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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda; 

Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet Topaloğlu; 
Ege ekici tütün piyasası, bu konuda yapılan ya
yın ve Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı'nın gün
dem dışı konuşması hakkında beyanatta bulun
du. 

Tabiî Üye Haydar Tunçkanat; Ereğli Kömür 
İşletmesinin bâzı ocaklarında işçilerden bir kıs
mının liyakat zamlarının dağılış şekline itiraz 
mahiyetinde vukua gelen olaylar konusunda gö
rüşlerini bildirdi. 

Tabiî Üye Sıtkı Ulay; Kıbrıs'ta yeniden baş-
gösteren olaylar karşısında Hükümetçe alınması
nı istediği tedbirleri belirtti. 

Çalışma Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil; 
Ereğli Kömür İşletmesinin bâzı ocaklarında işçi
lerden bir kısmının liyakat zamlarının dağılış 
şekline itiraz mahiyetindeki hareketlerine dair 
açıklamalarda bulundu. 

İstanbul Üyesi Osman Gümüşoğlu ile Burdur 
Üyesi Faruk Kmaytürk ve Trabzon Üyesi Reşat 
Zaloğlu'nun, müddeti bitmek üzere bulunan bâzı 

Sözlü soru 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Niyazi 

Ağırnaslı'nm, Zonguldak olaylarına dair sözlü 

RAPORLAR 
1. — Nüfus plânlaması hakkındaki kanun ta

sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler, Bütçe 
ve Plân ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/480; Cumhuriyet Se
natosu 1/438) (S. Sayısı : 530 a ek) 

kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmelerini to-
minen Genel Kurulun 17 . 3 . 1965 Çarşamba 
ve 19 . 3 . 1965 Cuma günleri de toplanmasına 
dair önergeleri okundu ve Başkan Çarşamba gü
nü için toplanılmasının kararlaştırıldığını, Cu
ma günü için Perşembe günü karar istihsali ge
rektiğini bildirdi. 

Devlet Personeli Sendikaları kanunu tasrı-
smın görüşülmesi bitirildi ve Cumhuriyet Sena
tosunca tasarının kanunlaşması kabul edildi. 

17 ve 18 Mart 1965 günleri yapılacak bir
leşim gündemlerinin, yalnız kanun tasarı ve tek
lifleri görüşülecek şekilde tanzim edilmesi kabul 
edildi. 

17 Mart 1965 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 23,40 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanıca S. Ü. 

Muhittin Kılıç Âdil Ünlü 

Kâtip 
Bolu 

Sırrı TJzunhasanoğlu 

soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/321) 

2. —Özel öğretim kurumları kanunu tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/539; Cumhuriyet Senatosu 1/441) (S. Sa
yısı : 565) 

SORULAR 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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3. — YOKLAMA 

55 nci Birleşime katılmıyan üyeleri gösterir 
yoklama tutanağı 

1. Osman Mecdi Agun 
2. Nahit Altan 
4. Sadık Artukmaç 
3. Ali Altuntaş 
5. Yusuf Ziya Ayrım 
6. Enver Bahadırlı 
7. İsa Bingöl 
8. Mustafa Deliveli 
9. Rifat Etker 

10. Nedim Evliya 
11. Mehmet Güler 
12. Rasim Hancıoğlu 
13. Mehmet İzmen 
14. Zeki Kumrulu 
15. Sahir Kurutluoğlu 
16. Nadir Nadi 

(Rize) 
(Çanakkale) 

(Yozgat) 
(Tokat) 

(Kars) 
(Hatay) 

(Muş) 
(Hatay) 

(Ankara) 
(Maraş) 

(Balıkesir) 
(Afyon Karahisar) 

(Giresun) 
(Ordu) 

(C. Bşk. S. Ü.) 
(C. Bşk. S. Ü.) 

17. Cahit Okurer (İzmir) 
18. î . Saffet Omay (Ankara) 
19. Talât Oran (Bilecik) 
20. Rifat Öçten (Sivas) 
21. Nejat Sarlıcalı (Balıkesir) 
22. M. Zeki Tulunay (Malatya) 
23. Sıtkı Ulay (S. D. P.) 
24. Mehmet Ünaldı (Adana) 
25. Nüvit Yetkin (Malatya) 
26. Kâzım Yurdakul (Sakarya) 
27. Halit Zarbun (Gümüşane) 
Yukarda adları yazılı üyeler Cumhuriyet Se

natosunun Genel Kurulunun 17 . 3 . 1965 tarihli 
55 nci Birleşimine katılmadıkları tesbit edilmiş
tir. 

Kâtip Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Adana 

Âdil Ünlü Sakıp Önal 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma Saati: 15,08 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhittin Kılıç 

KÂTİPLER : Adil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Sakıp önal (Adana) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — Nisap vardır, bununla beraber 
yoklama yaptıracağım. Gelen, gelmiyen belli 

olsun diye, Anayasa hükümlerine göre. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Gündem dışı iki konuşma is
temi vardır. Her iki konuşma istemine de söz 
vereceğim. Ama 10 dakikayı sureti katiyede 
geçirmemelerini alenen rica edeceğim. 

Buyurun Sayın Alpaslan. 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

ta ve büyük bir tehlike mahiyetini almakta ol
duğundan gerekli tedbirlerin alınması lüzumu
na dair demeci. 

1. — Artvin Vyesi Fehmi Alpaslan'ın, An
kara havasının zehirliliği günden güne artmak-

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; modern cemiyet
leri, ilkel topluluklardan ayırdeden en önemli 
unsur, insan hayatına değer vermede belirir, 
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Bu değer verme keyfiyeti, bencil duygular

dan çıkarılarak evrensel bir mahiyet alabildiği 
takdirde, Dünya rahatlıyaeak ve insanlar daha 
çok ve daha iyi yaşamanın yolunu bulmuş ola
caklardır. 

Onun içindir ki, ellerinde imkân bulunma
makla beraber, insan hayatının mânasını bilen 
toplumlar, uzay çalışmaları ve nükleer faaliyet
leri, pek ince (bir duygu içerisinde, endişe ile 
izlemektedirler. 

Tarih yapmış ve tarihten ders ^almasını bil
miş aziz milletimizin de, savaşı yaşamak için 
göze alan sulhçü toplumlardan biri olduğunda 
şüphe yoktur. Hal bu iken, cennet vatanımızda, 
yaşama ufkumuzu daraltan pek çok meseleyi, 
millî şuur ve azmimizle bertaraf emenin gay
retine elbirliğiyle neden varılmadığımızı anla
yıp anlatmak zordur. 

Bunlardan biri ve başlıcası, Başkent Anka
ra'mızda, âdeta 'bir felâket halinde başımızda 
dönmektedir. 

Yaşama hakları ellerinden alınmak istenen 
Kıbrıs'lı soydaşlarımızdan bir ikisinin ölümün
den duyduğumuz acı, gerekirse geri kalanları
nı yaşatmak için bizi savaşa sürükliyecek ka
dar ağır oluyor. Bir toplumun, bir meseleden 
mâruz kaldığı bir kaç kişilik kayıp karşısında, 
Devlet ve Hükümet mekanizması yerinden oy
nuyor ve milletçe derin ıstırap duyuluyor. 

Fakat, her gün yüz binlerce insanın ömür
lerinin mühim kısmını alan Ankara'nın zehirli 
havası üzerinde durulmamaktadır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının, şehrin 
muhtelif yerlerinde yapmakta olduğu araştır
madan alınan ilk sonuçlara göre, bacalardan 
yükselen kömür gazları, bâzı semtlerde, bir an
da bir insanın ölümünü inta.sedecek derecede 
ağırlaşmış bulunuyor. Hususiyle ümidi istik
balimiz olan sevgili yayınlarımızın körpe ci
ğerlerinin, bu yüzden büyük tahriplere uğra
makta okluğu 'anlaşılıyor. Buna rağmen, ilgili 
merciler ve yetkili zevat, en iptidai cemiyetlerin 
vurdum duymazlığı içindedirler. Belediye, teh
likeyi biliyor; imkânının elvermediği gerekçesi 
ilo kollarını bağlamış duruyor. Hükümet de 
(bu belediyenin işidir.) diyerek, bizzat yetkili 
Bakanlığın tesbit ettiği felâkete karşı en ufak 
bir faaliyet göstermiyor . 

Bu suretle, bu günlerimiz perişan olmaıkta 
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ve yarınların yaşanılmaz havasına, veballerini 
taşıdığımız yavrularımızı terk etmekteyiz. 

Şimdi kış bitiyor, ciğerler kısmen rahat ede
cek ve aklını burnundan alan mesul kişiler, 
başka yöne çevrilecekler, önümüzdeki kış ge
lip zehirli havası ile üzerimize çöktüğü zaman 
da (kışın yapılabilecek iş yok.) diyerek nisyan 
perdeli yazı bekliyecekler ve bu tutumla her 
birimiz hayatımızdan, kendimiz önemsenmesek 
bile, sevgili yavrularımızın hayatından mühim 
bir şeyleri kaybetmiş olacağız. 

Aziz arkadaşlarım; Ankara, yaşanılmaz bir 
şehir haline gelmiştir. Sosyal dertlerine çare 
bulunması gereken Ankara'da evvelemirde, ça
re bulunacaklar bakımından da çare bulacaklar 
bakımından da yaşamanın havasını 'elde etmek 
çok âcil ve hayatî bir zaruret arz etmektedir. 

Hükümet, bu mevzuda belediyeyi harekete 
geçirip imkânlarını aıtırmalı ve gerekiyorsa, 
Ankara'lı hemşehriye, kendisi ve kıymetli yav
ruları için her fedekârlığı tahmil ederek, ya
şamanın yolunu açmalıdır. Daha doğru deyimle 
bizi saran ölüm havasını biran evvel yok et
menin yoluna koyulmalıdır. 

Bu mevzuda hassasiyet göstermeleri, her 
sabah gözlerine şefkatle baktığım yavrumun 
masum çehresinden aldığım ilhamla canlarımıza 
ıkasdeden kişiler telâkki edeceğimizi arz eyler
ken, sayısız Ankaralı 'ya tercüman olduğuma 
inanıyorum. 

Yetkilileri bu gözle görmek ve bu vasfa uy
gun bulmak istemediğim için, mesele üzerine 
hemen eğilmelerini bilhassa istirham ediyorum. 
Derin saygılarımla, (Alkışlar.) 

2. — Zonguldak Üyesi Tarık Remzi Baltan; 
Zonguldak - Kozlu olayları ite sebepleri hak
kındaki demeci. 

BAŞKAN — Sayın Baltan. 
TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar, Sayın 
Başkanın ikazlarına uyarak gündem dışı ko
nuşmanın 10 dakikayı geçmemesine bilhassa 
çalışacağım. 

Zonguldak'da husule gelen müessif hâdi
seler dolayısiyle Kozlu hâdiselerinin başlangı
cında vaka mahalline gittik. 

Ocağa kadar gitmek suretiyle bütün hâdise
ler sırasında husule gelen muhtelif cereyanları 
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gördük ve yapılan işleri yerinde bizzat müşa
hede ettik. Bugün dönmüş bulunuyorum. 

Meseleyi yalnızca liyakat zamlarının iyi 
tanzim edilmemesi meselesine bağlamak yan
lış bir görüş olur. Meselenin bu hale gelme
sine kadar buna mümasil birçok hareketler 
olmuş ve bu hareketlerin hiçbirisi zaman] nda 
tedbir alınmadığı için biriken damlalar haline 
gelmiş ve nihayet bardağı taşırmıştır. Eğer 
hâdisenin yegâne sebebi liyakat zamları mevzuu 
olsaydı, bugün dahi aynı esas üzerinden liya
kat zamları tevzi edilmektedir vte yeni değişim 
yapılmış, ocaklara münavebeli yeni 20 000 işçi 
gelmiştir. Bu işçiler arasında da bu liyakat 
zamlarının yanlış tevziinden mütevellit birta
kım hoşnutsuzlukların görülmesi icabederdi. Me
selenin aslı bu değildir. Meseleyi üç noktada 
mütalâa etmek lâzımdır. 

Zonguldak gibi maden sahası olarak geniş 
olan hemen yambaşmda Karabük, hemen ya
nmağında Ereğli Demir - Çelik işletmesi \«e Bar
tın Çimento Sanayii olarak geniş bir sanayi 
sahası mevcuttur, Elbetteki burada birçok işçi 
hareketleri ve birçok fikir yolları olacaktır. 
Bu meselelerde »evvelâ Millî Emniyetin bu sa
bada çok müteyakkız olması lâzımgelirdi. Şunu 
müşahede ettik ki, hâdiseler doğuncaya kadar 
Millî Emniyet bu sahada kendisine düşen vazi
feyi tam yapamamıştır. Millî Emniyet ocaklara 
kadar daha evvel girmek suretiyle daha evvel 
husule gelmiş muhtelif hâdiseleri dikkatle ta-
kibetmiş olsaydı, Hükümete yakın olarak ve 
hemen tenvir edecek ve belki de bu meseleler 
ortaya çıkmıyacaktı. Keza Ereğli Kömürleri 
İsletmesi müessesesinin buna mümasil bir sivil 
savunma teşkilâtı vardır. Bu sivil savunma ve 
koruma teşkilâtı havzanın "emniyetini sağla
makla vazifelidir. Maalesef hâdiselerin doğması 
anma kadar E. K. î. müessesesine bağlı ve ge
niş bir kadrosu olan sivil savunma ve koruma 
teşjkilâtı, müesseseyi ve Hükümeti hor hangi bir 
raporla ikaz etmediği gibi, hâdiselerin cereyan 
tarzını da, sarih ve sahih olarak bildirmemiş-
tiı*. Bu hususu orada mevcudolan bizzat mües
sese müdürünün ifadesinden de anlamış bulu
nuyoruz. Daha evvel duyduğumuza göre bu 
mıntakada muhtemel hâdiselere karşı dura
bilmek ve ânında yetişebilmek için bir askerî 
birliğin bulundurulması Hükümete telkin edil-
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miş ise de artık bilemediğimiz sebepler veyahut 
zaruretler muvacehesinde buraya bir emniyet 
tedbiri olarak bir askerî birliğin yerleştirilme
mi} olmasıdır. 

Hâdiseyi bir başka cepheden 'ele alırsak o 
da şudur; buradaki sendikaların hareketleri hâ
disenin doğuşunda mühim âmil olmuştur. Sen
dika yönetim kurulu ve başkanlığım kaybeden 
eski başkan muhtelif tarihlerde beyannameler 
neşretmiş ve kıdem zammının yanlış tevzi edil
mekte olduğu ve tevzi edileceği yolunda kendi 
iddialarım mütemadiyen işçilere telkin etmiştir. 
Buna karşı mevcut sendika başkanı ve idare 
heyeti de işçileri bugün meriyette olan grev, lo
kavt ve toplu sözleşme mevzuunda kâfi seminer 
yaparak, kâfi eğitim yaparak tenvir edememiş
tir. O kadar ki, bâzı işçilerimiz bu tenvir yapı
lamamaktan mütevillit bu kanun dışı grevi ken
dilerine hak verir bir grev yani, hukuki bir 
grev olarak dahi görmektedirler. Bu meyanda, 
yine üçüncü bir fikir olarak müessesenin de hâ
diselerin doğmasında bâzı kusurları ve ihmalleri 
olmuştur. Bu liyakat zamlarının tasarlanma
sından ve tevziinden evvel yine ocakta işçileri
mizi müteessir eden bir hâdise daiha mevcut idi. 
Bu hâdise iş Kanununda yazılı 8 saat mesai 
yaptırılmasına karşı 'günde 12, ihattâ 14 saat 
mesai yaptırılmak suretiyle işçiyi mecburi bir 
mesaiye müessesenin götürmesidir. Gerek Bütçe 
Komisyonunda, gerek Yükseik Senato Meclisin
de bu hususlara Hükümetin dikkatini elimizden 
geldiği kadar bildirmiş olmamıza rağmen Çalış
ma Bakanının, bu yoldaki ikazlarımızı ilgililere 
duyurmuş olmasına rağmen yine de bu fazla 
mesai sistemi devam etmiş ve bilHıassa yer altın
da çalışan ve en büyük yükü üstünde taşıyan 
'kazmacı, lâğımcı gibi kimseler günün yarısını 
yer altında geçirmiş, bu suretle fazla iş yaptı
rılmaktan ve fazla yaptığı işe mukabil her han
gi bir prim alamamaktan mütevellit müesseseye 
karşı bir kırgınlık içine girmiştir. Bunun yam
başmda işçi ile mühendis arasında, sevgi esa-
sina müstenit bir disiplin kurulamamıştır, işçi 
ile mühendis arasında birtakım kademeler mev
cutsa da bu kademeler işçi ile mühendisler ara
sında hakiki rabıtayı temin edememiş, işçi mü
hendisinden uzak, ona derdini anlatamaz bir 
hale düşmüş, mühendisi de işçisine kâfi alâka
yı gösterecek bir insiyatifi kullanamamıştır. Bu 
meselede işçinin olduğu kadar mühendislerimi-
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zin de üzerinde durması ve muhtemel hâdiseleri I 
önleme bakımından mutlaka sevgiye müstenit 
bir disiplin hareketinin yaratılması bakımından 
mesai sarf etmeleri mutlaka lâzımdır. Ayrıca, 
Havzada bilhassa kömür ocaklarının civarında 
bulunan lâmbahaneler, yatakhaneler ve yemek
haneler gibi işçinin toplum halinde bulunduk
ları yelerde gereken korunma ve inzibati tedbir
ler alınmamıştır. Ve maalesef yemekhanelere, 
yatakhanelere E. K. î. işçi veya bu müessese 
müntesibi olmıyan hüviyetleri meçhul birçok 
şahıslar girmiş, bir, beş değil, elli - yüz civa
rında şahıslar gelmiş ve işçi ile temas imkânları 
bulmuşlardır. Bu arada, mesele adliyeye" inti
kal etmesi hasebiyle üzerinde durmıyacağım, 
fakat rejimimizin kabul etmediği, Anayasamı
zın tecviz etmediği bâzı sol fikirler işçi arasın
da sinsi sinsi olarak aşılanmış ve onlara telkin I 
edilmek istenmiştir. İşte gerek emniyet tedbir- I 
lerinin kâfi miktarda alınmamasından, gerekse I 
sendika hareketlerinin birbirini çok ağır itham I 
eder şeklinde cereyanından ve müessesenin bâzı I 
hâdiseler karşısında vaktiyle tedbir alamama
sından mütevellit hâdiseler birikmiş ve nihayet I 
liyakat zammı yalnız bu hâdiselerin doğmasına 
sebebolmuştur. Burada bir noktayı daha belirt
mek isterim. Silâhlı Kuvvetlerin işçilere ateş aç
tığı meselesinde, şu noktayı aydınlatmak istiyo
rum : Vaka mahalline ilk gelen jandarma ve 
biraz sonra gelen deniz piyade birliklerinde 
mermilerin mevcudolmadığı anlaşılmıştır. Da
ha sonra gelen askerî kuvvetler ise bilfiil ocak
lara inmemiş, ocakların dışarısında emniyet ted
birleri almış, hattâ işçilerin göremiyeceği kadar 
uzak mevzilere yerleştirilmiştir. Ancak işçi 
ile jandarmalar arasındaki karşılıklı itişmenin 
devamı sırasında oradaki bir sivil inzibat âmi- I 
rinin E. K. 1. ye bağlı bir ambardan hakiki mer
mi alıp vermiş olduğu ve hâdisenin biraz daha 
sertleşmiş olması karşısında askerlerin de ken- I 
dilerini müdafaa için havaya silâh atma hareke
tine girmeleri maalesef müessif hâdiselere se-
bebolmuştur. I 

BAŞKAN — Sayın Baltan, işin burası Adli
yeyi alâkadar eder, lütfen bu kısmına temas et
meyiniz. Dün bu husus konuşuldu, zatıâliniz yok- I 
tunuz, vazife ile yolda idiniz. I 
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TARIK REMZİ BALTAN (Devamla) — Pe

ki efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, orada mevcud'olan, 

Hükümetimizin mümessilleri Çalışma Vekili, 
Enerji Vekili ve Dahiliye Vekili, işçilerimize İş 
Kanununun derpiş ettiği mesai haricinde fazla 
mesainin yaptırılmaması hususunda en âcil ted
birlerin alınacağını ve diğer işçi haklarının koru
nacağını Hükümet adına bildirmişlerdir. 

Şu noktada şurasını belirterek sözüme son 
vereceğim : İşçilerimizin Hükümete ve Silâhlı 
Kuvvetlerimize ve halka karşı herhangi bir hare
keti mevzuubahis değildir. Eğer işçilerde herhan
gi bir intikam hissi mevcudo1 saydı bizzat ocak
ların yanında mevcudolan mühendislere ait bina
ların ve bu binalarda mevcut mühendis aileleri
nin taarruza uğraması ve hele ocakların yüz met
re ilerisinde bulunan Kozlu çarşısının yağma 
edilmesi icabederdi. İşçilerimiz asla böyle bir fi
kir taşımamış ve böyle bir işe asla tevessül etme
mişlerdir. Ve işçilerimiz ocaklardan ileri hiçbir 
sahaya gitmemişlerdir. Bu itibarla yalnız kendi
lerinin bâzı menfi unsurlar tarafından yapılan 
tazyikler ve telkinlerden mütevellit, ipin ucunu 
kaçırmaktan mütevellit bâzı hâdiseler olmuştur. 
İşçilerimizin, Hükümet eıkânmm, diğer alâkalı
ların ve orada mevcudolan bütün partilere men
sup, milletvekilleri, senatörlerin ikazlarına uya
rak onlarla birlikte maden ocaklarına inmiş ol
maları; işçilerimizin ne kadar iyi niyetle hareket 
ettiklerinin bir delilidir. Bu üzüntülü hâdisele
rin Kara Elmas diyarında bir daha tekerrür 
etim om esi temennisiyle huzurlarınızdan ayrılır
ken, beni sabırla ve 'sükûnetle dinleyen arkadaş
larıma şükranlarımı arz eder, hepinizi hürmetle 
selâmlarım.. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Fehmi Alpaslan'ın bahsettiği bu zehirli gazlar 
mevzuunda Sayın Celâl Altuğ da gündem dışı 
söz istemektedirler, dün de arz ettiğim gibi gün
dem dışı konuşmalar zaten çok hulâsa olmalıdır. 
Kaldı ki, bir arkadaşımızın temas ettiği bir mev
zua, gündemdedir, çıksın, diye bir temcimi hepi
mizin iştirak edeceğimiz bir temennidir. Bu iti
barla lütfetsinler, ihtisaslarına hürmet etmekle 
beraber, söz veremiyeceğimi ve bunun böylece ka
bulünü rica ediyorum. 
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BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Necati özdeniz (Cumhurbaşkanlığı Konten
janı) 

Refet Aksoyoğlu (Tabiî Senatör) 

1. — Türkiye - Tunus Parlâmentolararası 
Dostluk Grupu kurulmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi ve dostluk grupunu 
teşkil eden üyelerin isim. listesüni okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Milletlerarası Münasebetler ve Tercüme 

Bürosu : 167/578Ö5 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir «Türk -

Tunus Parlâmento Dostluk Grupu» nun kurul
masının yerinde olacağı mütalâa edilmededir. 
Diğer taraftan, Tunus Millî Meclisinde buna mü
tenazır bir teşekkül bulunmamakla beraber, iki 
memleket arasındaki dostane münasebetlerin nor
mal bir neticesi olan böyle bir grupun, derhal ve 
Başkan Burgiiba'nm memleketimize yapacağı zi
yaretten evvel kurulmadı için gerekli işlemlere te-
ver-KÜ! olunacağı da Tunus Büyükelçiliğimizce 
bildirilmiştir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

BAŞKAN — Dostluk Cemiyetinin kimler ta
rafından kurulduğunu teamül veçhile okutuyo
rum ; 

Suad Hayri Ürgüplü (Kayseri Senatörü) 
Celâl Tevfik Karasapan (Afyon Karahisar 

senatörü) 

m) 
Nadir Nadi (Cumhurbaşkanlığı Kontenja-

Turhan Bilgin (Erzurum Milletvekili) 
Ziya Termen (Çanakkale Senatörü) 
Tahsin Banguoğlu (Edime Senatörü) 
Hulusi Söylemezoğlu (Sivas Senatörü) 
Sezai OTCan (Tabiî Senatör) 
Akif Eyidoğan (Zonguldak Senatörü) 
Sabri Topçuoğlu (Bingöl Senatörü) 

Şevket Raşit Hatipoğlu (Manisa Milletve
kili) 

Esat Mahmut Karakurt (Urfa Senatörü) 
Rifat özdeş (Kocaeli Senatörü) 

m) 
Enver Kök (Cumhurbaşkanlığı Kont en ja-

Zeki İslâm (Gaziantep Senatörü) 

Mehmet İzmen (Giresun Senatörü) 
Kudret Bayhan (Niğde Senatörü) 
İzzet Birand (İzmir Senatörü) 
Ali Rıza Ulusman (Kırşehir Senatörü) 
Rifat Etker (Ankara Senatörü) 

Mustafa Kemal Erkovan (Ankara Millet
vekili) 

Alp Doğan Şen (Diyarbakır Milletvekili) 
A. Orhan Akça (Kütahya Senatörü) 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu (Afyon Senatörü) 
Tekin Arıburun (İstanbul Senatörü) 
Mecdi Ağun (Rize Senatörü) 

İbrahim Şevki Atasağun (Nevşehir Senatö
rü) 

Nahit Altan (Çanakkale Senatörü) 
M. Akif Tekin (Antalya Senatörü) 
Bahri Yazır (Kayseri Milletvekili) 
Gökhan Evliyaoğlu (Balıkesir Milletvekili) 
Alâeddin Çetin (Çorum Senatörü) 
Hasan Dinçer (Afyon Milletvekili) 
Safa Yalçuk (Çorum Senatörü) 
Yusuf Demirdağ (Trabzon Senatörü) 
İskender Cenap Ege (Aydın Senatörü) 
Cahit Yılmaz (Konya Milletvekili) 
Halil Ağar (Adıyaman Senatom) 
Kenan Esengin (Zonguldak Milletvekili) 
Haldun Menteşeoğlu (Muğla Senatörü) 
Ahmet Nusret Tuna (Kastamonu Senatörü) 
Kadircan Kaflı (Konya Milletvekili) 
Sadi Koçaş (Cumhurbaşkanlığı Kontenja

nı) 

BAŞKAN — Dostluk Grupu kurulmasını 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... 

