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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Denizli Milletvekili Hulusi Oral'm, iş Ka
nununa bağlı işyerlerindeki işçi ücretlerine; 

işçilerin sağlığını koruma ve iş emniyetine; 
Kalifiye işçi, işçi evleri ve sitelerine; 

iş Kanunu ile ilgili kanunlarda yapılması za
ruri değişiklik, yeni tasarı ve tüzüklere dair 
olan sözlü soruları, Çalışma Bakanının teklifi 
üzerine, başka Birleşime bırakıldı; 

Subay ve Askerî memurlara yer değiştirme 
tazminatı verilmesi hakkındaki kanun teklifinin 
reddine dair olan Millî Savunma Komisyonu 
raporu kabul olundu; 

Kimsesiz, terkedilmiş 'çocukların korunması 

ve yetiştirilmesi ve 4862 sayılı Kanuna bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısının tümü üzerinde bir müddet görüşül
dükten sonra; 

3.1. V . 1948 Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Trabzon Milletvekili 

R. Karadeniz 

Kâtip 
Mardin Milletvekili 

Dr. A, Ur as 

Kâtip 
Tunceli Milletvekili 

Necmeddin Sahir Sılan 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Devlet Denizyolları ve Devlet Liman

ları işletme Genel Müdürlüklerinin -Teşkilât 
ve Vazifeleri hakkındaki 3633 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı (1/352) (Ulaştırma ve Bütçe Ko
misyonlarına) ; 

2. — Ekonomi Genel Meclisi Kanunu tasarısı 
(1/353) (Tarım, Tictret, Ekonomi ve Bütçe Ko
misyonlarına) ; 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Ordusu bandoları 
ve Cumhurbaşkanlığı Armoni müzikası için ye
tiştirilecek müzika öğretmenleri hakkında ka
nun tasarısı (1/354) (Millî Savunma, Millî Eği
tim ve Bütçe Kominyonlarına); 

4. — Türkiye ile Kanada arasında Ottawa'da 
aktedilen Modüs vivendinin onanması hakkında 
kanun tasarısı (1/355) (Dışişleri ve Ticaret Ko
misyonlarına) ; 

Teklif 
5. — Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen'-

in, Teftiş Kanunu teklifi (2/107) (içişleri ve 
Bütçe Komisyonlarına); 

önerge 
6. — Kars Milletvekili Hüsamettin Tu-

gaç. 'in, Dilekçe Komisyonunun 24. V . 1948 ta
rihli Haftalık Karar cetvelindeki 1000 sayılı 
kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
(4/96) (Dilekçe Komisyonuna). 

B I R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KATİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Sait Koksal (İsparta). 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunlukta şüphemiz vardır, 
yoklama yapacağız, sonuna kadar devanı ede
ceğiz, lütfen arkadaşlar burada olduklarını 
açık şekilde belirtsinler. 

(Afyon seçim çevresinden başlanarak yok

lama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama esnasında gelmiş olan 

arkadaşlar varsa, lütfen adlarını yazdırsınlar. 
Çoğunluğumuz vardır efendim, oturum açıl

mıştır. 

554 
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4. — SORULAR 

O : 1 

1. — Afyon Kardhisar Milletvekili Hasan 
Dinçer'in, afyon mahsulünün bu seneki mubayaa 
fiyatları hakkında Ticaret Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/152) 

TİCARET BAKANI MAHMUT NEDİM 
GÜNDÜZ ALP (Edirne) — Bugünkü gündem
de, muhterem arkadaşım Hasan Dinçer'in Ti

caret Bakanlığından bir soru önergesi vardır. 
Beş altı gündenberi rahatsızdım, bu sebeple bu 
soru önergesi hakkında Bakanlıkça hazırlanmış 
olan notları henüz tetkik edemedim, bugün ce-
vap' veremiyeceğim, önümüzdeki Cuma gününe 
bırakılmasını rica ediyorum. (Muvafık sesleri) 

BAŞKAN — Şu halde bu soruyu önümüz
deki Cuma gününe bırakıyoruz efendim. 

5. — SEÇİMLER 

1. — Bina yapımını Teşvik Kanunu tasarısı
nın görüşülmesi için Geçici bir Komisyon kurul
ması (1/351) 

BAYINDIRLIK BAKANI KASIM GÜLEK 
(Seyhan) —• Yüksek Kmutayca beş komisyona 
havale edilen Yapı Teşvik Kanunu tasarısının 
inşaat mevsimine zamanında yetişebilmesi için 
Geçici bir Komisyonda müzakeresini huzurunu
za arzediyorum. 

Yüksek Meclisin Geçici Komisyonlar hak
kında ne kadar hassas olduğunu bilirim ve bu 
hassasiyet yerindedir. Fakat bu, mevsimle alâ

kalı bir iştir. Kanun bu mevsime yetişmezse, 
ondan bu sene için faydalanamıyacağız demek
tir. Bu itibarla teklifimin kabulünü rica edi
yorum. (Doğru, doğru sesleri). 

BAŞKAN — Bakanın bu teklifini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.... Etmiyenler... Ka
bul. edilmiştir. 

Komisyonun kaçar kişilik olması arzu bu-
yurulur?.. (Üçer kişilik sesleri). 

Bu komisyona, tasarının havale edildiği beş 
komisyondan üçer kişi alınmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
teşkilâtı hakkındaki 3424 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/304) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşmesini yapıyoruz. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü Teşkilâtı 
hakkındaki 3424 sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — Yurt içinde ve dışında gö
rev, tecrübe ve talim uçuşu yapan uçaklarda 
görevlendirilen: 

A) Geçici ve sürekli birinci pilotlarla kon
trol ve yetiştirme pilotlarına katettikleri kilo
metre başına 2 kuruş, 

B) İkinci pilot, mühendis, kontrolör, tek-
nisiyen, telsizci, makinist, hekim, hemşire, has
tabakıcı ve bakımcılara (Hostes) katettikleri 
kilometre başına 1,25 kuruş, 

Kilometre uçuş tazminatı verilir. 

[1] Birinci görüşülmesi 62 nci Birleşim tuta-
nağmdadtr. '"' *•?' 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı olan
ların aynı maddede gösterilen uçuş sebepleriy
le yurt içinde ve görev merkezi dışında bulun
dukları müddetlerde yatacak yerleri Genel Mü
dürlükçe sağlanır. 

Aynı sebeplerle yurt dışında bulunanlara 
geçirecekleri her gece için bu memleketlerin 
ekonomik şartlarına göre uygulanacak mikta
rı Ulaştırma Bakanlığınca tâyin edilmek üzere 
1 5 - 3 0 lira gündelik tazminat verilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Birinci ve ikinci 
maddelerde yazılı tazminat «1948 yılı içinde» 
Devlet Havayolları İşletme Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
(7) nci (kilometre uçuş parası) bölümünden 
ödenir. 
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rek yolcu beraberinde çıkarılması veya çıkarıl
masına teşebbüs edilmesi halinde eşyanın mü
saderesine ve kıymetinin iki misli ağır para ce
zasına hükmolunur. 

Eşya sahibi para eczasına esas olacak eşya
nın iki misli kıymetini Gümrük İdaresine rıza-
siyle verirse keyfiyet Gümrük İdaresince tutu
lacak ve kendisine imza ettirilecek bir tutana
ğa dere ile iktifa olunarak hakkında takibat 
yapılmaz. Eşya sahibi bir yıl zarfında para ce
zasını hükmetmeye yetkili mahkemeye kıymet 
ve müsadere bakımından itiraz edebilir. 

Gizleme yoksa bu gibi eşyanın çıkarılmasına 
müsaade edilmez. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

cetvelle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 
Bu tasarı için oy verniyen var mı? Oy top

lama muamelesi bitmiştir. 

2. — Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkında
ki 1918 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Ada
let, Maliye, Bütçe ve Gümrük ve Tekel Komis
yonları raporları (1/123) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir. Mad
delere geçiyoruz : 

Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkındaki 1918 
sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — 7 Ocak i 932 tarihli ve 1918 sa
yılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir : 

Yurt dışına çıkarılması lisans veya izne bağlı 
eşyayı lisans veya izin almadan yurttan çıkar
mak kaçakçılıktır. 

İzin veya lisansa tâbi eşyanın gümrük kapı
ları dışından çıkarılması veya buna teşebbüs 
edilmesi halinde suçluya üç aydan 18 aya kadar 
hapis cezası verilir ve eşya tutulmuş ise mü
sadere ve tutulmamış ise mahallî rayice göre 
belli olacak kıymeti kadar ağır para cezası 
hükmedilir. 

Lisans veya izni alınmamış eşyanın her ne 
suretle olursa olsun lisans veya izni alınmış gibi 
gösterilerek yurt dışına çıkarılması veya buna 
teşebbüs olunması halinde de yukarıki fıkra hü
kümleri tatbik olunur. 

İzin veya lisansa tâbi eşyanın 14 neü madde
nin ikinci fıkrasında yazılı şekillerde gizlene-

[1] Birinci görüşülmesi 62 nci Birleşim tu-
tanağındadır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 . - 8 Haziran 1933 tarihli ve 2278 
sayılı Kanun kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanını yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Madde ka? 
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kaimi etmiyenler... Madde ka
imi edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Tasarının ka-
nurvluğu kabul edilmiştir. • 

3. — Ankara Milletvekili Muammer Erid
in, Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları 
Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3659 
sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) fıkrası
nın değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ticaret 
ve Bütçe Komisyonları raporları (2/71) [1] 

BAŞKAN — îkinej görüşülmesidir. Madde
lere geçiyoruz. 

fi] Birinci görüşülmesi 62 ce 63 ncü Birleşim 
tutanaklanndadır. 
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Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları | 
Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3659 
sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) fıkra

sının değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE l. — ;Ui5lJ sayılı Kanunun birinci 
maddesinin (B) f krası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

B) Hususi kanunlarla kurıffcnı bankalar 
ve teşekküllerle hususi surette teşekkül eden ve 
sermayesinin yarısından fazlası Devletin veya 
bu kanunda yazılı teşekkül ve müesseselerin 
elinde bulunan Millî Bankalardaki memurlar. | 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Klmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı larihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmıyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE :]. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Htmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmıyenler... Tasarının 
kanunluğu kabul edilmiştir. 

« I 

•i. — Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal ço
cukların korunması hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri, Millî Eğitim, Çalışma, Adalet, Bütçe ve 
tfağlik ve.Sosyal Yardım Komisyonlar rapor
ları (1/137) 

BAŞKAN — Tümü üzerindeki görüşmeye 
devam ediyoruz. 

KÂMÎL ÎDtL (Maraş) — Arkadaşlar, bü
tün konuşmalardan anladığıma göre Yüksek 
Meclisin temayülü bu kanunun henüz kâfi de
recede olgunlaşmamış olduğu mahiyetindedir. 
Daha evvelce de arzettiğim gibi bu kanunun 
portesi nedir, Hükümet bu işe kaç para ayıra
caktır? Bunları bilmiyoruz. Yalnız ilk iş ola
rak verilen 7.r)0 bin lira sadece 250 çocuğun 
bakımına sarfedileeektir. 

Sonra iş bölümü yönünden de anlaşmazlık
lar vardır. Kimimiz şuraya kadar Sağlık Ba
kanlığı ve şundan ötesine Millî Eğitim Bakan
lığı baksm diyoruz; kimimiz yalnız başına Sağ
lık Bakanlığı bu işle meşgul olsun fikrindeyiz. | 
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Arkadaşlar, bu dâvanın çok büyük önemi 

vardır. Kimsesiz çocukların zararsız, daha doğ
rusu yurt için faydalı birer vatandaş haline 
getirilmesi bahis konusudur. Fakat bu tasarıda 
gayeye nasıl erişilebileceği katı bir surette be-
lirtilememiştir ve benim kanaatimce tasarıyı 
getiren Hükümetin zihninde de bu iş henüz şe
killenmiş bir halde de değildir. Kurulacak te
sislerin birer darüleytama doğru gideceğin
den endişe edenler, eski darüleytamlarm iyi ve
ya kötü taraflarını ekspoze edenler var. Fa
kat bunların hiç birisi gidilecek yolu kesin 
olarak gösteremediler. Eski darüleytamlarm 
sebep olduğu neticeler tamamiyle bunların 
mütehassıs ellere verilmemesinden ve iyi idare 
edilmemesinden ileri gelmiştir. Bugün ne Sağ
lık Bakanlığı, ne de Millî Eğitim camiası içe
risinde kimsesiz ve aylak çocukların yetiştiril-
mesiyle ilgili mütehassıs bir tek elemanın mev
cut olduğunu zannetmiyorum. Bu konuyu da 
ehliyetsiz ellere verirsek zararını yine biz çe
keceğiz, kötü neticeleriyle karşılaşınca yine 
biz feryat edeceğiz. Sağlık Bakanlığının, ya
hut Millî Eğitim Bakanlığının açacağı kurum
ların adı ne olursa olsun yine yetim ve kimse
siz çocukların bakılacağı bir yerdir. O halde 
mahiyetleri itibariyle, bana öyle geliyor ki, 
yine birer Darüleytam olacaklardır. Bu mü
esseselerin bakımını kime vereceğiz? İki sene 
kanun tasarısını hazırlamakla meşgul olan Hü
kümet şimdiye kadar bu hususta kaç kişiyi 
yetiştirmek istemiştir? Bir tek adamları yok
tur. İhtisasa kıymet vermek, herhalde netice 
almak bakımından çok önemlidir. Hükümetin 
bu işi yapmayı kafasına koyduğu zaman ha
rekete geçip birkaç hekimle birkar pedagoku 
ihtisas yapmak üzere icabeden yetkili yerlere 
göndermesi lâzımdı. 

Sonra; bu memlekette oO senedir çalışması 
görülen bir çocuk Esirgeme Kurumu vardır. 
Buna bir şekil vermek zamanı gelmemiş midir? 
Bu müessesenin randımansız çalışmasına hâlâ 
müsaade edecek miyiz Asıl bu mevzuda ça
lışması lâzımgelen bu Kuruma hiçini sorum
luluk düşmiyecek? Kanunda tamamiyle kar
şılanamamış teknik arızalar var, bunu halile 
Meclisten geçirirsek vazifemizi yolunda yap
mamış oluruz. 

Arkadaşlar, isterseniz bu kanunu komisyon
lara iade edelim. Pansiyon işleriyle, vesa-
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yetle kimsesiz çocukları arayıp bulmak I 
ve iş sahibi etmekle ilgilenecek bir tüzel ki-
ışiliği haiz müessese kuralım. Ve Devletin mu
rakabesi altında Devletin malı olarak bu mü
essese çalışsın. Ve Çocuk Esirgeme Kurumu
nu varidatiyle bu müesseseye bağlıyalım. 
Bunların sağlık ve eğitim işleriyle yine Sağ
lık ve Eğitim Bakanlıkları meşgul olabilir. 
Kanun İm şekilde bir müessesenin kurulması
na dair olursa yurt içinde bu çeşit çocukların 
hepsinin birden ele alınması mecburiyeti de 
ortadan kalkar. Ve nerede bir sıkıntı vaziyeti 
hâsıl olursa, bir ihtiyaç belirirse bu tüzel ki
şiliği haiz müessese oranın imdadına, koşmuş 
olur. Bu suretle bütün yurda şâmil bir sorum
luluğu Hükümet taahhüt etmemiş olur. 

Benim teklifim, Adalet, Bütçe, Çalışma, 
Sağlık ve Millî Eğitim Komisyonlarından üçer 
âza alıp bu kanunu bir defa gözden geçirmek
tir. Bu esaslar dâhilinde yeni bir tasarı getiri
lirse ve kısa bir zamanda tetkik edersek tatil
den evvel zannedersem bu tasarıyı kanun haline 
sokmuş oluruz. 

Onun için bir önerge sunuyorum, yüksek 
takdirinize arzederim, kabul veya reddi size 
aittir. 

BAŞKAN — Muhsin Âdil Binal. (Yok ses
leri) 

Sedad Çumralı. 
SEDAD ÇUMRALİ (Konya) — Değerli ar

kadaşlarım, aynı konu üzerinde ikinci defa 
sizleri rahatsız ettiğim için özür dilerim. 

Geçen oturumda bu tasan hakkında konu
şan bir arkadaşımız benim maksadınım ve dü
şüncelerimin tamamen dışında bir fikir atıf ve 
isnat ettiği için bu husustaki düşüncelerimi kı
saca arzetmek için sizleri rahatsız etmiş bulunu
yorum . 

Kanun: tasarısının heyeti umumiyesi hak
kında konuşurken aynen Kimsesiz, terkedilmiş, 
anormal çocukların korunması dâvası hakkında 
bendeniz mâruzâtta bulunacak değilim, Hükü
met tasarısında; içişleri, Adalet, Millî Eğitim, 
Sağlık, Çalışma, Bütçe Komisyonları raporunda 
bu dâvanın Türk cemiyetini ne kadar tazyik et
tiği uzun delilleriyle ve sebepleriyle yazılmıiştır. 
Dâvayı haiz olduğu ehemmiyetle ele alan Bütçe 
Komisyonunuz kaydiyle dâvanın ehemmiyetini 
Yüksek Meclisin ve Türk efkârı umumiyesinin, J 
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haiz olduğu ehemmiyetle benimsediğini ve üze
rinde uzun uzadıya durarak tasdide bulunmak
tan çekindiğimi ifade etmiştim. 

Bu büyük dâva ile hangi bakanlığın alâka
dar olması icabedeceği hakkında noktai nazarı
mızı bildirirken mevzuun bir olması bakımından 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında bu işin 
toplanmasmı arzetmiş ve üç sebep ileri sürmüş
tüm . 

Bunlardan birisi mevzuun müttehit olması 
idi. Bu kısmı izah ederken Türk Cemiyetini ra
hatsız eden bu büyük dâva bugünkü mevzuat 
karşısında bir hak değil, atıfettir. Türk Cemi
yetini ehemmiyetle alâkadar etmesi bakımından 

. sosyal bir dâvadır. Bu itibarla da Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına bağlanması gerekir 
olduğu mütalâasında bulunmuştum. 

Arkadaşlar; arkadaşım Reşad Aydınlı bura
da yalnız bir kısmını, beyanatımın başını ve 
sonunu bırakarak yalnız bir cümlesini alarak ve 
müsaade buyurursanız ucuz bir politika yolunu 
tutmuştur. (Gülüşmeler). 

Arkadaşım; bana atfen ve maksadımın tama
men dışında olarak bir defa, hukuk zihniyeti, 
hukuk esprisi bakımından bu çeşit çocuklar için 
himaye talebi bir hak değil, bu bir lûtuftur. 
Acaba modern Devlet telâkkisi böyle bir üsten 
hareket etmek hakkını bize bahşeder mi? Yine 
beyanatında sosyetenin böyle bir yarasını sür
atle ve toptan tedavi etmek Devlet ve millet 
için bir vazife olmaz mı? Hiç böyle bir lütuf olur 
mu? diyor. Arkadaşım hukuk esprisi bakımından 
çocukların himaye talebi bir hak değildir diye
lim. Türk sosyal bünyesi yine kendi sağlıkları 
için kendisi ve içtimai bünyenin maddi, mânevi 
cephesiyle işbu hastalığın şifa bulması ve ba
takhanelerin ıslahını istemesi bir hak değil mi
dir? 

Arkadaşlarım; görülüyor ki, bu mütalâa ile 
hak, hak istemek vazife, mesuliyet, sosyal yar
dım mefhumları birbirine karıştırılmaktadır ve 
alınan parça benim maksatlarımın tamamen dı
şındadır. Bunun Türk cemiyetinde ne kadar 
ehemmiyetli bir dâva olduğuna, naçizane cidden 
inanmış bir arkadaşınızım. Yıllardanberi yine 
imkân buldukça az veya çok fikir yormuş arka
daşınızım. Bunu okadar yardım vazifesi adde
diyoruz ki, bunun üzerinde müzakere ve müna
kaşa etmeyi dahi faydasız addediyoruz. Arka
daşım Millî Eğitim mevzuunda da yine benim 
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düşünmediğim bir fikir isnat etmiştir. Beyana
tında diyorlar ki; Millî Eğitim Komisyonunda 
Tezer Hanım dediler ki ; bu iş sosyal yardım işi
dir. Binaenaleyh .Sağlık Bakanlığına aittir. Çum-
ralı arkadaşım doğrudan doğruya Millî Eğitim 
Bakanlığını bu işle ilgilendirmemek istediler. 

Arkadaşım lütfedip Bütçe Komisyonu ra
porunun birkaç satırını okumuş olsalardı bizim 
bu zihniyette olmadığımızı görürlerdi. Burada 
aynen diyoruz ki ; «Eğitim ve öğretim görevini 
de ifa edecek olan kurumlar Millî Eğitim Ba
kanlığı ile birlikte bu işleri yürütme esası altın
cı madde de kabul edilmiştir. Bu kanun gere
ğince korunmakta olan çocukların normal ola
rak tahsillerini yapacak kabiliyet ve istidatta 
olanlar Millî Eğitim Bakanlığının bu hususlarla 
ilgili kanun nizam ve talimatları dairesinde tah
sillerini ikmal etmesi tabiî görülmüştür.» 

Bu ifadede tahsili nefyeden bir mütalâa da 
mevcut değildir. 

Arkadaşım yine benim kastetmediğim bir 
kısma daha işaret etmiştir» Bilhassa Muhterem 
Sağlık Komisyonumuzun bu mânada •alınmasın
dan üzülürüm; Sağlık Komisyonu zühule düş
müştür diye birşey ifade etmedim. Bu itibar
la kelimeyi katiyen yerinde bulmuyorum. Arka
daşım herhalde benim kastetmediğim bu keli
meyi zühul olarak kullanmış olsa gerektir. 

Yine bir yerinde Sağlık Komisyonu bir iş ya
par gözükmekten vaz geçmeyi tercih etmiş işi 
ehline terketmiştir. 

Arkadaşlar; evvelki oturumda da arzettiğim 
gibi bu 6 komisyondan geçmiştir. 6 komisyona 
dâhil olan arkadaşlar bu tasarı üzerinde birbu-
çuk yıl uzun uzadıya uğraşarak fikirlerini be
yan etmişlerdir. Bu arkadaşlar lütfetsinler, bu 
komisyonlar hakikaten memleketin bu içtimai 
derdini halle matuf gayretler sarf etmişlerdir. 

Arkadaşlarım; iki yıldanberi üzerinde uğra
şılan bu tasarı tamam değildir, komisyona git
mesi icabeder henüz olgunlaşmamıştır şeklinde 
mütalâada bulunmaktadırlar. Elde mevcut ta
sarının şu veya hükmü unutulmuş olabilir. 
Değerli arkadaşlarımın burada yapacakları, yar
dımlarla bu noksan tamamlanır. Bendenizce as-
lolan mevzuun ta kendisidir. Karışık gibi gö
rünen üzerinde daha işlenmesi lâzım gibi bir 
intiba veren mevzuun kendisidir. Bizde yepyeni 
bir mevzudur. Eğer müsaade ederseniz bir iki 
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| kelime ile Garp memleketlerinde bu müessesenin 

geçirdiği istihaleleri, sizi rahatsız etmiyecek şe
kilde arzedeyim: 

Arkadaşlarmı; kimsesiz ve yoksul çocukların 
himayesi müessesesi 1899 da ilk defa Amerika '-
da çocuk mahkemeleri şeklinde kurulmuş ve 
buradan yine ilk defa Prusya'ya intikal etmiş
tir; Prusya Amerika'nın aksine ve doğru bir şe
kil olarak evvelâ müesseseyi kurmuş, sonra da 
çocuk mahkemelerini ihdas etmiştir. İngiltere'
de birçok mücadelelerden sonra 1854 de ilk de
fa çıkan genç suçlular hakkındaki kanunla ıs
lah müessesesi kurulmuş ve bir sene sonra yani 
1855 senesinde buna muvazi olarak çocuk 
mahkemeleri kurulmuştur. 

