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mek üzere kurulan geçici komisyona seçil
dikleri halde toplantılara katılmıyan ve 
komisyon çalışmalarını sekteye uğratan 
5 üye hakkında İçtüzüğün 45 nei maddesi 
uygulanarak kendilerinin komisyondan 
çekilmiş sayıldıkları kararını bildiren Ko
misyon Başkanlığı yazısı 

5. — Görüşülen işler 
1. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununa 

geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/635) (S. Sayısı: 560) 162:164,165: 

2. — Tapulama kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nun, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
6335 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü mad
desi (D) bendinin zilyedliğin ıskatında on 
sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı aran-

Sayfa 
ması şartının kaldırılması suretiyle tadi
line, bu maddeye (E) bendinin başlığı ile 
yeni bir bendin ilâvesine ve bu maddenin 
(E) ve (F) bencilerinin, (E) bendinin, (F> 
ve (F) bendinin (G) olarak değiştirilmesi 
ve aynı kanunun 35 nci maddesine iki fık
ra ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile 
üçüncü fıkra olarak değiştirilmesine dair, 
îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 31, -32 ve 33 
ncü maddeleri ile 34 ncü fıkrasının değiş
tirilmesine dair ve Aydın Milletvekili Re
şat Özarda'nm, 5602 sayılı Tapulama Ka
nununun 52 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tekliflerinin C. Senato
sunca değiştirilen ve M. Meclisince bcnim-
seıımiyetı maddeleri hakkında Karına Ko
misyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Komisyon me
tinleri (1/211, 2/35, 2/76, 2/122) (C. Se
natosu : 1/260) (M. Meclisi S .Sayısı : 210 
ve 210 a 1 ve 2 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı: 286 ve .286 ya 1 ek) 164:165,181 :195 

3. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
yüksek ve orta dereceli okullar öğretmen-
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Sayfa 
lerinin haftalık ders saatleri ile ek ders 
ücretleri hakkında kanun tasarısı ve Kon
ya Milletvekili Vefa Tanır ve 7 arkadaşı 
ile C. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir ve 3 arkadaşının, ilk ve orta tedri
sat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hak
kındaki 1702 sayılı Kanunun değişik 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve 3 arkadaşının, 3007 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştiril-

1. — GEÇEN TIN 

Birinci Oturum I 

Muğla Milletvekili Adnan Akarca'nm; Ege 
tütün piyasasının açılması münasebetiyle ma
hallî tütün ekicilerinin kredi darlığı yüzünden 
ellerindeki malı ucuz fiyatla satmak mecburi
yetinde kaldıkları yolundaki konuşmasına Ta
rım Bakanı Turan Şahin cevap verdi. 

Bu cevap sırasında kullanılan «istismar» ke
limesi vesilesiyle Adalet Partili milletvekilleri 
Genel Kurulu terk ettiler. 

Ordu Milletvekili Ferda Güley'in; Başkanı 
bulunduğu Millî Savunma Komisyonuna havale 
edilmiş işler arasında bulunan; 

Terfi Kanununun 7133 sayılı Kanunla deği
şen 5 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi ile, ı 

Zırhlı Birlikler yıpranma tazminatı kanun 
teklifinin ve 

Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanununa 
bir geçici madde, 

Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı Ka
nunun geçici birinci maddesine bir fıkra, 

Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanununun 
10 ncu maddesine bir fıkra, 

262 sayılı Kanuna geçici bir madde ve 
5802 sayılı Astsubay Kanununa bir ek ve 1 
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Sayfa 
mesi ve 6 nci ve 8 nci maddeleriyle 6836 
sayılı Kanunun kaldırılması hakkında ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/525, 2/25, 2/155, 
a/186) (IS. Sayısı: 5115) 195:196 

4. — Siyasi partiler kanunu tasarısı 
ile Adana milletvekilleri Kasım Gülek ve 
Kemal Sanibrahimoğlu'nun, siyasi parti
ler kanun teklifleri ve Geçici Komisyon 
raporu (1/560, 2/378, 2/591) (S. Sayısı : 
527) 196:207 

UTANAK ÖZETÎ 

I bir de geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifinin içtüzüğün 36 nci maddesinde tâyin edi
len müddet içinde görüşülemediğini bildiren 
yazıları okunarak bilgiye sunuldu. 

Samsun Milletvekili Nurettin Ceritoğlu'nun, 
Gümrük ve Tekel Komisyonu üyeliğinden çe
kildiğine dair yazısı ile, 

içişleri Komisyonu Başkanlığının, Orman 
Kanununun 7395 sayılı Kanunla değişik 35 nci 
maddesinin tadiline dair kanun tasarısının; 
Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair olan kanun tasarısı ve aynı kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tekliflerini görüşmek üzere 3 . 1 . 1964 tarihli 
24 ncü Birleşimde kurulması kabul edilen Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair yazısı oku
narak bilgi edinildi. 

Siyasi partiler kanun tasarısının tümü üze
rindeki görüşmelere devam olundu. 

Bu görüşmeler sırasında salona girerek yer
lerini alan Adalet Partili beş milletvekilinin ço
ğunluğun kalmadığına dair verdikleri önerge üze
rine yoklama yapıldı, salt çoğunluğun kaybol
duğu anlaşıldığından yarım saat sonra toplanıl
mak üzere Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Adalet Partisi Meclis Grupu Başkanı istan

bul Milletvekili Mahmut Rıza Bertan, önceki 



oturumda Tarım Bakanı Turan Şahin'in Muğla 
Milletvekili Adnan Akarea'ya haksız hücumda 
bulunduğu ve Halk Partili milletvekillerinin de 
Bakanı tasvibetmeleri yüzünden salonu terk et
tikleri ve asla tasarı ve tekliflerin görüşülmesini 
baltalamak niyet ve kararında bulunmadıkları 
yolunda bir açıklama yaptı. 

Siyasi Partiler Kanununun tümü üzerindeki 
görüşmelere bir süre daha devam olundu. 

2. — GELEN 

Tasanlar 

1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/642) (Karma Bütçe Komis
yonuna) 

2. — Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı (1/643) (Karma Bütçe 
Komisyonuna) 

3. — Cemaloğlu Faik Fikri Sipahioğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi (1/644) (Maliye ve Plân Ko
misyonlarına) 

4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1961 Büt
çe yılı Kesinhesap kanun tasarısı (1/645) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

5. — İller Bankası Kanununun 2 nci madde
sinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun tasarısı (1/646) 
(İçişleri, İmar ve İskân ve Plân Komisyonlarına) 

6. — Maliye Bakanlığı kuruluşu ve görevleri 
hakkındaki 5655, 6995 ve 7476 sayılı kanunla
rın bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nunlara bâzı ek maddeler eklenmesine dair ka-

31 Ocak 1964 Cuma günü saat 14 te topla
nılmak üzere (saat 18,40. ta) Birleşime son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
BaşkanveMli Malatya 

Mekki Keskin Nevzat Şener 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

KÂĞITLAR 

nun tasarısı (1/647) (Maliye ve Plân Komisyon
larına) 

7. — Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve ola
ğanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat de
vamını sağlıyan kanun tasarısı (1/648) (içişleri 
Komisyonuna) 

Tezkereler 

8. — Akhisar ilçesinin Bergele köyü, hane 13, 
cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı Hü-
seyinoğlu, Medine'den doğma 7 . 12 . 1929 do
ğumlu Hasan Çalımcı, (Çalımcı) nın ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi (3/804) (Adalet Komisyonuna) 

9. — Kalecik ilçesinin Hasayaz bucağı Tav-
şancık köyünün hane 15, cilt 11 ve sayfa 13 sa
yısında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, Satı'dan 
doğma 9 7 . 1934 doğumlu Mehmet Aksoy'un 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi (3/805) (Adalet Komisyonuna) 

10. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/806) (Adalet Komis-' 
yonuna) 



B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : îsmet Kapısız (Yozgat), îlyas Kılıç (Samsun) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
Yoklamayı otomatik oylama ile yapacağız. 

Lütfen arkadaşlarımız ışıklar yandıktan sonra 
beyaz düğmeye bassınlar. 

Otomatik oylama çalışmaktadır, rica ederim 
efendim, arkadaşlarımız acele etsinler. 

Oyunu kullanmıyan arkadaşlarımız lütfen 
kullansınlar. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 

Müzakere için gerekli çoğunluğumuz mev
cuttur. Müzakerelere başlıyoruz. 

4. —. BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i. — Gümrük kanun tasarısını görüşmek üze
re kuruluna Geçici Komisyona seçildikleri halde 
toplantdara katıhnıyan ve komisyon çalışmaları
nı sekteye uğratan 5 üye hakkında içtüzüğün 
45 nei maddesi uygulanarak kendilerinin komis
yondan çekilmiş sayıldıkları kararını bildiren 
Komisyon Başkanlığı yazısı 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım bir sunuş 
var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisince «Gümrük kanun tasarısını.» 

görüşmek üzere teşkil edilen Geçici Komisyona 
devam "etmiyen üyelerin adları aşağıya çıkarıl
mıştır. 13 oturum içinde yapılan davete icabet 
etmiyen ve komisyon çalışmalarını sekteye uğ

ratan işbu üyeler hakkında İçtüzüğün 45 nei 
maddesi uygulanarak, müstafi addedilmeleri 
kararlaştırılmıştır. Müsaade bııyurulmasını arz 
ve istirham ederim. 

Sadi Binay Bilecik 
Abdurrahman Güler Çorum 
Atıf Şohoğlu Denizli 
Naz m i ökteu Trabzon 
Yakup Yakut Manisa 
Selâhattin Güven Trabzon 

(Plân) 
(Adalet) 

(Plân) 
(Ulaştırma) 

(Maliye) 
(Sanayi) 

lur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Kastamonu 

1. Hakkı Yılanlıoğlu 

BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgilerine sunu-

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

/. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/635) (Gündeme) 
( >'. Sayısı : 560) (1) 

(1) 569 8. sayılı basmayazı tutanağın sanan
dadır. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, daha ön
ce Yüce Meclisiniz tarafından kabul edilen bir 
protokol gereğince bugün de gündemin birinci 
maddesi olarak Partiler Kanununu görüşecek 
idik. Ancak bu arada çıkması büyük bir müsta-. 
celiyet arz ettiği iddia edilen bâzı kanunların 
Partiler Kanunundan evvel görüşülmesine dair 
bâzı bakanların teklifleri mevcuttur. Onları; 

162 



M. Meclisi B : 45 
okutacağım ve Bakanlara bu yönden söz vere
ceğim. Sonra, Yüce Heyetinizin bu husustaki 
kararını öğrenmek için oyunuza başvuracağım. 

Sayın Adalet Bakanı tarafından verilmiş bu
lunan önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
2556 sayılı Hâkimler Kanununa geçici bir 

madde eklenmesine dair olan kanun tasarısının 
Hükümet gerekçesinde ve Adalet Komisyonu 
raporunda etraflıca, izah olunan sebeplere bina
en protokola ve gündeme alınmasını ve komis
yon raporunda da belirtildiği üzere, bir madde
den ibaret bulunan tasarının öncelik ve ivedi
likle görüşülmesine müsaade Duyurulmasını 
saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Adalet Bakanı 
Sedat Çumra! ı 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı; lütfen 
teşrif ediniz ve Yüce Heyeti bu hususta aydın
latınız. 

ADALET BAKANI SEDAT ÇUMRALİ 
(Konya) — Sayın Başkan, pek muhterem arka
daşlar; 1934 senesinde kabul edilen Hâkimler 
Kanunu ile staj müddeti iki sene olarak kabul 
edilmiş ve Hâkimler Kanununun muvakkat 
maddesiyle de mevcut münhallerin kapatılması 
için Adalet Bakanlığına yetki verilmiştir. Bu 
kanuna istinaden şimdiye kadar 9 defa İm yet
ki uzatılmıştır. Bugün de halen 198 hâkimlik ve 
48 savcılık, gayet önemli ve işleri itibariyle de 
ehemmiyet arz eden kazalarımızda münhal bu
lunmaktadır. Bu yetkinin yeni Hâkimler ve 
Savcılar Kanunu çıkıncaya kadar bir defa daha 
Adalet Bakanlığına verilmesini saygılarımla 
rica ediyorum. Tasarı esasen bir maddeden iba
rettir. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Giritlioğlu. 
Efendim, bu tasarının görüşülmesinin lehinde mi, 
aleyhinde mi konuşacaksınız? 

FAHÎR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Aley
hinde. 

BAŞKAN — Zatıâliniz Sayın Alicanoğlu; le
hinde mi, aleyhinde mi? 

MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Le
hinde efendim. 

BAŞKAN — Siz Sayın Ataöv; lehinde mi, 
aleyhinde mi? 

tHSAN ATAÖV (Antalya) — Lehinde efen
dim. 

31 . 1 . 1984 O ; 1 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Giritlioğlu. 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Pek 

muhterem arkadaşlarım, Hükümetin getirdiği bu 
teklif karşısında bir Adalet Partili arkadaşım bu 
kürsüye çıksa da aleyte konuşsa yerden göğe ka
dar haklıdır. Üç gün evvel bu Mecliste yapılan 
münakaşayı hatırlıyalım. Beyhude yere gruplar 
biribirini kırdılar ve beyhude yere Meclisin me
habeti sarsıldı. Şimdi Llükümet bu olayı bildiği 
halde, Salı gününü beklemek sanki çok mühim 
bir mesele imiş gibi, alman bu kararı ihlâl eder 
şekilde önümüze bir teklifle geliyor. Ben bunu 
ciddiyetle telif edemiyorum. Hükümet önergesi 
ne kadar gerekli sebebe dayanırsa dayansın, ge
rekçesi ne kadar kuvvetli olursa olsun, prensip
lere sadakat göstermemiz bakımından bu önerge
nin reddini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu, buyurunuz. 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlarım; Sayın Adalet Bakanının vâ
ki olan teklifi, adlî mekanizmada münhal bulunan 
savcılık ve hâkimliklerin doldurulmasına matuf 
bir tekliftir. Anadolu'nun birçok yerlerinin hâ-
kimsiz ve savcısız kalması yüzünden adalet tevzi-
inin ve adlî muamelâtın aksadığı ve bu yüzden 
vatandaşların hak ve hukuklarının haleldar oldu
ğu bir hakikattir. Bu hale göre, acele mevaddan 
olduğuna kaani bulunduğum bu teklifin, kısa bir 
müddet işgal edeceği de aşikârdır. Bu itibarla 
bu teklif hakkında görüşülüp, bir karara bağ
lanması bir gerçeğin ifadesinden başka bir şey 
değildir. Bu itibarla bu teklif hakkında görüşme 
yapılması adlî mekanizmanın sağlıyacağı fayda
lar bakımından yerinde olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv; aleyhinde, buyu
run. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Lehinde efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun, lehinde efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlarım; biz Meclisimizin çalışmalarını bütçe 
müzakerelerine kadar tanzim eden beş partinin 
Başkanlık Divanındaki müşterek toplantısında 
imzalamış olduğu protokola manen sadık bulunu
yor ve onun yürürlükte olduğunu halen kabul 
ediyoruz. Bu bakımdan yalnız Sayın Adalet Ba
kanımızın getirdiği bu teklif için değil, Hükü
metimizin günün icabına göre getireceği ve cemi
yetimizin sabırsızlıkla beklediği müstacel kanun
ların,. Perşembe hariç, diğer günlerde öne alınıp 
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M. Meclisi B : 45 
konuşulmasına taraftarız. O bakımdan Sayın Ada- . 
let Bakanının getirmiş olduğu teklifi bütün gön
lümüzle tasvibediyoruz, gündemin, bu şekilde tan
ziminde ve bu kanunun çıkmasında fayda mülâ
haza ediyoruz. Ondan sonra gelecek, öğretmen
lerin maaş Kanunu gibi teklifleri de, aynı şekilde 
destekliyeceğimizi arz ederiz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kaya, aleyhin
de konuşabilirsiniz. 

. iki lehte söz verdim, iki de aleyhte; zatıâliniz-
le bitiyor. 

KEMAL KAYA (Kars) — Muhterem arka
daşlarım; Adalet Bakanlığı, senelerdir Hâkimler 
Kanununun staj hükmünü yerine getirmemek su
retiyle, bir senede, üç ayda, stajın ne olduğunu 
dahi anlamadan Hukuk mezunlarını mühim yer
lere hâkim olarak göndermektedir. Bu ka
nun tasarısiyle yine mümkün yerlere bir 
senelik stajı dahi yeni bitirmiş olanları 
tâyin etmek için huzurunuza gelmiştir ve müsta
celiyet talebedilmektedir. Kanunun gerekçesini 
okuyan arkadaşlar göreceklerdir ki, Bakanlığın 
salâhiyeti 18 . 1 . 1963 tarihinde bitmiştir. Bir 
seneden fazla bir zamandır ki, bu kanun yürür
lükten kalktığı halde, Vekâlet müstaceliyetini gö
rememiş; ancak bugün görüşülecek diğer kanun
lar varken huzurunuza gelmesi vesilesiyle doğru
su Bakanlığın çalışmasını da yüksek takdirlerini
ze arz ediyorum. Bakanlığın 18 . 1 . 1963 tari
hinde salâhiyetini bitiren elindeki stajyerlerin 
mevcudunu bilmesi ve ona göre normal zamanda 
kanun getirmesi lâzımgelirken böyle sıkışık bir 
durumda, bütçe müzakerelerinin de başlıyâcağı 
bir sırada huzurunuza, bu kanunla gelmesi ve ay
nı zamanda stajın Hâkimler Kanununa uygun 
olarak yapılmadan, yine Şark bölgesine, kur'a 
ile, kış kıyamette hâkim tâyin etmeye kalkışması 
karşısında bu kanunun şimdi görüşülmemesi ta
raftarıyız. Reylerinizi bu istikamette kullanma
nızı arz ederiz. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutuyorum, 
oyunuza sunacağım. 

(Adalet Bakanı Sedat Çumralı'nın önergesi 
tekrar dkundu) 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler... Kabul etmiyenldr... önerge ka
bul edilmiştir. Diğer işlere takdimen görüşüle
cektir. 

31 . 1 . 1964 O : 1 
2. — Tapulama kanunu tasarısı ile Adana 

Milletvekili Kemal Sarıibrdhimoğlu'nun, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanun
la muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin zilyed-
liğin ıskatında on sene evvel tesis edilmiş vergi 
kaydı aranması şartının kaldırılması suretiyle 
tadiline, bu maddeye (E) bendinin başlığı ile 
yeni bir bendin ilâvesine ve bu maddenin (E) 
ve (F) bendlerinin, (E) bendinin, (F) ve (F) 
bendinin (O) olarak değiştirilmesi ve aynı ka
nunun 35 nci maddesine iki fıkra ilâvesine ve 
birinci fıkranın tadili ile üçüncü fıkra olarak 
değiştirilmesine dair, İzmir Milletvekili Mus
tafa Uyar'ın, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 ncü fıkrasının 
değiştirilmesine dair ve Aydın Milletvekili Re
şat özarda'nın, 5602 sayılı Tapulama Kanunu
nun 52 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tekliflerinin C. Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (1/211, 2/35, 2/76, 2/122) (C. Sena
tosu : 1/260) (M. Meclisi S. Sayısı : 210 ve 210 
a 1 ve 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 286 ve 
286 ya 1 ek) (1) 

BAŞKAN — Bu meyanda, yine protokolü de
ğiştirir mahiyette teklifler vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Tapulama Kanun Ta/sarısı hakkındaki Kar
ma Komisyon raporu, gündemin haklarında ive
dilik kararı alman işler bölümünün (3) sıra
sında bulunmaktadır. 

'1964 yılı icra programının uygulanması ile 
çok sıkı irtibatlı olan konunun lüzum ve ehem
miyetine binaen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Devlet Bakanı 
î. Saffet Omay 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin ivedilikle görüşülecek işler bölü
münün 3 ncü sırasında yer alan Tapulama Ka
nun Tasarısının, 1964 yılı icra programının uy-

(1) 210 S. Sayılı ve 210 a 1 nci ve 2 nci ek 
basmayazılar bu birleşim tutanağı sonundadır„ 
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gulanması ile çok sıkı ilgili bulunduğundan öne
mine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Karma Ko. Başkanı 
Kâmil Goşkunoğlu 

BAŞKAN — Teklifin lehinde, aleyhinde gö
rüşecek var mı efendim? 

Sayın özmen, lehinde, Sayın Alicanoğlu le
hinde. Buyurun Sayın Diler, aleyhinde. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 
n rkadşlarım, Tapulama kanunu tasarısı esasen 
Yüksek Meclisinizden geçmiş, Senatodan da 
geçmiş ve bir kaç maddesi Senatoda benimsen
in eyip tekrar Meclise sevkedilmiş bulunmakta 
idi. Şimdi bu madde üzerinde tekrar görüşülme 
bahis konusu oluyor. Bu, Tapulama kanunu 
tasarısının hakikaten bel kemiğini teşkil eden i 
maddesi eğer böyle sıkışık bir zamanda ele alı- • 
nıp çıkarılırsa, büyük bir anarşinin meydana ; 
gelmesine sebebolacak ve bu anarşide bizlerin 
de rolü bulunacaktır. Bu itibarla böyle sıkışık 
bir zamanda bu kanun maddesinin müzakere 
edilmesinin aleyhindeyim. Reylerinizi bu şe
kilde istimal etmenizi arz ve rica ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın özmen, lehin

de olrak. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, Yüce Heyetiniz prensip kararını de
ğiştirmemiş olsaydı, söz almıyacaktım. Onun 
için özür dilerim. i 

Muhterem arkadaşlar, Tapulama Kanununun | 

görüşülmesi ve çıkması bugün için zaruret ha
line gelmiştir. Bu kanunun görüşüldüğü esna- i 
da Yüce Heyetinizden rica etmiştim, eğer mem
leketin kalkınmasını istiyorsak, 5 Yıllık Plânın 
Türkiye'de muvaffak olmasını, başarıya ulaş
masını istiyorsak, kadastro işlerine, tapulama 
işlerine büyük ehemmiyet verelim ve Türkiye'
mizi bir an evvel arazi, kadastro bakımından 
lâyık olduğu mevkie getirelim ve herkesin ta
pusunu verelim. 

Çünkü bugün gittiğimiz her yerde vatandaş 
tapusunu alamamaktan dolayı kredi alamamak 
ıstırabının içerisindedir. Eğer 'köylünün elin
de tarlasının 'tapusu olursa, o doğrudan doğru
ya Ziraat Bankası Müdürünün yanma giderek 
tapusunu ipotek göstermek suretiyle kredisini 
alacak ve memleket de bu balkımdan büyük fay
dalar görecektir. 
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Onun için arkadaşlar, prensip kararınıza 

değiştirmiş bulunduğunuza göre tapulama ka 
nunu tasarısının görüşülmesinde memleketimiz 
ve milletimiz ve 5 Yıllık Plân için büyük (bil 
zaruret vardır. Bu yolda karar vermenizi rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu buyurun. Le
hinde. 

MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh
terem arkadaşlarım, Tapulama Kanunu çıktığı 
takdirde tevlidedeceği faydalar ımalûmunuzdur. 
Bu kadar mühim olan bir kanunun enine boyu
na maddeleri görüşülmüş ve ancak 32 nci mad
desi üzerinde uzun uzadıya yapılan müzakere
ler neticesinde komisyon maddeyi geri almış ve 
komisyonda lâzım gelen 'tetkikat yapıldıktan 
sonra Meclise getirilmiş bulunmaktadır. Bu 
kadar mühim olan, 'vatandaşa büyük faydalar 
sağlıyacak olan bu kanunun bir tek maddesi 
için askıda bırakmak ve bunun faydalı olan 
neticelerini uzağa terketaıek, doğru olmadığı 
kanaatindeyim. Esasen 32 nci madde üzerinde 
Yüksek Meclisin kanaatleri de temerküz etmiş 
vaziyettedir. Binaenaleyh, kısa zamanda katı 
bir hükme bağlanacak olan 32 nci maddenin 
görüşülmesiyle, bu kanun tekemmül ve tekevvün 
etmiş olacak ve meriyete girecektir. 

Bu itibarla, bu kanunu askıda bırakmamak 
bakımından ve vatandaşın süratle, kısa zaman
da beklemesi lbakımından bir tek maddeyi gö
rüşerek ve 'kanun tasarısını kanunlaştırmış ola
cağız. Ve Meclisin de bu suretle mesailerinin 
arasına bir kanun daha girmiş olacaiktır. Bu 
itibarla bu kanunun görüşülmesini kabul etme
nizi bilhassa istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Aleyhinde başka söz istiyen 

yok. Tapulama Kanununun bu Birleşimde pro
tokolde mevcut partiler kanunundan evvel gö
rüşülmesi hususunu 'oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu Birleşimde görüşülecektir. 

5. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununa, g,eçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/635) (8. Sayısı: 
569) (Devam) (1) 

(1) 569 8. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. • 
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BAŞKAN — 'Bir an evvel tecelli eden oyla

rınızla öncelik ve ivedilik kararı alınmıştı. Tü
mü üzerinde söz istiyenler? Buyurunuz Sayın 
özmen. (Gürültüler) 

Raporu okutalım mı efendim? (Okutun ses
leri) Arkadaşlarımız isterler imi? Peki. 

Bir dakika Sayın özmen, raporu okutacağım. 
Adalet Komisyonu raporunu okutuyorum. 
(Adalet Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde görüşmeleri 
açıyorum. Buyurun Sayın özmen. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar, Türkiye'nin adalet bakımından 
muhtacolduğu hâkimlerin yetiştirilmesi bizim 
için en büyük bir vazifedir. Raporu okuduğu
muz zaman halen memleketimizde 198 hâkim
lik ve 48 de savcılık münhal olarak bulunmak
tadır. En son tecelligâhımız, en son varacağı
mız yer adliyedir. 

Bugün arkadaşlar herkes «Adalet mülkün 
temelidir» i bekliyor ve vatandaş hakkını adli
yeden almak için çalışıyor. Onun için bu ka
nunun görüşülmesinde bir an evvel görüşülme
linde büyük bir fayda vardır. Yalnız, muhte
rem arkadaşlarımdan rica ediyorum, staj mü
essesesi o kadar parlak bir hale gelmeli ki, 
Türkiye'nin hiçbir tarafında münhal hâkim
lik ve savcılık makamı kalmamalı. Adalet bu 
memlekette teessüs etmedikçe, iyi bir şekilde 
kullanılmadıkça bu memleketin yükselmesine 
imkân yoktur arkadaşlar. Bu kanunun kabulün
de zaruret vardır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

31.1.1964 0 : 1 
de, memleket ihtiyaçları karşısında bu müd
deti Ibir seneye indirmek zarureti karşısında 
kalınmış ve bu tatbikat da bu tarihe kadar bu 
şekilde olagelmiştir. Yine halen görüyoruz ki, 
münhallerin karşılanamadığı bu halde de, yine 
iki senelik hâkimlik staj müddetinin bir sene 
olarak tatbiki suretiyle ihtiyacı tatmin etmek 
mecburiyeti karşısındayız. Bunu yapmadığı
mız takdirde ne olmaktadır? Mahkeme başkâ
tiplerinin savcılık vazifesini ve yine sorgu hâ
kimliği vazifesini yaptığı veyahut da bir ma
halden hâkimin birisi alınarak münhal olar. 
bir malhalle salâhiyet vermek suretiyle orada 
vazifelendirildiği, hâkim orada daimî olma
dığından da dosyalara alışmcıya kadar vakti L 
geciktiği, vatandaşların adlî işlerinin, işlemleri -
rinin sürüncemede kaldığı bir hakikattir. Bu 
tün bu mahzurları önlemek bakımından mün
hal olan yere, daimî bir hâkim veya savcının 
tâyin edilmesi her halükârda çok faydalıdır. 

Staj dediğimizi gördük, yanımızda da yüz
lerce stajyer arkadaşlar çalıştılar. Bir sene zar
fında, bir stajyerin savcılık ve (bütün mahke
meleri dolaşması ve orada muayyen bir müd
det çalışması sureti ile mümkün mertebe bir 
malûmat edinmesi ve esasında hâkimlik veya 
savcılık evsafını, tatbiki olarak çalıştığı tak
dirde daha kısa zamanda elde edip yetiştiği
ni gördük ve görüyoruz. Bu itibarla staj müd
detinin iki sene olarak uzatılmasında bendeniz 
hiçbir fayda mülâhaza etmiyorum, şahsan. Şu 
halde bir senede az çok bir malûmat iktisabet-
tikteıı sonra bir stajyerin, hakiki bir hâkim mua
vini veya savcı muavini olarak tâyin edilme
sinin hem adlî işlerin tedvirinde, hem de ken
disinin yetişmesi bakımından daha faydalı 
olduğunu bizzat görmüş bir arkadaşınızım. Bu 
itibarla gelmiş olan teklifi her bakımdan her 
ne ne suretle mütalâa edersek edelim, gerek 
bugünkü şartlar karşısında, gerekse vereceği 
neticelerin faydalı olması bakımından yerin
de olduğu ve Ibu teklifin bir an evvel kabul edil
mesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın llyas Kılıç, buyurun. 
. İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhteı •em ar
kadaşlarım; 2556 sayılı Kanunun 5 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasına yapılacak bir ilâveden 
dolayı kanunun buraya gelmesi hususunun ge-

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alicanoğlu. 

MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh
terem arkadaşlarım, Sayın Adalet Bakanının 
beyanından ve Adalet Komisyonunun raporun
dan anladığımız üzere halen Türkiye'de 198 
hâkimlik 48 savcılık münhaldir. Bu demektir ki, 
münhal olan o mahallerde adalet tevziinin aksama-
sıdır. Bu adalet tevziinin aksamamasmı önlemek 
'bakımın'dan, mehmaemken elimizdeki bütün sala-, 
hiyetteri kullanarak, bu münlıalleri doldurmak ve 
vatandaşın adliyeden olan taleplerini ve hizmetle
rini yerine getirmek, memleket olarak, Hükümet 
olarak, vazifemizdir. Bugünkü şartlara göre, 
anlıyoruz ki, 4 . 7 . 1934 tarihli Hâkimler Ka
nununda dahi -staj müddeti iki sene olduğu hal-
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cikmiş olduğunu beyan eden arkadaşlarımla 
aynı fikirdeyim. Yalnız, bir kanun teklifi yap
madan evvel bakanlık teşkilâtı ile temasa geç
mek suretiyle bunun fayda ve mahzurları hu
susunda onların fikirlerini almak için bir zaman 
sarf edeceğin i de hesaba katacak olursak Hükü
met bu teklifi getirmek hususunda geç, kalma
mış, fakat tedbirli hareket etmiştir. 

Kendisine teşekkür etmek lâzımgelirken su
nuda söylemek icabeder ki, bu kanunun çıkma
sında fayda vardır. Çünkü arkadaşlar, mah
kemelerde adaletin bir an evvel tecellisi bakı
mından bir, vatandaşın hâkimsiz bırakıl mama
sının psikolojik neticelerini önlemek bakımın
dan iki, mahkeme başkâtiplerinin sorgu hâkim
liği ve savcılık gibi vazifeleri yapması esnasın
da halk üzerindeki psikolojik atmosferi de 
kaldırmak, bakımından bu kanunun bir an ev
vel çıkartılması ve boşlukların hâkimlerle dol
durulmasının faydalarını da mütalâa edersek 
kanun geç. kalmıştır, fakat lâzımdır, zaruret 
vardır, mutlaka hayırlı olacaktır. Hepinizi say
gıyla selâmlarım. 

BAŞKAN — Saym Nevzat Şener, buyuru
nuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NEVZAT 
ŞENER (Amasya) —• Muhterem arkadaşlarım, 
staj müddetinin iki yıldan bir yıla indirilmeli
ne salâhiyet verilmedi hakkındaki teklifin es
babı mucibesmde «Birçok yerlerde hâkim ve 
savcıların bulunmayışı ve bu vazifelerin baş
kâtiplere deruhcle .edilmesinin mahzurları ileri 
sürülmüştür. Halbuki, benim kanaatimce esas 
mahzur, tam mânası yi e yetişmemiş olan staj
yerlerin hâkim ve savcı olarak illere, kasabala
ra gönderilip, vatandaşın hak ve hukukunu 
tevzi etmeleridir. Bir başkâtibin, sorgu hâkim
liği ve savcılık vazifesini yapmaktaki mahzur
dan, tâbirimi af buyurun, lam mânası ile staj 
görmemiş, acemi bir şekilde hâkimlik- ve sav
cılık vazifesini almış olan bir kimsenin yap
mış olduğu hatanın daha büyük olması icabe
der. 

Avukatlık yapmış olan arkadaşlarımız bilir
ler, bilhassa şu noktaya da temas etmek iste
rim ki, son senelerdeki tatbikat, staj yapmış olan 
kimselerin, hâkim ve savcıların daha ziyade 
münferit kaza salâhiyetini haiz olan yerlere gön
derilmiş olmalarıdır. Stajı henüz bitmiş olan bir 

hâkim, bir kazaya gönderilir hâkimlik vazifesini, 
savcılık vazifesini veya sorgu hâkimliği vazifesini 
yapar, tabiî ki, işin altından çıkamaz, Bundan da 
zarar gören her halde adliye mekanizması de
ğil, bizzat mahkemeye, adlî mercilere işi düşen 
vatandaştır. 

Bunun için evvelemirde üzerinde durulma
sı lâzımgelen nokta, staj müddetinin uzatılıp 
kısaltılması değil, staj .müessesesinin daha ca
zip hale getirilmesi olmalıdır. Halbuki Adliye 
Bakanlığının bu yönde hiçbir teşebbüs ve faa
liyeti yoktur. Tatbikat, maalesef bir senelik 
staj müddetinin hiç de faydalı olmadığı merke
zindedir. Hattâ iki sene staj yaptıktan sonra 
hâkim veya savcı olarak tâyin edilen kimseler 
dahi vazifelerini bihakkin yapamamaktadır
lar. Çünkü tatbikattan mahrumdurlar; tatbika
tı olmıyan bir kimseyi, getirip bir kazaya bü
tün salâhiyetleri de vererek, hâkim veya savcı 
tâyin ettiniz mi işin altından çıtkılamaınalkttaıdır. 

Bu vesile ile Adalet Bakanından bilhassa 
bir noktaya dikkat etmesini istirham edece
ğim: (Stajını bitirmiş olan hâkimlerin tek başı
na kazalara yollanması yolunu tutmaktansa, 
evvelce hâkimlik yapmış olan kimseleri bu 
mevkie getirmek, bilâkis stajını yapmış 
olanları diğeır hâkimler nezdinde mua
vin olarak gönderip, onların bilgisini ve tecrü
besini artırmafc daha elverişli olacaktır. Bu 
noktanın üzerinde bilhassa durulması lâzım
dır. Be.n teklifin aleyhin deyim. Hiçbir faydalı 
netice tevlidetmiyecektir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Daha konuşacak bir çok arka
daşlarımız var. Konuşmak mı istiyorsunuz.? 
'Buyurun. Komisyon adına Sayın Tekincl ko
nuşacak. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI 'TEKİNEL (istanbul) — Muh
terem arkadaşlarım; huzurunuzda bulunan bu 
kanun tasarısı esasen geçici bir .mahiyet arz 
etmektedir. 

.Mevcut 2566 sayılı Kanunun geçici maddesi 
hükmü gereğince, iki senelik staj müddetini 
ikmal etmiş olmıyan arkadaşlar bulunduğun
dan ve .münhaller fazlaca olduğundan, bu mün-
hallerin doldurulmasını temin maksadiyle ve 
bir defaya mahsus istimal kabiliyeti olan bir 
şekilde, huzurunuza getirilmiştir. 

Arkadaşlarımızın, hâkimlik meslekine ver
miş oldukları öneme bendeniz çok teşekkür 
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ederim. Yalnız, bu arada şunu işaret etmek is
terim ki, hâkimler ve savcılar hakkında Hükü
metçe hazırlanan tasarı Millet Meclisi Adliye 
Komisyonuna Başkanlıkça sevk edilmiş, bulun
maktadır. Bu tasanda, staja ait hükümler de 
mevcuttur. Adalet 'Komisyonu tarafından* mez
kûr tasarı bastırılmış ve alâka duyan arkadaş
larımıza da tevzi edilmiştir. Ve üzerinde 
komisyon arkadaşlarımız henüz gün
deme alınmaktan evvel ihzari çalışmalara başla
mışlar ve bu sebeple hukuk fakültesinde tertib-
edilen bir seminere de iştirak etmişlerdir. 