Dostluk Grupu kurulması, ittifakla kabul 
edilmiştir. 

İkinci bir sunuş vardır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Grupu Başkan
lığına Kocaeli Üyesi Lûtfi Tokoğlu'nun seçildi
ğine dair Adalet Partisi Grup Başkanlığı tezke 
resi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
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C. Senatosu 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

17 . 3 . 1965 tarihinde yapılan grup toplan
tısında, Kocaeli Senatörü Lûtfi Tokoğlu Senato 
Grupu Başkanlığına seçilmiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
A. P. Senato Grupu Başkan V. 

Aydın 
Saim Sarıgöllü 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Dün alı

nan bir karar gereğince, bugün, gündemdeki ka
nunlar görüşülecektir. Bunu muhterem Senato 
üyeleri bilmektedirler. 

Şimdi, iki ivedilik takriri vardır, bunları oku 
tııyorum. 

1. — Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Ada
let Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının 
kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/771; 
Cumhuriyet Senatosu 2/152) (S. Sayısı : 554) 
(V 

BAŞKAN 
okutuvorum. 

öncelik ve ivedilik önergesini 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
(554) sıra sayılı kanun teklifinin öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Kastamonu 

A. Nusret Tııria 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Muhterem 
arkadaşlar, 18 . 4 . 1962 de birisi ve 5 . 3 . 1963 
te diğeri olmak üzere iki kanun teklifi Millet 
Meclisine sunulmuş. Bunlar birer maddelik 
mevzular. Nihayet bir anlaşmayı kabul edip 
etmeme mevzuu. Bunlar uzadıkça Hükümetin 
bu işte, yani Türkiye'nin büyük bir zararı olu
yor. Diğer kanunlar gelince bunlar da uzayıp 
kalıyor. Lütfedin gündemde zaten baştadır, 
bunlar da görüşülsün bir an evvel çıkarılsın. 

BAŞKAN — Teklifi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Tümü üzerinde söz istiyen arkadaşımız 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tasarı hakkın
daki ivedilik teklifini oylarınıza arz ediyonırn. 
İvedilik teklifini kabul edenler... Kabul etmi
yenler... İvedilik kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Kanun teklifinin özeti : 
Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet 

Divanınca Mahkûm edilenlerin cezalarının kıs
men affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifi. 

BAŞKAN — Bu kanunun öncelikle görüşül
mesini kabul edenler... 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — öncelikle 
görüşülmesi aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oylamaya geçmiş bulunduk 
Sayın Baysoy. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Daha ev
vel söz istedim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

(1) 554 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Di
vanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kıs
men affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Anayasayı ihlâl suçundan 
Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin 
cezalarının kısmen affı hakkındaki 78 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

1924 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırılması ve 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 12 
Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi uyarınca kurulan Yüksek Adalet Di
vanınca Anayasayı ihlâl suçundan T. C. Kanu
nunun 146 ncı maddesi gereğince müebbet ağır 
hapse mahkûm edilmiş olup da Anayasanın 97 
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nei maddesi gereğince affedilenler de bu mad
denin 1 nei fıkrası hükmünden faydalanırlar. 

BAŞKAN — Birinci Madde hakkında bir 
takrir vardır, onu okutuyorum. 

Başkanlığa 
Anayasayı ihlâl suçundan, Yüksek Adalet 

Divanınca mahkum edilenlerin cezalarının kıs
men affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nei 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifçisi, Yüksek Adalet Divanı tarafından 
146 ncı maddeye göre mahkûm edilmiş olup 
da 78 sayılı Kanunun şümulü dışında kalmış 
bulunanlardan Anayasanın 97 nei maddesine 
göre affa uğrıyanlarm da mezkûr kanunim 
2 nei maddesinin 1 nei fıkrası hükmünden fay
dalanmalarını sağlamak maksadiyle teklifte 
bulunulmuştur. 

Gerek Millet Meclisi ve gerekse Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu tara
fından da Adalet Bakanlığından alman cevabi 
yazıya göre metnin maksadı tahakkuk ettirdiği 
kanaatiyle teklif aynen kabul edilmiş ise de, 
metnin ifade bakımından tatbikatta tereddüt
leri mucibolabileceği görülmüş ve sözü geçen 
Ceza Kanunu maddesinde müebbet ağır hapis 
cezası mevcut bulunmadığından teknik, kanun 
dili açısından da ifade de bir aksaklık müşaha-
de edilmiştir. Bu itibarla gerek tereddütlerin 
önlenmesi, gerek kanun tekniği bakımından 
metnin son kısmının şu suretle düzeltilmesini 
teklif ederim. 

İstanbul 
M. Erdoğan Adalı 

Yüksek Adalet Divanınca T. Ceza Kanunu
nun 146 ve 59 ricu maddelerine göre müebbet 
hapse mahkûm olanlar ve Millî Birlik Komite
si karariyle ölüm cezaları müebbet hapse tah
vil edilenlerden Anayasanın 97 nei maddesi ge
reğince af olunanlar bu maddenin 1 nei fıkrası 
hükmünden faydalanırlar. 

BAŞKAN — Komisyon takrire ne buyuru
yor. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
ADINA AHMET NUSRET TUNA (Kastamo
nu) •— Efendim, vuzuh veriyor. Kabul ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Vuzuh veriyor, katılıyorsu
nuz. Komisyon kâtılıybr, Hükümet Senatonun 
takdirine bırakıyor. Takriri, ; değiştirme öner-
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gesinin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. 

(«Anlaşılmadı, yeniden okunsun» sesleri.) 
önerge sahibi, izah bakımından söz istiyor. 

Buyurun efendim. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, kanunun getirilmesinden maksat; 
bu Anayasanın 97 nei maddesi gereğince Sayın 
Devlet Reisi tarafından evvelce ölüm cezasına 
'mablkûm edilip, müebbet hapse mahkûm edilen
lerden affedilenlerin, kendi mesleklerini, avukat
lık, doktorluk, v.s. yi, evvelce affedilenler gibi ya
pabilmelerini ve maişetlerini temin gayesine ma
tuftur. Gerek Millet Meclisi Adalet Komisyonu, 
gerek Cumhuriyet Senatosunun Adalet ve Anaya
sa Komisyonu kanunun bu maksadını benimse
miş, Adliye Vekâleti de müspet mütalâada bulun
muş ve kanun bu şekilde huzurunuza gedmiş. Yal
nız kanun maddesinde şöyle ufak bir aksaklık 
var ki tatbikatta kanunun gayesini tahakkuk et
tiremeyeceği neticesi çıkıyor. O da şudur muhte
rem arkadaşlarım; birinci maddede Yüksek Ada
let Divanınca Anayasayı ihlâl suçundan Türk 
Ceza Kanununun 146 ncı maddesi gereğince mü
ebbet a«ır hapse malhkûm edilmiş olanlar, deni
yor. Biliyorsunuz Türk Ceza Kanununun 146 ncı 
maddesinde müebbet ağır hapis cezası yoktur. 
Binaenaleyh, Türk Ceza Kanununun 146 ncı 
maddesi gerekince müebbet ağır hapse mahkûm 
olup da Anuvasanm 97 nei maddesi gereğince af
fedilenler dendiği zaman, bunun şümulüne yal
nız müebbet hapse mahkûm edilenler girmekte, 
idam fi3wma mahkûm edilip de cezası bil&hara 
MP.lî Birlik Komitesi tarafından müebbet hapse 
çevrilenler bunun şümulü haricinde kalmakta, bu 
suretle kanun maksadına uvrun bir tatbikat ge-
fİT*emivee&P-i kanaatime maddeye vuzuh verdik. 
Bsndeniz söv1 e bir teklifte bulundum : 

«Yülfsok Adalet Divanınca Türk Ceza Kanu
nunun 146 ve 59 ncu maddelerine rröre müebbet 
hapse mahkûm olanlar ve Millî Birlik Konrtesi 
kararıyla ölüm cezaları müebbet ha.Dso tahvil edi
lenlerden Anayasanın 97 nei maddesi gereğineö 
affolunanlar bu maddenin birinci fıkrası hük
münden favdalanıriar.» Bu suretle tatbikatta 
yaTul?ıbi1ece!k "aksriklık önlenmiş olacaktır. Kabu
lünü rica ederim. 

BAŞKAN — Takririn dikkate alınmasını oy
larınıza arz ed'ivorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. Teamül veçhile Ko-
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misyona vereceğim, Komisyon redaksiyonunu ya- I 
pacak, buraya getirecek; maddeyi o suretle oylı-
yacağım. Sayın Saim Sarıgöllü size gönderiyo
rum. Bunu arada görüşeceğiz. 

2. — Nüfus plânlaması hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Sosyal İsler, Bütçe ve Plân 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/480; C. Senatosu 1/438) (S. Sa
yısı : 530 a ek) (1) 

BAŞKAN — Tasarının gündeme alınarak 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hakkında bir 
önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Nüfus plânlaması hakkındaki (530'a ek) sıra 

sayılı kanun tasarısı tabedilip sayın üyelere da
ğıtılmış bulunmaktadır. 

Görüşme süresi 22 Mart 1965 te dolmaktadır, 
Bu yüzden Gelen Kâğıtlardan gündeme alınarak 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Anayasa vo Adalet Kam. Başkanı 
Avdrn 

Osman Saim Sarıgöllü 

BAŞKAN — Muhterem ark" d-şiarımın ha
tıralarım taze1 emek irin Bivan olarak mTâsaten 
cereyan eden muamolevi a- z etm°k i t e r m. Bu 
kanun daha evvel Senato Umumi Heyetinde gö
rüşülmekte iken muh+e~em âz^İP.rm mnlûnrı o1-
dıiR-n veçhile Snym Muammer Obuz tarafından 
verilen bir takrirle, bu ka^ıun tasırırımn muh
tevi vatında ceza hükümleri vardır, Adalet Ko-
mi-vo-nundan bu it'bari a geçmesi lâzımdır ge
rekçeliyle Adalet Komisyonuna g e i vedlmiş^i. 
Şimdi Adalet Komisyonundan geM'. Dağıtıl
masından 48 saat geçtikten sonra gündeme alın
ması lâzım-, ama takrirde yapılı olduğu üzere 
23 . 3 . 1965 günü müdleM biteceği için galen 
kâğıtlardan gündeme alılarak ö"crlik ve ive
dilik1 e göıüşülmesi teklif edilmektedir. Buau 
oylarınıza arz ediyorum. ö-coMk telifini kabul 
edener... E'miyenler... Kabul edilm'ştir. 

Maddelere daha evvel goçi'memiş bulunduğu 
için söz sırasına göre söz vereceğim. Söz rlan-
ları sıra ile okuyorum. îlk töz Sayın Nu i Adem
oğlu'nundur. 

(1) 530 a ek basmayazı tutanağın sonundadır. | 
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Söz alanlar, Sayın Ademoğlu, Sayın Kınay-

türk, Sayın Tevetoğlu, Sayın Sak^p ö n a \ Sa
yın Somunoğlu, Sayın Gülcügil, Sayın Hancı-
oğlıı, Sayın .Tiirker, Sayın D keçligi ı Sayın 
Ucuzal, Sayın Alpaslan, Saym Bırguoğlu, 
Sayın Çe:in, Sayın özgüneş, Sayın öztarkçine, 
Sayın özerdendi, Sayın Artukmaç, Sıym Ak-
solcy, Sayın Karakurt, Sayın Tüzün, Sayın 
Atalay, Saym Ademoğlu, buyurunuz. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Saym Başkan, Senatonun saym üyele i; üze
rinde müzakere ine dahi evvel başlanmış olan 
Doğum kontrolüne ait Kanun tasarısı hakkın
daki şah:i fik'rlerimi huzurlarınızda arz et
mek üzere kürsüyü işgal etmiş buluruyo um. 

Muhterem Senatörler, halen meriye te bu
lunan 1963 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 152 nci 
maddesine ögre ilkaha mâni olacak her türlü 
bilgi vermek, vasıta ve levâzımatıı tavsiye et
mek, ilâç kullandırmak yasaktır. 

Bugün müzakeresine başladığımız bu tasa
rı yüksek oylarınızla kanunlaştığı takdirde yu
karıda arz ettiğim yasaklar kaldırılmış olacak
tır. 

Nüfus plânlaması, aile plânlaması hattâ ge
beliğin kontrolü gibi deyimlerle adlandırılan 
bu kanunun esasına girerken, aile plânlaması 
ile nüfus artışını önleme arasında mutlak bir 
münasebetin mevcudolduğunu kabul etmenin 
müşkülâtına işaret etmek isteriz. 

Aile plânlaması yapmak mutlaka o memle
ketin nüfusunun artmasına mâni olmak mânâ
sına gelmez kanaatindeyiz. 

Aile plânlaması, hesaplı ve plânlı bir ço
ğalma ile ailenin ve dolayısiyle insanlığın re
fah ve mutluluğunu sağlıyacağı mânâsına gel
melidir. Yoksa ilkahı önleyici bilgi ve vasıta
sını vermenin mutlaka o memleketin nüfusunu 
azaltmak demek olmadığı kanısındayım. Mak
sat doğarken ve doğduktan kısa bir müddet son
ra ölen çocuklara ve ekmekten baışka yiyeceği 
olmıyan hayattakilerin gıdasına ortak olacak 
yenilerini ilâve etmek değil, doğanların hepsi
ni yaşatan tam sihhatli, gürbüz, bedenen ve ak-
len yüksek evsaflı ve kaliteli nesiller meyda
na getirmektir. 

Avrupa ve Şimali Amerika hariç, diğer bü
tün dünyada ve bilhassa geri kalmış memleket
lerde nüfus hızla artış kaydetmektedir. Bundan 
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fikren ve iktisaden kalkınmış memleketlerin 
nüfusunun yavaş arttığı, geri kalmış ülkeler 
halkının nüfusunun süratle artış kaydettiği 
mânâsı çıkmaktadır. Zaten geri kalmış memle
ketlerde nüfus artışının istihlâk maddeleri is
tihsalinden daha fazla olduğu da bir gerçek
tir. 

Yapılan incelemeler göstermiştirki yük
sek memurların sıra memurlarından, sıra me
murlarının esnaf, sanatkâr ve işçilerden bunla
rın da köylülerden daha az adedde çocukları ol
maktadır. Bu hakikat çok çocuğa sahibolan ve 
artık bir başkasını istemiyen köylü ve işçinin 
fikren ve iktisaden kendilerinden üstün kimse
lerin çocuğu olmaması için bir tedbir bildikle
ri ve onu tatbik ettikleri hakkındaki kanaat
lerinin doğruluğunu da ortaya koymaktadır. 
Halbuki çok çocuklu bir işçi, bir köylü, yani dar-
gelirli ailenin; en basit korunma tedbirlerini 
bilmediği ve öğrenemediği, bu yüzden doğma
sını istemediği çocuğunu ortadan kaldırmak için 
muhtelif iptidai çarelere başvurduğu, çok kere 
de bu yüzden hayatını kaybettiği bir memle
ket gerçeğidir. 

İşte bu kanun memlekette korunma çarele
rini ve tedbirlerini bilmiyen, öğrenemiyen ve 
bu sebepten dünyaya getirdiği çocuklarını bü
yük bir sefalet ve perişanlık içinde bırakan, fik
ren ve iktisaden geri kalmış ailelerin de bilgi 
sahibi olmalarını temin edecek; istiyenin de ço
cuk sayısını istediği rakama çıkarmasında en 
ufak bir sakınca tanımıyacaktır. Diğer taraf
tan insanlarda cinsî münasebetin mutlaka ço
cuk sahibi olma isteğinden ileri gelmediğini, 
bunun seksüel arzunun tatmininden ileri geldi
ğini de kabul etmek lâzımgeldiği kanaatindeyiz. 
Bu bakımdan da bu kanunun kabulü ieabetmek-
tediı*. 

r Mevzuun tetkika değer cephelerinden biri 
/ ve bizim için hattâ en mühimmi tıbbi tarafıdır. 

Nüfus plânlamasında mühim olan gebeliğin 
bertaraf edilmesi değil, gebeliğin teşekkülüne 
mâni olunmasıdır. 

Bu arada bu mevzu ile belki tabib olmadık
ları için bâzı arkadaşlarımızın yanlış intiba
larla burada yanlış fikirler ileri sürdüklerine 
de değinmek isterim. Meselâ çok muhterem bir 
arkadaşım burada Türk çocukları ve doğacak 
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Türk nesilleri bu kanunla katledilecektir gibi 
ifadelerde bulundular. 

Muhterem arkadaşlarım canlı bir mahlûk 
katledilebilir. Canlı bir mahlûk ortadan kaldırı
labilir. Fakat henüz daha bir yumurta ile er
kek çoğalma unsurunun birleşmesinden evvel 
bir ıcanlılık mevcut değildir. Yani bu kanun çık
tıktan sonra sperm ve yumurta birleşmezse bir 
canlı meydana gelmiyecek demektir. Bir canlı 
meydana gelmediğine göre de ortada bir katil 
hâdisesi, ortada bir cana kıyma hâdisesi yok de
mektir. Kaldı ki, bu fikri ileri süren saym arka
daşlarımızın hayatta 2 veya 3 çocukları bulun
maktadır. Şimdi ben soruyorum, belki o arkadaş
larımız diyebilirler ki «efendim yumurta ile 
spermin birleşmesine mâni olmak da bir nevi ka
tildir. Bir nevi bir canlılığı meydandan kaldır
mak demektir. O halde ben o arkadaşımıza so
ruyorum, hayatta acaba kendilerinin, kendi çift
lerinin yumurtaları ile spermleri hayatta iki 
ilâ üç defa mı birleşmişlerdir? Bundan ayrı 
birleşmeye acaba nasıl mâni olmuşlardır. Ve 
kendileri de kaatil değil midirler, o halde? 

Bu itibarla bu kanun hiçbir zaman canlı bir \ 
varlığı ortadan kaldırmamakta, hiçbir zaman J 
bir kaatil veyahutta hiçbir zaman bir cana kıy
ma hâdisesi ile en ufak bir alâkası bulunma
mak tadıı*. 

Bugün şu acı hakikatle karşı karşıya bulun
maktayız ki; memleketimizde her sene doğan 
1,5 milyon çocuğun 1/6 sı 1 yaşma varmadan 
ölmektedir. Daha geçen gün Cumhuriyet Gaze
tesinde çıkan bir yazıya acı acı bakmışsmızdır. 
Türkiye'de ölen 95 000 insanın 1/3 ü henüz 1 
yaşına varmadan ölmektedir diye büyük man
şetlerle intişar etti. 

Diğer taraftan bilhassa iktisadi sebepten ço
cuğunu doğurmak istemiyen 500 000 kadının 
bilgisizlik ve zararlı usullerle çocuk düşürmeye 
teşebbüslerinden dolayı 10 000 kadarı da ölmek
tedir. Yine bu analardan bir kısmının sakat kal
dıkları bâzılarının kısırlaştıkları ve sağlık du
rumlarının bozulduğu dikkate alınırsa bu kanu- \ 
nun ana sağlığını koruma bakımından bugüne ka- ,; 

dar çıkarılmamasına üzülmemek de elden gelmi
yor. 

Diğer taraftan meselenin iktisadi yönden de 
tetkiki önemlidir. Bir çocuğun doğum günün
den itibaren ailesi ve memleketi için yararlı hale 
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geldiği güne kadar gerek ailesine ve gerekse Dev
lete kaça malolduğu çocuk babaları ve muhte
rem senatörlerce meçhul değildir, işte bu mali
yet cemiyetten cemiyete ve aileden aileye değiş
mektedir. Her ne kadar geri kalmış cemiyet 
ve ailelerde bu yetişme maliyeti çok düşük ra
kamlar göstermekte ise de çocuk adedi fazla, se
nelik kazanç az olduğundan onlar da fazla ço
cuk istememektedirler. 

Diğer taraftan ileri ve olgunlaşmış cemiyette
ki ailelerde çocuğun yetişme maliyeti çok yüksek 
olduğundan, böyle ailelerde çocuk adedini bir
den fazla ikiden yukarı çıkarmamaktadırlar. 

îşte ileri cem'yetteki ailelerin tatbik ettikle
ri usulleri ve tedbirleri getirecek; köylü, işçi ve 
esnafın hattâ dar gelirli bütün vatandaşların kar
nını duyuramadığı mevcut çocuğuna, arzulamadı
ğı bîr başkasının ilâvesine cenin olarak daha te
şekkül etmeden mâni olacak olan tedbir, tavsiye 
hattâ vasıta ve icabederse ilâçları getirecek olan 
bu aile plânlaması kanunudur. Bu hanım aynı 

I zamanda bir eşitliği de getirmiş olacaktır. Bu 
' eşitlik yeni bir çocuğunun dünyaya gelmesini is-
temiyen geçiminden âciz 7 - 8 çocuk sahibi bir 
köylü veya işçi vatandaşla bu kanunun çıkması
nı istemiyen ve fakat bildikleri tedbir ve usul
lerle bir, âzami iki çocuktan fazlasının dünyaya 
gelmesine mâni olanların, tedbirleri bilme ve 
kullanma bakımından aynı hakka sahibolma eşit
liğidir. Muhterem arkadaşlar, çok iyi bilirsiniz 
ki, memleketimizde fakir çocukları çok gayretli 
ve okumaya çok heveslidirler. îşte ailenin çok 
çocuklu ve geçiminden âciz durumu köylü ve ka
saba çocuklarının liseye hattâ ortaokula devam
larına ve bilhassa yüksek tahsil görüp memlekete 
hizmet etmelerine çok kereler mâni olmakta ve 
belki de bu sebepten memleket yetişecek dâhiler
den mahrum kalmaktadır. Bir memleketin ikti-
saden gelişmesi fert basma düşen gayrisâfi millî 
hâsılanın bir yıldan diğer yıla yükselişiyle ölçü
lür. Zaten yüksek nüfus artısı az gelişmişliğin 
özelliklerinden bulunduğuna göre güzel memle
ketimizin ve cefakeş halkımızın bu durumundan 
kurtulması hepimizin temennisi değil midir? 