Fransa'da tamamen başkadır. Fransa'da 
hususi müesseseler tarafından korunan bu ço
cukların vaziyetiyle Devlet olarak, Fransa 8 Ha
ziran 1927 tarihli bir kanunla millî bir komite 
kurmak suretiyle alâkadar olmuştur. Bu komi
te Adliye Nazırının riyaseti altında 30 kişiden 
mürekkep bir komisyondur. Vazifelerinin ba
şında manen terkedilmiş veya mücrim çocuklar
la meşgul olan müesseselerin mesaisini birleştir
mek ve bir hedefe tevcih etmektir. Görülüyor 
ki arkadaşlar, Garp memleketleri de bu dâva 
üzerinde her memleket kendi bünyesine has olan 
usulü bulmuştur. Yüz yıllardanberi bu çocuk
larla uğraşacak müesseseleri kurmuştur. Bizde 
tasarı yenidir, belki noksan hükümleri buluna
bilir fakat bü tasarı Yüksek Meclisin altı ko
misyonundan geçerken bizim hususiyetimiz, 
memleketimizin özelliği gözönünde bulundurul
muştur. Burada hâkim olan çocukları cemiyete 
zararlı bir hale getirmekten kurtarmak ve cemi
yete faydalı, yararlı bir insan olarak maletmek 
ve iktisadi varlık haline getirmektir. Bunu da 
evvelâ sarih olarak, geçen oturumda arzetti
ğim şekilde hangi çocukları himayeye alacağı, 
hiçbir tereddüde, hiçbir şüpheye mahal bırak-
mıyacak şekilde tesbit edilmiştir. Bu çocuklar
la meşgul olacak müesseselerin nelerden iba
ret olduğu gösterilmiş ve bu çocukların yetişti
rilme, çalıştırılma, eğitim mevzuları tasarıda et
raflı bir şekilde yer almış bulunmaktadır. 

Kâmil İdil arkadaşım eleman meselesinden 
bahsetti. Gayet doğrudur. Ama bu meselenin 
uzun yıllar bu husus için başka memleketlere, 
Garp memleketlerine, Amerika'ya mütehassıslar 

I göndererek yetiştirilip gelmesini beklemeye ta-
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hammülü olmadığı kanaatindeyim. Kaldı ki, bi
zim memleketimizin bu çocuklarının diğer meni-
leketleriııkinden hakikaten hususiyeti vardır. 

Bizde yedi yaşına kadar cami kenarına, 
hastane kapusnna, şuraya buraya terkedilmiş 
çocukların adedi, elimizde tam bir istatistik ol
mamakla beraber, cüz'i denecek kadar azdır ve 
hasreti büyük şehirlerimize aittir. 

İkincisi, tasarının bilinci maddesinde göste
rilen çocuklardır. Bunlar ilk tahsil çağının dı
şında kalan çocuklardır. Şu veya bu sebeple 
aile himayesinden mahrum kalmışlardır, cemi
yetin himayesine muhtaçtır. Yapılacak şey, de
min de arzettiğim şekilde bunları iş ve güç sa
hibi yaparak cemiyete derhal iadesinden ibaret
tir. 

Bu, ^ayın üstat Dilemre'nin beyanı veçhile, 
başlangıçtır. Tekâmülü kendi hususiyetimize 
göre takip etmek zaruridir. 

Bu itibarla tasarının kabul ve müzakere edil
mesini ayrıca ilâve ederim. 

BAŞKAN — Söz Puad Umay'indir. 
Dr. FUAD UMAY (Kırklareli) — Muhte

rem arkadaşlar; rahatsızlığım dolayısiyle söz al
mak fikrinde değildim. Fakat Çocuk Esirgeme 
Kurumundan bahsedildiği için bizzarure huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum. 

Afyon Milletvekili Kemal Özçoban arkadaşı
mız, Afyon'daki Çocuk Yuvasından bahsetti ve 
oraya daha fazla şehir çocukları alındığından şi
kâyet etti. 

Afyon'daki Çocuk Yuvası bir pansiyon halin
dedir. Köylünün çocuklarını yetiştirmek için 
orada bulunan idealist bir arkadaş tarafından 
sırf halkın yardımı ile vücude gelmiş bir müesse
sedir, orada çocuklara bakılmaktadır ve eskiden 
mebus arkadaşlarımız bu müesseseden daima şük
ranla ve sitayişle bahsetmekte idiler. Hakikaten 
birkaç senedir oraya müfettiş gönderemedik, bu
yurdukları gibi. Fakat elimizde iki müfettiş ol
duğu için bu vilâyetlere sıra pek seyrek geldiği 
için Afyon iki üç senedir teftişsiz kalmıştır. Fa
kat: oradaki arkadaşımız o kadar feragatle ve o 
kadar feragatle çalışıyor ki, kendisine ait otomo
bille, köylerde bir hasta çocuk işittiği zaman gi
diyor ve yerine kadar götürüyor, hakikaten köy
lülerin aynı yardımı ile bugünkü müessese Af
yon'da çok kıymetli hizmetler yapıyor ve bu ar
kadaşımız bu sayede muhitin büyük hürmetini 
kazanmıştır. 

Tahtakılıç arkadaşımın Ayaş'tan birkaç de
fa bir çocuk getirilmiş ve burada kabul edilme
miş olduğundan bahsettiler. Bendeniz böyle bir
kaç defa getirilmiş de kabul edilmemiş bir çocuk 
bilmiyorum. Çocuk Esirgeme Kurumu kimsesiz
lerin kimsesi olmaya çalışıyor. Köylerden gelen 
bilhassa süt çağında olan çocuklardan geri çevir
diğimiz hiç yoktur. Yalnız bir ay kadar evvel 
Çocuk Yuvasında kızamık hastalığı çıktığı için 
buraya şehirden çocuk alamadık, çünkü aldığı
mız zaman o da kızamığa tutulur ve o da ölüme 
mâruz kalabilirdi. Diğer zamanlarda muntaza
man, bilhassa köylerden gelen ve süt çağında 
olan çocukları bilâkaydüşart almaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; bu Çocuk Yuvası saye
sinde köylerde lohıısa iken ölmüş kadınların ne 
kadar yekûn tuttuğunu sizlere arzedersem, yüre
ğiniz sızlıyacaktır. Yaptığımız istatistiklere göre 
Ankara civarında anası lohıısa iken ölmüş olan . 
ve bize getirilen çocukların adedi senede 45 i 
geçiyor. Diğer vilâyetlere bunu teşmil edecek 
olursak bu çocuk faciasının ne kadar derin ol
duğu meydana çıkar. 

Arkadaşlarım; Çocuk Esirgeme Kurumunun 
vazifesini yapmadığından bahsettiler. Çvk te
menni ederim ki; bu sözleri söyliyen arkadaşlar 
gelsin hic olmazsa Merkezi Umumide biraz tahki
kat, tahkikat yapsınlar. 

1921 de Çocuk Esirgeme Kurumu teşekkül et
tiği zaman sayın Mareşal Fevzi Çakmak cephe
den telgraf çekmişlerdi. Kendileri de buradadır
lar. Binlerce çocuk duvar diplerinde sefil bir 
haldedir, kurtarınız diye. Ozaman 1500 çocuk 
için, Ankara halkının kıymetli yardımlariyle 
bir hafta zarfında teşkilât yaptık ve bunları sı
ğındırdık arkadaşlar. Bunların içinden hâkim, 
doktor, ressam ve heykeltraş olanlar vardır. 

Saim Ali Dilenire hocamız Rize'deki hâkim
den bahsettiler. Hakikaten bu hâkim Mareşal'in 
gönderdiği çocuklardandır. Bir kolu sakat ol
duğu için lise tahsili yaptırmaya kadar baktı. 
Çocuk Esirgeme Kurumu fedakârlık yaptı. Bu
gün hâkimdir ve çoluk çocuk sihibidir. 

SIRRI {ÇÖZ (Yozgad) — Tenkit kolay, ba
şına geçip yapmak lâzım. 

FUAD UMAY (Devamla) — Arkadaşlar, 
ç. K. Kurumu teşekkül ettiği zamanda Meş
rutiyetten, Cumhuriyet devrine intikal etmiş ço
cukların ihtiyaçlarına! cevap verebilecek yalnız 
Hanıidiye E t fal Hastanesi vardı. Bugün çocuk 
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Esirgeme kurunıunun çocuklarının çeşitli ihtiyaç
larına cevap verebilecek 400 den fazla müessese
si vardır. Bunların 33 den fazlası yuvadır. 
Dört tanesi doğrudan doğruya Genel Merkez ta
rafından tdare olunur ve bütçesinden yardım 
yapar. Diğerleri mahallî yardımlarla vücut bul
muştur. Şimdiye kadar mekteplerde yetiştirdi
ğimiz çocukların sayısı 1266 dır. tik defa çocuk 
Bakıcılık Okulunu kuran Çocuk Esirgeme Kuru
mudur. Hariçten gelen mürebbiye namı altında
ki kimselerin evlerimizdeki tesirini hepimiz bili
riz. Mektebimizden çıkmış kız mürebbiyel erimiz 
217 dir. bu 217 kız hariçten gelecek 217 mürebbiye-
nin yerini tutmuş oluyor. Hem bu suretle hem 
harice paramız gitmemiş oluyor ve hem de Türk 
çocuklarına şefkatle kendi kızlarımızın bakma
sından dolayı övünüyoruz. Bu sene. haziranda çı
kacak kızlarımızın talipleri vardır. Bunlar ev
lerde çocuk bakıcılıkla meşgul oluyorlar. Çocuk 
Esirgeme Kurumu hakkında fazla sözlerle sizi 
rahatsız etmek istemiyorum. Yalnız şunu arzet-
mek isterim ki, Çocuk esirgeme. Kurumu teveccü
hünüze, muhabbetinize ve yardımınıza lâyıktır. 
Eğer fazla birşey yapamıyorsa bugün, gördüğü 
yardımla mukayese etmek daha doğru olur. 

Arkadaşlar; bir milletin serveti, kudreti, en 
büyük sermayesi şüphesiz ki, çocuklarıdır. Bu
nu yalnız ifade etmekle değil, takdirlerini fiilî; 
sahaya da intikal ettirmiş olan milletler çocuğu 
tamamiyle ele almışlardır. Çocuğu yalnız rah
mi maderden değil, karı kocanın denk olmasını; 

temine çalışmakla işe başlıyorlar. Amerika'da 
çocuk işi 1896 da ele alınmıştır. 1903 de biraz da
ha ileri olarak içtimai noktalarca ele alınmıştır.. 
Fakat Amerika'da çocuk meselesinin asıl inkişafı 

1911 den sonra başlar. Az zamanda Amerika'da ço
cuklara verilen ehemmiyet hakikaten şayanı tak
dir ve hattâ şayanı imtisaldir. Bendeniz 1923 de 
gitmiştim. Evvelki sene de gittim. 23 sene arasında 
nesilde gördüğüm fark gıpta ettirecek kadar mü-! 
kemmeldi. Çocuklara ne kadar ehemmiyet ve
rirsek, onları ne kadar yüksek kaliteli yetiştirir-
sek şüphesiz ki istikbali o kadar emniyetli olur. 

Onlar çocukların sağlık sosyal cihetlerini ta
mamen temin etlikleri için şkftdi cevherini .bul
maya çalışıyorlar. O da ana rahminde nasıl ha
reket ediyor, doğuşta doğuştan sonraki hareket
lerinde ve sadaya ziyaya karşı verdiği cevaplar 
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I tesbit ediliyor . Bu suretle çocuğun istidadı 

zekâsı, sonra beden yaşı ile dimağ yaş farkı 
aramaya cevherini behemehal meydana çıkarma
ya çalışıyorlar. Bu meslek üzerinde tahsil 
görmüş pedegok ve pisikoloklar tarafından 
çocuğun cevheri aranırken oyunlardan da isti
fade ediliyor Giresun'da da. Bendenizi bir defa-

I bir yere davet ettiler gittim. Çocuklarının ha
yata atılmazdan evvel hayatın (müşkülâtına 
göğüs germezden evvel çocukları bu hayata ha-

I zırlarken nasıl eğlendirilmelerini münakaşa 
I ettiler, tâyin edilmiş içtimai doktorun bu işi kâ

fi derecede yapamadığından daha ımüsteit bir 
içtimaî doktorun bulunmasını bu akşamki top
lantının mevzuları içerisine koymuşlardı. Gıpta 
ettim. Çocuğa bu kadar ehemmiyet veren bu 
millet hiç şüphesiz ki cevherini bulduktan son
ra işte harikalar yaratan bir diyar vücuda gel
miş oluyor. 

Arkadaşlar, bizim çocuklarınız, bu kadar de
ğil, bunun yüzde onu kadar itina görse içlerin
den çok mükemmel sanatkârlar ve her şey ye-
tişeeekti]*. 

Türk kadmı kendine düşen vazifeyi yapı
yor arkadaşlar. 45 yaşına kadar olan kadın
lardaki doğum nispeti 6,5 tur yaşı 45 yaşına ka
dar olan beher kadın başına 6,5 ^ocuk düşüyor. 
Sağlık Bakanlığı istatistiklerine istinat edersek 
görürüz ki, memleketimizde binde 44 doğum 
vardır. Artış son sayımda binde 12 olduğu gö
rüldüğü arayerdeki fark ölüm ifade eder. Bu
nunda çoğunu çocuklar teşkil ediyor. Eğer 
biz bı\ çocukları ölümden kurtarmak için ica-
beden tedbirleri alabilseydik hiç. şühesiz nüfus 
artışımız yüksek olacaktı. 

Amerika da, bulunduğum sırada Vaşinkton-
da çocuk bürosunu gezdim. Orada 125 meımu-
run çalştığmı gördüm. Buraya geldiğim za
man bir çocuk bürosu tesisi lüzumunu 
ileri sürdüm. Gerek yazımla gerek sözle
rimle ozaman bu dâvayı müdafaa ettim. 

I Ozaman bir çocuk bürosu tesis edilmiş 
i olsaydı memleketimizdeki çocuk faciası 

bu kadar olmıyacaktı ve icabeden tedbirler oza
man ele alınacaktı. Hükümetin tasarısında bu 
kanunun tatbikatından sonra görülecek vaziyete 
göre tedbir alınacağı şeklinde bir kayıt vardır. 
Arkadaşlar, tasarı için söylenecek şey, tasarıyı 
kabul etmektir.: Bu kadar para; ile bakılacak 
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olan çocuklar az olmakla beraber daha fazla 
çocuk faciasını meydana çıkaracaktır. Faciayı 
önlemek için bu tasarı bir ayna olacaktır ve 
ondan sonra Hükümet çok acele ve daha şü
mullü tedbirler almak için Huzuru âlinize gel
miş bulunacaktır. 

750 bin lira çocuk dâvası karşısında hiçtir, 
arkadaşlar. Bundan beş altı sene evvel çocuklar 
için vergi teklif etmiştim. Sağlık Bakanlığının 
etüdüne göre bu vergi 30 milyon lira kadar bir 
varidat temin edecekti. Bu sayede hakikaten 
çok büyük mikyasta çocuklara bakılacak, çocuk 
ölümünün önüne geçilmiş olacaktı. Bu kanun 
İçişleri Komisyonunda epeyce kaldı ve sonra 
kadük oldu. 

Çocuk faciasının önüne geçmek için bu gün
kü varidatımız kâfi değildir. Vergi ihdası be
hemehal lâzımdır. Londrada bulunduğum zaman 
arkadaşlar çocuk müesseselerini gezdim. Tay
yare bulamadığım için mecburen kalmıştım. 

Oöreil'in dediği gibi çocukların, harbin me
şakkatlerinden masun kalmaları için - çocuk
ların gıdası çok azdı, fakat kanun çıkarmış
lardı - binalara % 4 zam yapmışlar, ilk mektep 
çocuklarına, orta mektep çocuklarına sabah, 
öğle, ikindi süt veriyorlardı. Bunları gördüğüm 
zaman gıpta ettim. Bakılmıyan çocukların, ölü
me mahkûm olan çocukların, bilhassa sokak
larda kalan serseri vaziyetindeki çocukların 
- eğer bir istatistiği yapılabilmiş olsaydı - Hü
kümete çoğa mal olduğunu ve bunların cani sı-
fatiyle serseri herhangi bir şekilde hapisaneye 
girdikleri zaman bunlara yapılan masrafların 
az yekûn tutmadığını tahmin güç bir şey de
ğildir. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun faaliyetini, gör
düğü yardımla mukayese etmek ve ona göre 
hüküm vermek lâzımdır. 

Muhterem hocamla Emin Soysal arkadaşım 
Çocuk Esirgeme Kurumundan takdirle bahset
tiler. Kendilerine şükranlarımı arzetmekle sö
züme nihayet vereceğim. 

İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU (Kırşe
hir) — Dâva büyüktür, çok büyüktür, işe başla
mak gerektir, hiç şüphe yoktur. Fakat işe baş
lamak gerektir, hiç şüphe yoktur, fakat daha ge
rekli bir şey var; başarnıak! başaramıyaeaksak, 
başlanıamalıyız. Tarihin verdiği kötü misaller-
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den sonra, Darülhayır misalinden sonra, öksüz 
yurtlarından sonra, Darüleytamlardan sonra, 
İstanbul'da kimsesiz Çocukları Koruma Cemiye
tinin iflâsından sonra dördüncü beşinci kötü mi
sali vereceksek, hiç başlanıamalıyız. 

Çocuk dâvasının önemini takdir etnıiyen nor
mal insan, akıllı insan olur mu? Tabiî yoktur. 
Bunun üzerinde hiç durmamalı, durmak ihtiyaç 
değildir, durmamalıyız. Fakat nasıl başarmalı? 
Mesele budur. Nasıl başlamalıyız ki, başarabile-
lim. Yalvarırım size; gaye ziraatte ekmek mi, 
ürün almak mıdır? İkincisi! Aman vakit geçiyor, 
ekelim diyoruz, tohumu kaybedersek ne olacak/ 
Acele taraftarıyım, ama, şartlan sağlamak şar-
tiyle acele etmeli! Vakit kaybetmemeli, fakat ya 
yalnız acele, tek başına prensip olabilir mi? Böy
le muazzam bir işte olamaz. Ne kadar mümkün
se o kadar acele edelim! Fakat bununla beraber 
de başarının şartlarını sağlıyalım. Darülhayır 
tecrübesi iflâs etmiştir. Darülhayır mektep ola
rak iflâs etti ve zamanın teknik şartlarını, zaru
retlerini anlamı.van bir teknikle iflâs etti. Halı 
dokudu, marangozluk yaptı; fakat zamanının 
teknik şartlarını idrak edemediği için kapandı. 
Adam yetiştiriyorum zannetti; fakat sadece okut
tu, kafa şişirdi! Onun için yetiştirdiğimiz ne
siller muvaffak olamadılar. Allah Rahmet eyle
sin, Sivas Valisi Muammer Bey, büyük insandı, 
büyük türkçü idi. İyi niyetle acele ederek öksüz 
yurtlarını açtı, o da kapandı. Darüleytamm tec
rübesi meydandadır. Burada arkadaşlarım Da-
rüleytamdan, âlimlerin, profesörlerin, hukuk-
şinaslarm çıktığını söylediler. Arkadaşlarım, 
Türk Milletinin istidadından şüphemiz mi var ki, 
bunları sayıp döküyorlar. Türk çocuklarının 
dünyanın en kabiliyetli çocukları olduğunda şüp
hemiz yoktur. Asıl mesele Darüleytamların ni
çin kapandığı meselesidir. Bunlar niçin iflâs 
etti? . 

Arkadaşlarım, Kanunlara inanmak lâzımdır. 
Fakat Kanunların mahiyetlerini başka türlü ta
savvur etmemelidir. Kanunlar hukuki müesse
selerdir, başka bir şey değildir. Kanunlar tek
nik değildir, kanunlar pedagoji düsturları de
ğildirler. Kanunlar tecrübe düsturu değildirler. 
Mükemmel, güzel bir kanun yapmakla her şeyi 
yaptık zannetmiyelim. Köy okulları, Köy: Ens
titüleri az daha dejenere oluyorlardı... Bunların 
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içinde türlü türlü istidatlar, temayüller gördük. 
Bunları bacaklarından yakalamasaydık dejenere 
olacaklardı. Bunları kuranların niyetlerinden 
şüphe mi var? Hâsa! Bunlar millî bir sistem ol
mak istidadında değil iniydiler? Sonra neden de
jenere olmak istidadını gösterdiler.? Maddeleri 
yazıp kitapları hazırladık, dersaneleri açtık mı 
her şey oldu zannediyoruz! Binaları yaptık, der
saneleri açtık mı, her şeyi oldu zannediyoruz! De
ğil! Ben bu kanuna inanıyorum ve bunun üze
rinde komisyonlarımızın ne kadar emek verdiği
ni, ne kadar zahmet çektiğini biliyorum. Fakat 
bu kanun böylece hayata çıkarsa yürümiyeeek-
tir, köksüz bir ağaca benziyor, gayet rasyonel
dir, gayet mantıkidir, hukuk cephesi kuvvet
lidir, kabul! Fakat şu kimsesiz, aylak anormal 
çocukları yetiştirme meselesi güç ve girift bir 
meseledir. Bir noktasını söyl iyeyim; köprüaltı 
çocukları, ister 7, ister 17 yaşında olsun; zanne
dildiği gibi bunların karekterleri teşekkül halin
de değil, teşekkül etmiştir; menfi olarak teşekkül 
etmiştir. Neden? Çünkü geçirdikleri hayat ilk
okul ortaokul, lise Öğrencileri hayatı gibi pasif 
bir hayat olmayıp, dinleyici bir hayat olmayıp, 
aktif bir hayattır. Bunlar berhayattır. bunlar 
yaşıyorlar, cemiyetin içinde. Realite ile, zaruretle 
kucak kucağadır bunlar. Karekterleri teşekkül 
etmiştir. Bunları normal çocuklar gibi yetiştire
mezsiniz. 

Anormal nedir? Aptalları var, terbiyesi az 
olanlar var, fakat normal köprüaltı çocuğu ile 
bizim okuldaki normal çocuk aynı değildir. Ay
nı normal usullerle yetiştirilemez. Bunun üze
rinde hiç durulmamıştır. Bu bir pedagoji mese
lesi değildir. Bu, işin ciddiyeti, ağırlığı ve ne
zaketini tâyin eden bir noktadır. 

Arkadaşlar, nasıl bir okul içinde yetişecek 
bu çocuklar, bütün çalışanların temayülü, öyle 
görüyorum ki, ilk, orta, lise.. Fakat ben bu okul
ları beğenen insan değilim. Yalnız bizim mem
lekette değil, bütün dünyada, bu okullar insan 
yavrularının tabii inkişafları yerine kaim olan 
kitabî kurumlardır. Bunlar Rönesans ananesi
nin kurbanı olmuşlardır. Yeni hayata yeni insan 
yetiştirmek için yeni pedagojik tetkikler olmak
tadır. Şimdi Darüleytamlarla sanat tedrisatı var
dır. Fakat pratik bakımdan Çanılıcada şimdi 
prevantoryum, olan arazide Darüleytam vardı. 
Müdürü Umumi olan Selfılıattin Öksüzeü mer
hum bana dedi ki. ben Darülevtamda ziraat ter

biyesi veriyorum, bu sene 50 bin tane enginar 
yetiştirdim.. Kaç paraya mal ettin bir baş en
ginarı, dedim, cevap veremedi. Şimdi hayatta 
enginar yüz paraya satılırken. Devlet parasın
dan sarfederek, Devletin bütün varlığını, im
kânlarını seferber ederek dört kuruşa enginar 
yetiştirmek çocukları aldatmaktır, yalancı kıl
maktır. Bu realist bir formasyon değildir, fena
dır ve kötüdür. Hayatta zaruretler muvacehe
sinde bir marangoz komodinin arkasına sandık 
tahtasını koyarak işini görürken sanat okulun
da kalası kesip kaplama yapmak yanlıştır, inhi
raftır. Bunlar meselelerdir. Bunlar böyle nasıl. 
yetişir? 

