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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Petrol Kanununun bâzı maddelerinin tadili 
ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkındaki 
kanun lâyihasının Muvakkat Encümende görü
şülmesi kabul olundu. 

Eskişehir Mebusu Salih Puad Keçeci'nin, 
askerî müzede mevcut tarihî eşyanın kaç parça
dan ibaret olduğuna ve bunların mütehassıs kim
seler tarafından bir tetkik ve tasnife tâbi tutu
lup tutulmadıklarına dair Millî Müdafaa Vekilin
den şifahi suali, kendisi bu İnikatta da hazır bu
lunmadığından, sakıt oldu. 

Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık'm, Edre
mit'teki demir cevheri rezervinin neden ibaret 
olduğuna ve ne suretle kıymetlendirildîğine dair 
sualine, işletmeler Vekili cevap verdi. 

Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, Trabzon vi
lâyetinin Şalpazarı ve Köprübaşı nahiyelerinin 
tam teşkilâtlı hale getirilmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sualine, - Dahiliye Vekili cevap 
verdi. 

Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık'm, memle

ketimizde giyim ve inşaat malzemesi yapan fab
rikaların aded ve kapasitelerine, hammadde ve 
yedek parça için döviz taleplerinin yıllık mikta
rına ve hususi sektörle Devlet sektörü nispetle
rine, 

Yıllık kahve ihtiyacımızın kaç ton olduğuna 
ve nispetsiz fiyat yükselişinin sebeplerine dair 
iktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi sualleri, ve
kil hazır bulunmadığından, gelecek inikada bıra
kıldı. 

5 . VII . 1930 tarihinde Londra'da akdedilen 
Beynelmilel Yükleme Sınırı Sözleşmesine iltiha
kımızın tasdikine, 

Muhasebei Umumiye Kanununun 24 ncü mad
desinin tadiline dair kanun lâyihalarının birinci 
müzakereleri ikmal edildi. 

- 1 1 . I V . 1955 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Kayseri Mebusu Antalya Mebusu Bolu Mebusu 
Fikri Apaydın Attilâ Konuk îhsan Gülez 

HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Takrir 
1. — Elâzığ Mebusu Selâhttin Toker'in, 

Arzuhal Encümeninin 28 . I I I . 1955 tarihli Haf

talık Karar cetvelindeki 759 sayılı kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri 
(4/11.5) (Arzuhal Encümenine) 
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B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15.5 

REİS — Reisvekili Tevfik İleri 
KÂTİPLER : Nazlı Tlabar (İstanbul), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

REÎS — Yoklama yapacağız. 
(Erzincan mebusluklarına kadar yoklama ya

pıldı). 

3. — YOKLAMA 

REİS — Ekseriyetimiz vardır. Celseyi açı
yorum. 

4. — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Zonguldak Mebusu Edibe Say ar'm, 
Neşir Yoliyle Veya Radyo İle İşlenecek Bâzı 
Cürümler hakkındaki 6334 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin 3 ncü fıkrasının tadili hakkın
daki kanun teklifinin geriveritmesine dair tak
riri (2/103, 4/113) 

EDÎBE SAYAR (Zonguldak) — Muhterem 
arkadaşlar; yüksek malûmları olduğu üzere, bun
dan bir müddet evvel, Neşir Yoliyle Veya Radyo 
île İşlenecek, Bâzı Cürümler hakkındaki 6334 
sayılı Kanunun, birinci maddesinin 3 ncü fıkra
sının tadili hakkında bir kanun teklifinde bu
lunmuştum. Bu teklifim, tecavüze uğrıyan kimse
lerin isim, resim ve hüviyetlerinin gazetelerle 
umumi efkâra teşhir edilmemesini temin yolun
da idi. 

Bilâhara, yapmış olduğum tetkikat neticesin
de, Basın Kanununda neşir memnuiyeti ile alâ
kalı hükümler gördüğümden ve teklifimin, bu
rada yer almasının kanun tekniği bakımından, 

daha uygun olacağı kanaatine varmış bulundu
ğumdan mezkûr teklifimi geri alarak Basın Ka
nununun 33 ncü maddesine, aynı mealde bir fık
ra eklenmesi yolunda ikinci bir teklifte bulun
dum. 

Bu teklifim de, Adliye Encümenince müza
kere edilerek, bugün ittifakla kabul edilmiş bu
lunmaktadır. 

Keyfiyeti bilvesile arz ederim. 
REÎS — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Neşir Yoliyle Veya Radyo île İşlenecek Bâzı 

Cürümler hakkındaki 6334 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin üçüncü fıkrasının tadili hak
kındaki kanun teklifimin geriverilmesini say-
giyle rica ederim. 

8 . IV . 1995 
Zonguldak 

Edibe Sayar 

REÎS — Geriverilmiştir, efendim. 

5. SUALLER VE CEVAPLAR 

1. — Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık'ın, 
memleketimizde giyim ve inşaat malzemesi ya 
pan fabrikaların aded ve kapasitelerine, ham
madde ve yedek parça için döviz taleplerinin 
yitlık miktarına ve' hususi sektörle devlet sek
törü nispetlerine dair suailme İktisat ve Ticaret 

ŞİFAHİ SUALLER 

Vekili Sıtkı Yırcalı'nın şifahi cevabı (6/77) 

REÎS — Okutuyoruz efendim. 

14 .m.1955 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Arz edeceğim sorumun İktisat ve Ticaret 

m 
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Vekilinden sözlü olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla rica ederim. 

Zonguldak Mebusu 
Hüseyin Balık 

Memleketimizde giyim ve inşaat malzemesi 
yapan fabrikalarımızın aded ve kapasiteleri 
nedir? 

Bunların hammadde, yedek parça ve modern 
tevsii için hakiki döviz talepleri yıllık n/e ka
dardır ? 

ihtiyacımızın ne miktarını kendimiz yapa
bilmek ve ne kadarını dışarıdan ithal duru
mundayız ? 

Ve bunların hususi sektörle devlet sektörü 
nispetleri nedir? 

İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ SITKI 
YIRCALI (Balıkesir) — Zonguldak Mebusu 
Hüseyin Balık arkadaşımızın, giyim ve inşaat 
malzemesi mevzuundaki sualine arzı cevap ede
ceğim. 

Sanayi envanterimizin esaslı surette yapıl
masına çalışıldığı bir sırada sanayi odaları ka
yıtlarına göre şimdiye kadar ele geçmiş olan 
donelere istinaden; memleketimizde giyim mal
zemesi yapan 910, inşaat malzemesi yapan 315 
fabrika mevcuttur. 

Giyim malzemesi yapan fabrikaların kapa
sitesi 118 919 ton muhtelif cins malzeme, 
558 677 076 metre dokuma, 46 099 000 desi
metre kare vidala süet, 150 000 aded meşin el-
divenlik, 2 647 000 çift kunduradır. 

İnşaat malzemesi yapan fabrikaların kapa
sitesi 1 169 000 ton muhtelif cins malzeme, 
453 208 metre küb kereste, 352 250 000 aded 
tuğla ve kiremittir. 
, Bunların hususi Rektörle devlet sektörü nis

petleri şu şekildedir : 
Fabrika adedi itibariyle : Giyim malzemesi 

yapan fabrikaların % 98 i hususi, % 2 si res
mî sektöre aittir. (895 aded hususi, 15 aded res
mî sektöre ait fabrika mevcuttur). 

İnşaat malzemesi yapan fabrikaların % 96 sı 
hususi, % 4 ü resmî sektöre aittir. (301 aded 
hususi, 14 aded resmî sektöre 'ait fabrika mev
cuttur). 

Kapasite itibariyle : Giyim malzemesi yapan 
fabrikaların % 74 ü hususi, % 26 sı resmî sek
töre ve inşaat malzemesi yapan fabrikaların 
% 69 u hususi, % 31 i resmî sektöre aittir. 
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Giyim ve inşaat malzemesi sanayiinin ham

madde, yedek parça ve tevsi ihtiyaçları için 
yıllık döviz talepleri şöyledir : 

Giyim sanayiinde : 
A) Yedek parça ihtiyacı; yünlü mensucat 

sanayii 1,5 - 2 milyon Türk lirasıdır. 
B) Hammadde ihtiyacı : 
a) Yünlü sanayiinin : 
Tops ve yapağı senelik asgari 100 milyon 

Türk lirasıdır. 
Filoş 3 000 ton olup 30 - 35 milyon Türk 

lirası kadardır. 
b) Kauçuk sanayii 7 - 8 bin ton olup 

10 - 15 milyon Türk lirasıdır. 
Kauçuk sanayii tâli madde ihtiyacı 12 mil

yon Türk lirasıdır. 
c) Deri - kösele ihtiyacı 10 bin ton olup 

55 milyon Türk lirası kadardır. 
Yün tâli madde ihtiyacı 2 milyon Türk li

rası ve 
Filoş tâli madde ihtiyacı da 2 milyon Türk 

lirası kadardır. 
C) Tevsi talepleri : 
50 milyon Türk lirası civarındadır. 
İnşaat malzemesi sanayiinin : 
A) Yedek parça ihtiyacı : 
Çimento sanayiinde 2 - 3 milyon Türk li

rası ve 
Çivi sanayiinde (Filmaşin talebi) 3 - 4 mil

yon Türk lirası ve 
Tuğla ve kiremit fabrikalarında 1 milyon 

Türk lirası civarındadır. 
B) Hammadde ihtiyacı : 
Kereste ikame maddesi olarak düralit, kon-

tralit ve kontraplâk fabrikaları kurulmaktadır. 
Talepleri 5 - 6 milyon Türk lirası civarında
dır. 

C) Tevsi talepleri : 
Tıiğla - kiremit fabrikaları için 20 milyon 

Türk lirası kadardır. 
Sualin giyim ve inşaat malzemesi ihtiyacı

mızın ne miktarını kendimiz yapabilmek ve ne 
kadarını dışardan ithal etmek durumunda bu
lunduğumuz kısmına gelince : 

Bu sualin cevabı, takdir buyurulur ki, mu
ayyen bir iki rakam iraesi suretiyle karşılana
maz. 

Zira çok çeşitli malları hedef tutan büyük 
iki grup ihtiyaç maddesiyle karşı karşıya bulu
nuyoruz. 

— 268 — 
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Arkadaşımın umumi sual çerçevesi içinde, 

bu kısa izahatı verdikten sonra, bu maddelere 
taallûk eden umumi gelişmelerle memleket ih
tiyacına muvazi olarak girişilen teşebbüsler ve 
alınan tedbirlerden bir fikir vermek için kısaca 
bahsedeceğim. 

Yünlü mensucatın iptidai maddesinin % 98 
e yakın bir kısmı tops ve yapağı olarak tama
men dışardan ithal edilmektedir. Daha iki üç 
sene evvel, bunların yıllık ithal bedeli 18 mil
yon liradan ibaret iken, bugün talep miktarı 
180 milyon liraya çıkmıştır. 

Meslekî teşekküller ve Odalar Birliği ve İş
letmeler Vekâletiyle el ve iş birliği ederek, bu 
ihtiyacın tam ölçüsünde temini ve vaktinde 
normal fiyatlarla fabrika ve imalâthanelere in
tikalini tertiplemek için bir komite kurduk. 

Bu komitenin, çalışmalarını yakînen takib-
ederek, halen müspet neticeler alacak bir saha
da faaliyete geçmesi imkânını sağladık. Bunun
la beraber, bir taraftan gümrüklerdeki topsla-
rm çekilmesini temin etmeye başladığımız gibi, 
diğer taraftan da yeni transferlerle tops teda
rikine giriştik. 

Ayrıca Birleşik Amerika'dan iktisadi iş 
Birliği Teşkilâtı nezdinde Hariciye Vekâletiyle 
Vekâletimizin Amerika'daki mümessillerinin 
müşterek gayretleri neticesinde, bu sanayiin 
altı aydan fazla ihtiyacını sağlıyabilecek ham
maddesinin temini hususu gerçekleşme safha
sına girmiştir. Varılan anlaşmalara göre bu 
malların bugünlerde memleketimize ithaline 
başlanacaktır. 

Aynı yoldan yeniden ve mütaakıp ihtiyaç
lar için teşebbüslere başladığımız gibi, öte yan
dan muhtelif sanayicilerin normal kredili yol
larla yaptıkları ithal taleplerine âzami kolay
lığı göstermek ve garantiyi vermek suretiyle 
tahsisler de yapmaktayız. 

Kauçuk için bundan birkaç sene evvel an
cak bir, bir buçuk milyon liralık döviz tahsisi 
lâzımgelirken, bugün bu miktar 24 milyon lira
ya yükselmiştir. Kauçuk da muhtelif memle
ketlerle çok taraflı veya iki taraflı yaptığımız 
anlaşmalarda ilk madde olarak ele alınmış bu
lunmaktadır. Böylece bu maddenin de muhte
lif memleketlerden ithalini imkân dâhiline sok
muş bulunuyoruz. 

Pamuklu mensucatımız üzerinde ne kadar 
büyük bir inkişafın kaydedildiğini birçok defa-
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lar arz etmiş olduğumuz için tekrara lüzum gör
müyoruz. 

Buna rağmen memleketin umumi iştira gü
cünün ve hayat seviyesinin yükselmesi netice
sinde bugün üç mislini aşan memleket imalâtı
na mukabil geçen yıl eski yılların 20 - 40 mil
yon lira raddesindeki pamuk mensucat ithalâtı
na mukabil 100 milyon liradan fazla pamuklu 
mensucat ithal etmek zarureti hâsıl olmuştur. 

Görülüyor ki, dövizlerimizi en tasarruflu 
kullanmak mecburiyetinde kaldığımız son sene 
içinde bile, pamuklu mensucata âti ithalâtın bu 
ölçüde artışını temin etmek mümkün olmuştur. 

Diğer taraftan ham bezlerimizin dışarıya mu
vakkat surette ihraç "edilerek ihtiyacı günden 
güne artan basma, divitin gibi maddeler haline 
ifrağ ettirip yeniden ithali şeklindeki tedbirleri
mizle de bir taraftan halk ihtiyacını temin öder
ken, diğer taraftan da pamuklu sanayiimizin lü
zumlu tesisleri tamamlanıncaya kadar ham bez 
imalinde daha fazla çalışabilmesi imkânını sağ
lamış bulunuyoruz. 

in saat malzemesinde geçen yazdan beri de
mir, çimento, kereste, cam, boru ithalinde bâzı 
şartlarla otomatik tahsisler yapmaya başladık. 
Halen de bunları tatbik ediyoruz. 

Çimento, kereste ve bâzı maddeler için bu 
tetbirler müsait neticeler verdi. Fakat dünya de
mir piyasasının bâzı yeni sahalarda çalışma im
kânı bulması ve bizim ithal ettiğimiz demir ne
vileri üzerinde yabancı fabrikalar sipariş alınca 
buna intibak için zaman kaybetmeleri, istediği
miz ölçüde tahsisler ve müsaadeler verdiğimiz 
halde, demir ithalâtını matlup derecede yapma
ya imkân bırakmadı. 

Buna rağmen : 1951 yılında 15 334 921 li
ralık 45 390 ton, 1952 yılında 38 milyon 7,79 439 
liralık 87 375 ton, 1953 yılında 51 491 548 lira
lık 154 712 ton in,şaat demiri ithal edilmiştir. 

Fakat memleketin umumi gelişmesi, ziraat ve 
sanayimizin inkişaf etmesi ve bunun temelleşme
sini sağlıyacak surette cihazlanması ve aynı za
manda sosyal kalkınmamız karşısında, beliren 
bütün ihtiyaçların bazan zamanında ve gzünün-
de istenildiği ölçüde karşılanması mümkün ola
mamaktadır. 

Bira zevvel saydığım bellibaşlı maddelerin 
dışında bütün memleket sanayiinin muhtaç oldu
ğu iptidai madde ve yedek parçayı yine mesle-

269 — 
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kî teşekküller, Sanayi Odaları ve Odalar Birliği 
ile vekâletimiz arasında yaptığımız müşterek ça
lışmalarla tesbit etmekte ve muayyen bir prog
ramla aylara tefrik ederek zamanında ve im
kânlarımızın âzamisini ve tercih hakkiyle bunla
rın tahsisi ve transferlerini gerçekleştirmeye ça
lışmaktayız. 

Binaenaleyh, her şeyden evvel kurulmuş ve 
kurulacak sanayiin yalnız yaşaması değil, inki
şafını ve memleket ihtiyaçlarına cevap verecek 
bir tarzda işlemesini hükümet olarak ilk plânda 
göz önünde bulunduruyoruz. 

Bu hususlarda kolaylık temin edebilmek için 
normal kredili yollardan ve hükümet imkânlarını 
da kullanmak maksadiyle hammaddeler tedarikini 
tertiplemekteyiz. 

Ayrıca halen memleket ihtiyacı fevkmdeki 
ham ipliğin ihracı suretiyle o sanayie lüzumlu 
eksik tesislerin tamamlanmasına müsaade .et
mekteyiz. 

Bu hususta geçen Celsede İşletmeler Vekili 
arkadaşım da ayrıca izahatta bulundular. 

Demir cevheri, hurda demir ihracı suretiyle 
de mamul demir ithalini artırmaktayız. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi ham benzin mu
vakkat ihracı suretiyle kıymetlenmesini ve ithal 
maddesi olan bir kısım pamuklu mensucatın bu 
yoldan tedarikini sağlamaktayız. 

Son defa tiftik ihracı suretiyle de tops itha
line imkân vermiş bulunmaktayız. 

Arz ettiğim üzere, hükümetiniz, memleketin 
her türlü imkânlarını kullanmak suretiyle ihra
catı âzami hadde çıkarmak ve bunun karşılığın
da her gün hendesi nispette artan iktisadi kal
kınmamızın ve bunun temelleşmesine esas olan 
sosyal gelişmemizin ve memleket cihazlanmasmın 
ihtiyacı olan her türlü maddeyi temine gayret 
sarf etmektedir. 

Bu ölçüdeki bir kalkınma içinde her zaman 
istenildiği anda ve istenildiği tarzda bâzı mad
delerin temin edilememesini anormal görmemek 
lâzımdır. 

Böyle hamleler esnasında, her zaman tekrar 
ettiğimiz gibi, her zaman halledilecek meseleleri
miz ve müşküllerimiz vardır ve bulunacaktır. 

Fakat bunlar, daha iyi neticeler almak için 
milletçe ve hükümetçe müşterek olarak göze alın
ması zaruri olan ve bir hayatiyeti ifade eden ge
çici sıkıntılardır. 

Bunlara katlanmayı göze almanın iyi netice-
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lere ulaşmak için en kısa yol olduğuna kaani bu
lunmaktayız. 

REİS — Hüseyin Balık. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Muhte

rem Vekile teşekkür ederim. 
Muhterem arkadaşlar; arkadaşlarımız çırpmı

yorlar. Ticaret Vekâletinde şimdi 25 milyon 
Türk milletini giydirmek için, onların ihtiyaçla
rını temin etmek için gayret sarf ediyorlar. Fa
kat ben bu gayretin gösterildiğine kaani deği
lim. Ekonomi ve Ticaret Vekâleti ne demek olu
yor?. Ekonomi ve Ticaret Vekâletinde zaman ta
sarrufu olmak icabeder. Bir müdebbir tüccar na
sıl yaparsa vekâlet de paradan, zamandan, me
safeden istifade yollarını aramalıdır ve bunlar 
lâzımdır. Arkadaşlarım sorarım; biz 16 milyar 
gelir değil, 25 milyar,. 30 milyar da gelir yap
sak kendi istihlâkimizden, envestimanımızdan 
sonra müterakim 3 - 4 milyar lirayı Ticaret Ve
kâletine teslim ediyoruz. Vekil Bey diyorlar ki; ben 
1 090 000 000 lira ihraç yapacağım. 1 400 0000 000 
liralık ithal yapacağım, aradaki açığı da dışar
dan temin edeceğim yardımlarla kapatacağım. 
Demek ki, Ticaret Bakanlığına bugün teslim et
tiğiniz miktar, aşağı-yukarı 1 090 000 0Ö0 ve 
1 400 000 000 ki, iki buçuk milyar liralık alış 
veriştir bu. 

Sorarım arkadaşlar; bankalar Ticaret Vekâle
tine tâbidir. Bütün malî, iktisadi müesseseler 
Ticaret Vekâletine tâbidir. Bunlardan ilham al
mak, örnek almak, numune almak lâzımdır. 

Arkadaşlar; Ticaret Bakanlığının mekanizma
sı bugünkü tempo ile yürümemektedir. Bu, arka
daşımızın hatası, kusuru değildir. Eski idare 
2 milyon insanı giydirip, çalıştırıyordu, bugün
kü idare 25 milyon insanı çalıştırıp barındırıyor. 
Bu kolay bir iş değildir. Bu aradaki mesafeyi, 
kolayca, hemen kapatmaya imkân yoktur. 3 - 5 
ecnebi lisan Dilenler fakat eski zihniyeti taşı
yanlar Vekâlet dairelerini hâlâ işgal etmektedir
ler. 

Ticaret Bakanlığına bir baş vurursunuz, bir 
alış veriş istersiniz. 

Muhterem arkadaşlarımdan rica ederim; ben 
arkadaşım Yırcalı'nm muvaffak olmasını iste
mezsem başkasının muvaffak olmasını hiç iste
mem, içimizden gelmiştir. Şahsına tarizim yok
tur, Vekâletin gidişi üzerinde tarizlerim ve ten
kitlerim vardır, beni mazur görmelerini rica ede
rim. 
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Ticaret Bakanlığında iç ve dış ticaret müdür- I 

İliklerine gidiniz, bir masaya oturunuz, göreceği
niz manzara, bir kanaat edinmenize kâfi gelecek
tir. Hangi tüccar, hangi banka müdürünü etra
fına on tane adam toplamış görürsünüz? B4r in
sanın başında on tane adam bekliyorsa o insan 
işinin ehli değildir. Bir masada evrak kalmamış
sa, orada on tane insan beklemiyorsa o insan ma
sanın sahibidir. 

Bir Dış Ticaret Dairesi vardır, tarifi kabil 
değildir. Diğer Vekâletlerde olan biten işleri aşa
ğı yukarı anlarız, fakat buradaki işlerden bir şey 
anlıyamayız. Dış ticarette Hükümetin ele aldığı 
meselenin ne olduğunu bilemeyiz. Vekil Beyin de
diklerini .anlamadık. 

Türkiye'deki sanayiin ne olduğundan Sanayi 
Umum Müdürlüğünün haberi yoktur. Bugün beş 
altı tane esaslı madde üzerinde ne ihtiyacımız 
vardır? Memlekette bunların ne kadarını imal 
ediyoruz, ne kadarını ithal ediyoruz? Bunun he
sabı elimizde mevcut değildir. Sanayi Umum Mü
dürlüğünün elinde bu envanterler, bu doküman
lar olacaktır. Elinin içinde, kafasında değil, av-
cunun içinde olacaktır. Türkiye'de numune teş
kil edecek bir sânayi kurmak için, verilmiyen bir 
parça varsa, sanayi umum müdürü gidecek, Hü
kümeti icbaredecektir. Halbuki böyle bir şey 
yoktur. 

Rica ediyorum, Bakanlık Sanayi Umum Mü
dürlüğünü bıraksın, Toprak Ofisi bıraksın, Pet
rol Ofisi bıraksın; tetkiki sanayii bıraksın; iç ti
caret ve dış ticaret vardır; bunları tanzim etsin. 

Hulâsa etmek icabederse, iki buçuk milyar 
liranın alış verişini tanzim etsinler, başka bir şey 
istemem. Bunların hepsinin de tetkik yeri yoktur. 
Bugün bir sanayi bakanlığı yoktur. Sanayi erba
bının baş vuracağı bir merci yoktur. Mütehassıs 
bakanlıklar yoktur. Ne ile kalkınacağız; ne ile 
tasarruf yapacağız! Bu kadar çırpmıyoruz. 
Hükümet büyük hamleler yapmaktadır. Bunu 
kabul ediyoruz. Benim ricam; Hükümetin yap
tığı bu hamleler her Vekâlet arasında koor-
dine bir şekilde olmalıdır. Hükümet iyi bir 
harici siyasetle büyük krediler sağlamıştır. 
Hükümet büyük zirai kalkınma hamlesi yap
mıştır. Fakat bu kalkınmalar her Vekâlet sa
hasında mütenasip şekilde inkişaf etmelidir. 
Bâzı genç Vekil arkadaşlarımız kendilerine 
sorulan sualleri cevaplandırırken, Hükümetin 
icraatını ele alarak konuşuyorlar. Biz bu icra- | 
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atı biliyoruz. O genç Vekil arkadaşlardan Hü
kümet namına cevap istemiyoruz. Onlardan 
Vekâletlerini alâkalandıran hususlarda cevap 
istiyoruz; kendileri o Vekâlet sandalyesini iş
gal ettikten sonra nasıl bir icraatta bulunmuş, 
eskiye nazaran ne kadar ilerleme yapmış? Me
selâ kahve işi ne olmuş, ithal işlerinde nasıl 
muvaffak olmuşlar, düne nazaran memlekette 
nasıl bir ferahlık hâsıl olmuş? Mahkeme kadı
ya mülk olmaz. Arkadaşlarımın çalıştıklarını 
biliyorum, fakat daha da çok çalışacaklardır. 
Beş sene, on sene sonra Vekâletten ayrıldıkları 
zaman, kendileri Vekâlete geldikleri sırada 
dört dert varsa, ayrıldıklarında bu dertlerin 
ikisini hallettim, diyebilmelidirler. Bana bir ve
kil arkadaşım vekâletten ayrıldığı zaman de-
meliki : iki sene vazife ifa ettim, memleke
tin dört mühim derdi vardı, bunlardan birini 
hallettim, prensibe bağladım. 

Dış ticaretimizde prensip yoktur. Günlük 
zuhurat işler vardır. Dış ticaretin nereye gitti-
ğininr geldiğinin dairesi, farkında değildir. 
Bizzat gittim, kendilerine sualler tevcih ettim. 
Sorduklarımdan malûmatları yoktur. Türkiye'
deki tesislerden malûmattar değildirler. Eko
nomi Bakanlığının adı üzerinde, memleketimiz 
ekonomisini tanzim etmesi gerekir. Ekonomi
nin ve sanayiin kendisine merbut olması itiba
riyle - ki ben sanayiin ayrı bir bakanlık şek
linde tazzuv etmesine taraftarım - Türkiye'de
ki ticareti avucunun içine alması lâzımdır. 

Arkadaşlar, dünkü insanlar bu işleri yürü
temezler. Dünkü kafa bu işi yürütemez. Yeni 
prensipleri benimsemiş, inisiyatifi, dünya gö
rüşü olan insanların yapacağı işleri dünkü 
insanlar beceremezler. 

Arkadaşlarımla bir vekâlete gittik. Orada 
bir arkadaş, biz henüz ne istediğimizi izhar 
etmeden arzumuzu anladı, beş dakikada işimiz 
oldu. Diğer bir vekâlete gittik, iki genel mü
dür başbaşa verdiler, işin içinden çıkamadılar. 
Bu insanlar Türkiye'nin hangi mihverde, han
gi noktada olduğunun farkında değildirler. Bu 
işleri ayrı ayrı kutuplar halinde düşündüğü
müz zaman Türkiye'yi ahenkli olarak yürütenle
yiz. Bu arkadaşları hizaya getirmek ne ile olur? 
Bunları ayrı ayrı bir kursa mı, bağlamak, yoksa 
bir derse mi çekmek lâzım? Bunlar bir müeyyi
de ile bir prensiple halledilecek işlerdir. 

— 271 — 



î : 62 11.4. 
Aziz arkadaşlar; 2,5 liralık bir hava hortu--

mu yüzünden bir kamyon devriilyor ve bir insan 
ölüyor. Yerli sanatkârlar bir kamyon makasını 
150 liraya yapıyor, Antep'e gidinceye kadar bir 
şoför iki makas kırıyor ve onun için 300 lira ve
riyor. Bunu çekinmeden veriyor, çünkü Antep'e 
kadar navlundan iki bin lira alıyor. Bu makası 
6 ay yaşayacak şekilde yapmak kabil. Bir mü
hendis arkadaşım dedi ki : Bizim sanayi tesis
leri, prese ve saire tezgâhları günde bir saat bile 
çalışmıyor, değil 8 saat, hepsi boş duruyor, dedi. 
Kendisinden misal istedim, Makine Kimyayı gös
terdi. Sarıvar'da Fransızlar, bâzı malzemeleri ora 
da yapmakta mutabık kaldılar, fakat Fransız
lar dediler ki : Sizin Kırıkkale'de Makine Kim
ya endüstriniz var, biz Fransa'dan makine getir
mek zorunda kalmıyalım, bu Sarıyar barajının 
15 - 20 milyon liralık işini bu tezgâhlarda yapa
lım, buna vereceğiniz dövizler de sizde kalsın. 
Bunu Fransızlar diyor ve bunu teklif ediyorlar. 
Bu olmıyor, çünkü bütün mesele milyonlarla bi
tiyor. Açık konuşmak lâzımdır, bu memleket bi
zimdir, bütün arkadaşlar bizimdir, hepsi de bi
zimdir. Sayın Vekil bir emir veriyor, faraza bir 
adamın makas fabrikası vardır, bu adamın aynı 
zamanda apartmanı vesair gelirleri vardır, pa
raya da ihtiyacı yoktur, fakat adam çalışmak is-
tiyjr ve bu makas fabrikasını yapıyor. Ama fab
rikaya ham çelik lâzımdır. Bunu vermek için ve
kâlete müracaat ediliyor, vekil emir veriyor ve 
diyor ki; 1956 senesi transferinden karşılığını 
çıkaracağız,' kredi ithalât yoluyla çıkarılsın di
yor, iş aşağıya intikal ediyor. Aşağı bir türlü mu
amele yürütmüyor ve bir türlü muamele görmü
yor, niçin görmüyor? Beni affedin arkadaşlar, 
ben bugüne kadar bu mübarek çatı altında 10 
tane sözlü soru vermiş değilim, benim bunlar
dan canım yanıktır. Vekil Beyin 1956 senesindeki 
kredili ithalâttan müsaade vermesi, aşağıya bü
yük bir avantajdır. Aşağıda asıl musluktan su 
verecekler için bir avantajdır, bunu kullanmak 
istiyor. Araya bir vasıta istiyor. Oraya bir vası
ta gitmedikçe oradan muamele çıkmaz, arkadaş
lar. (Alkışlar, doğru doğru sesleri.) Çıkmıyor, j 
Etibank'tan bir alışveriş, bir mubayaa, bir sıpa- | 
riş çıkaramazsınız. îki, üç, beş, on ay, bir sene
de çıkaramazsınız. Araya bir vasıta girmedikçe 
on ayda, bir senede çıkmayan işler vardır. İsmi 
de hem de Etibank, yeni isimlerden, yeni keli-
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melerden. Niye çıkmaz, niçin çıkmaz? Beklerler 
arkadaşlar, bir vasıta beklerler, tç taraftan iş 
sahiplerine birisi tavassut etmezse oradan mu
amele çıkmaz. 