Bu kanuna dinimizin de mâni olmıyaeağı ka
naatindeyim. Zira Müslümanlık kürtajı yani te
şekkül etmiş bir ceninin hayatına son vermeyi gü
nah sayar. Halbuki bu kanun ilkaha mâni olmak 
suretiyle cenini teşekkül ettirmemektedir. 

17 . 3 .1965 O : 1 
Diğer bir nokta da halkın bu kanunu nasıl 

karşılıyacağıdır. 
Şunu hemen ifade etmeliyim ki, hiçbir kanun 

tasarısı bu tasarı kadar halk oyuna arz edilmemiş 
ve üzerinde durulup münakaşa olunmamıştır. 

Bu meyanda hiçbir yerde neşredilmiyen bir 
anketi de yüksek huzurlarınıza arz etmek iste
rim. Bilgilerinize arz edeceğim anket Türkiye 
Ev Ekonomisi Cemiyetinin, bilhassa köylerde 
yaptırdığı bir ankettir. Bize halkın nabzını yok
lama bakımından bu kıymetli malûmatı hazırla
tan Türkiye Ev Ekonomisi Cemiyeti sayın idare
cilerine ve anketi köylerde hazırlıyan sayın ele
manlarına huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç 
bilirim. 

Bu anket 15 vilâyetin 8 kaza ve 125 köyünde 
849 aile üzerinde yapılmıştır. Bu ankete göre: 

1 çocuklu 65 ailenin % 72,3 çocuk istemekte 
% 27,7 çocuk istememekte, 

2 çocuklu 165 ailenin % 29,2 çocuk istemekte 
% 70,8 çocuk istememekte, 

3 çocuklu 167 ailenin % 15 i çocuk istemekte, 
% 85 i çocuk istememekte. 

4 çocuklu 165 ailenin % 13,3 ü çocuk iste
mekte, % 86,7 si çocuk istememekte. 

5 çocuklu 96 ailenin % 11,4 ü çocuk istemek
te, % 88,6 sı çocuk istememekte. 

6 ve daha fazla çocuklu 1,91 ailenin de 
% 10 u çocuk istemekte, % 90 ı çocuk istemek
te. 

Toplum olarak 849 aileyi nazarı itibara alır
sak bunun yüzde 20,3 nün çocuk istediği ve 
yüzde 79,7 nin çocuk istemediği neticesine va
rırız. Bu 'anket de bize gösteriyor ki, muhte
rem senatörler, ailenin çocuk adedi arttıkça ço
cuk isteme arzusu azalmaktadır. Yine hu anket 
bize gösteriyor ki geleneklerine ve dinine çok 
•bağlı bulunan köylüler de bu kanunu istemekte 

/Ve 'beklemektedirler. Köylüsünün ve şehirlisinin 
i taraftar olduğu bir kanun artık çıkarılmalı ve 
I tatbikat hazırlığına başlanmalıdır. 

Buraya kadar bu kanunun memleket ve mil
letimize hayırlı neticeler vereceğinden bahsettik. 
Biı^z da 'bu kanun tatbikatının güçlüğünden 
bahsetmek yerinde olur kanısındayım. 

Muhterem senatörler; bu kanunun çıkmasını 
arzu etmiyen sayın millet temsilcilerinin bir kıs
mı ile münakaşaya 'giriştiğimiz zaman neticede 
prensibolarak bu kanunun çıkmasına taraftar 
'olmaktadırlar. Fakat bu kanunun tatbikatı cilıe-
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tinde anlaşma vâki olamamaktadır ki, burada 
bendeniz de arkadaşımla beraberim. Bu kanun 
çıktığı takdirde gebeliğe mâni olacak bâzı vası
talar ve hattâ bâzı ilâçlar kullanılacaktır. îşte 
bu vasıtaların kullanılması, işte zu ilaçlann kul
lanılması hususunda Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının çok dikkatli olması icibetmektedir. 
Ş3u vasıtaların kullanılması ve bu ilâçların isti-
i?mal edilmesi belki birçok komplikasyonlara se-
fbebiyet verecektir. Bu itibarla Sağlık ve Sosyal 
| Yardım Bakanlığı .gerek araçların, gerek ilâç-
İİarın Mıalinde ve kullanılmasında çok titiz ol-
vm'ası icabetme'ktedir. Aksi takdirde 'hepimizin 
üzerine büyük veballer düşmektedir. Eğer Türk 
Anayasası bu 'ilâç ve vasıtalarla sakat edecek 
duruma gelirsek, eğer Türk çocuklarının sakat 

" doğmasına sebebiyet verecek olursak o zaman 
'hakikaten bu kanundan beklediğimiz fayda elde 
edilememiş olacaktır. 

Bu itibarla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının bu kanunun tatbikatında kullanacağı ele
manlarının çok dikkatli yetiştirilmesi, çok eh
liyetli bir seviyeye yükseltilmesi, kullanılacak 
araçların çok dikkatli seçilmesi, bilhassa ithal 
edilecek ilâçlarda çok titiz davramlması icabet-
mektediı*. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu ka
nun çıktığı takdirde bir yönetmelik yapacak
tır. Bu ilâçların kullanılması, bu gereçlerin 
kullanılması hususunda bâzı tedbirler alacaktır. 
Bu tedbirleri aldığı zaman eğer teşekkül edecek 
ilim heyetlerine bir tazyik, bir tesir vâki olduğu 
takdirde evvelâ bizler yani bu kanunun lehin
de konuşan, bu kanunun çıkmasını istiyen bizler 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakalığmm karşısın
da olacağız. Bunu böyle bilmelidirler. 

Sözlerimi bitirmeden evvel bu kanunun mil
letimize hayırlı olmasını, şayet yüksek iltifatları
nıza nraızhar olursa, milletimize hayırlı olmasını, 
kanun çıktıktan sonra da Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına teveccüh eden vazife hususun
da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının çok 
müteyakkız olmasını temenni eder, hepinizi ıhür-
inetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk. 
ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — 

Sayın Başkan, kıymetli senatörler; bütün Türk 
Milletinin varlığını ilgilendiren ve yarın için 
Türk Milletine beklenmedik ve bâzı arkadaşları-
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mm düşündükleri iyi neticeleri getireyim der
ken 'büyük uçurumlar açabilecek olan Nüfus Plân
laması ile Plânlama Kanununu görüşürken bu 
mevzuda konuşan arkadaşlarım kendi açıların
dan durumu tahlil ettiler. Bendeniz hâdiseyi 
toplu olarak bâzı yönlerden tetkik ettikten baş
ka tıbbın ışığı altında size bu kanunun Türk 
Anayasasına ve Türk Milletinin nüfusuna ve 
Türk gücüne yarın neler getireceğinin talhlilini 
yapmayı bir vazife sayarım. 

Değerli senatörler, tasarının gerekçesinde 
nüfus plânlaması, nüfus artışı ile ekonomik ge
lişme arasında millî geliri süratle artıracak bir 
fark tesis etmediğimiz takdirde, nüfus artışının 
bir tehlike olduğunu halka duyurmak, onlara 
bunu inandırmak ve bunu sonradan az sayıda 
çocuk sahibi olmak istiyen veya çocuk olmasını 
istemiyen aile sahiplerine, her çeşit (üzerinde 
bilhassa duruyorum) yardımda bulunmak şek
linde bu kanun tarif edilmektedir. Evvelâ kısa
ca tasarıyı tahlil etmeyi bir vazife sayarım. 
750 000 km2 alanında ve dört iklimi sinesinde> 
taşıyan benim memleketime şu gerekçe ile bir < 
iftirada bulunmak ve böyle bir kanun getirmek I 
Yüksek Senatörlerin takdirlerine arz ederim ki, i 
doğru değildir. Değerli arkadaşlarım, bizlen 
memlekteimizi başka yönlerden iktisadi geliş-1 
melere götürememişsek, Türk toprakları mev-y 
eut nüfusu besliyemez, binaenaleyh millî refa-\ 
hm, iktisadi gelişmenin hâsıl olması için ancak 
nüfusu azaltmalıyız, diye nasıl iftira ederiz? } 
Gerekçe evvelce hazırlanmış, (birkaç sene ev
vel) ben bunu kabul edemem ve imza koyamam. 
Ben bu gerekçeyi bugün görüyorum, gönlüm 
isterdi ki, bu kanun Türk Milletine atıldığı za
man bu gerekçe' de değiştirilebilirdi. Prensipte 
belki hepimiz haklıyız. Fakat ben bugün tarım 
yönünden, millî eğitim yönünden, sanayi yönün
den memleketimi kalkındırmıyacağım, 30 mil
yon nüfusumu besliyemem, onun için de nüfu
sumu azaltacağım. Yok böyle şey arkadaşlar. 
Bu taşandaki iftirayı Türk topraklarına, Türk 
Milletine ben reva görernem. Binaenaleyh, bu 
bakımdan tasarının gerekçesi dahi Türk Mil
letine ve Türk topraklarına karşı bir iftiradır. 
Dört iklimi sinesinde taşıyan bu memleketin 
toprakları işletilmelidir, arkadaşlar. Tasarı bu 
bakımdan noksandır. Maarifi ilgilendiriyor, 
millî müdafaayı ilgilendiriyor, tarımı ilgilendi-
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riyor, onun için bu konularla alâkalı komisyon
lara da gitmeliydi. 

Bugün dünyada iki güc vardır. Bu iki güe-
den biri atom gücü, diğeri de seksüel güe, nüfus 
gücüdür. Ben nüfus gücümü yok edersem, di
ğer milletler bugün atom enerjisi ile, atom gücü 
ile uğraşırken ben her hangi bir karışıklıkta 
neyimle karşı koyacağım arkadaşlar? Söy]ire
ceğini daha çok şeyler var. Bu kanun ileri mem
leketlerin şuralınıantasyon (Beslenmesi fazla 
olan) memleketlerin, geri kalmış memleketlere 
reva gördüğü 'aman sizin nüfusunuz artıyor, biz 
refahımızı kaybedeceğiz, onun için siz nüfusu
nuzu tutunuz, kesiniz, diye zorlamalarıdır. O eri 
kalmış Macaristan'da, Hindistan'da ve Türkiye'
de tatbik edilmek istenmektedir. Hiçbir zaman 
Amerika'da ve ingiltere'de değil. Kendileri an-

[cak diğer milletlerde tatbik edildikten 20 sene, 
-teonra tatbik edecekler. Binaenaleyh, nazarı dik
katinizi çekerim arkadaşlarım. Bu kanunun tat
bik edildiği memleketlerden; Macaristan'da, 
millî Macar felâketi tablosunu, Le Mond yaz
maktadır. Hindistan'da bu tatbik edilmiş iyi 
netice vermemiştir. Memleketimize bu kanunu reva 
görmek, bu milletin varlığını, bu kanun kanun
laştıktan sonra şu kürsüdeki zabıtlar 5 - 10 
sene sonra: bize hakikatleri gösterecektir. Arka
daşlar bu kanunun gerekçesi ve tasarının gelişi 
bakımından noksandır, gönül isterdi ki, Millî 
Eğitim Komisyonunda, Millî Müdafaa Komisyo
nunda ve gerekse Tarım Komisyonunda bütün 
yönleriyle ve bunlara ilâveten Sosyal İş
ler Komisyonunda da iyi etüdedilmek şar-
tiyle gelmeli idi. Edebiyat şeklinde değil, 
ilmî etütler şeklinde. Bu bakımdan kanu
nun gerekçesi dahi bizim için kabul edilebilecek 
bir veçhe göstermemektedir. Bu gerekçeye 
göre hâdisenin tıbbi, genetik, sosyal, terbiyevi 
tarafları ihmal edilerek, yalnız sayı ve millî 
stervet yönünden mütalâa edilmiş olduğunu ' 
esefle görüyoruz. Halbuki sayın arkadaşlarım, 
millî servet artışı ve dolayısiyle millî refahın 
temini yalnız nüfus plânlaması ile mümkün ola
cağı kanaatinde değiliz. Ve bilâkis benim top
raklarımı ancak benim nüfusum işliyecektir. 
Memleketimizin zirai, kültürel, sınai ve sosyal 
alanlarda geliştirilmesi öngörülmeli idi. işlen
memiş zirai sahaların geliştirilmesi, hayvan
cılığımız fenni bir şekilde ıslah ve bakımı 
lâzımdı. Hattâ balıkçılığımız organize edilmeli 
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idi. Akdeniz sahilindeki vahşi, yabani zeytinlik
lerimiz ıslah edilseydi, bu kanun için sarf edi
lecek araçlar ve neticesi meçhul ilâçlar (maa-
lasef 20 sene meçhul kalacak) yerine sarf edi
lecek paralar bu işler için sarf edilseydi bu 
memleketin refahı daha ileri giderdi, arkadaş* 
larını. Bendeniz başka arkadaşlarım bu mev
zulara temas eder düşüncesiyle kısa mülâhaza
lardan sonra tıbbi yönlere girmek isterim. 
Yalnız Büyük Atatürk'ün bir sözünü de şurada 
tekrar etmeyi uygun buldum. Atatürk'ün nü
fusun tezyidi için onuncu yıl marşında «On 
yılda on beş milyon genç» yaratmış olmanın 
sevincine işaret etmek suretiyle ifade buyur
muşlardır. 

Değerli arkadaşlarım, doğumun kontrolü
nün dışarıdan gelmesi ve biraz evvel arz etti
ğim gibi Hindistan, Pakistan ve Türkiye gibi 
toplumlarda uygulamaya çalışı1 ması dikkati 
çekmektedir. Hindistan ve Pakistan'da yapılan 
bugün bizim kullanacağımız kalıplara uygun 
uygulamalar başarılı neticeler vermemiştir. 
Bu kayıtlar Birleşmiş Milletler neşriyatında 
vardır. Türkiye'de hapla doğum kontrolü 
başarılı neticeler getirmiyecektir. Biraz evvel 
bahsettiğim gibi Macaristan'da doğum kontrolü; 
çocuğun olmasını önliyecek h'er çareyi kabul 
etnıir» bulunan Macar milleti 8 sene sonra alı
nan neticeler vekâlet sorumlularını her halde 
uyarabilir ümidindeyim. Macar millî felâketi
nin bilançosu 20 Mayıs tarihli Le Monde de 
neşredilmiş idi. Orta - Avrupa'nın 1944 te en 
velût milleti iken bugün Macaristan'da doğum
lar korkunç bir tempo ile gerilemektedir, 
Düşükler ise bir felâket halini almıştır. 11054 te 
nüfus artması 12 iken düşük 16,281. Doğum 
223.347. 1962 de nüfus artması 2,1 düşük 163.656. 
Doğum 130,053. Bugün Macar idarecileri Ma
caristan'ın var oluş veya yok oluş problemiyle 
karşı karşıyadırlar. Bu istatistiklere nazaran 
görüyoruz .ki, Pakistan, Hindistan, Türkiye, Ma
caristan, ç,ok istirham ediyorum muhterem se
natörler, Amerika'da bu iş nasıldır, İngiltere'
de nasıldır1? Gayet basit, bizdeki problem gayet 

ı basittir. Efendim, 5 çocuğu olana yardım eli
ni uzatacak, her istiyene hap verecek. Dâva 
övle deği1. Hattâ bu haplar verildiği halde şim
di arz edeceğim sebeplerle yine çocuk olacak, 
fakat hapların yanlış kullanılması neticesinde 

'bir sürü sakat ve bir sürü geri zekâlılar doğa-
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cak. Bir 'hekim olarak, hem inanınız ki muvaf
fak olmuş, istanbul'da isim yapmış bir hekim 
olaralk sizlere problemleri açacağım. Binaen
aleyh, gayet kolay, bir ilâç firmasının Türkiye'
ye bu sene içerisinde son ayda 70 bin kutu 
ilâç sattığını firmaların muayenehanelerini do
laşarak tesbit ettiğimiz durum ile henüz mü-
sadesi, kanunu çıkmadan bu ilâçları piyasaya 
arz etmesi problemi ile Türkiye karşı karşıya
dır. 

Değerli arkadaşlarım, ben neticesi alınma
mış, 20 sene sonra 'dahi durumu belli olmıyan 
bir ilâcı veya doğumun kontrolünü geri almak 
bu kanunu tam gerekçeleri arz ettiğim ve muh
telif vekâletlerin sorumlu komisyonlarından 
detaylarını tahlil etmeden, ilmî araştırmalar 
yapmadan, üniversite raporları gelmeden bu
gün ilmin ışığına inanan tıbbın bütün açıklığı 
^ortaya çıkmadan, çıplak yüzü ile bir kanun 
huzurunuza geliyor. İnsafınıza sığmıyorum, 
bu milletin varlığı bizlerin elindedir. Istırap 
çeken o köylüye yardım edeceğiz problemi ta
mamen hatalıdır, çünkü şimdi arz edeceğim se
beplerle yardım edemiyeceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım; yalnız iktisadi açıdan 
benimsenmiş ve kanun tasarısına Meclis gün
deminde bu açıdan geçmiş olan bu tasarı ile 
nüfus artmasını kısmak bir zaruret ise arz etti
ğim tetkiklerle, detaylarla ve esbabı mucibeler-
le bugün Dünyanın en medeni memleketi olan 
Amerika'da olduğu gibi seleksiyona tâbi olarak 
yani bugün Amerika'ya takdir edersiniz muha
cir büroları cahil insanları almaz. Şimdi bunları 
istatistikleriyle okuyacağım. Amerikan milleti
nin varlığını, bekasını yükseltecek iyi eleman
ları almasını ister, bünyesinde onları toplar. 
Ve Amerika milletinin bugünkü varlığı budur, 

* arkadaşlar. B'iz bu tasarının ruhuna aykırı de-
U ğiliz. Yanlış anlaşılmasın, tasarının nciksanhğı-
\ na ve bu millete reva görülen şekline aykırıyız. 

Değerli arkadaşlarım, Amerika'daki, Alman
ya'daki durumu sizlere istatistiklerle okuyaca
ğım. Aile plânlamasında en muvaffak olmuş 
Amerika'da durum tetkik edilirse tıbbi zaruret
ler dışında ancak çocuğuna bakmaktan âciz in
sanlara yardım edilmektedir. Plân yalnız Ame
rika halkının kalitesini yükseltmek gayesiyle 
yapılmıştır. 

Ve resmî müesseselerden ziyade aile plânla
ması bürolarına yeni evli karı koca müracaat | 
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eder, polis evvelâ konuşma yapar, her ikisinin 
ifadesini alır, malî durumunu sorar, aylık geçim
lerini sorar. Kendilerinden bir hafta sonra müra
caatlarını talebeder. Ve neticede gerekiyorsa ço
cuk yapmama müsaadesi verir. Bizde de böyle 
olmalıdır. Allaha şükür, bizim köylülerimizin şet 
hirlerimizdeki sağlık müesseselerine ve hastane
lere inecek durumları vardır. Ben araçlara, ilâç
lara verilecek masraflara külliyen muhalifim, ar-1 
kadaşlar. Hastalar şehre inecek ve Amerika'da 
olduğu gibi, arkadaşımın buyurduğu gibi evvelâ} 

i 
bir hekim çıkacak karşısına, ifadesini alacak, ay-j 
lık durumunu soracak. Sosyal durumunu tetkik 
edecek, buyurun siz gidin diyecek. Bir hafta son
ra kendilerini davet edecek, hakikaten çocuk yap
mamaları, muayyen bir müddet için ilmî etüdle-
rin ışığı altında do^ru ise kendilerine açıkça yar
dım edilecek, değilse katiyen yardım edilmiye-
eek. Bizde ise şimdi tam tersine her isteyene 
yardım. Yok öyle şey arkadaş1 ar. Her isteyene 
yardım yoktur. Bu milletin iyi gençlere, kıymetli 
elemanlara ihtiyacı vardır. Ve belki beşinci ço
cukta ne biliyorsunuz bir dâhi yetiştirmiveceği-
ni? Böyle şey yok arkadaşlar. Amerika'da da yok. 
Biz Amerikan görüşüne medeni âleme yüzümüzü 
çevirirken bu tarafta Macaristan, Pakistan ve 
Hindistan'da .yapılan tarzda bir durumu kabul 
edemeyiz. Amerika'nın takibettiği seleksiyon po
litikası dünyanın en zengin, en dinp'rrrk ve güçlü 
memleketi haline getiren biyolojik faktörlere yol 
göstererek yapılmaktadır. Amerika'da aile plân
laması Amerika'yı yaratan faktörlerin en başın
dadır. Seleksiyonda dikkat edilen bir husus Ame
rika Birleşik Devletlerinde birleşmenin şartları 
olarak okuma yazma bikniyeni dahi bugün kabul 
etmemektedir, ilmî araştırma imkânlarının üs
tünlüğü ve para gücünün ilim adamlarının Ame
rika'ya çekilmesi, ilim adamlarının her istediği 
•vraelnn yapabilme i m k â n ı n onların v a r ^ i v l e 
kaimdir. Ve Amerika bu ilim adamlarım ikinci 
Dünya Harbinden sonra çekmeğe başlamıştır ve 
her gün de çekmektedir. 1933 Hitler Almanyasm-
dan kaçan âlimler Almanya'da bir boşluk yarat
mış ve Alman ilim havatmd'a bir kan alma haca
mat mahiyetinde tavsif edilmiştir; akışa ingilte
re feryat etmektedir. Büyük çaptaki ilim adamla
rının kaçışı eksodüs diye vasıflandırılmakta ve 
narlâmentova getirilmiş bulunmaktadır, ti im Ba
kanı büyük çapta 40 âlimin gittiğini, bunların 
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içinde 5 Nobel mükâfatı kazanan da bulunduğu
nu açıklamıştır, italya'da da durum aynıdır. 
1D52-1961 d'e neşredilen rakamlara göre Ameri
ka'ya 30.000 mühendis, 9.000 araştırıcı, 14.000 
doktor gitmiştir. Bunların yetiştirilmesi için sarf 
edilmesi lâzımgelen para hesaplanmış, 10 milyar 
200 milyon -doları aştığı görülmüştür. Aynı ka
nıya göre Iran, Pakistan, Türkiye'den de tahsil 
için giden değerlerin yüzde 50 sinin Amerika'da 
kaldığı görülmc&tedir. Şimdi bâzı cephelerine 
temas cıtıtlğianiz seleksiyon politikasının tamamla
yıcı bir halkası da Amerika'da bu aile plânlama
sının nasıl çalıştığıdır. Arz ettiğim gibi müracaat 
eden herkesin durumu iyice tetkik edilir. Ve bu 
suretle yardım lazımsa yardım edilir, aksi takdir
de reddedilir. Bizdeki tasarıyı 8 senedir tatbik 
eden Macaristan'ın hali göz ününde tutulursa, bu 
tasarının arz ettiğim komisyonlarda detaylarıyla 
tetkiki için daha tümünü Meclise göndermek bu 
Senatonun tarihî vazifesidir. Aile plânlaması 
şartsa, ancak tıbbi ve sosyal endikasyonlar içinde 
kalmak şart'iyle selektif ve biyolojik bir politika
nın hüviyetini takibetmekle mümkündür. Arz et
tiğim iktisadi cephe noksan taraflarıdır. 