Neticeten, bir defaya mahsus istimal edile
cek bir kanun metni halinde sevk edilen bu 
tasarı ile elde edilmek istenilen faydalar da 
esasen gerek Hükümet (gerekçesinde, gerekse 
Komisyon gerekçesinde belirtilmiştir. Yeniden 
bir müessesesinin tanzimi ve staj müessesesinin 
şartlarının teshiti hususu savcılar ve hâkimler 
kanununda önümüzdeki günlerde tesbit edile
cek ve huzurunuza getirileeektir. Bunun bura
da münakaşasını yapmanın doğru olmadığı 
kanaatindeyiz. Hürmetlerimle. 

(BAŞKAN — Sayın Arıkan. 
MıEHMET ADÎ ARIKAN ((Mardin) — Vaz. 

geçtim. 
BAŞKAN — Sayın Arıkan vazgeçtiler. 

Söz sırası 8ayın Eren'in, buyurun efendim. 
ASİM EBEN (Niğde) — Pek muhterem 

arkadaşlar, bu konuda Yüksek Meclis zanne
derim ki, hata etmiyorsam, sekizinci geçici yet
ki veren kanunla meşguldür. Görülüyor ki, se
kiz defa kanunun tedvinine zaruret gösteren 
hal müzmin bir hastalıktır. Yani bir yanda 
adalet kadrolarının çok fazla münhal bulunu
şu, ama bir yanda da bir senelik stajın yeter
sizliği birbiriyle çatışmaktadır, fakat maalesef 
kalite daima sayıya mağlûboLmaktadır. Tatbi
katta bunun mahzurlarını artıran başka husus
lar da vardır. Benden evvel Sayın Şener ar
kadaşımız temas buyurdular, münferit hâkim
liklere, sorgu hâkimliği dâhil, tâyin edilen
ler ekseriya mahrumiyet bölgelerindeki ilçeler
de bulunan bu gibi hâkimliklere tâyin edilen 
bir sena stajlı genç elemanlar netice itiba
riyle Devletin temeli olan adalet kıstasında 
şayanı itimat bir seviyeye henüz gelemedikleri 
için, Devlet bünyanını sarsıcı intibalar bırak
maktadırlar. Bu itibarla, 'bir senelik stajla 
gençlerin hâkimlik mevkiine gönderilmesi, hele 

gönderildikten sonra münferit hâkimliklerde 
ve savcılıklarda istihdam edilmeleri Devletin 
bünyanını, arz ettiğim gibi sarsmaktadır. Bu
nun çaresi nedir? Zaruretle mahzur karşı kar
şıya geldiği zaman, .gözümün önüne kendi staj 
zamanlarım gelmektedir. 

Ankara Adliyesinde avukatlık stajımı yapar
ken, benimle birlikte hâkimlik ve savcılık sta
jına giren sınıf arkadaşlarımı gördüm. 

Muhterem arkadaşlarım, staj' hayatının ya
rısı bürolarda geçer; savcılık bürosunda, infaz 
bürosunda, icra iflâs bürolarında filân geçer. 
Yani büro hayatında adlî muamelenin takibi 
usullerini tetkik ederler. Ve bunlar -en aşağı 
bir buçuk ay, iki aydır, beheri. Bu suretle bir 
sene lâakâl büro ile meşguliyet halinde geç/ar. 
Geriye tatbikatta, hâkimin yanında duruşma
larda fiilen hâkim adayının yetişmesine bir 
sene kalmıştır. Bu bir seneyi biz muvakkat ka
nunlarla geriye almakla, azaltmakla hâkim 
adaylarının büro hayatını ve hâkimlik mev
kiinde fiilen aday olarak çalışmasını yarı ya
rıya indirmiş oluyoruz. Yani iki senelik hâ
kimlik adaylığının fiilî mahkemede geçen müd
deti altı ayı geçmiyecek demektedir. Şu 
halde, bu vaziyette yetişen bir arkadaşın mah
kemelerde halka, Devletin bünyesi hakkın
da, adaleti hakkında itminan verecek insanlar 
olamıyacağı aşikârdır. 

Sayın Şener arkadaşımızın temas buyur
dukları gibi bunun çareleri bence ikidir. 

1. Staj müessesesi, sayın komisyon sözcü
sünün dediğinin tamamen aksine olarak, Hâ
kimler Kanunu, Savcılar Kanunu buraya ge
linceye , meriyete girinceye kadar da olsa, bir 
defaya mahsus da olsa tanzim edilmelidir. Ya
ni, şimdi bu geçici kanunla bir sene stajı mü-
taaJkıp hayata verilecek olan gençler, stajını 
gayet esaslı şekilde ikmal etmeli ve bu staj 
nevama devam edercesine, ikinci yıl stajı ya-
pılırcasma, toplu heyetlere yargı vazifesi ve
rilmek suretiyle devam ettirilmeli, tahakkuk 
ettirilmelidir. Yani, münferit hâkimlikLerden 
münferit savcılıklardan ziyade bunları yetişmiş 
hâkimlerin bulunduğu toplu yargı heyetlerine 
vermek suretiyle, vaziyeti idare etmeli; ilerde 
Hâkimler ve Savcılar Kanunu buradan geçip 
tatbikata girdikten sonra kontenjanı fazla 
tutmak, (hukuk fakültelerinin mezunları zaten 
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kalite itibariyle daha iyi ve daha çok olacağa 
benziyor) onlardan daha fazla hâkim ve savcı 
adayı almak, bu stajları, şimdi arz edeceğim şe
kilde, daha verimli şekle sokmak suretiyle bi
rinci tedbir, nisbeten mahzurları azaltacak bir 
tedbir alacaktır. 

İkinci tedbire gelince; pek muhterem ar
kadaşlar, bu gidecekleri mevkilerde bir yandan 
hâkim muavinliği, savcı muavinliği - ki, mer'i 
olan kanunda re'sen savcılığa, hâkimliğe tâ
yin diye bir şey yoktur - adaylar stajlarını 
bitirdikten sonra evvelâ muavinliklere gider
ler, oradan ehliyet ve sicillerini aldıktan sonra
dır ki, hâkimliklere nasbedilirler, tâyin edilir
ler ve terfi ettirilirler tedricen. Gidecekleri ilk 
hizmette arz- ettiğim şekilde toplu yargı he
yetlerine verildikleri takdirde dahi orada ken
dilerinin ikinci »ene sonunda hâkimlik sici
lini almalarının aynen adliyede yapmaları ge
rekli olan, fakat kısılmış bulunan bir senelik 
staj devresi mahiyetinde, esaslı bir gayret ve 
liyakat göstermeye bağlı oluduğunu kendilerine 
anlatmalıdır. Ve yalnız kendilerine anlatmakla 
kalmayıp, bunları kendi mahiyetinde yetiştir
mekle görevli kılınacak olan, kıdemli, toplu yar
gı heyetlerinin başındaki muhterem hâkimlere 
de esaslı olarak bu görevi şimdiden telkin etme
lidir. Ancak 'böyle malhzurları giderecek olan 
tedbirleri bir yandan stajın içinde, bir yandan 
da yerinde verilecekleri vazifede, bunların ba
şına konacak olan sayın hâkimlerce sağlanmak 
suretiyle bendeniz malhzurları .kısmen azalmış 
telâkki edebilirim. Bununla beraber, hiçbir za
man bir senelik stajın kâfi olmadığı kanaatin
deyim. Avukatlık stajımızı da bir sene yapmış
tık, asla kâfi bulmadım, en az bir sene daha 
olması gerektiğine, fiilen stajımın son günü ka-
ani olmuştum. Hâkimler için ise, muhakkak su-
reltte evvelâ hittarik (bu iki sene şarttır. îmşaMalh 
gelecek kanunda bize bir sene diye gelmezler 
ve bu suretle yetişecek olan hâkim ve savcıları
mız Devletin bünyanmı sarsaca'k, adalet kısltası 
şüpheli insanlar olarak hayata atılmazlar. 

Hürmetlerimle. 
(BAŞKAlN — ISayın (Kaptan Ibuyurunua:. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Çok muh

terem arkadaşlarım; mevzuu şu şekilde vazet
mek mümkündür: 1 sene stajdan sonra vazife
ye davet edilen bu hâkim olacak arkadaşların 

31 . 1 . 1964 O : 1 
veya savcı olacak arkadaşların kâfi ehliyete sa
hip olup olmadıkları. Bu, bizi hâkimlik müesse
sesinin ne olduğu noktasına götürüyor; ben 
şahsan hâkimliği ben şalhlsan (hâkimi lâ-
alet'tayin (bir memur addetmiyorum. 
Bunun birçok hususiyetleri olması lâzım-
geldiği, şimdiye kadar bütün hukukçu 
arkadaşlar tarafından kabul edilmiştir. Hattâ 
birç/ok memleketlerde ta'tJbiıkatı igftrfulimüştoür 
ki, hâkimin doğrudan doğruya hâkim olarak de
ğil, evvelâ avukatlık yaptıktan sonra hâkimlik 
yapması da şart koşulmuştur. Bunun sebebi, bir 
kimsenin merkeziyet memuru olarak, karşısın
da bulunan vatandaşın haleti ruhiyesini bilip 
bilmemesini temine matuftur. Binaenaleyh, şim
di hâkimlik müessesesine bu kadar hususiyet 
ararken yâni karşısına ıgelen vatandaşın haleti 
ruihiyesini ölçüp hiçmesi dalhi ondan istenirken, 
bir senelik stajdan sonra, yarım yamalak bir şey 
yapıp doğrudan doğruya onu vazifeye davet 
edersek, acaba bu ne verim verecektir? Tatbi
katta şimdiye kadar olduğu gibi, lâyık olduğu 
verimi vermemektedir. Ondan sonra birçok ar
kadaşlarım, gerek parlâmento içinde ve gerekse 
parlâmento dışında bu müesseseyi tenkide yelte-
nirler. Biz elimizle henüz lâyıkı veçhile ihtisas 
keshetmemiş, olgunlaşmış bir arkadaşı alelacele 
mektepten mezun oluyor, yarım devam eder ya
rım devam etmez, hemen onu en ağır yükün al
tına veririz ve tatbikatta... Antr parantez şunu 
arz edeyim; teşkilâtı olmıyan, henüz müessese-
leşmemiş kazalara göndeririz, onu mahkeme teş
kilâtını kurmakla vazifelendiririz, hüküm ver
mekle vazifelendiririz, ondan sonra da çıkar 
utanmadan karşısına, yahu şu Adliyenin haline 
bak der, söz söyleriz. 

Arkadaşlarım; biraz evvel benden önce ko
nuşan arkadaşımın dediği .gilbi, bu kanun 'za
ruretlerin eseri değildir. '9 defa diyor arka
daşım; dokuz defa temdit istiyen bir kanun, 
düşünülmemiş, ihmal edilmiş bir mevizuTin ka
nunudur. Niçin esasından meseleyi 'halledip de 
gelmiyor? Yok, canı istiyor, unutuyor; ondan. 
Sonra bir daha, bir daha, bir daha dokuzuncu 
defa karşımıza çıkıyor, temdit talebediyor. 
Böyle mevzu palyâtif tedbirlerle bu müesseseyi 
ıslah edemeyiz arkadaşlar. 

Bunun esası şudur : Şimdi şu anda benim 
bildiğim birçok arkadaşlarım, iktisadi kriz se
bebiyle beş, onifoeş seneden sonra avukat olan 
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arkadaşlar, ehliyet sahibi arkadaşlar hâkimliğe. 
savcılığa müracaat etmişlerdir. 

Demin konuştuğum Vekâlet temsilcisi, «kad
rolarımız küçüktür» dedi. Peki hâkimler için 
ne oluyor? Avukatlık yapan arkadaşlardan da 
acaba hâkimliğe ehliyet kesbetmiş insan mı 
yok? Bunlar arasından pekâlâ bu kadrolar dol
durulabilir. Yani esbabı mucibede gösterilen 
(143r145 mi veya 200 ne ise) boşluk var tâbiri 
katiyen tatminkâr değildir. Çünkü 140- a karşı 
543 müracaat vardır avukatlar arasından ve 
[bunlar mektepten yeni mezun değil, 15 sene tat
bikat yapmış, hukukun her sahasında ehliyet 
kesbetmiş arkadaşlar asgari ekseriyettedir. 
Bu arkadaşlarla her halde bu boşluğu doldur
mak, kemali ile doldurmak mümkünken mek
tepten yeni çıkmış arkadaşları gönderip, on
lardan vazife beklemenin ve böyle bir kanunla 
karşımıza gelmenin doğru olmadığı kanaatin
deyim. 

En derin hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. 
[Komisyon konuşacak mı efendim? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NEVZAT ŞENER 
(Amasya) — Lüzum yok efendim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Mevzu .açıktır ve kâfi derecede aydınlan

mıştır. 
Müzakerelerin kifayetinin oya arzını dile

rim. 
Bolu 

Ahmet Çakmak 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde Sa
yın Müftüoğlu, buyurun. 

SADIK TEKlN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— Muhterem arkadaşlarım; hiç şüphe yok ki, 
yeterlik önergesinin lehinde konuşacak olan, 
zannediyorum, evvel ve âhir komisyon olacak
tır. Zira, sayın- komisyon başkanı huzurunuza 
geldiğinde, «Bu mevzu geçici bir mahiyet arz 
etmektedir, binaenaleyh, uzun boylu tartışıl
masına lüzum yoktur» diye buyurdular ve es
babı mucibe olarak da, halen komisyona ge
len Hâkimler Kanununu gösterdiler. Bendeniz, 
Hâkimler Kanununun komisyona gelmiş olma-
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sının, bu meselenin burada müzakeresinin ya
pılmaması değil ve fakat Hâkimler Kanununun 
Yüksek Meclisin görüş ve inanışlarına daha' uy
gun bir şekilde komisyonlarda hazırlanabil-
meşini temin babında, bilâkis burada uzun 
boylu görüşülmesi icabettiği kanaatindeyim. 
tşte, bu sebepledir ki, mevcut verilmiş olan ye
terlik önergesinin •aleyhindeyim. ' 

Muhterem, arkadaşlarım; mevzuun, kanaa
timce, hâkimlik stajının münhasıran bir sene 
olup olmamasından daha öteye, hâkimlik mes
lekinin ve ilk adımını teşkil. -eden staj mües
seselerinin kuruluşu, işleyişi ve bu mesleke hu
kuk mezunu arkadaşların celbi babında düşü
nülmesi iea'beden prensiplerin alınması yönün
den büyük ehemmiyeti olduğu cihetle evvele
mirde Meclisin, Hâkimler Kanununa bir ışık 
tutması babında müzakerelerin aleyhinde rey 
vermesini ve bu müzakerelerin daha esaslı 
bir şekilde kan alize edilmesinin temini bakı
mından muhterem arkadaşlarımdan reylerini 
:vleyhte kullanmalarını istirham ediyorum. 

BAŞKAN —• Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

ivedilik teklifi gelmiştir. İvedilik teklifini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... İvedilik teklifi kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

2556 sayılı Hâkimler Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine (dair Kanun 

MADDE 1. — 2556 sayılı Hâkimler Kanu
nuna aşağıda yazılı geçici madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE — 2556 sayılı Hâkimler 
Kanununun 5457 sayılı Kanun ile değiştirilen 
beşinci maddesinde yazılı şekilde staja başlamış 
ve en az bir yıllık stajını bitirmiş veya bitire
cek olan adaylar, kadro icaplarına göre bu ka
nunun yayımı tarihinden bağlıyarak en çok bir 
yıl süre ile yardımcılık sınıfına atanabilirler. 

Şu kadar ki, iki yıldan az staj yaparak yar
dımcılık sınıfına atananların noksan kalan staj 
süreleri, yardımcılık sınıfında geçecek yüksel
me sürelerine eklenir. 
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»BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz 

istiyen ? Sayın Arıkan, Sayın Müftüoğlu. 
Buyurun Sayın Arıkan. 
MEHMET ALÎ ARIKAN — Muhterem ar

kadaşlarım; görüştüğümüz kanunun birinci 
maddesinin konusu hâkimlik stajının bir yıl 
süre ile tahdidedilip edilmemesi meselesi değil -
diı*. Biraz evvel kifayeti müzakere takriri aley
hinde konuşan Müftüoğlu arkadaşım, eğer 
yanılmıyorsam, yanlış anlamadımsa - sanki ka
nunun 1 nci maddesinin konusu, hâkimlik stajı
nın bir yıl olup olmaması ,gibi bir konuşma yap
tı. Mesele bu değildir. Mer'i hükümlere göre 
hâkimlik stajı müddeti iki 'yıldır. Ancak muh
telif devrelerde, müteaddit kanunlarla, bil iki 
yıllık müddet Adalet Bakanlığına yetki veril
mek suretiyle kısaltılmıştır. Şimdi Bakanlık yi
ne bu müddetin kısaltılması için yetki verilme
sini istemek suretiyle huzurunuza gelmiş bulu
nuyor. Müddetin bir yıl olması, iki yıl olması. 
6 ay olması mevzuubahis değildir arkadaşlar, 
Mühim olan mesele, stajın iyi yapılması mese
lesidir. Bir stajyer iki yıl da koridorlarda do
laşırsa, bir fayda sağlıyamaz, kötü bir stajyer 
5 sene, 6 sene de staj yapsa, sedece koridorlar
da dolaştıktan sonra, bir fayda sağlamaz. îyi 
bir stajyer ise '6 aylık bir zaman içinde de fay
dalı olabilir. Bendeniz, Adliye Bakanlığında 
uzun yıllar çalışmış bir arkadaşınız sıfatiyle 
soyliyeyim ki, hiç. staj yapmadan hâkimliğe 
haşlamış arkadaşlar vardır ve bunlar hayatta 
iki yıl staj yapmış olan arkadaşlardan çok da
ha fazla muvaffak olmuşlardır. 

Şimdi mesele şudur : Adalet Bakanlığı der 
ki; «256 münhal yerim vardır, şu anda 216 mü
racaat vardır; ben bu münhalleri bu müracaat
larla kapamak zorundayım. Çünkü mahkeme
lerden iş çıkmamaktadır, ihtiyaç vardır, şudur, 
budur...» Biz bu yetkiyi verirsek, mevcut, as
kerliğini ikmal etmiş, müracaat etmiş ve tâ
yin için sıra bekliyen bu 216 vatandaşın tâyin 
imkânı sağlanmış olacaktır. Mesele bu. Ya bu 
yetkiyi vereceğiz, bu tâyinler yapılacak ve 
müddet de kısaldığı için, bir yıllık müddet 
içıinde stajını ikmal edenler de hâkim muavin
liğine ve savcılıklara tâyin edileceği cihetle 
adalet mekanizması daha iyi işliyecektir. Me
sele bu. 

Şimdi, bunun dışında, daha evvel ilga edil
miş 88 tane sulh mahkemesi bahis konusudi'r. 
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Biliyorsunuz ki, arkadaşlar, adalet hizmetini 
vatandaşın ayağına kadar götürmek ve işlert 
süratle intacetmek adalet hizmetinde en mü
him esaslarından birisidir. Eğer bu kanun çı
kacak olursa, bu sulh mahkemelerinin de açıl
ması imkân dâhiline gireceği için, adalet hiz
metinin de daha süratli vatandaşın ayağına gi
dilmek suretiyle temini cihetine de gidilmiş 
olacak ve elbette ki adalet hizmetinin daha 
faydalı işlemesi sağlanmış olacaktır. Ben, iyi 
bir staj sisteminin kurulmasına taraftarım. 
Ancak, bu sistem, bu kanunla değil, Hâkimler 
Kanunu geldiği zaman, müzakereye tabi tötul-
mak suretiyle, temin edilebilir. 

Bu itibarla, Hâkimler Kanunu da, hattâ 
.Devlet Personel Kanunu da ancak gelecek se
nenin sonlarında çıkabileceği, çıkarılabileceği 
nazarı itibara alınmak suretiyle birinci mad
dede, Adalet Bakanlığına verilmiş bulunan bir 
yıllık müddetin hattâ iki yıla çıkarılmasını 
teklif ediyorum. Çünkü, bir yıl sonra arkadaş
larım, yine kadrolar boşalacak, yine Adalet 
Bakanlığı palyetif bir tedbir diyebileceğim bu 
tedbirlerle (ki dokuz sefer yapılmış bir teklif 
ve bu seferki teklifle on oluyor.) İ l nci deia 
bir teklifle tekrar huzurunuza» gelmiş olacak, 
Meclisi Âli lüzumsuz yere işgal edilmiş olacak.. 
Buna imkân verilmemesi için bendeniz bir tak
rir veriyorum ve müddetin iki seneye çıkarıl
masını teklif ediyorum. 

Bu takririmin kabul edilmesi hususunda 
reylerinizi rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, buyurun. 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zongul

dak) — Muhterem arkadaşlarım; Sayın Arı
kan arkadaşım, bendenizin, kifayet takriri üze
rinde konuşurken, meselenin bir sene mi veya 
daha fazla müddetle mi noktasında, yanlış an
lamadıysam, Müftüoğlu, bir sene üzerinde mü
talâa yürütüyor; halbuki kanunda böyle bir 
şey yok buyurdular. 

Bendeniz sizlere tasarının birinci maddesi
ni aynen okuyorum. 

«GEÇÎCÎ MADDE — 2556 sayılı Hâkimler 
Kanununun 5457 sayılı Kanun ile değiştirilen 
beşinci maddesinde yazılı şekilde staja başlamış 
ve en az bir yıllık stajını bitirmiş veya bitire
cek olan adaylar, kadro icaplarına göre bu ka
nunun yayımı tarihinden başlıyarak en çok bir 
yıl süre ile yardımcılık sınıfına atanabilirler. 
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Şu kadar ki, iki yıldan az staj yaparak yar

dımcılık sınıfına atananların noksan kalan staj 
süreleri, yardımcılık sınıfında geçecek yüksel
me sürelerine eklenir.» 

Görülüyor ki, kanun tasarısı münhasıran 
stajını bir yıl yapanların veya bir yılı bitire
cek olanların atanmasına mütedairdir. Şu hal
de, burada staj meselesi münakaşa edilirken, 
tasarıda getirilen bir yıl üzerinde Heyeti Umu-
miyenin bir görüşe varması, bunun müspet 
veya menfi noktalarını enine boyuna tahlil 
etmesi ve binnetice halen komisyonda, bulu
nan Hâkimler kanunu tasarısını hazırhyacak 
olan komisyondaki arkadaşlarımıza ki, bu tasa
rı için halen komisyondaki sıraları işgal etmek
tedirler; onlara ışık tutması icabeder. Bu sebep
le, meselenin kanaatimce esasından ele alınma
sı, esaslı bir şekilde mütalâa edilmesi icabetmek-
tediıv 

Binaenaleyh, bugün mevcut ve halen tet
kikini yaptığımız tasarıda 198 hâkimin noksan 
olması, 48 savcının noksan bulunması binneti
ce bu kadar bölge veya kaza teşkilâtında işle
rin başkâtipler tarafından yürütülmesi sebe
biyle adliyeye olan güvenin bir nebze sarsı-
labileceği noktacında toplanan endişeler tah
tında evvel emirde hâkimlik meslekinin cazip 
ve alâka uyandıran bir hale getirilmesi icabet-
mektedir. Eğer Hâkimler Kanunu münasebe
tiyle Komisyondan Meclisimize gelecek ve Mec
lisimizden çıkacak olan kanun hâkimliği cazip 
hale getirir, hukuk mezunlarının ve diğer fa
kültelerden mezun olup da fark imtihanlarını 
vererek bu mesleke girebilecek olanların, ka
nunların hükmüne göre, hâkimlik meslekine kar
şı alâkasını artırabilecek bir duruma gelmele
ri sağlanabilirse herhalde bu kadar açık ve
rilmesi bundan sonra mümkün olmıyacaktır. 
Yalnız; bir hâkimlik meslekinin cazip hale ge
tirilmesi vardır, bir de hâkimlik stajının ca
zip hale getirilmesi vardır. 

Halen Komisyonun içerisinde bulunduğu 
durum bendenizi şu endişeye sevk etmektedir. 
Gelen tasarının esbabı mucibesinden anlıyoruz 
ki, 198 hâkimin yerlerinin doldurulması, 48 sav
cının doldurulalbilmesi, gerek Adliye Vekâleti
nin görüşüne ve gerekse halen komisyonun 
görüşüne göre sadece staj müddetinin bir se
neye indirilmesi ile kaimmiş gibi bir zehabın ve 
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hissin tesiri altındadırlar. Eğer meseleler eni
ne boyuna mütalâa edilirse, bu 198 hâkimlik 
veya 48 savcı kadrosunun doldurulması için, 
sadece ve sadece staj müddetinin iki seneden 
bir seneye indirilmesinin kâfi olmıyacağını gö
receksiniz, bunu istikbal bize gösterecektir. Bi
naenaleyh, burada müddet bakımından da bir 
prensibe varmakta muhakkak ki bir fayda mü
talâa etmekteyim. O da şudur : 

Hâkimlik meslekine atanacak olan arkadaş
larımızın Hukuk Fakültesini bitirdikten ve 
askerliklerini yaptıktan sonra bir sene hâkim
lik stajyerliği yapmaları halinde bunların hâ
kimlik veya savcılık görevlerine tâyinleri ta
hakkuk ettiği ve vazifeye başladıkları zaman
lar bu arkadaşlarımız adliyenin kendi omuz
larına yüklemiş olduğu mesuliyeti kaldırabile
cek bilgi ve tecrübe ile, bir senelik staj müdde
ti içerisinde, mahmul olabilecekler midir? Şunu 
peşinen arz edeyim ki, bendeniz gerek hâkim
lik stajı ve gerekse avukatlık stajı yapmış bir 
arkadaşınız olarak, her iki safhadan geçmiş bir 
kişi olarak tecrübem şudur: Hâkimlik stajı ya
pıyoruz; hâkimlik stajı, asliye hukuk, asliye ti
caret, asliye ceza, sulh hukuk, sulh ceza bütün 
mahkeme kanaatlerinde muayyen müddetler
le, asgari bir aydır müddeti; ağır ceza ve zan
nediyorum icra dairelerinde 1,5 aydır, buralar
da, arkadaşlarımızın kendilerinin verildiği 
mahkemeye muntazaman devam etmeleriyle şek
len tahakkuk eder. 

işte, bâzı mahkemelerde gördüğümüz husus 
şu: Stajyer arkadaşın sabahtan gelip yoklama 
cetvelini imzalaması ve hattâ hâkime görünüp 
mahkemeden ayrılması ile bu şekilde müdde
tini doldurmuş olduğu kabul edilmekle ve bin 
netice bu tarzda staj yapan arkadaş haliyle 
o mahkemeden elde edilmesi gereken tecrübe 
ve bilgiden mahrum bulunmaktadır. Buna mu
kabil, yine aynı arkadaş başka bir mahkemeye 
gittiği zaman, mahkemenin 'hâkimi meseleyi da
ha başka türlü mütalâa ettiği için - ki çok de
fa başımdan geçmiştir ve bu hâkim arkadaşla
rıma bugün şükran duymaktayım - stajyer ar-
kadafa mahkemenin dosyalarını teker teker 
vermekte ve karara bağlanması gereken dosya
lar hakkında stajyer arkadaştan rapor istemek
te, hattâ ara kararları babında stajyeri yetiş
tirmek için ona dosyayı havale etmekte, gele-
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cek celse için, şöyle şöyle mütalâa olursa, şu 
şöyle, bu böyle olursa ne şekilde karar veririsi
niz?» babında akademik nazari sualler sormak 
suretiyle arkadaşın yetiştirilmesini sağlamak
tadır. 

Binaenaleyh, arkadaşlarım; bir senelik müd
dette, kanaatimce iyi bir hâkim, vazifesini müd
rik, yanındaki stajyerin yetişmesini temin ba
bında gayret gösteren, onu teşvik eden Ibir hâ
kimin yanında, oniki ay bir müddet geçirdiği 
takdirde bu stajyerin, 'hâkim adayının yetişme
mesi, olgunlaşmaması için bendeniz hiçbir mah
zur mütalâa etmemekteyim. Ama aynı arkadaş, 
hasbel kader bu mevzuda daha (bigâne olan bir 
arkadaşın yanında stajını yaparsa, hiç şüp
heniz olmasın, bu takdirde, bir senenin değil, 
belki iki senenin de kifayet etmiyeceği bir va
kıadır. Şu hale göre ne yapmak lâzımdır? Ya
pılacak iş, mesele sadece staj müddetinin, 2557 sa
yılı Kanun ve onu tadil eden kanunlarla, iki 
seneden bir seneye indirilmesi veya halen me
riyette olduğu gibi iki sene müddette kalması 
şeklinden daha ziyade, yani müddet meselesi
nin bir mi olsun, iki mi olsun şeklini münakaşa
dan daha ziyade, bence stajyer arkadaşların 
bu müddet içerisinde tabi olacakları çalışma 
tarzının yönetmeliklerle düzenlenmesi esasına 
isnadettirilmesi icabeder. Eğer Adiye Vekâ
leti stajyer arkadaşlarımızın, staj devresi için
de yetişmelerini esaslı yönetmeliklere Ibağlar, 
bu yönetmeliklerde, aynı şekilde yanında staj 
yaptığı hâkim, arkadaşa da mesuliyetler veya 
vazifeler tahmil ederse; eğer bu yönetmelikle 
mümkün değilse, kanunlarla bunu tahakkuk 
ettirme yolunu seçerse, benim şahsi kanaatim 
odur ki, bir senelik müddet bu meselenin halli 
için kâfi gelebilir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu madde 
münasebetiyle bir noktaya daha değinmek is
tiyorum, o da şudur: Sayın Kılıçoğlu arkadaşı
mız buyurdular ki, Hükümetin bu tasarıyı geç 
getirmesinde mahzur değil, fayda vardır. Ben
deniz tamamen aksi kanaatteyim. Bu tasarının 
ki bir senelik staja esasen taraftar olduğunu 
arz etmiştim, bu tasarının gecikmesi mahzur
ludur. Bu bakımdan Hükümet muahaze edile
bilir. Arkadaşım, buna cevaben diyor ki: Hü
kümet bunu geç getirmemiştir, ama sebebi de 
adlî teşkilâttaki arkadaşların mütehassısların, 
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elemanların fikriyatını öğrenmiş, o şekilde ha
zırlanmış ve Ibu tasarıyı getirmiştir. El insaf 
beyler!. Bir kanomun müddetinin ne zaman bite
ceği pekâlâ bilinen bir hakikattir. Binaenaleyh, 
bu müddet bitmeden asgari altı ay evvel Hükü
met, arkadaşımın söylediği çalışmaları pekâlâ 
yapabilir; Vekâletteki mütalhassıs elemanların 
fikriyatını, görüşlerini tesbit edebilir ve ona gö
re da/ha iki senelik kanun meriyete girmeden, 
bir senelik müddeti temdideden kanunu pek
âlâ huzurunuza getirilebilirdi. Bu sebeple ben
deniz bu görüşün "bir mazeret olacağı kanaatin
de değilim. Esasa 'mütâalli'k Ihusus ilse şudur, 
arz ediyorum: 

Meselede müddetin bir veya iki sene olma
sında içinden yetiştiğimiz meslekin çalışma tar
zını »gören Ibir arkadaşımız olarak Ibir (hakikat 
payı olmakla beraber ıbu, meseleyi asıl halleden 
n'okta olmayııp, meselenin (hallinin, sadece bu 
çalışma müddeti, staj müddeti içerisindeki ça
lışma tarzında toplandığı vakıaisını kabul ede
lim ve hâkümler 'kanunundaki hazırlıklarılmızı 
da bu nioktada ikmâl edelim. 

Hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın U^ar. 
ADALET KOMİSYONU ADINA (MüıSTA-

FA UYAR (izmir) — Mulhlterem arkadaşlar; 
/huzurunuza ,gelmiş olan kanun tasarısının ımeb-
dei 10134 senesidir. (Bu 'kanunla, Hâkimler Ka
nunu tedvin adilesiye 'kadar 'bir çok (hukuk 
mezunları !hic staj yapmadan dalhi, bir ay, iki 
ay, üç ay, (beş ay staj yapmak suretiyle de müs-
takil'len (hâkim loftmuşlar, ıgiltmi'şler ve adaleti 
temsil ekmişler, Idağıtlmışılardır. 

Ve hâlâ Temyiz Mahkemesinde bu şekilde 
yetişmiş olan kıymetli Ihukukçu arkadaşlarımız 
da vardır. ıStajm az olması, çok olması müna
kaşa edilebilir. Bu fikri müdaifaa eden arka
daşlarımın fikirlerine 'hürmet ediyorum. An
cak, bunun münakaşa yeri burası değildir. İn
saf etsinler, Hâkimler Kanununda, (Bakanlığın, 
Hükümetin yeni ıgetirnıiş olduğu ve İhalen Ada
let Komisyonunda bulunan yeni Hâkimler Ka
nununda ıstaj imüessdsesi Itedtvin edilirken o za
man staj nasıl olmalıdır. Ne kadar olmalıdır, 
ne şekilde olmalıdır; yoksa bir Ihâkimin yanın
da (hemen imza edip gitmek kâfi ıgörülmeli mi
dir, yoksa etajerlere (hakimlik vazifesi verile
rek şeklî hâkimlikler mi yaptırmalıdır ? Btm-
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ların üzerinde muihıterem arkadaşlıarımızın fi
kirlerinden hiç şlüplhe yloik ki, IKtoimisyon 'olarak 
da, Hükümet iolarak 'da faydalanılacaktır. Bu 
^getirdiğimiz tasarı, 2556 sayılı Hâkimler Kanu
nu 19İ34 yılında tedvin edildiği «ırada hâkimlik 
stajını iki yıl »olarak kabull etmiştir. Halen 'hâ
kimlik 'stajı '2 yılıdır. -Ancak, mevcut açık ka'd-
roları doldurmak ve adaletin istediğimiz sü
ratte tecellisini temin edebilmek için 2556 sayı
lı Hâkimler Kanununa da muvakkat bir mad
de eklenmiş ve bu 'madde i'le Adalet 'Bakanlığı
na yetki verilmek suretiyle iki yıllık staja gi
ren hukuk mezunları, bir yıllık stajını ikmâl 
ettikten, stajlarını ibir yıl iolarak ido.lidurtd.uMan 
sonra, eğer kadro açıkları varsa bunları ta
mamlamak için Adalet Bakanlığına yetki veril
miş ve 'bunları Ibâ'kim yardımcılığı sınıfına tâ
yin etme imkânı verilmiştir. 

Şimdi getirdiğimiz madde de budur. Bu
nunla uzun müddet devam edecek değiliz. 
Hâkimler Kanununu bir an evvel huzurunuza 
getirmek kararındayız. Komisy.on olarak bunun 
üzerinde kararlıyız. Biran evvel getireceğiz. 
Esasen Bakanlık da bu kanunun yeni Hâkimler 
Kanununun bir yıl zarfında çıkacağını tahmin 
etmiş, tahayyül 'etmiş ve bu yeni almış olduğu, 
almak istediği munzam yetkinin en çok bir 
sene olmasını arzu etmiştir. Mehmet Ali Arı-
kan arkadaşımız bu bir yıllık yetkiyi iki yıla 
çıkarmak ister. Bizim bu konuda lehte aleyhte 
bir fikrimiz yok. Takdir Yüksek Heyetinizin
dir. Bir yıl da olabilir, iki yıl da olabilir, ama 
Hükümet bir yılı kabul etmiştir. Komisyon 
olarak da bir yılı uygun görmüşüz ve bunun bir 
yıl olması Hâkimler Kanununun biran evvel 
çıkmasını da icabettirir. Ondan sonra, şimdi 
yapılacak iş, stajyerlerin hâkimlik sınıfına 
nakli, bir yılını doldurmuş olanların üzerinde 
olacaktır, yâni mutlaka bir yılını doldurmuş 
olacaktır. 

