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1. — GEÇEK TUTANAK ÖZBTÎ 

Balıkesir Milletvekili Enıinittin Çaliköz'ün, 
Balıkesir Garı yakmındeki Devlet Demiryolları
na ait araziye dair sözlü sorusu ile; 

Seyhan Milletvekili Sinan, Tekelioğlu'nun, 
İstiklâl Madalyası Kanununa ek kanuna bir 
madde eklenmesine ve Olağanüstü haller süresi-
nece memur ve hizmetlilere yapılacak yardım 
hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan kanun teklifleri, istekleri üzerine, geri 
verildi; 

Niğde Milletvekili İbrahim Refik Soyer'in ve 
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 

Emekli Kanunu tasarısı hakkındaki sözlü soru
larına, Maliye Bakanı Şevket Adalan cevap 
verdi; 

Balıkesir Milletvekili Enıinittin Çeliköz'ün, 
Manyas Gölünün seddeleriyle Aksakal regülâ
törlerinin yapılış maksadına ve Çakoroz Değir
men bendine dair olan sözlü sorusuna, Bayın
dırlık Bakanı Kasım Gülek cevap vardi; 

Antalya Milletvekili Mustafa Korkut 'un; 
Çoruh Milletvekili Asım Us'un; 
İsparta Milletvekili Kemal Turan'm, Millet

vekilliği dokunulmazlıkları hakkındaki Karma 
Komisyon raporları kabul olundu; 

Yaşı yetmişi geçen harb malûllerinden fiilî 
yardıma muhtaç olanlar hakkındaki kanun tek

lifinin reddine dair olan Millî Savuuına Komis
yonu raporu, kabul olundu; 

Emekli, Dul ve Yetim Aylıklarına zam ya
pılmasına dair olan 5107 sayılı Kanunun birinci 
ve dördüncü maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifinin reddine dair olan Millî 
Savunma Komisyonu raporu görüşüldükten son
ra, dikkate alınan önerge gereğince kanun tek
lifi, Bütçe ve Maliye Komisyonlarına verildi; 

Bakanlar ve Devlet Müesseseleri Memurları 
Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki Ka
nunun birinci maddesinin (B) fıkrasının tadili
ne dair olan kanun teklifinin birinci görüşülme
si bitirildi; 

Kimsesiz, terkedilmiş çocukların korunması 
ve yetiştirilmesi ve 4862 sayılı Kanuna bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısının tümü üzerinde bir müddet görüşül

d ü k t e n sonra 
28. V . 1948 Cuma günü saat 15 te toplanıl

mak üzere Birleşime son verildi. 
Başkan Kâtip 

Konya Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
A. F. Cebesoy 8. Pek 

Kâtip 
Samsun Milletvekili 

N. Ftrat 

S o r u l a r 

Maraş Milletvekili Emin Soysal'ın, Ankara 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesinde 
komünist propagandası yapan sekiz öğrenci 
hakkındaki sözlü sorusu, Tarım Bakanlığına 
gönderilmiştir; 

istanbul Milletvekili Senihı Yürüten'in is
tanbul Şehrinin mangal kömürü ihtiyacı hak
kındaki sözlü sorusu, Tarım Bakanlığına gön

derilmiştir ; 
Tekirdağ Milletvekili Ziya Ersin Cezaroğlu'-

nun, ihracına müsaade edilmiyen Trakya yapa
ğılarının ihraç edilmemesi sebebiyle bunlara 
Anadolu yapağılarına nazaran nispî kıymet tes-
biti hakkındaki sözlü sorusu Ekonomi ve Tica
ret Bakanlıklarına gönderilmiştir. 

2. — HAVALE EDİLEN KÂKĞITLAB 

Tasan 
1. — Bina yapımını teşvik kanunu tasarısı 

(1/351) (Bayındırlık, içişleri, Maliye ve Bütçe 
Komisyonlarına); 

Raporlar 
2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

Kanununa ek 4047 sayılı Kanunun geçici birinci 
maddesi hükmünün 1948 yılı sonuna kadar uza

tılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/279) (Gün
deme) ; 

3. — Gümrük muhafaza memurlarının askerî 
teşkilâta göre tensikı hakkındaki 1841 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/148) (Gündeme). 



B İ R İ N C İ OtfUİfetJİlS 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

KÂTİPLER : Dr. Aziz Uras (Mardin), Necmeddin Bahir Sılan (Tunceli). 
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S. — YOKLAMA 

BAŞKAN «— Yoklama yapacağız efendim. 
(Afyon seçim çevresinden yoklamaya başlan-

di). 
BAŞKAN — Müzakereye başlıyoruz efen

dim. 
ARÎP ÇUBUKÇU (Ankara) — Arkadaşlar; 

gelen kâğıtlar arasında bina yapımını teşvik ka
nunu tasarısı vardır. Bu kanun Bayındırlık, İç
işleri, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına havale 

1. — Denizli Milletvekili Hulusi Oral'ın, İş 
Kanununa bağlı işyerlerindeki işçi ücretlerine 
dair Çalışma Bakanlığından sözlü sorusu (6/142) 

2. — Denizli Milletvekili Hulusi Oral'ın, İş
çilerin sağlığını koruma ve iş emniyetine dair 
Çalışma Bakanlığından sözlü sorusu (6/1-14) 

3. — Denizli Milletvekili Hulusi Oral'ın, Ka
lifiye işçi ve işçi evleri ve sitelerine dair Çalışma 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/145) 

4. — Denizli Milletvekili Hulusi Oral'ın, tş 
Kanunu ile ilgili kanunlarda yapılması zaruri de
ğişiklik ve yeni tasan ve tüzüklere dair Çalışma 

1. — Mardin Milletvekili Ol. Kiazım Sevük>-
tekin'in, subay ve askerî memurlara yer değiştir
me tazminatı verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu rapor*» (2/2) [11 

BAŞKAN — Komisyon raporunu arzediyo
nun. 

[11 140 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

edilmiştir. Halbuki mahiyeti itibariyle ticari iş
lerle de ilgilidir. Bu itibarla Ticaret Komisyo
nuna da havale edilmesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Ticaret Komisyonuna da ayrı
ca havale edilmesi istenilmektedir. 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — Baş
kanlık yapsın. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonundan evvel Ti
caret Komisyonuna göndereceğiz efendim, 

Bakanlığından sözlü sorusu (6/143) 

BAŞKAN — Gündemde Çalışma Bakanlığın
dan dört soru vardır, bunlar hakkında Bakan 
söz istiyor. 

ÇALIŞMA BAKANI TAHSİN BEKİR BAL
TA (Rize) — Denizli Milletvekili Muhterem Hu
lusi Oral arkadaşımızın çalışma konularına ta
allûk eden dört sorusu vardır. Bu soruların 
her biri, iş hayatının çeşitli ve geniş izahat isti-
yen önemli konularına taallûk etmektedir. Bu 
husustaki tetkikatımız devam ettiği için bu so
rulara 7 Haziran 1948 Oturumunda cevap arzede-
ceğim. 

(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 

var mı? 
Raporu yüksek oyunuza arzediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Rapor kabul edilmiştir. 
2. — Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal ço

cukların korunması hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri, Millî Eğitim, Çalışma, Adalet, Bütçe ve 
Sağhk ve. Sosyal Yardım Komisyonları raporlan 
(1/137) 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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BAŞKAN — Geçen oturumda söz almış ar

kadaşlar vardır. Bunların bir kısmı sözlerini 
söylemişlerdir, diğerlerine sırasiyle söz verece
ğim. Müsaade buyurursanız bunların adlarını 
bir defa daha okuyayım. 

Hulusi Oral, Reşad Aydınlı, Kemal özçoban, 
Ahmet Tahtakılıç, Nuri Özsan, Gl. Sadık Aldo-
ğan, Emin Soysal, Emin Sazak, Hulki Karagül
le, Hüseyin Ulusoy, Saim Ali Dilemre, Refik Ah
met SevengiL 

HULÛSÎ ORAL (Denizli) — Muhterem ar
kadaşlar, huzurunuza getirilen tasarı içtimai bün
yemizdeki bir yaranın tedavisi ile beraber ay
nı zamanda bünyemizi kuvetlendirmek için ha
zırlanmış çok esaslı hükümleri ihtiva eder ma
hiyettedir. Bu tasarı her vakit ve hemen her-
gün belki bizlerin iç sızısı olan ve nihayet yurt 
içinde kimsesiz, yoksul, metruk, topal, kör, sakat, 
çolak gibi anormal ve bu milletin evlâdı insan
lığın çocuğu olan bunların sıfır yaşından itibav 
ren sinni rüşte vâsıl oluncıya kadar Devletin 
Sosyal bünyesinde bir teşkilâta mal olarak bu 
sosyal aile birliğinde yetiştirilmesi ve onların 
memlekete faydalı kılınmasını hedef tutmuştur. 
Aynı zamanda onların, memlekete faydalı kılmak 
onların ahlâki, bedeni, ruhi, fikrî durumlarını 
memlekete, Türk Milleti karakterine uygun ola
rak yetiştirmek hedefini de ele almıştır. 

Arkadaşlar, bu tasarı; sıfır yaşından 18 .ya
şına kadar olan çocukların alınmasında o çocuk
ların şahsi olarak bünyemizde kendisinin kim
sesizliğini unutturacak, o çocukların yoksulluk 
içinde perişan olmalarına mâni olacak ve kendi 
istidat ve kabiliyetlerine göre içtimai bünyemiz
de vazife vermek suretiyle bünyemizi kuvvetlen
dirmek, sonra da şahsına olduğu kadar ileride 
istihsal ettiği faydalardan kendisine, fakir olan 
ailesine, yoksul akrabasına yardım sağlıyacak 
kadar sanatkâr, bilgili adam haline getirecektir. 
Bu çocukları ne şekilde Türk sosyal bünyemize 
mal edip sinemizde yetiştirmek lâzımgeldiği ko
nusu izah edildiği için bendeniz bilâhara madde
lerde lâzımgelen itiraz haklarını kullanmak üze
re şimdi prensip itibariyle hangi Bakanlığın ve
yahut hangi teşkilâtın buna el koyması lâzım 
geldiği hususunda gelen tasarıdaki vaziyete göre 
noktai nazarımı arzedeceğim. 

Arkadaşlar; 6 komisyondan beşi bu işin ismiy
le müsemma olan Sosyal Yardım Bakanlığında 
toplanmasını ve yalnız Sosyal Yardım Bakaaılı-
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ğı ihtisas Komisyonu da bunu bazı sebeplerle iki
ye bölerek bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından ele alınmasını mütalâa buyurmuş ve 
bir veçhe vererek tadilâtla getirmiştir. 

Şimdi, oraya girmeden evvel biz, kendi bün
yemizi tabiat kanunlarına, elde mevcut kanunla
rımıza, Millî duruma ve içtimai bünyemize göre 
bunları ayarlamak ve icaplarına göre bunları tan
zim etmekle mükellefiz. Tabiat kanunlariyle mü
cadele etmek lâzımdır, fakat anormal mücadele
ler netice vermez. 

Arkadaşlar, çocuk ananın, babanın yani aile
nin çocuğudur. İşte'bütün dünyada yalnız bir yer 
müstesna, aile çocuğun ferdiyetini kabul eder, 
geleneklere göre o çocuk aile nezdinde büyür. 
Reşit oluncıya kadar velayettedir, anasının, ba
basının şefkatinde, merhametinde, her türlü 
himayesinde yetişir. Yetişirken o çocuğun bün
yesine göre ona istikamet verilir. Farzediniz 
ki, beş çocuğumuz var, birisi - Allah muha
faza etsin - kördür, birisi topaldır, birisi fev
kalâde zekidir, birisi de çolaktır. İşte bu ço
cukların her birisinin hassasiyetine göre bir hal 
şekli düşünmekle mükellef olan ana, babadır. 
Bilhassa ana şefkat, baba merhamet duygula-
riyle bunlar üzerinde tir, tir titrer ve birisi 
kör olana kör denmesin diye onun üzerinde da
ha fazla durur, en çok mağdur olan çocuğa 
daha fazla dikkat etmeye mecburdur. Hattâ 
tabiat kanunları dahi ailenin, çocukların, bün
yesine göre hareket etmesini emretmiş ve aile 
uzuvlarının herbirini o suretle tavzif etmiştir. 
Bu sebeple o çocuklar üzerinde ana baba bütün 
hassasiyetini kullanır. Aslolan yetişme değil
dir, aslolan çocuğun tam ve mütekâmil bir 
bünye ile istidadına göre hazırlanmasıdır. îş-
te bu cephedendir ki, çocuk 18 yaşına kadar 
bütün hırçınlığını devam ettirir, şefkat ve mer
hamet hisleri içinde büyür ve tıpkı bir fidan 
gibi yükselir. O büyük bir itina ister. Şu hale 
göre tabiat kanunu olduğu kadar sosyal kanun
lar da bunu icabettirir. Tabiat kanununun kah
rettiği bir çocuğu, öksüz, sakat ve alil bıraktığı 
bir çocuğu, kimsesiz ve metruk olan çocukları 
artık içtimai bünyede, içtimai aileye teslim ede
ceğiz. O içtimai aile kim olmalıdır? Muhtelif 
yerler mi olmalıdır? Hayır. O bir aile şartını 
nefsinde cemeden bir teşekkül halinde bulunan 
bir yer olmalıdır. Bu teşekkül muhtelif yerler
de şubeler açar. Nihayet bunu şöyle ayarlamak 
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lâzımdır; çocuğun sıfır yaşından, süt çocuğu 
yaşından itibaren vaziyetini kontrol ve mura
kabe ile meşgul olacak ancak ve ancak büyük 
hassasiyeti ve ruhi huleti gösteren doktorlar, 
hemşireler, ebeler; hastabakıcılar ve bunlar 
gibi sosyal bünyeyi temsil eden Sağlık ve Sos-
yalda bunu aramaya hakkımız olur. Bunun 
için meseleyi bu cepheden alarak mütalâa et
mek sosyal bünyede sosyal aile teşkilâtında da
ha nüvazişkâr ellere teslim etmek lâzımdır. 
Burada bilhassa - ara yerde istitraden arzede-
yim - çok kıymetli, hürmet ettiğimiz ve tarihe 
mal olmuş bir arkadaşımız da, ki, bu işin ba
şındadır, ismini söylemekte mahzur görmüyo
rum, Sayın Behçet Uz, bu memlekete yeni ku
rulacak olan bir prensip üzerinde bütün kuv
vet ve hassasiyetiyle durmaktadır, binaenaleyh 
bu sosyal aile teşkilâtında her halde muvaffak 
olacaktır, bu, kendisine zevk ve gurur vere
cektir ve memlekete büyük bir hizmet yapmış 
olacaktır. Bu, sosyal aile cephesinden böyle 
olduğu kadar maddi cepheden de böyledir. 

Arkadaşlar, tasarıyı tetkik buyurdunuz, sı
fır yaşından yedi yaşına kadar, tahsil çağma 
kadar alelıtlak çocuklar Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına geçecek, yedi yaşına gelince, 
tahsil çağına giren normal çocuklar, kör, dilsiz, 
sağır çocuklar Millî Eğitim Bakanlığına geçe
cek ve artık o sahada ve onun malı olarak pan
siyonlarda yurtlarda yetiştirilecektir. Diğer 
anormal çocuklar ve tahsili olmakla beraber 
aylak dediğimiz çocuklar, haylaz çocuklar, 10 -
12 yaşındaki bu gibi çocuklar toplanacaklar ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından 
yetiştirilecekler; yurtlarda ve sair yerlerde 
çalıştırılacaklardır. 