Okul, mücerret bir mefhumdur. Okuldan o-
kula fark vardır. Okutucu okul vardır, anlata
rak belleten okul vardır, iş okulu vardır, istihsâl 
okulu vardır. 

Bu söylediğim sözler, hayatın, tarihin garip 
eilvesidiıvH) sene evvel, Maarif Nezareti zama
nında nıüdirana söylüyorum, bir komisyonda. 
Lütfen bakın kütüphaneye, görürsünüz, Maarir 
ıslahatına dair Lâyihalar adlı bir kitap vardır. 
Onun içerisinde Darüleytamlara alt faslı ben 
yazdım. Orada bir şeyden bahsediyorum ve bir 
misal veriyorum. Amerika'lılar bu bakımsız ve 
kimsesiz çocuk problemini halletmek için türlü 
imkânlara baş vurdukları gibi, «kolonizasyoır» 
dedikleri bir sisteme de gitmişlerdir. Meselâ; 
Muş ovası gibi muazzam, arzullahıvasia bir ara
ziyi alıyorlar, gidi]) orasını sömürüyorlar. On 
sene zarfında orada bir okul kolonisi kuruyor
lar. Ziraati kitaptan Öğretmiyorlar. İstihsal yap
tırarak öğretiyorlar ve istihsal randımanını en 
verimli derecesine çıkarmak için insanların bil
gilerini bilvesile okazyonel olarak öğretiyorlar. 
On sene içinde bu koloni, bu okul müstahsil bir 
hale geliyor. Bu koloni kadar müstakil bizatihi 
oldu. Yani Devletin verdiği fon kaldırıldı, 10 
sene zarfında kendi kendini idare eder hale gel
eli. Ve 10 sene zarfında yalnız iki tane firar 
vakası görülmüştür. Pedagojinin mühim rolüne 
bakın. Kötüsünün Allah belâsını versin! yaratan 
pedagojiye can kurban! Bunu misal olarak söy
lüyorum, böyle yapalım demiyorum. Nasıl ki 
Oumrah arkadaşımız güzel bir şey söyledi, 
önemli bir noktaya temas etti, dedi ki her mil 1 et
kendi bünyesine göre. kendi mizacına göre bir 
okul şekli bulmuştur. 

Biz köye enstitülerini kuruyorduk, ama şart-

563 



B : 65 31.5 
lar tanı sağlanmadan, biraz sıkı kontrol yapıl
madığından, selâhiyetsizler eline bırakmamız
dan... Tesadüfen selâhiyetlilerin eline verdik, 
iyi gitti selâhiyetsizlerin eline verdik, kötü git
ti... Nihayet tehlikeden kurtarmış olduk. 

Biz bu çocukları nasıl yetiştireceğiz": Bu, iyi 
işlenmemiştir, muallaktadır. 

Sayın arkadaşlar, General Aldoğan, kendine 
mahsus, güzel, neşelendiren ifadesi ile belki bu 
sözü sarf etmiştir - dedi ki, - öyle hatırımda 
kalmış - «nefes almak için bile merkezden emir 
bekliyoruz.» Gibi bir şey söyledi. Benim hoşu
ma gitti. Hakikaten düşünüyorum; hiç bu ka
dar salâhiyeti tahdit edilmiş vali bu kadar te-
şebbüssüz, salâhiyetsiz kaymakam ve nahiye 
müdürü olur mu1? Adeta mikroskobik bir var
lık gibi! Acaba var mı, yok mu? Böyle ça
lışma olur muf Bu işte bu kadar muazzam teş
kilât yapıyoruz, halk buna hiç ilgilenmesin, bu
na yardım etmesin, bu medeni binaya bir iki 
taş ve çini ilâve etmesin, olur mu! . . 

Raporda mücerret olarak okadar güzel cüm
leler vardır ki; meselâ Bütçe Encümeninin ra
porunda. Ne kadar güzel yazmıştır:. 

«Bu bakımdan Komisyonumuz, yalnız Dev
let olarak değil, milletçe bu dâvayı benimsiye-
rek işin yürütülmesini ve işin ehemmiyetine uy
gun teşkilâtın vücuda getirilmesini fikir birli
ği halinde mütalâa etmiştir.» 

Çok güzel! Fakat kanunda yok bir şey! 
Yok!.. 

Sonra Millî Eğitim Komisyonunun raporun
da bir cümle var. Bakın ne diyor, ne güzel: 

«Sosyal yardım işlerinin yalnız Devletçe 
ayrılan para ile yürütülmesine imkân olmadı
ğından ve dünyanın birçok zengin ve ileri mem
leketlerinde vatandaşların şahsi teşebbüsleri; 
Devletten daha geniş ölçüde yer aldığından. 
tasarıda yazıldığı üzere özel kurumlarla esaslı 
bir işbirliği temin edilmesi ve ayrıca bırakmış 
olduğu vakıflarla yardımı duygusunun büyük
lüğünü ve yüksekliğini göstermiş bulunan mil
letimizi bu konuda teberrua çağıracak tedbir
lerin alınması.» 

Bu neye benzer arkadaşlar? Uykuda iken 
elimize bir para gelir, zengin oluruz, kalkarız, 
bir de bakarız ki, bir şey yok! Bu da öyle! 
Eflâtuni şeyler... Maddeye ait ne var? Hiçbir 
şey yok! 

.1948 O : 1 
Maddeye bakalım ne var? (Kanun madde

lerini karıştırdı) Bu Vakıflar,, Kervansarayla-
riyle, hastaneleriyle, leyleğin, sakat yavrusunu 
tedavi edecek müesseseler, bunları hürmetle 
yadediyor, âlâ! Fakat gelin şimdi bakın ne di
yor maddede; « ve yetiştirme yurtlarının 
kazançlariyle, müsamere ve pul hasılatı...» 

Müsamere ve pul hasılatından rica ederim, 
böyle şey olur mu? insaf edin, merhamet edin. 
Müsamere yapılır, biletleri satılır, parası çal
gıcılara verilir! Böyle para kazanılmaz, hası
lat olmaz. Bunu böyle yapmıyalım. Acele ede
lim, Saim Ali Dilenire hiç durmasın takip et
sin, teşvik etsin! Dr. İdil'in dediği gibi bu iş 
çok malûmat ister. Hemen bir muhtelit komis
yon yapalım, eksik yerlerini tamamlasın! Bü
tün hatipler konuştular. Hiç kimse bir diğerini 
nakzetmiyor. Herkes bir cephesinden, bir kö
şesinden bahsetti. . 

Fazla söylemek istemiyorum. Bu iş çok mühim
dir, aceledir ve muazzam bir iştir, millîdir. Bü
tün çocukları kurtaracağız; kurtarabiliriz. Ak
lımız, ilmimiz, bilgimiz vardır. Tecrübemiz var
dır. 

Hoca, Dilenire diyor ki; bu gemi yüzsün. 
Tekneyi suya koymakta gaye, yüzdürmektir. 
Ya teknesi delikse?... Bunu tekemmül ettirmek 
lâzımdır. Kanun tekrar gelir, çabucak çıkarı
rız. Para da verelim, eğer bu ise gaye. Para 
vermiyecekse niye uğraşıyoruz? Millî Savun
maya nasıl para veriyorsak, nüfusa da para ve
ririz. Birinci derecede, ikinci derecede, üçüncü 
derecede, 15 derecede para veririz. Yani merdi
venin yanında kulenin yanında, bilmem nenin 
yanında... Bu kader meseledir. Çocuk kader
dir ve bunlar müntekim olarak yetişiyorlar. 
Ben bilirim ki, kimsesiz çocuklar duvar oyar
lar-, otomobil camlarını taşlarlar, Gayri meşur-
ları çalışıyorlar. Onun için ben de işin ehem
miyetine kani olarak bu kanunu acele olarak 
düzelttikten sonra kabul edelim ki, memleket 
için hayırlı olsun. 

DOKTOR MAKBULE DIBLAN (Seyhan) 
— Sayın arkadaşlarım; Fizik, fizyolojik, moral 
gelişmeleri büyük tehlike arzeden kimsesiz ve 
terkedilmiş çocuklar problemini halletmek gibi 
hakikaten büyük, hakikaten sosyal bir iddiası 
olan bu kanun tasarısını Meclise getiren Hü
kümete teşekkür etmek, onu tebrik etmek bir 
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borç olurdu; eğer bu dâvaya muhtaç olduğu ge
rekli ödeneği ayırabilmiş olsaydı. 

Mamafih getirilmiş olan bu tasarıyı bu sa
hada bu dâvanın muvaffakiyeti yolunda bir 
adım addediyor, gelecek yılların bütçesinde ge
rekli ödeneğin yer almasını temenni ediyorum. 

Muhtelif komisyonlarda incelenmiş olan ta
sarının esasında Yüksek Meclisin bütün komis
yonları mutabıktır. Yalnız tatbikatta Sağlık 
ve Sosyal Komisyonu bir prensip değişikliğine 
lüzum görmüştür. O - yedi yaşına kadar olan 
bütün çocukları yedi yaşından sonraki anormal 
çocukları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın vazifeleri arasında kabul ettik. 

O - yedi yaşına kadar olan bütün çocuklar 
elbetteki pedagojik alâkaya muhtaçtırlar. Fa
kat bu devrede çocuklann tıbbi alâkaya ihtiyaç
ları elbetteki çok daha fazladır. 

Anormal çocuklara gelince; bunlar, muhtelif 
sınıflara ayrılırlar. Ve bunların içerisinde en 
geniş yeri işgal edenler karakter sapıklıkları 
gösteren fena ihtiyatlar edinmiş olanlar teşkil 
eder. Bunlar elbetteki hususi bir terbiye meto
du yanında bilhassa ve bilhassa hususi bir te
davi islerler. Bir toksikoma bütün dünyanın 
modern anlayışa göre hususi tıbbi alâka isti-
yen hususi tedavi istiyen bir karekter hastasıdır. 
Bu mülâhaza ile anormal çocuklar dâvasını bu 
bakımdan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın sosyal diğer bakımdan sağlık vazifeleri ara
sında gördü. 

7 yaşından sonra ki normal çocukların oku
yup yazması bir meslek ve bir sanat sahibi olma
ları istidatlarının tâyin edilmesi istidatlarına ve 
kabiliyetlerine göre onlara bir hayat yolu çizil
mesi bizim anlayışımıza göre her şeyden evvel 
bir pedagojik anlayış ve ihtisas işidir. Biz öğ
retmenliği hakikaten güç bir ihtisas şubesi ad
detmekte terbiyecinin ihtisasına hürmeti bir 
borç bilmekteyiz. 

7 yaşından sonra zaman normal çocuğun pe
dagojik formasiyon devridir. Bu devirde çocu
ğun 24 saatiyle meşgul olmak salâhij'etini ve 
yetkisini cemiyetin mürebbisine bırakmayı lü
zumlu addettik.' 

Türkiye de cari usul ve vazife taksimine gö
re normal çocuğu okutmak sanat ve meslek sa-
hibt kılmak Millî Eğitim Bakaulığı vazifeleri 
arasındadır ve arasında kalmalıdır. Mütalâasına 
müracaat ettiğimiz Millî Eğitim Bakanı Komis-
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yonunıuzda birçok kimsesiz çocuğu bir binanın 
çatısı altında toplamanın' geçirilmiş tecrübelere 
göre tehlikeli olduğunu haklı olarak işaret ek
tiler. Hakikaten öksüzhane patenti olan bir 
ınüeessesede yetişenler cemiyete ekseriya nega
tif bir komplekse giriyorlar. Bu. çocuklar Sağ
lık Bakanlığının elinde bırakılırsa S.ağlık Ba
kanlığı malî ve idari mülâhazalar, mahdut sa
yılı birkaç müessesede bunları toplamak zarure
tinde kalacaktır ki. Sayın Sircr'in endişesinin. 
realitede şeraiti teessüs edecektir. Millî Eğitim 
Bakanlığının normal menşeli normal çocuklar 
için kurulmuş yüzlerce hattâ binlerce müessesesi 
vardır. Kız ve erkek sanat mektepleri yapı usta 
okulları akşam sanat mektepleri gibi. .Bu mües
seselerin yanında kuracağımız mütevazı pansi
yonlarda bu çocukların lâzım olan vasıfta ye
tişmelerini cemiyete normal aile çocuklarının 
şeraitini haiz olarak girmelerini sağlıyacaktır. 

Sağlık Bakanlığının, Millî Eğitim Bakanlığı
nın sanat mektepleri atelye ve enstitülerine mu
vazi teşekküllerini kurduğunu düşünüyorum da 
bu takdirde lüzumsuz yere maliyemize ne büyük 
külfetler tahmili icabettiğini takdir buyurursu
nuz. Sağlık Bakanlığında yatıp kalkan çocukla
rın Millî Eğitim Bakanlığı müesseselerinde ye-
tiştirilebileceklerini ifade eden arkadaşlarıma 
tam şahsiyeti teşekkül etmekte olan çocukların 
külte olarak aynı zamanda iki ayrı sisteme iki 
ayrı anlayışa mâruz bırakılmalarının güçlük ve 
tehlikelerine işaret etmeliyim. Bu sistemin bir
çok mahzurları ve tatbikatta güçlükleri,, tehli
keleri vardır. 

I. Sağlık Bakanlığı ister istemez idari 
ve malî mülâhazaların tazyikiyle bu müessese

lerini birkaç merkezde teksif etmek zaruretin
de kalacaktır. Bu takdirde: 

1. — Bu birkaç merkezde Millî Eğitim Ba
kanlığı muhtelif istidat ve kabiliyet gösteren 
muhtelif mesleklere, mütenevvi sahalara ay
rılmaları gereken çocukların bu mütenevvi is-, 
tidatlarına göre çalışma şubelerini bu aynı mer
kezlerin bulunduğu yerde temin edebilecek 
midir? Sağlık Bakanlığının bu merkezlerinin 
ister istemez binleri geçen talebesine Millî 
Eğiljinı Bakanlığının oyerde mevcut müessesesi 
cevap verebilecek inidir? ki, ben bunları gay
ri mümkün görüyorum. 

2. — Bu çocukların böyle gayet geniş küt
leler olarak tek merkezlerde toplanmaları peda-
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gojik mahzurludur ve bu müesseseler Sağlık 
Bakanlığına kaldıkça blı mahzur ister istemez 
devam edecektir. 

3. — Arkadaşlarım, üçüncü mahzur bence 
en mühimmidir. Çocuğu yetiştirmek, terbiye et
mek onun şahsiyetini işlemek hususi bir sa
nattır. Eğer çocuk Sağlık Bakanlığı müessese
sinde kalır, Millî Eğitimde okursa günün 24 
saatinin yalnız 5 - 6 saatini mektepte geçire
cek, ondan sonraki 18 - 19 saati de Sağlık Ba
kanlığı teşkilâtında. 

Sayın arkadaşlarım, normal hayatta vakaa 
çocuk günde beş altı saat mekteptedir. Fakat 
ondan sonra tebriyevi vasfı gayet mühim olan 
aile muhitinde ailenin murakabesi ve mazbut 
çerçevesi içindedir. Aileden mahrum olan kim
sesiz çocuğa sadece bu işin kalifiye mensubu 
olan öğretmenler ailesi, aile vazifesi görebilir 
kanaatindeyim. Bu iş eğitim ailesinin vazifesi, 
salâhiyeti ve tabiî hakkıdır. 

Takdir yüksek heyetinizindir. 
BAŞKAN — Muzaffer Akpınar. 
MUZAFFER AKPINAR (Balıkesir) — Aziz 

arkadaşlarım, tasvibinize arzedilmek üzere ge
tirilen bakımsız, kimsesiz, terkedilmiş, anor
mal çocuklar tasarısı hakkında değerli arkadaş
larımdan birçokları kıymetli mütalâalarda ve 
değerli beyanlarda bulundular. Bunları dinler
ken bir taraftan serinlik, bir taraftan da üzüntü 
duydum. 

Serinlik verici cihet, bundan evvel kurulmuş 
olan Darülhayır, Öksüz Yurtlar, Darüleytam, 
sanat mektepleri, ıslahhane müesseselerinden 
büyük adamlar yetişmiş olması ve üzüntü duy
duğum cihet de bunların yaşatılamıyarak ka-
patılmasiyle, ölüme mahkûm edilmesiyle sefil 
sergeden cemiyetin içine yurt çocuklarının dö
külmüş olmasıdır. 

Arkadaşlar, değerli, kıymetli arkadaşları
mız birçok beliğ ifadelerle işin tarihçesini yap
tılar. Ben buralara kadar nüfus ederek sizi iş
gal edecek değilim. Ancak, bizde cemiyet ha
yatı henüz alıştırılmadığı ve bu gibi çocukları 
cemiyet halinde, müesseseler halinde yetiştir
mek ve bunlara bakmak imkânı olmadığı için 
bizzarure bu işleri Devlet eliyle yapmaya mec
buruz. Elimizde bir Çocuk Esirgeme Kurumu 
vardır. Fakat bugünün ihtiyaçlarına tamamen 
cevap .verememektedir, o da ıstırap içindedir. 
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Arkadaşlar bu memlekette sıfır yaşından reşit 
oluncıya kadar normal, anormal süt çocuğu, 
bakıma muhtaç çocuk, tahsil çağında çocuk 
olarak, malûller de dâhil, bunların adedi; 
eğer istatistiklere inanmak caiz ise, bunların 
adedi 150 bin dir, diyorlar. 

Yine resmî ifadelerle işittiğimize ve öğren
diğimize göre süt çocukları, bakım çağındaki 
çocuklar da, yani sıfırdan üç yaşına kadar 
olanlarda ölüm nispeti % 90 dır. Bu ıstırap 
hepimizi titretir, bu hüzün verici vaziyet, kafi 
bir endişe kaynağıdır. Onun için bunu bir an 
evvel ele almak, başarmaya çalışmak, hiç ol
mazsa iptidaen başlangıç olarak tesisini yap
mak lâzımdır. İşte bu maksatladır ki; bir 
buçuk, iki senedenberi 7 - 8 komisyonda hazır
lanan kanun tasarısı son .şeklini alarak Yüksek 
Huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. Her ko
misyon kendi ihtisası, noktai nazarı, ve mü
lâhazasına göre tasarı üzerinde mütalâalar yü
rütmüştür ve bunu, yapılacak olan işi tatbi
kat bakımından üçe ayırmışlardır. Komisyon
larımızdan bir kısmı bunu doğrudan doğruya 
Sağlık Bakanlığına verelim, demiştir, bir kıs
mı da Umum Müdürlük halinde idare edilsin, 
demiştir, Komisyonumuzun birisi de; bunu 
alâkalı Bakanlıklar arasında bu çocuk bakımın
dan kollektif olarak çalışılmasında fayda mülâ
haza etmiştir. 

Arkadaşlar; Sağlık Bakanlığının işi ve yü
kü kendisine kâfi derecededir. Senelerdenberi 
çalışan sıhhat nezaretleri samanından son Cum
huriyet devrinde. Sağlık Bakanlıkları devrin
de mütemadiyen para vere vere, çalışa çalışa 
esaslı olarak, cemiyet hayatımızda ıstırap çe
ken vatandaşların ıstırabını önlemek için, aça
bildiğimiz hastanelerin yatak sayısı 7000 dır, 
ancak. Bugün düşündüğümüz 150 000 kişilik 
bir aceze kitlesi karşısında Sağlık Bakanlığı 
trahom, sıtma, frengi, cüzzam, verem gibi bir
çok âfetlerle mücadeleleri vardır ki, onlar da 
ıstırap içindedir, ne elemanları, ne teşkilâtı, 
ne de bugünkü tahsisatı kâfidir. 

Umum Müdürlük halinde yapmak. Arka
daşlar Umum Müdürlüklerin halini biliyoruz. 
Bunlar, bir vekâlete bağlı kalacaktır, müstakil 
umum müdürlük halinde çalışan müesseseler ise 
bizde yerine masruf olnııy&n tahsisat kadrolar, 
teşkilâtlarla karşımıza çıkacaklardır. Bunlar
dan da usandığımız için arkadaşlar, umum 
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müdürlük halinde idaresine muvafakat etmiyo- I 
rum. Ve ufak bir kadro kurmak suretiyle bu 
işi Devlet teşkilâtında Sağlık Sosyal, Millî 
Eğitim, Ta^ım ve Çalışma Bakanlıklarında kol-
lektif olarak çalışacaklar ve kendi teşkilâtla
rından tasarruf edebilecekleri ufak kadro ile 
bu işi başarmaya çalışacaklardır ki; bu Bakan
lıkların bütün vilâyetlerimizde teşkilâtları var
dır. Bir merkez teşkilâtı kurmakla ötekileri or
ganize etmek mümkündür, ilerde iş genişleyin
ce ve bu kanunun kifayetsizliği karşısında 
başka bir tasarı da getirebilir. 

Aziz arkadaşlarım, ele aldığımız bu mev
zuu, ıstırap kaynağı olan, mevzuu, kapatır
ken çocukları da kendi sınıflarına göre 
katagorilere ayırmak lâzımdır. Bence bun
lar dörde ayrılmalıdır. Tek tip olsaydı ga
yet kolaydı. Sıfır yaşından üç yaşma kadar, 
üç yaşından yedi yaşma kadar, 7 yaşından 14 
yaşına kadar olanlar. İlk tahsil çağını atlamış 
olan çocuğun eli ayağı tutar, bir delikanlı ola
rak çalışmaya sevketmek lâzımdır. Bunlar ne 
Millî Eğitim Bakanlığının, ne de Sağlık Bakan
lığının müstakilen yapmasına imkân yoktur. 
Onun için tasarıyı tetkik eden komisyonlarımız 
her şeyi düşünerek ve gözönünde tutarak Sağ
lık Bakanlığı mevzuuna girer demişlerdir. Za
ten anormal çocuklar, büyük veya küçük olsun 
Sağlık Bakanlığının mevzuuna girer. Sıfır ya
şından üç yaşına kadar süt yuvalarını Sağlık 
Bakanlığının yetiştirmesi lâzımdır. Kanun on
ları yetiştirme imkânı vermektedir. 7 yaşına 
geldikten sonra ilk tedrisat mecburiyeti başlar. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bunları 
okutamaz, bunları Millî Eğitim Bakanlığına 
tevdi etmeye mecburuz. Bu çocuk ya okur ya 
okumaz. Müstesnalar çoktur. Türk Çaçuğunuıı 
zekâ ve kabiliyetlerini misal göstererek teyit 
etmek lüzumunu hissetmiyorum. Yalnız yeter 
ki, ele alındığı zaman iyi meşgul olunabilsin. 
Bu çocuklar okuduğu takdirde seyrini takip 
eder, okumadığı takdirde Bakanlıktan Bakan
lığa devredilir, Tarım Bakanlığının Devlet tş-
letmeleri, Orman işletmeleri, Devlet Çiftlikle
ri vardır orada çalıştırılır. Ekonomi Bakanlığı
nın elinde Devleft iktisadi Teşekküllerinin bir
çok fabrikaları yardır, görüyoruz ki, ufacık 
yavrucuklar sanayi bünyesinde çalışıyorlar on
lar gibi Devlet müesseselerinde de çalıştırılır
lar. Taki çocuk Devlet müesseselerinde reşit | 
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oluncaya kadar. Kanunen reşit yaşı 18 veya 
daha evvel evlenme vaziyetine girerse İÇ - 17 
dir. Bu yaşa girince artık Ceza Kanunu tehdi
di altında cemiyete terkedilebilir ve zararlı ol
maktan kurtulmuş demektir. Onun için çocu
ğu iyi idareye sevketmek onu hayırlı hale ge
tirmek cemiyete faydalı olarak yetiştirmek lâ
zımdır. Bu iş için çok büyük, teşkilât kurulma
sı, büyük masrafların tahsis edilmesini ist iyen 
ve tatbikat bakımından muvaffak olmasının 
zor olduğunu takdir ediyorum. Fakat büyük 
bütçe ve büyük teşkilâtla bu işe başlayıp onu 
kavramak birdenbire mümkün değildir. Bunu 
da kabul etmek lâzımdır. Bu, bugün henüz ip-
tidaen ele alınmış bir mevzuudur. Derhal buna 
başlamak hiç olmazsa başladığımız tarihten iti
baren gittikçe tecrübemizin artmasına ve bu 
işe ehliyetli elemanlar yetiştirmeye ve bu işin 
tatbik derecesini ölçmeye ve nihayet bu işe 
kendimizi hazırlamaya vesile olacaktır. Bu yep
yeni bir mevzudur, bu kadar teşkilât, dört ka-
tagoriye ayrılan çocukların yetiştirilmesi için 
henüz elimizde elemanda pek yoktur, çalışma
ya başlamakla beraber ilim adamları, terbiyeci
lerin de mütalâalarından istifade etme yoluna 
gireriz, işin azamet ve ehemmiyetini gözönünde 
tutarak arkadaşlarımdan çok rica ederim. He
men maddelerin müzakeresine geçilmesini ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi vardır, 
okutuyorum. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini say

gıyla. arz ve teklif ederim; 
Denizli Milletvekili 

Reşad Aydınlı 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum, 

ESAT ALTAN (Balkesir) — Yeterlik aley
hinde. söyliyeceğim. 

