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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Zonguldak Mebusu Edibe Sayar'm, Neşir 
Yoliyle veya Radyo ile İşlenecek Bâzı Cürüm
ler hakkındaki 6334 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin 3 ncii fıkrasının tadili hakkındaki 
kantin teklifi, talebi üzerirte geriverildi. 

Zonguldak Mebusu Hüseyin Balıklın, mem- J-
leketimizde giyim ve inşaat malzemesi yapan 
fabrikaların aded ve kapasitelerine, hammadde 
ve yedek parça için döviz taleplerinin yıllık 
miktarına ve hususi sektörle Devlet sektörü 
nispetlerine, 

Yıllık kahve ihtiyacımızın kaç ton olduğuna 
ve nispetsiz fiyat yükselişinin sebeplerine dair 
suallerine, İktisat ve Ticaret Vekili cevap 
verdi. 

Gölpazarı kazasının Karaağaç köyünden 
îbrahimoğlu Abdullah İbiş'in ölüm cezasına 

Şifahi sual 
1. — K a r s Mebusu Hasan Erdoğan'ın, son 

zamanlarda hissedilen Röntgen filmi darlığının 
sebeplerine ve bu darlığın izalesi için ne gibi 
tedbirler alındığına dair şifahi sual takriri, Sıh
hat ve içtimai Muavenet ve İktisat ve Ticaret 
vekâletlerine gönderilmiştir. (6/80) 

Tahrifi sual 
1. — Çorum Mebusu M. Kemal Biberoğlu'-

Mazbatalar 
1. — Orman Araştırma mevzuunda Türkiye'

ye Teknik Yardım temini hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında imzalanan (10) 
Numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki hakkında ka
nun lâyihası ve Hariciye ve Ziraat encümenleri 
mazbataları (1/101) (Ruznameye) 

2. — Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, Mısır, 
İran, Afganistan, Libya, Pakistan, Kıbrıs, Tür
kiye hükümetleri için Orman Siyaseti Eğitimi 

çarptırılması hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası kabul edildi. 

Ahmet Güngör'ün, mahkûm olduğu cezanın 
affı hakkındaki kanun teklifinin birinci müza
keresi bitirildi. 

Evlilik haricinde doğan çocukların cezasız 
tescili hakkındaki kanun teklifinin heyeti umu-
miyesi üzerinde müzakere cereyan etti. 

13 . IV . 1955 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

. . Reisvekili Kâtip 
Samsun Mebusu İstanbul Mebusu 

Tevfik İleri Nazlı Tlabar 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

İbrahim Kirazoğlu 

nun, 1929 - 1930 seneleri arasında Nafıa Fen 
mekteplerinden mezun olan mühendis ve fen 
memurlarının emsalleri ile müsavi duruma ge
tirilmesi için, hazırlanmakta olan yeni Barem 
veya Personel Kanunu lâyihasına bir hüküm 
konulması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
tahrirî sual takriri, Maliye Vekâletine gönderil
miştir, (7/85) 

temin eden bir merkezin teşkili suretiyk, teknik 
yardım yapılması gayesiyle Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Ziraat Teşkilâtı ile Türkiye Cumhuriye
ti Hükümeti arasında imzalanan 10 Numaralı 
Ek Anlaşmanın onanması hakkında kanun lâ
yihası ve Hariciye ve Ziraat encümenleri maz
bataları (1/105) (Ruznameye) 

3. — Seyhan Barajı inşaatı dolayısiyle sular 
altında kalacak köy ve arazi hakkında Kanun lâ
yihası ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/227) 
(Ruznameye) 

Sualler 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B İ R İ N C İ G E L S E 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili Tevfik İleri 

KÂTİPLER : Nazlı Tlabar (İstanbul), ibrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Hatay intihap dairesinin sonuna kadar yok

lama yapıldı) 

1. — Bursa Mebusu Agâh Erozanhn, kuduz
la mücadele için ne gibi tedbirler alındığına ve 
bu hususta tatbik edilen tedavi usullerine dair 
sualine Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Beh
çet Uz'un şifahi cevabı (6/79) 

REİS — Sual takririni okutuyorum. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
Son zamanlarda bâzı vilâyetlerimizde ku

duz vakalarının arttığını gazetelerde okumak
tayız. Belediyeler bu mücadelede kendilerine 
düşen vazifeyi yapıyorlar mı? Vekâletin bu sa
hadaki, tedbirleri-nedir? Halen hangi usullerle 
tedavi yapılmaktadır? Bu işlerle meşgul doktor
larımıza maaşlarından gayrı bir tazminat veril
mesi doğru olmaz mı? Bu hususların sözlü ola
rak cevaplandırılmasını Sayın Sıhhiye Veki
linden rica ederim. 

Hürmetlerimle. 
Bursa Mebusu 
Agâh Erozan 

REİS — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili. 
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VE

KİLİ BEHÇET UZ (İzmir) — Memleketin ku
duz durumu ve bu konuda yapılan mücadele ve 
tedavi hakkında Bursa Mebusu Sayın Agâh 
Erozan tarafından sorulan suallere cevapları 
arz ediyorum : 

Gazetelerde çıkan haberler, kuduz şüpheli 

REİS —• Ekseriyetimiz; vardır. Celseyi açı
yorum. 

hayvanlar tarafından ışınlan veya bu gibi hay
vanlarla temas edenlere aittir. Bâzı vilâyetler
de bu gibi vakaların artmış olması insanlar ara
sında kuduzun çoğaldığına delâlet etmez. Mev
cut istatistikler bunu göstermektedir. Kuduz, 
şüpheli hayvanlar tarafından ısırılmak veya bu 
gibi hayvanlarla temas etmek dolayısiyle teda
viye tâbi tutulan vakaların sayısı, son yıllar 
içinde 25 000 i geçmemiştir. Hattâ bu rakam 
1954 de 23 460 dır. 

Bu sayılar bâzı tesadüflerin tesiriyle artıp 
eksilebilir. Bir kuduz köpek, yokedilinceye ka
dar ; yalnız bir kişiyi ısırdığı gibi, öldürülme
den evvel 50 veya daha fazla insanı ısırmış ve
ya bunlarla temas etmiş olabilir. Böylece ista
tistiklerde de eksilme veya artma şeklinde de
ğişiklikler meydana gelebilir. 

Kuduza tutulup ölenlerin sayısına gelince : 
Bunlar 1950 de 30, 1951 de 33, 1952 de 17, 

1953 te 24, 1954 te 30 dur. 
ölüm vakaları, sırası ile aşıya hiç gelmiyen

ler, geç gelenler, veyahut vaktinde gelmiş ol
makla beraber ısırık yaralarının başta, ağır tah
ribattı ve bilhassa vahşi hayvanlar tarafından 
yapılmış olanlara aittir ki, bu vakalar da hasta
lığa yakalanm, aşı tmamlanmadan ve muafiyet 
teessüs etmeden husule gelmektedir. 

Bu hususta yabancı memleketlerle mukaye
se imkânını vermek için şu rakamları da zikret-

4. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — ŞİFAHİ SUAL 
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meyi faydalı buluyorum : Yunanistan'da kuduz
dan ölüm 1951 de 13, 1952 de 27, 1953 te 4 tür. 
İspanya'da 1951 de 0 iken 1952 de 4, 1953 te 15 
tir. 

Yugoslavya'da aynı senelerde 18, 14; 17 dir. 
Mısır'da aynı senelerde 49, 49 j. 50 dir. 
Bu artış ve eksilişler hiçbir zaman bir Mem

lekette kuduzun ne insanlar ve ne de hayvanlar 
arasında artıp veya eksikliğini ifade etmez. An
cak yukarda bahsettiğimiz sebeplerden ileri ge
lir. 

Kuduz mevzuunda belediyelere düşen vazife 
çok mühimdir. Bâzı bölgelerde hayvanlar ara
sındaki anzoosinin yer yer epizoosiye tahavvülü 
dolayısiyle hayvan sağlık zabıtası mevzuatı hü
kümlerine istinaden başıboş hayvanların itlafı
na ehemmiyet verilmesi için Vekâletimizce be
lediyeler daimî surette ikaz edilmekte ve bun
ların bu husustaki faaliyetleri teşkilâtımız tara
fından yakından takibedilmektedir. Nitekim be
lediyelerce 1953 yılında 183 883 başıboş köpek 
itlaf edilmişken 1954 yılında bu sayı 239 171 e 
yükselmiş bulunmaktadır. Belediyeler bu yolda
ki çalışmalarını artırdıkları takdirde, hiç şüp
hesiz daha iyi neticeler elde edilecektir. Biz bu 
hususun tahakkuku için takiplerimizi devam 
ettirmekteyiz. 

Vekâletimizin tedavi hususundaki tedbirleri
ne gelince : 

Bu konuda başlıca hedefimiz şüpheli ısırık 
vakalarına mahallinde ve vaktinde elkoyabil-
mek için tedavi istasyonlarımızın adedini, artı
rarak yurttaşların bunlardan kolayca faydalan
masını sağlamaktır. Nitekim beş sene evvel sa
yısı 96 dan ibaret olan aşı istasyonlarını bugün 
153 e çıkarmış bulunuyoruz. Sağlık merkezleri 
arttıkça bu istasyonlar daha da çoğalacaktır. 

Kuduzdan korunma tedavisinde memleketi
mizde umumiyetle semple ismindeki mütehassı
sın metodu tatbik edilmektedir. Çünkü bu usul, 
hazırlanmasının ve naklinin kolaylığı, stok im
kânları bulunuşu, bâzı basit şartlar altında he
men her yerde ve her hekim tarafından tatbiki
nin mümkün olması ve nihayet aşının koruyucu 
tesirinin medeni memleketlerde umumiyetle ka
bul edilmiş bulunması- sebebiyle tercih edilmek
tedir. 

Bu metotla yapılan aşıdan mütevellit post-
vaksinal felçlerin tahassülündeki nispetler de 

usulün lehindedir. Çünkü tetkiklere göre, semp
le . aşı tatbik edilenlerde felç nispeti % 0,006 ol
duğu halde diğer usullerde 0,05 olarak görül
mektedir. 

Bundan başka halen üç müessesemizde Semp
le usulünden gayrı ağır ve çok tehlikeli ısırık 
vakalarında, esası Högyes usulü olan aşı ve 
Hiperimmün serum tatbik edilmektedir. 

Högyes canlı virüs olduğundan ve günlük 
olarak hazırlanması icabettiğinden, herkese em
niyet ve itimatla teslim edilemez. Ancak mües
seselerde ihzar ve tatbik edilebilir. 

Gerek bu ve gerek hazırlanması çok dikkat 
ve ihtimam istiyen Hiperimmün serum da bölge 
hıfzıssıhha müesseseleri kuruldukça artırılacak
tır. 

Memleketimizde şüpheli ısırık vakalarında 
tatbik edilen bu aşılarla Antirabik serumun be
her şahıs için Devlete maliyeti şudur : 

Semple aşı için ortalama 8,5 lira, 
Högyes aşı için ortalama 50 lira, 
Antirabik serum için ortalama 10 liradır. 
Elimizdeki istatistikler son beş sene zarfın

da 63 170 kişiye Semple aşısı ve yine aynı se
nelerde 21 267 kişiye de, Högyes usulüne daya
nan aşının tatbik edildiğini ve bunlardan Semp
le aşı yapılanlarda ölüm nispetinin yüzde 0,05, 
diğerinde de 0,06 olduğunu göstermektedir. 
Högyes'te ölüm nispetinin fazla gibi görünme
si, yukarda bahsettiğimiz bu aşının daha çok 
ağır ısırıklılara tatbik edilmiş olmasından ileri 
gelmektedir. 

Kuduz müesseselerinde çalışan hekimlere 
tazminat vermek meselesine gelince : 

Bu bir kanun mevzuu olup, yeni Teşkilât Ka
nunu tasarımızda bu husus, diğer buna benzer 
müesseselerimizde çalışan teknik personel ile 
beraber dikkate alınmış bulunmaktadır. 

REİS — Agâh Erozan 
AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar; sorumun üç cephesi vardır. Biri ta-
mamiyle belediyeleri alâkadar eder. Nerede be
lediye varsa orada başıboş hayvanın gezenıe-
mesi lâzımdır. Maalesef İstanbul ve Ankara'da 
dahi başıboş hayvanların dolaştıkları bir vakıa
dır. Belediyelerin, bu hastalığı taşıyan ve en 
büyük portör olarak dolaşan başıboş hayvanlar
la mücadele etmesi, bu mevzuda esaslı bir titiz
lik göstermesi lâzımdır. Geçenlerde Manisa'da 
sekiz kişi bu hastalıktan tedavi gördü. İstan-
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bul'da Aksaray'da 35 kişi bu hastalıktan teda
viye sevk edildi. Bu itibarla belediyelerin bu 
mevzuda gayet hassas bulunmaları, vatandaş 
sağlığı ile alâkadar olmaları çok mühimdir. Zi
ra bu hastalığa tutulmuş bir kimse vaktinde te
davi edilmezse hastanın kurtulmasına imkân 
yoktur. Bir vatandaşın bu hastalık yüzünden 
kaybı, belediyenin ihmalinden mütevellit ise, 
bunların vicdanlarda yaratacağı üzüntüyü tak
dirlerinize arz ederim. 

ikinci cephe; bu mevzua girmeden evvel kıy-
- metli doktor arkadaşlarımdan özür dilerim, bu 
mevzuda beyanda bulunurken hataya düşersem 
beni mazur görsünler. (Düşmezsin sesleri) 

Arkadaşlar; Vekil Beyefendinin buyurduğu 
gibi, bugün memleketimizde iki türlü aşı tat
bik usulü vardır. 

Birisi; sempl tedavi, diğeri; Huges Filips 
usulüdür. 

Sempl tedavi Ankara'da ve vatan sathında 
150 ye yakın istasyonda yapılmaktadır. 

Huges Filips usulü İstanbul ve Elâzığ'da ya
pılmaktadır. Bu iki tedavi usulü hakkında muh
telif fikirler mevcuttur. Fransa, tamamiyle sempl 
tedavi usulüne dönmüştür. Bu mu, Huges Filips 
usulü mü müessirdir; bunun ilmî münakaşası hal
ledilmiş değildir. Biri, canlı aşı, diğeri, cansız 
aşı tedavisidir. 

Muhterem arkadaşlar, benim bu müesseseler
de yaptığım tetkikata göre; bilhassa İstanbul ile 
Ankara'da hayvan müşahedehaneleri çok peri
şan haldedir. İstanbul'da 11 hayvanlık bir mü-
şahedehane vardır. 12 hayvan gelecek olsa bunu 
müşahede altına almak mümkün değildir. 

Ankara'da 15 hayvanlık müşahedehane var
dır. 16 hayvan gelirse onu müşahede altına al
mak mümkün değildir. Halbuki diğer memleket
lerde bu müesseselerin yanında bu işler için mu
azzam tesisler kurulmuştur. Bizde de kurulması 
lâzımdır. Sebebine gelince; İstanbul'dakini gittim 
gördüm, 11 hayvanlıktır, gelen hayvanların çok
luğundan dolayı dışarıya da hayvan bağlıyor

lar, bunları birbirinden demir kafes ayırıyor, 
fakat o da kırıktır. Bu yüzden içerdeki hayvan
la dışarıda bağlı olan hayvan irtibat halindedir. 
Eğer içerdeki hayvanda kuduz varsa müşahede 
için getirilen diğer hayvan sağlam olduğu halde 
oradan hasta olarak dönecektir. Bundan doğacak 
neticeyi takdirinize arz ediyorum. 

. 19İ5 # : 1 
Muhterem arkadaşlar; sempl bir tedavi ile va

tan SBthınrda İ50 istasyonda yapılan tedaviler 
bâzı vakalarda yüzde yüz müspet netice verme
mektedir. Sebebine gelince, Balkanlar dâhil, Av
rupa dâhil Türkiye'deki kuduz mikrobu virüsü 
ranförsedir. Kuvvetli kuluçka devresi kısadır. Bu 
devrenin kısa olmasından dolayı bu tedavi usul
leriyle yapılan vakalardan, ekseri ahvalde mesa
feden ve zaman kaybından dolayı müspet neti
ce elde edilememektedir. Hastalık deklâre ol
duktan sonra birçok vakalarda memleket has
tanelerine yapılan müracaatlar neticesinde da
hiliye koğuşuna yatırılmış hastaların mevcut ol
duğu dahi görülmektedir. Bu vaziyet karşısında 
ben Sayın Vekilden şunu istirham edeceğim; ya
ranın vasfı ve mevkii itibariyle ağır bir vaka kar
şısında hasta sempl tedaviyi geçirmiş olursa, 
muayyen müddet zarfında (antikor) ile tedavi 
ettirmek mümkün müdür, değil midir?. 150 • ye 
yakın istasyonda serom bulundurmak lâzımdır. 
Serom bulundurmak suretiyle, hastanın fiziyo-
lojik sefaletini de göz önünde bulundurarak, 
zaman kazanma ve vaziyeti katiyetle ifade ede
bilmek için bu santrallerdeki serumlardan isti
fade etmek lâzımdır. Ancak serum bulundurmak 
suretiyle bu sempl tedaviyi bütün vatan sathına 
yaymak mümkün olur. Huges Filips tedaviler
de aşılardan mütevellit felçler daha çok görül
mektedir. Remlinger adındaki bir doktor eserin
de buna uzun uzadıya temas etmektedir. O ba
kımdan sempl usulün yapılması ve fakat mixt 
tedavi temin edecek şekilde dâvaya daha esaslı 
ve daha müspet tarzda girmenin doğru olacağı 
kanaatindeyim. 

Sualimin üçüncü kısmı; bu müesseselerde ça
lışan ve bilhassa Hıfzıssıhha Müessesesinde İn
taniye mütahassıslan sabahın saat 9 undan, akj-
şamm 5 ine kadar fedakârane vazife görürler. 
Bu mütehassıs arkadaşlar maaşlarından gayri 
hiçbir şey almamaktadırlar. Meselâ her hangi 
bir doktor arkadaşımız Numune Hastanesinde 
Dahiliye mütehassısıdır, öğleden sonra saat 2,5 
ta muayenehanesine gider ve orada hastalarını 
hususi surette muayene ve tedavi ederek kazanç 
temin eder. Fakat Hıfzıssıhha Müessesesinde 
kuduz aşısı ve tedavisi yapan bir mütehassıs 
ve her türlü aşıları imal eden bu feragatli ar
kadaşlar, sabahtan akşama kadar bu müessese
den başka hiçbir yerde çalışmazlar. Bunlar 
memleketin; vatandaşın en hayati sağlık işleriyle 
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meşguldürler. Kendilerine maaşlarından başka 
hiçbir şey verilmez. Asli maaşları da nihayet 
50 - 60 liradır. 

îşte arkadaşlar benim sorumun en mühim 
kısmı budur. Ben bu soruyu iki sene evvel 
sordum. Hıfzıssıhlıa Müessesine ait teşkilât 
kanununun kısa zamanda geleceği va'dinde bu
lunuldu. Aradan 2 sene geçtiği halle maalesef 
bu kanun bir türlü gelemedi. Şimdi arkadaş
lar, bu yüksek Hıfzıssıhlıa Müessesesinde aşı 
ile uğraşan ve hayatlarını bu işe vakfeden 
doktor arkadaşlarımız, Tifo, Tifüs, Kolera, Ve
ba gibi en ağır ve öldürücü hastalıklarla uğra
şırken, bizzat aşı yapan zatın bu işle meşgul 
olduğu anda enfekte olması mümkündür. So
ruyorum, 22 milyon nüfusun hayatını kurtar
mak için bu müesseselerde büyük feragat ve 
fedakârlıkla, hayatını istihkar edercesine ve 
hattâ kendisinin enfekte olmasını göze alarak 
çalışan insana bir şey verilmez mi? Bu kanun, 
süratle getirilmesi lâzımgelen bir kanundur. 
Sayın Sağlık Vekilinden rica ediyorum, bu 
kanunu bir an evvel getirsinler. Ankara Hıf
zıssıhlıa Enstitüsündaki rahmetli Bilâl arkada
şımızı bu yüzden keybettik. Evvelâ kendisi 
malta hummasına ve bilâhara (Tülerami) de
nilen bir hastalığa müptelâ olmak suretiyle 
hayata gözlerini kapamıştır. Bu kadar mühim 
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olan bu mevzuu ele almayıp, burada çalışan 
arkadaşları küskün ve gayrimemnun bir hai
lde işlerine devam ettirmek, memleket sağlığı 
bakımından müspet bir yol değildir. Muhterem 
arkadaşlar," Sayın Sıhhat Vekilinin pekâlâ bil
diklerini tahmin ediyorum, Elâzığ Kuduz Mü
essesesi açıldığı zaman oraya doktor bulunup 
gönderilemedi. Hiç kimse gitmedi. Bugün de 
İstanbul'da, ismi aklıma gelmedi, kuduz hasta
nesindeki mütehassıs arkadaşımız çekilecek olsa 
yerine koyacağımız arkadaş yoktur, bir tek asis
tan yoktur. Gitmiyor asistan. Abdülkadir Çile
siz vefat etti, yerini dolduramadık. 

Memleket sağlığında vazife alan fedakâr 
doktorlorımız için arz ettiğim şekilde tatmin 
edici tedbirler alınmazsa, bu müesseselerin istik
bali ümit verici olmaz. Çünkü bu gibi müesse
selere, Sağlık Bakanlığı, ancak mecburi hizmeti 
olanları sevk etmekten başka çare bulamaz. 

Belediyeleri bir tarafa bırakalım, onlar uh
delerine düşenleri yapsınlar. Tatbik sisteminin 
etüdlerini de ilim adamlarına brakalım, fakat 
en mühim mesele, kürsüye getirdiğim dâvanın 
en mühim kısmı, Hıfzıssıhlıa Enstitüsünde çalı
şan ve hayatını istihkar eden bu arkadaşların 
tatmin edilmesi bu müesseselerin istikbali bakı
mından zaruridir arkadaşlar. (Alkışlar) 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

5. — MÜZAKERE EDlLEN MADDELER 
1. — Sayımlar Kanununun 1, 10 ve 11 nci 

maddelerinin tadili hakkında kanun lâyihası ve 
Dahiliye, Adliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/ 183) (1) 

REİS -— Lâyihanın ikinci -görüşülm esidir, 
maddeleri okutuyorum : 

Sayımlar Kanununun 1, 10 ve 11 nci Maddeleri
nin Tadili hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5622 sayılı Sayımlar Kanunu
nun 1 nci, 10 ncu ve 11 nci maddeleri aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Genel nüfus sayımları, sonu (0) 
sıfır ve (5) beş ile, " 

Genel tarım sayımları, .sonu (0) sıfırla, 

(1) Birinci müzakeresi 60 nci İnikat zaptın-
dadır. 

Genel iş yerleri sayımları, sonu (1) bir ile bi
ten yıllarda olmak üzere İstatistik Umum Mü
dürlüğünce tekrarlanır. 

Diğer sayımlar ve anketlerin tirihi İstatistik 
Umum Müdürlüğünün teklifi ve Başvekâletin 
tasvibi ile tesbit olunur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 1.0. — Nüfus sayımlarında makbul bir 
özre dayanmaksızın sayım memurluğu veya 
kontrol memurluğu vazifesini yapmaktan kaçı
nanlara (50) liradan (200) liraya kadar; sayım 
işleri hakkında tâyin edilen esaslara aykırı ha
rekette bulunanlara veya sorulara cevap vermi-
yenlere veyahut bilerek hakikata aykırı cevap 
verenlere (25) liradan (100) liraya kadar hafif 
para cezası hükmolunur. 

Tarım sayını ve anketlerindeki sorulara tâ-
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yin edilen müddetler içinde makbul bir özre da
yanmaksızın cevap vermiyenlere veya bilerek 
hakikata aykırı cevap verenlere (50) liradan 
(100) liraya kadar hafif para cezası hükmolu-
nur. 

işyerleri sayım ve anketleriyle diğer her çe
şit sayım ve anketlerdeki sorulara tâyin olu
nan müddet içinde makbul bir özre dayanmak
sızın cevap vermiyen veyahut bilerek hakikata . 
aykırı cevap veren hükmi ve hakiki şahıslara 
(250) liradan (1 000) liraya kadar hafif para 
cezası, ve bu hakiki ve hükmi şahısların mua
melelerini fiilen idare eden kimse, müdür veya 
memurlarına, (1) günden (30) gzüne kadar ha
fif hapis cezası hüknıolunur. 

Bu maddedeki suçların tekerrürü halinde ve
rilecek ceza evvelce verilen cezanın bir mislin
den aşağı olamaz. Ve bu maddede cezaları tâ
yin edilmiş olan suçlara ait dâvalar sulh ceza 
mahkemelerinde görülür. Hükmolunan para ce
zaları katidir. 