Tatbik edilec'ctk mcıtodlara »gelince : Arkadaş
larım, bunlar gavriinsanidir. Yapacakları tahri
batı, ortaya koyduğu hukukî meseleler düşünül
memiştir. 5-6 sene ilâcı alan, soruyorum sorumlu
lara; 5-6 sene ilâcı alan ve eocuık istemiyen ve 5 
sene sonra çocuk İsteyen bir kadının çocuğu olup 
o^mıvacağı hakkında nasıl cevap vereceklerdir? 
Hukukî bir meseledir, tki genç evlendi, 5 sene 
çocuk istemiyor, kadının fizik yapısı bozulmıya-
cak, malî ve sosyal durum1 an müsait değil, 5 se
ne sonra çocuk istiyor. Karşıımıza geldi, çocuğu 
olmazsa ne olacaktır? Zira sonradan çocuk olup 
olmrvacağı henüz belli değildir. Bütün milleti il
gilendiren bu dâvada sorumluların tehlikelere 
cevap vermesi ve kanun gerekçesinin son süzgeç
ten geçirilmeden getirilmemesi gerekmektedir. 
Vekâlet sorumlularının, her isteyene yardım ede
ceğiz, -parolası Macaristan'daki gibi millî bir fe
lâket tatbikatı halini almadan kanun tasarısını 
yeniden süzgeçten geçirmek ve bu işte inat ile 
angaje olmak doğru değildir. Sorumluların biran 
evvel problemi şahsi prestij dâvası halinden çı
karmaları garp memleketlerindeki tatbikat örnek
lerine göre tasarıyı tadil etmeleri lâzımdır. 
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BAŞKAN — Sayın Kmaytürk, konuşmanız 

arasında «palavra» diye bir kelime kullandınız 
mı? 

ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Devamla) 
— Hayır efendim, öyle bir kelime kullanmadım, 
konuştumsa geri alırım, özür dilerim. Esasen 
böyle kelime sarf etmem. 

BAŞKAN — Affedersiniz, ben yanlış anla* 
dım o halde. Lütfen devam buyurunuz. 

ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Devamla) 
— Eğer netice olarak Aile plânlaması Kanunu 
memleket değerini artıracak nitelikte olsa idi; bu 
konuşmaların hiçbirisini yapmaz derhal gururla 
kabul ederdim. Tıbbi cephesi üzerinde mutlaka 
durulmalıdır. Sosyal endikasyonları ve kriterleri 

j mutlaka tesbit edilımelld'ir. Plân selektif bir hü
viyette memleket ve millot yararına tevcih edil-

ianelidir, istenmiyen genetik yönlerin ürememele-
iri. için medeni memleketlerin uyguladıkları me-
Itodlar incelenmelidir. Bu metodlar Devlet prog
ramımda ve seyyar ekipleri ile bir kere halkın 
(istifadesine arz edilirse (her isteyene yardım me-
todlarını demek istiyorum) morfin ve eroin ipti
dası gibi bir alışkanlık yaratır ve bunun önüne 
geçmek mümkün olamaz arkadaşlar. 

Bir kere çocuk yapmamayı umumileştirecek 
olursak bunu durduracak hiçbir kuvvet tasavvur 
edemiyorum. Macaristan'da arz ettiğimiz gibi bir 
toplumun şuursuz ve zararlı üreme hızını kesen 
en müessir çareyi bulmak lâzımdır. Bu da maa
riftir arkadaşlar. Bu metodun senelerce süreç:-i 
tatbikatına harcanacak milyonların kao teknik 
okul ve kaç üniversite açmağa yeteceğini düşün-
memV, kâfidir. 

Değerli arkadaşlarını, biraz da kullanılacak 
araç ve ilâçlardan bahsetmek isterim. Evvelâ 
spiralden bahsedelim. Spirali kullanmak için 
evvelâ endikasyonu bilmek lâzımdır. Endikas-
yonu iyi etüdetmek lâzımdır. Endikasyon için 
genital yolların her türlü iltihabi faktörden 
masun olması lâzımdır. Soruyorum, sorumlu ar
kadaşlarıma genital bölgenin en hafif mânada 
temiz olduğunu garanti edebilir mi? Genital 
yollar spiral için, her türlü iltihabi faktörden 
masun olması temiz olması lâzımdır. Binaena
leyh, tekrar sorumlara soruyorum, genital yol
ların her türlü iltihaptan azade olduğunu nasıl 
bilerek spiral koyacaklardır. Bu iş ancak sağ
lık müesseselerinde kontrolle mümkündür. Bu 
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sebeple ben bunun mümkün olacağı kanaatin
de değilim. 

ikincisi ihtilâflardır. Konan spiralin ihti
lâflarının en hafifi kanama, bel ağrısı, havsala 
iltihabı. Misal vereyim, Amerika'nın vekâlete son 
gönderdiği bir mecmuadan, bende var, İngiliz
ce hepinize takdim ederim, elde ettim. 16 734 
vakada Amerika'da 1 281 spiral tıbbi olarak çı
karılmıştır. Tasavvur buyurun, spiraller sağlık 
müessesesinde vilâyette sağlık teşkilâtı
nın bulunduğu yerde konur. Hekim ne
zaretinde verilir ve gene hekim nezaretinde 
tıbbi ameliye ile çıkarılıyor. Yani ihtilâl yapı
yor, öyle kolay değil önüne gelen yapsın, yok 
öyle şey arkadaşlar. Aspirin bile verilmez çar
pıntı yapar. Böyle şey olmaz. 16 734 vakada 
1 248 spiral tıbbi olarak çıkarılmıştır. Yani 
doktor mecbur kalmış çıkarmaya. Evet, iltihap 
yapmıştır. Bir de farkına varmadan spiral dü
şer. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk, -kolay olma-
»dığı şüphesiz; biz sadece ihtilâf hukukçular 
arasında var zannederdik, doktorlar arasında 
da oluyor işte bu farkla. 

ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Devamla) 
— Yarısı dışarıya çıkar efendim. 
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edilmiştir denilmektedir. Doğrudur. Şimdi ec
zacılık, terazi işinden çıkmıştır müstahzarat işi 
halindedir. Hangi komprimeyi elinize alırsanız 
içerisinde tarifi vardır. Bu tarifin esas ruhu 
birinci yazdığı tesirdir. İki veya üçüncü tesir
leri de uzak tesirlerdir. Binaenaleyh Anovlarm 
esas tesiri ve çıkarılışı gebeliği önlemek, yani 
gebelik içindir. Bir de başka tesiri vardır diye 
müsaade edilmiştir ve bu sene 70 bin kutu sa
tılmıştır. Kanun çıkmadan 70 bin kutu ilâcı sa
tılıyor arkadaşlarım. Ne için satıyorsunuz diye 
eczanelere sorarsanız gebeliği önlemek için di
ye cevap alırsınız. 

Bu ilâçların uzak tesirleri ne olacaktır belli 
değildir. Ve henüz de cevap vermeye imkân 
yoktur. Yakın tesirleri; türlü tahammülsüzlük 
şikâyetleri, bulantı, baş ağrısı ve saire. Âdetle
rin gittikçe azalmasını gören kadın, ilâcı bir
denbire bırakmaktadır; bıraktığı anda gebe 
olmaktadır. Cfebe olunca debil ve emberil ço
cuklar doğmaktadır. Karaciğeri bozuk olanlar 
için de ilâç tehlikelidir. Bunlara ait neşriyatı 
okuyacağım beyler. 

«Anoblik steroitlerin tedavisi sırasında be
lirli aralıklarla karaciğer fonksiyon testleri 
yapılmalıdır.» İstirham ediyorum, dağ köyünde 
bir kadına bu ilâçlar verilirken arasıra karaci
ğer fonksiyonu testleri yapılacak. Ümidediyo-
runı ki, Ankara'da çok arkadaşlarım karaciğer 
bozukluğum var dediği halde bu testleri yaptır
maz. «Fonksiyon testleri bozulduğu zaman te
davi kesilmelidir. Kalp, böbrek ve karaciğer 
hastalıklarında anobolik steroitler kullanılma
malıdır.» «Böbrek ve karaciğer hastalıklarında 
anobolik steroitler kullanılmamalıdır, özellik
le erkeklerde meme ve prostat kanserlerinde 
kadınlarda meme ve genital organ kanserlerin
de ise ostrojen kesilmelidir. 

Arkadaşlar, bu ilâcı kolayca vermek o ka
dar kolay bir iş değildir. Arz ettiğim gibi ilâcı 
kullanırken karaciğer testleri kontrolü daima 
yapılmasını neşriyat şart koşmaktadır. Ayrıca 
ilâcın noksan almmasiyle sonra meydana gelen 
kanamaya tıbbi kürtaj adı verilmiştir. Bu ilâç 
verilirken ayrıca da kanamalar olabilmektedir. 
Diğer taraftan profestatif steroitlerirı erkek
lerde iktidar durdurmaları bu konuya ait son 
yılların ilgi çeMci bilgilerindendir. li
kan önliyecek olan progestatif îstroit-
lerin en önemli yan etkileri bulantı, 

BAŞKAN — özür dilerim, bir daha söyle
mem. 

ÖMER FARUK KJNAYTÜRK (Devamla) 
— Istenmiyen gebelik olur çıkar. Yarısı dışarı
ya çıkar özür dilerim, cinsi alâkada erkek ra
hatsız olur. Yerinde olduğu halde yine gebelik 
vakaları görülmüştür. Bu tatbikat eti mütekâ
mil insanlarda ve hastanelerde dahi nezaret al

tında ve vakalar- seçilmek suretiyle konabilir. 
Türkiye şartlarına göre bu imkânsızdır. Meyda-
ma gelecek ihtilâfları daha köyünde hangi toş-

jki lât yardım edecek ve kurtaracak ve bunun 
[sorumlusu kim olacaktır. Doktor mu? Pratis-

yen doktor mu? Bunun cevabı verilmelidir. 
Spiralin yaptığı işler bunlardır. Ne yapalım öy
le ise doktor diyeceksiniz, prensibini arz et
tim. muhalif değiliz. Noksanlığına muhalifiz 
kadına eğitim yolu ile en basit çareler öğretil- " 
melidir. Erkeklere prezervatif kullanmaları 
tavsiye edilmelidir. 

Anobolik stereoitlerin durumu. Demiyorum 
bugün şu hap veya bu hap. Anovlar isimli ilâ
cın piyasaya başka tesiri olduğu için müsaade 
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kusma cephesidir. Özellikle gebelik te- I 
davisi sırasında g'örüleıı bulantı fazladır, bazan 
hastanın ilâcı bırakmasına yol açar ayrıca 
anovlarm kullanılmasında aııboli ve trombofi-
lebitler yapar, bunların neticesi de Allah gös
termesin bir aııboli gider, dimağda olursa felç, 
kalpte olursa anjin husule gelir. Hülâsa tıkan
dığı yerlere göre hastalıklar meydana gelir. 
Yani bu tedavi gelişi güzel olmaz. Yani her is-
tiyene yardım metodu yanlıştır arkadaşlarım. 

Hulâsa olarak Türkiye'de hap ve .spiral ile 
loğum kontrolünü makul kılacak sebepler yok
tur. Doğum kontrolü sadece millî gelir gerek-

[çeşniden bağlanması kifayetsizdir ve zayıf bir 
[iddiadır. Türkiye'de -verimi artırmak için ortam 
müsaittir. »Sadece arz ettiğim gibi yabani zey
tinleri, soya fasulyelerini, soya tarımına başla
mak bu memlekette daha 20 milyon nüfusu 
besliyecektir. Doğum kontrol hapları ile diğer 
fllâçlann ve vasıtaların kullanılması Türkiye'de 
jahlâk ve sosyal duruma gayet kötü etkiler ya-
Iratacaktır. 

Değerli senatörler, bugün ingiltere'de ve 
Almanya'da lise çocuklarına anneleri her gün 
giderken bu haptan birer tane vermek duru
mundadır ve 14 000 çocuk bu şekilde dersem, 
bunun •memleketimize Allah göstermesin geti
receği sonundaki ahlâki telâkki ve sosyal bo
zuklukları yüksek takdirlerinize arz ederim. 

f^ Doğum kontrolü hapları ile diğer ilâçların 
İve vasıtaların kullanılması Türkiye'de ahlâk 
ve sosyal duruma gayet kötü etkiler yapacak, 
aile z^ayıf uyacaktır. Hapların ve araçların in
san sağlığına uzun vadeli kötü tehlikelerinin 
olduğuna dair ilmî neşriyat mevcuttur. Türki
ye'de tatbik edilmek istenen aile plânlaması 10 
yıldır Hindistan, Pakistan da tatbik edilmiş 
ve kötü neticeler alınmıştır. Macaristan için de 
eski istatistikler de önümüzdedir. 

Doğum kontrolü konusu memleket çapında 
geniş olarak tartışılmamıştır. Yabancı uzman
ların görüşlerine uyularak memleket çocukları
nın ekserisinin fikri alınmadan ve yeteri kadar 
kombine komisyon kararları ittihaz edilmeden 
bu iyi uygulamak yanlış olur kanaatindeyiz. Bu
güne kadar yapılan araştırmalar kâfi değil
dir. Atom gücüne sahibolmıyan Türkiye için 
en mühim dayanağı olan insan gücü ve bunu 
yaratacak olan seksüel güç yok edilmek isten-
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inektedir. Bu gücün zayıflatılması savunma ve 
üretim gücünün zayıflatılması demekti]-. 

Büyük Atatürk'ün bize nüfusun tezyidini 
tavsiye ve cumhuriyeti genç kuşaklara emanet 
ettiği malumlarınızdır. Sayın İnönü'nün (500 000 
nüfusumuz olsa idi Kıbrıs'taki durumumuz da
ha başka olurdu şeklindeki veciz konuşmaların
daki sözlerini hatırlamak isterim. Arz ettiği
miz bu esbabı mucibeler ta'htında komisyon ra
porunun geriye iadesi ve komisyona bu sahada 
yetişmiş muhtelif illerden çağırılacak ve Tür
kiye ilim adamlarından, tıb ilim adamların
dan, sözlerime başlarken .yine işaret. ettiğim gi
bi muhtelif vekâletleri ilgilendiren komisyon
lardan geçirildikten sonra memlekete yararlı 
ve Türk'MiIletiniıı yarım için faydalı bir şekil
de bir kanun tasarısının getirilmesini ve bu 
suretle bu doğum kontrolünün gerçekleştirilme
sinin uygun olacağı kanaatindeyiz. Ayrıca fert
lerin plânlaması değil; ailenin planlanması, ah
lâk bakımından, çocuğunun çok olmasını iste-
miyen iki eş arz ettiğimiz sağlık müesseseleri
ne gidecek, bunlar plânlandıktan sonra şu es
babı mucibe ile istemiyoruz diyecekler. Ahlâkı 
da önlemiş olacağız. Yoksa kadına istediğini 
yap, elini tut, al hapını kullanmaya bak'. I>ıı 
cemiyetimiz için çok tehlikeli sonuçlar yarata
cağı kanaatine varmış 'bulunduğumuzu arz 
eder, beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz
dan Yüksek Heyetinize şükranlarımı bildiri
rim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN - - İki kifayet önergesi gelmiştir. 
'Kifayet önergesi kabul edilirse, bugüne kadar-
ki teamüle uyarak Hükümete, Komisyona ve. 
sırada bulunan arkadaşa da son sözü vereceğim. 
Sırada olan Sayın Tevetoğlu'dur. 

Kifayetin aleyhinde, buyurun Sayın Dikeç-
ligil. 

Şimdiye kadar (5 kişi konuşmuştur. Önümüz
deki listeye ^'6n\ isimlerini okuyorum. Sayın 
Ragıp Üner, Sayın Banguoğlu, Sayın öztürkçine, 
Sayın Mecdi Aguıı, Sayın Ademoğlu ve Sayın 
Kmaytürk. Bunu arz ederim. 

HÜSNÜ D I K E Ç L Î C T Î L (Kayseri] 
terem arkadaşlar, 

Muh-

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Dikeçligil, 
kifayet takrirlerini okuyalım da konuşunuz, 
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Sayın Başkanlığa 

Müzakeresi yapılan 530 sayılı kanun tasarısı 
üzerinde on kişi konuşmuş ve mevzu aydın
lanmıştır. Müzakerenin yeterliğini arz ve tek
lif ederim. 

Konya 
Mustafa Dinekli 

Yüksek Başkanlığa 
Nüfus plânlaması kanunu üzerinde 6 kişi ko

nuşmuş ve durum tavazzuh etmiştir. 
Kifayetin oylanmasını arz ederim. 

Cmhurfbaşkanmca S. Ü. 
Enver Kök 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, takriri veren arkadaşımızın bir tanesi 
burada ama, takrir veren diğer Enver Kök ar
kadaşımız burada yok. (Burada, burada sesleri) 
Burada mı? Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu 
kanun hayatî bir kanundur, Türkiye için. Ve 
böyle bir kanunun görüşüleceği sırada 6 arka
daş konuştuktan sonra kifayeti müzakere takri
rinin A^erilmesi yerinde değildir. Hakikaten mü
tehassıs arkadaşlarımızın fikirlerini dinledik. 
Ve bundan sonra teknik malûmat verecek dok
tor arkadaşlarımız yine konuşacaklar. Bize de 
söz sırası gelirse bunu başka yönden ele almayı 
arzu ediyorum. Bu bakımdan Yüce Senato bil
hassa Türkiyenin hayatiyle ilgili ve ihıtsas er
babı arkadaşlarımızın bulunduğu (bir heyeti bu 
kifayeti kabul etmesi yerinde değildir. Kifayet 
böyle kabul edildiği takdirde bendiniz bunu 
af buyurunuz, Snatonun manevi yüksek otori
tesine de uygun bulmamaktayım. Bu bakımdan 
kifayeti müzakerenin reddini veya bunu veren 
arkadaşlarımızın önergelerini geri almaları
nı rica edeceğim. Memleket menfaatine uygun 
olarak kanunun iyice aydınlanması için görüş
melere Ibiraz daha devam edelim ki, biz de 
gönül rahatlığı ile bu kanuna rey verebilelim. 
Aksi takdirde kifayet önergesinin reddini istir
ham eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Kifayet teklifini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 

Kifayet önergesi, reddedilmiştir. 
Bir takrir daha vardır, konuşmaların zaman

la tahdidi hakkında. Bunu okutup, oylarınıza 
sunacağım. 
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Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Müzakeresi yapılmakta olan Kanunun ehem

miyeti göz önünde tutularak her arkadaşa ko
nuşma imkânı verilmesi için konuşmaların 10 
dakika ile tahdit edilmesini rica ederim. Saygı
larımla, 

Nevzat özerdendi 
İzmir 

SIRRI ATALAY (Kars) — Benim de takri
rim vardı. 

BAŞKAN — Efendim, sizin önergeniz, 15 
dakikadır, Sayın Atalay, lütfen dikkat buyuru
nuz, elbette, bu takrir az olduğu için aykırıdır, 
evvelâ bunu okutup oylıyacağım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evvelâ bütün 
takrirler okunur, ondan sonra aykırılık dere
cesine göre tekrar okunup oylanır. Lütfen onu 
da okuyun, Heyeti Umumiyenin o hususta da 
malûmatı olsun. 

BAŞKAN — Peki efendim. Bir de 15 daki
kalık teklif vardır. Okutuyorum. 

Yüsek Başkanlığa 
Kanun tasarısı üzerinde söz alan Sayın Üye

lerin konuşmalarına imkân hazırlamak üzere, 
1) Kanun üzerinde lehte, aleyhte ve üze

rinde olmak üzere sözün sıraya konulması, 
2) Sözün 15 dakika ile kayıtlanmasını saygı 

ile arz ederim. 
Kars 

Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Bu tahdit temennisi demin 
de arz ettiğim gibi iki tanedir. Binisi 10, diğeri 
15 dakikalıktır. 10 dakika daha az olduğu için 
aykırıdır ona göre oya sunacağım. 10 dakikalık 
müddeti kabul edenler... Kabul etmiyenler... 15 e 
karşı 29 oyla 10 dakika kabul edilmiştir. 

Söz sırası bize ait bir vecibedir zaten, tüzü
ğümüze göre söz alanlar 6 kişiden fazla olursa; 
onu zaten tatbik etmemiz icaibederdi. 6 Mşi oldu 
diye riayet etmemiştik, bundan sonra söz alan
ları lehte, aleyhte ve üzerinde olmak üzere so
rarak yine bu sırayı bozmadan söz vereceğim. 

Şimdi isimleri teker teker okuyup, arkadaş
lara soracağım. 

Sayın Fethi Tevetoğlu? 
F E T H İ TEVETOĞLU (Samsun) — Aley

hinde. 
BAŞKAN — Sayın Sakıp önalî 
SAKIP ÖNAL (Adana) — Aleyhinde. 
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BAŞKAN — Sayın Edip Si>munoğlu;\ (Yok 

sesleri) 
Sayın Mustafa Gülcügil?. 

H lUSTAFA GÜLOİGtL (İsparta) — Üze
rinde. 

BAŞKAN — Sayın Rasim Uancıoğlu/.. (Yok, 
sesleri) 

Sayın Hasan Âli Türker?... (Yok, sesleri) 
Sayın Hüsnü DikeçligilL 
HÜSNÜ DÎKEÇLÎOÎL (Kayseri) — Aley

hinde. 
BAŞKAN — Ömer Ueıızal. 
ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — Aleyhte. 

BAŞKAN - • Sırrı At alay. 
SİRKİ ATALAY (Kars) - - Lehinde. 
BAŞKAN — Siz konuşacaksınız, buyurun. 
Tahsin Banguoğlıı. 

^TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) _ Üze
rinde. 

BAŞKAN — Alâaddin (>tin. Yok... 
Mehmet özgün eş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Ben 

söz istemedim. 

BAŞKAN — Nevzat Özerdemli. 
NEVZAT ÖZERDEMLl (tzmir) — Lehin-

de. 
BAŞKAN — Sadık Arfukmaç. Yok. 
Mobrure Aksal ey?. Yok.. 
Esat Maiımet Karakurt, 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urla) • 

LehinJde. 
BAŞKAN •— Zerin Tüzün. 
ZERÎN TÜZÜN (Gumhm'başkanıiK'a S. 

Ü.) - - Üzerinde. 

BAŞKAN — Fehmi Alpaslan ile Sırrı Ata
lar yer değiştirdi. Yok. 

Meihmet; Ali Demir. Yak.. 
Suphi Batur. 
SUPHÎ BATUR (Sinop) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Rıfat Öztürkcine. 
RIFAT ÖZTÜRKOÎNE (İstanbul) — Aley

hinde. 
BAŞKAN —• Şimdi efendim, söz sırası Sayın 

A t al ayın. 
SIRRI AT ALAY (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, kanun tasarısının lehimle bulunup, ba
sından sonuna kadar lehinde olacağım kanun ta
sarısının Hükümet gerekeesindeki bir hükmün 
(;ı karı I masını talep ile söze başlıyacağım. 
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Hükümetçe gönderilen gerekçede, Diyanet 

İşleri Riyasetinin ve Ganini 1 Ezberin bu husus
taki fetvaları meselesi. Lâik \re ileri Türkiye'de 
(O kaldırıldı, sesleri) Burada vardır, ileri Tür
kiye'de (Sağdan kaldırıldı, sesleri) Meclise ge
len gerekçede vardır. Gerekçenin ikinci sayfasın
da, bakarsanız vardır. 

BAŞKAN Efendim, lütfen müdahale et
meyiniz, siz de yoktur deyiniz. Vardır ve bu hu
sus daha evvel münakaşa edildi. 

SIRIM ATA LA Y (Devamla) — Meclise 
sevk edilen gerekçenin ikinci sayfasında vardır, 
İleri Türkiye'nin Diyanet İşleri Başkanlığının 
fetva, verme yetkisi ve böyle bir vazifesi yok
tur. Bunun ver almaması gereklidir. Hiçbir za
bıtta bulunmaması da lâzımdır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, mesele nedir? 
Aleyhte bulunan arkadaşlarımızın ifade ettiği 
teknik hususlara şöyle bir kısaca dokunup ben 
hukukî bakımdan meseleye değinmek istiyorum. 

