
D E V R E : X C İ L T : 6 Î Ç T Î M A : 1 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 
» • - « 

Altmış dördüncü İnikat 

15. IV. 1955 Cuma 

Münderecat 

i. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Riyaset Divanının Heyeti Umu-

miyeye mâruzâtı 
1. —-Yeniden bir Devlet Vekâleti 

ihdasiyle Hariciye Vekili Fııad Köprülü'-
nün, Devlet Vekâletine tâyin edildiğine 
ve Hariciye Vekâleti Vekilliğinin Başve
kil Adnan Menderes tarafından ifa edile
ceğine dair Riyaseti, Cumhur tezkeresi 
(3/192) 

2. — Sayın mebuslardan bâzılarına 
izin verilmesi hakkında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi (3/188) 

Sayfa 
340 

340:341 
341 

341 

341 

341: 
342 

342 

3. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla izin alan İstanbul Mebusu Nuri Ya-
mut'un tahsisatı hakkında Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 
(3/189) 

4. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla izin alan Yozgad Mebusu Ömer 
Lûtfi Erzurumluoğlü'nun tahsisatı hak
kında Türkiye Büyük Millet Meclisi Riya
seti tezkeresi (3/190) . ^ 342:343 

5. — Nutuklar 
1, — Türkiye Büyük Millet Meclisi Re-

Sayfa 
isi Refik Koraltan'ın, misafir Irak Parlâ
mento Heyetinin Büyük Millet Meclisi 
müzakeratını bir müddet takibetmeleri 
münasebetiyle nutku 345:346 

2. — Irak Mebusan Meclisi Reisi Ab-
dülvahap Mercan'in hitabet kürsüsün
den Sayın Mebuslara hitaben nutku 346:347 

6. — Takrirler 347 
1. — Antalya Mebusu Burhanettin 

Onat'm, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin Irak Parlâmentosuna sevgi ve selâm
larının iblâğına dair takriri. (4/117) 347 

7. — Müzakere edilen maddeler 343 
1. — Manisa Mebusu Semi Ergin'in, 

Arzuhal Encümeninin 15 . IV . 1955 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 1757 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair takriri ve Arzuhal Encümeni 
mazbatası (4/116) 343:345,347:348 

2. — İstanbul Kapalıçarşı yangını 
hasarlarının tamiri hakkında kanun lâyi
hası ve Nafıa ve Dahiliye encümenleri 
mazbataları ile Teşkilâtı Esasiye Encü
meni mütalâası ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/158) 348:352,354,356,358,360,362:365 

3. — 5 . VH. . 1930 tarihinde Londra'
da akdedüen Beynelmilel Yükleme Sı-



Sayfa 
nırı Sözleşmesine iltihakımızın tasdiki 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye 
ve Münakalât encümenleri mazbataları 
(1/118) 352,354,356,358,361,366:369 

4. — Muhasebei Umumiye Kanununun 
24 ncü maddesinin tadili hakkında kanun 
lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 

Sayfa 
mazbataları (1/146) 352 

5. — Rize Mebusu îzzet Akçal ve Niğ
de Mebusu Hüseyin Avni Göktürk'ün, 
tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan 
doğan çocukların cezasız tesciline dair 
kanun teklifi ve Dahiliye, Adliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (2/17) 352:360,361 

1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Bursa Mebusu Agâh Erozan'm, kuduzla 
mücadele için ne gibi tedbirler alındığına ve. 
bu hususta tatbik edilen tedavi usullerine dair 
sualine Sıhhat ve îçtimai Muavenet Vekili ce
vap verdi. 

Sayımlar Kanununun 1, 10 ve 11 nci mad
delerinin tadiline, 

Nakdî Tazminat Kanununun 1, 2 ve 4 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine, 

Damga Resmi Kanununun bâzı maldeleri-
nin tadiline ve bu kanuna bâzı hükümler ilâ
vesine dair kanunlar, kabul edildi. 

İstanbul Kapalıçarşısmm tamir ve ihyası 
hakkındaki kanun lâyihasının altı maddesi ka
bul edildi. 7 nci madde olarak teklif edilen 
tadilname, talep üzerine Bütçe Encümenine 

verildiğinden vuruduna intizaren kanun lâyi-
yihasmın mütebaki maddelerinin müzakeresi 
tehir olundu. 

Evlilik haricinle doğan çocukların cezasız 
tescili hakkındaki kanun teklifinin heyeti 
umumiyesi üzerindeki müzakereler kâfi görü
lerek maddelere geçildi. Birinci maddesi de 
bir müddet müzakere edildikten sonra, 

15 . IV . 1955 Cuma 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 

Sualler 

Şifahi Sual Takriri 
1. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Eğe 

bölgesinde 7, 18 Mart ve 8 Nisan 1955 tarih
lerinde vukua gelen don hâdisesinde bağların 

ve tütün fidelerinin ne nispette zarar gördüğü
ne, müstahsil a yardım hususunda ne gibi ted
birler alındığına dair şifahi sual takriri Ziraat 
Vekâletine gönderilmiştir. (6/81) 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

TekUf 
1. — Çanakkale Mebusu Servet Sezgin'in, 

Süleymanoğlu Rüstem Çetinkaya'ya vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanması hakkında ka
nun teklifi (2/124) (Maliye ve Bütçe encümen
lerine) 

Tezkere 
2. — İstanbul Üniversitesinin 1953 Bütçe yılı 

hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin 

sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği 
tezkeresi (3/191) (Divanı Muhasebat Encüme
nine) 

Takrir 
3. — Manisa Mebusu Semi Ergin'in, Arzuhal 

Encümeninin 15 . IV .1955 tarihli Haftalık Ka
rar cetvelindeki 1757 sayılı kararın Umumi He
yette görüşülmesine dair takriri (4/116) (Ar
zuhal Encümenine) 
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4. — Zâbitan ve Askerî Memurların Maaşatı 
hakkındaki Kanuna ek 3661 sayılı Kanunun ikin
ci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/148) (Ruznameye) 

5. — Millî Müdafaa Vekâleti ile bu vekâlete 
bağlı teşekküllerde kullanılacak yabancı Devlet te
baasından mütahassıs ve ustalarla yapılacak 
mukaveleler hakkındaki kanunun birinci madde
sinin tadiline dair kanun lâyihası ve Millî Mü-

.1955 0 : 1 
dafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/145) 
(Ruznameye) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
lâyihası ve Maliye, Ticaret ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/1521) (Ruznameye) 

7. — Manisa Mebusu Semi Ergin'in, Arzu
hal Encümeninin 15 . IV . 1955 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 1757 sayılı Kararın Umumi 
Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal 
Encümeni mazbatası (4/116) (Ruznameye). 

B Î R Î N C t CELSE 
Açılma saati ; 15,14 

REİS — Refik Koraltan 
KATİPLER : Nazlı Tlabar (İstanbul), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

3. — YOKLAMA 

(Malatya mebusluklarına kadar yoklama ya
pıldı) 

RElS — Çoğunluğumuz vardır, müzakereye 
başlıyoruz efendim. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ ÜMUMİYEYE MARUZATI 

1. — Yeniden bîr Devlet Vekâleti ihdasiyle 
Hariciye Vekili Fuad Köprül&'nün Devlet Ve
kâletine tâyin edüdiğme ve Hariciye Vekâleti 
'Vekilliğinin Başvekil Adnan Menderes ta/rafın
dan ifa edileceğine dair Riyaseti Cumhur tezke
resi (3/192) 

REÎS -
tuyorum. 

Reisicumhurun bir tezkeresini oku-

4/130 Ankara, 15 Nisan 1955 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Görülen lüzuma binaen yeniden bir Devlet 

Vekâleti ihdası ve Hariciye Vekili Profesör Fuad 
Köprülü'nün Devlet Vekâletine tâyini ile Hari
cîye Vekâleti Vekilliğinin Başvekil Adnan Men
deres tarafından ifasının, Başvekilin teklifi üze
rine muvafık görülmüş olduğunu saygı ile arz 
ederim. 

Reisicumhur 
C. Bayar 

REÎS — Yüksek ıttılanıza arz edilmiştir. 

2. -*- Sayın mebuslardan bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi (3/188) 

REİS — Tezkereyi okutuyorum. 

13 . IV . 1955 
Umumi Heyete 

Aşağıda adları yazılı Sayın Mebusların hiza
larında gösterilen müddetlerle izinleri, Riyaset 
Divanının 13 . IV . 1955 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
T. B. M M. Reisi 

R. Koraltan 

Ağrı Mebusu Hâlis öztürk, bir ay, mazereti
ne binaen, 25 . I I I . 1955.-..tarihinden itibaren. 

Amasya Mebusu. Hâmit Koray., ,15 gün, hasta 
olduğu için, 8 . IV . 1955 tarihinden itibaren. 
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Bilecik Mebusu Şevki Hasırcı, 20 gün, maze

retine binaen, 20 . IV . 1955 tarihinden itibaren. 
Erzurum Mebusu îshak Avni Akdağ, bir ay, 

hasta olduğu için, 11 . IV . 1955 tarihinden iti
baren. 

Giresun Mebusu Doğan Köymen, iki ay, has
ta olduğu için, 2 . IV . 1955 tarihinden itibaren. 

Gümüşane Mebusu Ekrem Ocaklı, 45 gün, ma
zeretine binaen, 12 . IV . 1955 tarihinden itiba
ren. 

İstanbul Mebusu Nuri Yamut, iki ay, hasta 
olduğu için, 11 . IV . 1955 tarihinden itibaren. 

izmir Mebusu Ekrem Hayri Üstündağ, üç ay, 
hasta olduğu için, 11 . IV . 1955 tarihinden iti
baren. 

Malatya Mebusu Nuri Ocakçıoğlu, 25 gün, 
hasta olduğu için, 11 . IV . 1955 tarihinden iti
baren. 

Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu, 
iki ay, hasta olduğu için, 2 . IV . 1955 tarihin
den itibaren. 

REÎS — Reye arz etmek üzere isimleri teker 
teker tekrar okutuyorum. 

Ağrı Mebusu Hâlis öztürk, bir ay, mazereti
ne binaen, 25 . I I I . 1955 tarihinden itibaren. 

E E l S — Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Amasya Mebusu Hâmit Koray, 15 gün, hasta 
olduğu için, 8 . IV . 1955 tarihinden itibaren. 

REİS — Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Bilecik Mebusu Şevki Hasırcı, 20 gün, maze
retine binaen, 20 . IV . 1955 tarihinden itibaren. 

RElS — Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Erzurum Mebusu îshak Avni Akdağ, bir ay, 
hasta olduğu için, 11 . IV . 1955 tarihinden iti
baren. 

REÎS — Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Giresun Mebusu Doğan Köymen, iki ay, has
ta olduğu için, 2 . IV . 1955 tarihinden itibaren. 

REÎS — Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Gümüşane Mebusu Ekrem Ocaklı, 45 gün, ma
zeretine binaen, 12 . IV . 1955 tarihinden itiba
ren, 

REÎS — Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 
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İstanbul Mebusu Nuri Yamut, iki ay, hasta 

olduğu için, 11 . IV . 1955 tarihinden itibaren. 
REÎS — Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 

Kabul edilmiştir. 
îzmir Mebusu Ekrem Hayri Üstündağ, üç ay, 

hasta olduğu için, 11 . IV . 1955 tarihinden iti
baren. 

REÎS — Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Malatya Mebusu Nuri Ocakçıoğlu, 25 gün, 
hasta olduğu için, 11 . IV . 1955 tarihinden iti
baren. 

REÎS — Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu, 
iki ay, hasta olduğu için, 2 . IV . 1955 tarihin-« 
den itibaren. 

REÎS — Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

3. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla 
izin alan İstanbul Mebusu Nuri Tamut'un tah
sisatı hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi (3/189) 

REÎS — Tezkereyi okutuyorum. 

Umumi Heyete 
Hastalığı dolayısiyle bu toplantı yılı içinde 

iki aydan fazla izin, alan İstanbul Mebusu Nuri 
Yamut'a tahsisatının verilebilmesi, Dahilî ni
zamnamenin 197 nci maddesi gereğince, Umumi 
Heyetin iznine bağlı olduğundan keyfiyet yüce 
tasviplerine arz olunur. 

T. B. M. M. Reisi 
Refik Koraltan 

REÎS — Yüksek tasvibinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla 
izin alan Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu'nun tahsisatı hakkında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti tezneresi (3/190) 

REÎS — Tezkereyi okutuyorum. 

Umumi Heyete 
Hastalığı dolayısiyle bu toplantı yılı içinle 

iki aydan fazla izin alan Yozgad Mebusu Ömer 
Lûtfi Erzurumluoğlu 'na tahsisatının verilebil
mesi, Dahilî Nizamnamenin 197 nci maddesi 
gereğince, Umumi Heyetin iznine bağlı oldıı-
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ğundan keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

T. B. M. M. Reisi 
Refik Koraltan 

0 : 1 
REİS — Yüksek tasvibinize arz ediyorum. 

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

7. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1. —• Manisa Mebusu Semi Ergin'in, Arzuhal 
Encümeninin 15 . IV . 1955 tarihli haftalık ka
rar cetvelindeki 1757 sayılı Kararın Umumi He
yette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal En
cümeni mazbatası (4/116) (1) 

REİS — Arzuhal Encümeni Reisi Konya 
Mebusu Fahri Ağaoğlu tarafından verilmiş bir 
takrir vardır, okuyoruz. 

