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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

İçişleri Bakanı Faruk Sükan; 19 . 6 . 1966 
Pazar günü Bııtan çayında 16 jandarma erinin 
şehadeti ile neticelenen müessif ol av hakkında 
izahlarda bulunarak, hâdisenin tahkik safhasın
da olduğunu ve şehit ailelerine gerekli yardım
ların yapılacağını beyan etti. 

Kocaeli Üyesi Fatma Hikmet İsmen; Sünni
lik - alevilik mevzuunda beyanda bulunarak, 
toplumun istikbali için Hükümeti uyarana lüzu
munu duyduğunu belirtti. 

Devlet Bakanı Refet Sezgin; Türkiye'de süıı-
alevilik diye bir mevzi bulunmadığını, 

Or'aea'da vukubulau hudut hâdisesinin zaman. 
zaman, aynı mezhepten olan köyler arasında da 
görüldüğünü, bu gibi hâdiselerin siyasi istismara 
konu edilmemesi gerektiğini, Türkiye'nin hiçbir 
zaman bir yabancı devlet nüfuzu altına girmedi
ğini ve girmiyeceğini ifade etti. 

Tabiî Üye Mehmet Özgüneş bu topraklar 
için kanım, canım verm's, asHardıi' kardeşçe be
raber yaşamış ayrı ayrı mezhepten olan vatan 
çocukları arasına siyasi çıkarları için nifak sok
maya, çalışanların hüsrana uğrayacağını, Mu-
aviye'nin telin edildiği yurdumuzda Ali, Hasan 
ve Hüseyin adlarının camilerimizde Allah ve 
Muhammed'in isimleri ile aynı seviyede yer al
dığını belirtti. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Edip Somunoğlu'na dö
nüsüne kadar, Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'-
in vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi okundu, bilgi edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri Halil Ağar ve 
Ziya Önder'e izin verilmesi hakkındaki Başkan
lık tezkeresi okundu ve izinler kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sadi 
Koçaş ve 4 arkadaşının, Parlâmentonun Hükü
meti murakabe hak ve imkânları konusunda, 
Hükümet hakkında bir genel görüşme açılması
na dair önerge okundu ve ecrevan eden görüşme
lerden sonra genel görüşme açılması isteği reddo-
lundu. 

Tabiî Üye Fahri Özdilek ve arkadaşlarının; 
Türkiye'de din yoliylc girişilen bölücülüğün in
celenmesi ve bu konuda etkili olacak bir politi
kanın tesbitine yardımcı olmak amacı ile genel 
görüşme açılmasına dair önergesi okundu ve 
Başkan, gelecek birleşimde gereğinin yapılacağı
nı bildirdi. 

Tapulama kanunu tasarısının tümü üzerin
de bir süre görüşüldü. 

Tapulama kanunu tasarısını görüşmek üze
re Genel Kurulun 22 Haziran 1966 Çarşamba 
günü saat 15 t e toplanılmasına dair önerge kabul 
edildi. 

22. Haziran 1966 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime, saat 19 da, son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sırrı At alay Âdil Ünlü 

Kâtip 
Çanakkale 

Nakit Allan 

SORULAR 

Sözlü sorular 

1. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul'da, Sirkeci ile Üskü
dar arasında bir teleferik vapılaca«;ı haberine 
dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (6/381) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, İstanbul şehrinin beledi ihti
yaçlarına dair sözlü soru önergesi, Başbakanlı
ğa gönderilmiştir. (6/382) 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-

çaş'm, Keban Baraj bölgesinde su altında kala
cak köylere dair yazılı soru önergesi, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar, İmar ve İskân, Köy İşleri ve 
Tarım Bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/270) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Kayseri Merkez Elâgöz köyü
nün Batısındaki akarsu üzerinde bir bağlama 
tesisi yapılmasına dair, yazılı soru önergesi 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/271) 



B i E İ n ö l O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER — Nahit Altan (Çanakkale), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN —• Yoklama yaptıracağım. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — DEMEÇLER 

1. — Aydın Üyesi Osman Saim Sarıgöllü'-
nün; Millet Meclisi Başkanlık Divanınca, 92 nci 
maddenin 10 ncu fıkrası üzerinde alınan tek ta
raflı bir kararla kanunlaştırılmak istenen İş, De
niz İş, Askerî personel, Sayıştay ve Tabiî âfet- I 
ler kanunlarının, Cumhurbaşkanınca veto edildi
ğine dair demeci. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
gündem dışı söz istemiştim? 

BAŞKAN — Kısa olmak şartı ile Sayın Sarı
göllü, buyurun. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri. Kanunların müzakeresi mer'i Ana
yasamıza göre evvelâ Millet Meclisinde muayyen 
süreyle mahdudolmamak üzere müzakere edi
lir, bilâhara Cumhuriyet Senatosuna gelir ve 
Cumhuriyet Senatosunda Anayasanın 92 nci 
maddesinin tâyin ettiği müddetler içinde müza
keresi yapılır, ya kabul edilir ya tadilen geri 
gönderilir veya reddedilir. Bütün ihtilâf bu müd
detlerin başlangıcının hesabından doğmaktadır. 
Bu suretle Cumhuriyet Senatosuna gelmiş olan 
kanunlardan bizce müddetinde müzakeresi edi
lip tâdil edilen metinler Millet Meclisine sevke-
dilmiş, fakat Millet Meclisi Başkanlık Divanı tek 
tek taraflı bir kararla bunların müddeti geçti
ğinden ötürü kanunlaşmıştır esbabı mucibesi ile 
Sayın Cumhurbaşkanının tasdikine arz edilmiş 
bulunmaktadır. Bu kanunlar İş Kanunu, Deniz 
İş Kanunu, Tabiî Âfetler Kanının, Türk Silâhlı 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, müzakerelere 
başlıyoruz. 

VE SÖYLEVLER 

Kuvvetleri Personel Kanunu ve Sayıştay Kanu
nu gibi memlekette gayet mühim mevzuları kap-
sıyan ve bunların üzerinde Cumhuriyet Senato-

I şunca Anayasaya aykırılığından dolayı da ta
dil görmüş birçok maddeleri muhtevi kanunlar 

I bu süre hesabı yüzünden Cumhuriyet Senato
sunda süresi bitmiştir, süresinden sonra gönderil
miştir, esbabiyle tastike sevk edilmiştir. Cumhu
riyet Senatosunun Anayasa ve Adalet Komisyo
nu, 1963 tarihinde sürelerin müddet ve hesapla
rına dair istenen istemi cevaplandırılmıştır ve bu
nun üzerine Cumhuriyet Senatosu ve Büyük 
Millet Meclisi Başkanlık Divanları müşterek ola
rak toplanmışlar ve şöyle bir karara varmışlar. 
Karar kısa olduğu için aynen okuyorum. 

«Anayasanın 92 nci maddesinin 10 ncu fık
rasındaki sürelerin ancak Anayasada musarrah 
haller ve Meclislerin Divanları veya komisyonla
rı gibi teşriî faaliyet organlarının teşekkül ede
memesi sebebiyle teşriî faaliyette bulunamadık
ları zamanlara maksin* olmak üzere müddet işle
mez.» 

i Anayasanın 92 nci maddesinin tâyin ettiği 
hususların yanında Anayasanın 85 nci maddesi 
de Meclislerin nasıl çalışacağım tâyin ve tasrih 
etmiş. Bu madde diyor ki, sevkettiği hükümle, 
«Meclisler kendi yaptıkları içtüzüklere göre ça
lışırlar.» Cumhuriyet Senatosunda komisyonlar 
iki senede bir yenilenir. Aynı Cumhuriyet Se
natosunun 1/3 ü iki senede bir yenilenir. Baş
kanlık Divanı seçimlerinde hatırlarsınız, Başkan
lık seçimi bir ay gibi bir müddet turlarla devam 
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etmiştir. Binaenaleyh, Başkanlık Divanı seçimin
de nasıl müddetler, teşekkül edinceye kadar, 
fonksiyonel bir duruma geçinceye kadar işlemez
se; bunun gibi, organların da fonksiyonel hale 
gelinceye kadar müddetlerin hem Anayasa hük
müne göre, İçtüzüğe göre ve esbabı mücbire ola
rak işleyemiyeceği bedihidir. Başkanlık Divanı 
seçimleri isimler gösterilmek suretiyle teşekkül 
eder. Yani Başkanlık Divanı 15 kişiden terek-
kübediyorsa Cumhuriyet Senatosu 15 kişiyi se
çip kendi aralarında vazife taksimi gibi bir du
ruma girmez. Başkan, der ve seçilir. Başkanve-
'killeri der gösterilen adaylar oylanır, seçilir. Hal
buki encümenler, yani komisyonlar partilerin 
gösterdiği kendi orantılarına göre bildirdikleri 
eşhas yalnız adeden seçilir. Ondan sonradır ki, 
kendi aralarında toplanıp başkan, sözcü, kâtip 
üyeler seçilmek suretiyle encümenler çalışır bir 
hale gelebilirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin iki kanadı olan Millet Meclisi ve Senato ay
nı millî iradeye sahip iki müessese olduğu hal
de ve Anayasanın tâyin ettiği esbapla, Millet 
Meclisinde bir kanun reddedilse dahi Cumhuri
yet Senatosunun yine tetkikine arz edilmesi, su
nulması mesburiyeti muvacehesinde Cumhuriyet 
Senatosunca izhar .edilmiş iradenin bu Anayasa, 
İçtüzük ve mücbir sebepler karşısında bu irade
yi kaale almıyarak tek taraflı yapılan tasarruf 
Anayasanın, İçtüzüğümüzün ve Parlâmento fonk
siyonunun maalesef muhalifi, maalesef zıddı bir 
şekli ihtiva etmiştir. Bunun üzerine Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlık Divanı Millet Meclisinin tek 
taraflı almış olduğu bu karara karşı esbabı mu-
cibesi gayet ıgüzel, müdellel, kanuni ve mantıki 
olmak üzere bir yazı ile tek taraflı bu tasarrufun 
gözden kaçırılmaması için Sayın Devlet Başkanı 
nazarında ikazda bulunmuş ve kendisine Ana
yasa ile mevdu yetkinin kullanılması ricası ve 
izharında bulunmuştur. 

Bu aırada komisyonumuza da gelmiştir. Cum
huriyet Senatosu Anayasa Komisyonu da bundan 
evvelki verdiği kararı yeniden gözden geçirecek 
ve bu son inkişaf 'karşısında kararan bildirecek
tir. Şuna 'gayet 'memnun ve müsterihiz ki, Sayın 
Cumhurbaşkanı Sunay seyahatte olmasına rağ
men, bu 'şekilde kanunlaştırılıp tasdikine arz edil

miş kanunları, yani çok mühim olaın bu İş, Deniz 
İş, Talbiî Âfetler, Askerî Personel Kanunu ve 
Sayıştay Kanununun tekrar gözden geçirilmek 
üzere Türkiye Parlâmentosunla, Büyük Millet 
Meclisine tetkik edilmek üzere iade ve tasarruf 
yötkisin-i kulanmış ve bu suretle Meclislerin irade 
izharları üzerinde titizlikle durmuş, şahsi kanaa
time göre fevkalâde isabetli, yerinde bir karara 
varmış bulunduğu için kendisine şahsan müte
şekkirim. 

Muhterem senatörler, bu gibi müddet ve ka
nunların tetkikinde her iki Meclisin aynı zaman
da efkârı umumiyede, Türk efkârında birtakım 
iltibaslara mahal verecek tek taraflı tasarruf
lardan kaçınmak zarureti ile karşı karşıyayız. 
Millî irade müştereken kullanılan ve her iki 
Parlâmentoya has bir keyfiyettir. Binaenaleyh, 
insallaıh bundan böyle her iki Meclisin teessüs 
etmiş örf ve mutabakat halindeki çalışmaları ile 
çok daha iyi teşriî fonksiyonu yapacağımıza 
kaaniim. Yalnız Meclise has bir keyfiyet vardır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi diye bir Meclis. 
bir Meclis Başkanlığı var mıdır? Şuna dair bir 
Anayasa Mahkemesi kararını okumak suretiyle 
böyle bir Meclis Başkanlığının mevcudolmadığını, 
Anayasa Mahkemesinin kararına da istinaden be
yan edeceğim. 8.2.1966 tarih ve esas 1965-38 ka
rar ve 1966-7 numaralı Anayasa Mahkemesinin1 

kararı; T.B.M.M. Başkanı adını taşıyan bir ma
kam olmadığına dair. Bunu tasrih etmemin se
bebi, Parlamento terimi karşılığında, tarihî kıy
met ve değeri itibarivle kullanılan T.B.M.M. her 
iki kanadı muhJtevi Parlâmento 'manasınadır. Ya
ni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ancak 
Birleşik Toplantı Başkanlık Divanıma Rivaset 
edebilir. Binaenaleyh, tasarruflarda daima Millet 
Meclisi kanallı olarak kendilerini mütalâa edip 
alacakları karar, yapacakları tasarruflarda, müş
terek tasarruflarda ancak Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık Divanı ile tam ve mutabık bir halde 
nflacaklaırı kararlar muta ve yerinde olacaktır. 
Bmaenatevh, bu 'beş tane kanunun tekrar iade 
edilmesi kanaatimce eok yerinde olmuş ve 'Savın 
Cumhurbaşkanına huzurunuzda müteşekkir oldu
ğumu beyan eder, hepinize saygılarımı sunarım 
mufhterem senatörler. 

— 84 — 
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4. — GÖRÜŞ 

1. — Tapulama kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu. (Millet Mec
lisi 1/128; Cumhuriyet Senatosu 1/653) (S. Sa
yısı: 785) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz, 'Tapulama 
Kanunu üzerinde Sayın Çumralı, Sayın Ege, Sa
yın Hüsnü Dikeçligil, Sayın Ahmet Yıldız söz 
istemişlerdir. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Usul hak
kında söz işitiyorum. 

'BAŞKAN — Hangi hususlardan Sayın Yıl
dız? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Görüşme
lerde Hükümetlin de bulunması hususunda. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; gerçekten tüzüğümüze 
göre, Hükümeti temısilen bir Sayın Balkanın ve
ya 'bunun görevlendireceği bir kimsenin bulun
ması yeter. Yalnız görüştüğümüz kanun yönün
den ve Senatonun aıydınlanıması bakımından bir 
eksiklik olduğunu neHlrtmek için söz aldıim. Evve
lâ 4753 sayılı Kanunun 8 nei maddesinin (a) 
'bendine ve 10 n<cu maddesine göre Devlet .arazisi 
olup nu kanunun kapsamı içine giren taşınmaz 
malların Tarım Bakanlığının mülkiyetine geçti
ğini kanun söylüyor. O halde büyük ölçüde ka
nun konusu olan tarım arazisi !bu 4753 sayılı 
Kanun gereğince Tarım Bakanlığının mülkiyeti
ne geçmiştir. Burada Tarım Bakanlığının gö
rüşlerini bu mühim konuda mal saıhibi olan 
Bakanlığı temsil eden 'görüşleri dinlemek Sena
toyu aydınlatırdı sanmm. Ayrıca, Hazine ara
zisi kanalı 'ile Maliye Bakanlığının da, hattâ dün 
belirttiğimiz gilbi, ka'mnlaştırmada karşılaşacağı
mız güçlükler yönünden Maliye Bakanlığının 
görüşünü de öğrenmemiz çok yararlı olurdu. 
Avrıea, Toprak ve îskân Genel Müdürlüğünün 
Ibağh olduğu îrnar ve tskân Bakanlığının, toprak 
reformu, toprak iskân 'işlerinin büyük kısmım 
üzerine almış, bu sorumluluğu üzerine almış Ba
kanlığın görüşlerini dinlemek sanırım ki, karar 
vermek için çok önemli idi. Ayrıca dün de -be-

(1) 785 S. Sayılı basmauazı 21.6.1966 tarihli 
79 ncu Birleşim tutanağındadır.) 

.EN İŞLER 

lirttiğimiz gibi, Medeni Kanunla büyük ölçüde 
çatışma olduğunu ifade letmek istedik. O halde 
Adliye Bakanının görüşünü öğrenmek 'isterdik. 

O halde tüzüğümüzün Hükümetin temsili hu
susunda söylediği hüküm gerçekten formalite ba
kımından yerinde olmak ve gerçekleşmiş bulun
makla beraber, karar vermek yönünden konu ile 
çok geniş anlamda ilgili olan bu bakanlıkların 
görüşlerini her hangi bir şekilde öğrenmiş deği
liz. Yüce Senatonun bu görüşleri resmî sorumlu
luğu haiz kimselerden dinlemesi, bundan sonraki 
görüşmelerimizde bu kanun üzerindeki tartışma
larımızda ışık tutması cihetiyle Sayın Başkanlık
tan' bu Bakanlıkların da görüşlerini dinlememize 
fırsat verecek bir tertibi almasını önemle rica 
eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, Tarım, Adalet ve 
Maliye Bakanlarının da bulunmasını ister ve fi
kir olarak talepte bulunurlar, içtüzüğün 59 ncu 
maddesine göre, Hükümet adına Devlet Bakanı 
burada 'bulunmaktadırlar, ilgili diğer arzu etti
ğiniz bakanlar da ilgi gösterip bulunabilirlerdi. 
ancak tüzüğe uygundur ve devam edeceğiz efen
dim. 

'SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Usul hak
kında. 

BAŞKAN — Ne 'için efendim? 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bu konu 

hakkında. 
BAŞKAN — Bu konu halledildi efendim. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Müsaade 

buyurursanız buradan arz edeyim efendim. 
Kanunlar bütün vekâletlerin tasvibi alındık

tan sonra Meclislere gelir. Geldiğine göre, her 
vekâletin tasvibi mevcut demektir. Usul budur. 
Savın Yıldız haklı olmakla 'beraber, arzusu da 
yerindedir. Fakat tatbik edilen usule göre arzu
larını yerine getirmek mümkün bulunmamakta
dır. Bunu arz edecektim efendim. 

BAŞKAN — Tutumumuz usule uygundur, 
devam ediyoruz. Söz sıraisı Sayın Çumralı'nındır. 

Buyurunuz Sayın Çumralı. 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Pek muhte

rem arkadaşlarım, Sayın Başkan şekil yönünden 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş 'bulunan ka
nun tasarısı üçüncü defadır ki, Yüksek Senatoda 
müzakere konusu olmaktadır. Bu tasarı gerçek-

— 85 — 
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ten yasama tarihimizde özellikler taşıyan bir ta
sarı mahiyetini almıştır. Bu tasarı gerçekten 
talihsiz lıir tasarıdır. 