Hükmi şahıslar hakkında verilecek para ce
zaları Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanu
nu hükümleri mucibince tahsil olunur. 
. Sayım ve anket sorularına verilen ferdi ce

vapları istatistik Umum Müdürlüğünün sorum
lu teşkilâtı dışına ifşa edenler hakkında 1554 
sayılı istatistik Umum Müdürlüğünün Salâhiyet 
ve Vazifeleri hakkındaki Kanunun 16 ncı ve 18 
nci maddeleri hükümleri uygulanır. 

Tarım ve işyerleri sayımlariyle diğer sayım
lar ve anketlerde görevlendirilmek üzere yetiş
tirme kurslarına iştirak eden kimseler görevle
rini makbul bir özüre dayanmaksızın yapmak
tan kaçındıkları takdirde yetiştirilmeleri için 
yapılan masraflar kendilerine ödetilir. 

RElS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum: 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Birinci madde gereğince mu
ayyen yıllarda yapılan sayımların sonuçları sayı
mı takibeden üç yıl ve diğer sayım ve anketle
rin sonuçları sayımı takibeden iki yıl içinde neş
redilir. 

RE IS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

RElS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic

raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
RElS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen

ler.. Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize ara 

ediyorum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kanun 
olarak kabul kabul edilmiştir. 

2. — Nakdî Tazminat Kanununun 1, 2 ve 
4 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası ve Dahiliye, Gümrük ve İnhisarlar ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/32) (1) 

REÎS — ikinci müzakeresini yapıyoruz efen
dim, maddeleri okutuyorum : 

Nakdî Tazminat Kanununun 1, 2 ve 4 ncü mad
delerinin değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 29 Mayıs İ929 tarih ve 1475 
sayılı Nakdî Tazminat Kanununun 1, 2 ve 4 ncü 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Hazarda güven ve asayişin ko
runması hususundaki vazifelerinden dolayı her 
hangi bir suretle yaralanan veya bu yüzden sa
kat kalan jandarma ve gümrük muhafaza su
baylarına, astsubaylarına, polis ve gümrük mu
hafaza âmirlerine ve memurlarına (8) maaşa'ka
dar, yaralanan veya sakatlanan jandarma ve 
gümrük muhafaza eratının her birine (200) li
radan (1 000) liraya kadar tazminat verilir. 

RE IS —.Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştiir. 

Madde 2. — Hazarda güven ve asayişin ko
runması hususundaki vazifelerinden dolayı her 
hangi bir suretle derhal veya bu yüzden mâruz 
kaldıkları yaralanma veya hastalık neticesi te
davide iken ölen jandarma ve gümrük muhafa
za subay ve astsubaylariyle polis ve gümrük mu
hafaza âmir ve memurlarının ailelerine 1 nci 
madde gereğince verilecek tazminat âzami had-
din iki misline çıkarılır. Jandarma ve gümrük 
erlerinin ailelerine (2 000) lira tazminat veri
lir. 

RElS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

(1) Birinci müzakeresi 60 nca İnikat zaphn-
dadır. 
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Madde 4. — Bu kanunun erata ait hüküm

leri Ordu, Jandarma, Polis ve Gümrük muha
faza kıtalarının vazifeleri sırasında gerek bu 
kıtaat içinde toplu ve gerek bu kıtaatın dışında 
münferit olarak bu maksatla çalışmakta iken 
yukarda yazılı hallere düşmüş olan yardımcı 
sivillerle bilûmum bekçi ve korucular hakkında 
da tatbik olunur. 

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

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar ^okundu). 
REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye, Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar 
Vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

3. — Damga Resmi Kanununum bâzı mad 
delerinin tadiline ve bu kanun bâzı hükümler 
ilâvesine dair kanun lâyihası ve Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/177) (X) 

REİS — İkinci müzakeresini yapıyoruz, 
efendim. 

Damga Resmi Kanununun Bâzı Maddelerinin 
Tadiline ve bu Kanuna bâzı hükümler ilâve

sine dair Kanun 

MADDE 1. — 23 . V . 1928 tarih ve 1324 
sayılı Damga Resmi Kanununun 4 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 4. — Damga Resmi, evraka pul ya
pıştırılması ve kanuni mesağ olan ahvalde mat
bu damga vaz'ı veya makbuz itası veyahut is
tihkaktan kesinti yapılması suretiyle alınır. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

(1) Birinci müzakeresi 60 ncı İnikat zaptın-
dadır. 
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Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 11 nci madde
sinin 24 ncü numarası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

24. — Bankalar veya ticarethaneler arasın
daki münakale, tediye, irsal, teslim ve tahsil 
emirleri. 10 kuruş. 

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

MADDE 3. — Aynı kanunun 32 nci mad
desine 80 nci numara eklenmiştir. 

80. Çekler. 
REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 39 ncu mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Lüzum ve ihtiyaç halinde, 
a) Evrak, senedat ve ilânatm Damga 

Resminin makbuz itası, 
b) Muvazanei Umumiyeye dâhil veya 

mülhak bütçeli dairelerle hususi idare ve bele
diyelerin, bankaların, iktisadi Devlet Teşek
külleriyle umumi muhakabeye tâbi veya dev
letin iştiraki bulunan müesseselerin ve benzeri 
müesseselerin ödemelerinde kullanılan ve nispî 
resme tâbi bulunan makbuzlarla bu mahiyette
ki evrakın Damga resimlerinin, bu ödemelerin, 
avans suretiyle ödemelerde mahsup muamele
lerinin icrası sırasında ilgili daire ve müessese
ler tarafından istihkaklarından kesinti yapıl
ması, 

Suretiyle ödenmesine Maliye Vekâletince 
izin verilebilir. 

Bu şekil ödemelerde riayet edilmesi icab-
eden esaslar Maliye Vekâletince tâyin edilerek 
ilgililere bildirilir. 

Damga Resmine mahsuben tevkifat yapan 
mülhak bütçeli dairelerle, hususi idare ve bele
diyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri, umumi 
murakabeye tâbi veya devletin iştiraki bulu
nan müesseseler ve benzeri müesseseler ve ban
kalar bir ay içinde tevkif ettikleri Damga Res
mini, ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar 
bir beyanname ile ödemenin yapıldığı yerin 
bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirmeye ve 
aynı süre içinde yatırmaya mecburdurlar. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden i 

itibaren mer'idir. 
REİS -— Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ye Adliye vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini tâyini esami 
ile reylerinize arz ediyorum, efendim. 

4. — İstanbul Kapalıçarşı yangım hasarları
nın tamiri hakkında kanun lâyihası ve Nafıa ve 
Dahiliye encümenleri mazbataları ile Teşkilâtı 
Esasiye Encümeni mütalâası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (1/158) (1) 

REÎS — Lâyihanın ikinci müzakeresidir, 
birinci maddeyi okutuyorum. 

İstanbul Kapalıçarşısmm Tamir ve İhyası 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — istanbul'da 26 .- XI . 1954 
tarihinde vukua gelen Kapalıçarşı yangınında 
hasara uğramaları veya hasar tesiri altında 
kalması dolayısiyle kullanılması tehlikeli veya 
mahsurlu hale gelen mahallerin, gerek hakiki 
ve gerek hükmi şahısların mülkiyetinde bulun
sun, mimari ve inşai karakterleri ile harabiyet 
derecelerine göre kısımlara ayrılmak suretiyle 
tamir, takviye ve imarı ve lüzumu halinde yan
gın sahasında çarşının turistik ve bedii ve sıhhi 
ihtiyaçları için yeniden vücuda getirilecek lo
kanta, kahvehane ve sair tesisleri Nafıa Vekâ
leti tarafından yaptırılır, 

Bunların proje ve fennî şartnamesi esasları 
hakkında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar j 
Yüksek Kurulunun mütalâası alınır. ' 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Kapalıçarşıda gayrimenkul-
lerin, yangından önceki asli şekillerini, hüviyet
lerini veya istatik ve estetik durumlarını boza
cak şekilde ihdas edilmiş, ilâveleri istimlâk ve
ya yapılmış olan ifrazları tevhit suretiyle gay-

(1) Lâyihanın birinci müzakeresi 60 ncı İni
kat zaptındadır. 
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rinıenkulleri yine asli şekillerine ifrağa Nafıa 
Vekâleti salahiyetlidir. 

İstimlâk muamele ve bedelleri hakkında 5 
nci madde hükümleri tatbik olunur. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun gereğince yapıla
cak işler için (10) milyon liraya kadar gelecek 
senelere sâri taahhütlere girişmeye Nafıa Vekili 
mezundur. 

Bu meblâğın 6) milyon lirası 1955 - 1957 
seneleri bütçelerine konacak tahsisatla ve (4) 
milyon lirası, İstanbul Belediyesi tarafından is
tikraz yolu ile temin edilir. 

Bu paralar Maliye ve Nafıa vekâletlerince 
müştereken hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetince 
kabul olunacak esaslar dairesinde sarf olunmak 
üzere Türkiye Emlâk Kredi Bankasında açılacak 
bir hesaba yatırılır. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Asli şekilleri muhafaza edil
mek suretiyle tamir, ihya ve imar edilen dük
kânlar için yapılan masraflardan her geyrimen-
kule, yüz ölçüleriyle mütenasip olarak isabet 
edecek miktarlar Nafıa Vekâletince tesbit edi
lerek İstanbul Belediyesine bildirilir. 

Bu masrafların tesbitinde yol ve yol üstü 
kemerleriyle tesisler karşılığı nazara alınmaz. 
Bunlar Nafıa Vekâleti bütçesine konan tahsisat 
ile karşılanır. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Gayrimenkul sahipleri na
mına İstanbul Belediyesince borç olarak tahak
kuk ettirilecek paralar, faizleriyle birlikte (10) 
senede on müsavi taksit ile ve âmme alacakları
nın tahsil usulü hakkındaki kanun hükümlerine 
göre, belediyece tahsil edilerek 3 ncü maddede 
yazılı istikrazın itfasına tahsis olunur. 

Ancak keyfiyetin İstanbul Belediyesince en 
az iki gazete ile ilânını takibeden günden itiba
ren bir ay içinde bu yolda borçlanmak istemedik
lerini yazı ile bildirenlerin gayrimenkullerinin 
mülkiyetleri, Nafıa Vekâletinden iki, İstanbul 
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Belediyesi ile Türkiye Emlâk Kredi Bankasm-
den ve istanbul Ticaret Odasından seçilecek birer 
zattan müteşekkil komisyon tarafından tamir, 
ihya ve imardan evvelki durumlarına göre, tak
dir edilecek reyiç bedellerinin belediyece Ziraat 
Bankasına tevdiini mütaakıp İstanbul Beledi
yesine intikal etmiş sayılır. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

* MADDE 6. — Yangın sahasında ve lüzumu 
halinde bu sahaya bitişik kısımlarda şehrin tu
ristik, sihhi ve bediî ihtiyaçları için yeniden 
yaptırılacak lokanta, kahvehane, meydan ve 
sair tesislerin yerlerine raslıyan gayrimenkul-
lere 5 nci maddede yazılı komisyon tarafından 
aynı esaslara göre kıymet takdir edilir. 

Bu gayrimenkullerin sahipleri yaptırılacak 
yeni tesislerin irat getirenlerine, bunların mali
yet bedelleri ile gayrimenkullere takdir edilecek 
kıymetlerinin nispeti üzerinden şayian hissedar 
olmak veya gayrimenkullerinin mukadder kıy
metleriyle belediyeye devrini kabul etmek hu
susunda muhayyerdirler. Bu gayrimenkul sa
hipleri İstanbul Belediyesinden kendilerine yazı 
ile yapılacak tebligat tarihinden itibaren altı 
ay içinde şayian hissedar olmak istediklerini 
noter vasıtasiyle bildirmedikleri takdirde gay
rimenkullerinin belediyeye devrini kabul etmiş 
sayılırlar. 

Bu tesislere ait projeler müsabaka yolu ile 
yaptırılır. 

Tapılan tesisler başka maksatlarla kullanı
lamaz. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Efendim, bir takrir vardır okutuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz edeceğim sebeplerden dolayı 

Kapalıçarşı yangını hakkındaki lâyihanın Büt
çe Encümenince konulup, Yüksek Meclisçe tay-
yedilmesine karar verilen yedinci maddesi ye
rine aşağıdaki maddenin konulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Madde 7. — İhya ve imar olunan dükkân
lar, ihya ve imarın bittiği günden itibaren üç 
ay içinde sahipleri tarafından bizzat kullanıl-
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j madiği takdirde mevcut ve mer'i kanun hü

kümleri dairesinde taayyün edecek icar bede
lini ödemek şartiyle yangın sırasında müstecir 
bulunan kimselere kiralanır. . 13 . IV . 1955 

Konya Mebusu 
Halil özyörük 

REİS — Buyurun. 
HALİL ÖZYÖRÜK (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar; hükümet tarafından tanzim ve 
Yüksek Meclise takdim olunan kanun lâyiha
sında; yanan Kapalıçarşı'nm imar ve ihyası
nın, İstanbul şehrinin bedii bakımdan daha 
güzel bir esere kavuşmasını temin ve turistik 
ve iktisadi ihtiyaçlar yönlerinden de bunları 
tatmin edici bir hale gelmesini sağlamak mak-
sadiyle hükümler konulmuş bulunduğu şüphe
sizdir. Esasen ne bu' hükümlerde ve ne de di
ğer hususlarda Teşkilâtı Esasiye Kanunumuza 
aykırılık bulunmadığını encümen raporu ve bu 
raporu teyiden Meclis kürsüsünde mütalâa be
yan eden muhterem arkadaşlar izah etmiş bu
lunuyor. Benim tadil teklifimde temas etmek 
istediğim nokta, esas Teşkilât Kanunumuzun 
mülkiyet ve bunun zaruri icap ve lâzımı olan 
tasarruf keyfiyetlerinde şimdiye kadar belir
miş olan nukatı nazara aykırı bir ciheti arz et
mek değil, belki bunlar üzerinde tadil teklifi
min mucip sebeplerini izah etmek olacaktır. 

Hükümet lâyihasının esbabı mucibe mazba
tasında gösterilen Belediye Kanuniyle istimlâk 
hükümleri ve Teşkilâtı Esasiye Encümeni maz
batasında zikrolunan ve 150 den fazla yanan 
yerlerin tarla addedilerek bunun zımnında is
timlâk hükümlerinin tatbikine cevaz veren du
rumun izahından da anlaşılacağı üzere Esas 
Teşkilât Kanunumuzda vatandaşlar için tanı
nan tabiî haklar arasındaki mülkiyet hakkının 
kayıtsız ve hudutsuz olmadığı aşikârdır. Za-

r ten hürriyeti belirten Anayasamızın bir mad
desinde; hürriyet, diğerinin hürriyet hakkının 
başladığı yerde biteceği açıkça tansis edilmiş 
olduğuna göre (işin hususiyet ve müstaceliyeti 
ve bilhassa dünya çapındaki bir âbidenin bir 
elden tamir ve inşasında fennî zaruret bulun
ması ve bu sebepler tahdmda istimlâk hüküm
lerinin seri, basit ve sade bir şekilde cereyanı
nı temin maksadiyle müstakil bir kanun çıka
rılmasının isabetli olduğu) hakkındaki eneü-

I men mazbatasında mezkûr fikir ve mütalâaya 
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da iştirak etmemek mümkün değildir. Bu tak
dirde halen mer'i istimlâk hükümlerine neve-
ma istisnalar teşkil eden mütemmim ve bu 
esaslara merbut hükümlerin istihsanen kabul 

•edilmiş olması da gösteriyor ki, hâdisede mev
zuatın ihtiva eylediği sabit hükümlere rağmen 
vaziyette müşahede edilen zaruretler sebebiyle 
encümen kül halinde ele aldığı kanunu, umu
mi heyetiyle kabule şayan görmüştür. Eğer 
umumi nazariyeler ve mevzuatta istinadedilen 
esaslar, inhirafsız tatbik edilmiş bulunsa idi 
bu kanun lâyihasının sevk ve tanzim sebebi 
oUan Kapalıçarşı'nm bugünkü haline göre âm
me menfaatleri bakımından kayıtsız ve şartsız 
istimlâk ^hükümlerinin temamii tatbiki icab-
ederdi. 

İstimlâk hükümlerine bakılırsa âmme men
faatine hadim olması yönünden yapılacak iş, 
istimlâkin tamamii tatbiki ve mülkleri yanan 
ve harap olan kimselerin rızalarına bakılmak
sızın hal ve maslahatın icabına uyularak gere
ken muamelenin ifa edilmesidir. 

İstimlâke rıza keyfiyeti bahis mevzu ola
maz. Halbuki lâyihanın ihtiva eylediği hüküm
ler arasında istimlâkin cevazı için mülk sahip
lerinin buna aleni veya zımni muvafakatleri 
lâzımdır. Bu mebdeden hareket edilince istim
lâkten ancak buna karar vermiş olan salahi
yetli devlet müesseseleri vazgeçebilir. , Mülk 
sahiplerinin rızalarının aranması, tabiatiyle 
istimlâk hükümlerinin bir istisnası oluyor. O 
halde lâyihaya bütçe encümenince ilâve edil
miş bulunan yedinci maddede kiracılar için 
kabul edilmiş bulunan hüküm asla kabule değe
ri olmıyan aşırı bir .hüküm müdür? 

Filhakika Borçlar Kanunu hükümlerine göre 
mevzuu Okalmıyan bir akit tabiatiyle nihayet 
bulur. 

Bunun gibi me'cıır yanar, harap olur ve ar
tık bundan intifa imkânı kalmazsa elbette kira 
akdi de sona erer ve taraflar hukuki vecibeler
den vareste kalırlar. Bunda tereddüt ve iştiba-
ha mahal yok. 

Ama mesele böyle kupkuru ve mücerret ma
hiyette mi mütalâa edilmek lâzımdır. Yoksa hal 
ve vaziyetin icabına göre mi hareket edilmek 
iktiza eder? Asıl işin ruhlu noktası buradadır. 

Umumi bir musibet ortada bulunuyor. Bun
dan hem mülk sahipleri ve hem kiracılar zarar 
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görmüşlerdir. Devlet olarak ve millet olarak 
düşünülecek ve ele alınacak mevzu elbette yal
nız mülk sahiplerinin zararı ve onun telâfisi için 
gerekli çareleri aramak değildir. Bu arada iş
siz kalmış çoluk çocuğunun nafakasını temin
den mahrum ve perişan 1 200 aileyi düşünmek 
icabetmez mi? Şüphesiz hem devlet olarak ve 

. hem bir insan olarak bunları da düşünmeye 
mecburuz. 

Muhterem arkadaşlar, hepinize râna malûm
dur ki bir mülkte yaşıyan vatandaşlar üzerinde 
tasarruf maslahata menuttur. Hukuk prensip
lerinde yer alan bu kaidenin yine o hukuk kai
desinin izah ve tefsirinde gösterilen misallerini, 
tahdidi olarak düşünmek ve ele almak çok dar 
bir noktai nazar olur. Umum belva hali denilen 
bu. musibet ve felâket zamanlarında bütün va
tandaşları seyyanen düşünmek ve onların zarar
larını telâfi edecek çare ve tedbirleri aramak 
vazifemizdir. 

Eğer mülkiyet hakkının lâzımı olan tasar
rufu hiçbir kayıt ve şarta tâbi olmaksızın temi
ne ve bu arada müstakar hükümler taşıyan 
borçlar kanununu tatbika tevessül edersek der
hal söyliyeyim ki en evvel ele alınacak mevzu 
Millî Korunma Kanununun vatandaşın tasarruf 
hakkını birçok kayıtlarla takyit eden 30 ncu 
maddesinin hemen ortadan kaldırılması lâzım
dır. Halbuki mücbir sebepler altında ve âmme 
nizamı bakımından bu kanun hükümlerini kal
dırmak değil, belki onları bugünkü durumun 
icaplarına daha uygun bir hale getirmek için 
mütemadi" gayret ve mesai sarf ediyoruz. Bizi 
bu mesaiyi sarfa icbar eden sebepler de malûm. 
Bir kısım vatandaşları müşkül durumdan kur
tarmaktır. 

Şimdi kaziye böyle olunca, yangın felâketin
den zarar gören ve el an bunlardan birçoğunun 
perişan haline bir çare bulmakta bize engel ola
cak ne vardır? Biraz evvel arz ettiğim Borçlar 
Kanunu hükümleri bile bizatihi tasarruf hakkı
nı kemaliyle istimale mani birtakım kayıtlarla 
ve müeyyidelerle bağlı değil midir? Hiçbir hak, 
mutlak olarak kullanılamaz. Kiracı ölür ve bina 
yanar, mahvolur, harap olursa kira akdi sona 
erer. Bu, belli bir hüküm. Ama bunun da zaman 
ve hal ve maslahat icabı bir istisnası kabul edi
lirse, her halde hukuk prensiplerine ve hakka
niyet ve âdil ve nasfet kaidelerine aykırı ha
reket etmiş olmayız. 

— 807 — 
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Muhterem arkadaşlar; yüksek malûmunuz- ı 

dur ki, Kapalıçarşı ilk şekliyle bir vakıf mev
zuu idi. Sonradan tâviz bedeli mukabilinde için
deki dükkânların hepsi mülke inkılâbetti ve hu
susi şahısların mülkü oldu. Madem ki yandı, 
herkes mülkünde keyfemâyeşa tasarruf hakkı- I 
na sahip olduğu için her mülk sahibi gibi bu I 
dükkânların sahipleri de ister yeniden inşa eder, • 
isterse alâhâlihi bırakırdı. Kaide olarak bu, 
böyle olmak lâzımgelirdi. Ama âmme menfaati 
mülâhaza ve sebebi, devleti harekete geçirdi. 
Eski şeklinden daha güzel, daha bediî ve ihti
yaçları tatmin edici bir hale getirmeye icbar 
eyledi. Mülk sahiplerine envai teshilâtı gösteri
yoruz. Kiracılara da niçin bir hak tanımıyalım? 
Bakınız bu çarşının yeniden yapılması için büt
çeden altı milyon-lira veriliyor. Diğer dört mil
yonu dükkânları yenilenen mülk sahiplerinden 
on senede ceste ceste alınacak. Mülk sahipleri
ne bu kadar kolaylıklar yapılıp dururken bü
tün varlığını kaybeden ve sefil duruma dü
şen kiracılara da en küçük bir rüçhan hakkı ta
nımıyalım mı? Benim teklifim şudur. Yeniden 
yapılan dükkânlar da eski kiracılara münhasıran 
bir rüçhan hakkı tanınmak. Başka bir şey tek
lif etmiyorum. Belki iki, belki üç sene sonra 
inşa veya tamiri tamamlanacak olan dükkân
larda, o gün yürürlükte bulunacak kanun hü
kümlerine göre verilmesi lâzımgelecek kira be
deli ile zarar görmüş, perişan olmuş vatandaşlar 
otursunlar ve onlar eski düzenlerini kurup faa
liyetlerine başlasınlar. Bu durumdan ne mülk 
sahipleri zarar görür, ne de kiracı olacaklar. Bu 
suretle Yüksek Mecliste yangından zarar gö
ren vatandaşların huzura kavuştuklarını gör
mekle vicdanen tatmin edilmiş bulunacaktır. 

Teklifimi bir kere daha okuyorum : «Madde 
7. — îhya ve imar olunan dükkânlar, ihya ve 
imarın bittiği günden itibaren üç ay içinde 
sahipleri tarafından kullanılmadığı takdirde 
mevcut ve mer'i kanun hükümleri dairesinde 
taayyün edecek icar bedelini ödemek şartiyle 
yangın sırasında müstecir bulunan kimselere 
kiralanır.» (Bravo sesleri) 

Esi yedinci maddede olduğu gibi yangın za
manındaki kiraya bir misil zammiyle kiralan
masını teklif etmiyorum. Çünkü bunların tamir 
ve inşası bittiği zamandaki kira bedelinin ne 
olacağını şimdiden ^.kestirmeye imkân yoktur. 
Belki tamamen serbest kalır. Ve belki bugünkü j 
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j kira bedeli yükselir veya indirilir. Her hal ve 

kârda yalnız eski kiracılar için yalnız ve yal
nız bir rüçhan hakkı. Belki de mülk sahibi ken
disi dükkânını bizzat kullanacaktır. Buna da 
mâni olmak istemiyorum. Bu kayıtlar ve şartlar * 
muvacehesinde Borçlar Kanunu hükümlerine ve 
bu suretle üzerinde hassasiyetle durduğumuz 
Teşkilâtı Esasiye Kanununa da bir aykırılık ar
tık bahis mevzuu olamaz. 