Şimdi burada düşünülen sosyal bünyenin ko
runmasıdır. Demin arzettiğim gibi, aile bün
yesinde, sinni rüşte kadar ailenin malı 
olan çocuk, sosyal aile teşkilâtında da 18 e 
kadar ailenin olmakla beraber, yedi yaşmda 
çocukları ayırıyoruz. Bununla bir cepheden bü
yük bir hataya düşmüş olacağımızı tahmin edi
yorum. Eğer aldanmıyorsam, bugün için 
120 000 e yakın bu kanun çerçevesine girecek 
olan çocuklarımız vardır. Bunlardan bini, beş 
bini, on bini kabul edelim, fakat yedi yaşından 
itibaren kör, sağır dilsiz ve anormal çocuklar 
Millî Eğitimin Pansiyonlarında okumak üzere 
bırakırsak, biz bütçemizin büyük bir kısmını 
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oraya vermiş olmaktan ve malî zararlardan baş* 
ka bir de birçok köy çocukları, kasaba çocuk
ları için zekâları, fıtri kabiliyetleri, yetişmeleri 

i itibariyle Devlet bünyesinde, müsabakalarla 
meccani yollardan yükselme imkânları tama-
miyle kapanmış olur Ve nihayet verdiğimiz ço
cuklarımızın paralarını vermek suretiyle mün
hasıran onlar üzerinde bütçeyi tahsis etmiş ola
cağız ki, zekâ, kabiliyet, fıtri ilerleme istidat
larını biraz da engelleme ve baltalama yapmış 
oluruz, ünün için bunları Millî Eğitim bünye
sinde bırakmak ve oraya maletmek bize malî 
cepheden zarar verdiği kadar inkişaf, teşvik, 
müsabaka ve kazanma yollarında da aldığı
mız istikameti, doğru olan istikametimizi dur
durabilir. Onun için o cepheden dahi zarar var
dır. Bundan başka bizde de bütün tabiat ka
nunlarının . emrettiği kaidelerde çalışan kaza
nır, hürriyeti sây, fikir daima esastır. 

Mevcut tahsillerde kim iyi çalışırsa, kim 
muvaffak olur kendini gösterirse, daima ilerisi 
ona açıktır ve bayrağı çeken, ileriye koşan onu 
selâmete götüren daima önde, memleketin en 
ileri gelen adamı ve en büyüğüdür. Binaenaleyh 
burada bu çocukları Millî Eğitime alınanları
nın, tasarıda kazananları kazanacaktır, kazana-
mıyanları çiftliklere, fabrikalara ve sairelere 
verilecektir. Tabiat hepimizi müsavi kılmıştır 
kazananı daima ileri götürmüştür. Halbuki biz 
hepsini alıyoruz, kazanamıyahı geri çevirmiyo
ruz, arada adalet ve muvazene kalmış olmu
yor. 

Kazanıp Millî Eğitime girmesi lâzımgelir-
ken, kazanamıyanları almak suretiyle makus 
bir istikamet tutmuş oluyoruz. Bu tasan konuş
ma mevzuu yapıldığı takdirde bu çocuklar mut
laka pansiyonlara girecektir. Müsabaka yoktur. 

.Halbuki imtihanda kazanan girmek esastır. 
Çalışanlar çalışıp girecek halbuki Sağlık ve 

Sosyal veyahut herhangi bir bakanlıkta (en 
doğrusu Sağlık ve Sosyaldir) bir genel müdürlük 
kurulmak suretiyle bu derdi önleyici bir ted
bir alınabilir, o bakanlıkta bu yurt ve yuvala ı-
da yetişip de Billî Eğitimin normal müsabakala
rına girerek kazananlar, o hayata girerek nor
mal hayat içinde mevkilerini alacaktır. Yoksa 
makûs cepheden hareket ederek, birçok mas
raflar ihtiyar ederek bunu memleket bünyesin
de yapmak iyi bir şey olmaz. Bu yalnız bu cep-

I heden değil aynı zamanda sosyal hayat, çalış-

— asa — 
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ma meselesinde de nazarı dikkate almak lâ
zımdır. 

Arkadaşla]1, her iki partinin programında 
vardır. Böyle kimsesiz, metruk çocukların hi
mayesi sosyal bir dâva olarak hükümlere alın
mıştır. Dizde de zannederim 94 ncü maddedir. 
Hem de bu dâva sosyal dâvalar kısmında ve 
Çalışma Bakanlığını ilgilendiren fasıldadır. Ni
çin? Arkadaşlar; biz öyle bir sosyal dâva kar
şısındayız ki, Yüksek Meclisin yepyeni istika
met verdiği köylü, işçi ve sanat dâvasında bü
tün hassasiyetle bunlarda tam hedeflere var
mak içiu çok yorulmakta ve mütemadiyen uğ
raşmaktadır. İşte bunda da sanatlaşmaya ve 
bütün hıziyle sahayı alanında istikamet alma
ya ve Dünya Devletleri ailesi ve camiası içinde 
Türk Birliği kuvvetini ve istiklâl ve istikame
tini tâyin edecek duruma girmiş olan Devleti
miz ve Hükümetimiz kalifiye işçi bulmak hu
susunda çok geri durumdadır. Bugün îş Kanu
nuna tâbi 500 bin miktarında işçisi bulunan 
Türkiyenin % 10 kalifiye işçisi yoktur. Halbuki 
bütün kuvvetimizle, kudretimizle sanayileşmeye 
girerken ayni zamanda kalifiye işçileri hazırla
mak zorundayız. Bunu nasıl bulacağız? Yüksek 
Meclisteki arkadaşlarım bilirler ki, bazı devlet
ler köylerden zorla adam getirmek suretiyle işçi 
yapmıya çalışmışlar ve köylüleri topraklardan 
ayırmak suretiyle bu müşkülü halletmeye ça
lışmışlardır. Bizim de elimizde öyle bir fırsat var 
ki, bu yüz binlere varan çocukların - Allah 
muhafaza etsin bu çocuklar çoğalsın demiyo
rum - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında 
açılacak olan yeni bir genel müdürlük eliyle 
bu çocukların körü, topalı, sakatı, alili, geri 
ruhlu veya fikirli olanları, veyahut normal olup-
ta işe, sanata girebilecek herhangi bir yolda 
teknisiyen olabilecek şekilde yetiştirilerek sanki 
bir mihrak gibi onları iş hayatına kalifiye işçi, 
işçilik hayatına, kalifiye işçilik, teknisiyencilik, 
mühendisliği ele alsak ve mihraktan aldığı nur
la çocuklarımız Türk endüstrisinde selâhiyet 
sahibi etsek elbette sosyal ve çalışma bakımından 
çok faideli olacaktır. Fakat bunları muhtelif kol
lara ayırarak, arkadaşlarımın kanaatine hürmet 
ederim, Çalışma Bakanlığını alâkadar edeni oraya 
ve Ekonomi Bakanlığını alâkadar edeni oraya, 
maarifi alâkadar edeni oraya diye birçok yer
lere bölmek kararı haline getirilen bu işin mu-
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vaffakiyet sırlarını biraz zedelemek olur. Onun 
için bendeniz muhtelif sahalarda okullara gön
dermekle beraber bir yerde toplamayı ve yetiş
tirmeyi sosyal aile birliği adma faydalı görü
yorum. 

Adlî cepheden de böyledir. 
Arkadaşlar; Medeni Kanunumuzun 265 nci 

maddesinden başlıyan velayetin istimali işinde ve
layette asıl olan ana ve babada velayeti olduğu 
halde mütaakıp maddeler mutlak olarak menet-
miştir. Sosyal hak noktasından müdahaleyi kabul 
etmiştir. O madde der ki : mesleki, terbiyevi, ve di
nî, ahlâki her türlü fikri terbiyeyi bu suretle ce
miyete nıuzur hale getiren ana ve babadan hâ
kim çocuğu alacaktır. Bir aile veya müesseseye 
verecektir. O müessese de bu müessesedir; sos
yal bünyede kuracağımız sosyal aile müessese
sidir. Binaenaleyh hâkim haber alır almaz muh
telif yollardan, tasarıda vardır; derhal çocuğu 
getirterek onun bir müesseseye yerleştirilmesi 
hakkında kararını verdikten sonra çocuk mü
esseseye teslim edilecektir. 7 yaşma kadar Sağ
lık Sosyal Bakanlığına 7 yaşından sonra Millî 
Eğitim Bakanlığına diye karar verilemez. Me
deni Kanunda denirki velayetin nez'i ancak iki 
sene sonra ve nez'i mucip sebeplerin ortadan 
kalkması halinde iade edilir der. Ana babanın 
yolsuz ve uygunsuz hareketleri dolayisiyle elin
den alman velayet hakkı onun ıslahı hal ettiği 
tebeyyün etmedikçe iade olunamaz. Bunun te-
beyyünü de ancak hâkimin kanaat ve karariyle 
mümkündür. Binaenaleyh Sağlık Sosyaldan alı
nıp Millî Eğitime vermek bugünkü mevzuatı
mıza da pek uygun düşmez. Çünkü sebebi nez 
olmaz. 

Arkadaşlar, maddeler gelince arzederim de
miştim. Bunun üzerinde daha fazla Yüksek hu
zurunuzu rahatsız etmek istemem. Noktayı na
zarımı arzettim. Yalnız bu kutsal tasarı ve ya
rın kanun mahiyetini alacak olan hükümlerin 
memlekette bu ilk atılan ve çok devamlı olarak 
geçmişin acılarını ve sokakları dolduran yav
ruların göz yaşlarını dindirecek olan ve nihayet 
Türk milletinin karakterindeki sosyal yardım 
duygusunun bir tecellisi mahiyetinde olan bu 
kanunun, büyük bir hassasiyetle incelenerek 
bu işin bir elde toplanmasını yerinde bulurum. 
Bu suretle verilen 750 bin lira ile değil, belki 
ancak 750 milyon lira ile temeli atılacak bu dâ-
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vanm esaslarını kurarken bendeniz bu işin Sağ- I 
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının çok lâyık 
ve çok nevazişkâr ellerine bırakmanın bu işi 
başarmanın başlıca âmil olacağına kaniim. Bi
naenaleyh sadece Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonu raporunun ele alınması suretiyle değil, 
beş komisyonun raporlarından birisinin ufak 
tefek farkların mühimsenmiyerek müzakere ve 
münakaşa konusu yapılmasını rica ederim. Benim 
teklifim budur. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Muhterem 
arkadaşlar; yoksulluk veya kimsesizlik yüzünden 
bedenî ve fikri tekâmülleri ağır, tehlike içinde 
bulunan, manen metruk 10 binlerce Türk çocuğu
nun mevcut olduğu acı bir hakikattir. 

Bugün bu yavruların hemen hepsi, tam bir 
fizyolojik sefalet içinde ve ahlâki çöküntü halin
dedir. Bu cihet böyle olmakla beraber aynı za
manda gene bunların, bizzat cemiyetini ve içti
mai nizamını türlü yönden tehdit altında tutmak
ta olduklarını da takdir edersiniz. 

Binaenaleyh, Cumhuriyet Hükümetimizin | 
bir vazife olarak şefkatli elini böyle bir yaranın 
üstüne basmasını sevinçle karşılıyoruz. 

Arkadaşlar, geçen Birleşimde Bütçe Komisyo- | 
nu ile Millî Eğitim Komisyonunun hareket nok
talarını ve görüşlerim değerli arkadaşlar açıkla
dılar, ayrıca Sağlık Komisyonunun görüşleri
ni de tenkit buyurdular. 

Sayın Sedad Çumralı ve Tezer Hanını ar
kadaşların bu mütalâalarını dikkat ve saygı ile 
dinledikten sonra iki fikrin ve sistemin karşı kar
şıya çarpıştığını ve Yüksek Meclisin takdirine 
arzolunduğunu görüyoruz. 

Acaba: Bu iki kanaatten hangisi maksadımız 
için daha çok isabetlidir? 

Bütçe Komisyonundan Çumralı arkadaş, baş
lıca (3) mucip sebep ileri sürerek, Sağlık Komis
yonunun tezini çürütmeye çalıştılar. 

Dediler ki: 1) «Bir defa hukuk zihniyeti, hu
kuk esprisi bakımından bu çeşit çocuklar için 
himaye talebi bir hak değildir, bu bir lütuf tur» 
acaba modern devlet telâkkisi böyle bir üstün 
hareket etmek hakkını bize bahşeder mi? 

Şüphe yok ki; Türk Devleti, modern bir 
devlet olmak azmindedir. Ayrıca inkılâbımı
zın rotası unutulmaz Atatürk'ün buyurdukları 
gibi «Muasır medeniyet dünyasının üstüne çık
maktır». 
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[ Hedef bu olduğuna göre; modern bir devlet 

olmanın ve medeniyet yaratmanın temel unsuru 
ise; her bakımdan kuvvetli bir milletin mevcudi
yetidir. 

Binaenaleyh: Bedeni, fikri tekâmülü ciddî 
tehlikede ve manen metruk olan ve yekûnu da 
korkunç rakamlarla ifade olunan bu hasta çocuk
lar Türk Milletinin bünyesinde değiller midir? 
Sosyetenin böyle bir yarasını süratle ve toptan 
tedavi etmek Devlet ve Millet için bir vazife ol
maz mı? Hiç böyle bir lütuf olur mu? 

Meselâ bugün bataklıkları kurutmak Devle
tin ve milletin vazifesidir, bunu istemek ise va
tandaşın hakkıdır. Neden?... 

Çünkü: Bataklıklar her şeyden önce vatanda
şın sağlığını tehdit altında tutuyor ve millî ser
vet ölü haldedir. 

Bu itibarla milletin sağlığını korumak ve 
millî serveti artırmak maksadiyle Hükümet ola
rak harekete geçmeyi bir millî vazife sayıyoruz. 

Beriyanda; sokaklarda dilenen, hamamlarda 
yatan, fiziki ve fikri ve moral bakmadan korkunç 
tehlikelere mâruz olan, bataklığa düşmüş Türk 
çocuklarından müteşekkil bir sosyete vardır.Ma-
alesef bataklık, bizzat bu çocukların kendileridir, 

Bunlar; halde ve istikbalde millî varlığımızı, 
Devletimizi yok etmeye çalışacak olan boyundu-
rukçu yabancı ideolojilerin yerleşmesini ve faa
liyetlerini besliyeceklerdir. Yani bizzat Cemiyet 
ve Devlet nizamı ve Millî Müdafaa bakımından 
Cemiyete, içtimai nizama karşı tehlikeli olacak
lardır. 
Şimdi soruyorum; bu mânevi bataklığı kurut

mak yahut bu bataklığa düşmüş olan sosyeteyi 
süratle ve toptan tedavi etmek bir vazife değil 
midir? 

Saniyen; haydi hukuk esprisi bakımından ço
cuklar için himaye talebi bir hak değildir diye
lim. Fakat bu cemiyette sağlam insanlar vardır. 
Şimdi bu sağlam insanlarla Türk sosyal bünyesi, 
yine kendi sağlıkları için kendisini ve içtimai 
bünyeyi maddi ve mânevi iki cephesi olan işbu 
hastalığın şifa bulmasını, bu batakhanelerin 
ıslahını istemesi bir hak değil midir? 

Sokakta bağıran bir sarhoştan şikâyet etmeyi 
bir hak olarak tanıyan bir hukuk sistemi içinde, 
on binlerce yoksul veya kimsesiz çocuğun kurta
rılmasını istemenin hak olmadığını da düşünmek 
güçtür. Bilmem ki, bu merhameti, sadaka ver-

I meyi hareket üssü saymak yolu insaf, adalet ve 
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hakkaniyete uygun bir hak telâkkisi midir? 

Fikrimce, Sağlık Komisyonu bu bakımdan 
bir zühule düşmemiştir. Bu aziz arkadaşları can
dan tebrik ederim. 

2. — Millî Eğitim Komisyonundan Tezer 
Hanım dediler ki, bu iş sosyal yardım işidir. 
Binaenaleyh, sağlık Bakanlığına aittir ve Çum-
rah arkadaşa paralel olarak doğrudan doğruya 
Millî Eğitim Bakanlığını bu iş ilgilendirmez de
mek istediler. 

Acaba böyle mi? 
Sonra Sağlık Komisyonu ne istiyor? 
Arkadaşlar; Sağlık Komisyonunun tezi şu

dur : Sıfır yaşından 7 yaşına kadar olan bu kabîl 
çocukları Sağlık Bakanlığı himaye etmeli ve ye
di yaşından sonra da normal olan çocukları gö
revi icabı Millî Eğitim Bakanlığı üstüne almalı
dır. Adı geqen sağlık komisyonunun1; bu görü
şünde haklı değil midir? 

Şimdi işin mahiyetine bakalım: Ortada mev
cut olan çetin dâva, çocuklar davasıdır, ve bu 
çocukların talim ve terbiyeleri davasıdır. Acaba 
çocuğun bulunduğu bir yerde, bilhassa bu çocuk
ların yetiştirilmesi mevzuubahis olan bir mesele
de çocukları okuldan, okulu muallim ve müreb-
biden ayırmak mümkün müdür? 