Sayın Kınaytürk'ün burada tıbbi bakımdan 
mahzurlarını eleştiren, hususuna, üç ilim heyeti
nin, 21 Haziran 1950 t e yapılan ilim heyeti, 
16.12.1960 tarihinde Hıfzıssıhha Okulunda top
lanan ikinci ilim heyetinin ve 1 Haziran 1961 tari-
hin'de toplanan Yüksek Sağlık Şûrasının ittifakla; 
ister adına, doğumun kontrolü, ister aile plân
laması, ister nüfus planlaması diyelim, nüfus 
plân lamasın ı öngördüğü ve mahzurlu olmadığı, 
Hıfzıssıhha Kanununun mezkûr maddesinin kal
dırılmasını ittifakla kararlaştırmış bulunmakta
dır. îlim adamlarının ittifakla verdikleri, karar
laştırdığı hususlarda bir kıymetli arkadaşımızın 
doktor olarak burada ileri sürdüğü hususları 
yauyana yetirdiğimiz takdirde Türkiye'de isim 
yapmış ilim otoritelerinin verdiği hususlar ile 
kıymetli arkadaşımızın burada bizi endişeye ve 
şüpheye götürecek bir husus bırakmıyacak şe
kilde ilim adamlarının görüşlerine elbette ki, 
katılacağız. Bu bakımdan arkadaşımın endişele
rine katılmıyacağız, bir. Kıymetli arkadaşımı
zın Amerika ve diğer memleketlerin nüfus plân
laması hususunda, nüfusu çok olan memleket
ler için öngördükleri hususları kendi memle
ketleri için tatbik etmediklerini, bunun bir po
litika olduğunu söylediler. Doğrudur. Orta - Do
ğu Amine İdaresi Enstitüsünün hazırladığı bir 
konuşmanın tercümesinde de ifade edildiği gibi 
bu yolda, bâzı görüşler vardır. Bâzı görüşler 
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bunu desteklemekte idiler, ;ıın;ı dünya HULUSU 
vo dünya nüfusunun beslenmesi meselesi. Sade
ce bâzı memleketlerin kendilerini , kendi iç işle
rinde nüfus plânlamasını yapmayıp da nüfusu 
çok ar tan memleketlere bir müdahale- veya bir 
temenni şeklindeki görüşlerine kat ı lmak müm
kün değildir, Gerçekten bizim için mesele şu 
noktada toplanır , hukukî bakımdan. Artan nü
fus ile millî gelir arasında bir denge ku rmak 
mecburiyetindeyiz. Uğer biz sosyal adaleti Tür
kiye'de gerçekleşt irmek istiyorsak, bu dengeyi 
k u r m a k mecburiyetindeyiz. Nüfus artışını millî 
gelir artışiyle bir denge halinde bu lundurmak 
mecburiyetindeyiz. Bunun içindir ki, nüfus 
plânlamasını getiren görüş, gebeliği önliyecek 
tedbirleri alan görüş yani, 1 nei maddede ifa
desini bulan fert ler diledikleri t akd i rde dile
dikleri zaman çocuğa sahibolaeaklardır . Bu ne 
bir suni i lkah meselesidir, bu ne de fertlerin 
brendi görüşleri is t ikametinde Anayasaya uygun 
olarak uygar l ık lar ı olan hürr iye t yani çocuk 
yapma haklar ının bir engellenmesidir. Bilâkis 
bunu temin eden hususlardır . 

Size bir hususu açıkça ifade etmek isterim. 
Gidip görmenizi canügönülden arzu ederim. An
ka ra ' da mevcudiyetini pek azınızın bildiği bir 
çocuk ıslah evi vardır . Nüfusu 300 ün üzerinde 
olan bu ıslah evinde mevcut çocukların yüzde 
90 ı altı ile yedi kardeşt i r . Yani 6 - 7 kardeşi 
bulunan aile çocuklarıdır , bunlar. Yine gidip 
ceza evlerindeki çocukları, çeşitli vilayetleri
mizdeki ceza evlerindeki çocukları te tk ik eder
seniz göreceksiniz ki, '1-2 çocuğu olan ailenin 
çocuklar ım kolay kolay ne ıslah evlerinde, ne 
de ceza, evlerinde göremiyeceksiniz. (/ok çocuk
lu ailelerin çocuklarını ıslah evlerinde ve ceza 
evlerinde göreceksiniz. Asıl yüreğimiz bu mese
lelerde carpmalı v< bu meselelere çare bulmaya 
mecburuz. Muhtaç, suçlu ve mahkûm olmuş 
çocuklar meselesinde birinci problem olarak 
karşımıza çıkan şey bunlar ın umumiyetle çok 
çocuklu ailelerin çocukları arasında çıktığı me
selesidir. 

Şimdi kanun, çocuk yapmak istiyenleriu ço
cuk yapmasına mâni olan hükümler i getirme
mektedir . Kanunun get irdiği husus, çocuk yap
mak istemiyen aileye bu hürr iyet ve hakkını 
temin edecek hükümler i kapsamaktadı r . Şahıs
la ra bu imkânı sağlamaktadır , (/ocuk yapmak 

istemiyorsan bu iradeni serbestçe yapabilecek 
imkânı sana hazırl ıyorum, diyecekt ir Devlet. 

Bunun için Amerika 'da çocuklara yardım 
müesseseleri, ile, evliliğe yardım müessesesi i lo-
karışt ı r ı lmaması lâzımdır. Anıerika 'daki aileye 
yardım müessesesi, bu sadece çocuk yapmama
nın araç ve yollarını yani ilâç ve araçları sağ
lık vermek ve temin etmek değildir, (/eşitli 
maddi imkânlar ı da sağlıyabilmoktedir . Keşke 
biz de Türkiye 'de bu sosyal emniyeti ve sosyal 
güvenliği getirebilsek. Sayın Kınaylürk sadece 
meseleyi bir yönden ifade ettiniz. Diyorsunuz 
ki, Amerika da çoğalmaktadır , şöyle şöyle den
mektedir . oradaki büyük yardım müesseseleri. 
Keşke biz bu sosyal güvenliği temin edebilsek. 

Şimdi d ikka t ederseniz nüfus polit ikamızda 
bir seyir takibetmişiz. Biz 'Birinci Dünya Har
binin sona ermesinden sonra ist iklâl Harbinin 
sonunda az nüfusu bar ındıran bir memleket 
olarak, o günkü dünyanın nüfus politikası ve 
insan sayısına dayanan muharebelerin büyük 
y ü k ü n ü taşıyabilmek için bir nüfus çoğunluğu
na, ihtiyacımız vardı ve bunun propagandas ın ı 
y a p m a k mecburiyet inde idik. Ama yine bir 
gerçekt i r ki, bugün bizim nüfusun yüzde -b> ünü 
14 yaşından aşağı çocuklar teşkil etmektedir. 
Bir memleketin kalkınma politikasında büyük 
mesuliyeti ve yükü omuzuna alacaklar 20 ya
şında ve 20 yaşından yukar ı olan iyi yetişmiş 
nesillerdir. Besleyemiyeceği bir çocuğu anaya 
mecbur edecek hükümler mi bunu temin ede
cektir ? Yoksa ona besleyemiyeceği bir çocuğu 
yapmama imkânını mı sağlamak daha yerinde 
olacaktır? B ü t ü n mesele burada toplanmakta
dır. Besleyemiyeceği bir çocuğu önceden yap
mamanın ilâç ve araçlarını t'emin etmek Dev
letin cihetteki vazifesi ve nüfus plânlamasında 
bi ; görüşü bulunması lâzımgelir. 

Arkadaşımız burada ilâçların vasıflarını ve 
bunların 20 sene sonra neticesi alınacağını be
yanla, bu sebeple nasıl olur da bu ilâç ve araç
ların kul lanı lmasına müsaade edilecektir, der. 
Ama, kanunun ikinci vo üçüncü maddeleri bunu 
temin edecek hükümleri taşıyacaktır. Şayet bu 
hükümler rasgele ilâçları ve araçları kullan
mayı önliyecek nitelikte değil ise, bunun için 
gereki tedbirleri alalım. Ama bu mesele mutlaka 
nüfus plânlamasının aleyhinde bulunmayı ge-
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rektiren bir gerekçje değildir. Ve olamaz, müm
kün değildir. 

BAŞKAN —• Sayın Atalay, iki dakikanız 
kaldı. 

SİRKİ ATALAY (Devamla) — Yine ceza* 
lan mucibolacak sebepleri kanun ortadan kal
dıracak bir şekil getirmiyor. Ceza Kanunu, ge
beliği önliyeeek ve ona çjeşitli mahzurları ge
tirecek şekilleri mahfuz tutmaktadır. 

Kanunun esprisi ve felsefesi bir yerde bir
leşiyor. Çoocuk istemiyene ve çocuk yapmak is-
temiyen kadına gerekli her türlü eğitim yani 
anlatma yolunda yardım, ilâç ve araç yolun
da sağlık vermek ve onu eğitmektir. 

Kıymetli arkadaşımız bunun çok masraflı 
olacağını ifade ettüer. Peki böyle olmadığı 
takdirde gebe kalan ve besleme imkânına sahi-
bolmıyan bir kadının başvurduğu kocakarı ilâç
ları ve düşürme yollarının da sağlığa büyük 
bir tehlike teşkil ettiğini, kıymetli arkadaş
larım, bilhassa köylerde bunun büyük bir teh
like teşkil ettiğini bilmiyorlar mı? Çocuğu bes-
leyemiyecek durumda olan ana gebe kaldığı 
andan itibaren çocuğu düşürebilmek için şe-
hire gidip doktoru kanuni sebeplerle bulsa bile 
gelemiyen büyük bir ekseriyeti teşkil etmek
tedir. Köyde, şehirde, beldede gebe kalan bü
yük bir nüfus kendiliğinden ve yasak yollarla 
çocuğu düşürmek yollarını arıyacaktır, sakat 
kalacaktır. Bu sebepten sıhhatli olmıyan bir 
mesil doğmuş olacaktır. Asıl mahzurlar burada 
toplanmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Atalay bağlayınız. 
SIRR I AT AL AY (Devamla) — Sonra kıy

metli arkadaşım buna yapılacak masrafla bir
çok okul, 40 - 30 tane büyük müessese yapılabi
leceğini ifade ettiler. Zannedildiği kadar bü
yük masraflar olmıyacaktır. Eğitim yapılacak
tır. Araçlar getirildiği zaman buna müsaade 
edilecektir. Hıfzıssıhha Kanununda yapılacak bir 
değişiklikle ithal müsaadesi yapılacaktır, öbür 
taraftan Sağılk ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
irşadedici, öğretici vazifeler verilecektir. Nok
sanı olabilir, tedbir bakımından lâzımgelen bü
tün hususları yapalım. Ama, ileri ve kalkınma 
çabası içinde bulunan Türkiye'nin kalkınması 
için biz artan nüfus ile millî gelir arasında bir 
denge kurmak mecburiyetindeyiz. Bu dengeyi 
sağlam surette getiren bir hususta nüfus plân-
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lamasıdır. Bu sebeple bunun aleyhinde bulun
maya imkân yoktur. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Aleyhte, Sayın Tevetoğlu; 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) - - Muhte

rem Başkan, muhterem senatör arkadaşlarım; 
görüşmekte olduğumuz kanun gerçekten milleti
mizin bir büyük millî dâvasına ait geleceğiyle 
ve (haliyle ilgili çok önemli bir kanundur. Bu 
bakımdan bu kanun çok eski 'bir tarihte sevk 
edilmiş bulunmasına rağmen bunun sevk edili
şinden bugüne kadar ki safhalarını da dikkate 
alarak üzerinde dikkatle durmaya mecburuz. 

11 nei Yüzyılın İslâm i Türk edebiyatının 
yazarı 'bilinen ilk eseri olan Balasağunlu Yusuf 
Hashâcib'in Kudad Kubilik yani Türk Hikmet
leri Mukaddes Kitabında şöyle yazılıdır : «İyi 
kanun koy! Kötü kanun yapan kimse daha ha
yatta iken ölmüş demektir!» İşte bana göre bu 
kanun hakikaten konusu bakımından son derece 
önemli fakat neticesi bakımından sakat ve kötü 
bir kanundur. -Sevk edildiğinden bugüne kadar
la değişikliklerini benden evvel konuşan muhte
rem arkadaşımın değindiği hususları dikkate 
alarak inceliyecek olursanız, görürsünüz ki, bu 
kanunda birtakım iyi niyetlerle, kötü niyetler 
yanyana gelmiş, 'karmakarışık olmuştur. Ve 
ondan sonra bugünkü haliyle huzurunuza ge
tirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, dünya nüfusunun 
süratle çoğalması hakikaten üzerinde ehemmi
yetle durulan ve durulacak olan bir problemdir. 
Bu kanunla Türk ailesinin nüfus kontrolü mu 
yapılıyor, yoksa Türk nüfusunun kontrolü mu 
yapılıyor? Yani daha açık söyliyeyim, nüfus 
artışımız mı durdurulmak isteniyor, yoksa kal
kınma hızını yükselmiş göstermek arzumuz mu 
burada 'hâkimdir? Yoksa hepimizin ittifak etti
ği çok çocuklu fakir ailelerin sefaletini önlemek 
mi düşünülüyor. 

Ve diğer birleştiğimiz mühim bir husus da 
gebe kalma ve doğum konusunda diğer birçok 
konularda olduğu gibi çok geri ve bilgisiz olan 
cahil kadınlarımız mı aydınlatılmak isteniyor? 
Doğum kontrolünün pekâlâ yıllardan beri yapan 
şehirlere değil de, fakir, bilgisiz köylülerimize 
mi gerekli yardım yapılmak isteniyor? 

Muhterem senatörler, sonuncu hususlarda 
görüşleri birleşmiyecek tek bir arkadaşımız bu
lunmadığına kaaniim. Fakat kanunun getirilişi 
o mahiytedir ki, yalnız bilgisiz, görgüsüz Türk 
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köylü kadınını aydınlatmak, irşadetmek için ge
tirilmiş değildir. Eğer Nüfus Plânlaması İbizim 
millî ihtiyaçlarımızın bir karşılığı olarak düşü
nülürse ve her türlü dış ve ecnebi propaganda
lardan ve menfaatlerden kurtarılmış olarak ele 
alınırsa muhterem arkadaşlarım, Türk nüfusu
nun, yani bugün 30 milyon olan nüfusumuzun 
bu topraklar üzerinde en az 60, hattâ 100 mil
yon olması lâzımdır, elzemdir. Bize komşu mem
leketlerdeki nüfus artışına bakınız; son yarım 
asır içinde onlar nasıl artıyorlar, biz nasıl ar-
tıyoruz. Şükürler olsun ki, hakikaten memle
ketimizi kurtardığımız günden 'bugüne, daha 
yarım asır geçmeden aşağı - yukarı 16, 17 mil
yon artmış vaziyetteyiz. Fakat bu demek değil
dir ki, şu topraklar üzerinde yaşıyan Türk nü
fusu 30 milyonda durdurulmaya muhtaçtır, dur
durulmalıdır. Bulgaristan artarken, Yunanis
tan artarken, biz duramayız. Okuyunuz, (Yu
nanistan Propagandası) diye dolaplarınıza bıra
kılan eseri. Lütfen istirham ediyorum okuyunuz. 
Görünüz orada 12 adalar da elimizden nasıl bir 
nüfus siyaseti takibedilerek alınmışlar, yine 
Kıbrıs adasını nasıl bir nüfus siyaseti takibede-
rek doldurmuşlar ve 'biz orada çok, çok fazla 
iken bugün ne hale gelmişiz. Şu halde bir nüfus 
siyaseti bakımından, 'bizim nüfusumuzu durdur
mak tehlikeli bir meseledir. Bu nereden gel iyor? 
Bu eğer dışardan geliyorsa, bunda bir kasıt ara
mak hem haldomız, heım de b i l i r imiz i uyanldır-
raak vazifemizdir. Arkadaşlar, Türklerin nüfu
sunun artmasını istiyen bir/çok memleketler var
dır. Bunların içinde bize dost gözükenler de 
vardır, tarihî düşmanlarımız da vardır. Onun 
için bu mevzuda, hu hususta çok dikkat etme
ye ve dikkatli olmaya mecburuz. Bizim asıl me
selemiz; çok nüfuslu fakir ailelerimizin sefale
tini önlemek ve bir de bilgisiz Türk köylü ka
dınını aydınlatmaktır. Üzülerek ifade edeyim 
ki; kanun ta iptidasında, getirilirken böyle ge
tirilmemiştir. Şu hususu bilhassa dikkatinize arz 
etmek isterim; fakirlerimiz ve köylülerimiz için 
düşünülerek getirilmiş bu kanuna Türk Parlâ
mento tarihinde âdeta görülmemiş derecede mu
azzam paralar dökülmüş, propagandası yapılmış
tır. Başka hiçbir kanun 'gösterilemez ki, propa
gandası için bunun kadar broşürler, hattâ siz
lere -buradan gösterdiğim şu renkli duvar ilân
ları yapılsın. Arkadaşlar, şu neşriyat, şu alâka 
bir millî dâvaya gösterilen asil alâka ile birlikte, 
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hakikaten temiz düşünen, hayırlı vatanperver 
dostlarımız, ilian adamlarımız ve Hükümet men
suplarımızla birlikte arada menfaatleri oynıyan, 
dolarlar meselesi olan birtakım menfaatlerle de 
birleşen ve demin de arz ettiğim gibi iyi niyet
lerle, kötü niyetlerin cem olduğu bir kanun ha
line getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, demin benden ev
vel konuşan kıymetli hatibin işaret ettiği gibi 
bu şekil yardım hem ahlâkidir ve hem de kato-
liklik hariç hiçbir dine mugayir değildir. Ve 
Diyanet işleri Başkanlığının ve Caıniül Ezherin 
bu hususta fetvaları vardır şeklindeki akıl ve 
havsalanın almıyacağı ifadeler üzerinde hassa
siyetle durmaya mecburuz. Yukarda, Senato 
Sağlık Komisyonunda görüşülürken işaret etti
ğimiz bu mesele muhterem bir hanım arkadaşı
mızın verdiği önerge ile bu cümleler gerekçeden 
çıkarılmıştır ki, bu mesele üzerinde dikkatle 
eğilmeye mecburuz. Bu nasıl bir arzu, nasıl bir 
kuvvetli arzudur ki, bu kanunun çıkarılması 
için hakikaten hiç tasavvur etmediğimiz birta
kım yollardan fetvalar, icabetler alındığını da 
ileri sürerler. Aynı mahiyette olan ve bir ilâç 
çıkmadan bu şekildeki reklâmların yasak ol
ması ve yasak edilmesi ieabettiği halde neşredil
miş bulunan renkli duvar ilânlarında, «Aile 
plânlaması doğuma engel olmak demek değil
dir.» reklâmının altında «Kuranı Kerim, yetiş
tirebileceğin kadar çocuk sahibi ol.» der şeklinde 
yazılar vardır. Kuranı Kerimde böyle bir âyeti 
kerîme bulunmadığı halde bu şekilde uydurma, 
bu mahiyette yalanlardan bile kaçınılmııyaoaik 
propagandalara kadar işler ileri götürülmüştür. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur Sayın Te-
vetoğlu. Bağlayınız lütfen. (Devam, devam ses
leri) Efendim, Heyeti Umumiye t.ahdidetti ko
nuşmaları, toparlayınız lütfen. 

FETHÎ TEVETOĞLU (Devamla) — Böyle 
bir kanunun getirilebilmesi için, bütün diğer 
memleketlerde olduğu gibi hakikaten gerçek, sıh
hatli istatistiklere ihtiyaç vardır. Evvelâ memle
ketimizde hakikaten gerçek ve sağlam, güvenilir 
istatistikler bizim doğum kontrolümüzü gerekti
recek bir tehlike gösteriyor mu ki, buna şiddetle 
lüzum duyulmuştur. Muhterem arkadaşlarım, 
üzülerek ifade edeyim ki, henüz kalkınma hızımı
zın % 3 mü, % 6 mı olduğu üzerinde katî bir 
istatistiğimiz veya mutabakatımız bulunmadığı 
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halde, üzerinde hiçbir istatistik çalışması yapıl
mamış böyle bir konunun getirilmesi hakikaten i 
çok acele ve çok hazırlıksız bir husustur. I 

Arkadaşlarım, daha önce de bir münasebetle 
ifade ettiğim gibi, her şeyden evvel şu hususları ; 
yerine getirmeliyiz: Memleketimizde kanun da j 
kontrol da varken; bu kanunların ve kontrolün 
kifayetsizliğinden memleketimizde tüberkülozlıı- j 
lar, akıl hastaları, saralılar, cüzamlılar, frengi- ! 
liler, devamlı doğuştan hastalıklı kimseler evle- j 
nebilmektedirler. Onların evlenmelerine mâni j 
tedbirler almalıyız. Bunların evlenmesinin ve 
bunlardan doğan çocukların memleketin başına | 
en büyük belâ olduğunu en evvel düşünmeli ve 
icabına bakmalıyız. Evvelâ bunları durduracak 
kanunları getirmeliyiz. O zaman o çok çocuklu 
fakir ailelere, çok nüfuslu ailelere yapılacak 
yardımlar kendiliğinden ortaya çıkmış olur. 

BAŞKAN — Tevetoğlu lütfen bağlayınız. 
FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Bağlı

yorum. 
Çok küçük yaştaki gebelikler de gittikçe art

maktadır. Nikâhsız evlenmelerden doğan çocuk
lar, bunların problemleri başlı başına ayrı bir 
büyük dâvadır. Bütün bunları düşünmeden, 
bunları önplâna almadan, demin arz ettiğim şe
kilde iki, üç ayrı dâvayı kapsıyan bu kanunu 
böyle alelacele getirmek hatalıdır; ve getirilişin
den bugüne kadar da bu kadar değişik istihale
lere uğramış böyle bir kanunun bendeniz faydalı I 
olacağına kaani değilim. Arkadaşlarımızın bir 
kısmı temas ettiler. Bu ilâçların kullanılması 
gerçekten daha hiçbir yerde tam tecrübe edilmiş I 
ve neticeleri tesbit olunmuş değildir. Bunlar I 
üzerinde ilmî raporlar neşredilmiş değildir. 26 gün 
daima, her gün ilâç kullanmaya mecbur olan bir 
köylü Türk kadını iki gün, üç gün arada unutursa, 
büyük kanamalara ve gebeliği önlemek şöyle dur
sun, büsbütün arttıran tesirlere götürmektedir. I 
Bu şekilde bir ilâç ve tatbikatının veya alet tat- I 
bikatmm hakikaten memleketimizin bugünkü 
şartları içinde imkânsızlığını düşünmeli, her şey
den evvel Hıfzıssıhha Kanunumuzun, vatandaş
larımızı köylü kadınlarımızı aydınlatmak için ya- I 
sak koyan maddelerini kaldırmalıyız, onları kal
dıralım ve o köylü kadınlarımızı irşadedelim. 
Her şeyden evvel onlara verecek birçok sıhhi tav
siyeler, öğütler var. En basiti yumurtanın düş
mesi gününden uzak devrede ilkah olmıyacağını I 
onlara söylemek dahi hakikaten onlara birçok I 
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şeyler kazandırabilecektir. Aksi takdirde ilkahı 
önleyici ilâçların hem fiziyolojik, hem sıhhi mah
zurları meydana getirebileceği hatırlanmalı; fay
dalardan daha çok ileri tehlikeleri ve bu ilâçla
rın bizim gibi memleketlerde maalesef huzuru
nuzda ifade etmeden geçemiyeceğim, fuhşu teş
vik etmekten başka bir faydasının da olmıyacağı
nı dikkatlerinize arz etmek isterim. Bu bakımdan 
ben bıı kanunun bir ekonomik, sosyal anadava-
mız olarak üzerinde ilgili bütün vekâletlerin dur
masını ilgili mütehassıslarının tetkikinden geçme
sine ve gerçek inceleme ve istatistiklere dayan
mak suretiyle yeni kanun olarak getirilmesine 
taraftarım. Bu sebeple kanunun maddelere ge
çilmeden reddi hususunda bir önerge takdim ede
ceğim. İltifatınızı rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —- Üzerinde, buyurun Sayın Gül-
cügil. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Muh
terem Başkan, muhterem senatörler, vakit dar ol
duğu için ben isterdim ki, geniş ve teknik malû
mat vereyim. Ona göre hazırlanmıştım. Faka i 
bunu kısaca telhis ederek konuşmamı zaman için
de yapmaya çalışacağım. 