Sayın Arkadaşlarım, toplantıya yoklamadan 
sonra başladığımız için oturumun 20 dakikası 
bu şekilde geçti. Bu tasarının müzakeresinden 
evvel de aşağı yukarı 40 - 45 dakikalık bir 
zaman sarfettik. Şuhalde kimsesiz ve anor
mal çocuklar* mevzuu gibi ehemmiyetli, ve 
muazzam bir ;dâvaÂıın'»müzakeresi için sarf-
ettiğimiz zaman '- 'ancak bîr saatlik bir 
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zamandır. (Üç gün görüşüldü sesleri) Ben bugün I 
için arzediyorum. 

Mesele şümullü olduğu için ve ortaya muhtelit' 
fikirler konduğundan bu dâva hakikaten müna
kaşa edilecek müzakere edilecek bir dâvadır. Bi
naenaleyh Heyeti Celilenizden ricam, tahammü
lünüzü lütfederek bu müzakerenin devamına mu
vafakat buyurmanızdır. 

BAŞKAN — Şimdi yeterliği oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etnıiyenler.... Yeterlik 
kabul edilmiştir. 

Dr. MUZAFFER CANBOLAT (Gazianteb — 
Komisyon namına konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Söylersiniz, fakat konuşulma
dık tarafı kalmadı, ki... 

Şimdi önergeleri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Kimsesiz, terkedilmiş çocukların korunması 

ve yetiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı üze
rine gerek komisyonlarda ve gerekse Meclis mü
zakerelerinde beliren esaslı görüş ve anlayş 
farkları karşısında her bakımdan önem arzeden 
bu meselenin kâfi derecede olgunlaşmadığı gö
rülmektedir; tasarının memleketimiz bünyesine 
ve imkânlarına uygun bit şekilde tekemmül et
tirilmesini zaruri görüyoruz, yıllardanberi esasen 
ele alınmamış bu gibi ana prensiplere taallûk 
eden işlerde acele etmiyerek en uygun şeklin bu
lunması yerinde olur. Bu itibarla adı geçen tasa
rının Hükümete iadesiyle yenibaştan ve memle
ket realitelerine uygun bir şekilde incelenmesi
ni arz ve teklif ederiz, 
Eskişehir Milletvekili Kütahya Milletvekili 

Ahmet Oğuz Ahmet Tahtakılıç 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğinı sebeplerden dolayı kanu

nun komisyonlara iadesini ve bir karma komis
yonda bu işin bir kere daha incelenerek tüzel ki
şiliği haiz bir kurum teşkili cihetine gidilmesini 
teklif ederim. 

Maraş Milletvekili 
Dr. Kâmil idil I 

Yüksek Başkanlığa 
Kimsesiz ve Terkedilmiş çocuklar tasarısının 

ivedilikle konuşulmasını rica ederim. 
Denizli Milletvekili 

Dr. Behçet Uz ] 

— m 
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Yüksek Başkanlığa 
Kimsesiz, Terkedilmiş ve anormal çocukların 

korunması hakkındaki kanun tasarısından Bütçe 
Komisyonu tasarısının konuşulmasını arz ve tek
lif eyleriz. 

Kocaeli Amasya 
Dr. F. S. Bürge A. K. Yiğitoğlu 

Konya Niğde Konya 
Sedad Uıımralı F. Ecer Rasim Erci 

Ankara Niğde 
II. O. Bekata Ş. Sürer 

Zonguldak Konya 
S. Koçer M. Ş. Altan 

BAŞKAN — Eskişehir Milletvekili Ahmet 
Oğuz ve arkadaşı Ahmet Tahtakılıç'm verdikleri 
önerge, bu 1 asarının daha çok incelenmek üzere 
Hükümete iadesi talebini muhtevidir. 

Evvelâ bunu oyunuza sunuyorum : Tasarının 
Hükümete iadesini kabul edenler... Etnıiyenler... 
Reddolunnuıştur, Hükümete iadesi kabul edil
memiştir. 
(Maraş Milletvekili Dr. Kâmil idil'in önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN —- Önergenin üçüncü kısmı şahsi

yeti hükmiye meselesine aittir, buna taallûku 
yoktur, onun için bu kısmı oyunuza sunmıyaea-
ğım. 

Tasarının komisyona iadesini ve karma ko
misyon teşkilini reyinize arzediyorum: Kabul 
edenler... Etnıiyenler... reddedilmiştir. 

(Dr. Behçet Uz'un önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — ivediliği kabul edenler... Etnıi

yenler... Tereddüt ediyoruz efendim. Tekrar oyu
nuza sunacağım. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini kabul 
edenler lütfen ayağa kalksınlar... Lütfen oturu
nuz; kabul etnıiyenler, lütfen ayağa kalksınlar... 
Oturunuz efendim, ivedilik önergesi reddolun
muştur. 

Şimdi diğer bir önerge var. Yüksek Malû
munuzdur ki, tasarının son tetkik edildiği komis
yon, Sağlık Komisyonudur. Fakat Bütçe Komis
yonunun tasarısının müzakereye esas tutulmasını 
teklif eden bir önerge vardır. Onu okutuyorum: 
(Kocaeli Milletvekili Dr. Fazıl Şerefettin Bür-

ge'nin önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önerge hakkında Sağlık ve 
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Sosyal Yardım Komisyonu Sözcüsüne söz veri
yorum. 

Buyurun. Yalnız bu önergeye maksur olarak 
konuşunuz. 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM KOMİS
YONU SÖZCÜSÜ Dr. MUZAFFER CANBO-
LAT ((îazianteb) — Sayın arkadaşlarım, kimse
siz, terkedilmiş çocukların korunması hakkında 
Hükümetçe hazırlanan kanun tasarısı birçok en
cümenlerden geçtikten sonra Sağlık Komisyo
nunda prensip itibariyle büyük bir değişikliğe 
uğramıştır. Bu değişikliğin, sebebini, faydasını 
ve kimsesiz çocuklar üzerinde verimli olacağını 
komisyon adına arzedeceğim. 

Hükümet tasarısının komisyonlardan geçen 
kısmında sıfır yaşından 18 yaşma kadar olan ço
cukların bakımı, korunma ve yetiştirilmesi tama
men Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına aitti, 
fakat Hükümet tasarısının bir maddesinde ay
rıca ilk öğretimi bitirmiş olanların Millî Eği
tim yatılı mekteplerine, sanat okullarına kabul 
edilirler, kaydı da mevcut idi. Bütçe Komis
yonu bunu da kaldırarak hepsini Sağlık Ba
kanlığına vazife olarak vermiştir. 

Komisyonumuz ,şu sebeplerden dolayı bunu 
değiştirmiştir; öğretim ve eğitim bakımından 
Millî Eğitim Bakanlığını daha yetkili görmüş
tür ; ve aynı zamanda normal ve anormal ço
cukların birbirinden kesin olarak ayrılması
nı da sağlamayı nazarı itibare alarak sıfır ya
şından yedi yaşma kadar olan normal ve anor
mal çocuklarla, yedi yaşından yukarı anormal 
çocukların Sağlık Bakanlığı, yedi yaşından yu
karı normal çocukların da Millî Eğitim Ba
kanlığı tarafından bakılması ve yetiştirilmesi
ni muvafık bulmuştur. 

Komisyonumuzu bu şekilde bir karar ver
meye sevkederi en büyük âmil de ayrıca şunlar 
olmuştur : 

Millî Eğitim Bakanının da söylediği gibi 
darüleytam müesseselerinden iyi neticeler alın
mamış olmasını nazarı itibare alan Komisyo
numuz hem darüleytam havası yaratmamak 
ve hem de tasarruf etmek bakımından bunu 
ikiye ayırmıştır, yedi yaşından yukarı bulunan 
normal çocuklar, S&ğlık Bakanlığina verilecek 
olursa, bunlar için Sağlık Bakanlığı mektepler 
açacak, yurtlar açacak, pansiyonlar açacak ve 
çocukları bir arada hem öğretmek hem de ba
kım olarak beraberce bulundurmak mecburi-
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yetinde kalacaktır. Bu ise, doğrudan doğruya 
çekindiğimiz darüleytam durumundan bizi kur
tarmış olınıyacaktır. Bunun için esasen Millî 
Eğitim Bakanlığı elinde bulunan ilk tahsildeki 
çocuklar ve yatılı mekteplerin yanında muhtelif 
yerlerde açacağı küçük pansiyonlarla bu telâ
fi edilecek ve bu suretle Sağlık Bakanlığı ay
rıca mektep açmak veya pansiyon açmak zah
metinden kurtulacak ve para da tasarruf edi
lecektir. Aynı zamanda Millî Eğitim Bakanlığı
nın elinde sanat ve yatılı okullar mevcut ol
duğundan dolayı Sağlık Bakanlığı yeniden 
mektep açmayacak ve Millî Eğitim Bakanlığı 
elinde bulunan mekteplere bu çocukları yerleş
tirerek memleketin muhtelif yerlerinde bunla
rın okumaları temin edilecektir. Bu şekilde 
hem tasarruf edilmiş olacak hem de darüley-
tamlarm havası teessüs etmiyecektir. Bu tasarı
nın Sağlık Komisyonu namına kabulünü rica 
ederim. 

REFİK AHMET SEVENGÎL (Tokad) — Bu 
mevzu hakkında, takrir için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi bu mevzuna girmiyoruz. 
Yalnız Sözcü Komisyon adına, verilen önerge 
üzerine, Sağlık Komisyonu tasarısının tercih 
edilmesi prensipinin tek müdafaasını yaptılar. 
Şimdi müsaade buyurun... 

Binaenaleyh çocuklara bakım işi Millî Eğiti
me mi verilecek, veyahut Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına mı verilecektir, bu mevzu mad
desinde ayrıca müzakere edilebilir. Hangi me
tin esas tutulursa tutulsun, bu mevzu halledil
miş olmaz. Şimdi oya konacak nokta, hangi ko
misyon tasarısının esas tutulacağının hallinden 
ibarettir, öteki mevzuu şimdi münakaşa et
miyoruz. 

İHSAN OLGUN (Yozgad) — Tasarının han
gi prensipi halledilecektir? 

SUUT KEMAL YETKlN (Urfa) — Komis
yon adına konuşmak istiyorum. Kabul edilecek 
esasa göre madde değişir. 

BAŞKAN — Şimdi iki şey var. Birisi; Sağ
lık ve Sosyal Yardım Komisyonunun metnidir. 
Diğeri de, bunun kabul edilmiyerek Bütçe Ko
misyonu metninin görüşmeye esas olması merke
zindedir. Binaenaleyh müzakereyi bunun hari
cine çıkarmak doğru olmaz. 

SUUT KEMAL YETKİN (Urfa) — Sadetten 
çıkmıyacağım, bu esas üzerinde duracağım. 
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BAŞKAN — Ne diyeceksiniz? Millî Eğitim i 

Komisyonunun bir teklifi yok. 
SUUT KEMAL YETKÎN (Urfa) — Bütçe 

Komisyonunun metninin kabulü lehinde söyliye-
ceğim. 

BAŞKAN — Zaten o hususta önerge var, 
Meclis bu hususta tenevvür etti. Herkes günler-
denberi bu işte bir fikre sahip oldu. Şimdi Sağ
lık ve Sosyal Yardım Komisyonunun metni mi, 
Bütçe Komisyonunun metni mi müzakere edilme
lidir hakkında bir kanaat sahibi oldu. Siz de Millî 
Eğitim Komisyonu namına Bütçe Komisyonu 
metninin tercih edilmesi mütalâasındasınız. Bu
na da Heyeti Umumiye muttali oldu. 

Bu meselenin hallinden evvel maddelere ge
çilmesini yüksek oyunuza sunecağım; tasarının 
tümü hakkındaki müzakerenin yeterliği kâfi gö
rüldüğüne göre maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Maddelere geçilme
si kabul edilmiştir. 

Şimdi önergeyi okutacağım, eğer bu önerge 
kabul edilirse Bütçe Komisyonunun hazırladığı 
metin müzakereye esas olacaktır. Eğer kabul 
edilmezse, Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu
nun hazırladığı metin görüşmeye esas olacak
tır. 

Şimdi bu önergede, Bütçe Komisyonunun ha
zırladığı tasarının görüşülmesi esası teklif edil
mektedir. Bu önergeyi oyunuza sunuyorum, ka
bul edenler... Etmiyenler... Tereddüt hâsıl ol
muştur. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Efen
dim, usuldendir, hangi encümenden en son geç
mişse onunki müzakere edilir. 

BAŞKAN — Oylama sırasında söz olmaz. 
Rica ederim, müsaade buyurun. 

Anlaşılamadı. Bütçe Komisyonunun hazırla
dığı tasarının görüşülmeye esas tutulmasını ka
bul edenler lütfen ayağa-kalksınlar... Etmiyen
ler... Yani Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 
tasarısının müzakereye esas ittihazını kabul 
edenler ayağa kalksınlar... Sağlık ve Sosyal Yar
dım Komisyonunun hazırladığı tasarının görüş
melere esas olması kabul edilmiştir. Komisyonun 
birinci maddesini okuyoruz. 

Kimsesiz terkedilmiş çocukların korunması ve I 
yetiştirilmesi ve 4862 sayılı Kanuna bağli' cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında. Kanun J 

MADDE 1. — Gözetme, koruma, bakım ek- ] 
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sikliğinden dolayı beden, ruh, ahlâk gelişmele
ri tehlikede bulunan; 

A) Ana ve babasız; 
B) Ana ve babası belli olmıyan; 
C) Türk Medeni Kanununun 272, 273, 274 

ncü maddeleri gereğince mahkemelerce korun
ma tedbirleri alınmasına karar verilen çocuk
lardan sıfır yaşından yedi yaşına kadar olan
larla anormal ve fena itiyatlar kazanmış bulu
nanların reşit oluncaya kadar korunması, gö
zetilmesi, bakım ve tedavisi Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına, yedi yaşından yukarı 
normal çocuklarla sağır, dilsiz ve körlerin re
şit oluncaya kadar gözetilmesi, korunması, ba
kımı yetiştirilmesi, iş ve güç sahibi olacak ha
le getirilmesi ve okutulması Millî Eğitim Ba
kanlığına aittir. 

HASENE İLGAZ (Çorum) — Kanunun baş
lığı okunmadı. 

BAŞKAN — Efendim, kanunun başlığı mad
denin içinde dâhil değildir. Ayrıca reye konması 

için önerge verilmesi icabeder. önerge verirse
niz ayrıca oya sunulur. 

EMÎN HALÎM ERGUN (Ankara) — Efen
dim, müzakereye esas ittihaz edilen Sağlık Ko
misyonunun hazırladığı bu madde üzerindeki 
mülâhazamı sayın Heyetinize arzetmek isterim. 
Diğer komisyonların da metni, aşağı yukarı, be
nim söyliyeceğim mevzu da aynıdır. 

Efendim, deniyor ki, bu maddenin şu fıkra
larında sayılan şekilde ve vasıfta olan çocuk
ların bakılması, gözetilmesi ve yetiştirilmesi, 
şu yaşma kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına ve o yaştan sonra da Millî Eğitim 
Bakanlığına aittir. Burada bu bakanlıklara 
âmir hükümle bir vazife tahmil edilmektedir. 
Şimdi; tahmil edilen vazifenin karşısında ar
tık başka bir teşekkül, başka bir kurum bu mad
dede sayılı vasıfları taşıyan çocukları kabul 
ederek onlar üzerinde herhangi bir hak sahibi 
bulunamaz. Her ne kadar kanunun mütaakıp 
maddelerinde özel İdarelere, belediyelere ait 
bu kabil işlerle meşgul olanları denetlemek ve 
onlarla işbirliği yapmak yetkisine mütaallik bir 
hükmün mevcudiyetine teesadüf olunmakta ise 
de bu âmir hüküm karşısında Devletin bir şu-
bei idaresi olan vilâyetler veyahut Özel İdare
lerle işbirliği temin edilmesi imkânı hukukiye-
si mevcut ise de Cemiyetler ve Dernekler Ka
nununa göre teşekkül etmiş olan herhangi bir 
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kurumun artık bu maddede yazılı mevzuda, ve 
bu vasıfları haiz bir çocukla meşgul olması im
kânı hukukisi kalmamıştır. 

Binaenaleyh eğer benim bu mülâhazam va
rit görülüyorsa, bundan-sonra bu kurumun, bu 
maddede vasıfları tâyin edilen çocuklarla meş
gul olmaması, veyahut kendi kendini Dernek
ler Kanununa göre fesih kararı vererek bütün 
teşkilâtını bu kanunda yazılan teşekküle, yani 
Hükümet teşkilâtına devretmesi tabiî ve zaru
ri bir neticedir. 

Bendeniz bu neticeyi böylece tesbit ettikten 
sonra maddenin yazılış söküne de biraz dokun
mak istiyorum. 

Maddenin A ve B bentlerinde deniliyor ki : 
Ana ve babasız, ve ana ve babası belli olmı-
yan, deniliyor. Ben metinden bakıma muhtaç 
olan kimsesiz çocuğun aynı zamanda ana ve 
babasının ikisinin birden mevcut olımyacağı 
mânasını anladım. Halbuki bazan ana bulun
maz, yalnız babası bulunur, bakıma ve Hükümet 
tarafından gözetilmeye muhtaç bir durumda 
olabilir. Bunun tersi de varittir. Ve bazan mah
kemeler, anası, babası mevcut olduğu halde ve
layet hakkının suiistimal edilmesi sebebiyle o 
çocuğu bir müesseseye tevdi etmek lüzumunu 
görebilir. Bu itibarla ana ve babasız diye bu • 
şartın ikisine birden hasredilmesi tatbikatta 
güçlük doğurabilir düşüncesiyle bu noktada da 
komisyonun dikkat nazarını çekmek istedim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Hulki Karagülle? 
IIULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Bu Sağ

lık ve Sosyal Yardım Komisyonunun birinci 
maddesini Medeni. Kanundaki esaslara uygun 
bulmadığım gibi, kanun tekniği bakımından da 
yanlış bulmaktayım. Bu husustaki mâruzâtım
dan evvel bir nokta üzerine ehemmiyetle arka
daşlarımın dikkat nazarlarını çekmek isterim. 

Arkadaşlar; Burada biz ehemmiyeti uzun 
celselerde izah buyurulan bir konu üzerinde, bir 
tesis yapmak üzerindeyiz. Şimdi bu birinci mad
de, çocuklar yedi yaşına gelinceye kadar mutlak 
olarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ta
rafından kurulacak bir müessesede bakılacak, 
ondan sonra bunların içinden normal olanlar 
ayrılacak, çünkü tahsil çağına gelmişlerdir, o 
vakrt Millî Eğitim Bakanlığı emrindeki mües
seselerde, bu kanunun emrettiği şekilde, yetiş
tirileceklerdir denilmektedir. 
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I Halbuki bizim kanaatimizce böyle bir mües

sese olmaz ve olamaz, çünkü kanunun diğer 
maddelerinde derpiş edildiği gibi, bu müesseseyi 
yaşatacak gelirlerin bir kısmı için bazı yollar 
gösterilmiştir. 

Arkadaşlarını; takdir buyurursunuz ki şah
siyeti hükmiyeyi haiz olmıyau. şimdiki tabiriy
le, tüzel kişilik hakkını haiz olmıyan bir mü
essesenin teberru kabulüne hukukan imkân yok
tur. Çünkü, şahsiyeti yoktur. Ettiğini kabul et
sek dahi nihayet Devlet hazinesi kabul edecek 
ve tahsisi varidata intikal edecektir. Bu itibarla 
buna imkân yoktur. Bunun böyle, Devletin bir 
memuriyet şubesi gibi bir şubede, kanuni ehli
yeti yerinde olmıyan veya zayıf olan ve hâki
min himayesinde, velayeti âmmesinde bulunan 
çocukları bu müesseseye vermeye ve bunları 
burada yetiştirmeye biz imkân görmüyoruz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupunun 
teşkil ettiği komisyonda bendeniz de bulundum. 
Komisyonda yapılan tavsiyede, şahsiyeti hük
miyeyi haiz biı- müesseseye bu işin verilmesi 
vardı ve hattâ şu da ilâve edildi. Arkadaşlar. 
şahsiyeti hükmiyeyi haiz olan *bu müesseseler, 
aynı zamanda küçüğün vasiliğini de kabul et
mek suretiyle, müessese vesayeti sistemine doğ
ru bir inkişaf ta derpiş edilmişti. Hakikaten 
Kanunu Medenimiz hükmüne, bugün bir mües
seseye, hâkim, bir çocuk üzerinde sen vasisin, 
bu çocuğu sana tevdi ediyorum diye veremez 
ama, velisinin mütalâası alındıktan sonra, ve
yahut metruk olan bir çocuğu hakikaten vesa
yete muhtaç bir çocuğu veya yoksul bir çocuğu 
bu suretle verebilir, bir müesseseye. Muhakkak 
insanlar arasında tek biı- fâniye vesayet tevcihi 
şarttır. Binaenaleyh maddeyi muhtelif bakım
dan noksan görmekteyim. Bu hususta bir de 
takrir yazdım. Fakat takriri. Bütçe Komisyo
nunun noktai nazarını havi olan tasarının mü
zakere mevzuu olacağı faraziyesine göre yaz
mıştım. Binaenaleyh bunu, diğer arkadaşlarım 
konuşurken ikmal edeceğim. Şimdi bunun böy
le olması niçin lâzımdır? 

