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1. — GEÇEN TUTANAK OZETÎ 

SORUL Alî 

Sözlü .soru 
I. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Mu-

allâ Akarca'nın, palamut mahsulünün değerlen

dirilmesine dair sözlü soru önergesi, Ticaret, 
Sanayi ve Tarım bakanlıklarına gönderilmiş
tir. (6/275) 

I değişiklik yapılmasına dair kanun tasarıları 
j görüşüldü ve tasarlıların kanunlaşmaları kaimi. 
1 olundu. 
i Yurt dışında (.'ahsan işçilere konut ve kü-
I çük sanat kredisi açılması ve ödüne para veril-
I mesi hakkın da. ki kanun tasarısının kanuıılaş-
' ıııası kabul edildi. 
I 15 Temmuz 196)> tarihli ve 274 sayılı Sen-
I dikalar Kanununun bâzı maddelerinin değişti-
I rilmesi; 
I 15 Temmuz 1 !)(>:> tarihli ve 275 sayılı Toplu 
I İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun bâ-
I zı maddelerinin değiştirilmesi ve 

Ödem işli Ahmetoğlu Ali Orhan İlkkurşun'a 
vatani hizmet, tertibinden aylık bağlanmasına: 
dair kanun tasarısı ve tekliflerinin görüşülmesi 
komisyon hazır bulunmaması sebebi ile, gele
cek birleşime bırakıldı. 

Tap ulama Kanunu takarı'sının tüıımi üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

15 Temmuz 1964 Çarşam'ba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

I Başkan Katip 
I Başkanvekili Adana 

ihsan IIamit Tigre! Sakıp (hal 
Kâtip 
Niğde 

I Kudret Ha j/han 

i ULAK 

I dirilmesine dair sözlü soru önergesi, Ticaret, 
I Sanayi ve Tarım b-ak.anhkl.anna gönderilmiş-
I tir. (6/275) 

YOKLAMA 

I değişiklik yapılmasına dair kanun tasarıları 
j görüşüldü ve tasarlıların kanunlaşmaları kabul 
1 olundu. 
i Yurt dışında (.'alışan işçilere konut ve kü-
I eiik sanat kredisi aeılması ve ödünç para veril-
I mesi hakkındaki kanun tasarısının kanuıılaş-
' ıııası kabul edildi. 
I 15 Temmuz 196)> tarihli ve 274 sayılı Sen-
I dikalar Kanununun bâzı maddelerinin dcğişti-
I rilmesi; 
I 15 Temmuz 1 !)(>:> tarihli ve 275 sayılı Toplu 
I İş Sözleşmesi, (Jrev ve LokaM Kanununun bn-
I zı maddelerinin değiştirilmesi ve 

Ödem işli Ahmetoğlu Ali Orhan İlkkurşun'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına: 
dair kanun tasarısı ve tekliflerinin görüşülmesi 
komisyon hazır bulunmaması sebebi ile, gele
cek birleşime bırakıldı. 

Tap ulama Kanunu takarı'sının türııâi üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

15 Temmuz 1964 Çarşam'ba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

I Başkan Kâtip 
I Başkanvekili Adana 

ihsan IIamit Tigre! Sakıp (hal 
Kâtip 
Niğde 

I Kudret Ha j/han 

i ULAK 

I dirilmesine dair sözlü soru önergesi, Ticaret, 
I Sanayi ve Tarım b-ak.anhkl.anna gönderilmiş-
I tir. (6/275) 

YOKLAMA 

Başkan; Müşterek Başkanlık divanları ile 
partiler grup başkanlıklarının, eldeki müstacel 
işlerin bitmesi ve tasviplerinize iktiran etmesi 
şartiyle 18 Temmuz 1964 gününden itibaren 
1 Kasım 1964 tarihine kadar tatil yapılmasının 
kararlaştırıldığını; bu sebeple üyelerin çoğun
luğu'muhal'azaya gayret etmelerinin rica olun 
duğuııu bildirdi. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ulaştır
ma Bakanı Ferit Alpiskender'e dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Malik Yolaç'ın vekillik etmesine 
dair Cumhurbaşkanlığı ile. 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisine mensup se
kiz kişilik bir heyetin Kasım ayı içinde Pakis
tan'ı 'ziyaret; edeceklerine dair Başkanlık Di-

.vatu tezkereleri okundu, bilgi edinildi. 
Bozcaada ve İmroz nahiyelerinin mahallî 

idareleri hakkındaki .1.151 sayılı Kanunun 14 
ncü maddesinin yürürlükten kaldırılması hak
kındaki 5713 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması ve 1151 sayılı Kanunun 14 ncü madde
sinin yeniden yürürlüğe konmasına dair kanun 
teklifinin, havale olunduğu komisyonlardan 
üçer üyenin iştiraki ile kurulacak 'bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesi kabul edildi. 

Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî BMiği 
mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istih
kakları ve Birliğin başka giderlerine ve 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

2. — 
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4. — 
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(>. — 
7. — • 
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Birleşime katıl 
yoklama 

Abdurrahman 

ıııyan üyeh 
tutanağı 

ri gösterir 

Bayaı* (Mardin) 
Isa Hisan (Bingöl (Muş) 
Mehmet Ali D 
Mehmet Hazcı 
Osman 'Koksal 
Zeki Kumrulu 
Sami Küçük 
lîifat öeten 

emir (Tun e eli) 
• (Kars) 

(C. Bşk. £ 
(Ordu) 

(Tabiî Üye) 
(Sivas) 

, Ü.) 

!). — Ahmet Özde.ııuir (Artvin) 

10. - - Talip Özdolay (îç;el) 
Yukarıda adları yazılı «ayın (10) üye C. 

Senatosu Genel Kurulunun 1 5 . 7 . 1964 tarihli 
87 ncıi BiıTeşiımiııe kaitülm'adıikliarı tesbit edilmiş
tir. 

Kâtip Kâtip 
Adana Zonguldak 

Sakı\) İ'huıl Tarık Remzi Baltan 

http://b-ak.anhkl.anna
http://b-ak.anhkl.anna
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B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma Saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 
KÂTİPLER : Tarık Remzi Baltan (Zonguldak), Sakıp Önal (Adana) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz yoktur maalesef. 
Arkadaşlardan rica ediyoruz gelmiyorlar. Yarını 
saat sonra toplanmak üzere oturuma son veri
yorum. (Ekseriyet var, yoklama yap, sesleri) 

Saydık efendim, 85 kişi vardır, salonda otu
ran arkadaşlara, üç defa rica ettik gelmediler. 
(Mürültüler, yoklama yap, sesleri) 

CEMAL TAKLAN (Tekirdağ) —- Yoklama 

3. — DEMEÇLER 

1. — Adana Üyesi Mehmet Nuri Ademoğlu; 
kredi darlığına ve geniş zirai ve ticari krediye ih
tiyaç bulunan bu sezanda kredilerin artırılması
nın temini hususuna Hükümetin diki;atini erken 
demeci 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ademoğlu. 

M. NURİ ADEMOĞLU (Adana) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, bir çok hizmet ve re
form vaitleriyle iş başına gelen '•) neii İnönü 
Hükümetinin vatandaşın geçimini refaha götür-

yaparsanız, ekseriyet vardır. 
BAŞKAN — Sayın Tarlan. Tüzüğü biliyor 

musunuz? Dün 95 ile açtığım halde ekseriyet 
yok, diye bağırdılar. 

Yarını saat sonra toplanmak üzere oturumu 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15,15 

VE SÖYLEVLER 

inek şöyle dursun, geçimini zorlaştıracak vergi 
yükünü artırmaktan başka bir icraatını görme
den b\5 ay gibi uzun bir süre Meclisin tatile gir
mek üzere bulunduğu hepinizin •malûmlarıdır. 

Yazın yarısiyle sonbaharın büyük bir kısmı
nı içine alacak olan bu tatilde piyasanın yeni 
çıkacak mahsuller dolayısiyle bir takım arzlara 
sahne olacağı da bir hakikattir. 

Halen sanatkâr işsiz; esnaf perişan bir du
rumda yarma endişe ile bakmakta ve piyasanın 
açılmasını sabırla beklemektedir. Fakat aç ka-r-

Î K Î N C I O T U R U M 
Açılma Saati : 15,40 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Tank Remzi Baltan (Zonguldak), Sakıp Önal (Adana) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Defter dolaştırılmak suretiyle mınları çıkaralım sesleri) (Oya koyun sesleri.) 
ayrıca yoklama da yapılacaktır. Oya koymak meselesi mevzuubahis değildir. 

(Umdem dışı arkadaşlarımız söz istemişler- Eğer vaz geçerlerse... (Yaz geç sesleri.) Zaten 
dir. Sırasivle arkadaşlara söz vereceğim. (Ka- kısa konuşacaklarını ifade etmişlerdir. 
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ınııa ne kadar sabredilebileceğini de Hükümetin 
takdir' etmesi lâzımdır. Seçimle gelen sayın 
senatörle)' yarın seçim bölgelerine gittiklerinde 
ilk karşılaşacakları soru: Halimiz ne olacak 
açız bu vaziyete neden çare bulmadan Meclisi 
tatile girdirdiniz, olacaktır. 

Zirai mevzularda en verimli iki bölgemiz, 
Çukurova ve Ege, muhtelif zirai mahsullerini 
bu tatil sırasında piyasaya arz edeceklerdir. 

Bankaların bir çoklarının bile durumları sar
sılmış bulunduğu bu sırada tüccara, sanayi sek
törüne ve piyasaya giren alıcı müesseselere para 
temin etmenin çok zor olacağı kanısındayız. Bu 
halin de mahsulün değerini düşüreceği bir ger
çektir. 

Parasını sandığında ve yastığında saklıyan
lar piyasanın bu parasızlığından tam istifade 
ile ucuza mal alma cihetine gideceklerdir. 

Bütün bu hususları dikkate alarak Hüküme
tin bu aylarda kredileri sözle değil fiilen artı
rıp faiz nisbetini düşürmek için büyük çabada 
bulunması, ve piyasayı canlandırması, müşkül 
durumda 'bulunan sanatkâr ve esnafı; mahsul 
idraki -sırasında da köylü ve çiftçi vatandaşla
rım ızı beküyen kötü ve acıklı akıbeti şimdiden 
görmeye çalışması hizmet gayesi ve va'diyle'ba
şa gelen Hükümetin İlk ve en önemli vazifele
rinden olduğu kanaatindeyiz. İstediği kanun 
tasarılarını Meclislerden öncelik ve ivedilik 
teklifleriyle bir iki günde çıkaran bu Hüküme
tin piyasaya ve vatandaşa hayatiyet verecek 
faizi azaltma ve kredileri artırma kararnamele-
riıd bir anda tatbik sahasına çıkarması zor ol
masa gerektir. 

Allahtan Hükümete basiret ve vatandaşın 
müşkül durumunu idrak duygusu ihsan etmesi
ni diler, sizlere hürmetlerimi arz ederim. He
pinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu 'nun ifadesinin 
bir noktası suitefehhüme gidebilir. «Bankala
rın vaziyeti sarsılmıştır,» 'dediler ki, yalnız bir 
bankanın vaziyeti sarsılmıştır. Yüzde yirmiye 
kadar faiz alan bankaların vaziyeti kolay ko
lay sarsılmaz. (Bravo Başkan sesleri, gülüşme
ler.) 

2. — Ankara Üyesi Niyazi Ağırnaslı; Batman 
Rafinerisindeki greve temasla, kanuni şartlara 
uygun olarak devam eden grevin müesseseye bü-
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yük zararlar verdiğini, işçilerin haklarını da 
koruyacak şekilde, bir anlaşma ile sonuçlan-
dırümusı hususunda Hükümetin müdahalesi lü
zumuna d-air demeci* 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLI. (Ankara) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım Batman Petrol 
çevresinde başlıyan grev üzerinde Hükümeti 
uyarmak maksadiyle gündem dışı konuşmak 
için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Doğu'da Cfarzan, Kurtalan, Kaman, Çelikli, 
Batı Kaman, Başlık, Namık, Bada, Pat il kıyıla
rında ve arama sahalarında üretim (5 günden 
beri durmuştur. Yıldan yıla artarak gelişeceği
ne milletçe büyük ümitler bağladığımız petrol 
üretiminin günlerce aksaması ve belki de aylar
ca daha aksama istidadı göstermesi Türk top
lumunu ve Yüce Senatoyu ciddiyetle ilgilendi
ren konular cümlesindendir. 

Petrol üretiminin yurt ihtiyaçlarını karşıla
makla kalmayıp sağlam bir döviz kaynağı olarak 
değerlendirilmesinde biz yabancı firmalardan 
bir şey beklemiyoruz. Bu konuda dahi gözleri
miz büyük ümitlerle idealist Türk mühendisle
rine, teknisyenlerine ve fedakâr Türk işçisine 
çevrilmiş bulunmaktadır. 

Yabancı firmaların petrol aramalarında bü
yük menfaat çatışmalarının oynadığı yerleri 
iyice biliyoruz. 

8 Temmuz 1964 den beri, yani 6 gündür Bat
man çevresinde bir ölüm sessizliği hüküm sü
rüyor. Ekonomide bu, her hangi bir uzvun sa
katlanışı değil bir kalb krizidir ve buna seyirci 
kalınamaz. 

Değerli senatörler; kanunlarla kendilerine 
verilen grev hakkını sükûnetle kullanan işçi 
kardeşlerimizle işveren arasındaki ihtilâfın sı
nırlarını, grevin her gün meydana getirdiği za
rar miktarını belirtsek, izzeti nefis meselelerini 
aşarak konuyu bir çözüme hemen bağlamanın 
bir memleket meselesi olduğu kolaylıkla anlaşı
lacaktır. Kanunlar yürürlüğe girdikten son
ra, sendikalarla işverenler arasında kati sözleş
me müzakerelerinin başladığı, birçok iş kolla
rında işçilerle işverenler arasında anlaşmalara 
varıldığı yüksek malûmlarıdır. 

Petrol İşçileri Sendikası ile İşveren Anonim 
Ortaklığı arasında 1964 yılı Mart iptidalannda 
toplu sözleşme müzakereleri başlamıştır. İşve-



C, Senatosu B : 87 
ren Temsilcisi Muammer Aksoy ile İşçi Tem
silcisi Nejat Erder, tarafsız hâkem olarak ela 
Trol; Bahri Savcı yi seci]) müzakerelere başla
mışlar ve birçok konuda uzlaşma, zemini bul
muşlardır. İşçiler asgari ücretin 12 liradan 20 
liraya çıkarılması ve işçiler arasında teadülün 
sağlanması isleğindedirler. İhtilâf sadece bu 
iki noktaya gelmiş düğümlenmiştir. 

İşçilerin asgari ücret isteklerine karşı, iş
verenden bir teklif almak mümkün olamamış 
ve hâkem kurulu 21 gün müzakere ve temas
lardan sonra müşterek bir karara varmıştır. 
Hâkem Kurulunun derpiş ettiği asgari ücret, 
işçilerin isteğinin çok altındadır. Onlar 20 li
ra talebetmişler ve kurul 15 lira tesbit etmiş
tir. 

Petrol işçilerinin sendika yöneticileri arka
daşlarını ikna edip 15 lira asgari ücreti kabul 
ettirmeye muktedir olmuşlar ve keyfiyeti işve
rene ve hâkem kuruluna da bildirmişlerdir. Ay
lardır huzursuzluk içinde beki iyen işçiler, fe
dakârlık ederek kabul ettikleri asgari ücretten, 
işverenin memnun olacağı daha. büyük bir şevk
le üretim çabasına geçileceği kanisiyle bek
lerken, işveren, bölgedeki sosyal dengenin bo
zulacağı, verilen ücretin iyi ve âdil olduğu gibi 
gerekçelerle ücret artışını reddetmiştir. 

Fahiş bâzı büro ve sosyal yardım giderle
rinin ücretlere hesaben aksettirilmesi isçiyi da
ha çok ücret alıyor gibi göstermek gayretin
den ileri geliyor, İşyerinde kısım şeflerine şirin 
görünenlere sık sık münferit zamlar yapılma
sı aynı işi yapan meselâ iki marangozdan biri
sine 13 lira verilirken ötekinin ücretinin 23 
liraya çıkarılması gibi hareketlerde teadül esas
larını ve işçi arasında huzuru bozan devranış-
lar meyanmda gösterilmektedir. 

İşçi temsilcilerinin verdikleri emirler gre
vin ihzarı için kanunla konulan müddet dolmuş 
ve nihayet 8 Temmuz 1964 sabahı grev fiilen 
başlamıştır. 1 100 civarındaki işçinin kabul et
tiği bu asgari ücret artışı, bir yılda işveren 
müesseseye 2 milyon 300 bin lira ile 3 milyon 
lira arasında bir munzam külfet yüklemekte
dir. 

İşçinin yaşama seviyesinde ve gıda şartla
rında ücret artışlarının vücuda getireceği fark 
ve işlerine şevkle sarılmalarının etkisi hesaba 
katılırsa, yıllık üretimde bunun birçok misli 
ile sağlanacağına inanmak gerekmektedir. 
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İşçilerle hiç ilgisi olmıyan bâzı masraflar

la yıllık ücretin daha kabarık gösterilmesi yolu 
tercih edilebilir ama elde ettiğimiz rakamlara 
göre gerçek budur. 

Şimdi, üretimin durmasından ileri gelen za
rarı tesbit etmeye çalışalım:. 

iler gün 13 bin varil tutarındaki istihsal 
durmuştur. Yıllık sondaj ameliyesi esasen 4 200 
metre geriden t a ki hederken, grevler dolayısiyle 
aksama daha da devam etmiştir. 15 bin varil 
kapasiteli rafineri tesisleri, garajlar, atelye-
ler, hepsi felç halinde, ham petrol üretimine 
bağlı iş yerlerinde boş duracak işçilere ücret 
ödemekledir. Bütün zararların toplamı günde 
3 milyon lira civarındadır. Yani, işçi ücretle
rine yapılması bir türlü kabul edilmiyen zam
ların bir yıllık toplamı bir günde zarar edilmek
tedir. 

Sayın arkadaşlarım; görülüyor ki, işveren 
yanlış bir yol tutmuştur. Ve hemen bu yolu 
terkefmeli, Hnerji Bakanı arkadaşımızın Hü
kümetin müdahalesi ilo terkettirilmelidir. Psi
kolojik birtakım sebepler, izzeti nefis meselele
ri. ilgilileri mesuller arama, araştırma, bahane
ler hattâ vakalar icat ve ihdas etme, ettirme yol
larına doğru çekiyor. Hükümete söylersen çe-
kinmezse vahim hâdiseler olacağı iddiası ile 
jandarma birlikleri harekete geçirilmeye, grev 
halindeki işçi sindirilmeye, kanuni bir hak de
jenere edilmeye çalışılmaktadır. 

Bütün bu telâşlı çabalara karşı işçiler, sü
kûnetle neticeyi İnekliyorlar ve asayişi bozma 
istikametindeki davranışlara teşebbüs etmedik
leri gibi engel de olmıyorlar. Evvelki gün sıkışan 
bir makinayı ekipler hemen kurtarıp çıkara
rak idareye teslim (itmişler ve tekrar grevleri
ne devama başlamışlardır. Tahriklerle grev ye
rine gelen jandarma birlikleri grev gözcüleri
nin kurduğu muhafaza sistemine hayran kal
mış ve «Bizim yapacağımız bir şey yoktur bura
da» diyerek karargâhlarına dönmüşlerdir. Pet
rol borularını çalmak istiyen hırsızlar, grev 
gözcüleri tarafından yakalanıp idareye teslim 
edilmişlerdir. Uyanık, şuurlu ve gerçekten yurt 
sever işçilerin Hâkem Kurulunca kararlaştırı
lan asgari ücretlerinin ödenmesi için görülü
yor ki, her türlü yardımcı faktör de vardır. 
Grev bölgesindeki yoksul halk, un, buğday ve 
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İıoı' türlü gıda maddesini toplayıp grevcileri bes
lemekte ve hareketi benimseyip desteklemekte
dir. İdarecilerin meseleyi bir pcrestij ve inat 
meselesi yapmakta devam etmeleri halinde, mem
leketimizin zararı daha da büyüyecektir. 

Hükümet bıı hatalı davranışı hemen önle-
ıniye, Anayasanın ve kanunların verdiği hak
lan bırakmamakta azimli işçi kardeşlerimizin 
ezilmesinin, millî haysiyetimizin ezilmesi, Ana
yasanın ezilmesi ve kanunların ezilmesi demek 
olacağının kabul edilmesine davet ediyorum. 

Saygılarımla. 

3. — Balıkesir Üyesi Hasan Ali T ürk er; zi
raat işçilerinin ücret ve sosyal yardımlar bakı
mından yardıma muhtaç bulunduklarını ifade 
ve Hükümetin bu hususta âcil tedbirler alması 
gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın TÜrker. 
HASAN ABİ TÜRKElt (Balıkesir) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler; ben birkaç keli
me ile ziraat işçileri üzerinde duracağım. Te
sadüf, işçi konusu, üst üste geldi. Ben bura
da tamamiyle, işçi deyince, Türkiye'de iki grup
ta mütalâa etmek lâzımgelivor. Malum bunlar-
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dan biri sendikaların, kanunların, tüzüklerin 
himayesinde olan grup. Biraz evvel uzun uzun 
haklarını müdafaa eden arkadaşımızın ifade et
tiği gibi. 

İkinci grup, ziraat işçileri. Ziraat işçileri
ni ikiye ayırmak lâzım. Biri, kendi işinin işçi
si, kendi sahasında kendi işinde çalışan ikinci 
grup var ki, başkalarının işinde çalışan işçiler
dir. Bunlar için yalnız ve, yalnız 10 lira yevmi
ye tesbit eden bir husus var, başka hiçibir ka
yıt yok. Bugün Eğede bilhassa ziraat işçisi çok 
sıkıntı çekmektedir. Muayyen bir çalışma müd
deti yoktur. (îün olur. 14 saat çalışır. 10 lira 
tesbit edilmiş yövmiyc vardır. İşin sonunda iş
veren 6 lira ile hesabı görür, başvuracak hiç
bir taraf bulamaz. Hattâ o kadar ki, bu gibi 
işçilerin naklini dahi Devlet Demiryolları, kara 
vagonlarla yapar. Binaenaleyh, Ulaştırma Ba
kanlığından, Tarım Bakanlığından, Çalışma 
Bakanlığından sayıları yüz binleri aşan bu gibi 
ziraat •işçilerinin hak ve şikâyetleri işverenle 
münasebetleri, üzerinde bir parça durmalarını 
istirham -edeceğim. Mâruzâtım bu kadar, hür
meti eri mi e. 

5. — SEÇİMLER 
i. — Anayasa 'Mahkemesine asıl üye seçimi. 

BAŞKAN — fıündome geçiyoruz, takrir Nar
dır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anavasa Mahkemesi asıl iive seçiminin, baş

ka, bir ıbirloşime bırakılmasını arz ve teklil 
ederim. (Olmaz, olmaz sesleri) 

Sinop 
Suphi Batur 

BAŞKAN — Teklifi kabul edenler... Etmi-
venler... Kabul -edilmiştir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Tapulama kanuna tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni re Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
t/653, C. Senatosu 1/124) (S. Sayısı : 474) 
{Dağıtma tarihi : 11 .7 . 1964] (1) 

BAŞKAN — Tapulama Kanununun müzake
resin o geçiyoruz. 

Bir takrir vardır, ivedilik hakkında, onu 
ok ıı tuyorıım, ef eı id i m. 

(t) 474 S. Sayılı basmayazı ti . 7 . 1961 
günlü 86 ncı Birleşim tutanağının sonundadır. 

Y üksek I >aşkanlığa 
Tapulama kanun tasarısının öncelik ve ive

dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

(ioçiei Komisyon Başkanı 
Fikret Turhan gi I 

BAŞKAN — İvedilikle müzakeresini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Söz alan arkadaşların, tümü üzerinde söz 
alan arkadaşların isimlerini okuyorum. 

Kâmil (Joşkıınoğlu, Sırrı A ta 1 ay, Ahmet 
Yıldız, Haydar Tıınçkanat, Suphi Batur, Solâ-
hattin Özgür, Ekrem Özden. 

474 
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Sö/.; Sayın Kâmil Coşkunoğlu'nundur. bu

yurun. 
Sayın Coşkunoğlu, bit- noktayı müsaadenizle 

ifade edeyim. 
Efendim, Cumhurbaşkanının vetosu esbabı-

mucibesiyle Hükümetin noktai nazarım ihtiva 
eden mütalâanın bastırılmamış olması hakikaten 
bir noksan olarak telâkki edilmiş ve dün aksanı 
yaptığım temas neticesinde matbaaya verilmişti. 
Zannederim ki, şu dakikalarda elinize gelmiş 
bulunur. Matbaa sıkıştırılmış bulunmaktadır. 

Buyurunuz efendim. 