Kanunu gözden geçirdiğimiz zaman I rıci 
maddesinden itibaren görüyoruz ki, nüfus plân-
!;ıma.-:i fertlerin istedikleri sayıda ve istedikleri 
z;;man çocuk sahihi olmaları demektir, diyor. 
Bu ifade geniş bir anlam taşımakta ve herkes 
her istiyen çocuk sahihi olmak istemiyorsa, bu 
ilâçları ve bu malzemeyi kullanabilmek halk-
kına sahibolmaktadır. Ayrıca diğer maddeler
de de bu şekilde 'arzu izhar edenlere Vekâlet 
yardımcı olacağını ve hattâ bu tatbikatı para
sız yapacağını tekeffül etmektedir. Benim ka
nunun esası üzerinde ihtilâfını yoktur. Hıfzıssıh
ha Kanununu M ve Türk ('eza Kanununun ge
beliği önleyici tedbirlere mâni olan hükümleri
nin kaldırılmasına taraftarım. Ve bu ilâçların 
da kullanılmasına, bu malzemenin ikullanılma-
sına taraftarım, ama bu geniş an ân ad a değildir. 
Bunun çok büyük tıbbi mahzurları, teknik. 
mahzurları, ahlâki mahzurları ve hukukî mah
zurları vardır. Sonunda söyliyeceğim gibi şu 
üç esas tesbit edilmeden bu kanun çıkmamalı
dır. Tıbbî, iktisadi ve sosyal zaruretler varsa 
onlara Hükümet ve Devle! elini uzatsın ve ge
beliğe mâni olan tedbirleri alsınlar yardım edil
sin ve çocuğun olmasına mâni olsunlar. Ama tıbbi 
bir zaruret yoksa, sosyal ve ekonomik bir za-
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ruret yoksa lâalettâyin kişilerin, hattâ burada 
aile dahi demiyor fertlerin diyor, tasavvur edin, 
15 yaşında bir kız çocuğu bu ilâçtan alıyor, 
ondan sonra her türlü yola sapıyor. Bu bir 
nevi teşviktir. Onun için ben bu geniş mânasına 
muhalifim. Şimdi esbabı mııcibede zikredilen 
Dünyanın nüfusu artıyor da, bizde artıryoruz, 
yarın ekmek bulamayacağız gibi zikredilen es
babı mucibeye 'ben iltifat etmiyorum. Henüz 
30 milyon nüfusumuz vardır. 800 - 900 milyon 
nüfusları olan milletler dahi bugün bu kadar 
sert ve geniş tedbirlere gitmiyorlar. Amerika'
nın nasıl tedbirler aldığını biraz sonra izah ede
ceğim. Keza Türkiye'nin 'ekim sahalarının da
raldığını, bundan sonra ekim sahasının kalmı-
yacağmı ve bir zaruret içerisine düşeceğimizi 
de kabul etmiyorum. Çünkü bizde.henüz teknik 
ziraat gelişmemiştir ve topraklarımız teknik 
adamların ifadesine göre, bugünkü nüfusun 
bir ikaç mislini besliyebilecek, iyi işlenebilirse 
besliyebilecek durumdadır. 

Üçüncü esbabı mucibe ki, daha çok tıbbidir. 
Derler ki, düşük vakaları Türkiye'de çok ol
maktadır. Bilhassa köylerde istemiyerek gebe 
kalmaktadırlar ve kriminal düşük vakaları ol
makta ve on bin ana -senede telef olmaktadır. 
Aynı zamanda demin Sırrı A t alay'in ifade et
tiği gibi istenmiyen çocuklar oluyor, bakılamı-
yor ve ıslah evlerine düşüyorlar. Cinayet ve 
ahlâksızlıklara sebeboluyorlar. Şimdi ben şu
nu sormak isterim, arkadaşlarımdan: Bu kanun 
çıktığı takdirde bu düşük vakaları olmıyacak 
mı? Bu bakım evlerine düşen çocuklar olmıya
cak mı? Ben aksi kanaatteyim. Daha çok ola
cak, hem de gayrimeşru çocuklar çok olacak
tır. Aynı zamanda sakat çocuklar çok olacak
tır. Bunun istatistikleri yapılmış mıdır? Şim
diye kadar yapılmış değildir. Demin arkadaşım 
konuşurken ağız yoliyle alman haplar, çocuk 
yapmaya mâni olan haplar beş. sene sonra bı
rakıldığı takdirde tekrar çocuk olur mu olmaz 
mı diye sordular. Bir arkadaşımız olur, dedi. 
bu henüz tıbbi bir katiyet ifade etmiş değildir. 
Olur diyenler de vardır, olmaz diyenler de var
dır. Ama tıbbi otoriteleri ekseriyetinin birlik 
olduğu bir nokta vardır; o da bu ilâç bir ste-
roittir. Buna benzer steroitler' halen piyasada 
satılmaktadır. Ve bunlar uzun zaman kullanıl
dıktan sonra bırakılırsa, onu vücutta imal eden 
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organlarda inhibisyon. Şimdi bu ilâçlar hakkın
da size Contre endiksiyoıüarı arz edeyim. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur Sayın (lül-
cügil, toparlayınız lütfen. 

MUSTAFA GÜLCÜGÎL (Devamla) — Şim
di bu ilâçlar âdet devresi içinde 24 gün mun
tazaman kullanılacaktır. Bir gün dahi bırakılsa 
kadm hamile kalır. Köylüye ilâcı verdiniz ve
ya aldı. Bulamadığı, alamadığı günler, kocası 
gidip şehirden tedarik edemedi alamıyacaktır 
ve hamile kalacaktır. Yahutta kadın bir gün 
bıraktığı zaman bir kanama husule gelecektir. 
İlâcın tabiatı bu. Kadın bunu âdet gördüm zan
nedecek ondan sonra temas edecek, ço.cuğu ola
cak.^ Tekrar, gebe kalmadım diye bu ilâcı kul
lanacaktır. tşte o zaman büyük mahzur meyda-
na çıkacaktır. Hamile bir kadm bu ilâcı kullan
dığı takdirde çocuklar büyük bir ekseriyetle 
sakat doğmaktadır. Şimdi demin arkadaşımız 
bakıma muhtaç çocuklardan bahsetti. Bu bir... 
îki ncisi lalettayin kimselere serbestçe kullan
mak hakkını tanıyoruz. Kullanacaklar, gayri-
meşru çocuklar ortaya çıkacaktır. Bu iki. Diğer 
bir mahzur da 5 sene kullananlarda gayet ba
riz, nahoş tesirler husule gelmektedir. Nahoş 
duygular, ihsas duygularının fazlalaşması, bu
lantı, kusma, memelerde ağrı, mide ağrısı, 
basen ağrısı, baş ağrısı ve baş dönmesi gibi. 
Bunun yanında ayrıca tuz ve su metabolizması
na tesir etmektedir bu ilâçlar. 

Muhterem arkadaşlarım, lâalettâyin bir ka
dm bu ilâcı kullandığı zaman kalbinden hasta 
ise, hu ilâcı kullandıktan sonra tuz ve su 
metabolizması bozulduğu takdirde kadının sıhha-
tiyle oynamışsınız demektir. O halde tıbbi bir 
tetkikten geçmeden kullanmaması lâzımigelir. Ke
za safra stazma sebebolmaktadır. Miyonlarda bü
yüme husule getirmektedir. Bir kadın kendinde 
miyon olduğunu nasıl bilir? Doktora gidip mua
yene olmadan bilemez, tetkik edilmeden bilemez. 
Aldığı takdirde büyüme husule gelecektir. Trom-
bo filebitler de zararlıdır. Yumurtlamayı uzun 
zaman geri bıraktığınız takdirde bâzı asabi teşev
vüşler husule gelmektedir. Keza çok genç olan
lar bu ilâçları kullandığı takdirde olgunlaşmamış 
yumurtalıklar üzerinde tesir etmekte ve onların 
bilhassa bekâr kızlarda ve onların yumurtalıkla
rının olgunlaşmanıasma sebebolmaktadır. Şimdi 
benim son olarak söyliyeceğim şudur : Bu kanun 
hakikaten çıkmalıdır. Ama birinci maddesinden 
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itibaren değiştirilmesi icaibeder. Ve oraya şu hu
susları koymamız lâzımdır : Tıbbi, ekonomik ve 
sosyal endikasyonlar konulduğu takdirde bu ilâç
lar ve bir hekim yani bir tabip tarafından tavsi
ye edilir veya tatbik edilir. Bu hususları koya
rak bu kanunun çıkmasına taraftarım. Yalnız bir 
nokta, daha vardır. Burada fertler tâbiri vardır. 
'.Fert değil aile tâbiridir. Aksi halde hem gençle
rin, aile hayatına girmemiş olan kızların bu ilâç
ları kullanmasına sebdbolacak, hem de aile ara
sında hukukî ihtilâfl a.rın doğmasına sıeböbolaeak-
tır. Ayrıca ailede eşin de rızasının alınması şar
tının konulması lâzımdır, kanaatindeyim. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — İki kifayet takriri vardır, onla
rı okutuyorum. Demin arz ettiğim gibi kifayet 
kaıbul edilirse Hükümete, Komisyona ve sırada 
olan Nevzat özerdendi'ye söz verilecektir. 

Sayın Senato Başkanlığına 
Konu yeter derecede aydınlanmıştır. Müzake

renin kifayetini arz ederiz. 
Maraş İzmir 

Cenap Aksu Ömer Lütfü Bozcalı 

Yüksek Başkanlığa 
Konu anlaşılmıştır. Müzakerenin kifayetini 

arz ve teklif ederim. 
Ağn 

Salih Türkmen 

BAŞKAN — Bayın Banguoğlu, kifayet aley
hinde buyurunuz. 

TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — Değerli 
arkadaşlarım, bir' kere kanunun müddeti bugün 
bitmemektedir. Yarın gece yarısına kadar müd
deti vardır. Yani 22 sine kadar müddeti vardır. 
Onun için vaktimiz var. Yani kanun kendiliğin
den kanuniyet kesbedecek diye bir telâşa lüzum 
yoktur. Fakat aslında bu kanun son derecede 
önemli bir kanundur. Milletin mukadderatını tâ
yin eden bir kanundur. Bizim zürriyetimizi, bi
zim istikbalimizi, memleketin geleceğini tâyin 
eden bir kanundur. Milletin veludiyeti onun is
tikbali üzerinde müessirdir. Millî Savunma üze
rinde müessirdir, ekonomik kalkınma üzerinde 
müessirdir. Yani kapital bir kanundur. Bundan 
daha önemli bir kanun az tasavvur olunabilir. 

Bu sebeple Yüksek Heyetinizin, senatör ar
kadaşlara baıhşettiği l î dakikalık konuşmaları da 
çok görmek asla yerinde değildir. Bu itibarla çok 
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rica ederim, daha söz almış arkadaşlarımız vardır. 
İcalbederse bunu yarın da görüşürüz, gece de gö
rüşürüz, öbür gün de görüşürüz. Ayın yirmi iki
sine kadar müddeti olduğuna göre hattâ gelecek 
haftanın ilk günlerinde de görüşebiliriz. Bu se
beple kifayet takririnin kabul edilmemesini bil
hassa rica ederim, arkadaşlar. Büyük bir vebal 
karşısındayız. Buna itimat buyurmanızı rica ede
rim. 

BAŞKAN — Kifayet takririni kabul eden
ler... "Eti n iyeni er... Efendim, bir arakadaşımız 
saymamış, bir arkadaşımız da benimle büyük 
ihtilâfta, emim için tekrar ve ayağa kalkmak 
suretiyle rica ediyorum. Hattâ iki grup arka
daşlarımız da sayarlarsa bana çok yardımcı 
olurlar. 

Kifayeti kabul edenler lütfen ayağa kalk
sınlar... Kabul etmiyenler... 25 e karşı 30 oyla 
kifayet kabul edilmiştir. Buyurun Sayın Ko
misyon. 

KOMİSYON ADİNA OSMAN GÜMÜŞOfl-
LU (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın üye ar
kadaşlarım, Nüfus plânlaması kanunu tasarısı
nın istihdaf ettiği gayenin çeşitli şekilde izah ve 
tefsirine nıüsaidol madiği kanaatindeyiz. Bu 
tasarı ile istenen gayenin her vatandaşımızın 
istediği zaman ve istediği miktarda çocuk sahi
bi olabilmesi imkânlarını öngörmektedir. Me
selenin iktisadi, sosyal problem olarak ileri ve 
geri bütün cemiyetlerde halledilmiş bulunması 
ve memleketimizde bu konunun henüz ele alın
mış olması talihsizliği ile karşı karşıya bulun
duğumuzun da bilinmesi ıgerekmektedir. Aslın
da bu kanun tasarısının kanunlaşması keyfiye
ti de Beş Yılık Kalkınma Plânında da öngörül
müştür. Kullanılacak ilâçların ve araçların 
sağlığa, insan sağlığına zararlı olacağı ve muh
telif endikasyon şekilleri ile ilerde sayılanııya-
cak mahzurların doğacağı yolundaki kanaatle
re iştirak edememekteyiz. Zira ileri ve geri 
bütün dünya milletlerinin bu konudaki faali
yetleri ve bu konudaki faaliyetleriyle ilgili de 
nenmiş araç ve ilâçların yurdumuza ilmî bir 
heyet raporu ile ithal edileceğine göre böyle bir 
mahzuru peşinen ileri sürmek suretiyle tasarı
nın kanunlaşmasına imkân vermemeyi uygun 
bir mütalâa olarak kabul etmemekteyiz. Tasa
rı kanunlaşmadığı takdirde iktisadi yönden ko
misyonca mütalâa edilen mahzurları Yüksek 
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Heyetinize arzda fayda mütalâa etmekteyiz. I 
Kanun tasarısı iltifatınıza mazhar olmadığı 
takdirde memleketin zenginliği halkın ve Hü
kümetin gelirinde artış nisbeti azalacaktır. Çün
kü nüfus plânlaması, millî gelirdeki artışla hem
ayar ve plânlı olarak geliştiği takdirde bu 
mahzur ortaya çıkmıyacaktır. Aileler normal 
tatillerini yapamıyacaklardır, iç turizm gelişe-
miyecektir. Para tasarruf edilemiyecektir. 
Sermaye piyasası teşekkül etmiyecektir. Bü
tün bunlar kalkınma hızını nüfus artışı ile 
ahenkli bir şekilde geliştiği takdirde mümkün 
olacağını komisyon mütalâa etmiş bulunmakta
dır. I 

Sosyal bakımdan bu kanun tasarısı kanun
laşmadığı takdirde, çocuk düşürme suçları teş
vik edilecektir. Himayeye muhtaç çocukların I 
miktarı azalmıyaeak., hükümetlerin bu yönde I 
mükellefiyeti çoğalacaktır. Çocuk suçlularının 
azalması mücadelesi tatbikata intikal etmiye
cektir. I 

Çocuk ve ana sağlığı bakımından çocuk dü
şürmeden mütevellit ölüm ve sakatlıkların 
önlenmesine imkân verilmiyecektir. Sık sık I 
doğumlarla kadınların hayatı taüıribedilecek-
tir. Doğan çocukların sıhhatle gelişmesine im
kân verilmiyecektir. Diğer taraftan hükümet
lerin okul, hastane gibi sosyal hizmetleri nüfus 
plânlamasına imkân verilmediği takdirde gere
ği gibi ifa edemiyemektir. Kanunun tümü üze
rindeki serd edilen çeşitli mütalâaları kanun 
metni ile ve kanun metninde yer alan madde- I 
lerle ilgili bulmadığımız için cevaba değer bul
mamaktayız. Hürmetlerimle. I 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Bir 
sual soracağım efendim. 

BAŞKAN — Sayın öztükçine, sual sormak 
istiyor ama kifayet sorulara da şâmil »lduğu I 
için buna imkân bulamıyoruz. I 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Şimdi 
hiç sual soramıyacak mıyım efendim. I 

BAŞKAN — Soramıyacaksmız tabiî efen- I 
dim. İşte onu arz ediyorum. Siz devamlı üye- I 
siniz, bu kaideyi biliyorsunuz, en ön sıralardan I 
müzakereyi takibediyorsunuz. I 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Ko
misyon hilafı hakikat beyanlarda bulundu. I 

BAŞKAN — Saym Hükümet Sözcüsü Nus-
ret Fişek. 1 
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Efendim, hiç komisyona hilafı hakikat ko

nuştu denebilir mi? Buyurunuz Sayın Hükümet 
Sözcüsü. 

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ NUSRET FİŞEK — 
Sayın Başkan, Hükümetten Yüksek Senatonun 
komisyonlarında yapılmış olan tadilleri benim-
siyerek bu tasarının Hükümet tarafından des
teklendiğini beyana memur edildim. Hüküme
tiniz bu tasarının çıkarılmasını gerek insan sağ
lığı, gerek memleketin yüksek menfaatleri ba
kımından lüzumlu addetmektedir. Mâruzâtımı 
sadece teknik hususlara ve burada serd edilen 
endişelere inhisar ettireceğim. Bu kanunun 
kabulünün en mühim gerekçesi bunun bir tıbbi 
lüzum olduğundan ileri gelmektedir. Bunun 
aleyhinde bulunan hekimler dâhil olmak üzere, 
gebeliği önleyici ilâçların Türkiye'de satılması
nın, kullanılmasının ve kontrol altında kulla
nılmasının ve satılmasının ittifakla lehindedir-
ler. Hakikaten bu bilginin Türkiye'de şimdiye 
kadar yayılmamış olmasından dolayı birçok ka
dınlar, ekonomik tazyikler altında cinaî sıkıt
lara başvurmakta, ölmekte ve sakat kalmakta
dır. Bu bir hakikattir. Bu yalnız Türkiye 
için bir hakikat değil bütün dünya için aynı şe
kilde bir hakikattir. Dünyada gebeliği önle
yici tedbirleri yasak eden sadece Katolik mem
leketlerdir. Dünyanın diğer memleketlerinde, 
ileri memleketlerinde, Asya memleketlerinde, 
Afrika memleketlerinde bugün kanunla huzu
runuza getirdiğimiz şey yıllar yılı, asırlar boyu 
serbest olarak yapılagelmekte olan işlerdir. 
Bu, o memleketler için yeni bir şey değildir. 
Yalnız bizim memleketimizde hakikaten bir ye
ni tatbikat olacaktır. Katolik memleketlerdeki 
tatbikatla, Asya memleketlerindeki tatbikat bi
ze gayet iyi ışık tutmaktadır. Katolik memle
ketlerde çocuk ölümleri Asya memleketlerinden 
çok fazladır. Katolik memleketlerde düşükler
den mütevellit ana ölümleri Asya memleketi e-
rindekilerden çok daha fazlıdır. Binaenaleyh 
şu hakikatler gösteriyor ki, bu kanunu Yük
sek Senato kabul buyurduğu takdirde, memle
kette ana ve çocuk sağlığına asırlar boyu di
ğer memleketlerin analarının ve çocuklarının 
nail oldukları bir hizmeti getirmiş olacaksınız. 
Bunun sosyal yönünü de sayın komisyon göz
cüsü izah ettiler. Hepimiz biliyoruz ki ; bugün 
tıpta artık koruyucu hizmet, tedavi edici hiz
metten önce gelir. 
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Oocuk suçluları ile mücadele etmekte, hima

yeye muhtaç çocuk sayısın] azaltmakta. aile 
bağlarım ve aile şefkatini yükseltmekte aile 
içindeki eoeıık sayısının büyük önemi vardır. 
Bu kanun tasarısı iltifatlarınıza mazhar olursa, 
Türkiye'de gittikçe bir problem halini alan ço
cuk suçluları, himayeye mnJhtaç çocuk mesele
leri ve aile bağları üzerinde cemiyete değerli 
bir imkânı sağamış bulunacaksınız. Bunun ik
tisadi etkileri ne olacaktır? Hakikaten nüfus 
hızımız azalacak mıdır? Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı, kabııl buyurmuş olduğunuz Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı tetkik edildiğinde gerekçesin
de müşahade edilecektir ki, bu tedbirler alınsa 
dahi Türkiye'de nüfus artış hızının kısa bir 
zamanda düşmesi beklenemez. Binaenaleyh, 
bu bir ekonomik, ilmî zaruret olarak gerekçe
ye giren nüfus artışiyle millî gelir artışının den
gelenmesi problemi bir iktisadi, modern görüş
tür. Bu demek değildir ki, bunun tesiriyle der
hal nüfusumuz duracak veyahut artma hızımız 
hakikaten kısa zamanda düşecektir. Bunun kı
sa bir zamanda beklenmesine imkân yoktur. 
Kaldı ki yabancı memleketleri misal olarak 
alırsak biraz evvel arz ettiğim gibi Amerika'
dan, İngiltere'den tutun Hindistan'a, Seylân'a 
kadar dünyanın bütün memleketlerinde nüfus 
plânlaması, gebeliği önleyici tedbirler serbest
t ir ; asırlar boyu. Ne olmuş Amerika gerilemiş 
mi, batmış mı? Ne olmuş, ingiltere gerilemiş 
mi, batmış mı! Bunların hiçbirisi varit değil. 
Binaenaleyh, gebeliği önleyici tedbirleri halka 
arz etmekle böyle bir reaksiyon beklenemez. 
Müsaade buyurursanız, sizlere Birleşmiş Millet
ler tarafından hazırlanmış olan son yıllara ait 
resmî istatistiğinden bâzı rakamlar söylemek 
suretiyle görüşlerimi teyidetmek istiyorum. 
Afrika memleketlerinde doğum nisbeti binde 
60 - 65 e çıkar. Yani tamamen kültürsüz v© 
dünyadan bihaber bir cemiyet içerisinde, Afri
ka'da, her sene, her bin kişiden 65 i doğum 
yapmaktadır. Bunu âzami hudut olarak ka
bul edersek; yapılan istatistiklere göre Türki
ye'de doğum nisbeti binde 45 - 50 arasında ol
ması lâzımdır. 

Nüfus plânlamasının tatbik edildiği ve bâzı
ları da gelişmekte olan memleketlerden misal 
alayım : Kanada ; genç ve dinamik bir memle
kettir. Doğum nisbeti binde 24,8 dir. Bizim ya- j 

nuıız kadîmin-. Birleşik Amerika; binde 22,4 
tür. Doğanı nisbeti bizde binde 45, binde 50 dir. 
Bunlar sıhhatli ekonomisi olan, süratle geliş
mekte olan memleketlerdir. Arz ettiğim gibi, 
seneler senesi, asırlar asın bu memleketlerde 
(loğumu önleyici tedbirler, zamanın bilgilerine 
göre, mubahiir ve kullanılır ve yapılır. Ameri
ka'da doğum kontrolünün yapılmadığından 
bahsedildi. Bu doğru değildir. Amerika bu hu
susta, kadınları kısırlaştırmaya dahi mesağ ve
rir. Amerika'da her sene sterilizasyon ameliyatı 
yapılan kadın sayısı 600 000 dir. Yani Amerika 
bunu kendi memleketinde tatbik etmektedir, 
kendi ırkına tatbik etmektedir. Size Asya mem
leketlerini alayım; İsrail bugün her halde nü
fusunun süratle artmasını arzu eden bir mem
leket olması lâzımdır. İsrail'de doğum oranı 
binde 25 tir. Türkiye'de binde 50 dir. -Ja
ponya'da doğum nisbeti binde 17 dir. Ya
ni demek oluyor ki, şu saydığım ileri 
memleketlerde bu işler tatbik edilegelmek-
te olmasına rağmen bu tehlike mevzuu-
bahsolmamıştır. Binaenaleyh, Türkiye'de de 
böyle bir tehlikenin yani gebeliği önleyici ted
birleri kabul etmek ve istiyenlere öğretmekle 
memleketin ne ekonomisinde ne askerî gücünde, 
ne bugününde, ne de yarınında bir tehlike ınev-
zuubahsolamaz. Bilâkis biraz sonra arz edece
ğim gibi bâzı faydaları vardır. 

Sayın senatörlerin fikirlerine iştirak ederim. 
Xüfus plânlaması ile memleket kalkınması ol
maz. Bu varit değildir. Memleketin kalkınması 
için. her işin yapılması lâzımdır. 'Bu, şarttır. 
Yalnız, dar gelirli bir aile acaba iki çocuklu 
olursa, mı, ('ocuklarına daha iyi bakar, daha iyi 
yetiştirir, yoksa 7 - 8 çocuklu olursa mı? Mu
hakkak ki, 7 - 8 çocuklu olursa bu aile sefalete 
düşer. 