Arkadaşlarım ; şöyle düşünüyoruz : Yatanda 
yaşamak gibi en tabiî bir hakka malik olması 
icabeden yoksul, kimsesiz, uzviyeti nakâmil mi
nimini bir vatandaşın maddi ve mânevi boşlu
ğunu, cemiyet olarak, Devlet olarak doldurmak 
gibi bir mevzu üzerindeyiz. Binaenaleyh biz 

İV çocuğu vereceğimiz müessese, çocuğun evidir. 
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ailesidir. Bu, süt ve sütün üstünde, biraz yu
karda olan maddi ve mânevi gıdaları çocuğun 
imtisas etmesi onun en tabiî hakkıdır. Kura
cağımız müesseseden çocuğun imtisası da, bu 
mertebede tabiî bir hakkıdır. Binaenaleyh ço
cuğu böyle bir müesseseden mahrum bırakarak, 
7 yaşından sonra, normal çocuklarda olduğu 
gibi leyli bir mektebe vermekten ibaret olan bir 
alâka, tamamen çocuğun muhtaç olduğu mâ
nevi ve maddi gıdalardaki boşluğu doldura-
maz. O çocuk o müesseseye verilir. Cemiyetin 
evlâtları olan çocuklar, ana ve babalarının ya
nından kalkıp o mektebe giderler. Yakınında 
bir mektep vardır, yahut kemiyetleri itibariy
le müstakil mektep açmaya müsait olan muhit
lerde açılmış olan bu mektebe giderler. O mü-
esasen teberi-uları kabul eder. Sonra müessese
nin döner sermayesi de olur. Çocuğu çalıştıra
cağız, diyoruz, çalışmak elbette bir kıymettir. 
Çocuğun bu çalışmasını değerlendirdiğimiz za
man bunun gelirini kim alacaktır? Böyle olun
ca alacak yok. Devlet Hazinesinden, Muvaze
ne!' Umumiyeden para tahsis edilirse o istifade 
edecektir. Aksi takdirde böyle bir malî sistem 
yoktur. Binaenaleyh maddenin nasıl başlayıp 
nasıl bittiğini bendeniz kavramaktan âcizim. 
Onun için müsaade buyurulursa bu müessese 
şahsiyeti hükmiyeyi haiz olarak kurulmalıdır, 
ondan sonra rüştüne kadar, yani normal çocu
ğun rüştüne kadar, o müessesede çocuk ana ve 
baba gibi cemiyetin itinasına mazhar olmalıdır. 
Baba, ana çocuğun mektebe nasıl gönderirse bu 
müessese de öyle göndermelidir. Ama bir fab
rika muhitinde olduğu gibi, aileler mütekasif 
ise, yani bu çocuklar mütekasif ise bir -mektep 
açılsın. Niçin Eğitim Bakanlığı çocuklara, böy
le vesayetle, velayetle baksın? Kanuni mü
messil olarak ona alâka düşmez. Hattâ ben bir
az komplike hazırlanmış olan bu tasarıya karşı 
biraz daha ileriye giderek diyebilirim ki, bu 
çocukların vesayet hakkı Adalet Bakanlığına 
aittir, bunları ona verir ve başlarına, hakiki 
sahibi bulunan bir sulh hâkimi getirirdim. Ama 
bugün hazırlanmış bir zihniyet vardır. Yapı
lacak iş, bu müesseseyi, Sosyal ve Yardım Ba
kanlığına bağlı bir müessese haline kaymak
tır. Çünkü bunu böldüğümüz, zaman vaziyeti
miz değişir. Bunun için ilk defa bu müessese, 
mütevazı olsa bile, hükmi şahsiyeti haiz olma
sını çok mühim, görmekteyim, Mâruzâtım bun-
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dan ibarettir, şimdi bir de takrir sunuyorum. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Efendim, 
esastan ziyade maddede bir ibare tashihini rica 
edeceğim. Çünkü burada deniyor ki, " 0 ) 
Türk Medeni Kanununun 272, 273, 274 ncü 
maddeleri gereğince mahkemelerce korunma 
tedbirleri alınmasına karar verilen çocuklardan 
sıfır yaşından yedi yaşma kadar olanlarla anor
mal ve fena itiyatlar kazanmış bulunanların 
reşit oluncaya kadar korunması, gözetilmesi, 
bakım ve tedavisi Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına, yedi yaşından yukarı normal ço
cuklarla, sağır, dilsiz ve körlerin reşit olun-
cıya kadar gözetilmesi, korunması, bakımı, 
yetiştirilmesi, iş ve güç sahibi olacak hale ge
tirilmesi ve okutulması Millî Eğitim Bakanlığı
na ait t ir ." 

Bizim tâbirlerimiz arasında sıfır yaş diye 
bir şey yoktur. Binaenaleyh bunun tam Türk
çe olması için, korunmasına karar verilen ço
cukların "doğumdan yedi yaşma kada r" deni
lerek ibarenin bu suretle tashihini rica ediyo
rum. 

Sonra benden evvel hukukçu ve kıymetli iki 
arkadaşım, maddelerin hukuki bünyesine iliş
tiler. Şimdi ben de bir noktayı arzetmek isti
yorum. 

Anasız, babasız olan çocuk tâbiri esas tu
tulacak olursa Devlet anasız, babasız bulduğu 
anlaşılan her çocuğu alır ve zorla yetiştirir gibi 
bir mâna çıkar. Anasız ve babasız olduğu 
halde vâsisi bulunan binlerce çocuk vardır. 
Binaenaleyh Medeni Kanun hükmü yalnız C 
fıkrasına bağlanırsa; (A) ve (B) bendine dâ
hil anasız ve babasız her çocuk korunmak üze
re bu müesseseye götürülür hükmü çıkar ki, 
doğru değildir. Encümen bunu hakiki maksa
da göre ifade ederse daha isabetli olur. 

MİLIJ UĞİTİM BAKANI KESAT >ŞEM-
SETıN SÎREK (Sivas) — Sayın arkadaşlarını; 
mahiyeti, gayesi, kuruluşu, teşkilâtı ve imkân
ları bakımından Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı, diğer anormal çocuklar gibi, kimsesiz, 
sağır, kör ve dilsiz çocuklarımızın da gö
zetimini, bakımını, terbiyesini daha fazla ba
şarı ile daha ehliyetle yapabilecek olan makam 
ve teşkilatımızdır. Bu suretle diğer anormal ço
cuklar gibi sağu-, kör ve dilsizlerin bakım işini 
de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bırak-

— 572 — 



B : 65 31. 5 
manız ve diğer çocukları, memleketin diğer ço
cuklarında olduğu gibi, Millî Eğitim Bakanlığı 
ile alâkalandırmanız muvafık olur. Bunun için 
müsaadenizi istirham ederim. 

HULUSİ OKAL (Denizli) — Arkadaşlar; ta
sarının başlığı, kimsesiz, terkedilmiş çocuk di
ye kabul edilmiş olmasına göre maddeleri bun
ların şümul ve mahiyetine göre ayarlamak ica-
beder. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun bü
tün maddelerine, bu kelimelerin şümulünü ta-
mamiyle ihtiva cdaıı bir metin konmadığını gör
düm. 

Simdi maddeyi şöyle ele alıyoruz: 
A) Ana ve babasız, 
B) Ana ve babası belli olmıyan; 
C) Türk Medeni Kanununun 272, 273, 274 

ncü maddeleriyle küçüklerin mahkeme karariy-
le müesseseye alınması. 

MADDE 272 — Ana baba vazifelerini yapa
mazsa hâkim müdahale eder. 

MADDE 27o. — Ana baba çocuğun terbi
yesine iyi bakmazsa bir aile müessesesine veya 
bir müesseseye hâkim yerleştiril-. 

MADDE 274 te de, velayeti silistim al eden
lere aittir. Güzel. 

Şimdi bu çocuklarla ana ve babasız, bir de 
ana ve babası belli olmıyanlar ele alınmıştır. 
Kimsesiz çocuklar bunlardan ibaret değildir. 
Kimsesiz, terkedilmiş çocuklar okadar çoktur ki, 
bu kelimenin altında Medeni Kanunun, hâkim
lere vesayet hakkında bu fasılda geniş salâhi 
yetler vermiştir. 

Ana babası yoktur, halbuki kardeşleri var
dır, ama kardeşleri o çocuklara ne bakmakla 
mükelleftir, ne de icbar edebiliriz. Buna karşı 
ne diyeceğiz? 

O ha İde ana babasızdan, kimsesizden maksat; 
ozaman Medeni Kanunun o!5, ol6 ncı madde
leri mucibince menlehün nefaka diyeceğimiz 
bakmaya mecbur kardeşleri ne yapacağız? Ohal-
de bir tezat teşkil ediyor. Bunu hâkimler tak
dir ederek, asıl tasarıda kastedilen, aile tara
lımda ıı sosyal ; bünyede, asıl olan aile içinde 
bakılmayan; analıdır bakılamaz, babalıdır bakı
lamaz, anasız ve babasızdır bakılıyor, yani mut
laka anasız babasızdır diye çocuğun bakımsız 
olması icabetmez. Ohalde Hükümet tasarısında 
ve beş komisyonun tasarısında kimsesiz, terke-
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dilmiş çocuklar diyerek, sosyal bünyede, sosyal 
adaletin tatbikatının icabatını yerine getirecek 
olan hâkimin muayyen salâhiyetini, vazifesini 
çerçevelemek, tahdit etmek bizim için iyi birşey 
olmaz. Bizim Komisyonumuzda da bu, mevzuu-
bahsoldu. Fakat tahdit olur diye kabul edil
medi. Bu şekilde A, B, 0 diye tahdidi, tadadı 
şekilde hüküm koymak, kanun tasarısının baş
lığındaki «Kimsesiz, terkedilmiş» kelimelerinin 
şümulüne girmez. Binaenaleyh ana ve babasız 
demek, arzettiğim gibi, anasız babasız, kardeş-
siz, alelıtlak gibi vaziyetler girer, fakat tasarı 
aynen kabul edilirse oraya maksıır kalacaktır. 
Bir de burada tehlike; anası babası belli olmı
yan demekle; içtimai bünyemizde terkedilmiş 
kaydiyle daha şümullü olan gayrimeşru çocuk
ların isminin korunması kaydedilmişken, anası 
babası belli olmıyan çocuklar, gerek Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının yurtlarında ve ge
rekse Millî Eğitim yurtlarında, sen anasız, ba
basız mısın, yoksa anası babası olmıyan mısın? 
diye çocuğun içtimai hayattaki mevkiinde bir 
rahne açacak iltibasa mahal verecektir. Bu ci
hetten de bunun kalkması ve yerine; kimsesiz, 
terkedilmiş çocuklar; kaydının konulması daha 
muvafık olacaktır. Hâkim hakkı takdirini kul
lanırken, bunu bu şekilde, terkedilmiş, kimse
siz kaydiyle, yine hakkı takdirini kendisine bı
rakalım. Nihayet içtimai bünyeye zarar vere
cek çocukların şahsiyeti üzerindeki hâkimin 
hakkı takdirini tahdit etmek doğru değildir. 
Onun için bendeniz, bu tadadi olan şekillerin 
kaldırılmasını âcizane olarak mütalâa ediyorum. 

Sonra bir de bu maddenin içerisinde (V) fık
rası çocukları ikiye ayırarak 7 yaşma kadar 
alelıtlak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
vermesi, 7 yaşından sonra, anormal çocuklarla, 
aylak çocukları Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına, diğer tarafı da Millî Eğitim 
Bakanlığına bırakması keyfiyetinde bir ke
lime unutulmuştur. O da «Korunma, gözetleme, 
bakım, tedavi» dendikten sonra «yetiştirme» unu
tulmuştur. Çünkü onunla ihtisas komisyonu olan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun o ncü 
maddesinde ona da yetiştirme yurdu kurma 
hakkını vermiştir. Bu itibarla buraya da yetiş
tirme kaydının konulması icabeder. Bunda za
ruret vardır. 

Sonra Bütçe Komisyonunun metninden Me
deni Kanununun 11 nci maddesi kaydı Sağlık ve 
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Sosyal Yardım Komisyonu tarafından kaldırıl
mıştır. Fakat burada birşey nazarı dikkatimi 
eelbetti. 11 rıei madde 18 yaşını ikmal eden re
şit addolunur. Evlenenler • de reşit addolunmuş
tur. Fakat burada 18 yaş kaydı konmamıştır. 
Rüşt kaydı konmuştur. Ama bir de 12 nci mad
dede 15 yaşını ikmal eden küçük kendi rizasiy-
le, ana ve babasının muvaff akatiyle mahkemece 
reşit kılınabilir bu vesayet dairesi demektir. Bi-
naenalyh sırf bu nokta iltibasa mahal vermesin 
diye bu şekilde sosyal bünye içine alman çocuk
larda bu reşit kelimesini içine ithal etmek mu
vafık olacağı kanaatindeyim. Maddeye girmezse 
de zapta alınması, ilerde tetkik olunduğunda ko
laylık temin edecektir. Yalnız burada benim 
bir tereddüdüm vardır, madde ile alâkadardır 
ve mevcut Medeni Kanunumuzla sıkı sıkıya 
bağlıdır. Tasarıyı yine tetkik ettim, içerisinde 
herhangi bir suretle velayet toplamak şu veya 
bu şekilde sosyal bünyeye alınan yedi yaşma 
kadar Sağlık ve Sosyala, yedi yaşından sonra 
Millî Eğitime verilecek olan çocukların veril
mesi keyfiyetiyle evvelâ hâkime gidecektir. Hâ
kime gittiği zaman bu çocuğun sağlık müessese
sinde iaşe, ibate ve yetiştirmesi menfaat iktiza-
sıdır diye karar verdi, artık bu suretle, gerek 
vesayet hükümleri ve gerek velayet hükümleri 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına aittir. 
Bu Bakanlık 7 yaşına kadar çocuğu yetiştirdik
ten sonra normallerle kör, sağır ve dilsizler... 
böyle bir kayıt yoktur, böyle olan çocukları
mız da vardır ama bu şümule alınabilir. Bu ço
cuğun Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtına nıale-
dilmesi için hâkimin tekrar bu vesayet dairesin
de vesayeti kaldırması ve Millî Eğitime vermesi 
lâzımdır, mahkeme ikinci bir nez mecburiyetin
dedir. Çünkü onun emvaline tasarruf, memleketin
de malı mülkü varsa, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına aittir bunu kim idare edecektir? Bu 
vaziyet karşısında Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının velayet veya vesayetinin nez'ini mu
cip ne sebep vardır ki, bu hakları Millî Eğitim 
Bakanlığına devredecek? Madde ve tasarı bun
da meskûttur. 

Medeni Kanunla iltibas hâsıl eden bir nokta 
daha vardır. Arzetmiş olduğum gibi, hâkim1 bir 
çocuğu bir müesseseye yerleştirirken bunun se
beplerini de, ki buda bir sebeptir, bunun emva
lini kimin idare edeceği hususundaki ahkâma 
tevfikan, vesayet veya velayeti verdiği kimseye 
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| vermeye mecburdur. Ohalde Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığına bu 
çocukları devrüteslim ederken bunların malları
nın tasarruf ve idaresi için birşey düşünmüşler 
mi? Bu hükmü burada göremiyorum. Burada 
da hükümlerin:birbirine tedahülü vardır. Elbette 
Komisyon Sözcüsü arkadaşımız bizi tenvir ede
ceklerdir. Bunun için burada çocuk emvalinin 
vesayetinin nez'i ile diğer tarafa devrinin veç
helerinden kanunun maddeleriyle veyahut bu ta
sarıda izah edilmemesine göre, Sayın Hulki Ka
ragülle arkadaşımın dediği gibi, tatmin edici gör
medim. Zaten bendeniz de heyeti umumiyesi 
hakkında görüşüldüğü zaman ihtisas komisyo
nunun kabul etliği metnin müzakere mevzuu 
edilmemesini rica etmiştim. Fakat Umumi He
yetin reyi bu şekilde tecelli ettikten sonra, Yük
sek Meclisin, gerek hüküm ve gerekse kelime 
ilâvesindeki hassasiyetine eminim. Bendeniz di
ğer hususlar hakkında, bilhassa diğer kanunlar
la irtibatı noktasından ayrıca mütalâalarını ar-
zedeceğim. 

BAŞKAN — Bir noktayı arkadaşlara teba
rüz ettireyim. 

Hükümetten gelen metinle, Bütçe Komisyo
nuna gel inciye kadar dört muhtelif komisyonun 
hazırladığı metinlerde, tasarının serlâvhasmda 
"kimsesiz ve terkedilmiş" kelimeleri mevcuttur. 
Halbuki Bütçe ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonlarının yaptıkları maddede "kimsesiz ve 
terkedilmiş çocuk" tâbiri yoktur. Buna rağmen 
kanunun serlevhasında "kimsesiz ve terkedilmiş 
çocukların korunması'" ibaresi kalmaktadır. O 
halde ilgili Komisyonun bunu açıklaması ve dü
zeltmesi lâzımdır. 

Dr. FAHRÎ EOEVÎT (Kastamonu) — Ar
kadaşlarım; birinci maddenin bünyesinde .yanlış 
bir zehap uyandırabilecek bazı tertip hataları 
gördüm de onların tashihi için yüksek huzuru
nuza çıkmaya karar verdim. 

"Ana ve babası belli olmıyan ve ana ve ba
basız çocuk" tâbirleri A ve B bentlerini teşkil 
etmektedir. Sonra O bendi geliyor. Diyor ki: 
"Türk Medeni Kanununun' 2.72, 273, 274 ncü 
maddeleri gereğince mahkemelerce korunma: ted
birleri alınmasına karar verilen çocuklardan sı
fır yaşından yedi yaşma kadar olanlarla anormal 
ve fena itiyatlar kazanmış bulunanların". Yani 

{^anormal ve fena itiyatlar kazanmış mânası çıkı-
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yor. Onun için bendenizee bu cümlenin "anor
mallerin ve fena itiyatlar kazanmış olanlar' ' şek
linde düzeltilmesi muvafık olur. Bunun için 
bir önerge takdim ediyorum. Bundan sonra 
Millî Eğitim Bakanı arkadaşımızın kürsüden 
Yüksek Heyete arz ve ifade ettiği keyfiyete ben
deniz- de temas edeceğim. Anormal çocuk deyin
ce ruban anormal çocuk mevzuubahistir, bede
nen olanlar değil. Anormal çocuk bahsinde ar
kadaşımızın şimdi söylediği gibi geri çocuk karak
teri bozuk çocuk, zekâsı noksan çocuk, mânevi ha
yatında şu veya bu çöküntüye mâruz kalan ço
cuklar mevzuubahistir. Yani aklı herhangi bir 
surette geriliğe; aksaklığa mâruz kalmış çocuklar 
mevzuu bahistir. Bu bakımdan bu çerçeve içinde 
sağır ve dilsiz başta gelir. Sağır ve dilsiz tâbirini 
de kullanmıyacağım, tâbirde (ve) fazladır; sa
ğır - dilsiz demek lâzımdır. Yani aradaki tre-
dünyon olacaktır. Sağır - dilsiz olarak anadan 
doğanlar vardır, yani sağır doğnalar, dilsiz do
ğanlar, sağır oldukları için dilsiz olanlar. Bun
larda bir dimağ noksanlığı, geriliği vardır, bir 
dimağ anormalliği vardır, zihnî, akli, hayatın
da, ruhi inkişafında bir gerilik mevcuttur. Bina
enaleyh, bunlar anormaldir. Bu anormal çocuk
lara da Sıhhat Bakanlığının bakması icabeder. 
Millî Eğitim Bakanlığının mesuliyeti çerçeve 
içine bu çoeufcları tevdi etmekte hata olabilir. 
Bunları geliştirmekte; yetiştirmekte sıhhî ted
birler, psyko terapi bununla meşgul olur, 
psişiatri meşgul'olur. 

Binaenaleyh, sade pedagojik diye Maarif Ve
kâletine aktarmaktansa psişiatrik olduğunu ka
bul edip, anormal olduğu için Sağlık Bakanlığı 
çerçevesine sokmanın isabetli- olacağı mülâhaza
sın dayım. 

Onun içindir ki, bendeniz yine bu (O) fıkra
sında iki bölüm var, bu bölümün sonunda dil
siz - sağır ve körlerin reşit oluncıya kadar göze
tilmesi fıkrasının yukarıya geçirilmesi, yani bun
ların geliştirilmesi, yetiştirilmesi keyfiyetinin 
Sağlık Bakanlığına nakledilmesini uygun bulu
yorum. Ona dair de bir önerge verdim. Tensip 
buyurulursa takdim ettiğim bu önergenin tas
vibini rica edeceğim. 

Yine buna miltaaitik olarak ' üçüncü madde 
bir C fıkrası var&i*. O mevzuuBâhs olurken de 
Yüksek huzurtmuaa bir önerge* ile çıkacağım. 

BAŞKAN — Sedad Çumralı. 
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I SEDAD ÇUMRALİ (Konya) — Bir sual 

soracağım, Komisyonun Sözcüsünden. 
BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Muzaffer 

Canbolat nerede? 
SEDAD ÇUMRALİ (Konya) — Arkadaşla

rım, Hükümetin teklifinde, içişleri Komisyonu
nun, Millî Eğitim, Çalışma, Adalet Komisyon la-
nnın hazırladıkları teklifler takdim, tehir de göz-
önünde bulunarak şu esası tesbit ediyor idi: 
«Yoksulluk, bakımscıziık veli veya vasilerinin 
âciz veya kusurlarından, veya herhangi bir se
beple gözetme, koruma eksikliğinden dolayı be
den, ruh ve ahlâk gelişmeleri tehlikede bulunan 
kimsesiz terkedilmiş çocuklar, Medeni Kanunun 
11 nci maddesi mucibince reşit oluncaya kadar, 
diyor.» 

Adalet Encümeni bu 11 nci madde kaydı ha
riç, diğer komisyonlarda aşağı yukarı bu esası 
tesbit ediyordu. Bu maddeyi eline alan Bütçe 
Komisyonunuz şu sualleri sordu ve buna göre 
maddeyi yenibaştan tedvin etmek» zaruretini 
duydu. Hükümetin tasarısı da dâhil olduğu hal
de. Yoksulluk ve bakımsızlık halleri nasıl tâyin 
edilecek, veli ve vasilerinin âciz veya kusurları 
nasıl tesbit edilecek! 

Gözetme, koruma eksikliği nelerdir? Beden 
ruh, ve ahlâk gelişmelerinin tehlikede bulundu-

I ğunu hangi merciler tâyin edecek-? Âczi vardır 
diye, veli veya vasisinin rızası hilâfına bu çoeuk-
lar alınacak mı? Bu sualleri soran komisyonunuz 
cevaben tatbikatta bu tasarıyı uygulıyacaklar 
için, yeter derecede vazıh olmadığını görerek 
arzetiğim maddeyi tesbit etmiştir ki; ilk kısmına 
da Sağlık Komisyonunuz aynen almıştır. Şu 
meseleyi vazıh olarak halletmek ve aydınlatmak 
lâzımdır. Kanunun esası, ruhu, prensipi, bura
dadır. Korunacak çocuklar, hangi çocuklardır. 
Bu tasarı hangi çoeuklarla meşgul olacaktır. 

| Hangi çocukları alacağız? Bunun katî olarak bi
linmesini lüzumlu addettik ve tatbikatta anlayışı 
kolaylaştırmak için de fıkralara ayırdık Bu ta
sarının mevzuuna giren çocuklar şunlardır: 

1. Ana ve babasız; 
2. Ana ve babası belli olmıyaıi; 
3. Kanunu Medeni hükümlerine göre ana 

ve babasından velayeti nezedilip mahkemelerce 
bir müesseseye veya bir şahsa verilmesine karar 
verilen çocukla!?. 