KÂMİL (M)RKUNOOLi: (Uşak) — Sayın 
arkadaşlar, müzakeresine 'başladığımız tapulama 
kanunu tasarısı Yüksek Senatodan daha evvel 
geçmiş olan metnin aynıdır. Büyük Millet Mec
lisinde tasarı kabul edildikten sonra Yüksek 
Senatoya sevk edilmiş, Yüksek Senatonun ko
misyonlarında incelendikten ve Umumi Heyetçe 
kabul edildikten sonra kanunlaşmıştı. Bu ta
sarı üzerinde basında ve bâzı hukukçular arasın
da tartışmalar vukua gelmiş ve bu tartışmala
rın umumi efkârda husule getirdiği tesir sebe
biyle Sayın Cumhurbaşkanımız kanunun bir ke
re daha incelenmesi için Anayasanın kendisine 
tanımış olduğu hakka dayanarak veto etmişler
dir. Veto edildikten sonra veto sebeplerini de 
tetkik eden Millet Meclisi ve Hükümet, bilhas
sa Hükümet, prensiplerde veto sebeplerinin va-
ridolmadığmı tesbit etmiş ve Millet Meclisim 
de bu şekilde gelmiştir. Billet Meclisi teferruata 
taallûk eden miktar ve saire gibi hususları da 
kabul etmemiş. Yüksek Senatodan geçmiş olan 
ve daha evvel de yine Meclisten geçmiş bulunan 
metni ki, bu vetonun sebeplerinin mihrakını teş
kil eden tasarının 33 ncü maddesine taallûk 
eden itirazlarını ve uııetni tekrar tetkik etmiş. 
veto sebeplerini varit görmemiş, eski metni ay
nen kabul etmiş. Millet Meclisi de bunu aynı 
şekilde kabul eylemiştir. Yüksek Senatoya tev
di ettikten sonra Yüksek Senatonun kurmuş ol
duğu (Jeçiei Komisyona mevzuu uzun uzadıya 
tetkik etmiş olan arkadaşlarımız yüksek huzur
larınıza .bu tasarıyı getirmiş bulunmaktadır. 
Hakikaten veto sebepleri ve Hükümet gerekçesi 
(laka evvel Hükümet tasarısının kabul edildiği 
komisyonda da tasan üzerinde, şimdiki komis
yonda dâhil değilim, fakat daha evvelki komis
yonun faaliyetlerine katıldığım için gerek tasa

rının tümü ve gerekse münakaşa mevzuunu teş
kil eden 33 ncü madde hakkında oldukça kir 
tetkikim bulunduğu için mevzuu tekrar incele
dim. Ye Yüksek Senatonun seçtiği Ceçici Ko
misyonun Yüksek Heyetinize sevk etmiş bulun
duğu metni, yani veto sebeplerinin varido!ma
diği, eski metnin kabulü lâzımgeldiği yolundaki 
metnin hakkaniyete ve hukuk prensiplerine uy
gun olduğu neticesine vardım. Memleketimizin 
c/r 7i") ini teşkil eden çiftçi zümresi böyle bir 
tasarının kanunlaşmasını beklemekte ve mem
leketin kun a şiddetle ihtiyacı olduğu, halkla te
mas eden arkadaşlarımız tarafından şüphe edü-
miyeeek kadar açık olarak' tesbit edilmiş bulun
maktadır. 

Yalnız bu arada tasarıya atfedilen, 'bilhassa 
:>2 ve 33 neü maddelere atfedilen bâzı kusur
lar sebebiyle memlekette adaletsizlik husule 
getiriyor mülâhazasiyle yapılan toplantılarm 
bir kısmında ben de bulundum. Bilhassa Siya
sal Bilgiler Fakültesinde yapılan toplantıda ben
deniz de bulundum. Yargıtayda bulunan arka
daşlarımız vardı, profesörler varili, sayın sena
törler gelmişti, hukukçular vardı. Orada yapı
lan konuşmayı iki grııpa ayırmak nııümkündür. 
Bir kısmı tamamen tasarının haricinde, afaki 
olarak sosyal adalet ve Anayasanın umumi ola
rak prensiplerine sosyal adalete taallûk eden 
prensiplerine dayanıyorlardı. Diğer bir kısmı hu
kuk prensiplerinden hareket ediyor, sosyal adalet, 
hukuk prensi'bi hakka ve hukuka riayetsizliği 
ica'bettirmez, Anayasa «osyal adaleti sağlamayı 
emrederken, mülkiyet hakkının da tanınmasın! 
emrediyor ve esas olarak kabul ediyor. Noktai
nazarını nıüdafaa ediyor ve hakikat da bu nok
tada idi. Çünkü, diğer arkadaşlarımız Anayasa
nın ruhuna ve kendi düşüncelerine o;övc sosyal 
adalet mefhumuna bir istikamet vermek ister
lerken kanunun ruhunu, sarahatini Anayasanın 
sarahatini halen yürürlükte bulunan nıevcut. 
kanunları ve Medeni Kanunun prensiplerini 
bir tarafa bırakarak bir hukuk edebiyatı ve
yahut sosyal edebiyat şeklinde noktainazar ileri 
sürüyor. Şimdi burada kanunun metni eli
mizde. Hangi husus sosyal adaleli zedeliyor', 
hangi husus haksızlığa sebebiyet veriyor, hangi 
husus Anayasaya aykırı düşüyor? Bunun sara
haten ifade edilmesi icabederken böyle bir sa
rahate gidilmedi, herkes kendi düşüncesini ifa-
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de etti. Bir de daha evvel münakaşa mevzuu ol
du. Sayın Yargıtay Üirmcibaş-kanı Arazi Ka
nununun 'mülga olmadığını, binaenaleyh, Arazi 
Kanunu 'mülga olmayınca Devletin arazi üze
rinde söz söylemek hakkı bulunduğunu ifade 
etmişti. Orada Arazi Kanununun mıülga oldu
ğu prensibi de ortaya atıldı. II at t fi Arazi Ka
nunu mülga değilse, Tapu Kadastro Umum 
Müdür Muavini Sayın Galip Esmer arkadaşı
mız orada bir takım deliller ileri sürdü. Eğer 
Arazi Kanunu mülga değilse bugün Bahçeliev-
lerde 'bulunan evlerin zemini Arazi Kanununun 
şümulüne girer, oradaki arsa sahiplerinin dahi 
mülkiyeti şüpheye düşer diye delilleriyle veciz 
şekilde izah etti. 

Yargıtaym bu işlere bakan 7 nci Hukuk 
Dairesi Başkanı bunları icra etti. Zaten daha 
evvel gazetelerde neşredilmişti, Yargıtaym tev-
hidiiçtihat kararı var. Demek ki, sayın birinci 
başkan zühul etmişti, kendisi orada bulundu
ğu halde bunları cevaplandırmadı. Evet Arazi 
Kanunu mülga değildir, yürürlüktedir tezini 
cevaplandırmadı. Şu halde muhalif tezi orta
ya atmış bulunanların kuvvetli (bir mesnedi 
bulunmadığı anlaşılıyordu. Kaldı ki, nazari 
sahada yapdan münakaşalar nihayet ameli sa
haya intikal edince ve ameli sahada almış ol
duğu değere göre kıymet ifade ederler. Leh ve 
aleyhinde konuşulmuş mevzular oldu. Demek 
ki, lehteki mevzuların bir kısmı, aleyhteki mev
zuların bir kısmı, bunların hepsi ele alındığı 
takdirde tasarının Millet Meclisi ve Senatoca 
kabul edilen ilk şeklinin memleket realitesine 
ve hukuk prensiplerine Anayasa ve Medeni Ka
nuna uygun olduğu neticesine varıldı. Ve bu 
şekilde de Yüksek Huzurunuza gelmiş bulunu
yor. Efendim 100 dönüm esas olsun. Esas üze
rinde durulan, - birtakım konuşmalardan sonra 
üzerinde durulan - nokta şu yüz dönüm mü 
olsun, 50 dönüm mü olsun meselesi idi. Muhte-
terem arkadaşlar, daha evvel tasarının 33 ncü 
maddesinin münakaşasında yine tafsilâtı ilo 
arz etmiştim, Medeni Kanunumuzun neşrin
den ve üzerinden 20 sene geçtikten sonra, mik
tar kaydı bahis konusu olmaksızın, Medeni Ka
nunun 630 ncu maddesine müsteniden 20 se
ne ziiyedlikle iktisabı zaman aşımına dayanı
larak hakkın sahibi bir •gayrimenkulun namına 
tescilini istiyebilir miydi? îstiyebilirdi. Miktar 
kaydı yoktur. Yüz dönüm olur, elli dönüm olur, 
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bin dönüm olur, iki bin dönüm olur. Binaen-
alyeh, bu miktar kaydı yoktu. Medeni Kanun 
1926 senesinde 4 Ekimde neşrediidiğine göre 
Medeni Kanun, 1946 senesi 4 Ekiminden sonra 
bu hüküm yürürlüğe girmeye başladı. Bu şe
kilde tescil dâvaları mahkemelere aksetti. Bi-
dayotto hâsım gösterilsin, gösterilmesin, mik
tar şu olsun, bu olsun dendi. Nihayet Yargı
tay tevhidi içtihat kararı işi halletti. Hasım da
hi göstermeye lüzum yoktur, mahkemedo hak
kını ispat eden taraf, İsviçre'de olduğu gibi, ki, 
biz bu hükmü İsviçre'den aldık, hüküm aynı
dır. Onlarda 30 sene bizde 20 senedir, başka de 
ğişiklik yok. Binaenaleyh, vatandaş tescil hak
kını iktisabedebilir ve tescil edebilir, dendi. 
Yargıtay içtihadı birleştirmo kararı dahi bu 
hükmü benimsedi. Bu hüıküm tatbik edilirken 
bâzı suiistimaller olduğu iddiası ile 1954 te yani 
kanunun tatbika girmesinden sekiz sene sonra 
- Bu maddenin tatibika girmesinden kanun de
ğil, sekiz sene sonra - bir miktar kaydı getiril
di Meclise; dendi ki, bu gibi tesciller 20 sene 
ilo takyit edilsin, Medeni Kanunu tadil eden 
hüküm değil 5602 sayılı kanunu tadil eden hü
kümdü getirildi. Medeni Kanunda yalnız Ha
zinenin hasım gösterilmesi lüzumu getirildi. 
Binaenaleyh, esas itibariyle miktar kaydının ge
tirilmesi doğru değil. Hazine hasım gösterilir. 
Hazine hasım gösterildiği takdirde bu hasım 
karşısında hakkını ispat eden taraf tescil hak
kım iktisabederdi. Ve binaenaleyh bir ihtilâf 
mevzuu da kalmazdı. Fakat diğer taraftan bir 
miktar kaydı ileri sürüldü. Tatbikatda bulu
nan arkadaşlarımız pek iyi takdir ederler ki, 
bu miktar kaydı zamanla memleketin bünyesi
ne uymadı. Çünkü haddizatında memleketde 
ne esaslı bir vergi tahriri, ne esaslı bir tapu 
tahriri olmadığı için miktarların tutmadığı an
laşıldı. 

Bir köye giden vergi tahrir heyeti, bizzat 
hâkimliğini yapmış bir arkadaşınız olarak, biz
zat tatbikatını yapmış bir arkadaşınız olarak 
arz ediyorum, vergi tahriri için köye giden he
yet, köy odasına oturmuştur, muhtarın huzu
runda köye ait bütün araziyi gezmek değil, 
muhtar ve orada bulunanların ifadesi üzerine 
hudutları tesbit, miktarı tâyin etmiştir. Ne 
zaman? Sene 1937 ve 1938. 1937 - 1938 senl ini 
bendeniz gibi iyi hatırlıyanlar, takdir eder ve ka-
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bul ederler ki, bu sırada arazi kıymetleri düşük. 
vergi kıymetlerinin de o nisbettc düşük olmasını 
vatandaş elbette arzu ediyor. Ve kendisinin yüz 
dönüm yerine 40 dönüm, 50 dönüm yazılması 
hiçbir zaman benim vergi kaydımı yükseltin, yaz
dığınız bu miktar 50 dönüm değildir, 100 dönüm
dür, demiyor. Bilâkis, 80 dönüm yazılmışsa 50 
dönüme indirin diyor. Vatandaşın psikolojik 
hali budur. Bu psikolojik hali şehirlere de tat
bik edebilirsiniz. Hangi vatandaş - içinizde mülk 
sahibi olan da var, olmıyan da var - hangi va
tandaş evinin, apartmanının iradı gayrisâfisinin 
tesbitinde iradı gayrisâfisi, binnetiec vergiye te
sir edeceğinden, iradı gayrisâfisinin yüksek tutul
masını ister. İradı gayrisâfisinin daima noksan 
tutulmasını aşağıdan alınmasını, buna göre, ver
ginin daha az tahakkuk ettirilmesi hususunu 
vergi memurlarına kabul ettiremez ise1 itiraz mer
cilerine gider. Binaenaleyh, hiçbir vatandaşın, 
benim apartmanımın geliri şudur, binaenaleyh, 
iradı gayrisâfisini yükseltin, dediği olmamıştır. 
Arazi vergisi tahriri de böyle oluyor. Bu vergi 
tahriri neticesinde tesbii olunan miktarı şimdi 
biz esas alırsak, babasından, dedesinden veyahut 
da şahsan kendisinin iktisabettiği bir gayrimen
kul sizin gayrimenkulunuz, vergide 20 dönüm 
ama sizin elinizde 50 dönüm; binaenaleyh, 20 dö
nümden fazlasını size vermiyeeeğiz. Hangi hak
ka, hangi adalete uyar? Bir kere muhakeme et
menizi rica ederim. Kaldı ki, Medeni Kanun 
miktar ölçüsü ile bağlı değildir. Şimdi bunu 20 
dönüme indirince, nasıl Medeni Kanunun daha 
evvelki miktar ölçüsü geniş tutuldu diye daralt
maya tabi tutıılduysa bu 20 dönüm daraltma, va
tandaşı müşkül duruma düşürmüş bu ihtiyaç be
lirmiş. Şimdi tesbit edilen 100 dönüm haddiza
tında, Medeni Kanun prensibinden hareket ede
ceksek, bu yüz dönüm kaydı dahi doğru değildir. 
Bırakın miktarı kaldıralım miktara itiraz varsa. 
Medeni Kanunun hükmü mer'idir, diyelim. Mede
ni Kanunda miktar yazılı olmadığına göre serbest 
olacaktır. Bakın ne olacak? Hazine hasım gös
terilecektir. 1 000 dönüm, 2 000 dönüm Hazi
ne hasım gösterilmek suretiyle tescil dâvası aça
bilecek ve hakkını ispat ederse tescil kararı ala
caktır. Haklı olanı da budur. Ama biz Medeni 
Kanunun bu hükmünü de daraltarak bugün yüz 
dönümle kayıtlamışız. Hâlâ buna itiraz edilmek
tedir. Yani arz etmek istediğim şudur; Medeni 
Kanunun geniş çerçevesi daha evvel neşredilen 
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6335 sayılı Kanunun dar çerçevesini biz sentez 
halinde birleştirmiş bir mâkul yoldur diye yüz 
dönümü, gerek Meclis, gerekse Senato komisyon
ları ve daha evvel Senato Umumi Heyeti aynen 
kabul etmiştir. Bendenizin hukukî kanaatime 
göre, Medeni Kanun muvacehesinde bu 100 dö
nüm kaydı dahi âdilâne değildir. Eğer müru
ruzaman ile iktisap bir hak ise, elbette iktisap se
beplerinden biridir, Medeni Kanunda iktisap iş
galde yirmi sene bahis mevzuudur. Binaenaleyh 
l)u 20 senelik zilyedlikle iktisap müruruzamanla 
iktisap hakkı doğurur. Doğuruyorsa niçin yüz 
dönümle takyit ediyorsunuz? Eğer haksızsam 
Hazine hasım. Mahkemeyle Hazineye verilecek. 
Hazineyi hasım gösteriyorum, hakkımı ispat edi
yorum. Binaenaleyh, yüz dönümle takyidetmiye-
lim. Bu dahi Anayasaya aykırıdır. Bu dahi 
Anayasaya aykırıdır, denebilir ve belki Anaya
sa Mahkemesine bu bakımdan gidecektir. Yani 
100 dönüm denildiği için değil 100 dönümle ka
yıtlamanın doğru olmadığı için gidecektir. 

Şimdi, buna rağmen, 100 dönüm kaydının kal
dırılması yolunda arkadaşların eğer fikirlerinde 
bir şüphe varsa, bunun giderilmesi için mâruzât
ta bulunuyorum. 

Bir de arkadaşlar, bâzı arkadaşlar sarahaten 
şu kürsüde gelip ifade edecekleri mevzuu, kuliste 
biribirlerine söylüyorlar. Diyorlar ki, bâzı arka
daşlar geldi, efendim eşhası mütegayyibe mal sa
hibi olacakmış. Eşhası mütegayyibeye mal verile
cekmiş deniyor. Bu yüzden Hazinenin malları 
yağma edilecekmiş. Efendim, daha evvel konuşul
du, eski kanun yani tasarının daha evvelki mü
zakeresinde de konuşuldu, nasıl gidecek? Şu söz
lerin mesnedini bir arkadaşımız şu kürsüden lüt
fen izah buyursunlar, bir kere eşhası mütegayyi-
benin malları kanunen Hazineye intikal etmiş ve 
tapulu olsun veya tapulu olmasın Hazinenin na
mına tapulu mahiyettedir diye kanun çıkmış. Bir. 
Temyiz tevhidi içtihat kararları çıkmış. Hazine
nin namına tescil edilmiş hükümdedir. Binaena
leyh, müruruzamanla başkası iktisabedemez den
miş. İsterse 20 sene olsun, isterse 50 sene olsun 
iktisabedemez, denmiş. Hazineye gidemez, eşhası 
mütegayyibeye nasıl gider? Eşhası mütegayyibe-
nin evvelâ ispat edeceği nedir? Ben yirmi sene
dir şunun üzerinde zilyedim diyecek. Ondan son
ra; eşhası mütegayyibe ne zaman geldi de, bu 20 
sene zilyedi iği nasıl bilecek de ispat edecek? Han-
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gi şahitle, ispat edecek? Yalancı şahitle de ispat 
edemez, hakiki şahitle de, çünkü eşhası mütegay-
yibenin kendisi yoktur ki, zaten ortada. Kendisi 
meydanda olmayınca hangi şahit ile ispat edecek? 
kendisi olmıyan insan «Ben burada zilyedim» di
ye veya «20 senedir zilyedim» diye bir şey söyli-
yemez. Zaten, biz eşhası mütegayyibenin elinden 
gayrimenkulunun çıktığını ve Hazineye intikal 
ettirildiğini kanunla kabul ettik, 20 - 30 sene zil-
yed olsa da yine iktisabedemez. Bırakın eşhası 
mütegayyibeyi, Türk vatandaşı olanlar dahi ikti
sabedemez. Sebep? Hazine namına tapuludur, de
mişiz kanunen. Temyiz tevhidi içtihat kararı ile 
demişiz ki, Hazine namına tapuludur; bunda ikti-
sabi zamanaşımı olmaz, denmiştir. Vakıflar için 
de böyle denmiştir. Şimdi, vakıflar için böyle 
denir, Hazine için böyle denir. Çünkü, bizzat 
Hazinenin zilyedliği olmıyabilir. Zilyedlikle ikti
sap, 639 neu maddeye göre olur. Zilyedlikle ik
tisabın unsurları şudur: 

1. Bir gayrimenkulun sahibi bulunmıyacak. 
Kim olduğu belli olmıyaeak. 

2. Bir gayrimenkulun sahibi ve mâliki, zil-
yedlikten 20 sene evvel vefat etmiş. Mirasçı
lar üzerine intikal etmemiş 'olacak. Şimdi, sa-
ıhilbi .bilinimiyeıı, sahibi bulunmayan bir gayri
menkul var m,ı eşihaisı müteigayyiibeye ? Ylok. 
Sejbep, Haızineye kalmış. Hazinenin zilyed ol-
nıası veya zilyed olmaiıması mevzuıubaih's değil
dir. Hazinenin ölmesi mevzuulbahls değildir. 
Hazinenin ölmesi mevızuuibalhsıo'lmaıyımca zil-
yed life daima mevcut kabul ediliyor. Kanun 
ve tatbikat bu, Ve şimdiye 'kadar yapılan tat
bikatın hiç birisinden yani 5602 <sayıılı Kanuni 
1950 den itibaren yürürlüğe girmiştir. 15 se
nedir yürüklüktedir, 15 seneden beri hu mev
zuda hiçbir ihtilâf çı!kmamıi§. Hazine dabi böyle 
Ibir ihtilâfın mevcudiyetini iddia etmemiş; Ha
zine iddia etımiylor, bâzı arikadaşılarıımız nere
den çikaruyorlaır bilmiyorum böyle bir iddiayn 
ortaya atıyorlar. Hazineye, maliyeye sıoroMk. 
Maliye temsilcileri komisyon mıü'zakereleri sı
rasında haizir, bulundular. 100 dönüm (kaydına 
ne dilyorsunmz? dedük. Yüz dönüm bizim için 
ıuabzuriu 'değildir, dediler, ttiraızıımız1 yoktur, 
dediler. Hazine .ma!]lan yağlına ediliyor. - Ha
zine malları tesbit edildi. Bizim MraKiımız 
yfcikitıır, dediler. Ve birtakım/ toplantılara iışti-
raık daıhi etımediler, bir itira&ıroı>z yoktur di-
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.ye. Hazine, «bir itirazım, ve giden bir gayri
menkulum yoktur» der. 

Fakat ar'kadaışlar nereden çıkarırlar .bil
mem, bir sebeple Hazinenin yağma edildiği yo
lunda bir havai yaratına yolunu tutarlar. Bi-
uaenaleylh. böyle bir şey vâri't değil. Eşbası mıü̂  
te-gayyibeye gelince; arz ettim. Onların ne zit-
yedliklerinden mev'zuubaihis, no de zilyed olsa
lar iktisapları meK^zuulbalhiıstiİr. Çünlkü, kanun, 
(onların mallarının Hazineye fiilen intikal etti
ğini tesbit etmiş ve Hazine de o mallara saihi-
bolimuştur. Bu mevzu üzerinde biraa faiz la du
ruşumu maızur görmenizi rica ediyorum, Mev
zu budur. 

(Bu itibarla, şimdiki 3İ3 ncü madde, esas iti
bariyle Medeni Kanunun 639 nlcuj maddesini 
ilgilendiriyor. 100 dönüm kaydını premsibola-
rafe, hukuk prensilbiolarak niçin veriyoruz. 
Zilyedlikle iktisap »ebebind dayanıyoruz. Zil-
lyedlikle iktisap yalnı'z 100 dönüme mi has

redilir'? 200 dönüm 500 dönüm olmaz mı? Olur. 
Medeni Kanunumuz kabul etmiyor mu? .Edi
yor. Bizim Medeni Kanunumuz bize hais bir 
Medeni Kanun değildir. Avrupa'nın en mede-
ni memleketi olan İstviçreVlen ifctisıabctmişiz. İs-
v iç/re'de tatbik ediyor ama a'z tatbik ediyor 
veya çök tatbik ediyor. Tatbik ediyor ya.. İs
viçre'de tatbik edilmeyişinin, aız tatbik odilişi-
uin sebebi, İ'siviçreVle 'bu Medeni Kanun 1907 
de kabul edilmiştir., 1907 de kabul edilen Me
deni Kanunun neşrinden evıvel tsıviore'de ara
zinin kadastro edilmiş olması. Bizde de ka
dastro tatbik edilip şu Tapulama Kanununun 
33 ncü maddesinin tatbik edileceği bir sana 
bulamacısınız. Bulgun eiimıizdelki yani memle
kette nüfus yazımı gibi bir ymm yapılma-
ınuştır. Nüfus tabriri gibi bir tapu tabriri ya
pılmamıştır. Hattâ bir <verigi talhriri yapılma-
miiştır. sahih esasa mütetenid olacak. vSaihih elsa-
sa mıüsltenit bir vergi talhriri yapalım. Bir 
tap ut talhriri yapalım ki, bu tapulama işi ıbir ta
pu tabriri işidir. Ondan s'omra bu ihtilâflar za
ten raevzuulbathsolmıyacaktır. Medeni Kanuna 
tabi kalacak dünya milletlerinde bütün ka
nunlarında az çloik buna benler hükümler bu
lunduğu için tabi kalacaktır. Miktarı kayd«et-
m-elk lâzımıdır. 