Bâzı arkadaşlarımız bir noktayı yanlış anla
mışlardır; altı ayını doldurmuş olanlar hâkim
lik sınıfına yardımcılık sınıfına geçemiyecek-
tir. Bakanlığa tanınan son yetkinin 18 . 1 . 1963 
tarihinde bitmiş olmasına rağmen 1960 olarak, 
yanlış anlamışlardır. Bunu da tavzih ediyoruz. 
Hürmetlerimizle... 

BAŞKAN — Sabahattin Savacı. 
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SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, kanun kaideleri bir 
ihtiyaca tekabül eder. Şimdi, dokuz defa bu ih
tiyaç tekrar edildiğine göre, geçicilik mânasını 
anlıy anlamaktayım. Kanunlaştırmak demek, 
bu ihtiyacı devam eder şekilde tesbit edecek 
bir hal çaresine bağlamaktan ibaret olmak lâ-
zımgelir. Şimdi, demek oluyor ki, ihtiyaçlar, iki 
yıl olması mukavemetimize rağmen, bizi bir 
yıla icbar etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu madde bizi hâ
kimlik stajının ve hâkimlik vasıflarının üze
rinde durmamızı icabettirmektedir. Hâkimin 
olmaması halinde, birçok yerlerde kâtiplerin 
bir dereceye kadar bu hizmeti gördükleri iddia 
edilir. Fakat muhterem arkadaşlarım, stajı 
yarım dahi olsa hukuk nosyonuna sahip bir 
insanın hukuk dağıtması ile hukuk nosyonun
dan mahrum bir insanın, ne derece pratiği 
kuvvetli olursa olsun adalet dağıtması şüpheli 
olur. Bu bakımdan, tasarının sevkı isabetli ol
makla beraber geçici keyfiliğinin bendeniz aley-
hindeyim. 

Staj süresinin iki yıl olması üzerinde ısrarla 
duran arkadaşlarımın, hâkimlerin iyi vasıfta 
yetişmeleri endişesiyle ısrar etmekte oldukla
rına kaani bulunmaktayım. Ancak, umumiyetle 
il merkezlerine, büyük merkezlere tâyin edilen 
hâkim stajyerleri burada bürolara kapan
makta, kendi inisiyatifleriyle bir müşahade 
stajı yapmaktadırlar. Başka, daha fazla bir 
müktesebat sağlamalarına bendeniz de o saf
hadan geçmiş birçok arkadaşlarım gibi, im
kân göremedim. Bu bakımdan, hâkimlik stajı
nın iyi bir şekilde tamamlanması için hayatla 
karşı karşıya gelmesi lâzımgelir Bir yıl olarak 
tesbit edilmiş olan bu staj müşahede bakımın
dan yeterlidir. Ancak, hâkimin hayatla karşı 
karşıya gelmesi mesuliyet alması ile mümkün
dür. Mesuliyet tanımadığımız takdirde, arka
daşlarımın işaret ettikleri gibi, şu hâkimin 
bir mevzua ehemmiyet vermesi, diğer hâkimin 
ehemmiyet vermemesi keyfiyeti bu maksadı 
sağlamaya kâfi değildir. Büyük merkezlere 
tâyin ediliyor dedim adaylar, bu stajyerler. 
Büyük merkezlerde esasen hâkimler işlerle o 
kadar meşgullerdir ki, stajyerlerin durumu ile 
meşgul olacak durumda değildirler. Ve meş-
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gul olamıyorlarsa iş vaziyetine bunu atfetmek j 
lâzımdır, yoksa kendilerinin bunu istemedi
ğine değil. Kendileri de bu ihtiyacı başlan
gıçta hissetmiş kimselerdir. Bunu takdir eder
ler. Ama, evvelâ vazifelerini yapacaklar, 
mahmul olan vazifelerini 'başaracaklar. Buna 
zamanlan kâfi gelmiyor ki, bu stajyerlerin ye
tişmesine de zaman ayırsınlar. Bu itibarla, bu
rada stajyerlerin bir yıllık durumu büro mua
melâtını öğrenmek ve 'bir nevi müşahede stajı 
yapmaktan ibarettir. 

Mütaakıben, 2 yılını bir bakıma tamamla
mak üzere mesuliyetle tâyin edildikleri yer
lerde ancak hâkimlik vasıflarını kazanmakta- | 
diri ar. Mesuliyet serilmeden bu vasıfların ka
zanılmasına, imkân, olmadığını muhterem ar
kadaşlarım, o derecattan geçmiş, hattâ bütün me
muriyet stajlarını idrak etmiş arkadaşlarım, pe
kâlâ bilmektedirler. Binaenaleyh, iyi yetişme 
şartı mesuliyet tevcihine bağlıdır. Tasarının bi
rinci kısmın takibeden mesuliyetli hâkim yardım
cılıklarına, savcı yardımcılıklarına tâyini suretiy
le hâkim vasıflarını sahibolmak üzere iyi bir im
kândır. Bendenizin temennisi odur ki, bu madde
nin tatbikatında, bir yıllık stajlarım tamamlayıp 
da aday olarak tâyin edilenlerin münferit tâyin 
edilmemelerine itina edilmesidir. 

Muhterem arkadaşlarım; çok kere şahsan mü-
şahade etmişimdir, bu durumda gelen bir stajyer, 
birçok hâdiseler karşısında müşkil vaziyette kal
makta ve orada kıdemli hâkimler varsa onların 
yardımına başvurmakla ve bu suretle de hem ha- I 
yatla karşı karşıya gelmekte, onun formülünü I 
kıdemli meslekdaşmdan öğrenmek imkânını bul
maktadır.. Bu itibarla stajını bitirmiş, aday ola
rak tâyin edilecek kimselerin kıdemli hâkimlerin I 
kalabalık oldukları yerlere tercihan tâyin edilme
sinde zaruret vardır. Ve bu staj keyfiyetinin, 
bu tarzda geçici olarak değil, ikinci 1 yıllık kıs
mının mesuliyet verilerek arz ettiğim şekilde ta
mamlanmasında büyük fayda mülâhaza ediyorum. I 
Zannediyorum ki, bu tatbikatta bulunmuş arka- I 
daşlarım da bendenizi teyidederler. - I 

Hürmetlerimle. i 

BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürk. 
SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Çok muh

terem arkadaşlarım; yapılan müzakereleri kısaca I 
bir iki ana noktada toplamak mümkündür. Evve- I 
lâ hâkimlik meslekinin iktisabı için lüzumlu nite- | 
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liklerin neler olması gerektiği, özellikle staj sü
resi ve şekli hakkındaki ana görüşleri, Yüksek 
Meclise, yüksek tetkiklerinize sunulacak Hâkim
ler Kanunu tasarısında enine boyuna görüşüp, 
bir prensibe bağlıyacağız. Bu itibarla stajın asıl 
mahiyeti ve süresine taallûk eden görüşlerimi 
mahfuz tutuyorum. Bugün için vaziyet şudur: 

40 veya 50 kadro münhalleri doldurulanıa-
maktadır. Avukatlık meslekinde 10 - 15 senesi
ni vermiş çok değerli avukat arkadaşlar, bu kad
rolara şüphesiz talip olmuyorlar, olamazlar da. 
Çünkü bu kadrolar, ît) yıl avukatlık yapmış bir 
arkadaşın oturacağı, maddi imkânlarını karşı-
hyacağı bir kadro değildir. Bu itibarla, bugü
ne kadarki münhal kadrolar, zannediyorum bu 
tarz müracaatla dolmamaktadır, esasen müraca
at edenlerin de tâyinleri yapılmıştır. 

Asıl mesele şundan ileri geliyor: 

Türkiye'nin coğrafi şartları itibariyle, oku
lu bitiren, fakülteyi bitiren, stajını ikmal eden 
hukukçu arkadaşlarımız, bilhassa mahrumiyet 
bölgelerine fazlaca alâka göstermemektedirler. 
Buralarda uzun süreli hâkim bulmak mümkün 
olmuyor. Avukatlığa atılmak, merkezlerde 
avukatlık yapmak, şartları itibariyle daha 
tercih edilmektedir. Böyle olunca, Adalet Ba
kanlığı, adaleti tevzide bu bölgelerde sıkıntı 
çekmektedir. Binaenaleyh umumiyetle mahru
miyet bölgelerindeki bu münhallerin doldurul
ması keyfiyeti, senelerden beri Bakanlık için 
bir müzmin dert halini almıştır. Bunun içindir 
ki, kanunda iki yıllık staj süresi bulunmasına 
rağmen, sırf münhallerin doldnrulabilmesi 
maksadı için Adalet Bakanlığına muvakkat 
madde ile yetkiler verilmektedir, bir seneye in
dirilmektedir. 

Şimdi, bakanlık son defa 'diyorlar, çünkü Hâ
kimler Kanunu bu süre içinde çıkarılacaktır, çi
ler Kaıuınu bu süre içinde çıkarılacaktır, çı
karılması lâzımdır. Anayasanın hükümleri bir 
bakımdan bu kanunun bünyesini kapsamakta
dır. Çünkü bâzı yerlerde başkâtipler, sorgu hâ
kimliği vazifesini görüyor. Halbuki başkâtip, 
sorgu hâkimliği vazifesini göremez. Hâkimlik 
sıfatı «muayyen şartlara bağlı. Binaenaleyh, son 
defa bu 1 yıllık süre içinde, hem bölgesindeki 
münhalleri doldurmak ve hem de bu zaman 
zarfında Hâkimler Kanununu Yüksek Huzu
runuza getirip, kemaliyle bu konuyu halletmek 
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için çalışmalar yapılmaktadır. Zannediyorum 1 
Komisyonda Hâkimler Kanunu tetkik edil
mektedir, bu itibarla geçici mahiyette de olsa, 
bu teklif bugünkü zaruretlere cevap verecek 
mahiyettedir. Kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — iSayın Karaca buyurunuz. 
GIYASiETTlN KARACA (Erzurum) — 

Muhterem arkadaşlarım; bendeniz bu konuş/-
m anıl a madde üzerinde biraz daha açıkça bâzı 
hususların belirtilmesi isteğindeyim. Komisyon
ca .hazırlanmış bulunan tasarı; staj müddeti 
iki yıl iken, ancak, münhal bulunan 2'5'G aded 
kadronun ihtiyaca mebni doldurulabilmesi için 
şimdilik staj müddetinin bir yıl olarak kabul 
edilmesi ve 1 yıllık staj müddetini bitirmiş 
olan kimselerin hâkim veya savcı yardımcılık
larına atanmaları mahiyetindedir. 

Bâzı arkadaşlarımız stajın iki yıl olması 
üzerinde konuştular ve bilhassa Uyar arkada
şımız da yeni Hâkimler Kanununun yakında 
'Meclise gelmek üzere olduğunu, esasen orada 
da iki yıl olarak tes'bit edildiğini söylediler. 

Benim kendi görüşüme göre; stajın iki yıl 
olması bile fazladır. Tam mânasiyle bu mesle
ki benimsemiş, bu meslekte temayüz etmeyi 
.arzu etmiş olan kimseler, bir yıl staj içinde de 
kâfi derecede mahkemelerde çalışır, mevzuiaıîa 
alâkadar olur, mahkemelere muntazam devam 
ederse bu görevinde muvaffak olabilecekler
dir. Bu sebeple, ben Adliye Vekâletinin yerin
de olmuş olsaydım; doğrudan doğruya bu şe
kilde geçici bir madde değil de, stajyerliğin bir 
yıl olmasına dair daimî bir madde getirirdim ve 
iki yıl olmasına dair olan maddenin de ilga
sını talebederim. Ancak, bu bir yıllık müddet 
içerisinde stajyer hâkimin çalışması usullerini 
de ayrı bir formaliteye tabi tutmak icabederdi. 

Şimdi, bu yetki 18 . 1 . 1963 tarihinde bit
miştir. Bu tarihe kadar, bir yıllık müddetini bi
tirmiş veya bitirmek üzere bulunan arkadaşlar, 
vekâlete giderek, kendilerinin tâyinlerini iste
dikleri zaman, «müddet bitmiştir, biz bu müd
deti uzatmak istemiyoruz, iki yıla çıkarılmış
tır, iki yıl üzerinden stajınızı yapacaksınız ve 
bu şekilde vazifelerinize devam edeceksiniz» 
dendiği için bir çok arkadaşlar iki yıl staj yap
mak durumunda, maddi bakımdan, bulunmadık
larından dolayı ya stajını bırakıp askere git
mişlerdir veyahut da başka (bir memuriyet da
lına gitmişlerdir. Bu sebeple, bu ar'kadaşları-
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miz mağdur bulunmuşlardır, bu arkadaşların 
hakları da muhtel olmuştur. Bilâhara Adliye Ve
kâleti yeni bir prosedür hazırlıyarak ki, Hâkim
ler Kanununa göre staja başlamak için askerli
ğini yapmak mecburiyeti var idi; Adliye Ve
kâletinin yeni prosedürüne göre ise staja başla
mak için askerliğini yapmış olan bâzı arkadaş
ları da göreve başlattılar. Şimdi bunlar da Ibir 
yıllık müddetini doldurmuş bulunmalarına rağ
men, halen askerliklerini yapmadıkları için 
acaba bunlar da bu kur'ada hâkimlik veyahut 
da savcılık görevlerine atanabilecekler midir1? 
Gerek Memurin Kanununa ve gerekse Hâkimler 
Kanununa göre staj yapabilmek, yardımcılık 
sınıfına geçebilmek için mutlak surette asker
liklerini yapmak mecburiyeti konmuştur. As
kerlik mecburiyeti 'konulduğuna göre, askerliği
ni yapmamış olan kimselerin stajları ne duruma 
gelecektir, bunların askere imi gitmeleri lâzım
dır, yoksa bu kuradan bunlar da istifade ede
bilecekler midir? Saniyen bu kuradan istifade 
edebilecek arkadaşlar, doğrudan doğruya ma
hallî imkânsızlıklar yüzünden istifa ederek çı
kan, o yere ıgitmiyen, 'ki meselâ Çemişkezek ve
ya mümasili kazalara tâyin edilmek maksadiyle 
mi münhaller doldurulacaktır? Yoksa evvelce 
hâkim darlığı sebebiyle tek hakimli olmasına 
rağmen yani bir hâkim bir sorgu hâkiminin 
bulunduğu yerler, bilâhara sulh mahkemesi 
haline ifrağ edilmesine göre, acaba bu yerler 
tekrar hâkim ve sorgu hâkimliği olarak takviye 
edilecek midir? 

Birçok yerlerde yolların bulunmaması ve 
halen kar yağması sebebiyle, karayollarından 
alınan bilgiye göre, birçok bölgelerimizin yol
ları kapanmıştır, vilâyetle irtibatı kesilmiştir. 
Asliye mahkemeleriyle ilgili bulunan vatadarlar 
vilâyet merkezine gitmek durumundadırlar ve 
çok mağdur olmaktadırlar. Bu bölgelerin de ter
cih edilmesi mürrikün müdür? 

Diğer bir yönden, evvelce tahminen 1954 ve 
1955 senelerinde kura ile vazifelerine tâyin edi
len arkadaşların sulh mahkemelerinde değil de 
ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu yerlerde 
ilk önce acemilik devresini geçirmeleri için gö
revlere atandıkları belli idi. Acaba Adalet (Ba
kanlığı bu durumu nazarı itibara alacak mıdır? 
Bu hususların bilhassa açıklanmasını istirham 
ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
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BAıŞKAN •— Sayın Güray, buyurun. 
NACÎ GÜRAY (Elâzığ) — Muhterem arka

daşlarım, bir noktada Komisyon sözcüsü ve 
Mehmet Ali Arıkan arkadaşımla beraber deği
lim. Hâkimlik mesleki tecrübe istiyen, (bilgi is-
tiyen, görgü istiyen bir meslektir. Binaenaleyh, 
6 ay staj yapanlarla hiç staj yapmıyanlar veya 
iki sene staj yapanlar arasında fark yok değil
dir, muazzam fark vardır. Ancak, şu bakımdan 
kendileriyle müttefikim; Türk mahkemelerinin 
hâkimsiz ve savcısız kalmaması için alelacele 
bir sene staj yapmak suretiyle hâkini tâyin edil
mesi doğru. Yalnız, burada öğrendiğim bir nok
ta var; arkadaşların beyan ettiğine göre avu
katlık stajını yapmış ve fiilen avukatlık yapan
lardan beşyüzü mütecaviz müracaat varmış, 
acaba bunlar hâkimlik meslekine aldırılarak 
kadrolar niçin doldurulmaz? Şayet kadro kar
şılığı yoksa mesai duruımları ve çalışma müddet
lerini nazara alarak bunları doldurmak müm
kün, değil midir? 

Şu hususu bilhassa Hükümetten, Adalet Ba
kanlığından öğrenmek istiyorum; gayet iyi ta
nıdığım ve yakinen bildiğim bir arkadaş Ad
liye Vekâletine hâkimlik için müracaat etti. 

Sordukları iki sual vardı; birisi, lisan bilir 
misiniz? İkincisi, eseriniz var mı? Şimdi, hâ
kimlik meslekine tâyin yapabilmek için bu kadar 
ince eleyip sık dokuyan bir Hükümetin, iki sene
lik staj müddetini fazla görerek, bir senelik staj
la iktifa edip hâkimliğe tâyin yapması ne derece
ye kadar hüsnüniyete makrundur, anlıyamadım. 
Hükümetten ve Adliye Vekâletinden tekrar istir
ham ediyorum, eğer avukatlarla bu kadroların 
doldurulması mümkünse Hâkimler Kanunu gelin
ceye kadar ki, staj müddeti değişeceğinden, bu
nu tehir etsinler. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kaptan. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Aziz arka

daşlarım, söylediklerimi katiyen tekrar etmeden 
Komisyon Sözcüsünün tesbit ettiğim noktai naza
rına cevap vereceğim. 

Dediler ki, hiç staj yapmadan Temyiz Mahke
mesinin en yüksek kadrolarını işgal etmiş müm
taz hukukçular vardır. Bundan benim şu ifade
nin mefhumu muhalifinden çıkardığım mâna şu
dur: Staj müessesesi manasızdır, lüzumsuzdur. 

Arkadaşlar staj müessesesi faydasızsa, lüzum-

suzsa onun münakaşasını yapalım. Eğer bunun 
bir faydası varsa, bu, tatbik edilecektir. 

Bir de başka yönden şu soruya cevap vereyim: 
îki yıl staj yaparak hizmete girdiği anda faydalı 
olması icabeden arkadaş bu iki yıllık stajı yap
tırmadan hizmete alınınca demek oluyor ki, iki yıl 
müddetle hizmete çağrıldığı andan itibaren iki yıl 
müddetle faydasızdır. Bunun mânası da budur. 

Eğer bunu istiyorlarsa, hiç staj yapmadan tâ
yin edilen arkadaşların 2, 3 veya 4 yıl memleke
te ve vazifesine faydalı olmıyacağını peşinen ka
bul ediyorlarsa âmenna ve saddakna, kendileriy
le beraberim. 

İkincisi; «Biz bu salâhiyeti verelim, müessese
nin hukukî yapısını Hâkimler Kanununda âriz 
ve amik tetkik edelim.» diyorlar. 

Arkadaşlarım, güzel ama bunun ters tarafını 
düşünelim; biz bunları tâyin edelim, olan olsun 
ondan sonra müesseseyi tamir edelim. Ne faydası 
olacak arkadaşlar? İstikbale muzaf faydası var. 
Bunun ne faydası olacaktır? Tâyin işinde ehli
yetsiz arkadaşlarımızı, yetişme imkânını bulama
mış gençleri tâyin edelim, ondan sonra mües
seseyi tamir edelim. Ben, af buyurun, bunun da 
mânasını anlıyamadım. Bu, ilkönce dejenere ede
lim, zamanı gelince tamir edelim gibi bir mâıia 
ifade ediyor. Kendilerinden rica ediyorum, bu 
gibi bir esbabı mucibe ile değil, daha başka muk-
ni bir esbabı mucibeleri varsa ikna olmaya hazı
rım. Ama şu anda katiyen tatmin olmadığımı 
tekrar ifade ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. Ko
misyonun konuşmasından sonra Sayın Oğuz'a söz 
vereceğim, buyurun Komisyon. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, bize kalırsa zatî mesele basittir. Fakat 
meseleyi ehemmiyetle ele alan arkadaşlarımıza te
şekkür etmeyi bir borç biliriz. 

Arz etmek istediğimiz husus şudur: Biz hiçbir 
zaman, komisyon olarak huzurunuza getirmiş ol
duğumuz bu kanun tasarısında bir senelik stajın 
kâfi geldiğini, iki senelik stajın mükemmel oldu
ğunu ve stajın bugüne kadar Türkiye'de iyi bir 
şekilde tatbik mevkiine konduğunu iddia etmiş 
değiliz. Elbette ki, burada arkadaşlarımızın yap
mış oldukları konuşmalardan istifade edeceğiz. 
Zannederim ki, Sadık Tekin Müftüoğlu arkadaşı-
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mız, kifayet takriri hakkında konuşurken benim 
sözlerimi yanlış anlamış olacaklar; Hükümet ta
rafından Anayasa icabı Yüksek Hâkimler Kurulu 
için bir kanun tasarısı getirilmiştir. Bu tasarının 
29 Nisan tarihine kadar, Anayasada gösterilen 
müddet zarfında çıkması icabcderdi. Meclise gel
di, biz Komisyon olarak daha evvel o zamanın ve
kiline dedik ki, «Anayasadaki hâkim teminatı 
hükümleri ile mevcut 2556 sayılı Hâkimler Kanu
nunda teminat hükümleri arasında aykırılıklar 
vardır, siz Yüksek Hâkimler Kuruluna ait güzel 
bir kanun getirmek istiyorsanız mutlaka buna 
mütenazır olarak 2556 sayılı Kanunu da hazırla
mak ve birlikte Meclise sunmak mecburiyetinde
siniz.» 

Fakat müddetler kifayet etmediği için, o za
man sadece 45 sayılı Kanun olarak çıkan kanun 
konuşulup kabul edildi. Ondan sonra hazırlanan 
kanun tasarısı bugün Başkanlık Makamınca ko
misyonumuza tevdi edilmiştir. Biz istişareyi se
ven bir komisyonuz, istiyoruz ki, komisyonlar
daki müzakereler anlayış içersinde cereyan et
sin. Arkadaşlar, meselelere nüfuz etmedikçe, 
müesseseler hazmedilmedikçe, gelişi güzel yapı
lan konuşmalarla hakikaten bu Meclisten çıkma
ması ieal'beden şekilde kanunlar çıktığına şahit 
olduğumuz içindir ki, bu kanun tasarısını ko
misyon olarak bastırdık ve arkadaşlara dağıttık, 
üzerinde teker teker arkadaşlarımız çalışmakta
dırlar. Bu mevzularla ilgili ve yetkili olarak 
gördüğümüz, inandığımız arkadaşların da peş
lerinden koşuyoruz; «Böyle bir tasarı vardır, 
tetkik ediniz, nazariyat ile tatbikatı karşılaştı
ralım, mükemmel bir kanun çıkartmak için gay
ret sarf edelim» diyoruz. Ayrıca komisyon ola
rak bir seminer yapılması için de teşebbüse gi
riştik, Yüksek Mahkeme hâkimleri, baş reisler 
ve hukuk fakültesi profesörleri ricalarımızı ye
rine getirdiler ve bu mevzuda nazariyat ve tat-
katı mukayeseli bir şekilde ortaya koyan bir se
miner yapıldı ve şayanı şükrandır ki, komisyo
numuza mensup azalar bu seminerleri takibet-
raekte, not almakta ve bu tasarının hazırlanma
sı için gerekli çalışmalara katılmaktadırlar. 

Şimdi, komisyon mahmuldür, sıkışık bir za
manda bu kanunu müzakere edip de huzurunuz
da mahcubolmak niyetinde değiliz. Hazırlıkla
rımız tamdır. 

Ayrıca bugün tatbikatta çalışan hâkim arka-
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daşlardan da rica ettik, onlardan da peyderpey 
Hükümetin vermiş olduğu mütalâanın bu semi
nerde yapılan tevillerin dışında tatbikatla ilgili 
aksaklıkları tesbi't eden raporlar almaktayız. 

Staj mevzuunda burada konuşan arkadaşla
rımızın göstermiş oldukları hassasiyete elbetteki 
iştirak ediyomz. Onlardan bütün raporlarda 
geldikten sonra bunun esas mevzuu Savcılar ve 
Hâkimler Kanunu olmak lâzımgelir, orada dü
zenlenecektir. 

Açık konuşayım arkadaşlarım, biz böyle bir 
müdafaanın içine girmiş değiliz. Hiçbir zaman 
cari stajın methü sanasını yapmadık. İçinde 
bulunduk, tatbikatında bulunduk, bunun ne de
mek olduğunu da müdrik bir arkadaşınızım. 

Gerçek olan şudur ki, arkadaşlarım, bugün 
Meclis bir işe bu kadar hassasiyet gösteriyor, 
yarın kendilerinin karşısına komisyon olarak, 
bize Allah nasip ederse, iyi bir kanunla çık
tığımız zaman hakikaten bu müesseselere lâyik 
olan ehemmiyeti biz de arkadaşlarımızdan is-
tiyecek ve bâzı taleplerde de bulunacağız. 

Hâkimlik mesleki bugün malî imkânlar ve 
kadrosuzluk sebebiyle ehemmiyetini, talibolan-
lar bakımından, kaybetmektedir. İyi bir ka
nunla karşınıza çıktığımız zaman bu Meclisin 
bize bu kadroları vereceğini de ümit etmekte
yiz ve esirgemiyeeeğinize kaaniiz. Bu her şey
den evvel bu kadroların bu müessesenin yerleş
mesi için Büyük Meclisçe kabulüne vabeste hu
suslardan birisidir. 

Şimdi 198 hâkimlik, 48 savcılık kadrosu 
açıktır. Bunun mânası şudur arkadaşlar: Tat
bikattan gelmiş, Anadolu'da çalışmış olan ar
kadaşlarımız gayet iyi bilirler, adliye zabıt kâ
tipliklerine dahi müracaat etmiyen kimseler 
vardır. Bir gün odacı alırsınız, ertesi gün kâ
tip gider, mübaşir gider; bu odacıyı mübaşir 
yaparsınız beşinci gün «kâtip ayrılır mübaşir bu 
odacı kâtip olur. Bir sene içinde başkâtip olur... 
Müddeiumumi olmaz, bu arkadaş Savcılık Ka
nunu ile savcılık vazifesi yapar; bu arkadaş 
gelir sorgu hâkiminin kanuni vekilidir, 'bu va
zifeyi yapar. Şimdi arkadaşlarının bu «kadar 
konuşma yaptıkları sırada hukuk mezunu olan 
iyi veya kötü staj yapmış, stajda muvaffak ol
muş veya olmamış, hiç olmazsa Ihukuka âşinâ, 
müesseselere vâkıf arkadaşları bu vazifelere 
almak suretiyle, bu sakıncayı kısmen olsun te-
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lâfi etmelerine mi göz yunumalk istemiyorlar? 

Biz istiyoruz ki, müesseseyi hâkim teminatı
na uygun bir şekilde ikmâl ve itmam edelim. 
Ama hakkın teminatını da yerine getirelim. 
Hakkın teminatı da iyi yetişmiş hukukçu, ça
lışkan hukukçu, bilgili hukukçu ile tekâmül 
edecek mevzulardan bir tanesidir. 

Mustafa Kaptan arkadaşımızın ve diğer bâzı 
arkadaşlarımızın sorduğu sorulara cevap ver
mek yetkisi Komisyonun değildir. Fakat bildi
ğim kadarını, sadece askerlik mevzuu ile ilgili 
olan kısmını, bir arkadaşımızın sorduğu soru 
üzerine izah edeyim. 

Staja alınmak için iki türlü tahsil yapan 
insan vardır, arkadaşlar biri mecburi hiz
mete tabidir, diğeri serbest olarak okumuş
tur. mecburi hizmeti yoktur. Mecburi hiz
mete tabi olan arkadaşlar, askerliğini yapma
dan dahi staja başlıyabilirler. Mecburi hiz
meti olmıyan arkadaşlar, askerliğini yapma
dıkça staja dahi giremezler, başlıyamazlar. 
Ama bunun dışında hâkim yardımcılığı, muavin
lik sınıfına ister hâkimlikte olsun, ister «avcı
lıkta olsun mutlak surette askerliğini yapma
dıkça tâyin mümkün değildir. 

Avukatların durumu bizi Komisyon olarak 
alâkadar etmemektedir. Yalnız sualin tevcih tar
zına göre bugün 45 sayılı Kanun vardır, Ana
yasamız vardır, hâkimlerin tâyini keyfiyeti 
Yüksek Hâkimler Kuruluna aittir. Savcıların 
tâyini keyfiyeti Adliye Vekilinin yetkili oldu
ğu bir savcılar kurulu tarafından yapılmakta
dır. Bu itibarla siyasi mesuliyet sahibi bir za
ta bu yolda bir tekliften, bir soru sormaktan 
ziyade bunu gerçekleştirecek hükümlerin, getirece
ğimiz hâkimler ve savcılar kanunu tasarısında da 
yer almasına gayret göstermeyi biz vadetmek-
ten de ileriye her hangi bir söz sarf etmemize 
de imkân yoktur. Mesele gerçek mânasiyle bu
dur, arkadaşlarım. Hattâ hâtıramı nakledeyim, 
şu şekilde: Bugün tatbikatta mahkeme başkâ
tiplerine jokey ismi takılmaktadır. Çünkü bu 
adamlar, bir gün sorgu hâkiminin kanuni ve
kili, bir gün müddeiumuminin kanuni vekili, 
bir gün başkâtip, bir gün noter, bir gün icra 
memurudur. Adaleti bu şekilde sakim tatbikat
tan kurtarmak için elbetteki elbirliğiyle çalışa
cağız. 
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Maruzatımız bundan ibarettir. Hepinizi hür

metle selâmlarım, arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Bir sual var, buyurun efen

dim. 

GIYASETt îN KARACA (Erzurum) Efen
dim, demin konuşulurken ifade edilmiştir ki, 
burslu olan kimseler askerliklerini yapmadık
ları halde staja alınabilirler. Böyle olduğunu 
bendeniz de biliyorum. Fakat, tahminen 7 - 8 
ay evvel, yahut 10 ay evvel vekâletçe, mecburi 
hizmeti de olmadığı, her hangi bir bursa da ma
lik olmadığı halde askerliğini yapmıyan kimse
ler stajyerliğe alındılar ve bu stajyerliğe alınan 
kimselerin de stajı halen bir yıldan fazla zaman
dır devam ediyor. Bunlar da bu kur'aya dâhil 
edilmiş olacak mıdır? 

A1>ALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKÎNEL (Devamla) — Bu 
benim yetkim dâhilinde 'olan Ibir Ihususta de
ğildir. Ama Hükümetten malûmat allmış bulu
nuyorum, arkadaşıma arz edeyim. 

Bu /gibi staja alınan arkadaşların, staja gi
rerlerken dört yıllık bir mecburi hizmeti taalh-
hüdeden bir beyanname imzalamak suretiyle 
staja kabul edildiklerini Hülkümelt beyan edi
yor. Yani bu sakınca da ortadan kalkmış olu
yor. 

(BAŞKAN — Sayın Oğuz, buyurunuz. 
"MLÂT OĞUZ (-Mardin) — Mulhterem ar

kadaşlarım; bir tek maddeyi ühJtiva eden Ibir 
kanun tasarısının müzakeresine iki saatten be
ri devam etmiş bulunuyoruz. Seyfi öz türk ar
kadaşımdan gayri, bu tasarı üzerinde konu
şan diğer bütün arkadaşlarım, tasarının istih
daf ettiği ıgayenin dışına çıkmak suretiyle, 
doğrudan doğruya staj müessesesi üaerinde 
durmuş ve stajın Ibu memleketteki fayda malh-
zurlarmı ileri sürmek: suretiyle müdafaa etmiş
lerdir. 

ıMulhterem arkadaşlar; mevzuumuz, Adalet 
(Bakanı tarafından ıgetirilen ve doğrudan 'doğ
ruya iki sene staj yapan Ihâkim naımzetil erinin 
Ibir sene üzerinden tâyin edilmelerine mütaallik 
kanun tasarısıdır. Bir kısım arkadaşlar, bura
da, yok efendim staj iki sene olsun, yiok ©fen
dim bir sene olsun, yoik efendim faydalan bun
lardır, yok efendim malhzurları şunlardır... Hâ
kimler ve savcılara ait tasarı Adalet Korniş-
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yonu gündemindedir. înşaallalh çok yakın bir 
zamanda ihnzurunuza ıgeltirilip, enine bioynna 
müzakere edilecektir. Dâva şurada; salâhiyet, 
memleketin bugünkü şartları altında faydalı 
mıdır değil''midir, Ibunu münakaşa edeceğiz. 
Adalet CBakanının vermiş loflduğu resmî bilgi
ye ıgöre memlekette 25'6 münhal mevcuttur. 
Bu münbâllere 21'6 müracaat yapılmıştır. Doğ
rudan doğruya bu münlhallerin doldurulması 
ilhtiyacı bir zaruret Ihalini almış bulunmakta
dır. Diğer taraftan, Ibugün iSeyfi öztürk arka
daşımın ifade ettiği (gribi, başkâtiptiler tarafın
dan, gongu (hâkimliği, savcılık vazifeleri ifa 
edilmektedir. Biz bunun malhzurlarmı defalar
ca ileri sürdük. Diğer yönden de, size bir ımisal 
s&yliyebilirim; Ibulgüne kadar Mardin'in Cizre 
kazasına bir savcı tâyin edilmiş değildir. Bu 
vazife başkâtip tarafından 'görülmektedir. İşte 
bu ihtiyacın, bu durumun bir an evvel izale 
edilmesi için bu kanun tasarısının müzakere 
edip, bir an evvel kanunlaşması ifktiza eder. 

Saygılarımla. 

(BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Millet iMeclisi (Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının Ibirinci mad

desi (üzerindeki konuşmaların yeterliğinin oy
lanmasını arz ve (teklif ederim. 

İbrahim iSı/tkı Hatipoiğlu 
Aankara Milletvekili 

BAŞKAN — Yeterlik lönerlgesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci madde ile ilgili bir değişiklik öner
gesi var, ökultuyorum : 

. Yüksek Başkanlığa 
IKanunun 1 nci 'maddesinin getirdiği gemici 

maddede değiştirilen 1 yıllık yetki müddetinin 
2 yıla çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Mardin! Milletvekili 
Mehmet Ali Arıkan 

BAŞKAN 
ym Tekin el. 

Komisyon adına buyuran Sa-

ADALEİT KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) — Efen
dim; ikomisy'on olarak, arkadaşımızın (bu tek
lifine iştirak edemiyeceğiız. Gerekçesi şudur: 
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Elimizde, Hâkimler ve savcılar kanun tasarısı 
vardır. Bu bir yıllık süre geçicidir. Bu bir yıl
lık süreden daha evvel dahi kanun yürürlükten 
kalkacaktır. Onun için bu değişiklik teklifine 
iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunu
za sunuyorum. (Kabul edenler.... Kalbul ctmi-
yenler... Değişiklik önergesi reddedilmiştir. 
Maddeyi tekrar .okutup 'oylarınıza sunacağını. 

(Madde 1 tekrar okundu.) 
BAŞKAN — i nci maddeyi okunan şekliy

le oyunuza sunuyorum. 'Kabul edenler... Ka
bul et'milyenler... 1 nci madde lo'kunan şekliyle 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Sö'z İstiyen 1.. Yok. 2 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... İkinci madde aynen kaıbul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ada
let Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — 'Söz istiyen?. Yok. Maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler. 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü Ve maddeler üzerindeki gö
rüşmeler Ibitmiştir. Tasarının leb ve aleyhin
de oylamadan evvel konuşmak istiyen arkada
şımız var mı? 

ASIM: EREN (Niğde) — Lehinde konuşa
cağım. 