Dar gelirli ailelerde, her hangi bir ailenin 
çocuk sayısını azalttığınız nisbette çocuğun ye
tiştirilmesi şansı artar. Bu memleketin nıuh-
tacolduğu, sayın senatörlerden birinin söyledi
ği gibi, sayı ile nüfus değil, kaliteli nüfustur. 
Kaliteli nüfus da ancak ailenin yetiştirebileceği 
kadar çocuğa sahibolması ile mümkün olur. Bi
naenaleyh, bu kanunun ekonomik veçhesini 
aile ekonomisi içinde kabul buyurmanızı işaret 
etmek isterim. Eğer dünya istatistiklerini ve 

I memleketimiz istatistiklerini nazarı itibara ala-
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cak olursanız, ailede çocuk sayısı fazla ulursa 
aile gelirinin % 40 - c/f 50 si boğaza gider, ço
cuk beslemeye gider. Çocuk sayısı azaldıkça 
ailenin elbise, ayakkabı, ev eşyası gibi mad
deleri satmalına gücü artar. Bu gücün artması, 
halkın bu iştira gücünün artması sanayi ve ti
careti geliştirir. Dünyada hiçbir memleket zi-
raatle zengin olmamıştır. Memleketler ancak 
sanayileşmeyle zengin olur. Binaenaleyh, aile
lerde elbise, ayakkabı, zaruri maddeler, ev eş
yası gibi yere para ayrılabildikçe memlekette 
ticaret ve iktisat gelişir ve bunun akisleri kal
kınmada görülür. Yoksa nüfusu azalttıkça kal
kınma hızımızı yüksek gösterdik değildir. Bu 
nüans farkının tebarüz ettirilmesinde fayda 
mülâhaza ediyorum. İkincisi, bugün Türkiye'de 
bir sermaye piyasası buhranı vardır. Sermaye 
piyasası ancak halkın para tasarrufu ile ortaya 
çıkmaktadır. Halkın para tasarrufu yapabilmesi 
için aile içerisindeki çocuk sayısını gelirine gö
re ayarlaması lâzımdır.-Dünyanın her yerinde 
aile sarf istatistiklerinde bu görülür. Hangi 
ailenin çocuğu çok ise; bunların para tasarrufu 
da mümkün değildir. 

Binaenaleyh, Türkiye gibi kalkınmaya para 
yatıran ve Türkiye gibi sanayileşme yoluna git
mek istiyen bir millet için bu muhakkak ki, 
ekonomik bir sebeptir. Fakat arz ettiğim gibi 
bu bir kalkınma vasıtası değildir. Büyük Ata
türk, sık sık her fırsatta adını andığımız ve 
kendisinden ilham aldığımız Atatürk, bir şey 
söylememiştir. Tok şey söylemiştir. Bunlardan 
birini de benim iktibas etmeme müsaade buyu
runuz. «Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.» de
miş ve zannediyorum ki, bundan daha değerli ve 
bizim, için zamanlı bir direktif olamaz. Biz İliş
lerimizle veyahut bu sahada ihtisas sahibi olmı-
yan kimselerin görüşleriyle değil, bu sahada ilim 
adamlarının söyledikleriyle hareket etmeliyiz. Sa
yın Ömer Celâl Sarç; tstanbul üniversitesi Rek
törü, değil Türkiye'de bütün dünyada tanınmış 
bir iktisatçı. Nüfus plânlamasına ait verdiği bir 
konferansta «Aile plânlaması şüphesiz derhal so
nuç vermez. Fakat İm keyfiyet harekete başlama
yı bir an evvel gerektirir. Gerçekten bu konuda 
artık kaybedilecek zaman kalmamıştır.» diyor. 

Ben, Atatürkçülüğü en doğru kararda ve il
men uygun kararda görürüm. Zannediyorum 
ki, Yüksek Senato da bu hususa iltifat edecek-
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tir. Bu endişelere de kısaca mâruzâtta bulunayım. 
Nüfusumuz azalacak. Böyle bir şey katiyen mev-
zuubahis değil. Biraz evvel arz ettiğim gibi 
dünyanın her yerinde bu iş seneler senesi tatbik 
edilmektedir, ve nüfus azalmamıştır, artmasına 
devanı etmektedir. Olsa olsa nüfusun anormal bir 
hızla artışı, normal bir seviyeye indirilmiş ola
caktır. Memleketimizde 1927 ile 1945 arasında or
talama artış hızı binde 17 idi. 1945 i takibeden 
devirlerde sağlık tesislerinin gelişmesi sebebi ile 
ölümler süratle düşmeye başlamıştır. Ve binde 17 
olan artış hızı binde 30 a kadar çıkmıştır. Bu, 
anormal bir gelişme ve anormal bir rakamdır. 
Bütün Garp memleketleri binde 17 nin altında
dır. Buna rağmen refahta, gelişmede, siyasi ve 
ekonomik kudrette yine bütün memleketlerin ba
şında gitmektedir. Binaenaleyh, bu kanunun 
memlekette nüfusu durdurtacağı beklenemez. Bu 
hususun yabancı memleketler tarafından empoze 
edildiği fikri, ileri yabancı memleketler tarafın
dan empoze edildiği fikrini zabıtlara geçmek su
retiyle Hükümet adına hakikatle kabili telif olma
dığını beyana mecburum. Türkiye'de değil hü
kümetler fertler dahi millî meselelerinde yaban
cılardan direktif almaz. Konuşmacıların bâzıları 
metotların tehlikelerinden, insan sağlığı üzerinde 
vereceği zararlardan bahsettiler. Bu tamamen 
teknik bir konudur. Doktorların bâzıları böyle, 
bâzıları öbür türlü söyliyebilirler. Ve bu husus
taki takdiri, kanunu Yüksek Senato tasvip bu
yurduğu takdirde, ilmî heyete tevdi edilecektir. 

Spiralden bahsettiler. Spiralin kullanılacağı
na dair bir hüküm yoktur. Gelen kanunda ağız
dan alınan şu hapların şöyle, şöyle zarar verdi
ğinden bahsettiler. Kanunda bu hapların kulla
nılacağından bahis yoktur. (Şimdi piyasada satı
lıyor, kanunu ne ile tatbik edeceksiniz?, sesleri.) 
Sayın Kınaytürk beyanlarında dediler ki, bu ka
nun eğer vajene konan merhemlerle tatbik edi
lecekse, süngerle tatbik edilecekse taraftarım. 
Misalin birisini kendileri söylediler. Diğerini Sa
yın (îülcügil buyurdular, ritim metodu kabul 
edilecekse ben bu işte varım dediler. Binaenaleyh, 
biz Hükümet olarak Yüksek Senatonun zabıtlara 
geçen bu endişelerini Senato zabıtlarından alarak 
şu ilmî heyete vereceğiz. Senato Yüksek Heyetin
de şu ilmî endişeler vardır. Bunları da lütfen 
değerlendirerek karar veriniz, diyeceğiz. Bu hu
susta size şunu temin etmek isterim. Hepiniz ga
zetelerde okudunuz. Avrupa'daki ilâçtan sakat 
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doğan çocuk faciasını. Bunun tesiri altındasınız. 
Tolidomin. Türkiye'de oldu mu? Olmadı. Çünkü 
Sağlık Bakanlığınız bu ilâca ruhsat istendiği hal
de vermemiştir. (Piyasada satılıyor, sesleri.) Bu 
mesele Amerika'da ve Belçika'da çıktı. Belçika'
da çıkmadan evvel bizden müsaade istendi. Biz 
bu ilâcın tetkikatmm tamam olmadığım, binaen
aleyh buna ruhsat veremiyeceğimizi beyan ettik 
ve uzattık. Ondan sonra - diğer memleketlerde 
patlak verdi. Sağlık Bakanlığının kanunen bir 
komisyon kurmaya mecburiyeti olmadığı, halde 
ilâç ruhsatlarını verirken bir ilmî komisyonun 
mütalâasını hürmetle almasından ileriye gelir. 

Bakanlıkta 5 senedir hizmet görüyorum, bu 
5 sene içerisinde ilmî komisyonun hayır dediği 
bir preparata ruhsat verildiği vâki değildir. Ve 
bundan sonra da vâki olamaz. 

Binaenaleyh, kanunda kullanılacak ilâçların, 
tatbikat şeklinin nasıl yapılacağı, ilmî bir komis
yonun mütalâası alınarak yapılacak demektedir, 
Buna Sağlık Bakanlığı bütün kalbi ile, bütün 
objektivitesi ile katılmaktan başka bir şey yap
masını zannederim ki, Yüksek Senato Hükümet
ten beklemez. 

Endişelerin başlıcaları bunlardır. Kanun ka
bul edildiği takdirde, bir komisyon kurulacak, 
bu komisyondan hangi ilâç ve araçların kulla
nıl masına müsaade edeceğimizi soracağız. Ve I 
tatbikatta klinikte mi yapılır, köyde rai yapı-

6. — GÖRÜŞÜLEN I 

/. — Aanyasayı ihlal sucundan Yüksel: Ada
let Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının 
kısmen affı hakkındaki 7R sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni o e Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/771; C. 
Senatosu Û/152) (S. Sayısı : 554) 

BAŞKAN — Şimdi teklifin, demin düzel
tilmek üzere komisyona verdiğimiz maddesini 
okutacağım. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — 
Bu madde aleyhine söz istiyorum. 

(1) 554 S. Saydı ba.sm.ayazı tutanağın so-
nundadır. 
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lıi', evde mi yapılır? Bu hususları tesbit etti
receğiz ve bunların bize verdikleri direktif dâ
hilinde bunu tatbik edeceğiz. Tatbikatımızın 
kısa neticesini ana ve çocuk sağlığında görecek
siniz. Bugün Türkiye'de bir yaşma kadar ço
cuk ölümü binde 165 tir. Cenubi - Amerika 
memleketlerinde doğum kontrolünün yasak ol
duğu binde 90 civarındadır, ortalama. Hindis
tan, Pakistan ve diğer Güney - Doğu Asya mem
leketi erin de binde 45 civarındadır. Bunun se
bebi bu memleketlerde nüfus hızı çok azalma-
makİH beraber nüfus plânlaması üzerindeki ça
lışmaların ilk etkileri ana ve çocuk ölümü 
üzerinde olmuştur. Türkiye'de de bu böyle ola
caktır. Bundan sonraki etkileri sosyal prob
lemler üzerinde himayeye muhtaç çocuk ve di
ğerleri üzerinde olacaktır, ileride eğer bir 
yüzde yarım, yahut yüzde 0,14 - 0,01 kadar ar
tış hızı azalabilire bu da Türk ekonomisine 
zara i' değil kuvvet getirecektir. 

Hükümet adına kanunun tümünün ka
bulünü; Senato komisyonlarında yapılan tadiller 
nazarı itibara alınarak tasarıyı kabul etme
nizi rica ederim, efendim. (Alkışlar.) (Sualimiz 
var sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim, demin arz ettim. 
Kifayet sorulara da şâmildir. Hem Hükümet 
hem de komisyon bakımından imkân yoktur. 

İŞLER 

BAŞKAN — Komisyonun verdiği af kamı
mı tasarısı ile ilgili maddeyi okuyacağım. Ko
misyon : Sayın Sarıgöllü, komisyon. (Burada 
takibediyordu, deminden beri, sesleri.) Hükü
met zaten takdirinize bıraktı. Ama, Komisyonun 
yelmesi lâzım. övl eyse diğer kanunun müza
keresine devam 'edeceğiz. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bendeniz o ko
misyondanım. Sözcüsü değilim. Bu iş için mâ
ruzâtta bulunabilir miyim? 

BAŞKAN — Bu işte kabul edilmez, Sayın 
Beti!. (Komisyon geldi, sesleri.) 

Sayın Sarıgöllü, geldi. Okuyun lütfen mad
deyi okuyunuz. 

http://ba.sm.ay
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Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Di- I 
vanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen 
affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci mad

desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi 

MADDE 1. — Anayasayı İhlâl suçundan 
Yüksek Adalet Divanınca mahkûm »edilenlerin 
cezalarının kısmen affı hakkındaki 78 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

1924 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırılması ve 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 
12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 
fi neı maddesi uyarınca kurulan Yüksek Adalet 
Divanınca T. C. Kanununun 146 ve 59 ncu mad
delerine göre müebbet ağır hapse mahkûm I 
olanlarla Millî Birlik Komitesi Kararı ile Ölüm 
cezaları müebbet ağır hapste tahvil edilenler
den Anayasanın 97 nci maddesi gereğince affo- I 
limanlar bu maddenin 1 nci fıkrası hükmünden^ 
faydalanırlar. 

BAŞKAN — Bir takrir geldi onu okutuyo- I 
ram efendim. 

Siz de aleyhte söz istediniz Havın Tunçka-
nat 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — 
Evet 'efendim. 

Başkanlığa 
Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet 

Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kıs
men affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifinin 1 nci maddesinden «müebbet ağır 
hapis» teriminin çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğln 

BAŞKAN — Yeni bir takrir dalha geldi. 
Aleyhte söz istiyen arkadaşımız var. Biz; bu iş 
tekemmül etti, Komisyondan geldi, oylıyacağız. 
Eğer kabul edilirse açık oya sunacağız diye Nü
fus Plânlamasının arasında müzakereye aldık. 
Hakikat böyle değil mi arkadaşlar, («öyle» ses
leri) Aleyhte söz istiyen var, yeni bir takrir 
var; elbette o da izah edeceğim diyecektir. O iti
barla tensibederseniz, yine nüfus plânlamasına | 
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devam edelim, hiç olmazsa bir safhasını bitiri
riz. («Devam» sesleri) Yani benim kanaatim bu
dur. (Devam sesleri) 

2. — Nüfus plânlaması hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler, Bütçe ve 
Plân ve Anayasa ve Adalet komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 1/480; Cumhuriyet Senato
su 1/438) (S. Sayısı: 530 a ek) 

BAŞKAN —• Tasarının tümü üzerindeki gö
rüşmelere devam ediyoruz. Yalnız bir tereddü
düm var. Muhterem Sakıp önal arkadaşımız 
•aleyhte söz istiyen arkadaşlarımız arasındadır. 
Sayın Nevzat özerdendi arkadaşımızı dışarı- çık
sın diye bakıyorum, çıkmıyor. O da lehte. Ben 
sırayı şu şekilde yapıyordum biliyorsunuz. Le
hinde, aleyhinde ve üzerinde söz istiyenlere sıra 
ile veriyordum. Şimdi son sözü lehinde istiyene 
vermek istiyorum ama kâtip arkadaşıma da her 
'zaman muhtacolduğırm için kıyamıyorum. He
yeti Umumiyenin takdirine bırakıyorum. 

Bir şey mi söylediniz Sayın Güzey. 
BAKI GÜZEY (Bursa) — Hükümet lehin

de konuşmuştur. Lehinden sonra aleyhindekrne 
söz vermek lâzımdır. (Sıra kimde, sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
içtihadolsun diye lütfediniz. Beni tenvir etme
niz için işaret buyurunuz. Nevzat özerdemli'ye 
söz verilmesini kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar... (Sıradan kimse ona söz verin, ses
leri) Kabul etmiyenler... Söz verilmesi kabul 
edilmiştir. Buyurun. 

NEVZAT ÖZERDEMLÎ (tzmir) — Muh
terem Başkan ve sayın senatörler, bu mevzuda 
•bugüne kadar konuşan arkadaşlar meseleyi ken
di açılarından görerek lehte ve aleyhte konuş
muş bulunuyorlar. Ben de sizlere zamanımıza ge
linceye kadar tarih boyunca insanların nüfus 
plânlamasmdaki davranışlarını kısaca izaha ça
lışacağım. Bugün varmamız gereken gerçeği ay
dınlatacağımı zannediyorum, insanlar toplu bir 
halde yaşamaya başladıkları ilk günden beri nü
fusun azalması ve çoğalması ile ilgilenmişlerdir. 
Zamanın icaplarına, yaşama şart ve şekillerine, 
ekonomi sistemlerine ve düşünüş tarzlarına göre 
bir siyaset takilbetimişlerdir. 

insanlar geçimlerini balıkçılık ve avcılıkla 
temin ettikleri devirlerde az kesif mmtakalar 
bile geçim araçlarının azlığından her zaman bir 
nüfus fazlalığı tehlikesiyle karşılaşmışlardır. 
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Bunu önlemek için geçimlerini teminden âciz I 

kimseleri öldürmek gibi vahşiyane tedbirlere baş
vurdukları görünmüştür. Nüfusun tahdidi için 
başvurulan yollardan birisi çocuk düşürmektir. 
Fakat suç telâkki edildiğinden bu konuya ait 
istatistikler mevcut değildir. Nüfus ile istihsal 
ve iaşe vasıtaları arasındaki ni^betsizliğin do
ğurduğu bu mücadele zamanımıza kadar intikal 
etmiştir. Nüfusun artışı ile iaşe arasındaki nis-
betsizlik insanları bir taraftan vahşiyane müca
deleye sevk etmekle beraber, diğer taraftan on
ların ekonomik bakımdan yükselmelerinde amil 
olmuştur. Açlığı gidermek için yeni yollar aran
ması iptidai insanları avcılık sisteminden ziraat 
sistemine geçirmiştir. Bundan sonraki devirde 
çalışacak kollara ve toplumlar arasındaki çarpış
malarda ölenlerin yerlerini dolduracak insana ih
tiyaç duyulmuş olduğu için nüfus artışının be
nimsendiğine raslıyoruz. Bu gaye için çocuk 
meydana getirmenin faziletleri terennüm edil
miş ve birçok vasıtalara başvurulmuştur. 

Bunu takibeden devirde Yunanistan'da nü
fus çoğalması aleyhinde ilk «erevana Eflâtun 
zamanında raslanır. Ona göre; nüfusun ne faz
la çoğalmasına ne de azalmasına meydan veril
memelidir. Devlet evlenmeleri ve doğumları 
kontrol etmelidir. Aristo çocukların sayısı top
lumun menfaatleri göz önünde bulundurularak 
tâyin edilmelidir, diyor.. O zaman rütühat pe
şinde koşan Roma'da ise aksi tez hâkimdi harb-
de ölenlerin yerini doldurmak ve geniişliyon sı
nırlan muhafaza edebilmek için. nüfusun artışı
nı teşvik ediyorlardı. Bundan sonra Orta Çağ 
Devri insanları uzun bir uykuya girmektedir. 
İslâmiyet evlenmeyi ve çok çocuk yapmayı teş
vik eder mahiyette birçok hükümler ihtiva et
mektedir. Her çocuk rızkiyle beraber doğar te
lâkkisi doğumun artmasına tesir etmiştir. 1b' ucı I 
asrın ortasından 18 ne i asrın ortasına kadar 
devam eden devir büyük tüccar ve müstemleke-
ci devletlerin devridir. Bu devrin sosyal dü
şüncelerine ekonomik siyaset hâkim olmuştur. 
Bu telâkkiye göre nüfus ne kadar artarsa istih
salde o derece; artacak, dolayı siyi e ihracat artı
mı ile memlekete altın gelerek milletin refahı 
artmiş olacak düşüncesi ile nüfus artımına hız 
verilmiştir. Bu sırada İngiltere'de sanayi sürat
le gelişiyor, işçi sayısı i'azlalaşıyor. Bu devir
de işçi hukukunun teminat allında olmaması, | 
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sanayicilerin az masrafla fazla randıman al
ma gayreti karşısında sanayi gelişiyor. Lâkin 
zirai istihsalin azalması yüzünden işçi sefalete 
düşüyor. Bu durum tekrar nüfusun ziyadeleşme
sine mâni olacak çareler aranmasına yol açı
yor. Bu fikri ortaya atanlar başlangıçta kuv
vetli muhalefetlerle karşılaştılar, bilâhara bü
tün medeni âlem bunu benimsiyerek doğumun 
kontrolü cemiyetleri kuruldu. 

Bunda zararı şu noktada belirtilmektedir: 
İnsanda akıl, insiyaka galebe çaldığı zaman şah
si birtakım endişeler doğması ile az çocuk sahibi 
olmak arzusuna kapılıyor ve zamanla kendi 
menfaatlerini aile menfaatlerine bağlamayı, da 
mâkul görmiyerek boşanmaları kabul ediyor ve 
izdivacın aleyhinde bulunuyor. Bunun tabiî ne
ticesi olarak o cemiyette doğumlar azalıyor ve 
bir milletin sukutu tehlikesi doğabiliyor. Bir 
milleti idare edenleri nüfus siyasetinde modern 
rasyonelleştirme ile nüfusu memleketin menfaat
lerine en uygun olan optimum noktada tespit 
edebilmektir. Bu da ancak en yüksek hayat 
standardı veya iktisadi refahı temin ile müm
kündür. Toprak, nüfus teknik vasıtalar ile top
lumu teşkil eden fertlerin 'şahsi kabiliyetleri ve 
sermayenin temin ettiği sanayinin inkişafı de
recesi gibi faktörlerin, her cemiyetin kendine gö
re yeterli olacak muayyen nisbetlerde birleştiril
mesiyle hayat standardı temine çalışılır. Tetkik 
edildiği zaman açıkça görülmektedir ki Dünya, 
nüfusu devamlı olarak artmaktadır. Bu artış 
ııisbotinin en çok olduğu yerler mâlesef iktisaden 
geri kalmış memleketler olduğu görülmektedir. 
Bizdeki bugünkü artış nisbetini şahit tutarak 
hesap! ıyacak olursak 6,5 asır sonra 1 Kın2 ye 
takriben, bin kişi isabet ettiği görülecektir. 

Nüfusun bu devamlı artışı karşısında hayat 
standardını optimumda tutabilmek için gıda 
maddelerini istenilen miktarrda artırmak müm
kün ülmıyacağı için doğması muhtemel büyük 
tehlikeyi önleme çaresini Dünyadaki bütün in
şa n 1 arın d üşünnleşi gerekmektedir. 

Bu tehlike önlenmediği takdirde uetice beşe
riyetin sefaleti ve ıstırabı olacaktır. İşte muhte
rem. arkadaşlarını bugün, içinde bulunduğumuz 
şartlarda alınması gereken tedbirlerden biri ola
rak düşünülerek huzurunuza getirilen bu Kanu
na oy verilmesi gerekmektedir. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, madde

lere geçilmesi icabetmektedir. Bir açık oy tak
riri var onu okutuyorum. 

Sayın Tevetoğlu, maddelere geçilirse açık 
oy yapalım, eğer maddelere geçilmiyeeekse doğ
rudan reddini işarı oyla yapalım buyuruyorsu
nuz öyle mi? 

F E T H Î TEVETOĞLU (Samsun) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — tki takrir de sizin baş imzanız
la verildiği için ben şahsan tereddüde düştüm 
Sayın Tevetoğlu. 

FETHÎ TEVETOĞLU (Samsun) — Hayır 
efendim, maddelere geçmeden reddini arzu edi
yorum. 

BAŞKAN — Kabul ediyorum, lütfen beni 
dinler misiniz? Evvelâ maddelere geçilmesinin 
reddini istiyen bir takririniz var. Bir de ta ge
çen celseden kalma açık oy takririniz var. On
da da baş imza sizindir. Şimdi ben diyorum ki, 
sarih olarak bu sorumun cevabını istiyorum. Ve 
haklı olduğuma baaniim. Yani reddini işarı oyla 
yapahm da, o reddedilmezse maddelere geçil
mesini mı açık oyla yapalım diyorsunuz? 

F E T H Î TEVETOĞLU (Samsun) — Açık 
oydan vaz geçiyorum.. 

BAŞKAN — Şimdi imzaları okuyalım, bu
rada olup olmadıklarını tesbit edelim. Ona gö
re hareket edelim.. 

Cumlhuriydt Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Nüfus plânlaması hakkın

daki kanun tasarısının maddelere geçilmesi hu
susunun açık oyla oylanmasını arz ve teklif ede
riz. 