Arkadaşlarımı şahsen tenzih ederim. Buraya 
gelen arkadaşların hepsi de muvaffak olması ica-
beden arkadaşlardır. Fakat bu yüzden onların 
da muvaffak olması icabeden arkadaşlardır. Fa
kat bu yüzden onların da muavaffak olmaları 
ihtimali ortadan kalkıyor, olamıyorlar. 

Aziz arkadaşlarım; teneke ihtiyacımız var. îç 
Ticarete soruyorum; Türkiye'nin ihtiyacı nedir? 
Bunları ne zaman verebilirsiniz? Türkiye'de kon
serve fabrikaları, peynir istihsali var. Boyalara 
teneke lâzımdır. Bütün bu ihtiyaçlara ne kadar 
zamanda cevap vermek lâzım, ne kadar ton 
teneke verilecek? Bunun hakkında hiçbir malû
mat ve cevap yok. Benim, arkadaşlar, 100 ton 
tenekeye ihtiyacım var, bunu kaç taksitte ve ne 
zaman vereceksin? Diye soruyorum, çünkü ben 
de fabrikamı ve işimi ona göre ayarlıyacağım. 
Yine cevap yok. Benim yüz ton tenekeye ihti
yacım vardır, siz bana, zararı yok, elli ton ve
riniz ve bunu şu kadar müddet zarfında- vere
ceğiz, deyiniz, mahrumiyete katllanmak lazımsa 
katlanalım. Bu, bir taraflı değil, iki taraflı da 
olsa yine o mahrumiyete katlanacağım. Çünkü 
kalkınma iddiasında olan bir memleket için 
mutlaka biraz mahrumiyete katlanmanın zaruri 
olduğuna kaniim. Meselâ bir müddet için kah
ve, çay içmiyeceksek içmiyelim, lüks otomobil 
kullanmıyalım, bunlara zaruri olarak katlana
lım. Ama bu mahrumiyetler iki taraflı olacak
tır. Fakat bana mübrem ihtiyaç maddesi olarak 
yüz ton teneke lâzımdır, siz buna mukabil elli 
ton veya otuz ton teneke verin ve şu müddet 
zarfında alacaksın, deyin. Ben de işlerimi ona 
göre tanzim edeyim. Yoksa sen paranı sanayide 
kullanma, şurada burada kullan, bu da doğru 
değildir, zira Türkün parası başka mahallerde 
kullanılamaz. Ancak yerinde ve sanayide kulla
nacaksın. Kurulacak tesislerin hammaddesini 
temin edelim diye bir taraftan nutuklar söyle
niyor, beyannameler neşrediliyor, bir taraftan 
da 500 bin lira harcadığı bir tesis için ham
madde bulamıyor. Böyle- §ey olamaz arkadaşlar. 

Sonra, hususi sanayie ehemmiyet verilmiyor. 
Hususi sanayie ehemmiyet verilmesi lâzımdır. 
Ben Devlet sektörünün bu hususta memleketi 
kalkındıracağına kail değilim. 1954 senesinde 
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4 bin küsur tezgâhla Devlet sektörü 133 milyon 
metre mal işlemiştir. Hususi sektör hiçbir avan
taja malik olmadığı halde, kendi kendine, dişin
den, tırnağından arttırdğı .para ile tesis kur
muş ve bu tesislerdeki 2 000 küsur tezgâhla 117 
milyon metre mal vermiştir. Koskoca milyarlar
ca liralık tesisler 133 milyonluk metre veriyor, 
öteki 117 milyon metre veriyor. Aradaki farka 
dikkat buyurun. Yünlü sanayide Devlet sektörü 
4,5 milyon metre vermiştir, hususi sektör 18 
milyon metre vermiştir. Bunlar, kendi kendine 
didinmiş, memleket sanayiinde her türlü mah
rumiyete rağmen muvaffak olmak için bir tesis 
kurup inkişaf ettirmiş insanların eseridir. Dev
letin elinde her türlü ithal ve döviz imkânı var
ken, fabrikaları bu imkânları dev gibi yutan 
birer tesis iken, bu insanların elde ettiği netice 
ne kadar büyüktür, dikkat buyurulsun. Bu arz 
ettiğim durumları nazara alınınca, hususi sek
törün, Alman Andlaşmasmdan, diğer ithal ve 
ticari kredilerden devlet sektörüne nazaran da
ha çok istifade ettirilmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan Muamele Vergisi. Bunu Maliye 
Vekiline anlatamıyoruz. Ama bunu Maliye Ve
kiline anlatacak asıl Ticaret Vekilidir. 

Bir arkadaşım İstanbul'da bana dedi ki, 
Allah göstermesin, bu memleket bir istilâya uğ
rasa, gelen müstevlinin bu memleket sanayiini 
mahvetmek için alacağı en iyi tedbir, bugünkü 
Muamele Vergisini ihdas veya devam ettirme
sidir. îşte bunu Maliye Vekiline anlatmak lâ
zımdır. Bunun anlatılmasını biz Ticaret Vekili- , 
mizden istiyoruz. Mademki bu verginin memle- j 
ket sanayii iiçn yıkıcı bir rolü vardır, o halde 
bunu Maliye Vekiline en iyi izah edecek, Ti
caret Vekili arkadaşımızdır. 

Hususi sektör, devlet sektörü. Arkadaşlar 
bunları tefrik etmek lâzım, vatandaşlara biraz 
imkân vermek lâzım. Adam diyor ki, ben sana 
makas yapacağım, bu makası vereceğim, An-
teb'e gidip geleceksin, altı ay çalışacaksın ve 
kırılırııyacak. Yerli atelyelerde de yapılıyor ve 
150 liraya kadar da veriliyor ama ufak bir yol
culukta makas kırılıyor. 

Aziz arkadaşlar, en çok şikâyetim şu, ko
nuşmak demek, yapmak demektir. Konuşabili
yoruz, söyliyebiliyoruz, karşı karşıya gelip an
laşabiliyoruz, binaenaleyh her şeyi yapacağı
mıza kaaniim. Yalnız her şeyi zamanında yap
mak ve zamanında istifade etmek icabeder. Za-
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man mefhumu değişti, mesafe mefhumu değiş
ti. Burada bir bankaya gittiğimiz zaman, bir 
Koç müessesesine veya Burla Biraderler mües
sesesine gittiğimiz zaman bir işimizi 24 saatte 
çıkarıyoruz da, niçin bir devlet müessesesine, 
niçin Tarım, Ticaret bakanlıklarına gittiğimiz 
zaman, her hangi bir iktisadi işimizi, hammad
de işimizi çıkaramıyoruz, 24 saatte değil, bir 
haftadan aşağı bir cevap alamıyoruz 1 Resmî 
dairelerden bu gibi işleri kısa bir zamanda çı
karmaya imkân var mı! Yoktur. 

İhtisas komisyonları toplanacaklar, mesele
yi inceliyecekler, tetkik edecekler, kolay kolay 
cevap alamazsınız arkadaşlar. Bunu hangi zavi
yeden, hangi ölçü ile, hangi mikyas ile yapa
caklarını bilemezler, imkân yoktur, arkadaşlar: 

Şu halde aziz arkadaşlar; bu noksanlığı ber
taraf etmek lâzımdır, alışveriş meselesini, mu
habere meselesini süratle artırmak lâzımdır. 
Metodun değişmesi lâzımdır; bir adam gider 
alacağı hammadde için, size şu kadar mamul 
verebilirim, der, cevap alamaz, aylarca bekle
mektedir, bu alışveriş normal olsa belki % 5 ile, 
% 10 ile işi yapacaktır, aylarca beklerse % 20 
ile dahi yapamaz. Hususi bir müesseseye gider, 
24 saatte cevap alır, devlete gittiği zaman, bir 
şey vereceği zaman aylarca bunun cevabını bek
ler, mecbur oluyor % 50 kâr almaya. Bu nere
ye biniyor arkadaşlar? Mallarımızı kıymetlen
dirmemiz lâzımdır. Bakanlıktan beklediğim 
şunlardır : Buradan giden malları kıymetlen
direrek göndermek lâzımdır. Buradan giden 
mallarımızın, birtakım ivicaçlarla, şunlarla, bun
larla kıymetini suni olarak yükseltip oraya 
başka türlü fijatla varması doğru değildir. 
Oraya giden mallara kambur, kambur üstüne, 
komüsyon, komüsyon üstüne biniyor. Açık ol
malıyız. Malımız kaç kuruştur? Dünya piya
sasına göre hükümet icabında prim vermeli
dir, malımızı kıymetlendirmenin çaresini arama
lıyız. Her yolda bir bekleyiş var. Her uğranı
lan yerde mal, kıymetinden kaybediyor. 3 - 4 
yere uğruyor, Avrupa'ya, Amerika'ya uğruyor. 
Bunlardan her birisi malımızın kıymıetini kay
betmesine sebeboluyor. Benim, bilhassa kendi
lerinden ricam şudur : Dört sene zarfında 721 
milyon lira, ithal ettiğimiz demirlere para ver
dik. Yine dört sene içinde 121 milyon lira çi
mento için verdik, 440 milyon lira mensucat 
için verdik. Yalnız şu birkaç kalem eşya için 
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bir milyar altı yüz milyon liraya yakın bir pa- | 
rayı bir sene içinde dışarıya verdik. 

Yalnız şu arz ettiğim dört meseleyi hallet
sin, hükümet olarak bunların üzerinde dikkat
le dursun, Türkiye'de bunların imali imkânla
rını sağlasın, o vakit hiçbir döviz güçlüğü kal
maz arkadaşlar. 

Söylediğim gibi, yalnız çimento için 121 j 
milyon lira dışarıya veriyoruz, meselâ; yalnız 
cam için 46 milyon lira dışarıya veriyoruz, şuna 
veriyoruz, buna veriyoruz, bunların yekûnu bir 
milyar altı yüz milyon liradır. Şu 4 - 5 kalem I 
maddeyi ele aldığımız takdirde ve bunun ima
lini Türkiye dâhilinde, kredi ile veya başka 
türlü mahrumiyetlerle temin etmemiz ve bu
günkü döviz sıkıntısından kurtulmak lâzımdır. 

Arkadaşlar; bizim döviz kaybımız yoktur, 
Avrupa'da yatıyor. Nedir bugünkü sıkıntımız? 
700 milyon Türk lirası, 300 milyon dolar açık 
vermedik arkadaşlar. Bunlar faturaların yanlış 
tanzim edilmesinden çıkan şeylerdir. Türkiye'
de verilen lisansın, transferin asgari % 25 i 
civarında noksan satıldı. (Doğru sesleri). 

Geçenlerde bir münasebetle arz ettim. İs
tanbul yazıhanelerinde, ciddî piyasalarda, ka
lantor yerlerde Türkiye 'deki falanın, apartma
nı veya elli milyonu konuşuluyor, Avrupa'da 
ne kadar birikmiş parası var ise o konuşulu
yor. Bakınız ne hale geldik. Bir adam çalışı
yor, üç dört yerde. Kâlkmdırmış memleketi. 
Fakat buna muvazi olarak vekâletlerimiz de 
kendine düşeni yapmalıdır. 

Şimdilik mâruzâtım bu kadardır. 
REİS — İktisat ve Ticaret Vekili. 
İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ SITKI 

YIRCALI (Balıkesir) — Saym arkadaşım Hüse
yin Balık; inşaat ve giyim malzemesinden başlı-
yarak, umumi olarak iktisadi politikamızın ana 
hatları üzerinde birtakım mütalâalar dermeyan 
ettiler. Müsaade ederseniz, bendeniz de kısaca 
arzı cevap edeceğim. 

Konuşmamın sonunda da ifade ettiğim gibi, 
hakikaten büyük bir iktisadi hamle yapan mem
leketlerde her zaman istihlâk ve ihtiyaçla, ona 
cevap verecek maddelerin istihsalini beraber 
götürmek kolay değildir. En basit iktisat kitap
larında bile böyle zamanlarda daima muvazene
sizlik görmek kabildir. Bu bakımdan bu kadar 
geniş bir kalkıma içinde bâzı maddeleri istediği
miz miktarda ve istediğimiz fiyatla bulamamak-
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tan doğan bâzı zorluklar olabilir ve daima ol
makta devam edecektir. 

Arkadaşlar; buna mukabil arkadaşımız, bil
hassa dediler ki : Sanayi sahasında vermiş ol
dukları rakamlar üzerinde henüz katî değildir
ler. 

Memleketin umumi sanayi sayımı hakikaten 
yapılmış değildir. Hattâ bugün bir sayım yapıl
sa altı ay sonra bu rakamların hakikata uyup 
uymadığım söylemekte yine hepimiz tereddüde-
deriz. Sebebi açıktır : Çünkü bir kalkınma dev
rindeyiz. 

Arkadaşım veya bir başka arkadaşım komis
yonda bütçenin müzakeresi sırasında aynı şeyle
ri sordular, Saym Cumhurreisinin açış nutkun
da, memlekete gelmiş olan ecnebi sermayenin 
miktarı 70 milyon lira olarak ifade edilmişken 
şimdi 100 milyon lira diyorsunuz, dediler. Ha
kikaten kısa bir zamanda bu kadar artmış bu
lunuyordu. Her gün yeni yeni tesisler yapılsın, 
her gün yeni yeni iktisadi müesseselerin yüksel
diğine şahit olduğumuz devlet eli ile, hususi te
şebbüse ait şahıs veya şirketler marifetiyle ye
ni birtakım müesseselerin açılışını yaptığı
mız bu devrelerde bugünden ertesi güne 
bu rakamları katî olarak tesbit etmeye 
imkân yoktur. Nitekim kalkınmamızın ilk 
anlarında, kısa bir müddet, ilimlerine iti-
madettiğimiz arkadaşların, gelişmemizin tem
posuna, anlayışına itimadettiğimiz arkadaşların, 
hattâ ecnebi mütehassısların ayak uyduramama
larının sebebi bu idi. Onlar normal şartlar için
de yüzde beş, yüzde on gibi terakkiler beklerken 
öyle oldu ki, meselâ şeker istihlâkinde, meselâ 
pamuklu mensucat istihlâkinde, bâzı maddeler 
yüzde yüz, hattâ yüzde iki yüz gibi kısa bir za
man zarfında artış kaydettiler. Başka normal 
zamanlarda görülmeyen istihlâk gelişmeleri ol
du. Bunun kitapta yeri olmadığı gibi mütalâa
larda bulundular. 

işte böyle bir devirde katî rakamlara daya
nıyoruz demenin imkânı yoktur. Yoksa ifade et
tiğimiz rakamlar Sanayi Odalarında kayıtlı olan 
müesseselerin rakamlarıdır. Fakat henüz bünye
si tam teşekkül etmemiş, sanayii tam kurulma
mış, hattâ esnaf ve küçük esnaf bakımından 
tam bir inkişaf halinde bulunan memlekette, 
bunların seyri normal olarak gidecek diye ifade 
etmenin elbette ki, imkânı yoktur. 

— 274 — 



İ : 62 11.4 
Hususi teşebbüsle karşı karşıya gelip ihti

yaçlarını konuştuğumuz zaman bize verdikleri 
rakamların küçük bir kontrolünden sonra çe
şitli mütalâalarla bunların ne kadar mübalâğa
lı olduğuna bizzat kendileri de şahit oluyorlar. 
Binaenaleyh verdiğimiz rakamlar sanayi oda
larının kayıtlarına dayanarak alınmış olan ra
kamlardır. 

Arkadaşlar; dediler ki, Ticaret Vekâle
ti bugünkü bünyesiyle, bilhassa birtakım tah
ditlere ve büyük kalkınma hareketlerinin lü
zum gösterdiği birtakım tedbirlere cevap vere
cek ölçüde değildir. Bunu bendeniz de Bütçe 
Komisyonunda söyledim ve bugünkü ihtiyaca 
uygun bir teşkilâtın hazırlanmakta olduğunu 
yakında Yüksek Meclise takdim edeceğimizi 
bildirdim. Bir liberasyon devrinden, tamamen 
serbest bir ticaret devrinden büyük kalkınma 
hareketlerinin icabettirdiği bir kısım tahdit 
tedbirlerine girdiğimiz zaman bunların teker 
teker halledilmesi elbetteki bâzı işlerin ayrı ay
rı tetkik ve intacedilmesini zaruri kılmaktadır. 
Bunun başında o vekâlette, bu vekâlette; şah
san içimizde, hattâ şahıslar olarak bizlerde bir
takım noksan ve kusurlar görülebilir. Arkadaş
larım bizleri ikaz ettikçe bunların tedbirlerini 
almakta elbette gecikmeyiz. Arkadaşlarım bu 
noktalarda da bizi her zaman şahsan veya umu
mi olarak ikaz ederlerse göreceklerdir ki, kısa 
bir zaman içinde tedbiri elbette alınmış ola
caktır. 

Yalnız bir noktayı arz etmek isterim : Büt
çe Komisyonunda da arz ettim. 

Arkadaşlar, gerek bendenizin zamanında, 
gerek benden evvelki devrede kredili ithalâtta 
olsun, diğer tahsislerde olsun, biz âzami olarak 
anonim, yâni; gayrişahsi tahsisler yoluna git
mekteyiz. Her hangi bir yeni tedbir alırsak 
derhal bunları ilân ediyoruz. Ondan sonra tet
kike geçiyoruz. Hele dövizlerimizi fevkalâde 
tasarrufla kullanmak mecburiyetinde bulundu
ğumuz bu zamanlarda 1 000 doları bile bir ma
sa başındaki bir arkadaşın değil, şahsan benim 
bile kullanmam imkânı yoktur. 

Sebebini anlatayım : 
Arkadaşlar, bütün yapılan talepler, bunlar 

eğer sanayie aitse, bunlar sanayi odasından 
geçmek suretiyle Merkez Bankasına yüzdeleri 
yatırılarak yapılır. Eğer ticarete ait bir ta
lep ise ticaret odaları kanaliyle muamelesi ta-
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marnlandıktan sonra Merkez Bankasına mu
ayyen nispette yüzdeleri -yatırılmak suretiyle 
icra edilir. Ticaret Vekâletine şahsi talepler 
gelmez. Ancak, ondan sonra vekâlete kül ola
rak talepler gelir. Ve Ticaret Vekâleti o ayın 
vaziyetine göre, farz edelim 100 bin dolar mu
ayyen bir işe sarf edebilecektir, bir milyon do
lar muayyen başka bir işe sa r̂f edebilecektir, 
bir milyon lira diğer bir işe tahsis edecektir. 
işin mahiyetine göre ve şahıslandırmadan ve 
yekûn olarak ve şahıs tahsis ve tefriki yapma
dan topyekûn bu mmtakaları döviz komitesine 
sevk eder. Döviz komitesi dört vekil arkadaşınız
la müştereken ve kendilerine yardımcı arkadaş
lardan kurulmuş bir teşekküldür. Döviz komitesi 
bunların içinden hangilerinin lüzumlu olduğunu 
tâyin eder. ve bunları miktar olarak Merkez Ban
kasına bildirir. Merkez Bankası o zamana kadar 
kimler şahsen talepname vermiş ise hepsini alır 
ve bunlar üzerinde tahsis yapılmış miktar ne ka
dar ise o miktara göre muayyen nispet dâhilin
de transfer yaptığını bildirir. Her hangi bir ma
sa başında bulunan arkadaş istese de hususi bir 
muamele yapması imkân dâhilinde değildir. He
le bizim vekâletimizce yapılan tahsisler anonim
dir. Yani gayrişahsidir. Kül olarak miktarlar 
üzerine taallûk etmektedir. Yalnız bunun dışın
da sanayi tahsislerine taallûk eden, yani sanayiin 
gelişmesinde ihtiyacı olan maddeler, Döviz Ko
mitesinden geçirilmek suretiyle, muayyen şahıs
lara tahsisler yapılması zorundadır. Başka tür
lü buna tahsis yapamamaktayız. İlâç, sanayii, 
ham maddeleri için yine dövizle elde edilmiş tah
sisleri sanayi odalarına, meslek gruplarına ve t i ' 
caret odalarına verilmek suretiyle, onlar kanaliy
le, tahsis ettirmekte ve bu suretle ihtiyaç sahip
lerine intikal ettirmekteyiz. Bu şartlar^ altında 
her hangi bir memurun, kötü niyetli dahi olsa, 
yine keyfî bir iş yapmasına imkân yoktur. Ama 
orada kötü ahlâklı bir memur çıkar da ben senin 
işini yaparım, bana şu kadar para vereceksin 
derse bu doğrudan doğruya bir dolandırıcılık 
olur ve umumi hükümlerimiz dâhilinde takibe 
uğraması gereken bir suç irtikâp etmiş demektir. 
Memurlarımız arasında bu yolda hareket ettikle
rini bildikleri kimseler ve hattâ şüphe edi
lenler varsa onlar üzerinde hassasiyetle durmak-
lığımız en büyük vazifelerimizden birisidir. 

Birçok işler dolayısiyle arkadaşlarım şahsen 
bana da müracaat etmektedirler ve ben de ken-
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dilerini görüşmek üzere muayyen arkadaşlara 
göndermekteyim. Onları bu arkadaşlara gönder
miş olmama mıutalaka onlarm işleri yapılacak ve
ya ertesi günü çıkacak demek değildir. Bunu 
kendilerine de ifade etmişimdir. Nitekim, her 
gelen arkadaşa bunu mütemadiyen tekrar et
mekte ve bunların mutlaka yapılmış olmasının 
döviz imkânlarına bağlı olduğunu, ancak karar 
verirken usullerimize göre tercihan nazarı dik
kate alarak bunları gerçekleştirme yoluna gide
ceğimizi yine kendilerine ayrı ayrı ifade etmek
teyim. 

Biraz evvel arkadaşınım da ifade ettiği kre
dili tahsisler muayyen prensiplere dayanmak
tadır. Biz bu muayyen prensipleri elbette ki Ve
kil olarak ele alıyor ve bu prensipler dâhilinde 
meselâ yedek parçalar düne kadar bir yıllık 
krediye tâbi idi. Bu kredileri altı aya indirince 
derhal ilân ediyoruz. Keza pamuklu mensucatı 
muvakkaten ihraca karar verdik mi derhal ilân 
ediyoruz. Bu gibi muamelelerin muayyen şahıs
lara inhisarını önlemek için bu kararları ve 
tahavvülleri derhal ilân yoluna gidiyoruz. Bu 
bakımdan bir eşitlik teminine çalışıyoruz. 

Arkadaşım dediler ki, muayyen maddeler 
üezrinde durulsun, daha ziyade bunların temin 
ve imaline gidilsin. Kendileri yakînen biliyor
lar. Hakikaten Hükümetiniz en hayati madde
ler üzerinde bir defa memlekete döviz tasarruf 
ettirecek, memleketin ana maddesini işliyebile-
cek hattâ istikbalde daha fazla döviz temin ede
cek saha ve branşlar üzerinde musirren dur
maktadır. Ve bu gibi sanayii kurmak için her 
türlü envestisman yapılmakta ve her türlü im
kânlar hazırlanmaktadır. Hattâ bunun için de 
uzun zaman tenkide mâruz kaldık. Kendileri de 
kabul ederler ki adlrmı saydıkları, çimento, 
pamuklu mensucat sanayii üzerinde başladığı
mız çalışmalar bugünden değil, 1950 de Hükü
metin kurulduğu andan itibaren gelişmiştir. Sa
nayii kalkındıracak, memleketin hammaddesini 
işliyebilecek ve bunların döviz kaynaklarını te
min edebilecek imkânları sağlıyabilecek enerji 
dâvasını başta ele almış bulunmaktayız. Bunla
rın ele alınması neticesidir ki bâzı noktalar üze
rinde geçici fakat iyi ve müspet sonuçlar vere
cek doğum ağrısına benzer sıkıntılar olabilir. 

Arkadaşımız diyorlar ki, Ticaret Vekâleti 
bir milyar 90 milyon liralık ihracat, bir milyar 
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400 milyon liralık ithal imkânım hesaba kat
maktadır. 

Bu rakamlar bütçe zamanında verildi, mü
nakaşa yapıldı. Elbette bu yıl ne satabiliriz? Ne 
kadar ithal edebiliriz? Buna ait imkânımız ne
dir? Bunun tahlilini yapmak mecburiyetindeyiz. 
Meselâ bize muayyen müddetli kredi ile mal it
hali talebiyle gelenler vardır. Biz bütün bunları 
önümüzdeki yıl bedelini ödiyeceğimiz ithal edil
miş mallarımız ve bundan doğan borcumuzu ge
lir kaynaklarımızla beraber hesap ve plânlamak 
zorundayız. Bunu plânlarken gelişmenin doğur
duğu muvakkat sıkıntıları da gayet tabiîdir ki 
hesaba katacağız. Biz bütün bugünkü muvakkat 
zorluklrı en kısa zamanda gidermek, buna mu
kabil kendi imkân ve şartlarımızı Hükümet ola
rak hesaba katıp önümüzdeki yıllarda istihsal 
artışımızla muvazi bir hal yoluna götürmek ka
rarındayız. Hikmet Bayur arkadaşımızın bir su
aline arzı cevap ederken dediğim gibi bu mem
leketi sadece bugünkü imkânlariyle değil zirai 
bakımdan daha geniş istihsal imkânlarına sahip 
kılabilmemiz için müstahsili daha çok istihsale 
sevk etmek ve fazlasiyle elde edeceğimiz malla
rımızı dünya piyasasında, dünya fiyatlariyle 
satabilecek, madenlerimizi, sanayi kolumuzda 
bir kısım madenlerimizi dünya piyasasında sa
tabilecek ve bu istihsal ve ihracatı teşvik edecek 
tedbirler üzerinde Hükümet olarak çalışmakta
yız. Bu yolda da, tıpkı hububatta olduğu gibi, 

'yeni bir hamle yapmak kararındayız. 

Arkadaşlar, bilhassa bu arada muhtelif 
maddeler arasında elbette ki bir tercih yapıyo
ruz. Sizlere şunu arz edeyim her şeyden evvel 
memleketimizin ihtiyacını temin etmekle bera
ber, sanayi sahasında da bir nevi ihraç maddesi 
haline gelebilecek maddelerin istihsalini tercih 
etmekte devam ediyoruz. Biliyorsunuz memle
ketimizde jip imali için bir şirket tarafından te
mel atıldı, traktör üzerindeki çalışmalarımız 
hepinizin malûmudur, ilk traktör çıktı. Bütün 
bu çalışmalar yalnız Türkiye'ye hitabetmiyor, 
ümidediyoruz ki üç, beş sene gibi kısa bir za
man sonra Orta-Şark, hattâ Şarki-Avrupa'nın 
ihtiyacını temin edebilecek sınai bir kol olarak 
gelişecek ve memleketimizin yarın yeni bir dö
viz kaynağı haline inkılâbetmiş olacaklardır. 

Arkadaşımız Vekâletimiz hususunda tavsiye
lerde bulundular, teşekkür ederim. Her zaman 
konuşurlar, bu konuşmalarından alınmayız, el-
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bette ki konuşmaları bizleri ikazdır, bunları 
böyle bir mâna ile yeni çalışmalarımızda teşvik 
olarak telâkki ediyoruz. (Alkışlar) 

RElS — Hüseyin Balık. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, hakikaten ricalarım gönülden
dir, arkadaşımız bu şekilde kabul ettiler, kendi
lerine teşekkür ederim, benim hakkımda güzel 
sözler de söylediler, teşekkür ederim. Ben Hü
kümetin müttefikiyim, ben onun dostuyum, bir 
vatandaş olarak kendisine her şeyi arz edece
ğim, gidecek başka yerim yok, çarem yoktur. 

Duyduklarımı söyliyeceğim, bildiklerimi 
söyliyeceğim, söylediğim kimseler sevdiğim ar-
kadaşlarımdır, kendilerinin muvaffakiyetini 
beklediğim arkadaşlarımızdır. 

Kalay; 65 - 7(Hira. (O da yok sesleri). Bu, 
bakır sanayiini öldürüyor? Türk Köylüsü bakır
da pişirir, bakırda yer, eğer bakır sanayiimiz 
Türkiye'de ölürse, bakırı kendimiz yapıyorum, 
bakır bizden çıkıyor. Bakır haddehanesini kendi
miz yapıyoruz. Tabak, tencere gibi şeyleri kendi
miz yapıyoruz. 3 - 5 sene zarfında kalaysızlık yü
zünden bu sanat ölürse ancak, tabak gibi Av
rupa'nın mallarını kullanmaya mecbur kalaca
ğız, bunlar için de ayrıca döviz israf etmiş ola
cağız. Bilhassa Bakandan bunu rica ederim. 
Vekil arkadaşıma teşekkür ederim. 

2. — Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık'm, 
yıllık kahve ihtiyacımızın kaç ton olduğuna ve 
nispetsiz fiyat yükselişinin sebeplerine dair sua
line İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı'nın 
şifahi cevabı (6/78) 

REİS — Soruyu okuyoruz efendim: 

14 . III . 1955 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Arz edeceğim sorunun, iktisat ve Ticaret 
Vekilinden, sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla rica ederim. 

Zonguldak Mebusu 
Hüseyin Balık 

Yılda kahve ihtiyacımız kaç tondur? 
Sif istanbul alış fiyatı ve bilcümle rüsum, % 

masrafla maliyeti nedir? 
Ekseri zamanlardaki nispetsiz yükselişin se

bepleri nelerdir? 

İKTİSAT VE TİCARET VEKlLl SITKI 
YIRCALI (Balıkesir) — Zonguldak Mebusu 
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Hüseyin Balık arkadaşımızın kahve mevzuun-
daki sözlü sorusuna arzı cevap edeceğim. 

1. Yıllık kahve ihtiyacımız yedi bin ton ci
varındadır. 

2. Elimizde mevcut stoklara ilâveten son 
defa yapılan 3 500 tonluk tahsise ait fiyatlar 
tonu fob 1 180 - 1 200 dolar arasında değişmek
tedir. Bu fob fiyatlara, Türk vapuriyle yapılan 
nakliyatta beher ton için (40) dolar navlun ve 
sigorta bedeli ilâve edilmektedir. Bu duruma na
zaran cif fiyatlar 1 220 - 1 240 dolar arasında
dır. 

Kahveden alman Gümrük Resmi cif kıyme
tinin % 75 idir. Bu Gümrük Resminin % 15 i 
miktarında belediye hissesi olarak ayrıca alın
maktadır. Bundan başka kahvenin her kilosun
dan üç lira istihlâk resmi ile istanbul ve izmir 
limanlarında tahliye edildiği takdirde cif kıy
metinin % 1 i nispetinde rıhtım resmi ödenmek
tedir. 

3. Sualin, kahvenin ekseri zamanlardaki 
nispetsiz yükseliş sebeplerine dair kısmına ge
lince : 

Biraz evvel arz ettiğim cif bedel ve bilûmum 
Gümrük Resmi ve vergiler nazarı itibara alın
dığı takdirde, beher kilo ciğ kahvenin gümrük 
kapısındaki maliyeti 10 lirayı tecavüz etmek
tedir. Buna nazaran gümrük kapısından itiba
ren işliyen diğer masraflar ve kâr hadleri ilâ
vesiyle bir kilo çiğ kahvenin kilosu 11 lira 45 
kuruşa baliğ olup çekilmiş ve kavrulmuş kahve
nin kilosu da müstehlike Ankara'da 14.50 ku
ruş fiyatla intikal etmektedir. 

Bu fiyat ithal merkezlerinde kiloda elli ku
ruş daha aşağı bulunmakta ve diğer yerlerde 
ise, ithal merkezlerine yakınlığı ve uzaklığı nis
petinde kiloda 10 - 20 kuruş arasında tehalüf 
etmektedir. 

Hemen ilâve etmeliyim ki son defa ithal 
edilen kahve partisi için ithalâtçılarla yapılan 
protokole müsteniden, müstehlik lehine olarak 
yapılan tertipleme neticesinde, bir kilo çiğ kah
venin kâr hadleri kararnamesine göre mecmu 
kâr haddi % 35 olması lâzımgelirken, bu mik
tar % 20 ye ve çekilmiş ve kavrulmuş kahvede 
de kavrulmasındaki % 20 fire dâhil olmak üze
re % 65 ilâvesi gerekirken bu miktar % 50 ye 
indirilmiş bulunmaktadır. 

Bugünkü kahve fiyatlarına nazaran bir müd
det evvel beher kilo çiğ kahvenin 16 lira ve 
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çekilmiş ve kavrulmuş kahvenin 19 lira 70 ku- I 
rnş üzerinden daha yüksek fiyatla satılması se
bebi ise, o tarihte ithal edilmiş olan kahvelere 
ait fob kıymetin, menşe memleketindeki don 
yüzünden kahve ağaçlarının bozulması ve istih- ı 
şalin az olması gibi sebepler dolayısiyle Mart 
1954 başından itibaren 1 850 dolara kadar yük
selmiş olmasıdır. Ve o partilere dâhil kahveler 
bizzarure yüksek fiyatla satılmıştır. 

Binaenaleyh son getirilen kahve partisi bi
raz evvel arz ettiğim gibi tonda 600 dolar ek
siği ile ithal edilmiş ve çekilmiş ve kavrulmuş 
kahve satış fiyatları da müstehlike 19 lira 70 
kuruş yerine 14 lira 50 kuruş olmak üzere kilo- | 
da 5 lira 20 kuruş noksaniyle tevzi edilmeye 
başlanmıştır. 

Bunun haricinde görülen yükselişler ihtikâ
rı ve dolayısiyle Millî Korunma suçunu işle
mekten mütevellit cezai neticeleri göze alan 
bâzı kimselerin ihdas ettikleri muvakkat ve j 
suni fiyat artırmalarından neşet etmektedir ki I 
bu gibi hallerde yakalanan ve ihbar edilenler 
hakkında derhal takibata geçilmek suretiyle, j 
müstehlik aleyhindeki hareketlerin önlenmesi- I 
ne çalışılmaktadır. 

Kahveyi devamlı olarak hem menşe memle
ketlerden alım sırasında teklif verenlerin en 
ucuz ve müsait olanına ithal müsaadesi vermek 
ve bunları protokollere bağlamak ve hem de 
memleketimizde satış sırasında kâr hadlerinden 
indirmeler yapmak suretiyle daha müsait fi
yatlarla müstehlike intikal ettirmek için her 
türlü imkânlardan faydalanmaya çalışmakta
yız-

Arkadaşımız bir de kalaydan bahsettiler. Bu 
mevzuda 2,5 milyon liralık bir tahsis ve trans
fer yapılmıştır. | 

Mâruzâtım bundan ibarettir. I 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Muhte- I 

rem arkadaşlar; benim aldığım malûmat da, Sa
yın Vekilin söylediği şekildedir, istanbul'a teslim 
360 kuruş, buna 620 kuruş rüsum ilâve edince 
980 kuruş oluyor, kâr haddi de % 10 dur, Sa
yın Vekil % 20 dedi, bu, çoktur. 

Arkadaşlar; biz de ticarette bulunduk, şimdi i 
müsaade buyurursanız, senede 10 bin ton kahve I 
harcıyoruz, Sayın Vekil 7 - 8 bin ton dedi 
360 kuruştan 36 milyon lira döviz eder. Hükümet 
ve Belediye rüsumu ile 620 kuruş, buna % 10 da 
kâr haddi ilâvesiyle 980 kuruş oluyor. % 10 kâr I 
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haddi kanaatimce çoktur. Senede 5 - 10 milyon 
lira kâr veriyoruz. Bu işte bir hesap yanlışlığı 
var. 

İstanbul'da, Sami Bey isminde bir zat, bir 
gün kulüpte otururken Sayın Oelikbaş Ekonomi 
ve Ticaret Bakanı olduğu zaman kendisini çağı
rıyor, gümrükte iki bin ton kahve vardır, kah
ve darlığı da mevcuttur, bunun için 450 bin 
isterlin lâzımdır, bunun için müsaade vereceğim, 
fiyat hususunda bir mutabakata varın ve bana 
neticeyi bildirin, diyor. Adam icabedenlerle gö
rüştükten sonra geliyor, Vekil Beye, 9 liraya 
verebiliriz, diyor. Aralarında zımni bir mukavele 
yapıyorlar, protokol imza ediyorlar. İthalâtçı 
olan bu arkadaş, Allah bereket versin, ben bir 
hafta zarfında 150 bin lira para kazandım diyor. 

Vaktiyle bu memlekette böyle kârlar yoktu. 
Kahve % 1 ile üzerinde çalışılan bir meta idi. 
Hattâ şeker bile memleketin istihsal bölgelerin
den diğer yerlere bir boş çuvalına nakledilirdi. 
Kamyonlara yükletilir, 20 bin, 30 bin, 60 bin 
lira verilir, bu kadar para bağlanır, istihlâk mm-
takasmda bir boş çuval için devredilirdi, bir boş 
çuval kâra kanaat edilirdi. (Doğru sesleri) Sigor
ta yapsa bu para sigorta ücretini karşılamaz. 

Kahve gibi, şeker gibi harcıâlem maddelerde 
% 10 - 20 kâr çoktur; bizim memleketimizde 
âdet değildi. 

Biz uzun seneler kahve müstahsili memleket
lerle, Brezilya ile çalıştık, kontenjan zamanları 
müstesna, kahvede kiloda üç dört kuruşla satar
dık. Bir çuval kahve 60 kilo, darasile beraber 62 
buçuk kilo gelir. Kazanılan para iki buçuk lira 
idi. O zamanki para kıymetli idi. Şimdi ise mik
tar artmıştır. Bu sene kahve için 36 milyon dö
viz sarf ediyoruz. Demek ki miktar da artmıştır. 
Para da bollaşmıştır, sermaye de bollaşmıştır. 
On üç milyon tona talip bulmak lâzımdır. 

Arkadaşlar diyorlar ki; İstan bulda evvelce 
bâzı kahve ithalâtçıları vardı; bunlar Brezilya 
ile münasebetlere selelerden beri girişiyorlar ve 
bu münasebetleri devam ediyordu; vaktaki hü
kümet araya girdi, vasi oldu, ondan sonra bu 
adamlar piyasadan çekildi, ikinci kategoride, 
-üçüncü kategorideki adamlar, zaman adamları 
ortaya çıktı; bugünkü ithalâtı onlar idare edi
yor,' diyorlar. 

Şimdi ister böyle olsun ister olmasın, 36 mil
yon döviz verdiğimiz bir mevzu. Hükümetin, bun
dan aldı#ı resimler senede beş milyon, on mil-." 
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yon. Buna sermaye istemez. Kahve gibi 
bir meta, başka bir şey değil. Kıymetin
den düşecek bir şey yok, yani bugün pi
yasaya arz edilmezse çürüyecek, yahut bozulacak, 
ilâç gibi, böyle de değil. Elverir ki, adam tüccar 
olsun. Gerçi sermaye de ister. Fakat kahveyi va
purdan çeker, bankadan parasını alır. Bu işler
de bilgi kâfidir. Sermaye işi derecei tâliyede ka
lır. 

Her ne suretle olursa olsun, kahve fiyatların
da memleketimizde büyük ivicaçlar vardır. Di
ğer memleketlerde bu kadar büyük ivicaçlar yok
tur. Biz piyasayı takibediyoruz. Memle
kette psikolojik bir haber işae edilivor, kah
ve yoktur, deniyor, bakıyorsunuz bir hafta 
içinde kahve fiyatları birdenbire fırlıyor. 

Bendeniz bu hususda daha fazla izahat vere-
•miyeceğim. Tetkikatımı tam manasiyle yapama
dım. Soruyu verdim, derhal gündeme alınmış. 
Onun için meseleye iyice nüfuz edemedim. 
Yalnız aldığım bir mektuba istinadediyo-
rura. Anlayışıma göre bu meselede bir aksak-
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lık vardır. Kahvenin esas fiyatı 360 kuruş, re
simle beraber 980 kuruş olması iktiza eder. Bu 
kadar harcıâlem, her Türkün içmek itiyadın
da olduğu bir nesne için on milyon kâr ver
mek, ivicaclara müsaade etmek doğru değildir. 

RE IS — İktisat ve Ticaret Vekili buyurun. 
ÎKTÎSAT VE TİCARET VEKlLl SITKI 

YIRCALI (Balıkesir) — Efendim, ivicaclara 
meydan vermemek için menşe fiatları kontrol 
etmek suretiyle yaptığımız ilânlar üzerine mü
racaat edenlere bunu yaptırmaktayız. Biz kat
iyen bir müdahalede bulunmamakta, aksine bu 
işte mûtaden kahvecilik yapanları tercih etmek
teyiz. Arada büyük fiat farkları olduğu zaman 
ister istemez daha ucuz fiatla getirmek istiye-
ne vermek mecburiyetinde bulunuyoruz. Banset-
tiğiniz yüzde 20 kazanç, perakendeciye kadar, 
müstehlike kadar alman, topyekûn kârdır. Ve 
nitekim son kahvelere kadar yüzde 35 idi. Bunla
rı çağırdık, bir protokol yaptık; bunu yüzde 20 
ye kadar indirmiş bulunuyoruz, arkadaşlar. 

REÎS —• Soru cevaplandırılmıştır efendim. 

6. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
1. — Gölpazarı hazasının Karaağaç köyünden 

tbrahimoğlu Abdullah İbiş'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye Encümeni mazbatası (1/182) (1) 

RElS — Mazbatayı okuyoruz efendim. 

(Mazbata okundu) 

REÎS — Söz istiyen yok. Adliye Encümeni 
mazbatasını reylerinize arz ediyorum : Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

2. — Ahmet Güngör'ün, mahkûm olduğu ce-
zamn affı hakkında Adliye Encümeni mazbatası 
(5/9) (2) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti
yen var mı? 

Sabrı Dilek buyurun. 
SABRI DlLEK (Trabzon) — Efendim; bu 

mevzu bundan bir müddet evvel yüksek huzuru
nuza gelmiş, birçok muhterem arkadaşlar tara
fından Ahmet Güngör'ün affı aleyhinde müta-

(1) 237 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 171 e ek olan matbm m'pim sonund^dtr. 

lâalar serdedilmiş ve bendeniz de o meyanda ko
nuşmuştum. Umarım ki bu konuşmalar hatırla
nır. Ahmet Güngör'ün hükümlü bulunduğu ce
zanın affını temin için Ahmet Güngör vazifesin
den izinsiz ayrılmıştır diye bir tavsif yapılmak
tadır. Vaka bu değildir, Askerî Ceza Kanununda 
yazılı olduğu üzere tâbiri mahsusla (firar) et
miştir. Saniyen Ahmet Güngör'ün affı lehinde 
serdedilen mütalâalar arasında askerlik vazifesi
ni yaparken kahramanlık göstermiştir, denilmek
tedir. Birinci müzakerede de arz ettiğimiz gibi 
askerlikte kahramanlığın birinci vazife olduğunu 
belirtmek lâzımdır. Yani Ahmet Güngör'ün vazi
fe görürken kahramanlık yapması bir fedakâr
lık değildir, kahramanlık bizim tabiî halimizdir. 
Her hangi bir firar hâdisesini affetmekle ordu
nun disiplinine de zarar iras edeceğimizi nazarı 
itibara almaklığımız lâzımdır. Kaldı ki Ahmet 
Güngör'ün mahkûm olduğu cezanın, Ahmet Gün
gör'ün hususi durumu nazarı itibara alınarak, 
mahkemece indirmeye tâbi tutulduğu karardan 
anlaşılmaktadır. Bu vaziyette mahkemenin gös
terdiği müsamahaya Meclisin de yeni bir müsa
maha ilâve etmesine lüzum yoktur kanaatinde
yim. Bu itibmrfa «rködaşkınmda-n m&zbat&ıun 
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reddi hakkında rey kullanmalarını rica ederim. 

REÎS — Başka söz istiyen yok, maddelere 
geçilmesini kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Ahmet Güngör'ün Mahkûm Olduğu Cezanın 
Affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Eskişehir vilâyetinin Yaka-
kayı köyünden Mustafaoğlu 1930 doğumlu Ah
met Güngörsün 190 neı Piyade Alayı Askerî 
Mahkemesinin 24 . XI . 1953 tarih ve 53/22 esas 
ve 53/385 - 20105 karar sayılı Hamiyle mahkûm 
olduğu bir ay 20 gün müddetle hapis ve 38 gün 
askerliğinden sayılmamasına dair cezalar affedil-
miştir. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Adliye ve Millî Müdafaa vekilleri memurdur. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

3. — Rize Mebusu îzzet Akçal ve Niğde Me
busu Hüseyin Avni Göktürk'ün, tescil edilmiyen 
birleşmelerle bunlardan doğan çocukların ceza
sız tesciline dair kanun teklifi ve Dahiliye, Adli
ye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/17) (1) 

REÎS — Efendim, bir takrir var, okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe • 
Evlilik harici doğan çocukların cezasız tes

ciline dair kanun teklifinin görüşülmesinde, 
Adliye Encümeni raporunun müzakereye esas 
tutulmasını arz ve teklif ederim. 

Aydın Mebusu 
Cevat Ülkü 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA VACÎI) 
ASENA (Balıkesir) — Hüseyin Avni Göktürk 
ve izzet Akçal arkadaşlarımız taraflarından 
Yüksek Meclise sunulan tescil edilmiyen bir
leşmeler ile bunlardan doğan çocukların ceza-

(1) 197 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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sız kayıtlarına mütedair bulunan kanun teklifi 

I Encümenimizde tetkik ve müzakere olunarak 
manzum âlileri olduğu veçhile bâzı tadilât ya
pılması derpiş edilmiş bulunduğundan madde
lerin metni hemen hemen yeniden tertip ve 
tanzim olunmuş, başka kanunlara atfedilen ce
zai müeyyideler asıl metne ithal olunmuş, de
ğişikliğe ait mucip sebepler de mazbatada usu
len gösterilmiştir. Bu cümleden olarak, tescil 
ve kayıt muamelelerinin sıhhat ve süratle temi
ni sadedinde kanun teklifinin beşinci maddesi
nin, her sene bütçeye tahsisat konulması hak
kında âmir bir hükmü bulunması hasebiyle arz 
ettiğim tahsisat mevzuunun görüşülmesi için 
bu kanun teklifi filvaki Bütçe Encümenine ha
vale edilmiş ise de sevk keyfiyeti umumi ma
hiyette olmayıp bilâkis mukayyet bulunmuş
tur. Nitekim mazbatanın son kısmına da şimdi 
aynen okuyacağım kayıt mahsusan ilâve edil
miştir : 

Kanunun beşinci maddesinin son fıkrasında 
mezkûr tahsisat mevzuu hakkında tetkikat ya
pılmak üzere Bütçe Encümenine havalesi için 

i Yüksek Reisliğe sunulur. Şu maruzatımdan an
laşılacağı gibi havale keyfiyeti tahdidi ve tak
yididir, sadece tahsisat mevzuu ile alâkalıdır. 
Halbuki, Bütçe Encümeni Dahilî Nizamname
nin kendisine teffiz ettiği salâhiyet hudutla
rını aşarak tetkikatını kanun teklifinin heyeti 
umumiyesine teşmil etmiş ve muhtelif maddele
rin metinlerinde tadilât yapmıştır. Salâhiyet 
harici tetkikat yapıldığını biraz evvel arz et
miş idim. 

Adliye Encümeninde tebellür eden noktai 
nazara ve hâkim kanaate göre, bu dairedeki, 
yani sevk, suret ve şekline nazaran ve aynı za
manda her hangi bir kanun teklifinin veya lâ
yihasının muhtevası itibariyle encümenler ken
di ihtisaslarına temas eden mevzulara el koya
bilirler, umumiyetle tasarruf haklan yoktur. Bu 
hâdisede olduğu gibi Bütçe Encümeninin veya 
her hangi bir encümenin tevdi edilen mevzu 
ile mukayyet olmayıp mutlak surette tasarru
fa hakkı bulunup bulunmadığını Dahilî Nizam
name hükümleriyle karşılaştırıp tahlil etmek 
mütehaddis ihtilâf mevzuunu vuzuh ile ortaya 
koyacaktır. Bu itibarla Dahilî Nizamnamenin 
hâdiseye mümas başlıca iki maddesini birlikte 
gözden geçirelim : 

J Yirmi dokuzuncu madde (Encümenlerin 
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kendilerine nıuhavvel işlerin tetkikinden başka 
hiçbir işle meşgul olamayacakları) hükmünü 
muhtevidir. Bu kayda nazaran, biraz evvel ba
his ve arz ettiğim encümenimizin havale şekli
nin de mukayyet olması bakımından Bütçe En
cümeninin, Adliye Encümeninin vazifelerine bir 
nevi müdahalede bulunduğu aşikârdır. Bu mü
him noktaya işaret ettikten sonra yine Dahilî 
Nizamnamenin iki fıkradan müteşekkil otuz 
beşinci maddesini tetkik edelim : 

Birinci fıkrada; bir lâyiha veya teklifinin 
Heyeti Unıumiyede başlıca ait olduğu encüme
nin müdafaa edileceği kayıtlıdır. İkinci fıkra
da ise, diğer bir veya daha ziyade encümenler
de aynı lâyiha veya teklif hakkında müzakere 
geçmiş ve mazbata tanzim kılınmış ise o encü
menler yalnız kendilerine ait olan madde veya 
kısımları müdafaa ederler, diye sarih hüküm
ler mevcuttur. Binaenaleyh, encümenimizin 
Bütçe Encümenine havale şekli ve haddizatın
da kanun teklifinin Medeni Kanun hükümleri 
ile alâkadar olmasından ve bilhassa istisnai 
mahiyette hükümleri ihtiva etmesinden dolaya 
kanunun heyeti umumiyesi tetkikatta bulun
mak tasarrufu, bu hak yalnız Adliye Encü
menine müfevvaz bulunmaktadır. Buna mukabil 
Bütçe Encümeninin kanun teklifinin bütçeye si
rayet eden hükümlerini ancak tetkika salahiyet
li olabileceği Dahilî Nizamnamenin tereddütten 
uzak, çok sarih ve metnen arz eylediğim hüküm
leri cümlesinden bulunmaktadır. Binnetice, Ad
liye Encümeninin tanzim ettiği mazbata ve met
nin tetkik ve müzakeresi icabeder. 

Meclis Umumi Heyetinin müzakere usulleri
ne ve onun birer cüz'ü bulunan encümenlerin ça
lışma sistemlerine müntehi bu prensip meselesi
nin evvel emirde halledilmesini ve sonuca bağ
lanmasını yüksek takdir ve tasviplerinize arz 
ederim. 

tstitraden şu ciheti de belirteyim ki, (ay
nı zamanda Bütçe Encümenini teşkil eden ve 
içinde değerli hukuk müntesipleri de bulunan 
arkadaşların müsamahalarını da istirham ede
rek) her mebus arkadaş müzakere mevzuu olan 
her hangi bir iş hakkında umumiyetle ilâve, 
tadil ve tay gibi tekliflerini usulü dairesinde 
dermeyan edebilirler. Bu takdirde Yüksek Mec
lisin yapacağı müzakere sonunda elbet isabetli 
bir karara varılacaktır. 
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Komisyonumuz buraya kadar arz ettiğim dü

şüncelerinde musir bulunmaktadır. Bu itibarla 
Dahilî Nizamnamenin 29 ve 35 nci maddelerinin 
tatbikattaki mânalarının hal ve faslını istirham 
ediyorum. Mâruzâtım şimdilik bundan ibaret
tir. 

HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (Niğde) — 
Takrir aleyhinde konuşacağım. Efendim, bende
niz bu takririn aleyhinde şu noktayı arz etmek 
istiyorum, Bütçe Encümeni bu kanun lâyihası
nın esasına girmeyi kendisi için bir mecburiyet 
olarak hissetmiştir. Şu bakımlardan mecburiyet 
hissetmiştir ki, bir kere bu kanun lâyihasının 
kabulü, idareye vakit vakit taramalar yapmak 
ve bu husus için geniş ölçüde masraflar ihtiyar 
etmek mecburiyetini tahmil eylemektedir. Yapı
lacak tescillerin mânasına ve genişliğine bağlı
dır. Adliye Encümeni, ilk teklifi yani Dahiliye 
Encümeninin teklifini tamamen aksine olarak 
hasru - kasır etmiş ve yalnız serbest birleşmeler
den doğan çocukların tescilini kabul etmiş, Da
hiliye Encümeni esas teklifin aksine, serbest bir
leşmeyi, sırası gelince arz edeceğim veçhile bü
yük yekûn tutan birleşmelere temas etmemiştir. 
Halbuki bu birleşmelerin araştırılması, tesbit 
edilmesi büyük masrafları, büyük külfetleri tah
mil etmektedir. Bu bakımdan Bütçe Encümeni 
mazbatası ile Dahiliye Encümeni mazbatası ara
sında çok büyük bir prensip farkı vardır. Bu 
bakımdan Bütçe Encümeninin mazbatasının, 
usul ve teamüle binaen müzakereye zemin ve 
esas teşkil etmesini arz ve teklif ederim. 

REÎS — Usulden mütevellit görüşmeler için 
Tüzük hükümlerine tevfikan lehte ve aleyhte iki 
kişiye söz vereceğiz. Bir arkadaşımız aleyhinde 
konuştu. 

HÂMlD ŞEVKET ÎNCE (Erzurum) — Söz 
istiyorum. 

REİS — Lehinde mi konuşacaksınız?.... bu
yurun. 

HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Erzurum) — Efen
dim; (Paraya sahibolan hâkimiyetini taşır.) di
ye bir rivayet vardır. 

Bütçe Encümeni ile geçen Devrede benim, 
mütemadi surette mücadele halinde bulundu
ğum bir mevzu hakkında tekrar söz almış bu
lunuyorum. 

Bütçe Encümeni, (hakikaten en son encümen 
olması itibariyle salahiyetlidir) diye bir mevzu 
üzerinde söz söylemek, müspet veya menfi ka-
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naatini izhar etmek mevkiinde olan diğer en- I 
cümenlerin fevkine çıkarak 5 kuruş, 500 ku
ruş veya 50 bin kuruş veriyorum diyerek, ka
nunu baştan aşağı taracediyor. Bu, nizamsız 
bir sözdür. Dilde dâva, elde burhan gerek. İş
te ben bu burhanla huzurunuza çıkıyorum. Me
seleyi bu suretle halletmeliyiz. 

Nizamnamenin 35 nci maddesine nazarı dik
katinizi ehemmiyetle eelbederim. «Lâyiha veya 
teklifi Heyeti Umumiyede başlıca ait olduğu 
encümen müdafaa eder.» Buraya bilhassa dik
katinizi çekerim, (başlıca ait olduğu encümen 
müdafaa eder.) diyor. 

«... veya daha ziyade encümende aynı lâyi
ha veya teklif hakkında müzakere geçmiş ve 
mazbata da tanzim kılınmış ise o encümenler 
kendilerine ait madde veya kısımları müdafaa 
ederler.» 

Bu kadar sarih bir hükmü nizami karşısın
da, meselâ nesebi sahih veya gayrisahih mev-
zuunun doğrudan doğruya adalet işi olduğunu 
kabul etmek lâzımdır, bu, tamamen Medeni Ka
nun mevzuudur. Bunun üzerinde bizim sırtı
mızdan, ihtisas encümeninin sırtından atlıya-
rak birinci maddeyi, şu hükmü ihtiva ediyor, 
diye tadile kalkması doğru mudur? Medeni' 
Kanun hakkında söz bizimdir. Tabiî o encü
mende de kıymetli hukukçu arkadaşlarımız ola
bilir, onlar encümene gelir, buraya gelir tak
ririni verir, müdafaasını yapar, ama 15 bin 
lira tahsisat vereceğim diye, sırf tahsisata ait 
söz söylemek hakkı, şu nizamnamenin sarih 
hükmü karşısında tezahür etmekteyken bizim 
encümenin maddelerini altüst etmeye ne hakkı 
vardır? Bunu niçin yapıyor? Son encümen ol
duğu için. i 

Arkadaşlar; son encümenin bir imtiyazı ol
duğunu ifade eden bir maddei kanuniye, kanu
ni bir ibare, kanuni bir kelime gösterebilirler 
mi? 

îşte, mazbata muharriri arkadaşımız çıktı. 
Bütün dikkatimi ikaz ederek dinledim, niza
mi hiçbir hükme, hiçbir kanuna dayanmıyor. 
O halde Dahilî Nizamnamenin bu hükmü mey
danda iken, ana encümen de Adliye Encümeni 
olduğuna göre, kalkıp da (valilere bu hususta 
arama - tarama için tahsisat verilecektir.) sö
zünden istifade ederek kendi salâhiyetleri dışı
na çıkan Bütçe Encümeninin bu husustaki ta
sarrufu, geçen Devrede de arz ettim, bir ta- I 
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saltundur. Binaenaleyh Adliye Encümeni Söz
cüsünün takriri doğrudur. 

REİS — Mehmet Ünaldı, takririn aleyhinde. 
MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Muhte

rem arkadaşlar; müzakeresini yaptığımız kanun 
lâyihası, İçtimai geleneklerin, cemiyetimizde bı
raktığı izlerin tedavisini derpiş eden içtimai bir 
af kanunudur. 

REİS — Efendim; şu takrir hakkında, Ad
liye Encümeni metni mi, Bütçe Encümeni metni 
mi? Bunun hakkında konuşun. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Evet Re
is Bey, konuşmam esas hakkında değil. 

REİS — 15 dakika hakkınız var. 
MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Evet 

efendim. 
REİS — Mehmet Bey, izah edeyim, bu mev

zuda ana komisyon Adalet Encümeni mi olsun, 
Bütçe Encümeni mi? Bunu izah edeceksiniz. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — İzah ede
ceğim efendim. 

REİS — Fakat bu şekilde değil, mevzua gi
remezsiniz. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Peki 
efendim. 