BAŞKAN — LeJhinde, Sayın Eren buyurun. 
A S M EREN (Niğde) - - Pek muhterem 

arkadaşlarım; bir zaruretin ifadesi olarak hu
zurunuza ıgelmiş bulunan bu geçici hükümlü 
kanun tasarısının kabuliyle hakikaten Adalet 
Bakanlığına büyük bir yardım yapmış olduğu
muz kanaatindeyiz ve sevinmekteyiz. Bunun
la beraber, burada konuşul muş olan hususları 
•mulhterem 'komisyonun ve (Sayın Adalet Ba
kanlığının nazarı itibara alacağından eminiz. 
BiUhassa yeni 'getirilmiş olan madde metninde 
eksik olan staj müddetlerinin (hâkimlik terfi 
müddetine ilâve edilmesi şeklindeki deyim, 
bendenizin, dalha evvelki konuşmamda be
lirttiğim veçJhıle; eksik stajın adetâ devamı 
maJhiyeJtinde bir murakabe ve sıkı /bir takip 
neticesinde kendisinin 'ol'gunlaştırılması için 
yanlarına verilecekleri tioplu yargı heyetlerin-
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deki kıdemli 'hâkimlere düşen 'bir 'vazifeyi tek
rar hatırlatmak kabilinden oluyor. Bunu îbu 
şekilde telâkki ederek Sayın (Bakanlığın yapa
cakları .genelge ile, bu stajyerleri, (gidecekleri 
yerlerde kanunun metninde zikrettikleri deyi
me mathiyeten uygun şekilde ıgöndermeleri ve 
üıazırlatılmaları mulva'fık olur, kanaatindeyim. 

Hâkimlerimize en ziyade lâzım olan mese
le, sanki adliyeyi usul problemlerini ve kanun
ların tatbikattaki gerçek çehrelerini kaıvrama 
meseleleridir. 'Bunlar zaman ister. Gündelik 
devam işlerinden gayri, şalisi mesai sarf etme
yi icabettirir. 'Binaenaleyh Sayın Bakanlıktan 
istirhamımız, bu kanunun meriyete girmesiyle 
birlikte, bu kanunun hükmü içine giren sta-
jerlerin, iyeni hâkim muavinlerinin, savcı mu
avinlerinin, böyle bir programla gittikleri 
yerde yetişmelerine devam eltmelerini sağla
malarıdır. Kendilerine 'başarılar dilerim. in-
şalla'h gelecek Hâkimler ve savcılar kanun ıta-
sarısında 'bu (hususlar bir tecrübe telâkki edil
mek suretiyle dalha faydalı Ibir metin halinde 
buraya gelir-. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — (Kanunun tümünü oylarınıza 
sunuyorum. 'Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kanunun tümü kalbul edilmiştir. Memle
ketimiz için ihayırlı olsun. («Âmin» sesleri) 

2. — Tapulama kdhunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanun
la muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin zil-
yedliğin ıskatında on sene evvel tesis edilmiş 
vergi kaydı aranması şartının kaldırılması su

retiyle tadiline, bu maddeye (E) bendinin başlı
ğı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu maddenin 
(E) ve (F) bendlerinin, (E) bendinin, (F) ve 
(F) bendinin (G) olarak değiştirilmesi ve ay
nı kanunun 35 nci maddesine iki fıkra ilâvesine 
ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü fıkra ola
rak değiştirilmesine dair, İzmir Milletvekili I 
Mustafa Uyar'ın, 5602 sayılı Tapulama Kanu
nunun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
letvekili Reşat özarda'nın, 5602 sayılı Tapula
ma Kanununun 52 nci maddesinin değiştiril- I 
meşine dair kanun tekliflerinin C. Senatosunca 
değiştirilen ve M. Meclisince benimsenmiyen 
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maddeleri hakkında Karma Komisyon raporu 
ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Komisyon metinleri (1/211, 2/35, 2/76, 
2/122) (C. Senatosu : 1/260) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 210 ve 210 a 1 ve 2 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 286 ve 286 ya 1 nci ek) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; yine biraz 
evvel Yüce Heyetinizin almış olduğu bir karar 
gereğince, Tapulama Kanun tasarısının değişik 
şekli üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. 

,PE1THÎ ÜLKÜ (Tunceli) — Usul hakkında 
söz istiyorum efendim. 

(BAŞKAN — Usul h akımından, (buyurun 
.Sayın Ülkü. 

FETHÎ ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem ar
kadaşlarım, yüksek malûmunuz, Riyaset Diva
nı tarafından gündem mahiyetinde bir proto
kol hazırlanmıştır. Bu protokola öğretmenle
rin ders saatleri ücreti dâhil olmadığı için, ben
deniz Komisyon adına o zaman bir takrir ver
miştim ve bu madde protokola ithal edilmişti. 
Bu ithal keyfiyeti aşağı - yukarı 20 gün evvel 
olmuş ve o kanun tasarısının müzakeresine 
başlanmış idi. 

Şimdi Tapulama Kanunu için, aynı şekilde 
ve protokolün tatbikatına geçildikten sonra 
bugün bir takrir veriliyor ve ancak protokola 
ithali isteniyor. Hattâ dikkat buyuruldu ise 
takrirde, bu kayıt vardır. Bugün protokola it
hali kabul ediliyor Tapulama Kanununun; fa
kat bundan çok evvel, protokolün '8 nci mad
desine ithal edilmiş bulunan bir konu hâlâ gö
rüşülmeye başlanmıyor. Bu, bendenizce bir usul 
hatasıdır muhterem arkadaşlar. Hattâ elimiz
deki gündemde, Siyasi partiler kanunu tasarı
sından sonraki maddeyi, protokol gereğince iş
gal etmektedir, öğretmenlerin aylıklarına aid-
olan kanun teklif ve tasarıları. Bu bakımdan, 
Tapulama Kanununun, protokol icabı (görüşül
mesinden önce bu konumun ele alınması lü
zumlu ve zaruridir. Bilhassa bütçenin pek ya
kında Meclislimize ıgelmesi takdirinde işin (geci
keceği talbiî olduğu için, 'bu kanunun çıkması
nı bekliyen öğretmen kütlesi büyük mağduri
yet içinde bulunmaktadırlar. Yüksek Heyeti
niz bunu takdir etmektesiniz. Çünkü hemen 
her gün birçok temaslara, birçok mektuplara, 
müracaatlere mâruz bulunmaktasınız. Usul ge
reğince, Tapulama Kanunundan daha önce, 
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evvelce görüşülmeye başlanmış ve Tapulama 
Kanunundan daha önce protokole ithal edil
miş bu/lunan, -gündemdeki Partiler Kanunun
dan sonraki maddeyi işgal eden, öğretmenlerin 
ders ücretleriyle alâkalı kanunun görüşülmesi
ni arz ve teklif ederim. 

. BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; öğret
menler hakkındaki Kanunun çıkmasını biz de 
canu gönülden isteriz. Ancak burada enfüsi 
hükümlerimizin bii' ehemmiyeti yok. Biz daha 
evvel Yüce Heyetiniz tarafından tcrtibedilmiş 
bulunan protokol gereğince ıgündemi hazırla
mış bulunuyoruz. 

Müzakereyi aıcar açmaz, bâzı Bakan arka
daşlarımızın tekliflerinde ısrar ettiklerini ve 
protokolü değiştirecek mahiyette beyanda bu
lunacaklarını beyan etmeleri üzerine kendileri
ne söz verdim. Bu söz üzerine önergelerini ver
diler, meseleyi 'bir usul meiselesi yaptım; iki leh 
ve iki aleyhte olmak üzere arkadaşlara söz 
verdim, konuştular. Ve Protokolü, Yüce Heye
tiniz bu birleşime mahsus olmak üzere değiş
tirdi. O gerek Hâkimler Kanununu, gerekse 
Tapulama Kanununu, Siyasi Partiler Kanu
nundan evvel görüşmek üzere oylama yaptım, 
kabul etti. Şimdi biz Yüce Heyetinizin kararla
rına saygı duyan bir Divan olarak elbette bu
nun başka türlü imkânını bulamazdık. Bu se
beple karar gereğince mecburuz Tapulama Ka
nununun görüşülmesine. Ve daha sonra Par
tiler Kanunu gelecek. Şayet Ülkü arkadaşımız, 
daha evvel usul meselesi görüşüldüğü sırada bu 
öğretmenlere ait kanun için de bir önerge ver
miş bulunsalardı... 

FETHÎ ÜLKÜ (Tunceli) — Var efendim. 
'BAŞKAN — 'Sonra geldi efendim. Usul me

selesi görüşülürken bunu da yüksek ıttılaınıza 
ulaştırdım. Yüksek Heyetiniz bumun hakkında 
da müspet veya menfi bir karar verirdi. Bu se
beple usulde yapılmış hiçbir hata mevcut de
ğildir. 

BAŞKAN" — Şimdi bu madde üzerindeki 
müzıakerclere devam ediyoruz. 

Karma Komisyon raporunu müsaade eder
seniz okutacağım. 

(Kanma Komisyonun raporu okundu.) 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; evvele

mirde görüştüğümüz konunun usulünü, prose
dürünü tâyin edelim. Buna göre görüşme aça

cağım. Yüksek malumlarınızdır ki, tümü üzerin
de görüşme açılamıyaeaktır. Yalnızca değişik
liğe uğrayan ve raporda mündemiç bulunan 
o ncü madde üzerinde görüşme açılacaktır. Ve 
görüşmeler neticesinde ya. madde aynen ka
bul edilecektir. Veyahut, kabul edilmezse o za
man Senatonun metnini, o da. kabul edilmezse 
Millet Meclisinin metnini oya sunacağım, 
hangisi kabul edilirse sırasiyte bunları oylı-
yacağız. Takdim tehir bu sıra dâhilinde. 

Bu bakımdan, şimdi söz istiyen arkadaşları
mıza, sırası ile söz vereceğim. Ancak, sayın 
Bakan, Sayın Talât Oğuz, Sayın Asım Fren, Sa
yın. Nihat Diler, Sayın Ata Topaloğlu söz iste
miş bulunmaktadırlar. («Maddeler üzerinde» 
sesleri) C!ayet tabiî efendim ; biraz evvel mün
hasıran maddeler üzerinde görüşülecektir. Mad
deyi. okutuyorum. 

BEŞÎNOÎ BÖLÜM 
Mülkiyet hakkının tesbitindeki esaslar 

Tapuda kayıtlı gayrimenkuller 

MADDF 32. — Gayrimenkul tapuda, kayıtlı. 
ise; 

a) I>u kanunda, zilyed lehine mevcut hü
kümler mahfuz kalmak şartiyle, kayıt sahibi, 
kayıt sahibi ölmüş ise mirasçıları adına ve eğer 
mirasçılar tâyin olunamazsa ölü olduğu yazıl
mak. suretiyle kayıt sahibi adına tesbit edilir. 

Mirasçılardan biri veya birkaçı; mirasçı
ların ve hisse miktarlarının tâyinini itiraz müd
deti içinde dâva, yolu ile tapulama hâkiminden 
tale'bedeceklei'i gibi. murisin ölüm tarihine 
göre aranılacak belgelere istinaden idareden de 
istiyebilirler. 

Bu takdirde intikal işlemi ibraz edilecek 
belgeye istinatla henüz kütükler tapuya devre
dilmemiş ise tapulama, müdürü, devredilmiş 
ise tapu idaresi, tarafından yapılır. Bu su
retle yapılacak intikal muamelelerinin intikal 
hare ve resmi alınmayıp P>9 nen madde tatbik 
olunur. 

b) Kayıt sahibi veya mirasçılarından baş
kası zilyed bulunuyorsa, kayıt sahibi veya mi
rasçılarının tapulama teknisyeni ve yardımcısı 
huzurunda muvafakatleri halinde zilyed adına, 
tesbit olumıı4. 

Noter tarafından teshil ve tevsik edilen 'mu
vafakat beyanı huzurda yapılmış sayılır. 
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e) Kayıt sahibi veya mirasçılarından baş

kası zilyed bulunuyorsa, zilyed kayıt sahibin
den veya mirasçılarından veyahut bunların 
mümessilerindan gayriresmi surette temellük et
tiğini bunların beyanı veya her hangi bir belge 
ile veya bilirkişi veyahut şahit sözleriyle 
tevsik ettiği ve ayrıca en az on sene nıi'ul-
(kitle zilyed bulunduğu takdirde zilyed adına. 
tesbit olunur. 

d) Kayıt sahibi yirmi sene evvel vefat et
miş yahut gaipliğine hüküm verilmiş veyahut 
tapu sicilinden malikin kim olduğu anlaşıla
mamış ise, nizasız ve fasılasız yirmi sene müd
detle ve .malik sıfatiyb zilyed bulunan kimse 
adına tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik öner
gesi verilemez, münhasıran maddenin, kabulü 
veya âdemikabulü mevzuubahistir. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

DEVLRT BAKAM VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI İBRAHİM SAFFUT OM AY (Cum
huriyet Senatosu Ankara Üyesi) - - Muhterem 
arkadaşlarım, konuşacak hatipleri dinledikten 
sonra mâruzâtta bulunmayı daha uygun telâkki 
etmek mümkündür. Ancak daha evvel söz al
mak isteyişimin sebebi şudur: Belki Hükümet 
olarak söyliyeceğim şeyler tatminkâr bulunur
sa vakit ziyama sebebiyet verilmeden daha ko
layca neticeye varılabilir ümidiyle huzurunuzu 
işgal etmiş bulunuyorum. 

Şimdi bu münasebetle söyliyeceklerim şun
lardır: Kabul buyurduğunuz kanun bu memle
kette tasfiyeyi esas alan bir kanundur. Tasfiye 
lâzım mıdır, değil midir? Bizde Kanunu Mede
nide tapu sicili esas alınmıştır. Bu sicil plâna 
müstenit sicildir. O da ancak kadostral plândır, 
kadastronun yapılması ile mümkün olabilecek 
bir plândır. Sicilin ona istinadetmesi lâzımgelir. 
Memleketimizde kadastro işinin hangi safhada 
bulunduğu ve ne adar zaman alacağı belli de
ğildir; ancak çok uzun bir zaman istiyor. 

Memlekette bir realite de var; o realite şu: 
Bugün Türkiye'de tapuda müseccel olan gayri-
menkuller harici satış ve saire gibi sebeplerle 
elden ele geçmekte midir, geçmemekte midir? 
Geçmiyor demek abes olur. Çünkü bir realite
dir ki, harici satış ve saire ile gayrimeunkuller 
elden ele geçmektedir. Ve bu sebepten de 
Türkiye'de gayrimenkul tasarrufu bir kesme- | 
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keş'içinde bulunmaktadır. Bunda, halkımızın 
da Hükümet kapısında iş gördürememek veya 
müşkülâta uğrama veya. birtakım masraflardan 
kaçma hali var. 

Şimdi hal böyle olunca, diyeceğim ki; bu
gün değil yalnız. Devlet ta 1274 tarihinden bu 
tarafa, Arazi Kanunnamesiyle haricen satışın 
önüne geçmek için vakit vakit birçok tedbiri 
zorlamıştır. Ama bunda hiçbir zaman muvaf
fakiyet elde edilememiştir. 

Şöylece arz edeyim, Kanunu Medeni mevkii 
meriyete girmiştir, ama bakılmıştır ki, bir sürü 
gayrimenkul bu şekilde elden ele geçmiştir ve 
geçmektedir. O zaman mer'i bir kanun vardı. 
810 numaralı Kanun, bu kanun senetsiz tasarruf 
işlerini tanzim eden bir kanun idi. Kanunu 
Medeninin bir süre tatbikmdan sonra 810 nu
maralı Kanunun hali ne olacaktır? Memleket
te cereyan ediyor bu hâdise denilmiştir. O va
kit 810 numaralı Kanun Meclise arz edilmiş, tef
sir istemiştir. Meclis demiştir ki; Kanunu Me
deni çıkmıştır, filhakika harici satış, şu bu, se
netsiz tasarruf muamelesi filan, bilmem nedir 
ama, ne yapalım bir realitedir ki, bu bir memle
kette cereyan eden hâdisedir. Bu sebeple, senet
siz tasarruf muamelâtının cereyanına halel gel
memiştir diye Türkiye Büyük Millet Meclisi 
o zaman bir karar vermiştir, bu 501 numaralı Ka
rardır. Bu karardan sonra, nasıl tanzim edilsin 
bu işler, biraz daha derlensin toparlansın, düzen
lensin denmiş, malûmuâlileri 1515 numaralı 
Kanun çıkmıştır. Ve bu 1515 numaralı Kanun 
da yine tasfiyeyi esas almıştır, filan; arkasın
dan 5602 numaralı mer'i Kanun filân, bütün 
bunlarla bu işin önüne geçilememiş ve geçileme
mektedir. Hal böyle olunca ; Kanunu Medeni
nin emrettiği mânada bir sicilin tesisi de za
mana bağlı güç bir iş olduğuna göre, şu halde 
memlekette ucu hapishanelere dayanan bir sürü 
ihtilâfı tasfiye etmek, büyük bir içtimai yarayı 
sarmak demek olacaktır. Hükümet getirdiği ka
nuna bu (C) fıkrasını, bu tasfiyeye hizmet mak-
sadiyle koymuştur. Bski kanunda farz edelim ki, 
bu (C) fıkrası yok, olarak çıktı; Senatonun arzu
su istikametinde çıktı ,o takdirde ne olacaktır? O 
takdirde eski hükümler yasıyacaktır. Ve bu eski 
hükümler yaşayınca ayrıca teminatsız olarak ya
sıyacaktır. (C) fıkrası bütün bu eski hükümleri 
derlemiş toparlamış ve buna ayrıca 10 senelik zil-
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yedlik gibi bir de garanti hükmü bağlamıştır. Bu 
itibarla, endişeye mahal yoktur. Hükümetin şev
ki de budur. Bu sefer Karma Komisyon da bu 
görüşü benimsemiş, öylece kabul etmiştir. Bina
enaleyh, teklifin Karma Komisyonun kabulü 
veçhile mazharı iltifat olmasını rica ediyorum 
efendim. 

BAKSAN — Sayın Oğuz, buyurunuz; evvele
mirde 32 nci madde üzerinde... 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem 
Başkan, saygı değer milletvekilleri; 5602 sayılı 
Kanunun 32 nci maddesinin (A) ve (B) bendle-
ri üzerinde her hangi bir ihtilâf mevcut değildir. 
(C) bendi üzerinde de Nihat Diler arkadaşımdan 
başka bütün hukukçu arkadaşlarım ittifak etmiş 
vaziyettedirler. 

5602 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin (C) 
bendi, doğrudan doğruya tapuda kayıtlı bulunan 
bir gayrimenkulun haricen alım ve satımını der
piş etmek suretiyle hüküm altına almış bulunmak
tadır. Yani, tapu kaydı sahibi, mâlik olduğu bir 
gayrimenkulu, her hangi bir kimseye haricen 
satım, trampa ve hibe yoliyle sattığı takdirde, alı
cının ve satıcının muvafakati, ehlivukufların be
yanı, şahitlerin şahadeti ve 10 senelik zilyedlik 
aranmak suretiyle noter huzuruna, tapu memuru 
huzuruna gitmeden tescil edilmesi, C. Senatosu 
ve Millet Meclisi azalarından müteşekkil bir Kar
ma Komisyon tarafından benimsenmiş bulunmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar; Türkiye'de toprak hu
kuku muhtelif safhalar arz etmek suretiyle birçok 
gayrisabit sınırları ihtiva etmesi sebebiyle birçok 
ihtilâfları mucibolmuştur. Nüfusumuzun % 60 -
70 i köylü bulunduğuna göre alım ve satımlar bu 
kabîl muameleler, kazaya gelinmeden, vilâyet 
merkezlerine gelinmeden köylerde cereyan etmek
tedir. Mutlak olan, adaleti vatandaşın ayağına, 
köylünün ayağına götürmek esas olduğuna göre 
kölünün menfaatine, çiftçinin menfaatine uygun 
bir teamül bir örf ve âdeti yaratmak iktiza eder. 
Bugün İngiliz hukukunu meydana getiren örf ve 
âdet hukukudur. İngiliz hukukunun yazılı bir ha
le inkılâbı, örf ve âdetin, teamüllerin yazılı bir 
sisteme inkılâbetmesinden ileri gelmiştir. Türki
ye'de de biz, alım ve satımların % 70 i haricî 
satış üzerinde vukubulduğuna göre, bu teamülü 
hukuk kaidelerine, kanunlarımıza geçirdiğimiz 
takdirde, hem adalete hizmet etmiş oluruz ve hem 
de Türk köylüsünün arzusuna uygun bir kaideyi 
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Türk hukuk sahasına yerleştirmiş oluruz. Bu 
madde üzerinde konuşmalar olduğu için ben hu
zurunuzu fazla işgal etmiş olmıyacağım. 

Yüksek Heyetten istirhamım, komisyon rapo
runun aynen kabul edilmesidir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Asım Eren. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Bize sataşma 

var. 
BAŞKAN — Efendim, zatıâliniz üçüncüsü

nüz, sırada. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım; bir kanun tasarısı ile bir kanun »tek
lifinin birleştirilmesinden doğan ve bundan ev
velki birleşimlerde Yüksek Heyetinizin bilhassa 
üstünde durarak, burada konuşan sayın üyelerin 
konuşmaları sonucunda reddettiği ve komisyo
na nazaran alınması kaydiyle komisyona ve
rilmiş olan kanunun 32 nci maddesi üzerinde, 
komisyonun da, sayın Hükümetin de ısrar et
tiklerini gösterir yeni metin, maalesef yine siz 
muhterem Millet Meclisi üyelerini ve bu meyan-
da bendenizi elbette tatmin etmiyeeektir. Bu
rada sayın bakanın ve sayın komisyon sözcüle
rinin beyanlarında me bir istatistiğe dayanma, 
ne de müşahhas bir delil gösterilmemiştir. Ak
sine ben kendilerine Türk adlî hayatını dolduran 
yalancı şahitler ve bilirkişilerle neler olduğuna 
dair istedikleri kadar on cilt misal verecek du
rumdayım. 

Düşününüz ki; 32 nci maddenin bilhassa (c) 
fıkrasında, kayıt sahibi olarak, 2 nci şık halinde 
zikredilen insan, ne hakikatda tapuya esas te
mellük ederek kaydettirmiş olan insandır, ne 
onun mirasçılarıdır; mirasçılar da mevcudolma-
dığına göre, zilyed olarak tasarruf sahibi, ya
ni mutasarrıf olan kimsenin, 10 sene bilâ niza 
orada mutasarrıf olması halinde, iki yalancı şa
hitle veya bilirkişi raporu ile kendi üzerine ta
puya tescili yaptırabileceği hükmü ileri sürül
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, gerçi bizim beyan
larımız, bir arkadaşımız tarafından, bendeniz 
Mecliste bulunamadığım bir günde, bir vazife
de bulunduğum bir günde, uluorta beyanlar 
diye, adam akıllı tehzil ve tenkidedilmişse de, 
hakikat budur. Bu metnin, 32 nci maddenin bil
hassa (C) fıkrası, Türkiye'de yeni toprak ağa
ları yetiştirmekten başka Ibir işe yaramayacak
tır. Bir takım açık gözler yeni toprak ağa-
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sı olacak ve bunlar; toprak reformu diye, son 
üçüncü Koalisyon Hükümetimizin programın
da en önde yer alan mühim meselenin tahak
kukundan evvel, araziyi kendi resmî temellük
lerine geçirerek, biLâhara. toprak reformunda 
istimlâk Ibalıis mevzuu olduğu zaman, çok gali 
fiyatlarla tekrar Hükümete satacaklardır. 

İşte bu hazırlığın içinde, bu telâşın içinde, 
hangi tesirlerle geldiğini anladığımız bu madde
nin bendeniz reddi için yeniden ısrar ediyorum 
ve Yüksek Heyetinizin, bundan evvelki birle
şimlerde bizlerin nâçiz beyanlarına itimat ede
rek vermiş olduğu red kararında ısrar buyur
malarını ve binaenaleyh sayın komisyon ve sa
yın Hükümetin de metinden, eğer yalancı şa
hidi ve bilirkişiyi çıkarırlarsa bu metnin şa
yanı itibar olarak Meclisçe kabul edileceğini bil
melerini arz ve istirham ediyor ve bunun için 
de önergemi tekrar takdim ediyorum. 

Hürmetlerimle, 

BAŞKAN — Sayın Eren, önergeniz ne yön
dedir; değiştirge önergesi vermek mümkün de
ğildir, usul bakımından. 

ASIM EREN — Reddi mahiyetindedir, efen
dim. 

BAŞKAN — Reddi mahiyetinde, peki efen
dim. 

Sayın Diler buyurunuz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlar, Tapulama Kanununun 32 nci mad
desindeki (C) fıkrasının çıkarılması dolayısiy-
lo gayrimenkullerin alım ve satımının bir tas
fiye kanunu olsa dahi Tapulama Kanununda 
şahit ve bilirkişi marifetiyle mülkiyetin inti
kalinin ispatını tanımak vatandaşların içinde 
büyük mücadelelerin meydana gelmesine ve 
birbirlerinin hayatlarına kasdetmesine, birbir
lerini hançerlemelerine sebebolacak; bu han-
çerlemede Türk hukuk sistemini değiştiren ve 
hukukun umumi esaslarını bertaraf etmek su
retiyle hareket eden kimselerin de eli olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; Medeni Kanunu
muzun sistemini gözden geçirmek lâzıım. Şekil 
neden lüzumludur?... Bunu teker teker ifade 
ettikten sonra, Sayın Bakanın ve dolayısiyle 
Karma Komisyonun ileri sürmüş olduğu fikir
lerin varidolup olmadığım ifade etmek ve dola
yısiyle Senatonun değiştirgesinin, Senatonun 
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(C) bendini çıkartması hususunun ne kadar isa
betli olduğunu ifade etmek icabeder. Ben bun
ları ifade edeceğim: 

1. Madeni Kanuna göre gayrimenkullerin j 
satışı ancak tescille olur. Tescil ile 'olmasının | 
sebebi; gayrinıenkuller kıymetlidir. Yani istih- • 
şalin en başında gelen unsurlardan biridir. Kıy
metli olan şeylerin lâalettâyin şahitlerin beyanı 
ile satışlarının intikali, ıbüyü'k hukukçular tara
fından, dolayısiyle Medeni Kanunu kaleme alan 
Ojen Nuber tarafından mahzurlu görülmüş, bu 
sebepten tescile tabi tutulmuştur. O kadar ki, -
noter senediyle dahi tescilin ve intikalin, satı
şının mümkün olmadığı ifade edilmiş vaziyette
dir. 

2. Mevzuu 50 lira ki, şimdi her halde 500 : 
liraya çıkarılmış olan alacakların ispatını da 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuz bir 
yazılı senede dayandırmıştır. Bu bakımdan da 
akdin mevzuunu teşkil eden mebiin kıymeti eğer 
beşyüz liradan yukarı ise bu takdirde bunun 
alacaklısı ancak bir yazılı senede dayanarak 
hak iddia edebilir ve hakkını ispat edebilir. 

3. Kefalet akdini de aynı şekilde bir şekle 
bağlamıştır; yazılı esasa bağlamıştır. 

4. Evlenmeleri de yine iki kişinin biribir-
leriyle hayatlarını tevali ettirecek arkadaşla
rını yine bir şekle bağlamıştır. Evlenme akit
leri de şekille olmaktadır. Evlenme memuru
nun huzurunda olımıyan akitleri Medeni Kanun 
bâtıl addetmiştir. 

Bütün bu 4 sebeple varacağımız netice şu
dur : Şekil; akdin mevzuunun ehemmiyetine 
ve satışa keza mebiin iktisadi değerine bina
en şekil şart koşulmuş ve ispat için de yazılı 
şartlar ortaya konmuştur. Bugün gayrimen-
kuller düne nazaran daha fazla kıymet ifade 
etmektedir, kıymeti gün .geçtikçe artmaktadır. 
Binaenaleyh, gayrimenkullerin satışının böyle 
lâalettâyin şahitlerle noter senediyle değil, daha 
da sıkı şartlar altında yani tapu memurunun 
huzuruna gitmek suretiyle satışını temin et
mek icabetmektedir. Ancak Sayın Bakan Ko
misyonun fikirlerini ihulâsa etmiş bulundular. 
Dediler ki; bu bir tasfiye kanunudur. Tasfiye 
Kanunu olduğuna göre evvelce de bizim huku
kumuzda 1274 tarihli Kanun, 810 sayılı Kanun 
ve 1515 sayılı kanunlar, dolayısiyle gayrimen-
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küllerin haricen satışlarını, alış - verişinin te
minini mümkün kılmaktadır. Bizde Ibu tasfiye 
kanunu ile eğer gayrimenkullerin haricen alış -
verişini şahitle ispat etme'k imkânını bahşet
mezsek tasfiye kanunu tökezler, sürat ortadan 
kalkar, vatandaş hasretle 'beklemiş olduğu ta
puya kavuşamaz. Yani onların esbabı ımucibesi 
budur. Bu esbabı mucibenin doğru olup olma
dığını bendeniz de bu işlerle uzun zamandan 
beri uğraştığım için arz etmek isterim, bu ileri 
sürmüş oldukları esbabı mucibe, bence bir 'man
tığı tatmin edemez, etmekten de uzaktır. 

Bir de, 1274 tarihli Kanundan -sonra'çıkarı
lan 810 sayılı Kanunun, 1515 sayılı Kanunun 
yanında, 'bir de Medeni Kanunun meriyet tarihi 
vardır; Medeni Kanun aşağı - yukarı 38 sene
den beri meriyettedir ve Medeni Kanunumuza 
göre gayrimenkullerin satışının intikali ancak 
ve ancak tescille mümkün olacaktır ve tescili 
şart koşmuştur. Her hangi ibir vatandaş, Me
deni Kanunun 38 seneden beri bu şekilde tat
bikinden edindiği bilgiye göre, ne kadar aptal 
olursa olsun, ne kadar hukuk fenomenine inti-
iba'k kaabiliyeti geri olursa olsun, yine de bir 
gayrimenkulu satmaldığı vakit asgari gider 
noterin huzuruna, noter marifetiyle 'gayrimen
kulu satmalır, o şekilde parasını 'öder. Yoksa 
şahidin huzurunda büyük miktarda para öde-
yipte gayrimenkulu satınalması mevzuubatıis-
değildir. 

İkinci nokta; bu tasfiye kanunudur deniyor, 
süratli şekilde ıbunun halledilmesi icabeder. 
Bence bu sürati 'meydana getirmek ve ihtilâfı 
daha da fazlalaştırır, vatandaşları ihtilâftan do
layı yine mahkeme kapılarına sürükler. Ve ne
tice itibariyle bizim beklediğimiz ihtilâfların sü
ratli şekilde halli mevzuubahsolaımaz. Niçin? 
Çünkü kadastro ekipleri herhangi bir şekilde 
bir yere gittiği vakit ki, hu tasarı bu şekilde ka
nunlaştığı vakit, hükümlerine göre öyle olacak; 
kadastro ekipleri gidecekler (birliklere, o birlik
lerde gayrimenkulleri tesbit edecekler o sırada 
gayrimenkulun kıymeti fazla olduğu için muh
telif kimseler ortaya gelecek ve bir tapulu gay-
rinmenkııl sahibinin mülkünü diyecek ki, ben 
satmaktım. Ve ısatmaldım dedikleri zaıman bir
çok kimseler ayni iddialarla ortaya çıkacaktır, 
müddei-1-cr kendi iddialarını ispat sadedinde bâ
zı şahitler getirecekler, hu şahitler biribirine 
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mugayir beyanlarda bulunacaklar o zaman ka
dastro ekipleri diyecekler ki, bizim bu kadar 
şahit Ibolluğu içinde artık bu gayrimenkulun 
satışının varidolup olmadığını tesbit etmemize 
imkân yoktur. Onun için biz ıbunu ihtilaflı bı
rakacağız, mahkeme bu işi halletsin, ve iş mah
kemeye gidecek, mahkemede netice itibariyle, 
bu şahit bolluğu içinde herhangi birini tercih 
etmek mecburiyetinde kalacak ve uzun bir sü
reden sonra kararını vermiş olacak. Binaen
aleyh, bu sürat değil, dolayısiyle sürati tökez
leme vaziyeti doğuracaktır. 

ikinci halde kadastro ekibinin işi mahke
meye sevk etmeden, iki şahidin şahadetini diğer 
şahitlerin şahadetine nazaran tercih ediıp ona 
göre amel etmesi, ımuameleye koyması. İki şa
hidin şahadetini her hangi ,bir şekilde tercih 
edipte, haksız bir muameleye giriştiği vakit, .bu
na inanınız ki benim müşahedeme göre orada va
tandaşlar gırtlak gırtlağa, girecek, boğaz boğaza 
gelecek, birbirini öldürecekle!.'; gayrimenkulun 
mülkiyeti bir tarafa gidecek ve netice itibariyle 
birisi hapishaneye biri de mezara gidecek. Bu
nun müsebbibi de hukuku dejenere eden hukuk
çular olacak, vebali bunların 'boynuna yüklene
cektir. 

İkincisi, muhterem arkadaşlar, bu şartlar al
tında, gayrimenkullerin, »şahitlerin şahadetine 
hi.naen .satışlarının intikalini temin etmek de
mek hukukun umumi esaslarını çiğnemek ve do-
layısıiylo nesebi 'gayri sahih bir kanun madde
sini hukuk sistemimiz içine vaz'etmek demektir. 
Ve netice itibariyle, bu arz ettiğim sebeplerle, 
tasfiye kanunundan beklenen neticeleri de elde 
etmeyi4 imkân hâsıl olmıyacaktır. 

Bu itibarla ıSenato çok yerinde olarak bu 
değişikliği yapmıştır. Senatonun .metnini aynen 
benimsemeliyiz. Aksi halde, arz ettiğim gibi va
tandaşlar eğer bu gayrimenkul ihtilâflarından 
dolayı birbirlerini hançerlerse, hukuk ianarşisi 
yaratan ve dolayısiyle hukuk sistemini itibara 
almıyan kimselerin hukukun haklı hükümlerini 
çiğneyen kimselerin de hançerleme hareketinde 
elleri olacaktır, vebal onların boynuna olacaktır. 

Benim mâruzâtım bundan ibarettir. Hürmet
ler imi e. 

BAŞKAN — Sayın Ata Topaloğlu. 
ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Muhterem 

arkadaşlarım; yurdumuzda ötedenberi tatbik 
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edilmekte bulunan tapulama mevzuatının yeter
sizliği karşısında, bâzı arkadaşlarımız tarafından 
Meclise getirilen ve komisyonlardan geçirilmiş 
o'lan, Yüksek Meclisimizin de tasvibinden geç
tikten sonra Senatoya »giden bu kanunun, tek
rar iSenatodaki değiştirilişi dolay isiyle huzurları
nızda müzakeresini yapmış bulunmaktayız. Şim
di, bâzı arkadaşlarım konuşmalarında Millet 
Meclisince kabul edilen bu değişikliğin, toprak 
sahipleri lehine Olduğunu iddia etmişlerdir. Hal
buki arkadaşlarım; Millet Meclisince kabul edi
len metin tamamen fakir köylünün lehine tecelli 
etmiş bir husustur. iBendeniz, şahidolduğum bir
çok hâdiseleri huzurlarınızda teker teker misal 
vermek suretiyle, arz edebilirim, ama sizleri faz
la meşgul etmemek için arz etmiyeceğim. Yalnız 
fakir köylünün dişinden tırnağından ayırarak, 
alm teri ile yıllar yılı biriktirmiş olduğu beş 
on kuruşu ile toprak ağasından babası yer satm-
almıştır, tapusunu alamamıştır; babası vefat et
miştir, arazi sahibi oğlu gelmiştir iş başına, ay
nı köylü, aynı fakir fukara, aynı yeri oğlundan 
tekrar satın almıştır. 

Arkadaşlar, şunu da arz edeyimki oğlu da 
öldükten sonra ilk mülk sahibinin, tapu sahibi
nin torunundan dahi 3 neü, 5 nci defa, hattâ 
8 nci, 10 ııcu defa bir yerin satın alınarak ta
puya bağlanamadığı bir vakıadır. Bunun ismen 
de misalini verebilirim. 