Muhterem arkadaşlar; 1 200 aile ihmal edi
lecek bir vatandaş kütlesi değildir. Eski işlerine 
başlayıncaya kadar ne kadar ıstırap çekecekle
rini düşündükçe bundan ıstırap duymıyacak bir 
insan tasavvur edilemez. 

Her halde Yüksek Meclis vereceği kararla 
en doğru ve en isabetli yolu göstermiş olacaktır. 
Daha fazla nazari münakaşalara girmek sure
tiyle Yüksek Meclisi tasdiden içtinap ve ihtiraz 

•ederim. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Hadi Hüsman buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HADİ HÜS

MAN (İstanbul) — Müsaade ederseniz komis
yonunuz bu takririni, müzakere etmek üzere 
kendisine verilmesini arzu ediyor. Bendeniz de 

* bu kararı Yüksek Heyetinize arz ediyorum. Bi
ze verilsin. 

EEİS — Takrir görüşülmek üzere Bütçe 
Komisyonuna verilmiştir, efendim. Diğer mad
deler komisyondan gelecek rapora intizaren 
tehir ediliyor efendim. 

Efendim, rey toplama muamelesi bitmiş
tir. 

5. — Rize Mebusu İzzet 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) 

REİS — Geçen birleşimde söz almış olan 
arkadaşların isimlerini okuyorum: 

Refet Aksoy, 
Hüseyin Avni Göktürk, 
Hâmid Şevket İnce, 
Turan Güneş, 
İhsan Aktürel, 
Ömer Lütfi Erzurumluoğlu, 
Rükneddin Nasuhioğlu, 

I Sebati Ataman, 
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îzzet Akçal, 
Hamdi Sancar 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar; îzzet Akçal arkadaşımızın teklif et
miş oldukları kanun tasarısı iki mühim mevzu 
üzerinde durmaklığımızı icabettiriyor. Bunlar
dan birisi, Türk inkılâplarından biri olan ve bü
yük ehemmiyeti haiz bulunan Kanunu Medeni
nin, bu tasarıyı kabul ettiğimiz takdirde zede
lenip zedelenmiyeceği meselesidir, ikinci mü
him mesele de, memleketimizin sosyal hayatın
da gayrimeşru münasebetlerden doğan çocuk
ların artmış olmasından dolayı içtimai hayatı
mızda başgösteren tehlikenin bertaraf edilmesi 
meselesidir.'Bu iki mevzuu yekdiğeri ile imtizac-
ettirip görüşmekliğimiz lâzımdır ve hakikaten çok 
mühim bir meseledir. Kanunu Medeni Türk in
kılâplarının başında gelen mühim kanunlar
dan birisidir. Bunun üzerinde hassasiyet gös
termek ve her hangi bir suretle onu zedelen
mekten korumak her Türk münevverinin en 
başta gelen vazifelerinden birisidir. Bunu bu 
şekilde itiraf edip kabul ettikten sonra, demin 
arz ettiğim gibi, günden güne adetleri çoğalan 
gayrimeşru çocukların durumunu ele alıp bun
lara bir hal çaresi bulmak mecburiyetindeyiz. 
Bir arkadaşımızın evvelki görüşmelerde istatis
tiklere dayanarak zikrettiği rakamlara göre 
gayrimeşru münasebetlerden doğan çocukların 
miktarı beş . buçuk milyon adede baliğ olmak
tadır. Bu bir milletin içtimai bahsinde ele alın
dığı zaman, her münevverin tevahhuş ve tedeh-
hüş edeceği bir manzaradır. 

Teklif sahiplerinin tasarıları iki mevzua ay
rılıyor. Birisi; hiç evli olmıyan kadın ve erkek
ten doğan gayrimeşru çocukların neseplerinin 
resmî bir tescile tâbi tutulması. İkincisi; evli 
olan kadın ve erkeklerden meydana gelen gayri
meşru çocuğun babaya mal edilmesidir. 

Birincisi, Kanunu Medeninin şart koştuğu ev
lenme müessesesinde resmî nikâh yaptırmamak
tan mütevellit bir hal olup bunun bir Af Kanu
nu ile kaldırılması ve bunların evlenmelerinin 
tescili mümkündür. Asıl, dâva ikincisi; yani evli 
kadın ve erkekten Soğan gayrimeşru çocukların 
durumudur, işte Kanunu Medeniyi zedeliyen 
nokta bu ikinci kısımdır. Arkadaşlar, şuna da 
inanmak lâzımdır ki, memlekette âdeta sâri 
bir vaziyet iktisabeden ve gayrimeşru birleşme
lerden doğanlar maalesef bu kategoriye ayrılmış 
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i olan kısımdır. Yani evli erkeklerin gayrimeşru 

münasebetlerinden doğan çocukların çokluğudur. 
Eğer biz, bu çocukları, bir babaya mal ede-

î rek tescil ettirmezsek ve bu çocukların istifade-
lerine imkân vermiyecek olursak, memlekette ma
alesef hakikaten büyük bir sosyal anarşi meyda
na gelecektir. Bunu da Yüksek Meclis hiçbir za
man arzu etmez. 

Size çok hazin bir misal arz etmek isterim: 
Seçim dairemde vatandaşlarla yaptığım temas 
sırasında bir delikanlının, çekinerek benimle ko
nuşmak istediğini hissettim. Kalabalıktan ayır
dım, yanıma gelen çocuğa, evlâdım bana bir şey 
mi söylemek istiyorsun? Delikanlı sıkılarak evet, 
sizinle konuşmak istiyorum. Ben de buyurun 
söyleyin, dedim. 

— 26 yaşındayım, daha askerliğimi yapma
dım, 

— Niçin yapmadın? 
— Nüfus kâğıdım yok. 
— Annen veya baban niçin nüfus kâğıdını 

| almadı? 
— Benim babam belli değil, dedi. 
Arkadaşlar bu, hakikaten çok hazin bir şey

dir. Bir baba veya ananın gayrimeşru münase
betten husule gelen çocuğun masumiyeti orta
da dururken cemiyet içerisinde alnına kirli bir 
damga ile gezdirmek hakkımız değildir. Bu iti
barla bu gibilerin mutlaka, tescili şarttır. Ama 
Kanunu Medeniye bir tecavüz imiş. Arkadaşlar, 
ben bir kere şahsım itibariyle bunu tecavüz te
lâkki edemem. Zira bugün Kanunu Medeni ile 
nikâh akdeden ve aile kuran frenklerin öteden 
beri tevali edip gelen kilise kanunları tek evlen-. 
meyi âmirdir. Binaenaleyh onlar bu emri kanu
niye riayet ederek asırlar boyunca buna alışmış
lardır. Biz taaddüdü zevcattan yeni ayrılmış bir 

I milletiz. Açık olarak itiraf etmek lâzımdır ki, 
bugün memleketin her tarafında imam nikâhları 
hâlâ devam etmektedir. Bunun önüne geçme
dikten sonra, halkı, tek evlenmenin faydası hak
kında tenvir edip aydmlatmadıktan sonra maa
lesef bu şekilde kanunlar çıkarmak suretiyle bu 
halin devamına âdeta yol açmış olacağız. Bu iti
barla bunu memleketin iç bünyesinde bir ıstırap 
diye kabul edip tedavi şekline başvurmaklığımız 
lâzımdır. Bilhassa Ceza Kanununun gizli evlen-

İ meler yapan imam ve muhtarlar hakkındaki mü
eyyidesini ağırlaştırmak icabeder. idare âmirle-
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rine tam bir murakabe vazifesi verilmelidir, 

Bunun yanıbaşmda şunu da dikkat nazarla
rınıza arz etmek isterim. Avrupa'da kanuni ev
lenmelerin dışında bir de tanınmış metres ha
yatı neticesinde meydana gelen çocuklar mev
zuu vardır. Onların kanunları, bu çocukları ba
baları adına kaydetmek suretiyle, nesebini tas
hih suretiyle dâvayı halletmekte, fakat evli anası 
mevcut olmasına rağmen doğan çocukları gayri-
meşru sayıp alnına damga vurmuyor. Bu husus
ta Avrupa devletlerinin ayrı ayrı ittihaz ettik
leri tedbirler vardır. Binaenaleyh beşinci defa 
Meclisi Âlide müzakere mevzuu olan bu kanun 
hakkında acaba Adliye Vekâleti, vekâlet olarak, 
Kanunu Medeninin bu cepheden zedelenmemesi 
hususunda, Avrupa'da alman tedbirlerin esası 
hakkında bir etüd, bir tetkikat yapmış mıdır, 
yapmışsa ne gibi bir netice elde etmiştir? Sayın 
Adliye Vekili, bu hususta elde etmiş olduğu ma
lûmatla bizi tenvir edecek olurlarsa tenevvür 
etmiş, istifade etmiş olacağız. 

Hulâsa olarak arz edeyim, bu içtimai marazı 
tedavi etmek mecburiyetindeyiz. Kanun teklifi 
yerindedir, kabul etmek bizim için bir lâzime-
dir. Seyahatlerimizde karşılaştığımız vakaların 
başında gelen en mühim bir derttir. 

REÎS — Damga Resmi Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline ve bu kanuna bâzı hüküm
ler ilâvesine dair kanun lâyihasına (292) arka
daşımız rey vermiş, lâyiha (292) reyle kabul 
edilmiştir. 

Hüseyin Avni Göktürk, buyurun. 
HÜSEYİN AVNl GÖKTÜRK (Niğde) — 

Muhterem arkadaşlar, getirmiş olduğumuz ka
nun teklifinin umumi müzakeresi sırasında 
aleyhinde konuşan arkadaşlarımızın ileri sür
dükleri noktai nazarları şöylece izah etmek ka
bildir : 

Bu kanun teklifi, şimdiye kadar emsaline 
dört kere rasladığımız bir beşinci kanundur. O 
halde bu iş ne olacaktır? Binaenaleyh böyle bir 
kanun getirmektense bu meselenin esasını hal
letmek yoluna gidelim; bu meselenin esasım hal
ledecek bir yola gidemiyeceksek meseleyi talik 
edelim, yeni tetkiklere girişmiyelim. 

Muhterem arkadaşlarım; meseleyi böylece 
vaz'etmek her halde doğru olmasa gerektir. 

Bizim getirdiğimiz kanun teklifi hakikaten 
beşinci kanundur. Bu vadide bir içtimai hastalı-
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ğı tedavi emeliyle şimdiye kadar neşredilmiş olan 
kanunların beşincisidir. Çok temenni ederim ki 
bu kanun sonuncusu olsun. 

Konuşan arkadaşların dilekleri bu kanunun 
umumiyetine, esasına muarız değildir. Bunu ay
rıca belirtmek isterim. Bu kanun teklifini müna
kaşa eden arkadaşlar daha ziyade metoda itiraz 
etmektedirler. Şu hale göre meselenin ayrılması 
lâzımdır. 

Biz bugüne kadar bu memlekette evlenme dı
şında vâki olan serbest birleşmelerden mütevel
lit azametli miktarda bir neslin mevcudiyettini 
inkâr edebilir miyiz? Bunu geçen günkü konuş
mamda da belirttim. Müsaade buyurursanız tek
rar bir kere daha hatırlatmakta fayda olacaktır. 

Bundan evvelki dört kanun vesilesiyle tescil 
edilen doğumların resmî istatistiklere göre sayı
sı 5 744 259, ölümlerin sayısı 2 549 000 küsur; 
evlenmelerin sayısı 1 625 000 küsur ve boşan
maların sayısı da 2 300 küsurdur. Bunları top
layınca, şahsi hal bakımından durumları mun
tazam olmıyan, doğru olmıyan, mevcut hukuki ni
zama aykırılık arz ettiği halde ıslah edilmiyeu 
kimselerin sayısı on milyona yakındır. Yalnız 
bunların 5 744. 000 i çocuktur. 

Bâzı arkadaşlarımız tereddüt ve şüpheler iz
har ederek soruyorlar ve diyorlar ki, bunların 
hepsi serbest birleşme mahsulü değildir. Doğru
dur, bunların hepsi serbest birleşme mahsulü de
ğildir. Geçenki konuşmamızda da işaret ettiği
miz gibi memleketimizde maalesef, bütün kanun
lara karşı tam ve kâmil bir inkıyat, bir mutava
at sağlanmış değildir. Bu, yalnız Medeni Kanun 
meselesi değildir, birçok kanunlarla alâka ve ir
tibatı vardır. Meselâ Nüfus Kanunu, Hıfzıssıh-
ha Kanunu gibi idari kanunlara karşı gösterilen 
mütavaatsızlığm tesiri de epeyce mühimdir, işte 
bu bakımlardan gizli nüfus vardır. 

Şimdi, bunların ne kadarı gizli nüfustur, ne 
kadarı serbest birleşme mahsulü, yani gayrimeş-
ru nüfustur? Bunun için de Yüksek Heyete bir 
fikir vermek üzere elimdeki bir istatistiği oku
mak isterim. 

Ilakikatta -İm çocukların ne kadarının nesep
li ne kadarının nesepsiz gizli nüfus olduğu bakı
mından sarih bir istatistik yoktur. Yalnız elimiz
deki resmî istatistikler doğum şeklinde global 
rakamları veriyor. Fakat Dahiliye Vekâletinin 
vakit vakit yaptırdığı taramalara göre bir fikir 
edinmek kabildir. 1944 senesinde bâzı kazalarda 
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yaptırılan taramalar neticesinde meselâ Bay
burt kazasında yapılan deneme yazımında 4587 
kayıt harici nesepli çocuk, 6787 kaydedilmiyen 
nesepsiz çocuk; yani dört buçuğa yedi nispetin
de nesepli ve nesepsiz. Çok olan neşepsizliktir. 
Çorum'da 1944 te yapılan deneme sayımında 
34 000 küsurdur. Nesebsiz çocuklar hakkında 
bu rakam bir fikir verebilir. Nesebli ve neseb
siz çocuklar sayısı arasındaki nispet takriben 
% 60 tır. Şu halde 5 milyon 744 bin rakamının 
nispeti % 55 - 60 tır. Yani evlenme dışında do
ğan çocukların bir nispetini Yüksek Heyetiniz 
kurabilir. 

Aziz arkadaşlar; Medeni Kanunun kabulün
den bugüne kadar bu kadar nesepsiz çocuk ol
ması elbette iktidarımızı düşündürür. Bu içtimai 
bir dâvadır. Bunun müzakeresi uzun saatler alır. 
Fakat, biz iıizam sahibi olarak asla bu hususu 
ihmal edemeyiz. 

Arkadaşlar; Medeni Kânunu Büyük Meclis 
olarak zedeliyemez, fikri elbette yerindedir, doğ
rudur. Ama bunun karşılığında Büyük Meclis 
olarak bu milletin mümessili olarak bu cemiyet 
içinde bu kadar düzensizliğe de müsamaha ede
meyiz. O halde bunu bâzı tedbirlerle yoluna koy
maya mecburuz. Bu kanunlar, seri halinde ve 
tedbirlerimizi almak maksadına matuf olarak 
getirilmiştir. Temenni ediyorum ki, sonuncu ola
rak getirilmiş olsun. Ama bunu getirmeye mec
buruz. 

Bâzı arkadaşlarım burada konuşurken şöyle 
buyurdular : Efendim, dünyada başka memle
ketler de vardır, onlar ne yapıyorlar, onların 
tedbirleri mütalâa edilmiş midir ? 

Evvelâ muhterem meslektaşım İhsan Bey 
böyle buyuruyorlar. Buna göre tetkik edelim, 
onlar ne yapmışsa biz de yapalım. 

Şunu arz edeyim ki, Türkiye'nin durumu el
bette diğer Avrupa memleketlerinin durumu ile 
makıys olamaz. Dünyada Türkiye'den maada îs-
lâmi Şeriat Hukukunun gerektirdiği sistemi bı
rakarak Avrupa nizamı içine giren başka mem
leket yoktur. Bununla iftihar ederiz : Garplı-
laşıyoruz, muasırlaşıyoruz, medeni milletler ca
miasının içine inkılâplarla giriyoruz. Arkadaşlar 
inkılâparın müdafaası bahsinde, hukuk prensip
leri hakkında yaptıkları elojlerin hepsine işti
rak ederim. Yerindedir. Ama başka memleket
lerde bu neviden bir durum yoktur. 

.1955 C ; l 
O halde sualin ikinci bir cephesi vardır. Baş

ka memleketlerde mevcut evlenme nizamına ay
kırı hareket * olunmaz mı ? Elbette olunur. Av
rupa'da metres vardır. Avrupa'da da gayrimeş-
ru çocuk vardır. Yalnız Avrupa'da metres ve 
gayrimeşru çocuk durumu bizimki gibi değildir. 
Avrupa ahlâkiyatı ile bizim ahlâkiyatımızı ay
nı şekilde mütalâa edemeyiz . 

Sonra Avrupa'da, İsviçre'de, Almanya'da, 
Fransa'da bu kadar, mesele, bizimki kadar hâd 
bir manzara arz eden bir durumda değildir. İs
viçre'de de vardır; evlenmesi caiz olanların bir
leşmelerinden doğan gayrimeşru çocuklar Al
manya'da da, Fransa'da da şüphesiz vardır. Ora
larda bunların vaziyetleri nasıl tashih edilir? 
Orada bu durum, kanunu medenilerinin meka
nizması içinde tashih edilir. Nitekim bu meka
nizma bizim Kanunu Medenimizde de vardır. Bu
nun iki yolu vardır : Birisi çocuğu tanıma; di
ğeri babalığa hüküm. Bizde serbest birleşme er
babı... (Gülüşmeler) Evet bizde maalesef serbest 
birleşme erbabı tam manasiyle bir kütle teşkil 
etmektedir. Orada serbest birleşmeden doğan ço
cukları meşru vaziyete sokmak için iki yol var
dır, birincisi «tanıma», ikincisi «babalığa hü
küm» yoludur. Oradaki kavanini medeniyenin 
kurmuş olduğu hükümler dairesinde baba çocu
ğu tanır, yahut babalığına hükmolunur. Ve gay
rimeşru doğan çocuklar için bu tedbirlere te
vessül edilir. Eğer. babası tanımıyorsa dâva ika
me edilir, mutlaka babası bulunur. Bulunmaması 
ahvali nadirdir. 

Bunun dışında belki evlenmeleri caiz olmı-
yanlardan veya yakın hısımlardan doğan çocuk
ların durumu varit olabilir ki, bunlar da nadir
dir. 

Avrupa'da bu meseleler o kadar mühim bir 
içtimai mesele değildir. Nitekim orada da sos
yal durum günden güne inkişaf ettiği için bu ka
bilden babalık hakkının tanınması için birtakım 
tedbirler alınmıştır. Yüksek malûmunuzdur ki, 
Hıristiyan ahlâkına göre ve Hıristiyan kaideleri
ne göre evlenmeler bir emri dinîdir. Evlenme
ler ayrılmamak üzere vukubulurdu. Onun için 
katoliklerde boşanma yoktu. Buna rağmen Av
rupa'da Fransız Büyük İnkılâbı bu sahaya tesir 
etti ve ilk defa Fransız Medeni Kanunu 1804 
tarihinde Napoleon'un tesiriyle, yüksek malû
munuzdur ki, boşanmayı tesis etti. Hiristiyanlığa 
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ve Hıristiyanlığın evlenme hususundaki hüküm
lerine kargı mücadele açtı. 

Çocukların durumuna gelince : Hiçbir günahı 
olmıyan bu çocukların durumu Birinci Cihan 
Harbinden sonra ıslah edilmeye başlandı. Fran
sa'da Birinci Cihan Harbine kadar böyle evlen
me dışı bir çocuğun ne babasını aramaya hakkı 
vardı, ne de bunun tanınmasına imkân vardı. 
Ondan sonra Medeni Kanun ıslah edildi. Bu ka
bil çocukların durumları düzeltildi. Tanıma ve 
babalığa hüküm yollariyle bu çocukların durum
ları düzeltildi. Yine arz ettiğim gibi tanınmala
rına imkân olmıyanlara bâzı hakların tanınması 
temayülü günden güne Avrupa'da artmış bulun
maktadır. 

ihsan Beyin bu konuda, Avrupa'da temayü
lün ne olduğu hususundaki suallerine cevap arz 
etmiş oldum. Bizim Medeni Kanunumuzun 
tam mânasiyle hükümlerinin tatbik edilmeyişi 
meselesi, bir bakıma nizam adamı olarak bu ka
nunun tamamii meriyetini istiyen bir heyet ola
rak şayanı arzudur. Ama düzeltilmesini de Me
deni Kanunun ruhunu ihlâl eder bir hüküm diye 
ortaya atılmaması lâzımgelir. işte Avrtıpâ'daki 
tatbikat böyle. 

Bâzı arkadaşlar, evvelâ bâzı çareler bulalım, 
mütedavil kanunlar geleceğine bu çareleri tatbik 
edelim, bu kanunu talik edelim veya encümene 
havale edelim, encümen bunun üzerinde dursun, 
diyorlar. Tekrar arz edeyim bu kanun, geçmişi 
tasfiyeye matuf bir kanundur ve istikbale muzaf 
tedbirlerle alâkası yoktur. Bugünkü vaz'u haliy
le mesele budur. Binaenaleyh geçmişi tasfiye 
etmek bizim için bir içtimai zaruret ve hukuki 
nizam meselesi olarak ortada dururken Medeni 
Kanunun veya diğer idari kanunları gözden ge
çirerek, külli bir tedbir alarak onları bununla 
birleşmeye tevessül etmek yerinde değildir. Es
kiyi tasfiye etmeden el koyduğumuz bu işi yap
mak bu memleket içinde nispetsizliği ve adalet
sizliği muhakkak olan bir duruma düşmüş olu
ruz. istikbale muzaf tedbirleri bir araya geti
rerek onun için kemali dikkatle düşünerek, ge-
çenki konuşmalarımda arz ettiğim gibi, Medeni 
Kanunu tam ve kâmil surette hâkim kılmak lâ
zımdır. Büyük Meclisin iradesi lâhik olduktan 
sonra yapılmıyacak bir şey yoktur. Milyonlar 
ifade eden insanların mukadderatı mevzuubahis-
tir. Bunu beklerken ne yapacağız?. Bunun Uza
ması 30 yıl olmuştur; daha ne kadar uzayaeağı-
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nı bilmiyoruz, bu durumda bulunan vatandaşla
rımıza karşı bir vazifemiz vardır. 

Bâzı arkadaşlarda şöyle bir fikir var, Orto
doks bir fikir. Kanun kanundur. Mademki bir 
kanun vardır, ona uymıyan cezasını çeksin. Bu, 
şu demektir : Şimdiye kadar tescil ettiğimiz 
insanlar sayısını da bu kanunun şümulü içine 
sokmuş olsaydık 5 - 6 milyon bir insanın ayrı 
bir sınıf, tâbirimi mazur görünüz, bir nevi par
yalar gibi, yahut ihtilâlde olduğu gibi üçüncü 
bir sısıf, daha umumi olarak bir (basse classe = 
aşağı sınıf) vücuda getirmek olurdu. Denebilir
di ki bunların eline de bir nüfus kâğıdı vere
lim, ama bunun rengi sarı olsun, biz de beyaz 
nüfus kâğıtlariyle dolaşalım. Fakat arkadaşlar, 
bizim bunu yapmağa, böyle bir sınıf teşkil et
meğe hakkımız yoktur. O halde, bunun tedbir
lerini almak mecburiyetindeyiz. Ve vatandaşla
rımızı hiçbir zaman diğerlerine nazaran daha 
gayri müsait duruma sokmak hakkına da malik 
değiliz. Bu vatandaşların durumunu ıslah etmek 
Meclis olarak bizim vazifemiz olduğuna kaa-
niim. Medeni Kanunun inkılâp prensipleri he
pimiz için mukaddestir. Bunun için, Türk Mil
leti olarak, Büyük Meclis olarak en büyük gay
reti ve her türlü fedakârlığı yapacağız. Medeni 
Kanunun koymuş olduğu monigamik esastan 
ayrılmıyacağız. 

Bizim medeni bir millet olarak bu yoldan 
ayrılmamız asla bahis mevzuu değildir. Bunda 
daima ısrarla duracağız. Çünkü Garplılığımız, 
ancak hukuk inkılâbımızın kabili tahsil oluşun-
dadır. 

Tâ Tanzimattan bu yana milletimizin yaptığı 
bu muazzam cehdin biz ancak bu suretle mu-
hassalasını almış bulunuyoruz. Bu noktayı böy
lece belirttikten sonra şu getirdiğimiz kanun 
tasarısını her halde kanunlaştırıp çıkarmakta 
içtimai, hukuki ve hattâ müsaade buyurursanız 
siyasi zaruret de vardır. Yani siyaset ve kiyaset 
icabıdır da. Bu kadar büyük bir kitlenin mu
kadderatını idare eyliyen bir mekanizma ve ni
zam unsurunu ortaya koymak elbette memleke
tin iradesine uygun bir keyfiyet olacaktır. 