Muhterem arkadaşlar; teklif sahibi arkadaşı
mızın teklifi mevzuunda Dahiliye Encümeni de 
ihtisas komisyonudur. Dahiliye Encümeninin lâ
yihası ile Adliye ve Bütçe encümenlerinin lâyi
hası arasında geniş ölçüde fark vardır. Bunlardan 
bilhassa Adliye Encümeni vakıayı Medeni Kanu
nun meriyet tarihine kadar götürmekte bir fayda 
mülâhaza etmektedir. Biz de diyoruz ki, madem 
ki çok geriye gitmekte bir fayda vardır, bunu 
daha geriye götürmekte daha fazla fayda olaca
ğı mülâhazası mevcuttur. Binaenaleyh Medeni ' 
Kanunun meriyetinden önceki hadiselerin kanu
nun şümulüne alınması iktiza eder kanaatinde
yiz. Yani Adliye Encümeninin kabul etmemiş 
olduğu üç ve dördüncü maddeler vardır ki bun
lar Medeni Kanununun meriyetinden önceki hâ
diseleri içine almaktadır. Binaenaleyh Dahiliye 
Encümeni lâyihasının esas ittihaz edilmesini ve 
bu yolda müzakereye girişilmesini istiyorum. Bu 

! mevzuda bir takrir takdim ediyorum, reyi âlini
ze arz edilsin. 

REİS — Verin takririnizi efendim. 
Takriri okuyoruz. 

| Takriri okuyalım. 
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Yüksek Reisliğe 

Mevzuumuzda ihtisas komisyonu olan Dahili
ye Komisyonu lâyihası üzerinde müzakere açıl
masını arz ve teklif ediyorum. 

Seyhan Mebusu 
Mehmet Ünaldı 

REİS — Efendim bu yepyeni bir takrir. 
Şimdi bu takrirler bizi tüzüğün 35 nci mad

desine getiriyor. Bir lâyiha veya takriri, Heyeti 
Umumiyede başlıca ait olduğu encümen müdafaa 
eder. Bu takrirlerin ait olduğu encümenin Adliye 
Encümeni, Dahiliye Encümeni veya burada söy
lenen sözlere göre Bütçe Encümeni olduğu yolun
daki iddialarla karşılaştık. 

En aykırısı olmak üzere, Dahiliye Encüme
ninin ait olduğu encümen olup olmadığını reye 
arz edeceğim. Ondan sonra... 

BÎR SES — En aykırısı Bütçe Encümenidir. 
REÎS — Müsaadenizle bunları reye arz ede

ceğim. 
Efendim; Dahiliye Encümeni raporunun gö

rüşülmesi aleyhinde konuşmak istiyen Turan 
Güneş Beye söz veriyorum. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar
kadaşlar; tescil edilmemiş birleşmelerden do
ğan çocukların tescili hakkındaki kanunun bu
rada mevzuu müzakere edileceğini düşüneme
dim. Burada açıkça adlî bir kanun bahis mev
zuudur. Türkiye'de hiçbir kanun yoktur ki, sa
dece bir vekâleti veyahut o. vekâletin muayyen 
bir organını ilgilendirsin. Şüphe yok ki, bütün 
kanunlar, bilfarz Medeni Kanunun en teknik, 
en adlî hükmü dahi tabiatiyle Türk Hükümeti
nin muhtelif organlarını ilgilendirecektir. Me
deni Kanunumuz şüphesiz dahiliye memurlarına 
bâzı vazifeler tevdi etmiştir, meselâ belediye
lere verilmiş bâzı vazifeler vardır, kimsesiz ço
cuklarla alâkadar olacaklardır; ancak hâdise
nin esası ile bunun alâkası yoktur. 

MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Takririmi 
geri alıyorum. 

REÎS — Mehmet Ünaldı, takririni geri aldı. 
Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Ekseriyet yoktur. Yoklama yapılmasını arz 

ederiz. 
Sivas Mebusu Sivas Mebusu 
Etem Erdinç Bahaettin örnekol 

4,1956 0 : 1 
I Tokad Mebusu Sivas Mebusu 

îhsan Baç Abdürrahman Doğruyol 
Tokad Mebusu 
Mehmet Şahin 

REÎS — Yoklama yapıyoruz efendim. 
(Çorum mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 
REÎS — Efendim, ekseriyetimiz var, devam 

ediyoruz. 
Şimdi, arkadaşımız takririni geri aldığına 

göre yalnız Adliye Encümeninin raporunun gö
rüşülmesine dair olan takrirle karşı karşıya-
yız. Bu itibarla reylerinize arz ediyorum: Bu 
kanunda Ana Komisyonun Adliye Komisyonu 
olduğunu kabul edenler... Aksini kabul eden
ler... Efendim, ana komisyonu olarak Adalet 
Komisyonu kabul edildiği için Adliye Encüme
ninin raporunu esas alacağız. 

Adliye Encümeni raporunun heyeti umumi-
I yesi üzerinde söz istiyen var mı? Buyurun Ke

mal Yörükoğlu. 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Muhterem 

arkadaşlar, yüksek huzurunuza sevk edilen ka
nun, belki bugünkü ihtiyaçlardan doğan bir za
ruretin neticesi ve ifadesi olabilir ise de kanu
nun tedvin ettiği hükümler pek de görüldüğü 
kadar basit değildir. Şöyle ki, kanun evvelâ 
aile hukuku nizamını alâkadar etmektedir, sani
yen nesep hukukunu, bilhassa miras hukukunu 
çok yakından alâkadar etmektedir ve hattâ mi
ras hukukunu zedelemektedir. Yüksek malûmu
nuzdur ki, aile hukuku, aile birliği fikri esası 
üzerine kurulurken ve birlik dolayısiyledir ki, 
ana ile baba ve çocuklar arasındaki karşılıklı bağ
lılık ve münasebetleri tanzim eder. Ve yine bu 
sebeptendir ki, aile hukuku, devlet ve cemiyet 
en fazla aile hukuku nizamı ile alâkadar olmak
ta ve onu himaye altına almakta zaruret hisset
mektedir. Bu münasebetle Medeni Kanunu aile 
hukuku için birçok amir hükümler vaz etmiştir. 
Yüksek Adalet Encümeninin metni, mevzuu mü
zakere olarak kabul Duyurulduğu için, Bütçe 
Komisyonu metnindeki birinci mahzuru da ber
taraf etmiş bulunmaktadır. Çünkü Bütçe Encü
meni birinci madde ile evlenme akdinin bilhas
sa akit mefhumu ile bağdaşmıyan bir hüküm 
vazetmiş. Diyor ki, kanun harici birleşmelerden 
husule gelen çocuklarla bu birleşmeler tescil edi-

I lir. Yüksek malûmunuzdur ki, evlenme akdi ta
rafların rızasına bağlıdır. Binaenaleyh idari bir 
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tedbirle akdin esasını bu kadar zedelemiyecek şe
kilde tedbirler almayı hukukan tecviz etmeğe im
kân yoktur. Çünkü burada muhtarlara da vazi
fe veriyor ve bunları takibedip, evlenmelerini tes
cil edeceksin diyoruz. Gayrimeşru olarak birleş
mişler ve çocuk olmuş. Evet şimdi çocuğu tescil 
edeceğiz, fakat diğerine «Sen bu kadınla evlene
ceksin!» diyemeyiz. Taraflar bugün evlenmek is
temedikleri halde bizim bunları cebretmeğe ne 
hakkımız vardır. Bu itibarla Adliye Encümeni, 
metni hakikaten isabetlidir. Kanun hükümlerini 
ihmal eden kimseleri himaye hakkımız değildir, 
ancak çocukları tescil etmek yerinde bir hare
kettir. Bu itibarla encümenin birinci maddesinin, 
birinci fıkrasının metni hakikaten yerindedir ve 
hukuk kaidelerine uygundur. ** 

Kanunun ikinci fıkrası, arkadaşlar; arz etti
ğim gibi, bilhassa miras hukukuna ve aile huku
kuna aykırıdır. Bu hüküm ayrıca babalığı tanı
ma hükmü ile de kabili telif değildir. Çünkü ev
li olan bir erkeğin, evli olmıyan bir kadınla mü
nasebette bulunuşundan hasıl olan gayrimeşru 
çocuğunu, bu kanunla nesebi sahih olarak doğan 
çocuk gibi tescil ediyoruz. Af buyurunuz, zina 
ile gayrimeşru şekilde bir çocuğa aynı hakları 
tanıyoruz. Bu ne adalete ne hukuk nizamına 
uyar. Bu şu demektir ki; bir babanın dört çocu
ğu vardır, o babanın evli olmayan bir kadınla 
birleşmiş olduğunu ve bundan iki çocukları ol
duğunu farz ediniz. Şimdi bu iki çocuğu nesebi 
sahih olarak tescil edeceğiz, miras olarak o ço
cukların hissesine ne düşerse onlarda ayni hisse
yi alacaktır. Bu, nesebi sahih olan diğer dört 
çocuğun yani ailenin meşru çocuklarının miras 
haklarına tecavüz demektir, buna hiçbir zaman 
hakkımız yoktur. Kaldı ki, arkadaşlar, bu hü
kümde bir taaddüdü zevcat kokusu vardır, fakat 
ivicaclı yollardan. Evli adamın, evli olmıyan bir 
kadınla münasebeti neticesi husule gelen gayri
meşru çocuğun nesebi sahih olarak tescil edil
mesi düpedüz o münasebatı kanuni ve meşru ad
detmek demektir. Tehlikeli bir yola giriyoruz, 
Bugün Medeni Kanun bu vaziyette bir tanıma
yı dahi kabul etmez. Çünkü tanımak için ancak 
evli olmıyan bir erkeğin gene evli olmıyan bir 
kadınla birleşmesinden meydana gelmiş bir ço
cuk için mümkündür. Bu şekildeki çocuk da mi
ras hissesinde nesebi sahih bir çocuğun aldığı 
miktarın yarısını alır. Biz şimdi bu müesseseyi 
de yıkıyoruz, miras hukukunun altını üstüne ge-
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tiriyoruz. Ne için?. Birtakım gayrimeşru çocuk
ları tescil etmek için. Olamaz arkadaşlar. Diğer 
taraftan bu bir derde deva teşkil etmez. Biz iti
yatları maalesef bu mevzuatla kamçılıyoruz. Bu 
beşinci Tescil Kanunudur. Sen gayrimeşru mü
nasebette bulun, merak etme bir kanun getire
cek senin bu gayrimeşru münasebetinden olan 
çocuğu nesebi sahih'gibi tescil edeceğiz, sen key
fine bak, diyoruz. Cemiyetin nüvesini teşkil eden 
aileyi yıkar bu arkadaşlar. Biz kötü itiyatları yı
kacak iken kamçılıyoruz. Bunun mefhumu mu
halifi rubu asıdır tatbik edilmekte bulunan Me
deni Kanunu hiçe saymaktır, onun ana prensiple
rini idari bir tedbirle, bir kanunla ihlâl etmek 
demektir arkadaşlar. Tâbirimi mazur görün, bte 
henüz medeni bir cemiyet seviyesine yükselme-
mişiz demektir. Bunu söyletmeye hakkımız yok
tur. Bir taraftan medeni nizam ve kaideleri bün
yemize alırken diğer taraftan bunun aksine hü
kümler tesis etmek demek düpedüz tenakuza mün
tehi olmak demektir. Birinci maddenin ikinci fık
rası, yani evli bir erkeğin evli olmıyan bir ka
dınla münasebetinden doğan çocuğun tescili kıs
mının kaldırılması lâzımdır. Kanunun heyeti 
umumiyesi Yüksek Meclisçe kabul buyurulacak 
olursa, madde üzerinde müzakere yapılırken bu 
mevzu üzerinde hassasiyetle duralım, ve nesebi 
sahih çocukların haklarına, bu suretle vâki olan 
tecavüzü önliyelim. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. 

REİS — Hüseyin Avni Göktürk. 
HÜSEYIN AVNÎ GÖKTÜRK (Niğde) — 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun teklifini niçin 
sevk ettik ve bu kanun teklifinin istihdaf ettiği 
maksat nedir? Memleketimizde Medenî Kanu
nun bugünkü hükümleri nedir1? Ve bu hüküm
ler muvacehesinde şimdiye kadar çıkarılan mü-
tevali birtakım kanunların maksadı ne idi? Bu
günkü kanunun karakteri, hedefi ne olması lâ-
zımgeldiği hususunda müsaade buyurulıırsa kı
saca temas etmek üzere mâruzâtta bulunmak is
tiyorum. 

Muhterin arkadaşlar; bu kanun teklifinin 
sevk sebebi şudur : Bizim, 1926 yılında yaptığı
mız hukuki inkılâp neticesinde memleketimize 
getirdiğimiz Avrupai Medeni Kanunun iki mâ
nası vardır, birisi sivil diğeri siviktir. Bugünkü 
hal Medeni Kanunun tatbika konulmasından 
mütevellit ortaya gelmiş bir haldir. 

Medeni Kanun, yüksek malûmları okluğu 
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üzere eski nizam evlenme yolunu kapamış, yani I 
nassa dayanan, âyete dayanan 4 e kadar karı 
almaya cevaz veren hukuk nizamı yerine diğer I 
birçok yeniliklerle beraber tek evlenme, yani | 
monogamik evlenme dediğimiz tek karı ile ev- ı 
lenme esasını memleketimize getirmiş bulun
maktadır. Bittabi böyle bir yenilikle bir cemi
yetin bir nizam içerisinden bir başka nizam içe
risine girmiş olması, bir kanunla atılıvermiş ol
ması hiç şüphesiz birçok sarsıntılar ve güçlükler 
doğuracaktır. îşte bu güçlükler arasında hukuk 
inkılâbımızla garptan getirdiğimiz yeni kanun- ı 
la, ve bu meyanda mâruz kaldığımız birçok 
güçlükler arasında evlenme hukukumuz bakı
mından da birçok müşküllerle karşı karşıya bu
lunmuşuzdur. işte bunlardan birisi de tek ka
rılı evlenmeye henüz alışamamış olmaktan mü
tevellit bir durumdur. Bu durumun ehemmiyeti 
ve vahameti hakkında yüksek heyetinize bir fi
kir vermek için müsaade buyurursanız bu saha-
da mevcut olan gayriuzviliği, yani daha doğru
su uygunsuzluğu bildiren birkaç rakamı oku
mak istiyorum. 

Demin arz ettim, bu kanun birinci kanun de- | 
ğildir, beşinci kanundur. Ve biz bu kanun tek
lifini getirirken bu sahadaki en son kanuna hiç 
de bir şey eklemiş değiliz. Çünkü son dördün
cü kanun, evvelki kanunların yapılışında ve 
uzun tatbikatın verdiği ilhamlarla kendisini ıs
lah etmek suretiyle iyi neticeler almak istiyen 
bir kanun olarak karşımıza çıktı. Yoksa bu ka
nunu biz yepyeni bir kanun olarak teklif ede
bilirdik. Fakat biz aynı zamanda memleketimiz
de canımız kadar aziz saydığımız inkılâbı, me
deni hukuk inkılâbını muhafaza etmek azminde 
bulunduğumuza göre bu kanunu da istisnai bir 
kanun olarak yüksek huzurunuza getirmek za
ruretini hissettik. Böylece bu son kanun da is
tisnai bir kanun olarak yüksek huzurlarınıza 
getirilmiş bulunuyor. 

Bu kanuna kadar, evvelki kanunların ikisi 
sırasında, ezcümle 2330 ile 2570 numaralı ka
nunlar devresinde 3 milyon 227 bin küsur do
ğum, 4727 Numaralı Kanun devrinde 1 milyon 
183 bin küsur doğum, 5707 Numaralı Kanun 
devrinde 1 milyon 333 bin küsur doğum tesbit 
edilmiştir. Ceman yekûn 5 744 259 aded do
ğum tesbit edilmiş. Ve bunlar sicillerine geçmiş
tir. Dört kanun devrinde iki milyon küsur ölüm 
vakası, 1 milyon 625 bin küsur evlenme vakası, I 
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2354 küsur boşanma vakası tescil edilmiştir. 

Bu rakamlardan eğer yalnız doğumları al
sak dahi bize şu korkunç neticeyi veriyor; 
malûmunuzdur ki nüfusumuz Allaha şükür çok 
büyük nisbette artıyor. % 2,3 nispetinde artı
yor. Ve bugünkü 24 milyon nüfusumuz otuz se
ne, sonra kırk milyona varmasının riyazi bir 
hesapla tesbiti mümkündür. Bir an düşünelim : 
Şu yapılan tescili yapmamış olsaydık bunlar 
bugün açıkta kalacakları gibi, benden evvel 
söz alan arkadaşımın belirttiği gibi bunları 
yüzüstü bıraktığımız takdirde 30 sene sonra 
elimizde tescile muhtaç doğum miktarı ve 
bunlara ilâveten, ölüm, evlenme ve saireyle 20 
milyona yaklaşacak yani bu kadar nüfus vu
kuatını ihmal etmiş duruma düşmüş olacağız. 

, O 'halde arkadaşlar, bu hakikat, bu zaruret 
bizi bu neviden istisnai bir kanun çıkarmıya 
sevk e d i ^ r . 

Arkadaşlarım beni yanlış anlamasınlar, Me
deni Kanuna aykırı bir kanun çıkaralım dedi
ğimizi zannetmesinler. 

Muasır Avrupa milletleri seviyesine erişe
bilmemiz ancak Medeni Kanunu muhafaza ede
bilmekle kaimdir. Bütün mevcudiyetimle bu
na inanmış bulunmaktayım. Medeni Kanunun 
yalnız buna mütenazır olan hükümleri değil; 
yalnız evlenme hükümleri değil, hattâ gayri-
menkule ait olan hükümleri de iyi işlememek
tedir. Pek çok kötü işlemekte olan hükümleri 
vardır. Bunların iyi işletilmesi, hâkim kılın
ması lâzımdır. 

O halde verdiğim şu rakamlar muvacehe
sinde Medeni Kanunun sistemi de tek karı ile 
evlenme olduğuna göre, ne yapmamız lâzımge-
lir? Şimdiye kadar takibedilen yolu takibet-
mekten başka bir yol olmadığına bendeniz kaa-
niim. Arkadaşlarımın mütalâalarını ben da
ha ziyade Medeni Kanunun ahkâmının niçin 
hâkim kılınmadığı mahiyetinde anlıyorum. 
Medeni Kanunu kendi haline bırakalım şeklin
de bir görüşe bağlanmak? Hayır. Bu asla doğ
ru değil? Buna da Yüksek Meclis olarak hiç
biriniz razı olmıyacaksınız. Hattâ bu kanun 
bu neviden tedbirlerin bir an evvel alınması 
için belki bir nevi mobil, bir muharrik mahi
yetini de taşımaktadır. Çünkü muhterem arka
daşlar herkesin sorduğu gibi burada bendeniz 
de yüksek heyetinize şunu soracağım : Ne ola
cak böyle kanun çıkara çıkara; bu kanunlar? 
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Nerede duracak? Hakikaten ne olacak? Be
şinci oldu. Her beş senede takriben bir kanun 
çıkarıyoruz, 35 senesinden bu yana? Ne ola
cak? Medeni Kanun ne olacak? Bu ciddî bir 
sualdir. Olacağına şöyle cevap vermek isterim : 

Bir kere açıkça konuşmak lâzımdır. Hukuk 
inkılâbımızın korunması mevzuu bendenizce bu 
meselede kendini göstermektedir. Bugünkü şe
kilde devam edecek olursak yani kanunları yal
nız çıkarıp ta onların tatbikatı için lâzımgelen 
enerjiyi, faaliyeti, teşkilâtı, kudreti göstermez
sek kanunlar kendiliğinden hiçbir zaman hare
ket ve hayatiyet gösteremez. Onun için beş sene 
sonra da böyle bir kanun lâyihası gelecektir. 
Bunun meriyet müddeti üç yıldır. Üç yıl son
ra sona erecektir. Ve vatandaşlar yine sızlan
maya başlıyacaklardır. Sebebini arz edersem 
tahmin buyurursunuz. Bu kanunu bekliyen, 
bugün elimizdeki istatistiklerin verdif i rakam
lara göre, milyonlar vardır. Bu kanun, hiç ol
mazsa bir, bir buçuk milyon insanın mukadde
ratını ilgilendirmektedir. Bundan evvelki ka
nunların tatbikatı dolayısiyle ortaya çıkmış 
birtakım vaziyetler vardır. Ezcümle tescil 
hususundaki takibattan doğma birtakım pa
ra cezaları vardır. Para cezası deyince; siz
lere bir fikir vermek için arz ediyorum; 
bugün takriben 230 bin liralık bir para ce
zasının tahsili lâzımgelmektedir. Bu para ce
zasını kimlerden tahsil edeceğiz? Bu kanunun 
tatbikatı dolayısiyle muhtarlardan. Bugün bun
lar afivlerini bekliyorlar. Yani Medeni Kanu
nun bihakkın meri kılmmamasmdan mütevel
lit durum birçok kimselere ukubet tevcih edi
yor. Binaenaleyh mesele böyle mütalâa edilin
ce ne olacaktır? Bu halde işi kendi haline bı
rakırsak beş sene sonra altıncı kanun da kar
şımıza gelecek. 

HÂMlD ŞEVKET ÎNCE (Erzurum) — Na
sıl bir tedbir alınacak? 

HÜSEYİN AVNÎ GÖKTÜRK (Devamla) — 
Arz edeyim. Dahiliye, Bütçe ve Adliye encü
menlerinde müzakereler sırasında bâzı arka
daşların Medeni Kanunu ıslah, Medni Kanun 
zaviyesinden tedbirler tavsiye eylediklerine şa
hit oluyoruz. Medeni Kanunu ıslah zaviyesin
den alınacak tedbirleri şahsan ben de lüzumlu 
görüyorum. Fakat Medeni Kanunu ıslah) mo
nogami esasına sadık kalmak şartiyle yapıla-
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cak evlenmeyi kolaylaştırıcı birtakım muame
lelerdir ki, bunlar pek ehemmiyetli değildir. 
Medeni Kanun evlenmek için birtakım forma
liteler koymuştur. Bunların yerine getirilmesi 
bilhassa köylü vatandaşlarımız için zordur. 
Medeni Kanunda evlenme hükümlerini şekle 
ait hükümlerinde bâzı değişiklikler yapmak su
retiyle basite irca edelim. Ama yalnız bu ted
birlerin kâfi gelmiyeceği meydandadır. Şimdi 
bendenizin bu kürsüden devayı kül olarak yal
nız şu tedbirlerle mesele halledilebilir, demeye 
ne salâhiyetim var ve ne de bu, maslahata uy
gun düşer. Ama şunu arz etmek isterim ki, Me
deni Kanunumuzun tek evlenmeye dair olan 
hükümlerini hakkiyle meri kılmak bakımın
dan pek çok tedbirler vardır. Bunları, yalnız 
bir tek veya bir kategori tedbirler olarak mü
talâa etmememiz lâzımgelir. Bu tedbirler ara
sında Medeni Kanuna ait olanlar mevcut ola
bileceği gibi bunlar arasında kültürel tedbir
ler de vardır. Umumiyetle bir kültür tedbiri 
de lâzımdır. Yani halkımızı hak fikrine, nizam 
fikrine uymaya alıştırmak ve telkin yapılmak 
lâzımdır. Bunun yanında cezai tedbirler en 
sonunda gelebilir. Bunun dışında nüfus poli
tikasına taallûk eden ve evlenmeleri, doğum
ları teşvik meseleleri arasında köylüye cazip 
gelecek bâzı tedbirler hatıra gelebilir. Bu me
sele şimdiye kadar birçok kereler ele alınmış
tır. Bu hususta epeyce geniş literatür vardır. 
Yüksek Heyetiniz emrederse, buna karar ve
rirse bir gün oturup bu tedbirleri düşünebili
riz. Bu tedbirler bulunabilir ve bir neticeye va
rılabilir. Bu mâruzâtımla hiçbir zaman Türki
ye'de evlenme dışı birleşme olmıyacaktır, böy
le bir iddiada bulunmak istemiyorum. Bu tabia
tı eşyaya aykırıdır. Bugün elimizde bulunduğu 
gibi milyonlarca insan arasında bu neviden bir 
yola gitmekten elbette fariğ olacaklar yine bu
lunacaktır. Bizim getirdiğimiz tasarı sadece 
şimdiye kadar mevcut olan içtimai hastalık na
sıl tedavi edilir ve bu hastalığın tedavisi için 
gidilecek yol nedir, bunu tanzim etmekten iba
rettir. Diğer mesele, Medeni Kanunumuzun ve 
hattâ diğer birçok kanunlarımızın ihmali yü
zünden, veya her hangi birtakım müşküller yü
zünden hakkiyle tatbik edemediğimiz hükümle
rini mer'i. Kılmaktır. Bu ise çok geniş bir mese
ledir. Buna taallûku itibariyle, zaten deminki 
mâruzâtım, meseleyi az çok tavzih eder. Binaen-
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aleyh Medeni Kanunumuzun bu devri kanun
larla zedelendiği noktai nazarına şu mânada iş
tirak etmiyorum. Medeni Kanunu biz koruyo
ruz. Fakat halkımız, bilhassa köylerde oturan 
mühim bir kalabalık kütle henüz Medeni Kanu
numuzun getirdiği medeni esasları anlıyama-
mıştır, yahut bu esaslar onlara hakkiyle telkin 
edilememiştir. Ama bunu yarın veya öbürgün 
telkin ederiz ve bu bizim en mühim vazifeleri
mizden birisidir. Fakat bu telkini yapıncaya 
kadar, demin arz ettiğim gibi, bugün bir buçuk 
milyon olan bu gayrimuntazar birleşmeden 
meydana gelen çocuklar sayısı mütemadiyen 
yükselecek ve yirmi sene sonra, biraz evvel 
izah ettiğim üzere, adedleri çok büyük miktar
lara baliğ olacaktır. Bu insanların durumlarını 
biz kendi hallerine bırakamayız. Bu çocuklar 
tescil edilmediği takdirde bir evlenme dışı ne
sil meydana gelecektir. Vakit vakit bunları 
azaltıyor veya yok ediyoruz. Ama bu kâfi de
ğildir ve işi esasından halletmek lâzımdır. Bir 
kere asker ocağını düşününüz. Yarin belki üç 
erden bir er evlenme dışı er olarak karşımıza 
çıkacaktır. Bendeniz tetkik ettim, evlenme dışı 
olan bu nesil mensupları memleketimizde çoğal
dıkça, bunların âmme haklarından istifade et
melerine mâni mevcut olmadığına göre, şüphe
siz bu hakları da kullanacaklar. 

Meselâ Seçim Kanununa göre seçmen olmak 
veya seçilme kabiliyetlerine mütaallik bir me
muriyet vaz'eden bir hüküm mevcut değildir. 
Binaenaleyh memlekette bu gibi çocuklar ço
ğaldıkça âmme hizmetlerinin her safhasında 
bunlar da pek âlâ vazife alabilecekler ve bu 
hizmetlere karışacaklardır. Biz de bu itibarla 
biri meşru diğeri gayrimeşru, yani biri iyi diğeri 
kötü olmak üzere iki sınıf insan yaratmış ola
cağız ki, bu asla müsamaha edilecek bir durum 
olamaz. 

Şimdi asıl, zati meseleye gelelim: Biz bugün
kü medeni âlem muvacehesinde ve Garp mede
niyetinin anlayışına göre durumumuzu ıslah et
meye mecburuz ve yayretlerimiz buna matuf
tur. 

Şimdi gelelim asıl meseleye; yani teklifimi
ze : Kanun teklifinin şu kısa mâruzâtıma göre, 
üç hedefi vardır. Eski kanunlarda da böyle idi. 
Bunlardan birincisi, serbest birleşmelerden do
ğan çocukların tescili; ikincisi; serbest birleş
meler, bizzat bunların tescili; üçüncüsü de; giz-
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li kalmış olan nüfus vukuatının tescili; şu da 
bir vakıadır ki, muhterem arkadaşlarım, bizim 
memleketimizde henüz halkımızın hukuk anla
yışı ve kanun karşısındaki davranışı iddia ede
meyiz ki, tam ve kâmil bir şekilde olsun. Bu 
itibarla vatandaşların kanunların yüklediği ve
cibeleri, külfetleri ihmal ettikleri çok olur. 
Tıpkı burada evlenme hukukunda, ilân yaptır
ma, vesaik ibraz etme, askıya aldırma gibi bir 
takım külfetleri ihmal ettikleri gibi diğer hu
kuk sahalarında da ihmalkâr oldukları aşikâr
dır. îşte mektum nüfus meselesi bundan çıkar. 
Hattâ demin işaret ettiğim gibi bizim memleke
timizde tapuda müseccel olan gayrimenkuller 
üzerinde dahi müseccel olmıyanları bir tarafa 
bırakıyorum, vatandaşlar kendi aralarında hu
susi mabeyn senedi dedikleri senetlerle muame
lelere girişirler ve tapudaki kayıtların rağmma 
hususi mahiyetli işlemlerin cereyan, ettiği çok 
vâkıdır. Bu suretle bükün memleketimizde 
mektum nüfus yani meşru evlenmeye dayanan 
nüfus çoktur. Meşru evlenmelerin de tescil edil
mediği vâkıdır. ölüm vakalarının nüfusa geçi
rilmediği çoktur. Tasarının üçüncü kaydı bu 
neviden gizli kalmış nüfus vakalarını tescil et
mek ve memleketin bu bakımdan nizamını mu
hafaza etmektedir. Devlet, düzen ve nizam ol
duğuna göre kanunlarımızın emrini yerine ge
tirmek ve selâmetle bunu yürütmeyi temin et
mek vazifemizdir. Kanunun hedefi budur. Şim
diye kadar çıkan kanunların hedefi de böyle
dir. 

Bu hedeflerden birincisi yani çocukların tes
cili meselesidir. 