Teklif memlekette tapulama .mevzuunu ko
laylaştırmak ve Türk vatandaşını mahkeme ka
pılarından bir an evvel kurtarmak, memlekette 
bu yüzden vukubulan cinayetleri, hâdiseleri, hu
zursuzlukları önliyecek olan bu tasarı üzerinde, 
.bilhassa Yüksek Meclisimizde en çok direnen Sa
yın Nihat Diler arkadaşımızın iddiaları, ben hu
kukçu değilim ama arkadaşlar, hukuk prensibi
ne tamamen aykırıdır. Çünkü 32 nci maddenin 
(C) fıkrası; on sene elinde bulundurmayı şart 
koşmakta, şahidi şart koşmakta, bilir kişiyi şart 
koşmaktadır. Artık ne var arkadaşlar. Başka ne 
kalıyor geriye? Bir malı haricen satmamış bir in
sanın bir gayrimenkulu on sene elinde tutması 
vâki değildir. Bunun tapu sahibi yoksa mutla
ka mirasçısı olur, sahihi evveli yoksa mirasçısı 
vaziyed eder; kimse kimseye bu memlekette, bu 
şekilde havadan arazi yedirmez, arkadaşlar. 

Bu itibarla, Millet Meclisinin, yüksek tak
dirlerinizle eskiden kabul etmiş olduğu mad-
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denin, aynı şekilde kabul edilmesini istirham 
ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına, buyurunuz 
Sayın Uyar. 

ADALET KOMİSYONU ADINA MUSTA
FA UYAR (îzmır) — Muhterem arkadaşlarım ; 
her kanun sosyal bir zaruretin ifadesi olarak çı
kartılır. önümüzdeki kanun da böyle bir zaru
retin ifadesidir. Sayın Asım Eren arkadaşımız
la anlaşamadığımız bir nokta var, bugün mü
zakere konusu olan 32 nci madde Karma Komis
yonun huzurunuza getirdiği metin, aynen eski
den Yüksek Meclisinizin ka'bul ettiği metindir. 
Binaenaleyh, Sayın Asım Eren arkadaşımızın, 
eskiden Meclisin kabul ettiği metni ve Meclisin, 
bu kabul ettiği metinde direnmiş olmasına rağ
men, Karma Komisyon, Meclisin temayülleri hi
lâfına başka bir metin getirmiştir, diye tavsif 
etmek, hakikata, fiiliyata uygun değildir. 

32 nci madde, eskiden Yüksek Heyetinizin 
kabul ettiği bu madde Senatoya gitti; Sena
toda (c) fıkrasının değiştirilmesi ve mütaa'kıp 
fıkraya da mutasarrıfı kelimesinin ilâvesi ile de
ğişikliğe uğradı. O değişiklik buraya geldi, mü
zakere edildi; Yüksek Heyetiniz eski fikrinde 
yani (c) fıkrasının kalmasında ısrar etti. Israr 
karşısında Karma Komisyon kuruldu; beş kişi 
Senatodan, beş kişi de Meclisten olmak üzere 
arkadaşlarınız Karma Komisyonda meseleyi tek
rar tezekkür ve müzakere ettiler. Neticede, Yük
sek Meclisin iki defa kabulüne mazhar olan met
ni aynen getirdik. Nedir o metin? Tapulu bir 
gayrimenkulun, kayıt sahibinden başka zilyedi 
bulunduğu takdirde, bunun zilyedi lehine tapu-
lanması konusu. Bu hususu, şahit ve bilir kişi 
ifadelerine dayandırmışız. Ayrıca, 10 yıllık zil-
yedliği de bağlamışız. 

Sonra bâzı arkadaşlar zannediyorlar ki, bu 
hükmü biz yeni getirdik. Hayır arkadaşlar, bu 
hüküm yeni bir hüküm değil; 2613 sayılı Şehir 
Kadastroları Kanununda mevcuttur, 5602 sayılı, 
şimdi ilga etmekte olduğumuz Tapulama Kanu-
nununda mevcuttur. O kadar mevcuttur ki, on
larda on yıllık 'bir zilyedlik de yoktur. Biz 
10 yıllik zilyedi de ilâve etmişiz. 

Bu itibarla, Meclisin temeyüllerine ve fiiliya-
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ta, tatbikata muhalif bir tutum yoktur-, Mecli- I 
sin takarrür eden kararında. 

Diyorlar ki, «bu kanun yeni toprak ağaları 
yetiştirecektir.» Tamamen bunun aksini ispat 
için, aksini korumak için ele alınmış ve kabul 
edilmiş bir maddedir. Benden evvel konuşan 
Topaloğlu arkadaşımızın izah ettiği gibi, toprak 
ağalan, zenginler, bir gayrimenkul alırken zil-
yedlikle devir ile almazlar, tapu ile alırlar. Gi
derler tapu idaresine, tescil ettirirler ondan 
sonra parayı sayarlar. Ancak fakir fıkara ve 
köylüdür ki, böyle toprak ağalarından veya on- I 
ların çocuklarından («Toprak sahipleri» sesle- i 
ri) ve yahuıt da toprak sahiplerinden, öyle dedi- [ 
ler de onun için izah edeyim; toprak ağası tü
retecek dediler; burada bu fikir ifade edildi. 
Fakir fukara, tamamını alacak parası yoktur, 
üç dönümcük beş dönümcük almıştır, zilyedliği-
ne başlanmıştır; kayıt sahibi ölmüştür, çocuğu t 
bu defa elinden almak istemiştir. Sizde biz bu 
fıkra ile, fakir, fukarayı ve köylüyü koruyoruz, 
korumak için hunu tedvin ediyoruz. Yoksa zen
ginleri veya toprak sahiplerini daha çok top
rak sahibi etmek için tedvin edilmiş bir madde 
değildir. 

Şahitlik meselesi : Arkadaşlarımız şahitlik 
müessesesini tamamen yalan, tezvir, hilafı ha
kikat beyanda bulunan kimseler veya bir mües
sese olarak ifade ettiler. Şahitlik müessesesi
nin lehinde ve aleyhinde birçok şeyler söyle
nebilir. Herkes bir değildir. Bütün kimselerin 
şahitliği yalandır, kötüdür, tezvirdir diye bura
da bir hüküm vaz'etmek yahut böyle bir fikri ka
bul etmek doğru değildir. Kaldı ki, yalnız ben 
burasının zilyediyim diyen kimsenin yani lehine 
tescil edilmek durumunda olan kimsenin şahitle
ri dinlenecek de karşı tarafın şahitleri dinlenmi-
yecek.. Hayır, böyle bir şey yoktur, arkadaşlar. 
îki taraf da iddiasını ispat etmekle mükelleftir. 
îki taraf da şahit getirecektir, bilirkişi; getirecek
tir. 

Bütün mahkemelerde böyle olmamakta mıdır? 
Mahkeme, bu şahadetin içinden hangisi hakikate I 
uygun ise, onu takdir edecek, bir karar verecek
tir. Yalnız şahadete istinadeden, yalnız bilirkişi 
beyanına istinadeden hükümle neticeye varılacak 
değildir. Bunun da üzerinde, herkesin gözü önün
de cereyan etmiş 10 yıllık bir zilyedlik müessese- | 
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I si de bahis konusudur. 10 yıldan beri bir kim

senin malını bir başka kimse satınalmış olması sı-
fatiyle, herkesin de bunu bilmesi icabettiğine 
göre bu 10 yıllık zilyede mâlik, nasıl ve niçin mü
saade etmiştir de tapulamaya geldiği zaman, ha
yır ben satmadım, bunun şahitleri yalancıdır, di
yebilecektir. Olur mu böyle bir şey? Olmaz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Medeni Kanu
na istinadediyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Diler; müdahale etmeyin, 
buradan konuşursunuz. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA UYAR 
(Devamla) — Medeni Kanun bir temel kanunu
dur, ana kanundur, ona riayet edilmesi şarttır. 
Ancak, hukukun bir prensibi vardır: özel kanun
lar umumi kanunlara ön gelir. Bu bir tasfiye 
kanunudur, özel kanundur. Nihat Diler arkada-

I şımm verdiği misalle cevap vereyim: Evlenmek, 
ayrı cinse mensup iki kişinin, biz biribirimizle 
evleniyoruz diye imza etmesiyle mümkün olur, akit 
tamam olur. Ama, Medeni Kanunun bu emrine 
rağmen, bu şekil şartına riayet etmeden evlenen
ler pek çok olmuştur. Sonradan içtimai bir zaru
ret doğmuştur, Medeni Kanunun bu ana hükmü
ne rağmen biz bir kanun çıkarmışız, gayrimeşru 
birleşmeleri meşru birleşme halinde tescil etmişiz 
ve o gayrimeşru birleşmelerden doğan çocukları 
da nesebi sahih olarak tescil etmişiz. Demek ki, 
kanunlar milletin nef'ine ve içtimai zaruretlerin 
icabı oldukça faydalıdır ve çıkması icabeder. 50 
liraya kadar alım satımın şahitle ispatı, 50 lira
dan sonra bunun mutlaka senede bağlanması ti
cari hayatın veya iktisadi münasebetlerin bir ica
bıdır. Alış verişte, ödünç para vermede bu böyle
dir. Ama bir gayrimenkulun alım satımında mut
laka buna riayete lüzumu yoktur. Türkün bir de 
verdiği sözde durması meselesi vardır. Bunun 
için, mutlaka 50 lira mevzuunu buraya delil ola
rak bağlamak veya aksi fikrin bir delili olarak 
ileri sürmek kanaatimizce doğru değildir. 

Şimdi bu fiilî durumları izah ettikten sonra 
bir de gayrimenkul hukuku ile vazifeli »olan, is
viçre'de tahsil etmiş olan, hukuk fakültelerinde 
medeni hukuk, gayrimenkul hukuku okutan 
profesörlerin bu konudaki görüşlerini kısaca si
ze arz etmek isterim. («Lüzum yok» sesleri!). Bu 
mesele Senato ile Meclis arasında ihtilâf konusu 

I olunca profesörlerin bu konudaki fikirlerin© mü-

- 188 — 



M. Meclisi B : 45 
racaat edilmiş ve 4 Ocak 1964 tarihinde profesör 
Dr. Hüseyin Cahit Oğuzoğlu, Doçent Dr. Safa Re-
isoğlu, Doçent Dr. Sait Kemal Mimaroğlu, şu 32 
nci maddenin (c) fıkrası hakkında şu fikri ileri 
sürmüşler ve müdafaa etmişlerdir: 

«Medeni Kanunumuz, gayrimenkullerin hari
cen (tapu dışı) satışını hükümsüz addetmiştir. 
Tapulama Kanununda bu prensibe riayet edildi
ği takdirde, tapu siciline kayıtlı ve halen hayatta 
olan mâliki tarafından, meselâ 30 sene evvel hari
cen satılmış ve belki de 4 - 5 defa aynı yolla el 
değiştirmiş bulunan gayrimekulün, zilyedinden. 
alınarak, hakkından rızası ile vazgeçmiş bulunan 
gayrimenkul üzerinde bir hak iddia etmeyi ken
diliğinden aklından bile geçirmiyen kayıt sahibi 
adına tescili gerekecektir. Bu netice ise, kamu dü
zenini bozacak, hukukun insanlar arasındaki an
laşmazlıkları âdil şekilde halletmekten ibaret olan 
gayesine aykırı düşecektir. 

Tapulama Kanunu ile öngörülen gayeye ulaşı
labilmesi, Medeni Kanunun tatbikine imkân vere-' 
cek düzenin kurulabilmesi için 32 nci maddenin 
(c) fıkrası ile getirilen istisnai hükmün, bir defa
ya mahsus olmak üzere uygulanmasını kabul et
mek kaçınılmaz bir zarurettir. 

32 nci maddenin (c) fıkrası, gayrimenkulun 
zilyed lehine tesbit edilebilmesini, haricen devrin 
tevsikinden ayrı olarak en az on yıl devam eden 
bir zilyedliğe bağlamaktadır. 

Gayrimenkulun kayıt sahibinden veya miras
çılarından haricen iktisabedildiği, bunların be
yanı veya noter senedi ile sabit olduğu takdirde, 
zilyed lehine tesbit için, (yukarda 1 numara al
tında belirtilen sebepler dolayısiyle) ayrıca «10 
yıl devam eden bir zilyedliği» aramaya lüzum 
yoktur. 

«'Ayrıca 10 yıllık zilyedlik» şartı, suiistimal
leri önlemek gayesi ile, haricen iktisabın noter 
senedinden başka bir belge veya bilirkişi veya 
şahit sözleri ile tevsik edildiği hallere inhisar 
ettirilmektedir. 

10 yıllık müddetin, 5 yıla indirilmesinin mem
leket realitelerine daha uygun düşüp düşmiye-
ceği hususu da düşünülmelidir.» Diye ilmî otori
teler mütalâasını beyan etmişlerdir. 

Bu itibarla, Yüksek Meclisinizin iki defa 
tasvibine mazhar olmuş olan eski metnimizin, 
yani şimdiki Karma Komisyon metninin kabulü
nü arz ederim. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sual soracaklar efendim. 
Buyurun Sayın Okçu. 
HİLMİ OKÇU (Manisa) — Alım satımlarda, 

malı alan şahıslara da zilyedlik nasıl aidolacak-
tır?. Zilyedlik kime aidolacaktır?. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUS
TAFA UYAR (Devamla) — Burada da meri 
olacaktır. Bundan evvelki zilyedin zilyedliği, son 
malikin zilyedliğine ilâve edilecektir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Her halde Ko

misyon Başkanı benim sözlerimi iyi anlıyamadı-
lar. Çünkü benim söylediklerimin hilâfına bir 
şeyler söylediler. Benim söylediğim; bu kanun 
bir tasfiye kanunudur, şahitlerin durumu bir gay
rimenkulun satışında, intikalinde hüküm altına 
alınmıştır. 

Şahitler mevzuunda yalan şahitlik, yalan söy
leme de olabilir. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (Devamla) — (C) bendinin çıkarıl
masının lâzım olmadığını deminden beri ifade 
ettik. Şahitlerin bu işe karışmış olması, münha
sıran şahitlik olmadığı için, işin selâmeti bakı
mından neticeyi müspet kılacaktır ve sürati 
azaltmıyacaktnV Bizim kanaatimiz bu. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Ankara) — Arkadaşlar, konumuz ta
mamen teknik bir mesele olduğu halde, burada, 
politik ihtilâtlar yapabilecek bâzı konuşmalar 
dinledim. Toprak ağaları, bu (C) bendi toprak 
ağaları yetiştirir falan diye buyuruldu. Buna 
akıl erdirmeye ben imkân bulamadım, çok dü
şündüm bulamıyorum. 

Bir şey daha arz edeyim de ondan sonra tek
rar döneyim buraya. 

Dediler ki, toprak reformundan sonra yeni 
istimlâkler olacak, yeni paralar verecek. Devlet 
filân gibi konuşmalar oldu. Doğrusu bunu hay
retle karşıladım. Bir anlaşmazlık var, anlaşmaz
lık şu : (C) bendi aslında tapuda kayıtlı olan 
gayrimenkullere aittir. 

Muhterem arkadaşım, eğer tapuda kayıtlı ol-
mıyan gayrimenkııller, için her hangi yollarla 
toprak ağalığından bahsedecek olsalardı bu ko
nuşmanın yeri bu (C) fıkrası değildir. Bunlar 
aslında tapuda mukayyettir ve Devletin 1274 ten 
bu yana başa çıkamadığı bir konudur, vakit va-
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Kil bunu nizama bağlamak, haricen satışı yasak 
etmek istemiş, muvaffak olamamıştır. İ 

Şimdi bir şeye daha işaret buyurdular, asıl i 
beni üzüntüye sevk eden o oldu; bu metnin han- ! 
gi tesirlerle geldiğini biliyoruz, dediler. 

Muhterem arkadaşlarını, bu kanun Meclisi 
Âlide 1959 senesinde 32 nci maddesine kadar j 
konuşulmuştur ve bu kanun, Kurucu Meclis za- j 
inanında gelmiştir, seçimlere gidilmesi dolayısıy- j 
le kadük olmuştur: Bu kanun, Birinci Koalisyon 
Hükümeti, zamanında gelmiştir, bu meclise. Şim
di ben teessürlerimle bunu ifade ettikten son
ra diyeyim ki, eğer hangi tesirlerle buraya gel- ı 
uiğinde, yani bunun altında bâzı maksatların j 
bulunduğunda bir delil, emare, mantıkî şeyler 
varsa, lütfetsinler, bu millet kürsüsünden bunu 
rahatlıkla ifade buyursunlar da, biz de bu tesir
lerin neler olduğunu bilelim ve ona göre Hükü
met olarak tedbirlerini alma yoluna gidelim. 
(Bravo sesleri) 

Nihat Diler arkadaşımız buyurdular ki, va
tandaşlar arasında hançerleme olacak, ihtilâflar 
olacak. Şaştım. Bizim tezimiz bu. Vatandaş ara
sında hançerleme, ihtilâf bu keşmekeş yüzünden 
var. Bugün hapisanelerde olan binlerce insanın 
büyük bir çoğunluğu, gayrimenkul ihtilâfı yü
zünden oralarda hayatlarını kapamışlardır. Bü- ı 
tün bunlar ihtilâfları önliyecek tedbirler olması j 
bakımından mühimdir. 

Şimdi, yine buyurdular ki, hiçbir mantıki tat
mine eriştiremediler bizi, diye. Arkadaşlar, biz 
hepimiz İm memleketin çocuklarıyız, bu vatanın 
çacuklarıyız; bir realiteyi terazinin gözüne koya
biliyor muyuz; bu memlekette tapulu gayrimen
kul, harici satışlarla elden ele geçiyor mu, geç-
miyor mu? Lütfen cevap versinler... Geçiyor ve 
% 70 nisbetinde geçiyor. Şimdi ne oluyor bu 
kanunla? Bunu bir derleyip toparlamak, bunu I 
bir mecraya kanalize etmek ve mümkün olduğu 
kadar tasfiye cihetine gitmek yolundayız. ! 

Süratten bahsettiler. Sürat için, hâkimlik i 
yaptığını ifade eden sayın arkadaşıma sürat I 
mevzuunda söylivecek şeyim var; Kanunu Me- i 
d eni, mevkii meriyete girdikten sonra bu mua
meleler durmuştur, ve 1 sene müddetle hâkim 
karariyle tescil yapılmıştır. Hepimiz meslek için
de hâkim olarak, avukat olarak bulunmuş insan
larız. Hâkim kararı ile tescil hususunda; o za- | 
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manki meclisler, hükümetler bir de bakıyorlar 
İri bu 810 numaralı Kanun zamanında yapılmış 
olan tescil muameleleri ile, mahkeme kararı ile 
yapılmış olan tesciller arasında % 95 nisbetinde 
gerilik var. Niçin? Çünkü usul kanunları sebebi 
ile filân, mahkemelerde işler çok daha ağır gidi
yor ve bu sebeple gerileme var. Bu gerilemenin 
yüzünden cemiyette huzursuzluk başlamıştır. 
- yakın tarihten bahsediyorum arkadaşlar - Ni-
zalar artmıştır, kıtale varan hâdiseler olmuştur. 
Onun üzerine, mesuliyet duygusiyle devrin Hü
kümeti işi Meclisi Âliye sevk etmiş ve demiştir 
ki; «Aman dikkat et Büyük Meclis, sana bir ta
sarı, bir tefsir gönderiyorum, ne düşünüyorsun, 
bana bir hal çaresi bul», demiştir. Meclis, bu işi 
enine boyuna düşünmüş, taşınmış - her halde 
o zamanki insanlar bizden daha akılsız insanlar 
değillerdi, veya cemiyeti daha az tanıyan insan
lar değillerdi, her halde hep aynı memleketin ço
cuklarıyız, hep aynı cemiyetin çocuklarıyız, hep 
aynı köke bağlı insanlarız - Meclis düşünüp ta
şınıp demiştir ki; «Kanunu Medeni mevkii meri
yete girmiştir, ama, senetsiz, bu kabîl muamelâ
tın tarzı cereyanına halel gelmemiştir. Bu böy
le devam ede gelmiştir. 

Simidi, bir şey dadı a sorayım muhterem ar
kadaşımdan ; kalbul buyurduğumuz, (C) fıkra
sını çıkardık; Allah'a çok şükür ki, Senatoda 
da ben Ibu tezi savunduğum için burada ralhat 
'konuşuyorum. 0 0 bendi »çıktı, ne olacak? Ola
cak basit. Mevcut mer'i kanunların içinde, ni
zamların içinde yaşıyacak, eski Ihüklüm yaışıya-
cak. Hem nasıl yaşıyacak? Teminatsız olarak 
yaşıyacak. Oünkü yeni Ihlükümde Ibir de on se
nelik zilyedlik kaydı var. Eskisinde o da yok, 
ihiçbir şey yok. Şalhütle, ispatla bilmem ne ile, 
beliğe ile getirir tescilini yaptırıl-. Şimdi bura
da. ayrıca böyle gelen adama on senelik de zil
yedlik sorulacak. On senelik zilyedlik ne de
mektir arkadaşlar? 'Bundan Jbüyük ıgaranti dü
şünebiliyor musunuz? Şimdi, tapu idarelerin
de kifayetli memur ifaları bulmak güç'tüir arka
daşlar. Nw;in .güejtür? îşlte şimdiye kadar, Def
teri Hakanı nezaretinden beri, el a'tılamamıış, 
üzerinde durulamamış bir 'türlü iışlbu.. (Buigün-
k,ü teşkilât canını dişine Italkmış, ıbu ımemle>ke-
tin gayrimenkul tasarrufunu Ikeşmie'keşiten !ku:r-
taırmalk için çaibalamalk'tadır. Ve ıbu ımeıtiın tbapu 
dairelerinde birtakım formaliteler yüzünden. 
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(Kelimeyi mazur görün) sürünmekte olan ve I 
işini gördürmekte birçokları gibi becerikli olmı-
yan köylüye büyük imkânlar tanıyacak ki, bu 
becerikli kelimesini, iş takibetmek mânasında fi
lân 'kullanıyorum; yani bunların hepsi avukata, 
şuna, buna para verip işlerini takibettiremez-
ler, köylüye hizmeti götürecektir, köylü rahatlı-
yacaktır ve bimıetice cemiyet rahaflıyacaktır. 
'Şu halde böyle bir kanunun, esprisi de bu kadar 
güzel olan tbir kan Linini altında başka maksat 
aramayı bu mikrofondan doğrusu hiç münasip 
bulmadım. 

Hürmetlerimle. 

AHMİ'lT TAT [T AKİ IA (j (Uşak) — lif en- | 
dim, bir sorum var. 

BAŞKAN —• Sayın Bakan, soru var, buyu
run efendim. 

AHMET TAIITAKILIÇ (Uşak) — Efendim, 
bu kanun tasfiye kanunudur deniyor. Acaba 
kaç yılda bu kanunla, hükümleri ile bu tasfi- | 
yenin yapılacağını ümit ediyorsunuz? 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OM AY (Ankara) — Efendim, sözlerime baş
larken, meselenin kadastral plân meselesi ol
duğunu, Kanunu Medeninin emrettiği sicilin 
ancak ona dayanan sicil olduğunu belirttim. 
Malûmu ihsanınız, Kanunu Medenide, tapu 
kaydı ile plân arasında ihtilâf olduğu takdir
de plân esastır. Fakat buna imkânımız yok. 
Zaten Tapu Kanununu hükümlerini tatbik eder
ken ötekiler gibi nirengiye, poligona bağlı ol-
mıyan, barut usullerle tasarruf krokileri de ya
pılmaktadır. Yapılacak olan, teşkil edilecek 
olan sicil, bir nevi Kanunu Medeninin kabul 
ettiği sicil mahiyetinde olacaktır. Ve esasen Ka
nunu Medeninin, malûmuâlileriniz, geçici mad
desinde bu da böylece kabul edilmiştir. Yeter 
ki, şu eldeki işler şöylece Ibir elenip de biraz 
daha rahatlık temin edilebilsin. 

AHMET TAITTAKİLIÇ (Uşak) — Bu, sua
lime cevap olmadı. Ben Zatiâlinize Türkiye'nin 
kadastrosunun yapılması muazzam zamana bağ
lı, dedim. Halbuki, Bütçe Komisyonunda biz
den tahsisat alınırken, 10 yılda fennî kadastro 
yapılacak diye resmî izahat verildi. Tasfiye Ka
nunu dediğiniz kanunla bu- tasfiye 10 yılda 
yapılabilecek mi?.. Bu sualime lütfen «10 yılda, 
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beşyılda, iki yılda, üç yılda yapılabilir» deyi
niz de bizde tatmin olalım. 

DEVLET BAKANİ İBRAHİM SAFFET 
OM AY (Devamla) — Efendim; 'Bütçe Komis
yonunda salahiyetli arkadaşını ki, ben kendisi
ne vekâlet ediyorum, ne konuşulmak lâzmıgel-
diyse cevap mı vermiştir. Benim kanaatime 
göre - gayet samimî gayet açık ifade ediyo
rum - kadastro bitmeden bu memlekette vakit 
vakit bu kabil tasfiye kanunları ile Mecli.ji âli 
karşı karşıya gelecektir, 

AHMET TAHTAKIL1Ç (Uşak) — Şu hal
de bu kanun 70 sene daha hükümran olacak
tır. Şahsi kanaatimizi böyle ifade ettiniz. Şu 
halde, şu ikinci soruma cevap istirham edece
ğim. 

Memleketin bir yerine komisyon gidecek, bir 
yerine gitmiyecek, dolayısiyle bir yerde Me
deni Kanun hükümlerine göre vatandaş gayri
menkul malına sahilbolacak, bir yerde ise çıka
racağınız özel kanun hükümleri cari olacak. 
Bu ikiliği nasıl izale edeceksiniz? 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Ankara) — Efendim.; bunu biraz evvel 
de arz ettim, bu memur meselesi, bu imkân me
selesi, para meselesi, bugünkü fotometri siste
mine göre yapılan kadastro için uçak mesele
si.. Bu bir büyük dâva. Yüksek Mecli-: bu dâ
vanın elbette arkasındadır, imkânlar el verdik
çe en kısa zamanda bu iş bitirilecektir, gayet 
tabiî. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim, bu 
kanun Medeni Kanunu tadil eden bir kanun 
mudur? 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Ankara) — Asla efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika efen
dim; Sayın Eren de sual sormak istiyorlar. 

ASIM EREN (Niğde) — Sual değil efen
dim, konuşmak istiyorum. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Ben de söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, söz sırasına 
I kaydettim. 
I Buyurun Sayın Bahri Cömert. 
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BAHRÎ CÖMERT (Samsun) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; Sayın Komisyon 
Sözcüsünün sarili konuşmasına ve yine Sayın Ba
kanın hassasiyetine iştirak etmemek mümkün 
değil. Cidden huzurunuzda bulunan tasarı, mem
leketin içtimai zaruretlerine melımaemken cevap 
vermeye çalışan ve nıehmaemkcn cevap veren 
bir tasarıdır. 

Burada, bu kürsüde alışık olmadığımız yu
varlak tâbirlerle, şimdiye kadar bu memleketin 
alışık olmadığı yuvarlak kelimelerle kanunun, 
tasarının temas ettiği içtimai zaruretleri bir ta
rafa itmek ve bunların tatbik' kabiliyeti olmadı
ğı veya birtakım i h ti 1 âti ara veya bir takım gay-
rimeşru menfaatler teminim1 matuf göstermeye 
hakkımız olmasa gerektir. 

Senato ne yapmıştır'?. İsviçre'den aldığımız 
Medeni Kanun hükümlerinin tatbikinde, taban 
itibariyle .sanki kadastrosu yapılmış, arazi ve 
toprakların parselizasyonu yapılmış ve bunun 
üzerinde hâkim bir Medeni Kanun düşünüyoruz. 
Orası isviçre kantonları, İsviçre memleketi. Ge
lelim Türkiye'ye... «Türkiye'de toprak mevzuu bir 
keşmekeş ve komplikasyon içinde. Köylünün top
rak anlayışı başka, kasabada oturanın toprak 
anlayışı başka, hattâ Devlet idaresinde ki, teşki
lâtın bu mevzudaki tutum başka. 

Medeni Kanun dev ki : Tapu harici satışlar, 
kcenlcmyekûndür,, muteber değildir. Güzel. Bu 
nerede?. Medeni şekilde toprağının kadastrosu 
yapılmış, parselasyonu yapılmış, mutasarrıfları
nın elinde hukukan, ondan sonra bu satış elbet
te muteber olmıyabilir. Ama Türkiye'de tarihî 
vetireler meydanda, köylünün tuutumu meydan
da, zaruretler meydanda, Devlet hizmetinin va
tandaşın ayağına gitmesinin hazin olduğu mey
danda. Geleceksiniz, bu memlekette İsviçre'den 
aldığımız Medeni Kanunun bu mevzudaki hük
münü mücerret tatbik edeceksiniz. Bu, bu mem
leketi, Nihat Diler arkadaşımızın dediğinin ak
sine, bugüne kadar bir takını cinayetlere götür
müştür. Bakınız, diyorlar ki, burada, bir iki şa
hitle birtakım tapu hakları tanırsak biz belki 
toprak zenginleri yaratırız. Ben aksini diyorum 
ve ben de tatbikatın içine giren bir insan olarak, 
şehirde oturup tapusunu haricen köylüye satmış
tır, elan köylü haricen satınaldığı için, onun an
layışına göre bu araziye sımsıkı sarılmış, arazi 

benimdir diye, onun üzerinde senelerce çalışmış
tır. 

Bu kanunu Senatonun tasarısını kabul etti
ğiniz takdirde bu haricî satışı«keenlemyekûn te
lâkki edeceksiniz. Toprağın sahibi bunu bir sa
tacak, iki satacak, üç satacak, o köylüleri bir 
nevi tahrik edip, hattâ işte Nihat Diler arkada
şımın dediği cinayetler o zaman bağlıyacak. Sat
tım ama Hükümetin bu tasarısı benim bu satışı
mı muteber telâkki etmiyor, ben bir daha sata
cağım diyecek ve bir daha satacak. Hattâ gör
düm bütün bunları; !J0 kişiye satıyor, haricen 
satıyor ve köylüyü atlatıyor. Asıl toprak sahip
lerini ve aksine Asını Bren arkadaşımızın dediği 
gibi bina edecek. Senatonun tasarısıdır. Sena
tonun görüşüdür, memleket realitelerini bilen 
gören insanlar olarak, gerek Sayın Sözcünün ge
rekse Sayın Bakanın ifadeleri tamamen memle
ket realitelerine uygundur. Ve Yüce Meclisin ıs
rarını bu itibarla muhterem karşılamış bulunu
yorum. Bu tasarı üzerinde daha fazla konuşma
ya pek lüzum görmüyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Giray, buyurun. 
Yeterlik önergesi gelmiştir. Bu konuşmayı 

takiben yeterlik önergesini oyunuza sunacağım. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Başkan, 
sataşma olmuştur, cevap vereceğim. 

ASIM BREN (Niğde) — Sayın Başkan ben
denize de sataşma oldu. 

BAŞKAN - Kf endim, sataşma faslını ayrıca 
Yüce Meclisin hakemliğine başvurmak suretiy
le hallederiz. 

NAEÎZ GlRAY (Bitlis) — Muhterem arka
daşlarım, 3'2 nci madde görüşülürken gerek Muh
terem Bakana, gerekse Komisyon Sözcüsüne hak 
vermemek elden gelmiyor. Her hangi bir şeyin 
satışı karşılıklı iradenin tecellisiyle olur. Bunun 
dışında kalanlar şekil meselesidir. Gayrimenkul-
lerin şeklen tezahür etmesi ve kaydedilmesi hu
susi bir hükme tabi tutulmuştur.. 

Aıma esas olan gayrimenkulun bizzat satıl
masıdır. Gayrimenkulun satıldığını senetle ispat 
>edilebiliriz, şahitle ispat edilebiliriz ve bunun 
dışında, bunun yardımcı belgeleri olan vergi ka
yıtlarıyla da ispat edilebiliriz. Eğer Nihat Bey 
arkadaşımın dediği gibi, behemehal bu satış mu-
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teber olmasa, arada spekülâsyon yaratılır ve 
•birçok ahlâksızlıklara sebebiyet vermiş oluruz. 
Sonra, bugünkü sosyal durumumuzu tetkik ede
cek olursak görürüz ki, köylünün yetişiş tarzı
na, anlayış tarzına göre senelerden beri bedelini 
verdiği 'gayrimenkulu almış, 'kullanmış imar et
miş, ihya etmiştir, yalnız tapusu kendi üzerin
de olmadığı için satan adam gelmiş elinden al
mıştır. tşte bu hastalığı bertaraf edilebilmek için 
behemehal bu 32 nci maddenin kabulü şarttır. 

Şahitler meselesine ıgeTimce: Muhterem arka
daşlarım, burada biraz ileri gidecek olursak hâ
kimliğin ve mahkemenin mahiyetini ihlâl etmiş 
oluruz. Şahitlik müessesesinde taraflar şahitleri
ni gösterir ve bu şahitliği takviye eden delilleri 
de beraber .gösterir. Mahkeme gösterilen şahitle
rin içinde hangisine itibar ederse hangisinin 
doğru söylediğine kanaat 'getirirse ona göre hü
küm verir. 

Binaenaleyh bu mahzuru düşünmek doğru 
değildir. Kaldı ki, Nihat Beye bir sual daha so
racağım; iki şahitle adaım asıldığı vâki değil 
midir? O halde şahitlik müessesesi kuvvetli bir 
delil olarak kabul edilmiyorsa, başka yollara 
başvurm ak ila z im gelir. 

Maruzatımı şu şekil de bitirmek isterini; 32 nci 
madde yerindedir. Birçok dertleri ve dâvaları 
halledecektir ve müzminleşmiş olan toprak spekü
lâsyonunu da ünliyeeektir. IIürmetlerimde. 

BAŞKAN — '10fendini Kiyaset, gerek Sayın 
Eren'in, gerekse Sayın- Diler'e bir sataşma ol
duğu kanaatinde değildir. 

Direniyor musunuz Sayın Eren? 

ASIM EREN (Niğde) — Evet direniyorum 
ef emdim. 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum, lütfen Sayın Eren'e sataşma olduğu iddia
sını kabul edenler işaret buyursunlar. Kabul et-
miyenier... Sayın Eren sataşma olduğu iddiası 
reddedilmiştir. 

Sayın Diler hakkında da Riyasetçe sataşma 
olduğu kanaati uyanmamıştır. 

Direniyor musunuz Sayın Diler? (Sağdan, 
gürültüler) Rica ederim. Yüce Heyetin oyuna 
sunayım ma efendim? 

NİıHAT DlLER ('Erzurum) — Evet direni
yorum efendim. 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo-
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rum; Sayın Diler sataşma olduğu iddiasında ıs
rar etmektedir. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Yrüce Heyet Sayın Diler'e bir sataşma olduğu 
iddiasını reddetmiştir. 

Yeterlik önergeleri vardır, okutuyorum efen
dim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Kifayet öner
gelerinin aleyhindeyim. 

BAŞKAN — Hay hay Sayın Diler. 

(Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Bu yeterlik önergesi

nin oya arzını arz ve teklif ederim. 

Antalya 
Ömer Eken 

Yüksek Başkanlığa 
Tapulama Kanunu hususundaki görüşmeler 

üzerine durum aydınlanmış olduğundan müza
kerelerin kifayetini ve oylamaya geçilmesini ar/ 
ve teklif ederim. 

Ordu 
Ata Topaloğlu 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde Sa-
yiu Diler konuşacak. 

Buyurun 'efendim. ('Gürültüler) 
(IS ir al ardan «va/.geç vazgeç» sesleri) 
NİHAT DİLER (.Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlarım, vazgeç diye .söylüyorlar. Fakat 
ben herhalde kendim iyi konuşamadığım için 
durumu iyice izah edemedim. Onun ;e'm büvük 
vicdan azabı içindeyim ve meselenin herhalde 
açık bir katiyetle zihinlerde tebellür etmeyişin
den dolayı, bu şekilde bir neticeye, gerek Ko
misyon olsun, ıgerekse Sayın (Bakan olsun, var
maktadır. Esasen, gayrimenkullerin kadastrosu
nun yapılması, bu memlekettin dâva ve meselele
rinin temel mesnedini teşkil etmektedir. Bunun 
süratinin temini için (gayrimenkullerin kadast
rosunu yapan ekiplerin.. ( «Yeterlik önergesi 
aleyhinde konuşun» sesleri) önerge üzerinde 
konuşuyorum. Meselenin vuzuha ermediğini ifa
de sadedinde söylüyorum ('Gürültüler) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi üzerinde ko-
ırı.ş'H'nküinız efendim. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Evet efen
dim, mesele vuzuha ermemiştir, diyorum. Eğer 
yanlış söylüyorsam. 

