçundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının affının lüzumlu ve fayda
lı olup olmadığı ve faydalı ise affedilecek cezaların nevi ve miktarının ne olması gerektiği üze
rinde durmuş ve bu. hususlar için, hazırlanmış bulunan Hükümet gerekçesiyle M. M. Genel Kuru
lunca kabul edilmiş olan tasarı metnini uygun bulmuştur. 

Komisyonumuz; meselenin mahiyetine ve müstaceliyetine binaen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini teklif etmeyi de kararlaştırmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Anayasa - Adalet Komisyonu Anayasa - Adalet Komisyonu 
Başkanı Sözcüsü Kâtip 

Söz hakkım mahfuzdur. Z. Betil H. Ağar 
§. Kayalar 

Üye Üye Üye 
Â. Artus Muhalifim ve söz hakkımı F. Başak 

maihfuz tutarım 
O. S. Sarıgöllü 

Üye Üye Üye 
H. Dağh K. Coşkunoğlu A. Çekemoğlu 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 92 ) 



MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Diva
nınca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen 

affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1924 tarihli ve 491 sayılı Teş
kilâtı Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin 
kaldırılması ve bâzı hükümlerinin değiştiril
mesi hakkında 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kurulan Yük
sek Adalet Divanınca Anayasayı ihlâl suçundan 
Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesi gere
ğince mahkûm edilmiş olanların, bu mahkûmi
yetlerine ait ilâmlarında yazılı muvakkat hür
riyeti bağlayıcı cezalarından dörder senesi ile 
muayyen bir mmtakada ikametle emniyeti umu
miye nezareti altına alınma cezaları affcdil-
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanunun birinci madde
sinden faydalanlar hakkında bihakkın veya 
meşrutan tahliye tarihinden itibaren, bu mah
kûmiyetlerinin tabiî neticesi olan, kanuni mah-
curiyet halinde bulundurulmaya ve hususi ka
nunlarında yazılı muayyen bir meslek ve sana
tın icrasının men'ine dair hükümler tatbik olun
maz. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Diva
nınca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen 

affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 92 ) 





Dönem : 1 Q 0 
Toplantı: ı C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 0 0 

Uzun Vadeli Plânın yürürlüğe konması ve bütünlüğünün korun
ması hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
ile Bütçe Komisyonundan müteşekkil Karma Komisyon raporu 

(M. Meclisi 2/259, C. Senatosu 2 /32) 

(Not. : M. Meclisi S. Sayısı : 232) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 4 Ekim 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 3250 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 3 . 10 1962 tarihli 124 ncü Birleşiminde Öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, uzun vadeli plânın yürürlüğe konması ve bütünlüğünün korunması hakkındaki ka
nun teklifi dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not: Bu teklif 1.6. 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
28 . 9 . 1962, 1 . 10 . 1962, 3 . 10 . 1962 tarihli 122, 123, 124 ncü birleşimlerinde öncelik ve ive-
dAlikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu ile Bütçe Komisyonundan müteşekkili) Karma Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 14 . 10 . 1962 

Esas No: 2/32 
Karar No: 18 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Uzun vadeli plânın yürürlüğe konması ve bütünüğünün korunması hakkındaki kanun teklifi
nin Millet Meclisi Genel Kurulunun 3 . 10 . 1962 tarihli 124 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilik
le kabud edilen metni, Anayasa ve Adalet Komisyonu ile Bütçe Komisyonundan müteşekkil Kar
ma Komisyonca, Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde 12 . 10 . 1962 ve 13 . 10 . 1962 tarih
lerinde görüşülmüştür. 
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12 . 10 . 1962 tarihli toplantıda Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı Şeref Kayalar maze

reti sebebiyle hazır bulunamadığı için bu Komisyon Sözcüsü Zihni Betil İçtüzüğün 25 ve 26 ncı mad
delerine tevfikan Karma Komisyona^ Başkanlık etmiş ve Niyazi Ağırnaslı Karma Komisyon Sözcü
lüğüne ve Cevdet Geboloğlu da Komisyon Kâtipliğine seçilmiştir. 