15 . 4 . 1955 
Yüksek Reisliğe 

Manisa Mebusu Semi Ergin'in, Arzuhal 
Encümeninin 15 . IV . 1955 tarihli haftalık ka
rar cetvelindeki 1757 sayılı Kararının Umumi 
Heyette görüşülmesine dair takriri üzerine 
Encümenimizce hazırlanan mazbatanın Ruzna-
meye alınarak ıdiğer işlere. takdimen hemen 
müzakeresini Encümen kararı ile arz ve tek
lif ederim. 

Arzuhal Enrümeni Reisi 
Konya Mebusu 
A. F. Ağaoğlu 

REÎS — Efendim, arkadaşımızın ruzname
ye alınmasını teklif ettiği mevzuu dinlediniz. 
Bunun ruznameye alınmasını yüksek tasvibi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Ruznameye alınması kabul edilmiştir. 

Diğer işlere takdimen görüşülmesi teklif 
ediliyor; kabul edenler... Etmiyenler... Takdi
men görüşülmesi • kabul edilmiştir. 

Mazbata tevzi edilmiştir, okuyoruz. 

(Arzuhal Encümeni mazbatası okundu). 

REÎS — Semi Ergin. 
SEMİ ERGİN (Manisa) — Muhterem arka

daşlar itirazını; Arzuhal Encümeninin kararı
na vâki itirazımın mucip sebeplerini huzuru
nuzda arz etmek ve Hayati Karaşahin'in avu
katı tarafından, verilen cezanın tahfifi yolun
daki dilekçeye «tâyini muameleye mahal yok
tur» yolundaki kararın kaldırılmasına matuf 

(1) "247 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

olmayıp bir usuli muamelenin ifa ve hukuki 
bir anlaşmazlığın Yüksek Heyetinizce hal ve 
bir karara bağlanmasına matuf bulunmaktadır. 
Müsaadenizle bunu arz edeceğim. 

Hatıralarınızda olduğu veçhile casusluktan 
Askerî mahkemece ölüm cezasına mahkûm edil
miş bulunan Hayati Karaşahin'in kararı Askerî 
Temyiz Mahkemesince tasdik edildiği ve Teşki
lâtı Esasiyenin 26 ncı maddesi mucibince ölüm 
cezasının infazı Büyük Millet Meclisine ait bu
lunduğundan, evrak Büyük Millet Meclisine ve 
dolayısiyle Adalet Komisyonuna gelmiş bulunu
yordu. Adalet Komisyonunun, vermiş olduğu 
ekseriyet kararı, ölüm cezasını müebbet. ağır 
hapse tahvili idi. Komisyonun verdiği bu ka
rarı Yüksek Meclis makbul görmiyerek tasvi-
betmemiş, Karaşahin hakkında verilmiş olan 
ölüm cezasının infazına karar vermiş idi. Yük
sek Meclisin bu kararı Resmî Gazetede intişar 
etmiş, Hayati Karaşahin'in avukatı Büyük Mil
let Meclisi Riyasetine bir dilekçe ile müracaat 
ederek biraz evvel Arzuhal Encümeni mazbata
sında okunduğu üzere, verilen kararın hatalı 
olduğundan bahsile cezanın tahfifini veya infa
zın tehirini istemiş bulunmaktadır. Arzuhal 
Encümeni toplanarak Büyük Millet Meclisinin 
vermiş olduğu karar muvacehesinde Hayati 
Karaşahin'in dilekçesini makbul görmemiş, (Ce
zayı tahfif edici bir sebep bulunmamış oldu
ğundan tâyini muameleye mahal olmadığına) 
karar vermiştir. 

Hayati Karaşahin'in Ölüm cezası Yüksek 
Heyetinizce kabul edilmiş ve Resmî Gazetede 
intişar etmiş olmasına rağmen bugüne kadar 
ölüm cezasının infaz edilmeyiş sebeplerini ilgili 
makamlardan sordum. Aldığım cevap şu idi : 
Her ne kadar Büyük Millet Meclisi bu yolda 
bir karar vermiş ise de Hayati Karaşahin'in, 
ölüm cezasının infazı için Arzuhal Encümeni 
kararının neticesine intizar ve bu kararın kes-
bi katiyet etmesini beklemek lâzımgelir. Dün 
gerek Millî Müdafaa Vekâletinin bu işle ilgili 
memurları, gerekse Adalet Vekâletinin Ceza İş
leri Umum Müdürü ile yaptığım temastan an-
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ladım ve öğrendim ki, Dilekçe Komisyonunun 
bu kararı bir ay müddetle bekliyecek, diğer 
kararlar da olduğu gibi, mebuslardan birisi ta
rafından itiraz olunmazsa kesinleşecek ve ceza 
infaz olunacaktır. Bu hukuki mütalâa kendi 
görüş, ve düşünceme göre hatalı bulduğumu iz
har ettim. Bana dediler ki, şimdiye kadar Bü
yük Millet Meclisinin ölüm cezalarının infazına 
ait kararında şöyle denilirdi: (Temyiz Mahke
mesinin tasdik ettiği karar ve hâdisenin mahi
yetine göre cezanın tahfifini, affını mucip bir 
sebep olmadığından ölüm cezasının infazı)... 
Her vakit bu yolda karar verilirken bu sefer 
(Affı ve tahfifi sebebi mevzuubahis olmaksızın 
ölüm cezasının infazı) yolunda bir karar veril
miş ve kazetede de bu şekilde Büyük Millet 
Meclisinin kararı intişar etmiştir. Binaenaleyh 
Hayati Karaşahin'in af ve cezanın tahfifi hak
kında Dilekçe Komisyonuna müracaat hakkı
dır ve biz bu kararı infaz edemeyiz, Arzuhal 
Encümeninin kararının kesinleşmesini bekleriz. 

Şimdi burada iki hukuki mesele karşımıza 
çıkıyor: Birisi, Arzuhal Encümeni, Büyük Mil
let Meclisi tarafından infazına karar verilmiş 
olan bir hükmün yeni bir müracaatla tetkiki 
cihetine tevessül edebilir mi? (Edemez senleri) 

ikincisi, Büyük Millet Meclisinin kanun 
mahiyetinde olan ölüm cezasının infazı hakkın
daki kararım, yeni bir kanun ortada mevcut 
değilken, Adliye Vekâletinin bu işteki müte
hassıs arkadaşlar, infazı doğru değildir diye 
bir mütalâa ileri sürerek bu infazı geciktirebi
lirler mi? (Şahsi mütalâaları sesleri) 

Evet şunu da arz edeyim, şahsi mütalâaları
dır. (Bakana sormadan mı söylüyorlar sesleri) 
Onu bilmiyorum. • 

Şimdiye kadar Büyük Millet Meclisinin 
ölüm cezalarının infazında (Af veya tahfifi mu
cip sebep yoktur) yolunda bir mütalâa serde-
dilegelmiş olması karşısında, Büyük Millet Mec
lisi dosyalarında araştırma yaptım 1946 da 
Ödemiş'in Kiraz bucağından bir vatandaşın, 
1949 da Adana'dan bir vatandaşın, 1951 de de 
Hasankale'de bir vatandaşın ölüm cezasının infa
zı hakkındaki Büyük Millet Meclisinin kararla
rında böyle bir cümlenin geçmiş olduğunu gör
medim. Her birinde (Temyizin*falan tarih ve fa
lan sayılı ilamiyle onanmış olan hükmün yerine 
getirilmesine Anayasanın 26 ncı maddesi uyarın
ca karar verilmiş...) Bulunmaktadır. 
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Şimdi muhterem arkadaaşlarım; bu esbabı 

mucibe karşısında hakikaten Hayati Karaşahin'
in cezasının affı veya tahfifi düşünülebilir mi, 
yeniden müzakere mevzuu olabilir mi? 

Af değil; Adalet Komisyonunun, müebbet 
ağır hapis kararını yani tahfif yolundaki kararı
nı yüksek heyetiniz ittifaka yakın bir ekseriyetle 
reddetmiş, ölüm cezasının infazına karar vermiş 
idi. Affın yüksek heyetinizce şayanı kabul gö
rülmediği açıkça bu kelimelerin içinde mündemiç 
bulunmaktadır. 

Belki şimdiye kadar tesadüf edilmemiş olan 
bu kelimeler bu kararı infaz eden makamların 
tereddüdünü mucip olmuş bulunmaktadır. Yük
sek heyetinize hâdiseyi getirmekten maksadım, 
Büyük Millet Meclisinin ölüm cezasının infazı
na mütaallik kararlarının her hangi bir suretle 
tehirine imkân olmadığı yolunda ilerde bu gibi 
hâdiseler karşısında bir emsal kararı vücuda ge
tirmek ve infaz vazifesini üzerine alan arkadaş
ların tereddüdünü izale etmektir. 

İkincisi de; daha kısa bir müddet evvel Bü
yük Millet Meclisinin, Adliye Encümeninin ver
diği idam cezasının müebbet hapse tahvili yo
lundaki ekseriyet kararını reddederek infazı tas-
vibetmiş olması karşısında Arzuhal Encümeni
nin bu müracaatı tetkik edememesi ve muamele
ye koymadan iade etmesi lâzımgelirdi. Bu arzu
hal üzerinde muamele yaparak karar ittihaz et
miş olması ve infazla vazifeli arkadaşları bu ba
kımdan tereddüde düşürmüş bulunması, bundan 
sonraki kararların da bu şekilde tashihi yoluna 
gidilmesine yol açabilir. 

HÜSEYİN ORTAKCTOĞLU (Çorum) — 
öyle değil. 

SEMİ ERGİN (Devamla) — Lütfen buraya 
gelip izah edin. 

Efendim; Arzuhal Encümeni, Anayasa'nın 
82 nci maddesine göre vatandaşların Meclîs dı
şında mâruz kaldıkları kanunsuz hareketlere 
karşı bir müracaat merciidir. Ama B. M. Mec
lisinin vermiş olduğu bir kararı yeniden tetkik 
salâhiyetini kendisinde gören bir merci ve organ 
değildir. (Bravo sesleri) 

(Bu sırada Irak Parlâmento Heyeti salonda
ki locada yerlerini almışlar ve şiddetle alkışlan
mıştır.) 

ŞEMI ERGÎN (Devamla) — işte Yüksek 
Heyetinizce belki itirazım yeknazarda başka bîr 
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mâna ile karşılanmıştır ama infaz ile vazifeli ar
kadaşların Arzuhal Encümeni kararma itiraz 
müddetinin yâni bir ayın beklenmesi yolundaki 
tereddütlerini izale etmek ve bu bir aylık müd
deti kesmek ve bundan sonra tatbikatla uğraşa
cak arkadaşların Büyük Millet Meclisinden ka
rar şeklinde çıkmış bulunan ölüm cezalarının in
fazını hiçbir veçhile yeni bir kanun çıkmadan 
tehir edememelerini temin etmek üzere bu kara
rı heyetinizden çıkarmak için bu itirazı yapmış 
bulunuyorum, efendim. (Alkışlar, bravo sesleri) 

REİS — Hüseyin Ortakcıoğlu. 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Efendim; Semi Beyin hakkında ileri sür
düğü mütalâalara karşı bir diyeceğimiz yok
tur. Esasen Dilekçe Komisyonuna vâki olan 
müracaatta Dilekçe Komisyonu tarafından, 
diğer müracaatlarda olduğu gibi, Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığının havalesi üzerine nor
mal bir muamele telâkki edilerek (Dilekçede 
istenilen şeyler hakkında komisyonca bir mua
mele yapılmasına mahal olmadığı) şeklinde 
kararlaştırılmış ve bu da haftalık karar cet
veline dercedilmiştir. işin müstaceliyeti de ay
rıca göz önünde tutularak bu yolda ayrı bir 
cetvel tanzim edilerek Milletvekillerine dağı
tılmıştır. Şimdi Komisyonun bu noktai nazarı
nı elbette Komisyondaki yetkili arkadaşlarımız 
ifade edeceklerdir. Yalnız Semi Ergin arka-
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daşımız diyor ki : Heyeti Umumiyece tasdik 
edimiş bir mesele hakkında Dilekçe Komisyo
nuna bir müracaat olduğu zaman; Dilekçe Ko
misyonu bu müracaatı tetkik etmeden olduğu 
gibi iade etmelidir. (Doğru doğru sesleri) 

Müsaade buyurun, arz edeyim : Komisyon
lara bir mesele havale edilirse; Komisyonların 
bu meseleyi bir neticeye, bir karara bağlamaları 
lâzımdır, mecburidir. Eğer başka bir mesele 
varsa, bunu Başkanlık kendisi bir neticeye 
vardırmak bize havale etmemeli idi. İçtüzüğün 
53 ve 56 ncı maddeleri tetkik edilirse sayın 
arkadaşımız görecekti ki orada : (Dilekçe 
Komisyonuna bir dilekçe ile havale edilmiş 
olan işler Dilekçe Komisyonu tarafından bir 
karara bağlanır ve bu karar haftalık karar 
cetvelinde ilân edilir, o da milletvekillerine 
dağıtılmak suretiyle itiraz hakkı kullanılır) 
deniliyor. Şimdi tüzük hükmü ve Anayasa da 
bunu âmir bulunduğuna göre Dilekçe Komis
yonunun, Heyeti Umumiyeden geçmiştir diye, 
istisnai bir karar vermesi doğru olamazdı. Ni
tekim muhterem (heyet evvelce Dilekçe Komis
yonunun verdiği bir kararı Heyeti Umumiye-
nizce tasdik edildiği halde bilâhara vâki bir 
itiraz üzerine yine Dilekçe Komisyonu bunu 
bir karara bağlamış ve burada da bu karar 
kaldırılmıştır. Sayın Semi Ergin arkadaşımızın 
Komisyonu suçlandırması doğru olamaz. 