Bıı tasarı gerçekten istennıiyen ve arzu edil-
mçven şekilde ve surette başka başka yönlere kas
ten itilme yolunda teselli etmiştir. Bu durup du
rurken bii' doktrin (meselesi İmline getirilmiştir. 
Mülkiyeti! ist iyen vardır, istemiyen vardır. Ka
nıma bu şekilde lehte reyini kullanır, aleyhte re
yini kullanır. Bunlar gerçekten bugünkü Ana
yasa muvacehesinde, Parlâmentoyu, Millet Mec
lisinde Senatoyu üzecek haller ve hâdiselerden
dir. Bunun teferruatına girmek ve İra vadide bu 
is! çıkmaza •götürenler üzerinde ayrı ayrı durup 
sizleri şahıslarla meşgul etmek istemiyorum. 

Değerli arkadaşlar; hu tasarı Senatoya geldi, 
(ieç'iei bir* komisyona verilmesi karaırlaştmldı, 
'doğrudur. Şimdi Sarıgöllü larkaaıdşımız bizi acı 
acı burada bir bayii uğraştırıp tashihine gayret 
ettiğimiz kanuni arın, düzelt ilmesine çalıştığımız 
kanunların müddeti meselesi üzerinde şöyle he-
sahed ilecek, böyle bes ab edilecek şeklinde kanun-
1 aştın]ip tasdike arz edildiğini görmüş bulunu
yoruz. Bu itibarla bu tasarının geçici bir ko
misyonda görüşülmesini ben de şahsan arzu et
mekteyim. Ben de hu geçici komisyona dâhi] 
olan İçişleri Komisyonunda bulunmakta idim. 
İler tasarı böylece1 geçici komisyona giderken 
bütün üyeler toplanıp, onların secimi ile geçici 
komisyonun tâyini gerekirken haber ve malû
mat dahi verilemedi. Verilmiş olsa idi, bugün 
buradaki birçok meseleler komisyonda belki 
halledilecekti. Hiçbir ihtilâfa mahal kalmadan 
halledilecekti. .Hiçbir ihtilâfa mahal kalmadan 
orada ya kabul veya reddedilecekti. Kabul edi
lecek idi ise, kanun metnine girecekti, kabıd 
edilmiyccek idiyse nedenleri gerekçesine yazıla
cak ve yarının bu kanunu tatbik edicilere, tat
bikatçılara ışık tutacak idi. Bu da yapılmadı. 
Niçin bu kanunda bu hassasiyet gösteriliyor? 
Anlaşılmıyor. Anlamadığımız nokta burası. Ni
çin bu hassasiyet? Bendeniz bu tasarı Senatoya 
ilk geldiği günden heri burada bir tek arkadaşı
mın çılkıp Tapulama Kanunu memleket yararına, 
Türk köylüsü, Türk çiftçisi yararına değildir, 
diyen bir tek arkadaş görmedim. Nedir kaygı
mız, niye uğraşıyoruz? Daha faydalı bir hale 
gelsin, daha istifade sağlasın ,diye uğraşıyoruz. 
Beni, bu kanuna aleyhtarmış gibi, bu hali, bu 
kanunu istemiyormuş gibi karşısında, aleyhinde 

şeddinde bu Parlâmentoya getirmenin mânası 
anlaşılamamaktadır. Ve geniş mikyasta şimdi 
yine polemiklere girmemek için söylüyorum, ya-
yı3^odar. Yalan, yanlış, kasıtlı, kasıtsız ama 
bence bilinen bir teşkilât (jumralrıım bu tasa
rının aleyhinde imiş gibi bir hava yaratıyorlar. 
Çumralı bu tasarının aleyhinde değildir. Çıım-
ralı yarı ömrünü cezada, hukukta Türk köylü
sü, çiftçisinin yanında içi sızlayarak bu ihtilâf
ların. nelere müncer olduğunu, nasıl babajdğit-
lerin bu ihtilâflar yüzünden ölüp gittiğini, ya
ralandığım, hukukta nasıl bir ömür harcandı
ğını bilen nâçiz bir arkadaşınızım. Ben bu tasa
rının aleyhinde olur muyum? Nasıl olur? Ben 
ne istiyorum? Ben diyorum ki, şu şu hususları 
düzeltin, senin fikrin yanlıştır, düzeltmem. (Ge
rekçeye koyun, yanlıştır deyin... Ama hayır 
mutlaka iki kampa ayırmak, mutlaka lehinde, 
a ley binde arkadaşlar varmış gibi bunu çığrııı-
dan çıkarma yolu tercih edilmiştir. Ve bütçe
den alınan paralarla, broşürler neşrederek bun
lara bütçeden para sarf edilmiştir. Durup, du
rurken bu tasan, arazi kanunu ilga etti mi, et
medi mi? şeklinde olumsuz bir mücadeleye alıp 
götürülmüştür. Arazi Kanunu ilga edilmiştir. 
Arazi, bizim Medeni Kanunun boşlukları var
dır. 40 seneden beri birtürlü eğilip doldurama
dık. Bu boşluklar nelerdir? Mera işimiz halle-
dilemedi, yaylalı ki ar işimiz halledilmedi, kışlak
lar işimiz halledilmedi, yeraltı ve yer üstü su
ları meselesi halledilmedi. Halbuki kanunun me
hazı olan İsviçre bunları anakanun ile, kanton
ların kanunları ile en ufak teferruatına kadar 
halletti. Arazi Kanununun, meralara ait kanu
nun tatbikatında Arazi Kanununun 99, 100, 101 
nci maddeleri mer'i midir; değil midir? Temyiz 
bunun, üzerinde kıyametleri koparır, uğraşır, 
durur, yıllardan beri hiç dağıtmamış olur. Ni
çin? Çünkü, bunlar ikmal edilmedi bizde. Bu 
olumsuz mecralara götürmeye de bu kanunun 
tahammülü yoktur. Elimize gelen tasarı hiç ta
dil edilmeden mi gelmiştir? Yok. Dün arkadaş
larım da beyan etti. Harca taallûk eden kısım
lar, kadroya taallûk eden kısımlar bir yönden 
tadil edilerek elimize geldi. Yani kanun iptal 
edildiği için bu tasarı yepyeni bir tasarı olarak 
karşımıza geldi. Onları tadil edersinde şu arz 
edeceğimiz noktaların tadili düşülmez mi? Yani 
efendim bu mesele bundan evvelki Senato top
lantılarında zaten görüşüldü, konuşuldu, ne lü-
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zum var, neden tekrar edeceğiz gibi bir zihni
yete kanunun tedvin sebebi müsait değildir. Ye
ni bir kanundur, görüşülür, konuşulur ekseriyet 
bulursa, tadil teklifleri metne geçer. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının bundan ön
ce Senatoda yapılan müzakeresinde uzun uzadı-
ya bu kanunun amacından nasıl uzaklaştırıldı
ğını, hukukan kıymetini kaybetmiş olan belge
lere nasıl yeniden bir kıymet izafe edildiğini, 
Yargıtay içtihadlariyle teessüs eden hukukî 
nehçin nasıl haleldar edildiğini uzun uzadıya 
izah etmiş bulunuyorum. Bunlar zabıt ceridele
rine geçmiş bulunduğu için merak eden arka
daşlarımız oradan alır ve tetkik ederler. Bu 
konuşmamda bu konular üzerinde durmıyaca-
ğım. 

Şimdi meselenin esasına geçerek kısaca fikir
lerimizi arz edeceğiz. 

Tapulama Kanununun konusu ve uygulama 
alanı hu kanun tasarısının 'birinci maddesinde; 
«Tapulamaya başlandığı tarihten itibaren il ve 
ilçelerin merkez belediye sınırları dışında ka
lan gayrimenkullerin tapusuz olanlarını bu ka
nun hükümlerine göre tapulamak ve tapulu 
alanların da kayıtlarını bu kanun hükümlerine 
ıgöre yenilemek suretiyle kadastro plânları tan
zim ve- tapu sicilleri tesis edilir.» hükmü ile ka
nunun hedefi tâyin edilmiş bulunmaktadır. Bu 
amaç esas olarak alınıp da köylerde arazi ihti
lâfına, tapulama işlerine biran önce son veril
mesi lâzımgelirken, hukuka da, Medeni Kanu
nun getirdiği kamu düzenine de, Anayasaya da 
aykırı birçok hükümlerin ilâvesi suretiyle iki 
ayrı hukukî nehcin doğmasına âmil olmuştur ve 
'olacaktır. İlk gelen tasarının gerekçesinde be
lirtildiği üzere en azından bu kanuna göre ta
pulamanın bitirilmesi 40 - 50 senelik bir devre
ye münhasır olacaktır. 40 - 50 sene devam ede
cektir. Grönül ister ki, daha aşağı olsun, 30 se
nede, 25 senede bitirilsin, 20 senede bitimisin. 
Bu gerekçe, Hükümetçe hazırlanan .gerekçenin 
metninden alınmıştır. Şimdi hemen konuya gi
rerek Iburadan haşlıyalım ve bir - iki misal ver
mek suretiyle de hu düşüncemizi arz edeyim. 

Tasarının 32 nci maddesinin (C) fıkrası bu 
mâruzâtımın açık bir delilini teşkil etmektedir. 
Bu fıkraya göre, «Bir gayrimenkule kayıt sa
hibi veya mirasçılarından başkası zilyed bulu
nursa zilyed kayıt sahibinden veya mirasçıla
rından veyahut bunların mümessillerinden £'ay-

riresmî surette temellük ettiğini, bunların be
yanı veya her hangi bir belge ile veya bilirki
şi ile veya şahit sözleriyle tevsik ettiği ve ay
rıca en az on sene müddetle zilyet bulunduğu 
takdirde zilyet adına tesbit edilir.» hükmünü 
getirmiştir. Bu fıkranın açık anlamı şudur; 
bir gayrimenkule yani taşınmaz mala yahut 
ünsiyet ettiğimiz, bildiğimiz tâbirle, bir arazi 
parçasına sahibolan bir zat vefat edecek. Kim
sesiz ıb.ir karısiyle bir veya birkaç çocuğu ka
lacak. Gücü yeten birisi çıkıp on sene bu ara
ziye zilyedim diyecek. Sonra da bu araziyi gay-
riresmî surette temellük ettiğini beyan ve her 
hangi bir belge ile dediğine göre mühürlü se
netle de veya köyden tedarik ettiği iki şahit 
veya 'bilirkişi ile bunu ispat edecek. Bu suretle 
de bu ıgayrimenkule sahibolacaktır. Bu da kâfi 
değildir. Kesretle, çoğunlukla vâki olduğu üze
re, baba gurbette, ana da köyde ölecektir. Ge
riye de beş yaşında veya altı yaşında bir veya 
birkaç çocuğu kalacaktır. Ne olacaktır bu ço
cuklar? Kanunu Medeni hükümlerine göre ken
dilerine bir vasi tâyini gerekecek+ir. Bu yetim
lerin, bu .kimsesizlerin malını zaptedeıı ve on 
sene müddetle zilyed bulunan kimse ortaya çı
kacak, ıben bu tarlayı vasiden yani kanuni mü
messilinden satmaldım diyecek, şahit ve bilir
kişi de veya eline geçirdiği her hangi bir ne ol
duğu belirsiz bir belge ile hu ciheti ispat ve 
kendi namına tapuya tescil ettirecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Medeni Kanun, 
«Kamu düzeni mülâhazasiyle velayet altında 
bulunmıyan yani anası, babası olınıyan veya ve
layet hakları nezcdilmlş bulunan her küçüğe 
mahkemece bir vasi nasbolunur.» hükmünü ta
şımaktadır. Bir yetimin malının ahara temliki 
yani satılması için takibedilecek usuller, Me
deni Kanunun vesayete taallûk eden hüküm
lerinden 405 ve mütaakıp maddelerinde ifade 
edilmiştir. Sulh mahkemesinin, asliye mahke
mesinin, vasi üzerinde nezaret hakkı ıbu kanu
nun, Medeni Kanunun âmir hükümlerindendir. 
Bu çocukların mallarını babalarından veya mü
messillerinden ıgayriresmî surette satınaldığım 
iki şahit veya bilirkişiyle söyliyen zilyed ne 
mahkemenin vasiye bu ıgayrimenkulü satması 
için izin verip vermediğini arıyacak, ne âmme 
intizamı için konulan hu hükme riayet oluna
cak ve fakat tarla da elden ıgidecek. Böylece 
kimsesiz yetimin veya yetimlerin mülkiyet hak-
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ki son 'bulacaktır. İşte biz Büyük Millet Mec
lisi olarak bu kanunla bu hallere cevaz vermek
teyiz. Büyük Millet Meclisi, Medeni Kanunun 
arz ettiğim (hükümlerini değiştirmedikçe, ay
rıca, «Tapu sicil muhafızının yanma gidip satış 
yapmıya da ihtiyaç yoktur» demedikçe, hiçbir 
hukukî varlığı olmıyan muamelelere kıymet 
vererek şahısların mülkiyet hakkı son bula
caktır diyemez. Biz Büyük Millet Meclisi ola
rak buna da yetkili değiliz. Aynı meselede iki 
ayrı hükmün meriyetine de cevaz veremeyiz. 

Bir ikinci husus muhterem arkadaşlarım, 
dün ıSayın Yıldız arkadaşımız bu konuya temas 
etti. Ben yalnız anahatlariyle tekerrüre mahal 
bırakmamak için temas edeceğim. Ama tatbi
kattan iki misal vereceğim. 

Anayasanın 37 ve 52 nci maddeleri açıktır. 
Sarih bükmü ihtiva etmektedir. Konumuzla il
gili hükmü okuyacağım. 

37 nci maddesine ıgöre; «Devlet topraksız 
olan veya yeteri kadar toprağı buhınmıyan çift
çiye toprak sağlamak amaciyle gereken tedbir
leri alır.» âmir hükmünü taşıyor. 

52 nci madde ise; «Devlet, halkın gereği gi
bi beslenmesini, tarımsal üretimin toplumun 
yararına uygun olarak artırılmasını sağlamak, 
toprağın kaybolmasını önlemek, tarım ürünle
rini ve tarımla uğraşanların emeğini değerlen
dirmek için 'gereken tedbirleri alır.» hükmünü 
ihtiva etmektedir. 37 nci madde hükmünce 
Devletin elindeki arazinin dağıtılması Devletin 
görevine dâhildir. Devlet elindeki araziyi top
raksızı topraklandırmak için verebilir. Büyük 
Millet Meclisi Devlet arazisinin bu maksat dı
şında dağılmasını sağlıyacak bir kanunu çıka
ramaz, sağlamayı düşünürse Anayasayı değiş
tirmesi icabeder. Halen yürürlükte bulunan 
4753 sayılı Kanunun dün arkadaşımızın işaret 
ettiği şekilde 8 nci maddesi Devletin hüküm ve 
tasarrufu veya özel mülkiyeti altında bulunup 
kamu işlerinde kullanılmıyan diye bir nevi ara
ziden bahsetmek de, 10 ncu maddesi gereğince 
de topraksızları topraklandırmak hizmetine tah
sis edilerek Ziraat Bakanlığı emrine verildiğini 
de beyan etmektedir. Böyle bir kamu hizmeti
nin yerine getirilmesi için ayrılan bu topraklar 
üzerinde artık zilyedlik hakkı, zilyedlik sebebi
ne dayanılarak Medeni Kanun gereğince mül
kiyet hakkı edinilemez. İşte bu gibi arazinin, 

ihtiyaç sahibi olup olmadığı aranmadan bir 
kimseye Tapulama Kanunu ile dağıtılması, Ana
yasanın Devlete verdiği görevi yapmasını önle
yici mahiyetindedir. Bunlar Anayasanın açık 
hükümleri. Söz buraya gelmişken Sayın Heye
tinize tatbikattan iki örnek vereceğim. Bu mi
saller hem yukarıda arz ettiğim hususları te-
yidedecek mahiyette olacak, hem de memleke
timizde iki hukuk yaratıldığını ve adaletsizliği 
göstermesi bakımından da bir fikir vereceği ka
nısındayım. Aynı zamanda bu kanunun 
alelacele çıkarılmasındaki zararları da izah ede
cektir fikrini taşıyorum. Şöyle ki , memleketi
mizde toprak işleriyle uğraşan iki türlü teşek
kül, iki türlü komisyon vardır. Birisi elimizde 
bulunan Tapulama kanununa 'göre kurulan ta
pulama heyetleri, komisyonları; ikincisi 4753 
sayılı Çiftçiyi topraklandırma Kanununa isti
naden kurulan ve amacı Hazineye ait araziyi 
bulup tesbit eden toprak komisyonudur. Bun
ların ber ikisi de şahıslara aidolan arazileri 
bitirdikten sonra Hazineye aidolan arazileri tes-
bitle vazifeli komisyonlardır. 

Şimdi bakın, tatbikatta ne oluyor? Eğer 
bir köyde toprak komisyonu tarafından 4753 
sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa göre 
Hazine lehine tapu tesis edilmişse, bu toprak
lar üzerinde zilyedlik iddiasıında bulunulamaz 
ve Hazine tapusu iptal edilemez. Mahkemelerin, 
Yargıtaym, Yargıtay Genel Kurulunun tekar-
rür etmiş içtihadı bu merkezdedir. Bu köyün, 
teşahhus ettirmek için arz ediyorum, hemen ya
nında İkinci bir köy vardır, veya civar vilâyet
te ikinci bir köy vardır. Bu 'araziyi de 509 sa
yılı bu kanun hükümlerine göre koımisy onlar 
tesbit etmiştir. Şahsa aidolan arazi tesbit edil
dikten sonra, Hazineye aidolan 'araziyi de tes
bit etmiştir. Temyize mesele intikal eder. İki 
kanuna göre 'de ne dâva 'açılır, 'ne de Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununa göre 4753 sayılı 
Kanun hükümlerine göre komisyonlar 'marife
tiyle Hazine 'namına yapılan tescil aleyhinde ip
tal dâvası açılamaz, der mahkeme. Yargıtay 
tasdik eder. Genel Kurul, da tasdik eder bu 
hükmü. 

Ne oldu? Hazine elinde kaldı. 509 sayılı bu 
kanun hükümlerine göre yapılan tescil 'aleyhine 
açılan tapu iptal dâvaları kabul edilir, Hazine 
tapusu iptal edilir. Yargıtay bunu da tasdik 
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eder. Delil veriyorum, tarih numarasını sayın 
arkadaşlarım, Yargıtayın. Merak edenler okur. 
6 . 12 . 1964 gün ve esas 5/1244, karar 735. Lüt
fen şu halin vatandaş ve köylü üzerindeki etkisi
ni, adalet duygusunu ne derece rencide ettiğini 
tasavvur etmek hiç de güç değildir. Arz ediyo
rum. 