13 . 10 . 1962 tarihli toplantıda Karma Komisyonun Başkanlığını, hazır bulunduğu için, İçtüzü
ğün sözü edilen maddelerine tevfikan Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı Şeref Kayaüar yap
mış ve Niyazi Ağırnaslı mazeret beyan ederek sözcülükten çekildiği için de Karma Komisyon 
Sözcülüğüne, İçtüzüğün yine sözü edilen maddelerine tevfikan Anayasa ve Adalet Komisyonu Söz
cüsü Zihni Betil getirilmiştir. 

12 . 10 . 1962 tarihli toplantıda üyelerden Saim Sarıgöllü; adı geçen kanun teklifinin M. Mecli
si Genel Kurulunca kabul edilen metniyle bu kanun teklifi hakkında Millet Meclisi Genel Kuru
lunda cereyan eden müzakereleri muhtevi tutanakları teksir ve üyeflere tevzi olunmasını ve bu se
beple toplantının birkaç gün sonraya bırakılmasını istemiş ve Karma Komisyon; mevzuun müsta
celiyetini göz önünde bulundurarak, tutanakların teksir ve tevzii hakkındaki isteği ret, M. Mecli
si Genel Kurulunca kabul edilen metnin teksir ve tevziini kabul etmiş ve bu sebeple toplantının 
13 . 10 . 1962 Cumartesi çünü saat 11,00 de yapılmasını kararlaştırmıştır. 

O gün, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu, Hükümetin diğer 
temsilcileri ve kanun teklifini yapanlardan Coşkun Kırca hazır oldukları halde toplanan Karma 
Komisyon aşağıdaki görüşlere varmıştır : 

1. Anayasanın 41 nci maddesi kalkınma plânlarını yapma ödevini devlete vermiş ve 129 ncu 
maddesi de, ilk fıkrasında iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmanın plâna bağlanacağı, kalkınmanın 
bu plâna göre gerçekleştirileceği esasını koyduktan sonra ikinci fıkrasında, aynen, (Devlet Plân
lama Teşkilâtının kuruluş ve görevleri, plânın hazırlanmasında, yürürlüğe konmasında, uygulan
masında ve değiştirilmesinde gözetilecek esaslar ve plânın bütünlüğünü bozacak değişikliklerin ön 
lenmesini sağlıyacak tedbirler özel kanunla düzenlenir.) demiştir. 

30 Eylül 1960 tarihinde kabul edilen 91 sayılı Kanun, Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluş ve 
görevleriyle plânın icra organı bünyesi içinde hazırlanması ve yürürlüğe girdikten sonra uygulan
ması hususlarında riayet edilecek kaide ve tatbik olunacak usulleri koymuştur. 

M. M. Genel Kurulunca kabul edilen kanun teklifinin mevzuu ise, plânın yürürlüğe konması, de
ğiştirilmesi ve bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesi hususlarında riayet edilecek kaide ve 
tatbik olunacak usullerin neler olacağını tesbit etmekten ibarettir. 

2. 91 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin son fıkrasında, aynen (Plân Bakanlar Kurulunda in
celenerek kabul edildikten sonra teşriî organın tasvibine arz olunur.) denilmiş fakat bu tasvibin hu
kuki şekli tasrih edilmemiştir. Bu tasvibin hukuki şekli Anayasada da tâyin olunmamıştır. 

M. M. Genel Kurulunca kabul olunan kanun teklifi, plânın güdülen maksada göre uygulanmasını 
ve kanunların bilhassa Bütçe kanunlarının plâna uygunluğunun sağlanmasını temin bakımındanı sö
zü edilen hukuki şeklin bir kanun şeklinde olmasını tercih etmiştir. 

3. Kanun teklifinin Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edilen metninde, plânı tek
lif etme yetkisi Bakanlar Kuruluna tanınmakla beraber, Millî iradeyi temsil eden T. B. M. M. nin 
tercihlerinin plâna her bakımdan ve tam mânasiyle hâkim olabilmesinin temini de başlışa hedef ol
muştur. 