5. — NUTUKLAR 

1. — Türkiye Büyük Millet jMeclisi Reisi 
Refik Koraltan'm, misafir Irak Parlâmento He
yetinin Büyük Millet Meclisi müzakeraüm bir 
müddet takibetmeleri münasebetiyle nutku. 

REİS — Efendim, Yüksek Heyetinizce de 
malûm olduğu veçhile, Irak Parlâmentosundan 
Muhterem bir Heyet Yüksek Huzurunuzda ve 
aramızda bulunuyorlar, Kendilerini Muhterem 
Heyetiniz adına selâmlamak için bu müzakereyi 
bundan sonraki görüşmelere talik edeceğim ve 
tasvibed erseniz kendilerine hoş geldiniz deyip 
selâmlıyacağım. (Muvafık sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; 
Meclisimiz bugün en mesut günlerinden bi

rini yaşamaktadır. Çünkü komşumuz, kardeşi

miz ve müttefikimiz Irak'ın Parlâmentosu aza
larından mürekkep Seçkin bir Heyet aramızda 
bulunuyor. (Alkışlar) Bu Heyetin başında Ayan 
Meclisi Reisvekili Muhterem Abdulhadi Çelebi 
ile Mebusan Meclisi Reisi Muhterem Abdül-
vahap Mercan bulunmaktadır. (Alkışlar) Ve 
azasının her biri memleketlerinin hizmetinde 
mühim mevkileri bulunan kıymetli şahsiyetler
dir. (Alkışlar) Muazzez misafirlerimizi onların 
şahsında Irak Parlâmentosunun Necip Irak Mil
letini Türkiye Büyük Millet Meclisi namına 
hürmetle ve muhabbetle selâmlarım. (Bravo 
sesleri, alkışlar) Devletimizi kabul edip mem
leketimizi ve bizleri şereflendirdiklerinden do
layı kendilerine hararetle teşekkür ederim. 
(Bravo sesleri, alkışlar). Bundan pek az zaman 
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evvel Irak Parlâmentosu, kardeş Irak' la akdet
tiğimiz iş Birliği Andlaşmasmı büyük bir şevk
le ve ittifakla tasvib etmişti. Hemen hemen ay
nı gün bizim de burada aynı Andlaşmayı ne 
büyük bir şevkle ve ne içten gelen bir ittifakla 
tasvibettiğimizi gayet iyi hatırlarsınız. Bu su
retle iki milletin iradesini temsil eden iki Mec
lis, menfaatleri, kaderleri ve idealleri bir olan 
milletlerimizin en hayırhah şekilde sıkı iş bir
liği yapmasının hayati bir zaruret teşkil etti
ğini, kalbleri ayni heyecanla çarparak, en beliğ 
şekilde ifade eylemişlerdir. 

Bu tarihî hâdiselerden sonra, artık, Türki
ye'nin ve Irak' ın birbirlerine karşı olan iyi ni
yetlerinden, sevgilerinden ve itimatlarından bah
setmeyi lüzumsuz görüyorum. Biz, Irak' la böy
le karşılıklı izahat ve teminat itası safhasını 
çok şükür aşmış ve ancak birbirini seven ve 
birbirine itimadeden milletlerin yapabileceği 
şekilde ahden dahi elele vermiş bulunuyoruz. 
(Bravo sesleri,) (Alkışlar) Bu şekilde birleşen
lerin ne birbirlerine ne de başkalarına ne ka-
kadar seviştiklerini, ne iyi anlaştıklarını anlat
maları malûmu ilâmdan ibaret kalır. 

Biz kardeş Irak ' ı sevgi ile bağrımıza basar
ken, bir yandan bizatihi ehemmiyeti ve itibarı 
çok büyük olan aziz bir komşumuza atfettiği
miz değerin icabatmı yerine getirmiş, öte yan
dan da Irak yüksek mânevi şahsiyetinde, onun 
mensup bulunduğu Arap milletleri camiasına 
karşı beslediğimiz en halisane niyetleri tebarüz 
ettirmiş oluyoruz. (Bravo sesleri, şiddetli alkış
lar) 

Türkiye, cihanda adalet ve karşılıklı hür
met hislerine dayanan hakiki bir sulhun ve 
emniyetin teessüsünü ister ve onun için çalışır. 
(Bravo sesleri) Böyle düşünen ve bu düşünce
lere yakışan şekilde hareket eden bir devletin 
elbette içinde bulunduğu bölgedeki bütün dev
letlerin ve evleviyetle Arap devletlerinin tam 
bir istiklâl, hükümranlık ve toprak bütünlüğü 
içinde daima daha müreffeh ve kuvvetli olma
larını arzu etmesi, bunu kendisinin ve umu
mun menfaati icabı telâkki etmesi tabiîdir. 
(Şiddetli alkışlar). Aleyhte yapılan propagan
dalar ne olursa olsun bu hakikat her gün daha 
iyi anlaşılacaktır ve anlaşılmaktadır. (Bravo 
sesleri). 
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Biz Irak'la kurduğumuz iş birliğinin bütün 

bölgemizin ve bütün sulhsever milletler camia
sının nef'ine olduğuna kaniiz. Niyetlerimizin 
iyiliği ve halisliği mesut neticeler vermektedir. 
Akdedilişinden henüz pek az zaman geçtiği halde 
Bağdad Paktı bugün bir Türk - Irak Paktı ol
maktan çıkmış bir sulh, istikrar ve emniyet ide
alinin ifadesi haline gelmiştir, ingiltere gibi kud
retli ve sulh ve emniyet gayelerine canla başla 
hadim çok kıymetli bir müttefikin iltihakiyle 
paktımız üçlü olmuştur. (Şiddetli alkışlar) Ya
kında dörtlü, beşli ve daha çok taraflı olacağın
dan hiç şüphemiz yoktur. (Alkışlar) 

Dâvamızdan eminiz, hulûsu kalb ile vazife
sini yapan insanların mazhar olduğu vicdan ra
hatlığı ve iman kudreti ile âtiye emniyetle bakı
yoruz. 

Bugün çok Muhterem Iraklı kardeş Heyetin 
aramızda bulunmasını heyecanla selâmlarken 
onun yüksek şahsında, temsil ettiği Parlâmentoyu, 
insanlık, kardeşlik, sulh ve selâmet ideallerine 
hizmet için gereken mesuliyeti üzerine alarak 
bunun icabatını şevkle yerine getirmiş olduğun
dan dolayı bir kere daha teşekkür etmek isterim. 
(Alkışlar) 

Necip Irak Milletinin daima daha mesut, 
müreffeh ve satvetli olmasını, Türk - Irak dost
luğunun daima daha faal ve verimli olmasını bü
tün kalbimle Cenabı Hak'tan temenni ederim. 
(Bravo sesleri, sürekli ve şiddetli alkışlar) 

2. — Irak Mebusan Meclisi Reisi Abdülvahap 
Mercan'm hitabet kürsüsünden Sayın Mebuslara 
hitaben nutku. 

REÎS — Efendim, Yüksek Heyetinizin bu 
kalbden gelen sevgi ve tezahüratını zaten tahmin 
ve takdir ettîgimiz için Divan, Heyetnizden şöyle 
bir karar alınmasını tensibettik : Irak Parlâmen
to Heyetinin Muhterem Meclis Reisi Beyefendi
nin huzurunda konuşması hususunun yüksek tas
vibinize, müsaadenize arzını tensibetti. Burada 
konuşmasını tasvip buyuranlar lütfen el kaldır
sınlar.. Kabul etmiyenler... (Bravo sesleri, alkış
lar) İttifakla kabul edilmiştir. (Bravo sesleri, 
sürekli alkışlar) 

Müsaade ederseniz yine Irak Millî Meclis âza
sından Tevfik Beyefendi de tercümesini okuya
caklardır. 
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(Irak Mebusan Meclisi Reisi Abdülvahap 

Mercan, şiddetli ve sürekli alkışlar ve bravo ses
leri arasında kürsüye gelerek nutuklarını Arap
ça olarak iradettiler.) 

IRAK MEBUSAN MECLÎSİ ÂZASINDAN 
TEVFÎK BEY _ Efendim, bu hitabenin tercü
mesini yapıyorum : 

Muhterem mebuslar, Büyük Millet Meclisinin 
bu sözlerimi dinlemek için bugün bana bahşettiği 
ve beni şereflendiren şu mesut fırsattan dolayı 
Reisi Muhteremlerine ve Azayı Kiramma teşek
kürlerimi sunarken şu Yüce Türk yurduna var
dığımız andan itibaren her tarafta ve her yerde 
her sevgili Türk kardeşten görmekte olduğumuz 
gönülden kopan istikballere ve cömerdane ikram
lara karşı kendi namıma ve arkadaşlarım Irak 
Parlâmento Heyeti Âzası namına derin minnet
tarlığımı arz ve takdim etmekle cidden mesrur 
ve mübahiyim. (Şiddetli alkışlar) 

Türkiye ve Irak arasındaki dostluk münase-
batmda yeni bir ahdin başlangıcı olan ve arala
rında hayati mesalih bulunan iki kardeş yurdu
nu daha metin sadakat bağlariyle bağlıyan bu 
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son anlaşma, Orta - Doğuda emniyet ve barı
şın devamını sağlamak ile kaimiyacağı, belki 
âlemin emniyetini muhafaza yolunda da büyük 
yardımları olacağı müsellemdir. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

Bu anlaşmanın sağlıyaeağı hedeflerden biri 
de Birleşik Milletler Heyetinin Filistin hakkın
daki mukarreratmm tenfiz mevkiine konmasıdır. 
Bunun husulü zaruretini Türk ve Irak milletleri 
beraberce hissederek hu bapta Hükümetler, ce
reyan eden tebadülü efkârdan sonra, onu arala
rında teati ve Anlaşma misakma ilhak edilen 
mektuplarla tesbit ettiler. (Alkışlar). 

Filistin meselesi hakikatta yalnız Arapların 
kendi meseleleri değildir, o, bütün dünyanın em
niyet meselelerinden birini teşkil etmektedir. 
(Bravo sesleri). 

Sözlerime nihayet verirken önce Fehamet-
meab Reisicumhur Hazretlerine en iyi temenni
lerimi ve Zatı Maalinize ve Fehametmeab Baş
vekil Hazretlerine ve Umum Muhterem Mebusan 
Azayı Kiramma teşekkürlerimi tekraren takdim 
eylerim. (Şiddetli ve sürekli alkışlar). 

6. — TAKRİRLER 

1. — Antalya mebusu Burhanettin Onat'ın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin İrak Parlâ
mentosuna sevgi ve selâmlarının iblâğına dair 
takrir (4/117) 

REÎS — Antalya Mebusu Buhanettin Onat 
arkadaşımızın bir takriri vardır, onu okuta
cağım. 

Yüksek Reisliğe 
Muhterem mümessillerini aramızda görmek

ten doğan sevinç içinde Türkiye ile aziz Irak 
arasındaki sarsılmaz dostluğu tesidederken kar
deş Irak Parlâmentosuna T. B. M. M. nin selâm 
ve sevgilerinin iblâğını Yüksek Meclisin tasvibi
ne arz ederim. 

Antalya Mebusu 
Burhanettin Onat 

(Şiddetli alkışlar). 
REÎS — Burhanettin Onat arkadaşımızın 

verdiği bu takriri yüksek tasvibinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... İttifakla ka
bul edilmiştir. (Şiddetli alkışlar). 

Müzakeremize devam ediyoruz. Söz Sırrı 
Atalay'mdır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Semi Ergin ar
kadaşımızın Dilekçe Komisyonu raporunun Hey
eti Umumiyede görüşülmesine ait teklifini gö
rünce hakikaten üzülmüştüm. Kendileri buraya 
gelip meseleyi izah ettiler, izahlariyle de haki
katen huzur duydum. Bendeniz, meselenin bu şe
kilde gelmesiyle iki cihetin daha iyi anlaşılması 
babında mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

Birincisi, Anayasanın. 54 ncü maddesi gere
ğince her hangi bir sebeple mahkeme kararla
rının tehir edilmemesi keyfiyetidir. Anayasa
nın 26 ncı maddesi hükmü gereğince kesinleş
miş bri malîkeme kararının 54 ncü madde na
zarında her hangi bir sebeple tehir ve inafzı 
mümkün değilken tehir edildiği anlaşılmakta
dır. Objektif değil sübjektif mütalâalarla 54 
ncü maddeye rağmen bu tehir vâki olmuştur. 
Badema bu hususun nazarı itibara alınması ve 
Anayasanın 54 ncü maddesi hükmünün titiz
likle yerine getirilmesi hususunda hepimizin 
dikkatli ve itinalı bulunmamız icabeder. 

Meselenin diğer mühim tarafı, Büyük Mil
let Meclisinin Kanun mahiyetinde olan bir ka-
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rarmın Dilekçe Komisyonu tarafından tetkik ve 
bir karara bağlanıp bağlanmaması keyfiyetidir. 