Şimdi, müzakereye mevzu olarak kabul bu
yurduğunuz Adliye Encümeni mazbatası bunu 
temin etmektedir. Ama buna dahi, görüyoruz, 
muaraza eden, bu neviden tescillere lüzum olma
dığını ileri süren arkadaşlarımız da vardır. 
Zannederim bunun lüzumuu hakkında kendi 
vâki olan mâruzâtım bizi çaresiz bırakmakta, 
yani bunu kabul etmekten başka çaremiz bulun
madığını anlatmaktadır. Serbest birleşmelerin çe
şitleri vardır, başınızı ağrıtmamak için kısa kes
mek istiyorum. Meselâ bekâr bir kadının bekâr 
bir erkekle birleşmesi ki, bunun dahi çeşitleri 
vardır. îyi niyetle, evlenmek niyeti ile birleşirler, 
âdeta evlenme va'di ile birleşirler. Evlenme va'di 
ile bekâr bir kadınla bekâr bir erkeğin birleşmesi 
neticesi doğan çocukları, resmen evlendikleri 

— 287 — 



1 : m 114 
takdirde Kanunu Medenimizin sistemi koruyor. 
Demek ki bu şekilde doğan çocuklar için Kanunu 
Medeni meşru bir mekanizma kabul etmiştir. 
Teklifin bu hükmü Medeni Kanunun ruhuna 
aykırı değildir. 

Yine bekâr bir erkeğin bekâr bir kadınla mü
nasebeti, serbest hayat yaşama şeklinde de ola
bilir. Hattâ bu birleşmeler bazan kendilerinin 
dinî akidelerine uyarak bir dua ile tetviç de 
edilebilir. Yani, bir imam nikâhı ile tetviç kılına-
bilir. Bunların Medeni Kanunun gözünde hiçbir 
kıymeti yoktur. Bu itibarla serbest birleşmeler
den doğan çocukların hepsinin tescili zarureti 
vardır. 

Serbest birleşmelerden doğan çocukların di
ğer bir vaziyetine işaret etmek isterim. Evli bir 
erkekle bekâr bir kadının münasebetinden doğan 
çocuklar; bu çok nazik bir iştir; fakat bunun 
aksi hiç varit olamaz. Yeni bekâr bir erkeğin 
evli bir kadınla münasebeti... Bunu Medeni Ka
nun muvacehesinde ağzımıza bile alamayız, ta
mamen aile nizamını ortadan kaldırmak demek 
olur. Medeni Kanun bu mesele üzerinde konuş
mayı men eder. Medeni Kanun, evli bir kadının 
edindiği çocuğu babasının farz eder. 

Fakat evli bir erkeğin bekâr bir kadından 
edindiği çocuğu, çıkarılan dört kanunla meşru 
hale getirilmiş, yani nesebi sahih hale getirilmiş
tir. Bu Medeni Kanuna aykırıdır. Kabul. Hattâ 
Medeni Kanun sisteminde bu çocuklar zina mah
sulü sayılmıştır. Doğru, fakat bir kere. Türk ce
miyetinin U926 dan evvel poligamik evlenmeye 
bağlı bir cemiyet olduğunu düşünmek lâzımdır; 
bundan dolayı bizden evvelki vazıı kanunlar da 
bunu kabul etmek ıstırarında kalmışlardır. 

Bir arkadaşımızın bunun üzerinde durulma-
ması ve bu neviden olanların tasarıdan çıkarıl
masını ileriye sürmesi şu bakımdan doğru ol
mamak lâzımdır. Medeni Kanunun hükümlerinin 
infazını ileride yapacağız. Bu ayrı bir iştir. Fa
kat bu bahsedilen çocukları tasarıdan çıkarırsak, 
aşağı yukarı 1/5 milyon çocuğun yarısından çok 
fazlasını çıkarmış olacağız demektir. Bu takdirde 
ise kanunun şevkinden istihdaf edilen maksat 
sureti katiyede istihsal edilemiyecektir. Biz bir 
bina yapmak istiyoruz. Eğer Muhterem Meclis 
bu neviden çocukların tescilini istemiyorsa, bu 
takdirde iş değişir; yani mevcut hale göz yumu
yorsak o başka mesele. 
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Hulâsa, bir evli erkekten doğmuş olan çocu

ğu da maalesef bugünkü vaziyet karşısında, di
ğer serbest birleşme mahsulü çocuklar gibi ya
ni evlenmeleri mümkün olan insanların mahsu
lü olmıyan kimselerin yaptığı çocuklar gibi ta-^ 
nımaya, onların meşruiyetine karar vermeye 
mecburuz. 

Şunu bu münasebetle arz etmek isterim ki, 
gönül elbette Medeni Kanun hükmünün ihlâli
nin bu gibi hallerle tevali etmemesini isterdi. Fa
kat arz ettiğim gibi bugünkü durum, fiiliyat 
başka tedbirleri emretmekte, telkin etmektedir. 
Yani iki şer karşısındayız. Birisi; serbest birleş
meler mahsulü, serbest birleşmelerden doğmuş 
olan milyonlarca insanların, vahîm, gayriiçti-
mai vaziyetlerinin ıslahı, ikincisi de Medeni Ka
nuna bu yolda bir gölge getirmek meselesi. Eh-
venişerri ihtiyar etmemiz gerekmektedir. 

Medeni Kanun hakkındaki umdemizi, Mede
ni Kanun hakkındaki düşüncemizi ve prensibi
mizi tesbit ettikten sonra ehvenişer olan bir ta
rafı ihtiyar etmekten başka çare kalmıyor aziz 
arkadaşlarım. 

Bu itibarla, biz ister istemez hem serbest bir
leşme çocuklarını hem de evli bir erkeğin bekâr 
bir kadından yaptığı çocukları tescil durumun
da olacağız. 

Şimdi Adliye Encümeninin raporunda bahis 
mevzuu edilmiyen mühim bir noktaya gelmiş 
oluyorum. O da şudur : Serbest birleşmelerin 
tescili meselesi. Adliye Encümeni serbest birleş
melerin tesciline şu bakımdan lüzum görmüyor. 
Çocukların vaziyeti, diyor hadi neyse; bunlar 
masum. Onlar serbest birleşmelerin faillerinden, 
taraflarından haberdar değiller. Bunların ken
di sun'u taksiri olmaksızın bu darı dünyaya atıl
masından mütevellit bu hacil durumlarını dü
zeltmek lâzım. Bunda müttefikiz. Bunda kimse
nin ihtilâfı yok. Ama, diyor, bunun karşısında 
bunları yapanların durumlarına gelince; bunla
rın durumu Medeni Kanunla ıslah edilebilir, di
yor. Fakat arkadaşlar : Eğer hakikaten ıslah 
edilebilmiş olsa idi şimdiye kadar bu olurdu. Me
deni Kanun bunu ıslah edebilmiş olsaydı ederdi. 
Medeni Kanun bunu ıslah edememiştir. Yani bu 
çocukların tescili ile ana ile babası gitsin evlen
me memuru huzurunda evlensinler. Tescile tâbi 
tutsun. Zaten dâva* bu, bunlar tescile yanaşma
dıkları için biz bu kanunu çıkarıyoruz. O halde 
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durum, ne olacak? Durum şu olacak : 

Bu serbest birleşmelerin verdiği evlenme ade
di tescilsiz kalacaktır. Bunların sayısı da mü
himdir. şöyle böyle 400 bin etrafında bir rakam. 
Bu serbest birleşme rakamına dikkat buyurma
nızı rica ederim, bu 400 bin etrafındaki serbest 
birleşmeler de eğer kendi hallerine bırakılır da, 
siz gidin evlenin dersek bu hiçbir zaman olmı-
yacak. Onlar zaten gidip evlenselerdi evlenir
lerdi. Kendilerinin durumlarını kanunlara uy-
durmamakta ısrar etmektedirler. Peki ne ola
cak ? Kendilerini karı - koca sayan bu ailenin 
çocuklarından bir iki tanesi meşru hale gelecek. 
Bu bir içtimai hastalıksa hastalığın fuvayyesi 
daha ortada duruyor, hastalığın virüsleri tesir
lerini yapmakta devam edecek. İkincisini, üçün
cüsünü doğuracak. Birinci nesepli, ikinci nesep
siz. Birinci ikincisine yan bakacak. İkinci birin
cisine ben de senin anandan babandan doğdum, 
diyecektir. Miras istiyecek, miras veremiyeceğiz. 
Birtakım nizalar tevali edecek. Sonra ne ola
cak bakınız : 

Bu kabil evlenmeleri biz tescil etmez de, yal
nız çocukları tescil edersek şöyle bir vaziyet ola
caktır : Bu evlenmelerden doğan çocukların bir 
kısmı tescil edilmiş olduğu halde nesepleri va
zıh ve sarih olacak; diğerleri evlenme tescil 
edilmemek suretiyle, ondan doğan çocuklar doğ
makta devam edecektir; çünkü bir erkek bir ka
dınla yaşamaya devam etmektedir. Bu serbest 
hayat devam ettiği müddetçe ikinci çocuk mey
dana çıkacaktır, bu ikinci çocuk gayrimeşru ka
lacaktır. Hulâsa bu hayat, bu serbest hayat 
devam ettikçe ikinci çocuk çıkacak, üçüncü 
çocuk çıkacak, büyüyecek. O zaman vaziyet 
şöyle olacak : Bir taraftan nesebi tashih edil
miş bir çocuk, diğer taraftan nesebi tashih edil
memiş kardeşiyle evlenebilecek. Tescil edilmi-
yen çocuklar miras da alamadıkları için daimî 
cengü cidal halinde, niza halinde bulunacak
lardır. 

Hulâsa, bu şekil sureti katiyede tecviz edil
mesi kabil olmıyan bir şekildir. Evli bir baba
nın bir kadınla münasebetinden meydana çıka
cak çocukların da bir kısmı meşru, diğerleri 
gayrimeşru addedilecek. 

Asıl, bendenizin, Adliye Encümeni mazba
tasından beklediğim, bunun tersine bir müta
lâa idi; o da şudur : Yani evvelâ evlenmeyi tes
cil edelim, bu, belki biraz kabili müdafaa olur-
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du; noktası idi. Kaldı ki buna da aklen imkân 
yoktur. 

Bu itibarla kanun teklifinin istihdaf ettiği 
üç nıevzudan, yani serbest birleşmelerden do
ğan çocukların ve serbest birleşmelerin tescili. 
Bu, şart ve elzem olduğu gibi, ayrıca nizam 
hükmü olarak da mevcut gizli nüfus vakaları
nın, doğum, ölüm, evlenme, boşanma gibi gizli 
vakaların taranması yoliyle tesbiti, tevsiki ve 
bu suretle cemiyetimiz içerisinde mevcut içti
mai huzursuzluğun önüne geçilmesi yerinde 
olur kanaatindeyim. Bu itibarla Adliye Encü
meninin teklifinin birinci maddesinde bu mak
satla mutlaka bir tadil yapılmasının lüzumu
na kaani bulunmaktayız. Bu husustaki takriri
mizi de ayrıca arz edeceğiz. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde görü
şürken, belki münakaşaları kısaltır mülâhaza
sı ile müsaadenizle bir iki noktayı daha arz 
etmek istiyorum. Belki sualler varit olabilir. 

Bu kanunun meriyet süresi üç yıl olacak
tır. Vakıa şimdi kabul edilen encümen mazba
tasına göre dört yıl olacaktır. Esasen Dahili
ye Encümeninden gelen teklifte de dört yıl
dır. Ne olursa olsun, dört yıl olması bendeni
zin şahsi kanaatime daha uygundur. Ama ka
nunun şümulü, yalnız çıktığı anda doğmuş olan 
çocuklara racidir. Ayrıca yürürlükten itibaren 
300 gün içinde doğanlara da raci olmasını lü
zumlu görüyoruz. Bu hususta tavzihe ihtiyaç 
vardır. O süre içinde doğmuş olan veya doğa
cak çocuklara şâmil olması diye tavzih edelim. 
Bir çocuğun doğması için âzami müddet 300 
gündür. Binaenaleyh kanunun meriyeti tari
hinde doğmuş olan veya 300 gün zarfında doğ
ması melhuz olan çocuklar, diyelim. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkındaki mâ
ruzâtım şimdilik bu kadardır. İleride ortiaya çı
kacak meselelere göre tekrar maruzatta bulun
mak üzere huzurunuzu terk ediyorum. 

REİS — Mehmet Ünaldı söyliyecek misiniz? 
MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Hayır. 
İhsan Aktürel. 
İHSAN AKTÜREL (Yozgad) — Muhterem 

arkadaşlar; itiraf edeyim ki bu kanun teklifinin 
iki tarafı da çok üzücüdür. Reddi de kabulü de 
mutlaka üzüntü tevlideden bir hüküm getirecek
tir. 

Kabulü üzüntülüdür. Çünkü, biliyorsunuz ki, 
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millet eanı ile, kanı ile inkılâp yaptı ve Medeni 
Kanun hiç şüphe yok ki inkılâplarımızın başın
da gelmektedir. Çünkü Medenî Kamın şeklen ve 
zahiren değil, medeni dünyaya bütün samimiyet 
ve varlığımız ile yönelmek mahiyet ve mânasını 
ifade eder. Zihniyet ve yaşayışta yönelme mâna
sına gelir. înkilâplarımızııı şeklî kısımları (başı
mıza giydiğimiz şapka gibi) şüphesiz zihniyeti
mizde bir tebeddül ve telâkkilerimizde bir inki
şaf yaratmış olmakla beraber bütün medeni dün
yaya sizinle ayni vasıftayız demek yetkisini ve
ren inkilâp, hukuki müesseselerimizdir. Sizin gi
bi bütün medeni hakları aynı şekilde paylaşıyo
ruz demek salâhiyetini haiz olabilmek, onu içten 
duymak ve yaşamakla mümkündür. 

Geçenlerde, belkî birçoklarımızın da man
zum olmuştur. Zannederim Hürriyet Gazetesin
de bir fıkrayı üzüntü ile okudum. Hatırımda 
kaldığına göre bir Alman'm memleketimizde yap
tığı tetkikat sonunda, memleketine dönünce ver
diği konferanslarda : Türklerde Medeni Kanun 
vardır fakat benim gezdiğim, gördüğüm yerlerde 
yine Türkler dört karı almaktadırlar, demiş. 
Üzülerek itiraf etmelidir ki bu söz bir hakikat 
payı taşıyor. Bilhassa köylerimizde bu, teaddüdü 
zevecat vakıası imam nikâhı dediğimiz usul yü
zünden devam etmektedir. Medeni Kanun çıkalı 
30 sene oldu. 30 senedir bizim Kanunu Medeni
nin bu yoldaki hükmü âdeta kitapta yazılı bir 
şekilde kaldı. Sebebi bu husustaki müsamahamız-
dır. Görülüyor ki seneden seneye nikâhsız evlen
melerden doğan çocuklar çoğalmaktadır bu, ka
nun, beşinci Af Kanunudur. Şuna inanalım ki 
her af kanununu mütaakıp bir af kanununun 
gelmesini teşvikten başka bir mâna taşımaz. Bu
nun hududu nerede bitecektir? Medeni Kanun ya 
vardır, ya yoktur. Var ise hükümleri cereyan et
melidir. öyle mahdut ve muayyen yerlerde değil, 
bütün memleket sathında. Kapatalım bu af yo
lunu göreceğiz Medeni Kanun hükümleri elbette 
yoluna gidecektir. Bu hususta esaslı ve ciddî 
tedbirler alınmalıdır. Bu kanun bilhassa, görü
yoruz ki şuradaki arkadaşlar yüzden fazla değil
dir. Bu kadar az bir ekseriyetle konuşulacak bir 
kanun değildir. Bunun üzerinde cidden çok dü
şünmeliyiz. Belki kanunlara karşı hürmetsizliği 
teşvik etmiyen başka bi» tedbir bulunabilir. 

İkinci üzücü nokta da birtakım masum ço
cuklar, şahsan günahları olmadığı halde bir ka
nunsuzluğun neticesinin tevlidettiği hicabı taşı-
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mak mevkiinde kalıyorlar; ama söylediğim gibi 
bîr azlığın günahını, inkilâbın en büyük eserine 
riayetsizlik şeklinde bütün milletin üzerine yük-
lemiyelim. Birçok Garp memleketlerinde de elbet
te bizde olduğu gibi gayrimeşru çocuklar meyda
na gelmektedir. Bunlar bu hususta elbette bir 
çare ve tedbir bulmuşlardır. Hükümetten rica 
ediyoruz, bu hususta bizi tenvir etsinler. Bu hal, 
mutlaka bize münhasır bir vaziyet değildir. Bil
hassa Medeni Kanunu aldığımız memleketler ne 
yapıyor bakalım, örnek aldığımız yerlerde de 
bu hal caridir. Onların tedbirlerini almak, aca
ba böyle her üç, beş -senede bir af kanunu ge
tirmekten bizi kurtaramaz mı? Esasen asıl fa
cia bendenizce buradadır, tekerrür eden bu 
aflar ile kanuna saygısızlığı âdeta teşvik edi
yoruz, diyoruz ki, siz Medeni Kanuna bakma
yınız, biz üç, beş sene sonra nasıl olsa bir af 
kanunu daha çıkaracağız ve sizin durumunuzu 
ıslah edeceğiz. Türk milleti namına inkılâpla
rı korumakla mükellef bulunan Büyük Millet 
Meclisinin bunu yapmaya hakkı yoktur.. Ben
deniz merak ettim, bundan evvelki kanunların 
zabıt ceridelerini karıştırdım. Hakikaten çok 
acıklı beyanlara şahit olmuş bu kürsü. Şimdi 
buradaki konuşmalarımızla onlara yeni bir şey 
katmış olmuyor, ancak tekrar ediyoruz. Bu ka
nunun çok geniş hükümler taşıması, yalnız ço
cukların cemiyet içerisinde utanç verecek mah
cup bir duruma düşüreceğini düşünmekten ile
ri gelmiştir. Ama diğer taraftan aile müessese
sinin zedelenmekten vikayesi de bir vazifedir. 

Bütçe Encümeni mazbatasında bir madde 
vardır, Allah bizi o maddeyi kabul etmekten 
korusun, diyorlar ki; evli bir erkek, evli olmı-
yan bir kadınla gayrimeşru münasebette bulu
nur ve çocuğu olursa bunu tescil edelim. Maz
batada bu maddeye muhalif kalan arkadaşlar, 
kadının da çocuklarında taaddüdü halinde de 
bu hükmün cereyan edebileceğini pek güzel te
barüz ettirmişlerdir, insaf buyurun arkadaşlar. 
Bir tarafta evli bir kadın var, onun da meşru 
çocukları bulunmaktadır. Kanunu Medeni aile 
müessesesinde evli erkeğin evlât edinmesini ka
rısının rızasına bağlı tutmuştur. Yani kadın 
rıza gösterecek, ondan sonra evlât edinilerek 
tescil edilecektir. 

Şimdi zina mahsulü çocukların, o ailenin ka
dını, kocası üzerine tescilini, bilmiyorum nasıl 
karşılıyacak ve buna nasıl tahammül edecek, 
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kendi çocukları gibi miras hakkına sahip olma- I 
sini hoş görecektir? Biz de ne hakla bunu bir 
hüküm altına alıyoruz ? (Bravo sesleri) Bir ma
sumu himaye edelim derken, birçok masumları 
mağdur etmekten hazer edelim. Arz ettiğim 
gibi bu kürsüden, bu hususta söylenmedik söz 
kalmamış, ben bunlara bir şey ilâve edebilmiş 
isem ne mutlu. Teklif ve ricam şudur : Bu lâ
yihayı tensibederseniz, tekrar Adliye Encüme
nine iade edelim. Adliye Encümeni gene hü
kümetin huzuru ile ve başka memleketlerdeki 
usuller ile mukayese ederek bunu yeniden mü
zakere etsin. Eğer şimdi izahat verirler ve baş
ka bir tedbir almanın imkânsızlığı hususunda 
bizi tenvir ve ikna ederlerse o vakit hiç olmaz
sa bu kanunu müeyyide altına alalım. Yani mü
tecasirlerine cemiyetin nizamına aykırı hareket 
etmenin pahalıya mal olacağını ihtar edelim. 
Böyle bir müeyyide koymak ve aftan vazgeç
mek bu işlerin azalmasını ve düzelmesini temin 
edecektir. 

Şimdi size bir geçmişten bahsedeyim : Bili
yorsunuz. Biz lâtin harflerini aldığımız zaman 
iki senelik bir intikal devresi kabul etmiştik. Bir 
çoklarınız gibi benedeniz de memurdum, iki se
ne zarfında tek harf kullanmadık. Vaktaki es
ki harflerin kullanılması için verilen iki senelik 
müddet bitti, mecbur olduk, gayret ettik; mu
vaffak olduk. Şimdi burada da bir intikal dev
resi kabul ederken çok müteyakkız olmak ve te
kerrürüne meydan vermemek lâzımdır. Böyle 2 
senede, 5 senede bir Af Kanunu çıkarmak af bu
yurun af müessesesini suiistimal olur; ve Kanı> 
nu Medeninin bize dünya muvacehesinde verdiği 
mevkii kaybettirir ve bunca emekler heder olur 
her halde. Medeni Kanunu dokunulmaz hale ge
tirmeli, kanuna ve ahlâka aykırı hareket edenler * 
hakkında hüküm getirirken çok teenni ile hareket 
etmeliyiz. Maruzatım bundan ibarettir. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar
kadaşlar, benden evvel konuşan İhsan Aktürel 
arkadaşımın dediği gibi, bu nesebi gayrisahih ço
cukların durumu hakkında bu Meclis kürsüsün
den söylenmedik bir şey kalmamıştır. Çünkü bu 
beşinci kanundur, buyurdukları gibi, birbirinin 
peşi sıra gelen beşinci istisnai kanundur. 

Memurlarına gönderdiği evrakın hepsinin 
üzerine, müstaceldir diyen âmirin, hakikaten 
müstacel bir iş geldiği zaman, o evrakın üzeri
ne vallahi müstaceldir, billahi müstaceldir de- I 
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mesi gibi, Türkiye umumi efkârında* bu kanu
nun istisnai bir kanun olduğumu ispat edebilmek 
için, kanunun başına vallahi son istisnai kanun
dur, billahi son istisnai kanundur demek mec
buriyetindeyiz. Beş tane birbiri arkasından ge
len istisnai kanun mevcut! Bu nasıl istisna. 
Şimdilik bunun tatbikatını kolaylaştırmak için 
muvakkat veya geçici hükümler koyuyoruz de
mekle, bendeniz, Medeni Kanunumuzun ana 
prensibine riayet ettiğimiz kanaatinde değilim. 

Medeni Kanun, aile hukukunda, Hüseyin Av-
ni üstadımızın buyurduğu gibi, tek evliliği ka
bul etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; Medeni Kanun kabul 
edileli 30 yıl olmuştur. Bu nasıl bir Medeni Ka
nundur ki, otuz yıldan beri tek evlilik müessese
si tatbik edilememektedir. Buna imkân da yok
tur. 

Biz istisnai hükümler koydukça, hiçbir zaman 
Medeni Kanun prensiplerini bu memlekette tat
bik edemiyeeeğiz. 

Bizim elimizde çok defa ileriye sürdüğümüz 
«memleket şartları» deyimi var!... Diyoruz ki; 
memleketimiz şartları, Medeni Kanunun bütün şü
mulü ile bütün hükümleri ile tatbik etmiye mü
sait değildir. 

Arkadaşlar; bana öyle geliyor ki, bu «mem
leket şartları» tâbirini her zaman lüzumundan 
fazla kullanıyoruz. 

Prensiplerin her memlekette tatbiki ayrı ayrı 
olabilir. Fakat bu tatbikat prensibin istihdaf 
ettiği gayelere varmalıdır. 

Bir prensip mevcuttur, ama nazari olarak 
kürsüde talebelere öğretilir, tatbik edilmez, bu 
şekilde, bir prensip mevcuttur nasıl diyebiliriz? 

Türk Medeni Kanununa itimat etmiş, Türk 
Medeni Kanununa göre evlenmiş, Türk inkılâ
bını benimsemiş bir kadın kabul edelim. Bu ka
dın bir erkekle evleniyor. Kendisi bilhassa ni
kâh yapılması hususunda Medeni Kanuna güve
nerek ısrar etmiştir, nikâhlanmıştır. Adam Me
deni Kanunu çiğnemiştir. Medeni Kanuna hür
met eden insanı ve çocuklarını kanuna riayet 
etmiyenle aynı duruma düşürürsek biz Meclis 
olarak inkılâbın müdafiiyiz diyebiliriz zannet-' 
miyorum, buna imkân yoktur, arkadaşlarım. 
Memlekette nesebi gayrisahih şu kadar çocuk 
var. Zaten evlenme memurunun önüne gitseler 
evlenebilecekler deniyor. Ama düşünelim biz 
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vâzıı kanunun işini kolaylaştırmak için pren
sipleri yaymayı istiyorsak biz müeyyideler koy
mak mecburiyetindeyiz, Bugünkü şartlar buna 
bir çare aranmasını icabettiriyor. Geçici, is
tisnai hükümler getiriyoruz. Fakat bir defa da
ha Medeni Kanunun tatbiki için neler yapılma
sı lâzımgeldiği üzerinde durmuyoruz. Memle
ketin şartları bunların üzerinde düşünmemizi 
icabettiriyor. Fakat her hangi bir mevzuda, me
selâ bu nesebi gayrisahih çocuklar mevzuunda 
memleketin şartları prensiplerden ayrılmayı 
icabettirmez. Fakat bu prensiplerin tahakkuku 
için gerekli tedbirleri, çareleri düşünmek, bul
mak icabediyor. Evvelâ bu şekilleri bulalım, o 
hükümlerin yanında bunları da derpiş edelim, 
ona aklım erer. Fakat bu çareler tezekkür edil
medikten sonra bu hükümlerin burada ileri sü
rülmesi asla ve kafa bir fayda temin etmez. Bu 
hükümler sadece Medeni Kanunun hükümlerini 
çürüten hükümlerdir. Bu şekilde hareket Me
deni Kanunu bihakkın tatbik etmek vazifesin
den kendimizi ayırmak olur, Medeni Kanun bi
zim ancak hukuk edebiyatımızda, hukuk litera
türümüzde kalır. Fakat Türk içtimai hayatında 
Medeni Kanun yürümez arkadaşlar. Benim mâ
ruzâtım budur. Bunu Adliye Encümenine iade 
edelim, bunun aile hukuku sahasında nasıl tat
bik edileceğini formüle etsinler, ondan sonra da 
bunları geçici madde olarak getirsinler. (Çok 
doğru sesleri) 

REİS — Nusret Kirişçioğlu (Yok sesleri) 
îzzet Akçal. 
ÎZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşlar; 

eğer benden evvel konuşan arkadaşlarım Ka
nunu Medeninin ana hükümlerine bu teklifin ta
ban tabana zıt olduğunu,, iddia etmemiş ve tek
lifte taaddüdü zevcat kokusu vardır, diye cüm
leler sarf etmemiş olsaydılar söz almıyaeaktım. 
Huzurunuza getirdiğim teklif bir zaruretin ifa
desidir. 

Profesör Hüseyin Avni Göktürk arkada
şım rakamlar verdiler ve dediler k i ; «Bugün 
1.5 milyon çocuk tescil edilmemiş durumdadır. 
bunların durumunu ıslah etmek lâzımdır.» Dâ
vamız budur. Bunun dışında taaddüdü zevcat 
kokusunu asla hissetirecek bir hüküm sevk et
memiş bulunmaktayız. Evli olmıyan kadınla er
keğin tescilini istemekteyiz. Evlenme memuru 
ortadan kalkacak, nüfus memuru bunları tescil 
edecek. 
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BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Deftere 

yazacak. 
ÎZZET AKÇAL (Devamla) — Bahadır Bey

efendi, bu kürsü serbesttir, siz de gelir, bu kür
süye çıkar, fikirlerinizi arz edersiniz. Beş sene
dir buradasınız. Ben, milletin bir derdine temas 
ediyorum ve vazife yaptığıma kaaniim. 

Daha evvel dört kanunla tescil edilmiş ço
cuk adedi beş milyonun üstündedir. 2330, 2578 

, sayılı kanunlarla (3 227 318) doğum, (1 849 518) 
ölüm, (923 235) evlenme kaydedilmiş bulun
maktadır. 4727 sayılı Kanunla da gene 
(1 183 707) doğum, (347 707) ölüm ve (335 782) 
evlenme kaydetmişiz. 

5524 sayılı Kanunla 1 333 234 doğum, 351 959 
ölüm, 366 886 evlenme kaydetmiş bulunmakta
yız. 

Bu dört kanunla kaydedilen çocuk adedi 
5 744 259 dur. Aded üzerine bilhassa arkadaşla
rımın nazarı dikkatini celbetmek isterim, bu 
24 milyon nüfustadır. Ve bu doğum rakamla
rından mühim bir kısmı birleşmelerden doğan 
çocuklara aittir. -m 

Son zamanlarda yapılan mevzii denemeler
den birkaç rakam vereceğim : 

Meselâ Bayburt'ta son yapılan denemede 
4 587 kayıt haricinde nesebi sahih çocuk, 6 787 
nesepsiz çocuk tesbit edilmiştir. 

Ortada bir vakıa vardır. Nesebi sahih ve 
gayrisahih olarak 1,5 milyon çocuk bugün tes
cil edilmemiş durumdadır. Bunları ne yapaca
ğız? Bunları tescil ettirmek mecburiyetindeyiz. 

Asırlık itiyatları, arkadaşlarımın söylediği gi
bi, onbeş senede, yirmi senede, yirmibeş sene
de bertaraf edebilir miyiz? Bertaraf edemeyiz. 
Hiebir cemiyet bu kadar kısa bir zamanda bun
ları bertaraf edebilmiş değildir. 

Evli olan bir adamın başka bir kadından 
doğmuş olan çocuğunun tescili bugün müm
kündür. Evli bir adam başka bir kadından do
ğan çocuğunu tanıyamaz. Fakat ; çocuğun ne
sebi tashih ve tescil edilebilir. Bu hüküm Kanu
nu Medenide yer almıştır. Kanunu Medeniye 
olan mugayereti ancak burada kendini gösterir. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Daha ne 
istiyorsun? 