Ama 'biz ımemlekeit realitesidir, şudur bu
dur dedik ve arz ettiğim yüz döndüm esasını 
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.kabili e't'tik. Ama arz ediyorum 1O0 dönüm 
dahi ıbeııdenizin noktai naıza-rııma göre haıklı 
değildir. Bırakın daraltmayı. 100 dönümü ka
bul etmıdk dahi doğru değildir kanaatindeyim. 
Anayasa Mafhk-em.esi ne der, bnnıı ilende tat-
Ibiikat halletsin. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunun, bu ta
sarının kanunlaişmaisı haıkikateıı memleketin 
•büyük bir ihtiyacını karşılıya'caık. Medeni Ka
nunumuzun ücjte biri, 'veyahut hattâ ikisi tat
bik saftı ası1 bulaıınamıaıktadır. Setbep; 'gayrimen-
kııle mütaaii'k hükümler Medeni Kanunda du
ruyor, arkadaşlar. Yalnız gayrimenkul alını ve 
satımı Medeni Kanun hülkiimlerine göre ya
pılması lâzımıgelirken yapılamıyor. Sebep; 
tapu kayıtları uymuyor. Buıgün memleketin 
arazisinin (/'r 10 u tapulu ise, bunun da % 1 -
1,5 u, c/c 10 un, 1 - 1,5 unun tapusu ancak ara
ziye uymaktadır. Tasarruf edilenin c/c 1,5 u, de- ; 
ğil, r/r 10 un yüzde 1 veya 1,5 u. Bu kadar tat- • 
bik kabiliyeti olmıyan, tapu kayıtları karşısında
yız. Alım-sahınlar duruyor, daha evvel bakan ar
kadaşımızın da izah ettiği gibi, tapu durumumuz 
budur. Gayrimenkulun rehin karşılığında köylü
müz bankalardan ikrazat yapıyor. Yapabiliyor 
mu arkadaşlar? Yapamıyor. Bu yüzden bâzı ala
caklar da gidiyor. Vatandaşın hakkı da gidiyor. 
Bir keşmekeştir alıp yünümektedir. Ayrıca Me
deni Kanunumuzun tutmuş olduğu bir hedef da
ha vardır. Gayrimenkulden iktisadi ve ticari sa
bada istifade etmek yolu. Nedir onlar? Gayri
menkul tapuya tescil edilirse, Medeni Kanunu
muzda hükümler vardır, ipotek ve irat senetleri 
vardır, bu gibi senetlerin çıkması mümkündür. 
Bu iktisadi sahaya ferahlık veren hukukî esas
lardır, bunlar medeni memleketlerin kabul etti
ği esaslardır. Binaenaleyh, şu kanunun memleke
te hayırlı olduğu ve hiran evvel yürürlüğe gir
mesi lâzımgeldiği, Kanunu Medeninin tatbik sa
hası bulması bakımından da arzdan vareste olsa 
gerektir. Yalnız bu kadarla da değil, dâvaların 
çoğu gayrimenkul dâvalarıdır. Yargıitayda 9 hu
kuk dairesi vardır, arkadaşlar. Bir de İcra ve İf
lâs Dairesi var, 10 daire sayılır, icra ve iflâs 
Dairesi icra Kanununu tetkik eder ama gayri
menkul ihtilâfları icrai sahaya arz edildiği nis-
bette bakıyor. 9 - 10 daireden 3 ve 4 ncü hu
kuk daireleri müstesna; bir de 6 ncı daire ve 
2 ne.i daire gayrimenkul dâvalarına bakar, G ncı 
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daire müstesna, 3 ncü daire müstesna 6 - 7 daire 
gayrimenkul dâvalariyle meşguldür. Niçin? Arz 
ettiğim gibi tapusu malûm ve muayyen olmadığı 
için. İhtilâflar daima bu yüzden çıkıyor. Mahke
meler bu yüzden meşigul ediliyor. Vatandaşlar 
bu yüzden meggul ediliyor. Hattâ birtakım cina
yetler bu yüzden vukua geliyor. Memleketin rea
litesi budur. Bu Tapulama Kanununun biran ev
vel yürürlüğe girmesi memleketin, milletin hay
rınadır. Yüksek Senatonun bunu takdir edeceği
ne iman ediyorum. Zaten arz ettiğim gibi, Sayın 
Cumhurbaşkanını neşriyattan ilham alarak yap
mış olduğu tetkikata da dayanarak yapmış oldu
ğu vetodaki sebeplerin hukukî yönden kanunun 
tadilini gerektirmediği neticesine Millet Meclisi 
varmış, Komisyon da aynı neticeye vardığına 
göre daha evvel kanunun maddeleri ve tümü 
uzun uzadıya müzakere edilip Yüksek Heyeti
nizce de kabul edildiğine nazaran tümünün oyla
nıp kalbul edilmesi ve biran evvel tatbik sahası
na girmesi milletin, memleketin hayrına olacağı 
kanaatindeyim. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN— Sayın Atalay?... Ydk. Sayın Yıl
dız. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; ger
çekten uzun zamandan beri beklenen ve büyük 
bir boşluğu dolduracağına benim de inandığım 
Tapulama Kanununun biran önce çıkmaismı ben
deniz de arzu ediyorum. Kanunun tümüne kar
şı bir diyeceğim yoktur. lyiniyetle hazırlanmış, 
çok iyi çalışmalar yapılmıştır. Fakat bütün bun
lar biraz sonra derinliğine, inerek değineceğim 
kusurlarını örtmek için yeter değildir. Hele 
33 ncü madde değil bizleri, gelecek kuşakları 
dahi etkiliyecek ve yasama organımız hakkında 
tarihe geçecek yargılara neden teşkil edecek bir 
nitelik taşımaktadır. Hiçbir abstre deyimin ar
kasına sığınmadan hukuk deyimlerini sıralayıp 
maksadını arz etmeden, sadece kanunun gıerçek 
nedenini ve amaç yönünden yapacağım eleştir
meyi yüksek takdirlerinize sunacağım. Evvelâ 
şunu arz etmek istiyorum ki, kanaatim olarak, 
samimî inancım olarak, kamu yararına bu dere
ce kullanılmaya elverişli Anayasanın gerçekleş
tirmek istediği düzenin felsefesini bir ölçüye ay
kırı ve ileride çıkacak çok önemli bir kanunu bu 
kadar etkili şekilde peşinen önliyecek hir kanun 
ikinci Cumhuriyetin yasama organlarından sim-

— 479 — 



C. Senatosu B : 87 15 . 7 . 1964 O : 2 
(UyD kadar çıkmamıştır, ileride de çıkmaz. Bel
ki biraz .serttir, bu kanaatim. 

Fakat söylemek zorunda kaldığım için müte
essirim. Yalnız arz edeceğim hususların etkisi al
tında duyduğum üzüntü bundan çok daha büyük 
oldıîğu için İm konuşmayı yapmak zorunda kal
dım. Daha fazla susmak böyle bir metin kargısın
da, benim için mümkün değildi. Hiçbir sayın se
natör arkadaşımın da bu tip metinler kargısında 
susmıyaeağım umarım. Konuyu, daha doğrusu 
tümü itibariyle konuyu bendeki etkileri yönün
den ineeliyen herkesin benim kanaatime benzer 
bir kanaate varacağı inancındayım. Kanunu bek
liyorlarmış, yüzbinler bekliyormuş. Sonra konuş
tuğum zaman görülecektir ki, bekliydiler yüzbin
ler değildir, ileride birçok imkanlara kavuşması 
muhtemel olan yüzbinlorin haklarını önliyenler 
beklemektedir. Hukukçular hukukî illiyet yönün
den mülkiyet tesisi teorik- anlamda doğrudur ve 
mümkündür. Fakat memleket gerçekleri yasama 
organlarının taahhüt halinde kabul ettikleri ve 
uygulıyacakları, sayacakları Anayasa hükümleri 
memlekette temel alman ve biraz sonra tartıştı
ğım zaman değerleri belli olan esaslara güre ya
pılacak bir tercih bunun yaratacağı sosyal ekono
mik ve çok ağır malî külfetleri düşünenler, obstre 
deyimlerle hukukî illiyet ilkesine dayanılarak ya
ratılacak mülkiyet ve ona dayanılarak önlenmek 
istenen ilerideki bir reform hareketine karşılık 
Anayasanın engel diye gösterilen ve benim destek 
diye göstereceğim 3 - 4 maddenin esprisini teşrih 
edeceğiz. Beni bağışlarsanız, konuyu biraz derin
liğine ele almak istiyorum ve tarihî gelişmesi için
de inceliydim. 

Nüfusumuz 13 milyon iken ve Türkiye'de ye
ni bir mülkiyet sistemine geçerken kabul edilen 
Medeni Kanun, benden evvel konuşan arkadaşla
rımızın belirttiği gibi, İsviçre'de sınır koruma ih
tiyacı duyuluncaya kadar kadastro yapılmış böy
le, kime verilmiş, kimin zilyedinde, kimin tasar
rufunda belli olmıyan arazisi bulunmıyan bir 
memleketin kanunu yeni bir intikal devrine geçen 
ve Türkiye'nin 13 milyon nüfusu varken kabul 
edilen bu kanunu ve ondan sonra defalarca yasa
ma arganlarmın tartışmasına mâruz kalan ve bir
çok değişikliklere uğramak zorunda kalan bir 
kanunu şimdi gönül rahatlığiyle kürsüye çıkıp 
bu uygulanmış olacak, bunu uygulıyalmı dersek 
Türkiye gerçeklerine biraz yan bakmak olur. 1950 
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senesinde çıkan 5602 sayılı Kanunu biliyorsunuz. 
İşi daha kolaylaştırdı. Zilyed süresini on seneye 
indirdi ve bu kanım dört yıl uygulandı. Simdi bu 
dört yıllık uygulamasına bir göz atalım. Dört yıl
lık uygulanması Devlet topraklarını o derece sü
ratle kapıştırmıştır ki, Toprak Komisyonları sa
hayı görüp geri dönmüşlerdir. Çünkü, gittikleri 
yerlerde dağıtacak toprak bulamamışlardır, lîes-
mî organların yayınlarından ve yazılarından arz 
ediyorum. Bu yağmanın alevlendirdiği iştiha ile 
birçok kimseler ham toprakları ve meraları açmış
lar ve tapulamışlardır. Ben de bir memleket ço
cuğu olarak bunları yaşadım ve gördüm. Tapu
lamada görevlendirilenler bunu önliyecek hiçbir 
yetkileri olmadığı için seyirci kalmışlardır. Tâbi
rimi mazur görün, yağma Hasan'in göreği devanı 
etmiştir. Bu durumun bir dereceye kadar olsun 
önüne geçmek için 1954 yılında o zamanki ikti
dar bile harekete geçmek zorunluğunu duymuş
tur. Çıkarılan 6335 sayılı Kanunun gerekçesini 
ve ondan bir pasajı yüksek takdirlerinize sunmak 

için ölçüyorum. Ye ileri sürülen iddia ve bundan 
sonraki mahzur diye ileri sürülen iddiaların vâ-
ridolmıyacağını. 10 sene evvel Hükümet dahi şu 
ifadelerle Meclis huzuruna getirmiştir. Okuyayım 
müsaade ederseniz: «Esasen kayıtsız ve senetsiz 
olan bu gibi taşınmaz malların özellikle Hazine-
3re aidolup olmadığı keyfiyeti, tapulama esnasın
da bilirkişilerin bu hususları açıklamayıx>, ancak 
zilyed lehine söz söylemeleri yüzünden tesbit edi
lerek bizzarure zilyedi adına kaydedilmek suretiy
le Hazineye ait yerlerin fuzuli işgalcilerin eline 
geçmesine meydan verilmiştir.» 

1954 t e söyleniyor o zamanki Hükümetin ge
tirdiği kanun gerekçesinde. Bizim kanunla bunu 
kıyaslarsanız gerekçe çok büyük şiddetle artıyor. 
Bunu da belirtmek istiyorum. O iktidarın dahi bu 
kanuna koymak zorunda kaldığı yirmi dönümlük 
sınırı İkinci Cumhuriyetin sosyal devlet düzeni 
içinde, - deyimlerle alay et mi yelim diyeceğim -
yüz dönüme çıkarmak çabasına dikkati çekmek 
isterim. O zaman yirmi dönüm, şimdi bunu beş 
kat a. çıkarmak ist iyen caba ile karşı karşıyayız. 
6335 sayılı Kanunun uygulama sonucuna da bir 
değineyim. Gerçekten Devlet topraklarının ka
pışılmasında 20 dönümlük bir sınır konmasına 
rağmen, mesnetsiz, iki bilirkişinin sözü ile tescile 
imkân verdiği için, Hazine topraklarının fuzuli 
işgalciler tarafından kapışılmasına hiçbir engel 
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bulunamadan devam etmiştir. Çünlrii 20 dönüm
lük küçük sınıra rağmen ve bunu da bu işin uy
gulanmasında en yetkili bir organın sözü olarak 
tekrar ediyorum. Çünkü 20 dönümden büyük olan 
arazi parçaları 20 şer dönümlük küçük parçalara 
bölünmek suretiyle kaçırılmaya başlanmış, bunu 
başaramıyanlar da daha kolay bir yol bulmuş. 
Tesbite itiraz ederek arazinin yıllarca ihtilaflı 
kalmasına ve bu suretle vergi, icar dahi vermeden 
eskisi gibi faydalanmaları sağlanmış ve topraksız 
çiftçilere dağıtılmasına engel olunmuştur. Bu 
suretle toprak komisyonlarına da pek iş kalmadı
ğı için çiftçiler de bunları artık beklemez olmuş
lardır. Ümit beklediği toprak komisyonuna artık 
bizim köye gelmesinler, verilecek bir şey kalma
mıştır, diye. 

Bu deneyler ve acı tecrübelerden sonra, olum- . 
suz sonuçlara da böylece tanık olduktan sonra 
33 neü maddeyi şöylece bir eleştirelim: Devlet 
topraklarını demin de arz ettiğim gibi hızla yağ
ma ettiren 5602 sayılı Kanunun toprak dağıtımı
nı önlediği görüldü. 6335 sayılı Kanun bu top
rak kapışmasına 20 dönümlük bir sınır koydu. 
Bu sınırı getiren kanunun uygulama sonuçları
nın acıklı durumu bugüne kadar sürüp gitti. 
Bugün ise, biz toprak reformunu bir Anayasa 
hükmü haline getirdikten sonra îkinci Cumhuri
yetin yasama organının üyeleri olarak eski kapış
ma ölçüsünü 5 misli artıran ve getirdiği şartlar
la bunu çok kolaylaştıran bir kanun maddesi ile 
karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz. Gerçek budur. 
10 senede büyük bir gelişme ile karşı karşıya-
yız. 

Kanunun kendi ifadeleri içinde ele alalım. 
Kapışma var mı, yok mu? Oradan gelelim. 

Birinci fıkrada, «Tapuda kayıtlı olmıyan ve 
beher parçası yüz dönümü geçmiyen taşınmaz 
malın 20 yıllık zilyed aıdina teslbiti; bunun için 
belgeler, bilirkişi ve tanık kabul edilmiştir.» Ya
ni üç kapı gösterilmiştir. Belgeler için söyliyecek 
hiçbir şey yok, muteber olan her bölge tesbite ye
ter. Ama fbilirkişi için Hükümet gerekçesinin 
verdiği ifadeyi paylaşmama imkânı yoktur. Bu 
fıkra üç kapı gösteriyor; birini açamazsan öbü
rünü, onu da açamazsan daha kolayı var, birbi
rinize tanık olursunuz; siz benim ben sizin tanı
ğınız olurum olur biter, gayet güzel ve böyle bir 
kaçırma var. Hükümet gerekçesi 1954 te bunu 
söylüyor ikinci ve üçüncü fıkraya dokunalım: 
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Aynı kimsenin, yani 100 dönümü iki arkadaşı
nın ifadesiyle alan kimsenin elinde belgesi varsa 
elbette belge ile ama belgeleri yoksa öbür kapı 
açık. ikinci ve üçüncü fıkra aynı kimsenin birbi
rine bitişik olup da yüzölçümü yüz dönümden 
fazla olan parçalar üzerinde zilyedliği ayrı ayrı 
sebeplere dayandığı takdirde bu parçalardan yüz 
idönümü geçmiyen kısımlar zilyed adına tesfbit 
edilir. Etrafından alıyor, ona bitişik ne kadar 
100 dönüm varsa hepsini içine alıyor. Bu husus
ta elde edilecek dönüm sayısı, parça sayısı diye 
bir sınır yok, bu kanunda. Ne kadar varsa biti
şik hepsini alır. 

Dördüncü fıkra ki, burada kaçar diye bir şey 
konmuş. Yukarıda sözü geçen parçaların 100 dö
nümü aşan kısmının, zilyed adına tesbiti için ye
ter sayılan bâzı belgeler koyuyor. Yani diyor 100 
dönümü aldınız, bitişikte ne kadar 100 dönüm 
varsa onları da aldınız ama, bunların bâzıları 
büyük gelmişse yüz dönümden daha fazla ise bu
nu da kaçırmayın, onun için de aşağıda söyliye-
ceğim belgelerden birini gösterirseniz onu da 
alırsınız. Demek ki, burada hiçbir sınır yoktur, 
görüyorsunuz. Belgelere biraz dokunalım. 

Birinci fıkradaki belge; «10 yıl veya daha 
önceki vergi kaydı esas alınacak». İçinden çıkıl
maz. Sayısız ihtilâfları ve hattâ yutturmalara 
fırsat veren bir hüküm. Vergi kayıtları düzensiz
liğinin bir fbelge olma niteliğini hepiniz en az 
benim kadar bilirsiniz. Türkiye'de vergi kayıtla
rının düzensiz ve belge olma niteliğinin derecesi
ni en az benim kadar bilirsiniz. Aynı yer. için 
getirilecek çeşitli kayıtlarla karşı karşıya kalma
nız mukadder. Bunu her halde yetkililer en az 
benim kadar biliyor. Cüzi ödemelerle büyük ara
zilere sahip olmanın yolu bu. Vergi kaydı geti
rin, tamam. Ve bunda da en büyük payı alacak 
olanların kimler olduğu da malûm. 

İkinci belge; makbul belge: Zilyed lehine ke
sinlik kazanmış ilâmlar. Ama neden bu konuyor 
acaba? Medeni Kanunun 639 ncu maddesi ile 
642 nci maddesi bunları sayıyor. Ben bunu şuna 
benzetiyorum. Meselâ bir yerde bir dernek ku
ruluyor. 7 kişidir. Beş kişinin ismini sayarsınız, 
onlarda mı bir dernek kurdu diye herkes çeki
necek. Ama içlerinden iki kişiyi tanırsanız, a!.. 
Bunlar da var, o hakle dernek değildir, der. Bu
nun gibi. Burada da belgelerin bir kısmı makbul, 
fakat diğer kısmının tutar tarafı yok. Makbul 
olanları yazmaya lüzum yok, Hiç yazılmasın; 
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çünkü kanun onları esasen teminata almış. Bu 
•belgede olduğu gibi. Medeni Kanunun 633 ve 
G42 nci maddesinde sayılmıştır. Teminata bağlan
dıktan sonra bir daha bunları neden bu kanunda 
tekrar teminata bağlamak lüzumunu issediyo-
ruz? Üçüncüsü onaylık irade suretleri ve ferman-
lar. Bunların geçerli olup olmamaları da isten
miyor. Geçerli olanlar esasen Medeni Kanunun 
!) ucu maddesine göre mülkiyetti tesbit eden mu
teber bekrelerdir. Geçerli iseler muteberdirler' 
Bunlar için hiçbir ek teminat görülmüyor, -hiç
bir kayıt konmamıştır. Ferman ne zaman verilir
se verilsin, ister işgal altında Vahdettin zamanın
da verilsin, isterse Valhdettin'den evvel verilsin; 
ne zaman verilirse "serilsin, hangi şartlar altın
da verilirse verilsin, bu fermanlar mutdberdir. 
Bu fermanlar hukukî sonucu elde ettirir veya 
ettirmez. Bu hukukçuların diline düştüğü za
man ne anlama varılacağını birçok örnekleriyle 
gördük. Ama muteber olma niteliği hiçbir suret
le belirtilmiyen fermanlar zilyedliğin tesbitinde 
yeter görülüyor. Demin arz ettiğim yüzer yüzer 
aldıktan sonra fazla gelen büyük gelen kısmını 
da almak için muteber mütevelli, sipahi mülte
zim, temessûk veya senedi. Pek kolay ve hileli 
yollarla uydurulabilen bu vesikalar da bir bel
ge. Bunlar tapuya geçmedikçe pek tesirli değil
dir. Geçtiyse, zaten geçerli olur. J 

1836 yılında verildiğine göre en az o tarih
ten beri bir süreli zilyedlik teslbitine ihtiyaç var
dır. Aralıklı birçok zilyedlik çıkacak. Bu vesika
larla. Buna da imkân olmadığına göre acalba böy
le vesikaları da neden buraya dâhil ediyoruz? 

Sonra, kayıtları bulunmıyan tapu ve mülga 
hazinei hasisa senedi veya muvakkat tasarruf il-
mühalberleri. Tapu senetleri verilirken bunlar ta
lin gibi işlem gördüğüne göre burada tekrar kay
da lüzum yok. Tapu senedi hükmünde işlem gör
müştür. Şunu anlıyamıyoruni; istanbul başta 
olmak üzere, bu gibi vesikaların çıkarılmasına 
ihtiyaç duyulduğu devirlerin hükmü ile bunları 
birbirine bağlamıya sanırım, pek gereğimiz yok
tur. Gayri musaddak tapu yoklama kayıtları da 
bir fıkrada söyleniyor. 

Böyle bir ifadenin bir kanunda bulunmama
sını temenni edenimi. Bir toprak parçasının 
bir süre için kimin elinde bulunduğunu göste
ren, hiçbir hukukî değeri olmıyan bu vesikalar 
acaba, neden muteber sayılmaya çalışılıyor? Son- | 
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ra, mülkname, Muhasebatı At ika Kalemi ka 
yıtları, usulüne uygun verilmişse, Medeni Ka
nunun gösterdiği şartlar varsa bunlar muteber
dir. Ama Muhasebatı Atîka Kalemi köyleri, ka
sabaları hiç ilgilendirmez. Kadastrosu tamamiy-
le yapılmış olan büyük kısmı ile istanbul'u alır, 
o da, demin belirtmiştim. Mubayaa, istihkâm ve 
ihbar hüccetleri... Kanunlara şartları uyuyorsa 
o zaman muteberdir. İşte görüyorsunuz, özel
liydim, kısaltalım bunları. Muteber olanları 
Medeni Kanun teminata bağlamıştır. Muteber 
olmıyanları niye sayıyoruz? Bunun yerine bir 
teklif yapacağım. Kğer Hükümet, komisyon ve 
Yüksek Heyetiniz kabul ederse, muteber her 
vesikayı zilyedliğin teshili için esas alalım, ini
kat muteberliği belli olmıyan, hiçbir nitelik taşı-
mıyan vesikaları koymıyalıın. Bunun için söy
lenecek gayet kolay. Bunlara «hukukan muteber 
vesikalar» deriz, buna «belgeler» deriz, «ka
yıtlar» deriz. O zaman hukukan muteber ka
yıtlar ve belgeler bunun içine geçer. Sanının 
bu teklifin karşısına durmaya imkân yok. Gün
kü savunacağım şey hukukan muteber bütün bel
ge ve kayıtlar zilyedliğin teshiline esas olsun. 
Bunun dışındakiler için de bir arkadaşım «ha
yır efendim, hukukan muteber olmıyanları da 
lütfen kabul edin» derse, onu da vicdanınıza 
havale ediyorum. Kanunun bu maddesi ile ak
lını iyi kullanabilen, hesabına iyi uydurabilen 
kimsenin elde edeceği arazinin sınırı yoktur. 
Arz ettiğim gibi, tekrar üzerinde durmak 
mümkündür. Bâzı arkadaşlar yeter derecede 
incelemediği için, belki ben de hor kanunu ince
lemem Parlâmento usulü böyledir ve kimsenin 
de kusuru değildir. Bu yolla elde edilecek ara
zinin ölçüsü, yoktur, dedim. Basit bir amali 
erbaa ile bu meydana çıkar. 100 dönüm ile bi
tişik 100 dönümler ve kısımları varsa, böyle ya
parsanız, bu belgelerle bir kimsenin bir ovayı 
alması mümkündür. Ama böyle bir ova veril-
miyen yer var mı? O da mümkün. Toprak nor
mu şimdiye kadar uygulanan 25 dönüm idi, Gü
ney'de daha küçük, bâzı yerlerde de belki 300 
belki de 500 dönümdür, T^akat görülüyor ki; 
buradaki de en küçük parça toprak normunun 
dahi 4 katıdır. 

Sonra yine burada, bir şey daha var. Mah
kemeyi hatalı olması çok muhtemel bir karar 
vermeye zorlıyan bir hüküm de var. Nasıl ku
rulduğu ve çalıştığı belli olan bilirkişi ve ta-
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nıklara esas olan birinci fıkradan sonra hangi 
organa müracaat ederseniz edin başlangıç kıs
mında tanık ve bilirkişinin kararı dışına çık
mak çok güçtür. Esasen bunu siz de bilirsiniz. 
O halde mahkemeyi böyle bir hüküm vermeye, 
mahkûm etmek gibi bir karara varılmış oluyor, 
Bunun için de teklif edeceğim hususlar vardır 
Teklifimi sonra sunacağım. Arz ettiğim gibi 
böyle sınırsız miktarlar toprak elde etmeye im
kân veriyor. 

Daha sonra bu toprakları kim elde ediyor? 
Topraksız çiftçi elde ediyorsa helâlolsun. Ama 
biliyorsunuz ki, bu aslanların oynadığı bir 
arenada kuzulara verilen, ufacık bir parçadan 
ibarettir. Kolay kolay topraksız çiftçi bundan 
hisse alamıyor. Bu böyledir. O halde «100 000. 
200 000, milyonlarca insan bekliyor» dediğimiz 
zaman bekliyen miktar o kadar yüz binler de
ğildir. Bunu ancak Yüksek Heyetiniz toprak 
reformunu çıkarırsa o bekleyenlerin bir kıs
mı şikâyetçi olmaz. Bir kısmına işte böyle him
met ve koruyucu elimizi uzatırız. Yoksa zilyed-
liği türlü şekilde elde etme imkânı bulana değil. 
Bunun içinde insanları 20 nci yüzyılda hiçbir 
memlekette kullanmadığı gibi kullanan insanlara 
toprak dağıtmak, sınır tanımadan ve icabederse 
onbinlcrce dönüme kadar bu fırsatı vermek 
c/c 76 yi düşünmek değildir. O halde bir nok
taya gelelim, demek ki toprağı olsa da olmasa 
da biz bu kanunu uygulayacağız. Teklif edece
ğim; bu yolla toprak alan kimse toprağı olan, 
on bin dönümü olan beleş yolla da bari bir hu
duda kadar alabilsin. On bin dönüm 20 bin 
dönüm olan da alsın. Ama ne kadar alsın? 
Hükümet, Tarım Bakanlığının bir aileye tesbit 
ettiği toprak normu kadar alsın. O zaman he
lalolsıın bir şey diyemeyiz. On bin dönümü 
olan beşyüz dönüm daha alsın, ama hiç olmıya-
ııa da bir hisse kalsın, onun için böyle sınır
sız değil, sınırlı bir yere kadar, sanırım ki Hü
kümetin bir teklifi vardır bu hususu kanun gel
diği zaman ayrıca konuşuruz. 

Kanunu bir de Anayasa esprisi yönünden 
inceliydim. Bu madde Anayasanın çıkmasını 
emrettiği bir kanunu uygulanamaz hale getir
mektedir, Toprak Reformu Kanununu. Nasıl-
ki, 5602 sayılı Kanun Toprak Kanunu, Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununu kenara itmiş, 6335 sa
yılı Kanun ıbunu önliyemeden devam ettirmiş-

sc, bu daha geniş kapılar açarak ileride yapı
lacak toprak reformunu peşinen konulan mük
tesep haklara ait hükümlerle öııliyeeeğini be
lirteceğim. Hükümetin açıklamasını da rica ede
ceğim. Bir devlet düşününüz ki, topraklarının % 
80 i şu anda resmî rakam olarak arz ediyorum - ve 
meraklarının yüzde 40 ı işgal altında bulunur. 
Anayasasında toprak reformunu tahlil ediyor 
MÎ arkasından bu işgal altında bulunan top
rakları «Aman şu kanun çıkmadan evvel bir 
ekeyim de, ondan sonra bırakayım» diyor. Son
ra toprak reformu çıktığı zaman «O ideyim, ra
yiç bedelinden ondan alayım». 