HÜSEYİN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) — 
Böyle bir şey yok,, nereden çıkarıyorsun?. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hüseyin 
Bey, Müsaade buyurun. Anayasanın 82 nci mad
desi, vatandaşlara şikâyet hakkı vermiştir, iç
tüzüğün 50 nci maddesi de Dilekçe Komisyo
nunun buna dair vazifelerini tasrih etmiş bulun
maktadır. Dilekçe Komisyonu ancak ve ancak 
gerek şahsi ve gerek âmmeye taallûk eden me
selelerde kanun ve nizamlara mugayir bulduğu 
bir hakkı burada arıyabilmektedir. istenilen 
husus kanunlara, nizamlara mugayir bir mese
lenin burada hal ve tetkiki değildir, istenilen 
mesele anayasa ile kesinleşmiştir. Büyük Millet 
Meclisinin, Anayasanın 26 nci maddesine göre 
kullanmış olduğu hakkın, Dilekçe Komisyonun
da görüşülmesi istenmektedir. Birçok memle
ketlerde Millet meclislerinin verdiği kararlar, 
ya ikinci Mecliste, yahut siyasi bir heyette, 
Anayasa mahkemesinde yahut bütün mahkeme
lerde tetkik edilebilir. Bizim Anayasamız ve 
içtüzüğümüz de, Büyük Millet Meclisinin ver
diği bir kararın her hanki bir yerde tetkiki 
yetkisini tanımamış bulunmaktadır. Bu sebeple 
Anayasada ve içtüzükte değişiklik yapılmadan 
Büyük Millet Meclisinin verdiği karar ve yap
tığı kanunların, Dilekçe Komisyonunun bir ka
rar mevzuu olmaması icabeder. 

Bu bakımdan Dilekçe Komisyonunun, içtü
züğün 50 nci maddesindeki tasrih edilen vazi
fesinin dışında Büyük Millet Meclisince verilen 
ve kanun mahiyetindeki bir kararı tetkiki ma
hiyetinde olacak bir karar ittihaz etmesi içtü
züğe ve Anayasaya uygun değildir. 

Riyasete mecbur olduğumuz Anayasa ve 
Büyük Millet Meclisinin iç fonksiyonunu tesbit 
eden tüzüğe göre, bu meselenin Büyük Millet 
Meclisine Dilekçe Komisyonu yoliyle gelmemesi 
icabederdi. 

Hüseyin Bey, mesele şudur : Her hangi bir 
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sebep ve bahane ile bu meselenin Büyük Millet 
Meclisi kürsüsüne gelmemesi icabederdi. 

RElS — Efendim, konuşan arkadaşlarımız 
esas meselede tamamen mutabıktırlar. Zaten 
aksi düşünülemez. Yalnız Dilekçe Kominyonu, 
her hangi bir vatandaş tarafından verilmiş bir 
talebi tetkik eder ve gereken kararı verir. Oku
nan mazbatadan anlaşıldığı üzere, Dilekçe Ko
misyonu da zatı mesele hakkındaki noktai na
zarda mutabıktır. 

Şimdi, kalıyor raporun bir ay içerisinde ke
sinleşmesi. Rapor dağıtılmış ve derhal itiraz 
vâki olmuştur. Dilekçe Komisyonunun başka 
mütalâası yoksa raporu yüksek ıttılaınıza arz 
ederim. 

HÜSEYİN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) — 
Söz istiyorum. 

RElS — Buyurun. 
HÜSEYIN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Etendim, şimdi Sırrı Atalay arkadaşımız diyor
lar ki : Heyeti Umumiyenin kararını Dilekçe Ko
misyonu tetkik edemez; bu salâhiyet kendisine 
verilmiş değildir. Amenna ve saddakna, biz de 
bunu kabul ediyoruz. Fakat ortada encümene 
havale edilmiş bir istida vardır, buna cevaben 
«tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi» dedik. Başka türlü ne yapabilirdik, bunu 
hasıra İti mı edecektik, başka türlü bir yol var
sa bize göstersinler. (Yapılacak başka bir şey yok 
sesleri, reye sesleri) 

RE IS — Arkadaşımızın mütalâası bunu te-
yidetti, Arzuhal Encümeni diyor ki, ben B. M. 
Meclisi tarafından verilen ve katiyet kesbeden 
kararı tetkik edemem, tâyini muameleye mahal 
yoktur. Mesele bir usul meselesidir. 

Şimdi raporu reyinize arz ediyorum : Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir, B. M. 
Meclisinin evvelce vermiş olduğu karar infaz edi
lecektir. 

Efendim, oturuma 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16,00 



KÂTİPLER 

Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 16,23 

REİS — Reis vekili Tevfik İleri 

Nazlı Tlabar (İstanbul), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

REÎS — Celseyi açıyorum. Müzakereye baş
lıyoruz. 

2. — İstanbul Kapalıçarşı yangını hasarları
nın tamiri hakkında kanun lâyihasy, ve Nafıa ve 
Dahiliye encümenleri mazbataları üe Teşkilâtı 
Esasiye Encümeni mütalâası ve Bütçe Encüme
ni mazbatası (1/158) 

REÎS — Efendim; bu lâyihaya 7 nci madde 
olarak ilâvesi teklif edilen bir takrir, nazarı dik
kate alınarak encümene gitmişti. Ona dair ra
por encümenden gelmiştir, okutuyorum : 

Ankara 15.IV.1955 
Yüksek Reisliğe 

İstanbul Kapalıçarşı yangınının hasarları
nın tamiri hakkındaki kanun lâyihasının Umu
mi Heyetin 13 . IV . 1955 tarihli 63 ncü ini
kadında müzakeresi sırasında Konya Mebusu 
Halil özyörük'ün 7 nci maddesinin tadili hu
susunda vermiş olduğu takrir Encümenimiz 
tarafından alınmış ve takrirde yazılı 7 nci 
maddenin tadilini istihdaf eden madde tetkik 
ve müzakere edilmiştir. 

Takrir sahibinin hazırlamış olduğu 7 nci 
madde iki hükmü ihtiva etmektedir. Biri mal 
sahiplerinin 3 ay içinde dükkânlarını bizzat 
kullanmalarına imkân sağlamakta ikinci hü
küm ise mal sahipleri bu haklarını kullanma
dıkları takdirde mevcut ve mer'i kanun hü
kümleri dairesinde taayyün edecek icar bede
lini ödemek şartiyle yangın sırasında müstecir 
bulunan kimselere kiralamak mecburiyetini 
tahmil etmektedir. 

Encümenimiz, takrir sahibinin hazırlamış 
olduğu 7 nci maddenin birinci fıkrasındaki 
hükmün kalması halinde tatbikatta güçlükler 
doğuracağı ve mer'i Millî Korunma Kanunu
nun kiralara mütaallik bulunan 30 neu mad
desi hükmü muvacehesinde esasen dükkânı 

kendisi kullanacak ise bu hakka sahip bulun
duğu cihetle bu fıkranın maddeden çıkarılma
sını uygun görmüştür. 

Bu suretle Encümenimizce yeniden hazır
lanmış olan ,7 nci madde Umumi Heyetin tas
vibine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nulur. 

Reis Reis V. Mazbata M. 
Rize Balıkesir İstanbul 

1. Akçal H. îmre H. Hüsman 
Afyon K. Afyon K. Ağrı 

A. Demirer M. Â. Ülgen K. Küfrevi 
Antalya Aydın Balıkesir 

K. Akmanlar Z. Uray M. H. Timurtaş 
Balıkesir Çankırı Diyarbakır 
S. Yırcalı T. Uygur M. Ekinci 
Diyarbakır Eskişehir Giresun 

î. H. Tiğrel A. Potuoğlu M. Şener 
Kırklareli Konya Konya 
Ş. Bakay M. Bağrıaçık R. Birand 
Niğde Ordu Rize 

H. A. Göktürk R. Aksoy H. Agun 
Sivas Trabzon Yozgad 

A. Özel S. F. Kalaycıoğlu D. Akbel 
Zonguldak 
S. Ataman 

Madde 7. — İhya ve imar olunan dükkân
larda yangın sırasında müstecir bulunan şahıs
ların icar mukaveleleri mevcut ve mer'i ka
nun hükümleri dairesinde taayyün edecek icar 
bedelini ödemek şartiyle devam eder.. 

HALİL ÖZYÖRÜK (Konya) — Bu kanu
nun 7 nci maddesinin tayyma Yüksek Heyetiniz 
karar vermişti. Bunun üzerine ikinci müzakere
si sırasında 7 nci maddenin yerine, bendeniz 
bir tadil teklifinde bulundum. Dahilî Nizamna
me hükümlerine -göre buna encümenin bir 
cevap vermesi lâzımdır. Ya kabul eder veya 
reddeder. 
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Şimdi encümen yeni bir teklifle gelmektedir 

Binaenaleyh benim tadil teklifimin muakisi ol
duğundan dolayı benim teklifimin hilafı olan bu 
teklif hakkında da söz söylemek hakkımdır. Ben 
tadil teklifimden rücu etmiyorum. Eğer bundan 
vaz geçersem yeni bir şekil ihtiyar edersem, daha 
doğrusu Bütçe Encümeninin hazırladığı formü
lü kabul edersem Yüksek Meclisin prestijini ko
rumamış olurum. (Böyle bir şey yok sesleri) 

Bütçe Komisyonunun kanun lâyihasıria ilâve 
ettiği 7 nci neden kaldırılmıştır? Yüksek Meclis 
bu yolu neden ihtiyar etmiştir? 

Burada konuşan, mütalâalar beyan eden 
muhterem arkadaşlar dediler ki: akdin mevzuu 
kalmazsa akit tabiatiyle münfesih olur. Binaen
aleyh taraflar serbesttirler. 

Bu serbesti dolayısiyle bunu takyidedici hü
kümleri ihtiva eden 7 nci madde Borçlar Kanu
nunun esaslı hükümlerine münafidir. Bu noktai 
nazar Yüksek Meclisçe kabul edildi ve 7 nci 
madde tayyedildi. Ben evvelce tadil teklifini 
takdim ederken mucib sebepleri arasında, bunu 
tamamen zikretmiş olmakla beraber, dedim ki: 
şu kanun lâyihası esasen iki tarafı da koruyacak 
hükümleri taşıyor; bir taraftan 150 den fazla 
yerin yanması suretiyle tarla haline gelen beş 
bin küsur sayılı kanun hükümlerine göre tarla 
haline gelmiş olan Kapalıçarşmm eğer Devlet 
tarafından her hangi bir şekilde gerek bediî, 
gerek iktisadi ve içtimai yönlerden tekrar ih
yası lâzımgeliyorsa ve Hükümetçe bu matlup ve 
maksut ise o halde yapılacak muamele basittir; 
istimlâk cihetine gitmek lâzımdır. 

İstimlâkin sureti tatbiki ise burada ihtiyari
dir. Yani mülk sahipleri muvafakat ederlerse is
timlâk yapılacaktır. Muvafakat etmezler de ken
di akdinin kanunun derpiş ettiği hükümler da
iresinde bedeli on senede ödenmek şartiyle bun
lar imar ve ihya edilecektir. 

Diğer taraftan müstecirlere hiçbir hak tanın
mamaktadır. Halbuki 1 200 aile ortadadır. Bun
lar muhtacı muavenettir, muhtacı himayedir. 
Binaenaleyh bunlara da asgari bir hak tanımak 
muvafıkı mâdelet ve adlü nasfet olurdu 
dedim. Yüksek Meclis izhar ettiği tema
yülle bu noktai nazara, uygun bir ka
rar ittihaz etmek istidadında olduğunu gösterdi. 
iş, bu safhada konuşulurken, umumi prensiple
re tamamen aykırı olarak Bütçe Encümeni icare 
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akdinin devam etmekte olduğundan bahsederek 
7 nci maddeyi eski şekliyle ihya etmek şıkkını 
ihtiyar etmektedir. 

Bütçe Encümenindeki bâzı arkadaşlarla te
mas ettim. Bu yolda maddeye bir şekil verilme
sinin sebebini izah ederlerken dediler ki; Borç
lar Kanununda buna ait yeni yangın dolayısiy
le akdin münfesih olacağına dair bir hüküm 
mevcut değildir. Bilâkis Barçlar Kanununda 
eğer icare akdi tahammül edilmez bir hal alırsa 
müstecir muhayyerdir, İsterse bedeli icar ver
mek suretiyle devam eder. Filhakika Borçlar 
Kanununda böyle bir hüküm mevcuttur. Ayni 
zamanda müstecir vefat ederse akdi icare mün
fesih olur. Akdin devamına muvafakat ederse 
akit devam eder. Demek ki, şarta muallâktır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım diyorlar ki, 
«Bu hüküm mevcut olduğuna göre, mesele kal
mamış olsa dahi akit devam eder. Müstecir be
deli ödemek suretiyle bu akdi devam ettirir. 
İmar, ihya ettikten sonra eski icardan müte
vellit bedeli icarı ödemek suretiyle akdi devam 
ettirebilir.» Mesele böyle değildir. Şimdi yan
gında harabolmuş, intifa imkânı kalmamış olan 
icare akdinin münfesih olması lâzımgeleceği hu
kuk prensipleri icabına ve Borçlar Kanununun 
bünye ve ruhuna uygun bir noktai nazardır. 
Zira icare akdi niçin yapılır? İcare akdi, her 
hangi bir mülkten istifade etmek için mukavele 
ile tâyin edilecek kira bedeli ile yapılmış olan 
bir akittir. Akdin mevzuu tamamen ortadan 
kalkarsa icare akdi ortada kalır mı? Bu yan
lış olmakla beraber bunun arsası üzerine bir 
çadır kurmak suretiyle intifa edebilir. Halbuki 
kabul buyurduğunuz kanun mucibince bunun 
üzerinde başka bir şekilde birtakım şeyler ya
pılacaktır. Size alelade bir misal köstereyim : 
Meselâ birisinin bir dükkânı veya bir garajı 
yanmış olsa akdi icare münfesih değildir de mülk 
sahibi bunun üzerine yeniden bir dükkân 
yapmakla mı mükelleftir, garaj yapmakla mı 
mükelleftir? Bunda mülk sahibinin serbesti 
hakkı yok mudur? Borçlar Kanunu hükümleri
ne göre eğer mülk sahibi mecuru esaslı surette 
tamir etmek veya şekli ahara tebdil etmek is
terse dahi icare münfesih olmaz. Ama akdin 
mevzuunun ortada kalması lâzımdır. Kaldığı 
zaman hiçbir zaman o akdin mevcudiyetine iti-
madedilmez ve bu suretle noktai nazar kabul 
edilmez. Binaenaleyh mülk sahibi yanan yerde 

— 350 



î : 64 15. 
akdin mevzuu ortadan kalktıktan sonra istedi
ği şekilde tasarruf etmek hakkına malik ol
duğu için yanmış, harabolmuş yerde mülk sahi
bi mutlaka ayni şekilde bir dükkân yaptırmak
la mükellef olmadığına göre ne olacaktır? Dük
kân bedeli icarı ile aynı şeyi mi yapacaktır! 
Asla öyle bir şey mevzuubahis değildir. Ben 
teklifimden rücu etmiyorum. 