Çocukların tefrik,sebepleri şunlardır: Ana vc-
| babasız bir çocuk ele geçmiştir. Aşağıda dör-
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düneü maddede bunlar yazılıdır. Kimler tara
fından ihbar edileceği yazılıdır. Çocuğun anası, 
babası malûmdur, ama bu çocuğu himaye edecek, 
görüp gözetecek durumda değildir. Çocuk tama
men orta yerde kalmıştır. 

İkincisi de; çocuk'mevcuttur, ana ve babası
nın kim olduğu belli değildir. Yani cemiyetin 
sırtında kalmıştır. Cami duvarının dibinde, ve
ya bir hastane kapısında bırakılmıştır. Bunu 
arayıp ana ve babasını bulamıyoruz. Bu çocuk 
nerede kalacaktır? Bu çocuğu cemiyet içerisin
de avare bırakmamak için bu kaydı da tasarının 
içirişine koyduk. Kanunun 272, 273 ve 274 ncü 
maddeleri mucibince çocuğun şirretliği veya ana 
veya babanın çocuğu üzerindeki fahiş ihmaileleri 
neticesinde çocuk ana ve babanın velayeti dışın
da kalmıştır eve gitmiyor. Ana ve baba bütün 
»•avretlerine rağmen çocuğu eve götüremiyorlar. 

Aksine çocuğun anası var babası yoktur, ba
bası var anası yoktur. Çocuğun himayesinde, 
görülüp gözetilmesinde fahiş ihmaller vardır ki, 
yani velayetin arzettiğimiz dördüncü maddede 
yazılacak mercilerin delaletiyle Sulh hâkimin
den mutlak mânasiyle vesayet dairelerinden 
velayetin nez'ini talep edebilecektir. Velaye
tin nez'i talep edildikten sonra açıkta kalan 
çocuklar bu kanunun hükümlerine tâbi tutula
caklardır. Bu şekilde (Hangi çocuk alınacak
tır) tâbiri gayet Vazıh olarak, mutlak olarak 
hiçbir aksaklığa meydan verilmiyecek şekilde 
tespit edilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh bu 
üç fıkrada tereddüdü mucip bir hüküm gör
müyoruz, vazıhtır: Anasız ve babasızdır çocuk 
ortada kalmıştır, anası babası belli değildir 
çocuk ortada kalmıştır, velayet nez edilmiştir, 
ortada kalmıştır, bunların müessesede yerleşti
rilmesi lâzımdır. Bu çocuklarla meşgul olacaktır. 

f • Fıkrasındaki mahkemeden kaydı 
yalnız 272 - 273 ve 274 ncü maddelere ait de
ğildir. Bu maddenin özünü ifade edebilmek 
için şunu katı olarak ifade etmek zorundayız, 
geçen Oturumda da arzettim, bu maddeyi ya
zarken Türk Medeni Kanununun, Anayasanın, 
Ceza Kanununun ve diğer kanunların hüküm
leri ehemmiyetle gözönünde tutulmuştur. Vela
yet, Kanunu Medeni mucibince ana ve babaya 
verilmiş en mühim ve en kudsi haklardan biri
sidir her ne suretle olursa olsun bu üç sınıfa 
dâhil çocuklardan birisi ele geçirildimi mut
laka velayete ait hükümlerden faydalanıp 
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faydalanıl mıyacağı şu fıkralardan, yazılı hal
lerden birisine tevafuk edip et m iveceği husu
sunda muhakkak karar almak mecburiyetin
dedir. Karar almadan hiç birisini müesseseye 
alamaz. Aksi takdirde Medeni Kanunumuzla 
tamamen tezat hale düşeriz. Bilmiyorum bu 
noktada arkadaşlarımın emrettiği başka bir 
şey var mıdır, arzederim. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Bir sual, Hâ
kimin hükmüyle müesseseye teslim edilecek ço
cuğun emvaline kim tasarruf edecektir? 

SEDAD ÇUMRALİ (Devamla) — Efendim 
arzetmiş bulunuyorum. Hâkim çocuğu bir mües
seseye verecektir, o müesseseyi bu tasarı ile 
kurmuş bulunuyoruz. Çocuğu teslim ederken 
vasi olarak tâyin etmek zorunda kalacaktır. 
Vesayete müteallik hükümler ne idiyse çocuğun 
malları da ona göre idare edilecektir. Çocuğun 
malları Medeni Kanun hükümlerine göre nasıl 
idare edilecekse burada da aynı prensip muha
faza edilmiştir. Medeni Kanuna istisna yapmak 
yolu asla tercih edilmemiştir. Vesayete ait ka
nuni hükümler ne idiyse aynen tatbik edilecek
tir. Bu tasarıya göre müesseseye yatırıldığı za
man vasi müessesedir. 

HULÛS t ORAL (Denizli) — Bir sual: 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına teslim 

edilen çocukların, izahlarına göre, vasisi o mü
essesedir. Demek ki; çocucğun emvaline ait de-
fatir ve kuyudatı tutarak tahtı vesayetindeki ço
cukların emvalinin idaresiyle de orası meşgul 
olacaktır. Böyle olduğuna göre, yedi yaşından 
sonra normal çocuklarla, kör, sağır ve dilsizler 
Millî Eğitim Bakanlığına verileceğine göre, bu 
çocukların vesayetinin selbini, nez'ini mucip se
bep yoktur ki, hâkim o vesayeti nezederek, refe-
derek, Millî Eğitime devri için ne gibi hükme, 
ne gibi sebebe istinadedecektir? 

SEDAD ÇUMRALİ (Devamla) — Bunu lüt
fedip de Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonun
dan sorunuz. Çünkü hakikaten arkadaşımın bu 
noktada işaret ettiği nokta, bizim endişelerimiz 
arasındadır. Medeni Kanunun 274 ncü madde
sinde müessese tâbiri ıtlaki olarak konulmuştur. 
Bu kanuna mehaz bu müesseseleri sıhhat mües
seseleri olarak kabul eden mütalâalara tesadüf 
ediliyor. Buyurduğunuz gayet doğrudur. îki mü
essese çıkmıştır. Hâkim bu müesseseyi sağlık 
müessesesi olarak kabul etmiş hâkimin izni olma-
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dan Millî Eğitim Bakanlığına ait bir müessse 
şeklinde telâkki etmesi tatbikatta.binbir müşkü
lâta sebep olacağını şimdiden kabul etmek lâ
zımdır. 

Arkadaşlarını, ilk fıkraya taallûk eden mü
talâalarımı arzettikten sonra kanunun metninde 
de bizi cidden müşkülâta düşürecek hüküm ve te
reddütler meydana geleceğini tahmin etmek, 
zannetmek mümkündür. 

Arkadaşımın işaret ettiği sıfır yaşı kanuni 
bir tâbir değildir sıfır yaş yerine doğumdan son
ra kaydını ilâve etmek lâzımdır. 

Bundan sonra Fahri Ecevit arkadaşnnızın 
buyurdukları şekilde anormal ve fena itiyatlar 
kazanmış tâbiri vardır. 

Arkadaşlarım, fena itiyatlar kazanmış tâbiri 
de katiyen kanuni tâbir değildir, Medeni Kanu
numuzda böyle bir tâbir yoktur. Bu nasıl tak
dir edilecek, hangi müessese tâyin edecek, ne hale 
girecek, ne zamana kadar gider? Bunun da eava-
bını buna göre almak cidden güçtür. 

Fena itiyatlar kazanmış bulunanlar reşit 
oluncaya kadar, yani vesayet müessesesinin teem
mül etmediği bir ihtiyar hakkmı bu ifade ile 
bir müesseseye veriyoruz. Fena itiyat kazandı mı 
Millî Eğitime tevdi ediyoruz. Fakat fena itiyat 
devam ediyor ne olacaktır? Burada kasıt nedir? 
Neler, hangi kısımlar fena itiyatlardır? Bu me
selenin tatbikatta birçok müşkülâtı mucip alaca
ğı kanaatindeyim. 

Arkadaşlar, bu birinci madde tesbit edilirken 
şunu da arzetmeme müsaadenizi rica ederim. 

Bir kısım çocuk yaratılıyor, bununla imtiyaz
lı bir kısım yaratılmış olunuyor. Esasından da 
ayrılarak geçen oturumda köy okulları inşasında 
keresteyi paralı mı verelim, parasız mı verelim? 
Köylü 20 gün mü çalışsın, 30 gün mü çalışsın, 
derken işin esasından da asıl zararlı vaziye
tinden uzaklaşılarak sistematik bir eğitim bu 
maddede yer almış bulunmaktadır ki, vicdanı
mı temin için bu ciheti ifade etmek zorundayım. 

Bir nokta daha sayın arkadaşlarını; Millî 
Eğitim Bakanlığının buna göre bir müessesesi 
var mı, bir hazırlık yaptı mı? Bu. kanını çık
tı, dört gün sonra tatbik mevkiine konacak
tır. Neyi tatbik edecektir? Millî Eğitim Ba-
kanlığmm hiçbir hazırlığı yoktur. Bu sisteme 
göre istisna yapmayı kabul etmek zorunda ka
lıyoruz, niye, Umumi Maarif Kanunu, maarif 
nizamatı ve talimatnamelerine göre arzettiğim 
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I gibi bu müesseselere yürütmeye imkân yoktuf. 

Çünkü buraya alınacak olan çocuk iki sene üst 
üste sınıfta kaldı mı nizamat ve talimata göre 
mektepten çıkarılır. Bunu Millî Eğitim Bakanı 
çıkaracak mı? Hayır çıkaramaz, çünkü; biz 
bu çocukları cemiyete zararlıdır diye üzerimize 
aldık. Vaziyet böyle olunca bunlar için bir şey 
yapmak lâzım değil mi? Hani Maarif Vekili 
arkadaşımız? Hazırladığı birşey var mı? Bize 
söylesin, bir hafta sonra kanun meriyet mev
kiine girecek. Millî Eğitim Bakanlığı ne düşü
nüyor? Onu da öğrenmek istiyoruz. 

HEŞAD AYDINLI (Denizli) — Sağlık Ba
kanlığının böyle bir mektebi var mı? 

SEDAD ÇUMRALİ (Devamla) — Bu ka
nımda vardır. 

BAŞKAN — Bir noktanın tavzihini istiyo
rum. Burada ana ve babadan deniyor. Yani 
her ikisinden de mahrum olmak şart mıdır? 

SEDAD ÇUMRALİ (Devamla) — Her iki
sinden de mahrum olması lâzımdır* Çünkü ma
lûmu âliniz ana ve babadan biri bulunursa ve
layet hakkı ona verilebilir. 

EMİN HALÎM ERGUN (Ankara) — Bir su
al soracağım. Efendim, velayetin nez'ine mü-
taallik olan kısımlarda tatbikatta hâkimler ve
layetin nez'ine karar vermek için esaslı sebep
ler ararlar, bunların ispatı lâzımdır. Şimdi 
kanunun bu hükmü karşısında bu sebepleri is
pat edecek sıhhat müdürleri midir, zabıta me
murları mıdır, yoksa savcılar mı ? Binaenaleyh 
4 .ncü maddede yazdığımız bu ehliyet tesbit edi
lecek mi, yoksa mahkemeler re'sen kendilik
lerinden mi halledecekler? Bu noktanın tenvi
rini rica ediyorum. 

SEDAD ÇUMRALİ (Devamla) — Arzedc-
yim. Medeni Kanunun madde numarası hatırım
da değil. Zaten bu hüküm mevcuttur. Hatı
rımda kaldığına göre şöyle diyor: Nüfus dai
releri, adliye ve idare memurları vesayeti mu
cip küçük bir çocuğun mevcudiyetine muttali 
olurlarsa derhal o mahallin sulh hâkimine ih
barla mükelleftirler. Hâdise bu hüküm içine 
alınarak dördüncü maddede gösterilmiştir. 
Dördüncü maddede tevsi edilmiştir. İdare âmir
lerinin, adliye memurlarının, nüfus memurla
rının yanında mektep müdürleri, zabıta me
murları, tabiatiyle köy muhtarları da Kanu-

I na konmuştur. Bu şekilde Medeni Kanuna gö-
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re ile yapmak lazımsa, hangi yollardan geçmek 
icabediyorsa çocuklar hakkında aynı yollardan 
geçmek suretiyle mahkemelerin en geniş takdir 
salâhiyetine terkedilcrek onun vereceği karara 
göre ait olduğu müesseseye gidecektir. 

EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Sordu
ğum bu değildi. Eğer sualime Bütçe Komis
yonu muhatap değilse Millî Eğitim Komisyo
nuna sualimi tevcih ediyorum, orası cevap ver
sin. 

BAŞKAN — Maksat muhataptık meselesi 
değildir, meselenin anlaşılmasıdır. Arkadaşı
mız bu işin tanziminde hukuki bilgileri itiba- ., 
riyle Komisyonda en faal vaziyette bulunmuş
lardır. Şunu hatırlatayım ki, dördüncü mad
dede bu işin mekanizması tasrih edilmektedir. 

Dı\ SAİM ALJt DİLEMRE (Rize) — Asıl 
dördüncü maddeyi ikinci madde yapacaklardı. 
Oradan çıkıyor bu iş. 

EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Vesa
yeti mucip bir halden herhangi bir makamı res
mî haberdar olduğu zaman, vesayet dairesine 
bildirmeye mecburdur, onu sormuyorum : Ve
layetin nezine yargıç karar verecektir. Fakat 
yargıcın önünde velinin vazifesini suiistimal et
tiğini kim ispat edecek"? Bunu soruyorum. 

SEDAD ÇUMRALİ (Devamla) — Yine dör
düncü madde ile mütalâa edeceğiz. Müşahhas 
olarak arzedeyim: Köprü altında yakalanmış 
11 yaşında bir çocuk. Yaptığımız tahkikat ne
ticesinde anladık' ki, çocuğun anası var veya 
babası var. Fakat çocuk günler ve aylardan-
beri ana ve babanın himayesinden, görüp gö
zetmesinden mahrum, sahipsizdir, ana ve ba
ba çocukla katiyen ilgilenmemektedir. Böyle 
bir çocuğa muttali olduk mu dördüncü madde
de yazdığımız makam ve memuriyetler vasıta-
siyle muttali olduk mu, çocuğu sulh mahke
meleri huzuruna s*evkedeeeğiz. Sevkederken 
de ne için sevkettiğimizi hepinizin bildiği gibi 
tanzim edilecek bir zabıt varakasında anlataca
ğız. Göndereceğimiz hâkime diyeceğiz ki, bu 
çocuk şu, şu hallerdedir, anası vardır veya ba
bası vardır ama velayet hakkını kullanmamak
tadır, diyeceğiz. Esasen bu zabıt varakasında 
muhtar vardır, veya zabıta memuru vardır, 
bu zabıt varakasiyle savcılık kanaliyle sulh 
mahkemelerine teslim edilecektir. 

BAŞKAN — Dördüncü maddede bu konuyu 
daha esaslı tetkik etmek ve işlemek kabildi r. 
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Buyurun Kemal Özçobaıı. 
KEMAL ÜZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim; Sedad Çumralı arkadaşımızın bütün 
izahatına rağmen auhyamadığım, tereddüt ettiğim 
bir nokta var: Biz böyle hususi bir kanun çıka
rırken ana kanunların hükümlerine riayet et

mekle mükellefiz. Bugün elimizde rejimimize uygun 
bir Medeni Kanunumuz vardır. Onda ufak bir ta-

| dilât yaparken ta Anayasadan itibaren işi tet
kik etmemiz lâzımdır. Bu bir rejim meselesidir. 
Buradaki müesseselerin en küçüğüne dahi ci at
tığımız zaman rejimimiz tezelzüle uğrar. Üze
rinde dikkatle, titizlikle durmamız lâzımdır. 

Arzetmek istediğim şudur : İkinci Maddenin 
(C) bendi 272, 273 ve 274 neü maddeleri içine al
mış. 272 ve 273 neü maddeler tedbire mütaallik-
tir, bunun üzerinde bir izahta bıılunmıyacağım. 
Fakat 274 neü madde velayeti ifadan âciz ve 
mahcur olan, yahut nüfuzunu ağır surette suiis
timal eden veya fahiş ihmalde bulunan ana ve 
babadan hâkim velayet hakkını nezeder. Ana ve 
babadan velayet nezolununca çocuğa; bir vasi tâ
yin olunur. 

Diyor ki, bendeniz bunu basit bir misalle 
izah edeceğim. Arkadaşımın köprü altında bu
lunan diye misal verdiğini değil, bendeniz daha 
yüksek bir aile çocuğunu ele alacağım. Öyle bir 
aile farzediniz ki, düşmüş, içtimai ahlâki vazi
yetleri kötü olan bir aile farzediniz. Fakat bu 
ailenin yani, ana ve babanın çocuklarının bir am
cası veya bir teyzesi bulunabilir. Bu amca ve 
teyzeyi ahlâkan temayüz etmiş ve zengin farze
diniz. Hâkim 274 neü madde mucibince bu ço
cuğu teyzesi ve amcasından zorla alacak mıdır? 

Arkadaşlarını; hukukçularımız tarafından ti
tizlikle üzerinde durulması lâzımgelen nokta; 
milyoner anıca veya teyzesi dururken çocuğu ala
caksınız ve bizim teşkil edeceğimiz bilmem ne
redeki müesseseye vereceksiniz. Halbuki o çocuk 
üzerinde teyzesi veya amcası daha titizlikle du
rur ve terbiyesine itina eder. Onların ellerinden 
almaya ne hakkınız vardır? 

SEDAD ÇUMRALİ (Konya) — Onları ala
nı lyacağız. Eğer mahkeme karar verirse alaca
ğız. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — 274 neü 
maddeyi okuyunuz. Hâkim karar verir; tasa
rının birinci madesi ise şu şu çocuklar dedikten 
sonra, 274 neü maddedeki vesayet altında olan 

I bu çocukların yetiştirilmesi, bakılması Hükümete 
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aittir, diyor. Şu halde bu durumdaki çocuklara 
Hükümet bakacak demektir. Bunun için müesses 
başka bir madde gösterebilir misiniz? 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Kanu
nu Medeni mucibince vesayet dairelerine müra
caat edilir ne demektir?. 

KEMAL ÖÇOBAN (Devamla) — Arkadaş
larım, dördüncü maddeyi de içine alarak zikredi
yorum. Arkadaşımızın aldığı misali alalım, köp
rü altında yakalanmış olan çocuk; buyurduğunuz 
gibi fahiş ihmal var, çocuğun üzerinde velayet 
hakkını iyi kullanamıyandan çocuğu aldınız, 
velayet hakkı nezedildi diyorum, ne yapacaksı
nız? 

SEDAD ÇUUMRALI (Konya) Hâkim 
zengin olan amcasına karar verirse .. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Fakir 
olan amcasına verirse? 

SEDAD ÇUMRALİ (Devamla) — Hâkim 
müesseseye verilmesine, karar verdiği takdirde. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Burada 
müessese diye bir kayıt yoktur. 

BAŞKAN — Dördüncü madde ile İni mev
zuun halli mümkündür, o madde işleyişi gösteri
yor, bu ise, prensipi gösteriyor. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Burada 
bendenizin ilişmek istediğim, nokta; 272 nci 
maddedeki ana ve baba vazifelerini ifa etmediği 
takdirde hâkim muktazi tedbirleri alır, ve mües
seseye yatırılmasına karar verirken, rica ederim, 
dördüncü maddeye veyahut ta ikinci maddeye 
274 ncü maddeyi niçin katıyorsunuz? 273 ncii 
madde ana ve babadan almış, bir müesseseye 
yatırmaya karar vermiş amenna Vasiye veren 
274 ncü maddeyi niçin katıyorsunuz da, ilti
basa mahal veriyorsunuz? Aziz Çumrah'nın 
şimdi 273 ncü madde ile; ana ve babadan al
mışsınız, velayet hakkını nezetmişsiniz, mües
seseye yatırmaya karar vermişsiniz, iş bitmiş
tir. 274 neü madde ona tevakkuf etmez. Vasiye 
verilen çocuklardır bunlar. Vasiye verilince el 
süremezsiniz. Binaenaleyh maddenin 0 bendi
nin içine girmesine lüzum yoktur sanıyorum. 
Çünkü 274 te müesseseseye yatırılma kararı 
yoktur. 273 ncü madde, ana ve babadan alıyor 
ve müesseseye yatırmaya karar veriyor, bu kâ
fidir. Binaenaleyh Medeni Kanunla birinci mad
de hükümleri arasında tezat vardır kanaatinde
yim. Bu hususta bir takrir takdim ediyorum. 
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EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim, dört 

komisyon başka zaviyeden bu maddeyi adlan
dırarak gelmişlerdir. Bütçe Komisyonu kendi
ne göre yeni bir istikamet vermiş, Sağlık Ko
misyonu da ona uymuştur. Bendeniz bu iki ko
misyonun da bu birinci maddeye verdikleri 
şekli müsaadenizle beğenmiyorum, şahsi kana
at, olarak. 

Bir defa anasız ve babasız, sonra anası ve 
babası belli olmıyan t âb rk r in i koymuşlar ki, 
bu, anormal çocukları tophyae^ğız derken nor
ma olan çocukları da anormal yapar, bu tâ
bir o kadar ağır ve o kadar haşindir ki, biza
tihi normal çocuğu anormal yı>Y v. 

Diğer komisyonların tâbirleri daha yerinde
dir, ince düşünülmüştür. Bugünkü modern terbi
ye cereyanlarında öyle şeyler vardır ki, çocuğun 

kafasında kendisini mariz kılacak bir kompleks 
meydana getirmemek için ne gibi tedbirler lâ
zımdır, bunlar inceden inceye aranmaktadır. 
Bilhassa çocuğun kendini küçük görmesi hissi
ni uynadırmamak lâzımdır. Eğer çocukta ken
dini küçük görme hissi uyanacak olursa o, ço
cuk için felâkettir. Onun için bu tâbir bende-
nizce yerinde değildir, buradan çıkarılmalıdır, 
ana ve babası belli olmıyan tâbiri... Bu tâbir, 
açık mânasiyle, affınızı rica ederim, bildiğimiz 
tâbirdir. Çocuk bu sıfatı anladığı zaman bir 
felâkettir, bunu anladığı zaman hem kendisi 
hem de arkadaşları arasında bir felâkettir. Bu 
bizim burada söylemediğimiz kelimeyi mektep
te, dershanede kendisine söylerler. (Kimsesiz 
densin sesleri) Evet kimsesiz tâbiri kâfidir. Ba
husus ki, bu nevi çocukları biz mümkün olduğu 
kadar bir ana ve babaya bağlama yolunu tut
malıyız. Sosyal şey budur. Bunu yapmadığımız 
takdirde felâkettir. 

Diğer bir mesele; sıfır yaş tâbiri. Bu gayri 
ilmi biı şeydir. Bendenizce doğumdan itibaren 
demek yerinde olur. 

Fenaj itiyatlar tâbiri. Üzerinde işlenmemiş, 
bu maddeye uluorta bir şeyler konmuş. Fena 
itiyatlar deniyor. «... yaşına kadar olanlar, a-
normal ve fena itiyatlar kazanmış olanlar re
şit oluncaya kadar...» Diğer komisyonlar, me
selâ Hükümetin teklifi, İçişleri, Millî Eğitim 
ve Çalışma Komisyonlarının bu hususta koyduk
ları tâbir yerindedir, işi fazladan medreseye 
dökmemeli. Hâkimlerin, idare âmirlerinin bir 
takdiri vardır. O kadar telâş etmiyelim. Ana, 
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ve baba çocuklarını kolay kolay ortaya atmaz
lar, bunu yapacklar nadirdir. Bağrından çıkan 
evlâdını dışarı atacaklar binde, yüzde birdir. 
Sanki, çocuklar ortada kalmış gibi konuşup 
duruyoruz tşi böyle medreseye dökmiyelim. 