Yukarıdan beri, Tapulama Kanununun ben 
aleyhinde değilim. Şunlar tatbikatta, iki sene
den ne olur, ey Tapu Kadastro Umum Mü
dürlüğü, ey Devlet Bakanım, ne olur yani, gön
der foir memurunu, 7 nci Hukuktan verilen ka
rarlar var, 5 nci Hukuktan verilen kararlar var. 
Tatbikat görmüş olan hu kanun hükümleri var. 
Nasıl gidiyor, bunları tetkik ettir, gerekiyorsa 
tashih ettir. Değerli arkadaşlarım nereden çı
kıyor biliyor musunuz, ne yapacağız bu hercü-
merci düzeltmek için? Açın bakın lütfedin efen
dim, 98 nci madde diye bir madde getirmişsiniz. 
Şu arz ettiğim hususların yani tapunun hangi
sini iptal edelim, hangisini ilga edelim, 98 nci 
'maddede ilga ettiğim kanunları göstermişim. 
4753 sayılı Kanunun bu maddesi köylü yararı
na mıdır, değil midir? Otur iki kelime ile tar
tış Ya onu ilga et veyahut da bu hükümlere yol 
açacak bir davranışta bulunmayın, rencide ede
cektir. Anlatamıyorsunuz. Vaktinizi kaybetmi-
yeceğimi bilsem neler 'geçtiğini anlatacağım.. 
Birazcık şöyle dinlenmenizi temin en küçük bir 
vaka anlatayım. Hâkimim, geldi gençlik zama
nımızda, 49 liralık bir dâva açtı. Ne diyorsun 
dedim karşı tarafa, kabul etmiyorum dedi. Da
vacıya sordum: Delillerim var, şahitlerim var 
efendim, filân filân huzurunda dedi. Dinlemek 
için çağırdık şahitleri. Gayet garip, aynı gün 
3 - 4 duruşma sonra birisi de geldi hiç unutmı-
yacağım, 20 küsur senelik bir hâtıra, 51 liralık 
Hbir dâva açtı. Aynı gün. O da dinliyormuş ora
da. Davacıya ne diyorsunuz dedik. Dâvâlı ka
bul etmiyorum dedi. Davacı şahidim var dedi. 
Biz hayır, dedik, şahitle olmaz. Neden olmaz, 
çünkü siz 50 liranın üzerinde dâva açıyorsunuz. 
Bu dâvayı senetle açman lâzımdır. Davacı nasıl 
olur benim başıma kaktığınız iki lira mı dedi. 
işte vatandaşın adalet duygusunu, efendim di
yecek karşımıza çıkıp şu köyde Hazine tapusu 
iptal edilemez, bu köyde edilebilir. Bu nasıl ka
nun demiyecek mi vatandaş? Adalet duygusu 
rencide olrnıyacak mı? Ne kadara o kadar devam 

edecektir? Yalvarıyorum, yalvarıyoruz efendim 
şu kanunu alın 98 nci maddesini, şu kanunla il
ga ettik deyin, getirin buraya, Heyeti Umumi
ye hangisini tasvibederse biz kabul edelim, şu 
hercümerce bir son verelim diyoruz. Ama ne 
oluyor, kanunun aleyhinde imişiz. Ben Kanunun 
aleyhinde değilim. 

Arkadaşlarım, bir noktaya daha işaret etmek 
istiyorum. Yeni Anayasanın 5 nci ve 64 ncü 
maddelerine göre, yasama yetkisi Türkiye Bü
yük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredile
mez. «Kanun koymak, kanun değiştirmek, kal
dırmak Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetki-
lerindendir,» denilmektedir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisince bu konuda kamu düzenini il
gilendirdiği kabul olunarak bir kanun hükmü 
kabul edilirse, bu kanun hükmü Türkiye Bü
yük Millet Meclisince kaldırılmadıkça veya de
ğiştirilmedikçe mutlaka uygulanır. Kamu düze
nini ilgilendiren bir kanun hükmünün uygulan
ma alan ve süresini idari organlara vermek su
retiyle yürürlükteki Medeni Kanun ile Tapula
ma Kanununu ve demin arz ettiğim 4753 sayılı 
Kanunu birlikte tutmaya, yürütmeye Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yetkisi yoktur. Bu ka
dar açık ve kesinlikle Anayasamız hu meselele
ri hükme raptetm iştir. Medeni Kanuna ;göre 
gayrimenkule dair temliki tasarruflar kanunun 
tâyin ettiği şekle uygun olarak yapıldığı tak
dirde değer kazanır. Yürürlükte bulunan Tapu 
Kanununun iltibasa mahal vermesin, Tapu Ka
nununun 26 nci maddesi gereğince de temliki 
tasarruflar tapu sicil muhafızının huzurunda 
yapılması gerekir, öyle diyor kanun. Tapulama 
Kanunu, şimdi elimizdeki kanun bu haliyle ka
bul olunursa yürürlükte kaldığı müddetçe yani 
idare yani Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü 
ve onun tasvibi ile Devlet Bakanlığı memleket
te tapulama işi (bitmiştir deyinceye kadar. Ne 
zamanda bitecek? 

Gerekçede 50 sene diyor, öyle diyor. İşi bit
miştir deyinceye kadar Medeni Kanunda kamu 
düzeni düşüncesiyle yer almış ve 40 seneden 
beri tatbik edile edile durmuş, oturmuş, kökleş
miş bulunan bâzı hükümler Türkiye'de uygu-
lanmıyacak ve idare, tapulama bitti dediği za
man ancak kamu düzeni düşüncesiyle ka'bul 
edilmiş bulunan hükümler tekrar uygulanabile
cektir. Elimizdeki bugünkü hâl bu. 
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Şimdi bunları çoğaltmak ve bu kanunun bu I 
aksak taraflarını düzeltmek için pek çok misal 
vermek mümkün. Ama dün 'arkadaşımız beyan 
etti; bundan evvelki şeylerde de gücümüzün 
yettiği kadar, yettiği nisbette anlattık. 33 neü 
maddede, ki, bir kısım vesikaların fecaatini, 
başka hiçbir tâbir 'bulamam, nasıl hukukî kıy
metini kaybettiğini anladık. Ama öyle bir şeyle 
geliyor ki, biz bunun çıkar cevabını veririz. Ben 
burada vazifemi yaparım, heyeti ıımıımiycnin 
vereceği karar elbette ki, başımızın üzerinde
dir. Haklı noktası var gibi mülâhazalar ileri 
sürülür diye huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Şimdi bunları, evvelce söylemiş olduklarımı tek
rar etmemek, vaktinizi almamak için birkaç su
al halinde ortaya koyacağım, lütfetsinler, ce
vap versinler ondan sonra da 'benim 'mâruzâtım 
bitmiş olacaktır. 

40 seneye yakın bir zamandan beri yürür
lükte bulunan Medeni Kanunun ihdas ettiği hu
kukî vaziyetlere hiç ehemmiyet vermeden Me
deni Kanunun infisahı zaman aşımı hükümleri 
meriyetten kaldırılarak, onun yerine tasarının 
32 ve 33 nıcü maddeleri hükümlerinin konması 
sebepleri nedir? Nedir, bu tasfiye kanunudur-. 
Tasfiye kanunu.. E, bilisinde diyor ki, 639 u 
kaldırdı. Diyelim ki, 20 senelik müddet kalmış
tır. Bizim şimdi tasfiye kanunumuzun tatbik 
edilmesi lâzımdır. 10 senedir. Efendim ya onu 
kaldır, ya bunu, yani düzelt. Nedir bu iki za
manaşımına aidolan iki hükmü bir anda muha
faza etmenizin sebebi? Bunun açıklanmasını 
rica ediyorum. Bu arz ettiğim tasfiyenin dışın
da bu kanun hükümlerinin kadastrosu biten yer
lere dahi teşmili hukuk nizamına aykırı değil 
midir? Birinci maddesi ile dersiniz ki, şehir ve 
kasabalar hududu dışında köylere tatbik edece
ğim. Aşağıda madde getirirsiniz, bunu ben is
tersem şehirlere de tatbik edeceğim, toptan der-
meyan edeceğim zaman bu kanun hükümleri 
orada da tatbik edilecektir, der. Hani, ne idi 
bu? Bir an önce kadastrosu yapılıp, plânları 
yapılıp, plânlı hale getirecektik. Halen plânlı 
hale gelmiş olan yerlerimizde de bunun tatbik 
veçhi nedir? Bunu da lütfedip izah ederlerse 
bir daha tenevvür ederiz. 

Hilâfetin ilgasına dair 30 Mart 1340 tarihli, 
2 Mayıs 1949 tarih, 245 sayılı, 431 sayılı Kanu
nun neşrinden sonra, yani bu gayrimenkulleriıı I 
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padişahların, mirasçılarına intikali yapılamaz, 
yolundaki B. M. M. kararı gereğince de Hazi
neye geçmiş bulunan bu kabîl gayrimen küllerin 
Hazineden istirdadı yoluna gidilmiş midir, gi
dilmemiş midir? 1331 - 1339 tarihli kanunlara 
göre tehcire tabi tutulmuş kimselerin emvali 
Hazineye intikal etmiştir. Tapulama Kanunu
nun 33 ııcü maddesindeki belgelere göz atınca. 
bu kanunlarla Devlete geçmiş bulunan bu gay-
riınenkuller birtakım müesseselere verilecek mi
dir? Buna neden lüzum görülmüştür? 

120 dönüm, 130 dönüm bir tarla üzerinde. 
zilyedlik iddia eden bir şahsın bu kanun meri
yete girdiği zaman ancak iddiası sübut buldu
ğu takdirde 100 dönümüne karar vereceğiz, ev
velce 20 dönüme verdiğimiz gibi. Bu miktar 
üzerinden, yüz dönüm üzerinden karara bağla
nacak. 33 neü maddenin belgelerine bu böylece 
devanı sena olursa şu belgelere de istinadeder-
se al. alabildiğin kadar der, hukukî hiçbir de
ğeri olmıyan ve tamamen kazai içtihatlarla hal
ledilmiş bulunan tasdiksiz yoklama kaydiyle 
5 000 dönüm arazi, meselâ; tescil edilebilecek 
midir. Edilecekse bu bir haksızlık olmıyacak 
mıdır? Bunda bir adaletsizlik bulummyacak mi
dir? Hiçbir hukukî değeri bulıınmıyan bu vesi
kayı getirip de bu 33 neü maddede tekrar hort
latıl masının sebebi nedir? Bunu da lütfederler
se ineninim olurum. Tekke ve zaviyeler sedde-
dilmiştir. Bu kanun muvacehesinde, müstesna 
vakıf mütevellilerinin sıfatı: zeval bulmuş mu
dur? Zeval bulan bir hakkın iadesine sonradan 
çıkan bir kanunla cevaz verilir mi? Sipahi veya 
mültezim, iemessük veya senedi arazi kanununa 
yerleşmiş eski hukuk kaidelerine göre tapu kay
dına inkıiâbctmedikçe hukukaıı kıymet ifade 
eder mi, etmez mi? Ikına istinaden de birisi 120 
dönümden ben senin 20 dönümünü kabul etmi
yorum, öbürüsü böyle bir vesika getirirse 
300 - 3 000 dönüm de tescil ettirebilecek midir? 

Aziz arkadaşlarım, benim hakikaten çok ga
ribime gittiği için şu misali de pek çok. defalar 
vermişimdir ve bu kanuna girmesine de bir 
türlü kendimi inandıramamışi'mdır. Maliye Xe-
zaretindeki muhasebatı hakika kayıtlarının, ki 
sanat ehli dedikleri eski loncalara ve şimdiki 
sendikaların karşılığı olan teşekküllere veril
miş, İstanbul, Edirne gibi bu kabîl gediklerden 
başka yerlere şümulü var mıdır? Yani daha açık 



C. Senatosu B : 80 22 . 6 . 1966 O : 1 

ifade edeyim; bana Türkiye'de şu iki yerden 
mâdaki İstanbul'un kadastrosu tamamen yapıl
mıştır, Edirne'nin no safhada bilmiyorum, ba
na, kalkıp da Konya'da, Kırşehir'de, Çankırı'da, 
Samsun'da, Sivas'ta muhasebatı hakika kaydı
na istinadeden zilyed vardır, bu adamın da 
hakkını korumak için ben bunu aldım, getirdim 
diyecektir. Ben getirin edim bunu. 1515 sayılı 
Kanunun bir nizamnamesinde vardır. Başından 
beri ifade ediyoruz ki, bunu yapan, bu kanunu 
yapan komisyonda mecelle hocası Mustafa Fevzi 
Efendi, bunlar Arazi Kanununun babaları sayı
lan insanlar, Musa Kâzım Efendi, Garp hukuku 
görmüş Sayın Şükrü Kaya isimlerini hatırlıya-
bildiklerim bunlardan ibaret. Bu arz ettiğim 
kanun hukukî kıymetini kaybetmiş olan vesika
ların biran önce Kanunu Medeni yürürlüğe gir
meden nasıl kaldırıp atarız düşüncesiyle yapıl
mış ve metni alınmamıştır. Ne yapılmış? Bir 
nizamnameye terk edilmiştir. Yani süratli 'tat
bikatla bunları buradan kaldır, bu belgelerden 
işe yaramıyanı. Bu 33 ncü ınaddedekilerin tama
mı mı? Hayır, tamamı değil. İlân alınmış, muh
kem kaziye haline getirilip gidilip tescil edilme
miş. Bunların üzerinde elbette duracak değiliz. 
Bunları kabul ediyoruz, 33 ncü maddedeki huku
kî değeri olarak. Ama şimdi tekrar ediyorum, 
şu muhasebatı hakikatim bir tek misalini göstere
bilirler mi arz ettiğimiz yerlerden başka? Ama 
ben arz ediyorum, İstanbul'da köşede bucakta ka
lan bu kabîl gayrimenkuller vardır. 

Değerli arkadaşlarım, belki biraz heyecanlı 
konuşuyorum, özür dilerim, belki sizleri de tehey-
yüee sevk ellim. Ama benim inancım bu. Bunla
rın yalnız ve yalnız düzeltilmesi, daha yararlı ha
le getirilmesi endişesi ile arz ediyorum. Başka 
hiçbir düşüncem yoktur. Bu arz ettiğim husus
ları bir takrirle de teyidediyorum ve diyorum ki, 
lütfediniz efendiler, arkadaşlarım, değerli ar
kadaşlarım, vatansever arkadaşlarım, köylü hiz
metinde çalışmak istiyen köylü arkadaşlarım, köy
lü hâmisi arkadaşlarım, alın şunları da bir kere 
daha gözden geçirin. Zaten beş, altı maddeye in
hisar ediyor. Başka bu kanun üzerinde durula
cak hiçbir taraf yoktur, süratle geçecektir, şun
ları temizleyin diyoruz. Ben bilirim ki, her mad
de geldikçe bir takrir... Bunu yapmıyacağmı. 
Şimdi diyorum ki, İm takririnde lütfedin, bunu 
alın. - 5 - 1 0 maddeden ibaret bulunduğuna gö
re bunun ıslahı cihetine gidelim. Bunu kabul bu

yurursanız komisyon da yarın sabah toplanır, 
Pazartesi günü emir verirseniz Yüksek Senato 
önümüzdeki Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü 
emir verirseniz derhal getirir. Bunu yapmazsa
nız diyoruz, söyledikleriniz kabule şayandır, di
retiyoruz, diyor çünkü. Aldığım cevap bu olu
yor. Biz bunu böylece geçireceğiz. Geçireeekseniz 
lütfedin diyoruz şu beyanımızı alın, senin şu 
hükmün yanlıştır, sen şunları, şunları söyle
din, ama hukukan şayanı iltifat değildir. Gerek
çesini de reddedin de tatbikatçılara diyorum ışık 
tutsun. Bak bu benim de aklıma geldi diyen bir 
tatbikatçı çıkabilecektir yarın. Demek ki, Sena
toda da birinin aklına gelmiş, ama Senato Geçi
ci Komisyonu bunu şu sebeplerle reddetmiş, bi
naenaleyh kanunun dosdoğru anlamı budur, bu
nu tatbik edeceğiz, der ve bu şekilde de mesele 
en vazıh şekilde halledilmiş olur. 

İtaTtatsız ettim, belki uzunca mâruzâtta bu
lundum, özür dilerim, saygılarımı sunarım arka
daşlarım. 

BAŞKAN — Altı sayın üye söz almışlardır. 
Bu arada yeterlik önergesi verilmiştir, bunu oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan kanunun tümü üze

rinde altı kişi konuşmuştur. Müzakerenin kifaye
tini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi kabul edildiği 
takdirde arzu ederlerse Hükümete ve Komisyo
na ve son sözü sayın üyeye vermek kaydiyle yeter
lik önergesini oylarınıza arz edeceğim. Önerge
nin aleyhinde söz istiyen yok. Yeterliği kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet söz istiyor mu? Buyurun Sayın Dev
let Bakanı. 

DEVLET BAKANİ KEFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun muhterem üyeleri, geçen dö
nemde C. H. P. si ve A. P. si Koalisyonu sırasında 
509 sayılı Tapulama Kanununun bir tasarı ha
linde Yüce Meclise sevk edilmiş bulunduğu 

yüksek malumlarıııîzdır. O tarihten itibaren ta
sarı kanunlaşmış, Cumhurbaşkanlığı tarafından 
tekrar iade edilmek üzere gönderilmiş, yeniden 
görüşülmüş ve Anayasa Mahkemesine iptali sa-
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Şimdi bu umumi maruzatıma, izin verirseniz 
bâzı tereddütleri ortadan kaldırmak bakımın
dan Tapulama Kanununun meriyette bulundu
ğu 1,5 senelik süre zarfındaki tatbikattan mi
salleri Senatonun muhterem üyelerine arz ede
yim. Bakalım gerçekten bu kanun tasarısı, bu 
kanunla Hazinenin arazilerini ne yapmışız, ne 
yapılmış Hazine arazileri, nereye gitmiş? Yüz 
dönümden yukarı ne miktar arazi şahıslar adına 
tescil edilmiş, tesbit edilmiş, buna bakalım. 
Tatbikat eğer bize müsbet neticeler veriyorsa 
iddiaların asılsızlığına da rahatça hükmedelim. 