Gerçekte insan yavrusunun iki cephesi var
dır; bunlardan birincisi, maddi sağlık, ikincisi 

de mânevi sağlık cephesidir. Burada maddi sağ
lıktan kastım ; fiziki sağlıktı*. Mânevi sağlık
tan kastimizde; moral ve fikri ve terbiyevi sağ
lıklardır. Şüphe yok ki, bu çocukların fiziki 
sağlığına, Sağlık Bakanlığı bakacak; Fakat talini 
ve terbiyelerini kim yapacaktır. Doktorlar mı? 
Sağlık memurları ile ebeler mi? Bu vazifeyi 
başaracaklardır. Şüphesiz, hayır, çün
kü bu iş bunların değildir. Ancak meslek terbi
yesini almış olan ve pedegojik formasyona sahip 
bulunan daha doğrusu fonksiyonu öğretim ve 
eğitim bulunan muallimlerindir. Bu vazifenin 
mütehassısları Millî Eğitim Bakanlığının içinde
dir. 

Şu halde; yedi yaşından sonra normal olan ço
cukları Sağlık Komisyonu vazife ve mesuliyetin 
hakiki ve mütehassıs sahiplerine teslim etmek 
istemiştir. Mesuliyette birlik ve gayede ittihat 
gibi Çumralı arkadaşın ileri sürdüğü ikinci fi
kirler hakikatte Sağlık Komisyonunun görüşle
rinde mevcuttur. 

194$ 0 : 1 
Sağlık Komisyonu; bir işi yapar gözükmekten' 

vazgeçmeyi tercih etmiş ve işi ehline, yapacak 
olana terketmiş durumdadır. 

Unutmamalıdır ki, bir çocuk 24 saat öğret
men ve mürebbiye muhtaçtır. Bir çocuğun okul
da beş saat kalması fazla bir randıman sağla
maz. 

Sokak, pansiyon, spor sahası, kahve, hasılı 
muhit insanın üzerinde "müspet veya menfi tesir
ler yapar. Karakter ve şahsiyeti teşkil eder. 
Binaenaleyh bu çocukların pansiyonları Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının emrinde dahi 
olsa, işi; mahiyeti icabı çocukları 24 saat mürebbi 
ve muallimin nezaretinde yetiştirmeye mecbu
ruz. 

Hal böyle olduğuna göre, bu iş sosyal yardım 
işidir. Binaenaleyh Sağlık ve Sosyal Yardın Ba
kanlığına aittir. Deyip yükü omuzdan aşır
mak bizi maksada ulaştırmaz. Behemahal iş bö

lümü yapmalıdır . Hakikat Şudur ki, bir çocuk do
ğarken, ve hasta olduğu zaman ebe ve doktora 
muhtaçtır. Fakat bilhassa yedi yaşma girdik
ten sonra bunlar öğretmen ve okula ve terbiye
ciye muhtaçtırlar. 

Doktorlar tâli unsur olarak kalırlar. Hulâ
sa mâruzâtım şudur. Yoksulluk veya kimsesiz
lik yüzünden beden0 ve fikrî tekâmülleri ağır 
tehlike içinde bulunan ayrıca yine bizzat cemiyet 
ve içtimai nizam için bir tehdit teşkil eden bu ço
cukların yetiştirilmesi işi modern Türk Devleti
nin ve Türk Milletinin vazifesi, bu vazifenin 
süratle ve toptan hallini istemek de bizler için 
bir haktır. Bu hareket üssünden yürüdüğünü 
anladığım Sağlık Komisyonumuzun teklifi çok 
yerindedir. Bu suretle mütalâalarımı Yüksek 
Meclisin takdirine arzetmiş bulunuyorum. 

Bu işin bir de malî portresi vardır. Bu çok 
zayıftır, bunu da maddesi geldiği zaman müsa
ade ederseniz arzederim. 

KEMAL ÖZÇOBAN — (Afyon Karahisar) 
— Saym arkadaşlar; kimsesiz, anormal ve terk
edilmiş çocuklar meselesi, yıllardanberi bütün 
Türk efkârı umumiyesini işgal eden en mühim 
mevzularımızdan birisi olduğu halde maalesef 
ihmal edilerek bugüne kadar yüzüstü bırakıl
mıştır. Geç dahi olsa böyle mühim bir tasarının 
Meclise gelmiş olması ancak hepimizde sevinç 
uyandırır. 

Nüfusumuzla, kültürümüzle, ahlâkımızla il-

— Ö36 — 
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gili bir mevzu üzerindeyiz. Tasavvur edi
niz: Bir taraftan nüfusumuzu çoğaltmaya uğ
raşırız, diğer taraftan doğmuş yavruları kendi 
akıbetlerine terkederiz.. Sonları ya ölümdür, 
yahutta cemiyete faydasız, zararlı ve hapisha
neleri dolduran birer şahıs olmaktır ki, buna 
dahi müsaade ederiz, gariptir. Serazat yetişen 
bu çocuklar büyüklerin dahi yapamıyacağı te
şekküller halinde her türlü fena hareketleri ya
parlar. Sinemaları taklit ederler, şebeke halin
de hırsızlıklarda bulunurlar. Yaşları küçüktür, 
kanunun şefkati az bir ceza ile kurtarır. Tek
rar suç işlerler. 

Cemiyet içinde.nizamı ihlâl edici hareketle
rinden başka dilenmek köprü altında yatmak 
gibi, üst ve başları perişan bu yavruların du
rumları yurttaşların vicdanlarını titretir. Ço
cuk Esirgeme Kurumu diye bir teşekkülümüz 
vardır. Fakat bu teşekkülün bütün gayretleri
ne rağmen bu acıklı hale çare bulamamış oldu
ğu malûmdur. Hattâ bu konuda biraz daha ce
saretli olarak Çocuk Esirgeme Kurumları dahi 
nizamnamesindeki hedef ve gayeleri tam mâ-
nasiyle görememiştir. Mamur zihniyeti oraya 
da sirayet etmiş millet şefkat ve himmetini esir
gemediği halde maalesef yer, yer muvaffaki-
yetsizlik ve yolsuzlukları müşahede olunmuş
tur. 

Meselâ: Afyon Karahisar 'mda fakir ve kim
sesiz çocuklar için Afyon halkının yardımı ile 
yapılan muazzam bir binaya kimsesizler yeri
ne daha çok iltimaslı ve hattâ zengin çocukları 
alınmıştır. Hattâ Afyon köylüsünden her sürü 
sihibi bir koyun, her çiftçi sonede muayyen bir 
miktar buğday ve hattâ her tavuk sahibi bir 
tavuk ve inek sahipleri bir inek verdikleri ve 
bu senelerce sürdüğü halde yapılan vait hilâ
fına köylerdeki kimsesiz çocuklardan bir tane
si alınmamış ve yüzbinljerce liraya varan para 
tahsilat hesapları bile tetkik edilmemiştir. Bir 
çocuğu giydirmek, yedirmek karşılığı da olsa 
bu kurum bol bol balolar ve ziyafetler vermek
ten çekinmemiştir. 

Bu tasarının gelişini memnuniyetle karşıla
makla beraber noksan.ve işlenmeye muhtaç yer
leri vardır. 

1. — Kimsesiz veya ana ve babası belli ol-
mıyan çocuklarla Medeni Kanunumuzun. 272, 
273 ve 274 neü maddeleri gereğince mahkeme 
tarafından korunma tedbirleri verilen çocukla-
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nn alınacağı, birinci maddede yazılıdır. 

(C) bendinde yaş tahdit edilmiştir. Fakat 
A ve B bentlerinde yaş tahdit edilmemiştir ki, 
bu karışıklığa sebebiyet verir kanaatindeyim. 

2. — Arkadaşlar; bu çocukların cemiyete 
yaptıkları zarar bakımından kendilerine yardım 
gayesiyle bu tasarı; kanun olacaktır ki,v sos
yal yardım mahiyetindedir. Bu zaviyeden bir 
sosyal yardımdır ve çocuğa bir hak bahşet
mez gibi görünür. Bu noktada Sedad Çumra-
lı'dan ayrılıyorum. Bu çocuklar mensup oldu
ğu cemiyetin kurbanları değil midir, kendile
rinin kurtarılmasını istemek hakları yok mu
dur? Diğer taraftan kendisine zarar veren bu 
halin bertaraf edilmesini Devletten istemesi ce
miyetin de hakkıdır. Bu bakımlardan çıkacak 
kanunun tamamiyle bir hukuk mevzuu oldu
ğunda şüphe yoktur. Kurulacak müesseseler 
ve teşkilât bakımından bu kanun çok lüzumlu 
olmakla beraber kimsesiz, metruk ve hasta 
çocuklar hakkında esasen mevzuatımızda mun
tazam hükümler vardır. Türk Kanunu Mede
nisinde kimsesiz çocuklar hakkında birçok ka
yıtlar varken ve hattâ hâkim bunlar hakkında 
bir vasi tâyin etmek veya bir messeseye yatır
mak gibi tedbir ve kararlar alabileceği yazılı 
iken maalesef; hâkimler tatbik yerini bula
mazlar. . Yine Medeni Kanunda ailesi bakmaz 
ve bakamazsa hâkim masrafı Devlete ait olmak 
üzere ihtiyati tedbirler alır. Esefle kaydede
lim ki, biz kanun çıkarırız. Sanki yeni teşki
lâta memur bulmak istiyormuşuz gibi. Fakat 
hiçbir zaman onun yürümesini temin edecek 
para ve vasıtaları düşünüp temin etmeyiz. Ta
biî o da işlemez. Kanunu Medeni çıkarıldı. Oe-
za Kanunu çıkarıldı. Fakat bunun bir müesse
seye yatırılır, parasını Devlet verir dediği âmir 

• bükümlerini yerine getirmek için ne bir mües
sese açıldı ve ne de hâkimin hükmüne uğramış 
çocuklar için bütçeden para ayrıldı. Medeni 
Kanun cümlesini içine almışken 20 senedir muh
telif Hükümetler onun hükümlerini yerine ge-
tirmiyerek, ihmal ederek belki binlerce çocu
ğumuzun ölümüne, sağ kalmışsa manen ölüm
lerine sebep olmuşlardır. Kendilerini ihmal 
edenleri sağlar ve sürünenlerle ölenlerin ruh
ları asla affetmiyecektir. Burada mevcut nok
sanlığı tebarüz ettirmek için misal verdim. Bu 
bir hukuk mevzuudur. Suçlu çocuklar ve hâ
kimin hükmüne uğramış çocuklar gibi mevzular 
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Adalet Bakanlığım ilgilendireceğine göre ka
nunun yürütülmesinde onun da mesuliyeti bu
lunmalıdır. Bu işi Bakanlar Kuruluna vermek 
yerinde olur. 

Diğer bir noksan üzerinde duracağım : En 
mühim mesele kanunun şümulü içine giren ço
cukları bulmak ve himayeye almak meselesi
dir. Bize düştükçe mi el süreceğiz, yoksa bir 
tarama mı yapacağız?. Tarama yapacaksak 
yüzlerce bakımevi ve müessese ister. Madde 
dört; muhtarlar, zabıta ve belediye daireleri, 
nüfus, adliye ve idare memurlarını ve okulları 
haber vermekle mükellef tutuyor. Azdır. Bü
tün memurları ve bütün vatandaşları mecbur 
tutmak lâzımdır. 

Asd mühim mesele: Tahsis olunan para 
meselesidir. Bununla kaç çocuk kanunun em
rettiği şekilde yaratılabilecektir? Bütçeye konu
lan para gayrikâfidir ve bu para ile bir iş ya
pılacağına şahsan kani değilim. Bütçede bun
dan daha az lüzumlu, yerlere milyonlar ayırdı
ğımız halde mevzu için ayrılan hemen hiçten 
ibarettir. Evvelce ayırıyorduk. Koy, beledi
ye, özel idare ve umumi muvazeneden ayırıp 
düşkünlere, kimsesiz çocuklara baksın diye 
Halkevlerine, Halk Partisine muazzam paralar 
verdi. Devletten, Hükümetten soruyorum; bu 
paralar ne oldu, hangi çocuklar, hangi mües
seseye yatırıldı? Bir çocuğu gösterebilirler mi 
ki, yetiştirip büyütmüş olsun. İçinizde birinci 
devredenberi mebus olanlar var. Medeni Ka
nunu çıkarırken kastınız bu mu idi? Hani hâ
kimin çocuğu yatıracağı müessese? Hep ihmal 
etmişiz bu yavruları. Tekrar temas ediyorum. 
194fi - 1947 - 1948 yıllarında köy, belediye, Hu
susi Muhasebe ve Umumi Bütçeden 20 milyon li
radan fazla para ayrılmış ve Halkevlerine ve
rilmiştir. Bu paraların nerelere sarfedildiğini, -
daha ileriye gidersek yüz milyonu geçen bu pa
ralar hakkında lütfen alâkalı Bakanlar veya 
Başbakan izahat versinler. Tasarıya ekli. me
mur -.kadrolarından tasarruf esası güdülmem iş
tir. Meselâ Yardım İşleri Genel Müdürlüğü 
muazzam kadroyu ihtiva eder. Onun yanında 
bir de kimsesiz ve- terkedilmiş çocukları koru
ma şubesi vardır. 

Buradaki mütehassısın bir vazifesini Umum 
Müdürlükteki mütehassıslar göremez mi idi? 

Meselâ: «Dört sayılı cetveldeki ustaJara ve
rilin dörder yüz lira ücret fazla değil midir? 
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Yukarıda arzettiğim gibi mükemmel bir ka

nun çıkması için acele etmiyelim. Bakanın ace
le talebi yerine düşüne düşüne ve işlenmiş ola
rak kanun çıkaralım. 

AHMET TAHTAK1L1Ç (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar; tasarının ivedilikle müzake
resine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı ta
rafından yapılan teklife itiraz ederken, hakika
ten Birinci Büyük Millet Meclisinde Osmanlı 
Sıhhiye Nezaretine mukabil Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâletinin ihdasiyle yeni bir şuur ve 
anlayışın memleketin içtimai derdine el koyma ar
zusunun oza mandan müşahede edilmiş olduğunu 
görmüş bulunuyoruz. Fakat aradan 20 şu kadar 
yıl geçiyor, bu mevzudaki teşebbüsler tamamen 
mahallî kalıyor ve bir iki cemiyetimizin de boş 
yere Türkiye'ye şâmil gayretler sarf etmelerin
den ibaret kalıyor. Geçen yılların gazete hava
dislerini tetkik edersek îktidar Partisinin türlü 
komisyonlar teşkil ederek bu mevzuu kâh yalnız 
metruk çocuklar çerçevesinden, kâh bugünkü 
geniş görüşle bu işe el koymak istediğini görü
rüz. 

Halbuki bugünkü çerçeve dahilinde yani met
ruk çocuklarla beraber kimsesiz çocukları da 
içine alan bir zihniyetle içtimai düşüncelerle ve 
20 nci asır zihniyetiyle cemiyetin el uzatması 
lâzımgelen, kör, sağır, dilsiz gibi malûl çocuk
ları ihata edici bir zihniyetle ele almak teşebbüs
lerinde bulunulmaktadır. Fakat yine dikkat 
ettik ki, bir zaman Dalaman Çiftliğinde bu gibi 
çocuklar için yurt açarak bu çiftlikte bu gibi
leri geçindirmek ve iş sahibi yapmak yolu güdül
müş idi. Zannediyorum bir defa da Sağlık Şû
ramızın mevzuu olmuştu bu konu. Fakat yine 
halledilemeden kalmıştı. Nihayet bugünkü tasa
rının gelmesiyle, evvelâ Hükümetin mucip lâyi-
hasındaki görüşüyle ihtisas komisyonlarının bir
birini tutmıyan tadilleriyle tasarı Yüksek.Mec
lise gelmiş bulunuyor. 

Arkadaşlar; bir derde kanun yapmakla 
el konulmuş olmaz. Eğer o kanun mevzuunu 
iyice tarif ve tahdit etmiyorsa hal yollarını da 
tesbitte maddi imkânlar da derpiş etmemişse, 
o kanunun muvaffak olması güçtür. Binaenaleyh 
benden evvel konuşan, arkadaşlarım tasarının 
Meeilse gelmiş olmasını memnuniyetle kaydet
melerine rağmen, ben bugünkü haliyle, şu şekli 
ile tasarının dâvanın halli için bir başlangıç ve 

— 538 — 



B : 64 28.5 
mctud tesis etmek için vazıh ve derdi hallediei 
mahiyette olmadığı kanaatindeyim. 