BAŞKAN -•- Hayır, rica ederim, estnğf'u-
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rullah, devam buyurun; vuzuha ermemiştir di
yorsunuz, tamam. 

NİHAT DlLER (Devamla) — Kadastro ekip
leri köylere gittiği zama ki, gün geçtikçe gayri-
menkullerin değeri artmakta bu sebepten dolayı 
gayrimenkulun mâliki olmak istiyen kimseler de 
ortaya çıkmakta, neticede şalı itler ikame etmek
te ve birbirine mübayin beyanlarda bulunan şa
hitler getirmekte, dolayısiyle kadastro ekipleri 
hangi şekilde karar vereceğini... («Esas hakkın
da konuşuyorsun» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Diler; rica ederim, sev
gi, neşe, samimiyet ayrı şey, usul de ayrı şeydir. 
Müsaado buyurursanız, yalnızca yeterlik önergesi 
hakkında konuşacaksınız. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Ama netice 
buraya varıyor, bu hususlar anlaşılmamıştır, onu 
ifade ediyorum. 

BAŞKAN — Tamam onları söyleyin, lütfen. 
Bizim gözümüzden kaçmıyor. 

Buyurunuz. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Tökezlomne-
sine sebebolacak, dolayısiyle Tasfiye Kanunu
nun gayesine, hedefine süratli şekilde ulaşması
na imkân hâsıl olmıyacaktır. Bu husus, gerek 
komisyon tarafından ve gerekse Sayın Bakan 
tarafından benim sorduğum suallere açık ve ke
sin şekilde Meclisi tenvir edici mahiyette izahat 
verilmemek suretiyle, daha doğrusu bir müsa
dere alel matlup bir Samanyolu ile geçiştirilmiş 
vaziyettedir. Bu bakımdan vaziyet tavazzuh et
memiştir. Bu kanunun bu şekilde Meclis tenvir 
edilmeden çıkması hakikaten memlekette büyük 
bir anarşinin meydana gelmesine sebebolacak, 
bunun müsebbipleri de bizler olacağız. Bu bakım
dan, konuşacak daha başka arkadaşlar da var, 
onların da konuşmaları lâzım. Hakikaten benim 
bildiğim karanlık noktalar var, bunları aydın
latmak sadedinde bu önergenin kabul edilmeme
sini arz ve istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ye
terlik önergesi kabul edilmiştir. 

Şimdi, sayın arkadaşlarım; 32 nci maddenin 
reddi hakkında, Sayın Asım Eren tarafından ve
rilmiş bulunan bir önerge vardır, onu okutaca
ğım. Bu önerge, münhasıran Karma Komisyonun 
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kabul ettiği metinde 32 nci maddenin reddini 
ısdar etmektedir, önergeyi Yüce Heyetin ıttıla
ına sunduktan sonra 32 nci maddeyi Karma Ko
misyonun düzenlediği şekilde okutacağım; kabu
lünü veya reddini oyunuza sunacağım. 

M. M. Yüksek Başkanlığına 
Tapulama Kanununun değişiklik tasarısının 

32 nci maddesi olarak bugün Yüksek Meclise su
nulan metin, komisyonun ve Hükümetin geçen 
birleşimlerde Yüksek Meclisin kabul ettiği esas
ları ret mahiyetindedir (yalancı şahit ve bilir
kişi) müesseselerinin tapuya tescilde esas olma
ları, toprak reformundan Önce birçok toprak ve 
emlâk, bâzı açıkgözlerin tasarrufunda kalarak, 
toprak reformunda pahalı istimlâklere ve Hazi
neye zarar vermesine sebebolacaktır. 

Kaldı ki, sayın komisyonun raporu inandırı
cı delillere dayanmamıştır. Ancak, yeni toprak 
ağalarım yaratması mahzuruna karşı tapu tas
fiye işlemi amacı, cazip ve millete faydalı görü
lemez. 32 nci maddenin son metninin reddini 
saygı ile tekrar arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

BAŞKAN — Müzakere bitti. 
Sayın Eren zatıâliniz bu önerge... 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Sayın Başkan, bu takri
rin oylanmaması lâzımdı. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, biz Riyaset 
olarak görevimizi biliyoruz. 

Sayın Eren, zatıâlinizin istihdaf ettiği, hu
sus, eğer yanılmıyorsam Karma Komisyonca ka
bul edilen metnin reddedilmesini, Cumhuriyet 
Senatosunca hazırlanan metnin kabulü değil mi 
efendim? 

ASIM EREN (Niğde) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, önergeyi okuttum. 
Önerge âdeta konuşma mahiyetindedir. 32 nci 
maddeyi okutacağım. Eğer Karma Komisyonun 
kabul ettiği metni Yüce Heyetiniz reddederse 
o zaman Cumhuriyet Senatosu tarafından hazır
lanmış bulunan metni okutacağım ve bunun ka
bulü veya âdemikabulü hususunu reylerinize su
nacağım. Maddeyi okutuyorum : 

(32 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Karma Komisyonun kabul et

miş bulunduğu metni okutmuş bulunmaktayız.. 
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Bunu oylarınıza sunuyorum; kabul edenler... Ka- | 
bul etmiyenler... Karma Komisyonun kabul et
tiği metinde, 32 nci madde aynen kabul edilmiş- j 
tir. | 

Vekâlet 

MADDE 56. — Hukuk Usulü Muhakemeleri j 
Kanununun tanıdığı imkânlar mahfuz kalmak 
şartiyle, tapulama işlerinde neseben ve sebeben j 
usul ve füru, ikinci dereceye kadar (bu derece j 
dâhil) neseben ve sebeben civar hısımları, karı, j 
koca dahi tevkil edilebilirler. I 

! 
Bir gayri menkulde menfaatleri zıt olmıyan i 

kimseler de yekdiğerini tevkil edebilir. j 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen j 
var mı? Oyunuza sunuyorum; kabul edenler... j 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

ONUNCU BÖLÜM ! 

Son maddeler | 

Zilyedin defi hakları 

MADDE 92. — Bu kanunun zilyede tanıdığı i 
iktisap hakları, toplanılmasına başlanan bölgede j 
zilyed aleyhine açılan dâvalarda defan dermeyan j 
edilebilir. 

BAŞKAN — 92 nci madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. Olmadığına göre Karma Komisyonun 
kabul etmiş olduğu metinde 92 nci maddeyi oyu
nuza sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... j 
Kabul edilmiştir. 

1 

Bu şekilde Tapulama Kanunu kanunlaşmıştır, i 
Memleketimiz, milletimiz için hayırlı, uğurlu i 
olsun. 

Sayın arkadaşlar; protokol gereğince gündem J 
yapılmış ve bu gündemde birinci madde olarak jj 
Siyasi partiler kanunu tasarısının görüşülmesi jj 
mevzuubahsedilmişti. Şimdi, Siyasi partiler ka- ı 
nununu tasarısının tümü üzerinde görüşmelere i 
devam ediyoruz. j 

3. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek 
ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin haftalık 
ders saatleri ile ek ders ücretleri hakkında ka
nun tasarısı ile Konya Milletvekili Vefa Tanır 
ve 7 arkadaşı ile C. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve 3 arkadaşının, İlk ve orta ted
risat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkın- \ 
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dahi 1702 sayılı Kanunun değişik 3 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
C. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve 
3 arkadaşının, 3007 saılı Kanunun 7 nci madde
sinin değiştirilmesi ve 6 nci ve 8 nci maddele
riyle 6836 sayılı Kanunun kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (î/525, 2/25, 2/155, 2/186) (S. 
Sayısı : 515) 

F E T H t ÜLKÜ (Tunceli) — Diğer bir kanun 
var efendim, öğretmenlerle ilgili.... 

BAŞKAN — Sayın Ülkü; biz daha evvelden 
giindem tanzimi ile ilgili maddeleri bir usul me
selesi addederek hallettiğimiz için şimdi ona ge
çiyoruz. 

FETHt ÜLKÜ (Devamla) — Usul hakkın
da... 

BAŞKAN — Buyurun efendim, usul hakkın
da her zaman hakkınız var. 

FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem arka
daşlarım; esasen gündemde Siyasi partiler kanu
nu mevcut idi. Buna takdimen görüşülmesi hu
susu, Tapulama Kanununun ve diğer bir kanu
nun görüşülmesi hususu bir takrirle teklif edildi 
ve bunlar kabul edildi. Şimdi, bu maddelerin mü
zakeresi bitti, bunlar bittikten sonra şimdi aynı 
şekilde bir takrir verilmiş vaziyettedir. Binaen
aleyh, çok az bir kısmı kalmış olan, esas kısmı, 
ana kısmı görüşülmüş bulunan öğretmenlerin ek 
ders ücreti hakkındaki kanunun da bu meyanda 
Siyasi partiler kanunundan önce görüşülmesi 
tabiî olur, yerinde olur, kanaatindeyim. Aslında, 
Sayın Başkanın buyurdukları husus çoktan bo
zulmuştur. Vaktiyle yapılmış olan porotokol bir 
hudut çizmiştir, görüşmelerin tâyini hakkında; 
bu her gün bir takrirle aşılmaktadır. Binaen
aleyh, diğer konular için kabul görülen bu hu
sus ııedv'n öğretmenlerin pek müstacel olan ek 
ders ücretleri için mümkün olmuyor? Yani bu 
noktai nazar mantıki cerhedecek hiçbir nokta gö
remiyorum. Sayın Başkanın, takririmizi öncelik 
istiyen takririmizi oya koymasını istirham ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; bu proto
kole, Yüce Meclis kıymetli oyları ile zaman za
man riayetsizlikte bulunduğu için mesele bizi de 
müşkül vaziyette bırakacak bir hal alıyor. Tabi-
atiyle biz bu gündemi tanzim ettikten sonra He
yeti Umumiyenin müzakereye başlandığı anda 
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bâzı takrirler takdim ediliyor, o takdim edilen . 
takrirleri bilmecburiye gündemin tanzimi ile il
gili bir usul meselesi addettiğimiz için görüşüyo
ruz ve karara bağlıyoruz. Şimdi vuku bulan, ce
reyan eden hâdise, onunla murtabıt bir hâdise 
değildir. Zira, gündemin birinci maddesine bu 
şekilde geçmiş bulunmaktayız. Ama tam bu ara
da sayın arkadaşımız takririnden bahisle mese
leyi ileri sürmektedir. Şayet yine Yüce Meclis 
bunu bir usul meselesi sayarsa lehte, aleyhte iki 
kişiye söz veririm. Bu mesele haddizatında bizim 
şimdiye kadar uyguladığımız metodun tamamen 
dışında bir hal teşkil etmiştir. Bu bir usul mese
lesidir. 

Bu sistemi kabul edersek, bir kanunun görü
şülmesine geçilirken başka bir kanunu takdim et
mek gibi gayet acaip haller meydana gelir.. 

Buyurun, »Sayın Tahtakılıe. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte
rem arkadaşlar; bu mevzu, söz almaya lüzum ola
cak bir mevzu değil. Esasen gündemin tanzimin
de içtüzükten ayrılmmıştır. 0 kadar ayrıl inmiş
tir ki, bugün İçtüzüğe muhaliftir bu gündemin 
müzakere tarzı. 
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buyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Millî Eğiainı Komisyonu adına 
Sözcü 

Fethi Ülkü 
Tunceli 

BAŞKAN — Efendim; Partiler kanunundan 
evvel bu kanunun görüşülmesini istiyorsunuz. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum... Kabul edenler... 
Etmiy enler... önerge kabul edilmiştir. 

Partiler kanunundan evvel bu kanun görüşü
lecektir. 

Lütfen komisyon yerini alsın. Hükümeti tem
sil en bir bakan lütfen... (Yok, sesleri) Tekabbül 
edecek bir bakan var mı? (Yok, sesleri) Bakanı 
süratle temin etmek mümkün mü? («Kabil de
ğil» sesleri) («Zaten ekseriyet de yok» sesleri) 
Yüksek müsaadenize sığınarak 1 - 2 dakika Ba
nı bekliydim, («Nereden gelecek?» sesleri) Efen
dim, Sayın Bakan buradalar mı? Mecliste mi"? 
Her halde Meclis dâhilinde bulunmadıklarından 
ve Yüce Heyetinizi daha fazla bekletmek doğru 
olmıyaeağından, Siyasi partiler kanununun gö
rüşülmesine geçiyoruz. 

•/. - - Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na, milletvekilleri Kasım Gülek ve Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geeiei Komisyon raporu. (1/560, 2/37R, 2/591) 
(S. Sayısı : 527) 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Etem Kılıç-
oğlu. 

ADALET PARTİSİ CİRITPIT ADINA İB
RAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Çok 
muhterem arkadaşlarım; Siyasi partiler kanunu 
tasarısı üzerindeki partimiz görüşlerini daha ön
ce grup başkan vekil i arkadaşımız izah etmişler
di. Konuşmaların seyri içinde bâzı noktalar üze
rinde de partimiz görüşlerini açıklamak üzere 
bendeniz söz almış bulunuyorum. 

Siyasi partiler kanun tasarısının her şeyden 
önce bugünkü seçim sistemimiz muvacehesinde 
gizli roy, alenî tasnif ve adlî teminat, diye üçlü 
bir prensip muvacehesinde, bu kanun tasarısı
nın; İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanmış 
olmasının mânasını ve bunun istihdaf ettiği ga-
yıeyi her şeyden evvel hesaba katmak mecbu
riyeti vardır. İçişıleri Bakanlığının bu kanun 

Sayın Komisyon Başkanının teklifi hakkında 
öncelik ve ivedilik kararı var mı? Kanun birinci 
derecede müzakere edilecek işler arasında mı
dır? Riyaset Divanı, kanunu, gündemine, kâğıda 
koymamış, bu bir mazeret teşkil etmez. Bu ka
dar İçtüzükten ayrılan bir Başkanlık Divanı, bu 
takriri oya koyamam ben derse İçtüzüğü ikinci 
defa ihlâl etmiş olur. Onun için takriri oya koy
sun, Heyeti Umumiyenin takdiri meydana çık
sın, iş de neticelensin. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; bu yolu aç
mış olursak her hangi bir kanunun görüşülmesi 
.sırasında bir önerge gelir ve takdim ettirmeye 
çalışılır. (Bakan yok, sesleri) Efendim İsrar edi
yor musunuz? (A. P. sıralarından evet, sesleri) 
Takririnizi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

(Umdemin 2 nci maddesini işgal eden Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek ve orta dere
celi okullar öğretmenlerinin ders ücretlerine ait 
maddenin, daha önceki maddelere takdimen gö
rüşülmesi için gerekli işlem, yapılmasına müsaade 
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tasarısını hazırlamasının maksadı, olsa olsa, 
alışılmış bir usulün devamı olarak telâkki edi
lebilir. Bir ikincisi de siyasi partiler. Diğer 
derneklerle hâlâ aynı mânada ve cemiyet içeri
sinde yaratacağı tesirler bakımından ikisini 
müsavi telâkki ettiği mânasında yorumlanabi
lir. (Biz de Adalet Partisi Meclis Grupu ola
rak, rejimle ilgili ve demokratik nizamın ka
çınılmaz bir unsuru olarak telâkki edilen Si
yasi partiler kanun tasarısının içişleri Bakan
lığı tarafundan, geçirdiğimiz hâdiseleri ve Cum
huriyetin ilânından bugüne kadar geçmiş hâ
diseleri nazarı itibara aldığımız takdirde, bu 
kanun tasarısının içişleri Bakanlığı tarafından 
hazırlanmış olmasını doğru bulmuyoruz, 

Muhterem arkadaşlarım, ıSiyasi partiler ka
nunu tasarısı üzerinde görüşlerimizi önce si
yasi partilerden, neyi kaydettiğimizi ve kanun 
tasarısındaki siyasi partilerin tarifini teşkil 
eden birinci madde ile bu hususta yine kanun 
teklifinde bulunmuş olan Sayın Kasım Gölek 
ve Sarıib rahim oğlu ile ayrıca müştereken ver
miş olduğu kanun tasarısının birinci madde
lerinde tarifler vardır. Şimdi Hükümetçe tek
lif edilen birinci maddede siyasi partileri nasıl 
tarif ettiklerini aynen okuyacağım : 

«Siyasi partiler, toplum ve Devlet düzeni
ni ve kamu faaliyetlerini belirli görüşleri yö
nünden, T. B. İM. İM. üyeliği ve 'özel kanunları
na göre mahallî idareler seçimleri yolu ile et
kilemek için sürekli çalışma amacını güden ve 
propagandaları aıçık olan kurul uslardır.» 

Muhterem arkadaşlarım, siyasi parti tarifi 
içinde, siyasi partiler, Devlet düzeni ve top
lumu, kamu faaliyetlerini, belirli görüşler yö
nünde, Büyük Millet Meclisi üyeliği ve ö/ol 
kanunlarına göre mahallî seçimler yolu ile et
kilemesi için kurulmuş ve propagandaları da 
aıçık olan devamlı bir müessese, bir kuruluş 
olarak kabul edilmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, parti nedir? 
Bunun tarifinden aşağı - yukarı anlaşmak müm
kündür. Parti nedir? ıSiyasi parti nedir? işte 
burada biraz müphemiyet ortaya çıkmaktadır. 
Siyasi faaliyetler, siyasi aksiyonlar ne olabilir? 

Muhterem arkadaşlarım, isveç'te yapılan bir 
parlömanter tetkika göre, siyasi faaliyetler
den, siyasi aksiyonlardan neyin kasdedildiği 
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hususunda bir ittifaka varılamamıştır. Bâzılaıi-
na göre bu siyasi faaliyet, siyasi aksiyon, mu
ayyen bir zümrenin, o topluluğun, o siyasi 
partinin düşündüğü istikamete meyletmesi, 
onu tesir altında bırakması mânasında olduğu 
gibi, bâzan da o siyasi faaliyetin, kullandığı 
vasıtaya göre, propagandanın şekil ve mahiye
tine göre de tarif etmek mümkün olabiliyor. 
Şu halde hangi faaliyetlerin, hangi davranış
ların siyasi olup olmadığı üzerinde katî bir 
hükme varmak, siyasi eğilimin, siyasi davra
nışın, eski tâbirle (efradını cami, ağyarını mâ
ni) bir tarifini yapmadan, yapamadan, çünkü 
siyasi eğilimin ne olduğu hususunda üzerinde 
bir ittifak hâsıl olmadığına ve olamıyacağma 
göre bir tarifi yapılamayınca, bunu bir kanun 
mevzuu yapmak da tehlikeli olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, siyasi teriminden, 
bir bakıma şöyle bir mâna çıkarılabilir : Şa
hısların, grupların, partilerin, muhtelif sosyal 
meseleler iıçin bulunan hal çarelerini, efkarı 
umumiyeyi tesir altında bırakmak maksadi^le 
giriştiği hareketler olarak tarif etmek müm
kündür. Ama (bunun üzerinde ittifak basıl ol
ması mümkün değildir. Bu tesirlerin nasıl ola
bileceği, bu tesirlerin vasıtalarının neler olabi
leceği, mesel&si çok önemlidir. Nitekim, propa
gandada, siyasi partilerin, efkârı umumiyeyi gö
rüşleri istikametine çekebilmek, aynı görüşü ona 
benimsetmek için girişecekleri faaliyette propa
ganda vasıtaları çeşitli olabilir. Nitekim bâzı mem
leketlerde sadece adayların seçimlerde yapacak
ları masrafları ıhudutılandırmak suretiyle onun 
propaıganldasımn tesirini muayyen bir hadde 
frenletmek yoluna .gidildiği igibi, bâzı yerlerde 
de matbuatın, o siyasi partinin propagandası ile 
olan ilgisini talhdidetmek yloluna ıgidildiği de 
'görülmüştür. Bunun başka şekilleri de müm
kündür. iktisadi 'Devlet Teşekküllerinin veya 
özel teşebbüslerin ve müesseselerin siyasi parti
lerle veya adayları ile olan münasebetini hattâ 
Parlâmentoda temsil edilen siyasi partilerle, 
Parlâmento dışındaki siyasi partülerle olan il
gilerinin derecesi de |bu propagandada önemle 
yer işigal ekmektedir. 

Bütün bu maruzatımızla şunu arz ve izalh et
meye 'Çalışmaktayız ki, siyasi kelimesinin tari
finde, şimdiye kadar dünyanın ihiçbir yerinde 
bir anlaşma olmamıştır. Bir anlaşma olmadığına 
ıg'öre sosyolajik tahlillere, münakaşalıara mü-
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sait olan Ibir meselenin, Ehem de rejimin tümü ile 
ilgili 'bir meselenin, sadece muayyen bir )gru-
pun, 'muayyen ibir partinin ıgiörüşüne uylgun ola
rak Ibir kanun meselesi ihaline Igetirmesinin telh-
likesini, 'mahzurlarını işaret etmiş oluyoruz. 

Mulhterem arkadaşlar, şimdi kanunun bu 
m&ruizatımız ışığı altındaki umuJmi Ihavasma 
dokunmak istiyorum., 

Muhterem arkadaşlarım; ıSiyasi partiler (Ka
nununun çıkarılmasındaki asıl seibep, Anayasa
mızın 56 neı ve 57 nei maddelerinde ifadesini 
Ibulan ve siyasi parltiler (hakkında bir kanun 
çıkarılmasını öngören Ihükümleridir. Şimdi, 
.56 neı ve 5(7 nei maddenin fbâ/zı kısımlarına te
mas etmek istiyıorufm. 

56 neı maddenin son fıkrasını 'okuyorum : 
«ıSiyasi partiler ister iktidarda, ister muhalefet-
te lol'sunlar demokratik siyasi Ihayatın ıvazıgeçil-
m ez unsur! anıdır.» 'Bunda llliçjb'irimizin bir an
layış aykırılığına düşeceği düşünülemez. Şim
di, 57 nei madde, mulhterem arkadaşlarım... Bu 
•maddeyi dikkatlice okuyunca, elimizdeki ISiya
si partiler kanun (tasarısının Anayasaya ıgöre 
ihtiva etmesi lâzılmigeflen 'hükümlerin dışında, 
parti tüzüklerini de içine almış loıldulğu, artık 
parti 'tüzüğüne ihtiyaç 'hâsıl lOİmıyacak Ibir (dav
ranış içine ıgirdiği derlhal ortaya çıkar. 

.57 nei 'madde : «ISiyasi partilerin tüzükleri, 
programları ve faaliyetleri»... 

Mulhıterem arkadaşlar, dikkat (buyurun, siya
si partilerin tüzükleri, programları ve faaliyet
leri, üç noktayı tesbit ediyor, «llnsan Ihak ve 
hürriyetlerine dayanan, demiokra'tilk ve lâik 
cumhuriyet ilkellerine ve Devlet ilkesine ve 
milletin 'bölünmezliği temel (hükmüne uylgun 
olmak zorundadır. 'Bunlara Uymıyan partiler 
temeldi kapatılır.» 

Bu maddede, bu birinci fıkrada, siyasi par
tilerin ne olduğu, hangi hallerde kapatılacağı 
hükmü kati olarak vaz'edilmiştir. Şimdi, siyasi 
partiler kanununun neden çıkarılması, hangi 
mevzulara inhisar etmek için çıkarılacağı ise 
3 ncü fıkrada var. «Partilerin iç çalışmaları, fa
aliyetleri ve Anayasa Mahkemesine ne suretle he
sap vereceği bir kanunla düzenlenir.», diyor. 

Muhterem arkadaşlarım; iç çalışmaları, faa
liyetleri ve Anayasa Mahkemesine ne suretle he
sap verecekleri hakkında kanun çıkacak. Halbu
ki, 57 nei maddenin 1 nei fıkrasında, burada sa-
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yılan iç çalışmaları faaliyetleri, Anayasa Mah
kemesine ne suretle hesap vereceği yanında, si
yasi partilerin tüzükleri, programları ve faali
yetleri 

Şu halde, 3 ncü fıkrada zikrolunan iç çalış
maları, faaliyetleri, Anayasa Mahkemesine ne su
retle hesap verecekleri hususu başka, 57 nei mad
denin birinci fıkrasındaki, «Siyasi partilerin tü
zükleri, programları ve faaliyetleri..» 

Muhterem arkadaşlarım; demek ki, çıkarılan 
bu kanunda, siyasi partilerin tüzüklerinde yeral-
ması lâzımgelen hükümlerin (bulunması mümkün 
değildir. Ancak, çıkarılacak kanunda, 57 nei mad
denin 3 ncü fıkrasına göre siyasi partilerin faali
yetleri.. Bu faaliyetler neye göre yapılacaktır?. 
Tüzüklerine göre. Her partinin tüzüğünde tes
bit olunmuş esaslara göre 57 nei maddenin 3 ncü 
fıkrasında zikredilen faaliyetlerini kontrol et
mek için kanunda hükümler bulunacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; izahlarım biraz ka
rışık gibi görülebilir. Bir kelime ile şöylece hü
lâsa etmek mümkündür: Anayasanın 57 nei 
maddesinin birinci fıkrasında, «Partilerin tüzük
leri, programları ve faaliyetlerinin neleri ihtiva 
edeceği tadadı -şekilde sıralanmıştır. 3 ncü fık
rasında, siyasi partiler kanun tasarısının hangi 
mevzuları ihtiva edeceği sarih olarak gösterilmiş
tir. Binaenaleyh siyasi partiler kanununda, par
tilerin tüzüklerinde olması lâzımgelen hükümle
rin bulunması mümkün olamaz. Bu, düpedüz 
Anayasaya aykırıdır. Mantığa da aykırıdır, ka
nun, tüzük, yönetmelik hiyerarşisine de aykırı
dır. 

Muhterem arkadaşlarım; biz Adalet Partisi 
olarak, siyasi partiler kanunu tasarısında, siyasi 
partilerin tüzüklerinde bulunması lâzımgelen hü
kümlerin tek tipe irca edilmesi gayretinin kar
şısındayız. Çünkü, siyasi partiler kanununda ne 
kadar çok hüküm olursa, siyasi partilere idarece 
baskı yapmak ihtimalleri, imkânları o derecede 
artmış olur. Bu, sadece bir mantıki düşünüşün 
neticesi değildir. Nerede kanunda çok madde 
vardır, orada hareket kaabiliyeti, inisiyatife sa
hip teşekkül bakımından azaldığı gibi Hüküme
tin âmme otoritesinin de baskı ihtimalleri, bas
kı yolları o kadar artıyor demektir. 

Şu halde, siyasi partiler kanun tasarısının, 
partilerin tüzüklerinde bulunması lâzımgelen hü
kümlerden ayıklanması icabeder. Bunun yapıla-
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bilmesi de her şeyden önce Adliye Bakanlığında 
- Başlangıçta olduğu gibi değil, içişleri Bakan
lığında değil - çünkü, İçişleri Bakanlığında bu 
kanun tasarısı hazırlanırken hangi yolların tutul
duğunu da yakinen bilen arkadaşlarımızdan bi
risiyim. Burada üzerinde fazlaca durmak iste
miyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; kanun tasarısında, 
teşkilâtın hangi kademelerden ibaret olduğu da 
ele alınmış. - Biraz önceki mâruzâtımızdan za
ten bu noktaya da geleceğimiz derhal düşünü
lebilir - «İl, ilçe, merkez organları, Meclis grup
ları» diyo sıralanıyor. 

Muhterem arkadaşlar, Kasım Gülek ve diğer 
arkadaşının müştereken verdikleri kanun tasarı
sında da, partilerin teşkilâtı sıralanırken, ocak, 
bucak teşkilâtının da kurulması istikametinde 
kanun maddeleri tedvin edilmiş, tasarılarında 
yer almış bulunuyor. Geçici Komisyon, Hükümet 
teklifi üzerinde yaptığı görüşmeler ve Hükümet 
teklifinin bâzı maddelerini şekil bakımından, ya
zılış, üslûp bakımından değiştirmesi yanında, 1, 
2 tane de yeni hüküm koymuştur. Fakat umu
miyet itibariyle Hükümet teklifi tamamiyle ka
bul edilmiş durumda. Geçici Komisyonun, Hü
kümet teklifinde ileri sürülen ve maddeleşmiş bu
lunan hususları izah tarzını dikkatlice okursanız, 
kanun tasarısında, biraz evvel ifade ettiğim faz
la hükümlerin neden yer almış bulunduğunun 
esbabı mucibesini de derhal bulmak mümkün 
olur. Şimdi bunlardan bir tanesine dokunduk
tan sonra tekrar ocak, bucak teşkilâtına dönmek 
istiyorum. 

Diğer sebeplerle dâva açılması 
(MADDE 134. — Bir siyasi partinin bu ka

nunun dördüncü kısmında yer alan maddelerine 
aykırı amaçlar taşımaktan veya faaliyette bu
lunmaktan gayri sebeplerle, özellikle, parti tü
züğünde veya yönetmeliklerinde veya gruplar iç 
yönetmeliklerinde yahut yetkili parti organları 
veya mercilerince yürürlüğe konulmuş parti mev
zuatında kanunların emredici hükümlerine ay
kırı hükümlerin bulunması veya genel kongre
nin kanunun gerektirdiği zamanda toplanmama
sı yahut merkez karar, yönetim veya disiplin 
organlarının kurulmaması sebebiyle kapatılma
sı için, o parti aleyhine Anayasa Mahkemesine 
Cumhuriyet Başsavcısı tarafından dâva, 

1. Re'sen veya, 
2. Bakanlar Kurulunda görüşüldükten son-
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ra Adalet Bakanlığının yazılı istemi üzerine 
açılır.) 

Şimdi, bu maddeyi Geçici Komisyonun nasıl 
anladığının bir misalini arz ediyorum. 

Bu maddede, partinin kapatılmasına sebep 
teşkil edecek fiilin, behemahal ceza hukuku ge
reğince cezayı müstelzim bir fiil olması gerek
mez. 

Muhterem arkadaşlarım; benim bilebildiğim, 
hukukun umumi prensibi, bir fiilin, bir suçun, 
kanunda cezai bir müeyyideye rapdedilmemesi 
halinde o fiil suç sayılamaz. Bir fiil olacak, Ce
za Kanununda da o fiilin suç olduğu hükme 
bağlanmışsa, o fiili işliyen bir kimse o cezaya 
çarptırılacak demektir. 

Şimdi bizim Geçici Komisyon, hukukun umu
mi pirensibini de bir tarafa bırakmak suretiyle 
- aynen okuyacağım - diyor ki; «Partinin kapatıl
masını teşkil edecek fiilin, behemehal ceza huku
ku gereğince cezayı müstelzim bir fiil olması ge
rekmez.» Peki ne gerekir? İşte keyfî tasarruf bu
radan başlıyacaktır. Bunu kim yapacak? Anayasa 
Mahkemesi... 

Muhterem arkadaşlarım, partinin kapatılması 
Anayasa Mahkemesinin salâhiyeti cümlesinden ol
duğuna göre Türkiye Cumhuriyetinin. Şu Ana
yasaya bağlı, hukuka bağlı devlet nizamı içinde 
en yüksek merci olan Anayasa Mahkemesi, nasıl 
olur da bir fiilin, ceza kanununa göre suç teşkil 
edip etmiyeceğine bakmadan hüküm verir? Arka
daşlarım, işte biraz önceki mâruzâtımda, siyasi 
partiler kanun tasarısına, partilerin tüzüklerinde 
olması lâzımgelen hükümlerin dışında ve 57 nci 
maddenin 3 ncü fıkrasında tadâdedilenlerden gay
rı hükümlerin konmasının asıl sebebi, hikmeti vü
cudu budur. Burada çok dikkatli davranmak ve 
siyasi partiler kanun tasarısını, buraya, şu sıkı
şık zamanda getirmiş olanların hakiki niyet ve 
maksatlarını arayıp bulmak mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer siyasi partiler 
demokratik hayatın vazgeçilmez bir unsuru ise 
siyasi partileri şunun veya bunun, Demokles'in 
kılıcı gibi, korku altında yaşatmak yerine, onu 
hele hele Türkiye gibi bin türlü badireden geçmiş 
bir memlekette, siyasi partileri yaşıyacak ortamı, 
vasatı nasıl paratacağız diye bunun üzerinde du
rup düşünmek ve bu nadide çiçeği soldurmadan 
yeşertmek imkânını aramak lâzımdır. 
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Muhterem arkadaşlarım; bu noktaya böylece I 

dokunduktan sonra tekrar ocak, bucak teşkilâtına 
dönüyorum. I 

Muhterem arkadaşlarım; hakikaten geçmiş hâ
diseler içinde ocak, bucak başkanlarının, kanunen 
tesbit edilen bir fonksiyonları olmamasına rağmen, I 
parti tüzüklerinde ocak, bucak başkanlarının va
zifelerinin ve yetkilerinin neler olduğu sıralan- I 
mıştır. Aşağı - yukarı bu muhtelif partilerin tü
züklerinde de hemen hemen aynı hükümleri ihti
va etmektedir. Denilebilir ki, ocak, bucak başkan
ları, geçtiğimiz devre içinde tehlikeli olmuşlar, 
Hükümetin içine girmişler, bayağı Hükümetin bir 
uzvuymuş gibi faaliyetlerde bulunmuşlar, şu hak
sızlıkları yapmışlar veya bâzı haksızlıkların ya
pılmasına fırsat ve zemin hazırlamışlardır. Bu 
görüşle, geçtiğimiz hâdiseleri, objektif bir görüş
le, bir vicdan süzgecinden geçirdiğimiz anda bâ
zı kısımlarının doğru olduğuna iştirak etmemek 
mümkün değildir. Ama, içtimai ve siyasi bünye
miz icabı, yıllarca ve yıllarca Hükümete sadece 
vergi vermekten ve askere gitmekten başka bir 
mükellefiyeti, bir hakkı, bir vazifesi olmıyan bir 
vatandaşın, yüzlerce yıl sonra kendisine de insan 
gibi bir hak tanındığı anda bunu suiistimal etmiş 
olmasını insan tabiatının bir icabı saymak icabe-
der. Yıllarca hiçbir vazife vermemişsiniz, tahsil
dardan ve jandarmadan başka bir şey gösterme
mişsiniz, vergi almışsınız, askere göndermişsiniz; 
öyle bir zaman gelmiş ki, onun da sözü geçiyor, 
o da konuşabiliyor ve dediğini yaptırabiliyor. El
bette bu ifrat, tefrit arasında kolaylıkla ki, iç
timai hâdiseler tedrici bir tekâmüle tabi olduğu
na göre bir muvazene kurmak mümkün olamamış
tır. Şimdi nasıl olacak? Eğer bunu kanunlarla 
yapmak, bu muvazeneyi ocak, bucak başkanı ol-
mıyacak ama, yine köyde partinin temsilcisi ola
cak. Bu kim olur? Muhtar olursa, partizan idare 
orada başlar zaten. Muhtardan gayrisi de kolay 
kolay olamaz; olsa bile muhtarın tesiri dışında bir 
kimsenin olması da mümkün değildir. Ya muhta
rın dayısının oğlu olacak, ya yeğeni olacak veya
hut mutlaka akrabası olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, işte vatandaşa verilen 
yetkilerin arzu edilen şekilde kullanılmadığı 
esbabı mucibesiyle ocak, bucak teşkilâtının 
kurulmamasını öngören tasam hataya düşmek
tedir. Çünkü, eğer bir köyde, bir bucakta, ha
kikaten sözü geçen bir adam varsa ki, mutlaka J 
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vardı i', siz ona siyasi bir ortanı içinde, si
yasi faaliyetler içinde kanunen bir hak tanı
mazsanız da o fonksiyonunu yine icra edecek
tir. Şu halde, biz bir taraftan tutar eleriz ki, 
kanunlar ihtiyaçların mahsulüdür. Fakat, köy
de ve bucakta gözümüzün önünde o köyün ve 
bucağın siyasi faaliyetini tanzim eden adamı 
nazarı itibara almadan kanun tedvin edersiniz, 
arkadaşlarım bu mümkün olamaız. Demek ki, var 
olan bir şeyi kanunla, yoktur, demek belki müm
kündür ama bu tabiatı eşyaya aykırıdır. Binaen
aleyh, demokrasilerde, ocak, bucak teşkilâtı olma
dan, siyasi partilerin demokratik bir kuruluş 
olmaları mümkün değildir. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, daha ıbaşka 
yönden de meseleyi ele almak mümkündür. 
Zannediliyor ki, sadece kasaba ve şehirlerde 
oturanlar politika ile meşgul olurlar da köy
lülerimiz olmazlar... Binaenaleyh, meşgul olmı
yan bir köylüyü durup dururken ocak, bucak 
teşkilâtını yeniden ihdas etmek suretiyle, 
tekrar politikanın içerisine sokmak doğru de
ğildir... Eh ne yapsın? köylü çiftiyle çubuğu 
ile uğraşsın, bu işlerle meşgul olmasın. 