509 sayılı Kanun 4 . 8 . 1964 tarihinden bu 
yana 104 bölgede uygulanmış bulunmaktadır. 
Tapusuz olup da 33 neü maddeye göre zilyed-
lik hükümlerine istinaden yapılan tesbitler 
şöyledir: 66 bölgede yüzölçümü yüz dönümü 
geçen ve tesbite mevzuu arazi tesbit edilmemiş
tir. GG bölgede. Yüz dönümden fazla arazi var. 
38 bölgede yüz dönümden fazla 850 parsel tes
bit edilmiş bulunmaktadır. Tamamı 326 288 dö
nüm olan bu parsellerden 223 parsel dönüm 
olarak 182 388 dönümü bir buçuk senede Hazine 
adına tescil edilmiştir. 35 parsel ki, 19 02G dö
nümüne tekabül (itmektedir, köy tüzel kişileri adı
na tesbit edilmiştir. 592 parsel de o da 124 875 
dönüme tekabül etmektedir, bunlar da şahıslar 
adına tesbit ve tescil edilmiştir. Bu neticeye 
göre yüz dönümden fazla çıkan gayrimenkul-
lerin yüzölçümü itibariyle Hazine ve köy adına 
tesbit edilenler % 5 ve şahıslar adına tesbit 
edilenler de % 3 tür. Bunların parsel olarak 
ifadesi % 0,2 dir. 

İzin verirseniz bir de isabetle mütalâa edi
len 5602 sayılı Kanunun tatbikatındaki rakam
ları Yüce Heyetinize arz edeyim, bir mukayese 
imkânı vermek bakımından: 

dedinde dâva ikame edilmiş, Anayasa Mahke
mesi tarafından Cumhuriyet Senatosundaki oy
lama nisabı noktasından iptal edilmiş, iptal da
vasındaki esasa müteallik iptal sebepleri ince
lenmemiş ve Anayasa Mahkemesinin iptale müte
dair kararı Resmî Gazetede intişar ettikten iki 
gün sonra Hükümet tarafından tasarı yeni bir 
tasarı halinde Meclislere takdim edilmiş bulun
maktadır. Bu tasarının veya Tapulama Kanu
nunun talihsiz bir kanun olduğu bâzı çevrelerce 
ifade edilmektedir. Biz bu kanaatte değiliz. 
509 sayılı Kanun Türkiye'de üzerinde en çok 
durulan, çeşitli noktalardan üzerinde durulan, 
bilenin, bilmiyenin, inceliyenin, incelemiyeııin, 
hususi hukuk sistemimiz hakkında sahih bilgisi 
olanlarla, sahih bilgisi olmıyanlarm, özel mak
satlarla bu kanuna hücum edenlerden öğren
dikleri ile itiraz edenlerin noktai nazarlarını 
vuzuhla ortaya koymuş olması bakımından cid
den talihli bir kanun bulunmaktadır. Temenni 
ederiz ki, her kanun Türkiye'de bu kanunda 
okluğu gibi şümullü bir araştırmaya, bir tet
kike tâbi tutulmuş bulunsun. Ancak bunu ifade 
etmekle beraber bir hususa da işaret etmek 
istei'iz. Bâzılarının ifade ettiği gibi bu kanun 
ne toprak reformuna mâni olan bir kanundur, 
ne dayandığı felsefesi bakımından Anayasamı
za aykırı bir kanundur, ne de bâzılarının ifade 
ettiği gibi bir yağma kanunudur. Yine ne de 
bâzılarının ifade ettiği gibi topraksız köylüle
re, fakir vatandaşlara hak tanımıyan bilâkis, 
zenginlere, ağalara toprak vermek imkânı bah
şeden bir kanundur. Hayır böyle değildir. Bu 
kanun izahlarımızla arz ve ispatına çalışacağız 
ki, gerçekten fakirlerden yana olan bir kanun
dur. Gerçekten topraksız vatandaşlardan yana 
olan bir kanundur. Bu hüviyetiyle kanun bir 
tasarı halinde Hükümet tarafından Yüce Mec
lise sevk edilmiştir. Sayın Yıldız arkadaşımı
zın usule mütedair konuşmalarında Tarım Ba
kanının, Maliye Bakanının, Köy İşleri Bakanı
nın burada bulunarak konu hakkında izahat 
vermelerini istediler. O itibarla arz ediyorum, 
bütün Bakanlıkların mütalâası lâyık olmak su
retiyle kanun tasarısı sevk edilmiştir. Bu ka
nun tasarısı neyi istihdaf ediyor? Kadastroyu 
istihdaf ediyor. Toprak reformu ile alâkası 
yok aslında. Aslında yok, biz toprak dağıtmı
yoruz, toprağın hukukî durumunu tesbit ediyo
ruz. 

1950 senesinden itibaren 509 sayılı Kanunun 
tatbikatına kadar Türkiye'de 64 milyon dönüm 
araziden 4 milyon 775 bin 837 dönümü Hazine 
adına tescil edilmiştir. Bu miktarın ki, 2 mil
yon 679 bin 214 dönümü itirazlıdır, kesin değil
dir. Yani Hazineye kesin olmadığı cihetle, iti
raz edildiği cihetle intikal ettirilememiştir. 
Aşağı - yukarı Hazine adına tesbit edilen ara
zilerin yarısının durumu böyledir, 14 - 15 se
nelik tatbikata göre. Halbuki 509 sayılı Kanu
nun uygulama devresi içinde Hazine adına 
kesin olarak tesbit edilen miktar göz önüne 
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alındığı takdirde 509 sayılı Kanunun şahısla
rın lehine değil, toprak ağalarının lehine de
ğil, Hazinenin lehine işlediği açıkça ortaya çık
maktadır. Biz bunun sebebini bu 509 sayılı Ka
nunun görevlilere sağladığı yetkilerde ve da
ha mühim olarak da birtakım takyidi erle va
tandaşları muvazaa yollarına sürüklemeyi ön
lemesinde bulunmaktayız. 

Muhterem senatörlerden bâzıları kanun ta
sarısının muayyen hükümlerini eleştirdiler, ele 
aldılar, 32 ve 33 ncü maddelerden bahsettiler. 
Buyurdular ki, bu maddeleri kaldıralım, bun
ları tadil edelim, o zaman bir ihtilaflı noktamız 
kalmaz. O zaman yine ihtilaflı nokta kalır. 
O zaman bizimle muterizler arasında, bu beyan 
sahipleri arasında ihtilâf kalır. Çünkü biz bu 
maddeleri kaldırdığımız takdirde 509 sayılı Ka
nunun hikmeti vücudu kalmaz, mânası kalmaz. 
Müsaade ederseniz, sebeplerini sayın senatör
lerin de ifadelerini ele almak suretiyle arz ede
lim. 

Sayın senatörler, bu kanuna itiraz aslında 
bir hukukî meselenin yanlış tesbitinden çıkmak
tadır. Arazi Kanunu yürürlükte midir, Arazi 
Kanunu yürürlükte değil midir, meselesi cid
den seminerlerde, matbuatta uzun boylu tartı
şılmış ve kendisine her zaman hürmet duydu
ğumuz Yargitayımızm eski Başkanlarından Re-
cai Seçkin Beyefendi de bu konuda bir hataya 
düşmüştür, hataya düşmüş olduğunu da semi
nerin sonunda kendisine has bir büyüklükle iti
raf etmiş bulunmaktadır. Arazi Kanununun yü
rürlükte olup olmadığı uzun münakaşa konusu 
olduğu zaman Büyük Millet Meclisinde müza
kere ve kabul edilen 837 sayılı Kanunun mü
zakere zabıtları unutulmuş bulunmaktadır. 
Arazi Kanunu yürürlükte değildir, muhterem 
senatörler. Medeni Kanun kendisine aykırı 
hükümleri ihtiva eden hükümlerle birlikte me
celleyi de ilga etmiştir. Malûmları bulunduğu 
üzere Medeni Kanun kabulünden altı ay son
ra meriyete girmiş bulunmaktadır, tşte Mede
ni Kanunun meriyete gireceği devreye kadar 
vatandaşların ihtiyacını gidermek için bir ka
nun sevk edilmiş ve vâzıı kanun vatandaşın bu 
devredeki ihtiyacını dikkate almak suretiyle 
837 sayılı Kanunu nizamlamış bulunmaktadır. 

İzin verirseniz sadece zabıt ceridesine işaret 
etmek suretiyle o zaman Adliye Komisyonu 

Sözcüsünün beyanını nakil ile iktifa edelim. 
1 Mayıs 1926 ve 28 Mayıs 1926 tarihli Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, sayfa 25 ve 
86 Adliye Encümeni adına kanunu savunan 
merhum Ali Nazmi Bey (Kastamonu) Aynen 
«Efendim, malûmuâliniz, Arazi Kanunu ahkâ
mınca arazinin sahipleri, nıüstecir hükmünde 
idi. Asıl vekabesi Hükümete ait idi. Aşar usu
lü lâğv ve vergiye kaydedildi ve Kanunu Me
deni de bu ahkâmı değiştirdi. Kanunu Mede
ni memlekette, evkaf müstesna olmak üzere, 
bir nevi gayrimenkul kabul ediyor. Arazi Ka
nununda malûmuâliniz 5 nevi vardır. Artık 
bundan sonra arazii metruke imiş, emiriye imiş, 
filân bu ahkâmı kabul etmiyor. Aşar nam ola
rak vergiye kaydolunduktan sonra artık bu gi
bi tapu kaydına mâna kalmıyor. Kanunu Me
deni birkaç ay sonra cari olacak. Bu müddet 
zarfında halkın ihtiyacını tatmin için Hükümet 
yeni bir kanun teklifi ihtiyaç ve ıztırarında kal
mış, encümenlerimiz de muvafık görerek He
yeti umumiyenin nazarı tatbikine arz ediyor, 
kabulünü rica ederiyorum» diyor ve bu suret
le 837 sayılı Kanun çıkmış bulunuyor. 

Evvelâ izin verirseniz yüzölçümüne müteda
ir mülâhazalara ve bunun Anayasamızın 37 nci 
maddesine aykırı olup olmadığına mütedair 
mâruzâtta bulunalım. Bir defa bu kanunda 
yüzölçümünün tahdidedilmesi Anayasaya aykı
rı mülâhaza edilmelidir. Çünkü bir hak ya var
dır, ya yoktur. Bir hak varsa onu tahdidet-
menin imkânı mevcut değildir. Siz tescil hak
kını 20 dönüm için tanıyacaksınız. Anayasaya 
aykırı olmıyacak, ama 'tescil hakkını yüz dönüm 
için tanıyacaksınız, bu Anayasaya aykırı ola
cak. Bunun izahı mümkün değildir. Ama bu
na denilebilir ki, Anayasanın esprisine aykırı
dır. Bu Anayasanın espirisine de aykırı değildir. 
Çünkü Anayasa mülkiyet hakkını sınırlandır
mamış zaten. Anayasamızın sistemi bu. Bu ka
nunla bizim getirdiğimiz mülkiyet hakkının sı
nırlandırılması değildir aslında, getirdiğimiz 
usule ilişkin bir ispat şeklinden ibarettir. Bu
na bir delil olarak ilim adamlarından Profesör 
Sayın İsmet Sungur Beyin Cumhuriyet Gaze
tesinin 27 . 4 . 1964 tarihli nüshasında neşret
tiği mütalâasından kısa bir pasajı okumama 
izin vermenizi rica edeceğim. Diyor ki, Sayın 
Sungur Bey, Devlet özellikle tapusuz olan top-
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raklarmı tapularken mevcut bir hakkı teslim 
etmiş olacağından yüz ölçümünü sınırlandırma
nın da Anayasaya aykırı olacağı acıktır. Sınır
landırma Anayasaya aykırıdır, diyor Sayın 
Sungur Beyefendi. Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunundaki yüzölçümü ile bundakinin muka
yesesi de hâdiseyi 'bu kanunun dışarısında mü
talâa etmektedir. Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununda tes'bit edilen miktar vâzı kanunda 
Devletin bir atıfetidir, bunu başka şekilde 
mütalâa etmenize d.e imkân yoktur. O 'suretle 
takdir etmiş-. Nitekim İm tasarının ilk şevki sı
rasında, hafızam beni aldatmıyorsa, 20 dönüm 
olarak sevk 'edilmiş, çeşitli tadil teklifleri gel
miş Millet Meclisinde ve zannediyorum Cum
huriyet Senatosunda Hükümetin noktai naza
rı sorulmuş, Hükümet Meclisin takdirine terk 
ediyoruz demiştir. 

Zaman aşımı ile bir gayrimenkulun mülkiye
tinin iktisabı bir hukukî müessesenin bünyesi
ni teşkil etmektedir. Burada takdir ve tescil 
bir hakkı izhardan ibarettir. Burada tes'bit ve 
çeşitli tadil teklifleri gelmiş Millet Meclisinde 
ve zannediyorum Cumhuriyet Senatosunda Hü
kümetin noktai nazarı sorulmuş, Hükümet Mec
lisin takdirine terk ediyoruz, demiştir. 

Zaman aşımı ile bir gayrimenkulun mülki
yetinin iktisahı bir hukuki müessesenin bünye
sini teşkil etmektedir. Burada takdir ve tescil 
bir hakkı izhardan ibarettir. Burada tes'bit ve 
tescil mevcut bir hakkı ihkaktan ibarettir. 

Tapusuz yerlerin Devlete aidolduğuna •dair 
iddia doğru değildir. Bir hatada buradadır. 
Bu kanuna yöneltilen tcnkidlerhı birisi de bu 
suretle hatalı bir hukukî teşhisten neş'et et
mektedir. Tapusuz yerler Devlete aittir diyor
lar, hayır efendim. Muhterem senatörler, ta
pusuz yerler Devlete ait değildir, bu iddia doğ
ru değildir. Devlete aidolan yerler sahipsiz 
olan yerlerdir. Bu iddia doğru olabilir. Onun 
içindir ki, zilyedlikle iktisap, zilyedlikle vâki 
iktisap, hususi hukukumuzda, medeni huku
kumuzda ifadesini gayet iyi şekilde bulan asli 
iktisaplardandı r. 

Yüz dönüm olması doğru mudur, değil mi
dir? Bu, bir takdir ölçüsüdür. Meselâ, 6885 sa
yılı Kanun Sayın Ahmet Yıldız'm ifade buyur
duğu gibi 1954 senesinde bile, meseleyi teşhis 
eden zamanın iktidarının getirdiği isabetli o 

yirmi dönümlük hükme karşı o tarihte Sayın 
Kemal Sarıibrahimoğlu ve bu seçimden sonra 
Cumhuriyet Senatosuna intisaJbetmiş bulunan 
Sayın Aslan Bora Beyefendi, eski Van Millet
vekili Sait Brdine Beyefendi, eski Giresun Mil
letvekili Sayın Doğan Köy m en Beyefendi bu 
20 dönüm meselenin takyidinin bir haksızlığı 
ve adaletsizliği ortaya çıkaran hallerde bulun
duğunu ifade etmek suretiyle bunu tadil eden 
kanun tekliflerini vermiş olduklarını tesbit et
miş bulunmaktayım. Sayın Aslan Bora'nın da 
bu konuda şehadetine müracaat ederim. Bu 
teklifler karşısında zamanın iktidarı bir tasa
rıyla Meclislerin huzuruna gitmeye mecbur ol
muşlardır. Profesör İsmet Sungur Bey de 20 
•dönümle sınırlandırmayı tenkid etmiştir. Bu 
«İsviçre ve Türk hukukunda, mukayeseli ikti-
saibî mürürü zaman» adlı eserinde ifadesini 
bulmaktadır. 

Muhterem senatörler, bir hususu arz etmek 
isterim. Bunları arz etmenin sebebi Yüce Se
natonun zamanını işgal etmek mânasında de
ğildir, zabıtlara intikali ve tatbikatçılara ko
laylık sağlamak bakımından. Sayın Sungur 
Bey eserinde diyor ki, fiilî bir durum olan zil-
yedliğin her vasıta ile, yani şahitle ispat edil
mesi görüşünü savunmakta ve 20 dönümden 
fazla gayriınenkullere ilişkin zilyed ligin ispa
tında 17 . 8 . 1954 tarihli ve 6835 sayılı Ka
nunla getirilen 10 yıl ve daha önceki tarihli ver
gi itaydma isti.nadedilme.si zorunluluğunu me
deni hukukun prensiplerini ihlâli şekline so
kulmaması görüşünü savunarak burada Mede
ni Kanunun 689 ucu maddesinin uygulanması 
gerektiğini 'belirtmektedir. Malûmlarıdır ki, 
Medeni Kanunun 639 ııcu maddesi tapuda ka
yıtlı olımyan gayrimenkullerin zilyedi adına 
tescili için gayrimenkulun nizasız ve fasılasız, 
yirmi yıl müddetle ve malik sıfatı ile elde bu
lundurulması ile yetinmiştir. Zilyedliğin ispalı 
için 10 yıl veya daha önceki tarihli vergi kay
dına dayanma zorunluğu 5602 sayılı Tapulama 
Kanununun 13 ncü maddesini değiştiren 6385 
sayılı Kanunla mevzuatımıza girmiş bulunma İs
tadır. 

Sayın Çumralı bu kanun tasarısının kmıııis-
yon.da;ki miiza'kemsine dâved: edliıme.mi-ş bulun
duğu, eğer davet edilseydi fikirlerini :m:e«e!ele
rin halline «medar .olacak ısuretfe ifade etımc;k 
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iimlkânma .sahip bulunacağını uzun uzun izah 
•ettiler. Tabialtiyle Hükümet olarak kendisini 
ikcımisyoua davetle veya davet etmemekle bir 
alâkamız olmaması ieabeder. Zaten kendileri 
de hu mânada ifade etmemişlerdir. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Ben de bu 
mânada ifde etmemiştim. 

REFET SEZGİN (Devamla i • - Gayet ta
biî, bu mânada ifadede -bulunmadığınızı izah 
ediyorum, işaret :ediyoru;m. Aneak, eğer bil
gim yanlış değilse hu kanunun, ikinci defa 
Cumhuriyet Senatosunda .görüşülmesi sırasın
da Sayın Çumralı Geçici Komisyonun üyesi ol
duğu halde komisyonun ımiizakerelerme iştirak 
etmemiş olduğu da ifade edilme.ktod.ii-. Doğru
luğunu bilmiyo ruım. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Bu yeni bir 
kanun mudur? 