Şimdi, Bütçe Encümeni evvelki 7 nci mad
desinin tayymı gerektiren mucip sebeplerin ta
mamen dikine olarak burada kira akdinin de
vamını teklif etmektedir. Arz ettiğimiz ve zaten 
evvelki müzakerelerde de bahis mevzuu olduğu 
ve her noktai nazar tamamen izah edilmiş bu
lunduğu cihetle, tabiî bu şıklardan birini ihti
yar etmek Yüksek Meclisin yedi iktidarmdadır. 
Muhterem arkadaşlar, körün istediği bir göz, 
Allah ona iki göz verirse buna şükür eder. Ama 
ben bunun Yüksek Meclisin 7 nci maddenin 
tayyı hakkında kabul ettiği mucip sebebe mu
halif olması bakımından, bir hakikati hali ifade 
etmek için, bunları söylüyorum. Yoksa 7 nci 
madde önceki şekliyle kabul edilmiş olsaydı, 
bu mevzu da kabul edilebilir ve buna kimsenin 
söz söylemeye hakkı olmazdı. 

Tekrar arz ediyorum, diyorum ki, 7 nci 
maddenin tayyedilmesini gerektiren mucip se
bepler karşısında, tayym hilâfına olarak, bu 
tarzda bir noktai nazarın teklif edilmesini doğ
ru bulmamaktayım. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
İHSAN AKTÜREL (Yozgad) — Muhterem 

arkadaşlar; gecen Celse uzun uzadıya konuştu
ğumuz bu mevzu üzerinde tekrar söz almak 
mecburiyetinde kaldığımdan dolayı özür dile
rim. Geçen Celsede reddedilen 7 nci maddenin 
yerine, Sayın Halil Özyörük; yeni bir kisve al
tında yeni bir tadil teklifi ile gelmiştir. Bu ye
ni formülünde eskisi kadar hukuki prensiplere 
aykırıllığını ispat için söz almış idim. Halil Bey 
üstadımızın tadil teklifleri hiç şüphe yok ki, 
Yüksek Meclisin lâyihadan tard ve teb'icl etti
ği yedinci madde gibi bütün hukuk prensipleri
ne arka çevirmiş abus bir çehre ile değil, daha 
mülayim ve daha uysal bir ifade tarzı taşımak
tadır. Bendeniz yeni bir kisveye bürünüş tekli
fi bile, bizim ileri sürdüğümüz ve Yüksek Mec
lisin kabul ettiği prensipleri ihlâl eder mahiyette 
bulmaktayım- Bunu ispat etmek için çabşacak-
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tim. Fakat Şimdi görüyor ve öğreniyoruz ki, Ha
lil özyörük'ün teklifi encümen bertaraf etmiş 
yerine Meclisin tayetmiş olduğu 7 nci maddeyi 
ikame etmiştir. Yani : 7 nci madde bu kapıdan 
çıkmış, tekrar şu kapıdan sallana sallana huzu
runuza gelmiştir. Bu benim düşüneceğim bir iş 
olmaktan çıkmış, Yüksek Meclisinizin prestiji 
ve işi olmuştur. (Alâkası yok, sesleri) Hukuki 
prestijden yani hukuki düşünceden bahsediyo
ruz. Olabilir, mucip sebep de olmasa o gün çıka
rılır bugün yeniden konur. Benim ileri sürece
ğim nokta şudur. Eğer Halil Özyörük'ün tekli
fi müzakere edilecekse tekrar söz alacağım. Söy-
liyecek hayli sözlerim vardır. Encümenin madde
si konuşulacak ise evvelâ bu hususta söyledi
ğim sözlere hiçbir şey ilâvesine lüzum görmüyo
rum. (öyle ise tasvibediyorsun, sesleri) Hayır, 
haşa, hâşâ!.. Artık lüzum görmüyorum. 

HÜSEYİN AVNÎ GÖKTÜRK (Niğde) — 
Muhterem arkadaşlar; ben bu mevzu üzerinde 
söz almak istemiyorum. Hattâ aslını izah etme
me müsaade buyurursanız meselenin asliyle pek 
alâkadar olmak da istemiyorum. Ben; arkadaş
ların karşılıklı birbirlerine riayetkar olmaları
nı ve şu Yüksek Heyetin âzası olmak ve bir ba
kıma bir ailenin efradı bulunmak itibariyle, bir 
mâruzât sırasında, nezaket kaidelerine riayetkar 
bulunmalarını temenni etmek neticesiyle söz al
mış bulunuyorum. 

Arkadaşlarımız konuşurken Meclisin umu
miyetini göz önünde tutarak, başka arkadaşları
mızın da hamiyet, milliyet ve bütün mefhumlar
da kendileri kadar hassas bulunduklarını hatır-
lıyarak konuşmaları icabettiğini hatırlatırım. 
Bunun dışındaki hareketleri zannederim Yük
sek Heyetiniz de tasvibetmez. Ve bu sahada ar
kadaşlarımızın da ölçülü olmalarının bizim için 
daha uygun düşer telâkki etmekteyim. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. 

REİS — Bütçe Encümeninin, 7 nci madde 
olarak teklif ettiği maddeyi bir daha okutuyo
rum : 

MADDE 7. — İhya ve imar olunan dükkân
larda yangın sırasında müstecir bulunan şahıs
ların icar mukaveleleri mevcut ve mer'i kanun 
hükümleri dairesinde tayyün edecek icar bede
lini ödemek şartiyle devam eder. 

REİS — Başka söz istiyen olmadığına göre 
mazbatada teklif edilen 7 nci maddeyi reylerini-
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ze arz ediyorum : Kabul edenler... Btmiyenler... 
Kabuİ edilmiştir. (Alkışlar ).• 

MUVAKKAT MADDE — 1955 yılı Muvaze-
ııei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaret
li cetvelin Devlet ij'orçlan kısmının 818 nci 
(4649, 4604, 4911, 6400, 5433 ve 3S92 sâyilı ka
nunlar gereğince yapılacak ödemeler) faslının 
12 nci (Su işleri kredisinin itfası) maddesinden 
(500 000) lira indirilerek aynı kanuna bağlı 
(A/2) işaretli -cetvelin Nafıa Vekâleti kısmında 
(İstanbul Kapalıçarşısmm tamir ve ihyası her 
türlü masrafları) adiyle yeniden açılan 748 nci 
fasla fevkalâde tahsisat olarak nakledilmiştir. 

REİS — Mddeyi kabul edenler,.. Etmiyen
ler,,. Kabul edilmiştir, 

MADDE 8, — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren Meridir". 

REİS — Mddeyi kabul edenler,., Etmiyen
ler... KabUİ edilmiştir, 

MADDE 9. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Mddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler. „ Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini tâyini esami 
ile reye arz ediyorum. 

3. —• 5 . VII . 1930 tarihinde Londra'da ak
dedilen Beynelmilel Yükleme Sımrt Sözleşmesi
ne İltihakımızın Tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye ve Münakalât encümenleri mazbata
ları (1/118) (1) 

REİS — İkinci müzakeresidir, okutuyorum. 

5 . VII . 1930 tarihinde Londra'da akdedilen 
Beynelmilel Yükleme Sınırı Mukavelesine İlti

hakımızın Tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5 . VII . 1930 tarihinde Lond
ra'da akdedilen «Beynelmilel Yükleme Sınırı 
Mukavelesi» ne Türkiye'nin iltihakı tasdik edil
miştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itimaren meriyete girer. 

(1) Birinci müzakeresi 61 nci İnikat zaptm-
dadtr. 

REİS — Maddeyi kabul edenler,, Etmiyefl-
ler.. Kâbttl edilmiştir. 

MADDE 3. — Bit kahünün hükümlerini ic
raya Hariciye ve Münakalât v^kilkri memurdur, 

REİS — Maddeyi kabul edenler., Etmiyetı-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini tâyini ^saini ile reyinize 
arz ediy'öMttît; 

4m — Muhasebei Umumiye Kanununun 24 
ncü maddesinin tadili haPfciHda kanun lâyihası 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mttabataları 
(1/146) (1) 

REİS — İkinci görüşülmesîdir. Maddeleri 
okuyoruz efendim. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
24 ncü maddesinin tadili hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununun 24 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Madde 24. — Devlete ait gayrimenkul emval
den bir milyon beş yüz bin lirayı mütecaviz kıy
meti olanlar ile harb gemilerinin satılması, ka
nunu mahsus istihsaline mütevakkıftır. Kıymeti 
harbiyesini zayi edip bir daireye tahsis ve itası 
lâzımgelen gemiler bu hükümden müstesnadır. 

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

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

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

5. — Rize Mebusu İzzet Akçal ve Niğde 
Mebusu Hüseyin Avni Göktürk'ün, tescil edil-
miyen birleşmelerle, bunlardan doğan çocukların 

(1) Birinci müzakeresi 01 nci İnikat zaptm-
dadır. 
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tezastz tesciline dâir kanun teklifi ve Dahiliye, I 
Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/İ7) 

ÜEİ& — Birinci maddesinin müzakeresine 
devam edi^ofliz. 

NÜ&RET KÎRÎŞÇİOÖLÜ (Zonguldak) — 
Muhterem arkadaşlar, kanunun heyeti umumi-
yesi üzerinde konuşulurken birinci maddeye 
muzaf olarak bâzı arkadaşlar tarafından birta
kım endişeler izhar edildi. Fakat Heyeti Umu
miye, ekseriyetle maddelere geçilmesini kabul et
tiği cihetle bu endişelere iştirak etmemiş bulun
maktadır. Ayrıca Hükümet de bu teklifin lüzu
muna iştirak etmiş durumdadır. 

Muhterem arkadaşlar; bundan evvel çıkan 
müşabih dört kanunda da buna müşabih dört 
tane birinci madde vardı. Bu birinci maddelere 
istinaden altı milyona yakın mektum nüfus 
kaydedilmiş oldu. 

Dahiliye Vekâletinin bir vilâyet ve iki ka
zada yaptırdığı tetkikat ve tarama neticesinde 
bu maddelere göre tescil edilen şahıslardan % 50 
sinin nesebi gayrisahih çocuk olduğu neticesine 
varıldı. Yani bugüne kadar çıkan dört kanunun 
dört birinci maddesiyle üç milyon nesebi gayri
sahih çocuk nesebi sahih olarak tescil edildi : 
Türkiye nüfusunun sekizde biri. Bu rakamın 
azameti arkadaşlarımızı endişeye düşürdüğü 
gibi bu hususa çare aranıp bulunması lüzumu 
da belirmiş oluyor. Yalnız bu vesileyle arkadaş
larımız endişe izhar ettiler. Bir bakıma mem
nun olabiliriz, muhterem arkadaşlar. Medeni 
Kanunun kabulü büyük bir içtimai inkılâp ma
hiyetini arz eder. Bu inkılâp telâkkileri tama
men değiştiren büyük bir inkılâptır. Her büyük 
inkılâbın bir intikal devresinin bulunacağını 
kabul etmek zaruridir. 25 - 30 sene gibi zaman 
içinde muazzam bir inkılâbın bu memlekette 
sekizde yedi nispetinde yerleşmiş olması bizim 
üzüleceğimiz bir nokta değildir. Ne kendimize 
ta'nedelim, ne Medeni Kanuna ta'nedelim, ne 
cemiyetimize ta'nedelim; bu üç milyon vatan
daşı bir inkılâbın intikal devresinin zaruri bir 
realitesi olarak kabul ve telâkki edelim. Arzu
muz bu... 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; birinci mad
denin metnine geçiyorum, birinci madde, üç 
hükmü ihtiva etmektedir : 

1. Evlenmelerine mâni bulunmıyan kadın 
ve erkeğin müşterek hayatlarının mahsulü olan j 
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çocukların tescili meselesi; Bu hususta itiraz 
eden arkadaşlara raslanmaniasi bizim için meni-
riuniyeti mucip olmuştur: 

2: Evli bir erkekle evli olmiyan yani bekâr 
veya dul olan bir kadından olma çocukların tes
cili meselesi. 