Muhterem arkadaşlar; kâğıt üzerinde doğ
ru gibi görünen bu düşüncelerin tatbikatla 
hiç alâkası yoktur. Köylere gidenler ki, hepi
miz gidiyoruz; hele şu mahallî seçimlerde de 
bir hayli dolaktık; gördük ki, Türkiye'de asıl 
politika ile meşgul olan insanlar köylerde ve 
bucaklarda, oturan insanlardır. Sebebi? 

Muhterem arkadaşlar, köylümüzün politika 
ile meşgul olmasının sebebi, zannedildiği gibi 
politikanın tatlı olmasından ve içine giren in
sanın -bir daha çakamamasından değil. Oünkü 
demokratik nizama asıl bağlı olan köylü si
yasi partilerden yıllarca arayıp bulamadığını 
<bulmak için bu partilere sarılmış durumda
dır. Binaenaleyh siyasi partilerin iktidara 
geçtikleri vakit programlarında tesbit edilen, 
seçim beyannamelerinde ifadesini bulan ve 
parti yetkililerinin muhtelif vesilelerle vatan
daşa vadettikleri şeyleri arayıp bulmak için 
bu partilerle alâkaları hepimizden daha fazla
dır. 

Binaenaleyh, bu kadar siyasetle ilgili, par
tilerin faaliyetleri ile, programlan ile, davra
nışları ile ilgili olan vatandaşları, politikayı 
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köye sokmıyaeağız esbabı mucibesi ile, hakika
te hiç de uymıyan bir düşünceyle böyle bir 
yola gidilmesini biz Adalet Partisi olarak ye
rinde bulmuyoruz. İsteseniz de istemeseniz de 
köyde partilerin sempatizanları bulunacağına 
göre, hele hele partilerin temsilcileri namı al
tında, Halk Partisinin eskiden var idi, biraz 
biliyorum, bizim çocukluğumuzda, bir nevi mül
tezim devri gibi, - filân adam Halk Partisinin 
mültezimi gibi, şimdi de filân adam A. P. nin 
adamı, filân adam C. H. P. nin adamı diyece
ğiz ve bu da şekilden ibaret kalacak... Bu müm
kün değildir, arkadaşlarım. 

Binaenaleyh, biz Adalet Partisi olarak, ocak, 
bucak teşkilâtının da geçmişteki mahzurlar de
ğil, ilerdeki faydalarını nazarı itibara almak 
suretiyle ve hakikaten bütün vatandaşların 
Devlet idaresine iştirakinin, sadece vergi ver
mekle değil, demokratik hayatın vazgeçilmez 
'bir unsuru olan siyasi partiye de girmek ve 
orada vazife almak suretiyle, vazifesinin ye
rine getirilmesine mâni olacak hükümlerden 
çekinmek icabeder. 

Muhterem arkadaşlarım ; siyasi partiler ka
nun tasarısında, parti yasaklan kısmında, Ana
yasanın, daha ziyade 153 neü maddesinde ifa
desini bulan faaliyetlere girişilemiyeceği, bu
nun yanında Anayasanın 19 ncu maddesi ve 
başlangıç kısmında yer alan hükümler ile, 
ana hükümlere aykırı davranşlara ve faaliyet
lere girişemiyecekleri hususunda hükümler var
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, Siyasi Partiler ka
nun tasarısında yer almış bulunan bu hüküm
leri Adalet Partisi olarak bütün samimiyetimizle 
desteklediğimizi ifade etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada şu hususa 
da temas etmekte fayda vardır; Siyasi Parti
ler kanun tasarısında Atatürk ilkelerinin ne ol
duğu hususunda hâlâ kafalannda tereddütler 
ve istifhamlar bulunanlara Anayasanın demok
ratik ilkelerinin neler olduğu hususunda tered
dütleri olanlara, bunlann ne olduğunu birer bi
rer sıralamak suretiyle bir nevi el kita'bı mahi
yetinde hükümler gelmiş bulunmaktadır. 

Cumhuriyetin korunması, Millet Egemenliği
nin korunması, bağımsızlığın korunması, ülke 
bütünlüğünün korunması, tek Devlet ilkesinin 
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korunması, azınlık yaratılmasının önlenmesi, böl
gecilik yasağı, ırkçılık yasağı, eşitlik ilkesinin ko-
koranması, lâiklik ilkesinin korunması... Şimdi ko
nuşmamın devamında lâiklik ilkesinin korunma
sı mevzuunda Anayasamızın 19 ncu maddesi ile 
ilgili olması bakımından ayrıca durmak istiyo
rum. 

Halifelik; Kamunu var, zaten istenemez. Lâ-
ilk Devlet düzeninin konınıması, din farklılığına 
dayanma yasağı, partilerin dinî gösteri yapa-
mıyacağı, Atatürk Devrimciliğinin korunması, 
eğitim devriminin korunması, şapka devriminin 
korunması, tekke yasağının korunması, mede
ni nikâh ve evlilik ilkelerinin korunması, harf 
devriminin korunması, sultanlık nizam ve un
vanlarının yasaklanması, kiyafet devriminin 
korunması, Diyanet işleri Başkanlığının yeri
nin korunması - ki, bu da gene 19 ncu ımaddo 
ile ilgilidir. - Cumhuriyetin Büyük 'Kurucusuna 
saygı, demokratik düzenin konin ması, temel 
hak ve ödevlerin korunmam - ki, aşağı - yukarı 
Anayasamızın başlangıç hükümlerini ihtiva edi
yor. - Anayasanın meşruluk temelinin korun
masıdır ki, Meclisimizde ve efkâra umumiyede 
silk sık münakaşası yapılır ve bâzı arkadaşları
mız ayağa kalkarlar, şunu kabul ediyor musun, 
etmiyormusun diye 'birbirlerine hitapta bulunur
lar. Anayasayı 'bir kül olarak ele almadıkça 
bu memlekette ralhat ve huzurun temini mümkün 
olmadığına göre ve Anayasanın başlangıç kıs
mındaki ifadelerin Anayasanın metninden sa
yılacağına dair de hüldim bulunduğuna göre 
'bu nevi münakâşalann devam etmiş olması hu
zursuzluğun içtimai ilimlere has tednicî bir 
/tekâmüle ve sükûna kavuşması prensibine uy
gun olarak zamanla yatışacağını bu arada ifade 
etmek mümkündür. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; lâiklik me
selesine ki, buna partilerin dinî tören yapamıya-
yacağı hususu da tasanda yer aldığı için dokun
mak icabeder. 

Muhterem arkadaşlar, 19 ncu maddeyi oku
mak suretiyle vaktinizi almak istemiyorum. Yal
nız birkaç noktada tasan ile ilgili olması bakı
mından üzerinde durmakta fayda vardır. Basit 
tarafından işi ele alıyorum. 

Siyasi partiler dinî tören yapamazlar. Doğnı. 
Dinî tören tertip edemez, yapamaz, yapmaması 
lâzımdır. Çünkü dinî siyasete alet etmek hem 
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Anayasanın mâni koyduğu bir hal, bir madde, 
hem de Ceza kanunlarımıza göre galiba vicdan 
hürriyetinin korunmnıası hakkındaki 'Kanunda 
da bu hüküm var, yapmaması lâzım. 

Fakat arkadaşlar, kanuna hüküm koymak 
'başkadır, bunun tatbikatına mâni olmak başka
dır. Nitekim biraz sonra üzerinde ısrarla dura
cağız, çünkü 'bizim için. çok önemlidir. Siyasi 
partilerin, malî 'güçleri meselesi. Bu çok mü-
'him, 'burada da aynı hal vâki. Ne imiş? Siya
si partiler dinî tören yapmıyaeak, yapmasın. 
Ama yakınlardan birisi vefat etti, çelenk gön
derirseniz, 'bütün arkadaşlarınızla, (bütün leş-
kiHâtmızla 'oraya 'giderseniz; sizlim merasimi 
tertibetmediniz ama bizzat içinde bulundunuz. 
Yani bu teHtip edip etmeme meselesini nasıl 
bulacağız, biz? Kim tertibedecek kim terıtibet-
m ivecek? 

'Muhterem arkadaşlarım; asıl d a n , bir şeyin 
yapılmamasıdır. Yapılan bir şeyin tertipcisini 
aramak, mâni zabıta (vazifesini görmeyi]) de, 
yaralıları, suçluları Ibilâhara toplıyan adlî za
bıtanın vazifesine benzer. Asıl 'olan, mâni bü
kümleri koymaktır. Ikına mâni olmaktır. Yok
sa yapanların cezalandırılması değildir, .Fğer. 
biz Cumfhuriyetin kurulduğundan ibu yana ted
vin edilen bütün kanunlarda ada'm arayıp bul
mak, onan cezalandırılması yolunda gideceğimize, 
şaihıslara, insanlara, zümrelere, topluluklara o 
suçu irtikâbettirmiyecck vasatı yaratacak, dü
zeni kuracak yolları arayıp bulsaydık çok da
ha iyi etmiş olurduk. Burada da şimdi mâni 
olacak hüküm koymuş; gitmiyocek, tertibetmi-
yecek. Ama, tabiatı eşyaya aykırıdır, mümkün 
değil. Tefsire yiol açan, takdire yol açan yer
lerde haksızlık vardır. Ve bu haksızlık da 
zamanla kendisini gösterir. Bulgun bir arka
daşı muz çıkıp diyebilir ki, beyler; gitmesin 
partiler böyle yerlere, ne diye dinî törenler 
tertibediyorlar? Doğru, nazari olarak doğru 
ama, tatbikatta doğru değildir. Oc'çmiş Ibâzı 
Ihâdiseleri kapalı da 'olsa kanun maddesi hali
ne gcıtirmiş olmak, mu'hterem arkadaşlarım, 
her şeyden önce hakiki maksadı gizlemek 
olur. Açık a'çık çıkıp, bu madde şunun için 
tedvin edildi, 'bunun için /buraya kondu, denil
meli ki bunun münakaşası yapılmış olsun. 

Mulhterem arkadaşlarım; şimdi 1'9 ucu mad
denin, Temsilciler Meclisinde •müzakeresi sıra-

31 . 1 . 1964 O : 1 
sunla konuşan hatiplerin düşünce ve mütalâa
larında Ibâzı noktalara temas etmek suretiyle 
tasarının lâiklik ilkelerinin korunması ve par
tilerin dinî propaganda, yapamıyacakları, dinî 
istismar edemiyecekleri 'hususunda fikir bakı
mından yüzde yüz mutabık olduğumuz, fakat 
cemiyetin bünyesi bakımından mâni (olunması 
mümkün olmıyan ve burada Siyasi partiler 
Kanununa konmuş lolan 'hükümlerden bilistifa
de, baskı vasıtası -olabilecek, ki 'hakikat böy
ledir, bu kısımlara dokunmak istiyorum. 

Temsilciler Meclisinde, Profesör Babri Sav
cı, Hıfzı Veldelt Velidedeoğlu, Enver Ziya Ka
ra 1, Muammer Aksoy, Nurettin ArdıçOğlu, Ah
met Oğuz ive Tiermine Kalüstiyarı konuşmuş
lar. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bu konuş
maların neticesinde varılan ihüküm şudur: 'Tür
kiye'de lâiklik anlayışı, Oaı'plı mânasiyle, ilmî 
mân asiyle bir lâiklik anlayılş değildir. Neden 
değildir? Osmanlı Devletinin kuruluşundan bu 
yana, geçirdiğimiz hâdiseler, dinin Devlet için
deki me'vkii, bazan dinin içinde 'Devlete ne de
receye kadar yer 'verildiğinin münakaşa ve mü
cadeleleri ile doludur. 'Binaenaleyh, teokratik 
bir anlayıştan kurtulup, medeni bir Devlet Ol
manın vasfını kazanabilmek için 'her şeyden 
evvel dinî Devlet işlerinden ayırmış olmak lâ
zımdır. 

Bu ana görüş doğrudur. Fakat, bunu ya
parken (her zaman sarıldığımız «Almanya'da 
böyle, İngiltere'de, Amerika'da şöyledir» den 
ayrılıyoruz ve diyoruz ki bilz onların anladığı 
mânada bir lâisiızm düşüncesine salhibblamayız. 
Neden olamayız? Geçirdiğimiz 'hâdiseler bizi 
öyle düşünmekten, onlara uymaktan alıkoyu
yor. Ne yapmamız lâzım? Fi ve t, din 'Devlet işi
ne kari'şmıyacak ama, Devlet din işlerini or
ganize edecek. Muhterem arkadaşlarım; na
sıl organize etsin? Şimdi, vakit bir (hayli geç
miş olduğu için arkadaşlarımızın sabırsızlığını 
anlıyorum ama, bizim bu husustaki parti ola
rak görüşlerimiz, kan a ati arımız burada bite
cek değildir, arkadaşlarım. Konuşacağız ve 
açık a'çık her şeyi söyliyecçğiz. 

Biraz önce Temsiciler Meclisinde isimlerini 
saydığım muhterem zdvat, evVelâ lâiklik anla
yışlarının neler olduğunu ifade ettikten sonra 
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bizim 19 ncu maddeyi Anayasamıza koymuş 'ol
mamızın esba'bı mueübeleri üzerinde duruyorlar 
ve itiraf etmek lâzım ki bunun üzerinde de ko
lay kolay'bir anlayışa varamıyorlar. Gerçi Teni 
sileiler 'Meclisi olarak madde tedvin edildiğine 
göre el betteki bir şeye varılmış. 

f3enim üzerinde durmak istediğim nokta 
şu : 

(Mulhterelm arkadaşlarım; 'Devletin dine mü-
dalhalesinin dozu ne olacak, istikameti ne ola
cak, (hangi (hallerde olabilecek ive nasıl 'olacak, 
'meselesidir, Baıhri ISavcı diyor ki; «Lâiklik, (b!ir 
muayyen Devlet dininin veya idini erinin mevcut 
olmamasıdır.» 

©izim eski Anayasamızda Devletin dini is-
lâmdır, diye bir madde vardı, kaldırılmıştır. 
Binaenaleyh Anayasamıızıda da Develetin dini 
olduğuna idair [bir Ihüküm (bulunmadığına ıgöre, 
meselenin burada Ihalladiliıp, bitirilmiş olması 
lâzımıdır. 'Bitmediğine "göre, döm-efk ki Türk ve 
Müslüman olan bir ülkede, Müslümanlıkla 
Türklüğü birbirinden ayırmanın müşkülâtı ve 
çak zaman Tasladığımız gibi bâzan ben Türküm 
diye başlar, Ibazan da «(Ben ellhamdülillâlh Müs-
lümanm» der. 

»Böyle bir cemiyette bu 'iki mefhumu birbi
rinden ayırma güçlüğü karşısında, Anayasamı
zın 1'9 ncu maddesinde ifaidesini bulan bir gö
rüş 'hâkim olmuştur. Ama, (bir parti mevlût 
okutsa bu (partilerin dini istismar ettikleri mâ
nasına (gelebilir. Ama, normal bir insan olarak 
d)unu il Ibaşkanı, partisi adına yapmıyabilir de, 
misal !olsun diye 'vereyim; bir arkadaşımızın bir 
yaylaida otuz adamını bir araya toplliaym da 
annesine mevlût okutması ıgilbi, 40 senedir okut
mamış da bu malhallî seçimler dolayısiyle oku
tuyor. Ama, parti başkanı olarak 'okutmuyor 
da, yalhut ım'illetvekili lolıara'k okutmuyor da 
annesine mevlût okutuyor. 

Mufhterem arkadaşlarım; eğer şu /Siyasi 
partiler ıkanun tasarısında bütün 'hedef, demok
rasinin vazgeçilmez bir unsuru olan siyasi par
tileri, bir kulpunu bulup da demokrasiyi ren
cide etmek, demokrasiyi yok etmek palhasına da 
olsa, muayyen Ibir ıg'örüşe saMbolan kimseleri 
alaşağı etmek ise, 'bunları anlarım. Yok, cemi
yette var olan şeyleri, iyiye yöneltmek mâna
sında düşünülüyorsa buna iştir afk etmek müm
kün değildir. Parti ilçe idare kurulu ımevlût 
okutma kararını alırsa bu parti dini siyasete 
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âlet eder. Parti başkanı, 40 sene evjvel ölen (ba
bası namı Ihesa'bma bir mevlût yapar da, bütün 
cemaati (buraya davet ederse arkadaşlar, bun
da 'Ceza yoktur. Ook rica ederim mulhterem ar
kadaşlarım, ikisi arasında ne fark vardır? 
(«Varıdır, vardır» sesleri) Benim kanaatim 
odur ki, arkadaşlar, arada bir nüans farkı 
vardır. Parti genel başkanı olarak camiye Cu
ma günü /gidersiniz, şaihıs olarak (gidersiniz. 
Farkı nedir? Aynı şahıs, aynı camiye gitmiştir. 
Efkârı umumiyedeki bunun havasını silmek, 
değiştirimek mümkün değildir. Sayın Duraun-
oğlu, nüans farkı vardır diyorlar; kabul etmek 
mümkün değildir, ama Ibunu kim talkdir ede
cek? 

OEYAT DURJSUNOĞLU (Erzurum) — Yan
lış anladınız, öyle demedim. 

I. ETHEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Tas
hih etlerim efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, şiımdi diyor ki [Bah
ri Savcı: «Din, bir âmme hizmeti değildir.» 
«Din bir âmme hizmeti değildir, doğru bu. Ama 
sonra diyor ki: «Bizim lâiklik anlayışımız Garp-
teki medeni dünyadaki anlayış .gibi değildir. 
Âmme hizmeti oimıyan bir mefhumla devletin iş
tigali doğru değildir. Devlet âımme işi ile işti
gal eder. Binaenaleyh siz dinîn devlet işlerine 
karışmasını, devlete müdahale etmesini sureti 
kat iyede kabul etmezken ve dinîn de bir âmme 
hizmeti olduğunu kabul etmez iken dine müda
hale etmeye hakkımız yoktur. îkisi-ni birebirin
den ayırmış olmak lâzım. O kadar ayıracaksı
nız ki, müdahale etmiyeceksiniz, ondan korkmi-
yacaksmız, onunla uğraşmıyacaksınız, hele ihele 
onu karıştırmaya hiç niyetlenmiyeceksıiniz. Ana
yasamız diyor, devam ediyor. «Devlet hayatını, 
toplum hayatımızın her yönünü, dinin kontrolü 
altında bulundurmaktan uzak tuttuğu için, dinî 
bir âmme hizmeti telâkki etmediği için, Diyanet 
İşleri Reisliği de böyle- bir tatbikatı gerçekleş
tirmek için kurulmuş değildir.» 

Muhterem arkadaşlarım ve ilâve ederek di
yor ki, «Diyanet işleri Reisliğinin fonksiyonu, 
ancak ve ancak, toplumun dinî vaısfındaki bâzı 
islerini dağınıklıktan ve düzensizlikten kurtar
mak için, bu işleri bir merkeze bağlıyarak kana-
liz-e etmekten ibarettir ve 10 ncu maddedeki din 
eğitimi, dinîn hurafelerden çözülmüş saf pren
siplerini, istiyenlorin çocuklarına doğru olarak 
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göstermekten ibarettir ve bütün Diyanet İşleri
nin diyor, yani Devletin dine olan müdahalesi 
basit bir din zabıtasından ibarettir.» 

Muhjtercm arkadaşlarım, Hıfzı Vcldet Veli-
dedeoğlu da: «Din, sadece amel ve ibadet değil
dir. îmanın iç âlemin nefsine, diğer insanlara 
karşı, topluma karşı da ödevleri vardır.» diyor. 
Ve dinî cehalet ve toplumun cehaleti yüzün
den, dinîn cemiyetimize yapmış olduğu tesirleri 
izah ederek, dinimizin üstün bir din olduğunda 
ittifak hâsıl olduğunu ifade ile, din adamları
nın ve cemiyeti teşkil eden toplumun cehale
tinden bâzı 'kötü hâdiselerin cereyan ettiğini ve 
binaenaleyh, iste arkadaşlarım bizılm 'katıldığı
mız fikir burada «Din için değil, cehaleti gide
recek tedbirleri alınız» diyor. Şu halde, hangi 
kanunu 'getirirseniz ıgetiriniz, ağzımdan, ben müs-
lümanıım diye yahut elhamdülillah diye, yahut 
her hangi bir şekilde dinî bir sözle başladığı an
da onu mürteci diye, gerici diye itham etmek 
yerine cemiyetten cehalet ve sefaletin kökünü 
kazıyınız, kimsenin kimseyi istismar etmiyeceği-
ni, edemiyeceğini, o zaman göreceksiniz. 

Binaenaleyh muhterem arkadaşlarım; siyasi 
paprtilerin din konusunda ve 19 ncıı madde ile 
ilgili faaliyet ve davranışlarında kanun tasarı
sındaki hükümlerin realiteye uygunluğunu temin 
edecek şekilde yeniden ele alınmasında zaruret 
vardır. [Bu bakımdan da maddelere geçilmezden 
önce, biraz evvel izahına gayret ettiğim şekilde, 
'Hükümetçe yeniden ele alınmak ve siyasi parti
lerin bu kanun tasarısı üzerindeki düşünceleri
nin samimiyetine inanmak suretiyle, yeniden 
gözden geçinilerek huzurunuza daha iyi bir me
tinle gelmek imkânı olur ve o zaman yine fikir
di erimizi söylemek fırsatını buluruz. 

Şimdi, bu lâiklik meselesinde hafızaları taze
lemek için, komisyon adına 8ayın Nurettin Ar-
dıcoğlu'nun da, lâiklikten o zaman 19 ncu mad
deyi tedvin ile vazifeli komisyonun ne anladığı
nı burada ii'ade etmek isterim. Aynen şöyle: 
«Devletin din işlerine, dinîn de Devlet işlerine 
'mutlak surette karışmaması, sahalarının ayrıl
ması lâzımdır.» Prensip tarifi budur, Din hür
riyeti, itikat, ibadet, teşkilâtlanma ve tedris hür
riyeti eridir. Dinî cemaatlerin din işlerini idare 
etmekte de hür olacakları ve kendi dinî inançla
rını telkin ve tedris etmek hürriyetine mâlik ola
caklardır. 
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ıîşte arkadaşlarım, bu tarife katılmamak 

mümkün değildir. Biz Anayasada 10 ncu mad
dede ve diğer maddelerde, kanun tasarısının 
diğer maddelerinde, partilerin dinle olan, dini 
istismar etmemeleri yolunda konan hükümle
rinde, Temsilciler Meclisinde Anayasanın 19 
ncu .maddesini tedvinle mükellef komisyonun, 
komisyon olarak lâiklikten ne anladığı husu
sundaki görüşlerine tamamiyle iştirak etmek
teyiz. Binaenaleyh, dini istimara mâni olacak 
hükümler konurken tasarıya, şu tarifi, Tem
silciler Meclisinde vazifeli bir komisyonun ka
bul ettiği bu tarifin mâna ve muhtevasını içi
ne alacak bir görüşün tasarıda yer almış ol
masını, sadece yasaklar değil, mademki siyasi 
partiyi kanunda tarif ediyoruz, siyasi partiden 
ne anladığımızı tarif ediyoruz, Atatürk inkı
lâplarının ne olduğunu bir bir sıralıyoruz, ma
demki demokrasinin asıl ilkelerinin neler oldu
ğunu sıralıyoruz, lâiklikten de ne anladığımı
zın orada sarahatle tesbit edilmiş olması lâ
zımdır. (Gürültüler) Evet Sayın Kabadayı; ne 
ise, takılmayayım sana.. 

Muhterem ark a d aşları m, lâikliği bu şekilde 
anlıyan bir görüşün ışığı altında, din - parti, 
din - fert münasebetlerinin tasarıda takdire 
yer vermiyecek kesinlikle ifadesini bulmasında 
memleketin realiteleri bakımlından isabet oldu
ğu kanaatindeyiz. 

Çünkü arkadaşlarım, hakiki görüşümüz şu 
noktadan gelmektedir : 

Bir parti veya. bir partiliyi tecziye etme 
usulleri aranıp bulunabilir, bu mümkün, her 
zaman mümkündür. iSağa baktı, sola baktı, 
kara, kaşlı, kara gözlü derken bir partiyi veya 
bir partiliyi tecziye etmek mümkündür. Ama 
demokratik hayatın vazgeçilmez bir unsuru ola
rak Anayasanın kabul ettiği siyasi partileri, 
küçük hesaplara feda. etmek belki o an için 
insana bir şey kazandırır; ama ilerde, istik
balde bunun büyük 'mahzurları olduğu ve ce
miyetin, milletin muasır medeniyet seviyesi
ne ulaşmasına ne derece mâni olacağı d-a bir 
hakikat olarak ortaya çıkar. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi siyasi par
tilerin malî güçlerinin Anayasa Mahkemesince 
nasıl kontrol edileceğini bir başka ifade ile, 
siyasi partilerin, malî durumlarının hesabını 
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Anayasa Mahkemesine nasıl vereceği konusuna 
geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; siyasi partilerin 
•âmme otoritesine, Devlete hesap vermesi fikri
ni müdafaa edenler çıkmıştır. Bunun aksini 
müdafaa edenler de olmuştur. Fakat, siyasi 
partilerin .malî durumlarının nasıl olduğu, ne 
olması lfâzımgeldiği ve bunların hesaplarının 
nasıl verilmesi lâzım geldiği meselesi tatbikatta 
hiç de mantıki olarak, nazari olarak kâğıt 
üzerinde- düşünülen gibi olmamıştır, İsveç'te, 
Norveç'te, Fransa'da, Amerika'da ve bâzı em
sali memleketlerde siyasi partilerin âmme oto
ritesine nasıl hesap verecekleri tesbit edilmiş
tir. Fakat neticede hiç de o kanunları veya 
kararnameleri tedvin ederken düşünülen şey
ler temin edilememiştir. Zaten her şeyde oldu
ğu gibi rejime mütaallik meselelerde de görüş
leri ikiye ayırıp mütalâa etmekte kolaylık var
dır. Demokratik memleketlerde bu iş nasıl ya
pılıyor? Şekli ne olursa olsun, ismi ne olursa 
olsun, diktatörlükle idare edilen memleket
lerde, rejimi diktatörce olan memleketlerde 
bu mesele nasıl halledilmiştir? 'Bu ikisini birbi
rinden ayırdığımız anda, bizim, şu kanun tasa
rısı ile, demokratik memleketlerde tatbik edi
len şekle mi uyduğumuzu), yoksa diktatörlükle 
idare edilen rejimlerdekine mi özendiğimizi 
derhal ayırdetmek mümkün olur. 

Şimdi, bendeniz önce -menfi tarafından baş
lıyorum. Acaba şu. diktatörlkle idare edilen 
memleketlerde nasıl oluyormuş? 

Mısır'da General Necip 3 Eylül 1952 Karar 
Kanunu ile bütün partilerin parasının tesbit 
edilen bir bankaya yatırılmasını emretmiş. Di
yor ki ; bütün siyasi partiler, kaç paraısı var
sa, kaç kuruşu varsa bunu bankaya yatıracak 
ve gerek seçim faaliyetlerini ve gerekse de
vamlı faaliyetlerini ancak bu bankadan alacağı 
para ile idame ettirecek. Ayrıca bir hüküm da
ha koymuş; diyor ki ; başka bir Devletten para 
alan şahıslar da siyasi partilere üye olamıyacak. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi bu bir nevi 
kontrol sistemidir. Ne diyor? Siyasi parti olarak 
bankaya paranızı yatıracaksınız. Peki, bu parayı 
nereden temin edeceksiniz? Elbette ki, bunun 
menşelerini de göstermek mecburiyetindesiniz. 
Kaibul edilmiş usul şu: Siyasi Partiler, kimler-
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den ne yardım görürlerse bunu defterlerine ya
zacaktır. Balo mu, tertibettiler, gelirleri ne ol
du, bunu defterlerine yazacaklar; teberru mu, 
hibe mi onu da deftere yazacak, alıp bankaya 
koyacaklar ve bütün faaliyetlerinde de buradan 
almak suretiyle sarf edecekler. Böylece Devlet 
âmme otoritesi, o siyasi partinin - bütün faali
yetler parayla döndüğüne göre - o siyasi parti
nin icabında ne gibi imkânlara sahibolduğumı da 
peşinen 'bileceği için icabettiği anda da ona mü
dahale etmek imkânını bulabilecek mânasına. Ec
nebi devletten para alan kimse de siyasi partile
re giremezmiş. 

Muhterem arkadaşlarım; mantığa bile aykırı 
gelen bu hükmün tefsirine dahi ihtiyaç yoktur. 
Yabancı devletten bir insan ne diye para alır? 
Bu, vatandaşlık sıfatı ile nasıl telif edilebilir? 
Yabancı bir devletten para alan bir kimse nasıl 
ceza görmez de, hapisaneye girmez de, hele Ne
cip gibi bir adamın memleketinde, girmez de, 
dışarda olur da siyasi faaliyete katılır? Bunu 
düşünmek dahi mümkün değildir. Ama mümkün 
olan bir şey varsa o da siyasi partilere, türlü 
bahanelerle, güya malî takatlerini, malî güçle
rini kontrol etmek bahanesiyle elde bir koz bu
lundurup, icabında düşündüğünü tatbik edecek 
ipuçları aramaktan ibarettir. 

EMtN PAKSÜT (Ankara) — Bu fikirler 
sahiden Adalet Partisinin fikirleri mi? 

A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ETEM 
KILIÇOÖLU (Devamla) — Sayın Paksüt; ko
nuştuklarımızı bil âhara tetkik buyurursunuz, 
eğer bunlara itiraz ettiğiniz - ki mutlaka itiraz 
edeceğiniz hükümler olmak lâzım, aksi takdirde 
aynı partiden olurduk. Olmadığımıza ^öre gö
rüş... 

BAŞKAN — Efendim; karşılıklı konuşmayı
nız rica ederim; Sayın Kılıçoğlu devam buyu
run. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Arkadaşımız 
grup adına konuşuyor biliyoruz. Konuşmaları 
Anayasa sınırını aştı. Bu itibarla müdahale et
tim. Kendi adına mı konuşuyor, muhterem Ada
let Partisi Grupu adına mı konuşuyor? Grupu 
adına konuşuyorsa grupunu ilzam ediyor, şahsı 
adına konuşuyorsa Anayasanın 57 nci maddesi
nin sınırlarını aşıyor. 

BAŞKAN — Sayın Paksüt, rica ederim, 
grup adına konuşuyor. 
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EMtN PAKSÜT (Ankara) — O halde ikaz 

buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ETEM 
KILIÇOĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaş
larım, ben kimseye cevap vermek mecburiyetin
de değilim. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, rica ederim 
devam din. 

A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ETEM 
KILIÇOĞ-LU (Devamla) — Sayın Başkan, za-
tıâlinize hitabetmek istiyorum, müsaade ederse
niz. Eğer konuşmalarımızda, ifadelerimizde Ana
yasaya aykırı bir düşünce, Anayasayı gölgede 
bırakacak bir düşünce varsa cidden bendeniz de 
ikazınızı sureti mahsusada rica ederim. Bir ha
taya düşmekten beni menetmiş olursunuz; böy
le bir şey içinde olmadığım kanaatindeyim. Ben 
görüşlerimi söylüyorum. Partilerin, siyasi parti
lerin, sadece bizde yok siyasi parti; bütün dün
yada siyasi partilerin malî güçlerinin, malî im
kânlarının diktatörlükle idare edilen rejimlerde 
nasıl kontrol edildiğini, arkasından da demokra
tik memleketlerde nasıl tatbik edildiğini ve bun
ların usullerinin neler olduğunu göstereceğiz, 
kontrolünün nasıl olduğunu göstereceğiz; ondan 
sonra da diyeceğiz ki, bizim şu siyasi partiler ka
nun tasarısında eğilimimizin hangi istikamette 
olduğunu elinizi vicdanınıza koyunuz, tâyin edi
niz. Eğer bunda yanlışlık varsa, tashihi mümkün
dür, kolaydır. Ama iki görüştür; orada hâsıl olu
yor, burada hâsıl oluyor, ıbiz kime benzeriz? Biz 
bize, benzediğimize göre belki biz hiçbirine ben-
zemiyeceğiz. Niye acele ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam 
edin. 

A. P .GRUPU ADINA İBRAHİM ETEM 
KILIÇOĞLU (Devamla) — Şimdi siyasi parti
lerin malî imkânlarının âmme otoritesi tarafın
dan nasıl kontrol edildiğini, demokratik mem
leketi erdekine de misaller vermek suretiyle mâ
ruzâtımıza devam etmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; bunun muhtelif yol
ları var; yabancı grupların, partilere bağlı te
şekküllerin, âmme otoritesi tarafından kontrolü, 
bu birinci şekil. 

İkinci şekil; âmme otoritelerinin, adayların ve 
seçim komitelerinin malî güçlerinin kontrol edil
mesi. Demek ki, iki şekilde yapılıyor. Yabancı 
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grupların, partilere bağlı teşekküllerin âmme oto
ritesi tarafından kontrolü. 

Muhterem arkadaşlarım, buradaki sistem, usul 
şu : Dikkat buyurulursa, siyasi partiler şu ve
ya İm şekilde kontrol altında tutulmamakta, si
yasi partiler demokratik hayatın vazgeçilmez 
bir unsuru olarak telâkki olunduğu için doku
nul mam akta, fakat onlara yardım etmesi müm
kün olan teşekküllerin, ki, bu yabancı da olabi
lir, hususi bir şahıs da olabilir, bir müessese de ola
bilir; bunların ne şekilde yardım yapabilecekle
rini kontrol etmek suretiyle oluyor. 

Bir diğerinde de, adayların ve partilerin ve-
• ya seçim komitelerinin malî güçlerinin kontrol 

edilmesi şekliyle tezahür ediyor. Hangi şekil 
içinde olursa olsun, bu iki kontrol sistemi de par-, 
tilerin malî güçlerinin ve takatlerinin kontrol 
edilmesindeki asıl maksadı temin edecek bir mü-
esseriyet temin edemiyor. Sebebi de gayet basit: 
Demokratik rejimin prensiplerinden gelen güç
lükler vardır. Bir vatandaş siyasi partinin malî 
kaynaklarının nereden geldiğini öğrenmek isti-
yebilir. Ama vatandaş reyini gizli attığına, göre 
ilk nazarda arada bir çelişmezlik var gibi insa
nın aklına geliyor. 

Binaenaleyh, burada siyasi partileri nazlı bir 
çiçek olarak kabul edip, ona dokunmamak, fa
kat onun dışındaki, ona yardım etmesi mümkün 
olanları kontrol etmek suretiyle, siyasi partile
rin yaşamasına, gelişmesine ve fikirlerinin efkâ
rı umumiyeye m al edil m esi yolundaki gayretle
rine mâni olacak bir tedbire tevessül etmiyor. 
Bilinen hakikatler okluğu için Amerika'daki ve 
Fransa'daki bunun tatbik şekilleri üzerinde dur
mak istemiyorum. Yalnız, ister dışarıdan yapılan 
yardımlar kontrol edilsin, ister partilerin verdiği 
hesap bilançoları tetkik edilsin, neticede bunla
rın hakikatleri ifadeden pek uzak oldukları tat
bikatta görülen şeylerdendir. Çok defa hesap
lar noksan verilmekte ve bâzı memleketlerde ve
rilen bu hesapların kontrol edildiği şimdiye ka
dar görülmemiştir, tatbikatta da yeri olmamış
tır. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu. Meclisin daha 
evvel alınış olduğu karar gereğince vakit dol
muştur. (Yarın devam etsin sesleri) Efendim; 
ben de onu işrabediyorum zaten. Eğer devam 
etmek ısrarındaysanız... 
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ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ETEM 

KILIÇOĞLU (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — Pazartesi gününe bırakalım.... 