Samsun İstanbul 
Fethi Tevetoğlu Rifat öztürkçine 

İsparta Burdur 
Mustafa G-ülcügil Faruk Kmaytürk 

Nevşehir İstanbul 
îbrahim Şevki Atasağun Mehmet Tekin Arıburun 

Kayseri Erzurum 
Hüsnü Dikeçligil Edip Somunoğlu 

Eskişehir Çorum 
Ömer Ucuzal Ahmet Safaattin Yalçuk 

Muş Samsun 
îsa Bingöl Hüseyin Enver Işıklar 

Bize îzmir 
Osman Mecdi Agun Cahit Okurer 
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Denizli 

Mehmet Emin Durul 
Kastamonu 

Ahmet Nusret Tuna 

Çanakkale 
Nahit Altan 

Antalya 
Akif Tekin 

BÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ben 
imzamı geri alıyorum... 

BAŞKAN — Takriri siz geri aldınız. Bir red
dine dair teklif var.. 

Senato Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen, kanu

nun maddelerine geçilmiyerek, tümünün reddini 
arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — Açık oy takriri yoktur. îş'ari 
oyla yapacağız diğer takrir geri alındığı için. 

Tasarının reddini kabul edenler.. Kabul et-
miyenler... Her iki arkadaşımızın ve benim sayı
ma göre teklif reddedilmiştir. Yani ret teklifi 
reddedilmiştir. 

Şimdi maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Evvelce verilen önceliği kabul edilen takririn, 
ivedilik kısmını oyunuza arz ediyorum. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. Birinci maddeyi 
okumuyorum. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Son olarak Ana
yasa Adalet Komisyonundan gelmiştir. O metin 
üzerinde müzakerenin cereyan etmesi icabeder. 

BAŞKAN — Son olarak Anayasa ve Adalet 
Komisyonundan geldiği için onun metninin mü
zakeresini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim şimdi maddeyi okutuyorum, ondan 
sonra takrirleri okutacağım. Birinci maddeyi lüt
fen okuyalım. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Sayın Başka
nım, maddelere geçmeden benim bir teklifim 
vardı. 

BAŞKAN — Sayın Batur başlık hakkında 
mı? 

SUPHİ BATUR (Sinop) —. Evet efendim. 
BAŞKAN — Nedir bu efendim, ben okuya

cağım için affmızı rica ederim. 
«Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen Nüfus 

plânlaması hakkındaki kanunun adının (Gebe-
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ligi önleyici tedbirler hakkında kanun) olarak I 
değiştirilmesini» teklif ediyorsunuz.. 

Efendim, başlık olduğu için, başlık maddeden 
evvel gelir, evvelâ bu teklifi okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen «Nüfus 

plânlaması hakkındaki kanun» un adının «Gebe
liği önleyici tedbirler hakkında kanun» olarak 
düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Sinop 
Suphi Batur 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Vaktin ilerlemiş olduğu hal

de pek çok arkadaşın mevcudolduğu anlaşıl* 
mıştır. Vakit geciktiği için yarm, 18 . 3 . 1965 

17.3.1905 0 : 1 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, vakit ilerle

miştir. Salonda da pek fazla bir kalabalık gör
müyorum. Nüfus planlanırken Senatonun nüfu
su da tabiî plânlanmak icabeder, sözün de tahdidi 
icabeder, zamanında tahdidi icabeder. Bu itibar
la yoklama yaptırıyorum. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Vakit gecikmiş olmasına binaen talikini teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, vaktin gecikmesi do-
layısiyle talik edeceğim ama gelenler belli ol
sun, sabırlı olanlar belli olsun da, müstakbel 
Başbakanlar nazarı dikkate alsınlar, diye yok
lama yaptırıyorum. 

Perşembe günü saat 15 te toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.50 

3. — YOKLAMA 

. . . . > . . . > d < ..<... 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

55 NCÎ BİRLEŞİM 

17 . 3 . 1965 Çarşamba 
Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

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

çimi. 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, Türkiye Şeker Fabrikaları A.O. 
ile pancar müstahsili arasında akdedilen mu
kaveleye dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/274) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Mu-
allâ Akarca'mn, palamut mahsulünün değerlen
dirilmesine dair Ticaret, Sanayi ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/275) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Mu-
allâ Akarca'mn, iki sene içinde çıkarılması za
ruri olan temel kanunlara dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/276) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi M. 
Yılmaz înceoğlu'nun orta öğretimde uygulan
makta iken kaldırılan tek dersten borçlu olarak 
bir üst sınıfa devam hakkına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/277) 

5. — Cumhuriyet Senaton Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, 1964 yılı pancar mahsulüne 
zam yapılıp yapılmadığına dair, Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/278) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Köksal'm, basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/280) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Rifat özdeş'in, Deniz Nakliyat Genel Müdür
lüğüne dair Ulaştırma Bakanından sözlü soru
su (6/281) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, Atina Büyükelçiliğimizde vukubul-
duğu bildirilen olaylara dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/282) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sakıp Önal'ın, yurt dışına çıkan Bakanlara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/291) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nusret Tuna'nın, bakanlıklarda ne miktar
da yevmiyeli memur bulunduğuna dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/292) 

11. — Cumhuriyet Senatosu îstanbul Üyesi 
Rıfat öztürkçine'nin, ilâç imâlatı yapan mües
seselere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/293) 

12. — Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi Hil
mi Onat'ın, arsa vergilerine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu (6/296) 

13. — Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi Hil
mi Onat'ın, ordudaki sağlık hizmetlerine dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/297) 

14. — Cumhuriyet Senatosu îstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, trafik kazalarına karşı alınan 
tedbirlere dair îçişleri Bakanından sözlü sorusu 
6/298) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Edip Somuncuoğlu'nun, 472 sayılı Kanuna dair 
Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanların
dan sözlü sorusu (6/301) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nın, Et ve Balık Kurumu Genel 
Müdürlüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/302) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nusret Tuna'nın, Milliyet Gazetesinde neş
redilen bir fıkraya dair Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/304) (Görevli) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in, mevcut kurumlara atanan üyeler
le, bu kurumların genel müdürlerinin aldıkları 
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tahsisat miktarlarına dair Başbakandan sözlü I 
sorusu (6/305) (Görevli) ı 

10. — Cumhuriyet Ssnatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Halic'in temizlenmesine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/306) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Elçiliklerimize gönderi
len günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/307) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî îlân Kurumuna 
dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/308) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi 
Vasfi Gerger'in, 4926 ve 5439 sayılı kanunlar 
hükümlerine dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/309) (Görevli) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ'un, subay ve astsubaylara verilen 
elbiselik kumaşların dikim bedellerine dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/310) 
(Görevli) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, Silâhlı Kuvvetler men
suplarının terfilerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/311) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, Podgorni'nin, Türk Parla
mentosundaki konuşmasına dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/312) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kmaytürk'ün, tstanbul Bina ve Arazi 
ttiraz Komisvonuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/313) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm. köy içme sulan 1965 yılı prog
ramlarına dair Kö> tşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/317) (tzinli) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, Danıştay Birinci Başkan
lığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/318) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Rifat özdeş'in, Fransa'dan sipariş edilecek olan 
feribota dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/319) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum'da kar mücade
lesi yapılan yollara dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/320) 

III 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ-

TıRıLAN IŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA IVEDlLlK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, içtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
içtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı : 559) [Dağıtma tarihi : 2 t 3 . İ965J 
(Ret) 

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

V 

IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - IKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK ÎSLER 

X 1. •— Amerika Birleşik Devletleri. Büyük 
Britanya ve Kuzey - irlanda Birleşik Kırallığı 
ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ara
sında akdedilen ve Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetince imzalanan «Atmosferde, fezada ve 
su altında nükleer silâh denemelerinin yasaklan
ması hakkında Andlaşma» mn onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Savunma ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/604; O. Senatosu 1/479) fS. Savısı : 
550) [Dağıtma tarihi; 22.2.1965] (Birinci gö
rüşme : 25 . 2 . 1965 - B. : 46) (Bitiş tarihi r 
21 . 4 . 1965) 

B - BlRÎNCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

1. — Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Ada
let Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının 
kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada-



let Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/771; C. Se
natosu 2/152) (S. Sayısı : 554) [Dağıtma tari
hi : 25 . 2 . 1965] (Bitiş tarihi : 30 . 3 . 1965) 

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

X 3. —18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te akdo-
lunan «Avrupa ve Akdeniz nebat koruma teşki
lâtı kurulmasına mütaallik sözleşme» ile üç eki
ne katılmamız için Hükümete yetki verilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Tarım komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/184, C. Senatosu 
1/484) (S. Sayısı : 556) [Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1965] (Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 

X 4. — Bâzı iki taraflı Ticaret Anlaşmalarında 
veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer alan Ah
dî tarifelerin yürürlükten kaldırılması hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 

olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Malî ve İktisadi İşler Ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/174; C. Sena
tosu 1/476) (S. Sayısı : 558) [Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1965] (Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 

5. — ilköğretim ve Eğitim Kanununun 
56 ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafı
nın kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Millî Eği
tim komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/456; Cumhuriyet Senatosu 1/492) (S. Sayısı : 
563) [Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1965] (Bitiş ta
rihi : 21 . 4.1965) 

X 6. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde 
imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde kültür 
mallarının korunmasına dair Sözleşme» ile bu 
sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, protokol ve 
kararlara katılmamızın uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma, Millî Savunma ve 
Millî Eğitim komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/306; C. Senatosu 1/461) (S. Sayısı : 
564) [Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1965] (Bitiş ta
rihi : 18 . 4 . 1965) 





Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler, Bütçe ve 
Plân ile Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (Millet Meclisi 

1/480; Cumhuriyet Senatosu 1/438) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 388) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 13 . 3 . 1965 
Esas No. 1/438 
Karar No. 120 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 18 Şubat 1965 tarihli 43 neü Birleşiminde aldığı karara 
istinaden Komisyonumuza gönderilmiş bulunan Nüfus Plânlaması hakkındaki kanun tasarısı, Ko
misyonumuzun 11, 12 ve 13 Mart 1965 tarihli Birleşimlerinde Hükümet adına Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Müsteşarı ve Hukuk Müşaviri hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Görüşmelerde Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu tarafından kabul edilmiş bulu
nan metin esay alındı. 

Kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu tarafından kabul edilen 
metnin istinadettiği esas ve prensiplerin Anayasamıza uygunluğu görüşülerek kabul edildikten son
ra, sözü edilen metin üzerinde, hukukun umumi esasları, T. C. K. ile ceza hükümleri ihtiva eden 
diğer kanun hükümleri göz önünde bulundurulmak suretiyle duruldu ve hükümlerde mâna bakı-
mmdan vuzuh ve sarahat sağlamak amacı ile aşağıda gerekçeleri izah edilen değişiklikler yapıldı. 

1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
2 nci maddenin üçüncü fıkrasının başındaki,. «Aile plânlamasında» sözü yerine tasarının adı 

göz önünde bulundurularak, «Nüfus plânlamacında» sözü konuldu. 
3 neü maddenin ikinci fıkrasındaki, «derhal müdahale edildiği takdirde» sözleri arasındaki, «edil

diği» kelimesinin baskı hatası mahsulü olduğu anlaşıldığından, «edildiği» sözü «edilmediği» sözü ile 
değiştirildi. 

4 neü madde aynen kabul edilmiştir. 
5 nci madde, vesayet altında bulunup da reşit veya mümeyyiz olmıyan şahıslardan rızalarının 

alınmasının kâfi geleceği düşüncesi ile ve rıza istihsali için vakit geçirmenin caiz olamıyacağı acele 
haller göz önünde bulundurulmak suretiyle aşağıdaki şekilde değiştirildi: 

Madde 5. — 3 neü ve 4 neü maddelerde belirtilen müdahaleler alâkalı şahsın yazılı rızası ile 
reşidolmıyan veya vesayet altında bulunan şahıslar üzerinde yapılacak müdahaleler, küçüklerde ve
linin, vesayet altında bulunup da reşit veya mümeyyiz olmıyan şahıslarda sulh mahkemesinin izin 
vermesine bağlıdır. 

Veli veya sulh mahkemesinden izin alma zamanı ihtiyaç gösterdiği ve derhal müdahale edilmedi
ği takdirde hayatı veya hayatî organlarından birisini tehdideden âcil hallerde izin şart değildir. 

6 nci madde, maksada vuzuh vermek ve duruşmaların, ağır para cezası miktarını tesbit için uza
masına mâni olmak amacı ile yeni şekle sokuldu. 

7 nci maddede, yasaklanan fiil ve hareketler için T. C. K. ile ceza hükümleri ihtiva eden diğer 

530 a ek 
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kanunlarda daha ağır cezalar verilmiş olması veya ileride verilmesi ihtimalleri göz önünde bulundu
rularak değiştirildi. 

8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
9 nou maddede İse, «Çocuk yapmaya, mâni fi;l vo hareketlerin işlenmesini teşvik eden hareketler

den», «Oebe kalmayı önleyici ilâç ve araçların »nevauata göre reklâm ye propagandasını» tef rilk 
maksadiyle değişiklik yapıldı. 

10 ncu maddeye gelince: Kanunun yürürlüğe «'irocegi zamandan bahseden bu maddede, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca, tüzük ve yönetmelik yapma, gebeliği önleyici ilâç ve araçları tesb-t 
etme, yetkili kurullar ve mercileri tâyin eyleme bakımından zamana ihtiyacolduğu göz önünde bu
lundurularak kanunun birinci ve ikinci maddelerinin yayımı tarihinde ve diğer hükümlerinin de 
yayımından bir ay sonra yürürlüğe girmesi uygun görüldü ve bu maksatla değişiklik yapıldı. 

11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı 

ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Takat Kastamonu Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

O. S. Sarıgöllü Z. Betil SÖ-Î hakkım saklı A. Artys 
A. N. Tuna 

Ağn Çanakkale Konya Hatay 
8. Türküm N. Altan Muhalifim M. Deliveli 

(Söz hakkım saklı) 
M. Obuz 

Sivas Uşalc 
A. Çekemoğlu K. Coşkunoğlu 

Muhalefet sebepleri : 

1. Tasarı, nüfus plânlaması anlamını teşviş etmiş, Kalkınma Plânının bu konuda tâyin ettiği 
belirli esasların dışında ve nüfus veya aile plânlamasının teferruatından olan (tlkahı önleyici tedbir
leri) nazara almıştır. 

2. Mevcut, ve meri mevzuattaki mü$tafcar ve pek olumlu hükümleri tıbbın teknik konularına ve 
tabibin meslekî takdir hakkına müdahale suretiyle, bozmuştur. 

3. Tabibe vâki müracaatlarda, tabibi ve diğer alâkalıları tereddüde sevk edecek, bağlayıcı for
malite esasları, vatandaşın sıhhatini, hattâ hayatını tehlikeye sokacak güçlüklerin husulüne sebebiyet 
vereeek mahiyettedir, 

Konya 
Mnammer Obuz 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTlÖI METlN ; 

Nüfus plânlaması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Nüfus plânlaması zaruretinin ha7ka duyurulması ve bu hususlarla ilgili eğitim, 
öğretim ve uygulama Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanacak 'bir yönetmelik esaa-. 
larma göre askerî ve gönüllü teşekkülleri ile iş birliği yaparak yürütülür. 

Bu maksatla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı özel teşkilât kurma ve gebeliği önleyici ilâç; 
ve araçları muhtacolanlara parasız veya maliyetinden ueuz fiyatla vermeye veya verdirmeye veya 
sattırmak için tedbir almaya yetkilidir. 

Nüfus plânlamasında kullanılacak ilâç ve araçların niteliği ile tatbikata ait yönetmelik Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından, aralarında Tıp fakülteleri üğretim üyelerinin de, 
bulunduğu bir komisyonun yazılı mütalâası alınmak suretiyle tesbit edilir. 

II - Tıbbi zaruret halinde gebeliğin sona erdirilmesi ve sterilizasyon yapılabilmesinle- ilgili hü
kümler. 

MADDE 3. — Gebeliğin ana hayatını tehdid ettiği veya edeceği, rüşeymin veya ceninin nor
mal gelişmesini imkânsız kılan veya doğacak çocuk ile onu takibedecek nesiller için ağır malu
liyet sebebi teşkil edecek hallerde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının yetkili kılacağı kurul
ların objektif arazlara dayanan gerekçeli raporları üzerine rahim tahliye edilebilir. 

Derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı veya hayati organlarından birisini tehdideden 
âcil hal1 erde, drumu tesbit eden yetkili hekim tarafından da gerekli müdahale yapılarak rahim 
tahliye edilebilh. 

Ancak, hekim bu müdahaleyi yapmadan evvel veya mümkün olmadığı ahvalde en geç yirmi-
dört saat içinde yapılan müdahale ile müdahaleyi icabettiren gerekçeleri illerde Sağlık ve Sos
yal Yardım müdürlüklerine, ilçelerde Hükümet tabipliklerine bildirmeye mecburdur. 

Müdahale yoliyle rahmin tahliyesiyle ilgili esas'ar, hastalıklar, tahliyenin yapılabileceği yer 
ve kurumlar ile âcil hallerin nelerden ibaret bulunduğu ve yapılacak ihbarın şekil ve mahiyeti 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir tüzükle düzenlenir. 

MADDE 4. — Sosyal İşler Komisyonu metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE5. — 3 ncü ve 4 ncü maddelerde belirtilen müdahaleler, alâkalı şahsın yazılı masiyle, 
reşidoîmıyan veya vesayet altında bulunan şahıslar üzerinde yapılacaik müdahaleler küçüklerde vte-
linin, vesayet altında bulunup da neşit veya mümieyyiz olmıyan şahıslarda Sulh Mahkemesinin 
izin vermesine bağlıdır. 

Veli veya Sulh Mahkemesinden izin alma zamana ihtiyaç gösterdiği ve derhal müdahale 
edilmediği takdirde hayatı veya hayati organlarından ıbirisini tehdideden âcil hallerde izin 
şart değildir. 

MADDE 6. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınea bu kanunun 2 nei maddesinle göre gebe
liği önleyici nitelikte oldukları kabul ediLmiyen ilâç ve araçları yurt içinde imal edenlter veya 
satanlar veya her ne suretle olursa olsun dağıtanlar veya ticaret makssdiyle yurda sokanlar 
veya bu mafasatla bulunduranlar 7 aydan 2 yıla kadar hapis ve 2 000 liradan 10 0O0 liraya kadar 
ağır para cezasına çarptırılırlar, imalâthaneler kapatılır lilâç ve araçlar müsadere olunur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bu ı'ranunun 2 nci maddesinle göre gebeliği önleyici 
nitelikte oldukları kabul edilen ilâç ve araçların reklâm ve propagandası 1262 sayılı kanu
nun 13 ncü maddesine göne yapılır. Buna aykırı hareket edenl'er 1 aydan 6 aya kadar hapis ve 
500 liradan 2 000 liraya kadar, ağır para cezasına çarptırılırlar. 
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MADDE 7. — Bu kanunun 3, 4 ve 5 nci madde lora hükümlerine aykırı fiil ve hareketlerde bu

lunanlar, T. C. K. ile ceza hükümleri ihtiva edıcn diğer kanunlarda daha ağır cezalar tâyin 
edilmemiş ise 500 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezasına çarptırılırlar. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 3038 sayılı Kanunla değiştirilen 471 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Birinci fıikrada yazılı fiil ve hareketlerin işlenmesini teşvik odbn veya ıbu fiil ve hareket
lerin işlenmesi için propaganda yapan kimse ıhir seneye kadar hapis ve ıbin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. Eğer fiil kazanç gayesiyle işlenmiş ise her iki ceza bir
likte hükmolunur. 

. MADDE 10. — Bu kanunun 1 nai ve 2 nci maddeleri yayımı tarihinde ve diğer hüküm
leri yayımından bir ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S . Sayısı : 530 a e k ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edi
lenlerin cezalarının kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2 /771; Cumhuriyet 

Senatosu 2 /152) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 814) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 11.2 .1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 10203 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 10 . 2 . 1965 tarihli 54 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa-
ri oy ile kabul edilen, Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin ceza
larının kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Fuad Sirmen 
Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu teklif 24 . 12 . 1964 tarihinde Başkanlıkça îlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 10 . 2 . 1965 tarihli 54 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı: 814) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 24 . 2 .1965 

Esas No: 2/152 
Karar No: 117 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 10 Şubat 1965 tarihli 54 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek işari oy ile kabul edilen, Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm 
edilenlerin cezalarının kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifi Millet Meclisi Başkanlığının 11 Şubat 1965 tarihli ve 10203 sayılı yazıları 
ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 23 Şubat 1965 tarihli birle
şiminde Hükümet adına Adalet Bakanlığı temsilcisi hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olun
du. 
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I - Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen 

affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun ikinci maddesi gerekçesinde muvakkat hürriyeti bağlayıcı ceza
lara mahkûm edilenler hakkında bihakkın veyu meşruten tahliye tarihinden itibaren bu mahkûmiyet
lerinin tabiî neticesi olan kanuni mahcuriyet halinde bulundurulmaya ve hususi kanunlarında yazı
lı muayyen bir meslek ve sanatm icrasının men'ine dair hükümlerin kendilerinin ve aile efradının 
geçimini temin etmelerine imkân vermek maksudiyle uygulanmıyacağı kabul edilmiştir. 

Aynı mahkeme tarafından T. C. K. nun 146 ncı maddesine göre mahkûm edilmiş olup da mezkûr 
af kanunundan faydalanamıyanlar ve bu kere Anayasanın 97 nci maddesi gereğince affedilenler bu 
maddenin şümulüne girmemekte olduğundan aradaki eşitsizliği kaldırmak ve kendilerinin ve aile ef
radının geçimini temin etmelerine imkân vermek üzere Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet 
Nusret Tuna tarafından hazırlanan «Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm 
edilenlerin cezalarının kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun» teklifi Millet Meclisince kabul edilmiştir. 

Bu madde hükmünden istifade edenler hakkında, 78 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gerekçesinde 
izah olunduğu gibi (Türk Ceza Kanununun 20 nci maddesinde beyan edilen âmme hizmetlerinden 
yasaklılık) hali devam edecektir. 

Komisyon Başkanlığınca Adalet Bakanlığına gönderilen 18 Şubat 1965 tarihli ve 493 sayılı ya
zı ile, bu kanundan halen faydalanacak olanların kimler olduğu hususu sorulmuş, mezkûr Ba
kanlıktan alınan 20 Şubat 1965 tarih ve 5033 sayılı cevabi yazıda, bu kanundan faydalanacak 
olanların 37 kişiden ibaret olduğu ve diğer bir hükümlünün af müracaatının da mercilerince in
celenmekte bulunduğu, bu müracaatı kabul edilip de Anayasanın 97 nci maddesine göre affa uğ
radığı takdirde faydalanacakların sayısının 38 e baliğ olacağı bildirilmiş, Komisyonumuzda hazır 
bulunan Adalet Bakanlığı temsilcisi de, yapılan inceleme ve görüşmelerde bu hususu teyidetmiş-
tir. 

Komisyonumuz, teklifin gerekçesini benimsemiştir. 
I I - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş

tir. 
III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul

ması mevcut üyelerin ittifakı iio kabul edilmiştir. 
Genel Kumlun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

(Bu kanunda sözcü) 
Başkan Kâtip 
Aydın Kastamonu Ağrı Bursa 

O. 8. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Türkmen §. Kayalar 

Çanakkale Konya Sivas Uşak 
N. Altan M. Obuz R. öçten K. Coşkunoğlu 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTÎĞÎ 

METÎN 

Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Diva
nınca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen 
affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci mad

desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi 

MADDE 1. — Anayasayı ihlâl suçundan 
Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin 
cezalarının kısmen affı hakkındaki 78 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

1924 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırılması ve 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 12 Ha
ziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi uyarınca kurulan Yüksek Adalet Diva
nınca Anayasayı ihlâl suçundan T. C. Kanunu
nun 146 ncı maddesi gereğince müebbet ağır 
hapse mahkûm edilmiş olup da Anayasanın 97 
nci maddesi gereğince affedilenler bu madde
nin 1 nci fıkrası hükmünden faydalanırlar. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

CUMHURİYET SENATOSU ANAYASA VE 
ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTÎĞÎ METÎN 

Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Diva
nınca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen 
affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci mad

desine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

»>-•<<« 
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