4. Plânın kabul olunmasında, yürürlüğe konulmasında ve değiştirilmesinde takibedilecek usu
lün Anayasanın 92 nci maddesinde gösterilen usulden ayrı olmasındaki lüzum ve zaruret de aşikâr
dır. Plânın kabul olunmasında, yürürlüğe konulmasında ve değiştirilmesinde gerekli sürat sağîana 
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cak ve T. B. M. Meclisi üyeleri plânın şu veya bu noktasının değiştirilmesinde tam bir inisiyatife 
sahibolabilecek, fakat bu değişiklikler plânın ilmî bütünlüğünü ve umumi ahengini bozmıyacak şe
kilde yapılabilecektir. 

5. Metin, plânın yürürlüğe konulmasından sonra teşriî organ tarafından yapılacak tasarruf
larla da plân bütünlüğünün bozulmamasını sağlıyacak kaide ve tedbirler ihtiva etmektedir. Plân 
Karma Komisyonuna Cumhuriyet Senatosundan seçilen üyeler ile M. Meclisinden seçilen üyeler 
mensup bulundukları meclislerin plân komisyonlarını teşkil edecek ve bu komisyonlar kanun tasan 
ve tekliflerinin plâna uygunluğunu inceliyeceklerdir. Aynca, metin, kanun tasarı ve tekliflerinin 
plâna uygunluğunu inceleme görev ve yetkisini, tıpkı Anayasaya uygunluğunu inceleme görev ve 
yetkisi konusunda olduğu gibi, ihtisas komisyonlarının cümlesine de tanınmış bulunmaktadır. 

Netice 

Netice olarak, Karma Komisyon; M. M. Genel Kurulunca, yukarda belirtilen esaslan muhtevi 
olmak üzere, kabul edilen kanun teklifi metninin ve bu konuda M. Meclisi Geçici Komisyonu tara
fından hazırlanan rapordaki gerekçelerin Anayasaya uygun olduğu ve Anayasanın 41, 126 ve 129 
ncu maddelerindeki emirleri yerine getirdiği kanısına varmıştır. 

Karma Komisyon; meselenin mahiyetine ve müstaceliyetine binaen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini teklif etmeyi de kararlaştırmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunv 
lur. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu il? Büf.ee 
Komisyonundan müteşekkil Karnın 

Komisyon 'Başkanı 
Bursa 

Söz haMam ımahfuz. 
Şeref Kayalar 

Üye 
Ankara. 

Niyazi Ağırnaslı 

Üye 
Sakarya 

Söz •hakkım saklıdır. 
Kâzım Yurdakul 

Üye 
Konya 

Mustafa, IKneMi 

Tabiî Üye 
Suphi Giirs&iftrak 

Üye 
0. Bşk. Seç.. Üye 

Âmil Artus 

Üye 
Diyarbakır 

A zmi Erdoğan 

Üy« 
Konya 

Muammer Obuz 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Sözcü 
Tokat 

Zihni E etil 

Üye 
Çankırı 

Hazım Dağlı 

Üye 
Hafckâri 

Âdil Türk oğlu 

Üye 
Malatya 

Nüvit Yetkin 

Üye 
Van 

Faruk hık 

Kâtip 
Bitlis 

Cevdet G>dboloğlu 
İmzada, bulunamadı 

Üye 
Uşak 

Kâmil Coşkunoğlu 

Üye 
Kocaeli 

Söz hakkım mahfuzdur 
Lûtfi T ok oğlu 

Üye 
Siirt 

Söz hakkım, mahfuzdur. 
Lâtif Aykut 

Üye 
Sinop 

Ahmet Çekemoğlu 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Uzun vadeli plânın yürürlüğe konması ve 
bütünlüğünün korunması hakkında Kanun 

Uzun vadeli plânın T. B. M. M. ne sunulması 

MADDE 1. — Uzun vadeli plân, 30 Eylül 
1960 tarihli ve 91 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desi gereğince Bakanlar Kurulunca kabul edi
lip Bakanlar Kurulu üyelerince imzalandıktan 
sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisince onay
lanmak üzere Başbakanlık tarafından Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulur. 