Filhakika arkadaşlarım, memleketimizin bu 
mevzuda ananelerini realitelerini tetkik ettiğimiz 
zaman vakıf ve imaretleri görürüz, bir takım ce
miyetleri görürüz, halen yaşatılmakta olan yer 
yev müesseseleri görürüz. Meselâ, bunlardan Ga-
lata Çocuk Dispanseri, Rize Çocuk Yuvası, 
Kimsesizler Yurdu, Fatih'teki yurt, Ankara Ma
ki Kreş, okullardaki, şimdi okul aile birliği ha
linde idame edilmek istenilen yardım teşkilâtı, 
sonra işçi teşkilâtının vücuda getirdiği çalışan 
anaların çocuklarını korumak için vücuda geti
rilen müesseseler görürüz. Bu iş arkadaşlar tam 
mânasiyle mahallî imkânlarla, mahallî ölçüler
le nihayet şefkat ve teavün hisleriyle şimdiye 
kadar yürütülmüş yahut da nispeten ıstıraplar 
tehvin edilmeye çalışılmıştır. Bir anda biz 194S 
bütçesine konmuş olan 750 000 liralık tahsisatın 
gölgesinde yalnız metruk çocukları değil, kim
sesiz çocukları, körleri, dilsizleri, sağırları, da 
ihtiva eden bir kanun getiriyoruz. Ve derhal 
bütün bu nevi çocukların imdadına yetişmek 
için ortaya çıkıyoruz aslında cemiyeti rahatsız 
ediyoruz. 

Arkadaşlar; bir arkadaş löO bin çocuktan 
bahsetti. Diğer bir arkadaş 120 bin çocuktan 
bahsetti. Evvelâ şimdiki halde bu 120 bin ço
cuğun nasıl yurt içinde yaşadığını, nasıl şefkat a 
ınazhar olduklarını, sağırların, dilsizlerin ne hal
de olduklarını, .metruk çocukların ne halde bu
lunduklarını müşahede etmek ilk yapılacak iştir. 
Dikkat ederseniz hiçbirimiz bu müşahedeyi yap
ını ya cesaret edememiş bulunuyoruz, hattâ Hü
kümet dahi. Çünkü Hükümet nazari bir görüş
le, efendim; nüfusumuzu artıracağız diyor. Nü
fusun artırılması ise; doğan çocuğun korunması 
ile başlar. Doğan çocuğa süt temin etmek; bun
ları korumak lâzımdır. Sonra da bu çocuk yedi 
yaşma girdikten sonra onu yetiştirmek, kültü
rünü temin etmek lâzımdır. Dâva güzel, fakat 
biz kimsesiz çocuklara geçmeden onları tefrik et
meden, metruk çocukları tesbit etmeden, yurt 
içinde evvelâ doğanın sağlığını nasıl koruyabi
liriz.' metruk çocukların çoğalmaması için ne gibi 
tedbirler alabiliriz.' Nihayet büyük şehirlerde 
vicdanı âmmeyi rahatsız eder gördüğümüz için 
büyük bir ıstırap olarak ele aldığımız ve fakat 
köyde de kasaba ve küçük şehirlerde de aynı iç-
limai âkibeti yaşıyan çocuklar hakkında ne ya- | 
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pabileceğiz.' Bunların hiçbirisini düşünmeden 
derhal ortaya müessese getiriyoruz ve diyoruz ki; 
kimsesiz çocukları, metruk çocukları ve malûl 
çocukları nerede, zabıta, idare âmiri, adliyeci, şu, 
bu memurlar görürlerse derhal alâkadarlara bil
dirirler ve Hükümet bunları bu kanunun hazır
ladığı müesseselerde korur ve yetiştirir. 

Arkadaşlar; bu yurtta içtimai muvazenenin 
nasıl teessüs ettiğine dikkatle bakmak lâzımdır. 
Samsun'da bir gün bir cenazede fevkalâde kala
balık gördüm. Belli idiki halkın hürmetine, iti
madına lâyık olmuş bir insana ebedî istirahatgâ-
hma giderken bir saygı gösterilmekte idi. Sokul
dum kimdir, bu ölen zat diye sordum, arkadaşlar 
bana şu cevabı verdiler. Bu zat Samsun'da bir 
tütün kumpanyasının kapıcısı idi. Bu kadar şef
kat, hürmet kazanmasına sebep nedir dedim. Bu 
zat kumpanyada çalışan kadınların çocuklarına 
bir oda hazırlanmıştı, kendisi de kapıda beklerdi. 
Bir gözü kapıda ve bir gözü de çocuklara bakar. 
Daima onları dikkat altında bulundururdu. Böy
lece şefkatli, merhametli iyiliği sever bir adamdı. 
Şu halde cemiyet çalışan kadının çocuğuna bu 
neva bir alâka ve şefkate minnettarlık, saygı du
yacak tarzda kendi kaderini, kendi imkân biriy
le yaşamaktadır. Size bu vadide bazı misaller de 
arzedeyim: Geçenlerdeki konuşmalarda bu ta
sarı diğer tasarılarla beraber geldiği zaman söy
lemiştim. Galata Nahiyesinde mahallî imkânlar
la bir dispanser yaşatılmaktadır. Bizim Sağlık 
Bakanlığı bu dispansere bir hemşire temin ede
memiştir. 

Rize'de bir çocuk yuvası vardır. Bu çocuk yu
vası o mahallin imkânlarına göre ve mahallî gay
retler, yardımlarla meydana getirilmiştir. Biraz 
Devlet himmet ediverse kendi muhitinin kimse
siz çocuklarını barındırabilecek bir vaziyete ge
lebilir. Diğer taraftan Ankara Maki kreşimize 
Ankara kazalarında bulunan metruk çocukları
mızı toplamak imkânına sahip değiliz. Nitekim 
İcap» komşu olan Ayaşta anası?; kalan bir çocuğu 
yardıma muhtaç olan baba beş on defa getirdiği 
halde bu kreşe yerleştirememiştir. Sebebi? Biz 
kreşte en varlıklı ailenin sahip olmadığı imkân
larla suni bir yetiştirme, suni bir içtimai yardım 
zihniyeti takibetmekteyiz. 

Okul Aile Birliklerini tetkik ediniz eğer yar
dımlar muhitin ananesine ve imkânlarına uydu-
rulmuşsa o okul - Aile Birliği daha verimli olu
yor, hic olmazsa mektebe giden çocuklara bir 
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sıcak çorba vermek imkânını buluyor. 

.Sonra Çocuk Esirgeme Kurumu için yıllarca 
ve yıllarca köylerden para toplanmıştır. Fakat 
bir tek köylü çocuğuna Çocuk Esirgeme Kuru
mu tarafından yapılmış bir tek yardım yoktur. 
Çünkü köy her işte olduğu gibi kaderini yaşar 
yardıma muhtaç çocuklara ait derdini hallet
meye çalışır. Şahsan ben kendim şöyle bir tec

rübenin içinde bulundum : Köyden para. istemeye 
gitmeden evvel, şu Çocuk Esirgeme Kurumu
nun maksat ve gayelerini köylüye anlatmak 
için ona bir örnek verilmesini istedim. Haki
katen yeni doğan bir çocuğa basit bir kundak 
gönderildiği anda köylünün yardımı bir kat da
ha fazla olmuştur. 

Arkadaşlar, şimdi size değişik misaller atf
ederken söylemek istediğim asıl mesele şudur: 
Bu mevzuu ne tarif edilmiştir, ne kemiyet ba
kımından ölçüler ele alınmış ve ne de memle
ket şartlarına göre memleketimizin anane ve 
imkânlarına göre bunu halledici bir görüş bize 
getirilmiştir. Yalnız elde 750 bin lira tahsisat 
vardır bu tahsisat ile büyük şehirlerde metruk 
•ve serseri insanlara kısmen yar ve ağyara kar
sı bir şey yapalım diye içtimai olmaktan ziya
de siyasi bir teşebbüse geçmiş durumdayız, iki 
mevzuu hiçbir zaman politik zihniyetlerle el 
konacak bir iş değildir. İstanbul'da evvelce 
zannediyorum eski vali ve belediye reisi z a 
manında bu metruk ve serseri çocukları koru
mak ve yetiştirmek için yuva açıldı. Çünkü is 
daha ziyade mahallî imkânlarla ve mahallî öl
çüde halledilecek bir iş•• mahiyetinde idi. Fa
kat temadi ettirilememiştir. Yer ye)' «Topkapı 
Fukaraperver Cemiyeti», Yardım Sevonler Ce
miyeti, falan .yerdeki şu teşebbüs gibi gayri 
mütecanis ve organize edilmemiş müesseseler 
vardır. Şimdi, 700 000 kilometre sahada tasav
vur edilen 40 bin köyü ve şu kadar şehri Hü
kümet elbette nazarı itibara alacaktır. O hal
de Hükümet bu kadar sahada ve 40 bin köyde 
yerleşen 18 milyonun bu içtima derdine nasıl 
el koymuştur? Şöyle koymuştur: bir umum 
müdürlük mü, iki. müstakil müdürlük mü yapa
lım, yoksa bu işte içtimai muavenet tarafı mı 
kuvvetlidir veya yedi yaşından sonra terbiye 
mevzuu mu galiptir, yoksa bakım kısmı mı 
ehemmiyetlidir?... Meselelerini halletmeye, ça
lışmışlardır. Meseleyi bu noktaya kadar getire-
bilmişsek iş kolaydır. Meseleyi hemen müle-
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hassıslarına havale ile çabucak neticeye bağ
lanmak mümkündür. Fakat verdiğimiz misal
lerden anlıyacağımz gibi, henüz* yurt içinde bu 
işi halledecek yolu bulamamışızdır. Esas itiba-
bariyle bunu halletmek lâzımdır. Meselâ, ken
disine hususi olarak arzetmiştim, Sağlık Ko
misyonunun sözcüsü Muzaffer Canbolat arka
daşımız bize, trahom mücadelesinde yaptığımız 
ihmaller yüzünden körlerin çoğalmakta oldu
ğundan bahsetti. Şu halde bugün mütemadiyen 
körleri çoğalan bir memlekette mevcut körle
re nasıl bakacağız. Bunu halletmeden biz bü
tün körlere bakacağız gibi bir taahhütte bulu
narak; ey körler Devlet size şefkatli elini uzat
mıştır, gibi bir vaziyet alıyoruz. Dâva böyle de
ğildir. Bakanın ifade ettiği gibi bu para ile 250 
çocuğa bakılabilecektir. Bu 250 çocuğun 7 ya
şına kadar içtimai yardım bakımından korun
ması ve 7 yaşından 18 yaşında da iş sahibi ya
pılacağına göre bu zaruretleri de nazarı itiba
ra alırsanız bu ölçüdeki mesele böyle bir tasa
rı ile halledilemez. Ne yapacağız? Cemiyeti ra
hatsız edeceğiz. Dikkat ederseniz veremlileri
miz sıra bekliyor, çünkü sanatoryumlarımızda 
yer yoktur. Birçok anormal, meczup ve deli 
vatandaşlarımız maalesef cemiyetin medeni şef
katine nail değildir çünkü mahdut birkaç asa
biye hastanemizde mahdut yatak vardır. Bu
nun için yer açılıncaya kadar göndermeyiniz 
prensipi konmuştur. 

Şimdi, bu işte de böyle olacaktır, gerçi 
böyle bir kanun çıktı ise de, elimizdeki para 750 
bin liradır, siz oturun, sıranız geldiği zaman 
bildirdiğimiz çocukları aldıracağız. 

Arkadaşlar, eğer yapabileceğimiz şey bundan 
ibaretse'Ölçüyü değiştirelim. Evvelâ ıstırap konu
su olan hangi konu ise; metruk çocuklara mı ilk 
defa el koyacağız, yoksa dilsiz, kör. sağırlara 
mı; yoksa kimsesiz olanlara mı, ilk defa el ko
yacağız.' Bunun için derece tâyin edelim ve bu 
suretle realist bir görüşle ve yapabileceğimiz 
şeyleri halkçı bir devlet, demokrat bir devlet 
olarak ; halkın derdini halletmeye çalışan 
bir devlet olarak "hakiki bir ölçü ile halledelim. 
İşin bu larafı halledilmedikçe ne yaparsak ya
palım. hangi nazariyelerden bahsedersek ede
lim, şimdi Reşad Aydınlı içtimai yardım bah
sinde modern devletten bahsettiler. Evet arka
daşlar. biz de işitiyoruz, Fransa'da ana rah
mine düştüğü andan itibaren çocuk himaye 
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edilmektedir. Fakat biz daha köylerimizin sıh
hi yardım arabası isteğini karşılıyamamış bu
lunuyoruz. 

Acı da olsa, bu realiteyi olduğu gibi görelim. 
Çocuğu ana rahmine düştüğü andan itibaren hi
maye edecek durumda değiliz, Türkiye de çocuk 
himayesi ancak büyük şehirlere münhasırdır. Baş^ 
ka yerlerde ki çocuklar ailelerinin şefkatleriyle ve 
mahallerinin yardımlariyle yaşarlar. Hattâ bir
çok köylerimizde ebe de yoktur. işte bendeniz 
mevzuu evvelâ tarif etmek, asri tâbirle porte
sini tâyin etmek ve ne yollardan el koyabilece
ğimizi, meselâ yine mahallî mesele olarak m' 
ele alacağız, veya mahallî teavünleri birleşti
rerek mi yapacağız, şimdilik ıstırapların çok 
derinleşmiş kısımlarını halletmek yoluna mı 
gideceğiz, hayır müesseselerinin mesailerini bir
leştirerek çalışma yoluna mı gideceğiz, yoksa 
yine çay, şeker, basma tevziinde köyü ihmal et
tiğimiz gibi köydeki sağır duradursun, dilsiz 
duradursun, kör duradursun, büyük şehirlerde 
gözümüzle ıstırapları alelade insanlık hislerimizi 
rencide edenleri bertaraf edelim de diğerlerine 
geçelim düşüncesiyle mi hareket edeceğiz 

Arkadaşlar, iş buraya geldikten sonra haki
katen bu kanun bu haliyle Büyük Meclisten 
çıkmaz arkadaşlar. Bunu böyle menfi bir zih
niyetle ortaya korken elbette derdin derecesi
nin, ıstırabın derecesini ben de hissediyorum. 
Ne yapalım? Evvelâ demin arzettiğim gibi ace
le mevzuları, derhal el konacak mevzuları mah
dut bir ölçüde dahi olsa tefrik etmek lâzımdır, 
bu bir. 

ikincisi: Bütçemizin bugünkü durumu mey
dandadır. Dünyanın siyasi vaziyeti dolayisiyle 
bu gibi işlere bol miktarda tahsisat ayırmaya-
bütün arzumuza rağmen imkân bulamamakta
yız. O halde bunu toptan devletçe halledeeeksek 
bir takım maddelere şefkat pulları tesis etmek 
suretiyle bu meseleyi halletmek yoluna gidebi-
lirmiyiz ? Bu nevi umumi teşkilât yapacağımız 
seviyede maddi imkânlar hazırlıyamazsak, ka
nun hükmüne rağmen edemez bir hale düşeri/,. 
Onun için bu kanunda şefkat ve merhamet ba
bından tersine bir tesiri olacak. Herhangi bir 
kimse bin türlü müşkülâtla bakabildiği körünü 
veyahut sağırını alacak, omuzlıyacak; ve Dev
lete teslim etmeye çalışacaktır, bunun | için kapı 
kapı dolaşacaktır. Halbuki Devletin akabileceği 
müesseselerin imkânı 300 - 500 ü ge|çmez. Ne 
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olacak? ıstırap yükü olacak. Halk tekrar körü, 
sağın, dilsizi omuzlıyacak geri götürecek. Bu 
işi bu yurtta bir Devlet meselesi olarak ele alır
sak politik olarak; burada politik kelimesini 
parti zihniyetiyle kullanmadım, sinirlenmeyiniz; 
politik demek işi kendisine mahsus kanun ve 
icaplara göre ele almak değil, muayyen bir gö
rüş zaviyesinden ve meselâ İstanbul sokakların
da her gün rastladığımız metruk ve kimsesiz 
çocukları, dilencilik vasıtalığı yapılan çocukları 
kurtarmak gayretinden ileri gidemeyiz. 