Bâzı arkadaşlarım bu vesile ile miras huku
ku altüst oluyor, diyorlar. Efendim, poligamik 
evlenmeden monogamik «evlenmeye geçtiğimiz 
zamanlarda miras hukuku elbette isviçre 'deki 
miras hukuku olmaz. Ama bir taraftan kanun, 
bir taraftan hukuki tatbikat, yani kazai tatbi-
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katla bunu hallettik. Bendeniz müsaade buyu
rursanız arz edeyim : Meselâ çok karılılıkta mi
ras sistemi gayet basit şekilde hallolunmaktadır. 
Kanunumuza ve bugünkü miras hukukumuza 
göre sağ kalan eş karşı olduğuna göre bu da 
birden ziyade olursa furuğ ile içtima ettiğinde 
1/4 mülkiyet veya 1/2 intifa hissesi almakta ve 
karı adedi birden ziyade ise bu hisseyi taksim 
etmektedirler. Furuğ çoğaldığı zaman hiç tef
rik yapmaksızın miras yine böylece taksim edi-
legelmekte ve bunda da müşkilâta uğranmamak-
tadır. Yani miras meselesi hukuk nizamımıza 
intibak etmiş ve kendiliğinden adapte olmuş
tur. Binaenaleyh miras sistemimiz bozuluyor 
sözü tamamen vâhimeden ibarettir, kanaatinde
yim. 

Bu kanunun kabulü taaddüdü zevcatı teşvik 
ediyor mu? 

Bu meselenin böyle poze edilmemesi lâzım
dır. Bu serbest birleşmelerden doğan çocukla
rın bir kısmı esasında evlenmelerine mâni olmı-
yan kişilerden doğmuştur, yani bekâr erkekle, 
bekâr kadından doğmuştur. Bunun, taaddüdü 
zeveat ile asla bir alâkası yoktur. Çünkü bun
ların evlenmeleri zaten medeni hukukumuzdaki 
sisteme göre yaptıkları çocukların vaziyetlerinin 
ıslah olunması ile kabildir. 

Bugünkü Medeni Kanuna göre yekdiğerine 
evlenme vadeden nişanlılardan birisinin evle-
nememesi halinde, ortada çocuk kalırsa bu ço
cukların nesebir sahih olarak kabul edilebilir. 
Hattâ taraflardan birisi deli olursa dahi doğan 
çocukların nesebi, sahih kılmabilir. O halde ge-
terdiğimiz kanunda, serbest birleşmelerin taraf
ları bekâr ise zaten mesele yoktur. Olsa olsa 
Medeni Kanunun forma dair olan bâzı hüküm
leri riayetsizliğe mâruz kalmıştır ve Hıfzıssıhha 
Kanunu ve diğer kanunların koyduğu müeyyi
deler işlememiştir. 

Gelelim evli erkek ile bekâr kadının yaptığı 
çocuğun durumuna: 

Şimdiye kadar kanunlarda olduğu gibi bu 
kanun tasarısı da bunların tescilini kabul ede
cektir. 

Bu çocuklar arasında miktar itibariyle elimiz
de bir düküm yoktur. Serbest birleşmeden doğan 
çocukları bunların yarısı farz edebilir. Yani yarısı
nı tamamen serbest birleşme mahsulü diğer yarısı
nı da bu kabîl çocuklar diye kabul edebiliriz. Tasarı 
ile istenen şey de taaddüdü zeveat değil. Yalnız 
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bu çocukların tescilidir; kadının veya erkeğin ev
liliğini tescil etmiyoruz, arz ettiğim gibi bir ta
addüdü zeveat meselesi yoktur. Bilâkis diğer me
deni milletlerin koydukları sistem ile himeye et
tikleri bir şeyi biz de himaye ediyoruz. Fakat 
sosyal bir düşünce ile, bu günkü dünyanın bu 
kabîl çocuklar için kabul ettiği anlayışa uygun 
olarak çocukları kurtarmaya çalışıyoruz. Bizim 
eski poligamik hukuk ananesine uygun olarak 
çocukları kurtarmak istiyoruz. Mesele bundan 
ibarettir. 

• Mâruzâtım bu kadardır. (Soldan alkışlar). 

REÎS — Hâmid Şevket î nce. 
HÂMİD ŞEVKET ÎNCE (Erzurum) — 

Sayın arkadaşlarım, dirayetli Medeni Hukuk 
Profesörü Avni Bey arkadaşımız bu teklifi kanu
ni hakkında dûradûr izahat verdi. Ondan son
ra teklif sahibi izzet Bey arkadaşımız da ayni 
seviyede bir insandır. Bu teklifi yaparlarken 
çok iyi düşünmüşler, hakikaten derinleştirmiş
ler, her suale verilecek cevaplar koymuşlardır. 
Ben bu dakikaya kadar dinlediğim sözlerden 
şöyle bir neticei hayatiye çıkardım: Hayatla ki
tap karşı karşıyadır. Biri realitedir, biri kitap
tır. Hangisi galip mevkidedir, hangisinin akışına 
uyacağız? Bu teklif, hukuki hayatın akışını ifa
de eden bir mevzuu bize getiriyor. Hayat, el
bette ki bazan galip kuvveti ile kanunu da ber
taraf eder. (öyle şey olmaz sesleri) 

Arkadaşlar, zaruretler, medeni esaslar, dai
ma bize yol gösteriyor ve bize hayatın galibiye
tini ifade edici hâdiseler yaratıyor. 
. Şimdi, 1,5 milyon, üç milyon, beş milyon 

gayrisahih nesebi olan çocuk karşımızda. Bun
lar Hasan'dan, -Hüseyin'den, Ayşe'den, Fatma'
dan olma ve doğmadır, ne yapacağız bunları? 
Bunlar birer vatandaştır ve dağ gibi korkunç 
bir kesafet ifade etmektedir. 

Bir kanun vâzıı olarak bunları vatandaş say
mamanın imkânı olmadığı gibi bunları bizim haiz 
'olduğumuz salâhiyetlerden mahrum bırakmak, 
onları hepimizin haiz olduğu haklardan hariçte 
bırakmaya hakkımız yoktur, hattâ haddimiz de 
değildir. 

Şimdi Konya Mebusu Tarık Bey arkadaşı
mız Dahiliye Vekili ile görüşerek bana bir-şey 
fısıldadı, Dahiliye Vekili ne demiş biliyor mu
sunuz? Filân kazada bir sayım yapıldı," çocukla
rın yarısının nesebi gayrisahih olduğu tahakkuk 
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etti, demiş. Bit dehşetli bir şey, korkunç bir ha- < 
kikat... 

DAHİLÎYE VEKİLİ NAMIK GEDÎK (Ay
dın) — Tescil edilmemiş nüfus tescil edilenle
rin yarısı dedim. Nesebi gayrisahih demedim. 

HÂMlD ŞEVKET İNCE (Devamla) Ayni 
şey. («Ama yaptın, ha». Sesleri). Medeni 
Kanuna dokunmıyalım. O bir âbidei medeniyet
tir ve bu âbideye nazaran taaddüdü zevcat gay-
rikabildir: Doğru. Yalnız bir şey var; çapkınlı
ğın önünü nasıl alalım. Adam bir karı değil dört 
karıya da sahip olsa çapkınlıktan vazgeçmiyor. 
Avrupa'da Şark'ta, Garp'ta bu böyledir. Dâva 
buradan geliyor. Yalnız bizde mi oluyor bu, ha
yır her yerde oluyor. Kadınla erkek olan her 
yerde. Hizac Kiralı öldüğü zaman 60 tane karı
sı, 160 tane de müstefrişesi olduğunu gazete
lerde okudum. Korkunç bir şey. 

Hoca Hüseyin Avni cevabını verdi. 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Vermedi, 

vermedi. 
HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Devamla) — Ben

ce verdi. 
Şimdi Îzzet Beyefendi İtalyan Anayasasının 

onuncu maddesini okudu. Orada bu hal derpiş 
edilmiş ve bu gibi ahval karşısında yeni kanun
lar yapmak zaruretinde kalınmış biz de bu za
ruretteyiz, bu böyle olmalıdır. Ama sen bu ada
mı tutamazsan, karısiyle iktifa etmezse, taşar 
giderse bu türlü çocuklar elbette olur. Niçin rea
liteyi göz önüne almıyoruz. Ya düşünüldü veya 
düşünülmedi. Düşünüldü ise tescili yapılır, dü-
şünülmediyse böyle kanunlar, zaruretin tesiri 
altında çıkmakta devam eder. Bilmiyorum ne- | 
dense Dahiliye Vekili beni biraz sert karşıladı. 

Arkadaşlar, meselenin her tarafı derinden 
derine münakaşa edilmiş ve bilhassa ilmî esasla
rı izah edilmiştir. Bu mütalâanın zıddım iltizam 
eden arkadaşlar, Kemal Bey arkadaşımız gibi 
müşterek temenniyatımızm içinde seslenen mu-
terizlere, müşterek gayeye doğru gitmek isti-
yen arkadaşlardır. Biz onun mütalâasının râğ-
mına düşünmüyoruz. Fakat biraz itiyadımızdan 
ayrılarak bir insan olarak başka memleketlerde 
bu hâdisatm tekevvün etmekte ve hususi ka
nunlarla karşılanmakta olduğunu düşününüz. 
Medeni Kanuna ona göre hükümler koymak, şe
kil vermek' temennisine ben de girebilirim. Ama 
WE. kadın,, bu.adaâM, olamaz. | 

. 1955 C : 1 
Peki nesebi gayrisahih çocuk yapmamayı 

nasıl temin edeceğiz. Ceza Kanunu meydanda : 
Evli bir erkek evli olmıyan bir kadınla cinsi 
münasebette bulunamaz, bulunursa ceza görür. 
Ceza Kanunu böyle iken yürüyen hayat bunu 
yıkıp geçiyor... 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Madem 
böyleymiş.. Ceza Kanunundan çıkaralım zina 
maddesini... 

HÂMlD ŞEVKET ÎNCE (Devamla) — Şim
di ahkâmı cezaiyenin mevcudiyetine rağmen 
bu şekildeki vukuatın büyüye, büyüye bir dağ 
haline geldiğini gördükten sonra bu kanunu 
kabul etmek bir emri zaruridir. Kabul etme
mek, hükümetten bulunacak tedbirlerle, yeni 
vaziyetler alalım, • prensiplere dokunmıyakm 
demek güzel bir temennidir. 

Dört tane kanun çıkmış. Bu beşincisi. Sor
dum îzzet Beye; dördüncü kanunun esbabı 
mucibesini okudunuz mu? «Okudum. Beş ha
tip söz söylemiş, geri yanı ittifakla karar ver
miş.» dedi. Ben okumaya vakit bulamadım o 
zabıtları. Arkadaşlar, Demokrat Partinin ne 
şerefli vaziyetidir ki, iki celsedir fikirlerimizi 
teati etmekte, derinden derine ilmen çarpış
makta, tartışmaktayız. Bunu Demokrat Parti
nin bir mazhariyeti addedirim. Kanunlar oluk
tan su akar gibi geçip gitmiyor. Demek ki, 
millet ve milleti temsilen bizler bu kürsüden 
düşüncelerimizi müspet veya menfi söylemek 
bahtiyarlığı içindeyiz ve hakikaten bir gün 
tarih, biz göçüp gittikten sonra bu hâtırayı çok 
canlı olarak ilân edecektir ve hele bu hâtıra
nın içinde çok kıymetli ve faal rol alan arka
daşları ahfat hürmetle yâd edecektir. 

Hakikaten «kalbim ağrıyor, başım ağrıyor, 
bacağım sızlıyor» demek kolaydır. Arkadaşlar 
hakikaten 'bir ıstırap içindeyiz, bu dâva mühim 
bir dâvadır. Aleyhinde konuşmak, fikir der-
meyan etmek de kolaydır. Fakat bu derdin 
ilâcı nedir arkadaşlar? Ben arkadaşlardan bu 
derde deva olacak ilâcı bekliyorum, söylemedi
ler. Derdi terennüm etmek bir fazilettir, fakat 
onun ilâcını da tavsiye etmek icabeder. Muarız 
mütalâada bulunan arkadaşları da hürmetle 
anarım. Derde, yaraya ilâç, deva lâzımdır, o 
devayı söylesinler arkadaşlar. (Alkışlar) 

REİS — Dahiliye Vekili buyurun. 
DAHİLÎYE VEKÎLl NAMIK GEDÎK (Ay

dın) — Efendim, Hâmid Şevfcet üstadımızın. Üjr 
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arkadaşımla şurada aramızda vâki bir görüş- j 
me münasebetiyle bendenizi ilzam eder mahi
yetteki beyanlarını oturduğum yerden müsta-
celen tashih etmek hususunda bir müdahalede 
bulundum, zannediyorum bunu biraz sert te
lâkki etmişler. Böyle' bir şey yok. Sadece ara
mızdaki o görüşmenin zabıtlara intikali mev-
zuubahis olduğu için bunu süratle tashih etme
yi lüzumlu gördüm. Eğer biraz yüksekçe mü
dahale etmişsem özür dilerim. 

îki celsedir büyük bir ehemmiyetle üzerin
de durulan muhterem arkadaşlarımızın kanun 
teklifleri üzerinde çok kıymetli mütalâalar ser-
dedildi. Medeni Kanunumuz muvacehesinde 
mevcut bir realite nasıl bir tedbirle halledilebi
lir? Yüksek Meclis bu mevzu üzerinde haklı 
olarak büyük bir hassasiyetle durmaktadır. 
Geniş ve etraflı mütalâalar arasına sıkıştırı
lan bâzı rakamlar mütebariz bir şekle konma
mış olacak veya bizim iyice tesbit e'demediği-
miz zamanlar 'olacak ki, bâzı teşevvüşlere mey
dan verdi. Elimizde mevcut olan kayıtları bu
rada bir defa alâkalı vekil olarak arz etmeyi 
uygun telâkki ediyorum. Verilmekte bulunan 
5 küsur milyonluk rakam, 1926 senesinden beri I 

(bugün de mevcut olan zaruretlerle) sevk edil
miş olan 4 kanunla tescil edilmiş bulunan nü
fustur. Bu mektum nüfus ve nesebi gayrisa-
hih olan nüfusun heyeti mecmuasıdır. Acaba 
bunların ne miktarı nüfusu mektume, ne mik
tarı nesebi gayrisahihtir ? Bu hususta Yüksek 
Meclis elbette kanaat ve bilgi sahibi olmak is
ter. İçtimai bakımdan üzerinde durulması bu
gün değilse bile müstakbele muzaf birtakım 
tedbirlerin bu münasebetle hiç olmazsa fikir 
olarak ifade edilmesi imkânını verecek şekilde 
mesele üzerinde rakama dayanmak suretiyle I 
bir defa da bendeniz duruyorum. Beş küsur 
milyonluk bu yekûn otuz seneye yakın bir dev
renin muhassalasıdır. Ve bunun, aşağı, yukarı, 
Dahiliye Vekâleti olarak zaman zaman bâzı 
yerlerde tarama, deneme ve sayım tesbitleriyle 
ancak yarısının nüfusu mektume, yarısının da ne
sebi gayrisaihih olarak tesbit edildiği ifade olun
malıdır. Mevzuubahis olan kazalarda yapılmış 
olan tetkikler neticesi elde edilen rakamlar an
cak nüfusa geçmemiş olan çocuklara aittir. 
Bunların yarısının mektum ve yarısını da ne
sebi gayrisaüıiıh olarak ka/bol (edilmesi icabeder. | 
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j Bu bakımdan Yüksek Huzurunuzu işgal etmiş 

bulunuyorum. 
REİS — Turan Güneş. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu kanun üzerinde pazartesi günü 
cereyan eden müzakerelerde bendeniz, heyeti 
umumiyesi itibariyle, kanunun aleyhinde konuş
muştum. Benden sonra söz alan arkadaşlarımın 
bir kısmı bu kanunu müdafaa ettiler ve bizim 
ileri sürdüğümüz delillere mukabil «deliller ge
tirdiler. 

Zannediyorum; muvafık veya muarız, her
kesin mutabık olduğu bir husus vardır ki, o da 
bu kanun asıl derdin devası değildir. Bu halen 
müzakere edilmekte olan kanun teklifini getiren 
arkadaşlarımız dediler ki, biz istisnai bir kanun 
getirdik. Ümidederiz ki, Medeni Kanun memle
ketimizde tamamiyle tatbik edildiği zaman bu 
kabîl kanunlara bir daha yer kalmıyacaktır. Ben 
de diyorum ki, bu nasıl istisnai bir kanundur ki, 
aşağı yukarı Kanunu Medeni çıktıktan beri Me
deni Kanunda bulunan birçok hükümleri ihlâl 
eden bu türlü kanunlar birbirini takibetmek-
tedir. Bu birbirini takibeden kanunlara artık 
istisnai vasfı vermek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarımız da diyorlar ki: 
«Bu bir içtimai realitedir, bu bir vakıadır. Buna 
karşı ne yapacaksınız? Hiçbir şey!» Buna mukabil 
biz diyoruz ki, buna karşı bir ilâç yoksa, ame
liyat olmuş bir hasta hararet dolayısiyle her su 
istedikçe su verirsek, bu acı dindiren veya teda
vi eden bir panzehir olmaz, onu ölüme götüren 
bir nevi zehir olur. 

Yine birçok rakam veriyorlar. Bu kanunlarla 
istisnai hükümler devam ettirildiği günden beri 
bu şekilde nesebi gayrisalih çocukların adedi 
eksilmemiş, bilâkis çoğalmıştır. Bunun ifade ettiği 
mâna Medeni Kanunun tatbikatı gün geçtikçe 
yayılmıyor demektir. O halde bunun çaresi ne
dir? Bunun çaresi böyle bir kanun getirmek de
ğildir, bu kanunu getirmek, bundan sonraki gele
cek kanunlara zemin hazırlamaktan başka birşey 
değildir. Çünkü siz bu kanunu getirmekle Me
deni Kanunun hükümlerine aykırı hareket etmiş 
oluyorsunuz, bu gibi cürüm sayılan fiil ve hare
ketleri teşvik etmiş oluyorsunuz. 

«Akçal Üstadımız bu kanunun neresi Medeni 
Kanuna aykırıdır diyorlar?» Ben de diyorum ki, 
muhterem arkadaşlar, bu kanun lâyihasının ne-

I resi Medeni Kanun® uygujıdurf (Bravo sesleri). 
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Hüseyin Avni üstadımız diyor ki; birçok 

memleketler nesebi gayrisahih çocuklar hakkında 
yeni yeni tedbirler almıştır. Aksini söylemiyo
ruz. Bugün dünyanın gidişi nesebi gayrisahih 
çocukla, sahih çocuk arasındaki farkı kaldıracak
tır. Ama burada şuna dikkat etmek lâzımdır; 
Avrupa memleketleri muayyen bir sosyal nizam 
içinde aile müessesesini kurduktan ve aileyi 
karı, koca ve çocuklardan müteşekkil içtimai bir 
müessese olarak kabul ettikten sonra yeni bir 
merhale olarak aile müessesenin bugünkü cemi
yette yavaş yavaş bozulmaya yüz tuttuğunu ka
bul ediyorlar. Ve bunun için de nesebi sahih, ne
sebi gayrisahih çocuk arasında fark gözetmemek 
yoluna gidiyorlar. 

İnce Üstadımız diyor ki, ne şeref bu mev
zular burada konuşuluyor. Nesebi sahih çocukla 
nesebi gayrisahih çocuk arasındaki farkı kal
dırmak Demokrat Partinin liberal sistemiyle 
bağdaşamaz ve liberal sistem yerine tamamen 
sosyalizm nizamını getirmek asla Demokrat 
Partinin programı da değildir. 

Medeni Kanunun miras hükümleri zedelen
miyor, tatbikat yürüyor, deniyor; zedelenen 
Medeni Kanunun ana fikirleridir. 

Diğer taraftan zannederim bâzı meseleler 
karıştırılıyor. Bir insanın nüfusa tescili başka 
şeydir, bir insanın nesebini tescil başka bir-şey
dir. 

Bu kanunun ikinci maddesi, (Evli bir erka-
ğin karısından gayri bir kadınla münasebetin
den doğan çocuk nesebi sahih olarak tescil edi
lir,) diyor. Bana öyle geliyor ki arkadaşlar, bu hü
küm bizi islâm hukukundan daha geriye götürmek
tedir. Çünkü islâm hukukunda hiç olmazsa ikin
ci karıya bâzı haklar tanıyordu, şimdi bu mem
leketin kadınlarını ne yapıyorsunuz arkadaş
lar? O çocuğun anası bu memlekette neden hak
larından istifade etmiyor? Bir içtimai vakıa 
var, gözümüzün önündedir, balta gibi kesiyor, 
önüne geçilemiyor diyorsanız arkadaşlar, Me
deni Kanun hükümlerini değiştirin. Meclis ola
rak, bu memlekette Medeni Kanun tatbik edi
lemez diyen, bunu diyebileceğimizi zannetmi
yorum. 

Medeni Kanun bir hukuk âbidesi olarak ka
lacaktır buyuruyorlar, bu kaideler bir âbide 
değildir. Hukuki kaideler yürüyen, tatbik edi
len şeylerdir, yoksa üniversitede talebeye öğ-
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retileıı ve fakat tatbik edilmiyen şeyler değil
d i r ! 

înce üstadımız, kitap mı, vakıa mı, diyorlar. 
Tabiî, kitap. Kitap olmasa idi Yüksek Meclis 
kanun yapar mı idi? «Bırakalım vakıaları mem
leketi istediği yere getirsin...» Hayır, arkadaş
lar ; Hukuk; tabiî bir nizam, değildir, medeni 
bir nizamdır, Kanunu Medeni ayrıca inkılâp ni
zamıdır. Mesele; tek kadınla evlenmenin tahak
kukudur, tahakkuk etmiyecekse, bırakalım, vaz
geçelim bundan. Ama Yüksek Meclisin tek ka
dınla evlenmekten vezgeçmesi imkânı yoktur. 

Buna muvakkat bir kanun diyorlar. Bu ka
nunun çıkması bir şey ifade etmez. Onuncu dev
re, yani biz bir tane yaparız, on birinci devre
de gelen arkadaşlarımız bir diğerini yapar ve 
yapacaktır. O halde bu kanunu umumi ve her 
zaman için koyalım, daimî olarak mevcut ol
sun. Medeni Kanunun miras hükümlerini mi 
değiştirelim, nesep hükümlerini mi değiştire
lim? Buna hiçbirimizin gönlü razı olmaz. O 
halde acele etmiyelim, tedbirler bulalım. 

Tenakuz içindeyiz arkadaşlar. Bir taraftan 
evli bir erkekle karı koca gibi yaşıyan bir ka
dını, > Ceza Kanunu cezalandırıyor, diğer taraf
tan sanki meşru birleşme imiş gibi bütün sahih 
nesep hükümleri tatbik ediliyor. O halde Ceza 
Kanununu değiştirelim, zina suçunu kaldıralım 
arkadaşlar. Bu bir palyatif tedbirdir. Bu palya-
tif kötü bir misal olmaktadır, teşvik etmektedir. 
Medeni Kanunda çok evlilik değil, tek evliliğin 
müeyyideleri vardır. Tek evlilik dışında doğan 
çocukla tek evlilikten doğan çocuğun hakları na
sıl bir olur? Bu çok evlilik müessesesini müda
faa etmek olur. Biz bırakalım Avrupa'nın var
mış olduğu merhaleyi, anayasalarını, medeni 
kanunlarını; biz memleketimizde medeniyetin 
ilk merhalesi olan, tek karılı, çocuklu aileyi ta
hakkuk ettirmek yoluna gidelim. 

Arkadaşlar, Meclis olarak realiteler karşısın
da eğilmek mecburiyetinde değiliz, realiteler 
karşısında prensipleri tahakkuk ettirecek tatbik 
şekillerini, tedbirlerini almak mecburiyetinde
yiz. Biz, bu tatbik şekilleri üzerinde duralım di
yoruz, böyle daimî kanunları muvakkat ismiyle 
çıkarıp Medeni Kanunumuzun ruhunu ve esas
larını parçalamıyalım, diyoruz, arkadaşlar. (Bra
vo sesleri, alkışlar). 

REİS — ÎKsan Aktürel. "" " ' ' •" ' - ' 
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İHSAN AKTÜREL (Yozgad) — Arkadaş

lar, bu, geçen celsede alınmış bir sözdür. Mese
lenin tenevvür ettiğine kaaniim, onun için sözü 
tfzatmıyacağım. Yalnız sözlerim iki noktaya kı
saca cevap vermekten ibaret kalacaktır. 