REFET SEZGİN (Devamla) — Arz edeyim 
efendim, hu şekil olarak hır yeni tasarı halin
de sevk edilmiştir. Ancak hiz eshi tasarıyı ya
ni 509 sayılı Kanunu Millet Meclisi Başkanlığı
na aynen takdim ettik. Yalnız Millet Meclisi 
Geçici Komisyonunda teferruatı m at aa İlik hu
suslara aido'lmak üzere, münhasıran (teferruata 
aidolmak üzere 3 veya 4 maddenin tadili icra 
edildi. Bu harcırahlara mütaallik idi. Kadostro 
hâlkimlerinin harcırahları ile il kili îdi. Bir de 
idari komisyonların ihtilâfları halle ait yetki
lerini daha vazıh ıbir -hale -getirmeye mütedair 
bulunmakta idi, zannediyorum bir de «geçici 
madde ilâvesinden ibarettir. Kanunun aslında, 
maddelerinde hiçbir değişiklik yapılmadan 
sevtk edilmiş ıbulunımakta idi. 

Saym Çumralı, cevaplandırmamızı istediği 
bâzı sualler irat buyurdular. Müstesna vakıf
lardan bahsettiler. Avz edeyim; müstesna 
vakıflar Evkaf Nezaretinin teşekkülünden yani 
1838 'den önce kurulmuş ive Hükümetin mu
rakabesi dışında 'kalmış, idaresi tamamen mü
tevellilere bırakılmış olan 'vakıflardır. Yakıt
lara ait muamelelerin tapu dairelerince yapıl-
ımaısı hakkındaki 1291 - 1292 tarihli iradelere 
rağmen bu müstesna vakıflar yine mütevelli
lerin tasarruflarına terk edilmiştir. Belgeleri 
mütevelliler tarafından verilmeye devam edil
miştir. Ancak, 1913 senesinde emvali gayri-
ınıenıkulenin tasarrufuna dair olan kanunla, 
:ki bu kanunun birinci ve ikinci maddesi ile 
bu çeşit vakıfların tasarruf muameleleri Tapu 

j Dairelerine verilmiş bulunmaktadır, yüksek 
malûmlarınız .olduğu veçhile. Bunlar şu anda 
özel .mülkiyet muamelesine tabidir. Ye vaktiy
le tutalan kayıtlar da 'tapu kaydı mahiyetin
dedir. Hiçbir zaman M.evlâna Celâletitini Ru
mi'nin, Hacı Bayram Veli'nin, Hacı Bektaş Ye-
li'nin ve Abdulkadir 'Ceylânı gibi zevatın müs
tesna vakıflara ait gayrimenkul 1 erinin zilyed-
lilkle iktisap ve işgali ikimsenin hatırından geç
mez. Çünkü vakıf .müessesesinin mahiyeti bu
na mâni bulunmaktadır. Bu imânidir. 

SEDAT ÇUMRALİ (-Konya) — Hangisi 
I ımânidir anlıyamadım f 

REFET SEZGİN (Devamla) — Vakıf mü
essesesinin mahiyeti buna muini bulunmakta
dır. Bu kanununda .derpiş edilcı belgeler hak
kında, uydurma belgeler, daha değersiz belge
ler gibi gayrimünasip mütalâalarda bulunul
du. Az değersiz, gayrimünasip belgeler hakkın
da kısaca nıâruzatta bulunmak isterim. Baka
lım bunlar değersiz belgeler midir, değerli bel
geler imidir, kısaca bir göz atalım. Meeelâ; 
muhasebatı ait ika kalemi Ikayıtları üzerinde 
duruldu. Nedir bunların ınahivotU? Dedik ki, 
bir zamanla zemin (mülkiyetine arız olan ve bu 
sebeple de il muhitinde teamült haklar diye 

I tâbir edilen bir konu vardır. 
Bir kısım gediklere ait tasarruf belgeleri 

vaiktiyle baş muhasebe adındaki bir kalemden 
verilmişti. Tapu tatbikatında bunlara suret 
veya kuyruklu senet adı verilmekte idi. Baş 
muhasebe denilen kalem sonradan rmmhascbei 
umumiyeye merbut (Muhasebatı Atika) namı
nı almıştır. Ve burada genellikle sırf mülk ge
ldiklerin kayıtları tutulmuştur. Deniliyor ki, 
gedikler ilga edilmiştir. O halde bunlara ait 
vesikalara burada yer verilmesinin mânası ne
dir diyorlar? Mesele buradan neşet ediyor. Eğer 
bunlara yer verilmesi hukukî bir manasızlık ise, 
biz bunu şimdi yapmıyoruz, yeni yapılmıyor bu. 
Bu hukukî manasızlık çoktan beri yapılmakta
dır. İstanbul gedikleri 1328 tarihinde tasfiye 
edilmiştir. Eğer bu tasfiye üzerinde durulan 
belgelerle lüzumsuz hale getirilmiş olsaydı 
1929 da kabul edilen. 1515 tarihli kanunla, 1931 
tarihinde kabul edilen 2013 sayılı Tapu ve Ka
dastro Kanunu da bunları ispat belgeleri ara
sında tesbit etmiş bulunmazdı. Bundan evvelki 
kanunlarımız da bunu tesbit etmiş. Mesele şu : 
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1912 tarihli Kanunla İstanbul ve vilâyatı selâ-
sedcki gedikler, İstanbul, Üsküdar ve Beyoğlu 
tasfiye edilmiş bulunmaktadır. Bu tasfiye Şeh 
ramaneti hudutları içinde kalmıştır. Buna mu
kabil Bakırköy, Eyüp'e bağlı1 birçok köylerde 
mülk gedik kayıtlarına tesadüf edilmiştir ve 
bunlar mülkiyetin tesbitine esas tutulmuş bu
lunmaktadır. Yakın bir tarihe ait mahkeme 
ilâmı dosyamızda mahfuz bulunmaktadır. Ge
dikler, kaldı ki sadece İstanbul'da da değildir, 
Bursa'da da bu türlü gedikler daha iki sene ev
vel kabul edilmiş bir kanunla tasfiye edilmiş 
idi. İzmir'deki]erin tasfiyesi için gerekli kanun 
da zannediyorum ki; Meclisin komisyonlarında 
bulunmaktadır. Binaenaleyh, aslında bu belge
den çekinmeye lüzum yoktur. Çünkü bir şey 
var değilse, gedik var değilse bundan faydalan
manın da imkânı yoktur, belgenin istimaline im
kân yoktur, eğer gedik yoksa. Ama şayet varsa 
orada hak iddia eden bir şahsa hakkını tesbit 
imkânı tanımak fena bir şey midir? Biz bunu 
yapıyoruz. 

Temsilcilerin tasarruf meselesine dokunul
du. Bizim bildiğimize göre mümessiller, temsil
ciler Kanununun kendilerine yetki verdiği şa
hıslardır, salâhiyetlerini kanundan almaktadır
lar. O itibarla tasarruf salâhiyetine sahip bulu
nan şahıslardır. Meselâ, eğer bir yetimin vasisi 
veya velisi varsa, kanundan neşet eden yetkisini 
istimal ediyorsa hukuk nizamımız içinde buna 
evet demekten başka çare yoktur. Medeni Ka
nunun, sistemimizin icabı budur. Mümessil mu
amele yapacak, vekil de muamele yapmaktadır. 
Vâzıı kanun kendisine yetki vermiştir. Bunla
rın bu kanuna yönetilen te'nkidler meyanmda 
sıralanmasını biz rahatlıkla karşılıyamadığımrzı 
ifade etmek zorundayız. 

Fermanlara dokunan mütalâalar oldu. Bi
zim kanaatimize göre mevcut hukukî sistemi
miz, karışık gayrimenkul hukukî sistemi içeri
sinde fermanların geçerli olduğunu, za'fa uğ-
ratıcı beyanlarda bulunmak hiçbir zaman isa
betli değildir. 

Fermanların devletin aleyhinde işlediği id
dialarına da iştirak etmiyoruz. Fermanlar dev
letin aleyhine işlememektedir. Bir iki misal arz 
etmeme müsaadelerinizi rica edeceğim. Zongul
dak havzai fahmiyesi bilindiği gibi 1326 tarihli 
bir irade ile devlete mal edilmiş bulunmaktadır, 
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bir irade ile. Orada çok geniş bir sahada tapu
lu, tapusuz birçok vatandaşlar, özel mülkiyet 
iddiasında bulunmaktadırlar. Neticeye varmak 
için de iradeyi hükümsüz bırakmaya çalışmak
tadırlar. Konu Anayasa Mahkemesine kadar 
gitmiş ve Anayasa Mahkemesi bu konuda 
2 . 4 . 1963 tarih ve 963/41 esas ve 963/94 ka
rar sayılı bir kararla meseleyi arz ettiğim, bi
zim noktai nazarımız istikametinde halletmiş 
bulunmaktadır. 

Gene Sayın Çumraiı: müsaade ederlerse ken
di seçim bölgesidir zanediyorum, Ermenek'ten 
de bir misal vermek istiyorum. 

Bir mer'a üzerindeki mülkiyet iddiası 
Bir mera üzerindeki mülkiyet iddiası Erme

nek Mahkemesi tarafından burasının 1192 tarihli 
ferman ile mera olarak terk edildiği gerekçesi 
ile reddedilmiştir. Bu karar da dosyamızda bu
lunmaktadır. Bu konuda herkesin bildiği bir 
misali arz etmek istiyorum. Bu, talihsiz Çamlıca 
tepesi meselesidir. Çamlıca tepesini bir şahıs adı
na tescil etmek istemiştir, mahkemeye dâva ika
me etmiştir. Hattâ bu Adliye Vekâletince bir 
tahkikat mevzuu olmuştur müfettişler marifetiy
le. 3 ncü teftişi yapan şahıs, hususi olarak 
arz ediyorum, ağabeyim olan bir şahıs olduğu 
cihetle o kısmını, acı hâtıralarla dolu olan kıs
mını bir tarafa bırakıyorum. Ama merak eden 
senatörler v j*sa özel olarak arz edebilirim. Bu
nu her nasılsa şahıs adına mahallî mahkeme tes
cil etmiş bulunmaktadır. Çamlıca tepesini Mede
ni Kanunun 639 ncu maddesine istinaden. Bu
nun üzerine Temyiz Mahkemesi buranın 1172 ta
rihli bir irade ile umumun istifadesine terk edil
miş bir seyrangâh olduğu gerekçesi ile mahke
menin kararını bozmuş ve Çamlıca tepesini bu 
suretle kurtarmış bulunmaktadır. Hattâ bu dâ
vada Sayın Profesör Hüseyin Naili Kübalı ile 
şimdi huzurunuzda bulunan Tapu ve Kadastro 
Genel Müdür Muavini Sayın Galip Esmer de 
bilirkişi olarak dinlenmiş bulunmaktadır. 

Sayın Çumraiı bu kanun hükümlerinin ka
dastrosu bitirilen yerlerde de tatbikinin âdil 
olup olmadığını ifade ettiler. Eğer yanlış not 
almamışsam. Biz bu kanunun, kadastrosu bi
tirilen yerlerde de tatbik; edilmesinin âdil oldu
ğu kanaatindeyiz. Sebebi şu : 6335 sayılı Ka
nunla yapılan tadil itibariyle her iki kanun 
arasında bir muvazene, bir âherik bulunması ba-
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kımından bu kanunun tatbikinde adalet vardır, 
zaruret vardır. 

Yine bir sual sordular; 431 sayılı tefsir ka
rarının izahı sadedinde. 431 sayılı bu kararla 
Devlete kalan Padişahlara ait mallar T. B. M. 
Meclisinin tefsir kararı ile bütün Padişahlara 
şâmil olmak üzere Hazineye intikal etmiştir. 
Bu kanun Hazineye intikal eden bu Padişah 
mallarına ilişkisi, tatbik kabiliyeti mevcut bu
lunmamaktadır ve yoktur. 

Emvali Metruke Kanunu hükümlerini sor
dular. Çok vazıh olarak bunları tesbit edeme
dim. İstical ile belki ifade buyurııyorlardı. 
Tesbitim eğer yanlış değilse bu kanun hüküm
lerinin mahfuz olduğunu ve Anayasa Mahkeme
sinin de bu suretle karar vermiş olduğunu ce
vaben arz etmek isterim. 

Yine sordular, dediler k i ; tasdiksiz yok
lama kaydı ile beşbin dönümlük arazi tescil 
edilebilecek midir? Bu, adaletsizlik değildir. 
Elbette tescil edilebilecektir, ama adaletsizlik 
değildir. Adaletin ta kendisidir. Bir şahsın 
hakkı varsa edilecektir. O halde tasdiksiz yok
lama kaydı nedir? Bunun üzerinde duralım. 
Zannediyorum Sayın Ahmet Yıldız Beyefendi 
de bu konuda mütalâalar ileri sürmüş bulunmak
ta idi. Zilyedliğin ispatı sadedinde 33 ncü mad
dede yer verilen belgelere uydurma deyimini 
Sayın Yıldız defaatle ve ısrarla kullanmış bulun
maktadır. Şimdi, biz bu beyanı yadırgadık. 
Tasdikli yoklama kaydının izahı ile yadırgama 
sebeplerimizi de izah etmiş olacağız. 

Tasdiksiz yoklama kaydı, 1287 senesinde 
başlıyan ve memleketin her tarafında tutulan 
kayıtlardır. Gayesi sahipli arazinin kime aidol-
duğunu tesbittir. Bu tahrire göre düzenlenen 
defterlerden o tarihte harcı verilenler Meclisi 
livalarca tasdik (edilmiştir. Sahiplerine tapu 
senedi verilmiştir. Harcı verilmiyenler hare 
vermek imkânına sahip bulunmıyanlar, maale
sef böyle bir kayıt ele geçirememiş bulunmak
tadır. Harcı verilen kayıtlara tasdikli yoklama 
kaydı denilmektedir. Ve bunlar tapu kayıtları 
gibi geçerli kayıtlardır. Fakir bir insan, bütün 
hakları tamam, ama bir noksanı vardır, para
sı yoktur, harcını vermemiştir. Birisi zengin, 
harcını vermiş veya parası vardır harcı vermiş, 
almış tapu kaydını. Öbürünün parası yoktur, 
parasını ödiyememiştir. Ama diğer bütün hu
kukî durum her ikisinde de eş. Aynı durumda 

olan şu iki kişiden birisinin hakkını tanıyıp 
diğerinin hakkını tanımamak, bilmiyorum, sos
yal adalet ilkesini çok ısrarla müdafaa eden 
arkadaşlarımın bu noktai nazarları ile nasıl 
bağdaşır. Ben bağdaştıramadım. Bizim işte 
sosyal adalet anlayışımız ve ölçümüz o ikisini de 
kanun nazarında müsavi tutan bir anlayıştır. 
O itibarla, bunun isabetli olduğu kanaatinde
yiz. Bu sebeple, Sayın Çumralı'mn sualine tek
rar cevap arz etmek isterim, tasdiksiz yokla
ma kaydı ile eğer bir şahıs beşbin dönüm ara
ziye sahip ise ve bunu ispat edebiliyorsa, di
ğer şartları varsa elbette ki adına tescil edi
lecektir. Bu adaletsizlik değildir, bilâkis ka
naatimize göre, bunun aksi adaletsizliktir. 

Sayın Yıldız mütalâalarının bir yerinde İs
viçre ile Türkiye'nin kadastrosunun kıyaslanma
sının bir hilei şer'iye olduğunu, orada kadastro
nun bittiğini ifade buyurdular. 

Muhterem senatörler, biz kadastro faaliyetle
rini mukayese yaptığımız zaman İsviçre'yi bazan 
misal almaktayız, bu doğrudur. Ancak medeni 
hukuk düzenimiz aslında İsviçre'den Türkiye'ye 
alındığı için bu mukayesede İsviçre'den istifade 
ediyoruz. Yalnız Sayın Yıldız'm müdetkik na
zarlarından kaçan bir hususa işaret etmek isteriz. 
İsviçre'nin henüz kadastrosu bitmemiştir. 1917 
yılında başlıyan İsviçre kadastrosunun 1980 yılın
da ikmal edileceği plânlanmış bulunmaktadır. 

Yine dediler ki, kamu düzeni varken mükte
sep haklardan bahsedilemez. Biz sayın Yıldız'm 
bu mütalâasına da iştirak etmiyoruz. Çünkü ka
mu düzeninin varolduğu yerlerde müktesep hak
lar vardır. Müktesep hakların bulunmadığı yer
de kamu düzeni bizim hukuk sistemimiz içerisin
de ihlâl edilmiş bulunmaktadır. Bizim düşün
cemiz budur. Yüzde yüz ayrılmaktayız. 

Yine dediler ki, herkese veriyorsunuz. Hiç 
kimseye bir şey vermiyoruz efendim. Bu kanun
la kimseye bir şey verilmiyor. Hakkı olan varsa 
bu kanundaki usullere göre hakkını ispat ettiği 
takdirde, tesbitlerde ispat ettiği takdirde, itiraz 
üzerine hâkim önünde ispat ettiği takdirde hak
kını almaktadır. Biz toprak dağıtmıyoruz. Hiç
bir şeyi kimseye ihsan etmiyoruz. Böyle düşün
ceden de uzağız. Yine dediler ve bir mozaik mi-

• şali aldılar. Yüz dönüme kadar zaten iki sabi
tin ifadesi ile mesele mahlûktur. Yanındaki ara
ziyi alacak. Kendi arazisini de alacak, 100 dö-
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nümden fazlasının belgelerini ifsat edecek. An
cak burada bir şey de unutulmaktadır. Bu hal 
iktisap sebeplerinin aynı olması halinde müm
kün değildir. İktisap sebeplerinin farklı olma
sı icabeder kanunun işlemesi bakımından. Biz ne 
sahte konşimento ile, ne sahte fatura ile satış ya
pan bir tüccar gibi, sahte vesikalar ve belgeler 
derpiş ederek, Devletin malını şahıslara peşkeş 
çekme düşüncesinde değiliz. Bunun söylenmemiş 
olmasını temenni ederdim. 

Yine ifade buyurdular, dediler ki, bu kanun 
aşırı akımları hazırlayan tedbirlerdendir. Biz bu 
kanunun aşırı akımları hazırlayan tedbirlerden 
olmadığını, daha birkaç gün evvel yaptığımız bir 
seyahatte, kadastro yapılmaması yüzünden 6 - 7 
insanın can vermesi olayının cereyan ettiği ma
halde vatandaşlarımızın yakamıza yapışarak biran 
evvel burasının kadastrosunu yapın diye feryad 
etmesiyle öğrendik, bir kere daha öğrendik. Bu 
itibarla 509 sayılı Kanun umumiyetle kadastroyu 
bu hüviyetle getirilen tasarı ile kadastronun icra
sı Türkiye'de aşırı akımları hazırlayan tedbirler 
cümlesinden olamaz. Bilâkis bizim kanaatimize 
göre, hukuk Devletine yaraşan bir şekil içerisin
de bu kadastro işleri ikmal edildiği takdirde aşı
rı akımların belki de tarzında faydalı rol oynaya
bilir. 