Bu kanun Devlete Türkiye'nin Kars sını
rından Edirne sınırına kadar muhtaç, insanları 
ele almış ve şefkat elini uzatmış gibi bir taahhüt 
meydana getirmektedir. Onun için ben geçmiş
teki tetkiklere rağmen komisyonlardaki görüş 
farklarına ve Mecliste benden evvel görüşen 
arkadaşların meseleyi halledilmemiş olarak te
lâkki ettiklerine göre bu tasarının Hükümete 
iade edilmesini; hattâ terbiyecilerden, mütehas
sıslardan kurulacak bir heyete tetkik ettirile
rek işin memleket ananelerine, imkânlarına gö
re en iyi şekilde hazırlanarak acele olarak Mec
lise getirilmesi yolunun uygun olacağı kanaa
tindeyim. Bu yolda bir takrir veriyorum, kabu
lünü rica ederim. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Muhterem arka
daşlar; uzun yıllar yoksul ve kimsesiz betbaht 
Türk çocuklarının büyük,bir kısmı, asla affe-
dilemiyeeek ihmalimizle, heder edilmiştir. Fele
ğin gadriyle başbaşa bırakılan zavallı Türk ço
cuklarının sefalet ve perişanlığı karşısında yıl
larca seyirci kaldık. Bugün gerek sosyal ah
lâk ve gerekse nüfus bakımından büyük bir ö-
nemi haiz olan bu* büyük dâvanın ele alınmış ol
masından memnun olmıyacak bir fert tasavvur 
edemiyorum. 

Her gün karşı karşıya geldiğimiz içimizi sız
latan ve cemiyet sinesinde bir yara gibi kana
yan metruk ve kimsesiz çocukların arzettiği çe
şitli sefalet sahnelerinin ıstırabını içimizde taşı
yoruz. 

Müsaadenizle size iki hâtıramdan bahsede
yim; bir kış günü İstanbul'da gecenin geç vak
tinde sinamadan çıktık, müthiş soğuk var,- kar 
tipi halindedir, bir kapının saçağı altında iki 
mini mini yavrunun; tüyünden ve sıcaklığından 
istifade etmek için bir köpeğe sarılarak yattık
larını ve inlediklerini gördüm. 
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EMİN SOYSAL (Maraş) — Hangi sokakta ! 

NURt ÖZSAN (Devamla) — Beyoğlu'nda. 
En taşyürekli olanların kalblerini dahi sız

latacak şu manzara karşısında iyimiz burkula
rak, bunlara bir yardımda bulunamamanıu ver
diği vicdan azabiyle yolumuza devam ettik. Ye
gâne elimizden gelen şey bir polise haber ver
mekten ibaret kaldı. Yine İstanbul'da bir kış 
günü, sabahın erken vakitlerinde, bir yerden ge
çerken çöp sandıklarından birinin kapağı açıldı. 
Geceyi orada geçiren perişan kıyafette bir yav
runun çıktığını gördüm. Kayıtsızlığımızın ıstıra
bını, bu cemiyetin bir ferdi olarak tekrar duy
dum, içim sızladı. 

Kış günlerinde bir lokma ekmek için birkaç 
gazete satabilmek gayretiyle incecik elbiseleri 
içerisinde yalınayak başı açık feryat eden ço
cukların incecik titrek sesi şu anda hangimizin 
kulağında çınlamıyor? İşte arkadaşlar bu ka
nunla cemiyet için içtimai hastalık nüvesi halin
de sokağa atılmış Türk yavrularını milletin şef
katine mazhar kılmak onlara sıcak bir yuva te
min etmek, medeni bir milletin şanına yakışır 
bir şekilde eğitime ve öğretime kavuşturmak, ce
miyete faydalı bir unsur olarak yetiştirmek isti
yoruz. Arkadaşlarımdan bir kısmı bu tasanda 
teklif edilen 750 bin liranın azlığından bahisle 
tenkidatta bulundular. Kendileriyle tamamen 
mutabıkım. Hakikaten 100 küsur bin çocuk için 
bu miktar gülünüç denecek kadar azdır. Fakat 
kabul etmek lâzımdır ki, bu görüştüğümüz ka
nun tasarısı bir bütçe kanunu değildir. Kimse
siz ve muhtaç çocukların himaye mekanizmasını 
kuran bir ana kanundur. 750 bin liranın kifa
yetsizliğinin konuşulması da ancak bütçenin 
tanzimi sırasında mevzuubahis olur. Mekaniz
ma kurulduktan sonra Türk Milletinin hamiyeti 
ve Yüksek' Meclisin şefkat ve atıfetiyle inşaallah 
daha yüksek miktarda paralar koymak imkânı 
bulunarak her sene bunun şümul sahasını ge
nişletme imkânını elde etmiş oluruz. Kâşki yir
mi sene evvel bu 750 bin lira ile işe başlamış 
olsaydık, bugün herhalde epeyce yol .almış vazi
yette bulunacaktık. Muhakkak dünün birçok 
hataları vardır. Bir teşkilât, kanununa bağlı 
olmıyan, şu veya bu ellerde idare edilen birçok 
müesseselerin lükse kaçan zihniyet içinde hata
ları olmuştur. Fakat günün hatalarını mebde 
ittihaz etmek suretiyle bu kanunun kabulünü ne \ 

fU 

. 1948 O : 1 
kadar geciktirirsek okadar hata etmiş ve geri 
kalmış oluruz. 

Yine burada konuşma sırasında bu teşkilâtın 
Millî Eğitim Bakanlığına-mı, yoksa Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına mı bağlanması ica
beti iği veyahut iki Bakanlık beyninde vazife 
taksimi yapılıp yapılmıyacağı meselesine de te
mas edildi. 

Mevzuun Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
ile alâkası, bu Bakanlığa, eklenen yardım is
minden ibarettir. Sağlık Bakanlığının sosyal 
yardım ismi bana biraz da iğreti gibi gelir. Gün
kü bu alanda elde edilmiş veyahut da adını atıl
mış bir başarıyı görmek mümkün olamamıştır. 
iki meyauda iskân Umum Müdürlüğü dahi 
kendisinden beklenilen vazifesini yapamamıştır. 
Kamil İdil arkadaşımızın da işaret ettikleri gi
bi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, başarıl
ması güç büyük dâvaların mesuliyetini üzerine 
alınış ve üzerine aldığı bu mesuliyetlerde he
nüz başarı yoluna girememiştir. Başarılması 
güç muazzam bir dâva olan bu işin de Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına bağlanması tak
dirinde büyük muvaffakiyet elde edileceğini 
zannet iniyorum. Onun için işin. öğretim ve eği
lim bakımından Millî Eğitim Bakanlığını daha 
çok alâkadar ettiği kanaatindeyim. Buralarda 
toplanan yavruların sıhhi durumlarının gözö-
nünde bulundurulması lâzımdır. Esas onların 
terbiye edilmesi, cemiyete faideli birer unsur 
olarak yetiştirilmesidir. Bu teşkilâtın içine alı
nacak sıhhi kadro ile sağlık işinin yapılması 
mümkündür. Bir hadde kadar Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına ve ondan sonra da Millî 
Eğitim Bakanlığında bunların terbiye edilmesi 
de bana mahzurlu geliyor. Çünkü safha değiş
tirmek, yedi yaşına kadar bir muhitin kendi
sine mahsus metotlariyle yetiştirilmiş ve on
dan sonra da diğer bir Bakanlığa devredilmiş 
ve âdeta iki başlı bir insan gibi veyahut da iki 
kaptaulı bir gemi gibi yürüyemez bir hale ge
lecektir. 

Bu itibarla bunun müstakil bir umum mü
dürlük halinde idare edilmesinin daha yerinde 
olacaktır. 

Bıı mevzu nüfusun artması ile ilgili olduğu 
için şu ciheti belirtmek isterim ki; Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı nüfusun artması bakı
mından çocuk doğumlarını kolaylaştırıcı ve hal
kın bu ihtiyaçlarını temin edici müesseseleri lâ-
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yikiyle yapamamış vaziyettedir. Bugün Ana- ] 
dolu'da, birçok hastanelerde kadın ve doğum 
mütehassısı kadrosu yoktur, mevcut kadrola
rın bir kısmı da tenkis edilmiştir. Kadın ve 
çocuk mütehassısı olup ta, kadrosuzluk yü
zünden tâyin edilemiyen, sıra bekliyen doktor 
arkadaşlarımız vardır. Nüfusla sıkı sıkıya mer
but olan-bu işlerde, hastanelerdeki doğum mü
tehassıslarının kadrosunun çoğaltılmasını Sağ
lık Bakanlığından bekliyoruz. 

Hülâsai mâruzâtım, bu kanunun hakikaten 
büyük bir ihtiyaca cevap verecek mahiyettedir. 
Diğer arkadaşlarım işaret ettiler, inşaallah tat
bikatta da lükse ve gösterişe kaçmadan, memle
ket ihtiyacına cevap verecek, realiyteye uygun 
şekilde tatbik edilir ve memleket için hayırlı 
olur. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Sadık Aldoğan. 
(\\. 8A.DTK ALDOĞAN (Afyon Karahkar) — 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet bir tasarı geti
riyor. Bu tasarıdan maksat, kimsesiz, malûl ve 
terkedilmiş çocukların korunması keyfiyetidir. 
Bugünkü modern devlet telâkkisine göre, sosyal 
işler başta gelen meseleleri teşkil eder. Fakat bu 
tasarı bizim muhtaç olduğumuz sosyal dâvayı kül 
olarak ele almış bir tasarı değildir, sosyal işler
den bir parçadır. Halbuki bizi başarısızlığa sev-

kederi şey; dâvayı bir kül olarak almıyoruz; daima I 
böyle parça parça dâvayı aldığımızdan dolayı 
muvaffak olamıyoruz. Büyük bir hüsnüniyete 
malikiz; hiç şüphesiz, Hükümetin de böyle içti
mai bir dâvanın, velev bir kısmını dahi olsa, iyi 
bir niyetle buraya getirmiş olması içtimai mese
lelere ehemmiyet verdiğini anlattığından dolayı 
şayanı takdir görülür. Fakat dikkat edelim; 
meseleler kül halinde alınmadıkça, böyle parça 
parça alındıkça bizim için muvaffakiyet imkânı 
yoktur. 

Müsaadenizle sosyal dâvayı kısaca, prensip 
halinde arzedeceğim: .„,, 

Cemiyet, yani Millet bütün vatandaşları, he- • 
pimizin «ağlam olsun, küçük olsan, büyük^olsun. 
her vatandaşın, ve bilhassa çocuğun, ananın, çalı-
şamıyacak dereceye gelmiş, ihtiyar işçilerin, na
fakasını, emeğiyle, alnının teriyle kazanan ve 
fakat artık çalışamıyan insanları dahi düşünmek 
mecburiyetindedir, cemiyet. 

Bundan başka, yine cemiyet, bütün vatan- I 
daşların maddi huzurunu düşünürken bir de fi- j 
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zikî kabiliyetsizliğinden ve mantal kabiliyetsiz-
Hkten yani fikri ve bedeni'kabiliyetten mahrum 
vatandaşa da geçim hakkı sağlamak mecburiye
tindedir. 

Bugünkü telâkkiye nazaran; Devlet mefhu
munun içine bu giriyor. Devlet vazifesidir bu. 
Binaenaleyh Türkiye Cumhuriyetinde sosyal 
prensipimiz, bütün vatandaşlara maddi huzur 
temin edeceğiz, bilhassa çocuğa, anaya, ihtiyar 
işçilere Devlet bakacaktır. Ama diyeceksiniz ki, 
nasıl bakacağız? Efendim, nasıl bakacağımızın 
çaresini buluruz; İnsanlar her şeyin çaresini bu
lur.. Evvelâ yapılacak iş nedir? Onu meydana 
koymak lâzımgelir. 

Maddi huzurlarını düşündüğümüz gibi, va
tandaşların sağlıklarını da düşünmek mecburiye
tindeyiz. Maddi huzur, malûmu âliniz; vatan
daş yol ister, vatandaş ışık ister, vatandaş bütün 
işlerinin ayağında görülmesini ister, vatandaş 
cemiyetin bütün yardımlarından faydalanmak 
ister. Türkiye Cumhuriyetinde vatandaşı deni
zin ortasında, sahranın ortasında tek başına kal
mış addedemeyiz. Cemiyet kollarını ona açacak, 
fert de, cemiyete dört elle sarılacaktır, işte bi
zim anladığımız sosyal alanda milletin, cemiye
tin yapacağı işler bundan ibarettir. Binaenaleyh 
sıhhi bakımdan ve maddi huzur bakımından ce
miyet bütün fertleri daşüneeek ve aynı zamanda 
ve bilhassa imtiyazlı olarak dikkatinin çoğunu da 
çocuğa, anaya ve ihtiyar işçilere, hayatını kaza-
namıyanlara, kazanmaktan mahrum olanlara da
hi elini uzatacaktır. Bu itibarla buraya gelen 
tasarıyı çok nakıs görüyorum. Arkadaşlar;;sosyal 
işleri kül olarak ele alalım. Bunlar prensiptir. 

Birçok güzel şeyler yapıyoruz, hiç. şüphe 
yok, hepimizin ve hepinizin büyük bir hüsnüni
yeti var, bu milleti saadete ve refaha kavuştur
mak için hepimizin kalbi tek bir insan kalbi 
gibi. çarpıyor, buna hiç kimsenin şüphesi yoktur. 
(Bravo sesleri). Fakat teknik yollardan gitmek, 
daima maksat üzerinde durmak, teferruata dal
mamak lâzımdır, prensip üzerinde konuşmamız 
lâzımdır. Evvelâ sosyal prensiplerimizi tâyin 
ettikten sonradır ki, çaresini bulabiliriz. Bizim 
yapamıyaeağımız hiçbir şey yoktur. 

Şimdi neden dolayı düşündüğümüz şeyleri, 
çıkardığımız kanunları tatbik edemiyotuz oraya 
geliyorum: 

Bizim çıkardığımız kanunları tatbik edeme
yişimizin sebebi, teşbih biraz tuhaf olacak, eski 
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mahalle mekteplerinde nasıl bir tek hoca vardı; 
ondan başka kimse yoktu. Birçok talebe var; 
ne olacaksa o hoca yapıyor. Bunu genişletirsek, 
görürüz ki, herşeyi merkezden görmek istiyoruz. 
Filân yerde köprü yıkılmış, gel bakalım Bayın
dırlık Bakanlığı, efendim filân yerdeki köprü
nün yıkılması işine, bakacak Bayındırlık Bakan
lığına gelinceye kadar kimse yok mu? Filân yer
de şu olmuş, bu olmuş gel bakalım iktisat Ba
kanı. İktisat Bakanına gelinceye kadar orada 
vilâyet yok mu; burada mahallî kollektiviteler 
yok mu? Bunlar ne iş görüyor? Bu teşkilât ne 
iş görüyor? Burada biz teferruatı mı konuşaca
ğız, bilâkis burada biz prensipler üzerinde konu
şacağız. Demek oluyor ki, derdin büyüğü merkezi
yetçiliktir. Bizi yıkan, elimizi kolumuzu bağlı-
yan merkeziyetçiliktir. Bu iş bozuk; şu olını-
yor; bunu ne yapacağız? Gibi şeyleri mahallî 
idareler düşünmez mi? 

Şimdi Anayasanın 89 ncu maddesini okuya
yım : Bu madde diyor ki ; (Türkiye coğrafya 
ve ekonomik ilişikleri bakımından illere bölü
nür. İller de ilçelere - yine iktisadi bakım
dan - bölünür, ilçeler de bucaklara - tabiî yine 
iktisadi bakımdan - bölünür) diyor. Bir idari 
birlik olarak en küçük birliği bucak olarak ka
bul ediyor. Demek ki, ortadaki ilçenin bir tüzel 
şahsiyeti (Personnalite çivile) i yoktur. Asıl 
lüzel kişilik bucaklardadır. Halbuki, bizde bu
caklarda hiçbir şey yoktur. Demek ki, bir de
fa taksimatı mülkiyemiz, memleketin kollektivi-
telere taksimi, iktisadi bakımdan yapılmamıştır. 