* İZZET AKÇAL (Devamla) _ Nesebi gayri 
sahih olan çocuk mirastan yarı hisse alır, nesebi 
sahih olan ise tam alır. 
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Cemiyetin asırlık itiyatlarını böyle kısa bir 

zamanda bertaraf etmek imkânını bulamayız. 
Cemiyetimiz üzerinde uzun çalışmalar yapmak 
ve zaman zaman böyle tasfiye kanunları ile işi 
düzenlememiz lâzımdır. Evlilik dışında doğan 
çocukların mahkeme kararı ile tescilleri ve evli
lik halinde doğanların idari yol ile keza 
tescili mümkündür. Ama, mahkeme ve idare 
makamları kendilerine verdiğimiz vazifeleri ifa
da pek fazla zorluk çekmektedirler. Aciz için
de demiyeyim, fakat zorluk çekmektedirler. 
Kuvvetli bir tahminle üçyüz bin evli olmıyan 
erkekle evli olmıyan kadın bir arada yaşamak
tadırlar. Bunlara, evlenme dairesine gidin, tes
cilinizi yapın, ondan sonra çocuklarınızı tescil 
edceğiz mi diyeceğiz. Biz teklifimizle bu mua
melelerin kolayca ifasını temin maksadını is
tihdaf ettik. 

Arkadaşlar; bizim dâvamızda, Kanunu Me
deninin ana prensiplerine bir aykırılık yoktur, 
bunu böylece kabul etmek lâzımdır. Yalnız mi
ras hakkındaki hüküm hariç olmak üzere, bu 
kısımları kısa bir zaman zarfında düzeltmek im
kânı olmadığına göre, meşruiyet vermek ieabe-
der. Aksi takdirde büyük dâvalar meydana çı
kacaktır, cinayetlere mahal vermiş olacağız. Ev-
lenmler bizde pahalıya mal olmaktadır. Köy
lerde okuma yazma bilenlerin adedi pek azdır. 
Birçok köylerde muhtar okuma yazma bilmez. 
Bunu burada itiraf etmekte dâvanın delili bakı
mından fayda vardır. Köylerimizde kız ile erkek 
düğünü yapılıyor, çocukları oluyor; çocuğun as
kerlik veya evlenme zamanı geliyor. Ancak, 
mecburi vaziyette evlenme muamelesi yapıl
maktadır. Tescil kanunları çıkmasa idi yüz bin
lerce evlenme ve bir hayli doğum, kayıt harici 
kalacaktır. 

Evlenme pahalı bir müessesedir : Doktor her 
kaza ve nahiyede bulunmaz, şehre doktorun bu
lunduğu yere gidecekler, para sarf edecekler, ev
lenme muamelesini tekemmül ettirmel^şiçin ha
na, yola para sarf edecekler. Ekseriya bu kül
fetten bu masraftan kaçmıldığı için tescillr ya
pılmamıştır. Bu vakıa inkâr edilmez, cerh edi
lemez. Biz her hangi sebepten ileri gelirse gel
sin, tescil edilmemiş olan çocuklarla birleşmele
rin tescilini hedef ittihaz ettik. Yani, kadın da er
kek de evli değilse, evlenme memurunu aradan çı
karıyoruz. Masraf yaptırmadan, memur ayağına 
gidip evlenmeyi rızalariyle tescil edecek. Adalet 
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Komisyonu çocuğu olan ve birlikte yaşıyanların 
evliliklerinin tescilini kabul etmemiş. Niçin bunu 
kabul etmemiş de çocukların tescili işini kabul 
etmiş? Bunun üzerinde durmak lâzımdır. Asıl 
Kanunu Medeniye aykırı olmıyan cihet, bizim 
teklifimizin bu kısmıdır. 

İhsan Bey bir sual tevcih ettiler: «Kanunu 
Medeniyi kabul edeli 30 sene oldu bütün hükmü 
ile ne zaman tatbik edilecek?» dedi. Kanunu Me
deninin ana müesseselerinin iyi işliyebilmesi, an
cak tatbik şeklini kolaylaştırmakla mümkündür. 
Nitekim Adalet Bakanlığı bu derdin üzerine par
mağını basmıştır, profesörlerden, tatbikcil erden 
müteşekkil bir komisyon kurmuştur bu komisyon 
1,5 seneden beri üzerinde çalışmaktadır. Türk 
Kanunu Medenisinin ana prensiplerden inhirafı 
Adalet Bakanlığı asla düşünmemektedir. Bunu 
Sayın Osman Şevki Çiçekdağ acık olarak söyle
miştir. Bu komisyonda çalışan arkadaşların zih
niyetini bilmekteyiz ama tatbik şeklinin değişti
rilmesi düşünülmektedir. Bizim bu teklifimizin 
Kanunu Medeniye mugayir olup olmadığı nokta
sından tetkikini Adalet Vekili Sayın Çiçekdağ 
bu komisyondan istemiştir. Komisyon bizim tek
lifimizin istisnai bir kanun olarak çıkması neti
cesine varmış ve onun üzerine Adalet Bakan
lığı da teklifimizi tetkik eden komisyonlarda mu
tabakat beyan etmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, teklifimizle itiyatların teş
vik edildiği konusunda arkadaşlarımdan birisi ıs
rarla durdu. Evet dördüncü kanun çıktı, beşin
ci kanun teklifini yapmış bulunmaktayız. Fakat 
itiyatların teşvikine müncer olacağını tahmin 
etmiyoruz. Profesör Hüseyin Avni Göktürk ar
kadaşımın izah ettiği veçhile, biz kanunun neşri 
tarihine kadar olan bir buçuk milyon tahmin 
ettiğimiz kayit harici çocukların tescilini isti
yoruz ve kanunun neşrini takibeden 300 gün 
zarfında doğan çocuklar da bu meyanda tescil 
edilecektir. Ama 300 gün geçtikten sonra do
ğanları asla düşünmemekteyiz. Seneler sonra ve 
eğer yine kanunu Medeninin ana prensiplerine 
sadakat göstermek suretiyle eşkâle taallûk eden 
hükümler üzerinde bir tadil yapılmazsa, belki 
tescil edilmiyenlerin adedleri yine böyle bir bu
çuk milyona yakın bir rakam ifade ettiği tak
dirde yine böyle bir kanun teklifi gelecektir ve 
gelmesi de lâzımdır. Aksi takdirde suç adetleri, 
bugünkü ağır suçlar adedinin üstüne çıkmış 
olacaktır. Evvelki kanunla tescil ettiğimiz ço-
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euklar adedi beş milyon yedi yüz bin küsurdu, 
bunun mühim miktarı evlilik haricinde doğan 
çocuklara aittir. Şimdi bir buçuk milyonu da 
buna ilâve ediyoruz. Verdiğim istatistik devle
tin en salahiyetli ve en alâkalı makamından 
alınmıştır. 

Biz teklifimizi huzurunuza getirmekle vazi
femizi yaptığımıza kaniiz. Takdir Yüksek Hey
etinizindir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REÎS — Servet Sezgin. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar, İstiklâl Harbinden hemen sonra • 
Medeni Kanunu kabul etmekle, Türk Milleti 
medeniyete ne kadar sıkısıkıya bağlı olduğunu 
bir kere daha göstermiş bulunmaktadır. Bu se
beple en büyük inkilâplarımızdan olan medeni 
hukuk inkilâbmdan her hangi bir fedakârlık 
edilmesi noktasından, bilhassa hukuk mezunu 
olan hiçbir arkadaşın rıza göstermesine ve bu
na tahammül etmesine imkân yoktur. 

Biz Adliye Encümeninde bu teklifi bu zavi
yeden tetkik ederek medeni hukukun bilhassa 
kabul ettiği monogami sistemine asla ve hiçbir 
suretle bir muhalefeti olmadığına şahit olduk. 
Bu teklifte hiçbir zaman taaddüdü zevcat me
selesi mevzuubahis değildir. Birden fazla evlen
meyi kabul mu ediyoruz? Hayır Sadece ana ve 
babanın kusuru ile dünyaya gelmekten başka 
günahı olmıyan zavallı çocukların meşruiyeti
ni tanımak istiyoruz. 

Bu, memleketimizde miras hukuku bakımın
dan büyük bir ehemmiyet kesbetmektedir. Tek
lif sahipleriyle Adalet Encümeninin ayrıldığı 
nokta bilhassa şurasıdır : Muhterem profesör 
bu kanun teklifinin mucip sebeplerini Medeni 
Kanunun tatbikatına henüz alışılmamış olma
sında bulmaktadır ki, biz asıl kanun dışı bir
leşmeler olmasını ve bunlardan tescil edilemi-
yecek durumda çocuklar olmasının yegâne 
sebebini bu faktörde görüyoruz. Faktör sadece 
bu değildir. Kanun dışı evlenmeler, iklim, zi
rai, iktisadi ve kültürel sebeplerden ileri gel
mektedir. işi bu zaviyeden alınca ve böyle mü
talâa edince hükümleri de buna göre vaz'etmeyi, 
Medeni Kanunun mirasa mütaallik hükümleri 
dışında hiçbir muhalefete yer vermemeyi düşün
dük. (Zirai sebep nedir sesleri). 

Arz edeyim, bizim memleketimizde, Türk mil
letinin % 78 - 80 ni ziraatle iştigal eden köylü
lerden ibarettir. Ziraatimiz yakın zamana kadar 

1956 OTİ 
sabanla yürütüldüğü için bunu yürütecek kola 
ihtiyaç vardır; köylü kadınlarımız genç yaşta 
evlenmekte ve toprak bunları 30 yaşma varma
dan yıpratmaktadır. Kuvvetli kalan erkek yeni
den evlenmek ve yeni sabanlarına yeni çocuklar 
bulmak -ihtiyacını duymaktadır. Bu sebeple de 
mütemadiyen yeni kadına gitmekte ve bunun 
neticesi olarak da yeni evlenmeler, kanunun mü
saade etmemesi neticesi gizli evlenmeler vuku-
bulmaktadır. 

Arkadaşlarımızın izah ettikleri gibi, diğer 
taraftan bir babanın müseccel evlenmesinden 
doğan çocuk babadan tam miras almakta, diğer 
evlenmesinden doğan çocuk ise yarım mirastan 
istifade eylemekte binnetice kardeşler arasında 
miras dolayısiyle büyük ihtilâflar doğmaktadır. 

İklim sebepleri, bizde bu sebep kendini pek 
hissettirmez. Ama Arabistanda bilhassa tabiat 
icabı kız çocuğu fazla doğmaktadır. Orada kız 
çocuklarının islâmiyetten evvel diri diri kumlara 
gömüldüğü malûmdur. Bundan dolyıdır ki Ba
kara suresinde, bu hareketi önlemek için âyet 
vardır. Cavada aksine, erkek çocuk fazla doğmak
tadır, orada da poliantri vardır. Şimdi bu tabiat 
kuvvetine diğer kültürel sebepleri, sosyal sebep
leri, iktisadi sebepleri ve faktörleri de ilâve ede
biliriz. Binnetice bu çocukların miktarı istatis
tiklerin bildirdiği üzere bizde bu gün bir buçuk 
milyona baliğ olmaktadır. Bu realiteler karşısın
da ziraatin iptidailiği, sosyal durumun ve kültü
rün geriliği giderilmedikçe, bizde kanun dışı ev
lenmeler husule gelecek ve nesebi gayrisahih ço
cuklar mevcut olacaktır. Bu vaziyet karşısında 
ana ve babanın kusurlarını çocuklara yükleme-
mek için çocukların durumunu ıslah etmek, on
ları piç vaziyetinden kurtarmak ve sahih bir va
ziyete getirmekte içtimai bir zaruret vardır. An
cak bu istisnai yolu, faktör zail olduktan sonra 
tekrar istememekteyiz. Buna karşı Adliye Komis
yonu olarak düşündük, dedik ki, öte taraftan ka
nun dışa evlenen kimselerden husule gelecek ço
cukların yeniden tescili nazarı itibara alınır. 
Ancak bu halin devam etmemesi lâzımdır. Ev
lenmeyi kabul eden herkes, bilhassa köylülerimiz 
de bugün Medeni Kanun hükümlerine göre ev
lenme memuru huzuruna gelmektedirler. Bu 
ihmallerin kanun himayesine alınmasını ter-
vicetmemekteyiz. Bilsinler ki artık vâzıı 
kanun bunları himaye etmiyecek ve bu 
gibi çocukların vaziyeti tehlike arz ede-
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eektir. Komisyonumuz bütün faktörleri nazara I 
alarak ve işi fazla hassasiyetle göz önünde tuta
rak arkadaşımızın teklifini bu bakımdan değiş- | 
tirdi. Sadece çocukların durumunu ıslah ve gay-
rimeşru vaziyetten kurtarmak istedik. 

Arz ettiğim faktörler ve zaruretler karşısında 
şimdilik bunun önüne geçmek imkânı yoktur. 
yalnız istisnai bir tedbir olarak zaruretler ve 
icaplar karşısında kabul edilmiş olan bu lâyihada 
kanun ruhuna asla bir muhalefet mevcut değil
dir arkadaşlarım. 

REÎS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair bir takrir vardır. Acaba encümen konuşa- -
cak mı? (Ekseriyet yok sesleri) Encümen konu
şacaksa ondan sonra bir mebusa söz verdikten 
sonra kifayeti müzakereyi reye koyacağım. Hü
kümet adına konuşmak istiyen var mı efendim? 

Efendim, kifayeti müzakereyi reylerinize arz 
ediyorum. | 

1. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, 
Malatya vilâyetine bağlı köylerin yolları ile köp
rülerinin yaptırılması için ne düşünüldüğüne da
ir sualine Nafıa Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun 
tahrirî cevabı (7/82) 

• % 10 . IH . 1955 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

1. Seçim mmtakamda devlet, vilâyet, kaza, 
nahiye, köy yolları ve köprüler hakkındaki soru
larıma cevap verilmişti, aynı vaziyette durmak
tadır. Fiiliyata geçileceğini kuvvetle ümidet-
mekteyim. Ancak köy yolları ve köprüleri ma
hallince başarılacak bir iş değildir. 

2. Darende'nin içinden devlet yolu geçmek
tedir, Darende coğrafi vaziyeti itibariyle bir 
hususiyet arz ediyor. Mahalleler birbirinden te
pelerle ve ırmaklarla ayrılmıştır. Kaza hududu 
içinde üç ırmak birleşmektedir. Kazanın uzun
luğu 15 kilometredir. Evvelce de arz ettiğim gi
bi mahallelerden geçen devlet yolunun Sırakoz, 
Şeyhli, Baytarbağı mahallelerinden de geçiril
mesini dilemekteyim! îmkânı olmazsa bu mahal
lelerle Fenk köyünün devlet yoluna bağlanması 
bir kolla mümkün olur, müracaat ediyorlar. 

.1056 « M 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Aleyhin

de konuşacağım. 
RElS — Buyurun. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen

dim, arkadaşlarımız gayet esaslı prensip mesele
leri ortaya atmışlardır. Tenevvür etmiş değiliz. 
Bu prensipler ve meseleler üzerinde taraflar ay
rılmıştır. Meclisi şiddetli bir münakaşaya gö
türmekte olan bir mevzuu, bu kadar mühim bir 
kanunu kifayeti müzakere takriri ile müzakere
den kaldırmak doğru değildir. Onun için kifa
yeti müzakere takririnin reddini talebederim. 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Reis Bey usul 
hakkında söz istiyorum. 

REÎS — Efendim, ekseriyetimiz azalmıştır, 
12 Nisan 1955 Çarşamba günü saat 15 te toplan
mak üzere İnikadı tatil ediyorum. 

I Kapanma saati : 18,10 

Irmak kenarındaki bu yerleri Sofular, Bicir, 
Çörmü, Paluka, Alvar, Akbaba, Kızılmağra, Yu
karı, Aşağı Selimli, Kaynarca, Ayvalı, Mezgi-
dan, îsbekcir, Karadiğin, Mığdı ve emsali diğer 
köyleri birbirine bağlamak için ırmak üzerine 
köprü yaptırmak köy yollarını ikmal etmek za
ruridir. Beş dakika mesafesi olan köy halkı bir
birine gitmek için köprüsüzlükten, yolsuzluktan 
10 kilometre dolaşıyor. Hayvanlarına da bu sı
kıntı ile bakıyor. 

"Sayın Dahiliye ve Nafıa vekillerinin ne dü
şündüklerinin yazılı olarak bildirmeleri için, 
delâlet buyurmanızı saygı ile rica ederim. 

Malatya Mebusu 
Nuri Ocakcıoğlu 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 7.IV.1955 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 195 

T. B. M. Meclisi Reisliğine, 
Ankara 

11. III . 1955 gün ve 117-4891/7-82 sayılı ya
zı karşılığıdır : 

Malatya vilâyetine bağlı köylerin yollan 

• • +mm • ı 

B — TAHRİRÎ SUAL 
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ile köprülerinin yaptırılması için ne düşünül
düğüne dair Malatya Mebusu Nuri Ocakçıoğlu 
tarafından verilen tahrirî sual takririne ait ce
vabın ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Malatya vilâyetine bağlı köylerin yolları 
ile köprülerinin yaptırılması için ne düşünül
düğüne dair Malatya Mebusu Nuri Ocakçıoğlu 
tarafından verilen tahrirî sual takriri aşağıda 
cevaplandırılmıştır : 

Darende içinden devlet yolunun geçişi en 

1965 Ö : 1 
iyi şekilde tesbit edilerek, istimlâk muamele
leri ve ihalesi buna göre tekemmül ettiril
miştir. 

Mevzuubahis olan teklif, tesbit edilmiş gü
zergâhtan teknik ve malî bakımdan daha üs
tün değildir. 

İltisak yolu hakkında ise tetkiki mütaakıp 
bir mütalâa yürütülebilinir. 

Sofular, Bicir, Çörmü, Paluka, Alvar, Ak
baba ve diğer ilgili -köylerin biribiri ile muva
salalarını temin maksadiyle Tohma çayı üzeri
ne yaptırılması istenilen köprü 1955 yılı içinde 
mahallen <etüd ettirilerek bu etüdün vereceği ne
ticeye göre- gereği yapılacaktır. 

TASHİHLER 

Bu İnikat Zabıt Ceridesine bağlı matbualarda aşağıdaki tashihler yapılacaktır : 

S. 
sayısı Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

171 e ek 
171 e ek 
197 
197 
197 
197 
197 
197 

1 
1 
5 
5 

.6 
6 
6 
8 

1 
.2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 

7 
13 
42 
5 
1 

36 
36 

35 - 36 

mahkesinin 
bilriliğinin 
buna nazaran zamimeten 
mütalâası 
bulunması 
bağlılığı 
teklifi 
Kaidenin tanınmasına muhali
fim. 

mahkemesinin 
birliğinin 
buna zamimiten 
muhassalası 
bulunmaları 
başlığı 
telifi 
Kadının tanınmasına muhali
fim. 

T. B. M. M. Matbaası 



Devre : X 
içtima: 1 S. SAYISI : 171 e ek 

Ahmet Güngör'ün mahkûm olduğu cezanın affı hakkında Adliye 
Encümeni mazbatası (5/9) 

•âliye Encümeni mazbatası 

T.B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 5/9 
Karar No. 31 

5 .JY . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Eskişehir'in Yakakayı köyünden 1930 doğum
lu Mustafaoğlu Ahmet Güngör'ün kıtasından 
firarı dolayısiyle 190 ncı Piyade Alayı Mahke-
sinin 24 . XI . 1953 tarih ve 53/22 esas ve 
53/385 - 20105 karar sayılı ilâmiyle bir ay 20 
gün müddetle hapis cezassiyle mahkûmiyetine, 
hali firarda kaldığı 7 günün askerliğinden sayıl
mamasına ve kıtasına duhul tarihi olan 10.XI. 
1950 gününden firar tarihi olan 3 . III . 1951 
gününe kadar geçen 113 günlük askerlik hizme
tinden 31 gününün askerliğinden sayılmamasına 
ve netieeten 38 gün noksan askerlik hizmetinin 
tamamlattırılmasına dair verilen asli ve fer'î ce
zaların affı Arzuhal Encümeninin 11 . XII . 1954 
tarihli raporu ile encümenimize havale edilmesi 
üzerine encümenimizce yapılan müzakere sonun-, 
da Ahmet Güngör'ün mahkûm olduğu bu ceza
ların affına ekseriyetle karar verilerek dosya 
yüksek makamınız delaletiyle Umumi Heyete su
nulmuş idi. Büyük Millet Meclisi Umumi Heye
tinde geçen müzakere sırasında Trabzon Mebusu 
Mahmut Goloğlu'nun nazarı dikkate alman tak
riri gereğince Ahmet Güngör 'ün mahkûm olduğu 
cezaların infaz edilip edilmediği hususları göz 
önünde tutularak bir kere daha tetkikine karar 
verilmiş ve dosya tekrar encümenimize tevdi edil
miş olmakla infaz keyfiyeti alâkalı resmî merci
lerden sorulduktan sonra icabı düşünüldü: 

Mahkûm Ahmet Güngör'ü 190 ncı Piyade 
Alayının 8 nci bölüğünde askerlik vazifesini gör
mekte iken Koreye gidecek Birliğe gönüllü olarak 
katılmış ve ancak bu sırada babası vefat ettiğin
den, yalnız kalan annesini görmek ve müstacel 
işlerini tesviye etmek, merbut olduğu Birliğin 
hareketinden evvel yetişmek şartiyle kıtasından 

vâki izin isteği reddedilince, 3 . XI . 1951 tari
hinde izinsiz ayrılarak köyüne gidip annesini ve 
efradı ailesini görüp 11 . XI . 1951 tarihinde, 
kendiliğinden kıtasına iltihak etmiş ve kı^asiyle 
birlikte Kore'ye gidip bütün askerî hareketlere 
ve harblere iştirakle yararlıklar göstermiş ve ken
disine verilen hapis cezası ile fer'î cezanın da 
bu güne kadar infaz edilmemiş olduğu, mahkeme 
kararı ve dosyada mevcut resmî belgelerden an
laşılmıştır. 

Şu hale göre Ahmet Güngör'ün, Kore Birli
ğine gönüllü olarak iltihakla, bilriliğinin henüz 
memleketten ayrılmasından önce babasının ölü
mü gibi çok ağır bir felâketin vukuu karşısın
da, aile yuvasının durumunu tet]rilş, onları te
selli ve hayatta yegâne sağ Iralan annesini gö
rüp helâllaşmak gibi tamamen insani mülâha
zalara ve zaruri ihtiyaçlara dayanan izin iste
ğinin tervicedillmemesi dolâyfsiyle, kıtasından 
8 gün gibi kısa bir müddet için izinsiz ayrıla
rak köyüne gidip, yine kendi ihtiyariyle kıta
sına döndüğü görülmüş ve bu şartlar ve sebep
ler altında işlenen fiil muvacehesinde, Kore'ye 
gönüllü giderek, orada yararlık gösteren bir 
askerin Büyük Millet Meclisinin İûtuf ve mer
hametine lâyık olduğu neticesine varılmış ve 
bu itibarla mahkûm olduğu hapis cezasiyle fer'î 
olan fazla askerlik cezalarının affına ittifakla 
karar verilmiştir. 

Umumi Heyete arz edilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Konya 

H, özyörük 

Bu Mazbata Muharriri 
Çanakkale 
8. Sezgin 



Bu Mazbata Kâtibi 
Kocaeli 

S. Dinçer 
Antalya 
E. Karan 

îmzada bulunamadı 
Çoruh 

M. önal 

Amasya 
/ . Olgaç 
Çankırı 

G. Boynuk 

Çorum 
Babasının da ölümü 

üzerine kaçtiğı, bu defa 
öğrenildiğinden, evvel

ki fikrin hilâfına affa 
taraftarım. 

M. K. Biber oğlu 

Denizli 
/ . Hadtmhoğlu 

Erzurum 
Z. Çavuşoğlu 

izmir 
A. Güngören 

Konya 
T. F. Baran 

Muğla 
V\ özsan S 

Erzincan 
S. Perinçek 

îmzada bulunamadı 

Erzurum 
H. Ş. İnce 

Kırşehir 
M. Mahmudoğlu 

• Kütahya 
8. S. Nasuhoğlu 

Sivas Yozgad 
Ecevit M. Ataman 

ADLİYE ENCÜMENİNİN TBKLlFÎ 

Ahmet Güngör'ün Mahkûm olduğu Cezamn 
Affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Eskişehir Vilâyetinin Yaka-
kayı köyünden Mustafaoğlu 1930 doğumlu Ah
met Güngör'ün 190 ncı Piyade Alayı Askerî 
Mahkemesinin 24 . XI . 1953 tarih ve 53/22 
esâs ve 53/385 - 20105 karar sayılı ilâmiyle mah
kûm olduğu bir ay 20 gün müddetle hapis ve 
38 gün askerliğinden sayılmamasına dair ceza

lar affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 3. —- Bu kanunun hükmünü icra
ya Adliye ve Millî Müdafaa vekilleri memur
dur. 

( S . Sayısı : 171 e e k ) 



Devre : X 
îçüma: 1 S. S A Y I S I : 

Rize Mebusu İzzet Akçal ve Niğde Mebusu Hüseyin Avni Gök
türk'ün, Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan çocukların 
cezasız tesciline dair kanun teklifi ve Dahiliye, Adliye ve Bütçe en

cümenleri mazbataları (2 17) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Tescili edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan çocukların cezasız tescillerine dair tarafımızdan 
hazırlanan kanun teklifi ile esbabı mucibesi ekli olarak sunulmuştur. 14. V I . 1954 

Rize Mebusu Niğde Mebusu 
/ . Akçal Prof. Dr. H. A.Göhtürk 

ESBABI MUCİBE 

Medeni Kanuna aykırı birleşmelerle bunlardan doğan çocukların tescilini ve gizli kalmış nü
fus vakalarının cezasız olarak kaydını tazammun eden 5524 sayıltı Kanun üç yıl yürürlükte kaldık
tan sonra 7 . I I . 1953 tarihinde sona ermiştir. Mezkûr kanunun onuncu maddesiyle valilerin sık 
sık tarama yaptırarak köy ve şehirlerde tescil edilmemiş vaka bırakılmamasma itina gösterilmesi 
vâzıı kanunca derpiş edildiği halde ancak kanun yürürlüğe girdikten iki yıl sonra 1952 malî yılı 
bütçesine bu maksatla 27 000 liralık ödenek konulabildiğinden bu vazife liâyıkiyle yapılamamış
tır. 

Yapılan incelemeler, tarama ödeneği verildiği sene içinde taramasız ilk iki yılın hemen hemen 
yekûnuna yakın vaka tesbit ve tescil olunduğunu göstermektedir. 

5524 sayılı Kanunla istihdaf edilen gayenin her üç yılda da sadece müracaatla yetinilmiyerek 
memurları dolaştırmak suretiyle gizli kalmış vakaları mahallerinde tesbit yoliyle daha kolay ve 
müsmir bir şekilde elde edileceğini fiiliyat meydana koymuştur. Buna rağmen üç yıllık süre 
içinde 366 bini Medeni Kanunumuzun neşrinden evvel ve sonra resmî nikâha müstenit olmaksı
zın karı, koca hayatı geçiren ve kütüklere intikal ettirillemiyen evlenmelere ve 1 300 000 i de bu 
yaşayışın meydana getirdiği tescil edilmemiş çocuklara ait olmak üzere 2,5 milyon gizli kalmış 
vakanın tescili sağlanmıştır. Bu da memleketimizde her zaman yüz binleri aşan bu olayların mev
cut olduğunu ve alışılmış, köklü itiyatların halkımızı bu yolla sevk ettiğini belirtmektedir. 

Evlendirme memuru huzurunda yapılmış akde müstenit olmıyan birleşmeleri Kanunu Medeni 
evlilik addetmediği ve bunlardan doğan çocukların sahih nesepli olarak babaları yanma tesciline 
prensip ve sistem itibariyle müsaade eylememektedir. Buna karşılık memleketin her tarafında bir de 
fiilî birleşme ve bu birleşmenin mahsulleri mevcuttur. Ve bu nevi çocuklar medeni ve insani haklar
dan mahrumdur. Bu yüzden zaman zaman böyle muvakkat kanunlarla (Medeni Kanunumuzu devamlı 
zedelemeden) içtimaî bir zaruret olarak bu vakaların tescili cihetine gidilmesi yerinde bir harekettir. 

Vatandaşların 5524 sayılı Kanundan tam olarak faydalanamadan müddetin bitmesinden bu ihti
yacı karşılamak için mezkûr kanunun yürürlük süresinin temdidi düşünülmüş ise de aradan 16 ay 
geçmiş olması hasebiyle tedvin tekniğine uymıyacfğmdan yeni bir kanunla eski hükümlere tamamen 
mütenazır ve sadece evlenme ve bunlardan mütevellit çocukların tescilini hedef tutan kısmının ihyası 
tercih olunmuş ve diğer nüfus vakalarının gizli kalmışlarının 10 lira para cezasiyle her zaman tescili
nin mümkün bulunmasından o kısım teklifimize aftnmamıştır. 

Yukarda arz ve izah edilen sebeplerle ^ r e k Medeni Kanuna aykırı birleşmelerin ve gerek bu bir-
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leşmelerden doğan çocukların tescilinin temini maksadiyle 12 maddeden ibaret bu kanun teklifi ha
zırlanmıştır. 

Bu suretle 5524 sayılı Kanunun 1, 2, 3, 6 ncı maddeleri aynen ve aynı madde numarasiyle tek
life geçirilmiş 4 ve 5 nci maddeleri tatbikatta görülen bâzı aksaklıkları da gidermek için müracaat 
ve beyan usulünde alâkalıların münferiden talepleri kabul ve mükellefiyette İhtiyar Heyeti üyeleri 
çıkarılmak suretiyle küçük bir değişiklikle aynı numara altında maddelendirilmiştir. 

Eski kanunun 10 ncu maddesi ödenek koymak kaydını da içine almak suretiyle 7 nci, 11 nci mad
denin birinci fıkrası aynen alınarak 8 nci madde olarak ihya olunmuştur. 