Geçen celsede, (Bu kanun, Medeni Kanun 
hükümlerine aykırı değildir) sözü geçmeseydi 
söz de almıyaeaktım. 

Arkadaşlar, bu kanun, Medeni Kanuna ay
kırı olmasa idi şimdi konuştuğumuz tasarı önü
müze gelmez ve bizi günlerce işgal etmezdi. 
Bu kanun, Medeni Kanunun normal hüküm
leri dışında bir kanundur. Buna şüphe yok. 
Çünkü, Medeni Kanunda babalık müessesesi 
mevcut, nesebi tashih müessesesi mevcut, ev
lenme müessesesi mevcuttur. Bunların hepsini 
Kanunu Medeni nizamlamıştır. Binaenaleyh bu 
hükümler var iken, niçin bu kanunu getiriyo
ruz? îşte bu kanunu getirenler eğer sadece de
selerdi ki, «Bu bir zaruretin ifadesidir, evet 
Medeni Kanun bununla zedeleniyor, ama ne 
yapalım ki, ortada bir zaruret vardır, bunu 
önlemek istiyoruz.» Bu noktada beraberiz. 
Biliyorsunuz kanunun reddini teklif etmedim, 
yalnız bu tedbir, bu kanun son kanundur deyi 
niz, ben de memnuniyetle iştirak edeyim, dedim 
Bu gidişle maalesef bu kabîl kanunlar tekerrür 
edecektir. Tekerür ettikçe de Medeni Kanunun 
hükümleri de kitap içinde kalacaktır. Malûmu 
âliniz kanunlar etejerde kalmak için yapılmaz. 
Medeni Kanunun bu yoldaki hükmü 30 senedir 
tam mânasiyle bir türlü tatbik mevkiine gireme
miştir. Ç u n kü 3 - 5 senede bu yolda bir kanun 
getirmek; onun hükümlerini geriletmek demek
tir. Binaenaleyh, endişemizi sadece bir taraf için 
değil, diğer cephe için de izhar etmeliyiz. Birkaç 
milyon çocuğun istikbalini düşünmek lâzım ol
duğu gibi, inkilâbm bir âbidesinin akibetini dü
şünmek de lâzımdır, hattâ vazifedir. Ben iki tara
fı telif etmenin çaresini arıyalım ve ona göre 
hüküm bulalım dedim. Bunun içindir ki, başka 
memleketlerdeki tatbikat nasıldır diye sordum. 
Hüseyin Avni Göktürk arkadaşım Fransa'daki 
durumu tetkik etmişler, söylediler. Fakat onlar 
bizim gibi iki üç senede bir anormal tedbir ge
tirmiyorlar. Hayır. Görüyoruz, kanunlarının ak
sak taraflarını tadil etmişler, işler bir hale koy
muşlar. Biz de Medeni Kanunu işler bir hale ko
yalım, muvakkat tedbirleri bırakalım diyoruz. 
Hariçten emsal aramamızın sebebi bu idi. Evli 

41956 d : 1 
, erkek hakkındaki hükmü mevzuubahis etmiye-

ceğim. Alâkalı maddenin müzakeresi sırasında 
mevzuu>bahis olacaktır. 

Hâmid Şevket İnce arkadaşımız ilâç istedi-
I 1er. Hakikaten ilâç aramakla meşgulüz. Fakat 
i misali baş ağrısından aldılar, doktorlardan öğ

rendiğimize göre baş ağrısı müstakil bir hastalık 
değilmiş, bin bir sebepten ileri gelirmiş, yani 
asıl sebebi arayıp bulmak lazımmış... Tam deva
yı bulmak için evvelâ esaslı bir teşhis gerekir. 
Bir aspirin alıp baş ağrısını üç beş dakika dur
durmak tam tedavi değildir. Bunun esaslı te
davisini bulmak için bu lâyihayı encümene iade 
ediniz; takririmiz o merkezdedir. Acele etmiyelim 
daha esaslı bir şekil bulalım. Başka memleketler
deki tedbirlerden de istifade edelim dedik. Yok
sa bu kanunun hemen reddini istemiş değiliz. 
Benim bütün dileğim, ne Medeni Kanunu feda 
edelim ne de bu çocukları perişan bir halde bı
rakalım, iki tarafı uzlaştıracak daha esaslı bir 
tedbir bulalım. 

REİS — Adliye Vekili. 
ADLİYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ Ç t 

ÇEKDAĞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım; 
bâzı arkadaşlarımın memleketin içtimai hayatın
da ve bünyesinde müşahede ettikleri ihtiyaç ve 
zaruret ilcasiyle yüksek huzurunuza getirdikleri 
kanun üzerinde hayli konuşmalar cereyan etti. 
Konuşan arkadaşlarımızın Kanunu Medeninin 
«prensipleri ve ruhu üzerinde gösterdikleri hassa
siyeti yürekten takdir etmemek mümkün değil
dir. Kanunu Medeni Türk milletinin medeni ha t 

yata, Garplı hayata, insani hayata yöneldiğinin 
en bariz bir farikası ve en esaslı bir abidesidir. 
Bu âbideye dokunmamak, onu her türlü tesirden 
masun tutmak vazifemizdir. 

Fakat itiraf etmek mecbüriiyetindeyîm ki; 
bâzı ihtiyaç ve zaruretler de vardır ve sistem, 
çok mükemmel olmasına rağmen, bir intibak güç
lüğü arz atmektedir. Bundan birden bire kurtul
mak, yeni sisteme derhal intikal ve intibak et
mek elbette ki o kadar kolay değildir. Avrupa'da 
dahi bir sistemden diğer sisteme geçerken elbet-
teki bâzı gûna, bâzı ahenksizlikler ve zaruretler 
belirmiştir. Avrupa'nın bugünkü müesseseleri 
asırlardan beri devam eden bir geleneğin netice
sidir. Onlar da ilk devirlerde bu hayata tevec
cüh ettikleri zaman bünyelerinde birtakım para
zitler belirmiştir. Zamanla iktisadi, içtimai sa-
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hadaki ve irfan hayatındaki inkişâf tabiatiyle 
bunlar üzerinde müessir olmuştur. Ve bu itibarla 
Garp artık bu mevzuda müstakar bir hale gel
miştir. Bizim Kanunu Medeniyi kabul etmemiz
den bugüne kadar ancak 29 sene geçmiştir. Bâzı 
arkadaşlar bu 29 seneyi pek fazla bulmaktadır
lar. Bir sistemde, hakikaten pek geniş bir sistem
de onu daraltan, çok karılı rejimden, tek karılı 
rejime gitmenin, memleketin iktisadi ve iç
timai hayâtı bakımından o kadar kolay ol
mayacağını, birçok zaruret ve saiklerin bun
da müessir olacağını takdir etmek lâzımdır. 
Bunun içindir ki, 1926 da Medeni Kanu*nun me
riyet mevkiine girmiş olmasına rağmen, 1933 te 
bu yeni sistemin yarattığı nahoş bâzı tesir ve ne
ticeleri bertaraf etmek için 2330 sayılı Kanun 
tedvin edilmiştir. Bu kanun, arkadaşlarımızın 
bugün getirdikleri kanunun ruhuna uygun ve 
muvafıktır. Mamafih, bununla ihtiyaç bertaraf 
edilememiş, 1935 te ikinci bir kanunla cemiyetin 
huzuruna çıkılmıştır. Bu da ihtiyaca cevap vere
memiş, 1945 senesinde bir üçüncü, 1950 senesin
de de bir dördüncü kanun tedvin edilmiştir. 
Bunlar, Kanunu Medeninin prensiplerine karşı 
ufak - tefek tesirler icra etmiş olmasına rağmen, 
ihtiyaç ve zaruretin ifadesi olduğu için, Meclis
çe kabul edilmiştir. Ortada hakikaten bir reali
te vardır. Bu realiteye cevap vermek, nesebi 
gayrisahih telâkki edilen çocukların hayatını 

tanzim etmek, korumak mecburiyetindeyiz. 
* 

(Bravo sesleri) Arkadaşlar kanunu bu bakım
dan getirmişlerdir ve biz de Hükümet olarak bu
na iltihak etmiş bulunuyoruz. (Bravo sesleri) 
Bir kısım arkadaşlarımızın üzerinde durdukları 
gibi, getirilen kanun teklifinin, hakikaten Kanu
nu Medeninin bâzı esaslı prensipleriyle tearuz 
teşkil eden bir iki noktası vardır; Evli bir erkek
le evli olmıyan bir kadının münasebetinden do
ğan çocuk şimdi tescil ediliyor. Halbuki Kanu
nu Medeninin 292 nci maddesinin vaz'ettiği pren
sip böyle bir tescile imkân vermemektedir. Me
deni Kanunun vaz'ettiği prensibe rağmen buna 
bu defaya da mahsus olmak üzere imkân ver
mek ve nesepsiz olarak doğan ve hiçbir sun'u 
taksiri olmaksızın şu cemiyet hayatına atılmış 
bulunan büyük sayıda çocukları kurtarmak ica-
betmektedir. Bunların hayatını düşünmek, ken
dilerini kötü kaderleriyle baş başa bırakmamak 
lâzımdır. (Bravo sesleri) Arkadaşlarımızın de
dikleri doğrudur. Bu beşinci kanun olacaktır. 
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Yeni yeni kanunlarla, yeni yeni istisnalarla Ka
nunu Medeninin ruhuna hâkim kılmıyacak olur
sak bu hususta övünmemizin mânası Salmaz. 
Bu itibarla burada konuşan bâzı arkadaşlar
la hemfikir olarak arz ediyorum, hükümetin, 
Meclisin bu mevzu üzerinde ehemmiyetle dur
ması lâzımgelir. Bazan bu nesebi gayrisahih ço
cukların çoğalmasına, miktarlarının artmasına 
sebep olan âmillerden birisi de evlenme mera
siminin ve şeklinin çıkardığı güçlüklerdir. Bun
lar pekâlâ Kanunu Medeninin ruhuna katiyen 
dokunmamak şartiyle bertaraf edilebilir. Sonra 
memleketin irfan hayatı bir inkişaf yolundadır. 
(Asıl mühim olan budur sesleri) Bunlar şüphe
siz bu duruma müessir olacaktır. Memleketin 
iktisadi hayatı bir kemal yolundadır. Bu da bu 
mesele üzerinde tesirini gösterecektir. Ve Ka
nunu Medeni bir âbide gibi bu memlekette mut
laka yaşıyacaktır arkadaşlar. 

RBFBT AKSOY (Ordu) — Lütfen Vekil 
Bey, bir sualim var. Demin kürsüde de arz etti
ğim gibi, bu, 5 nci kanundur. Bu> kanunların te
vali etmemesi için vekâlet ne gibi tedbirler itti
haz edecektir1? Ve Avrupa'daki emsalini tetkik 
ettiniz mi? 

ADLtYE VEKÎLÎ OSMAN ŞEVKİ ÇÎÇEK-
DAĞ (Devamla) — Bunu arz ettim. Avrupa 
milletleri halen mer'i kanunlarında böyle bir is
tisnayı nazara almamışlardır. Fakat Avrupa'nın 
medeni, içtimai ve iktisadi seviyesini göz önün
de tutmamız lâzım gelir. Elbette ki, Türk cemi
yetinin de içinde bulunduğu tekâmül ve inkişafı 
göz önünde tutmak ve bu mevzudaki hazırlıkla
rımızı ona göre yapmak zorundayız. Bilhassa 
Yüksek Meclis huzurunda arkadaşlarımızın iz
har buyurdukları ulvi temayül ve iradeyi de göz 
önünde bulundurmak suretiyle bunların heyeti 
mecmuasına cevap vermek mümkün olacaktır. 

REİS — Vacid Asena. 
VACİD ASENA (Balıkesir) — Muhterem 

arkadaşlar; tetkik mevzuu olan kanun teklifi 
hakkında mütalâa ve kanaatlerini bildirmek üzere 
birçok hatiplerin söz aldıklarını bendeniz de bili
yorum. Kısmen veya tamamen leh ve aleyhte 
konuşacak arkadaşları dinledikten ve yapılan ve 
yapılacak tendidlere kül halinde ıttıla hâsıl et
tikten sonra mâruzâtta bulunmayı düşünüyor
dum. Ancak Sayın Turan Güneş'in bundan ev
velki celsedeki beyanlarına munzam olarak tek-
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rar söz alması ve tenkidlerine biraz daha şiddet 
çeşnisi katması hasebiyle komisyonun noktai na
zarını kısaca arz etmek üzere huzurunuzu işgale 
mecbur kaldım. Ancak Sayın Turan Güneş ar
kadaşımızın bundan evelki celsedeki beyanları
na munzam olarak tekrar söz alması ve tenkidle
rine biraz da şiddet çeşnisi katması hasebiyle 
huzurunuzu işgale mecbur kaldım. Şimdiye ka
dar söz alan arkadaşlarımızın bilhassa kanun 
teklifinin aleyhinde konuşan arkadaşlarımızın 
noktai nazarları bir iki cihet üzerinde temerküz 
etmiş bulunuyor. 

Diyorlar ki; bu kanun nesep ve miras huku
kuna mugayirdir. Diğer bir arkadaşımız bu 
umumi tenkide ilâve olarak, zannediyorum Ke
mal Yörükoğlu arkadaşım, kanunun bünye itiba
riyle taaddüdü zevcatı teşvik ve himaye ettiğin
de aşikâr olduğunu ileri sürmektedir. 

KEMAL YÖKÜKOĞLU (Van) — îkinci fık-
rasıdır. Zapta geçsin. " 

VACll) ASENA (Devamla) — Evet. ikinci 
fıkr asıdır. 

Muhterem arkadaşlar, maruzatıma bir mantık 
kaidesini tekrar etmek suretiyle devam edeceğim. 

Yüksek malûmunuzdur ki, zaruretler memnu 
olan şeyleri mubah kılar. Bu bir kaidei külliye
dir ve nihayet bir kanun tedvini mevzuubahis 
olduğu zaman cemiyetin ihtiyacı nazarı itibara 
alınır. Bu da bir asıldır. 

Bu maruzatımı mütaakıp hemen işaret ede
yim ki, kanun teklifine karşı muarazada bulunan 
arkadaşlar bir heyecan havası içinde ve hislere 
hitabetmek suretiyle ve yalnız umumi hatlar ile 
meşgul olarak itirazlarının illet ve sebeplerini 
göstermeksizin hattâ delilden mahrum olarak 
teklifin her veçhile Medeni Kanun hüküm
leriyle telif edilemiyeceğinde ısrar ediyorlar. 
Kendileri cevap verebilmek için şöyle bir muka
yese yapmak kabildir arkadaşlar, elimizde bugün 
cari olan ve muvakkat bir meriyet devresine tâbi 
olmayıp da gayrimuayyen bir zamana kadar 
hükmü yaşıyacak bulunan Millî Korunma Ka
nunu mevcuttur. Bu Kanunu tetkik mevzuu 
olarak ele aldığımız zaman evelâ kiraya înütaal-
lik hükümlerini tetkik etmek icabeder. Millî Ko
runma Kanunu eğer mal sahibi isen sana şöyle 
hitabediyorum: 

Mülkünde keyfemayeşa tasarruf hakkını 
nezediyorum, takyide tâbi tutuyorum. Bizzat 
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şahsının veya bâzı yakinlerinin istifadeleri ha
riç olmak üzere bu mülkünden başka, tarzda 
intifa etmek istersen tesbit ettiğim muayyen 
esaslara riayete mecbursun, aksi takdirde cezai 
müeyyide ile seni ilzam ederim. 

Millî Korunma Kanununun mâruz esasları ta
mamen serbest ukudattan mâdut bulunan ve 
Kanunu Medeninin bir cüzü olan Borçlar Kanu
nunun kiralara mütaallik hükümlerini dondur
muş, tatbikini gayrimuayyen bir zamana talik 
etmiştir. 

Hiç şüphe yoktur, ki mâruzâtım kimsenin 
inkâr edemiyeceği kadar açık bir hakikata ter
cüman olmaktadır. Sözlerime biraz daha geniş
lik vererek arz edeyim, ki Millî Korunma Kanu
nu ticaret serbestîsine de müdahale etmektedir. 
Bu cümleden olarak her hanyi bir sınai müesse
seye vaziyet etmek suretiyle onu işletmek dak-
kmı hükümet cihazına veriyor' veya idari ma
kamlar bütün mamullerine el koyuyor ve bun
ları vatandaşlara tevzi ediyor. Hattâ hükümeti 
bu hak ve salâhiyetlerle daha şümullü tedbir
lerle harekete sevk ediyor. 

Bilindiği gibi hafta sonunda ve bayram gün
lerinde, tatil yapılacağına dair bir kanun var
dır. Millî Korunma .Kanunu bu tatil günlerini de 
kaldırmak ve vatandaşları çaktırmak için âmir 
hükümleri muhtevi bulunmaktadır. Vatandaşın 
mahsus kanun ile iktisabeylediği istirahat gü
nünden mahrum bırakabiliyor. Bu tedbirlerin 
vatandaşlara tahmil ettiği vecibeleri tahlil eder
sek Millî Korunma Kanunu hükümlerinin umu-

• miyetle Teşkilâtı Esasiye Kanununa göre va
tandaş hakkının ihlâl edildiğini düşünebilir-
miyiz. 

Hayır arkadaşlar, bizim anlayışımız böyle 
değildir. Teklifin getirdiği tedbirleri Cemiyet 
hayatının intizamı ve huzura kavuşması için 
zaruri ve meşru eşkâle mukarin müeyyideler 
addediyoruz, ki bu dairedeki mâruzâtım sadece 
bir realitenin huzurunuzda aksettirilmesinden 
başka bir mahiyet taşımamaktadır. 

Yine tenkidler arasında, Kemal Yörükoğlu 
arkadaşım, kanun teklifinin taaddüdü zevcatı 
himaye ettiğini dermeyan buyuruyorlar, iti
raza mesnet olan metin : 

(Evli bir erkekle evli olmıyan bir kadının 
birleşmelerinden doğan çocukların dahi bu ka
nun hükümlerine göre nesebi sahih olarak tes
cilleri iktiza eder.) mealindedir; metne ait bu 
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kaydı açıkladıktan sonra Medeni Karnın hüküm
lerine bir girizgâh yaparak şu hususları belirt
mek istiyoum : 

Evli erkeğin medeni halini münakaşa etmek 
bu saadette caiz değildir. Teklif bu veziyeti esa
sen kabul etmektedir. Hassas olan cihet kadın 
ve çocuk cephesidir. Asıl bu nazik nokta üze
rinde tevakkuf etmek lâzımgeliyor. Metinde tes-
bit edildiğine nazaran mevzuubahis birleşmeden 
doğan çocuk Kanunu Medeni hükümleri itiba
riyle bir zina mahsulüdür. Ancak, yine Kanunu 
Medenide boşanma sebepleri olarak taknin edi
len hükümler arasında zina fiili de vardır. Ta
raflar, veya bu kanun teklifi mevzuunda oldu
ğu gibi kocanın karısı, kocasının başka ve evli 
olmıyan bir kadınla vâki münasebeti neticesinde 
boşanma dâvası açabilir. Kaldı ki, ortada çocuk 
gibi canlı delili de ortada bulunduktan sonra. 
Fakat dâva hakkı zarar gördüğü kabul edilmesi 
lâzım gelen taraf için altı aylık bir müddete tâ
bidir ve her halde fiilin vukuundan başlamak 
üzere beş senenin geçmesi, alelıtlak dâva haki
kim düşürür, bu müddetin mürurundan sonra 
bu gibi talepler kanunen mesmu olamaz. 

Zina Fiilleri Ceza Kanunu hükümleriyle de 
nehyedilmiştir. Fakat mümasil suçlara karşı âm
me nizamı doğrudan doğruya müdahale etmez, 
Cumhuriyet Müddeiumumisi şu veya bu sebep
le suçdan haberdar olsa dahi âmme dâvasını tah
rik edemez; yeter ki, bu fiilden zarar görenler 
tarafından müracaat sebk etsin ve usulü dairesin
de şikayetname verilsin. Mevzuda şu ciheti bil
hassa tebarüz ettirmek faideli olacaktır. Kanun, 
cemiyetin telâkkisi bakımından aile hukukuna 
sâri hâdiseler ve fiiller muvacehesinde evvelâ sâ-
kit kalmayı tercih etmiştir. Böyle bir dâvanın 
tehevvürle, teessürle açılması ihtimalini de der
piş ve mülâhaza ederek kanunda yer aldığı gibi 
hükmün sudurundan sonra. da ve feragat halin
de infaz muamelesinin yazılamıyacağı esası da ka
bul edilmiştir. 

(ı-örülüyor ki, aleniyete intikal eden, âmme 
enzarmda hadis olan mümasil vakıalar da daima 
af ve müsamaha zihniyeti galip gelmiştir. Bu lü
zumun inkârı cemiyetin istikrarını haleldar 
eder, muvazenesini bozar ki, bu takdirde asıl 
alâkalıların takip etmedikleri ve sükûdetmek 
suretiyle netayicine rıza gösterdikleri halde mü-
teşettit ve buhranlı bir vaziyetin temadisi ve 
ızdırabm kesafet peyda etm&si asla tecviz edi-

I lemez. Bu bakımlardan muztarip bir kitlenin 
! ihtiyacına cevap vermek, mazinin daha doğru

su asırların seyyiatını tasfiye etmek cemiyeti
mize düşen bir vazifedir. 

I KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — (layrimeş-
ru olan çocukları nesebi gayrisahih çocuklar ola
rak kanun kabul ediyor mu? (Gürültüler). 

REİS — Rica ederim, müdahale etmeyiniz. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ VACÎD ASENA 

j (Devamla) — Bana tevcih edilen sualin zamansız 
olduğunu huzurunuzda arz etmek mecburiye
tindeyim. Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde 
konuşuyoruz. Eğer maddelerin müzakeresine ge
çilirse sual tevcih edersiniz, o vakit bir komis
yon sözcüsü olarak cevap vermeyi vazife te
lâkki ederim. Bundan kaçındığım takdirde ba
na her türlü muahezeyi tevcih edebilirsiniz. Su
alin de, itabın da sırası var. 

Arkadaşlar, biraz evvel arzına çalıştığım mi
salleri, kıyasları çoğaltmak için elimizde bir
çok müeyyideler ve malzeme var. Tafsilâta in
tikal etmek işi uzatır ve sabırlara tecavüz edil
miş olur. Şimdilik sözlerime son verirken mev
zuatımızdan birine daha temas edeceğim : 

örfi îdare Kanununu ele alalım; Teşkilâtı 
Esasiye Kanununa göre seyahat ıtlak ile ser
besttir. Hiçbir merci ve makam, hiçbir vatan
daşın Türkiye dahilindeki seyahatine mâni ola
maz. Yalnız ve sadece ciddî ahval ve şartların 
takaddüsünde alınacak tedbirler cümlesinden 
olarak örfi îdare Kanunu ile vatandaşın evin
den çıkmasına dahi mâni olmak kabildir. Say
dığım tedbirler ile ana hükümler ihlâl edilmedi
ğine göre tasvibi Yüksek Heyete arz edilen is
tisnai tedbir de evleviyetle ana prensipleri ihlâl 
edemez. İstisnalar mevridine maksurdur. Tek
lifin birinci maddesinin ikinci fıkrasının vaz'm-
daki saiki bu maddenin müzakeresi sırasında 
arz edeceğim, mâruzâtım münhasıran umumi 
mahiyettedir. Arkadaşlar soruyorum size; 
O halde bu kanun hükümlerini ele alarak alelıt
lak Kanunu Medeniye aykırıdır diye bir ta ' 
arruz yapmak mevcut kanunlarımızı ve cemiyet 
realitelerini külliyen inkâr demek olur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Efendim; daha söz istiyen birçok 

arkadaşımız var. Kifayeti müzakere takriri de 
var. Bir arkadaşa söz verip, kifayet takririni 
reye koyacağım. 
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Ömer Lütfi Erzurumluoğlu. 
ÖMER LÛTFİ ERZURUMLUOĞLU (Yoz-

gad) — Aziz ve muhterem arkadaşlar; içtimai 
hayatımıza büyük bir yenilik getirmesi, cemiye
timizin çekirdeği olan ailenin sağlam temellere 
dayanması ve Türk neslinin bozulmaktan ko
runmasını ve medeni milletler camiasında yer 
almamızı temin gayesine matuf olarak yapılan 
içtimai inkılâplardan birisi de muhakakki Me
deni Kanunumuzun tercümesi olmuştur. Bunun
la beraber bugünkü Medeni Kanunumuzun es
pri bakımından mükemmel olduğu zikredilse 
dahi bâzı maddî taraflarının cemiyet hayatı
mıza uymadığını da söylersek realiteye uygun 
hareket etmiş olduğumuzu zannediyorum. 