91 nci madde diyor ki: (İllerin işleri illerde, 
bucaklarda ve ilçelerde görülür. Bu işler yetki 
genişliğiyle - yani decentralisation ile - idare edi
lir). Demek ki, «Deceetralisation politique» de
ğildir ; «Decentralisation administrative» dir, 
yani idari dir. ( . . . bu işler yetki genişliğiyle ve 
görev ayrımı ile olur: deconcentration). Herkesin 
göreceği işler ayrılacak ve oha göre o çerçeve 
içerisinde mahallî kollektiviteler istedikleri 
gibi kendi işlerini göreceklerdir. Ve bununla va
zifeli olacaklardır. Halbuki hiç bizde böyle bir 
şey yok; onlar oturmuş, ellerini kollarını bağla
mış, hep merkezi Hükümetten iş bekliyorlar. 
Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şekli idare 
yoktur. Böyle idare Fransa ihtilâli kebirinden 
evvel orada mevcuttu. O vakit, orada sindik-
ler, muhtarlar vardı. Köyler bir tarafta, kasa
balar bir tarafta iptidai bir idare şekli mev-
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cııttu. Cumhuriyet statüsünün temellerini at
mış bulunuyoruz. Bugünkü idaremizin sakafı 
mevcut, fakat temeli yoktur. Cumhuriyet sta
tümüzün temelleri belediyeler, asıl kollektivi
teler vücuda getiren muhtelif kollektivitelerdir. 
Bu itibarla yetki genişliği ve görev ayrılığı de
diğimiz bu Anayasanın 91 nci maddesini maale
sef tatbik edemiyoruz. Bunu tatbik edemediği
miz için bütün işler merkezdeki Hükümetin üze
rine yükleniyor; ne yapacağını şaşırıyor. Şimdi 
bu kanun geldi; arkadaşlar, bu kanun iyi bir 
surette tatbik edilemez. 

EMİN SOYSAL (Maraş; 
edilemez? 

Neden tatbik 

Gl. SADİK ALDOĞAN (Devamla) — Tat
bik. edilememesinin sebebini anlatacağım. 

Hükümet tasarısının içersinde diyor ki, dik
kat buyurmuşsunuzdur. biz diyor, ne kadar 
çocuğa bakmak mecburiyeti ile karşı karşıya 
geleceğimizi bilmiyoruz, dikkat buyurun bu lâ
fa! 

Yine bir yerinde diyor ki, doğan çocuklar
dan ne kadar ölmüştür, ne kadarı yaşamakta
dır? Bunu da maatteessüf, bilmiyoruz diyor! 
Efendim, bu ne biçim memleket? Demek ki, en 
iptidai şeyden, istatistikten haberimiz yok. Böy
le mi olacaktı? Bu, neden böyle oluyor? Bunun 
sebebi işte: Bucak, ilce, iller hiç bu işleri üzer
lerine maletmiyor? Bunların hepsi merkezde
dir, mesul ortada yoktur, vazife tefrik edil
memiştir; yetki genişliği yoktur. Bütün kolek-
tiviteler ancak bazı mahdut şeyler yapıyorlnr. 
Halbuki bizim burada düşündüğümüz şeyleri 
vilâyet umumi meclisleri niçin düşünmezler? 
Belediyeler niçin düşünmezler? Bunların vazi
feleri nedir? Bunların hepsini bizim buradan 
yapmamıza imkân var mıdır? 800 bin kilometre 
kareye yaklaşan koskoca bir memlekette her 
şeyi merkezden, bir yerden idare etmeye, bütün 
bu ihtiyaçları bir yerden 'meydana çıkarmaya 
imkân var mıdır? Nasıl yapabiliriz. Bir yere gi
diyoruz, orada kaç kör, kaç topal vardır bile
meyiz, Kaç kişi muhtaçtır, ihtiyar adam, çalış
ını yan adam ne kadardır? Kaç çocuk doğdu. 
kaçı öldü? Bunları da burada Hükümetten mi 
soracağız yani: Görüyoruz ki, arkadaşlar, ida
ri teşkilât Anayasamıza göre yapılmamıştır. 
Hastalığın başı buradadır. Evvelâ Anayasanın 
91 nci maddesini tatbik edeceğiz ve 89 ncü mad-
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desini tatbik edeceğiz, kolektiviteler vazifele
rini anlıyaeaklar; ve ancak ondan sonra bu 
memlekette çıkarılan kanunlar kolaylıkla tat
bik edilebilecektir. 

Kanunu medeniyi de bir arkadaş tatbik ede
miyoruz falan dedi. Onu da tatbik edemediği
mizin sebebi mekanizmanın bozuk olması; ida
re mekanizmasının modern bir şekilde olmama
sıdır. Hep bunlar buradan geliyor. 

Şimdi yine tasarının üzerine geliyorum. Bu 
tasarıyı bu kadar ivedilikle çıkarmanın pra
tikte hiçbir kıymeti yoktur. Dâvayı, hamdol-
sun anlamış bulunuyoruz; ve Hükümet de bü
yük bir hüsnüniyetle bunu getirmiştir. Fakat 
bunun kâğıt üzerinde kalarak hiçbir işe yara
mamak gibi fena bir duruma düşmemiz için, 
bu meseleyi esaslı tetkik edelim. Bu arzetti-
ğim meseleyi yani; idare mekanizmamızı yap
mamız için bir defa idare mekanizmasını değiş
tirmek öyle kolayca mümkün değildir. Bunu 
böyle modern bir şekle sokmak için, zaten İç
işleri Bakanlığının bir tasarısı vardır, onun ü-
zerinde tabiî, ariz amik konuşacağız; ve onu 
elbirliği ile mütekâmil bir şekle getireceğiz. Fa
kat, o vakte kadar bu dediğimiz tasarıyı böyle 
yarım yamalak, lâf olsun diye, çıkarmıyalım. 
Hükümet, bütün vilâyetlere bir tamim yapar, 
der k i ; biz Devletçe şu şu işleri yapmak isti
yoruz, bulunduğunuz vilâyette ne kadar bu va-
ziyyette çocuk vardır? ne kadar muhtacı mu
avenet vardır? Bunların istatistiğini yapacak
sınız ve kendi bütçeniz, kendi imkânlarınızla 

neler yapmak mevkiindesiniz ? nerelerde ne yap
malısınız diye sormalıdır. -Bırakalım, biraz da 
onlar düşünsün! Hepsini biz mi düşüneceğiz? 
Onlar oturacaklar mı? Neden Türk zekâsından, 
insiyatifinden faydalanmıyalım? Bırakalım, 
biraz da onlar düşünsün, hepsini biz mi düşü
neceğiz efendim? İstatistiklerini yapsınlar; 
meclisi umumilerinde mütehassıslariyle tetkik 
ettirsinler; nerede ne yapalım, nerede kreş ya
palım? Bunları hazırlayıp getirirler; Hükümet 
de üzerinde düşünür. 

Efendim bunu Millî Eğitim Bakanlığı yap-
smmış; yok Sağlık Bakanlığı yapsmmış. ca
nım şimdi onu bırakalım; bunları doğrudan 
doğruya vilâyetler yapacak. Başka çare yok, 
Biz kanunu çıkaracağız, mecburdur onlar tat
bik etmiye. Yapmazlarsa teftiş ettireceğiz. İm
kânlarını bize anlatacaklar, Devlet Bütçesin-
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T den ne kadar para konacaksa, verilecek ve ya-
I pılacaktır. 
I Müsaade ederseniz, ben de aynı mütalâada

yım : Bu kanun tasarısını iade edelim; bu müta-
| lâamı kabul buyurursanız, Hükümet bunu, bu 
I şekilde ele alsın; ve bize getirsin: Hakikaten 
I kuracağımız bu sosyal binanın hiç olmazsa te-
I mellerinin içersine esaslı bir taş koyalım. Ko-
I yacağımız taş, pencerenin bir, veya çatının bir 
I tarafı olmasın. Doğrudan doğruya temele ko

nacak taşlardan biri olsun. Bilmem mâruzâtımı 
imkân nispetinde kısaca arzetmeye çalıştım, 

I izah edebildim mi? (Anlaşıldı sesleri). 
I Fakat takdir buyurursunuz ki, mesele çok 
I mühimdir. Ben prensipten bahsediyorum. Kati-
I yen vasıtalara girmiyorum. Çünkü; vasıtalara 
I girersek işin içinden çıkamayız. Yoksa hepimiz 
I dışarı kaçmaya başlarız. (Alkışlar). 

EMtN SOYSAL (Maraş) — Efendim, bu 
I Kanunu Büyük Millet Meclisine getirdiğinden 
I dolayı Sağlık Bakanlığına teşekkür etmeyi bir 
I vazife bilirim. Böyle yüksek prensipler falan 

deyinciye kadar işler kalıyor. Zaten prensip 
I vazedilmiştir. Kimsesiz, bakımsız çocuklar 
I ele alınsın, denmiş. Bu, sosyal bir mevzudur. 

Cemiyet, çocukları, ihtiyarları derken, mev
zuu ele almıştır. Ana prensip vazedilmiş, on
dan sonra teknik tarafına gidelim, denmiş. Gö
nül isterdi ki, bu Kanunu Millî Eğitim Bakan
lığı getirsin.. Nedense Millî Eğitim Bakanlığı 
bu mevzularla vaktiyle ilgilenemedi, Meclis de 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile teşriki 
mesai etti ve getirdi, buna da teşekkür etmek 
yerinde olur. 

Bu çocuklar meselesi uluorta bir mesele ol
maktan çok uzaktır. Arkadaşlarım, bir defa 
kendi tarihimizde buna dair olan şeylere bakar
sak işin ehemmiyetini takdir edersiniz sanırım. 
Bu cemiyet, bu Devlet ve bu Millet böyle şey
lerle alâkadar olmadı değil. Geçmiş tarihimiz
de birçok misalleri vardır. Yer yer valilerimiz, 
idare âmirlerimiz bu işlerle alâkasız değildir, 
misalleri vardır ve hâlâ da durmaktadır. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun tenkit edijecek 
tarafları vardır, fakat mukaddes bir kurum
dur, birçok faideli tarafları da mevcuttur. 

Tarihimizde biz vaktiyle Darüleytamlar açtık. 
Evvelâ Sağlık Bakanlığı açtı, yürütemedi, Millî 

1 Eğitim Bakanlığına devretti. Millî Eğitim Ba-
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kanlığı da yürütemedi, kapattı. Mevzu o kadar 
çetin idi ki, her iki Bakanlıkta muhtelif cep
helerden ınuvaffakiyetsizlik gösterdiler. Sağ
lık Bakanlığı Darüleytamları yaşatmak için ele
man bulmadığı için muvaffak olamadı, Millî 
Eğitim Bakanlığı da işi organize edemediği 
için kapattı. 

Yabancı memleketlerdeki misallere gelince; 
mevzuun çetinliğine misal teşkil etmek üzere 
arzedeyim: Almanya'da Pesteloji isminde bir 
pedagok vardı. Bu zat ailesinin parasiyle hu
susi bir müessese açtı, bu nevi çocuklar için. 
O kadar müşkilât çekti ki, servetini kaybetti 
ve sonra müesseseyi de kapattı. 

Adını söylemiyeceğim, bir memlekette, adı
nı söylemeye değer olmıyan bir memlekette bu 
mevzu ele alındı. Bu memlekette çocukları ka
file kalife topladılar, kurumlar teşkil ettiler, 
koloni teşkil ettiler. Filimlerini de çekerek biz 
böyle iş yapıyoruz, diye civarda gezdirdiler, 
bazı gafillerde bakın neler yapıyormuş, diye 
avlandılar. Sonra da bu çocukları makineli 
tüfekle taradılar, işte böyl-e bu mevzu böyle 
son derece çetindir. Eğer bu çocukları topla
yıp da memur yetiştireceksek lütfen bu çocuk
ları rahatsız etmiyelim, kendi hallerine bıra
kalım. Eğer bunları toplayıp muzir tesirlerin 
altında bırakacaksak günaha girmiyelim. Mev
zuun çetinliği işte buradadır, üzerinde durmak 
lâzımdır. Çocuk oyuncağı değildir. Umumi 
prensipler, teknik meseleler diye sözler kolay, 
fakat meseleyi derinliğine düşünmek lâzımdır. 
Onun içindir ki, Sağlık Bakanından her şey
den evvel şunu öğrenmek isterim; bu mevzuu 
ele aldıkları zaman ne yapacaklar ve bu ço
cukları nasıl yetiştireceklerdir? Her şeyden ev
vel bunu tâyin etmek lâzımdır. Bizim memle
ketimizde misaller vardır. Meselâ, İzmir'de 
amele çocukları için 4 tane yuva vardır. Tet
kik ettim, bunlara bakan hemşireler bizim 
Esirgeme Kurumumuzdan aynı suretle yetişmiş
lerdir. Fakat müesseseye girdiğim zaman şart
larını bozuk buldum ki, hakikaten çocuklar için 
gayet zararlı şeyler vardır. Gayet kötü, gayri-
sıhhi bir bina; onun içerisinde ziya şartları, 
yatma kalkma şartları düşünülmemiştir, ber
bat bir şey. Sadece bir topluluk. Diğer ta
raftan Sayın Sağlık Bakanı, izmir'de Beledi
ye Reisi iken yaptığı birçok işler meyanında 
bu çocuk işine de al atmıştı, Karşıyaka'da bir 
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yuva kurmuştu. Bu yuva idare bakımından 
biraz bozulmuştur. 

Körler ve sağırlar meselesi diyoruz. Biz 
bu mevzua el atmamış değiliz, vardır bizim 
müessesemiz. Vaktiyle Yunan kumandanının 
harekât için gelip yerleştiği bir bina vardı, o 
binayı sağırlara ve köylere tahsis etmiştik. Şim
di müessese oradan kalktı, Alsancak'tadır. 
Bu müesseseyi tetkik ettim, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının idaresindedir. Bu iş o-
kadar çetin bir iştir ki, mütehassıslar lâzım
dır. Çünkü köre okumayı, yazmayı öğretiyor, 

j dilsize sanat öğretiyor. Sonra da en modern 
musiki parçalarını, her çeşit parçaları çalacak 
kabiliyet ve idraki veriyor. Lâkin o kadar in
ce metotla çalıştırıyor ki, kolay değildir. Fa
kat bu gibi müesseseler mahduttur. 

Mersin'de bir müessese gördüm, Çocuk 
Esirgeme Kurumu, orada valinin hünmet ve 
gayretiyle bir sinema binası yaptırmış. Bu bina
nın bir tarafı kimsesiz çocuklar için yatacak, kal
kacak yurt haline getirilmiş. Bir-ilkokul baş
öğretmeni de bu yurdun idaresini deruhde etmiş. 
Oradaki teşkilât son derece güzel bir şekilde işli
yor. Demek ki, cemiyetimizde yer yer bir şeyler 
vardır. 

Şimdi, mevzuun ileriki inkişafı bakımından 
bu misalleri arzediyorum: 1944 senesinde Bursa 
Valisi Fazlı Güleç, bir çırak yurdu açmıştı. Bu 
yurda 40 - 50 tane ilk mektebi bitirmiş çocuğu 
topladı. Çok enteresan bir şeydir; bunlar için 
hoca tuttu, orada yatıp kalkıyorlardı. Mahallî 
sanatkârlarla konuştu; her birinin yanına bu 
çocuklardan bir iki tanesini çırak olarak verdi. 
Bunlar sabahleyin gidiyorlar, öğleye kadar usta
sının yanında çalışıp öğle yemeğini yemek için 
yurtlarına geliyorlar, öğleden sonra da tekrar 
işleri başına dönüyorlardı. Sonra da akşam mu
ayyen saatte yurda geliyorlar. Yakinen tetkik 
ettim ki, bu valinin bu teşebbüsü cidden sosyal
dir ve kuvvetlidir. Kimsesiz çocukların cemiyet
le irtibatını kaybettirmeden ve kendilerini heder 
etmeden birer meslek sahibi yapmak bakımından 
son derece enteresan bir teşebbüse girişilmiş. 
Şimdi bu yaşıyor mu, yaşamıyor mu, bilmiyorum. 

Bu misal ele alındığı zaman ve üzerinde dü
şünüldüğü zaman haylıca bizim için çetindir, ama 
vaz mı geçelim? Gerçi Sağlık ve Sosyal Yardım 

I Bakanlığı memlekette bu neviden ne kadar ço-
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cuk vaısa onun istatistiğini getirseydi iyi olur
du ; fakat bu kolay değildir. 