Zannediyorum ki, buna Kemal Yörükoğlu 
arkadaşımız itiraz etmişlerdi. Hiçbir şeyden 
haberi olmiyan, masum çocukların bu cemiyet 
içinde insani haklardan istifade etmeleri mülâ
hazası ile hareket edince artık Kemal Yörükoğ» 

[ lü arkadaşımıza da hak verilmesi kabil değildir. 
j Gerek teklif gerek Dahiliye Encümeni raporun-
j da ve gerekse Bütçe Komisyonunun raporunda 

gerekse Adliye Encümeni raporunda yer alan 
bu kısimlara temas etmek istemiyorum. Ben esâs 
Adliye Encümeninin metinden çıkardığı ve bir-
kaç arkadaşımızla beraber metinden çıkarılma
sına muhalif bulunduğumuz •, birleşmelerin teşci-
li meselesine temas etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; çocukları tescil eder
ken birleşmeyi de tescil etmek lâzımdır. Dört 
kanunda bu yapılmış, hiçbir mahzur görülmemiş, 
bir. Sonra bendeniz birleşmelerin tescili icabetti-

I ğini üç noktadan müdafaa etmek istiyorum. Bi-
j rinci nokta hukuki noktadır muhterem arkadaş-
j 1ar. Medeni Kanunda nesebi tashih müessesesi 

var, evlenme ile nesebi gayrisahih çocuk nesebi 
i sahih duruma geçiyor. Yani Medeni Kanun ne

sebin tashihi müessesesini kabul etmiş. Şimdi 
! muhterem arkadaşlar, birleşmeyi evlenme olarak 

tescil etmeden bu birleşmenin mahsulü çocukla
rın nesebinin tashih edilerek tescili yoluna gi
dersek o zaman Medeni Kanunda daha büyük 
bir yara açmış oluruz. Biz Medeni Kanun nese
bin ıslah müessesesine muvazi bir müessese sevk 
etmek mecburiyetindeyiz. Birleşmeleri evlenme 
olarak tescil edelim ki, hukukan Medeni Kanu
nun nesebi ıslah müessesesine yaklaşmış olalım. 
Bu itibarla hukuki bakımdan dahi nesebi gayri
sahih çocukları nesebi sahih olarak tescil eder
ken birleşmeleri evlenme olarak tescil etmek za
rureti vardır. 

İkinci sebep ahlâki veya içtimai telâkki edi
lebilir. Bir cemiyet içinde evli bir kadınla er
kekten doğan çocukla, evli bulunmıyan insan
lardan doğan çocuk arasında halk efkârı umu-
miyesi muvacehesinde fark vardır. Bir cemiyet 
içinde, kötü tâbirle ifade etmek istemiyorum, ne
sebi gayrisahih olarak bulunan çocuklara o ce-
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miyetin bakış şekli başkadır. Biz nesebini tas
hih ettiğimiz çocukların, kaydını yaparken aynı 
zamanda onların hayatlarına sebebiyet veren ka
dın ve erkeğin birleşmelerini de meşru olarak 
tanıyacak olursak bu takdirde nesebi gayri sa-
hihlikten tam mânasiyle kurtarmış yani hakiki 
mânasiyle, hayati mânasiyle aradaki farkı or
tadan kaldırmış oluruz. Artık o çocuklara tek 
heceli çok kötü bir kelime ile hitabetmek imkâ
nına malik olunmaz, artık onlara piç denemez. 

Bir de fiilî vaziyet vardır. Fiilî vaziyet şu; 
biz bu memlekette Medeni Kanuna tearuz teşkil 
eden bir durumda olan nesebi gayri sahih ço
cuklar kütlesini tasfiye etmek istiyoruz. Fakat 
muhterem arkadaşlar, gayrimeşru birleşmeleri 
evlenme olarak tescil etmezsek müstakbel ka
nunların zeminini hazırlamış oluruz. Gayrimeş
ru olarak yaşıyanlar evlensinler, deniyor. Hal
buki bu insanlar muayyen muamelelerden kaçın
dıkları için gayrimeşru yaşıyorlar. Kendilerine 
yeniden evlenme mecburiyeti koysanız dahi ni
kâh muamelesini tekemmül ettirmiyecklerdir. 
Bu yüzden yeniden gayrimeşru çocuklar dünya
ya gelecektir. Biz bu işi kökünden kazımak mec
buriyetindeyiz. İnkılâbın intikal devresinin mah
zurlarını toptan ortadan kaldırmak istiyorsak, 
altıncı bir kanunun zeminini, havasını hazırla
mak istemiyorsak birleşmeleri evlenme olarak 
tescil etmek ve bu şahıslardan nesebi gayrisahih 
çocukların doğması yolunu kapatmak mecburi
yetindeyiz. Yalnız birleşmenin evlenme olarak 
tescili mütalâasında bendeniz bir noktaya geli
yorum. Biz bunda rızayı şart telâkki ediyoruz. 
(Rızasız olmaz sesleri) Beşinci maddede hüküm ' 
var bâzı arkadaşlar rıza hilâfına tescillerin za
rarından ve kanuna aykırılığından bahsedecek
lerdir. 

Muhterem arkadaşlar; Hidayet Bey bundan 
bahsedeceklerini işaret ediyor. Bir hususu dik
kat nazarınıza arz edeceğim. Bahis buyuracak
ları hususun bu madde ile alâkası yoktur. Be
şinci maddede kendileriyle beraberim. Ama ka
dın ve erkek evli ölorak kaydedilmelerini isti
yorlarsa ve bunların nesebi tashih edilecek ço
cukları varsa bundan sonra doğacak çocukların 
nesebini kurtarmak, yeni bir kanunun zeminini 
hazırlamamak için biz bu çocuklarla beraber bu 
kadınla erkeği de karı - koca olarak tescil etmek 
mecburiyetindeyiz. Takdir Yüksek Heyetinizin
dir muhterem arkadaşlar. 
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REİS — Hidayet Aydmer. 
Reylerini kullanmıyan arkadaşlar varsa lüt

fen kullansınlar. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar, bir meselenin salim bir şekil
de halli için evvelâ hedefin tâyini lâzımgelir. 
Bizim hedefimiz nedir? Bizim hedefimiz, nikâh
sız kadınları rızalarına bakmaksızın nikâhlı 
şekle sokmak mıdır? Yoksa nikâh mahsulü ol-
mıyan, fakat bigünah olan, cemiyet içinde o 
vaziyette bulunmaları caiz olmıyan çocukların 
vaziyetini kurtarmak mıdır? Arkadaşlar, İz
zet Akçal ile Avni Göktürk arkadaşlarımızın 
teklifi her iki hususu da cami olarak gelmiş
tir. Bu teklif, eski kanunların aynen tekrarın
dan ibarettir. Fakat bu, kanaatimizce insan 
haklarına mugayirdir. Sebeplerini izah edip 
ispat edeceğim. 

Sebati Ataman arkadaşım hukuk tekniğinin 
içinde bulunmadığı için geçen oturumda dedi
ler ki; bu tesciller Kanunu Medeniye muga
yir değildir, çünkü ne olacaktır? Gidip nikâh 
memurunun huzurunda evlenecek yerde bu 
kanunla nüfus memuru huzurunda evlenecek
tir. Mesele öyle değildir, yanlıştır. Nusret Ki-
rişcioğlu arkadaşımız benim itirazımdan ilham 
alarak rıza cihetyıi ortaya atmışlardır. Üçüncü 
maddeden anlaşılacağı veçhile evliliğide tescil 
edersek cebrî nikâh vaziyetine sokmuş oluruz. 
Çünkü Sebati Ataman arkadaşımızın söylediği 
gibi her zaman erkek ve kadın, biz evlenmeye 
razıyız demezler. Nitekim üçüncü maddeye gö
re itiraz halinde, yani erkeğin ademimuvafa-
katle itirazı halinde Sulh mahkemesine gidi
lecektir, mahkemece verilen karara göre mua
mele ifa olunacaktır. Yani karı - kaça gibi ya
şadıkları sabit görüldüğü takdirde. Sulh hâ
kimi, sizi karı - kaça olarak tescil edeceğim, de
mektedir. Bu, cebrî bir evlenmedir arkadaşlar. 
Kanunu Medeniye muvafık olduğunu iddia 
eden arkadaşlar iddia edebilirler mi ki ; huku-
kan bir insan, mücerret birlikte yaşadığı için 
rızası hilâfına cebren evli olarak tescil edile
bilsin? (Öyle şey yok sesleri) Var. Şimdi üçün
cü mad/denin.... (Şimdi birinci madde üzerin
de konuş sesleri) Bu şekle göre netice buna 
müncer olur arkadaşlar. (Olmaz, olmaz ses
leri) 

REİS — Hidayet Bey, tamamen birinci mad-
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de üzerinde konuşun, 3 ncü ve 5 nci maddeleri ! 
sırasında konuşursunuz. j 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — Arka
daşlar dediler ki, üçüncü maddeye biz rızai 
kaydını koyacağız. Fakat arkadaşlar, rıza ve
recek adam berhayat değildir. Size 3 ncü mad
denin üçüncü fıkrasını okuyayım : Nüfus ida
releri, tescil taleplerini ana veya babaya, ölüm
leri halinde füruuna, füruu yoksa usulüne teb
liğ eder. Burada adam ölmüş ise şöyle yapılı
yor diyor. (Onları evlendirmiyoruz sesleri) 
Eğer bu şekilde kabul edilecek olursa, ölmüş 
olanların dahi evlenmiş olarak tescilleri ica-
beder, ki bu, doğru bir şey değildir, (öyle bir 
şey yok sesleri). Öyledir efendim, izah ede
yim. Birinci maddenin son fıkrası, maalesef 
ölmüş olanların dahi tescilini âmirdir. Bunun 
için bendeniz bir teklif arz edeceğim. Mesele 
şudur : Bu kanunla maksat ve hedefimiz nedir1? 
Nesepleri tashih edilmesi lâzımgelen çocukla
rın vaziyetini kurtarmak ve o çocuğu düşün
mek lâzımgelirken arkadaşlarımızın noktai na
zarı ve Adliye Encümeninin metni aynen kabul 
edilirse, nesebi gayrisahih olan bir çocuk öl
düğü halde, veresesi tutup onun tescilini ta-
lebedebilecektir. Bunun için de bir misal arz 
edeyim : Bir şahıs var ki, bir kadınla evlidir. 
Aynı şahıs diğer bir kadınla gayrimeşru mü
nasebette bulunmakla ondan olma bir çocuk 
doğduğunu tasavvur ediniz. Erkek evvelâ öl
müştür. Sonra da çocuk ölmüştür. Bu madde 
kabul edilirse, o çocuğun kardeşi diyecektir ki ; 
benim annemle falan adamın gayrimeşru mü
nasebetinden, evlilik dışı yaşamasından dolayı 
bir çocuk doğmuş idi o adamdan. Sonradan bu 
kardeşim öldü. Mademki bu çocuk hükmü ma- I 
kable muzaf olarak tescil olunuyor, o halde o 
adamın ölmesiyle oğlu olan, benim anne bir 
kardeşime onun mirası intikal etti. Kardeşi
min ölümü ile de bana intikal etti. (öyle şey 
olmaz sesleri). Olur arkadaşlar, nasıl olabile
ceğini de misalle ispat ettim. Tashih edilmek 
istenilen çocuk bugün mevcut ve berhayat ol
madığı halde, demin 'arz ettiğim misal ile, Ad
liye Encümeninin metni kabul edilirse, ölen 
çocuğun ana bir kardeşi onun gayrimeşru ba- j 
basından nesebini tescil ettirecektir, böyle olun
ca, müteveffanın mirasını, kendi zevcesi var
ken ağyara, yani birlikte yaşanan nikâhsız ka- i 
dinin başka erkekten oğluna gidecektir. Böyle i 
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olması meşru mirasçıların haklarını ihlâl eder, 
onun için, bu kanunun neşrinde berhayat olmı-
yan çocuğun nesebinin tashihine gidilmesin. 
Biz, ölülerin tescilini düşünmüyoruz arkadaşlar. 
Ben, bu sebeple bu maddeye bir fıkra eklenme
sini istiyorum; «Bu kanun meriyete girdiği ta
rihte kendileri veya fer "ileri sağ olmıyan çocuk
ların tescili hususunda bu ikamın hükümleri tat
bik olunmaz.» 

Arkadaşlar; ikinci teklifim şudur : «Bu ka
nundaki şartlar mevcut olduğu halde tescil 
hakkında bu kanundaki hükümlere muvazi hü
küm bulunmaması yüzünden evvelce açılmış 
olan dâvaları reddedilmiş çocuklar hakkında 
bu kanun hükümleri tatbik olunur.» 

Bu, şu demektir arkadaşlar: Malûmdur ki, 
bu kanunun bir fâsılai tatbiki vardır. Nesebi 
gayrisahih olan çocukların nesebinin sahihleş-
tirilmesi hakkındaki kanunların hükmü iki, üç 
sene evvel nihayet bulmuştur. Ondan sonra 
bir çocuğun doğmuş olduğunu farzedin, çocu
ğun doğmasından sonra bir dâva açılmış ve 
dâva * reddolunmuş ve kaziyei muhkeme hali
ni almış ollsun. Eğer bu kaziyei muhkemenin, 
bu kanun mucibince çocukların nesebinin sa-
hihleştirilmesine mâni olmadığını tasrih etmez
sek Anayasanın 54 ncü maddesi mucibince o 
çocuğun nesebini, bu kanun mucibince, tas
hih etmeye imkân kalmaz. Onun içindir ki, 
ben teklifimde bu kanunun fâsılai tatbikinde 
doğmuş ve dâva açılmış ve fakat dâvası, bu
na müşabih hükümler bulunmamasından dola
yı, reddedilmiş olanlar bu kanundan müstefit 
olmalarını teklif ediyorum. 