9 ncu madde ile süre üç yıl olarak tesbit edilmiş ve kanunun bütün hükümlerinin bu müddet 
sonunda yürürlükten kalkacağı belirtilmiştir. 

Çünkü eski Af kanunlarının halen yürürlükte bulunan bâzı maddeleri tatbikatta müşkülâta se
bep olduğu görüldüğünden bu muvakkat kanunun da yaşıyan maddesinin kalmaması uygun bulun
muştur. 

10 ncu madde vazifeli ve alâkalıların kanunun yürürlükten kalkmasını mütaakıp bağlıyacak ce
zaları ile 7 nci maddeye müeyyide olarak tedvin edilmiş ve halen tatbik edilmekte olan 5524 sa
yılı Kanunun ceza maddelerine atıf yapılmıştır. 

11 nci madde yürürlük, 12 nci madde yürütme görevini belirtmek üzere konulmuştur. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 25 . XII . 1954 

Esas No 2/17 
Karar No. 11 

Yüksek Reisliğe 

Rize Mebusu İzzet Akçal ve Niğde Mebusu 
Hüseyin Avni Göktürk'ün, tescil edilmiyen bir
leşmelerle bunlardan doğan çocukların cezasız 
tesciline dair olan kanun teklifi, teklif sahipleri 
ve hükümet temsilcilerinin iştirakiyle encüme
nimizde müzakere edildi : 

Teklif sahiplerinin mucip sebeplerinde de 
belirtildiği veçhile; tescil edilmiyen birleşmeler
le bunlardan doğan çocukların tesciline ve gizli 
kalmış nüfus vakalarının cezasız olarak kaydı
na dair olan ve 7 . II . 1953 tarihinde meriyet
ten kalkan 5524 sayılı Kanunun meriyette kal
dığı üç yıl içinde 366 886 aded evlenme, 1 333 234 
aded doğum, 351 949 aded ölüm ve 1 312 aded 
de boşanma olmak üzere ceman 2053 381 aded 
gizli kalmış vakanın tescili ve kaydı sağlanmış
tır. 

Mezkûr kanunun meriyetten kalktığı bir yıl
lık müddet zarfındaki vakaların cüzi sayılamı-
yaeak kadar çok olduğunun anlaşılması zımnın
da bu adedlerin yıllık vasatileri alınacak olur
sa, bir yılda 122 295 aded evlenme ile 444 44^ 

doğumun tescil edildiğini ve 117 316 aded ölüm 
ile 450 aded boşanma vakası kaydının yapılmış 
olduğu görülüyor. 

Gerek 5524 sayılı Kanunla, gerekse daha ev
vel çıkarılan ve meriyetten kalkan bu mahiyet
teki 2330, 2576, 4727 sayılı kanunlarla tescil ve 
kaydolunan vakaların Medeni Kanunun neş
rinden evvelki senelik durumları, istatistik bil
gisi içinde incelendiği takdirde her yıl cüzi sa-
yılamıyacak derecede bir artış kaydettiği bariz 
bir surette görülmektedir. Bu tedrici artışın se
beplerinin tetkikinde de halkımızın yavaş yavaş 
bu vakaları kendiliklerinden bildirmeye alıştık
larını, İdare Âmirlerimizin bu meseleye önem 
vererek ilgili kanunların çerçevesi içerisinde, 
gösterdikleri yakın alâka ve son zamanlarda 
cüzi de olsa bütçeye bu maksatla tahsisat konul
masından mütevellit olduğu anlaşılıyor. 

Arkadaşlarımız tarafından yapılan ve rea
list görüşleri muhtevi bulunan ve encümenimiz-
ce kabule şayan görülen teklifin ihtiva ettiği 
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fikirler şu şekilde hulâsa edilebilir : 
1. Dün olduğu gibi bugün de realitede, 

Medeni Kanunun evlilik addetmediği ve sayısı 
yüzbinleri aşan evlenme ve bunlardan keza sa
yısı yüzbinleri aşan doğum vakalarının mevcu
diyeti karşısında bu vakaların kanun dışı adde
dilmemesi; 

2. Kasta makrun olmaksızın bâzı zaruri ve 
ihmali sebepler karşısında yine gizli kalmış ve 
adedi yüzbinleri aşan ölüm ve boşanma vakala
rının da mevcudiyetiyle bunların şahıs, aile ve 
ayni haklar bakımından tarsin ve takviyesi zım
nında kaydolunması lüzumu; 

3. Bu realiteler karşısında medeni ve in
sani haklardan mahrum kalan vatandaşların 
vatandaşlığa kabulü ile bu hakların iadesi ve 
nüfus politikamız bakımlarından ve Medeni Ka
nunumuzun esas prensiplerinin zedelenmemesi 
zımnında muvakkat tedbirlerin alınması zaru
reti, 

Bu esaslar hâdise ve tecrübelerin doğurduğu 
zaruretlerin birer ifadeleri olmakla beraber, 
asırlarca devam eden yerleşmiş ve bir dereceye 
kadar kökleşmiş mantalitelerin değişmelerini 
mutazammm içtimai inkılâpların yerleşmeleri
nin tedricî bir şekilde zamana mütevakkıf bu
lunduğu ye hükümet hizmetlerinin halkımızın 
yanında ve yaknmda görülmesi demokratik an
layışından mülhem olmuştur. 

A) Bu ana kadar Yüksek Meclisçe çıkarı
lan 2330, 2576, 4727 ve 5524 sayılı kanunların 
tatbikatı göstermiştir ki, Medeni Kanunumuzun 
meriyete girdiği 4 Ekim 1926 tarihinden evvel 
ve Fonra bezkûr kanunun ruhuna aykırı olma
yan birçok evlenme, doğum, ölüm ve boşanma 
vakaları gizli kalmıştır. 

1. Gerek kanunlarımızın ve bunlara ek 
olarak çıkarılan nizamname ve talimatnamele
rin tatbikatta gösterdikleri fazla formaliteler, 
gerekse zemin ve zamanın müsait olmayışı. Me
deni Kanunun ruhuna aykırı olmamakla bera
ber onun emrettiği şeklî noksanlıkları ihtiva eden 
birleşmeler mevcuttur. Hükümet hizmetlerinin hal
kımızın yanma yakınma gidemediği, araya birçok 
hissî sebeplerin karıştığı, ve vatandaşlarımızın 
iktisadi, içtimai ve coğrafi bakımlardan maddi 
imkânsızlıklar içerisinde kalmalarından mütevel
lit, Medeni Kanunun ruhuna aykırı olmamakla 
beraber şekline aykırı olarak evlilik bağı ku

ranların ve bu şekilde yaşıyanlarm miktarları 
çoğalmadan, bunların resmî şekle ifrağı zımnın
da, bütçeye konulan tahsisatla bu vazife ile tav
zif edilenler tarafından bu vakaları tesbit edip 
Medeni Kanunun istediği şekilde resmiyete rab-
detmek, bugünün genişliyen âmme hizmetle
rinden olduğu şüpheden varestedir. Teklifte 
zikredildiği veçhile, resmî şekle ifrağı istenilen 
bu evlenmeler mutlak butlanla bâtıl olmayıp 
Medeni Kanunumuzun ikinci kitabının üçüncü 
babında zikredilen esaslara aykırı olmıyan bir
leşmelerdir. Bu nevi vakaların tescili muamele
sinde her iki tarafın rızaları şart olduğu gibi, 
birden fazla kadınla da hiç ilgisi olmıyacaktır. 
Bilhassa köylü vatandaşları nikâh memuru* önü
ne götürmemek, kasabalara gidip gelmek külfe
tini yüklememek ve bu nevi formalite ve güç
lüklerden kurtarmak ve şeklî noksanların ta-
mamlatılması suretiyle kanuni hale ifrağ et
mek gayesine matuf olan bu muameleler eski 
itiyatların tamamen ortadan kalktığı ana kadar 
devanı edeceği bir realite olmakla beraber, iç
timai inkılâpların muayyen bir zamanda tama
men yerleşeceğini kesin olarak zikretmenin zait 
olacağına kaani bulunarak bu nevi evlenmelerin 
tescilinde bir mâni olmasa gerektir. 

2. Birinci maddede zikredilen gayrimeşru 
birleşmelerden mütevellit doğan çocukları da ce
miyet içindeki güç ve feci durumlarından kur
tarmanın da içtimai bir vazife olduğu şüpheden 
varestedir. Cemiyet hayatımızda bu nevi çocuk
lara ana ve babaların günahların yüklenmemek 
bunları birçok ayni, siyasi, ve geden i haklardan 
mahrum etmemek ve hattâ cemiyetin lanetle
mesinden kurtarmak da keza içtimai bir vazife 
olsa gerektir. Her ne şekilde olursa olsun, ba
banın bunları tanıması ve muvafakati halinde 
şeklî noksanlıkları tamamlamakta, tescil etmek
le ve vatandaşlığa kabulde mahzurdan çok da
ha fazla, fayda olsa gerektir. 

3. Her hangi bir kasta makrun olmaksızın 
veza cüzi bir kasta makrun olarak gizli kalmış 
ölüm ve boşanma vakalarının da tescili, bu ne
viden çıkan kanunların tatbikatından mülhem 
olarak, gerek alâkalıları gerekse devairi resmi-
yeyi büyük müşküllerden kurtarmak vecibesi 
karşısında teklifte yer verilmesine vesile teşkil 
etmiştir. 

B) Kendisini terkibeden insanlar gibi yaşı-
yan bir varlık olan cemiyetin, yaşamak istiyen * 
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her şey gibi bir gayeye doğru gitmesi, ilerle
mesi ve bu gayenin istikbale matuf olması ve 
mevcut olan vaziyetten daha mütekâmil bir va
ziyete erişmeyi imkânsız kılmak değil, onu ko
laylaştırmak için nizamlar koyan hukukda ha
yatın her gün değişen ve yenileşen icaplarına 
cevap vermek zarureti karşısında bulunmakta
dır. 

Cemiyet hayatımızda, aynı gaye ile meşbu 
olarak, ferdin şahsi," ailevi, ayni ve medeni ha
yatını düzenlemek gayesine matuf inkılâpları
mızdan birisinin de Medeni Kanunun tercümesi 
olmuştur. Medeni Kanunla medeni âleme has, 
getirilen usullerle her gün değişen ve yenileşen 
hayat icapları karşısında onlara cevap vermiş ve 
içtihat kapılarını sımsıkı kapıyan, âdeta sönük 
bir manzara arz eden islâm hukukundan sıyrıl
mış ve medeni milletler camiasında yer almışız
dır. Bu arada islâmi hukukun teaddüdü zevcat 
(poligamie) sistemi tamamen terk edilmiş, mede
ni milletlere has olarak evlenmenin bir kadınla 
bir erkek arasında olabileceği (monogamie) sis
temini kabul etmişizdir. Bugün arkadaşlarımız 
tarafından getirilen bu teklif ve meriyetten kal
kan bu nevideki kanunlar Medeni Kanunumu
zun bu esaslı prensibini zahiren zedeliyor gibi 
görünüyorsa da bunun haddi zatında içtimai bir 
inkılâbına tedrici tekâmül seyrinin bir icabı ol
duğu anlaşılmaktadır. 

Tatbikatta görülen ve formalite güçlükleri
nin doğurduğu bu boşluğun, bugünlerde Medeni 
Kanunumuzu revizyona tâbi tuttanlarm nazarı 
dikkatine arzı w a vecibe biliriz. 

İslâmi esasları ve şark mantalitesini ihtiva 
eden kaideler külliyatından kurtularak medeni 
âleme has yeni prensipler vaz'eden Medeni Ka
nunumuzun içtimai hayatımıza büyük bir inkı
lâp yarattığı şüphesizdir. 

Her içtimai inkılâp gibi bu inkılâbımız da 
asırlarca deA âm edegelen bir zihniyeti bir anda 
tamamen ortadan kaldıramazdı. Bugün bütün 
dünyada medeni milletlerin yapmış oldukları 
hiçbir içtimai inkılâp yoktur ki bir anda kök
leşmiş olsun. 

Muhakkak olan bir vakıa varsa o da içtimai 
bir inkılâbın tedrici bir tekâmüle tâbi olmasıdır. 
Bu tedrici müddetin kısaltılmasında da kültürün 
büyük bir rol oynadığı da şüpheden varestedir. 

Uzun yıllar devam eden alışkanlığın tesi
riyle inkılâba gösterilen bâzı cüzi aksülâmel re
aliteleri karşısında esaslı prensipleri zedeleme
mek için muvakkat bâzı tedbirler almak zaru
reti de kendisini göstermiştir. İçtimai kütlenin 
ihtiyaçlarını muvakkat bâzı tedbirlerle karşı-
lamıya da mecburuz. Bu realitenin, medeni 
milletlerin içtimai hayatlarının tekâmül seyri
nin icaplarından olduğunu zikretmeyi de zait 
addederiz. îşte bu fikirlerden mülhem olarak 
bu teklif zahiren Medeni Kanunumuzun (mo
nogamie) aile sistemini zedeliyor gibi görünü
yorsa da, hakikatta içtimai hayatımızın zaruri 
bir tekâmül seyri icabı olarak onu zedelemek 
endişesinden çekinerek, encümenimizce günün 
cüzi ihtiyaçlarını karşılıyacağma kaani oluna
rak aşağıda C bendinde zikredilen tadillerle 
kabule şayan görülmüştür. 

C) Encümenimiz, teklif sahiplerinin mezkûr 
metninin 1, 5, 7, 8 ve 9 ncu maddelerinden bâzı 
kelime ve cümleler çıkarmak ve bâzı ilâveler 
yapmak suretiyle tavziha medar olur maksa-
diyle değiştirmiş, daha evvel bu neviden çıka
rılan ve halen meriyetten kalkan dört kanunun 
tatbikatı sırasında müşahede edilen boşlukları
nı doldurmak gayesiyle birisi muvakkat olmak 
üzere iki madde ilâvesini de zaruri görerek tek
lifi bu değişikliklerle kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Adliye Encümenine tev
di buyurülmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Dahiliye En. Reisi 
Edirne 

E. Nasuhioğlu 
Bu Mazbata M. 

Yozgad 
ö. L. Erzurumluoğlu 

Amasya 
K. Eren 

Çorum 
Z. Vral 

Kastamonu 
S. Çağlar 

imzada bulunmadı 
Gümüşane 

/ . H. Baykal 
Konya 

M. R, Özal 

A. 

Amasya 
M. Zeren 
Çorum 

B. Koldaş 

M, 

N. 

Reisvekili 
Ankara 
Benderlioğlu 

Kâtip • 
Kocaeli 
S. Yalım 

Çanakkale 
8. Karanakçt 

Denizli 
A. H. Sancar 
Kastamonu 
. Kuşakçıoğlu 

Konya 
M. Keskin 
Kütahya 
/ / , Pepeyi 
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Muğla 
Y. Başer 

İmzada bulunmadı 
Samsun 
E. Anıt 

imzada bulunmadı 

Niğde 
C. Kavurmacıoğlu 

Samsun 
M. özkefeli 

Trabzon 
P. Sanaç 
Van 

M. Görentaş 
İmzada bulunmadı 

Uşak 
Y. Aysal 
tzmir 

P. Arat 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Esas No : 2/17 
Karar No : 20 

11 .11. 1955 

Yüksek Reisliğe 

Rize Mebusu İzzet Akçal ve Niğde Mebusu 
Hüseyin Avni Göktürk'ün (Tescil edilmiyen bir
leşmeler ile bunlardan doğan çocukların cezasız 
tesciline) mütedair bulunan kanun teklifi, Adliye 
ve Dahiliye vekâletlerinin mümessilleri de hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi, Kanunu Medeninin 92 nci mad
desinde tadat ve tasrih kılman memnuiyetlerin 
haricinde vukubulan birleşmeler ile bu birleşme
lerden doğan çocukları umumi surette ve kısmen 
de evlilik rabıtası bulunan bir erkeğin evli olmı-
yan bir kadınla münasebetlerinden doğmuş olan 
çocukları mütalâa ve istihdaf etmektedir. 

Encümenimizde yapılan münakaşalar netice
sinde tebellür eden ekseriyet kanaati : 

a) Teklifin vaz'ettiği esaslardan yalnız ço
cukların vaziyetini ıslaha matuf ve medar bulu
nan tedbirin bir tedvin esasına bağlanması husu
sunda tecelli etmiş, 

b) Kadın ve erkeğin vaziyetlerine sâri ve 
müntehi olacak bir tesis vücuda getirilmesinin 
hâsıl edeceği ihtilât nazara alınarak bu kısma mü-
taallik tesis mevzunnun reddi bir prensip olarak 
kabul edilmiştir. 

c) Mucip sebepleri aşağıda gösterilmiştir. 
1. Çocuklar hakkında 
a) Evlenme haricinde doğan çocukların ce

miyet muvacehesindeki vaziyetleri her türlü mü
nakaşa ve tereddütten azade olarak bir vehamet 
arz etmektedir. Çünkü doğum menşelerinin meç-
huliyeti kendilerini hacil bir mevkide bulundur
duğu aşikâr bir hakikattir. Buna nazaran zami-
meten bir güna sun'u taksirleri olmadığı halde irs 

gibi medeni haklardan istifade edememektedir
ler. İrade ve ihtiyarları haricinde olarak ve ha
yatları boyunca devam edecek olan mânevi ve 
maddi tazyikin tahfifi hattâ büsbütün .kaldırıl
ması bu ihtiyacın mütalâası olarak ifade edilir. 
Ve bunun tahakkuku da lâzımdır. Çocukların 
medeni haklarından mahrum bırakılmalarının 
adalet mülâhazalariyle telifi kabil değildir. 

b) Türk Kanunu Medenisinin kabuliyle ce
miyet hayatımızın normale müteveccih seyri
nin itmamı ve tekâmülü için bâzı istisnai ted
birlerin alınması da bir zarurettir. 

c) Ahkâmı sabıkanın uzun müddet camia
mızda husule getirdiği, kökleştirdiği tesirlerin, 
gelenek haline koyduğu münasebet ve hâdise
lerin izalesi keyfiyetinin muayyen bir zamanın 
güzeranına bağlı bulunması hâkim ve galip bir 
düşünce olarak derpiş ve telâkki edilmiştir. 

d) Binaenaleyh; çocukların vaziyetlerinin 
tefrik yapılmaksızın ıtlâkiyle salâha sevk edil
mesi her türlü fayda sağlıyacak ve hakları ko
ruyacaktır. 

2. Kadın ve erkek hakkında 
a) Kadın ve erkeğin vaziyetlerinin, çocuk

ların vaziyetleriyle ve aynı kıstasa göre.muha
kemesi kabil değildir. Kanuni merasimine ria
yet edilmiyerek ihmalkâr davranılması veya te
sadüfi yahut kasdi olarak mevzuatın ihlâli su
retiyle birleşenlerin tefrik ve tesbiti hemen he
men imkânsız olduğu gibi bunların kanunun 
himaye ve sıyanet ettiği evlilik birliğini tesis 
kudret ve imkânından mahrum bulunmadıkları
nın da dikkate alınması ve kabulü icabeder. 
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b) Vatandaşların tâbi bulunması iktiza 
eden müeyyide ve kaidelerden, her hangi bir 
külfet endişesiyle kendilerini uzak tutmaları 
kanunun tecviz ve müsamahasından değil, an
cak mümasil ahvalde doğrudan doğruya mü-
dahele edilmemesi ve diğer bir tâbirle mevzu 
ve müdevven esasların re'sen tatbik kabiliyeti 
bulunmaması gibi sebeplere müsteittir. 

3. Kanunu Medeninin yürürlüğe girmesin
den evvel vâki olan boşanma hâdiselerinin is
pat usullerine dair kanun teklifinin 4 ncü mad
desinde mezkûr esaslar (Kanunu Medeninin su
reti meriyet ve şekli tatbiki) hakkındaki kanun 
hükümleri meyanmda dikkate alınmış bulundu
ğundan ; mevzuubahis kanunun vaz'ettiği müey
yideleri tamamen ilgaya müncer olacak bir hük
mün kabul ve tatbiki uygun görülmediğinden 
bu madde metinden tamamen tayyedilmiştir. 

4. Teklifte tesbit olunan ceza müeyyideleri 
(5524) sayılı Kanun hükümlerine atıf suretiyle 
vaz'edilmiştir. Bu atfın yapılması: 

a) Kanun tedvini, yani bütün hükümlerin 
aynı kanunun bünyesinde toplanmasının tatbikat
ta sağlıyacağı faide bakımından, 

b) Encümenimizce kabul edilen metne naza
ran vaz'olunan hükümlerin mahdut ahvale in
hisar ettirilmesi sebebinden, 

c) Aynı zamanda 5524 sayılı Kanunun geniş 
halleri ihtiva etmesinden dolayı, 

d) Ceza hükümleri (7) nci madde ile ve 
asıl metne mülhak olarak kabul edilmiştir. 

5., Yukarda serd olunan esaslara göre kanun 
metni yeniden tanzim ve tahrir olunmuş ve ted
vine müteallik hükümlerin gerekçeleri her mad
de için ayrı ayrı gösterilmiştir. 

6. Kanunun bağlılığı: Mukaddem'ede arz ve 
izah olunduğu veçhile bu lâyihada sevk olunan 
hükümlerin çocuklara hasredilmesinden dolayı 
değiştirilerek (Evlilik haricinde doğan çocukla
rın cezasız tescili hakkında kanun) şeklinde ter
tip ve ifade olunmuştur. 

Kanunun metnine ait izahat: 
Madde !1. : Kanunun tatbik sahası, Medeni 

Kanunun meriyet tarihi olan 4 Ekim 1926 tari
hine kadar irca edilmek suretiyle geniş tutulmuş 
ve bu suretle kanun hükmünün mektum ve tes
cil harici kalan bütün vakalara teşmilinde faide 
mülâhaza olunmuştur. 

Madde 2. : Bu lâyiha ile mevzu hükümlerin, 

kanuniyet iktisabedip meriyete girmesiyle bera
ber geçecek üç yüz gün içinde doğan çocuklar 
hakkında dahi cari olması keyfiyeti Kanunu Me
deninin 241 nci maddesinde mazbut hükümden 
mülhem olarak ve kıyasen kabul edilmiştir. 

Madde 3. : Tescil muameleleri hakkında ria
yet ve ittihaz olunacak usuli muamelelere ait hü
kümleri muhtevidir. 

Metinde mezkûr, sulh hâkimleri nezdinde ya
pılacak itiraz keyfiyeti; ancak, bu maddede tes
bit olunan hükümlerin sadece tatbik ve icrasına 
mütaallik hususların gereği gibi ifasının temini 
ve murakabesi sadedinde ve hasren idarî olup 
mevzuu, kazai ve nihai mahiyette bir neticeye 
isal etmez. Tescilin esasına ve butlanına ait hü
kümler mütaakıp dördüncü madde ile müeyyide 
altına vaz'olunmuştur. 

Madde 4 : Tescil muamelelerine karşı, hak
ları ihlâl edildiği iddiasında bulunanların 
umumi hükümlere tebaan hareket etmeleri hu
susu bu madde hükmü ile tezekkür kılınmıştır. 
Mümasil tescil muameleleri ekseriya vahidüt-
taraf da yapabileceği keyfiyeti bu hükmün ika
mesinde saik olmuştur. 

Kezalik; Kanunu Medeninin doğum ve ölü
me mütaallik hallerin ispatı sadedinde serbest 
beyyine esasını kabul ve bu yolda âmir hüküm
ler vaz'etmesi de dikkat nazarına alınmıştır. 

Madde 4 : Teklifte, alâkalıların vâki tesciller 
hakkında iptal dâvası ikame edebilmeleri için 
âzami beş senelik bir müddet konulması ve bu 

• menlin kâfi geleceği tesbit edilmiş ise de, ip
tal talebine müncer dâvaların seyir ve netice
leri umumi hükümlere bırakılmış olmasından 
dolayı, ayrıca bir müruruzaman haddinin na
zara alınmasının esas kaideler ile teklifi müm
kün görülememiştir. Ancak; bu kanun ile istih
daf edilen gayenin zabıta altında bulundurul
masını temin için ıttıla tarihinden itibaren al
tı aylık bir müddet zarfında dâva açılması mec
buriyeti kabul edilmiştir. 

Madde 5, 6, 7 : Kanunun tatbiki keyfiye- . 
tinde muafiyetleri, idari mercilere verilen salâ
hiyet ve vazifeleri tesbit ve sihhatli bir netice 
istihsali için malî mevzudan vaziyeti derpiş ve 
kanun hükümlerine mugayir hareketler hakkın
da da cezai müeyyideler vaz'etmektedir. 

Madde 8 : Yurt sahasının genişliği dikkat 
nazarına alınarak tescile mütaallik hükümlerin 
selâmetini temin zımnında bu muameleye ait 
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müddet üç seneden dört seneye iblâğ edilmiş
tir. 

Muvakkat madde : Kanun teklifinin encü-
menimizce kabul olunan birinci maddesindeki 
esaslara göre tescil muameleleri, 4 Ekim 1926 
tarihine kadar olan bir zamana teşmil ve irca 
edilmiştir. 

Mukaddema neşir ve ilân olunan (2576) ve 
(5524) sayılı kanunlara göre takibi iktiza eden 
ve zikri, geçen kanunlara tevfikan yapılmıyan 
tescil muamelelerine ait cezai takibatın tasfiye
si lüzumu da bu itibarla tebarüz etmektedir. 

Aynı zamanda affın mevziî kalmaması ve bü
tün nüfus vukuatına da hasrı faideli görülmüştür. 

Yukarda izah olunan sebeplerden dolayı mu
vakkat madde ile bütün tescil vukuatına sâri ol
mak üzere umumi mahiyette bir af mevzuu der
piş edilmiştir. 

Madde 9 ve 10 : Kanunun meriyet tarihi ile 
tatbika memur makam gösterilmiştir. 

Kanunun 5 nci maddesinin son fıkrasında 
mezkûr tahsisat mevzuu hakkında tetkikat yapıl
mak üzere Bütçe Encümenine havalesi için Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Adliye Encümeni Reisi Bu Mazbata Muharriri. 
Konya Balıkesir 

Halil Özyörük Vacit jLsena 

Kâtip 
Zonguldak 

Söz hakkım mahfuz 
Nusret Kirişçioğlu 

Ankara 
Z. Gökçer 

imzada bulunamadı 

Antalya Aydın 
E. Karan Muhalifim 

N. Oeveci 

Çankırı 
Söz hakkım mahfuz 

C. Boynuk 
Çorum 

M. Kemal Biber oğlu 

Diyarbakır 
M. Hüsrev Ünal 

imzada bulunamadı 

Burdur 
Muhalifim 

B. Kayaalp 

Çoruh 
M. önal 

Denizli 
/ . Hadımlıoğlu 

Erzincan 
Söz hakkım mahfuz 

S. Perinçek 

Erzurum Kars Kırşehir 
Z. Çavuşoğlu K. Güven M. Mahmutoğlu 

imzada bulunamadı 
Kocaeli Konya Maraş 

8. Dinçer T. Fikret Baran M. özsoy 
Niğde Samsun 

H. Hayati Ülkün R. Ozan Grümüşoğlu 
imzada bulunamadı 

Yozgat 
M. Ataman 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 2/17 
Karar No. 67 

4. IV. 1955 

Yüksek Reisliğe 

Rize Mebusu İzzet Akçal ve Niğde Mebusu 
Hüseyin Avni Göktürk'ün, tescil edilmiyen bir
leşmelerle bunlardan doğan çocukların cezasız 
tesciline dair olan kanun teklifi Dahiliye ve 
Adliye encümenleri mazbatalariyle birlikte en
cümenimize havale edilmiş olimakla Adliye ve 
Dahiliye vekâletleri mümessilleri hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi, esbabı mucibesinde de tafsi
l in arz ve izah edildiği üzere Medeni Kanuna 
aykırı birleşmelerle bunlardan doğan çocukla
rın ve evlilik rabıtası bulunan erkekle evli bu-
lunmıyan kadının münasebetlerinden doğmuş 
olan çocukların tescilini ve gizli kalmış nüfus 
vakıalarının cezasız olarak kaydını istihdaf et
mekte olup bu hususta evvelce Meclisi Âlice 
kabul edilmiş bulunan 5524 sayılı Kanunun 
hükmü de 7 . I I . 1953 tarihinde sona ermiş ol
duğundan aradan geçen zaman zarfında mem
leketin her tarafında bu birleşmelerin vuku-
bulduğu ve bunun neticesi meydana gelen ço
cukların medeni ve insani haklardan mahrum 
bulunduğu cihetle, içtimai bir zaruret neticesi 
olarak teklifin sevk edilmiş olduğu anlaşıl
mıştır. 

Kanun teklifini bidayeten tetkik eden Da
hiliye ve Adliye encümenleri, maddeler üzerin
de yaptıkları tadillâtla teklifi esas itibariyle 
kabul etmiştir. 

Teklifin şevkini mucip sebepler encümeni-
mizce de muvafık mütalâa olunarak maddele
rin müzakeresine geçilmiş ve Dahiliye Encüme
ninin tesbit etmiş olduğu birinci madde ile tek
lifin ikinci maddesi kelime değişiklikleriyle ka
bul edilmiştir. 

Adliye Encümeninin üçüncü maddesi, encüme-
nimizce kabul olunan Dahiliye Encümeninin tes
bit etmiş olduğu birinci madde esasına mütenazır 
olarak tadil edilmek suretiyle, dördüncü, beşin
ci ve altıncı maddeleri aynen, yedinci maddesi 
ibare değişikliğiyle, sekizinci maddesi, tescil işle

ri için tesbit edilen müddet üç seneye indirilmek 
suretiyle ve muvakkat maddesi ise aynen kabul 
edilmiştir. 