Şimdi bu iş yapılıncaya kadar bekliydim 
mi? Kanun getirilmiştir, zamanıdır, zaten ista
tistik tesbit edildikten sonra da ayni mevzuu tes-
bit edecek, kanunlaştıracak değil miyiz? Ohalde 
bunu kanunlaştırdıktan sonra yine tetkik eder
ler, tedbirlerini alırlar. Mesele şudur, memle
kette hiçbir Türkü, hiçbir vatandaşı heder etme
mek lâzımdır. Zamanında başlayıp, üç beş ço
cuğu da kurtarsak yine kârdır. îşin bu tarafı 
ayrıdır. 

Bu iş yapılırken birkaç noktanın nazarı iti-
bare alınmasını rica edeceğim: îşe başladığımız 
zaman bir müessese kurarken üzerinde etraflıca 
duralım, dozunu tâyin edelim, ondan sonra ku
ralım. Yani işin dozunu tâyin etmeden, esas is
tikametlerini iyice tâyin etmeden, elamanlarını 
yetiştirmeden yapacağımız şeye nasıl bir istika
met vereceğiz, zirai teşekküller haline mi getire
ceğiz, sınai müesseseler haline mi getireceğiz, 
yoksa Darüleytamlar gibi, yetiştirip, yetiştirip 
bırakacak mıyız? Bunların hangisi faydalıdır? 
Çocuklar çeşit çeşittir. Bu müessese üzerinde 
mesaimizi teksif edip, programımızı iyice katî-
leştirdikten sonra adedlerhıi artırırsak son dere
ce iyi olur. Aksi takdirde işin içinden çıkamayız. 

Meselâ bir memlekette bu nevi çocuklar için 
böyle bir müessese açılıyor, açılan müessesede 
çocuklar iki grupa ayrılıyorlar. Bir kısmı atel-
yeye gidiyor sabahleyin, a'telye fabrika halinde
dir, ötekiler de ders görüyorlar, bunlar öğleden 
sonra ders görüyor, öbürleri ise atelyede çalışı
yorlar. Bu da ayrıca bir mevzudur; Bursa gibi 
şehirde ipek fabrikası olan bir yerde böyle bir 
teşebbüs lâzımdır, bu da bir mevzudur. 

Sonra köylerde zirai karekterde bir koloni mi 
yapacağız? Onun içindir ki, evvelâ bir müessese 
kurmalıyız ve bu müessesede metodumuzu, istika
metimizi, programımızı, plânımızı tesbit ve tâyin 
ettikten sonra işi teksif etmeliyiz. Birçok işlerde 
bizi muvaffakiyetsizliğe götüren şey acelecilik 
ve deney fikrinde muvaffak olamayışımızdır. Ar
kadaşlar, bu işte elaman meselesi de mühimdir. 
Uluorta olsun bitsin ve saire diyoruz. Kolay 
değildir. Bir kere bu müesseselerin müdürleri 
meselesi mühimdir. Ondan sonra malûl çocuklar 
diyoruz, malûllerin içinde körü, topalı vesairesi 
olduğu gibi, anormalleri de sokuyoruz. Anor
mal çocuğu ele aldığımız zaman bunun tâyini; 
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bir ihtisas meselesidir. Anormal kimdir, nasıl
dır, vaziyeti nedir? Bunu tesbit edecek müte
hassıs ruhiyatçılara ihtiyaç vardır. Mütehassıs 
ruhiyatçı, bu ayarda ruhiyatça bizim memle
ketimizde bir tane bile yoktur. Bundan ne 
çıkar canım, hepsini bir araya getiririz, körü, to
palı bir arada yetiştiririz, olur, biter denirse, 
işte mııvaffakiyetsizliğimizin âmili budur. Çün
kü normal çocukla anormal çocuk aynı dersane-
de bulunduğu zaman anarşi olmuştur, müdür
leri döğmüşlerdir, çeşitli hırsızlıklar, sarkıntı
lıklar yapmışlardır ve müessese bir terbiye mü
essesesi olmaktan uzaklaşmıştır. Bu bakımdan 
anormal çocukları toplıyacaksak, böyle bir ihti
sas adamının elinden geçirmemiz lâzımdır. Bu
rada şunu soracağım; Millî Eğitim Bakanlığı 
böyle bir mütehassıs yetiştirmiş midir, böyle 
bii' tedbir almış mıdır? 

Bu nokta küçümsenecek bir nokta değildir. 
Amerika Birinci Umumi Harbde olduğu gibi 
İkinci Cihan Harbinde de, bilhassa İkinci Cihan 
Harbinde binlerce ruhiyatçı mütehassıs istih
dam etmiştir, orduyu tensik bakımından. Şoför, 
tayyareci, kumandan, kurmay, ne olacaksa bun
ları psikoloji bakımından laboratuvardan geçi
riyor, pisikolojik durumunu tesbit ediyor. Biz 
şimdi normal, anormal diye ayırıyoruz. Elimiz
de bir kriteryum olmadığı gibi bunu tef risk 
edecek elemanımız da yoktur. Eleman meselesi
dir bu. 

Eleman meselesinde diğer bir noktayı Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanımızdan sorarım ve 
Millî Eğitim Bakanına da sorabilirim ? Bu mües
seselerde yedi yaşma kadar olan çocukları ye
tiştirecek elemanları var mıdır? Zira Amerika'
da Nursery School denilen müesseseler k i ; 
bunlar eleman yetiştiren yerlerdir. Lâalettâyin 
bir hasta bakıcının eline çocukları vermek zan 
nederim ki, yerinde olmaz. Eskiden bizim ana 
muallim mekteplerimiz vardır. Bugünkü, bu ne
vi ihtiyaçları düşünmeden bunları kapattık. 
Millî Eğitim Bakanlığının bu mekteplerden bir 
iki tane açıp, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğını takviye etmesi lâzımdır ki, bu müesseseler 
yürüsün. Yoksa ezbere olmaz. 

Diğer taraftan bu işleri organize edecek bir
kaç padagok unsuru da yetiştirmek lâzımdır. Di
ğer memleketlerde bu işler nasıl yürütülüyor, 
yakinen görüp ona göre organize edecek birkaç 
unsur da yetiştirmek lâzımdır. Sadece sevgi, 
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sadece şefkat, merhamet para etmez. Mesele tek
nik eleman yetiştirilmektedir. Bu yapılmadığı 
takdirde şefkat, merhamet ve bu uğurda sarfe-
dilen paralar heder olur. 

Sonra bu yer meselesi de mühimdir. Bunla
rı da düşünmemiz lâzımdır. Şehirde mi, kasa
bada mı, veyahut bunlardan uzak bir yerde mi? 
Bu nokta da bendenizce ehemmiyetli görülüyor. 

Bu çocuklar yetiştikten sonra hayata atılıp 
bir meslek sahibi olmaları veyahut cemiyete in
tibak etmeleri ciheti bilhassa gözönünde tutula
cak bir noktadır. Yedi sene yuvada ve sonra 
da orta mektepte okuduktan sonra bu çocukla
ra nasıl bir istikamet vereceğiz? Cemiyete nasıl 
intibak ettireceğiz? Çünkü darüleytamlarda gör
düğümüz tecrübe böyle intibaksızlar cemiyeti 
sıkıntıya sokmuştur. Binaenaleyh nasıl intibak 
ettireceğiz. Bu noktaları da düşünmek zannede
rim yersiz olmaz. 

Asıl mesele olan, kürsüde münakaşa mevzuu 
olan noktaya gelince; Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı yedi yaşına kadar olanlara baksın, 
ondan sonra Millî Eğitim Bakanlığına devredil
sin fikrini ileri sürüyor arkadaşlar. Bir kısım 
arkadaşlar da kül halinde olsun sonuna kadar 
devam edilsin diyorlar. Sonu nerede bitecek? 
Bu ayrı bir meseledir. 

Cemiyet bunları ilânihaye besliyecek midir? 
Bu da ayrı bir meseledir. Darüleytamlarda gör
dük 18 - 20 yaşma gelmiş, git oğlum diyorsun 
gitmiyor, çalış diyorsun çalışmıyor bunlar bi
rer meseledir. Şimdi mevzuun ehemmiyeti do-
layısiyle bu mevzuun şu veya bu bakanlığa de
ğil ayrıca bir umum müdürlüğe verilmesi ve o 
umum müdürlüğün bu mevzuu iş edinmesi, bu
nun üzerinde çalışması yerinde olur kanaatin
deyim. Yani Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığından, Millî Eğitim Bakanın da bu işte 
ilgilendiren cepheleri vardır; Memleketimizde 
hangi mesele vardır ki, sosyal olmasın. Cemiyet 
içerisinde bu neviden hangi mesele vardır ki, 
Millî Eğitim Bakanlığını alâkadar etmesin. 

Fakat mesele teknik olduğu için bir müsta
kil umum müdürlük ihdas edilmesi lâzımdır. 
Bu umum müdürlüğe her iki bakanlık kendi za
viyelerinden yardım ederlerse bu dâva yürür. 
Aksi takdirde bu muvaffakiyetsizliğe uğrar, be
nim noktayı nazarım budur. 

EMlN SAZAK (Eskişehir) — Efendim, bu 
mühim dâva ile arkadaşlarınım hepsinin çok 
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yakından alâkadar olduklarını gördüm. Yal
nız mesele biraz çığırından çıkmış vaziyettedir. 
Bu mesele istanbul'da muvazenesini kaybetmiş 
çocuklardan çıkmıştır. Bu neviden çocuğu 
Anadolu'da arayım deseniz bulamazsınız, ya-

' hut pek nadirdir. 
Ben yedi yaşma kadar olan çocukların bu 

kanunun şümulüne girmesine taraftar değilim. 
Ben Harbi Umumide -gördüm. Memduh Şevket 
Bey de bunla meşgul olmuşlardır. Bunlar ha
kikaten yangın yerlerinde, muvazenesini kay
betmiş, kimisi eroinci olmuş, kimisi bilmem 
ne olmuş çocuklar; herkesin merhametini, na
zarı dikkatini celbedip geçinmek isterler. Bü
tün bu işler 750 bin lira falan olmaz. 6 - 7 ya
şına kadar kimsesiz, muhtaç çocukların yeri 
hakikaten Himayei Etfaldir. Onu takviye eder
sin, bu yardımları o yapar. Binaenaleyh bu 
kanunun şümulüne girmemek lâzım. Sonra da, 
iptidai tahsilden başka, şunu okutacağım, bu
nu yaptıracağım, diye bunlarla fazla meşgul ol
mamak lâzım. Hakikaten bu Devlet çeşmesin
den su içti mi, kimse Devlet babanın yakasını 
bırakmıyor. Vaziyeti iyi görmek lâzım. Ger
çi Maliye Bakanı, Bütçe Komisyonu çok semih, 
bir talep gelsin de, bu çıkar mı?.' Milletin ke
sesi buna tahammül eder mi diye sızlananı iç
lerinde görmedim. Ne gelirse çıkıyor. 

Şimdi evet, bu işin yeniden iyice incelen
memiş olduğunu görüyoruz, ama bunu ne ka
dar işleşek gene hatalarımız olacaktır. Yavaş 
yavaş bu hatalarımızı ıslah edeceğiz. En doğ
rusu bunları, Devlet Ziraat işletmelerinden bi
risinin üzerine verip altı ay sonra kâr getire
cek bir hale sokmak lâzımdır. Ben ihtiyar ol
masam böyle bir müessesenin müdürlüğünü ka
bul ederim. Bunlar böyle mütedavil sermaye 
ile idare edilse iyi olur. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
Dr. BEHÇET UZ (Denizli) — Zaten kanun öyle. 

EMlN SAZAK (Devamla) — Bu çocuklara 
tabiî ilk tahsil yaptırılacaktır. Şimdi arkadaş
lar, bir kere 7 yaşma kadar olan çocuklar bu 
mevzua girerse, Çocuk Esirgeme Kurumuna 
iş kalmaz. Bu kanun bunları istihdaf etmeme
lidir. 

Sonra kendimizi korkutmıyalım arkadaşlar, 
Anadolu çocuğu öyle eroin filân bilmez. Ora
da 7 yaşını bitiren çocuklara gel şu öküzü güt 
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diyerek iş verirler. Ben şimdi rica edeceğim ki, 
bana kalsa Hükümete salâhiyet versin, ufak 
tecrübeler yapsın. Bunun bugün kanunla tes-
bit edilmesine imkân yoktur; ne bileyim, nasıl 
olacak, bu, benim Harbi Umumidenberi ka
famda yaşıyan bir iş olduğu halde, şöyle olsun, 
böyle olsun diye bir şey tesbit edemiyorum. 
Orada onların biçare hallerini gördüm. 

• Binaenaleyh bu ela olabilir ama, bunu Teş
rinisaniye kadar bırakıp, bu arada tekrar tet
kik ettirmeli. Bence, G yaşma kadar olan ço
cuklar bu mevzua girmeli, bunlar alınmalı. 

Sonra, işte biz bunlara tarla vereceğiz, fi
lân diyoruz; bunları vermekle iş bitmez, teç
hiz de etmek lâzımdır. Tarlası sabanı olup da 
teçhize muhtaç adamlar vardır, onlar için de 
kabiliyetli olanlar vardır, bizim teçhiz kudre
timiz varsa onları teçhiz edelim, bu daha hayır
lıdır. 

Biz, bunları hayatta muvazenesizlikten kur
tarıp, cidali kaybettirmeden daha fazla müca
dele edecek kudretle cemiyetin içine salmak 
lâzımdır. 

Bunun hal yeri varsa Vekil Beyden de rica 
ediyorum, o da tetkik etsin, kanunda elastiki
yet bırakarak tecrübe edilmesine taraftarım. 
Fakat her halde vatandaşlar için iyi olduğuna 
kaniyim, ne kurtarırsak kârdır. 

BAŞKAN — Hüseyin Ulusoy. 
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Hükümet, 

büyük bir içtimai meselemizi ele almış bulunu
yor. Yalnız huzurunuza getirilen bu kanunla 
ben bu işin iyi ve pürüzsüz tatbik edileceği ka
naatinde değilim. 

Birincisi, kanun tatbikatında bünyesi iti
bariyle ayrılması mümkün olmıyan bir takım 
safhaları ayrı ayrı mercilere bağlamak suretiy
le tatbikatta zorluk doğuracaktır. Bu bakım
dan yeniden ele alınmaya değer. 

İkincisi, kanunun bugünkü ihtiva ettiği 
hükümler vesayet altına alınacak çocukların 
seçiminde düşünülen sistemi zor ve tatbikatı sı
rasında hakikaten bu işin iyi tatbik edilmesini 
icabettirecek esaslar dâhilinde görmiyorum. Bu 
bakımdan da kanunu noksan mütalâa ediyorum. 

Üçüncüsü, bazı arkadaşlarımın ileri sürmüş 
oldukları bu vesayet müesseselerinin mutlaka 
büyük şehirlerden uzak kurulması tavsiyelerine 
bütün kalbimle iştirak ediyorum. 
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j Bu küçük mevzuattan sonra iki temennide 

bulunacağım, tekrar bu münasebetle büyük şe
hirlerimizdeki. ve kasabalarımızdaki dilenci ço
cuklarla Hükümetin esaslı şekilde meşgul olması 
zamanı gelmiştir. Bu iş dikkatle ele alınmalıdır. 
Bu bir. 

İkincisi : Yine çocuklarımıza taallûk eden bu 
mevzuu ele alırken ben, çocukları hırsızlığa, di
lenciliğe sevketmek gibi çok fena, içtimai hata 
işliyenler hakkındaki mevcut kanuni müeyyide
lerimizi zayıf görüyorum. Meseleyi bu bakımdan 

I da Hükümet bir kere tetkik etmelidir. 
BAŞKAN — Dr. Saim Ali Dilemre. 
Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Efen

dim; bendeniz Emin Sazak'la beraberim. Emin 
Sazak, kusursuz konuştu. Neden? Çünkü bu 
işe bir kere başlamak lâzımdır. Bu kanun eksik-
miş. Bundan evvel muhtelif işler için birçok ka-« 
nunlar yaptık, kimisi 800 - kimisi 1000 madde. 
Bu kanun eksiktir, geri gitsin; bu, doğru değil
dir. Bir kere buna başlamak lâzımdır. Emin 
Sazak'm dediği gibi, evvelâ bu kanunun 19 

I maddesi içinde aylak çocuklar, kimsesiz, sokak-
I ta tabiata terkedilmiş çocuklar, birinci madde 

bu. Sonra topal, ötekinde kör, diğerlerinde kö-
türüm. ve saire. 