(Bitirsin sesleri) Efendim; Meclisin daha evvel 
almış olduğu bir karar vardır. 0 bakımdan de-
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vamı Pazartesi günü cereyan edecektir. 

3 Şubat 1964 Pazartesi günü saat 14,00 de 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

>m< 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

KIRKBEŞÎNCI BİRLEŞİM 

31 . 1 .1964 Cuma 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
ur 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na milletvekilleri Kasım Gülek ve Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 .11.1963] 

2. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yük
sek ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin 
haftalık ders saatleri ile ek ders ücretleri hak
kında kanun tasarısı ve Konya Milletvekili 
Vefa Tanır ve 7 arkadaşı ile C. Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Alı Demir ve 3 arkadaşının 
İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tec
ziyeleri hakkındaki 1702 sayılı Kanunun deği
şik 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve C. Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının, 3007 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
6 ncı ve 8 nci maddeleriyle 6836 sayılı Kanunun 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/525, 
2/25, 2/155, 1/186) (S. Sayısı: 515) [Dağıtma 
tarihi: 24.10.1963] 

3. — Tapulama kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanun
la muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin zilyed-
liğin ıskatında on sene evvel tesis edilmiş vergi 
kaydı aranması şartının kaldırılması suretiyle 
tadiline, bu maddeye (E) bendinin başlığı ile 

yeni bir bendin ilâvesine ve bu maddenin (E) 
ve (F) bendlerinin, (E) bendinin, (P) ve (P) 
bendinin (G) olarak değiştirilmesi ve aynı ka
nunun 35 nci maddesine iki fıkra ilâvesine ve 
birinci fıkranın tadili ile üçüncü fıkra olarak 
değiştirilmesine dair, İzmir Milletvekili Mus
tafa Uyar'ın, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 ncü fıkrasının 
değiştirilmesine dair ve Aydın Milletvekili Re
şat Özarda'nm, 5602 sayılı Tapulama Kanunu
nun 52 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tekliflerinin C. Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve .Karma Komisyon 
metinleri (1/211, 2/35, 2/76, 2/122) (C. Sena
tosu : 1/260) (M. Meclisi S. Sayısı: 210 ve 210 
a 1 ve 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı: 286 ve 
286 ya 1 ek) [Dağıtma tarihi: 28 . 1 . 1964] 

4. — Karacabey ilçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19 . 10 . 1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisanbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı, Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezalarına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 
12.6.1963] (Birinci görüşme tarihi : 21.1.1964) 

5. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Ismailoğlu Fatime 
(Fatma) dan doğma 26 . 8 . 1936 doğumlu Ha
san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [Da
ğıtma tarihi: 12 . 7 . 1963] (Birinci görüşme 
tarihi : 21.1.1964) 

6. — İstanbul Samatya Hacıpiri mahallesi, 
Sarmaşıldı sokak hane 20, cilt 14 ve sayfa 19 
sayısında nüfusa kayıtlı Hasan Tahsinoğlu, 

(Devamı arkada) 



Melek'ten doğma 23 . 10 . 1936 doğumlu Recep 
Güngör Tanış'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/671) (S. Sayısı : 459) [Da
ğıtma tarihi : 1 . 10 . 1963] (Birinci görüşme 
tarihi : 21.1.1964) 

7. — Vezirköprü ilçesinin Danabaş köyü 
hane 21, cilt 23 ve sayfa 64 numarasında nüfu
sa kayıtlı AClioğlu, Fatma'dan doğma 3.4.1932 
doğumlu Mehmet Kül (Gül) ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/660) (S. Sayı
sı : 493) [Dağıtma tarihi : 8 . 10 . 1963] (Birin
ci görüşme tarihi : 21.1.1964) 

8. — Çay ilçesinin Geneli (Aydoğmuş) kö
yü hane 65, cilt 12 ve sayfa 107 sayısında nü
fusa kayıtlı Abdurrahmanoğlu Eliften doğma 
21 . 4 . 1928 doğumlu Kadir Ceyllân'ın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/745) 
(S. Sayısı : 528) [Dağıtma tarihi : 10 .12 .1963] 
(Birinci görüşme tarihi 21 . 1 . 1964) 

9. — Rize'nin Kömürcüler köyü 29 hane
sinde nüfusa kayıtlı Mustafaoğlu, Elmas'tan 
doğma, 7 . 1 . 1929 doğumlu Bayram Albayrak'-
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/438) (S. Sayısı : 545) [Dağıtma tarihi : 
4.1.1964] (Birinci görüşme tarihi : 21.1.1964) 

10. — Mihalıççık ilçesi Dümrek köyü nüfu
sunun hane 34, cilt 24 ve sayfa 144 sayısında 
kayıtlı Mehmetoğlu, Fatma (Sıdıka) dan doğ
ma 10 . 3 . 1938 doğumlu Cafer Güler ile aynı 
köy nüfusunun hane 24, cilt 9 ve sayfa 48 sayı
sında kayıtlı Hüseyinoğlu Hatice'den doğma 
1 .1 . 1940 doğumlu Zeki Özalp'in ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakandık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/778) (S. Sa
yısı : 571) [Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1964] 

11 . — Bina kiraları hakkında kanun tasarısı, 
ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, 
6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkeme

since iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin ye
niden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (1/513, 2/526) (S. Sayısı: 458 ve 458 e 
I nci ek) [Dağıtma tarihi: 1 . 10 . 1963] 

12. — istanbul Milletvekili Naci Öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fa
rika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Ertenin, Markalar ve 
menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sa
nayi ve Adalet komisyonları raporları (2/160, 
2/297) (S. Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi : 
II .11 .1963] 

13. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın'in, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Mil
letvekili Sadık Perinçek'in, Yasama meclisle
rinin aralarındaki münasebetlerin düzenlenme
si hakkında kanun teklifine dair C. Senatosu 
Başkanlığının ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonu raporu (2/271) 
(S. Sayısı : 48 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
37.12.1963] 

14. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçil
mesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 233 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 .12 .1963] 

15. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Sena
tosu Başkanlığının ret tezkeresine dair Millet 
Meclisi içişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/350; C. Senatosu 2/83) (S. Sayısı : 37 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1964] 



Toplantı : 3 MİLLET MECLÎSİ S. Sayısı : 2IOa2nciek 
Tapulama kanunu tasarısı ile Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı kanunla muaddel 13 ncü maddesi (D) ben
dinin zilyedliğin ıskatında on sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı aranması şartı
nın kaldırılması suretiyle tadiline, bu maddeye (E) bendinin başlığı ile yeni bir 
bendin ilâvesine ve bu maddenin (E) ve (F) bencilerinin, (E) bendinin, (F) ve 
(F) bendinin (G) olarak değiştirilmesine ve aynı kanunun 35 nci maddesine iki 
fıkra ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü fıkra olarak değiştirilmesine 
dair, İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 31,32 
ve 33 ncü maddeleri ile 34 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ve 
Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tekliflerinin C. Senatosunca değiştirilen 
ve M. Meclisince benimsenmiyen maddeleri hakkında Karma Komisyon raporu 
ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon metinleri (1/211, 

2/35, 2/76, 2/122) (C. Senatosu : 1/260) 

(Not : O. Senatosu S. Sayısı • 286 ve 286 ya ek) 

Karma Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Karma Komisyon 23 . 1 . 1964 
Esas No. : 1/211, 

2/35, 76, 122 " 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Tapulama Kanunu tasarısının Millet Meclisi tarafından kabul edilen bâzı maddeleri üzerinde, 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan ve Millet Meclisi Genel Kurulunca 'benimsenmemiş olan de
ğişiklikleri görüşmek üzere kumlan komisyonumuz, 21 • 1 . 1964 günü toplanarak konuyu tet
kik ve .müzakere etmiştir. 

MADDE 32. — Tasarının Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş 'bulunan 32 nci maddesi, 
Cumhuriyet Senatosunca değiştirilerek kalbul edilmiştir. Bu değişiklik, maddeden (c) fikrisi
nin çıkarılması ve (d) fıkrasının (c) fıkrası olarak düzeltilmesi ve bu fıkraya «kayıt sahibi» tâ
birinden sonra «veya »mutasarrıfı;» deyiminin ilâvesi şeklinde olmuştur. 

Tasarının 32 nci maddesinin (c) fıkrasiyle getirilen tasfiye hükmü mevzuatımızda yeni değildir. 
Memleketimizde tasfiye işi 19 . 4 .1926 tarihli ve 810 sayılı (Hakkı karar ve senetsiz tasarruf at-ve 
tashihi kayıt muamelâtının sureti icrasına dair) olan Kanunla başlamıştır. 501 sayılı ve 
11 . 5 . 1929 tarihli B. M. M. karariyle de tatbikatına devam olunmuştur. Daha sonra 1929 ta
rihli ve 1515 sayılı (Tapu kayıtlarından hukukî kıymetlerini kaybetmiş olanların tasfiyesi 
hakkındaki Kanun) ve bunu takiben 11 . 12 . 1934 tartı va 2613 sayılı (Kadastro ve Tapu Tah
riri Kanunu) ile 16 . 3 . 1950 tarih ve 5602 sayılı (Tapulama Kanunu) kabul edilmiştir. 
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Yürürlükteki 2613 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (E) fıkrasiylc Tapulama Kanununun 

13-ncü maddesinde, tasfiyeye imkân veren daha geniş hükümler mevcuttur. Sözü edilen mad
delerde, tapuda kayıtlı olup, gariresmî surette satılan bir gayrimenkulun 'bilirkişi beyanına 
dayanılarak zilyed adına tesbit ve tesciline cevaz verildiği halde, on yıllık zilyedlik süresi aran
mamıştır. Oysa ki tasarı, bu gibi hallerde ayrıca on yıllık zilyedlik şartını da aramak suretiyle 
bir teminat unsuru getirmiştir. 

Cumhuriyet Senatosundaki müzakerelerde bu fıkra kabul edilirse. Medeni Kanunun pren
siplerinin ihlâl edileceği, âciz ve fakir kimselerin tapulu yerlerinin zengin ve nüfuzlu kimse
lerin eline geçeceği, zira Ibunların para ile şahit ve 'bilirkişi (bulmakta zorluk çekmiyeeekleri 
endiş/esi izhar olunmuştur. Halbuki, 'bunun aksi dalha çok varittir. Filhakika zenginlerin satmaldık-
ları veya sahibi bulundukları .gayrimenkulleri tapuya geçirmekte zorluk çekmedikleri bir vakıa
dır. İl ve ilçeye gelerek, işimi takibetmeık, tapu harcımı ve müterakim '.borçlarını ödemek imkânın
dan yoksıun olanlardır ki itimat, samimiyet ve hüsnüniyet içinde harici alım satımlara başvur-
unuşlaırdır. 

Yakım zam-anlara kadar tapu dairelerinin günlük işleri karşılıyacak inıkânlaır'a sahi'bolanıama-
8i, 'köylülerim günlerce şehirde kalıp, ımıasraf yapmayı g-öze a:laımıam<aları ve nihajyet gayrimenkul 
kıymetlerimin çok düşük olduğu devirlerde bina ve Veraset vergileriyle Tapu Harcını ödiyeme-
meılem, haricî alım «atımları teamül ve zaruret halime getirnıiştir. Gerçek bu olunca, bir tasfiye 
hükmü zaruridir. Aksi 'takdirde 30 - 40 yıl önce haricen satılan ve belki de bir kaç defa aynı 
yol ile el değiştirmiş bulunan gayrimenkulu, zilyedimden alarak hiçbir iddiası olmıyan kayıt sa
hibi laıdıma tescil 'etmek, kamu düzenini bozacak bir niza tohumu ekmek 'olacaktır. Bu ise, bir ta
raftan Medeni Kamumun 'gayrirnemkulleııe ilişkin hükümlerini uygulıyaoak .ortamı hazırlamak ve 
diğer taraftan da mevcut düzende bir huzursuzluk yaratmamak hedefimi .güden tapulamamın ger
çekleşmesine mâni olacaktır. 

Şunu da belirtmek yeninde olacaktır ki, bilirkişi veya şahitlik tek taraflı işleyecek bir mües
sese değildir. îki tarafın da bu 'müesseselerden 'aynı şekilde faydalanması mümkündür. Diğer 
tara/ftam taısıaırı, ihtilaflı hallerde hâkimi, tarafların delilleriyle bağlamamıştır. Hâkime re'sen de-
fllil toplamak yetkisini vermek suretiyle tou hususu aıym bir teminata da bağlamıştır. Binaenaleyh 
Medeni Kanunun, aradığı vasıftaki tapu sicil düzenimi kurmak gayesini güden bir kamumda 32 nci 
mıaddemim (c) fıkrasındaki tasfiye hükmü çok lüzumludur. Mevcut 'tapu kayıtlarının yüzde sekse-
ni haricî alım satımlarla hukukî kıymetlerini kıaybetimiş ol/an memleketimizde, bu lüzum zaruret 
derecesindedir. 

(Bu itibarla, .tasarının 32 nci maddesinin (c) fıkrasının tasarıda ipkası ve (c) fıkraJsı olarak 
değiştirilen (d) fıkrasına ilâve edilen «veya mutasarrıfı» deyiminin metinden çıkarıla'rak, Millet 
Meclisi metninin ıaıynem kabulü uygun görülmüştür. 

Madde 56. — Bu .maddeye, Cumhuriyet Senatosunca ilâve edilen son fıkra Millet Meclisince 
benimsenımıemiş ve vekâlet yolu ile temsil hududunum bu derece .geimışletiimiş olması sakıncalı gö
rülmüştür. 

Kamisyonuımuz, ibu unaddendın tedvini ile 'köylülere sağlamımak istenilen kolaylığın lüzumuna 
dnıanmıaktadıır. Maddeye eklenen fıkra, Medeni Kanunun 625 nci maddesıinin biraz genişlemiş şekli 
ile müşterek imal ile ilgili dâvalardaki temsil yetkisini belirtmeye matuftur. Bunu ifade bakımın
dan Cumhuriyet .Senatosunun ilâve 'ettiği fıkranın: «Bir gayriımemkulde menfaatleri zıd olmıyan 
kimseler de yekdiğerini 'tevkil edebilir.» şeklimde ve fikramım şümulü daraltılarak kabul edilmesi 
uygun bulunmuştur. 

Madde 92. — Bu maddenin Millet Meclisinde 'kabul edilen .mıetni, Cumhuriyet Senatosunda de-
ğiıştirîHmiş ve bu değişiklik Millet Meclisince ibenimsemmemiştir. 

Filhakika, Millet Meclisimin kahuıl ettiği metin, bu kanunun zilyede tıamıdığı iktisap haklarının 
tapulamıa bölgesinde bulunan ve fakat hemüz sırası gelmemiş olam gay menkul le r in zilyedi aley-
hinıe acılan damlarda, zilyet tarafından defan dermejyam edilebileceği şeklindedir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 210 a 2 nci ek) 
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Cumhuriyet Senatosunun mıaddede yaptığı değişiklik, tatpulaımıa bölgeleri dışında ve umumi 

nıuâhkamolerdo de bu kanunun zilyede tanıdığı tescil 'isteme imkânlarını derpiş eden ve böylece 
tasfiye hükmünü ço'k genişleten bir mahiyet taşımaktadır. Böyle ıbir değişiklik, tapu dairesi dışın
daki laJıiıitı sıatımlaıra geniş çapta yol açarak Devletti Emlâk Alım Vergisinden de mahrum edece
ğinden maddemin Millet Mecliısi tarafından kabul edilmiş m/etni ille kanunlaşması uygun görül
müştür. 

Karma Komisyon e;ı görüşülerek karara bağlanan ınuaddeler, öncelik ve ivedilikle (görüşülmek 
ve Oenıel Kurulun tasvibirae >arz edilmek üzere Yükselk Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip 
C. Senatomu Uşak Üyesi İzmir Adıyaman O. Senatosu izmir Üyesi 
92 nci maddeye muhalif M. Uyar A. Atalay ö. L. Bozcalı 

K. Coşkunoğlu İmzada bulunamadı 

İstan İmi C. Senatosu Mardin Üyesi Sivas 
A //. Tekimi A. Saraçoğlu t. Göker 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 210 a 2 nci ek ) 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Mülkiyet hakkının tesbiıtindeki ^saslaır 

Tapuda kayıtlı gayrimemkuller 

MADDE 32. — Gayrimenkul tapuda kayıtlı 
ise: 

a) Bu kanunda zilyed lehine mevcut hü
kümler mahfuz kalmak şartiyüe, kayıt sahibi, 
kayıt sahibi ölmüş ise mirasçıları adına ve eğer 
mirasçılar tâyin olunamazsa ölü olduğu yazıl
mak suretiyle kayıt sahibi adına tesbit edilir. 

Mirasçılardan biri veya birkaçı; mirasçı
ların ve hisse miktarlarının tâyinini itiraz müd
deti içinde dâva yolu île tapulama hâkiminden 
talebedebilecekleri gibi murisin ölüm tarihine 
göre aranıüacak belgelere istinaden idareden de 
istiyebilirler. 

Bu takdirde intikal işlemi ibraz edilecek 
belgeye istinatla henüz kütükler tapuya devre
dilmemiş ise Tapulama Müdürü, devredilmiş 
İse tapu idaresi tarafından yapılır. Bu suretle 
yapılacak intikal muamelelerinin intikal hare 
ve resmi alınmayıp 69 ncu madde tatbik olunur. 

b) Kayıt sahibi veya mirasçılarından baş
kası zilyed bulunuyorsa, kayıt sahibi veya mi
rasçılarının tapulama teknisyeni ve yardımcısı 
huzurunda muvafakatleri halinde zilyed adına 
tesbit olunur. 

Noter tarafından tesbit ve tevsik edilen mu
vafakat beyanı huzurda yapılmış sayılır. 

c) Kayıt sahibi veya mirasçılarından baş
kası zilyed bulunuyorsa, zilyed kayıt sahibin
den veya mirasçılarından veyahut bunların mü
messillerinden gayriresmî surette temellük et
tiğini bunların beyanı veya her hangi bir bel
ge ile veya bilirkişi veyahut şahit sözleriyle 
tevsik ettiği ve ayrıca en az on sene müddetle 
zilyed bulunduğu takdirde zilyed adına tesbit 
olunur. 

d) Kayıt sahibi yirmi sene evvel vefat et
miş yahut gaipliğine hüküm verilmiş veyahut 
tapu sicilinden malikin kim olduğu anlaşıla
mamış ise, nizasız ve fasılasız yirmi sene müd
detle ve malik sıfatiyle zilyed bulunan kimse 
adına tesbit olunur. 

CUMHURIYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTıÖı METIN 

BEŞINCI BÖLÜM. 

Mülkiyet baıkkmırn tesbitirıriefoi: esaslar 

Tapuda kayıtlı gayrimenkıdler 

MADDE 32. — Gayrimenkul tapuda kayıtlı 
ise: 

a) Bu kanunda zilyed lehine mevcut hü
kümler mahfuz kalmak şartiyle, kayıt sahibi, 
kayıt sahibi ölmüş ise mirasçıları adına ve eğer 
mirasçılar tâyin olunamazsa ölü olduğu yazıl
mak suretiyle kayıt sahibi adına tesbit edilir. 

Mirasçılardan biri veya birkaçı; mirasçıla-. 
rın ve hisse miktarlarının tâyinini itiraz müd
deti içinde dâva yolu ile tapulama hâkimin
den talebedebilecekleri gibi murisin ölüm tari
hine göre aranılacak belgelere İstinaden idare
den de istiyebilirler. 

Bu takdirde intikal işlemi ibraz edilecek 
belgeye istinatla henüz kütükler tapuya dev
redilmemiş İse tapulama müdürü, devredilmiş 
ise tapu idaresi tarafından yapılır. Bu suretle 
yapılacak intikal muamelelerinin intikal hare 
ve resmi alınmayıp 69 ncu madde tatbik olu
nur. 

b) Kayıt sahibi veya mirasçılarından baş
kası zilyed bulunuyorsa, kayıt sahibi veya mi
rasçılarının tapulama teknisyeni ve yardımcı
sı huzurunda muvafakatleri halinde zilyed adı
na tesbit olunur. 

Noter tarafından tesbit ve tevsik edilen mu
vafakat beyanı huzurda yapılmış sayılır. 

c) Kayıt sahibi veya mutasarrıfı yirmi se
ne evvel vefat etmiş yahut gaipliğine hüküm 
verilmiş veyahut tapu sicilinden malikin kim 
olduğu anlaşılamamış ise, nizasız ve fasılasız 
yirmi sene müddetle ve malik sıfattyle zilyed 
bulunan kimse adına tesbit olunur. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 210 a 2 mi ek) 
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KARMA KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Mülkiyet hakkının tesbitindeki esaslar 

Tapuda kayıtlı gayrimenkuller 

MADDE 32. — Gayrimenkul tapuda kayıtlı ise; 
a) Bu kanunda zilyed lehine mevcut hükümler mahfuz kalmak şartiyle, kayıt sahibi, kayıt sa

hibi ölmüş ise mirasçıları adına ve eğer mirasçılar tâyin olunamazsa ölü olduğu yazılmak suretiyle 
kayıt sahibi adına tesbit edilir. 

Mirasçılardan biri veya birkaçı; mirasçıların ve hisse miktarlarının tâyinini itiraz müddeti 
içinde dâva yolu ile tapulama hâkiminden talebedebilecekleri gibi murisin ölüm tarihine göre 
aranılacak belgelere istinaden idareden de istiyebilirler. 

Bu takdirde intikal işlemi ibraz edilecek belgeye istinatla henüz kütükler tapuya devredil
memiş ise tapulama müdürü, devredilmiş ise tapu idaresi tarafından yapılır. Bu suretle yapı
lacak intikal muamelelerinin intikal harç ve resmi alınmayıp 69 ncu madde tatbik olunur. 

b) Kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyed bulunuyorsa, kayıt sahibi veya miras
çılarının tapulama teknisyeni ve yardımcısı huzurunda muvafakatleri halinde zilyed adına tes
bit olunur. 

Noter tarafından tesbit ve tevsik edilen muvafakat beyanı huzurda yapılmış sayılır. 
c) Kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyed bulunuyorsa, zilyed kayıt sahibinden 

veya mirasçılarından veyahut bunlann mümesillarinden gayriresmi surette temellük ettiğini 
bunların beyanı veya her hangi bir belge ile veya bilirkişi veyahut şahit sözleriyle tevsik etti
ği ve ayrıca en az on sene müddetle zilyed bulunduğu takdirde zilyed adına tesbit olunur. 

d) Kayıt sahibi yirmi sene evvel vefat etmiş yahut gaipliğine hüküm verilmiş veyahut 
tapu sicilinden malikin Mm olduğu anlaşılamamış ise, nizasız ve fasılasız yirmi sene müddetle ve 
malik sıfatiyle zilyed bulunan Mmse adına tesbit olunur. 

M, Malisi (S. Savın : 210 a 2 nei ek) 



Müllıet Mıeciisinin kabul ettiği metin 

Vekâlet 

MADDE 56. — Hukuk Usulü Muhakemele
ri Kanununun tanıdığı imkanlar mahfuz kal
mak şartlyle, tapulama işlerinde neseben ve 
sebeben usul ve füruu, ikinci dereceye kadar 
(bu derece dâhil) neseben ve sebeben civar hı
sımları, karı ve koca dahi tevkil edilebilirler. 

ONUNCU BÖLÜM 

'Son ııııaıddeleir 

Zilyedin defi haklan 

MADDE 92. — Bu kanunun zilyede tanıdı
ğı iktisap hakları, tapulamasına başlanan böl
gede zilyed aleyhine açılan dâvalarda defan 
dermeyan edilebilir. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

Vekâlet 

MADDE 56. — Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun tanıdığı imkânlar mahfuz kal
mak şartiyle, tapulama işlerinde neseben ve 
sebeben usul ve füru, ikinci dereceye kadar 
(bu derece dâhil) neseben ve sebeben civar hı
sımları, kan koca dahi tevkil edilebilirler. 

Aynı dâvada beraber taraf olup menfaatle
ri zıt olmıyan Kimseler de yekdiğerini tevkil 
edebilirler. 

ONUNCU BÖLÜM 

Son nıaddölie]' 

Umumi hükümlere göre zilyedin hakları 

MADDE 92. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren birinci maddede yazılı 
yerlerde bulunan gayrimenkuller hakkında bu 
kanunda zîlyed yararına tanınan hükümler 
umumi mahkemelerde de uygulanır. Bu haklar 
zilyed aleyhine açılan dâvalarda dahi defan 
ileri sürülebilir. 

M. Meclisi (S. Sayısı ; 210 a 2 ooi ek) 
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Karma Komisyonun kabul ettiği nıetiu 

Vekâlet 

MADDiü 56. — Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tanıdığı imkanlar mahfuz kalmak 
şartiyle, tapulama işlerinde neseben ve sebeben usul ve füru, ikinci dereceye kadar (bu derece 
dâhil) neseben-ve sebeben civar hısımları, kan, koca dâhi tevkil edilebilirler. 

Bir gayrimenkulde menfaatleri zıt olmıyan kimseler de yekdiğerini tevkil edebilir. 

ONUNCU BÖLÜM 

Son .maddeler 

Zilyedin defi haklan 

MADDE 92. — Bu kanunun zilyede tanıdığı iktisap hakları, tapulamasına başlanan bölgede 
zilyed aleyhine açılan dâvalarda defan derme yan edilebilir. 

M. Meçlisi ( S. Sayısı : 210 a 2 nei «k) 
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Toplantı :3 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

2556 sayılı Hâkimler Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1 /635) 

T. C. 
Başbakanlık 18 . 1 . 1964 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı. : 71 - 2 223/191 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
15 . 1 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «2556 sayılı Hâkimler Kanununa geçici bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı» ve gerkçesi ilişik ola" & sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
îsmet înönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

4 . 7 . 1934 tarih ve 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 5 nci maddesiyl-e hâkim adaylarının staj 
süresi iki yıl olamk ka'bul edilmiş ise de teşkilâttaki ımünhallerin kapatılmasını sağlamak 
üzere sevk edilen geçici maddenin 3 No. lu bendi ile, adaylık süresine ait hükmün uygulan
masını iki yıl süre ile geri bırakmaya Adalet Bakanı yetkili kılınmıştı. 

Muvakkat (maddemin 3 ncü bendindeki hükmün konulmasına âmil olan sebeplerin zail ol
maması yüzünden 3206, 3885, 4439, 5097, 6004, 6450, 6884, 7260' ve 175 saylı kanunlarla 
bu yetki 18 . I . 1963 tarihine kadar uzatılmıştır. 

18 . 1 . 1963 tarihinde 175 sayılı Kanunun verdiği süre sona ermiş ve staj süresi yeniden iki 
yıl olarak uygulanmaya başlamıştır. 

Amcuk, 18 . 1 . 1963 tarihinden itibaren aradan geçen müddet h-enüz bir yıla bile baliğ 
olmamış bulunmasına rağmen hâkimlik kadrosundaki münıhal sayısı 198 e, savcılık teşkilatın
daki boşalan yer sayısı da 48 e yükselmiş bulunmaktadır. 

Staj süresinin iki yıl olar&k uygulanmasına 'başlandığı 18 . 1 . 1963 tarihinden beri iki 
yıllık süresini 'bitiren tek aday, yardımcılık sınıfına tâyin edilmiştir, önümüzdeki altı aylık 
devre içinde iki yıllık staj süresini bitirecek olan adayların sayısı da sadece 20 den ibarettir. 

Diğer faraftan adaylara ait 350 kadronun tamamen kapatılmış bulunmasına rağmen* iki yılını 
dolduran bulunmadığından yeniden müracaat eden hukuk mezunları tâyin edilememekte ve 
sıraya konulmaktadır. Halen askerliğini yapmış 88 erkek ve 128 kadın hukuk mezununun sıtaja 
başlıyabilmelari için uzunca bir süre bekliyecekleri anlaşılmaktadır. 

Bundan başka Bakanlıktan burs "almaları sebebiyle 51 hukuk mezunu da 2919 sayılı Kanunla 
değiştirilen 788 sayılı Memurin Kanununun 64 ncü maddesi gereğince kadrosuz olarak tâyin 
edilmiş olup, bunlara da kadro tahsisi halen staj yapan adayların yardımcılık sınıfına atanma
ları ile mümkün olacaktır. 

İşte gerek münhallerin kapatılması, vs gerekse sıra bekliyen hukuk mezunlarından bir an ev
vel istifade edilebilmesi ve bu sayede hizmetin aksamaması, adalettin süratle tecellisi ile vatan-
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daşm sızlanmalarının önlenmesi için bugün meşgul bulunan hâkim adaylarına ait kadroların 
açılması icalbetmektedir. Bu da ancak kısa bir zaman için olsun staj süresinin bir yıl olarak 
uygulanmasiyle mümkün olacaktır. 

Bugün için bir yıllık -stajını tamamlamış 136 aday mevcudolup en kısa zamanda bunlara ye
nileri katılacaktır. Böylece eleman temini sebebiyle münihallerin kapatılmasından sonra, teminine 
Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile teşebbüs olunan kadroların istihsali halinde, başkaca şartlar 
müsaidolduğu takdirde 88 yerdeki sulh mail karnesinin asliye mahkemesi haline getirilmesi 
de kolaylaşmış olacaktır. 

Geçici madde metni bu düşünce ile hazırlanmış ve ikinci fıkrası ile de iki yıldan eksik 
staj yapacakların iki yıl staj yapanlara nazaran daha kısa sürede kıdem kazanmalarına imkân ve-
rilımiyerek m'adeleıt sağlanmış bulunmaktadır. 

Gerçi Yüksek Meclise sunulmuş bulunan Hâkimler ve Savcılar Kanunu tasarısı ile de böyle bir 
hükmün istahsali gerekli görülmüş ve bu yolda, geçici bir madde sevk olunmuş ise de, tasarı
nın. kapsadığı maddelerin çokluğu ve getireceği yenilikler yüzünden kanunlaşması gecikebileceğin-
den yukarda izah iolunan ihtiyacın acele karşılanması maksadiyle ilişik tasarı hazılanmış bulun
maktadır. 

Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 24 . 1.1964 
Esas No: 1/635 
Karar No: 49 

Yüksek Başkanlığa 

2556 sayılı Hâkimler Kanununa geçici bir madde lelklenımıeısinıe dıair kanun tasarisı Millet Mec
lisi Başbankğımıca Komisyonumuzla havale edilmesi üzerime Hükümet 'temsilcileri de hazır olduğu 
halde Komisyonumuzda .müzakere edilmiş tasarı ve tasıarıya ek cetveller aşağıda yazılı gerekçeye 
istamaıden mıeıvcudun lıttifıakiyie ikabul 'Olunmuştur. 

4 . 7 . 1 9 3 4 tarih ve 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 5 nci ımaddesd ile hâkim adaylarının staj 
süresi iki yıl 'olanak kalbıtl 'edilmiş ise de teşkilâttaki ımüriballerin fcapaJtümasını sağlamak üzene 
sevk edilen (geçici maddenin üç numaralı bendi ile adajylik .süresine ait hükmün uygulanmasının 
ilki yıl saire 1ÜG 'geri bırakmaya Adalet Bakamı yet killi Ikıknimıştır. 

Mulvaklkat mıaıddenin üçüncü bendindeki hükmün -konulmasına âmil olan. sebeplerin 'zail olmıa-
mıası yüzümden 3206, 3885, 4439, 5097,' 6004, 6450, 6884, 7260 ve 175 sayılı kanunlarla bu yetki 
18 .1 .1963 tarihine kadar uzatılmıştır. Ve bu tarihte 175 ısıayılı Kanunun verdiği süre sona ermiş 
ve yeniden staj süresi iki yil olarak uygulanmaya başlanmıştır. 

Bu (sebeplerle hâkimlik ve savcılık ikadrosundaki münhal sayısı yükselmiş ve bu 'münhallerin 
yü/kseltoeısıi ve yerlerine yenilerinin tâyin edilememelerimden ileri gelmiştir. Münhal bulunan bu 
yerlerde savcılık ve sortfgu hâkimliği görevleri hukuk 'mezunu olmijyıan mahkeme başkâtipleri ta
rafından ifa ediimelktedir. Bu aarturi tatbikatın bertaraf edU'meısindeki fayda da aşikârdır. 

Bu sebeplerle gevek münhallerin kapatılması gerek sıra bekliyen hukuk mezumlarmdan bir an 
'evvel isıtiıfade 'edilebilmesi ve bu sıayede mizimıetim laksamıamıası adaletin süratle tecellisi ve vatan
daş sızlDanımalaırının önlenmesi içtim staj süresinin bir yıil olanak: uygulanmasında fayda mülâhaza 
odilmiş v'e Hlikıütmeit gerekçesi bu zammet muvacehesinde Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

Geçici imıadde metni bu gerekçe ile hazırilianjmiş ve ikinci fıkrası ile de iki yıldan -eksik staj ya-
pafoalkılıaTnın iki yıl staj yıapamllama nazanan -daha fcıısıa sürede kıdem kazanmalarına itm.-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 569 ) 
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kân veriiıniyerek madelet sağlanmıştı r. Bahsi ıgeçen .tosaınuıin gerekçesi ve maddeler 
aynen kaıbul edilmiş ve iz-ah edilen i'hıiltyaç rrravacehesdjnide Yüksek Mecliste önceilıilk Ve ivedilikle 
göıüLşüiımeısi uygum gö,rülmüşitıüır. 

Mildıet Meclisi Adalet Komisycmnınıda ımıüzaikereısü tanıaımlanaıp kaıbıü eıdıiılem tasarı Millet Meclisi
ne sevk leıdiilBmıelk üzene B'aşkaTilığa suıraılıuır. 

ület "Kamisyoaıu Başkamı Başkanveikdli 
İstanbul Kjaris 

1. H. Tekinel K. Kaya 

Mardin 
T. Oğuz 

Kayseri 
M. Göker 

Çanakkale 
B. Arat 

İmzada bulunamadı 

Kırklareli 
A. Altuğ 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Izımir 

M. Uyar 

İçel 
M. Arıkan 

Tekirdağ 
T. Kut 

Elâzığ 
N. Güray 

İzmir 
K. özek 

Zonguldak 
S. Konak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

^556' sayılı Hâkimler Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2556 »ayılı Hakimler Kanu
nuna aşağıda yazılı geçici madde eklenmiştir : 

GEÇÎOt MADDE — 2556 sayılı Hâkimler 
Kanununu». 5457 sayılı Kanun ile değiştirilen 
beşinci maddesinde yazılı şekilde staja başlamış 
ve en az bir yıllık stajını bitirmiş veya bitire
cek olan adaylar, kadro icaplarına göre bu ka
nunun yayımı tarihinden başlıyarak en çok bir 
yıl süre ile yardımcılık sınıfına atanabilirler. 

Şu kadar ki, iki yıldan az staj yaparak yar
dımcılık sınıfına atananların noksan kalan staj 
süreleri, yardımcılık sınıfında geçecek yüksel
me sürelerine eklenir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ada
let Bakanı yürütür. 

15 .1 .1964 

'Başbakan 
İsmet İnönü 

Devlet [Balkanı ve 
Ba§b. Yandaımeısı 

K. Satır 

Devlet Bakanı Y. 
/. S. Omay 
Devlet Bakanı 

/. S.' Omay 
Millî Savunma Bakanı 

1. Sancar 
Dışişleri Bakanı Y. 

K. Satır 

Devlet Bakamı 
M. Yolaç 

Adalet Bakanı 
S. Çumralı 

İçişleri Bakanı 
O. öztrak 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
H. Oral 

Milılî Eğilim Bakam 
1. Öktem 

Ticaret Bakanı 
F. îslimyeli 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 

Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar <ve İskân Bakanı 
A. 1. Göğüs C. Üzer 

Köy İşleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 
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