Sayın arkadaşlar, dikkatinize sunarım, bu 
malî mesuliyet altına girecek Hükümete ben 
ömrüm müddetince soracağım. Elindeki toprak
ların yüzde 80 i işgal altında, meraların yüz
de 40 ı işgal altında, reforma gideceğim diye 
taahhüdeden Hükümet karşımıza geldi. Sonra 
bu reform kanunu çıkmadan evvel alelacele bu 
toprakları bir dağıtayım, elimden çıksın. Son
ra gideyim rayiç, bedelinden bunları geri ala
yını. Verdiğim adamlara sorayım, bana fiyatını 
söylesinler, rayiç bedellerini hepimiz biliyo
ruz, hangi mekanizmadır, hangi tesir altında ça
lışır. Oraya gideceğiz; o diyecek iki, «Sim bana 
Ibedavadan verdin ya oııbin dönümü, şimdi dö
nümü şu kadar bin liraya satınal». Bu Hükü
mete akıllı bir Hükümet, bu Devlete de akıllı bir 
Devlet denmez, işte bizi üzen, heyecanlandı
ran nokta budur, Yoksa müktesep haktır, mül
kiyet hakkına taruz diye bir şey yoktur, orta
da. Devlet maliyesinin altına kocaman bir de
lik açmak, istiyeıı bir (kanun mevcuttur. Ya 
reformdan vazgeçeceğiz veya bu deliği kapat
maya çalışacağız. Ben bu kanunu hukukçular
la da tartıştım, Siyasal bilgililerle de. Bir ka
nun, ondan sonra çıkacak kanuna göre yorum
lanmaz. Evet; o kanunu zatiâliniz teklif eder
seniz ben teklif edersem Hükümet teklif eder
se ona doğru yorumlanmaz. Ama, bir Anaya
sa hükmü olarak gelmişse 37, 38 nci madde
ye göre çıkmasını taahhüt etmiş ve Anayasa
yı koruyacağımıza yemin etmişsek bu takdir
de bu kanunu bunlara göre yorumlamak zo
rundayız. Temel bir kanun çıkarken onu önli» 
yecek onun musluklarını kapıyacak tedbirler 
alamayız. Organik ibütünlüğünü, bu konuyu il
gilendiren kanunlar; çiftçiyi topraklandırma 
kanunu, toprak reformu kanunu. Tapulama ka-
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nunıı bu bütünlüğü temelinden sarsan bir hü
küm olmuştur, bu 33 ncü madde ile. Simdi bâ
zı büyük lâfların arkasına sığınarak konuş
tular, ben de sığmıyorum. Ama biraz da gerçe
ğe» sığınalım. Anayasanın 11 nci maddesi hü
küm bozuyor. Çünkü 11 nci madde eski temel 
lıaklanıı özüno dokunulamaz, diyor. Evet, aynı 
Anayasanın 37 ve 38 nci maddesi mülkiyet bir 
temel haktır, özüne dokunulamaz, 11 nci mad
denin birinci kısmında saydığı kamu yaran 
v. s. sebeplerle sınırlanabileceğini de aynı mad
de söylüyor. Anayasanın 37 ve 38 nci maddesi
ne diyor? O da Anayasa, mülkiyet hakikini ka
mu yararına almak üzere sınırlıyor ve buna 
müdahale hakkını tanıyor. O halde görülüyor 
ki, 11 nci maddenin birinci kısmı Anayasanın 
37 ve 38 nci maddesi ile uygunluk halinde. 
Anayasanın 2 nci kısmı ise özüne dokunulamaz, 
diyor. Konumuz nedir bizim? Bir mülkiyet ih
das etmedir. Biz, mülkiyeti sınırlama, yofcet-
nıo değil ihdas ediyoruz, yeni bir kanunla. Zil
yedinde bulunan malın mülkiyetini devrediyo
ruz, diyoruz. O halde bir adamın mülkiyetine 
tecavüz, taamız diye bir şey yok, ama bir mül
kiyet ihdas etmek var, ihdas etmekte cömert
liğin derecesini tesbit ediyoruz. Yani bu mül-
kıyetto ne kadar cömert olalım, bu, Anayasa
ya aykırı değildir, sosyal hükümet, sosyal dev
let Anayasalarında cömertlik muteberdir. 

Geçici üçüncü madde, bununla beraber sa
nırım ki, Hukuk Fakültesinde diplomayı alır
ken duyacağı heyecanı hâlâ. duyan kimse savu
namaz. 

Yargı Organının kaziyoi muhkeme halino 
getirdiği bir kararı Yasama Organı iptal edi
yor, kuvvetler ayrılığı, yasama yürütme hepsi 
ayrıdır, ama İkinci Cumhuriyetin bütün bun
ları teminata bağlıyan acı tecrübelerden sonra 
teminata bağlıyan, Anayasanın bu hükümleri
ne rağmen Yasama Organı bir kanun çıkarıyor. 
Efendim, evvelce o 100 dönümü alamadınız ya, 
mahkeme karar verdi ya, biz şimdi karar veri
yoruz, o kararı iptal ediyoruz. 0 100 dönümü 
aşan kısımlarına kadar senin olsun diyoruz. 
İşte böyle abstre deyimlerin içinde bu arz et
tiğim maddelere döndüğümüz zaman bugünkü 
Yasama Organını heyecanlandıracak ve istikbal
de bize müteveccih ithamlara sebebiyet vere
cek bir durum karşısındayız. Eğer kanun bu 

haliyle çıkarsa, iki yönden toprak reformunu 
üııIemiyeeeğiiH kimse iddia edemez. Müktesep 
haklar «Efendim yine ondan alırız» ama bili
yorsunuz, müktosep hak müessesesi kurulduk
tan sonra, bir en az, bir de en çok sınır var. 
Demek ki, beş bin dönüm kabul edilmiş ise bu 
sayede toprak reformundan kaçıracağı arazi
nin genişliği beş bin dönüme çıkıyor. Halbuki 
öbür hali ile 200 dönüm, 200 dönüm yeri ne ka
darsa onunla, yetinmesi mümkündü. Bir defa 
müktesep hak müessesesi ile toprak reformu
nu önlüyor, önlemek istiyoruz. Durum meydan
da. Siz en büyük işletmenin büyük sınırlarını 
tesbit ettirip hakkını veriyor musunuz? Bu ka
pışmaya da müsaade edip veriyorsunuz. Mük
tesep hak kuruluyor mu? Ondan sonra çıkacak
sınız «10Tendim, müktesep haklar gidiyor, Ana
yasanın 11. ne i maddesi ihlâl ediliyor» diyece
ğiz. Demek ki, müktesep hakla Devlet alamı-
yaeak. Malî yönden tablo korkunç». Eldeki bil
mem Devlet toprağı olarak 7 milyon dönüm bir 
rakam var, yüzde 80 i 5 milyon 600 bin dönüm 
yapar. Bunu beleşe vereceğiz. Sonra gidip di
yeceğiz ki, sana verdim vaktiyle bunu, ama kaça 
verirsin bunu? Şu arkadaşlar ne rayiç tesbit 
edecekler ise onu vereceğiz. Milyarları Devlet 
maliyesine yük!iyen bu hüküm toprak refor
munu önlemiyormuş. Tamam. Yine gücünüz var
sa, milyonlarca ve milyarlarca para bulursa
nız yapın. Başka arazi de bulursanız onu da da
ğıtın, yine (inlemiyor. 

Sonra bâzı arkadaşlar ekseriyetle bu fikri 
savunurken Türkiyo'do çok muteber olan 
doktrinci- lâflarla geliyorlar. O halde buna do
kunmak isterim. Efendim, doktrin er bir nokta
dan bu savunuluyor. Hayır arkadaşlar, böyle, 
Devlet topraklarım yağma ettirenler, böylo 
doktriner sistemi hazırlıyor. Doğrusu budur. 
Dünyada denenmiş, ilmî gerçekler halino gel
miş tezlere karşı duramayız. Kari Marks «Rus
ya'da komünizm olmaz» derken Batı Avrupa'
da komünizm olur derken aklını kullanan Av
rupa, sistemlerle komünizmi önlemiş, ama Rus
ya önliyememiş. Onun için doktrinci' sistem bu 
değildir. Doktrinci' sistemin sömüreceği ortam 
bulunursa işte doktriner sistem o ortamda ya
şar. Yoksa, bu ortamı düzeltmek istiyenlere 
«Doktriner bir yoldan gidiyor, aşırı bir akı
mın savunucusudur» demek, ya düşünmeden söy
lenmiş veya. merhametsizce bir ifadedir, 
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Hükümeti de ağır .sorumlu görmek zorunda

yım. Reformu taahhüt eden bir Hükümet kar
şınızda, Anayasanın âmir hükümlerine göre iki 
yılda çıkacaktı toprak reformu. Bir tekerleğe 
takıldı bir yere; gitti. 1961 yılında arkadaşlarım 
toprak reformu hazırlıkları tamamlanmıştır. 19 
komisyon kurulmuştu, Türkiye'de yerli ve ya
bancı uzmanlar tarafından. Bütün hazırlıkları 
tasarılar halinde Hükümete devredilmiştir, 
1961 de. 1964 deyiz. Üç yıldır raforınu çıkara-
mıyan Hükümet böyle bir tedbirle reformun 
çanına ot tıkıyor. Karşımızda dövüşüyor, gö
remiyoruz. İnşa a 11 ah bundan sonra Hükümet 
görüşür de ne istediğini !-biz de anlarız. Haki
katen reformcu mudur? Devlet malını bu şekil
de yağma ettiren bir Hükümet reformcu ola
maz. Görüşünü burada savunmasını, teminatı
nı vermesini istiyoruz. Sonra elindeki araziyi 
böyle rahatça veren bir Hükümet, sınır tanı
mından topraklarını dağıtan bir Hükümet, 
Devlet maliyesine yüklediği bir yükün 'sorumlu
luğunu taşımalıdır. Korkuyorsa, çekiniyorsa 
gelir, burada söyler. Bizde anlarız ki, nedir 'bu
nu engelliyen? Neden Devlet yağma ettirmeye 
zorlanabiliyor? Neden hu reformlar gelmiyor? 

Rakamlar 'meydanda; efendim Medeni Ka
nunda hudutsuz. Arkadaşlarımız söylediler, Me
deni Kanun İsviçre'de tatbik edilirken toprak
ların kadastrosu santimine kadar yapılmış, kim
senin malı olmıyan binlerce dönüm arazi diye 
bir şey yoktu. Sonra Osmanlı İmparatorluğu
nun arazisinin mülkiyeti değiştirilip fertlere in
tikal ettirildiği bir dönemde, 13 milyon nüfus 
varken yapılmıştı. 30 .milyon nüfus ve bu devir. 
Bütün bunlar var, saikler var. 30 sene evvelki 
Medeni Kanun 1907 ye göre hazırlanmıştır, her 
kanunun şüphesiz bâzı boşlukları olacaktır, 
bu bir gerçektir. İşte açıkça inancım olarak en 
azından bu kanunu •çıkarmamız muhtemel. Ben 
öyle görüyorum, çıkacak. Fakat ben kanaati
mi söylemek ve mesuliyetimi 'boşaltmak mec
buriyetindeyim. Kendini böylece soyduran Dev
lete ahmak denir. (Neler söylüyorsun sesleri, 
gürültüler, zapta geçiyor sesleri) Efendim mü
saade ederseniz, hukukçular lüHr ki bunda bir 
suç yok. Ben Türkiye Cumhuriyeti demiyorum. 
Ve Türkiye Cumhuriyeti henüz soydurmamış. 
Böyle soyduran ona bu damgayı vurdurmak 
ritiyen bir kimse olmadığını anlatmak istiyorum. 
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FİKRET TURHANGTL (Aydın) — O sizin 

kanaatiniz. 
AHMET YİLDİZ (Devamla) — Ben görüşü

mü söylüyorum. Sizden öğrenmek 'mecburiye
tinde değilim. Siz de kendinize kalırsınız. Me
suliyetiniz böylece geçer. Ve kimin bunu yap
tığı da meydanda. Rahatlamak istiyorum. 

ÖMER LÛTFİ BOZOALI (İzmir) — Zabıt
lar var meydanda. 

AHMET YİLDİZ (Devamla) — Tamam. 
Rahatlamak istiyoruz, bu kanunu çıkarmaya 
muvaffak olanların ilerde itham edileceği inan
cındayım, açıkça müvekkilleri karşısında övü
nüyorlar diyecekler bunlara, halk efkârı. De
ğilse, öyle inanıyorum. Siz de kanaatinizi de
ğiştirmezsiniz. Ben söylüyorum, öyle diyecek, 
ilerde çok üzüntü yaratacak ve bugünkü yasa
ma organları için iyi olmıyan bir not verdire
cek, bu kanun. Bu kanunu basit bir iki değişik
likle kabul ederseniz, ithamların önleneceği 
inancındayım. Bu basit, hakikatte büyük ola
caktır. Ama ifadesi basit olacaktır. Bir de, bu 
yol ile elde edilecek araziye bir sınır. Havadan 
olmasın bu sınır. Bu sınır tartışılır. Biri bu. 

İki, böyle 'bütün isimleri sayan değil, mute
ber vesikaları sadece esas alan bir hüküm. İkin
cisi de budur.-Basit bu da. Muteber vesikaları 
kalbul edin, diyorum. Muteber vesikaları ka
bul etmezseniz demin söylediğim şüphelerin 
hepsi varittir. Muteber vesikaları kabul ediyor
sanız ifademi tekrar ediyorum. Bu ithamların 
büyük bir kısmı azalır. Bir 'mecburiyeti karşı
lıyorsunuz. Sonra hâkimi peşinen ne söyliyece-
ği belli olmıyan insanların kararını vermeye 
mahkûm etmeyiniz. Çünkü, basit bir iki deği
şiklik yaptığımız takdirde sanırım ki bu kanun 
büyük boşluklar doldurur. Kürsüden, huzuru
nuzdan ayrılmadan önce Hükümetten bir iki 
sorum var; bu kanun Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu ile bağdaşıyor mu? Tekrar benim iddi
amın cevabı olsun. Çıkacak toprak reformunu 
müktesep haklar ve malî yönden engelliyor ve 
güçleştiriyor mu? 

Diğer ıbir sorum; bu kanunu çıkarırken bu
nu uygulamada fiilen vazifelendirilecek toprak 
reformunda bilhassa Devletin resmî organı olan 
Toprak İskân Genel Müdürlüğünün mütalâası 
alınmış mıdır? Feryatlarını gazetelerde okuyo
ruz. Uygulıyacak olan burası ve ders alınacak 
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yerd i r de. Eğe r bu nok ta l a rda aydınlanırsa in, 
her halde kaygı lar ımın bir kısmını gideririm, 
Tekliflerim kabul edildiği t akd i rde , sanır ım ki, 
benim heyecanım, sizin sevinciniz ile veyahut 
hepinizin sevinci ve heyecanı birleyip 'memlekete 
çıkardığımız kanunu köklü, temellere 'bağlar, 
i t hamla rdan kur tu lu ruz . Ben kendimi bu itham
lar ın etkisinde hissett iğim için böyle söylüyo
rum ve bu espirisi ile bu kanunu benimsiyeme-
diyim için arz ediyorum, 

Huzurunuzu işgal et t im, saygılar ımı .suna
rım. (Or ta s ı ra la rdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Tumçkanal. 

H A Y D A R TUNÇKANAT (Tabiî Ü y e ) . — 
Muhterem arkadaş!arını, ben bu kanunun bil
hassa Millet Meclisinden gelen komisyon rapo
ru üzerinde fikir ve kanaatlerimi serdekmek 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bun
ları belirtmeden fince bilhassa bu raporda sö
zü edilen fakat bir t ü r lü açıklanmıyan toprak 
hukukumuzun tarihi gelişimi üzerinde birkaç 
nebze durmak isterim: Toprak hukukumuzun ta
rihî gelişimi içinde kesin hatlarla birbirinden 
ayrılabilen iki devre vardır . Osmanlı Devleti
nin kuruluşundan 4 Ekim 192(5 ya kadar ve 
4 Ekim 192(5 da Medeni Kanunun yürür lüğe 
girmesiyle başkıyan devre birinci devrede ziraat 
topraklar ı mirî olup mülkiyeti Devletin, ancak 
yara r lanma hakkı ise ve!kili Devlet; memurları 
taraf ından kişilere verilirdi. Tutu lan .a -
y ı t la rdan gaye, Devletin gelirlerini kontrol ve 
kimlerin ne miktar ve ne cins asker çıkaracak 
hırının tesbiti içindi. Özel mülkiyet kayıt dra 
bırakılmıştı. Tanzimattan sonra askerî teşkilât 
değiştiği için, mirî araziden yarar lanma hakla
r ın ın kimlere verildiğinin teshiti, Devlet gelir
lerinin kontrolü ve vergi kaçakçılığının önlen
mesi icm kayıt lar tu tu lmaya başladı. Özel mül
kün de t apuya kaydı için karar çıkmışsa da bu, 
geniş ölçüde gerçekleşmemiştir. Bu devredeki 
t apu kaydiyle Medeni K a n u n u n getirdiği mo
dern t apu arasında maksat ve gaye bakımından 
bir benzerlik yoktur. 

4 Ekim 192(5 da yürür lüğe giren Medeni Ka
n u n mallar üzerinde esas hak olarak yararlan
mayı değil, mülkiyeti kabul ediyordu. Taşın
maz malların edinilmesi veya taşınmaz mallarda 
intifa hakkı gibi, rehin gibi hususları t a p u sici
li denilen bir sicille tesbiti şart koşmuştur. Ta

pu sicilinin önemli bir parçası plânlardır . Her 
taşınmaz malın sınırları , ancak plânla belli olur. 
Tapuya yazılı olmıyan bir taşınmaz mal üzerin
de mülkiyet hakkı söz konusu edilemez. Plân 
içinde arazinin kadastrosu yapılması lâzımdır. 
Uzun, zor ve fennî, teknik bir iştir. Mirî top
raklardan yarar lanma hakkımız, ö lüm, üç. sene 
o araziyi ekmemek, yoklamalarda bulunmamak. 
hakkı karar , ferağ v. s. gibi sebeplerle el değiş
t irmiş olması, o arazi parçası üzerinde birçok 
kimselerin yarar lanma hakkı iddia el melerin*1 ve 
ayrı zamanlarda verilmiş belgelerin ortaya (ak
masına sebcboluyordu. Dunun kökleri çok eski 
devirlere .eritmektedir. Defterî ISâkani Minini 

Ali Efendi de !0l! «5(rA 

da 
( l e 

»unla 
yazuıgı 
dan si-( Kanun naımü Al-i Osman 

kâyel etmekledir. 
Ayni Ali Efendinin bu şikâyetleri Medeni 

Kanıma kadar daha da ar tarak yayılmış aynı 
arazi parçaları üzerinde muhtelif belgelere da
yanılarak hak iddia edenler çoğalmıştır. Oönül 
arzu ederdi ki, Medeni Kanunla beraber büyük 
toprak reformu ile topraksız vatandaşlara toprak 
sahibi edilsin ve Devletin mülkiyetinde bulunan 
ziraat arazisi gerçek ihtiyaç •-îa.hiplerine dağıtı
larak, bu topraktaki miinızlu. kimselerin elle
rine geçmeleri önlenmiş olsun. Maalesef Mede
ni Kanundan sonra Devlet*1 ait geniş topraklar 
S.H h ısl a fi n m ü 1 k i vel i ne ge*ü ri İd i. 

Bu bal, 22 Mavi 1950 
yılı Tapulama Kanuniyle 
nını amacın dışında olarak 
fıkrası ile hızlandırıldı. 
rası da; 

de çıkarılan r>(502 sa-
»•erçekleştirilmek i:de-
.'i ncü maddimin (D'ı 

' u maddenin D 

«Tapuda kaydı olmayıp da en az on yıldan 
beri malik sıfatiyle fasılasız ve nizasız zilyedü-
ği belgelerle veya bilirkişi sözleriyle sabit olan
la)*, zilyed adına tesbit ve tescil olunur» denil 
inektedir. Medeni Kanundaki 20 seneyi 10 sene
ye indiriyordu. Devlete ait ziraat topraklarının 
kayıtsız şartsız, esaslı bir vesikaya dayanmadan 
şahitlerle yine bir kısım büyük arazi sahipleri 
niu arazilerini genişletmeleri yolundaki tescille}' 
1954 e karlar devanı etti. Nihayet Medeni Ka
nunda ve 5602 sayılı Tapulama Kanununda şu 
değişiklikler yapıldı. Bu suretle De'.'İçtin (din
deki Hazineye ait toprakların sosyal ve huku
kî zaruret ler in bizi zorladığı ve ar tan nüfus 
karşısında da gecikmesi büyük zarar la r verecek 

— 486 — 
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olan toprak reformunun daha kolay gerçekleşe
bilmesi irin elde ihtiyat ara/i kalmasını temin 
etti. 

Şimdi önümüzde bulunan kanunun ışığı al
tında Cumhurbaşkanının kanunu geri çevirme 
sebeplerini ve M. Meclisi Karma Komisyonunun 
raporunu, gerçeklerle karşılaştırarak, salim bir 
karara varmaya çalışalım: 

Geçici Komisyon raporunda: «Bugün yürür
lükte bulunan hükümlere nazaran kanunda mey
dana getirilen yeniliklerin yurtta hukuk istikra
rını takviye etmiyeeeği ve âmme menfaatine ay
kırı olabilecek müsavatsızlıklar ihdasından hali 
kalmıyacağı» iade gerekçesine karşı, komisyon 
sarih bir fikir serd etmekten kaçınarak müphem 
ve karışık ifadeler kullanmıştır. Halbuki: 1054 
senesinde; zaruret ve gerçekler karşısında (5333 
ve 6335 sayılı Kanunlarla zilyedliğin arazinin 
geçirdiği hukuk rejimi bakımından esaslı süz
geçten geçirilerek asıl hak sahibine verilebil
mesi için, Hazinenin, hâsını olarak gösterilme
si, üç aylık ilân süresi, ve üç defa ilân mecbu
riyeti arazinin 20 dönümle tekindi, zilyedliğin 
10 seneden, 20 seneye çıkarılması ve son 10 se
nelik vergi kayıtlarının aranması gibi kayıtlar 
koymuş iken, bugün 33 ncü madde ile bu ka
yıtların kaldırılarak, yüzölçümünün 20 den 
100 dönüme çıkarılması ve diğer kayıtların kal
dırılması yine Devlete ait toprakların oldu bitti 
halinde yağma edilmesi olaylarını genişlet m ive
ceğini nasıl temin ederler. Bu hukuk istikrarı
nı bozmak değil de nedir? Toprak reformu için 
aynı arazileri tekrar satın almak .Devletin öde
yeceği para, toprak reformunu güçleştirmez de 
ne yapar? Yargılayın .1.8 . 4 . 1900 günlü içti
hadı birleştirme kararında açıklandığı üzere ta
puda kayıtları bulunmıyan bir gayrimenkulun 
belli bir bölümü üzerinde zilyedlik nedenine 
•dayanılarak o parçanın tesciline karar verilme
si Medeni Kanunun söz ve ruhuna aykırı düş
mez mi? Bu ve bunun gibi sorulara cevap ver
miyor komisyon raporu. Ye 1 nei kısmın sonu
nu şöyle bitiriyor: Görülmektedir ki: T. B. M. 
Meclisi komisyonlarında ve Genel kurullarında 
kanunun gerek tümü ve gerekse özel hükümleri 
itibariyle Medeni Kanundan inhirafında zaru
retlerin takdiri noktasından asla zühule düşül-
nıemiştir. Karar o madde, içinde savunulan ve 
incelenen fikir ve gerçeklerin ma ut iki bir so- | 

nucu olması lâzımgelirken, zaruretler karsısın
da Medeni Kanundan inhiraf edildiğini itiraf 
eden bu hükme birden bire bizi getiren zaruret
lerin neler olduğunu da maalesef belirtmemiş ol
duklarını görüyoruz. Şu hale nazaran iade ge
rekçesinin birinci maddesine komisyon tatmin
kâr bir cevap vermiş değildir. Raporun II nei 
kısmında: iade gerekçesinin ikinci maddesine 
cevap verilmek istenmiştir. Başlangıç, kısmında 
6333 ve 6335 sayılı kanunların hazırlanış sebep
leri, gerekçeleri, getirdikleri değişiklikler ve 
nedenleri izah ediliyor ve zaruretler gösterili
yor. Daha sonra; «iade gerekçesinde gösterilen 
bu sebeplerle ilgili olarak yapılan açıklamadan 
sonra bugün yürürlükte bulunan hükümlere 
nazaran kanunda meydana getirilen yeniliklerin 
lüzumlu olup olmadığı ve bilhassa 6333 ve 6335 
sayılı kanunlarla alman tedbirleri o zaman için 
haklı gösteren sebeplerin bugün mürtefi olup 
olmadığı hususlarını vakıalarla .karşılaştırmak 
suretiyle, izahı icabetmektedir» denilmektedir. 
Daha sonra: 0335 sayılı Kanunun tatbikatına 
ait milletvekillerinin birbirlerine zıt kanun tek
liflerinden örnekler verdikten sonra; «iade ge
rekçesine paralel olarak sunulan bu tarihi ge
lişmelerden de anlaşıldığı şekilde 1936 - 1937 
yıllarında yapılan vergi tahrirlerinin mükem
meliyetine ve tahrir dışı kalmış sahipli arazi bu
lunmadığına dair gerekçenin 3 senelik tatbikat 
sonunda gerekçelere uymadığı anlaşılmıştır.» 
Hükmiyle mahkûm edilmek istenmiştir ki, bu 
tamanıiyle yanlıştır. Aynı kısımda verilen ta
dil teklifleri birbirlerine uymadığı gibi (c) ve 
(d) fıkralarında verilen misallerde vergi kay
dının aranması şartının kaldırılmaması yolun
dadır. 1936 - 1937 yıllarında yapılan vergi 
tahrirlerinde. Hazineye ait gayrimenkullerin tah
rir dışı bırakıldığı gerçeği karşısında her böl
gede zuhur edecek birkaç istisnai olayı ileri sü
rerek genel kaidenin dışına çıkılanııyacağı aşi
kârdır. ileri sürülen delil 0333 ve 0335 sayılı 
kanunlarla alman tedbirleri o zaman için haklı 
gösteren sebeplerin bugün murtefi olduğu hük
müne getirmeye yeterli değildir. Bu olsa, ol
sa pusuda bekliyeıı birtakım fırsatçıların Dev
lete ait toprakları 100 er dönümlük büyük lok
malar halinde Tutabilmeleri için yapılan tazyik
lere dayanamamanm bir sonucu olabilir. Çu
kurova'da,, Ege ve Karadeniz bölgelerinde 100 
dönüm arazinin fiyatının ne olduğunu acaba 
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komisyon hiç düşünmüş müdür ki; sadece zil-
yedliğe dayanılarak iki yalancı şahidin ifade
siyle Hazine arazisinin yağma edilmesine seyirci 
kalmaktadırlar. Maalesef kcmıisyun Oıu iade 
gerekçesine karşı da tatminkâr ve inandırıcı de
liller ve mesnetler bulmakta aciz kalmıştır. 