Uzun vadeli plânın T. H. M. M. nde görüşülmesi 

1 

MADDE 2. — 1. Uzun vadeli plân, Türkiye I 
Büyük Millet Meclisi Plân Karma Komisyonun- ! 
da görüşülür. Bu Karma Komisyon, Anayasa- j 
nm 94 ncü maddesine göre seçilen Türkiye Bü- { 
yük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu j 
üyelerinden kuruludur. 

2. Plân Karma Komisyonu, uzun vadeli 
plânı kendisine havale edildiği tarihten itiba
ren en çok yirmi dört saat içinde görüşmeye 
başlar ve en çok yirmi gün içinde karara bağ
lıyarak derhal Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
ruluna sevk eder. 

3. Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu, bu 
metni en çok altı gün içinde görüşüp karara 
bağlar. Cumhuriyet Senatosunda plânın görü
şülmesi ve oylanması bittikten sonra, plân der
hal Plân Karma Komisyonuna sevk edilir. 

4. Plân Karma Komisyonu, Cumhuriyet 
Senatosunun kararını en çok üç gün içinde gö
rüşerek karara bağlar ve plânı derhal Millet 
Meclisi Genel Kuruluna sevk eder. 

5. Millet Meclisi Genel Kurulu, plânı en 
çok sekiz gün içinde görüşerek karara bağlar. 

Millet Meclisinin kararı nihaidir. 
6. Uzun vadeli plânın Plân Karma Komis

yonu ile Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi Genel kurullarında görüşülmesi ve oylan
masında aşağıdaki esaslar uygulanır : 

a) Plân, Plân Karma Komisyonu ile Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel Ku-

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU İLE 
BÜTÇE KOMİSYONUNDAN MÜTEŞEKKİL 

KARMA KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Uzun vadeli plânın yürürlüğe konması ve 
bütünlüğünün korunması hakkında Kanun 

Uzun vadeli plânın T. H. M. Meclisine sunul/ması 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Uzun vadeli plânın T. B. M. Meclisinde 
görüşülmesi 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

rullarmda aralıksız görüşülür. 
Plân, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec

lisi Genel kurullarında bir defa görüşülür. Bu 
görüşmelerde esas. Karma Komisyonun raporu
dur. 

b) Uzun vadeli plânın Karma Komisyon 
ile Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Ge
nel kurullarında görüşülmesi, plânın tümü üze
rinde yapılır. 

c) Plân Karma Komisyonunda önce Hükü
met tarafından plânın bütünlüğünü bozmıya-
cağı belirtilen değiştirgeler oylanır ve Karma 
Komisyonca hazır bulunan üyelerin salt ço
ğunluğunun oyu ile karara bağlanır. 

Plânın bütünlüğününü bozacağı Hükümetçe 
belirtilen değiştirgeler, gerekçeli geriverme 
önergesi sayılarak (d) bendi hükümlerine göre 
görüşülür ve oylanır. 

d) Plân Karma Komisyonunda plânın tü
mü üzerindeki konuşmalar bittikten ve (c) 
bendinin 1 nci fıkrasında sözü geçen değiştir
geler oylandıktan sonra, plânın Hükümete ge
riverilmesine dair gerekçeli önergeler görüşü
lür ve bu önergelerdeki gerekçelerin ayrı ayrı 
oylanmasına geçilir. 

Geriverme önergelerinin her biri hakkında, 
sadece, Hükümet ve geriverme önergesindeki 
birinci imza sahibi veya göstereceği bir diğer 
imza sahibi konuşabilirler. 

Plân Karma Komisyonunun üye tamsayısı
nın salt çoğunluğunun oyu ile kabul edilen geri
verme gerekçeleri, plân ile birlikte Hükümete 
geriverilir. 

Hükümet, Karma Komisyonca kabul edilen 
geriverme gerekçelerinden katıldığı gerekçelere 
göre plânı değiştirir ve katılmadığı gerekçele
rin hangileri olduğunu Karma Komisyona bildi
rir. Karma Komisyon, bu hususu raporunda be
lirtir. 