Sayın Çumralı tatbikattan ömek verdiler, de
diler ki, 4753 sayılı Kanunun hükmü bir başka
dır, bu kanunun hükmü başkadır. Doğrudur. Ha
zine lehine bir tapu tesis edilmişse bunun iptali 
mümkün değildir 4753 sayılı Kanuna göre. Ama, 
bu kanuna göre böyle bir hal varsa iptali müm
kündür. Bu da doğru. Bu 509 sayılı Kanunun 
aleyhine işletilecek bir hüküm değildir. Anayasa
ya o kadar uygun ki bu Anayasamızın malûm 
hükmü şudur: «İdarenin hiçbir eylemi yargı or
ganlarının denetiminden masun kalamaz.» 4753 
sayılı Kanun bu yolu yıkmıştır. 4753 sayılı Ka
nunun bu hükmü Anayasaya aykırı; iptal de 
edilmemiştir Anayasa Mahkemesi tarafından. 
Götürülmemiş her nasılsa. O halde ne yapmak 
lâzım? Bu kanunda mı bir madde sevk etmek lâ
zım? Hayır. 4753 sayılı Kanuna bir madde sevk 
etmek suretiyle bir ilâve yapmak icabeder. Bu 
mümkündür, bunu Hükümet de yapabilir, bunu 
Sayın Sedat Çumralı da teklif edebilir; senatör
dür. Ama o yapmıyor. Bundan böyle bir tedbir 
düşünmekte ise Bakanlar Kurulunun portföyüne 

intikal ettirir. Bu meseleleri bir ahenk içinde 
yürütmek bakımından 4753 sayılı Kanunun tat
bikatının ancale kadastrosu yapılan yerlerde ce
reyan etmesi sadedinde bir teklifi Bakanlar Ku
ruluna götürdük. Bu sebeple evvelce aleyhteki 
Bakanlar Kurulunun kararını tadil etmek bakı
mından. O zaman, bundan sonraki tatbikatta 
yerlerin kadastrosu yapıldıktan sonra, 4753 sayılı 
Kanunun tatbikatına tevessül edilmiş olmak ica
beder. 

Sayın senatörler, bu suretle özet olarak sa
yın senatörlerin mütalâalarına cevaplarımı tes-
bit edebildiğim nisbet içerisinde arz etmiş bu
lunmaktayım. 

Sözlerimi bitiriyorum. Düşünülen her şeyi 
yapmakta bir zaruret yoktur kanaatimize gö
re. Yapılacak her işi iyiden iyiye düşünmek bir 
mecburiyettir. Toplum hayatını ilgilendiren ko
nularda da bu zorunluk daha kesinlikle ortaya 
çıkmaktadır. Biz Hükümet olarak 509 sayılı Ta
pulama Kanununun huzurunuzda tasarı halinde 
tetkik edilen kanun tasarısının Türkiye'nin 
«gerçeklerine, Türk vatandaşlarının menfaatle
rine uygun çıkarılması, bu bakımdan da zaruri 
hattâ müstaceliyet ifade eden bir tasarı oldu
ğunu ve vatandaşlarımıza hayırlı neticeler ge
tireceğini 1,5 senelik tatbikatından elde etti
ğimiz ve huzurunuzda arz ve izahına çalıştı
ğım sarih rakamların ifadesinden müsterih bir 
kanaate vâsıl olmuş bulunmaktayız. Eğer bu
nun dışında, izahatımın dışında teknik sualler 
mevcudolursa meslek hayatını bu işe vakfetmiş 
bulunan Genel Müdür Yardımcısı arkadaşımız 
Yüce Senatonun emrindedir. Kendisi de cevap
lar arz edebilir. Hepinize hürmetlerimi takdim 
ederim efendim. (Alkışlar.) 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) - - Sorularım 
var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, sualleriniz daha 
ziyade umumi mahiyette mi olacak, teknik ma
hiyette mi? Sayın Bakan ifade buyurdular. 
Teknik meselelerde, hukukî meselelerde Genel 
Müdür Yardımcısı cevap verebilecek. Teknik 
veçhelere de şâmil olmak üzere, daha derin bir 
şekilde kapsamak üzere Umum Müdür Muavini 
suallere cevap versinler. Siz münhasıran Sayın 
Bakandan mı sormak istersiniz? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Evet efen
dim. Sayın Bakanın ifade buyurduklar mühim 
bâzı noktalar için sual soracağım. 
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BAŞKAN — Yeterlik önergesi sorulara da j 
şâmildir. Ancak konunun ehemmiyetine binaen 
içtüzüğün bu âmir hükmüne rağmen soru sor
mak hakkını kullanacaksınız. Fakat çok kısa I 
olmak kaydiyle. Uzatılırsa İçtüzük hükmünü 
tatbik ederim, yeterlik sorulara da şâmildir de
rim. I 

Buyurun. I 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Birinci 

sorum şu: Sayın Bakan buyurdular ki, 20 dö
nüm, 100 dönüm falan, rakamlar] a sınırlamak I 
Anayasaya göredir. Anayasanın 37 nei madde
si ne diyor: Topraksız olan veya yeter toprağı 
bulunmıyan vatandaşlara Devletin toprak da
ğıtmasını görev olarak veriyor. Burada bir kıs
tas, bir ölçü koymuyor. Yetersiz veya olmıya-
na toprak vereceğim demekle Anayasa 37 nei 
maddesi esasında bu şekilde Devlet toprakla- I 
rmdan kastediyorum, rakamlaştırma Anayasa- I 
ya aykırıdır deniyor. Anayasa buna bir sınır I 
koyuyor mu, koymuyor mu? I 

REFET SEZGİN (Devamla) — Koymuyor. I 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — İkincisi, 

muhkem kaziyeyi iptal eden geçici 3 neü mad
de bir şey buyurmadığmız gibi bu geçici 3 ncü 
madde evvelce verilmiş mahkeme kararlarını I 
iptal ediyor. Yeniden bu kararların aleyhine 
hak iddia ediliyor. Gerçekten bu 3 neü madde 
gerekli midir, hukuk Devleti yönünden bağda- I 
şabilir mi? Diğer soru: Biz 32 nei madde tak- I 
sim demedik. 32 nei maddenin (e) bendi için I 
söz ettik, (c) bendi Sayın Çumralrnın da izah 
ettiği gibi hak sahibinin arazisinin bilirkişi ve- I 
ya tanık yolu ile tapuda kayıtlı hakkını iptal I 
ediyor. Bu noktada (c) bendinin kalması hu
kuk anlayışına uygun mudur ? I 

Son sorum, yanlış anlaşılan bir beyanımla I 
ilgilidir. Kamu düzeni aleyhinde müktesep hak- I 
lar engel olamaz, dedik. Siz de dediniz ki, ka- I 
mu düzeni aleyhinde müktesep haklar engel I 
olabilir. O halde kamulaştırma nasıl yapılabi- I 
lir, kamu düzeni aleyhinde müktesep haklar I 
engel olarak kullanılabildiği takdirde? Kamu 
düzeni lehine de yapılacak tasarrufu nasıl en- I 
gelliyebilir, müktesep hak kamu düzeni hak- I 
kında bir gerçeğin ortaya çıkması halinde. Bil- I 
miyorum bunu tam açıkîıyabildim mi?.. I 

REFET SEZGİN (Devamla) — Müsaade 
ederseniz arz edeyim, 4 neü sorunuzdan başla- | 

j mak istiyorum. Notlarımda beyanınız şöyle: 
Kamu düzeni varken müktesep haklardan bah
sedilemez... 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Yanlış... 
REFET SEZGİN (Devamla) - Yanlış not 

I etmiş olabilirim. Mütalâam bu şekilde tesbite 
I aittir. Böyle olmadığı ifade buyurulduğuna ve 
1 benim notumu noksan aldığım anlaşıldığına 
I göre o zaman bu konuda aramızda hiçbir ihti

lâf yoktur. Doğrudur. Anayasanın toprak tev-
I zii bakımından bir sınır tesbit ettiği kanaatin

de değiliz. Anayasa sadece bâzı işaretler ver
miş bulunmaktadır. Bu işaretler nedir? Toprak
sız köylüye yeteri kadar toprak. Bunun yeteri-

I ni kim takdir edecek? Kanun tâyin edecek. 
Vâzu kanun tesbit edecek. Ama demiyor şu ka
dar, demiyor. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Takdire 
I tabi olması şartiyle var. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Takdir ga-
I yet tabiî.. 
I Geçici üçüncü madde kaziyei muhkemeyi 

bertaraf etmez. Devlete ait arazi üzerinde de 
Devlete tasarruf yetkisi verir. Müsaade eder
seniz 'geçici üçüncü maddeyi okuyalım: 

I «Geçici Üçüncü Madde — 5602 sayılı Kanu-
I nun 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının değişti-
I rilmesine dair olan 6333 sayılı Kanun gereğin-
I ce yapılan tesbitlerde veya açılan tescil dâva-
I larmda, zilyedliğe mütedair diğer şartlar mev-
I cudolduğu halde, vergi kaydı bulunmadığından 
I tamamı Hazineye mal edilen ıgayrimenkullerin; 
I 100 dönüme kadar olan kısmı, (100 dönüm dâ-
I hil) bu kanunun 33 ncü maddesi hükmüne 

göre tahassul eden iktisap şartlarına istinaden 
I zilyedleri adına tesbit ve tescil olunur. 
I Yukarıki fıkra hükmü, bu kanunun yürür-
I lüğe girdiği tarihte Hazinenin mülkiyetinden 
I çıkmış bulunan veya âmme hizmetine tahsis 

edilen ıgayrimenkuller hakkında uygulanmaz. 
I İlgililerin bu maddeye dayanan talep ve dâ

va hakkı, bu kanunun yürürlüğe girmesi tari-
I hinden itibaren 10 sene geçmekle düşer.» 
I 32 nei maddenin (c) »bendi üzerinde Sayın 
I Yıldız ve Sayın Çunıralı durdular. Buna verdi-
I ğim cevapların yuvarlak olmadığını, vazıh >ol-
I duğunu ümidediyorum. İzin verirseniz madde-
I yi okumak suretiyle cevaplandıralım: «Kayıt 
I sahibi veya mirasçılarından başkası zilyed bu-
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lımuyorsa zilyed, kayıt sahibi veya mirasçıla
rından veyahut bunların mümessillerinden gay-
rircsmî surette temellük ettiği 'bunların 'beyanı.» 
Burada dokundukları nokta bunların mümes
sillerinden. Kimdir mümessil? Mesele mümessi
lin tcsbitinden çıkmaktadır. Zilyedlik, kayıt sa
hibinin veya mümessillerinin gayriresmî surette 
temellük ettiği bir yetkidir. Mümessil salahi
yetli bir insan, kanunlarımıza göre salahiyetli, 
yetkili. Bunların beyanı veya her hangi bir bel
ge ile veya bilirkişi veyahut şahit sözleriyle 
tevsik ettiği ve ayrıca en az 10 sene müddetle 
zilyed bulunduğu takdirde, zilyedi adına tesbit 
olunur. 

Şahit yalan beyanda bulunacak. Bu bir id
dia, mümkün, olabilir. Ama bu dâvada hakkı 
taallûk edenin itiraz hakkı var. O da mukabil 
şahit ikame edecek. O şahidin şahadetini çü
rütme imkânlarına sahip, başka delilleri ibraz 
ve ikame etmek hakkına sahip. Neden bunlar 
dikkate alınmıyor da yalnız muhtemel ve metf-
ruz bir yalan şahadet dikkate alınmak sure
tiyle hüküm çıkarılmak isteniyor? Böyle hal 
olabilir. Mirasçısı, bir yetimin mümessili bir 
tasarruf! yapmış ise, kanunun kendisine vermiş 
olduğu yetki ile bir tasarruf yapmış ise bunu 
hukuka uygun kabul etmekte hangi sakınca 
var? Medeni Kanunun sistemi bu, hususi hu
kuk sistemimiz bunu icabettiriyor. Ama yeti
min malını peşkeş çekmek suretiyle bunu de
ğerlendirmeyi anlıyamadığımı ifade edersem 
beni mazur göreceğinizi ümidederim. 

BAŞKAN — 'Sayın Tunçkanat buyurunuz. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Efendim Sayın Bakandan şu sorunun cevap
lan dir ılmasım istiyoram. 

1. 1274 sayılı Arazi Kanununun tamamının 
mülga olduğu içtihat kararında belirtildiğine 
göre, zilyed arazisi adı verilen ve eski huku
kumuzda asıl mülkün Devlet ve yararlanma 
haklarının kişilere özel müsaade ve vesikalarla i 
verilmesi gerekçesi karşısında bugün bu araziyi 
elinde bulunduran malik midir? 

2. Devlete ait toprak yararlananın mülki
yetine mi verilmiştir? Bu hususun cevaplandı
rılmasını istirham ediyorum. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Efendim, 
malûmu âliniz 1274 tarihli Arazi Kanunumuz 
araziyi beş nevide mütalâa etmiş bulunmakta 

I idi: Arazi-i memlûke (mülk arazi), arazi-i miri
ye (mirî arazi, vakıf arazi), arazi-i mcvkufe 
(metruk arazi), arazi-i metruke ve arzı mevad 

| (ölü topraklar) addedilen topraklar. Sayın 
Tunçkanat mirî araziye ait mütalâamızı soru
yorlar ve bunların eğer yanlış tesbit etmedim-
se Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulu
nan yerlerden olmakla beraber bâzı şahısların 
filhâl mülkiyetine geçmiş ise bunların o şahıs
ların mülkiyetine geçip geçmediğini soruyorlar. 
Tamam mı efendim 1. 

Efendim, mirî arazi rckabo.si. Devletin ve 'ta
sarrufu, hukuki şahıslara aidohm bir arazî çe
şidi idi. Arazinin sahibi padişahtır, Arazi Ka
mı muza göre Padişah sahibi arz itibar edilir
di. Tasarruf yetkisi de padişah ait idi. Miri 
araziyi kamu yararına padişah tahsis ederdi. 
Meselâ, mera, harman yeri, seyrangâh gibi... 
Bunu da kendi yanında hizmet gören şahıslara. 
yararlandığı şahıslara verirdi. Bunun için de 
bîr temlik şartının yani müstevligaiı geriye şek
linde ifadesini bulan ve mevcudolduğu hallerde 
sahih temlik ile temlik yetkisine binaen bu şart
ların inzimamı ile verdiği topraklara söylenirdi, 
Ve bunları şahıslara tahsis ettiği zaman, bun
ları bir fermanla, bir irade ile verirdi. Bu su
retle bir ferman, bir irade ile bu kabil araziler
den kendisine tahsis edilenler varsa ve araziler 
ellerindeyse, şimdi cevabımı sarih olarak arz edi
yorum, onların mülkiyetlerine geçmiş bulunmak
tadır. 

Bilmem Sayın Tunçkanatı cevaplandırab'il-
dim mi ? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, belki sorum yanlış anlaşıldı. Miri 
topraklar olarak Devletin malı, yani mülkiyeti 
Devlete ait fakat kullanma hakkı kişilere veril
miş olan toprakların, Arazi Kanunu mülga ol
duktan sonra, bunları kullananlar malik midir
ler? 

REFET SEZGİN (Devamla) — Mâliktirler 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Çıımralı, buyurun, yalnız 
kısa olsun. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Bir noktayı 
lütfedip tavzih etsin Sayın Bakanım, karışık 
bir nokta gibi geldi. 32 nci maddenin (c) fık
rasındaki mümessil tâbirine «vasi» dâhil midir 
değil midir? Kanaati âlinizce dâhilse hâkimden 
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izin alınarak mı o gayrimenkul verilecektir, yok
sa alınmadan mı verilecektir? 

BAŞKAN — Sayın Çumrah bunu 32 nci mad
denin (C) fıkrası görüşülürken ccvapiasak ol
maz mı efendim? 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Şimdi müm
künse daha iyi olur efendem. ı 

REFET SEZGİN (Devamla) — Mümessil tâ'bi- I 
rine vasinin dâhil olduğu Sayın Çumrah benden 
çok iyi 'bilmektedirler Onun için ben bu suali haşiv 
addediyorum. Müsaade ederlerse. Mümessilin 
vasinin hangi muameleleri hangi mahkemeden 
izin almak suretiyle icra edeceği hafızam beni 
yanıltmıyorsa, Medeni Kanunun 405 ve mütaa-
kıp maddesinde nizamlanmış bulunmaktadır. 
Tapuda kayıtlı bir gayrimenkulun satışı bahis 
mevzuu olduğu takdirde asliye hfıkimindcn izin 
alınması iktiza eder. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Bu madde
ye göre de böyle mi olacaktır? Bir sual sorul
muş burada, 32 nci maddenin ilgili bendine gö
re de müsaade alınacak mı, yoksa beyan kâfi 
görülecek mi? 

REFET SEZGİN (Devamla) — Eğer mü
messil bir gayrimenkulun yetim adına temsilcisi 
olduğu, şahıs adına vâsi gayrimenkulu satmak 
için asliye mahkemesinden izin almazsa o ah
valde yaptığı satış muamelesi muteber değil
dir. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — 32 nci mad
demin hikmeti vücudu ne olacak? 

BAŞKAN — Tamam efendim, 32 nci madde- 1 
nin (c) fıkrası görüşülürken bunu tartışırsı
nız. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — 1515 sayılı 
Kanunda buyurdular ki bu vesikaları kanunda 
rai, nizamnemesinde mi? Bu 33 ncü maddede 
yazılı vesikaları arkadaşım kanunda buyurdu
lar. Kanunda mı nizamnemesinde midir? 

REFET SEZGİN (Devamla) — Kanuna is
tinaden isdaredilen nizamnemededir, hiçbir fark 
yoktur. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Kaç türlü 
gedik vardır? Muhassenatı hakikiyeye müste
nit gediklerin hususiyeti nedir? 

REFAT SEZGİN (Devamla) — Bu teknik 
bir sorudur, izin verilirse Umum Müdür Muavi
ni izah etsinler. 