Raporun III. ncü kısmı kanunun 33 ncü mad
desinde zikredilen ispat belgelerinin hukukî 
durumunu ele alarak iade gerekçesine cenap 
olarak hazırlanmış. «Yüzölçümü belli miktar
dan fazla çıkan gayrimenkul lerdeki zilyedi iğin 
ispatı için aranılan 33 ncü maddede sözü edilen 
belgeler, hukukî değerlerini kaybetmiş birta
kım vesikalara hukukî itibar sağlamayı hedef 
tutmanı ıştır. Esasen bu bölgelerin kanunda yer 
alması ihdas niteliğinde de değildir.» denilmek
tedir. 

Şimdi 33 ncü maddenin son fıkrasını birlik
te okuyalım. 

«Bunların yüz dönümü geçen kısmının zilye
di namına tesbit edilebilmesi için zilyedliğin ay
rıca aşağıda yazılı belge ve kayıtlardan biri ile 
tevsiki lâzımdır (100 e kadar bir şey yok.) 

a) On yıl veya daha önceki vergi kaydı. 
b) Zilyed lehine katiyet kesbetmiş ilâmlar. 
c) Tasdikli irade senetleri ve fermanlar. 
d) Muteber mütevelli, sipahi, mültezim 

temessük veya senedi. 
e) Kayıtları bulunmıyan tapu ve mülga ha

zine! hassa senedi veya muvakkat tasarruf il
mühaberi. 

f) Gayri musaddak tapu yoklama kayıtları. 
g) Mülkname, Muhasebatı Atîka Kalemi ka

yıtları. 

h) Mubayaa, istihkâm ve ihbar hüccetleri. 
i) Evkaf idarelerinden tapuya devredilme

miş tasarruf kayıtları. 
Açıkça görülüyor ki, sözü edilen belgelerin 

hır kısmının hukukî değerleri kalmamış ve bir 
kısmının da muteber olabilmesi için bâzı şart
ları aranması lâzımgelirken bu dahi aranmaksı
zın maddeye konulması komisyonun aksi mütalâ
asına rağmen değerini kaybetmiş bu vesikalara 
hukukî değer kazandırmaktadır. Ve ihdas nite-
liğindedirler. Başka türlü anlaşılmasına da im
kân yoktur. J515 sayılı Kanunla ve 1034 tarih
li ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Ka
nununun uygulanmasında da bu belgelerin zil
yedliğin ispat delili olarak kabul edilmesinin da

ha az mahzurları olabilir. Fakat il ve ilçelerin 
merkez belediye sınırları dışında kalan gayr i -
menkullerin tapulanmasım esas alan bu kanun
da arazi hukukumuzun geçirdiği istihaleler ba
kımından doğuracağı mahzurlar sayılanı ıyacak 
kadar çoktur. 

Sonra, komisyonun birden fikir değiştire
rek, kökleri asırlarca gerilere giden bu vesika
ları, 1936 - li)37 de yapılan vergi tahrirlerin
den daha sağlam bir ispat vesikası olarak telâk
ki etmiş olmalarının maddi veo inandırıcı delil
lerini ve nedenlerini maalesef raporun hiçbir 
yerinde bulmak mümkün değildir. 

Sonra komisyon acayip bir mantık ve muha
keme tarzıyla «bu belgelere dayanan zilyedlik-
lerin ileri sürülen tehlike1 ve mahzurları önliye-
ceği kanaat ve neticesine varıyor. Yani Devle
te ait arazinin elden çıkmasını önlediğini ileri 
sürüyor. Sözü edilen vesikaların bugün geçerli 
olmaları Medeni Kaiminin aradığı diğer mute-
berlik şartlarının varlığiyle mümkündür. Meri
yet Kanununun 18 ve "19 ucu maddelerine göre 
hüküm ifade ederler. Metinlerde yazılı hakla
rın sonradan zeval bulmadığının ispatı gerekir. 
33 ncü maddede gösterilen ve tescile esas 'ola
cak vesikalar, hukukan muteber ise, bunları 
iktisabi. zaman aşımı aramadan ve yüzölçümüy
le bağlı kalmadan muteber saymak gerekir. Bu 
takdirde de ilişkin bulundukları yer sahiplidir. 
Zilyedlik aramaya lüzum yoktur. Çünkü ger
çek mülkiyetin delilidirler. Değilse bu vesikala
rı ibraz edebilenlere fazla yeri tescil imkânı sağ
lamaktadır ki, bunun da hukukî bir dayanağı 
olamaz. 

İstanbul Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk 
Profesörü İsmet Sungur Bey de bu kanaatte fa
kat komisyon nedense bu ilmî görüşten da ayrı 
düşünmüş ve bunun da nedenlerini açıklama-
mı'ş'tır. Eaporun IV ncü kısmında T274 tarilhli 
Arazi Kanunu ve ziraat arazisi üzerindeki mül
kiyet hakkı konusuna hasredilmiştir. Bu da ia
de gerekçesinin 5 nci maddesine cevap veriyor. 
Bu kışını incelediğimizde, iki konu ile kar
şılaşıyoruz; birincisi 1274 sayılı Arazi Kanunu 
mülga mıdır? Yoksa Medenî Kanunda belirtilen 
maddeleri mi sadece yürürlükten kaldırılmıştır-
Sonunda içtihat kararlarına göre tümünün mül
ga olduğu kanaatine varılıyor. Arazi Kanunu 
mülga olunca da ; ziraat arazisi adı verilen ve 
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eski hukukumuzda «mirî topraklar» olarak va
sıflandırılan arazinin asıl maliki Devlet ve ya
rarlanma haklarının kişilere özel müsaade ve ve
sikalarla verilmesi gerçeği karşısında, bugün bu 
arazileri elinde bulunduranlar malik midir? 
zilyed midir konusu gerçekten etraflı tartışılmak 
ve incelenmeliydi bu raporda. Asıl malik Dev
let olduğu halde bu toprakları eline geçirerek 
tapusunu alan kimselerin durumu dahi tartışma 
konusu olabilecek iken, bu kanun tapusuz mal
ların tapulanmasmı ve 33 ncü madde ise zilyed-
liğe dayanarak mülkiyet hakkı talep ve teshili
ne dayandığına göre, bu raporda bu konu esas
lı bir şekilde incelendikten sonra mantıkî bir 
karar ve kanaate varmak icabederken maalesef 
bundan kaçınılmış ve konu örtbas edilmiştir. 

Ziraat arazisi dediğimiz, Devlet toprakları. 
Anayasa ile bağlı olunmadığı devirlerde dahi 
pek istisnai şartlar altında âmme yararına, de
ğerinin iki katma satılabilirken, bugün bu top
rakların geniş bir kısmının beş parasız olarak 
şahısların mülkiyetine geçmiş olduğu gerçeği 
örtülmek istendiği gibi, 33 ncü maddenin bu
günkü haliyle de yine Devlete ait elde son kalan 
arazilerin de toprak reformundan önce 100 er 
dönümlük lokmalar halinde muayyen şahısla
rın eline geçmelerini sağlıyacaktır. 

Mülga olduğu söylenen Arazi Kanununda 
zikredilen mirî topraklar, Medeni Kanunla 
şahısların mülkiyetine verilmemiştir. Komisyon 
bu hususta müphem ve kısa ifadelerle esas ko
nuya. temas etmeksizin söyle bir kanaat serd-
ediyor. 

«Binaenaleyh, izah edilen bu hususlara za-
m im eten iade gerekçesinde bir taraftan Medeni 
Kanun prensiplerine sadık kalınması hususuna 
işaret edilmesine rağmen diğer taraftan mülga 
Arazi Kanunundan neticeler çıkararak Medeni 
Kanunun düzenlediği zilyedlikle mülkiyetin ikti
sabı müessesesini işlemez hale getirme sonucunu 
doğuran bu zıt görüşe iştirake hukukî imkân 
görülmemiştir.» denmektedir. 

Bu kadar vazıh gerçekler karşısında komis
yonu bu kesin kanaate sevk eden sebepleri tesbite 
maalesef imkân bulamadık. Mülga. Arazi Kanu
nu mülkiyeti inkâr .mı etmişti? Asla. 

.1.274 sayılı Kanuna göre: Arazi beşe bölün
müştü. Mülk arazi, arazii memleket, vakıf ara
zi, metruk arazi, arzii mevat, bunları komis-
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yon raporundan aldım. Medeni Kanun araziden 
yararlanma hakkı yerine mülkiyet esasını getir
miştir. Bu duruma göre, Mirî topraklar Me
deni Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, 
onlardan yararlanmakta olanların mülkiyetine 
otomatikman geçerek tapuya tescil mi edilecek
lerdir? Arazi Kanununda bunlara ilişkin göste
rilen kuralların yerleri nasıl ve ne ile karşıla
nacaktır. Bunları açıklamadan böyle birden bi
re, belirsiz ve konu ile ilgisi olmıyan birkaç sa
tırdan sonra, böyle iddialı ve hukukî dayana
ğı olmıyan bir hükme komisyon varamaz. Bil
hassa bu konu da Cumhurbaşkanının vetosu 
varsa ve halk efkârı bunu yakından takibediyor-
sa, mütalâalar ilmî, incelemeler derin ve et
raflı, karar ve kanaatler bunların mahsulü, mes
net ve delilleri sağlam olmalıdır. Biz bu ka
nundan bir zorlama, Medeni Kanundan büyük 
bir ayrılık, hukukî istikrarı sarsıcı toprak re
formunu engelleyici ve geçici 3 ncü maddesiyle 
de mahkemelerin muhkem kaziye esasını berta
raf eder mahiyette bulmaktayız. 

BAŞKAN — Sayın Tunekanat, konuşma müd
detiniz hayli geçti. 

HAYDAR TUNCKANAT (Devamla) — Sö
zümü bağlıyorum efendim. 

Son söz olarak, şunu belirtmek isterim: Bu 
konu ile ilgili, bu önemli kanunla ilgili birçok 
bakanlıklar var. Meselâ Tarım Bakanı, toprak 
reformu ile ilgili olarak; İmar ve îskân Bakanlı
ğı, Toprak İskân Umum Hüdüıiüğü, top
rak dağıtımı üzerinde, Adalet Bakanlığı 
ve esas mülkün sahibi olarak, Hazinenin 
sahibi Maliye Bakanlığı. Fakat maalesef, 
görüyorum, Hükümet, reformcu Hükümet 
hiç buna aldırış etmemekte; bu kanun bura
da. görüşülürken sadece Tapu Kadastro ile ilgi
li Devlet Bakanı ile kendisini temsil ettirmekte
dir. Buna üzüntümü belirtmeden huzurunuzdan 
ayrılmak istiyorum. Ve bir de bu bakanlıkların 
bu konu ile ilgili mütalâaları bu kanun hazırla
nırken alınmış mıdır, alınmamış mıdır? Bilhassa 
Hükümet gerekçesinin de burada bizim elimize 
şu saate kadar dağıtılmamış olmasını da teessür
le karşılarım. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Ankara) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Arkadaşı
mızın konuşmasının uzatılmasına tüzük hüküm-
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leri mâni olduğu için takyidetmek mecburiyetin- I 
de kaldım. 

DEVLET BAKANİ İBRAHİM SAFFET 
OM AY (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, Hay
dar Tunçkanat arkadaşımız müsterih olsunlar, 
ben burada kabineyi temsilen ve Hükümetin to
punun yetkilerini yazılı olarak haiz bulunuyo
rum. Arzu ederlerse ayrıca müracaat etsinler. 
Hükümet, kadro halinde gelsin, bir kanunun mü
zakeresinde huzurlarınızda bulunsular. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu kanunun le
hinde ve aleyhinde neşriyat yapıldı. Hepinizin 
malûmudur. Seminerler tertibedildi. Sağından 
konuşuldu, solundan konuşuldu. Velhasıl, mem
lekette fikirleri teşevvüşe sevk eden, efkârı umu-
miyeyi bulandıran bir hayli tartışmalar oldu. 
Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanı pek haklı 
olarak bu işin bir kere daha süzgeçten geçmesi 
maksadı ile - hattâ veto kelimesini kullanmıyaca-
ğım - kanunu Yüksek Meclise iade buyurdular. 
Bunun üzerine Hükümetiniz Cumhurbaşkanının 
ileri sürdükleri iade sebeplerini de gözden geçir
di ve tam mânasiyle realist bir görüşle işi ele al
dı. Lehinde konuşanları, aleyhinde konuşanları, 
cümlesini komisyonlar halinde çalışmaya davet 
etti. O derece davet etti ki, bendeniz, aleyhinde 
konuşanlara, lehinde konuşanlara yapılan tebli
gat için kendilerine gönderilen zarfların üzerine 
imzalarını almak suretiyle tebligat yaptırdım. Fi
lân yerde, filân gün ve saatte çalışmalar başlıyor, 
teşrif edin, dedik. Arazi kanunu mülgadır diye 
konuşan insanlar gelmediler. Diğerleri gelmediler, 
bâzıları arzu ederseniz meseleyi sizinle telefon
la istişare ederiz diye cevap verdiler. Bütün bun
lara rağmen Hükümet tam bir soğunkkanlılıkla 
işi ilim heyetinin terazisine koydu. Teşrif eden
lerle tartışmalar yapıldı ve bâzı neticelere varıl
dı. Yani ilmin ışığı esas olarak alındı. Çalışma
larımızın sonucuna göre 33 ncü maddede bahsedi
len vesikaların vazgeçilemez vesikalar oldukları 
tesbit edildi. Arz edeceğim şimdi. Maddenin esa
sının ve esprisinin mahfuz tutulması kabul edil
di. 

Ancak evvelce kanunlaşan şekli, vergi kaydı 
aranmaksızın yüz dönüm iken Sayın Cumhurbaş
kanının, gönderdikleri esbabı mucibenin ışığı al
tında Hükümet bu miktarı elli dönüm olarak ka
bul etmiştir. 
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Bunları bilhassa arz ediyorum. Bizim görüşü

müz komisyonla aynı istikamette değildir. Hükü
metin bir teklifi vardır. Bnnu arz edeceğim, bu
na iltifat buyurulmasını istirham edeceğim. O 
itibarla biraz izahat veriyorum. 50 dönüm olarak 
kabul edilmiştir. Bir birlik içinde bir kişinin yüz 
dönümden fazla senetsizlerin tescilini yaptırama
ması esası kabul edilmiştir. Yani 50 dönüm ııiha-
yeten yine 100 dönüm olarak kabul edilmiştir. 
Yüz dönümden fazlası için ayrı bir sistem var. 
Kademeli bir sistem kabul edilmiştir. Bu esasa 
paralel olarak da ispat bakımından daha temi
natlı esaslar getirmiştir. Ezcümle 50 dönümden 
fazlasında 15 senelik vergi kaydı aranmasını; 
yüz dönümden yukarısı için 1944 tarihinden beri 
vergiye kayıtlı olması şartı aranmıştır. Niçin? 
Maliyecilerle temas ettik. Vergi kayıtları 10 se
nede tasfiye ve imha edilebilirmiş. Bıı itibarla 
1944 tarihini esas aldık. 

Bendeniz Hükümetin görüş ve teklifini bir 
önerge halinde Riyasete takdim ediyorum. Ko
misyon raporunun reddini, o okunduktan sonra 
daha vuzuh verilecek, Hükümetin teklifine iltifat 
buyurulmasını rica ediyorum. 

Ancak, kürsüden ayrılmadan evvel yine Hü
kümetin teklifinde bulunması itibariyle tenkid 
edilen noktalardan bâzılarına cevap arz edece
ğim. Bâzılarının cevabı bana düşmüyor. Komisyo
na düşüyor. Ama, Hükümet teklifinde debuılum-
•maiST itibariıyle nıüşt-ereık bâzı .meseleler var, 
'onlara cevap ııvz edeceğim. 

Şimdi efendim burada bir yağmadan bah
sedildi. Ren böyle yağma ıkelinıeisini bu kadar 
Ilımcım bir ifade ile karışılılyacak değilim. Şim
di aradaışdar, rakamlar vereeıeğim, ve sonra in-
«air'l arına bu yağma nasıl yarpılır diye sora
rım. 1963 yılı sıonu itibariyi! e yani 1950 den bu 
tarafa 5 000 köyde 5 472 687 parsel 56.830 427 
dönüm araai tesbit edilmiıştîr, kadastro tara
fından. O ut allama bu her parsel on dönüm-, 
dür. Bu ç.iıftıçi memleketinde şu tevhitten sonra 
ortalama beher parsel 10 dönüım olduğunu ra
kamla buraya getirdikten sonra yağmadan 
bahsedilmesini biraz abes telâkki ederim. 
(Bravo sesleri.) Kaldı ki, 1 nci konuşmamın 
ilik bölümlüne geliyorum. Hükümet teklifin
de 50 dönüım esasını getirdik. Buna iltifat bu
yuracak arkadaşlar daha çok istiraJhaît içinde 
(bulunmalıdır. 
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Gelelim topraik reformu meselesine; rnuhte-

rcnı. arkadaşlar, topraik reformu ayrı bir şey; 
ibizim bu kanım ayrı bir şey. Bu teknik kanun. 
Memlekette taipulama işiyle alâkalı teıknik bir 
kanundur. Bunun reformla ne alâlkası var? Bu
nu anlamıyoruz. Henüz ilkeleri -belli olımıyan 
bir reformla, Bunun toprak reformunu engelli-
yen 'bir mahiyeti yoktur. Bunun üzerinde ilim. 
adamlarının görüşü bu eillıetten teısıbiıt edilmiş
tir. Raporlar alınmıştır. Hükümet bunun 'top
rak reformunu engelliye c ek. mahiyette olmadı
ğını teshil etmiştir. Nilçin değildir? Çünkü 
Ibu bir tekniik kanundur. Bu kanun bamibaıska 
bir isahaıya hitalbeıtım.e<ktedir. Toprak reformu 
başkadır. 

Devletin böyle soydurul malından bahsedildi. 
Ben bunu e,oik üzüntü ile karşıladım. Devlet, 
millet »civigi'si yalnız Sayın Yıldız arkadaşımı
zın inhisarmda. değildir. Bu memleketin eocuk-
I arıyız. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Görüşe-
lihıı, burada. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Devamla) — Şimdi arkadaşlar, irade 
ve ferman hak tesis edici değildir, mevcut un
surlara ilâveten ayrıca teminat olarak aran
maktadır. Bunu dikkatli olunmalarını tavsiye 
ederim. 

Şurada Haydar Tuçkanat arkadaşımın is
minden bahsettikleri Sayın Prof. Doktor İsmet 
Sungur Bey Medeni Hukuk Prensipleri isimli 
eserinde tahsis an 33 neü maddeye dolkunuyor 
ve burada «ispat belgesi olarak sıralanan ve
sikalar mevcutsa, tashih buyurursunuz rica 
edeceğim; her halde bir zühul var, bu takdirde 
aıyrıca yirmi yıllık zilyedlik aranmamalıdır» 
diıyor. Yani bu vesikaları doğrudan doğruya 
haık ihdas edici mahiyette telâkki ediyor. Yok
sa Tunejkanat arlkadaşımıızın buyurdukları gijbi 
•vesikaları muteber addediyor. İtibardan uzak
laştırmıyor .Buna mukabil biz bu vesikayı tek
rar ediyorum. Hak ihdas edici mahiyette değil, 
ispat edici mahiyette olduklarını bir kere da
ha huzurunuzda .arz etmek isterim. 

Gelelim, hukukan muteber vesika kelime
sine. Salonda haklıyorum, birçok hâhimler, avu
katlar var. Bu hukuk an muteber midir, de
ğil midir? Maddeye koyduğumuz zaman mad
de haşiv olur. Çünkü bunların ibrasında mute-
Iber olacak mıdır, olmıyacak mıdır? Bunu hâ-
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kim, mahkeme takdir, edecektir. Bu derece 
mahkemelerin talkdir hakkına müdahaleye 
hakkımiızl olımasa gerelktir. Kaldıki, muıhterem 
arkadaşlar burada bir şey arz etmek isterim. 
Buıgün beğenilmiyen bu fermanlar, iradeler bu 
Devlete çok hizmetler yapmıştır. Bunu karış
tı rmıyal im. Zonguldak Havzai Fahmiyesi 326 
tarihli iradenin üzerinde bugün 'Oturmakta
dır. Buıgünkü hali bu irade ile muhafaza edil
mektedir. Böyle olmasaydı, buıgün çoktan şa
hısların elinde darmadağın halde olacaktı. 
Onun için 'bunu geçelim, burada misaller, for-
ım'üİler gösterebiliriz. 

Normdan hahsedildi. Muıhterem arkadaşla
rını, rica ederim. Haydar Beyefendinin buyur
dukları gibi baışıka bakanlar burada yok. Beye
fendiler, normların bu kanunda ne işi ve ilgisi 
var? Ta.pulama Kanununda bu tescil şöyle ya
pılacak, bu tescil böyle yapılacalk. Bir kimse
nin zirai normu şu kadar mı olsun, bu fc&-
dar mı oüsun... Affedersiniz, bunlar bambaşka 
bir mevzudur. Hususi kanunlar içinde bulun
ması lâzııugelen bir mevzu. Bu itibarla bu nok
ta i nazarlarını da tashih buyurmalarını ayrıca 
rica edeceğim. Bu kanun çiftçiyi Topraklandır
ma Kanunu ile bağdaşır mı buyurdular. Arka
daşlar, bu kanun mülkiyet hakkını tesbit eden 
ve tapu sicillerinin tanzimini esas tutan mükte
sep haklar sistemine bağlı bir kanundur. Çiftçi
yi Topraklandırma Kanunu ise Devletin kendi 
varlığından hiçbir karşılık ve saire beklemeksizin 
yapacağı bağış mahiyetinde bir şeydir. Böyle 
bir kanunun bünye itibariyle elbette ki, diğer
leriyle bir rabıtası olmaması lâzımgelir. Buna 
ilâveten de bir şey arz edeyim. Şu halde Çiftçi
yi Topraklandırma Kanununda arzu ettikleri gi
bi bu kanuna bir şeyler aktarmak adeta müteca
nis bir şeyin içine ecnebi bir cisim yapıştırmak
tan başka bir şey olmaz. 

Buyurdular ki, kanun çıkarken Toprak ve İs
kân Genel Müdürlüğünün mütalâası alınmış mı
dır? Toprak ve İskân Genel Müdürlüğü malûmu 
ihsanınız İmar ve İskân Bakanlığına bağlıdır. 
Kanun elbette ki, İmar ve İskân Bakanlığının 
mütalâası ve muvafakati alınmak suretiyle hu
zurunuza getirilmiştir. Şimdi sözün burasında 
belki istenıiye istemiye bir hatıraya işaret etmek 
zorundayım. Bu kanun muhterem arkadaşlarım, 
madem ki, böyledir; biraz açayım, mevzuu. Şu 
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kamınım başına gelenleri bir görün. Bu kanun 
1959 senesinde Adalet Bakanlığı tarafından ku
rulan bir heyet tarafından hazırlanmıştır. Bu 
heyet; 

1. — Temyiz 7 nci Hukuk Daire Başkanı Üm
ran öktem. 

2. — Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel 
Müdürü Ahmet Boyacı. 

3. — Hukuk Dr. Hâkim Nejat Tüzün, 

4. __ Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü İs
tişare Komisyon Başkanı Emin Cevdet Aksoy'-
dan müteşekkildir. 

ile; 
Tasarı 15 . 10 . 1959 tarihinde ve falan sayı 

1. ••-•• Adalet Bakanlığı, 
2. — içişleri Bakanlığı, 
3. — İmar ve İskân Bakanlığı, 
4. — Maliye Bakanlığı, 
5. — Millî Savunma Bakanlığı, 
6. —, Tarım Bakanlıklarına gönderilmiş, 

16 . 10 . 1959 günlü yazılarına Bursa, İzmir, 
lötanlbul ve Ankara valiliklerine, 16 . 10 . 1959 
tarihli yazılariylo Siyasal Bilgiler Fakültesine, 
Ankara Hukuk Fakültesine, İstanbul Hukuk Fa
kültesine aynı tarih ve aynı sayı ile; Ankara ve 
Istanlbul Baro başkanlıklarına, Türle Mühendis 
ve Mimar Odalar Birliğine gönderilmiş ve mü
talâaları istenmiştir. Bakanlıklardan ve Ankara 
Barosundan alman müspet mütalâalardan sonra 
Şubat 1960 Cuma günü Devlet Vekilinin riya
setinde bütün bakanlık temsilcilerinin iştirakiy
le bir toplantı yapılmış, müzakere edilmiş ve bu 
müzakereden sonra tasarı Başbakanlığa sunul
muştur. Tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisin
de kurulan Geçici Komisyon tarafından görüşü
lerek kalbul edilmiş ve Büyük Millet Meclisi Ge
nel Kurulunda 9 . 5 . 1960 tarihinde müzake
resine başlanmıştır. 31 nci maddesine kadar mü
zakere ve kalbul edilen tasarının 23 . 5 . 1960 
tarihli oturumda müzakere edilmekte iken Anka
ra ve İstanbul üniversitelerinde cereyan eden 
malûm hâdiseler dolayısiyle gündem dışı söz al
malar dolayısiyle gündem, dışı sözalmalar do
layısiyle Mecliste kavgalar çıkmış, müzake-
ler inkıtaa uğramıştır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi zabıt ceridelerini arzu edenler oku
yabilirler. 27 Mayıs 1960 İhtilâli dolayısiyle ka
ri ük olmuştur. 
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O zamanki tasarı da yüzölçümü (yüz dönüm) 

idi. Tavsan Millî Birlik Hükümeti ve Sayın Na
sır Zeytinoğlu'nun Devlet Bakanlığı zamanın
da yeniden gözden geçirilmiştir. Sayın Vekilin 
başkanlığındaki toplantılarda, şimdi bunun aley
hinde bulunan Temyiz 4 neü Hukuk Dairesi Baş
kanı Feridun Müderrisoğlu da bulunmuş ve ta
sarı üzerinde mutabık kalınarak 5 . 12 . 1960 
günü ve falan sayılı yazı ile tasarı Başbakanlı
ğa Millî Birlik Hükümeti tarafından Başbakan
lığa ve Başbakanlıktan Millî Birlik Komitesine; 
sevk edilmiştir. Başbakanlık 8 Mart 1961 tari
hinde 19115/799 sayılı yazısı ile bu tasarının Ku
rucu Mecliste görüşülmesini teklif etmiştir. Ku
rucu Mecliste görüşülmesi, seçimler-dolayısiyle 
mümkün olamamış, kadük olmuştur. Hattâ Ku
rucu Meclis Komisyonunda zannediyorum Saym 
Sami Beyefendi de bulunuyordu. 