5524 sayılı Kanunun yürürlük maddesinde de 
mevcut olduğu üzere, âmmeyi alâkalandıran bu 
lâyihanın Adalet Encümeninin kabul etmiş oldu
ğu 9 ncu maddesine, Kanunların ve Nizamname
lerin Sureti Neşir ve İlânı ve Meriyet Tarihi hak
kındaki 1322 sayılı Kanunun 11 nci maddesi hük
münün tatbik olunacağı hakkındaki hüküm ilâve 
edilmek ve yine mezkûr encümenin 10 ncu mad
desi ise şeklen değiştirilmek suretiyle kabul edil
miştir. 

Medeni Kanunun neşrinden bu yana âcil içti
mai zaruretler neticesi olarak bu hususta zaman 
zaman kanun ısdarı cihetine gidilmesinin ancak 
af mahiyetli istisnai bir tedbir sayılması icabet-
mekle beraber inkılâplarımızın temelini teşkil ey-
liyen medeni hukuk ve evlenme nizamı prensiple
rinin kati surette memleketimizde hâkim kılın
ması ve bu yoldan da ana inkılâp umdelerimizin 
bir an evvel takviyesi cihetine gidilmesi hususu 
üzerinde ısrarla durulmasının zaruri bulunduğu
na da encümen olarak kaani bulunmaktayız. 

Binaenaleyh bu kanaat ve esasa uygun ve Me
deni Kanunun bu bakımdan hakkiyle tatbikine 
medar tedbirlerin bir an evvel ittihazını hükü
metten temenniye şayan görmekteyiz. 

Lâyiha, tercihan ve müstacelen görüşülmesi 
temennisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reisvekili Mazbata Muharriri 
Balıkesir İstanbul 

Kaidenin tanınmasına Muhalifim 
muhalifim H. Hüsman 

H. İmre 
Bu Mazbata M. Afyon K. 
H. A. Göktürk A. Demirer 

Afyon K. Ankara 
M. Â. Vlgen Ş. K. Mengü" 

İzmada bulunamadı 
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Balıkesir Çoruh Çorum 
Muhalifim Y. Gümüşel Y. Gürsel 

M. H. Timur t aş 
Diyarbakır Eskişehir 
Y. Azizoğlu M. Başkurt 

İmzada bulunamadı 
Eskişehir Giresun 

A. Potuoğlu 1 nci maddenin 2 nci fıkrası
na muhalifim 

M. Şener 
Muğla Ordu Rize 

İV. Poyrazoğlu R. Aksoy H. Agun 
Rize Seyhan Sivas 

/ . Akçal Muhalifim A. özel 
8. Ban 

Trabzon • Zonguldak 
8. F. Kalaycıoğlu 8. Ataman 

Van 
1 nei maddenin ikinci fıkrasına 

muhalifim 
K. Yörükoğlu 

Kanun teklifi Medeni Kanun hükümleri 
hilâfına yapılan izinsiz birleşmeleri olduğu 
gibi tescil etmeyi ve bu suretle nikâhsız ya-
şıyan erkek ve kadınlardan doğmuş çocuk
ların da nüfus kayıtlarının teminini istihdaf 
etmektedir. 

Bu teklif kanun halini aldığı takdirde 
Medeni Kanunun meriyete girdiği rubu asır
dan bugüne kadar aynı maksatlarla çıkarıl
mış bulunan kanunların beşincisi olacaktır. 

Sadece bu hal memleketimizde Medeni 
Kanun hükümleri hilâfına yapılan birleşme
lerin devam ve hattâ gün geçtikçe artmakta 
olduğunu göstermektedir. Ve kanun birbirini 
takibettikçe bu gayrikanuni birleşmeler adeta 
teşvik edilmiştir ve edilmiş olacaktır. 

Zaman zaman buna mütenazır kanunlar 
meriyete konuldukça daha birçok vatandaş
lar nikâh memuru huzuruna gitmeye, doğan 
çocuklarını nüfusa kaydettirmeye hele ceza
larının affı cihetine gidildikçe de muhtarlar 

ve ihtiyar heyetleri de bu halleri alâkalı res-N 

mî makamlara bildirmeye asla lüzum görmi-
yeceklerdir. 

İhtiyaç âdeta teşvik edilircesine rubu 
asırdan beri çıkarılmasına devam olunan bu 
tarzda kanunlar çıkarılması suretiyle değil 
ya Medeni Kanun hükümlerine, ihtiyaçlara 
göre yeni şekiller verilmesi veya Medeni Ka
nunun mevcut hükümlerinin aynen tatbikini 
sağlıyacak esaslar ve müeyyideler tanzim ve 
kabulü suretiyle karşılanmak iktiza eder ve 
isabetli yol da budur. 

Rubu asırdan beri evlenmeye ait hüküm
leri büyük bir kısım vatandaşlar hakkında 
tatbik imkânı bulunmıyan Medeni Kanunun 
bu hükümlerinin memleket ölçüsünde mer'i 
bulunduğunu kabul ve iddia etmek imkânsız 
hale ge1 mistir. 

Hükümetin ve Adalet Bakanlığının in
kılâp esaslarımızla alâkalı bu mevzu hakkında 
büyük bir hassasiyet göstererek icabeden esas
lı ve müessir tedbir ve hükümleri istihsal için 
teşebbüslerde bulunması icabeder ki bu yolda 
bir hareket bugüne kadar maalesef müşahede 
edilmemiştir ve edilmemektedir. 

Bilhassa evli bir erkeğin başka bir kadın
dan olan çocuğunun da tanınması hakkındaki 
hüküm üzerinde hakikaten çok durulması lâ
zımdır. Teklife göre (başka bir kadın) (başka 
kadınlar) da olabilecektir. Bu bakımdan mev
zu daha ziyade ehemmiyet iktisabetmektedir. 

Teklif memleket ölçüsünde şümul peyda 
eden böyle esaslı, hayati ve inkılâplarımızla da 
yakından alâkalı böyle bir mevzuu halleyle-
mekten uzak olup bu haliyle bilâkis bugünkü 
vaziyeti âdeta (bu suretle birleşmek, çocuk 
yapmak istiyen vatandaşlar! Arzularınızı yeri
ne getirmeye devam edin, şimdiye kadar beş 
kanun çıktı bir altıncısı da elbetteki çıkacak
tır) der gibi bir hüviyet ve mahiyet taşımak
tadır. 

Bu mülâhazalarla teklife muhalifiz. 
Kırklareli Mebusu İstanbul Mebusu 

Şefik Bakay Hadi Hüsman 
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BİZE MEBUSU İZZET AKÇAL VE NİĞDE 
MEBUSU H. AVNÎ GÖKTÜRK'ÜN TEKLİFİ 

Tescil Edilmiyen Birleşmelerle Bunlardan Do
ğan Çocukların Cezasız Tesciline dair Kanun 

MADDE 1. — Türk Medeni Kanununun yü
rürlüğe girdiği 4 Ekim 1926 tarihinden bu ka
nunun yayımı tarihine kadar evlendirme me
muru önünde yapılmış bir bağıta dâyanmıya-
rak birleşip karı, koca halinde yaşamış ve ev
lenmelerine Türk Medeni Kanununun 92 nci 
maddesine göre bir engel bulunmamış olanlar
dan çocuk olduğu takdirde bu birleşmeler ev
lenme suretiyle ve bunlardan doğan çocuklar da 
nesebi sahih olarak kadın ve erkeğe izafe ile tes
cil edilir. 

Evli bir erkekle evli olmıyan bir kadının yu
karda yazıldığı gibi yaşayışından doğmuş olan 
çocuklar da nesebi sahih olarak kadın ve erke
ğe izafeten tescil edilir. Ancak bu kadınla er
keğin birleşmeleri evlenme suretiyle tescil edile
mez. 

Karı - koca gibi yaşamaları ölüm ve ayrılık 
gibi sebeplerle devam etmemiş olanların karı 
koca halinde yaşadıkları zaman doğmuş olan 
çocukları dahi yukardaki hükümlere göre ne
sebi sahih olarak ana ve babalarının adları gös
terilerek baba hanesine tescil edilirler. 

MADDE 2. — Bu kanunun yayımından ön
ceki birleşmelerden kanunun yayımı tarihinden 
başlıyarak üç yüz gün içinde doğan çocuklarla 
ana ve babaları hakkında da birinci madde hük
mü tatbik olunur. 

MADDE 3 . - 4 Ekim 1926 tarihinden önce 
yapılan ve tescil edilmemiş olan evlenmelerle 
bu evlenmelerden doğup tescilleri yapılmamış 
çocukların kendileri veya alâkalıları, mahalle 
veya köy ilmühaberleri, varsa sair belgeleri ile 
nüfus memurluğuna başvurdukları takdirde 
kayıt ve tescilleri yapılır. » 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Tescil Edilmiyen Birleşmelerle Bunlardan 
Doğan Çocukların Cezasız Tesciline Dair 

Kanun 

MADDE 1. — Türk Medeni Kanununun yü
rürlüğe girdiği 4 Ekim 1926 tarihinden bu ka
nunun yayımı tarihine kadar evlenmeye salahi
yetli kimse önünde yapılmış bir akde dayanmı-
yarak birleşip karı, koca halinde yaşamış ve 
evlenmelerine kanuni bir mâni bulunmamış olan
lardan çocuk olduğu takdirde bu birleşmeler ev
lenme suretiyle ve bunlardan doğan çocuklar da 
nesebi sahih olarak kadın ve erkeğe izafe ile 
tescil edilir. 

Evli bir erkekle evli olmıyan bir kadının yu
karda yazıldığı gibi yaşayışından doğmuş olan 
çocuklar da nesebi sahih olarak kadın ve erkeğe 
izafeten tescil edilir. Ancak bu kadınla erkeğin 
birleşmeleri evlenme suretiyle tescil edilemez. 

Karı - koca gibi yaşamaları ölüm ve ayrılık 
gibi sebeplerle devam etmemiş olanların karı ko
ca halinde yaşadıkları zaman doğmuş olan ço
cukları dahi yukardaki hükümlere göre nesebi 
sahih olarak ana ve babalarının adları gösterile
rek baba hanesine tescil edilirler. 

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ I BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Evlilik Haricinde Doğun Çocukların Cezasız 
TesciM hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türk Medeni Kanununun 
meriyete girdiği 4 Ekim 1926 tarihinden bu 
kanunun neşri tarihine kadar evlendirmeye sala
hiyetli merci önünde yapılmış bir akde dayan-
mıyarak birleşip karı-koca gibi yaşamış ve ev
lenmelerine kanuni mâni bulunmamış olanlar
dan doğan çocuklar nesebi sahih olarak kadın 
ve erkeğe izafetle tescil edilir. 

Evli bir erkekle evli olmıyan bir kadından 
doğmuş olan çocuklar hakkında da aynı hüküm 
tatbik olunur. 

. Yukarıki fıkralarda gösterilen hallerde ta
raflar ölmüş veya ayrılmış olsalar dahi evvelki 
münasebetlerinden doğan çocuklar nesebi sahih 
olarak babaları hanesine tescil olunurlar. 

MADDE 2. — Bu kanunun neşri tarihin
den başlıyarak üç yüz gün içinde doğan çocuk
lar hakkında da birinci madde hükmü cârdiir. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
zikredilen çocukların tescili için alâkalılar bir ı 
dilekçe ile en büyük mülkiye âmirine müracaat 
ile tescil talebinde bulunabilir. Bu dilekçeye 
muhtarlardan alınacak ilmühaberin raptı lâ-
zımgelir. 

Alâkalılar tarafından talep vukııbulmadığı 
takdirde muhtarlar tescil muamelesini yaptır- I 
makla mükelleftirler. 

Mülkiye âmirleri, verilen evrakı nüfus ida- I 
relerine tevdi ederler. I 

Nüfus idareleri, tescil taleplerini ana veya I 
babaya, ölümleri halinde füruuna, füruu yoksa 
usulüne tebliğ eder. Bunlar bulunamadıkları 

. takdirde keyfiyet ikametgâhlarına, nüfus ve be- | 

(S. Sayu 

Tescil Edilmiyen Birleşmelerle Bunlardan Do
ğan Çocukların Cezasız Tesciline dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun meri
yete girdiği 4 Ekim 1926 tarihinden bu kanu
nun neşri tarihine kadar evlendirmeye salahiyet
li kimse önünde yapılmış bir akde dayanmıya-
rak birleşip karı - koca halinde yaşamış ve evlen
melerine kanuni bir mani bulunmamış olanlardan 
çocuk olduğu takdirde bu birleşmeler evlenme 
suretiyle ve bunlardan doğan çocuklar da nesebi 
sahih olarak kadın ve erkeğe izafe ile tescil edi
lir. 

Evli bir erkekle evli olmıyan bir kadının yu
karda yazıldığı gibi yaşayışmden doğmuş olan 
çocuklar da nesebi sahih olarak kadın ve erkeğe 
izafeten tescil edilir. Ancak bu kadınla erkeğin % 
birleşmeleri evlenme suretiyle tescil edilemez. 

Karı-koca gibi yaşamaları ölüm ve ayrılık 
gibi sebepler ile devam etmemiş olanların karı 
koca halinde yaşadıkları zaman doğmuş olan ço
cukları dahi yakardaki hükümlere göre nesebi 
sahih olarak ana ve babalarının adları gösterile
rek baba hanesine tescil edilirler. 

MADDE 2. — Bu kanunun neşrinden önce
ki birleşmelerden kanunun neşri tarihinden baş
lıyarak (300) gün içinde doğan çocuklarla ana 
ve babaları hakkında da birinci madde hükmü 
tatbik olunur. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
zikredilen birleşmelerle bunlardan doğan ço
cukların tescili için alâkalılar bir dilekçe ile 
en büyük mülkiye âmirine müracaat ile tescil 
talebinde bulunabilirler. Bu dilekçeye muhtar
lardan alınacak ilmühaberin raptı lâzımdır. 

Alâkalılar tarafından talep vukubulmadığı 
takdirde muhtarlar tescil muamelesini yaptır
makla mükelleftirler. 

Mülkiye âmirleri verilen evrakı nüfus idare
lerine tevdi ederler. 

Nüfus idareleri, tescil taleplerini ana veya 
babaya, ölümleri halinde füruuna, füruu yok
sa usulüne tebliğ eder. Bunlar bulunmadıkları 
takdirde keyfiyet ikametgâhlarına, nüfus ve be-
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MADDE 4. — Türk Medeni Kanununun yü
rürlüğe girmesinden önce boşandıkları halde 
boşanmaları nüfus kütüğüne tescil edilmemiş 
olan karı koca sulh hâkimi önünde bu hususu 
müştereken, ölümleri halinde alâkalıların mün
feriden beyanları suretiyle tesbit ettirdikleri ve 
bunların birinci maddede yazılı olduğu şekil
de başka kadın veya erkekle birleşmelerinden 
çocukları bulunduğu takdirde haklarında mez
kûr madde hükmü uygulanır. 

MADDE 5. — Bu kanun gereğince karı ko
ca gibi yaşıyan kadın ve erkek bu birleşmelerin 
evlenme suretiyle tescili için birlikte, birisinin 
ölümü halinde sağ kalan ve bu birleşmeden do
ğan çocukların kaydı için de alâkalılar muhtar
lara başvurup alacakları ilmühaberleri bir di
lekçe ile mahallin en büyük mülkiye âmirine 
vermek suretiyle talepte bulunurlar. Çocukların 
tescili için alâkalılar talepte bulunmadıkları 
takdirde bir ilmühaber vermek suretiyle bunla
rı yazdırmakla mahalle ve köy muhtarları mü
kelleftirler. 

Mülkiye âmirleri verilen dilekçe ve ilmüha
berleri nüfus kayıtlarına göre kanuni şartları 
haiz olanların tescilinin yapılması için nüfus 
idarelerine tevdi ederler. 

Nüfus idarelerince yapılacak inceleme so
nunda kanuni şartların bulunduğu anlaşılırsa 
vakaların hemen tescili yapılır. Muhtarların 
yaptırmak istedikleri tesciller nüfus idaresi ta
rafından hemen babaya tebliğ olunur. Babanın 
bulunduğu yer belli değilse ikametgâhının ka
pısına asılmak suretiyle ilân olunur. Otuz gün 
içinde itiraz vukubulmadığı takdirde ve itiraz 

MADDE 4. — Teklifin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunda yazıldığı şekilde 
karı koca gibi yaşıyan kadın ve erkek bu bir
leşmelerin evlenme suretiyle tescili için birlik
te, birisinin ölümü halinde sağ kalan ve bu birleş
meden doğan çocukların kaydı için de alâkalılar 
muhtarlara başvurup alacakları ilmühaberleri 
bir dilekçe ile mahallin en büyük mülkiye âmi
rine vermek suretiyle talepte bulunurlar. Ço
cukların tescili için alâkalılar talepte bulunma
dıkları takdirde bir ilmühaber vermek suretiyle 
bunları yazdırmakla mahalle ve köy muhtarları 
mükelleftirler. 

Mülkiye âmirleri verilen dilekçe ve ilmüha
berleri nüfus kayıtlarına göre kanuni şartları 
haiz olanların tescilinin ypaılması için nüfus 
idarelerine tevzi ederler. 

Nüfus idarelerince yapılacak inceleme so
nunda kanuni şartların bulunduğu anlaşılırsa 
vakaların hemen tescili yapılır. Muhtarların 
yaptırmak istedikleri tesciller nüfus idaresi ta
rafından hemen babaya tebliğ olunur. Babanın 
bulunduğu yer belli değilse ikametgâhının kapı
sına ve umumun görebileceği yerlere asılmak 
suretiyle ilân olunur. Otuz gün içinde itiraz vu-

( S. Sayısı : X97 ) 
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lediye dairelerine talik suretiyle ve otuz gün 
müddetle ilân olunur. 

Yukarıki fı'krada yazılı müddet zarfında 
itiraz vukubulmadığı ve kanuni şartların mev
cudiyeti anlaşılırsa tescil muamelesi yapılır. 

îtiraz halinde sulh mahkemesince verilecek 
karara göre muamele ifa edilir. 

îtiraz keyfiyeti mahkemeler tarafından he
men nüfus dairesine bildirilir. 

Tebliğ veya ilânın yapıldığına, itiraz vııku-
bulmadığma dair tanzim olunacak zabıtlar ile 
mahkeme ilâmlarının nüfus daireleri tarafından 
sağlanması mecburidir. 

MADDE 4. — Bu kanun gereğince yapılmış 
olan tescillere karşı alâkalılar öğrendikleri ta
rihten itibaren altı ay zarfında Türk Medeni 
Kanununun hükümlerine göre salahiyetli mah
kemede dâva açabilirler. 

C. müddeiumumisinin butlan dâvası hakkı 
mahfuzdur. 

MADDE 5. — Kanunun şümulüne giren va
kaların tesbit ve tescillerini temin etmek üzere 
valiliklerce şehir, kasaba ve köylerde sık sık ta
rama yapılır. 

Valiler bu taramalarda (Adlî ve askerî teş
kilât hariç) bütün memurları asli vazifelerine 
halel gelmemek şartiyle çalıştırabilir." 

Tarama masrafları için kanunun meriyette 
bulunduğu müddet içinde her sene Dahiliye Ve
kâleti bütçesine tahsisat konulur. 

B. E. 

lediye dairelerine talik suretiyle ve (30) gün 
müddetle ilân olunur. 

Yukarıki fıkrada yazılı müddet zarfında 
itiraz vukubulmadığı ve kanuni şartların mev
cudiyeti anlaşılırsa tescil muamelesi yapılır. 

itiraz halinde sulh mahkemesince verilecek 
karara göre muamele ifa edilir. 

îtiraz keyfiyeti mahkemeler tarafından he
men nüfûs dairesine bildirilir. 

Tebliğ .veya ilânın yapıldığına, itiraz vuku-
bulmadığma dair tanzim olunacak zabıtlar ile 
mahkeme ilâmlarının nüfus daireleri tarafından 
saklanması mecburidir. 

MADDE 4 — Adalet Encümeninin 
maddesi aynen, ka'bul edilmiştir. 

4 ncü 

MADDE 5. — Adalet Encümeninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

( S . Sayısı: 197) 
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halinde sulh hâkimliğinee verilecek karara gö
re tescil yapılır. Tebliğ ve ilânların yapıldığı
nı ve itirazın vukubulmadığmı tesbit eden tu
tanaklar, verilmişse sulh hâkimi kararları nü
fus idarelerince dosyalarında saklianır. 

MADDE 6. — Bu kanun gereğince yapılmış 
olan tescillere karşı alâkalılar öğrendikleri ta
rihten itibaren altı ay ve her halde tescil tari
hinden itibaren beş yıl içinde Türk Medeni Ka
nunu hükümlerine göre yetkili mahkemeye dâ
va açabilirler. C. Müddeiumumisinin butlan 
dâvası hakkı mahfuzdur. 

MADDE 7. — Bu kanunun şümullüne giren 
vakaların tesbit ve tescillerini 'temin etmek üze
re valiliklerce şehir, kasaba ve köylerde sık sık 
tarama yaptırılır. Valiler bu taramalarda (Ada
let teşkilâtı hariç) bütün memurları asli vazi
felerine halel gelmemek şartiyDe çalıştırabilir. 
Tarama giderleri için kanunun yürürlükte bu
lunduğu süre içinde her yıl Dahiliye Vekâleti 
bütçesine yeter derecede tahsisat konulur. 

MADDE 8. — Bu kanuna göre yapılacak iş
lem ve tesciller ve verilecek dilekçe ve ilmüha
berler ve açıllacak dâvalar her türlü harç, re
sim ve cezadan muaftır. 

MADDE 9. — Bu kanunun hükümleri neşri 
tarihinden üç. yıl sonra yürürlükten kalkar. 

MADDE 10. — Bu kanunla kendilerine ve
rilen vazifeleri kabul etmiyen veya ihmal eden 
bütün ödevlilerle, alâkalılar hakkında 5524 sa
yılı Kanunun 12, 13 ve 14 ncü maddeleri ah
kâmı tatbik ediUir. 

Da. Jî. 

kubulmadığı takdirde ve itiraz halinde sulh hâ
kimliğinee verilecek karara göre tescil yapılır. 
Tebliğ ve ilânların yapıldığını ve itirazın vuku
bulmadığmı tesbit eden tutanaklar, verilmişse 
sulh hâkimi kararları nüfus idarelerince dosya
larında saklanır. 

MADDE 6. — Teklifin altıncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunun şümulüne giren 
vakaların tesbit ve tescillerini temin etmek üzere 
valiliklerce şehir, kasaba ve köylerde sık sık ta
rama yaptırılır. Valiler bu taramalarda (Adlî ve 
askerî teşkilât hariç) bütün memurları aslî vazi
felerine halel gelmemek şartiyle çalıştırabilirler. 
Tarama giderleri için kanunun yürürlükte bulun
duğu süre içinde her yıl Dahiliye Vekâleti bütçe
sine yeter derecede tahsisat konulur. 

MADDE 8. — Bu kanuna göre yapılacak mu
amele ve tesciller ve verilecek dilekçe ve ilmüha
berler ve açılacak dâvalar her türlü hare, resim 
ve cezadan muaftır. 

MADDE 9. — Bu kanunun tescile mütaallik 
hükümleri neşri tarihinden itibaren 4 yıl sonra 
meriyetten kalkar. 

MADDE 10. — Bu kanunla kendilerine veri
len vazifeleri kabul etmiyen veya ihmal eden bü
tün ödevlilerle alâkalılar hakkında 5524 sayılı Ka
nunun 12 ve 13ncü maddeleri ahkâmı tatbik edi
lir. 

MADDE 11. — İdare heyetlerinin bu kanuna 
göre vereceği para cezalarına mütaallik kararlar 
kati olup Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hak
kındaki 6183 sayılı Kanun hükmüne göre tahsil 
olunur. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neşri 
tarihine kadar tescilleri vaktinde yaptırılmamış 
olan doğum, ölüm ve evlenme vakalarını ihbarla 

(S. Sayısı: 197) 
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MADDE 6. — Bu kanuna göre yapılacak 
muamele ve tesciller, verilecek dilekçe ve ilmü
haberler ile açılacak dâvalar her türlü harç, 
resim ve cezadan muaftır. 

MADDE 7. — Bu kanunun tahmil ettiği va
zife ve. mükellefiyetleri kabul etmiyen veyahut 
ihmâl edenler ile alâkalılar hakkında idare he
yetleri tarafından on liradan elli liraya kadar 
ve katı olarak hafif para cezası verilir ve. âm
me alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Ka
nuna göre tahsil olunur. . 

MADDE 8. — Bu kanunun tescile mütaallik 
hükümleri neşri tarihinden itibaren dört sene 
sonra, meriyetten kalkar. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
ri tarihine kadar tescilleri vaktinde yaptırılma
mış olan doğum, ölüm ve evlenme vakalarını ih-

B. E. 

MADDE 6. — Adalet Encümeninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunun tahmil ettiği va
zife ve mükellefiyetleri kabul etmiyen veyahut 
ihmal eden bütün alâkalılar-hakkında îdare he
yetleri tarafından on liradan elli liraya kadar ve 
katî olarak hafif para cezası verilir ve âmme ala
caklarının tahsil usulü hakkındaki kanuna göre 
tahsil olunur. 

MADDE 8. — Bu kanunun tescile mütaallik 
hükümleri neşri tarihinden itibaren (3) sene son
ra meriyetten kalkar. 

MUVAKKAT MADDE — Adalet Encüme
ninin muvakkat maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S . Sayittı 197) 
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MADDE 11. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanunu îcra Vekilleri 
Heyeti yürütür. 

mükellef olanlardan para cezası alınmaz. Hükme
dilmiş olup da henüz tahsil edilmemiş olanlar da 
af edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 13. — Bu kanun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

(S. Sajısı : 197 ) 
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bar ile îrmkellef tutulanlardan para cezası alın
maz. 

Hükmedilmiş olup da tahsil edilmemiş olan
lar affedil misti ı\ 

MADDE 9. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 10 .— Bu kanunu tatbika îera Ve
killeri Heyeti memurdur. 

&. E. 

MADDE 9. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. îlânı hususunda 1322 sayılı Ka
nunun 11 nci maddesi hükmü tatbik olunur. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îera Vekilleri Heyeti memurdur. 

ı * 'i mtımim 

(S. Sayı»: 10?) 
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Gölpazarı kazasının Karaağaç köyünden İbrahimoğhı Abdullah 
Ibiş'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

ve Adliye Encümeni mazbatası (1 /182) 

T.'C. *-": , . . . " " 
Başvekâlet ' 21. III. 1955 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No. : 5/4 - 632 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İki kişiyi öldürmekten suçlu Gölpazarı kazasının Karaağaç köyünden İbrahim oğlu, Zade'den 
doğma, 1341 doğumlu Abdullah Ibiş'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Bilecik Ağır Ceza 
Mahkemesinden verilen hükmün tasdikine ve sonraki kanuni muamelenin iBüyük Millet Meclisince 
yapılmasına dair olup Adliye Vekâletinin 17 . I I I . 1955 tarih ve 8460 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
Temyiz Mahkemesinin 9 . X . 1954 tarih ve 1238/3067/1029 sayılı ilâmı ile bu işe ilişkin dosyanın 
bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederini, 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 3/182 
Karar No. 30 

5. IV. 1955 

Yüksek Reisliğe 

Gölpazarı Orman Bölge Şefliğine mensup 
Orman Bakım memurlarından bulunan Gölpaza
rı'nın Sürmeli köyünden Adil Tutkun ile Bile
cik'in Küplü nahiyesi Tevfikbey mahallesinden 
Mustafa Demir'i tabanca ile kasten öldürmekten 
maznun olup 31.1 .1952 gününden beri mev
kuf bulunan Gölpazarı'nın Karaağaç köyünden 
İbrahim oğlu, Zade'den 1341 de doğma, eskiden 
hükümlü Abdullah Ibiş'in ölüm cezasına mahkûm 
edilmesine Bilecik Ağır Ceza Mahkemesinin 5 . 
XI 1955 tarihinde 952/8 esas ve 953/64 karar 
sayısiyle verdiği kararın Temyiz Mahkemesi Bi
rinci Ceza Dairesince 15 . X . 1954 tarih ve 1029 
Tebliğ, 1238 Esas, 3067 Karar numarasiyle tasdi
kinden sonra Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 

ncı maddesi gereğince yapılması iktiza eden mu
amelelerin ikmali zımnında Başvekâletin 2 1 . 
I I I . 1955 tarih ve 5/4 - 632 sayılı tezkeresiyle 
Encümenimize tevdi edilmesi üzerine dosyanın 
tetkikinde: 

Vazifeli Orman Bakım memurları Mustafa 
Demir ve Adil Tutkun'u hâmil bulunduğu ta
banca ile kasten ve tehevvüren öldürdüğü mah
kemece sabit görülerek hareketine uyan T. C. K. 
nun -6123 sayılı Kanunla tadilden evvelki 450 
nci maddesinin 5 nei bendi hükmüne tevfikan 
ölüm cezasiyle mahkûm edildiği anlagılmıgtıp. 

Encümenimizce yapılan müzakere sonunda 
maznun Abdullah İbiş'e hükmedilen ölüm ceza
sının Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı mad-
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desi hükmü gereğince infazı hususunun Umumi 
Heyetin tasvibine arz olunmasına 4 . IV. 1955 ta
rihinde ittifakla karar verildi. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Bu M. Muharriri 

Konya Konya 
H, özyörük T. F. Baraıi 

$£âtip Ankara Aydın 
Zifguldak Z. Gökçer C. Ülkü 

N. Kiri§cioğlu 

Balıkesir Burdur Çoruh 
V. Asena B. Kayaalp M. Ünal 
Denizli Diyarbakır Eerzincan 

İ. IJadımhoğlu M. H. Ünal S. Perinçek 
Eskişehir İsparta Kocaeli 
H. Sezen 8. Bilgiç 8, Dinçer 

Konya Koyna Malatya 
H. Aydtner M. Obuz M. Z. Tulunay 

Maraş Sivas 
M. Össsoy Ş. Ecevit 
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