Şimdi muhakkak surette bir kere bu işe ufak
tan başlamak lâzımdır. Bu iş ilerledikçe tatbikat 
sahasında görülecek noksanları ikmal edilmelidir. 
Her sene sermaye bakımından, terbiye bakımın
dan, sağlık bakımından tamamlanır ve büyültü-
lebilir. 

Şimdi Emin Soysal arkadaşım Darüleytam-
1 ardan bahsettiler. Bu Darüleytamın açılışından 
batışına kadar ben içindeydim, o mektebin heki
mi idim. Elimizden 10 - 12 bin çocuk geçti. İşe 
çorba gibi başladık. Balkan Harbi içindeydik, 
sonra arkasından Çanakkale Harbi başladı, öyle 
düşünecek vaktimiz yoktu. Katoliklerin, Orto
doksların yerini aldık, kiliselere girdik. 10 bin 
kişinin ırzını namusunu kurtardık. İki difteri va
kası görülür hemen arkasından şırıngalar ve sa
ire... Bir yerde dizanteri başlar seromlar ve saire.. 
Bu müessese çok hizmet etti. Bu işlerin içerisin
de Emin Soysal'm dediği gibi işe yaramıyanlar 
oldu. Ama bugün ne kadar okumuş adamlar 
vardır ki, çocuğunu okutamıyor, avukat, hekim 
yapayım diyor çocuk gidiyor Holivutta artist 
oluyor. (Gülüşmeler). Geçen gün Fuad Umay'ın 

I müessesesinden yetişmiş bir hâkim gördüm. Pek 
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çok hekimler ve mütehassıslar var, Kadıky'ünde I 
bir eczacı var bunlar hep Darüleytam talebeleri
dir. Birçoklarından mektup aldım o kızların 
çoğu evlenmiş başöğretmen olmuşlardır. Münire 
Bekir isminde bir bayan Blişleri Enstitüsünde | 
muallimdir. Fevkalâde elişleri bilir, tçlerinde [ 
çok iyi yetişmiş olanlar vardır. Bugün en büyük 
memurlarımız içinde Darüleytamdan yetişen kız
larımızla evli olanlar vardır, iftihar edilecek 
vaziyettedirler. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Profesör, 
Rektör olanlar da vardır. 

SAtM ALI DİLEMRE (Devamla) — Bilmem 
ne var ve saire de var. Görüyorsunuz birçok 
cinayet dâvaları oluyor, birtakım, büyük adam
ların çocuklarının işledikleri cinayetleri işiti
yoruz. I 
# Biz büyük harbde mağlup olduktan sonra I 
geldiler binaları elimizden aldılar. Fakat biz de 
gittik padişahların sarayına girdik. Yine 8-9 
sene bunlara* baktık, işi devam ettirdik, ve çok 
iyi neticeler aldık. Ama ozaman böyle bir mec
lis yoktu, böyle düzgün böyle akıllı konuşma
lar yoktur. Ona rağmen kuruldu, işletildi ve çok 
iyi neticeler alındı. Şimdi deniyor ki, bu kanun 
mükemmel değildir. Bence siz bunu 10 - 20 de
fa geri gönderseniz efradını cami ağyarını mâ
ni bir kanun yapamazsınız. Emin Soysal demin 
diyordu ki, bunun modalitesi vardır. Tabiî var
dır. Benim evimde bile modalite var. Kendi ço
cuklarım ve torunlarımın bazan dediklerini 
anlamıyorum, istidatlarını bilmiyorum ne yapa
cağım diye düşünüyorum. Binaenaleyh bu tasa
rı hakkında sosyal prensipleri vardır şöyle ol
sun, böyle olsun diye katî bir prensipe bağla
namaz. Bunun bir gemi teknesi falan farzetmi-
yelim. Bir gemi var bunun prensipleri budur, 

5. — Kasta/monu Milletvekili Muzaffer Alca-
hn'ın, Osmaniye istasyonunun su ve elektrik 
tesisatı hakkındaki sorusuna Ulaştırma Bakam 
Şükrü Kogak'm yazılı cevabı (6/146) 

Yüksek Başkanlığa 
15 . V . 1948 

İlişik olarak sunduğum iki maddelik soruya 
Ulaştırma Bakanlığının yazılı olarak cevap 
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omurgası şudur, böyle çatılır... Diye.. Haddiza
tında başka şeylere benzetmeyin. Bunun mut
laka içine girmek ve mutlaka başlamak lâzım
dır' ve Emin Sazak çok güzel söylemiştir. 

Yalnız bu hususta Baltaeıoğlu çok güzel dü
şünür ve bana vereceği cevaplardan da çok is
tifade edeceğim. Çünkü biliyorum, bu sözleri
min ilerisinde onun bana vereceği cevaplar var
dır. Gayet mühim, teknik ve sosyal bir iş. Bu 
nasıl muvaffak olur, nasıl olmaz diye birçok 
nazariyeler de vardır. Fakat nazariyenin en 
mühimmi ve güzeli, kısmen olsun başlamaktır. 
Eğer bu kanunlar lastikli ise daha iyidir. 

Demin General Sadık Aldoğ^an arkadaşın 
dedi ki, ne kadar kör, ne kadar topal var, bil
miyoruz dedi. Bilmemek daha iyidir. Çünkü 
yüzbinleri bulur. Fakat zannedersem asıl ista
tistik kitabını Sayın General görmedi; bir ta
ne ufak, bir tane de büyük var. (Gülüşmeler). 
ve onun içerisinde şu kadar kör var diye ra
kamlar vardır, ama ister, inan ister inanma. 
Hattâ dağlar, göller bile adedleriyle yazılıdır. 
Ben memlekette 66 tane göl olduğunu oradan 
öğrendim. 

Fakat siz bunu bu. kadar karıştırmayın. Ge
ne siz ne derseniz öyle olur. ama pişman ol-

| mamanızı rica ederim. 
| BAŞKAN — Refik Ahmet Sevengil. 
I REFtK AHMET SEVENGİL (Tokad) — 
j Efendim; müzakere çok uzadı, arkadaşlar da 

çok yoruldu, ben söz söylemekten vaz geçtim. 
(Çoğunluk yok sesleri) 

[ BAŞKAN — Vakit ilerlemiştir. Müsaade 
ederseniz müzakereyi burada kesiyorum. 

Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üze-
I re birleşime son veriyorum. 
I Kapanma saati : 17.50 

vermesine yüksek delâletlerini arz ve rica 
ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akalın 

1. -— Osmaniye Belediyesi Amerika'dan boru 
getirtmek ve takati üstünde borç altına gir
mek suretiyle kasabada temiz ve sıhhi içme su 
tesisatı vücuda getirmiştir. Bu güzel suyun ni
metlerinden bütün kasaba faydalandığı halde 
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istasyona kadar boanı döşenememiş olmasından 
dolayı gerek istasyon memurları ve aileleri ve 
gerekse yolcular bu sudan istifade edemiyor. 

İstasyonda bulunan su kuyusu umumi hela
ların yakınındadır. Aradaki ağaçların kökle
ri vasıtasiyle de kuyunun kirlendiği gözönüne 
alınarak evvelce bu kuyudan su içilmesi yasak 
edilmişti. 

Halbuki, kasabaya getirilen su istasyonun 
800 metre mesafesindeki kaymakamlık evi önü
ne kadar akıtılmıştır. Suyun tasyikı müsait ol
duğundan kolaylıkla ve külfetsizce trenlere de 
su verilmesi mümkün olabilir. Şu hale göre bu 
suyun istasyona alınması küçük bir külfet ihti
yarına değmez mi? Adana İstasyonunda da ida
reye ait boruların mevcut olduğu söyleniyor. 

2. — Osmaniye Kasabasında elektrik tesisa
tı vardır. İstasyon binasında ise memurlar pet
rol lâmbasiyle çalışmaktadır. Her ne kadar ka
sabadaki elektrik cereyanı gece yarısından son
ra kesilmekte ise de cereyanın mevcut olduğu 
saatlere de münhasır olsa istasyonun bundan 
faydalanması münasip olmaz mı? 

15 . V . 1948 
Kastamonu Milletvekili 

Muzaffer Akalın 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

17 . V . 1948 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 
6/146/3120 - 2084 sayılı yazıları cevabıdır : 

Osmaniye İstasyonu su ve elektrik tesisatı 
hakkında Kastamonu Milletvekili Sayın Muzaf
fer Akalın tarafından verilen yazılı soru öner
gesinin karşılığı ilişik olarak saygı ile arz ve 
takdim edilmişti*. 

Ulaştırma Bakanı 
Şükrü Koçak 

Kastamonu Milletvekili Sayın Muzaffer 
Akalın'm, yazılı cevap verilmesi istenilen 15 . V . 
1948 tarihli önergesi iki maddeyi ihtiva etmek
tedir : 
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1. — Osmaniye Belediyesinin takati üstünde 

bir gayret ve masrafla kasabaya getirdiği iyi 
sudan İstasyondaki Hizmet evlerine su alın
ması ; 

2. — Osmaniye kasabasındaki elektrik tesi
satından istasyonun da istifade ettirilmesi. 

Bu dilekler üzerine yaptırdığım tetkikat ne
ticesini aşağıda arzediyorum: 

1. — Osmaniye İstasyonu Toprakkale ve 
Mamure gibi iki mühim teşkilât istasyonu ara
sında bulunmakta olup teknik icaplara göre, iş
letme ihtiyaçlarını karşılayacak su, su tasfiye ci
hazları da bulunan, bu istasyonlardan temin 
edilmektedir. Osmaniye İstasyonunda yalnız iç
me ve temizlik suyundan başka suya ihtiyaç 
yoktur. Temizlik suyu istasyonda mevcut ve 
24 saatte 30 metreküb su veren kuyudan volanlı 
eltulumbası ile çıkarılmaktadır. İçme suyu da 
istasyon yakininde bulunan kasaba suyundan ve
ya çok iyi evsaftaki ayran suyundan temin olun
maktadır. 

Osmaniye şehir suyunun istasyona getirilme
si ve binalarda su tesisatı yapılması on bin lira 
kadar bir para sarfını icabettirdiğinden istas
yonun günlük âzami ihtiyacı olan dört metre
küb su için bu kadar para sarfı yerinde görül
memektedir. 

2. — Kasabanın elektrik tesisatı her ne ka
dar istasyon yakinine getirilmiş ise de mevcut 
tesisat ancak kasaba ile istasyon arasındaki yo
lun tenvirine kifayet edecek bir durumda bulun
duğundan ve Demiryollarınca istimlâk hududu 
haricinde tesisat yapılması da mevzuata aykırı 
olduğundan istasyon ve müştemilâtının ihtiyacı 
olan 2,5 kilovat takati verebilecek bir hat kasa
badan istasyona kadar temdit edildiği takdirde 
istasyon dahilindeki tesisat Devlet Demiryolla
rınca yapılarak (Gece yarısına kadar verilen 
elektrikten Bayındırlık Bakanlığı tarifesine 
tevfikan) istasyona cereyan alınması mümkün 
görülmektedir. 

Şükrü Koçak 
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DÜZELTÎŞ 

150 nci sahifenin birinci sütunundan 22 - 25 nci satırlar çıkarılacaktır. 

Sahife Sütun Satır Yanlış Doğru 

440 1 18 kelimesine gelmesine 
458 2 25 alınmıştır alınmamıştır 
462 1 18 Gümüşane Tokad 

Bu tutanak dergisinin sonuna bağlı olan 140 sayılı bazmayazıdaki Millî Savunma Komisyonu 
raporundan Mardin Milletvekili Kiazım Sevükte kin 'in imzası çıkarılacaktır. 

>>-e«« 

T. B. M. M. Basımevt 



S. Sayısı: 140 
Mardin Milletvekili Gl. Kiazım Sevüktekin'in, Subay ve askerî me
murlara yer değiştirme tazminatı verilmesi hakkında kanun teklifi 

ve Millî Savunma Komisyonu raporu ( 2 / 2 ) 

Yüksek Başkanlığa 
Bütün Ordu mensuplrının terfi dolay isiyle ve Şark vaziyeti ve kıta durumu sebebiyle veya has

talık icabı ile mevkilerini değiştirmekte ve gidilen yere ev eşyası namiyle hemen birşey götürülenle* 
mektedir. 

• Kendisine' ve beslemeye mecbur olduğu kimselere verilen yol paraları seyahate güçlükle yetiş
mekte olması hasebiyle en lüzumlu eşyayı bile yok pahasına satmakta ve gidilen yerde ise fazla fi
yatla satın almaktadırlar. 

Şu hal Ordu mensubininin iktisadi durumunu altüst etmektedir. Buna bir çare olur düşünce
siyle ve Devlet memurları hakkında aym surette muamele yapılabileceği fikri ile işbu kanun ta
sarısı tanzim ve takdim kılındı. 

Mardin Milletvekili 
Kiazım Sevükiekin 

MARDİN MİLLETVEKİLİ Gl. KİAZIM SE
VÜKTEKİN'İN TEKLİFİ 

Subay ve Askerî memurların yer değiştirme taz
minatı hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Yurt içinde sürekli görev için 
yapılacak seyahatlerde subay ve askerî memur
lara yüz liradan aşağı olmamak üzere aylık tu
tarının yarısı nispetinde sabit tazminat verilir. 

Bundan başka tarifesi belli taşıtlarla harcı
raha müstahak aile miktarına göre Bakanlar 
Kurulunca yapılacak eşya listesine nazaran mu
ayyen kilo ve hava taşıtlariyle otuz kilo eşya 
parasız taşınır. 

MADDE 2. — Taşman bu eşya miktarı için 
tarifesi belli taşıtlarla seyahatlerde fatura, se
net ve makbuz karşılığında eşya nakil gideri 
Hükümetçe ödenir. 

Belli tarifesi olmıyan kara ve deniz taşıtla
riyle yapılan seyahatlerde kilometre başına veri
lecek eşya nakil gideri Bayındırlık Bakanlığı

nın birinci maddede de zikredilen listeye göre, 
teklifi üzerine belirtilir ve Hükümetçe ödenir. 

MADDE 3. — Yurt dışına veya yurt dışında 
ve yurt dışından yurt içine sürekli görev ile ya
pılacak seyahatlerde iki yüz liradan aşağı olma
mak üzere sabit tazminat verilir. 

Bundan başka birinci maddeye göre belirtile
cek miktar üzerinden belli tarifeli kara, deniz 
ve hava taşıtlariyle yapılacak seyahatler için 
fatura, senet makbuz karşılığında ve tarifesi bel
li olmıyan taşıtlarla yapılacak seyahatlerde de 
fiilen yapılan masraflar ödenir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 2/2 
Karar No. 16 

Yüksek Başkanlığa 

Mardin Milletvekili öl. Kiâzım Sevüktekin'-
in subay ve askerî memurlara yer değiştirme taz
minatı verilmesi hakkındaki 12 . IX . 1946 ta
rihli teklifleri 6 . IX . 1946 tarihinde komisyo
numuza havale buyurulmuştu. 

Komisyonumuzun 27 . XI . 1946 tarihli top
lantısında ilgili bakanlıkların temsilcileri huzu-
riyle yapılan görüşmede işbu teklif çoğunlukla 
reddedilmiş. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millî Savunma Komisyonu 
Başkanı 

Kastamonu 
Korgl. A. Alptoğan 

Kâtip 
Van 

R. Oktar Gl. 

Sözcü 
Hatay 

E. Durukan 

Afyon K. 
8. Aldoğan 

Ankara 
Gl. N. Tınaz 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 

Erzincan 
Z. Ağca 
Erzurum 

E. 8. Akgöl 
Gazianteb 
Gl. A. Atlı 

Kayseri 
Gl. 8. Avgın 

Kocaeli 
Koramiral Ş. Okan 

Mardin 
Gl. K. Sevüktekin 

Muğla 
İV. özsan 

21 . V . 1948 

Balıkesir 
Orgl. î. Çalışlar 

înızada bulunamadı 
Çankırı 

Gl. Z. Soydemir 
Erzincan 

B. K. Çağlar 
Erzurum 

Gl. V. Kocagüney 
Kars 

H. Tugaç 
Kırklareli 

Korgl. K. Doğan 
Konya 

Dr. H. Alataş 
Muğla 

A. Gürsu 
Seyhan 

8. Tekelioğlu 

( S. Sayısı : 140 ) 