Şimdi burada bir şeyi eklemek istiyorum. Mil
lî Birlik Komitesi Üyesi Pek Muhterem arkada
şım Ahmet Yıldız kürsüye çıktı bu vesikaları di
dik didik etmek istediler. 'Mf endim bu vesika
lar kendilerinin sevk ettikleri metinde de sıra-
siyle aynen mevcuttur, efendim kim sevk ettiyse 
aynen mevcuttur. (Alkışlar) (Gürültüler) 

AITMKT YİLDİZ (Tabiî Üye) — Bu me
sele Komitede konuşulmadı. 

SUPHİ' KARAMAN (Tabiî Üye) - - Türi;i-
yede dört senelik bir geiişme var. Sayın Bakan. 

DUYLKT P, AK ANT İBRAHİM SAFFET 
(»MAY (Devamla} -— !Y!ki efendilin, pelkü, öyle 
olsun. Gönlüm ister ki, bu tenkidler o zaman da 
yapılmış olsun. Seçimlerden sonra Birinci Koa
lisyon Hüküm.eti tarafından' tasarı 9 . 5 . 19(62 
tarih ve saydı yazı iki tekrar Millet M edilsin e 
'sunulmuş ve muta akıp koalisyon hülkiüınıcitîerl 
taraıfıralan beninıse nerek takilbedilımiştir. Tasa
rı için her defa'sında bakan İlıkların .mütalâaları 
aii'nmnışti'r. 

Gelelim bu skm duruma; bu 'Sefer Sayın 
Gumhurbaışkanr tarafından «hir kere dalha. glö-
rüşü'l/mesi» gerekıçcısijy1 e iade buyu ruldüktan, 
sonra da Bakanlar Kurulu, işi tetkik eitmiiŞ', !b ah
dettikleri Sayın İmar - İskân Bakauı, Toprak' 
İskân - Umum Müdiürünıün: bağlı (bulunduğu 
İmar - İskân Bakanı da iniıza etmek suretiyle bu
raya getirilmiştir. Tasarımın mecrası'budur ar
kadaşlar. Böyle olumca daha teminatlı, arkadaş
ları daha çok tatmin edici bir tarz bulduğu-
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muza Hükümet olarak inanııyoruz. Bunu bir 
teklif halinde arz ediyorum. Komisyonun nok
tainazarı değil ama .bizim teklifimizi kabul 
ıbuyunmanızı istiribanı ederek huzurlarınızdan 
•ayruluyıOTUim. 

MUAMMER (BUZ (Konya) — Müsaade 
ederseniz bir sualim var. 

•BAŞKAN — Sayın Balkan, bir daskilka. Bu
yurun sualinizi ısiorumuz. 

.MUAMMER OBUZ (Konya) — Sayın Ve
kil konuşmaları 'sırasında 'bu kanunun Topralk 
Reformu Kanunu ile çelişmediğini, .hattâ alâ
kası dalhi bulunmadığını, 'bu kanunun tekniik 
Ibir kanun olduğunu ifade (buyurdular. Bell
ideniz resmî kaynaklardan edindiğim malûmata 
giöre, halen Hazinenin elinde 1961 den beri 
tevzii durdurulan 7 milyon dekarlık saıhip&iz 
ve tapuda nıukaıyyedıolimıyan arazi mevcut
tur. Bunun yüzde 80 i eşihaısı bükmiye veya, 
ıhakilkiyenin elindedir. Şimdi Tapulama Ka
nunu tapusuz gayrinıenıkute tasarruf iımlkânı 
babışeıttiğine göre, yeniden tapulan.aealk ara
ziye, bu Haızineni'n elinde bulunan 7 milyon. 
dekarlık arazinin. % 20 si kalacaik.. Toprak 
reformu ile ilk hamlede dağiıtıılaıcak arazi hu 
miktara düşmüş olacaktır. Binaenaleyh, tıop-
raık reformunu baltaliamaıklta ve 'bu 'kanun, çı-
karılmaısını Anayasanın emrettiği bu kanuna 
•mnigaıyir bulunmalktadır. Reform Kanunu be
li ut ilmeden bu kanunun bu işelkilde tertiplen-
nıeisi. maıkûl müdür'?-. 

ıDEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Devamla) — Efendim, arz ettim; Top
ralk. reformunun henüz ilkeleri dahi ilân edil
miş değildir, ıbu 'bir. 

İlkeleri ne 'olunsa olsun, nasıl gelecek 
olursa olsun, Ibu kanunla! .alâkası bu bakımdan 
lolamatz. Bu tamamen tapu ve kadiasto işlerini 
tanzim eden 'biı* kanundur, tapulama şöyle, 
şöyle yapılsın diyen bir kanundur. FiDhakika 
bugün topralk komisyonlarında teslbit edilmişi 8 
milyon dönüm kadar arazi varıdır. Derler ki, top
rak komisyonlaırı tevzi edecek arazi bulamıyor. 
t'şlte isiz de burada söylüyıorisunuız, ben de söy
lüyorum, Buıgün ellerinde bulunan 8 nıiliyon 
dönıümı ara&i var. Bir taraft,ani topraksız insan
lar bekler dururlar. Bunu tevzi etımemişlerdir 
zamanımda. Nasıl ısöyliyeyim ? 
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iSUPHİ KARAMAN (Talbiî Üye) — Bir 

sualim, var efendim. 
BAŞKAN — Bir dakika buyurun Fikret 

Bey. 

-Fl'KRET GÜNDOÜAN (İstanbul) — Muh
terem Reis Bey bir aydan beri seçilmiş bulun
duğumuz bu Mee liste, son günlerdo getirilen 
sın kanun (hakkında kâfi malûmata saıhiibölma-
idığımuz için, Muhterem Sırrı Atalay'ın dünkü 
'konuLşmalariına baştan aşağı iştirak e diyoruz. 
(Sual, sual sesleri.) 

'BAŞKAN — Sualinizi slorunuz efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Suali

mi sorabilmek için bir başlangıç yapmak mecbu
riyetindeyim. 

Bx\ŞKAN — O halde sizi sıraya yazıyorum, 
söz vereceğim. Şimdi buyurun oturun. 

Buyurun, Sayın Kaplan. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) _ Efendim, 

şu anda Sayın Bakanın verdiği cevap beni tat
min etmedi. Bugün Hazinenin verdiği toprak 
miktarı ve toprak reformu halinde topraksız 
köylerin ihtiyacına yetecek miktarda, mıdır? 
Değil midir? (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, sorsunlar. 
(Münasebeti yok sesleri) Münasebeti yoksa, Ba
kan münasebeti yoktur, diye cevap verir. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) —- Efendim, 
bilâhara bunların yeniden alınması bir değer 
sarf etmesi, bir para sarf etmesi mevzuubahis mi
dir, değilimdir? bu toprak reformunu yapmak 
için. 

Aydınlatılması icabeden nokta : Anayasa 
toprak reformunu öngömüştür. Bu kanunu is
ter istemez Anayasanın ruhu ve espirisi içinde 
mütalâa etmek bu Meclislerin görevidir. Hiçbir 
kanun Anayasanın ışığından mahrum olarak bu 
Meclislerden geçemez. 

DEVLET BAKANI 1. SAFFET OMAY (De
vamla) — Bu miktar arazi toprak reformu için 
yeter mi, yetmez mi? Müsaade ederseniz; bunu 
toprak reformu kanunu geldiği zaman mevzu-
bahsolur ve ozaman sorarsınız. Bu kanunla bir 
alâkası ve münasebeti yoktur. Hem bende yet
kili değilim; bu bir. 

İkincisi, geri alma meselesine gelince; efen
dim, bir kimse kanuni iktisap sebeplerine isti
naden bir gayrimenkule sahibolmuş ise bunun 
Devletin umumi kanunları İstimlâk Kanunu 
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v. s. ile istimlâki bahis mevzuu olursa bu bam
başka bir meseledir. Bir kimse, siz Ibir gayri-
'nı en kule iktisap sebeplerine istinaden haklı se
beplerle sahipseniz, mutasarrıfsınız. Yarın bu
nun istimlâki, elinizden alınması icabederse o 
zaman başka türlü. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sizin için 
bir külfet var mı? 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Devamla) — Yok efendim, şimdilik biz 
!böyle bir külfet görmüyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ağırmash 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) —Efendini, 

değerli Bakan buyurdular ki, Hükümeti kül 
halinde temsil ediyorlar kendileri ve elbette 
böyle olmak lâzımgelir. Bu itibarla konu ilgisi 
dolayısiyle Anayasanın âmir bir hükmü olması
na rağmen, Hükümetin hâlâ toprak reformuna 
niçin gitmemiş olduğunu anlıya mı yorum. (Gü
rültüler.) 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) - Ne 
alâkası var, fon ne biçim sual? 

BAŞKAN — Buyurun, Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — ikinci 

bir nokta, muhterem arkadaşım çiftlik sahibi 
herhalde. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) Çift
lik sahibi değilim, ama sualin alâkası yok, çift
liğim olduğu zaman sizinle görüşürüm. (Gürül
tüler. ) 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Gürül
tü 'bittikten sonra arz edeyim. (Hiç söyleme da
ha iyi, sesleri.) 

Ben Kadri Kaplan arkadaşımızın suallerini 
şöyle anladım; hepimizce arzu edilen gerçekten 
vatandaşların halen istismar ettikleri toprakla
rın kendi ellerinde böyle büyük iktisaplara yol 
açıldığı takdirde 33 ncü madde ile ilerde toprak 
reformu yapıldığı zaman... (Bunlara cevap ve
rildi, sesleri.) İktisapları muayyen ölçü dışın
dakiler... (Bakan cevap verdi, sesleri) (500 dö
nümün, bin dönümün ele alınması halinde Dev
letin ihtiyar etmek mecburiyetinde kalacağı kül
fetlerin hesabedilmesinin gayet yerinde bulun
duğunu zannediyorum, foeyefendi... (Gürültü
ler.) 

SELÂHATTÎN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan Heyeti siz mi idare ediyorsunuz, 
yoksa arkadaşlar mı? (Gürültüler, sıralar ara
sında münakaşalar.) 

DEVLET I i AKAN İBRAHİM SAFFHT 
OMAY (Ankara) —- Muhterem arkadaşlarım, 
müsavide ederseniz... 

BAŞKAN — Kavga etmeyin efendini, sual
ler tekrar ediliyor. 

DEVLET DAKANİ İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Devanda) - - Muhterem arkadaşlarını, 
müsaade ederseniz... Niyazi Dey bir dakika din
leyin de cevap vereyim. Hükümet toprak refor
mu kanun tasarısını hazırlamakla meşguldür. 
Va'dinc sadıktır. Zannederim ki, tatilden sonra 
huzurlarınızda olacaktır. 33 ncü madde ile biz, 
büyük iktisaplar olacağına, memlekette eğer hâ
kim varsa, kaani değiliz. Biraz evvel arz ettiğim 
gibi yapılan kadastro teshillerine güve, ortalama 
dönüm miktarının ne olduğunu açıkladım. Her 
halde dikkatlerini/den kaçmış olacak. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Inceoğlu. 
M. YILMAZ İNOEOOLU (Afyon Karahi-

sar) — Efendim, çiftçiyi topraklandırma komis
yonları köy namına meraları ayırırlar ve ayrıca 
Hazine üzerine tescil ettirirler. Şimdi bu kanun 
çıktıktan sonra evvelce bu o zaman muteber .sa
yı] mıyan vesikasını ileri sürerek iptal ve tescil 
dâvası açabilecek midir, açamıyacak mıdır? 

DEVLET BAKANI t. SAFFET OMAY (De
vamla) — Böyle bir iptal ve tescil dâvası mevzu-
ııbahis değildir. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, buyurun. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Hükü

met tasarısında 100 dönüm olduğunu arz ettiler. 
Millî Birlik zamanındaki tasarıda bu miktarın 
ne olduğunu ifade etmediler. 

DEVLET BAKANI t. SAFFET OMAY (De
vamla) ^- 20 dönümdür. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — İkincisi 
bu tasarı Meclisten geçtikten sonra efkârı um il
miyede, zannediyorum zabıtlarda aynen vardır, 
sağdan, soldan bâzı teşevvüşlere mucip yaym ve 
konuşmalar oldu. Ve efkârı umumiye bulandı. 
Bunun üzerine Cumhurbaşkanı kanunu veto etti
ler. Cumhurbaşkanının kanunu veto etmesi «Ba-
rıkai hakikat, müsademei efkârdan» doğsun diye 
mi, veto etti, yoksa bu bulanık havadan dolayı mı 
veto etti. Ben şahsan bunu belki de yanlış an
ladım. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Devamla) — Aman efendim rica ede
rim. Sayın Cumhurbaşkanı yaratılan havadan, 
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çok haklı olarak bunu bir kere daha Meclise gön
derdi. Hattâ veto kelimesini kullanmayı dahi 
doğru bulmuyorum, iade buyurduklarını arz et
tim, beyefendi. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Hükümet 
bunu arzu etti mi"? 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OM AY (Devamla) — Hükümet bunu, Başbakan 
bu havadan sonra Reisicumhur hazretlerine arz 
etmiş ve bir kere daha görüşülmesinin uygun ola
cağını söylemiştir. Ve sonra da tetkikler yapıl
mış ve daha salim bir neticeye varılmıştır. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Batur. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Bu kanun tatbik 

edildiği takdirde eşhası mütegayyibenin mallarını 
almak ihtimali vardır. Bu suretle Hazine inalla
rı şahıslara geçer. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Devamla) — Efendim, eşhası mütegay-
yibe mevzuunda, biraz evvel Kâmil Coşkunoğlu 
arkadaşım çok güzel izahatta bulundular ve ben 
de takdirle karşıladım, hakikaten güzel konuştu
lar. Biz aynı noktai nazardayız. Böyle bir şey 
mevzuubahis değildir. Eşhası mütegayyibenin 
malları hususi kanunlarla Hazineye intikal etmiş
tir. Bunların hiçbir suretle yeniden iktisabı mev
zuubahis değildir, mümkün değildir. 

SUPHt BATUR (Sinop) — Benim aldığını 
'rapora göre yedi milyon dönümdür, yine bize 
verilen nisbetlere göre bu yedi milyon dönü
mün yüzde sekseni işgal altındadır, yani aşağı -
yukarı beş buçuk milyon dönümü geçmektedir, 
işgal altındaki arazi, bu arazinin akıbeti ne ola
caktır? 

Arkadaşlar beni mazur görün, toprak tev
zii uzun müddet durdurulmuştur, çünkü Top
rak reformu kanununu beklemektedir. Yedi bu
çuk milyon dönümden işgal altında bulunan bu 
beş buçuk milyon dönüm arazinin akıbeti ne 
olacaktır? 

DEVLET BAKANİ İBRAHİM SATFET 
OMAY (Devamla) —- Aınriıı, Zeyd'iıı toprağı na
sıl işgal edilebilirse, Hazine arazisi veya tevzi*1 ta
bi tutulacak arazi de o şekilde işgal edilebilir. Ve 
fuzuli işgallerin ayıklanması, temizlenmesi umu
mi kanun hükümlerine göre yapılır. 

SUPHt BATUR (Sinop) — Bu kanun çıkar
sa, Vekil Bey cevap verdiler ama teselsül etme
si için soruyorum, bu kanun çıkarsa Toprak re-
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formu kanunu Türkiye'de tahakkuk edebilir ini? 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Ankara) — Eder. Bu kanun, tatbikat 
bakımından toprak reformunu kolaylaştıracak
tır. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — (fene dediler ki, 
Vekil Bey, benim salâhiyetim var. Bizim sorma
mıza mâni değil. Bu kanunla Maliye, İmar - İs
kân Tarım, Adalet Bakanlığı ve hattâ Köy Ba-
kanlıklariyle mutabakatları var mıdır? 

BAŞKAN •—- Mutabakat olmazsa imza etmez, 
Sayın Batur. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Devamla) — Efendim, Bakanlar Kuru
lunun bu mevzuda ki kararıdır. Bahis buyuru -
Jan arkadaşların cümlesi kanunu benimsiyerek 
imza etmişlerdir. Benimsemeselerdi zaten kabi
nede kalmamalaı 

BAŞKAN — 
ı I azını gelire ti. 
Bu vurun Savın Tunckanat. 

HAYDAR TUNOKANAT (Tabiî Üye) — 
L fendim Sayın Ba'kan, Sayın .Mustafa Yılmaz 
Inceoğlu'nun sorularına cevap verdiler. Dediler 
ki: «Bundan evvelki kanunla 20 dönümden faz
lası Hazineye kaydedilmiş olan mallar, bu, ka
nun çıktıktan sonra açılacak dâvalarla geri alm-
mıyacaktır. Halbuki geçici •) ncü madde bunu 
şöyle söylemektedir: 5602 sayılı Kanunun lo ncü 
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesine dair 
olan 6335 sayılı Kanun gereğince yapılan tes
hillerde veya açılan tescil dâvalarında, zilyedli-
ğe mütedair diğer şartlar mevcudolduğu halde; 
vergi kaydı bulunmadığından tamamı Hazineye 
maledilen gayrimenkullerin, 100 dönüme kadar 
olan kısmı (100 dönüm dâhil) bu kanunun 33 
ncü maddesi hükmüne göre tahassül eden ikti
sap şartlarına istinaden zil yedi eri adına tesbit 
ve tescil olunur. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Ankara) — Efendim arkadaşımın so
rusu bir tescil dâvası idi. Bununla alâkalı değil. 
Tavzih ederim. Dâvadan bahsettiler. 

MUSTAFA YILMAZ İNOEOOLU (Afyon 
Ka.rahisar) — Müsaade buyurun, Toprak ko
misyonları tarafından tescil edilmiş; yahut Ha
zine üzerine tescil edilmiştir, vaktiyle. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Devamla) — Buyurdunuz ki, dâva hak
kı var mıdır? Yani dâvadan bahsettiniz. Madde-
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de dâvadan bahis yoktur Beyefendi. Yanlış an
laşılmasın, okumanızı tavsiye ederim. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Geri alınması?.. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Devamla) —• Geri alma mevzuu ayrı 
bir müessesedir. Dâva müessesesi ayrı, dâva di
ye bahsettiniz sualinizde. 

ADALET PARTİSİ GRUPU BAŞKANİ İH
SAN SABRI OAĞLAYANGİL (Bursa) — Muh
terem arkadaşlarım, bu kanun ha'kkında konu
şan bâzı arkadaşlarımız öyle bir hava yarattılar 
•ki, Devlet ve Hazineye ait topraklar İm kanun 
çıktıktan sonra 88 ncü maddeye istinaden Dev
let ve Hazinenin elinden geri alınıp hususi mül
kiyete intikal ettirilecektir. Galiba konuşmalar 
çok nazari cereyan ediyor. Bendenizin 80 sene
lik Devlet hizmetinde ömrüm geçti, 15 i. de ida
rede. Bugün Türkiye'de boş, ekimsiz sahipsiz 
toprak yoktur. Bu toprak ya Devletin elindedir, 
ya eşhasın elindedir. Ne diyor 88 ncü madde? 
«20 .senedir zilye-dliğini ispat eden..» Peki, 20 
sene zarfında bu adam zilyedliğini şahit ikamesi 
suretiyle ispata kalkıştığı vakit, eğer hilaf bir 
iddiada ise- dâvaya müdahil olan Hazinenin bu
nun aksini ispat için şahit ikame etmesi müm
kün değil midir? Dâva sarih. Dâva açılmış. 20 
senelik bir zilyediik ispat edilecek. Ve bu top
rakların hepsi de halen işgalde. Devlet çiftlikle
rinin. sınırları malûm. Devlet kendi arazisine te
sahup etmiş. Ahmet, Mehmet kendi yerlerine 
oturmuşlar. 

O halde gasbedileeek şey nedir? Ben Sayın 
Yıldız'ı hüzünle dinledim. Bir dâvaya inanmış 
bir insan onu samimiyetle müdafaa eder. Fik
re hürmet hepimizin şiarı olsun. 

El betteki hürmet edeceğiz. 
Fakat ne buyurdular?.. Kendi mülkünü soy

duran Devlet ahmaktır. Şuracıkta duralım. Kim 
soyuyor bu mülkü, bu kanun kime ne veriyor?.. 
Türk köylüsüne şahitli ispatlı, ispatlı mülkiyet 
hakkı iddia etmek.. Karşı tarafın da müdafaa 
hakkını asla ihlâl etmeme kaydı ile hak kazan
dığı takdirde toprak sahibine zaten o anda, o 
esnada oturduğu toprakta hak kazanma iddiası 
veriyor. 

Burada milletin hakkını müdafaa ediyoruz 
diye, topyekûn bir milleti yalancı ve bir Hükü-
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nıeti de ahmak hafine getirmenin millet men
faatine, millet aleyhine hükümler çıkarmanın 
yeri yoktur. Millet menfaatini müdafaa ediyor. 
Kim soyacak? Türk köylüsü sürüp biçtiği 
toprağı mahkemeye gidip bütün karşı tarafın 
müdafaa imkânları açık ve serbest iken hak ka
zanıp toprağa sahibolacak. Millet menfaatine 
Millet yararına bu hakkı elinden almak için bu 
şekilde bir beyana iltifat etmemiş olmalarını te
menni ederdim. Evet, madde insana biraz endişe 
verir. Belki bu maddenin şahit ve ispat hakkın
dan istifade ederek iki, üç yolsuz iş olabilir. 
Ama topraklarımızın hali malîmi. Dede yadigâ
rı toprağını ispat edememe yüzünden elinden 
kaptıran köylülerin acıklı halini idari hayatı
mızda gördük. Umumi hukuk prensiplerinde bir 
masumu mahkûm etmektense bir mücrimi tebrie 
etmek imkânı varken şuracıkta küçük bir suiis
timal kapısı acık duruyor, diye bu kadar taas
supla bu madde üzerinde yürümenin, ben isabe
tine kaani değilim. Fikirlerine hürmet ediyo
rum, Fakat kendilerine arz ediyorum, şahit ge
tirecekler, karşı tarafta, maliye de müdahale 
edecek, o da hilâfına şahit getirmek hakkına sa
hip dâvaya müdahale etmek hakkına sahip. 

Toprak reformu buyurdular. Toprak refor
mu hazırlanan ülkelerde ve tatbik edilen mem
leketlerde hangi Devletin elinde en büyük top
rak rezervi varsa o devlet toprak reformunda 
muvaffak olmuştur? Toprak reformu devlet, 
toprağını dağıtmak suretiyle yapılmaz. Mevcut 
toprağın dağılışını ayarlamak suretiyle yapılır. 
Belki, zammetmek, optimalleri normal hale ib
lâğ' etmek suretiyle yapılır. Devlet elindeki top
rağı dağıtmak toprak reformu sayılmaz. 

Ben, Sayın Bakana iştirak ediyorum. Bu bir 
teknik kanundur, mülkiyet hakkını tesbit edi
yor, toprak reformu ile ilgili değildir, engelle
mez, kolaylaştırır. Hilâfına düşünenler buluna
bilir. Ona da hürmet ederiz ama hilafını müda
faa ederken devleti ve milleti nâbeca sözlerle 
tavsif etmenin bu kürsüde yeri olmadığını ifade 
etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Bat ur. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Sordum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Selâhattin Özgür. 

SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan ve üyeler Tapulama Kanunu tasa
rısının Savın Cumhurbaşkanı tarafından tek-
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rar görüşülmek üzere iade edilmiş olması: Efkâ
rı ıımıımiyede ilim çevrelerinde ve gazetelerde 
çeşitli tartışmaların yapılması vatandaşın me
sele ile yakın alâkası ve memleketin âcil bir ihti
yacı olan toprak reformu dolayısiyle işin ha
yati önemini ortaya koymaktadır. 

Kanun tapulama işlerini .süratlendireceği ge
rekçesi ile getirildiği için, (hele ifadelere göre v/c. 
60 tapusuz arazinin bulunması hasabiyle) bir 
ihtiyacı karşılıyacağı şüphesizdir. 

Bugün üzerindi; durmak islediğimiz mese
le Devlete ait toprakları mülk edinmede Dev
let ve kişilere ilişkin menfaatlerin düzenlenme
sinde göz önünde t ut ulaçtık ölçülerin nasıl ol
ması lâzımgeldiğidi r. 

Toprak üzerindeki hakların şu ve bu devir
deki şekilleri üzerinde münakaşa ve mukaye-. 
se yapmıyacağım. ilerek bu kürsüden ve gerek
se bu işte ihtisas yapmış erbabı tarafından me
sele mebdeinden bugüne kadaı derinden, deri
ne tahlil edilmiştir ve münakaşası yapılmıştır. 
Netice olarak ortada halledilecek bir problem 
vardır. O da toprağın hak sahiplerine verilme
si. topraksızların topraklandırıl ması ve topra
ğın veriminin dolayısiyle zirai istihsalin artırıl
masıdır. 

