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olup olmadığını, yine demin arz ettiğim profe
sörün yazısından okuyalım. «Doğum kontrolü
de tartışılmamış, bu metodun toplum bünyesiiçin; Türkiye'de doğum kontrolü yeter derece
ne uygun olup olmadığı konusunda araştırma
lar yapılmamış ve neticeleri tesbit edilmemiş
tir.» Bunu da söyliyen bir bilgin, bir âlimdir,
boş bir kimse değildir. Benim kendi bilgim,
şahsi sözüm değil. Binaenaleyh, benim ar
zum şu: Çocuğu istemiyen kimseler ve aile sa
hibi olanlar deldiği zaman onlara doktor bil
gi versin. Vermesin demiyorum. Bunda mu
tabıkım. Onlara lâzımgeletı yardımda bulun
sun. Ama seyyanen bunun peynir ekmek gibi
dağıtılmasına ve efradın üzerinde olan tesirle
rin kaldırılmasına ve bu suretle yapacağı kö
tü ve neticesini akamete kadar götürecek, ucu
beler doğurtacak şekilde olan bu ilâçların mu
bah olarak kullanılmasına mâni olmak zarureti
İvarsısmda olduğumuzu zannediyorum. Onun
için arkadaşlarım, bu maddenin bu dediğim
esaslar üzerinde düzeltilerek, bu şekle ifrağın
dan sonra huzurunuza getirilmesi için bir öner
ge takdim ediyorum. Kabulünü rica edece
ğim. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Bakan.
•SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
KUMA Iv DEMÎR (Bolu) — Değerli arkadaşla
rım, bir hafta önce Salı günü yapılan müzake
reler sırasında Adalet Partisi Orııpu adına de
ğerli arkadaşım. Doktor tlısan Balım kanunun
tümü üzerinde yapılan görüşmelerde olumlu ko
nuşmalar yapmıştı. Bugün kendilerine teşekkür
imkânını bulduğum için ayrıca memnunum.
İsim. üzerindeki tartışmalara, değerli hocam
ve arkadaşlarımın da belirttikleri gibi, esasen
isim konusundaki önerge oylanıp bir.karara bağ
landığı için, cevap vermek istemiyorum, Ama
isim şöyle olmuş, böyle olmuş, Sağlık Bakanlığı
nın başında bulunan bir arkadaşınız olarak bu
na fazla önem vermediğimi, aslında meselenin
ruhunu teşkil eden, tatbikatta mevzuuibalhis mad
delerde bir değişiklik ve kanunun ruhunu değiş
tirecek bir tadilâta önem verdiğimi belirtmek
isterim.
Sayın Koca m em i arkadaşım düşüncelerini
ve düşüncelerimizi bir noktada özetlemiş oldu.
Hiç söz almak durumunu hissetmiyeceğimi umu
yordum. Ancak değerli Bilgin arkadaşımızın ko-
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misinası üzerine bâzı hususları yüksek huzuru
nuzda dile getirmek ihtiyaci'iıı hissettim.
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bilgin, kanu
nun birinci maddesinde belirtilen hususlarda,
istiyen fertlerin istediği zaman, istediği sayıda
çocuk sahibi olabilme imkânlarına sahip kılınma
sının büyük mahzurlar doğuracağını belirtmiş
(bulunmakta ve yanlış anlamadıysam, kanun tat
bikatının muhatabı olarak aileleri ele almasını
belirtmek istemektedir. Bunun mahzurları üze
rinde çok konuşmak mümkündür. Evvelâ tatbi
katı mümkün değildir. Değerli arkadaşım eczacı
dır. Kanunun tatbikatı başladığı zaman daha
aşağıda da izah. edeceğim gibi, bunun tatbikatın
da görev alacak hekimler gerekli müracaatlarda,
eğer verilecek olan i I açsa, ilâçların reçetesini ya
zacaklardır. Veyahut her hangi bir araç tatbik
edilecekse, ilgili personel ve hekim bunları tat
bik edecektir. Şimdi, bu müracaatlar karşısında
hekimler, - değerli arkadaşımızın da mütalâası
nı dikkat nazara alırsak - evlenme cüzdanlarını
müracaatleriyle beraber istiyecekler, demektir.
Evvelemirde tatbikattaki bu büyük güçlüğü de
ğerli arkadaşımın dikkat nazarına alması icaıbeder. Bundan daha mühim bir mesele vardır.
'Türkiye'de bir milyona yakın*1 imam nikâhı ile
'birleşmiş bulunan aileler olduğunu bu Parlâmen
tonun huzurunda hatırlamamak müminin değil
dir. Sık sık, bu şekildeki birleşmelerden doğma
çocukların nüfusa kaydı için kanun tekliflerinin
Yüce Meclislere geldiği değerli 'arkadaşlarımın
malûmudur. Şimdi bu tarz birleşmelerden doğ
ma çocuklar, bu tarz birleşmelerden doğacak
çocuklar aslında kanun tasarısının getirmek iste
diği espri, bu tarz çocukların, istenmiyen ço
cukların önlenmesi esprisidir. Aileleri ,esas aldı
ğımız takdirde kanunla getirmek istediğimizi sağ
lamamız mümkün olamıyacaktır, bunu değerli
arkadaşlarımın takdir edeceklerinden eminim.
Bir hususu önemle belirtmek isterim, arkada
şım bundan önceki konuşmasında da bunda ıs
rarla durdu, ahlâkın bozuk olmamasının barajı
çocuk olmamasıdır.
Değerli arkad aşlarım, bir toplumda, ahlâkı
bozan sebeplenin 'başında,
şaıhısla-rın,
her
hangi bir ihtimalle de olsa, çocuk olacak kor
kusu ile ahlâklı veya ahlâksız olmaları preıısisibirıl savunmak, o toplumu tanumamak de
mektir. Ben bundan önceki konuşmamda da
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