BAŞKAN — Tamam efendim, teknik bir so
rudur, Umummüdür cevaplarlar. | 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Ben Sayın 
Bakandan sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çumrah so
runuz efendim. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Misal ver
diler, Ermenek'deki meranın ferman ile verildi
ğini. Padişahın arazii emireyeyi ferman ile ver
meye yetkisi var mıdır? Yokmudur? İkisi nasıl 
karışıyor birbirine? Bir köyün teşekkülünde ari-
ziyi, merayı, Devletin mümessili olan padişah 
tarafından Arazi Kanununa göre vermesi nor
maldir. Ama Arazii miriyeyi veremez. Sayın Ba
kan o kanaatte midirler? 

REFET SEZGİN (Devamla) — Biz verebi
liriz kanaatindeyiz. Biz o kanaat ve o bilgideyiz. 
efendini. 

BAŞKAN — Bakan verilebilir diyor. Biz 
o kanaatteyiz diyorlar. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Vermiştir 
de misalleri vardır, vesikaları vardır ve bunun 
üzerine cereyan etmiş dâvalar vardır. 

BAŞKAN — Peki, Sayın Bakan buyurun. 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Bir sorum 

daha var. 
BAŞKAN — Bu son olsun efendim. 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Müstesna 

vakıflar, cizye vakıflardır, azizlere ait vakıf
lardır, doğru. Hazrcti Mevlâna, Hacı Bektaş 
vakıfları gibi. Bu vakıfların mütevellileri, ki 
Mevlâna'nm vakfına Vakfı Celâli denir, vakıf
ların mütevellilerine tapu senetleri verilmişti. 
Bu tekke ve zaviyelerin mülgasından sonra bu 
mütevellilere verilen tapu senetleri muteberdir 
diyecek miyiz, diyemiyecek miyiz? 

REFET SEZGİN (Devamla) — Soruyu bir 
daha lütfeder misiniz? 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Müstesna 
vakıflar, azizlere maksus, adedi Türkiye'de 
yedi tanedir. Bu arada bir misal olarak veliler, 
buyurdular. Mevlâna Celâladdini Rumi vakfı
nın mütevellisi yani şeyhi vardı. Şeyh adına 
tapu senedi verilecektir. Tekke ve zaviyelerin 
ilgası ile bu arazi tamamen Devlete geçtiğine 
göre bu mütevelliler tarafından verilen tapu 
senetleri hukukan muteber midir, değil midir? 

REFET SEZGİN (Devamla) — Arz edeyim 
efendim. 677 sayılı Kanun tekke ve zaviyeleri 
ilga etmiş bulunmaktadır. Bu 677 sayılı Kanu
nun birinci maddesi gerek vakıf suretiyle ve ge-

- ıoı — 



C. Senatosu B : 80 22 . 6 . 1966 O : 1 

rekse mülk olarak şeyhinin bilûmum tahtı tasar
rufunda bulunan tekke ve zaviyelerin kapa
tılmasını âmirdir. Burada zannediyorum ki; bir 
ihtilâfımız yoktur. Buraların sahiplerinin bu 
yerlerden başka türlü temellük ve tasarruf hak
ları mahfuzdur. Tamam mı efendim, aslında. 
Sayın Çıımralı izin verirse burada bendeniz de 
bir şey ilâve etmek istiyorum. Bu konunun 
509 sayılı Tapulama Kanunu ile bir ilgisi yok
tur. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bugün saat 
18,30 da yapılacak bir tanışma toplantısı sebe
biyle Birleşimi saat 18,00 de kapatacağım. Bu 
itibarla tümü üzerindeki konuşmaları madde
lere geçilmesi safhasına kadar, saat 18,00 e 
kadar bitirmek niyetindedir Divan. Konuşma
ların bu itibarla kısa olmasını istirham edece
ğim. 

Teknik konularda kısa bilgi vermek üzere, 
Bakanın talebi üzerine Tapu ve Kadastro Umum 
Müdür Muavini Sayın Galip Esmer'i kürsüye 
davet ediyorum. 

İçtüzük gereğince konuşmacıyı sayın Sena
toya takdim ediyorum : 

Tapu ve Kadastro Umum Müdür Muavini 
Sayın Galip Esmer. 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜR 
MUAVİNİ GALİP ESMER — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, Tapulama kanun tasarısı gibi 
Yüce Senatonun ilgisini üzerine çekmiş bir ko
nuda bendenize konuşma fırsatı verildiğinden 
dolayı şükranlarımı arz ederim. 

Tapulama kanunu tasarısının ilk hazırlanışın
dan bugünkü safhasına kadar bu tasarıyı ta-
kibetmiş bir görevli olarak tesbit etmiş bulunu
yoruz ki, Yüce Meclisin sayın üyeleri Türkiye'
nin müzmin bir derdi olan tapusuzluk meselesi
ni ve bunun altında yatan gayrimenkul ihtilâf
larını ve hattâ asırlar boyu devam edegelen kan-
dâvalarmı halletmek için böyle bir kanunun lü
zumunda müttefiktirler. Yalnız ittifak edilemi-
yen veya anlaşılmasında birleşilemiyen bir nok
ta var. Bu, kanunun iki maddesine taallûk eden 
husustur. Bir de kanunun yahut tasarının iyi 
hazırlanmadığı görüşü vardır. Bendeniz bir va
zifeli olarak arz edeyim ki, memleketimizde bu 
tasarı kadar emek yemiş, ilim adamlarının, mes
lek mensuplarının, politikacıların, bakanlık
ların diline getirilmiş, kalemine uğratılmış 

başkaca bir tasarı misal olarak gösterilemez. 
Bu tasarı hazırlandığı zaman başkanlığını bu
günkü Yargıtay Başkanı Sayın İmran Öktem 
yaptılar. Sayın İmran Öktem, Yüksek Sena
tonuzun da malûmları olduğu veçhile, uzun 
süre Yargıtayda bir dairenin başkanı olarak 
gayrimenkul dâvalarını özellikle kadastro dâ
valarını halletmiş büyük bir hukukçudur. Bu 
tasarı hazırlandıktan sonra Ankara, İstanbul 
Hukuk fakültelerinde, Ankara, İstanbul, İz
mir barolarında, Bakanlıklarda ve bu arada 
meslekî teşekküllerde de incelettirilmiştir. O 
itibarla bu tetkik safhası cidden uzun sürmüş
tür, dikkatli olmuştur. 

Şimdi üzerinde hassasiyetle durulan 32 nci 
maddenin (C) fıkrası üzerinde kısaca arzı ma
lûmat edeceğim. Bu noktaya ilişen sayın sena
törler buyurdular ki; Medeni Kanunun 637 
nci maddesi gayrimenkul mülkiyetinin iktisabı 
için tapuya tescil şartını arar. 

Şu halde sizin getirdiğiniz bu madde bu 
prensibi ihlâl ediyor. Aslında tatbikatçı daire 
olarak biz, tapu sicilinin yaşamasına, onun 
şeklî şartlarına taassupla bağlıyız. Ama bu 
memlekette görülmüştür ki, şu anda dahi Me
deni Kanunu uygulama imkânları ve ortamı 
mevcut değildir. Bu kanun tasarısının gayesi ev
velâ Medeni Kanuna uygulanabileceği bir ortam 
sağlamaktır. Onun içindir ki bu (c) fıkrasına 
kesinlikle lüzum vardır, Türkiye'nin tatbika
tında. Bunu sadece biz söylemiyoruz, biz hazır
layıp getirmedik. Bu konu ile meşgul olmuş 
otoritelerimiz de başta merhum Ebulûlâ Mardin 
olmak üzere, Ord. Profesör Hıfzı Veldet Veli-
dedeoğlu, Profesör İlhan Postacıoğlu, hattâ 
uzun yıllar Yargıtay'da Başkanlık yapmış olan 
merhum Cevat Abdürrahim eserlerinde Türkiye'
nin bu olaylarını, gerçeklerini zikretmiş ve Tür
kiye'de Medeni Kanuna bir düzen hazırlamak 
için böyle bir tasfiye hükmünün lüzumuna işa
ret etmişlerdir. Şunu da arz edeyim ki bu tas
fiye hükmü veya haricen yapılmış satışları hu-
kukileştirmek hükmü bu kanunla da getirilmiş 
değildir. Bu evvelâ 1929 tarihli ve 1515 sayılı 
Hukukî kıymetlerini kaybetmiş gayrimenkulle-
rin tasfiyesi hakkındaki kanun da getirilmiş, 
onu halen tatbik etmekte bulunduğumuz 1936 
tarihli ve 2613 sayılı Kanun takibetmiştir. Ve 
5602 sayılı Kanunda da aynı hükme yer veril
miştir. Şimdi 509 sayılı Kanunun getirdiği bu 
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hükümde onlara nazaran bir teminat unsuru 
vardır. Bu da 10 senelik zilyedlik şartını ara
mıştır, diğerlerini aramamıştır. O itibarla bu 
kanunun (c) fıkrasında ileri görülen hüküm 
aslında teminata bağlı bir hükümdür. 

33 ncü madde üzerinde ve belgeler üzerin
de Sayın Bakanım lüzumu kadar malûmat ver
diler, yalnız bendeniz bir noktaya müsaadele
rinizle işaret edeceğim, mâruzâtta bulunacağım. 

O da şudur : Bu kanunun izahında Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu ile Tapulama Kanunu
nun esprileri karıştırılıyor. Ayrıca da bir gö
rüş ileri sürülüyor, deniyor ki; tapuda kayıtlı 
olmıyan gayrimenkuller Devletindir. 

ıSaym senatörler; bu görüşü ilim heyeti ka
bul etmiyor. Ve hiçbir otorite bu noktada bu 
görüşün destekçisi değildir. Bir defa, tapuda 
kayıtlı olmıyan, vergide kaydı bulunmıyan her 
gayrimenkul Devlete ait değildir. Devlete aido-
lanlar sahipsiz yerlerdir, bir yerdeki hak var
sa onun bir de sahibi vardır. Bizim hukuk sis
temimiz zilyedliği aynî bir hak olarak kabul 
etmiştir. O itibarla aynî hakkı mevcudolan, 
zilyedlik hakkı mevcudolanlarm kanunen hi
maye edilmiş iktisap hakları vardır. Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununun 8 ve 10 ncu mad
delerindeki sahipsiz araziden kasıt bu değildir. 
Tereddüdü olan sayın senatörler merhum Ebu-
lûlâ Mardin'in 1947 baskılı Arazi Hukuku, 
Toprak Hukuku eserine müracaat edebilirler. 
Bunu takiben Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ve İs
met Sungur Beyin eserlerini de destek olarak 
görebilirler. 

Sayın Çumralı tatbikatla ilgili bir sual irat 
buyurdular. Dediler ki; muhasebatı atika ka
lemi kayıtları nerdedir, ne vardır? Bendeniz 
bunları meslek hayatımda çok gördüm, İstan
bul'da uyguladım, tatbik ettim, mülk gedik
leri ile ilgili olarak muhasebatı atika kayıtları 
vardır. Hâlâ da var. Hattâ İstanbul'da, ki eski 
tâbiri ile şehremaneti hudutları içinde değil, 
Bakırköy'ün, Eyüp'ün köylerinde de bunların 
mevcudiyetini tesbit ettik. Her halde izahatım 
kendilerini tatmin etmiş olacaktır. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Anadolu'dan 
bir yer veriniz. 

GALİP ESMER (Devamla) — Efendim, bu 
vesikanın buraya getirilişi nerede bir hak var
sa orada onu tesbit etmek içindir. Anadolu'da 
yok diye vesikayı getirmemek gerekmezdi. Bir 

yerde varsa uygulanır, yoksa yok denir, mesele 
kalmaz. 

Bu 32 nci maddenin (c) fıkrası ile ilgili gö
rüşler hayli yaygın olduğu için kendisi ile il
gili hususlara Sayın Bakanım cevap verdi, 
bendeniz de bir tatbikatçı olarak arz ediyorum 
ki, eğer satış anında temsilci, eğer vasi ise, 
temsil ettiği kimsenin malı üzerinde tasarruf 
hakkını kullanmak için hâkimden izin alma
mışsa hiç şüphesiz bu satış başından hüküm
süzdür. Sözleşmeye hukukî bir kıymet atfet
miyoruz. Ama bir veli, veya vasi kemaliyle 
yetkisini kullanırsa, bunu haricen satmış ol
makla tapu sicil muhafaza memurunun huzu
runda satıp tescil ettirmiş olmak arasında da 
bir fark gözetmemek lâzım. Yeter ki, bir satış 
hâdisesi mevcudolsun. Bu hususu biz çok incele
dik, en sonunda Ankara Hukuk ve Siyasal Bil
giler Fakültesinin Medeni Hukuk otoritelerini 
bir araya getirdik, kendileri doktora yapmış, 
Avrupa'da okumuş Medeni Hukuka yüzde yüz 
bağlı ilim adamları idi. Dedik ki; bu (c) fık
rasına müteveccih görüşler hakkındaki fikriniz 
nedir Ve aynı zamanda tatbikattan misaller 
verdik. Şu ifadede bulundular : Hukukun, do-
layısiyle kanunun gayesi çatışan menfaat ihti
lâflarını halletmektir. Türkiye'nin şartları bu 
ise, ki meselâ 16 000 tapu kaydına ancak 2 bin 
tanesi uygulanmış, diğerinin haricen alım - sa
tımlara mâruz kalarak hukukî değerini kaybet
miş olduğu vakıası karşısında bu hükmü getir
mek. Türkiye için elzemdir, getirmemek ise 
yeni yeni ihtilâfların kaynağı olacaktır, diye ifa
de buyurmuş ve bir de rapor vermişlerdir. 

Efendim, ayrıca tatbikatla ilgili emirleriniz 
olursa arzı cevap edeceğim. 

AHMET ÇEKEMOÖLU (Sivas) — Efen
dim, soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Çok kısa olmak kaydiyle buyu
run. 

AHAMET ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Kanu
nen mümessil olan satış beyanının hüküm ifa
de edebilmesi için vesayet makamından izin 
almak zarurettim ifade buyurdıılaı. Şimdi vâ
siden sattın aldığını beyan eden kimse bu be
yanda bulununken, vesayet makamının da izin 
vesikasını göstermeye mecbur mu değil imi? 

GALİP ESMER (Devamla) — Efendim, 
haricen de olsa yapılmış bir satışın sıhhatini 
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biz teşkilât olarak tahkike mecburuz. Eğer sa
tın alan kimse bir şahısın vasisinden bunu Batın 
aldığını iddia ediyorsa bizim vazifemiz herşey-
den ,evvel vasinin bu satışı yapmak için mah
kemeden izin alıp almadığını tahkik etmek 
olacaktır. Arz ederim efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Son söz bir sayın üyenindir. 
Sırada Sayın Ege, buyurunuz etendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYÜZ (İçel) — Efendim, Ko
misyon adına söz istiyorum, kendi zaviyemizden 
izah vereceğim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan, Sayın 
Ümranı Müdür Yardımcısı (kâfi derecede iza
hat verdiler. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efen
dim, benim ısıranı ama verebilirim. 

BAŞKAN — Sayın Ege; ondan sonra bir 
sayın üyenin tekrar söz hakkı olur ve 18 de 
bütün işlemler ıbiıtecdk buy urun Sayın Oikya-
yiiz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYÜZ (İçel) — Sayın Baykan, 
değerli arkadaşlarım; 509 »ayılı Tapulama Ka
nununun yunt ^gerçeklerine cevap veren, hü
kümler taşıdığını konuşmalarıu seyrin len de 
anlamış bulunuyoruz. Tapulama hizmeti evi; 
yurdumuzun her köşesini ve mal edinmek veya 
memleketin emniyetini duymak ihtiyacında 
olan her ferdi yakmen ilgilendirmektedir. Bu 
•hizmetin emniyeti, sosyal düzen ve iktisadi ha
reketler yönümden büyük eheımmiyeti ve te-
müllükümüzc en yaygın bir ihtilâf konusu 
olan gayrimenkul 'dâvalarının hal çaresi olarak 
memleketimize düzen ve huzur sağlıyaeak güç-
de ve hüviyettedir. 

Bu samimî inanış içimde bu kürsüden Sa
yın Yıldız'm serd ettiği bâzı mütalâa ve endi
şelere Komisyon Başkanı olarak kısaca cevap 
ve rau ek ist iy o ram. 

Bizim inandığımız odur ki, tatbikatın tel-
ıkin ettiği neticelere göre, memlekette, özellik
le ıbizim meımlöketiınıizdc tapulaması yapılama
mış, bendesi hüviyeti belli olmamış arazi üze
rinde reform ile ilgili her teşebbüs istenilenin 
tamamen aksine olarak hizmetini başara.mıya-
eak tamamen yeni ıstıraplara ve düzensizlik
lere âmil olacaktır. Bugün görülen (manzara 
ile yurdumuz, acıdır ama, bir tapusuz ve se

netsiz tasarruflar diyarıdır. Toprağı belli ol
mamış, sahiple toprağı arasındaki hukukî bağ
lantı sağlanmamı iş bir memlekette toprak var
lığını ve bu varlığın o toprak üzerindeki kim
selerle ilişkisini tesbit mümkün değildir. Ta
pulama; bu ilıizmet için, hüviyetine 'hükmeden 
âmiller bakımından ımutlaka ve evlcviyetle lâ
zımdır. Toprak reformundan şüphe yok ki, yal
nızca kuru mânasiyle toprak dağıtımı mânasını 
çifkarmak da ırnümkün değildir. Eğer böyle ol
saydı, elbette bunu konuşmaya bugün lüzum 
kalımıyacakti. Çüıııkü hepimizin bildiğimiz gibi 
bu memlekette 20 yıldan beri 30 milyon dö
nüme ya.km toprak dağ it «mı yapılmıştır. Bili
nen hakikat odur ki, bu dağıtımın Zirai üretim, 
sosyal düzen, sosyal adalet ve dilimizden dü
şürmediğimiz muhtaç çiftçi edeıbiyatı yönün
den hiçbir faydası olmamış, aksice zararı ol
muştur. Bu neticeyi, uzun vazife yıllarında çe
şitli tezahürleriyle görmüş bir arkadaşınız ola
rak gönlümde elemini taşımak tayım. 