Bugün Huzuru Âlinize getirilen kanun lâyi
hası Medeni Kanunumuzun cemiyetimize getir
diği monogami prensibine aykırı olduğu, onun 
esprisine muhalif bulunduğu üzerinde haklı ola
rak duruluyor. Ancak lâyihanın Yüksek Mecli- I 
se getiriliş şekli, Kanunu Medenimizin ruhu ve I 
Medeni Kanunla "kurulan içtimai nizamı terviç I 
eden içtimai inkılâbın tedricî tekâmülü lâzime- I 
si, asırlarca (700 - 800 sene) dinî itiyat ve itika- I 
din tedricî şekilde değiştirilmesi ve nihayet bu
günün realitesi Meclisi Âliye ekspoze edildiği 
takdirde bu muvakkat af kanununun çıkarıl
ması da vâzıı kanunun vazifeleri arasında olsa 
gerejk. Bununla beraber bu meseleyi sadece Me
deni Kanun çerçevesi içinde mütalâa etmekte 
bizi realiteyi hal bakımından tedbirli yollara gö
türmez. Bu sahada onu tamamlıyan Ceza Ka
nunu, Nüfus Kanunu, îdari Teşkilât, Malî Mev
zuat, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, sosyal ekono- 1 
mik bakımdan bâzı kanunlar ve nihayet kültür 
ve maarifi ilgilendiren bâzı mevzuat bakımla
rından da incelenmesi gerekir. I 

Medeni Kanunumuzun şeklen emrettiği for
malitelerin noksanlığı bakımından mezkûr ka- I 
nunu zedeliyor hissini veren bu lâyiha ile bun
dan evvel çıkarılan dört kanun göz önünde bu- I 
Umdurularak bu hususa son verilmesi ve ilgili j 
mevzuatın tekrar gözden geçirilerek bu şekilde
ki muvakkat tedbirlere son verilmesi ve ana, 
prensiplerin zedelenmemesi hususu bu mevzu- I 
larda hassas olan hükümetimizin dikkat nazar
larına sunarak temennilerini komisyonumuz es
babı mucibe lâyihasında zikretmiştir. Bununla 
beraber lâyihanın hükümetten gelmeyişi, pek I 

çok vatandaşların gerek mektupla, gerekse tet
kik gezilerinde muhterem arkadaşlarımıza ve 
bizlere yaptıkları dilek ve şikâyetler üzerine 
arkadaşlarımız tarafından getirilmek ve günün 
realitesi karşısında komisyonumuz bu lâyihayı 
zaruri görerek kabul etmiştir. 

Biz bu muvakkat tedbirlerin bugün için za
ruri olduğuna kaani olarak ve ayni sebeplere 
istinaden bugünkü realitenin bu affın ihtiyati 
tedbirin yalnız doğumlara değil aynı zamanda 
evlenme, boşanma ve ölümlere de teşmil edilme
si prensibinin aşağıda arz edeceğimiz sebeplere 
istinaden kabulünü bugün için zaruri bulmak
tayız. 

Aziz arkadaşlar, mevzuumuzu iyice tefrik 
edebilmemiz için Kanunu Medenimizin bu bap
taki ahkâmına kısa bir nazar atmak mecburi
yetindeyiz. 

Medeni Kanuna göre evlenme şartları : 
Kanunu Medenimize göre evleneceklerin bâzı 

şartları ihtiva etmesi gerekmektedir : Evlenme
nin asli şartları 

1. Evelnme ehliyeti, 
2. Temyiz kudreti. 
Evleneceklerin temyiz kudretini haiz olma

ları icabeder. M. K. 89/1 
Diğer akitlerden bu akdin farkı : 
Temyiz kudretini haiz olmıyanlarm diğer hu

kuki muamelelerin doğrudan doğruya bâtıl ol
masına mukabil (124/1) bu gibiler arasında ev
lenmenin ancak mahkemenin iptal kararından 
sonra bâtıl olması ve bu karara kadar sahih bir 
evlenme gibi hüküm ifade etmesi. M. K. 124/1 

2. Evlenme yaşı : 
Erkek 17, kadın 15; erkek 15, kadın 14 
3. Mahcur olmamak M. K. 91 
a) Akıl hastalığı ve zayıflığı M. K. 355 
b) israf, ayyaşlık, suihal ve suiidare. M. 

K. 356 
c) Bir sene ve daha ziyade hürriyeti salip 

bir ceza ile mahkûmiyet M. K. 457 
D) Âciz olan kimsenin kendi talebi. 358 
Vasinin rızası kayıtsız şartsız olmalı, ilân 

esnasında mevcut bulunmalı ve yazılı olmalıdır. 
Vasinin rıza göstermemesi halinde küçük, 

mahkemeye müracaat eder, velayette edemez. 
I I - Evlenmenin şekli, şartları : 
a) ilân. M. K. 97, 99* 
1. Beyan, 
Beyanla beraber verilecek vesikalar : 97/3 
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Beyanın mercii. 98 
2. Memurun incelemesi ve ilânı. 
Mâni bir hal varsa reddeder : 99 
Mâni bir hal yoksa ilân eder 97/1, 98/3, 106 
3. İlân müddetinin kısaltılması veya kal

dırılması 107 
Evlilik dışı çocuk doğmasına yer bırakma

mak için : 
b) Evlenme akdine itiraz ve evlenmenin 

meni dâvası. 
1. İtiraz : 100 
İtirazın sebebi. 
İtiraz mükellefiyeti ve itiraz hakkı. 100, 101, 

E. T. 24 
İtirazın şekli ve mercii 98/3, 97, 100 ve 104 
2. İtirazın evleneceklere tebliği ve evlen

menin meni dâvası 102, 103, 104. 
2. Evlenme akdinin yapılışı : 105 
A) Asli usuller : 
1. Evleneceklerin karşılıklı ve birbirine 

uygun surette rızalarını beyan etmeleri. Md. 109 
2. Akdin evlenme memuru huzurunda ya

pılması Md. 87, 102, 105, 106 
B) Şeklî unsurlar : 108 - 110 
1. İki şahit huzurunda yapılması, 
2. Belediyede veya muhtarlıkta yapılması, 
3. Evlenme akdinin alenî olması, 
4. Evlenme akdinin sözlü olması, 
5. Memurun beyanı : Evlendiklerini söyle

mesi, 
6. Memurun evlendirme kâğıdı vermesi. 
III - Evlenme mânileri, evlenmede butlan : 
Evlenmenin butlanına muayyen şart ve şe

killerde gidilir : 
Kanunda tasrih edilmiş olan hususlar hari

cinde bir evlenmenin butlanına gidilemez. M. 
K. 19, 20 

Evlenmede butlan iddiası ancak kanunun 
tâyin ettiği kimseler tarafından dermeyan edi
lebilir. M. K. 113 

Evlenme hiçbir zaman kendiliğinden bâtıl 
sayılmaz. Hâkimin hükmü lâzımdır. 

1. Butlan nevileri : 
a) Karı veya kocadan birisi evlenme me

rasiminin icrası zamanında evli ise M. K. 93 
Kan - kocadan birisi evlenme merasiminin ic

rası zamanında bir akıl hastalığı veya daimî 
bir sebep neticesi mümeyyiz değilse : M. K. 89 

Karı - koca arasında kanunen memnu bir de
recede kan ve sıhriyet hısımlığı varsa : 92, 112 

195o 0 : 1 
B) Nispî butlan : M. K. 115 - 116 
Hata : Evlenmeyi hiç istemediği yahut karı 

veya kocası olan şahıs ile evlenmeyi kasdetmediği 
halde hataen evlenmeye razı olduğunu beyan et
mişse. Karı veya kocasında bulunmaması, onun
la birlikte yaşamayı kendisi için çekilmez bir 
hale koyacak derecede ehemmiyetli bir vasıf 
hakkında hataya düşerek evlenmiş ise. 

2. Hile : A) Karı veya koca diğerinin na
mus ve haysiyeti hakkında gerek bizzat onun ta
rafından gerekse onun malûmatı ile üçüncü bir 
şahıs tarafından iğfal edilerek akde razı olmuş 
ise. 

B) Davacının veya neslinin sıhhati için va
him bir tehlike arz eden bir hastalık gizlenmiş 
ise. 

3. Tehdit : A) Tehdit kendisine veya ya
kın olan kimseye yapılmalıdır. 

B) Tehdit hayat, sıhhat veya namusa kar
şı yapılmalıdır. 

C) Tehdit vahîm olmalıdır. 
D) Tehdit mevcut veya kari'p bir tehlikeye 

taallûk etmelidir. 
4. Müruruzaman vardır. Altı ay ile beş sene. 

M. K. 119. 
5. Kanuni mümessillerinin izni bulunmalı

dır. 
C) Diğer mâniler : 1. Evlât edinmeden 

mütevellit mâni : 253, 92/3 ref: 258. 
2. Bekleme müddetinden mütevellit mâni : 

95 - 96. 
A) İddet müddeti : 95, 242 
B) Kısaltılması : 76 
3. Kazai memnuiyet müddeti : 142. 
4. Sıhhi sebeplerden doğan evlenme mem-

nuiyeti : Medeni Kanun 116, 1953/123 : 124 
Muhterem arkadaşlar; şimdi, bu kanun lâyi

hasının 5 nci olarak huzuru âlinize getirilmesi
nin (tasvip buyurulduğu takdirde çıkacak olan 
bu kanun da belki son olmıyacaktır. Zira gönül 
isterdi ki 5524 sayılı Kanun son olaydı, maalesef 
olamamıştır.) Belli başlı sebeplerden birisi bu
günkü mevzuatımızın içtimai bünyemizle bağda-

, şamaması noktalarına temas edeceğiz. Burada 
evvel be evvel şunu arz edeyim ki, mevzuat de
nince akla yalnız Medeni Kanun gelmesin. Bu 
bakımdan diğer bâzı kanunlarımızın da bu saha
da noksan ve kifayetsiz olduğu görülüyor. Bu 
sebepledir ki Dahiliye Komisyonu da Huzuru Âli-
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nize arz olunan lâyihada zikredildiği veçhile, bu ı 
hususlarda büyük bir hassasiyet ve titizlikle azi
met eden hükümetimizden noksan mevzuatın 
bir an evvel tamamlanmasını ve alınmasını ica-
beden tedbirlerin alınmasını temenni etmiştir. 
Arz edeceğimiz şu hususlar zan ve tahmin ediyo
ruz ki, tatbikattan gelen bütün aziz arkadaşları
mızın tasvipleriyle karşılaşacaktır. 

1. Medeni Kanun bakımından inceliydim : 
1. M. K. 97 nei maddesindeki 15 günlük ilân 

müddeti uzun bir müddettir. Bu müddet tatbi
katta ancak büyük şehirlerde tatbik edilegelmek-
tedir. Evlenecekler çok defa bu müddetten çok 
evvel birleşmişler ve badema da resmî for
maliteleri ikmal etmemişlerdir. Bu yüzden evlen
meleri gizli kalmıştır. 

2. Keza boşanmada sulh teşebbüsü denebilir 
ki, lüzumsuzdur. Boşanma dâvalarının % 1,6 da
da ancak netice vermiştir. % 98,4 ünden menfi 
netice alınmıştır. 

3. M. K. 95 nci maddesindeki iddia müddeti 
de çok uzun bir müddet oluyor. Evlenecek olan
lar mahkeme formalitelerini çok uzun bularak 
resmî bir raporla o müddetten daha evvel gayri-
meşru olarak birleşiyorlar. 

4. Boşanma sebepleri, muhakeme usulleri 
de üzücü, uzun ve masraflıdır. Evlenecekler yıl
larca süren boşanma dâvası açmaktansa hiç ev
lenmemeyi ve evlenenler fiilen birbirinden ayrı
larak istedikleri gibi fiilî münasebette bulunmayı 
üstün tutmaktadırlar. 

II - Ceza Kanunu bakımından: 
1. T. C. Md: 237 
«Kanunun evlenmelerini menettiği kimselerin 

.bu memnuiyetleri bildikleri halde akitleriııi ya
pan evlenme memurlariyle bu suretle evlenenler 
ve bunları evlenmeye sevk eden veya evlenmele
rine rıza gösteren veli veya vasileri üç aydan iki 
seneye kadar hapsolunurlar. 

Aralarında evlenme akdi olmaksızın evlen
menin dinî merasimini yaptıran erkek ve kadın
lar 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası ile cezalan
dırılırlar. 

Bu mddede yazılı suçun tekemmül etmesi için 
dini evlenmenin ispat edilmesi gerçekleşmesi 
şarttır. Halbuki nikâhta esaslı rol oynıyan şahit 
ve imamın ceza korkusu altında bulunması ve 
şahitlerin çok vakit akraba arasından tedariki 
ispatı % 98 güçleştirmekte ve dini merasimin | 
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ispat edildiği % 2 halde de Temyiz Mahkemesi
nin dinî nikâhın tamam olmadığından bahsile 
verilen mahkûmiyet kararının ekseriyetle bozul
ması kanun vâzıınm bu madde gaye edindiği ted
birin tatbikine engel olmakta ve dolayısiyle ser
best birleşmek istiyenlere geniş bir saha bırak
maktadır. 

2. T. C. Kanununu (430) (Bir kimse cebrü 
şiddet veya tehdit veya hile olmaksızın şehvet 
hissi veya evlenme maksadiyle reşit olmıyan kim
seyi kaçırır veya bir yerde alıkoyarsa - altı ay
dan üç yıla kadar hapsolunur. Temyiz Mahke
mesi 8 . V .1940, 1946, 1949, 1951 tarihlerinde 
ki, tevhidi içtihat kararlariyle bu madde hük
münü felce uğratmıştır. Zira temyiz, suçun mey-

. dana gelmesi için veli ve vasinin rıza göster
memesi lâzımgeldiğini içtihat etmiştir. Ve bu 
sebeple kız kaçırma hâdiseleri veli veya vasinin 
muvafakati üzerine cezasız kalmaktadır. Realite
de, içtihattan evvel, 15. yaşını bitirmiş bir kızı ev
lenme kastı ile kaçıran veya yanında tutan kim
se kızın ana ve babası muvafakat etse bile re'sen 
takibedildiği cihetle cezadan kurtulmak için der
hal evleniyorlardı, içtihattan sonra ise artık kız 
kaçıran erkek istenen başlık veya ağırlığı verip 
bu rızayı elde etmesinde güçlük çekmemekte ve 
binnetice medeni nikâh yapmak zoru müeyyide
siz kalmaktadır, ikincisi de ebeveynleri hemen 
pazarlığa sokuyor. 

3. T. C. K. Md. 108 : 
(Takibi ancak şahsi dâva ikamesine bağlı 

olan fiil hakkında salâhiyettar kimse 6 ay zar
fında dâva etmediği takdirde takibat yapıla
maz. Müruruzaman haddini geçmemek şartiyle 
bu müddet dâvaya hakkı olan kimsenin fiilden 
ve failin kim olduğundan haberdar bulunduğu 
günden itibaren..) 

Birçok kimseler sâf. kızları evleneceğim diye 
kandırarak münasebette bulunduktan sonra ame
leliğe gidiyorum diye bırakmakta yahut nikâh 
töreni ile kızı oyalıyarak 6 ayı geçirdikten sonra 
kadını- büsbütün terk etmektedir. Bu kızlar bun
dan,sonra ortaya düşmekten kendilerini kurtara-
bîlirlerse kırılan hayatlarını devam ettirebilmek 
için bir erkeğe metres olmaktan başka çare bula
mamaktadırlar. 6 ay kötü vaziyetleri cezadan 
kurtarmaktadır. 

4. T. C. K. Md. 440, 443, 444 : 
«443 Geçen maddede yazılı olan cürümlerden 
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dolayı takibat icrası karı kocadan biri tarafın
dan şahsi dâva ikamesine bağlıdır..» 

«444 Dâvadan vazgeçmek hükümden sonra 
dahi makbuldür. Bu halde hükmün icrasından 
ve cezanın neticelerinden sarfınazar olunur. Bi
rinin ölümü dâvayı ıskat eder». Evli erkeğin ni
kâhlı karısından başka bir kadınla karı koca gi
bi yaşamak suçundan dolayı cezalandırılması için 
nikâhlı karının şikâyetinin şart koşulması veya 
dâvadan vazgeçilmesinin caiz olması gayrimeş-
ru evlenmelere maalesef yol açmaktadır. 

I I I - İdari kanunlar bakımından; 
1. Umumi olarak : 
a) İdari literatür denilebilir ki, gayrimeşru 

birleşmelerle bunlardan doğan çocuklara ilgisiz 
kalmıştır. Bunları arasak dahi idari teşkilât ma : 

alesef yeter derecede değildir. İdari kanunları
mız meşru olmıyan evlenmelerin çoğalmasını kıs
mak için bir tedbiri içerisine almamıştır. 

b) Nüfus kanunları tatbikatta iyi işlemiyor. 
Yer değiştirme vukuatı tatbik edilmiyor. Nüfus 
idareleri kesin olarak kendiliğinden yürümez, 
muhakkak müracaat bekler. Anadolu'da gizli nü
fusun kanun dışı evlenmelerle bunlardan doğan 
çocuklar en mühim sebebini teşkil ediyor. Gizli 
nüfustan maksat evleneceklerin ana ve babaları
nın kaydı olmaması mânasmdadır. Bugüne kadar 
3 vilâyet nüfus müdürlüğü ile 8 kaza nüfus me
murluğundan aldığım mektupta ana ve babala
rının kaydı olmadıklarından hukukan evlenme
mekle beraber fiilen evlenen 8 724 vakanın oldu
ğu ve bunun pek azının mahkemeye müracaat 
ettiği bildiriliyor. Bunun için dâva açmak hare, 
şahit bulmak büyük derttir. Köylünün bilgi ve 
görgüsünün bu dâvaları ne derece yürütebilmek 
kudret ve kabiliyetinde olduğu malûmdur. Bir 
arzuhalcinin alacağı meblâğı da takdirlerinize 
arz ederim. 

Nüfus memurları yerli ve kifayetsizdir. Maaş
ları çok azdır. Şahsi hallerimizi nizamlıyan bir 
literatür de yoktur. Nüfus memurlarının köylü
ye gösterdikleri müşkülât'da malûmdur. 

2. Askere geç gitmek; kemiklendikten son
ra askere gitmek, yol vergisini geç vermek gi
bi endişeler erkek çocukları doğduktan çok 
sonra nüfus kütüğüne geçirmeye sebep oluyor. 
Bu çocuk evlenme yaşma gelince yaş tashihi 
yaptırmaktansa hemen daima gizli kalan dinî 
nikâh veya serbest birleşme yolunu üstün tu
tar. 
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3. Evlenecek köylü erkek veya kadın nü

fusta kayıtlı olsa bile birçok nüfus daireleri 
ekseriya 50 - 60 gün uzatır. Kışın gidip gelme 
imkânsızdır. Yazın da hasat ve (tâbiri amiyane 
ile) hazm ayında köylü maalesef bir gidişle 
işini yapamaz. Hem zaman kaybeder hem mas
rafa gömülür. Bu zorluklardan yılan köylü ko
laylığı dinî evlenmede bulur. 

4. Nüfus Kanununun kifayetsizliği bu yol
lara gitmeğe maalesef imkân bırakmaktadır. 

5. Kadrolar hep aynıdır. Büyük kaza ve 
vilâyetlerde kadro ne ise küçük kaza ve ' vi
lâyetlerde de aynıdır. 

6. Nüfus daireleri vakaları katiyen günün
de tesbit etmez. Sıraya kor. Bilhassa pazar gün
lerinde yığıntı halindedir. 

7. Köy Kanunu çok iyi bir kanun olması
na rağmen hakiki ve ciddî bir idare kurama-
maktadır. İmam nikâhı ile yapılan düğünlere 
idare âmirleri hep davetli olurlar. 

8. Evlendirme memurları, köy demlen sos
yal ve hukuki varlıkta Köy Kanununu tatbik 
kabiliyetinden mahrumdurlar ve evlenme işle
rini icra ile mükellef olan köy muhtarlarının 
çoğu bugün okuyup yazma bilmezler. Evlenme 
ve doğum kâğıtlarını ilgililer dolduramadığı 
gibi muhtarlar da dolduramaz. Bu kâğıtlar pa
rasız verilmelerine rağmen kasabada arzuhalcı-
lar en aşağı 250 - 300 kuruşa doldurmaktadırlar. 

Köylerde evlenme memurları evlenme 
için getirilmesi zaruri evrakı müsbitelerin ne
ler olduğunu bilmez. Muhtar akdi yapsa bile 
evlenme defterini dolduramaz. Defterlerde hiç 
de imza yoktur. Bunları dahi kasabada arzuhal-
cıya doldurtur. Bu bakımdan sahte imzalarla 
parmak ve mühürlerle evlenme, doğum ve ölüm 
vakalarına rast gelmekteyiz. 

9. Defteri tutsa bile nüfus dairesine bil
dirmeyi unutur. Muhtar nüfus kâğıdın güçlükle 
çıkarabildiği için yaptığı masrafları haklı ola
rak evleneceklerden isterken bunun yanında 
haksız olarak Köy Sandığı için birtakım ka
nunsuz paraları kesmeğe kalkar. Zaten geliri az 
olan köylüyü medeni evlenmeden uzaklaştırır. 

IV - Malî kanunlar bakımından : Şehirlerde 
bâzı kızların eytam ve eramilden aldıkları ve 
bâzı dulların ölen kocalarından aldıkları maaşı 
kaybetmemek için resmen evlenmemekte ve dinî 
evlenme ile yaşamaktadırlar. 
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V - Sıhhî kanunlar bakımından :Umumi Hıf-

zıssıhha Kanununun alâkalı maddelerini arz 
ediyorum : 

Madde 122. — Evlenecek erkek ve kadınlar 
evlenmeden evvel tıbbî muayeneye tâbidir. Bu 
muayenenin sureti icrası ve teferruatı hakkında 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince bir ni
zamname neşrolunur. 

Madde 123. — Frengi, belsoğukluğu ve yu
muşak şangır ve cüzzama ve bir marazı akliye 
müptelâ olanların evlenmesi memnudur. Bu 
hastalıklar usulü dairesinde tedavi edilip sira
yet tehlikesi geçtiğine veya şifa bulduğuna dair 
tabip raporu ibraz olunmadıkça musapların ni
kâhları aktolunmaz. 

1. Bu husus hiçbir memleket mevzuatında 
yoktur. Bizim için bir iftihar vesilesidir. Ancak : 

2. Her kaza ve nahiyede hükümet doktoru 
yoktur. Olsa bile kaydı yoktur. Bu sebeple fili-
yatta bir kıymet ifade etmiyor. 

3. Kazalara uzaktır. Köylü bir gelişte işini 
halledemez. Hele kışın gidip gelmek çok zordur. 

4. Köy kızlarının utangaç olması, yabancı 
bir erkeğe muayene ettirilmemesi de bu nevi ke
tum vakaların cüz'i de olsa sebebini teşkil edi
yor. 

5. Engel kalmadığı takdirde de raporun 
çok müşkilâtla alınmasını da tahattur etmek 
icabeder. 

Sosyal ve ekonomik bakımdan: 
1. Yurdun birçok bölgelerinde kızları baş

lık, ağırlık, baba hakkı tâbir edilen külliyetli 
mal mukabilinde satmak âdeti kaçırma yoliy-
le birLeşmelere yol açmaktadır. Maalesef 28 . 
I I I . 1337 tarih ve 55 sayılı Düğünlerde Meni îs-
rafat Kanununun âdeta ismi var, cismi yok gi
bidir. 

2. Malların başkasına gitmemesi için kü
çük kardeş ölen büyük kardeşin karısını gay-
rimeşru olarak alıyor. 

3. Evlenme köyde ailenin hayatı ve varlığı 
ile ilgilidir. Erkek kendisine alacağı kadını, 
kendi kazancının yeni bir elemanı olarak alır. 
Hayvanını sağacak, peyniirni yapacak, yününü 
eğirecek, bahçede çapa vuracak, tarlada ırgat 
olacak kol kuvveti arar. 

4. Bâzı yerlerde doğacak çocuğun erkek 
oluşuna kadar evlenmeler ilk kadın resmî ni
kâhlı, diğerleri gayrimeşrudur. 
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5. Erkeğin tarlasında çalıştırmak için ço

cuğa ve kola ihtiyacı vardır. Kendi karısı 
meşru da olsa çocuğu olmayınca, çocuk yapa
cak ikinci bir kadını alır. Meşru kadının üs
tüne gelen gayrimeşru kadından şikâyetçi de
ğildir. Birimiz evimizin işini, öteki aşını yapar, 
der. Candan çalışan ucuz, sadık elemanlara ma
lik oDur. Evinde, tarlasında, bağında, bostanın
da boğaz tokluğuna çalışacak bir çift kol. 