Şimdi elimizdeki tasarıya bakacak olursak 
ihtiyaçlara cevap vermekten çok uzak olduğu 
gibi halen meri mevzuatımıza dâhil Türk Me
deni Kanununun 639 ucu maddesini de süresi 
belli olmıyan bir zaman için ortadan kaldıra
caktır. Yani biz Osmanlı toprak haklarından 
olan yararlanma hakkından başlıyarak Türk 
Medeni Kanununun zilyedliğo ait hükümlerini 
de fersah fersah geçerek bir noktaya gidece
ğiz ve bu şekilde neyi halledeceğiz anlaşılması 
güç geliyor insana. Hele karşımızda toprak re
formunu getireceğini va'deden bir Hükümet 
olursa bu ifrattan tefrite gitmektir. Bu yolda 
giden, kendi arabasına taş koyan zihniyettir. 
Her vakanın bir tarihî gelişi vardır. Sizlere 
şimdi 1950 senesinin 22 Martına götürerek o ta
rihte yürürlüğe giren 5602 sayılı Tapulama 
Kanununun 1:3 ııcü maddesinin (D) fıkrasını 
okuyacağım. 

«Tapuda kayıtlı olmayıp da en az 10 yıldan 
beri malik sıfatiyle fasılasız ve nizasız zilyed-
liği belgelerle veya bilirkişi sözleriyle sabit 
olanların zilyed adına tesbit ve tescil» olunaca-
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ğı kabul edilmiştir, ü tarihten sonra olanlara 
göz atarsak şunları görebiliriz. Bu gibi arazi 
işgalcileri iki kişinin Ibeyan ve ifadesi ile elle
rine geçirdikleri arazileri, miktarları ne olursa 
olsun namlarına tesbit ve tapulamaya gitmiş
ler, bunun neticesi Devlet toprakları süratle 
elden çıkmış, Toprak Kanununun uygulanması 
imkânsız hale gelmiş, köylerimizde dağıtıma el
verişli toprakların Hazine adına tescili hemen 
hemen imkânsız hale gelmiştir. Tapulama komis
yonları Hazine için dere, tepe, yamaç gibi ziraa-
te elverişli olmıyan yerleri bulabilmişlerdir. 

Diğer taraftan birçok şahıslar bu devre 
içinde ham toprağı, ve meraları açarak kendi
lerine topulatmışlardır. Ve bu devrede kanun 
boşluğundan yararlananlar daha fazla köy ile
ri gelenleri ile varlıklı kimseler olmuşlardır. 
Bu noktayı bilhassa söylüyorum arkadaşlar. 

1 sene sonra 9 . 3 . 1954 tarihinde 5602 sa
yılı Topulama Kanununun 13 ııcü maddesini 
tadil eden 6335 sayılı Kanun çıkarılmıştır. 

6335 sayılı Kanunun gerekçesinde ne yazdı
ğım okuyalım. 

«Esasen kayıtsız ve senetsiz olan bu gibi 
gayrimenkul inalların bilhassa Hazineye aido-
lup, olmadığı keyfiyeti tapulama esnasında bilir
kişilerin bu hususları açıklamayı p ancak zilyed 
lehine söz söylemeleri yüzünden, dikkat edin 
arkadaşlar. Bunu bir kanun gerekçesinden oku
yorum.» Tesbit edilnıiyerek ıbizzarure zilyed 
namına kaydedilmek suretiyle Hazineye ait yer
lerin fuzuli işgalcilerin eline geçmesine meydan 
verilmiştir.» denilmektedir. 

Böylece bugün toprak reformunun yüzde 
yüz aleyhine olan durumun o zaman dahi açık
ça hissedildiğinin bir delilidir. 6335 sayılı Ka
nunla yapılan tadilâttan sonra bile Hazine top
raklarının fuzuli işgalciler tarafından ele geç
mesi önlenememiş 20 dönümden fazla arazi 
20 şer dönümlere bölünerek kaçırılmaya baş
lanmış, buna muvaffak ol a mı yanlar tesbite iti
raz etmek suretiyle arazinin yıllarca ihtilaflı 
kalmasına ve icar vermeden eskisi gibi fayda
lanmalarına ve topraksız çiftçilere toprağın 
dağıtılmasına mâni olmuşlardır ve topraksızlar
la bu toprağı ele geçirenler arasında çetin çe
kişmeler olmuştur. 

Şu kısa gözden geçirme bile bize hakikatle
rin ne olduğunu ifade etmektedir, 
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Maalesef eldeki tasarı 20 dönümü 100 dönü

me çıkarmak ve mahsus maddelerindeki vuzuh
suzluk dolayısiyle birçok haksızlıklara sebebi
yet vereceği gibi aşağıda sıralıyaeağım mahzur
ları da vücuda getirecektir. 

1. 100 dönüme kadar işgalli arazi iki bilir
kişi marifetiyle işgalci namına tescil edileeek-
tiı\ 

2. 6335 sayılı Kanun tatbikatına tâbi olan
lar 20 dönümden geri kalmış 100 dönüme ka
dar olanları da işgal etmek suretiyle Hazine re-
zevrelerini % 80 kadar tüketmiş olacaklardır. 

3. Yeni hazırlanan Toprak Reformu Kanu
nu ile arazi parçalanmasının önüne geçilmeye 
çalışılırken arazi ifraz, taksim, miras suretiy-
I e parçalanacaktır. 

4. Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa gö
re emek ve para sarf edenlerin yanında bu ta
pulama kanunu ile emek ve para sarfetmeden 
tarla açanlara da bu hak tanınmış olacaktır. 

5. Toprak reformu sadece kâğıt üzerinde 
kalacaktıi'. 

Hulâsa olarak; toprak reformuna mâni olu
cu Türk Medeni Kanununun 639 ncu maddesi
ni tadil ettirici, Hazine topraklarını şunun bu
nun elinde hukukî teminata kavuşturucu olan 
bu tasarının alâkalı maddelerinin ihtiyaca göre 
tadili ile vuzuha kavuşturulması zaruretine ina
nıyorum. 

Sözüme son verirken, hatipleri büyük sükû
net ve itidal ile dinliyen ve tebessüm eden Sa
yın Bakan ve erkânını gösterdikleri çabadan 
dolayı tebrik eder, Allah'tan kendilerinin hak
lı çıkmasını dilerim. 

Saygılarımla. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın özden, tabiî aleyhinde 
değil efendim. Aleyhinde ise komisyonda bu
lunmanız itibariyle konuşamazsınız. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Komisyon
da bulunduğum için ne yolda konuşacağımı bi
lirim. 

BAŞKAN — Komisyonda bulunmak, ne 
yolda konuşmayı bilmeye kâfi gelmez efendim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Kâfi gelir 
Reis Bey. 

BAŞKAN — Tüzüğü bilmek lâzım. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Onu da bi

liyorum efendim. 

BAŞKAN —- Münakaşayı bırakalım, devam 
ediniz efendim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) •— Çok kıy
metli Senato Başkanı, kıymetli senatörler, bu 
kanunun çıkması zaruridir. Çünkü tekniık bir 
kanundur. Türkiye'de mevkii meriyette bulunan 
Medeni Kanunun ana hükümlerini, mülkiyet 
esaslarını sarsmak gibi bir düşünceye bizim 
tahammülümüz olmamak lâzımgelir. Çünkü Ka
nunu Medenide, mülkiyete taallûk eden me
seleler ele alınım iş, esasları derpiş edilmiştir. 
Bu kanun, bu tasarı Medeni Kanunun mülki
yete taallûk eden esaslarını rencide etmiyor. 
Bilhassa muhterem hatipler tasarının 33 mcü 
maddesindeki 'beyyinelere ilişmektedirler. Bu 
ibeyyineler ıbilirkişi, belgeler ve işahifc beyanla
rıdır. A ilk adaşlarımızın bir kısmı burada şahit
lerin yalan siöyliyeeekterinden, bilirkişilerin 
yalan »söylemekte olduklarının bâzı ^belgelerde 
işaret edildiğinden bahis buyurdular. Ben bu 
belgelere de (itibar edemiyorum. Niçin? Çünkü 
bilirkişiler eğer yalan söylemişlerlse, eğer şa
hitler hilafı hakikat boyanda b ulunmuş! ars-a:, 
'Türk Ceza Kanunu müeyyideleri ile karşı kar
şıyadır. Ve yine karşı karşıya olacaklardır, Bu 
itilbarla bu ciheti düşünmeye lüzum ve zaru
ret gömülüyorum. Alyriıca dijyor, fıkraların ni
yeti ndo bunların yüz dönümünü ıgeçen kıs
mının zilliye d naıiıuna te'sibiti edilmesi için zil
yedi iğin aynıca aşağıdaki 'belgelere de istina-
dettiLeisi lâzım'okluğuuu ve ayrıca teyit müey
yidesi •olarak kalbuf edilmektedir. Şu halde 
mücerret 10 yıl veya d'alha önceki vergi kay
dı, bir adamın üzerinde •bulunduğu bir gayri
menkulun silki mülküne dâhil olmasını temin 
etmiyor. Bu <bir delil 'bir beyyine maıhiyetin-
dedir. Bunları okuyunca, mülkte rem arlkadaşr-
mız ibirdenlbire feveran ediyorlar ve hu beyyi-
ııîelerle mülklerin yedden yed'e geçeceğini ve 
Devlet arazisinin tamamen kendi mülklerine 
itihai edileceğini düşünüyorlar. Ben bu düşüm
ce iılo Iberaber değilim. 

ıMulh'terem arkadaşlar, bir parça da tasarıyı 
şöylece genişçe tetkik odeıisok bu ıgi'bi dâlva-
larda hâkimin, ceza hâkimi gilbi hareket eb-
iLiıek mevkiine getirildiğini görürüz. Hukukçu 
kıy metili arkadaşlarım, benden çok ilerde, 
mahkeme reislikleri yaıpmış, Temiyiz Mahkeme -
'sinde bulunmuş, 30 - 40 senelik hukukçu ar
kadaşlarımız vardır. Onlar da pekâlâ ibilirler 
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kî, Hukuku Usulü Muhakemeleri Kanununda 
-hâkim delillerle mukayyettir. ilmi hâkim. bir 
(kıymet ifa.de etmez. Hukuk malhkemesine taal
lûk etmesi icaıbeden hu kanunun hukuk: uısıılü 
muhakemeleri çerçevesi içinde dâvaları mü-
,'talâa etmesi ve ona göre karar vermesi ica-
Ibederken tasarının 54 n>oü maddesiyle Ceza Mu
hakemeleri Uısulü Kanunumda, ceza hâkimi 
nasıl (hareket edecekse .ona göre bir hareket 
tarzı derpiş etmiştir. Yani Devlet arazisinin1 

Vqya. her hangi. bir şekilde bir gaıyrimenlküliün 
halkasının uhdesine geçmemesini temin ediiei 
vâsi ıtakdir hakikim hâkime !bw madde ile tanı
mıştır. 

Müsaade bııyurur'sanrz bir nebze şunu oku
yacağım, : Taisarımaı. 54 ncü maddesi şöyle di
yor, «Hâkim, tarafların delillerini topladıktan 
ttoııra re'sen - dikkat buyurmamızı rica ede
rim - hukuk hâkimi re'isen hiçjbir dâvaya mü
dahale edemez. Ve hiçjbir dâvanın delilini tet
kik edemez.. Burada «Re'ısen» tâibiri luıManilmış-
tır. Re'sen tahkikatı ıgen işi etmek lüzumunu 
ıgördüğü diğer delilleri toplamak ve delilleri 
'Serbestçe takdir etme yetkisini haizdir. Boşan-
ıtıa dâvalarında Kanunu Medeninin 150 mad
desindeki delilleri şerh esile e takdir eîtme yet
kisin in de üzerinde suiiıgenerist bir madde sevk 
edilmiştir 'ki, zannediyorum ıbu madde Türk 
(hukukuuda yeni bir yol açmıştır ve açmakta
dır. Ve bellki de bu yol ileride başka bir re
formu getirebilecektir. Bu kadar takdir hakkı 
tanınmış olan ve tıpkı re'sen yemin teklifi gibi, 
re'sen de böyle hakkı, Türk Ulusu namına 
hakkı kazayı istimal eden ve hiçbir suretle ken
disinin tarat tutmıyacağı aslolan bir hâkime re'
sen takdir hakkı verilmek ve tevsii tahkikatı iea-
bcttirecek delilleri de araştırma yetkisinin veril
miş bulunması bütün şüpheleri ortadan kaldırır 
bir durumu ihdas ettirmektedir. Bu itibarla kıy
metli arkadaşlarımın deliller noktasından ve her 
hangi bir suretle bir gayrimenkulun başkasının 
uhdesine geçirileceğine taallûk eden itirazlarını 
ben yerinde görmüyorum. Senelerdir bu mesle
kin içinde bulunmuş, kürsünün altında ve üstün
de vazife almış naçiz bir hukuk amelesi olarak 
ifade edeyim ki, arkadaşlar bugün İstanbul'da ve 
diğer taşra vilâyetlerinde bu kanunu bekliyen 
Türk köylüsü vardır. Bu kanunu bekliyen Türk 
hâkimi vardır, bu kanunu bekliyen birçok insan
lar vardır. Menfaatleri için değil arkadaşlar ken-
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di senelerce oturduğu, senelerce üzerinde emek 
sarf ederek mülküne sahibolmak istediği ve fa
kat bir gün elinden alınacağından korkan bu za
vallı köylü beklemektedir. Bu kanunun süratle 
çıkması lâzımdır. Ama bu kanun ağyarını mâni 
efradını cami büyük bir kanun, fevkalâde tetkik 
edilmiş, her tarafı sağlam bir kanun olduğunu 
iddia etmiyorum, böyle bir iddiaya da girmiş de
ğilim. Tatbikatında noksanlar olursa, eğer hâkim
ler yanlış tatbik ederlerse ve itirazlarınız hakika
ten tatbikatta yerinde görülen noksanlıklarla or
taya çıkacak olursa, siz milletin temsilcileri der
hal bir kanunla meseleyi yeniden düzenlemek 
imkânını haizsiniz. Bu hak müııdefi değildir. 
Muhterem arkadaşlarım, ufak bir misal ile sözü
me son vereyim. Meselâ, muhacir olarak gelmiş 
bir köylüye Devlet 5 dönüm tarla vermiştir. Bun
lara ilâma müsteniden yüzlerce ilâmı, misallerini 
de göstermek suretiyle ispat edebilecek durumda
yım, adam 5 dönüm içindedir, senelerce bu beş 
dönümü sürmektedir. 

Şimdi kadastro gelmiştir. O dönümü ölçmüş
tür. Metresiyle v. s. ile, bakmış ki, 7 dönümdür. 
Bu parseli ikiye bölüyor. 5 dönümünü Mehmet'e, 
iki dönümünü de Hazineye veriyor. Vâkıdır, bun
lar arkadaşlar. Niçin? Diyor ki; «Canım siz ba
na verdiniz sağdan, soldan etrafı erbaasmdaıı 
komşularıma bir tecavüzüm yoktur. 20 - o() sene
den beri zilyed bulunduğum şeyi benim elimden 
almaktasınız, günahtır.» Hayır, ikiye bölünecek
tir. Üst tarafı verilecektir. Böyle binlerce misali 
vardır. Yalnız meseleyi ters tarafından mütalâa 
ederek; aman büyük arazi gidiyor, felâketlere ıığ-
ruyoruz, diyerek hareket etmek caiz olmasa gerek
tir, mağdur olmuş Türk köylüsünü nazarı it ibare 
almanızı saygı ile istirham ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Daha sekiz arkadaş söz istemiş 
bulunmaktadır, tki kifayet takriri vardır, onları 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifayeti

nin oylanmasını arz ederim. 
İzmir 

Hilmi Onat 
Yüksek Başkanlığa. 

Tapulama Kanununun tümü üzerinde yapılan 
konuşmalarla konu aydınlanmıştır. Müzakerenin 
yeterliğini arz ve teklif ederim. 

Kâmil Coşkunoğlu 
Uşak 
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BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde buyurun 

Sayın Eyidoğan... Komisyonda bulunmak Tüzü
ğü bilmeye kâfi gelmediği sabit oluyor. (Gülüş
meler) Başka komisyondasınız efendim. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Aziz ve 
muhterem arkadaşlarım, kanunun aleyhinde deği
lim. Bu teknik kanun lâzımdır. Fakat kifayetin 
aleyhindeyim. Çünkü, söylenmemiş söz vardır. 
Burada yüksek huzurunuzu 10 satır mâruzâtım
la işgal edeceğim. (Saşdan, «kıyafet aleyhinde, 
kifayet aleyhinde» sesleri.) Kifayet aleyhine ve 
söylenmemiş sözü söyliyeeeğm. Müsaade ediniz. 

BAŞKAN — Kifayet aleyhindeyi <;ok aşma
manızı rica ederim. 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Şimdi bi
zim derdimiz, 32 ve 33 ncü maddelerle idi. Sa
yın Bakana teşekkür ederiz ki, bir tadil teklifi ge
tirerek 33 ncü maddede görüşümüze yaklaşmak
tadır. Bu metni göreceğiz ve bunun üzerindeki 
fikirlerimizi ve tadil hakkını muhafaza edeceğiz, 
söyliyeccğiz. 

Fakat, 32 nci maddede kanunun maksadı tesi
sine aykırı hükümler vardır. Bu hükümlerin ba
şına gelenleri de bendeniz arz edeyim. 

Biz bu hükümleri, Muhterem Senatonuz çı
kardığı, tadil ettiği halde Millet Meclisinde Mec
lis, kendi metnini 17 kişi ile kabul etmiştir. Ve 
veto bunların üzerine gelmişti. Onun için şu iki 
noktayı arz edeceğim; akıl var, yakın var. Bu ka
nunun adı hulasaten Tapulama Kanunudur. Şim
di topraksıza toprak verecek. Kim bu? Toprak 
Kanunu. Toprağı olup da tapusu bulunmıyana 
tapusunu verecek. Kim bu? İşbu Tapulama Ka
nunu. Ama benim elimde tapum var. Cumhuri
yet tapusu var elinde. Veya vefat ettim, miras
çılarımın elinde. Şimdi burada 32 nci maddede 
Ali'nin elindeki tapulu malı Veli'ye aktarmak 
için ilâve edilmiş iki fıkra var, ve benimsenmiş. 
Bunların aleyhindeyiz ve maddesinde söz söyle
yeceğiz. Diğer taraftan adaletin faaliyetiyle ida
renin faaliyeti arasında fark vardır. İdarenin 
tasarrufları müteaddittir. Hiçbir talep bulun
masa dahi idare ihtiyacın üzerine gider, kararı
nı verir, işin usulü bakımından bunları arz edi
yorum. Adaletin faaliyetleri münfaildir. Adalet 
yalnız yetimi aramak babında müteaddittir. Onun 
haricinde hükümde sebki dâva şarttır. Bu mem
lekette yüz milyon parselsiz arazi varmış... 5 
milyon parsel tapuya bağlanmış. 
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BAŞKAN — Sayın Eyidoğan, müsaade bu

yurun efendim, ben size söz versem bile arka
daşlarımız buna itiraz edeler. 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Bu ba
kımdan kifayetin aleyhindeyim. Müsaade buyu
run, tapulama komisyonları ve tapulama hâkim
leri tapusuz olan o/oo 998 i himmet etsinler 
milleti tapulandırsınlar. Fakat tapusu olanlara, 
ölçüp, biçip çapını versinler, tapulara müdahale 
etmesinler. Kieam, bundan ibarettir. Bu bakım
dan kifayetin aleyhinde arz ettim. Anlaşılmıyan 
nokta varsa, mesele reyiniz ile hallolur. Madde
sinde de maruzatla bulunuruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Eyidoğan kifayet aleyhin
de konuşurken fikirlerini de beyan ettiler, teşek
kür ederiz. 

Kifayeti reyinize, arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Müzakerenin kifayeti 
kabul edilmiştir. (Efendim, takrirler vardır, oku
tayım. Sonra birer birer oyunuza arz edeceğim. 

Sayın Başkanlığa 
İşbu kanun tasarısının tümü Millet Meclisi, 

C. Senatosunca ayrı ayrı üzerinde esaslı surette 
durularak müzakere edilmiş, hattâ birinci görüş
mesinde O. Başkanının vetosunda ileri sürdüğü 
bütün hususlar üyelerce reddedilmiş ve birçok 
maddeler t adil en kabul edilmiş olmakla kanunun 
tümünün oylanmasını teklif ederim. Saygıla
rımla. 

Uşak Kayseri 
Kâmil Coşkunoğlu Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Gaziantep Muğla 
Nizamettin özgül Haldun Menteşeoğlu 

Bursa Elâzığ 
Baki (lüzey Celâl Ertuğ 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Müsaade 
edin izah edeyim. 

BAŞKAN — Müsaade edin, takrirleri okuta
yım da birer birer. Sonra oylarınıza arz edece
ğim. 

Sayın Yıldız'ın üç takriri var efendim, oku
tuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
33 ncü maddenin birinci fırkasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 
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«Tapuda kayıtlı olmıyan ve beher parçasının 

yüzölçümü 50 dönüme kadar olan (50 dönüm dâ
hil) gayrimenkul, nizasız ve fasılasız en az yir
mi yıldan beri mâlik sıfatiyle zilyedliği mute
ber belgelerle veya mahkeme kararları ile tevsik 
olunan zilyed adına tesbit olunur.» 

Sayın Başkanlığa 
33 ncü maddenin dördüncü fıkrasının aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 

«Bunların 50 dönümü geçen kısmının zilyed 
adına tescil edilebilmesi için, zilyedliğin ayrıca, 
muteber bir belge veya kayıtla tevsiki gerekir.» 

Sayın Başkanlığa 
33 ncü maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 

«Bu kanunla bir şahıs adma yapılacak gayri
menkulun yüzölçümü, o bölge için Hükümetçe 
tesbit edilen toprak normunu aşamaz.» 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
33 ncü maddenin birinci fıkrasındaki 100 dö

nümün 20 dönüme indirilmesini ve üçüncü fık
ra sonuna da «Bu şekilde, zilyedi adına tesbit 
edilecek arazi tutarı 100 dönümü geçemez.» hük
münün ilâvesini teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilen Tapulama Kanunu 33 ncü 

maddesinin müzakeresine Hükümet teklifinin 
esas alınmasını ve bu maksat için acık oya başvu
rulmasını arz ederiz. 

Tabiî Üye 
Kâmil Karavelioğlu 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

Tabiî Üye 
Sıtkı Ulay 
Tabiî Üye 

Refet Aksoyoğlu 

Tabiî Üye 
Selâhattin özgür 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman 

Tabiî Üye 
M. Şükran özkaya 

Tabiî Üye 
Fahri özdilek 

Tabiî Üye 
Vehbi Ersü 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 
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Yüksek Başkanlığa 

Tapulama Kanununun 'So ncü maddesinin 
kabulünde açık oya başvurulmasını saygıları
mızla arz ederiz. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat Selâhattin Özgür 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Rofet Aksoyoğlu Şükran Özkaya 

Tabiî Üye Tabiî üye 
Fahri özdilek Mucip Ataklı 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Vehbi Ersü Kadri Kaplan 

Tabiî Üye 
Sıtkı Ulay 
Başkanlığa 

Tapulama Kanunu tasarısının 33 ncü madde
si Devlete ait arazinin, uydurma belgeleri, bilir
kişi ve tanıkların hileli ve yanlış sözleriyle birta
kım çıkarcılara arazilerini genişletmek için ge
niş imkânlar sağlamakta ve toprak reformunu 
engellemektedir. Binaenaleyh bu, maddimin Me
deni Kanunumuzun 639 ncu maddesine paralel 
olarak, aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Madde 33. — Tapuda, kayıtlı olmıyan beher 
parçasını yüzölçümü 20 dönüme kadar olan (yir

mi dönüm dâhil) gayrimenkul, nizasız ve fası
lasız en az yirmi seneden beri malik sıfatiyle 
zilyedliği belgelerle veya bilirkişi sözleriyle ve 
20 dönümden fazla olan gayrimenkullerde ayrı
ca on yıl veya daha önceki vergi kayıtlariyle sa
bit olursa o gayrimenkulun zilyedi adma tesbit 
olunur. 

Ta'biî Senatör 
Haydar Tunçkanat 

Sayın Başkanlığa 
32 nci maddenin C ve D bencilerinin tayyını 

arz ederim... 
Zonguldak 

Akif Eyidoğan 

BAŞKAN — Verilen takrirleri dinlediniz. 
Bunlardan birincisi Kâmiil Coşkunoğlu ve arka
daşlarının takriri idi ki, usule taallûk etmekte
dir. Yani toptan, oylanması keyfiyetidir. Takri
rini izah etmek istiyorlar. Bundan maksadınız 
nedir efendim ? 
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KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — izah ede

yim efendim. 
BAŞKAN — Buymam. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlar bu kanun tasarısı Millet Mecli
sinden geçti. Komisyonlardan geçti, Yüksek Se
natoya geldi; Yüksek Senatonun Komisyonların
dan geçti, gene Umumi Heyetten geçti, kanun
laştı. 

Veto edildi, Sayın Cumhurbaşkanı tarafın
dan iade edildi, iadeden sonra yine Millet Mec
lisinden geçti, tümü müzakere edilmek suretiy
le, komisyondan geçti. Komisyonda da yine tet
kik edildi, dendi ki, iadenin mihrakını teşkil 
eden esas sebebi şudur, iade varit midir, d eğri
midir? ladenin varit olmadığını komisyon tes-
bit etti. Komisyon tümünü kabul etti. Yüksek 
Huzurunuza geldi. Binaenaleyh, daha evvel de 
emsali var. Bunun maddeleri Yüksek Heyetiniz
ce birer birer didiklerle didiklene vakit vakit 
münakaşa edildi, müzakere edildi, oylandı ve 
kabul edildi. Şimdi komisyon da Yüksek Huzu
runuza bunu tümünü kabul etmek suretiyle tek
rar tetkik ederek değil, iade sebeplerinin vari-
dolmadiğini tetkik ederek ve maddelerin esa
sını teşkil eden hükümlerin yerinde olduğunu 
kabul ederek tümü kabul edildi. Ve tümünün 
bu şekilde kabul edilmesi emsaline ve hem de 
tasamı m takibettiği usule göre yerindedir. Ben-
denizec, tabiri mazur görün, abesle iştigal et
mek, gibi oluyor. Kendi kabul ettiğimiz bir hu
susu tekrar müzakere etmiş oluruz. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde, 1 »uyurun 
Sayın At al ay. 