Toprak refomnu, herşeyden evvel, toprağın 
ıslahını, toprağın toplulaştırılmasını düzenli 
kılan zirai, hukuki ve teknik bir meseledir. 
Bu tekniğin mutlak vazgeçilmez ilk unsuru da 
fiıkrimizC'C tapulamadır. Bu sobepıe bu ikamın 
düşünülen toprak reformunu zorlaştırmıya-
caik, bilakis ona bir mesnet ve esaslı bir temel 
hazırlıyaeaktır. Eğer bu kanun iddia edildiği 
gibi, büyük toprak sahiplerine yarayan bir ka
nım olsaydı, hergün yüzlerce fakir ve muhtaç. 
vatandaş köylerinden buralara kadar gelip 
biran evvel tapulama ekiplerinin kendi köyle
rine gönderilmesi hususunda sayın Senatör ve 
milletvekillerini aralıksız takip ve tazyik ede
mezlerdi. Sayın Yıldız seçmenlerle böylece Ka
rılı olmanın gerçeği içinde olsalardı inanırım 
ki bu (kanaatimizi bizimle paylaşırlardı. 

Anayasanın 37 nci maddesini de biz arka
daşımız gibi anlamıyoruz. Anayasanın bu mad
desi bir araziyi yüzölçümü ile sınırlamış ola
maz. Oünikü Anayasamız, mülkiyet hakkına 
mutlak olarak saygı fikri üzerine kurul-
ımuş hukukî fbir zihniyetin huzur veri
ci vesikasıdır. Bize öyle geliyor ki, böy
le bir ölçünün içine girmenin neticesi bizi 
üzücü gerçeklerin kucağına düşürebilir. Köy
lerde 50 veya 100 dönümden fazla arazinin sa
hibi olamamanın neticesi bizleri, şehirlerde 
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de bir daireden veya bir katlı evden fazla bir 
•millike sahibolamamanın garip ve asla kabın 
edilemez sonucuna götürebilir. 

6335 sayılı Kanunun bu memleketin ili t 
yaçlarma uymadığı ve birçok adaletsizlikten 
iseıböbolduğu .çeşitli partilere mensup milletve
killeri tarafından, 54 yılından sonra Meclis' 
yapılan kanun teklifleriyle açıkça belli ol
muştur. 6335 sayılı Kanunun uygulandığı süre 
ile, bu kanunun uygulandığı •sü/'e içinde alman 
neticelerin mukayesesi herhaldo sayın arkada-
şi'mızı haıkfı çıkaracak mahiyette değildir. Biz 
bu kanunu karşılamak değil, kamu yararına 
büyük ve nıösböt 'hizmetler gördüğünü gömnek-
ten, bilmekten ve buna inanmaktan dolayı be
nimsiyor ve destekliyoruz. 

33 ncü madde Türkiye'nin içinde bulun
du ğııı ve öteden beri (bu konuda kabul edilmip, 
kanunlarla benimsenmiş olan müktesep halkla
rın tesciline imkân vermeyi hakkaniyete uy
gun bulan hukukî bir hüviyet ve ölçü içindedir. 

Hukuk tarihinde (bilinen ve görülen haki
kat odur ki; müktesep hak bu nizamın temeli 
olan müesseselerden «iridir. Kanunlar ise, hak
ları hikaye eden cehri bir nizamı kapsıyan mü
eyyideler m amzuim esidir. 

Bu kanun hiç kimseye mahkeme yollarını 
kapamamış ve hâkimlerimizin müdahalesini ön
lememiştir. Tamamen aksine, hâkimin kolaylık
larla hüküm tesis edeceği sebepleri hazırlaya
rak bu hususta tam bir emniyet ve güven te
sis etmiştir. Aslında .bir hak mevcut ise ve bu 
hak kanunla himaye edilmiş ise ne bu haıkk: 

teslim etmeyi yüzölçümüyle sınırlamanın, ıger-
çek hukuk nizamına ve Anayasamıza uygun ol-
mıyacağı hukuk otoriteleri tarafından da 
ifade ve beyan edilmiştir. Bu istikâmette ka
nun bu sebepledir ki, biraz evvel Sayın Baka
nın da ifade ettiği gibi, yüz dönümden fazla
nın ayrıca belgelerle isbatı bir Anayasa niza
mı olarak değil, sadece bir usul meselesi ola
rak düşünülmüştür. İhtiyacı olmıyanlara hu
dutsuz arazi verilirken bir lokma ekmeğe muh-
taoolanlara ıbu imkânın verilmemiş olması 
iddiası, hakikaten alâka çekicidir. Yılların öte
sinden bfu millete hizmet etmenin aşk ve şev
kiyle ömürlerinin büyük kısmını harcamış sa
yın senatörlerden hiç kimsenin, hiçbir şart için
de bu türlü fezahat ifade eden zavallı bir dav
ranışa hizmetkâr «İmanın utancına razı olma

sı elbette ve asla mümkün değildir. Sayın ar-
:adaşımız müsterih olsunlar, bu millete hiz-
ıcıt etmenin şuurunu şeref sayan insanlardan 

ıiçbiri nu türlü haksuz davranışın hizmetkârı 
>lmak utancına düşmiyeceklerdir. Bu kanun 
içinde haklı .okluğu halde toprak verilmemiş 
.'aıkir vatandaş kimdir, veya kimlerdir? Eğer 
böyle bir hâdise varsa bizim dr- üzerinde dik
katle ve ehemmiyetle duracağımız tabiîdir. 

Uydurma ve değersiz belgelerden bahset
tiler. Ben bu bahislerin, şüphe yok ki, büyük öl
çüde «bileni ve mütehassısı değilim. Ama bir 
hukukçu ve bir idareci olara-k hayattan, merak 
sahibi hocalarımdan öğrendiğim odur k i ; men
subu olmakla iftihar ettiğimiz Büyük Milleti
nizin tarih içinde büyük kücüyle yarattığı 
?c medeni âleme karanlıklar devirlerinde ışık 
tutmanın örnek olmanın gücüne ulaşmış Dev
letimiz, bu türlü belgelerin üzerine oturtulmuş
tur. Şahit müessesesini yalnız bir zaviyeden 
görerek ifade ve beyanda bulunmakta kanaa
timizce ha'klı ve hukukî bir davranış olamaz. 
Şüphe yok ki, kanunun tatbikatında tarafların 
vahitleri karşılıklı olarak dinlenecektir. Kaldı 
•ki, böyle bir tesbit, 10 senelik fiilî bir zilyedliği 
de gerektirmektedir. Ayrıca görüldüğü veç
hile tesbitten sonra 10 senelik süre içinde ip
tal dâvası açmak imkânları da bu kanunda dü
şünülmüş ve hükme (bağlanmıştır. Bir tasfiye 
kanununda bundan daha ileri ve emniyet tesis 
eden bir davranış nasıl temin ve tesis edile
bilirdi ? Biz haklı olduğumuza inanarak sor
maktayız ? 

Mülkiyet hakkı kimin için kutsaldır, diye 
sordular. Hukuk âleminin ve ahlâki kaidelerin 
birlik ve beraberliğinde ıbu suaiin tek bir ce
vabı vardır. Her hakkın olduğu gibi mülkiyet 
hakkı da ona sahibolanındır. \ e her hak sa
hibi için ve onu ıbilip tanıyanlar için daima 
kutsaldır. Bir karış toprak için adam öldürül
düğünü söylediği bir memlekette haklı ve do
yurucu olmıyan sebeplerle büyük toprak sa
hiplerine, açık .gözlere, nüfus sahibi olanlara 
bol toprak verilmesi 'mümkün olabilir mi? 
Böyle .haksız 'bir davranışı, ahlâk sahibi mem
leket çocukları olan hiçbir temsilci mutlaka 
tecviz etmiyecektir. Yukarıda da arz ettiğimiz 
gibi, tatbikat .bu iddiaların tamamen aksine 
olarak, kanun yararına düzen ve huzur geti-
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rici olmuş ve bu seîbeple bu kanunun biran ev
vel tatbikini istiyen (müracaatların devamına 
da âmil olmuştur. 

mahkeme kapılarında beklemekte olduğunu gör
düm ve bunların şikâyetlerine şahsan şahit ol
dum. 

Muhterem arkadaşlarım, benden önce konu
şan arkadaşlarım, Sayın Ekrem özden ve Sa
yın Ahmet Yıldız birbirlerine tamamen zıt fikir
ler beyan ettiler. Sayın Sedat Çumralı ilmine, 
irfanına hürmet ettiğimiz arkadaşımızdır. Bu 
muhterem arkadaşımız da bir başka açıdan me
seleyi aldılar. Kendisini dinledik, kendi mev
zuları, kendi sahaları. Fakat bir noktayı bu
rada ifade etmek istiyorum ki, muhterem ar
kadaşlarım, her hangi bir tasarı kanunlaşma
dan evvel ve kanunlaştıktan sonra tatbikata 
geçip tatbikatta noksanı fazlası görülmeden ka
ti. kararlara hattâ biraz peşin hükümlere var
mak erkendir gibi gelir bana. Meselâ biz bir 
Sosyal Sigortalar Kanunu çıkardık. Bugün tat
bikatında her partiden arkadaşlarımız vatanda
sın bâzı maddeler üzerinde nasıl sızlanmakta 
olduklarını görmektedirler. Yalnız benim üze
rinde durmak istediğim nokta şu: Muhterem 
arkadaşlarınım bir siyah - beyaz kadar birbi
rinden farklı müdafaalarında gerçek noktalar 
olabilir, muhakkak vardır. Her müdafaa edi
len tezin bir antitezi bulunabilir. Ancak bu 
meseleleri burada hakikaten Senatonun olgun
luğuna ve arkadaşlarımızın ilimlerinin ve bu 
nıevzudaki tecrübelerinin kendilerine vermiş 
olduğu olgunluk çerçevesi içinde konuşmaları
na rağmen bazan yer yer meseleyi Anayasa 
meselesi olarak, Anayasayı zorlama, Anayasayı 
tahribetmek, memleketin ana dâvaları olan top
rak reformunun buna benzer diğer bâzı ka
nunlarını yok etmek gibi, bu tasarıda tahribe-
diei noktaların bulunduğunu beyan biraz fazla 
gibime geldi. Zaten maddelerin görüşülmesinde 
arkadaşlarımız bu ileriye sürdükleri fikirleri
nin nelere, hangi mesnede dayandıklarını te
ker, teker izah edeceklerdir, dinliyeceğiz ve 
ona göre oylarımızı kullanacağız. Ancak, 7 ay 
gibi bir sürüncemeden sonra tekrar huzurumu
za gelmiş olan bu tasarının kanunlaşması ile 
memleketimizde büyük bir dâvanın hallolunması 
imkânlarına kapı açılacaktır. Bu tasarı kanun
laştığında belki en güzel olmıyacaktır. Zaten 
en güzel, en iyi; iyinin ve güzelin düşmanıdır. 
En güzeli, en iyiyi meydana getireyim derken 
güzeli ve iyiyi tahribederiz. Bu bakımdan bel
ki ufak tefek noksanlarla çıkacaktır. Ama ç.ık-

Aziz arkadaşlarım bir ciheti daha ifade 
ederek sözlerimi bitireceğim. Arkadaşımız .ka
nun çıktığı takdirde Anayasa Mahkemesine 
müracaat edeceklerini söyledi. Bu pek tabiî ve 
kanuni bir baktır, ve elbette usulünde .olmak 
İcaydiyle hakiki .olanlar tarafından kullanıla
caktır. Yalnız Anayasa Mahkemesi, hiçbir za
man milletin hukukî ve hakiki temsilcisi Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin başında sallanan 
dcmoklesin kılıcı değildir. Tamamen aksine, 
hür irfanı ve hür vicdanı ile ilmin ve ahlâkın 
büyüklüğüne yücelmiş aziz hâkimi erimizin bir
liğinde, adale/tin. faziletin, gerçek tahakkuku
na muzaffer (bir emek İkatacak bir müessese 
olarak hepimizin hürmetine ve muhabbetine 
muhatap güven verici bir varlık olarak ger-
çok kuvvetlerimizden biridir. Samimi İvanaati-
miz odur ki; ıbu ıkanuıı lıer.kese malını teslim 
etımek ve mevcut düzende bir huzursuzluk ya
ratmamak gibi (memlekette hissedilen hakikat
lere yer ve değer veren hükümler taşımakta
dır. Bu inanışın hukukî ve vicdanî huzuru için
de kanunun memleketimize, milletimize hayır
lı almasını diliyor, Cumhuriyet Senatosunu ve 
Sayın Başkanı hürımetle selâmlıyorum.. 

BAŞKAN — Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan, Senatonun sayın üyeleri; tapulama ka
nunu tasarısı üzerinde çeşitli arkadaşlarımızın 
çeşitli fikirlerini dinledik, Hükümeti dinledik, 
komisyonu dinledik. Bir de muhterem arkadaş
larım, memleket sathından geliyoruz, vatandaş], 
milleti dinledik. Benim söz almam son söz ola
cak ve son söz olarak konuşacağım tarzında bir 
düşünceye bağlı olmadığım için daha evvelden 
konuşurum diye tasarlamıştım ve o zaman bâzı 
hususları burada dile getirmek istiyordum. 
Dile getirmek istediğim hususlar mevzu ve mes
lekim dışında olan bir meselede iddialı konu
şacak bir insan değilim. Haddimi ve hududu
mu bilirim. Onun için ben bir senatör olarak 
her gittiğim yerde vatandaşın bu Tapulama Ka
nunu ne zaman çıkacak diye acı acı sorduğu
nu, tatbikatçıların müşkilât içerisinde bulun
duklarını ve bir çok dâvanın, bir çok dosyanın 
beklemekte olduğunu, müracaat sahiplerinin 
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tığı zaman büyük bir ihtiyaca ve büyük bir 
derde deva olacaktır. Bunun tatbikatında do
ğacak hatalar olursa neticede yine elimize al
mak ve hatalarının giderilmesi için çalışmak 
da bizim aslî vazifemizdir. Bu bakımdan ben 
bu tasarının üzerinde kıymetli arkadaşlarımızı 
dinledikten sonra tek tavsiyem ve istirhamım 
şu olacaktı: Vatandaştan geliyoruz, vatandaşı 
dinledik. Onların dertlerini biliyoruz. Bir an 
önce bu tasarının kanunlaşması için gayret 
göstermek idi. Bunu istirham etmek için söz 
almıştım. Son söz sırası bana isabet ettiği için 
bu şekilde konuşmak mecburiyetinde kaldığım 
için hepinizden özür dilerim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü üzerin
de görüşmeler bitmiştir. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Daha önce öncelik için verilen önerge ya
nında ivedilikle görüşülmesi de istenmiş bulun
maktadır. İvedilikle görüşülmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul 
edilmiştir. Maddelerin görüşülmesine ilişkin bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Evvelce geniş müzakere cereyan ettiğinden 

değişiklik önergesi verilen maddeler üzerinde 
görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Geçici Komisyon sözcüsü 
İstanbul Kastamonu 

Rifat öztürkçine Nusret Tuna 

BAŞKAN — Bütün maddeler üzerinde gö
rüşme açılmamasını, ancak daha önce sayın üye
ler tarafından değiştirme önergeleri verilen 
maddeler üzerinde görüşme açılması hususu is
temektedir. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Aleyhinde. 
(Sağdan, saat 18 e geldi, sesleri) 

BAŞKAN — Buyurun iSaym Özden. Bunu 
'bitireyim ki, kabul edilirse arkadaşlarımız ko
nuşmak için hazırlık yapsınlar. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — vSayın Baş-
fean, muhterem arkadaşlarım, Kanunun tümü 
hakkında görüşmeler açıldığı vakit kanuna mu
tabakatımı tafsilâtı ile izah ettim. Değiştirge 
önergesi verecek değilim. Ancak, Senatonun 

umumi prensipleri içine ıgiren bir noktaya de
ğinerek bunun doğru olmadığı kanaatini sa
vunmaktayım. Biz bir kere, dalha evvel müza
kereler açılmadan evvel 'böyle bir takririn veri
leceğinden bihaber olduğumun için ben hariç, 
arkadaşlarımız hazıhklı olmayabilirler. Hangi 
mesele hakkında ve hangi fasıl ve madde hak
kında değiştirge önergesi verecektik," bunu kim
se bilmiyor. Şimdi ortada bir değiştirge öner
gesi de olduğunu tahmin etmiyorum. Varsa Sa
yın Başkan tavzih buyurabilir. Değiştirge öner
gelerini ne vakit vereceğiz? Bu kabul edilirse 
tekrar tatil ödilerek gelecek celse arasında 
önergeler olursa onlar hakkında müzakere ya
pılacak, önergeler olmazsa kanunun tümü oku
nup, geçilecek. Şu halde hiçbir madde Senato
da müzakere edilmeden kanunun tümü kabul 
edilmiş olacaktır. Arkadaşlarım, çok rica ede
rim itiyat haline getirmiyelim, bu mevzuları iti
yat haline getirmiyelim. 

Ben katî olarak bilirim iki, bu kanun biran 
evvel çıkmalıdır, tamam. Bir gün evvel çıkmış. 
bir gün sonra çıkmış önemi yoktur. Ama Yüce 
Senato böyle mühim bir kanun üzerinde tek tek 
maddelerini (müzakere ederek, önergeler vere
rek bir gününü sarf etmekte elbette ki bir za
yiata mâruz kalmaz. Bu itibarla önerge yerinde 
değildir, reddini rica ederim. 

BAŞKAN — İSaym üyelerin emrivaki ile 
karşılamamaları için başkanlığın bir gün son
ra görüşmeler yapılacaktır. Şayet önerge kabul 
edilirse değiştirge önergesi hazırlanır, verilir 
ve buna göre değiştirme önergeleri olan madde
ler müzakere edilir. Daha önce tatbikatı vardır. 
Daha önce birkaç kanun için aynı şe'kilde öner
geler verilmiştir. Bâzıları kabul edilmiş, bâzıla
rı kabul edilmemiştir. Kabul edilenlerden hattâ 
daha önce mehil olmadığı halde maddelerin gö
rüşülmesi sırasında dahi bu yola gidilmiştir. 
'Takdir Yüksek Heyetinizindir. Bir önerge var
dır. (releneği vardır, tatbikatı vardır. Reyleri
nizle halledeceksiniz. Değiştirme önergeleri ve
rilen maddeler üzerinde görüşülmesi, diğerleri
nin okunarak geçilmesi üzerinde görüşülme 
açılmaması kaydı ile müzakere şeklinde bir sis
tem getirmek isteniyor. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
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edenler... E tm iyeni er... Kafoul edilmiştir. Görüş
meler bu şekilde yapılacaktır. 

23 Haziran 1906 Perşemibe günü saat 14 te 
birleşik toplantı vardır. Birleşik toplantıdan 
sonra Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu top

lantısına başlıyacıağız. Bu sebeple 23 Hazi
ran 1966 Perşembe günü, 'birleşik toplantıdan 
sonra toplanamak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,10 

. . . • . »9<i 
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