Kültür ve maarif bakımından: 
1. Halkın bilgisizliği, yanlış akide ve gö

renek. Kadın bir mal gibi alınıp, satılır. Kız 
ana ve babaları başlık, ağırlık, .baba hakkı, ka
lın, yoğunluk gibi paralara tamah ederek ço
cuklarını ortak üstüne vermek, manltallitesi gay
rimeşru evlenmelere yol açıyor. 

2. Aşiret telâkkisi; bugün memleketimizin 
birçok yerlerinde pederşahi aile izleri vardır. 
Bir aşiret oğluna yakın aşiretlerden birkaç kız 
alarak akraba edinirler ve dinî nikâhı kâfi ad
dederler. 

3. Eski hükümler henüz zihinlerden sillin-
miş değildir. Medeni evlenme ile dinî nikâh 
arasındaki fankı henüz anlamış değillerdir. Di
nî nikâhla evlenenler kınanmadığı, ayıplanma
dığı için cemiyetin sosyal baskısına, müeyyide
sine mâruz değillerdir. Köylü dinî nikâhla al
dığı karının başkası ile münasebette bullunması 
halinde bunun kanunen suç teşkil ettiğini, öl
düğünde mirasının çok sevdiği karısına çocuk
larına geçmiyeeeğini bilmez. Ancak hükümete 
işi düştüğü zaman aklı başına gelir. 

4. Şarkta bugün maalesef hâlâ sığa usulü 
câridir. Yolları itibariyle kapalı havzalarda 
erkekleri gurbetçi ve erkeğin kadına nispeti az 
olan yerlerde evvellâ yaşlı, saniyen genç ka
dınlarla evlenirler ki, birincisi veya ikincisi 
gayrimeşrudur. 

Aziz arkadaşlar; bu ana kadar arz ettiğimiz 
maruzatımızla literatürümüzdeki mevzuatın es-
pirisine aykırı olmamakla veya kısmen aykırı 
olmakla beraber şeklî mübayene'tİer bulunduğu 
bilinerek huzuru âlinize getirilen bu lâyihanın 
maalesef, vâzıı kanunun bugünkü realiteye ça
re bulması zarureti karşısında kanunlaşması 
naçizane kanaatimize göre bir zarurettir. Bu 
zarurilik içtimai inkılâbımızın tamamen kök-
leştiği ve asırlardır devam edegelen gelenek ve 
görenekleri, mantaliteleri kökünden, cezri ola
rak halletiğimiz ana kadar maallesef devam 
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edecektir. Öyle zannediyorum ki, bugün bu I 
kürsüden bu lâyihanın tenkidini yapan muhte
rem arkadaşlarımız bu realitenin mevcudiyeti
ni kabul etmektedirler. Bu realite kabul bu-
yurulursa, bu derdin devasını bulmakta da vâ-
zıı kanun olarak Meclisi Âli vazifedar olsa ge
rek. Yukarda arz ettiğim mevzuatın değişti
rilmesi, tadil edillmesi acaba kaç yıl ve belki de 
kaç devre devam eder1? Keza, arz ettiğim mev
zuatın tadili ciheti 1939 da aynı gaye ile ele 
alınmış, Adliye ve Dahiliye vekâletleri büyük 
anketler açmış, çok güzel cevaplar almış, lâ
yihalar hazırlanmış ve maalesef tam 13 sene
dir bunlar kadük olknuş, mahzenlerde bekli
yor. Kaldı ki, muhterem arkadaşlarımız tara
fından getirilen lâyiha ihtiyati tedbir mahiye
tinde olmasına rağmen altı ayda Huzuru Âli
nize ancak getirilebilmiştir. Tahmin ve zannet
miyoruz ki, ilgili mevzuat ve literatürün değiş
mesini muayyen bir müddet içinde olabilece
ğini hiçbir arkadaşımız katiyetle ifade edebil
sin? Vaziyet böyle olunca bu dert ille meşbu 
vatandaşlarımızın dertlerine muvakkat tedbir
lerle de olsa deva bulmak Meclisi Âliye düşe
ceğini zikretmeyi de zait addederiz. 

Bu arada bir noktaya da temas ederek mâ
ruzâtımızı bitireceğiz. 

Aziz arkadaşlar; şu yukarda arz ettiğim 
mâruzâtım bir an için tekrar taihatür buyurul-
duğu takdirde görülür ki, Adalet Komisyonu
nun hazırladığı tasarı âdeta köksüz bir ağaca 
benzetilebilir. Bugün mektupları yedimde bu
lunan 3 viUâyet nüfus müdürleri ile 8 kaza nü
fus memurları evlenmek için müracaat ettiği 
halde ana ve babalarının kayıtlarına rastlan-
mıyan 8724 vakanın asgarisinin 4,5 aydır mah
kemelerde devam eden dâvaları dolayısiyle hu-
kukan evlenemedikleri halde fiilen evli yaşa
dıklarına işaret edilerek kanunun noksansız 
çıkması için istirhamda bulunuyorDar ve bu va
tandaşlardan 58 ini de bendenize müracaat ettir
mişlerdir. Belki arkadaşlarımıza da müracaatlar 
vâkıdır. Bu kanun muvâkkat da olsa klâsik 
bir tâbirle efradını cami olarak çıkarılması he
pimizin en büyük arzusu olduğundan şüphem 
yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; Huzuru Âlinize geti
rilen lâyihalar iki kısma ayrılıyor: 

Birincisi, teklif sahipleriyle Dahiliye ve Büt
çe kojaaisytHîJarjniü iıemea, tanen, aynı olan ve » 
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efradını cami diyebileceğimiz (diğerine naza
ran) lâyihaları; 

Diğeri, (bunun ancak bir kısmını tâbir ca
izse ağacın kökü kabul edilmiyor, dal ve yap
rak kabul ediliyor, hissini veren) adalet komis
yonu raporudur. 

Adalet Komisyonu esbabı mucibe lâyihasında: 
REİS — Zamanınız bitmiştir efendim. 
ÖMER LÛTFÎ ERZURUMLUOĞLU (De

vamla) — Aziz arkadaşlar, biz umumiyetle ka
nunun lehinde mütalâa ediyoruz. Bu kanun çık
madığı takdirde maalesef hepimiz bu sene seçim 
bölgemize gittiğimiz zaman vatandaşlarımızın 
haklı şikayetleriyle, dilekleriyle karşılaşacağız. 
(Alkışlar). 

REİS — Takrirler var, okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Mesele tavazzuh etmiştir, müzakerenin kifa

yetini teklif ediyorum, reye konulmasını rica 
ederim. 

Denizli Mebusu 
Ali Rıza Karaca 

Riyaset Makamına 
Mesele tamamen aydınlanmıştır. Müzakere

nin kifayetine ve maddelere geçilmesine karar 
verilmesini teklif ediyorum. 

13 . IV . 1955 
Erzurum 

Hâmid Şevket İnce 

Y. Meclis Reisliğine 
Mevzuubahis kanun lâyihası hakkında yapı

lan müzakere, Meclisi tenvir etmiştir. Müzake
renin kifayetinin reye konulmasını arz eylerim. 

Maraş 
Mazhar özsoy 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere konusu olan mesele hakkında kâ

fi miktarda Umumi Heyet tenevvür etmiştir. 
Müzakerenin kifayetinin reye konmasını arz ve 
teklif ederim. 

Erzincan Mebusu 
Veysel Varol 

REİS — Kemal Bey, takrir aleyhinde konu-, 
şacak mısınız ? 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Konuşaca
ğım. 

REİS — Buyuran, 
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EEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Muhterem 

arkadaşlar, mesele hakikaten mühimdir. Hâdise
yi iyi bir mecraya sevketmek için bu meseleyi 
his mantığı ile değil, hukuk mantığı ve fikri 
ile enine boyuna ve derinliğine tetkik etmek 
zarureti vardır. Bu itibarla bâzı arkadaşlarımız 
daha söz almış, bulunmaktadırlar, kendilerini sa
bırla dinliyelim, noktai nazarlarını arz etsinler, 
bizler de daha iyi tenevvür etmiş oluruz, Umu
mi Heyetiniz de reylerini daha isabetli kullanır
lar kanaatindeyim. Bu bakımdan kifayet takri
rinin reddini rica ediyorum. 

REÎS — Geçen celse ve bu celse 20 arkada
şımız konuştular, halen on bir arkadaşımız daha 
söz almış bulunuyorlar. Bu durum karşısında 
takriri reylerinize arz ediyorum. Müzakerenin 
kifayetini kabul edenler lütfen işaret buyursun
lar... Kabul etmiy enler... Müzakerenin kifayeti 
kabul edilmiştir. 

Takrirler var okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Halen müzakere edilmekte olan kanun tekli

finin 1 nci maddesi ile tescil edilmemiş birleş
melerden doğan çocuklara temin edilen nesep ve 
miras hakları; Medeni Kanunun 295 ve 443 ncü 
maddeleri hükümlerine göre tanınan ve tescil 
edilen çocukların haklarından daha fazladır. Bu 
bariz haksızlığın giderilmesi ve mevzuun daha 
iyi tetkik edilebilmesini teminen teklifin Adli
ye Komisyonuna iadesini teklif ve rica ederiz. 

Tokad Tokad 
M. Şahin î. Baç 

Tokad Tokad 
S. Gülüt O. Hacıbaloğlu 

Yüksek Reisliğe 
Tebellür eden durum karşısında teklifin, 

esaslı bir tetkika tâbi tutulmak üzere Adliye 
Encümenine iadesini arz ve teklif ederim. 

Van Mebusu 
Kemal Yörükoğlu 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Müzakere konusu olan kanun teklifi medeni 

aile nizamımızla çok yakından ilgili olduğu için 
bu kanun teklifinin bir kere daha Adliye Encü
meninde tetkikini arz... ve.tekli£ ederiz. 

Elâzığ Seyhan 
S. Toker M. Ünaldı 
Erzincan Yozgad 
V, VJ8ÛWJ,- JL AJdiÜrM.. 
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RElS — Vacid Bey, komisyon adına mı? 
VAClD ASENA (Balıkesir) — Evet. 
REİS — Buyurun. -
ADALET ENCÜMENİ NAMINA VACÎD 

ASENA (Balıkesir) — Efendim, verilmiş üç tak
rir vardır. Birisi ihsan Bac .arkadaşımız tarafın
dan verilmiştir, bu takririn mahiyeti maddelere 
taallûk ediyor, burada müzakere mevzuu olma
ması lâzımgelir. Onun için, diğer iki takrir 
hakkında maruzatta bulunacağım. 

Efendim, komisyon bu kanun teklifinin tek
rar iadesine taraftar değildir. Çünkü komisyon
da yapılan uzun müzakerelerden sonra bu kanu
nun zübdesi ve muhassalası elde edilmiş ve He
yeti Celilenin tasvip ve tasdikine arz edilmiştir. 
Bu itibarla geri almakta fayda yoktur, bilâkis 
zarar vardır. (Doğru sesleri). 

REİS — Efendim takrirlerin her üçü de bu 
kanunun muhtelif sebeplerden dolayı, bir kere 
daha Adliye Encümeninde müzakere edilmesine 
dairdir, yani Adliye Encümenine iadesi isten
mektedir. Adliye Encümenine iade edilmesi hu
susunu reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiy enler... Takrirler ekseriyetle 
reddedilmiştir. Maddelere geçilmesini reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonu raporunda bu kanunun 
müstaceliyetle görüşülmesi teklif olunmaktadır. 
( «Adliye Encümeni raporu esas alındı» sesleri) 

Müstaceliyet teklifi, Adliye Encümeni maz
batasında değil, Bütçe Encümeni mazbatasm-
dadır. 

VACİD ASENA — Söz istiyorum. 
REİS — Buyurunuz; usul hakkında. 
ADLİYE ENCÜMENİ ADINA VACİD 

ASENA (Balıkesir) — Daha evvelki celsede uzun 
uzadıya mâruzâtta bulunmak suretiyle hazırla
nan raporlardan Adliye Encümeninin tanzim 
ettiği raporunun münakaşası lâzım geldiğine dair 
maruzatta bulundum. Meclis de karar verdi. Ad
liye Encümeni mazbatasında müstaceliyetle veya 
tercihan görüşülmesine dair bir kayıt yoktur. Bu
nun için mâruzâtta bulunmuyorum. Reis Beye
fendinin buyurdukları kayıt ve talep Bütçe Encü
meni tarafından hazırlanan raporda mevcuttur. 
Bu itibarla onun reye (konulmaması lâzım geliyor. 

REİS — Efendim; bu teklifi müzakere eden 
encüjn^rık^d^:biri^,Qâfl». 'Bi^:-£niB%lW.AUUki'-' 
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taeeliyet teklifinde bulunmaktadır. Biz Divan 
olarak bunu heyetinize arz etmek zorundayız. 
Adliye Encümeni raporunda müstaceliyet teklifi 
olmadığını arz ettim. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Müstaceliyetle görüşülmesi teklifinin aleyhinde 
söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun, efendim. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon K.) — Arkadaş

lar; filhakika müstacel hallerde; mühim meselele
rin müstaoelen, tercihan görüşülmesi için hepi
miz elimizi kaldırıyoruz. Buradaki müstaceliyeti 
ben anlıyamadım arkadaşlar. Şimdiye kadar bir
çok arkadaşlarımız konuştular, bunun lehinde. 
aleyhinde verdiğimiz reylerle maddelere geçilme
sine karar verdik. Bizler hazırlıklı değiliz, bir
denbire müstaceliyet kararı alınır da bu şekilde 
maddelere geçilirse hazırlığımızı yapamamış ola
cağız, kanun da istediğimiz şekilde çıkmıyacak-
tır. Rica ederim reddediniz. 

REÎS — Müstaceliyetle görüşülmesi teklifini 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Müstaceliyetle görüşülmesi teklifi reddedil
miştir. 

Evlilik Haricinde Doğan Çocukların Cezasız 
tescili hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türk Medeni Kanununun 
meriyete girdiği 4 Ekim. 1926 tarihinden bu ka
nunun 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. 

REÎS — Sebati Ataman, buyurun. 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlarım, bu kanunun ruhu bu birinci 
maddedir. Kanunu medeniyi zedeleyip zedeleme
diği meselesi bu madde üzerinde görüşülmek lâ-
zımgelii*. Binaenaleyh bendeniz, müsaade buyu
rursanız, bu maddenin Kanunu Medeni muva-
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çenesinde ne gibi bir durum arz ettiği, Kanunu 
Medeniyi zedeleyip zedelemediği, zedelemişse 
bunun ne derecelerde olduğu hakkında görüşle
rimi arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu madde tek bir hük
mü ihtiva etseydi ve bu kanun o tek hükmün 
etrafında dönüp dolaşan ve o tek hükmü tan
zim eden maddelerden ibaret olsaydı elbette bu 
kanun Kanunu Medeniye aykırıdır, bu kanun 
Kanunu Medeniyi yıkmaktadır, bu kanun Ka
nunu Medeniyi zedelemektedir veya bu kanun 
Kanunu Medeniye uygundur gibi sözler söyle
nebilirdi. Fakat bu nevi umumi mütalâa der-
meyan eden arkadaşlarımız, bu kanunun ruhu
nu ihtiva eden bir maddenin bir tek hükmünü 
ihtiva etmediğinden tegafül etmiş oldular. Bu 
maddenin Kanunu Medeniyi biraz zedeliyen, 
bâzı formalite hükümlerine aykırı bulunan 
muhtelif hükümleri mevcuttur, onun için mü
saade buyurursanız maddeyi bir tasnife tâbi 
tutarak arzı mütalâa edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi bu maddede ev
velâ birbiriyle evlenmesi memnu olmıyan, ikisi 
de bekâr bir kadın ve bir erkeğin karı - koca ha
linde birlikte yaşamaları ve bu birlikte yaşa
madan bunların çocukları olması halinde bu 
çocukların babaya izafeten nesebi sahih olarak 
tescil edilmesi hükmü. Bu bir. 

İkinci hüküm; evli bir erkeğin kendi nikâhı 
altında bulunmıyan bir kadından doğmuş olan 
çocuğunun babaya izafetle nesebi sahih olarak 
tencilini âmir bulunan ikinci hüküm. 

Muhterem arkadaşlar; bu kanun teklifinde 
mevcut olan ve fakat Adliye Encümeni tara
fından çıkarılan bir üçüncü hüküm daha var: 
O da birbiriyle evlenmeleri memnu olmıyan ve 
karı - koca gibi birlikte yaşayıp da bu birleşme
den doğmuş çocukları olanların bu birleşmele
rinin bu kanunda yazılı usul üzere evlenme ola
rak tescilini âmir hükümdür. 

Bütçe Komisyonu Adalet Encümeninin çı
kardığı bu hükmü tekrar kanuna ithal etti ve 
bendeniz de bu hükmün maddenin tekrar ithal 
edilmesine taraftar olduğum, ve bu yoldaki bir tek
lifi imza etmiş olduğum için bu üç hüküm mu
vacehesinde Kanunu Medeniyi inceliyeceğim: 

Birinci hüküm; bizim Kanunu Medenimiz, 
evvelâ tavzih^ edeyim, arkadaşımızın oradan 
müdahalede bulunmak zahmetine girmeleri
ne belki lüzum kalmaz, bu maksatla bir ciheti 
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arz edeyim: Bir kanunun ruh ve esasına muha-

' lif olmak başka, o kanunun ruh ve esası mah
fuz tutulmak şartiyle onda mündemiç olan tâli 
ve şekle ait hükümlere aykırılık başkadır. 

Kanunu Medeniye muhaliflik mevzuu Kanu
nu Medeninin tek kelimesine dokunmamak gibi 
onu tabu haline getirmek demek ise bunun üzerin
de konuşulamaz. Çünkü Kanunu Medeninin tek ke
limesi değil, aşağı - yukarı bütün maddelerine 
dokunmak için hükümet tedbir almış, komis
yon kurmuş tasarı sevk etmek üzeredir. O halde 
kanun tabu değildir, Dokunulmaması istenen 
şey eğer Kanunu Medeninin esası ve ruhu ise o 
zaman konuşulabilir. Binaenaleyh bendenizin 
mâruzâtım Kanunu Medeninin ruhuna ve esa
sına matuf olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; evlilik haricinde 
doğmuş olan çocuklar mevzuu, bizim Kanunu 
Medenimizde meskût geçilmiş bir mevzu değil
dir. Evlilik haricinde doğmuş olan çocuklar hak
kında Kanunu Medenimiz bâzı esaslar vazetmiş
tir. Bu esasları iki kategoriye ayırmak mümkün
dür; Birincisi; bu nevi çocukları aynen nesebi 
sahih çocuklar haline getiren müessese. Bunun 
adına Nesebi Tashih müessesesi derler. 

ikincisi; bu nevi nesebi gayrisahih çocuk ile 
nesebi sahih çocuklar arasında bilhassa miras ba
kımından hususi bir vaziyet ihdas eden, baba ile 
ilgisini tanıyan fakat nesebi sahih olan çocuklar
la müsavi mahiyet tanımayan babalığa hüküm 
müessesesi. Bir kadınla bir erkek serbestçe cinsî 
münasebette bulunurlar ve çocuk meydana ge
lirse o kadınla erkeğin evlenmesi suretiyle ço
cuk doğduktan sonra o çocuk nesebi sahih addo
lunur, otomatikman o çocuğun durumu nesebi 
sahih olur. O çocuk ölmüş olsa dahi nesebi sahih 
olur. O çocuğun çocuğu dahi nesebi sahih olur, 
tıpkı evlilik dahilinde doğmuş bir çocuğun vazi
yetine girer. Mekanizma onların evli hale gelme
leridir. Kanunda yazılı şekil ve şartlar dâhilin
de, kadınla erkeğin evlenmesi mümkün olmazsa 
yine kanunda yazılı şartlar dâhilinde hâkimin 
hükmü ile nesebin sahih olması mümkündür. Ev
lenme dışında tevellüdetmiş olan bir çocuğun 
nesebi sahih çocuk haline gelmesini bizim Kanu
nu Medenimiz esas olarak vazetmiştir. Bunun ne 
şekil ve şartlar altında yapılacağını da o arada
ki maddelerde tâyin ve tesbit etmiştir. 

Kanunu Medeninin ruhu şudur: Eğer biz bu
raya bir kanun getirir de evlilik dışı doğmuş bir 
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çocuğun nesebinin sahih olabilmesi müessesesini 
ret ve inkâr edersek Kanunu Medeninin bu mü
essesesini zedelemiş oluruz. Kanunla evlilik dı
şında doğmuş bir çocuğun nesebinin sahili olma
sı neticesini verecek her hangi bir moda!ite geti
rirsek, bununla Kanunu Medeninin esasını asla 
zedelemiş olmayız. Ne yapıyoruz? Kanunu Me
deni, kadınla erkek evlenirse çocuğun nesebi oto
matikman sahih olur diyor. Yani ,;nu çocuk mi
rastan tıpkı diğer çocuklar gibi hisse alır. Ne
sebi gayrisahih çocuk ise nısıf hisse alır. 

Şimdi arkadaşlar, Adalet Encümeninin çı
kardığı nokta var ya, bu gibi birleşmelerde, ev
lenmelerin tescil edilmesini kabul etmemek key
fiyeti; eğer bizi yalnız çocukları tescil etmek
le iktifa eder ve serbest birleşmeleri evlilik ola
rak tescil etmezsek, işte o zaman, bu gibi çocuk
ların vaziyeti Kanunu Medeniye aykırı manza
ra arz eder. 

Şimdi arkadaşlar, evlenmeyi tescil etmek 
meselesinin Kanunu Medeniye uygun olup ol
madığını ayrıca izah edeceğim. 

Demek ki serbestçe evlenmeler halinde karı 
ve koca gibi bir arada yaşayıp bunlardan doğ
muş olan çocukların nesebinin tashihi ve bunların 
evlenmelerinin tanınması ve tashihi Kanunu 
Medeniye tamamen uygundur. 

Şayet muhterem arkadaşlarım; biz bu ka
nunda deseydik ki ; beraber yaşamakta olan ka
dın ve erkeğin, karı-koca gibi bir arada yaşama
larından bir de çocukları olursa bunların bir
leşmeleri evlilik olarak tanınır; işte o zaman on
lardan hâsıl olan çocuklar otomatikman nesebi 
sahihtir. Bu çocukları ayrıca nesepleri gayrisa
hih diye tescil ettirmeye kendiliğinden lüzum 
kalmaz 

Yani bu çocukların nesebinin sahih çocuk 
olarak kaydedilmesi keyfiyeti o kadar Kanunu 
Medeniye uygundur. Arkadaşım burada «Ka
nunu Medeniye bunun neresi uygundur, bunu 
göstermek lâzım» diye sordu. Ve baştan aşağı Ka
nunu Medeniye aykırı kanun yaptık, mahvettik 
dedi. Fakat neresinin Kanunu Medeniye aykı
rı olduğunu söylemedi. Ben ise neresinin Ka
nunu Medeniye uygun olduğunu şimdi söylü
yorum. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar; bu birleşmele
rin evlenme suretiyle- tescili meselesine geliyo
rum. Şayet bu birleşmelerin evlenme suretiyle 
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tescili Kanunu Medeninin ruh ve esasına uy- ı 
gun olduğu veya zedelediği üzerinde tevakkuf 
edilerek ruh ve esasına uygun olduğu ispat edil
diği takdirde bu birleşmelerin nesebi sahih ola- | 
rak tescil edilmeleri bir zarureti mantıkiye ve i 
kanuniye olur. Eğer bu birleşmelerin tescili Ka- j 
nunu Medeninin ruh ve esasına aykırı ise o za
man bunun neticesi olan çocukların tescili el
bette Kanunu Medeniye aykırı olur. Fakat bu 
birleşmelerin tescili esasında Kanunu Medeni
nin ruh ve esasına aykırı mıdır? Muhterem ar
kadaşlar, bizim Kanunu Medenimizin evlenme 
mevzuunda koyduğu esas ve ruh şudur : 

Kadınla erkek kanunun koyduğu şartlar dâ
hilinde evlenme memnuiyetini haiz olmıyacak, 

Kadınla erkek başka birisiyle evlenmiş olmı
yacak, (Monogami), kadınla erkek müştere
ken muvafakat, rıza ve niyetlerini, evlenme 
maksatlarını bir memuru mahsusa resmen be
yan edecekler. 

Nikâh bu memur tarafından akdedilip ve 
mutlaka bir vesikai resmiye ile tescil edilecek... 