SIRRI ATA.LAY (Kars) — İade edilen Ka
nun tasarıları, İçtüzüğün 84 ve Anayasanın 93 
neü maddeleri gereğince yepyeni bir kanun ta
sarısı imiş gibi muameleye koymak mecburiye
tindeyiz. Daha önce Umumi Heyetten her han
gi bir şekilde geçmiş olursa olsun Anayasa ve 
İçtüzük hükümlerine göre yeni bir kanun tasa
rısı veya teklifi gibi bir işleme koyma mecbu
riyetindeyiz. Bu açık. 

Diğer taraftan, şimdi yapılacak iş bu değil
dir. Yeterlik önergesi verilmiş, maddeleri! geçi
lip geçilmemesi oylandıktan sonra, yani madde
lere geçildikten sonra bütün maddelerin okun
ması mecburiyeti olacak mı, olmıyaeak mı key-
fiyetiyle karşı karşıyayız. Sayın Uo-şkımoğlu'-
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nuıı talebi şudur ki, daha önce Yüksek Heyeti
nizden geçmiştir. Bu sebeple tümünü kabul ede
lim. Bu mümkün değildir. İtiraz edilen ve üzerc-
rinde tartışma acılan 33, neü geçici ve 3 ve 07 nci 
maddeler ki, bunlar, Cumhurbaşkanının tekrar 
görüşülmesini istediği maddeler meyanmdadır. 
Bunların görüşülmesi mecburiyeti olduğu gibi 
Sayın Akif Lyidoğanin bir örneği ile umumî 
heyete tevdi ettiği 32 nci madde hakkında da 
değiştirge önergesi vardır. 

O halde kolaylık olabilmesi için geri gönder
me bahis mevzuu olan 33, geçici 3 ve 97 ci mad
deler üzerinde görüşmeler açılır ve sayın üyeler 
bir teklif, bir değiştirmede bulunurlarsa bu mad
deler üzerinde de değiştirme yapılır. Ancak 
hiçbir teklif ve talebolmıyau maddeler de okun
mak sureliyle, fazla vakit alması doğru olmıya-
cağı cihetle orta yolu bulmak mümkündür. Bu 
sebeple bir önerge veriyorum. Maddelere geçil
medi kabul edildikten sonra 33, neü geçici 3 ve 97 
nci maddelerle Sayın Kyidoğaııin bir önerge ile 
değiştirme teklif ettikleri 3 2 nci madde üzerin
de görüşmeler açmak ama, 1 nci maddeden son 
maddeye kadar madde numaraları okunmak su
retiyle ve metinler okunmadan ve fakat her 
madde mutlaka Yüksek Heyetinizin reyi ile ka
bul veya reddedilmesinden sonra Başkanlıkça 
kabul veya ret şeklinde beyanı ile ancak müm
kün olacaktı)-. Bâzı maddeler üzerinde görüşme 
ama diğerlerini okumadan umumi heyet maddo-
le kabul edebilir ki, İçtüzüğümüz bu şekilde ka
bul edilmiştir. İyi bir orta yol bulmuş oluruz. 
Ama, her halükârda, maddeler iradenize mazhar 
olarak' kabul edilebilir. İradenizle neticelenebi' 
lir. Umumi olara'k hepsinin birden kabul edil
mesine imkân yoktur. Bir kısmı kabul, bir kısmı 
ret. Bu da olmaz. 33 neü madde, geçici 3 ve 97 
nci maddeler için müzakere açılacaktır. O halde, 
tümünün toptan kabulü mümkün değildir. Ol
madığına göre, değişiklik teklifleri üzerinde mü
zakere açılır. Ama, hiçbir teklif bulmmuyan 
maddeleri ise okumaya lüzum yoktur. Madde 
numaraları okunur, Başkanlık tarafından oya 
arz edilir. 

Bunun için bir önerge veriyorum. 
BAŞKAN — Usul meselesi lehinde ve aley

hinde konuşuldu. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Bir şey öğren

mek istiyorum. Reisicumhur neyi veto etmiştir, 
maddeleri mi, kanunun tümünü mü? 
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BAŞKAN — Efendim dağıtıldı. .Müsaade 

ederseniz ben prosedürü izah edeyim, Riyasetin 
tatbik etmek istediği usulü arz edeyim. Usulsüz 
görürseniz ikaz buyurursunuz. 

Bir defa Sayın Atalay arkadaşımızın dediği 
gibi maddelere geçilmesini reyinize koymak 
mecburiyetindeyim. Tamam bunda mutabıkız. 
Teamül şöyle idi geçen sone.. Toptan kabul etti
ğimiz kanunlar vardır. O kanunların maddeleri 
teker teker, okunmadı. Yalnız değiştirme olduğu 
takdirde bu gibi maddeler okundu; bu suretle 
geçti. Aynı prosedürü tatbik etmek zaruretini 
hissetmekteyim. Eğer kabul edilirse, bu kayıt
la yani, Akif Eyidoğan'm ;>2 nei madde hak
kında bir tadil teklifi vardır. Sayın Ahmet Vıl-
dız'm ve Hükümetin 33ncü maddesinin görü
şülmesi talepleri vardır. Bu tadil teklifleri mü
zakere edilebilir, reye konabilir. 

HÜSEYİN KALPAKLîOÖLr (Kayseri) -
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendini, usul hakkın
da. 

HÜSEYİN KALPAKLIOULU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlarım, biz bu Mecliste yüzler
ce maddeyi ihtiva eden kanunları gene sizlerin 
müşterek reylerinizle tümünü müzakere ve ka
bul ettik, kanun oldu. Yeni İçtüzüğümüzde de 
buna imkân verdik. Şurada müzakeresi bahis 
mevzuu olan iki üç maddeden ibaret bir kısım
dır. 

Reis Beyi dikkatle dinledim. Sayın Sırrı Ata-
lay'ı da dinledim. Her ikisi de yanlış yoldadır. 
Şöyle ki, bizim verdiğimiz takrirden evvel mad
delere geçilmesini Riyaset oylandıktan sonra ilk 
defa en aykırı teklif olarak bizim, Kâmil Coş-
kunoğlu ve arkadaşlarının imza etmiş olduğu
muz takriri burada reye vaz'etmek mecburiye
tindedir. Sonra ne olacak? 

Sonrası şu, Saym Reis Bey der ki, bu tak
rirlerin ilgili maddelerini yeniden müzakere et
mek mecburiyetindeyim. Edemez kıymetli arka
daşlarım, eğer bizim takririmiz burada kabul 
edilirse artık kanunun tümü üzerinde bir oyla
maya gidilir. Ancak Riyasetin şu fikrine iştirak 
ederim. Bu teklifler hangi maddelerle ilgili ise 
sırayla aykırı olan teklifleri oya kor, kabul edi
lirse bu şekilde maddeyi düzeltmek lâzım. Kabul 
edilmezse yeniden bir müzakere açıiıp tekrar 
tekrar geriye dönmek olmaz bu mümkün değil. 
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Tekrar istirham ederim, Riyaset bütün maddeler 
üzerinde böyle bir değiştirmeye ait takrir var
dır diye tek tek bunları müzakere mevzuu ya
pamaz. Beanşart ki, bizim verdiğimiz müşterek 
takrir kabul edilmiş olursa, kabul edilirse. Ama 
kabul edilmez, reddedilirse maddelerin tekrar 
müzakeresi bahis mevzuu olur. O zaman Riyaset 
ancak tek tek müzakere edilen maddeler üzerin
deki takrirlerin müzakeresini diğer usulde oldu
ğu gibi yapabilir. Aksi takdirde bizim takriri
miz kabul edildiğinde Riyaset biraz evvel işaret 
buyurdukları gibi yeniden müzakere açmak yet
kisini haiz değildir. Sayın Sırrı Atalay da Ri
yasete, kendi zamanına arz etmiş oluğum gibi 
tatbikat yapmıştır. Bugün burada başka bir fik
ri ifade etmeye çalışıyor. Bana göre kanuna, tü
züğe her iki fikir de aykırıdır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun ('•oşkıınoğlıı. 

.KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Mulhte-
1erem arkadaşlarım, bu tasarının bir (hususi
yeti 'vardır. Birkaç gün evvel Yüksek Heyeti
nizin kabul ettiği, tiimıüııü (birden kabul ettiği
niz Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu vaırdı. 
Orada, filHıakiıka maddeler üzerinde teklif ya
pıldı ama, bu tasarı öyle bi rtalsan değildir. 
Haddizatında bu bir kanun, tasarısı da değil
dir. Anayasamızın maddeleri yüksek malû-
mıınaı/jclur. Bu bir Ikanım tasarısı değildir. Yük
sek Heyetinize geldi, niçin geldi? Sayın Cum-
luiTİbaşkanı tarafından iade edilmek suretiyle 
geldi. Daha evvel Millet .Meclisi tetkik etti. 
Yüksek Heyetiniz tetikifc etti. Komisyonunuz 
teıtkik etti, Yüksek Heyetinizin daha evvel tet
kik etmiş olduğu bir mevzu, Saym Oumlhur-
ibaşkanının salâhiyetine müsteniden iade edil
di ve tekrar tetkik ediliyıor. Artık mıadde-
lere geçilmesine lüzum yıok. Bendeniz burada 
sayın; arkadaşımla da bir değilim. Tekrar di
ğer maddelere taallûk eden talkrirler de oyaı 
konmaız. En aykırı takrir (frizini verdiğimiz tak
rirdir. Bizim verdiğimiz- takrir üzerine tümü 
kabul edilmiş olursa-, artık takrirler ıoya kon
maz. Neden? Efendim, ilk defa tetlkik edilmi
yor. Senatlo ilik defa tetkik ederse buyurdu
ğunuz doğrudur. Vaktiyle tetkik edilmiş, kesiı> 
leşımiş hükümler, kesinleşmiış maddelere tek
rar dön, CunTİhuriıyet Senatosunun tetkik ettiği 
ve kesinleştirdiği maddeleri müzakere- et, 01-
•maz, olmaz arkadaşlar. Bunun hususiyetleri 
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(bumda. Verdiğimiz takrir, Sayın Kalpakboğln 
ve diğer artkadaştamMia birlikte verdiğimiz 
takrir katoıiil edildiği takdirde maddelere, taal
lûk eden takrirler oya konmam, artık. Çünkü 
Yüksek Senato bu kanunu kabul etmiştir. Oya 
foonmaız. Bu itibarla en aykırı tekliftir. Takri
rimiz -kalbini edildiği takdirde kanunlaşmış olur. 
Saygılarumla. (Oya oya, sesleri ve gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Acele etmeyin. 
İçtüzük madde 84 : 

^Türkiye Cumihjuriyeti Anayasasının 93 neü 
ımaddesi gereğince, Cumlhuııbaşkanı< tarafından 
iade -edilen, bir kanun; C. Senatosuna geldiği 
zaman aidolduğıu komisyona havale olunur. 

Komisyon, gerekli görüşmeleri yaptıktan 
sonra, <o kanun- hakkında düzenleyeceği raporu 
Genel Kurula. sunar. Genel Kurulca1; «Baıkın 
Sayın öoşkumıoğlu, «İade edilen kanun, yeni bir 
tasan veya teklifte olduğa giıbi, yeni baştan 
ıgörüşülür ve 'oylamaya başvurulur.» 

iSiz ne diyorsunuz? (Sağdan gürültüler.) 
'Bir dakika, silz ne diyorlsunuiz? Bu tasarı daha 
önce görüşülmüş Cumhurbaşkanına gitmiş, iade 
edilmiştir. O halde şimdi gelirse tekrar görü
şülmesine lüzum yoktur», diyorsunuz. (Sağ
dan gürültüler.) Bir dakika. Çünkü tümü fca-
(bul edilirse, (iSağdan gürültüler, karşılıklı ko
nuşmalar.) Müsaade 'buyanın-, yeni bir tasarı, 
ısamM hiç dalha önce Cumihuniyet Senatosuna 
gelmemiş ıgibi muamele yapmak mecburiyeti 
vardır. Bu muamıele yapılacaktır. Dalha önıce 
Onmıhuriıyet Senatosundan 'geçmiştir diye ayrı 
:bir muamele yapılmasına imkân yoktur. Sanki 
•hiç .gelmemiş gibi işlem- yapmak mecburiyeti 
vardır. 

CAVİT TBVFİK OKYAYUZ (İçel) — Reis 
Bey 72 nıci maddeye göre reye kioyun. 

ISIRRI ATALAY! (Davamla) — Acele etme
yin efendim, müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Çoğu 'gitti aaı kaldı Sayın 
Olkyayulz. 

ISIRRI ATALAY (Devamla) — Skıürlerim 
çok sağlamdır. Siz müdahale ettiğiniz müddet
çe burada, daıha çolk kalınım. Sükûnetle dinle
diğinizi takdirde beyan eder 'giderim. Ama ara
bama tiaş attığınız müddetçe bilesiniz- kli, bu taş 
sizin zamıammızT heba eder. 
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ıGAVSll UÇAGÖK (Eskişehir) — înin kür

süden, öyle kime Ihükmediyoraunuız. 
(SIRRI ATALAY (Devamla) — öyle mi 

paşam., 'beni ibu kürsüden kolay kolay kimse 
indireımemfiştir. Hele sizin haddinize düşmemiş
tir. Beni bu kürsüden paşam siz indiremıeızsi-
niz. (Gürültüler.) 

IGAVSİ UÇAGÖK (Eskişehir) — Heyeti 
Umunıiıyelyi' burada ilşıgal etme. 

ISIRRI ATALAY (Devamla) — Paşam benli 
sıiaJ bu kürsüden in diremeksiniz. Beni 'buraya 
süz değil Kars'lı hemşehrilerim' .getirdi, senin 
haddine düşimenuştlir. 

GAVSÎ UÇAGÖK (Eskişehir) — Düşer, dıii, 
şer. (Gürültüler.) 

ISIRRI ATALAY (Devamla) — Sen değil, 
senin efendilerinin haddine düşmemiştir. Anla
dın mı? 

GAVSİ UÇAGÖK (Eskişehir) — Benim 
efendim yok. Senini efendin var. Benim, efen
dim millî irade.. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Anladın 
mı? Otur, atur. Beni bu kıürfsüden indirecek-
mıiş. MJaşâllalh. 

GAVSÎ UÇAGÖK (Eskişehir) — Sen «tur. 
(Gürültüler.) 

ÖMER LÜTFl BOZiCALI (İzmir) — Mee-
li's karar alır, diyor. 

/BAŞKAN — Sayın Atalay söızünlüze devam-
edin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi, tümü 
kabul edilir mi, edilmez mi? Umumi Heyet, bil
hassa 11 Şubat 1964 tarihli 594 sayılı Hükümet 
tezkeresinin, bu kanun tasarısının yürürlüğe gir
mesinden dolayı, büyük mahzurlar doğacağını-ifa
de etmesi kargısında 33 ncü madde üzerinde mü
zakere açmadan, Sayın Cumhurbaşkanının veto
suna mesnet olan 33 neü madde, geçici 3 ve 97 nci 
maddeler üzerinde müzakere edilmeden bir tüm 
kabul ile 33 ncü ve geçici 3 ve 97 nci maddelerin 
müzakere edilmeden geçirilmesine imkân yoktur. 
Çünkü, tümü üzerinde görüşmeler madde üzerin
de görüşme değildir. Tümü üzerinde görüşme 
bir kanun tasarısının veya teklifinin umumi hat
ları üzerinde görüşmedir. Ama Cumhurbaşkanı
nın vetosuna mevzu olan maddeler üzerinde tek
nik görüşmeler yapılmışsa, eğer bu yola kayılmış-
sa bu esas içtüzük mahiyeti icabı olan bir görüş
me sistemi değildi. Esas olan maddeler üzerin
de görüşmedir, teknik görüşme budur. Yoksa tü-
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mü üzerinde görüşme bu maddeler üzerinde gö
rüşme yapılmış sayılamaz. Maddeler üzerinde 
itiraz vardır. Bâzı maddeler Cumhurbaşkanının 
vetosuna sebebolmuştur. Hükümetin üzerinde dik
katle durduğu hususlar haline gelmiştir. Bu 
maddeler üzerinde doğrudan doğruya maddeler 
üzerinde görüşme yapılmadan tümünü kabul ede
lim, ondan sonra artık maddeler üzerinde görüş-
miyelim, demek hatif mânasiyle meseleye ehem
miyet vermemek demektir. Bu kadar tenkidden 
sonra kanunu yaralı çıkarmak demektir, kanunu 
ölü çıkarmak demektir. Buna hakkımız yoktur. 
Kanunu sıhhatli olarak çıkarmak için usule uy
mak mecburiyetindeyiz. Niçin arkadaşlarım, 33 
ncü, geçici 3 ncü ve 97 ne i madde üzerinde ko
nuşma açmıyalım? Sebep?.. (Sağdan «konuşma» 
sesleri.) Beyefendi, sizin «konuşma» demeniz kâ
fi değildir. Tümü üzerinde görüşülmüştür ve mi
salini getirdiğiniz ve benim aleyhinde olduğum 
ve Başkanlık etmekten çekindiğim iki askerî ka
nun üzerinde de itiraz edilen maddeler görüşül
müş idi. Şimdi ilk defa siz diyorsunuz ki, itiraz 
edilen maddeleri görüşmiyelim. 

ÎHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Sizin kürsüde konuşmanız zamanla mukayyettir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Değil efen
dim değil. Sayın Çağlayangil 15 dakikadır. 15 
dakika daha dolmadı. Kaç dakika olduğunu siz
den daha iyi bilirim. 

Bu sebeple muhterem arkadaşlarını, maddele
re geçilmesi kabul edildikten sonra 33 ncü mad
de, geçici 3 ve 97 nci madde ve Sayın Akif Eyi-
doğan'm Yüksek Heyete intikal ettirdiği 32 nci 
madde üzerinde görüşme açılmak mecburiyeti var
dır. Ama şimdi muhterem arkadaşlarım diyecek
ler ki, biz umumi bir temayül olarak kabul ka
rarındayız. Ve reylerimizi bu şekilde vereceğiz. 
Bu maddeleri görüşmiyeceğiz. Yani ekseriyetin 
her şeye muktedir olması iddiasiyle bunu ifade 
etmek istiyorsanız, ama şunu bilesiniz ki, hiçbir 
zaman normal bir seyir takibetmiyen ve sayı he
sabiyle bütün bu İçtüzük hükümlerinin dışında 
kabul edilen kanunlar itibarlı olmamıştır. (Gürül
tüler.) 

BAŞKAN — Sayın At al ay müşkülâtımı tak
dir buyurunuz, Başkanlık yaptınız, istirham edi
yorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Onlara niye ses
lenmiyorsunuz? 
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BAŞKAN — Onlara da söylüyorum. (Takrir

leri oya koy, sesleri.) 
Efendim, Sayın Coşkunoğlu ve Kalpaklıoğlu 

arkadaşlarımızın takrirlerini okuttum, dinledi
niz. Takriri verenler arasında bir defa anlaşmaz
lık çıktı. Düşününüz bendenizin müşkülâtımı. 
Evet şimdi Kâmil Coşkunoğlu der ki; topunun 
reye konması kabul edildiği takdirde 32, 33 ncü 
maddeler de kabul edilmiş olur. 

Sayın Kalpaklıoğlu da, o da ayrı müzakere 
edilecektir, diyor. 

Ben de Başkan olarak söyliyeyim fikrimi, Sa
yın Kalpaklıoğlu'nun mütalâasına iştirak ede
rim. Eğer bu takrirden maksat onlar hakkında 
takrir verilmemesi mahiyetinde ise ve bunu ka
bul ederseniz geçerim, hayır tadil teklifi verilir, 
derseniz müzakere açmıya mecburum. Onu da arz 
edeyim. (Gürül tüler). 

Şimdi efendim, reye koyuyorum. (Hükümet 
takririni okıımıyacak mısınız? Onu okuyun ona 
göre oylarımızı kullanalım, sesleri.) 

Okuyorum efendim. Evet ona göre oylarınızı 
kullanırsınız. Takriri tekrar okuyayım. Müsaade 
ederseniz Hükümet takririni okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tapulama Kanununun 33 

ncü maddesinin aşağıdaki şekilde tadilen kabulü
nün oya vaz'ını arz ve teklif ederim. 

Devlet Bakanı 
İbrahim Saffet Omay 

Madde 33. — Tapuda kayıtlı olmıyan ve be
her parçasının yüzölçümü 50 dönüm kadar olan 
(50 dönüm dâhil) gayrimenkul nizasız, fa
sılasız en az 20 seneden beri mâlik sıfatiyle zil-
yedliği, belgelerle veya bilirkişi ve yahut şahit be
yanları ile tevsik edilen, zilyedi adına, aynı şah
sın, yekdiğerine bitişik olup da yüzölçümü top
lamı (50) dönümden fazla bulunan müstakil par
çalar üzerindeki zilyedliği ayrı ayrı sebeplere da
yandığı takdirde, beher parçanın yüzölçümü (50) 
dönümü geçmemek ve zilyedliğe ait diğer unsur
lar mevcudolmak şartiyle bu parçalar zilyedi na
mına, tesbit ve tescil olunur. 

Bir tapulama birliğinde aynı şahıs adına yu
karıdaki fıkralar gereğince, zilyedliğin bilirkişi 
veya şahit beyanları ile tevsikine dayanılarak tes
bit edilecek tapusuz gayrimenkullerin yüzölçümü 
toplamı (100) dönümü geçemez. 
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Yüzölçümü (50) dönümü geçen parçaların ve J 

ajan şahsın ayrı ayrı sebeplere dayanarak zilye
di bulunduğu yekdiğerine bitişik ve yüzölçümle
ri (50) dönümü aşan birden fazla parçalarının 
her birinin (50) dönümlük kısmı zilyedliğe ait 
birinci fıkradaki unsurların mevcudiyeti halinde 
zilyedi adına te.sbit ve tescil olunur. 

Bunların (50) dönümü gecen ve (100) dönü
me kadar olan kısmının zilyedi adına kaydedil c-
bilmesi için zilyedliğin ayrıca aşağıda yazılı bel
ge ve kayıtlardan biri ile tevsiki lâzımdır. 

a) 15 yıl veya daha önceki vergi kaydı, 
b) Zilyed lehine katiyet kesbetmiş zilyed-

likle ilgili ilâmlar, 

c) Tasdikli irade suretleri ve fermanlar, 
d) Muteber, mütevelli, sipahi, mültezim, 

temessük veya senedi, 
e) Kayıtları bulunmıyan tapu ve mülga 

Ha^inei Hassa, Senedi veya muvakkat tasarruf 
ilmuıhaibcri, 

f) Gayrimusaddak tapu yoklama kayıtlar. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

/. — Sosyal Sigortalar Kanununu görüşmek 
üzere kurulacak Karma Komisyona Celâl Ertuğ, 
Fikret Turhangil, Ahmet Onar, Kâmil Coşkun-
oğlu ve Ahmet Nusret Tuna'nın seçildiklerine 
dair Başkanlık tezkeresi 

BAŞKAN — Bir tezkere var okutuyorum. 
Genel Kurula 

Sosyal Sigortalar Kanunu tasarısını görüş
mek üzere kurulacak olan Karma Komisyona, 
aşağıda adları yazılı üyeler seçilmişlerdir. 

Tasviplerinize sunulur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Enver Aka 

Şimdi yoklama yapacağız. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Ekseriyet var. 
BAŞKAN — Efendim, içtüzük beş kişi aya

ğa kalkar da ekseriyet yok, derse yoklama yapı
lır, der. 53 nett maddeyi okuyun lütfen görecek-
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g) Mülkname, Muhasebatı Atîka Kalemi ka

yıtları, 
h) Mubayaa, istihkâm ve ihbar hüccetleri, 
i) Evkaf idarelerinden tapuya devredilme

miş tasarruf kayıtları, 100 dönümü aşan kısmın 
zilyedi adına kaydedilebiimesi için birinci fıkra 
gereğince delillendirilen zilyedliğin ayrıca 1044 
yılına veya daha önceki yıllara ait vergi kaydı 
ve usulüne göre muntazaman ödenmiş son 10 
yıllık vergiler veya kesinleşmiş ilâm ile tevsiki 
gerekir. («Nisap yok, zil çalınsın, yoklama ya
pılsın» sesleri) ( Defterde var sesleri) 

Sayın Başkanlığa 
Tapulama Kanununun 1 nci maddesinde «il 

ve ilçelerin» tabiri yerine «il, ilçe ve bucakla
rın» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Adana 
Sakıp önal 

BAŞKAN — Şimdi yoklama yapıyoruz. 
Ancak acele bir şey var okutuyorum. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Celâl Ertuğ (Elâzığ) A. P. 
Fikret Turhangil (Aydın) A. P. 
Ahmet Onar (Konya) C. H. P. 
Kâmil Coşkunoğlu (Uşak) C. II. P. 
Ahmet Nusret Tuna (Kastamonu) A. P. 

BAŞKAN — Tasvibinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ESAT MAHMUT KAKAKURT (Urfa) — 
Anlayalım efendim. 

BAŞKAN — Efendim Sigortalar Kanunu 
var ya, Meclisle aramızda ihtilaflı. Bunun için 
bir komisyon kuruluyor, bunu arz ettim. 

siniz. Mecburum yoklama yapmıya. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Maalesef nisap yok, yarın saat 

ombeşte tapılamnaîk üzere oturumu kapatıyforum. 
Kapanma saati : 19,32 

2. — YOKLAMA 
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