Üçüncü mesele de şudur arkadaşUar': Bir de 
evlilik dışı çocuğun Kanunu Medeni mucibince 
nesebinin sübutuna hükmedilmesi hali var
dır ve bizim bu kanunla tashih etmek istediği
miz hükümlerinden başka sebeplere müstenit
tir. Kanunu Medeni, bu veçhile nesebe hükme
dilmesi için, erkeğin; kadını cehren veya nü
fuzunu suiistimal ve iğfal ile münasebette bu
lunması şarttır. Kanunu Medeninin meriyetinden 
sonra bu şekilde kanunun aradığı şartlardan biri 
sabit olmuş olursa, o çocuğun nesebi de tescil 
ediüecektir. Böyle bir neseple nüfusa geçmiş 
çocuğun miras hissesi, Kanunu Medeni muci
bince nikâh mahsulü çocuklarla içtimamda nı
sıftır. 
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Şimdi dikkat buyurun arkadaşlar; biz bu 

kanun mucibince nesebi tashih ederken tam ne
sep olarak tescil ediyoruz, meselâ iki çocuk, bi
ri Kanunu Medeni gereğince tescil hükmü al
mış, yarım miras alacaktır. Bu kanun muci
b i n i müşterek yaşamadan mütevellit çocuk 
tam miras alacaktır, işte bu alaletsiz bir ne
tice doğurur. Önün içindir ki, ben teklifimde 
son bir fıkra olarak şunu istiyorum: «4 . X . 
1926 tarihinden sonra ve işbu kanunun meri
yetinden 300 gün içinde doğmuş olan evlilik 
dışı ^öcukllardan yalnız Medeni Kanun hüküm
lerine müsteniden neseplerinin sübutuna karar 
verilmiş olanlar dahi veraset hissesi bakımın
dan işbu 'kanun mucibince tescil edilen çocuk
ların hakkını haiz olurlar.» Yani ikisi de evli
lik dışı çocuktur, birisinin Medeni Kanun mu
cibince nesebinin sübutuna karar alınmış, bi
risi bu kanun mucibince tescil edilmiş. Bun
lardan Kanunu Medeni mucibince nesebine hü-
kümolunam diğerinden yarı nispetinde az mi
rasa nail etmek doğru değildir. Hattâ eğer 
tercih mevzuubahs olisaydı Kanunu Medeninin 
verdiği hakka müsteniden nesebine hükmedi
lenlerin daha fazla kuvvetli vaziyette olmaları 
lâzımgelirdi. Fakat biz bu çocukları masum 
addettiğimiz için adalet ve müsavat olmasını 
istiyoruz. Bu hususta nazarı dikkatinizi cel-
beder, teklifimin kabulünü rica ederim. 

RElS — Açık oya arz edilen lâyihaya reyle
rini vermiyenler varsa lütfen reylerini kullan
sınlar efendim. 

Söz Kemal Yörükoğlu 'nundur. 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Muhte

rem arkadaşlar; Sebati Ataman arkadaşım, Büt
çe Encümeninin kabul ettiği metnin birinci mad
desinin ne şeklen ve ne de ruhan Kanunu Me
deniye aykırı olmadığını iddia buyurdular. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Birinci 
madde değil. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Devamla) — Mü
saade buyurun, zabıtlar buradadır, istical etme
yin, siz konuşurken biz sükûnetle dinledik. (Ha
tibin sözünü kesmeyin sesleri) 

Hemen arz edeyim ki; birinci madde ruhan 
Kanunu Medeniye aykırıdır arkadaşlar. Sebebi: 
Karı - koca gibi yaşıyanlarm münasebetlerinden 
husule gelen çocukları nesebi sahih çocuklar gi
bi tescilini yapıyoruz. Aynı zamanda bu şekilde 
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yaşıyan erkekle kadının da evlenmeleri rızaları
na bakılmaksızın tescil ediliyor, işte üçüncü 
maddenin 7 nci fıkrasının birinci maddesi ile 
münasebeti buradan çıkıyor. Çünki bu fıkra rı
za unsurunu tamamen ortadan kaldırıyor. Şayet 
taraflar bir istida ile, bizim evlenmemizi tescil 
edin diye müracaatta bulunurlarsa mesele yok
tur. Rıza mevcuttur, tescil edilir. Mesele yok, 
bunda mutabıkım. Fakat üçüncü maddenin ikin
ci fıkrasında yazılı hususlaarda muhtarlar tesci
li yaptırmakla mükellef tutulmaktadır. Binaen
aleyh bir mükellefiyetin tahmili demek, tarafla
rın rızaları inzimam etmese dahi bunların tesci
linin yapılabileceği demektir. Ve bu hüküm sa
rih ve katidir. Ve bunda bir icbar unsuru mek
nuzdur. 

Arkadaşlar; bu hal evvelâ Borçlar Kanununa 
muhaliftir. Çünki akit karşılıklı rızaların birbi
rine uygun surette inzimam ve beyaniyle kabil
dir. Ayrıca; Kanunu Medeni ruhuna muhaliftir. 
Çünki Medeni Kanuna göre kadınla erkeğin alâ
kalı memur huzurunda evlenmeyi kabul ettikle
rini beyan ettikten sonra akit inikadeder. Bu 
itibarla 3 ncü maddenin arz ettiğim fıkrası bu 
hükmü külliyen ortadan kaldırıyor. Çünki rıza
ları olsa da olmasa da muhtar bunları tescil et
tirmekle mükellef tutuluyor. Binaenaleyh üçün
cü maddenin 24 ncü fıkrası ortadan kaldırılırsa 
o zaman Bütçe Encümeninin birinci maddesinin 
a fıkrası hukukî bir hüviyet iktisabeder. 

Şimdi ikinci fıkraya gelelim : Arkadaşlar; en 
ehemmiyetli fıkra şudur, ikinci fıkra diyor ki : 
Evli olan bir erkeğin, evli olmıyan bir kadınla 
münasebetinden husule gelen çocuk, nesebi sahih 
çocuk gibi tescil edilir. 

Muhterem arkadaşlar; bu hüküm Kanunu 
Medeniye tamamen aykırıdır. Evvelâ miras hu
kuku bakımından istitraden arz edeyim ki: Muh
terem profesör burada buyurdular ki, miras hu
kukunu zedeleyici iddiası bir vahimedir. Evvelâ 
muhterem Hüseyin Avni Beye söyliyeyim ki, her 
kanaat muhteremdir. Muarız fikir vahime şeklin
de vasıflandırılamaz. Ben de kendilerinin fikrini 
vahime diye vasıflandırabilirim. Fakat ben Hü
seyin Avni Beyin bu husustaki iddiasını bir^zü-
hul olarak tavsif ve kabul ediyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; fıkranın miras 
hukukuna aykırı olduğunu ispata çalışacağım. 
Kanunu Medeni miras hükmü, müteveffadan 
evvel vefat etmiş çocuklar her tabakada hale-
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fiyet tariki ile mirasçı olan füruları tarafından 
temsil olunurlar, füruu olmıyan müteveffanın 
mirasçısı baba ve anadır. Bu hüküm arasında 
mevzuubahis ikinci fıkra bizi, taaddüdü zevca-
ta götürüyor, zira gayrinıeşru çocuğun nesebini 
tashih ediyoruz, nesebi sahih çocuklarla aynı 
nispette miras alıyor. Vefadettiği takdirde fü
ruu, yoksa mirasçısı atlasıdır. 

İşte arkadaşlar, taaddüdü zevcatm tâ ken
disi. Diğer taraftan muhterem arkadaşlar, Ka
nunu Medeni mucibince nesebi sahih olmıyan 
çocuk baba tarafından tanınır veya babalığına 
hükmedilirse nesebi sahih çocukların aldığı his
sesinin nısfını alır. Biz bunu da kaldırıyoruz. 
Kanunen tanınmasına imkân olmıyan nesebi 
gayrisahih çocuğu sahih gibi tescil ediyoruz; 
meşru çocuğa verdiğimizin aynini veriyoruz. Ar
kadaşlar, Bu yalnız hukuk kaidesine değil ada
let esasına da aykırıdır. 

İkinci nokta : Encümen bu noktada tama
men tezada düşmüştür. Arkadaşlar, birinci fık
rada tescil muamelesinin yapılması için kadınla 
erkeğin evlenmek maksadiyle karı - koca gibi 
yaşamalarını şart koymuştur. Eğer bunlar karı -
koca gibi yaşıyorlarsa tescil edilecekler; hem 
kendileri hem de çocukları. Yok eğer tesadüfi 
bir cinsî münasebetten daha ileri gitmemiş 
ise, ne evlenme ne de çocuk tescil edilebiliyor. 
Burada bu hassasiyeti gösteren tekiif sahibi 
muhterem arkadaşlarım ikinci fıkrada; bakı
nız, ne diyorlar: 

Evli bir erkekle evli olmıyan kadından doğ
muş olan çocuklar... 

Şimdi, birinci fıkrayı arz ettiğim şartla tak-
yidediyorlar, ikinci fıkrada ise, bir kimse tesa
düfen bir kadınla münasebette bulunsa ve on
dan bir çocuk olsa bunu nesebi sahih diye tas
hih edeceğiz. Erkek evli olmasa halbuki birinci 
fıkra mucibince bunu tescil edemiyeceğiz. Bu 
vaziyette tam bir tezadın içindeyiz. 

Diğer taraftan bu vaziyet Kanunu Medeniye 
de aykırıdır. Arz edeyim. Kanunu Medeninin 
292 nci maddesi; «birbirleriyle evlenmeleri 
memnu olan veya evli erkek ve kadının zina
larından doğan çocuklar tanınmaz.» «münase
beti cinsiye zamanında müddealeyh yanı erkek, 
evli ise hâkim babalığa hükmedemez.» İkinci 
fıkrayı kabul ettiğimiz takdirde Kanunu Mede
ninin bu sarih ve âmir hükümlerini zirüzeber 
etmiş oluruz. 
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Bu hukuki cephesi. İşin bir de fiilî vaziyeti 

vardır. Bunun tevlidedeceği manzarayı da arz 
edeyim: Arkadaşlar, Kanun vâzımm bu gibi 
âmir hükümleri koymakta birtakım maksatları 
vardır. Vâzii kanunun her sahada «ve daima 
arzu edilen» hukuki emniyete, betahsis aile hu
kuku sahasında daha geniş ölçüde ihtiyaç his
settiği, ehemmiyet verdiği içindir ki, devlet ve 
cemiyetin aile hukuku müessesesine karşı sıkı 
bir alâkası ve münasebet tesisini derpiş ederek; 
arz ettiğim âmir hükümleri vaz'etmiştir. Bu va
ziyet Sebati Beyin buyurdukları gibi bir boşluk 
değildir. Kaldı ki, aile müessesesi her hangi bir, 
başka müessese gibi yeni teessüs etmiş müesse
selerden değildir. Cemiyetin en iptidai şekli 
olan klandan başlar. Ve muhtelif safhalar ge
çirmiştir. Ve yine bu hükümler zengin bir tec
rübenin mahsulü ve tezahürüdür Aile hukuku 
ve dolayısiyle kadın hakları gibi tekâmül mer
halelerinden geçmiş olan bir müessesede vâzıı 
kanunun boşluk bırakmıyacağı acık bir haki
kattir. Nitekim erkeğe; evlendikten sonra baş
ka bir kadınla münasebette bulunamazsın, bu
lunduğun takdirde senden olan çocuk gayrimeş-
rudur ve kanun himaye etmiyor, diyor. 

Kadına da diyor ki ; evli bir erkekle müna
sebeti kabul edersen senden doğacak çocuk 
gayrimeşrudur. Razı olursan git o erkekle mü
nasebette bulun. 

Bunlar âmir hükümdür. 
Milî manzarayı daha müşahhas arz edeyim: 

Bir aile tasavvur buyurun, 4 çocuğu vardır, ga
yet mesuttur. Fakat erkek, hariçte bir kadınla 
münasebette bulunuyor. Karısı, bu ihanetten 
habersizdir. Aile saadeti devam etmektedir. Bu 
gayrinıeşru münasebetten bir de çocuk olmuş
tur. Şimdi biz, bu hükmü kabul ettik mi gayri-
meşru çocuğun anası olan kadın diyecek ki : 
Hanımefendi zatıâlinizin kocasiyle münasebeti
mizin mahsulü olan şu çocuğum, sizin evlâtları
nız gibi muamele görecek, çünkü nesebi sahih 
olarak tescil ettirdik. Arkadaşlar bu vaziyette 
bu ailede huzur ve saadet kalır mı? Yıllardan 
beri mesut bir şekilde devam eden bu yuva bir
anda sarsılır ve o ailenin saadeti, nizamı, ahen
gi bozulur arkadaşlar. Binaenaleyh bu fıkra 
çok tehlikeli bir fıkradır. Eğer biz ailenin hu
zurunu, nizamını, bünyesini yıkmak istiyorsak 
bunu koyalım. Neden birinci fıkrada hassasiyet 
gösteriliyor, gerek evliliğin ve gerek çocuğun 
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tescilini, ancak, karı - koca gibi yaşama şart ve 
un su m. ile takyidediyoruz da ikinci fıkrada, 
bir tesadüf eseri olan münasebetten doğan ço
cuğun nesebini sahih addediyoruz. Bunun ne 
hukukan ve ne de mantıkan izahı, elbette ki müm
kün değildir. Meselâ fuhuşla meluf bir kadınla 
münasebetten doğan çocuğu o ailenin harimine 
alıyoruz, bu olmaz. Bu, alâka ve hukuka müna-
fidir. Bu itibarla aile bünyesinde birçok ihtilâf
lar yapmak istidadını taşıyan ikinci fıkranın bu 
kanun metninden çıkarılması zaruridir. Dört 
kanun çıktı, o kanunlar da bu hükmü muhtevi 
idi. Binaenaleyh bu kanunda da bu hüküm kal
malıdır dersek bâtılı tecviz etmiş oluruz. Biz 
bâtıl hükmü ortadan kaldırmak ve tashih et
mek vazifesiyle mükellefiz. Aksi halde aynı ha
talı yoldan yürümüş oluruz. Kaldı ki bâtıl ma-
kisünaleyh olamaz. Bu sebepten maddelerin 
hakikaten tekrar işlenmesi icabetmektedir. 