Plân Karma Komisyonunun toplantı oranı 
üye tamsayısının salt çoğunluğudur. 

e) Plân ile Karma Komisyon raporunun tü
mü üzerinde Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Genel kurullarındaki konuşmalar bittik
ten sonra, plânın Hükümete geriverilmesine dair 
gerekçeli önergeler ile Karma Komisyonca ka
bul edilip Hükümetçe benimsenmemiş olan geri
verme gerekçeleri görüşülür ve bu gerekçelerin 

Karma Komisyonun kabul ettiği metin 
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Millet •Meclisinin toabul ettiğn metin 

ayrı ayrı olyalnmasma geçilir. 
Bunlardan her biri hakkında, sadece, Karma 

Komisyon, Hükümet ve geriverme önergesinde
ki birinci imza sahibi veya göstereceği bir diğer 
imza sahibi konuşabilirler. 

Dikkate alınmasına karar verilen geriverme 
gerekçeleri üzerinde en sonra yeniden görüşme 
açılır. 

Bu görüşme sırasında da, bunlardan her biri 
hakkında, sadece, Karma Komisyon, Hükümet 
ve geriverme önergesindeki birinci imza sahibi 
veya göstereceği bir diğer imza sahibi konuşabi
lirler. 

Bu görüşme sonunda geriverme gerekçeleri 
tekrar ayrı ayrı oylanır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda yu-
kardaki fıkra gereğince geriverme gerekçeleri
nin hepsinin ayrı ayrı oylanmasından sonra, plâ
nın tümü açık oya konur ve plân kabul edilen 
geriverme gerekçeleriyle birlikte 3 ncü bent ge
reğince Plân Karma Komisyonuna sevk edilir. 

Millet Meclisi Genel Kurulunda 6/e bendi
nin 5 ncı fıkrası gereğince geriverme gerekçele
rinin hepsinin ayrı ayrı oylanmasından sonra, 
kabul edilen geriverme gerekçeleri varsa, plân 
bu gerekçelerle birlikte Hükümete geriverilir. 

Hükümet, Millet Meclisince kabul edilen ge
riverme gerekçelerini de dikkate alarak, plânda 
uygun gördüğü değişiklikleri yapar ve bu hu
susları bir raporla Millet Meclisi Genel Kurulu 
na bildirir. 

Geriverme gerekçelerinden hiçbiri Millet 
Meclisince kabul edilmemişse veyahut yukarda-
ki fıkra gereğince yapılan değişiklikleri bildi
ren raporun görüşülmesinden sonra, plânın tü
mü açık oya konur. 

Kanun tasarısı ve teMifUrmin uzun vadeli 
plâna- uygunluğu 

MADDE 3. — 1. Yasama meclisleri komis
yonları ve karma komisyonları kendilerine ha
vale edilen kanun tasarısı ve tekliflerini, bun
larla ilgili metinleri ve bu tasarı, teklif ve me
tinler üzerinde verilen önerge ve değiştirgeleri, 
uzun vadeli plâna uygunluk bakımından da in
celer ve uygun bulmadıkları takdirde, reddeder-

Karma Komisyonun kabul etSfciğii vtıotııı 

ler. 
2. Millet Meclisi ve Cumhurivet Senatosu 

Kanun tasarısı re teklif terinin uzun rârfeli 
•plâna uygımhığn 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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Mîllet Meclisinin kabul ettiği metin 

Başkanlıkları, uzun vadeli plânla ilgili gördük
leri tasan ve teklifleri en son olarak Plân Ko
misyonuna havale ederler. Kanun tasarı ve tek
lifleri, Hükümetin veya Genel Kurulun lüzum 
göstermesi halinde de, Plân Komisyonuna hava
le olunur. 

Millet Meclisi Plân Komisyonu, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Plân Karma Komisyonunun 
üyesi olan milletvekillerinden; Cumhuriyet Se
natosu Plân Komisyonu da, aynı Karma Komis
yonun üyesi olan Cumhuriyet Senatosu üyele
rinden kuruludur. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundaki 
Plân Komisyonları, bu bendin 1 nci fıkrasın
da zikredilen kanun tasarı ve tekliflerinden baş
ka, kamu harcama veya gelirlerinde artış veya 
azalışı gerektiren kanun tasarısı ve tekliflerini 
veyahut sadece belli maddeleri bu niteliği taşı
yan tasan veya tekliflerin bahis konusu mad
delerini incelerler ve her bir yasama Meclisinin 
îçtüzüğü ile verilen diğer görevleri yerine geti
rirler. 

3. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
Plân Komisyonları, diğer komisyonlann rapor 
ve metinlerinde yürürlükteki uzun vadeli plâna 
aykm buldukları hususlan belirtir ve metni 
uzun vadeli plâna uygun şekle sokarlar. Bu tak
dirde, genel kuruldaki görüşmelerde esas, Plân 
Komisyonunun raporudur. Ancak, Anayasanın 
92 nci maddesi gereğince Karma Komisyon ku
rulması gereken hallerde, Genel Kurul görüş
melerinde esas, Karma Komisyonun raporudur. 

Genel ve katma bütçe kanunlan taşanları 
ile bu kanunlara ilişkin ek tasarılar ve değişik
lik taşanları, genel veya katma bütçeli daire
ler için ek ödenek veya olağanüstü ödenek veril
mesi hakkındaki kanun tasanlan ile bu kanun
lara ilişkin değişklik tasanlan ve bahis konusu 
taşanlarda bölümler arasında aktarma veya ola
ğanüstü aktarma yapılmasına dair kanun tasan
lan ile kanuna uygun olarak Yasama Meclisleri 
İdareci Üyeleri tarafından Türkiye Büyük Mil
let Meclisine ait bütçenin değiştirilmesi hakkın
da verilecek kanun teklifleri için 2 nci bendin 
1 nci fıkrası ile bu bendin 1 nci fıkrası hüküm
leri uygulanmaz. 

4. Yasama Meclisleri komisyondan ve karma 
komisyonlannda, Hükümetçe yürürlükteki uzun 

Karma Komisyonun kabul ettiği metin 
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vadeli plâna aykırılığı gerekçesiyle reddi iste
nen kanun tasarı, teklif ve metinlerinin veya bu 
tasarı, teklif ve metinlerin beldi hükümlerinin 
ve kanun tasarı, teklif ve metinleri üzerinde 
verilen önerge ve değiştirgelerden Hükümetçe 
aynı gerekçeyle reddi istenenlerin kabulü, üye 
tamsayısının salt çoğunluğiyle olur, 

Yukardaki fıkranın Millet Meclisi genel ku
rulunda kanun tasan, teklif ve metinlerinin ve
ya bunların belli hüMimderinin kabulünde ve 
önerge ve değiştirgelerin kabulünde uygulanma
sı, Hükümetin ret istemini güven istemine bağ-
lamasiyle mümkündür, 

frzun Vadeli Plâvda değişildik ııaptlması 

MADDE 4. — Uzun Vadeli Plânın kabulün
den sonra bu plânda değişiklik yapılmasında, 
1 nci ve 2 nci maddeler hükümleri uygulanır. 

Uzun Vadeli Plânın onaylanmasına dair ka
rar ile Bakanlar Kuruluna plânın değiştirilme
si için verilen yetkiler saklıdır. 

UiffjuIanaca!,- İclüzilk 

MADDE 5, -— Türkiye Büyük Millet Mecli
si Plân Karma Komisyonunun çalışmalarında, 
bu kanunda sarahat olmıyan hallerde, Millet 
Meclisi İçtüzüğü hükümleri uygulanır. 

Millet Meclisi Başkanı, Millet Meclisi İçtü
züğü gereğince komisyonlar üzerinde haiz ol
duğu denetleme yetkisini, bu Karma Komisyon 
için de haizdir. 

Yürürlüğe giriş 

MADDE 6. — Bu kanun, yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Yürütmt 

MADDE 7. — Bu kanunun yasama orga-
niyle ilgili hükümlerini yasama meclisleri ve 
diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 3 .10 .1962 
tarihli 124 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedi
likle kabul edilmiştir. 

Karma Komisyonun kabul ettiği metin 

Uzun râd.elı, plânda değişiklik yapılması 

MADDE 4. - Millet Meclisinin kabul ettiği 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir, 

Uygulanacak İçtüzük 

MADDE 5. - - Millet Meclisinin kabul ettiği 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir 

Yürürlüğe giriş 

MADDE 6. — Millet Meclisinin kabul ettiği 

6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 7. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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