Sonra anormal meselesine gelince; Sağlık 
Bakanlığı anormal çocukları kendisinde bıra
kıyor. Sağır dilsiz çocukları; döktürün buyur
duğu gibi (V) yoktur. Halbuki burada bir de 
(Ve) var. Millî Eğitim Bakanlığına veriyor. 
Burada iki noktada tezat var. Eğer anormalin 
kendisinde kalması lazımsa bunlar bizatihi 
anormaldir. Sağlık ve Sosyal Bakanlığının Sa
ğır, dilsiz ve körler için Izmirde güzel bir mü
essesesi vardır. Geçenlerde de arzetmiştim. Teş
kilâtını, tertibatını kurmuş; elemanları vardır. 
Bu işi de Sağlık Bakanlığının üzerine alması 
yerinde olur. Çünkü müessesesi vardır. Millî 
Eğitim Bakanlığı müessese kuruncaya kadar 

akla karayı seçer. 
Şimdi arkadaşlar; bu Komisyon, işi elemiş

ler- ve parçalamışlar. Bu parçalama yok mu? 
işi berbat edecektir. Geçen de arzetmiştim, bu 
iş kül halinde müstakil bir umum müdürlük 
halinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
verilsin. Yarın Sağlık Bakanlığı normaldir, 
Millî Eğitim Bakanlığı anormaldir diyecek, 
normaldir anormaldir, normaldir anormaldir 
diye gMip gelecek , tezkereler yazılacak, ço
cuklar da sokakta kalacak, rezil olacaktır. Bu
nu müstakil bir umum müdürlük tarafından 
kül halinde ele alınması yerinde olur. Bu işler 
üzerinde biz de çalıştık, bazı bilgilerimiz var
dır. Tensip buyurursanız teklif ettiğim şekilde 
olursa hayırlı netice verir. Yoksa bu işte bir
birlerine pas vereceklerdir, acemi futbolcular 
gibi. 

ÎSMAÎL HAKKI BALTACIOĞLU (Kırşe
hir) — Efendim öyle zannediyorum ki, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, her şeyden 
önce, bir Sağlık Bakanlığından başka bir şey 
değildir. İçtimai iş bölümü gereğince bu böy
ledir. Eğitim Bakanlığı da çocukları, gençleri 
yetiştirmek, olgunlaştırmak, millî kültürlerini 
sınırlandırma ve bir takım tekniklerle teçhiz 
etmek, cihazlandırmak bakanlığıdır. 

Körler; bunlar gözleri tedavi edilebilir olan 
insanlarsa bunlar normal öğrenimi takip eder
ler. Yahut gözleri açılmamaya mahkûm insan
lardır, bunların biran evvel fiziki ve içtimai 
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muhitlerine intibakları sağlanmalıdır. Bu iş te
davi işi değil, pedagoji işidir. 

Gelelim dilsizlere; Dilsizler pek iyi bilirsi
niz ki, dilli insanlardır. Sağır olduklarından 
dolayı konuşma tekniğini öğrenmemişlerdir. 
Onun için arkadaşım haklı olarak sağır, bir 
tredünyondan sonra, dilsiz diyelim dediler, bu 
daha mevzua uygundur. Bunların tedavileri 
mümkünse tedavi edilir. Fakat bunlar konuş
mayı, inşat etmeyi, bizim gibi konuşmayı, hattâ 
Shakespeare'i inşat etmeyi, tiyatro oynamayı 
öğrenmeleri pedagojiyle ilgilidir. Bu sağır - dil
sizlerin terbiyesini hekimler yapmazlar. 

Dr. FAHRÎ ECEVÎT (Kastamonu) — He
kimler yaparlar. 

İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU (Devam
la) — Rica ederim doktorcuğum, «terbiyesini» 
diyorum, tedavisini değil. îşin şakaya taham
mülü yoktur. «Formation pedagogique» ini pe
dagoglar veya mürebbiler yapar. Hattâ gördü
ğüm bir çok sağır ve dilsiz mekteplerinden biri 
olan Oriniç Sağır - Dilsizler okulunda öğretme
nin kendisi dahi dilsizdi. Orada Shakespeare'i 
inşat ettiler ve mükemmel konuşuyorlar. Yalnız 
biraz sesleri ağır çıkıyordu. Eğer konuştura-
mıyorsak, pedagogların eehaletindendir. Ama 
tedaviyi icabettiren, beyninin bilmem neresinde 
ne varsa o ayrıdır ve hekim işidir. 

Şimdi; Eğitim Bakanının bu vazife hoşuna 
gider veya gitmez; Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı bunu vermek ister veya istemez; mesele 
bu değildir. İşbölümü bakımından nereye gide
cektir? Eğitim Bakanının teklifinden vazgeç
mesini hassaten rica ederim. Bu çocukların eği
tim camiasına girmesi pedagojinin gelişmesi ba
kımından çok hayırlı olacaktır. Nasıl pataloji 
psikoloji normal psikolojide bir çok hamlelere 
sebep oluyorsa anormal pedagojisi de normal 
pedagojinin gelişmesine yardım eder. Takdir 
Yüksek Meclisindir. 

Bu iş bir prensip meselesidir. Ama Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanının İzmir'de gayet 
güzel evi vardır, iyi tefriş etmiştir, orada otur
sun dediler. Onu alırız, Millî Eğitime veririz. 
Doğrusu budur. 

MUHSİN ADİL BİNAL (Konya) — Efen
dim, bendeniz evvelâ Millî Eğitimle kimsesiz 
çocukların ne dereceye kadar alâkalı oldukları 
üzerinde durmak istiyorum. 
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Tasarının son olarak geçtiği Sayın komisyon 

çocuk kelimesi ile beraber Millî eğitimin akla ge
leceğini nazarı dikkate almış olacak ki büyük 
payı Millî eğitime ayırmıştır. Elbette ki çocuk 
eğitimsiz yetişemez, doğru. Fakat arkadaşlarım, 
tasavvur buyurunuz ki Millî eğitimin yetişeme
diği bir yerdeyiz, yani Millî eğitim müessesele
rinin mecburi tahsil çağında bulunan çocukları 
bile eğitim camiasına alamadığı bir yerdeyiz, 
böyle yerlerimiz yok değildir. Maalesef bunu 
burada üzüntü ile tebarüz ettirmek lüzumunu 
duyuyorum. 

Eğer tasarı sadece istanbul ve izmir vilâ
yetleri için düşünülmüşse ona diyeceğim yok. 
Ama sanırım ki Yüksek Meclisten çıkan her 
kanun, bütün memlekette tatbik sahası bulacak 
mahiyette çıkar. 

Konya Milletvekili olduğum için Konya'dan 
bahsedeceğim. Konya merkezinde bile mecburi 
okuma çağında bulunan çocukların hepsini ilko
kullarda okutamıyoruz, okutamıyacak durum
dayız. Bunu bir tarafa bıraktıktan sonra, nor
mal çocuk nerede imkân bulunursa orada Millî 
eğitimin ağuşundadır. Binaenaleyh, bu çocuk
lar, eğer bir yuvaya sığınırlar ve ibu yuva ta
rafından sahavet görürlerse okuma çağma gel
dikleri zaman şayet bulundukları yerde - bunu 
tekrar ediyorum - şayet bulundukları yerde bir 
okuma müessesesi mevcut ise ve bir Millî eği
tim ilkokulu varsa oraya gönderilirler, orada 
muntazaman tahsillerini yaparlar. Bu itibarla 
işi sadece eğitim zaviyesinden nazarı itibara 
alarak tasarının içine Millî Eğitim Bakanlığını 
sokmakta bir zaruret olmadığı mütalââasmda-
yım. 

Aziz üstadım Baltacıoğlu'nun bir tecrübe sa
hası aramış gibi, dilsiz - sağır ve körlerin de Millî 
Eğitime bağlanacak müesseselerde yetiştirme
lerini istemesini kendilerinin meslekleri icabı 
sayarım. Çünkü sağır, kör ve dilsiz adını ver
diğimiz insanlar aslında hasta doğmuş insanlar
dır ve ve son nefeslerine kadar sıhhi bir mu
rakabenin altında bulundurulmak mecburiye
tindedirler. Normal vazifelerini dahi tamamla
mamış olan Millî Eğitim Bakanlığımıza böyle 
bir vazife tahmil edecek normal çalışmaları da 
anormal seyre sokmakla hata edeceğimiz kanaa
tindeyim. 

Bundan başka arkadaşlar; benden evvel ko
nuşan sayın hatipler anasız, babasız çocuklardan 
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bahsettiler ve bunların kanun vesayeti altında 
herhangi bir kötü muhitten alınabileceklerini de 
ifade buyurdular. Bendeniz memuriyet haya
tımda karşılaştığım bir misali arzedeceğim: 

O misal şudur: 1942 yılının Şubat ayındayız. 
Kış en şiddetli tesirlerini yapmaktadır. Odama 
iki gözü iki çeşme halinde akmakta olan 45 yaş
larında dinç bir adam girmiştir. Diyor ki; ben 
Bakırköy hastanesinde hademeyim. Kendim 
Kadıköyünde oturuyorum, bir odam vardır. Ailem 
bundan üç ay evvel öldü. Dün küçük olan iki 
çocuğumu bu odaya kilitliyerek, vazifemin ba
şına gittim. Akşam odaya döndüğüm zaman ço
cuklardan birini soğuktan ölmüş buldum. Ge
riye bir çocuk kaldı. Ne yaptığımı söylememe lü
zum yok. Bir baba, bir de onun bakımsız çocuğu 
ortadadır. Baba hüsnüniyet sahibidir, hayatını 
kazanmakla meşguldür. Ama çocuğunu istediği 
gibi yaşatmaya muktedir değildir. Çok rica ede
rim arkadaşlar, Hükümet böyle çocukları ihmal 
mi edecektir? Baba veya anası vardır diye. Bina

enaleyh anasız ve babasız çocuklar yerine, kimse
siz terkedilmiş ve bakımsız çocuklar demekte, 
cemiyet için duyduğumuz ihtiyacı karşılama yö
nünden mutlak bir zaruret vardır. Maruzatımı 
hülâsa ediyorum: 

1. Bu kanun tasarısiyle kimsesiz terkedilmiş 
ve bakımsız çocuklara bir sıcak kucak arıyoruz. 
Onu bulmak mevkiindeyiz. Bu sıcak kucak, adı 
üzerinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ku
cağıdır. Bu kucağı tam mânasiyle tesbit etmiş 
olmakla aynı zamanda Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının ikinci fonksiyonunu da mânalandır-
mış olacağız ki, bu mâna hakikaten memleket ça
pında büyük bir ehemmiyet taşıyacaktır. 

2. Anasız, babasız veyahut ta anası babası 
belirsiz çocuklar demek çok hatalıdır. Demin bir 
arkadaşımın da burada izah ettikleri gibi pedo-
gojik bakımdan yersizdir. Bu itibarla dört ko
misyonun üzerinde ittifak ettiği ve hakikaten bir 
ihtiyacı karşılıyan kelimeleri kullanalım. 

Bu kelimeler de; kimsesiz bakımsız ve terke
dilmiştir. 

SAlM ALI DtLEMRE (Rize) — Terkedil
miş istemez. 

MUHSİN ADİL BÎNAL (Devamla) — Efen
dim, terkedilmiş olabilir. Fakat bir hayır sahibi 
tarafından benimsenir ve mesut bir çocuk gibi 
yetiştirilebilir. Bizim memleketimizde bunun 
emsali çoktur. Ben kimsesiz ve terkedilmiş, ba-
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kımsız şeklinde maksadın ifade edilmesini teklif 
ediyorum. Bunun için de bir takrir takdim edi
yorum. Karar Yüksek Meclisindir. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Efendim, 
madde üzerinde hayli konuşuldu. Temas edil
medik nokta kalmadı. Eğer Sağlık ve Sosyal 
Vardım Komisyonu maddeyi geri alıp ta bu ko
nuşmalara göre bir şekil vermeyi deruhde edi
yorsa, vakit de geçtiği için daha uzun boylu 
konuşmadan maddeyi komisyona verelim ve bize 
gelecek toplantıda maddeyi yeni bir şekilde ge
tirsin. Yok, komisyon maddeyi almak niyetinde 
değilse bir takrir verelim ve bu takrir üzerine 
konuşalım. Bu konu üzerinde hakikaten çok ko
nuşuldu ve vakit de gecikti. Meselâ Baltacıoğlu 
arkadaşımızın sözlerine karşı arzedilecek geniş 
müşahedelerim vardır, Adalet Bakanlığında böy
le bir müessese mevcuttur iş müessesesi halinde 
işlemektedir. Bu, Ankara'daki suçlu çocuklar 
ıslah müessesesidir. Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı da aynı maksatla yeni kurulacak mü
esseseyi yürütebilecektir. Bunlara girmek iste
miyorum, komisyondan şunu soruyorum: Mad
deyi almak isterler m i l İsterlerse konuşmayı kes
miş olacağız. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYO
NU BAŞKANI Dr. KEMALİ BAYİZİT (Ma
ma) — Efendim bu kanun tasarısı Hükümet
ten geldikten sonra Sağlık ve Sosyal Komisyo
nundan evvel beş komisyondan geçmiştir. He
men hemen komisyonların kabul buyurdukları 
maddeler biribirlerinden pek az değişikliklerle 
ve Hükümetten gelen teklifle paralel gibi bir 
manzara arzeder. Birinci maddede Sayın Büt
çe Komisyonu kimsesiz ve terkedilmiş çocuk
lar, ana ve babasız, ana ve babası belli olmı-
yan, Türk Medeni Kanununun 272, 273, 274 
ncü maddelerine göre mahkemelerce korunma
sına karar verilenler diye tarif etmiştir. En son 
ihtisas komisyonunuz da Bütçe Komisyonunun 
bu tadadi maddesi hükümlerini kabul etmiştir. 
Yalnız bizim komisyonumuz; muhtelif arka
daşlarımın da tebarüz ettirdiği gibi yedi ya
şma kadar normal ve anormal, yedi yaşından 
sonra anormal çocukları Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı müesseselerinde, 7 yaşından son
ra normal çocukları da Millî Eğitim Bakanlığı 
mesuliyeti altında ve müesseselerinde, yetiştir
mek; şeklinde esaslı bir değişiklik yapmıştır. 
Efendim, bu esaslı değişiklik üzerine arkadaş-
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larda büyük bir hassasiyet peyda oldu ve mev
zuun doğrudan doğruya Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığını alâkadar kıldığını, binaena
leyh bu işin bir kül olarak Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığında kalmasını istiyen arka
daşlarımız çıktı. 

Arkadaşlar; mesele bir sosyal konu
dur. Fakat, mesele sosyal bir konudur ve Sağ
lık Bakanlığının bir adı da Sosyal Yardım Ba
kanlığıdır diye, işi bu kelimelerden ele alarak 
mevzuu toptan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına vermek bizim komisyonun çoğunluğu 
reyine göre hiçte uygun değildir. Bu mesele bir 
sosyal konu olduğundan çok daha mühim ola
rak bir eğitim davasıdır da. asıl anlaşılmıyan 
nokta Millî Eğitim Bakanlığına verdiğimiz ço
cuklarda asıl aradığımız şeyin okumak olduğu
na dair bir fikre arkadaşların sahip olmasıdır, 
arkadaşlarımın işi daima bu yönden mütalâa 
etmektedirler. Ama 7 yaşma gelmiş çocuklar 
zaten kanunu mahsusla tahsil çağında bulunan 
çocuklardır. Komisyonumuzun bu işin mesuli
yetini Millî Klğitim Bakanlığına vermesindeki 
tek kasti işin öğretimden ziyade bir eğilim mev
zuu olduğunu kabul etmesindendir. Eğitim işin
de Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık Bakanlığın
dan daha salahiyetli ve daha mücehhezdir. 
Yüksek Heyetiniz 7 yaşından yukarı normal 
çocukların Millî Eğitim Bakanlığı mesuliyetin
de bu müesseselerinde kalmaları esasını kabul 
buyurursa maddenin gerek redaksiyonu ve ge
rek hükümleri üzerinde konuşmak ve bu mad
deyi gayet salim bir şekle getirmek mümkün 
olur. 

Kemal Turan arkadaşımız, sıfır yaşından 
itibaren tâbirinin doğumdan itbaren yedi yaşı
na kadar şeklinde olarak düzeltilmesini iste
diler. Komisyonumuz buna tamamen iltihnk 
etti. 

Hulusi Ora! arkadaşımız, Sağlık Bakanlığı 
müesseseleri sayılırken, yetiştirme yurdunun, 
aşağıda ikinci, üçüncü maddede tadat edildiği 
halde burada tadat edilmemiş olduğuna işaret 
buyurdular; Komisyonumuz bu maddeye "ye
tiştirme yurdunun" konulmasını kabul eder. 

Sonra, Millî Eğitim Bakanının teklifi ve 
Fahri Ecevit arkadaşımızın bu teklife muvazi 
takriri gelmektedir. 

Arkadaşlar, bizim, kör, sağır - dilsizlerin 
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Millî Eğitimin mesuliyetinde ve emrinde bu
lunmasını istememiz, Sayın Baltacıoğlu aı-ka-
daşımızın gayet veciz ifadeleriyle de belirttik
leri gibi işin bir pedagoji mevzuu olduğunu dü-
şünmemizdendir. İhtisas komisyonu olan Ko
misyonumuz bunda zaruret görmüştür. Fakat 
Yüksek Heyetiniz iyiyi görür ve iyisini yapar. 
Bunların Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın emrinde ve mesuliyetinde kalmasını tercih 
buyurursanız, Komisyonumuz buna da mem
nuniyetle iştirak eder. 

Arkadaşlar yalnız bir noktayı aydınlatmak 
isterim. 

Çok kıymetli hukukçu arkadaşlarımın hu
zurunda, bir hekimin hukuk mevzuunu ele al
ması gülünçtür. Fakat vesayet, velayetin nez'i 
meselesi denince, sanıyorum, arkadaşlarım bir 
yanlış anlayışa varıyorlar. Aflarını rica ede
rim, yanlış anlayış tâbirini mazur görsünler. 

Efendim, biz bu maddeyi tedvin ederken 
hukukçu arkadaşlardan rica ettik, Komisyona 
geldiler. Hukuk müşavirlerinden rica ettik, 
Komisyona geldiler. Elbette ki, bu işi doktor
lar anlamaz. Gelen arkadaşlarımız kanunları 
da okuyarak bize anlattılar. Mevzuu şu imiş: 
Gerek Millî Eğitim Bakanlığı emrinde olsun 
gerek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı em
rinde olsun bu müesseselere çocuklar veıiliıken 
vesayetleri Sedad Oumralı'nm izah ettiği gibi 
müessese müdürüne veya müesseselere verilecek 
değilmiş. Bunu bize hukukçular anlattılar. 
Çünkü kimler vasi olamaz diye kanundan bize 
bir madde okudular. Bunun dışında bir adamın 
dörtten fazla çocuğa vasi olamıyaeağı da bir ka
nun hükmünden imiş. Şimdi on binlerce çocuk 
mevzuunda bu müessesenin faraza Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı emrinde olduğunu 
kabul edelim, kanunun bu açık enirine karşı 
nasıl olur da, o müesese müdürünü veya mües
sesede başka birini vasi tâyin eder ? 

Hâkim hükmünü verirken, muhakkak dı
şarıdan vasi arıyacaktır ve tâyin edecektir. 
Vesayet verirken hâkim tereddüde düşer, endi
şesi böylece zail oluyor, demektir. 

Bunu böylece arzetmiş oluyorum; -arkadaş
larımın. affını rica ederim, bizim Komisyonu
muz ana değiştirmemizde ısrar ediyoruz, Sağ
lık Komisyonumuzun çoğunluğu bu büyük dâ
vanın tek başına Sağlık Bakanlığına verilirse 
başarılamıyacağma kanidir. Basarsa da yarım 
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yamalak yapacaktır ve bu vebale Sağlık ve 
Sosyal Yardım Komisyonunuz iştirak etmiyor. 
Bu ana prensipi lütfen kabul buyurursanız bu 
mesuliyet ve iş ayrımı, iki Bakanlık arasında 
taksim edilmiş olacaktır. Maddenin arkadaşla
rımızın kıymetli mütalâalariyle daha iyi bir şek
le geleceğini arzederim. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Bunu 
kimsesiz çocuklar diye değiştireceğiz. Herkes öy
le istiyor. Siz de kabul ettiniz. 

BAŞKAN — Henüz kabul edilmiş değildir. 
Dr. SAİM ALÎ DÎLEMRE (Devamla) — 

öyle ise metruk lâfını da kaldırın. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM Ko. BAŞ

KANI Dr. KEMALÎ BAYÎZİT (Devamla) — 
Hocam, emredersiniz, bütün bunlar halledilecek
tir. Yüksek heyet esas, ana prensipe karar ver
sin, mesele kalmaz. Ondan sonra bütün bu mese
leler hallolur. 

Dr. FUUAD UM AY (Kırklareli) — Bu mad
de kabul edildiği takdirde çocuk işleriyle uğra
şan cemiyetlerin çalışmalarında bir tahavvül vü
cuda gelecek mi? 

Dr. KEMALÎ BAYÎZÎT (Devamla) — Ko
misyonunuz böyle bir şey düşünmemiştir. 

HUULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Arka
daşlar, kısaca birkaç kelime konuşmak için hu
zurunuza çıktım. Affmızı rica ederim; yorul
duğunuzu biliyorum. Kanunu Medeninin 272, 
273 ve 274 ncü maddeleri velayete taallûk eder. 
Oradaki müessesede velayetin nez'i mevzuubahis 
değildir. Sadece 274 ncü maddede tahsisen zik
redilmiştir, oraya münhasırdır. Bir de nesebi 
meçhul olanlarla vesayet mevzuu geliyor. Mev-
zuumuz budur. Sayın arkadaşım, hukukçu ar
kadaşların salâlıiyetsiz oldukları bu konudaki 
kâvrayamayışlaırını ileri sürer gibi oldular. 

Dr. KEMALÎ BAYÎZÎT (Maraş) — Yanlış 
anlaşılmış, öyle söylemedim, 

HUULKÎ KARAGÜLLE (Devamla) — Yan
lış değil, doğru anladım. Mesele bu metinle bu 
dâva halledilemez. Çünkü ana ve babanın ser
vetti sâmânı var. Bu metne göre çocuk meccanen 
beslenmiyecektir. Çünkü dünyada böyle bir şey 
yoktur, bu Medeni Kanuna da aykırıdır. ' 'Ço
cuğun bedeni ve fikrî tekâmülü tehlikede bulu
nur veya çocuk manen metruk 'bir halde kalırsa, 
hâkim çocuğu ana ve babadan alarak bir aile nez~ 
dine veya bir müesseseye yerleştirebilir". 
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Meselâ, demin Sayın Muhsin Adil Binal'ın 

anlattığı gibi betbaht bir adamın çocuğuna baka
maması yüzünden çocuk ölmüştür, nihayet Dev
let bu vaziyet karşısında ufak bir vazife yapsay
dı, adamın bu aczi karşısında bakamadığı çocuğu 
himayeye almış olsaydı, çocuk ölmiyeeckti. Bu
nu düşünmüşlerdir. Çocuk şirretliği hasebiyle 
ana ve babanın emirlerine karşı gelmekte temer
rüt ederse müessir bir ıslah çaresi bulunmadığı 
takdirde ayın .tedbirler, ana ve babanın talebi 
üzerine hâkim tarafından ittihaz edilir. Bu ted
birlerin iltizam ettiği masarif - ana baba ile ço
cuk tediyeden âciz iseler - Devletçe tesviye olu
nur. Nafakaya mütaallik hükümler bakidir. 