Bu memur kim? Bu memur belediye reisi... 
Yarın öbürgün Adliye Vekâleti kalksa, bir mad
de getirse dese ki • Evlenme belediye reisi de
ğil, nüfus memurları tarafından yapılır. Bu, 
Kanunu Medeninin ruhuna esasına aykırı olur 
mu arkadaşlar? Asla olmaz. Kanunu Medeninin 
ruh ve esası, evlenmede muvafakati tarafeynin 
resmî bir memura ifade edilmesi keyfiyetidir. 

Şimdi, bu kanun ne diyor arkadaşlar? Bu ka
nuna göre, birlikte karı - koca gibi yaşamış ve ya
şamakta devam etmiş ve bir de mahsulü hayat 
ortaya çıkarmış olan bir kadınla bir erkek, ikisi 
birlikte bir resmî memura gidecekler, bizim ev
lenmemizi tescil edin diyecekler. Kanunu Mede
ninin hangi ruh ve esasına mugayir bu türlü ha
reket? îkisi birlikte, evlenme memuruna gitmi-
yecek, fakat bu kanunun tâyin ettiği resmî bir 
mercie gidecek, muhtardan ilmühaber alarak va
li veya kaymakama gidecek. Onlar da nüfus me
muruna gönderecekler. Bu, Kanunu Medeninin 
evlendirme vazifesini belediye reisine veya tevkil 
edeceği memura veren hükmüne aykırıdır ama 
kanunun ruh ve esasına asla aykırı değildir. Be
lediye reisi veya tevki! edeceği memur yerine 
kaymakam, vali veya nüfus memurunu ikame et
mekte o ruhu ve esası zedeleyici bir mahiyet yok
tum 

. 1955 0 : 1 
Diyecek ki arkadaşımız; «Kanunu Medeninin 

ruh ve esasında mündemiç olan prensip, aleni
yettir, meseleyi ilân ettirme prensibidir, bu ruh 
nerede kalıyor?» 

i Arkadaşlar, kanun teklifinin birinci madde-
I sinde zikredilen, birlikte yaşama şartı aleniyeti 

temin eder. Kan-koca gibi birlikte yaşama hali, 
ilândan maksut neticeyi gayet fazlasiyle sağlar ve 
bu ikisinin birleşmesinden mütevellit ortada bir 
çocuğun olması meselesi de artık birlikte yaşama 
keyfiyetinin tescili yolunda sağdan ve soldan ge
lecek itirazı ortadan kaldırır ve binaenaleyh ka
nunun aleniyet prensibini asla haleldar etmez. 

Şu halde bu birleşmenin tescili keyfiyeti, sa
dece ve sadece Kanunu Medeninin koyduğu şekil 
ve şarltara riayet ederek evlenme memurunun 

I huzuruna gidip, biz birbirimizle evleneceğiz, hay-
I di bakalım yapın şu ilânı.. îlân müddeti geçtik

ten sonra, hattâ ilân müddetini beklemeksizin 
oradaki hükümden istifade ederek derhal evlen
meleri pek mümkün olan kadın ile erkeğin bu rı
zalarını, evlendirme memuruna değil, daha ya
kın merci olan nüfus memuruna, kanunun ve ni
zamnamenin formaliteleri dışında ifade etmeleri 
neticesinde tevellüdederek evlilik halini tebyin 
ediyor ve sırf bir kolaylıktan ibaret kalıyor ar
kadaşlar. Kanunu Medeninin aslını, ruhunu, esa
sını aşla ihlâl etmiyor. Bunu ihlâl etmeyince Ka
nunu Medeni mucibince bundan evvel doğmuş 
olan çocukların nesebi sahih olması keyfiyeti ise, 
bunu kanuna yazmamak dahi Kanunu Medeni 
mucibince tevellüdedecek tabiî bir netice olarak 
ortada kalıyor arkadaşlar. Bu kanunun ihtiva 
ettiği hükmü, Kanunu Medeni muvacehesindeki 
durumunu izah ettiğimi zannediyorum, edemedi
ğim taraflarını arkadaşlarım ikmal etsin. 

Arkadaşımızı tatmin edip etmediğimi bilmi- ( 
yorum, fakat her halde söylenmesi lâzımgelen 
cihet şudur ki, Kanunu Medeniyi bir nevi kutsi 
varlık halinde, kelimesi ile, harfi ile, telâkki et
mek zihniyeti bizzat vKanunu Medeni ile mem
leketimize getirdiğimizi iddia ve haklı olarak 
iftihar ettiğimiz muasır hukuk zihniyetine ta
mamen münafi, tamamen aykırı, bir taassubun 
yerine başka bir tassuba yer vermeyi ifade eden 
bir zihniyetten ibarettir. Bunu bilhassa ifade et
mek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, bu "kanunun birinci 
maddesindeki üçüncü nokta, yani evli bir erkek-

i ten olan çocuğun, yani karısı olmıyan başka bir 
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kadından doğmuş olan çocuğun durumuna ge
lince : 

Muhterem arkadaşlar, ben o fıkranın kabulü 
lehinde encümende rey kullanmış olmama rağ
men bu fıkranın Kanunu Medeninin esaslarını 
zedelediğini arz etmek isterim. (Bravo sesleri). 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — İmza
nız olduğuna göre aleyhinde konuşamazsınız. 

SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — Lehinde 
konuşacağım. Evvelâ meseleyi sağı ile solu ile 
ortaya koyacağım, aleyhinde konuşmıyacağım. 
Yalnız müsaacle edin sözümü bitireyim, ondan 
sonra lehinde mi, aleyhinde mi konuşuyorum, 
onun takdirini sizlere bırakacağım. 

Kanunu Medeni bu nevi çocukların vaziyetini, 
maalesef tabiriyle ifade edeceğim, derpiş etme
miştir. Yani bu nevi çocukları tamamen nesep
siz bırakmıştır. Ve bunu Kanunu Medeninin ten-
kid edilmesi lâzımgelen mühim bir eksiği olarak 
ifade ederim burada. Kanunu Medeni ile almak 
iddiasında bulunduğumuz muasır, asri hukuk 
fikri bu nevi çocukların da haklarının kanuni 
bir hükme raptedilmesini ister ve icabeder. Hal
buki Kanunu Medeni bu nevi çocukları meskût 
geçmiş, nesepsiz bırakmıştır. Ne bunlar baba ta
rafından tanılabilir, (çünkü evli bir erkek başka 
bir kadından olan çocuğunu tanıyamaz) ne de 
bu babanın babalığına hükmolunabilir. Çünkü 
Kanunu Medeni diyor ki; müddei aleyh evli ise 
mahkeme babalığa hükmedemez. Yani kanun ne
sepsiz bırakmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; hiçbir kabahati olmı-
yan böyle bir çocuğu Kanunu Medeninin ne-
nesepsiz bırakması; Kanunu Medeninin bir ek
sikliği değil midir? 

KEMAL YÖRÜKOÖLU (Van) — Umumi 
nizamı tarsin için yapmıştır. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Müsaa
de buyurun efendim. 

Medeni Kanun, evlilik dışında doğmuş ço
cukları tesbit etmiştir. Bir nesebi gayrisahih ço
cuklar müessesesi vardır: Tanıma, Tanınan 
çocuk, yine Kanunu Medeninin esaslarından bi
ri olan aile birliği içinde evlilik içinde doğmuş 

-çocuğun haklarının hepsini kazanmaz, mirasın 
yarısına iştirak eder. Babalık ve umumi olarak 
ana lehinde tediyede bulunmak dahi çocuğun 
nafakasını tazammun eder. Ancak kanunda ya
zılı şartlar dâhilinde, şekiller dâhilinde babalı-

t.1956 0 : 1 
I ğın ahkâmı şahsiyede mütaallik netayici ile bir

likte hüküm ifade etmesini doğurur. 
Aile birliğini korumak için aile birliiğne da

hi nesebi sahih çocuklar derecesinde değilse bile 
ona bir hak tanımakta olduğunu ifade eder. 
Pekâlâ Kanunu Medeni bunlardan sonra üçün
cü bir kategori olarak evli bir erkeğin başka bir 
kadından doğan çocuklarını ele alabilirdi ve 
onların vaziyeti hakkında da bir şekil düşüne
bilirdi ; bunun hakkında bir hüküm olmaması 
bir eksikliktir. (Doğru sesleri) 

Bizim memleketimizde bahusus bizim memle
ketimizin vaziyeti dolayısiyle bu hükmün ka
bul edilmesi zaruridir. Bir muvakkat hüküm ola
rak o hiç kabahati olmıyan ve büyük bir kütle 
teşkil eden çocukları nesepsiz bırakmak vebali
nin altına girmiş olmıyayım endişesi ile kabul 
ettiğimiz bu hükmün lehinde bulundum. Bu 
hükmün mânası budur. Bu hüküm Kanunu Me
deninin esasını, prensibini zedelemiş olmakla 
beraber bu hüküm bizim memleketimizin vazi
yeti bakımından kabul edilmesi zaruri olan bir 
hükümdür. 

Son bir nokta daha arz edeceğim arkadaş
lar : 

îlâç nedir, i lâç! Bu çare olmuyor. Zaten 
ilâç olarak gelmiyor dediler. Bu kanun teklifi
ni getiren arkadaşlarımızın esbabı mucibeleri-
ni okuduk, encümenlerdeki ve buradaki müza
kerelerde bulunduk. îlâç getiriyoruz iddiasın
da değillerdir. Mevcut olaA bir vaziyeti ve emri 
vakii tasfiye etmek iddiasındadırlar. Eğer bu 
vaziyetlerin ayniyle tekerrür etmemesi, devam 
etmemesi için bir ilâç varsa ve bu ilâç bulunur
sa o bu kanun değildir. îlâç, administre ettik
leri şey bu durumu tasfiye içindir. Elbette bu
na mümasil hükümler getirmek mecburiyetinde 
daima kalacağız. Ondan sonra birbiriyle karı-
koca gibi yaşamakta olan, yani yüzde yüz Ka
nunu Medeni hükümleri dâhilinde, kanunun ta
rif ettiği şekilde evlenmeyi temin etsek dahi 
bunu bugün değil, yarın temin etsek dahi mil
yonlarca bu gibi vaziyeti tasfiye etmek için bu
na mümasil hükümler getirmek zorunda kala
cağız. 

Bu hükümleri çıkartmakla huzura kavuşa
cak mıyız? Arkadaşlar kemali belagatla ifade 
ettiler, elbette bu vaziyetlerin tekerrür etme
mesi için lâzımgelen tedbirleri alalım. Hükümet 

I bu gibi tedbirleri alacağını, Kanunu Medeninin 
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tadili için teşebbüslerde bulunduğunu ifade et
ti. idari bakımdan da birçok tedbirler alınabi
lir. O tedbirleri alsak, bir müspet netice elde et
sek dahi bu gibi muvakkat hükümleri kabul et
mek mecburiyetindeyiz arkadaşlar. 

1. — Amasya Mebusu Hâmit Koray'ın, Di
yanet işlerince yeniden açılması kararlaştırıl
mış bulunan on İmam ve Hatip Mektebinden bi
rinin Amasya'da açılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sualine Maarif Vekili Celâl Yar
dımcının tahrirî cevabı (7/59) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Diyanet işlerince yeniden açılması kararlaştı

rılmış bulunan 10 imam ve hatip mektebinden bir 
tanesinin, ilim ve irfaniyle temayüz etmiş bir 
müftüye malik ve âlim ve fâzıl yetiştirmekle iş
tihar etmiş ve köy adedinin fazlalığı itibariyle de 
bu meslek mensuplarına şiddetle ihtiyacı bulu
nan, Amasya'da açılmasının düşünülüp düşünül
mediğinin yazılı olarak cevaplandırılması için 
işbu sual takririmin Devlet Vekilliğine gönderil
mesinin teminine müsaadelerini saygılarımla ri
ca ederim. 

Amasya Mebusu 
Hâmit Koray 

T. C. 
Maarif Vekâleti 8 . IV .1955 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 000,4 - 989 

özet : Amasya Mebusu 
Hâmit Koray'ın yazılı so
rusu H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Amasya'da bir İmam - Hatip Okulu açılma

sı düşünülüp düşünülmediğine dair Amasya Me
busu Hâmit Koray tarafından sorulan ve Başve
kâlet Yüksek Makamının 9 . 1 . 1955 tarih ve 
77/493 - 85 sayılı yazılariyle vekâletimize gönde
rilen yazılı soru cevabının ekli olarak takdim kı
lındığını arz eder, derin saygılarımı sunarım. 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

. 1955 O : 1 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Efendim; .15 Nisan Cuma günü sa

at 15 te toplanılmak üzere inikada nihayet ve
riyorum. 

Kapanma saati : 18,10 

m ıı 

Amasya Mebusu Hâmit Koray'ın, Amasya'
da bir imam - Hatip Okulunun açılmasiyle ilgili 
sorusunun cevabı aşağıda arz edilmiştir : 

430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununa da
yanılarak vekâletimiz tarafından ilk defa 
1951 - 1952 ders yılı başında, her türlü hazırlı
ğını ikmal ederek müracaatta bulunmuş olan 
vilâyetlerde İmam - Hatip Okulu açılmıştır. Bu 
okulların öğretmen ve ders vasıtalarının temin 
ve ikmalinde çeşitli güçlüklerle karşılaşıldığın
dan 1952 - 1953 ders yılında mevcutlarına ye
nilerinin ilâvesi mümkün olamamıştır. 

15 okulun idar^e ve öğretmen kadrolarını 
karşılamayı hedef tutan 5980 sayılı Kadro Ka
nununun 1 Mart 1953 tarihinde yürürlüğe gir
mesiyle mevcut yedi okulun öğretmen ve ida
reci kadroları tamamlanmış, ayrıca 1953 - 1954 
ders yılı başında d'a, her türlü hazırlığını ik
mal etmiş bulunan 8 vilâyette yeniden birer 
imam - Hatip Okulu açılmıştır. Bu suretle 5980 
sayılı Kanunla, alınmış olan kadrolar tamamen 
istimal edilmiş bulunmaktadır. 

Amasya vilâyetinde imam - Hatip Okulu 
açılması için mahallinde hazırlık yapıldığına 
dair şimdiye kadar vekâletimize hiçbir malû
mat aksetmiş bulunmamaktadır. 

Halen elimizde yeniden İmam - Hatip Oku
lu açmak için kadro bulunmadığı gibi açılmış 
olanlarının bina, malzeme ve öğretmenlerini te
minde de güçlüğe uğramaktayız. Bu bakım
dan, mevcut okulların noksanlarını telâfi etme
yi çalışmalarımızda ön plâna almış bulunuyo
ruz. 

Yukarda arz edilen sebeplerden ötürü Amas
ya'da şimdilik bir imam - Hatip Okulu açılma
sına imkân görememekteyiz. 

B. — TAHRİBİ SUALLER 
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2. — Kayseri Mebusu Ömer MarVın, muhte

lif ders yıllarında resmî liseleri mukannen müd
detin hitamında İkmal eden talebe miktarının 
neden ibaret olduğuna dair sualine Maarif Ve
kili Celâl Yardımcı'nın tahrirî cevabı (7/78) 

22 . II . 1955 
Muhtelif ders yıllarında resmî 
liseleri mukannen müddetin hita
mında ikmal eden talebe mikta
rının neden ibaret olduğu hak
kında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Aşağıdaki sorularımın Maarif Vekâletince 

yazılı olarak cevaplandırılması babında yüksek 
delâletleri rica olunur. 

Saygılarımla. . 
Kayseri Mebusu 

Ömer Mart 

1. Hariçten lise bitirme imtihanlarına gi
renler kaale alınmamak, hesap dışı tutulmak, ka
yıt ve şartiyle, 1948 - 1949 ders yılı sonunda, 
Haziran ve Eylül imtihan dönemleri neticeleri 
tevhiden, o zaman memleketimizde meyput bü
tün resmî liselerimizde lise bitirme imtihanlarını 
başaranların yekûnu neden ibaretti? Bu baliğin 
ne kadarı üç yıllık bir müddetin (yani mukan
nen müddetin) hitamında lise bitirme diploması 
almaya hak kazanmıştı? Ve yine, aynı baliğin 
ne miktarı lise bitirme diploması almak hakkını 
dört veya daha fazla yılda iktisabeylemiştif 

2. Hariçten lise bitirme imtihanlarına gi
renler kaale alınmamak, hesap dışı tutulmak, kay't 
ve şartiyle, 1949 -1950 ders yılı sonunda, Haziran 
ve Eylül imtihan dönemleri neticeleri tevhiden, 
o zaman memleketimizde mevcut bütün resmî li
selerimizde lise bitirme imtihanlarını başaranla
rın yekûnu neden ibaretti? Bu baliğin ne kada
rı üç yıllık bir müddetin (yani mukannen müd
detin) hitamında lise bitirme diploması almıya 
hak kazanmıştı? Ve yine, aynı baliğin ne mik
tarı lise bitirme diploması almak hakkım dört 
veya daha fazla yılda iktisabeylemiştif 

L 1955 0 : 1 
3. Hariçten lise bitirme imtihanlarına gi

renler kaale alınmamak, hesap dışı tutulmak, 
kayıt ve şartiyle, 1952 - 1953 ders yılı sonun
da, Haziran ve Eylül imtihan dönemleri 
neticeleri tevhiden, o zaman memleketimiz
de mevcut bütün resmî liselerimizde lise 
bitirme imtihanlarını başaranların yekûnu 
neden ibaretti? Bu baliğin ne kadarı dört 
yıllık bir müddetin (yani mukannen "müddetin) 
hitamında lise bitirme diploması almıya hak ka
zanmıştı ? Ve yine, aynı baliğin ne miktarı lise bi
tirme diploması almak hakkını beş veya daha 
fazla yılda iktisabeylemiştif ' 

4. Hariçten lise bitirme imtihanlarına giren
ler kaale alınmamak, hesap dışı tutulmak, kayıt 
ve şartiyle, 1953 - 1954 ders yılı sonunda, Hazi
ran ve Eylül imtihan dönemleri neticeleri tevhi
den, o zaman memleketimizde mevcut bütün resmî 
liselerimizde lise bitirme imtihanlarını başaran
ların yakûnu neden ibaretti? Bu baliğin ne ka
darı dört yıllık bir müddetin (yani mukannen 
müddetin) hitamında lise bitirme diploması al
mıya hak kazanmıştı? Ve yine, aynı baliğin ne 
miktarı dört yıllık bir müddetin (mukannen 
müddetin) hitamında lise bitirme diploması al
mak hakkını iktisabeylemişti? 

T. C. 
Maarif Vekâleti 8.IV.1955 

Talîm ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 0004-990 

Özet : Kayseri Mebusu Ömer 
Mart'm yazılı sorusu H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
24 Şubat 1955 tarih ve 1090/4528 sayılı ya

zıları karşılığıdır : 
Kayseri Mebusu Ömer Mart'm, muhtelif ders 

yıllarında resmî liseleri mukannen müddetin hi
tamında ikmal eden talebe miktarı ile ilgili ya
zdı sorusu cevabının ekli olarak takdim edildi-

| ğini derin saygılarımla arz ederim. 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 
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Kayseri Mebusu Sayın Ömer Mart'in, muhtelif ders yıllarında 

resmî liseleri mukannen müddetin hitamında ikmal eden öğrenci 
miktarı hakkındaki yazılı soruları cevabıdır : 

Okulun aslî öğrencilerinden diploma alanlar 

1948 -
1949 -

1952 -
19,53 -

1949 
• 1950 

1953 
• 1954 

3 yıllık rejime 
liseyi üç yılda 

renler 

2 730 
2 701 

4 yıllık rejime 
liseyi dört yıd 

tirenler 

2 735 
3 066 

göre 
bitî-

göre 
a bi-

Daha fazla yılda 
bitirenler 

1 743 
2 028 

Daha fazla yılda 
bitirenler 

734 
(*) 1 038 

Toplam 

4 473 
4 729 

Toplam 

3 469 

(*) Liseyi dört yıllık süre içinde bitiremiyenler 
Tasdikname ile başka okullardan geldikleri ve dosyaları üniversiteye 

gönderildiği için liseyi kaç yılda bitirdikleri tesbit edilemiyenler 

1948 - 1949 
1949 - 1950 
1952 - 1953 
1953 - 1954 

162 
157 
102 
97 
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Resmi Kanununun bâzı maddelerin tadiline ve bu Kanuna bâzı hükümler ilâvesine d 

Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi ; 541 
Rey verenler : 292 

Kabul edenler : 292 
Reddedenler : O 
Müstenkifler O 

Reye iştirak fctmiyeııler : 242 
Münhal mebusluklar 7 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAMSAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Murad Âli Ulgem 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Muzaffer Ergüder 
Seyfi Kurtbek 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 
Asım Ckur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gelik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
Zühtü "Üray 
Çevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Talât Oran 

BÎNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Safaeddin Karanakçı 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlıı 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Mustafa Ekinci 
ihsan Hamit Tiğrel 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşınkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Bahadır Dülger 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket înee 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

OAZIANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ih«an Daî 
Süleyman Kuranel 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmen 
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Maehar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip înal 

IÇEL 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopuloı 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Füad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sar 
Hanri Soriano 
Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 
C«lâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulag 
Tahsin Tazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Arif Güngören 
Osman Kapani 
Halûk ökeren 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırn Atalay 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Mehmet. Hazer 

ı : bb 1 3 . 4 
İbrahim Us 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muaaffer Kuşakçıoğlu 
Muzaffer Ali Mühto 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Selâmi Dinçer 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Sadettin Yalım 

KONYA 
AbdürrahfTi.ın Fahri 
Ağaoğlu 
Hidayet Aydıner 
Mustafa Bağrıaçık 
Terfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet Ölçmen 
M. Rüştü Özal 
Halil özyörûk 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
îhsan Şerif özgen 

. AÎJDD o : ı 
MALATYA 

Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
îsmet inönü 
Kâmil Kırıkoğlu 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Melih Koçer 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARÂŞ 
Nedim ökmen 
Mazhar Özsoy 

MARDİN 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Başer 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Fazlı Ertekin 
Sabri Işbakan 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Iızet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uîuçay 

Hadi User 
SEYHAN 

Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Cavid O rai 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 

ffiHD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Server Somuncuoğlu 
Hasim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Abdurrahman Doğray»l 
Etem Erdinç 
Bahattin örnekoî 
Ahmet özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh. Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüs 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç 
Selâhattin Gülüt 
Osman HaeıbaUflm 
Mehmet Şahin 
Yusuf Uhuoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Pertev Sanaç s 
İsmail Şener 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 
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VAN 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

1 : 63 13.4.1955 0 : İ 
YOZGAD 

ihsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 

Numan Kurban 
Ali Unlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 

Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Reye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Kemal özçoban 
Saip özer 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Halis öztürk 

,AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray (î.) 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
(V.) . 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Neemi İnanç 
Şeref Kâmil Mengü 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Patin Dalaman 
Ahemet Tokuş 

AYDIN 
Nihat lyriboz 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu (İ.) 
Enver Güreli 
Halil İmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı (î.) 

Yümnü Üresin 
BİNGÖL 

Necati Araş 
Sait Göker (1.) 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
İbrahim öktem 
Halûk Şaman 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
İhsan Karasioğlu 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ali Rıza Kılıçkale 
Cevat Köstekçi 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
Ragıp Karaosmanoğlu 
Mehmet Hüsrev Ünal 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 

Mehmet Şevki Yazman 
ERZİNCAN 

Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalaıı 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Salih Fuad Keçeci 
İsmail Sayın 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Doğan Köymen (I.) 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabri özcan San 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğlu 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 

Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
növer (î.) 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Nuri Yamut (1.) 

İZMİR 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Abidin Tekon 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(î.) 

KARS 
Remzi Çakır 
Turgut Göle 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Salim Esen 
Nazifi Şerif Nabel 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
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I : 63 13.4,1955 C : 1 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Hakkı Kurinel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil (t.) 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel (t.) 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Ziyad Ebüzziya 
Ahmet Koyuncu 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Mehmet Kartal 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (V.) 

Hikmet Bayur 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Pöyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 

Ahmet Morgil 
SAMSUN 

Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Salim Serçe (1.) 
Sinan Tekelioğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SIIRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ (1.) 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Fethi Mahramh 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Sabri Dilek 

I Mahmut Goloğha 
Süleyman Fehmi K a -
laycıoğlu 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Mustafa Reşit Tarak-
Çioğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygüu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

Orhan Dengiz 
VAN 

Hilmi Durmaz 
YOZOAD 

Danyal Akbel 
Ömer Lûtfi Erzurumlu 
oğlu (I.) 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Sabih Duralı 
Edibe Sayar 

[Münhal Mebusluklar] 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
İstanbul 
Kayseri 
Zonguldak 
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T. B. M. M. Matbaa 


