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talebi üzerine tekrar keşfe lüzum görüyor. Bu
kesife adlî müzaheret faslından para eelbedebilsin ve keşif yapılsın.
Arkadaşlar, hâkim keşfe lüzum görse idi
onun hükmü biraz evvel yukarda izah ettiğim
hükümdü. Keşfe lüzum görmüyor hâkim. Ta
rafların talep ve ısrar 'etmeleri üzerine madem
ki istiyorsunuz, buyurun diyecektir. Balkınız
yukardaki fıkrayı1 okudum, bunu da okuyayım
vaziyet tavazzuh edecektir. İlk duruşma otu
rumundan sonra gayrimenkul üzerinde keşif ve
tatbikat yapılmasına mahkemece re'sen lüzum
görülen 'haller dışında; yani keşif yapmayı
icabettiren bir hal mahkemece mevcut değil,
taraflar (bunun dışında mahkemenin re'sen keş
fe lüzum görmediği hallerin dışında, yapılma
sını1 istedikleri işlemin .gerektirdiği masrafı
lödemeye zorunlu olur. Tâyin edilen müddet
içinde gerekli masrafı vermiyen taraf yapılma
sını istediği işleme ait isteğinden vazgeçmiş
sayılır. Bu ne demektir? Ben masrafı verece
ğim diyor. Hâkim de, «Mademki ısrar ediyor
sunuz, yatır 'masrafını gideyim. 15 gün mehil
veriyorum sana» diyor, işi uzatma diyor. 15
gün zarfında o şahıs parayı yatırmıyor. Haki
katen de «iSen işi uzatmak için yapıyorsun, za
ten biz de kesife lüzum görmedik, ilk keşif de
mahallinde yapıldı. Binaenaleyh, senin talebini
reddediyorum, tale'binde samimî değilsin.» di
yor. Adlî müzaheret Ibabından buna para ve
rirsek böyle keşif taleplerinin karşılanması gi
bi tarafların' lüzumlu lüzumsuz keşif masrafla
rını karşılamak gi'bi bir külfeti Hükümete yük
lemiş oluruz. Arkadaşlar da temas ettiler. Hâ
kim, delilleri kanaat verici şekilde, hükme bağ
lıyacağı şekilde " re'sen tetkika mee'bur. Hattâ
bu cihet tenkid vesilesi oldu. «Hâkim tarafsız
dır, niçin re'sen delil arasın f» dendi. Biz de
re'sen delil araması selbeplerini aradık, izah et
tik. Hâkim burada da aynı usule gidecektir.
Be'sen lüzum 'görürse keşfi mutlaka yapacak
tır. Ama re'sen lüzum görmüyor. Diğer taraf
da ısrar ediyor. Bu ısrar karşısında bir imkân
verilmesi hususunda bir hüküm koymuştur.
Adlî müzaheretin bu işle alâkası yoktur. Zan
nediyorum izahlarımda pek yanılnıadım.
BAŞKAN — Sayın Çumralı.
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Sık sık söz
almanın sizleri usandırdığını biliyorum. Arka
daşım, bizim sorumuzun tamamen dışına çıka-

rak, hiç düşünmediğimiz .hususları 'biz bunu
istiyormuşuz ıgibi izah ediyor. Şurada diyoruz
ki, ilk duruşma oturumundan sonra ıgayrimenkul
'üzerinde keşif - tafbikat yapılmasına mahke
mece re'sen lüzum .görülen haller dışında kal
mak üzere, taraflar yapılmasını istedikleri işle
min gerektirdiği masrafı ödemeye zorunlu
olur.»
ıŞimdi; mahkeme tarlanın başına gitmiş, keş
fini yapmış ve gelmiş. Taraflar diyor ki, «Ey
hâkim; senin yaptığın keşfin şu şu noksan
ları vardır. Hakkımız z>âyi olmaktadır. Tek
rar mahallinde keşif yapacaksınız ve hu işin
istilzam ettiği parayı da yatırıyorum.1» diyecek
ve parayı da yatıracak. O zaman hâkim gitmek
için bir müddet tâyin edecek, 10 gün içinde bu
para yatırıldığı takdirde tekrar mahalline gi
decek ve ikinci keşfi icra edecek.
Biz diyoruz ki, böyle bir hak iddia eden
kimse fakir ise parayı ödeyemiyecek ise, bu
kimse neden adlî müzaharetten istifade etme
sin? Neden bu iş varlıklı kimselere inhisar et
sin de•; fakir - fukara yarım dönüm, bir dö
nüm, o dönüm tarlası için bu haktan mahrum
kalsın? Burada mutalbıkız. Para verdiği zaman
gidecek; evvelâ kendisi keşfi yapmış lüzumda
görmüyor. Ama «para verdin mi gidiyor. Para
veremiyecek adamlar için de bir fıkra konul
sun, Adalet Bakanlığından bu husus için ko
nulmuş tahsisattan hâkime 50 - 60 lira veril
sin, bu fakirin işi de şimdi umumi mahkemeler
de yapılan hal gibi yapılsın diyoruz. (Doğru,
doğru sesleri)
BAŞKAN — Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI RAÎE A VB AR (Anka
ra Milletvekili) — Efendim, zannediyorum ki,
madde kendi bünyesinde taşıdığı ehemmiyet ve
nuduliyet nisbetinin çok üstünde bir konuşmaya
sebeboldu. Buna rağmen birkaç cümle ile ben
deniz de maddeyi vuzuha getirmek istiyorum.
Madde üzerinde duran arkadaşlar ile Komisyon
Başkanı arasındaki münakaşalar zannediyorum
ki karşılıklı olarak hasılların tahsili gibi bir nok
taya geldi. Komisyon Başkanının mütalâaları ile
arkadaşlarımızın ifadeleri arasında uzun boylu
bir fark olmadı. Sedat Çumralı Beyin son konıışmalariyle mesele tavazzuh etti. Yalnız maddede
iki şık var. Hâkim 1 nci duruşmaya gidiyor; her
zaman olduğu gibi, harcırah gönderilir veya tuh
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