Her çocuğun ayrı ayrı hesabını tutacağız, tut
maya mecburuz. Çocuğa bakacağız, çocuğun 
kendi parasiyle bakacağız. Çocuk zengindir, ana
sı, babası yoktur. Çocuğun parasını alıp bakaca
ğız. • Binilir yükün arasında, mutlak olarak, bu 
çocukları, varlıklı olan bir insanı Devlet besiiye-
mez. Bunun için dedik ki, bu çocuklar için ayrı 

ayrı hesaplar tutmak için, döner sermayeli bir 
müesseseye şiddetle ihtiyaç vardır. Her sene 
Muvazenei umumiyeye yardım eder. Vesayet al
tındaki çocuklar da böyledir. 

Sonra, vasi için mutlaka şahıs olmak lâzım
dır. Size Medeni Kanunun buna dair maddesi
ni okuyayım: Sulh Mahkemesi, Vesayet işlerini 
görmeye ehil olan bir reşidi vasi tâyin eder. 

Hatırımda kaldığına göre Fransa'da müesse
se vesayeti vardır. Bizde müessese vesayeti sis
temine gidilmemiştir. Şahıs vesayeti kabul edil
miştir. Bunda da çocuğun kan hısımlarını ter
cih hakkı derpiş olunmuştur. Binaenaleyh, vesa
yet altındaki çocuk bu müesseseye verildiği za
man, malı varsa, malı ile bu çocuğu besliyeceğiz. 
Bunun için bu müesseseye şahsiyeti hükmiye ve
rilmesine lüzum vardır. Bana öyle geliyor ki, 
bu tarz koruyup gözetme değil, hukuki hüviyet 
bakımından tam teknik olarak hukuki bir mesele
dir. Fakat benim çocuklarımın bana ittisali sı
rasında onların sağlıklarını korumak için nasıl 
doktora gidiyorsam, bu tasarının da sayın ihtisas 
Komisyonumuza gitmiş olması da', sırf hukuki 
olmadığından değil, müessesenin bu yolda hare
keti için bu ihtisasa malik olmasındandır. Hü
kümetin tasarıyı şevki, sosyal yardıma bağlı ol
masını istemesinden dolayıdır. 

Binaenaleyh bir de takrir verdim. Bu birinci 
maddeyi, arzettiğim gibi, Adalet Komisyoniyle, 
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Bütçe Komisyonunun maddelerini mezç ve ih
tiva eden, daha kısa bir ifade ile yazdım. Yalnız 
«hükmi şahsiyet» düzelticiyle koydum. Bunu 
kabulünüzü rica ediyorum. 

Bir de birinci maddenin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Komisyonunca tadadi mânada 272, 274 neü 
maddeler diye yazılışı hatalıdır. Çünkü o mad
delerin dışında bir çok hükümler vardır. En 
doğrusu «Medeni Kanun hükümlerince hima
yesi muktazi olan çocuklar» demektir, bunun 
içine hepsi girer. Meselâ Medeni Kanunda ay
rıca - affınızı rica ederim - piçler hakkında hü
kümler vardır. Sonra 255, 256 ve 257 nci mad
delerde vesayete taallûk eden diğer hükümler 
vardır. Ayrıca Belediye Kanununda, Umumi 
Hıfzıssıhha Kanununda hükümler mevcuttur. 
Bunların hepsi bu gibi çocukların bakımı yo
lundadır. Onun için tadadi yola gidersek hatalı 
olur. Bu sebeple Adalet Komisyonunun bu mad
desiyle Bütçe Komisyonunun maddesini mezç 
ve telif eden teklifimin kabulünün ezher cihet 
faydalı olacağına kaniim. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Efendim; 
Komisyon sözcüsü; sıfır yaşından kelimelerinin 
yerine doğumdan itibaren kelimelerinin kabul 
edilebileceğini beyan buyurdular. Fakat zanne
derim ki metinler üzerinde hassasiyetle durmak 
lâzımdır. Bence «doğumdan itibaren» kelimeleri 
zaittir. Çünkü bu «sıfır yaşından» kelimelerini 
tayyettiğimiz takdirde kalacak olan ibare şu
dur : «mahkemelerce koruma tedbirleri alınma
sına karar verilen çocuklardan 7 yaşına kadar 
olanlar...» tabiidir ki, «7 yaşına kadar çocuk» 
tâbirine, bir günlük çocuk da dâhildir. Bu iti
barla «sıfır yaşından» kelimelerinin tayyedil-
mesi muvafıktır. Sonra aşağıdaki maddeler ge
reğince mahkemelerce kelimeleri arasında «hak
ları» kelimesinin ilâvesinin muvafık olacağı ka
naatindeyim. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Afyon Karahisar) 
— Muhterem arkadaşlar, bu tasarının birinci 
maddesini okuyorum, okuyorum bir türlü be
ni tatmin etmiyor; çünkü karışıktır. Ruhtan, 
ahlâktan bahsediyor. Ondan sonra işin içeri-
siue pedogoji giriyor; öyle karışıyoruz ki; şu 
maddeyi okuyan bir vatandaş bundan sarih bir 
mâna çıkaraınıyacaktır. Fransızcada bir söz 
vardır «Ce que l'on conçoit bien s'anonce clai-
rement», yani iyiden iyiye, adamakıllı karar
laştırılmış bir şey, o kadar vuzuhla ifade edi-
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lir kî  onu ifade eden sözler birbirinin arka
sından gelir. Halbuki ben okuyorum, affeder
siniz, anlıyamıyorum. 

Şimdi dert nedir? Bence evvelâ kimsesiz 
çocukların yaşaması meselesidir. Onları öldür-
miyelim. Birinci derecede düşünülecek mesele 
bunların ölmemesi; yaşatılması meselesidir. 
Bunların yetiştirilmesi, Millî Eğitim meselesi 
daha sonra gelir. Efendim, çocuk doğarken 
anası öldü, zaten babası yoktu; amcası da 
yok, bakacak kimsesi yok, ne olacak bunların 
hali? Ben bunu mu düşüneceğim; yoksa âlim 
olmasını, filân zamanda çıkmış, filân yere yit
miş olmasını mı düşüneceğim? 

Arkadaşlar, onu düşünmiyeceğim; cenıi-
yedde bir ferdin kaybolmasına tahammül edemi
yor, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaşıyacak, 
bunu düşünüyoruz. Evvelâ yaşatalım, doğan 
ölmesin, evvelâ ona bakalım. Onun için bu 
maddenin birincisi şöyle olur: Kimsesiz çocuk
lar, bakılmaya muhtaç, yaşamaya muhtaç, ya
şatılmaya muhtaç olan vatandaş cemiyetin yar
dımına muhtaçtır, cemiyet buna bakmaya mec
burdur. 

O halde birinci madde şöyle yazılmalıdır; 
kimsesiz çocuklar. (Metrukmuş, yok bilmem 
şu imiş falan yok.) Kimsesiz çocuklar, içinde 
bulundukları cemiyetin yardımına muhtaçtırlar, 
cemiyet de bunu yapacaktır, işte böyle olursa 
adamakıllı anlaşılır bu. 

Ondan sonra geriye kalır anormal çocuklar. 
Bu anormal çocuklar, kimsesiz de olabilir, 
anası, babası da olabilir, ama bu çocukları ye
tiştirmek maatteessüf hususi eğitime ihtiyaç 
gösterir. Birinci saydığım şeyler içinde anor
mali de dâhil, normali de, hepsi de dâhildir. 
Kimsesiz oldu mu idi cemiyet bakmaya mec
burdur. 

İkincisi, bu arzettiğim ikinci mesele, anor
maldir, kördür, zavallı dilsizdir. Bunun için 
hususi şey ister. O halde bu maddeyi ikiye ayı
ralım. Birinci madde olarak; kimsesiz çocuk
ların yaşaması için diyelim. Ve bunu da ilk 
öğretime; nasıl ki, ilk öğretim ve eğitimi bü
tün yurt çocukları için esas olarak kabul edi
yoruz ve Anayasamızın içinde de behemehal her 
vatandaşın ilköğretime tâbi tutulmasını istiyo
ruz, o halde çocuk yedi yaşında mektebe bağ
lıyacağına nazaran beş sene de ilk öğretimde ge
çireceği müddeti koyalım, eder 12, 
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12 yaşma kadar cemiyet buna bakmaya mec

bur. 12 yaşından sonra çocuk zaten artık ya
vaş yavaş, ufak tefek işler yapıp kendi nafa
kasını kazanacak bir vaziyete gelebilir. O vak
te kadar cemiyete tahmil edelim bit işi. 12 ya
şından sonra çocuk kendi rızkını kazanmaya 
başladı mı bırakalım, diğer vatandaşlardan 
fazla imtiyazlı bir mevki tanımiyalını. Çünkü; 
ona daha imtiyazlı bir mevki tanıyacak olursak 
olursak, bu sefer memleketin bütün vatandaşları, 
zannederim ki, her vatandaş bu memlekette Dev
letin bütün eğitiminden müsavi surette faydala
nabiliyor iddiasında bulunabilir miyiz? Buna im
kân var mıdır? Ohalde nasıl oluyor da böyle kim
sesiz diye, bunlara diğer vatandaşlardan daha 
imtiyazlı bir mevki kabul ediyoruz. Bunu kabul 
etmiyelim. Bu içtimai adalete uymaz. Ohalde 
12 yaşma kadar buna cemiyet bakar diyelim. 
Ondan sonra bu yaştaki bir çocuk ufak tefek iş
ler yapabilir, imkân bulabilirse, zeki falan olur
sa, belki cemiyetin yardımına da mazhar olabi
lir. Belki ilkokulda çok kıymetli bir kabiliyet 
gösterir ve cemiyet ona yardım ederek ortaokulda 
da okutur. Bunlar çocuğun göstereceği kabiliye
te bağlıdır. Ohalde: Müsaadenizle bu maddeyi 
vazıh bir şekle koyalım ve ikiye ayıralım. Bir 
tanesi; kimsesiz, cemiyetin yardımına muhtaç 
çocuklar; diğeri de anormal çocuklar diyelim. 
Ona da Devlet baksın. 

Şimdi arkadaşlar, bu maddenin içerisinde 
Medeni Kanunun da maddelerinden bahsedili
yor. Fakat biliyorsunuz ki, bu Medeni Kanunu 
İsviçre'den aldık, isviçre'de sosyal teşkilât, halk 
topluluklarına tâbi olan sosyal teşkilât o kadar 
mükemmel bir haldedir ki; bizim vaziyetimizle 
kıyas etmeye imkân yoktur. Meselâ: Bugün bir 
kanton ve bir komünde 60 yaşında kaç kişi var 
dediğiniz zaman 10 dakikada cevap alırsınız. Bu 
kadar mütekâmil bir memlekettir. Şimdi bu işin 
bu kadar incesine gitmiyelim. Bu işi iki kısma 
ayıralım. Diyelim ki: biri anormal çocuklar, 
ikincisi kimsesiz, cemiyetin muhafazasına muhtaç 
olan çocuklardır deriz, gayet basit bir şekle so
karız. 

ikinci arzedeceğim mesele de Sağlık Bakanı, 
yahut Çalışma Bakanı bakacaktır, ona aittir 
dem ivelim. Bu gibi işlerin hepsi mahallî idare
lere aittir. Artık bu işe başlıyalım, her şeyi umu 
mi bütçeye tahmil edecek olursak, biz bu işin 
içinden çıkamayız. Bütün medeniyet dünyası 
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öhtmüzdediı\ ,''',MkfÛıtiâliliİ2r,,-'bit":--!-ınillet, bir ; 
kamühitie nltfhtelîf kömüni'telerdün terekküp eder. • 
Biz bul bftyük' köinünifeyİy M y î k 1 içtimai "Varlığı 
böylö tek! ©İiarâl̂  mütâlâa edersek, 'bu kömüriite- , 
yi vücude getiren küdüît'ltüçükr'şeyleT mîtihtefâ • 
ce&atit&tt&ki ütik&lferi' bâzâr r dikkate almazsak, 
buhlâ^'kefıdr işler4Hile köridîlerr meşgul olmazsa, 
kor şey merkezi hükümetten beklenirse bunun 
içinden çıkamayız. Dünyanın Hiçbir yerinde 
böyle bir şey yoktur. Verilim bunları mahallî 
idarelere efendim. Denecektir ki, bunların parası 
yoktur. Korkmıyalım, ziyanı yok, verelim, bunlar 
bunu yapsınlar, sonra gelip bizden para istesin
ler. Desinler ki, bir kanun çıkardınız belediye
lere şu vazifeleri tahmil ettiniz, yapamıyoruz de
sinler. Şikâyet etsinler, ondan sonra biz umumi 
bütçeden yardım çaresini bulalım. Bu işleri bir 
parça bunlara bırakalım. îkinci fıkradaki anor
mal çocukları yetiştirme meselesine gelince; 
bunları mahall idarelere vermek doğru değildir. 
Meselâ bir ilin içinde 20 tane kör çocuk vardır. 
Şimdi bu 20 çocuk için il veya belediye müessese 
mi kursun? Bu yersiz birşey olur. 

Binaenaleyh bu müesseselerin idaresi küçük 
kollektivitelere tahmil edilemez. Bunları Eğitim 
müessesesi dediğimiz müesseselere yerleştirmek 
ve bu müesseseleri de bazı vilâyet merkezlerin
de veya birkaç ilin teşkil ettiği bölgelerde alâka
dar bakanlık bu işler için birtakım müessese
ler vücuda getirebilir. Burasına aklım erer. 
Maddenin ikinei fıkrasının Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına veya Millî Eğitim Bakanlığına 
aittir denmesine akıl eriyor; fakat bu birinci 
fıkradaki mesele, kimsesiz çocuklara bakılması, 
onların hayatının kurtarılması meselesi, çok şü
mullü bir meseledir. Bütün halk tabakalarının, 
bütün kollektiviteleriıı içine yayılan bir mesele
dir. Merkezi Hükümetin bununla vazifedar kı
lınması, işi pratikte tamamen neticesiz kalır. Bu 
itibarla bu birinci maddenin arzettiğim şekilde 
Komisyon tarafından anlaşılır ve hiçbir tered
düde mahal bırakmıyacak şekle sokulmasını rica 
«diyorum. 

Dr. FUAD UMAY (Kırklareli) — Sayın ar
kadaşlar; bu madde aynen kabul edildiği takdir
de Sağlık v« Sosyal Yardım Bakanlığı bazı 
müşkülâta düşüreceğini tatbikat bakımından zan
nediyorum. Birkaç misalle arzedeyim: 

Çocuğun anası var, yahut da yalnız babası 
var, bu ana veya'hut baba bir cürüm işlemiştir, 

10 --''15 sfeıie'ye: mahîrü'm bMi'uştÜr. Altı yaşında 
W' de ; çacüftlarr Yârdir.' ÖMdıt kalmıştır: Bu 
çocuğa anası babası olduğüıitlâu dolayı Sağlık 
\'e Sosyal Yardim 'Bakanlığı'bakmıyâcak mıdır? 

Yahut âna baba varctir, iKisi'de teverrüm et
miştir. Evcfe' yedi'yaşmdân âşâği iki çocuk var
dır,' bunları kurtar'îhalç lâzımdır.' Ana ve babası 
olduğundan dolayı bunlar bu kanundan istifada 
etmiyecek midir? 

Ana ve baba hastadır. Uzun müddet hasta
nede kalmaya mecburdur. Çocukları ortada kal
mıştır. Bunlar kanundan istifade edemiyecek-
ler midir Komisyondan izahını rica ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bir 
çok önergeler verilmiştir. Çoğunluğumuz da 
meşkûk bir duruma gelmiştir. Binaenaleyh Ko
misyonun bütün bu önergeleri alarak konu üze
rinde gereken işlemleri yapmasında fayda mülâ
haza eder misiniz? (Doğru, doğru sesleri) 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİS
YONU BAŞKANI Dr. KEMALÎ BAYÎZÎT 
(Maraş) — Bir kere önergelerin okunması lâ
zımdır. Çünkü önergeler içerisinde Adalet Ko
misyonunun birinci maddesinin kabul edilmesi. 
yolunda bir Önerge vardır. Bu önerge Yüksek 
heyetçe kabul edildiği takdirde zaten Sağlık 
Komisyonunun yapmış olduğu esas değiştirme 
kökünden işi halledecektir. Binaenaleyh Komis
yon hangi fikirden mülhem olarak bunun üze
rinde duracaktır? 

BAŞKAN — Sayın Başkan Meclise dikkat 
buyurmanızı rica ederim. Hiçbir önergeyi reye 
koyamıyacağım. Binaenaleyh gelecek birleşime, 
Çarşamba gününe kadar; gereken tetkikatı ye
rine getirmek gerektir. Onun için Komisyona 
önergeleri tevdi ediyorum. (Reye koymadan Ko
misyona verilemez sesleri) 

Komisyon istiyor, alıyor. 
Dr. KEMALİ BAYÎZÎT (Maraş) — Bir de

fa takrirler okunsun. 
BAŞKAN --- Okunsa da oya, sunamıyacağım. 

Bendenizin arzettiğim nokta, bunları alıp Çar
şambaya kadar ihzari olarak Meclisi âliye esaslı 
bir bilgi arzedebilirsiniz.'Muvafık görüyor mu
sunuz? (Muvafık sesleri) 

Bu şekilde halledilmiştir. 
Şimdi müsaade buyurursanız açık oya su

nulmuş olan tasarıya ait oyların sonucunu arze
deyim. 
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Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü teşki

lâtı hakkındaki 3424 «ayılı kanuna ek kanuna 
(255) arkadaş oy vermiştir. (255) kabul oyu 
vermiştir. 

Muamele tamamdır. Tasan (255j oyla ka

nuniye! kesbetnıiştir. 
Vakit gecikmiştir, gündemimize Çarşamba 

günü saat J5 te devam etmek üzere birleşime 
«on veriyorum. 

Kapanma saati: 19.05 

DÜZELTÎŞLER 

Birleş. »Sahile Sütun satır Yanlış Doğru 

63 

(ili 

63 

505 

505 

505 

2 

2 

2 

27 

28 

33 

Ma, Maliye ve Bütçe Komisyon 
lanın alâkadar 

eden bir teklif ise, tasarının doğ
rudan doğruya 
Savunma ve Maliye Komisyonla-
ma gitmesi 

Ma, Maliye ve Bütçe Komisyon
larına alâkaları sebebiyle hava
le edilmiş ise o Komisyonlara 
uğramadan 
Tasarının doğrudan doğruya 

Savunmadan sonra Maliye ve 
Bütçe Komisyonlarına gitmesi 

>>••-« 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü teşkilât), hakkındaki 3424 sayılı Kanuna ek kanuna 
verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir) 

AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hasan .Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ab met Eymir 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Oya katılmıyanlar 

Reddedenler 
Çekinserler 

Açık Milletvekillikleri 

• 465 . 
• 255 

255 
197 

0 
0 

13 

[Kabul edenler] 
Zeki Tarhan 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
İbrahim R-aruf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergim 
Muammer Eriş 
thsan Ezğü 
Cevdet Gölet 

Fakihe öynıen 
Gl. Naci Tınaz • 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
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BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BÎTLtS 
Muhtar Ertan 
Arif özdemir 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lıitfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrett in Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 
Ahmet Münir Erhan 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Ahmet ihsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Plasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Abidin Ege 
JIulûsi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
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EDİRNE 

Mehmet E. Ağaoğulları 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Dr. ibrahim Tali Ön
gören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabrı Akgöl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Altsoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Bari as 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdıırrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Kâzım Okay 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip Kenan Zaim-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan" Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih înankur 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
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Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Mim Kemal öke 
Ahmet Kemal Silivrili 

İZMİR 
Lâtife Bekir Çeyrekba.şı 
Esat Çmar 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Plamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Baki Tümturk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 
Faik Sel er 
Ömer Taşçıoğlu 
Kesit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail Hakkı Baltacıoğltı 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. F . Şeref ettin Bürge 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Dr. Hulusi Alatas 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh İsparta!ıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Atıf Esenbei 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
ismail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman 
Yaşar Özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kamil idil 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
îrfan Ferid Al paya 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halîd Mengi 
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Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ÖRDÜ 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Fur tun 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RÎZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Ömer Karataş 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Aşkar (I.) 
Hazim Bozca 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Hasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 

B : 65 31.5 
SEYHAN 

Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SÎVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkseş 
Abidin Yurdakul 

[Oya katıl 
Gl. Kâzım Özalp (1.) 

ismail Hakkı Uzunçarşılı 
BÎLEOÎK 

Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Aziz Duru 
Mustafa Fehmi Geiveke'] 
(I.) 
Abdürrahman Konuk 
Cemil 0 / (I.) 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 
(D 

.1948 0 : 1 
TEKİRDAĞ 

Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy ' 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 

Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URPA 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

YOZGAD 
Celâl Arat . 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

Sabit Sağıroğlu 
ERZURUM 

Mesut Çankaya 
Raif Dinç (I.) 
Münh' BLÜsrev Göle (Ba 
kan) 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GİRESUN 
Eşref Dizdar (I.) 
ismail Sabuncu 
Fikret Yüzatlı (1.) 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör ' . ' • 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (I.) 
Rasim Yurdman (I.) 

mıy anlar] 
Gl. Zeki Soydemir 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker (1.) 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. llamdi Berkman (I.) 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin (Bakan) 
Ilışan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
(Bakan) 

ELAZIĞ 
Fahri k arak aya (I.) 
Hasan Kişioğlu (I.) 

ERZİNCAN 
Behçet Kemal Çağlar 
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İÇEL 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adı var 
Ali Rıza Arı 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 
(I.) 
Rec-ep Peker (1.) 
.11. Suphi Tanrı över (t.) 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Benal Nevzat Arıman 

(t) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel (î.) 

KARS 
Mehmet Bahadır (1.) 
Aziz Samih Ilter 
Şerafettin Karacan (t.) 
Zihni Orhon (1.) 

Anka ra ] 
Aydın 1 
Bolu 1 
Erzincan 1 

B : 65 3 1 . S 
Abdurrahman Sürmen 
( ! • ) 

T ezer Taşkıran (I.) 
KASTAMONU 

Tahsin Çoşkan (Bakan) 
Ziya Orbay (1.) 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu • 
Reşid özsoy 
Hayrullah Ürkün 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
ismail Rügtü Aksal 
Nihat Erim 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar . 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Adnan Menderes 
îhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı (1.) 
Mustafa Naim Kara-
köylü (1.) 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Korgl. Ali Rıza Artım-
kal (1.) 

[Açık Millet 
Erzurum 1 
Giresun 1 
İstanbul 1 
Kastamonu 1 

- • • • • « > - € 
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Kâmil Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
a.) 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
(t.) 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
İbrahim Refik Soyer 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 
Hasan Cavid Belûl (1.) 
Dr Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 

SEYHAN 
Kasım Ener (1.) 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SÎÎRD 
Etem İzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 

vekillikleri] 
Malatya 1 
Mardin 1 
Ordu 1 
Tokad I 

KCa~ «—• 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Inceda-
yı (Başkan Ve. 
Enver Kök 

SİVAS 
Nazif Ergin . 
Necmettin' Sadak (Ba 
kan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma (1.) 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Feyzi Eken 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
(Bakan) • 
Sırrı D ay 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Razi Soyer 

VAN 
ibrahim Arvas (î.) 
Muzaffer Koçak 
Rüştü oktar 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Ali Rıza Incealemdaroğlu 
(î.) 
Sabri Koçer 
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