Bu itibarla istirhamım, mesele mühimdir, şu 
madde bir defa daha Adliye Encümenine git
sin. Bütçe Encümeni metni ve burada tebellür 
eden fikirler de gözönüne alınarak bir defa da
da incelensin. Her halde bu, maslahata daha 
uygun olur kanaatindeyim. Ümidederim ki en
cümen de daha salim bir şekle varabilmek için 
bu teklifimi kabul ederler. Bu hususta bir tak
rir takdim ediyorum, kabulünü istirham ede
rim. Eğer bu maddenin encümene iadesi kabul 
buyur-ulmazsa ayrıca bu fıkranın yani ikinci 
fıkranın kaldırılması hakkında bir teklifim var, 
onu da takdim ediyorum. Mâruzâtım bundan 
ibarettir, takdir Heyeti Âliyenizindir. 

REÎS — Reylerini vermiyenler lütfen ver
sinler... Reyleme muamelesi bitmiştir. 

Turan Güneş. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu kanunun heyeti umumiyesi üze
rinde cereyan eden müzakerelerde biz esas iti
bariyle bu kanunun derpiş ettiği gayenin tahak
kuk ettirilmesinin uzak bulunduğunu, bilâkis 
istihdaf edilen gayenin aksi istikamette temayü
lü teşvik ettiğini iddia etmiştik. Bu bakımdan 
da demiştik ki ; bu kanun heyeti umumi
yesi itibariyle Medeni Kanun prensiplerine ay
kırı bir kanundur. Medeni Kanunun prensiple
rine aykırı olan bir kanunla, Medeni Kanunun 
prensiplerini bir tarafa bırakıp, Medeni Kanu
nun tahakkukuna çalışmak imkânsızdır. 
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Tabiatiyle, bu kanunun esas maddesi, Medeni 

Kanuna aykırı hükümleri ihtiva eden maddesi, 
birinci maddedir. 

Ataman arkadaşımız, mücerret Medeni Kanu
na aykırılık iddiası muteber olmaz. Madde muh
telif hükümleri ihtiva etmektedir. Hepsine mı 
aykırıdır, hiç uyanı yok mudur, diyor? 

Bir defa evlenebilecek durumda oldukları 
halde, evlenme formalitesini tamamlamamış olan
lar, bunlar isterlerse bu muameleyi tamamlıya
rak evlenebilirlerdi. 

Nitekim Medeni Kanunumuz bu kabîl evlen
melerde evlenme hukukunun derpiş ettiği şart 
ve usulü bir tarafa bırakmış şahısların sonradan 
evlenebilmesini ve bu evlenme sonunda evvelce 
doğmuş olan çocuklar nesebinin tashih edilmesini 
derpiş etmiştir, bunun ne farkı var buyurdular. 
Bundan sonra gelen maddelerin Medeni Kanuna 
aykırılığını ispat daha kolay olmakla beraber, 
hukukçular için şu maddenin Medeni Kanuna 
aykırılığı da bizim kanaatimizce ve yalnız bi
zim kanaatimiz değil, birçok medeni hukuk ule
masının kanaatince aşikârdır. Evlenme huku
kunun bütün temeli şu esasa müstenittir: «Aile, 
evlilik, başıboş cinsî münasebet dışı hususi bir 
statüye kavuşmuş bir müessesedir.» Nedir, karı -
koca gibi yaşamak? Muhterem arkadaşlar, karı -
koca gibi yaşamanın iki şekli vardır: Aile için
de yaşamak var, bir de başıboş yaşamak vardır. 

Bunun adı medeni hukukta serbest birleş
medir ve Medeni Kanunun koymuş olduğu âkit 
bağlarından tecerrüt edip bu şekilde teessüs 
eden birleşmeler, bana öyle geliyor ki, bütün 
medeni hukuk uleması tarafından merdut sa
yılmıştır. Cemiyetin menfaatlleri bakımından 
Medeni Kanun birtakım âmme mülâhazalariyle 
bu hususta kayıtlar koymuşlardır. Bendeniz 
bu yolda kanaatlerimi destekliyecek yerli ve 
ecnebi âlimlerin mülâhazalarım geçen defa hu
zurunuza getirmiştim. Bunları tekrar edecek 
değilim. Yalnız burada bunlardan birini zik
retmek isterim ve bunda da fayda mülâhaza 
ediyorum. Bütün bunlar Medeni Kanuna uy
gun mudur, değil midir meselesi.... Birinci mad
de, hani şu uygun gibi görünen bent... Bundan 
evvel çıkan kanunlar hakkında yazılmış.. De
niyor ki, bu kanunlar, her ikisinin Medeni Ka
nun dışı birleşmeler ve onlardan doğan çocuk
ların mukadderatını geçici bir surette hal mak-
sadiyle koyduğu hükümlerin, hukuk inkılâbı-
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mızm temelini ve çekirdeğini teşkil eden aile 
hukukumuzun ana prensiplerine aykırı mahi
yette olduklarını ifade etmekten kendimizi ala-
mıyacağız. Gerçekten iki kanunla bir taraf
tan geniş mikyasta ahlâklaştırnuaya çalıştığı
mız aile müessesesinin bu karakterinde gedik
ler açılmakta ve binnetice serbest birleşmeler 
emrivaki şeklinde ( = p o s s foctum) olarak ha
kiki evlenme gibi kabul edilmek yolu açılmak
ta, diğer yandan ise dolambaçlı yollardan çok 
karılılık (=polygamie) müessesesinin yurdu
muzda yeniden tutunma temayüllerine yaşama 
imkânı böylece verilmektedir. (Kim yazıyor? ses
leri) Medeni hukuk ulemamızdan birisi. (Neyi is
pat ediyor sesleri) Ben bunu ispat etmeye çalışı
yorum ve ispat ettiğime de kani bulunuyorum. 
Evlilik müessesesi başı boş 'bir müessese değil
dir. îki kişinin bir araya gelmesi, beş sene ya
şaması ve bu birleşmenin adına evlilk denilme
si; evlilik hukuku ile kabili tecviz bir şey, bir 
müessese değildir arkadaşlar. 

Medeni Kanunun bütün hükümlerini değiş
tirmek belki mümkündür, hata yerine kusur, 
kusur yerine hata denilmiştir, 41 nci madde
yi misal olarak vereyim, 41 nci madde kusu
ru olana tazmin mükellefiyetini yüklemektedir. 
Aksi takdirde tamamen Medeni Kanun pren
siplerinden ayrılmış oluruz. 

Şimdi böyle bir hükmü değiştiren bir kanun 
yaparak buna istisna diyebilir miyiz? îşin ru
hu bakımından aykırıdır. Bütün medeni hu
kukun dayandığı temel bu meseledir. Serbest 
birleşme başka, aille müessesesi başkadır. Ben 
burada yerli âlimimizden bahsettim, sizleri 
daha fazla tasdi etmek istemiyorum, bu hu
susta şöhret yapmış firenk âlimlerden de bah
setmek mümkün olurdu. Bu aykırılığı göste
ren serbest birleşme ile, müessesevi bir akit ve 
statü kurmak hususunda aykırılığı gösteren ve 
bunun üzerine bir hayli kalem oynatan müellif
leri burada zikredebilirdim. Ama vaktinizi al
mış olurum. Bu hakikatin anlaşılması lâzımge-
lir. Böyle evlenmeler olabilir. Kadın kaçırmak 
suretiyle evlenme vardır, erkek kaçırmak sure
tiyle evlenme vardır. Çok karılılık vardır. Bun
lar da evlenmedir. Fakat Medeni Kanunun ka
bul etmiş olduğu evlenme, tek karılı evlenmedir. 
Medeni Kanunumuzun ruhunda ve prensiple
rinde derpiş edilmiş olan ve muayyen müessese
vi unsurlar bulunan aile, tek kadınlı olan ev-

.1955 C : 2 
lenmedir. Bunlara da evlenme diyebiliriz. Fa
kat bu, Medeni Kanunun koymuş olduğu evlen
me olmaz. Bunun dışında bu birinci hükmün 
altında müstetir teknik hatalara da kısaca işa
ret etmek isterim. 

Bir defa sistemi bozdunuz mu bunu Medeni 
Kanunun bünyesine sokmak, öyle kolay kolay 
her hâkimin yapacağı bir iş değildir. Tatbikatta 
çıkacak bir hayli karışıklıklar ve meseleler 
olacaktır. Serbestçe birleşmiş, 3 sene yaşamış, 
5 sene yaşamış. Miras meselesi, rüşt meselesi or
taya çıkıyor, evlenme kişiyi reşit kılar, bir ev
lenmeden çocukları doğmuşsa o kadın reşit ol
muş mudur? Bütün bunları Medeni Kanunun 
sistemi içine sığdırmak kolay değildir. Bu ka
dın muhtelif kişilerle muhtelif tarihlerde evli 
görülecek, şimdi bu halde Medeni Kanunumu
zun boşanma gibi bâzı sosyal gayelerle tesbit 
ettiği şartlar nereye gidecektir1? Bunlar orta
dan kalkacaktır. 

İşte bu gibi teknik sebepleri nazara alarak 
diyorum ki bu kanunu, Medeni Kanunun yanın
da mütalâa etmek, ipka etmek caiz değildir. 

Arkadaşımız, üçüncü fıkra kanunun bir ek
siğini tamamlıyor, Medeni Kanunumuz bu hu
susta bir boşluk arz ediyor, bu da onu tamam
lıyor, veya bir boşhtğu kapatıyor, dediler. Ben
deniz bu şekilde anladım, eğer yanlış anladımsa 
tashih: ederler. 

Arkadşlarmı, elimizde bulunan Medeni Ka
nım haklı haksız bütün bu meseleleri derpiş et
miştir. Bir evli kadın veya erkeğin başka biriyle 
kocasından, karısından gayrı biriyle birleşme
sinden doğan çocuk, bizim mevzuatımıza göre 
nesebi gayrisahihtir. Bâzı arkadaşlarım dedi
ler ki; hiçbir şeyden haberi olmıyan bir çocu
ğa biz, cemiyet olarak, hangi 'hakla kötü vas
fını izafe edebiliriz, cemiyetin nimetlerinden 
nasıl mahrum edebiliriz? Bu nofctai nazar ye
rinde bir moktai nazar olarak mütalâa edilebi
lir. Eğer bizim gayemiz medeni hukukumuzda 
halen mevcut nesebi saJhih ve nesebi gayrisahih 
tefrikini ortadan kaldırmaksa ve birçok Av
rupa memleketlerinde halen bu tefrikin kaldı
rılması temayülüne uymaksa buna bir diyece
ğim yoktur. Bendeniz, yalnız diyebilirim ki; 
bu yola gitmek bizim içtimai bünyemize uy
gun sayılamaz. Biz, çok defa cehalet sebebiyle 
çok karı almayı göz önünde bulundururuz. 
Medeni Kanuna riayet eden binlerce Türk ka,-
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dmı ve erkeği vardır. Şu kanun muvacehesinde, 
ki başka türlü yapmıya imkân yoktur, her 
hangi bir şehirde yaşıyan memur, doktor, tüc
car, mühendis, tâbirimi mazur görün, bir met
res tutmuş, ayrı evde yaşıyor. Bu kanun, on
dan da çocuğu olursa onu da tescil ettirir. Bu
na, cevaz verecek miyiz ? 

Arkadaşlar; Medeni Kanuna riayet eden bin
lerce insanın kanuna hürmetini tehlikeye dü
şürecek hükümler getirmekte devam edecek 
miyiz, etmiyecek miyiz? Mesele budur. 

Gelelim köylü vatandaşlarımıza : Biz bu ka
nunun hükümlerine mücerret aleyhte bulunma
dık. Yüksek Meclis, Cumhuriyetin Onuncu Yı
lından beri 20 küsur senedir bu istisnai kanun
ları yaptığına göre ve bunlar da memleketimizde 
Medeni Kanunun tatbikatının genişlediği husu
sunda henüz bize bir ölçü getirmediğine göre 
duralım düşünelim. Medeni Kanunu nasıl tatbik 
edeceğimizi tezekkür edelim, bunun tedbirleri
ni arıyalım dedik. Vaki ahır realite budur buyu
ruyorlar. Ben şunu söylüyorum arkadaşlar. 
1955 senesinde, büyük bir inkılâp yapmış bir mil
letin Meclisi olarak biz kanuna koyduğumuz bir 
hükümle erkekle eşitliğini tanıdığımız Türk ka
dınının İslâm Hukukunda tanınanlardan daha 
kötü bir hale getirebilir miyiz? İzah edeceğim. 

Anadolu'da alışılmış; bir kadın daha. Kültü
rel, zirai, iktisadi içtimai münasebetler icabet
ti riyor, deniyor. Kabul. Kadından doğan çocuk
ları tescil ediyorsunuz. 

Hepimiz Anadolu'nun muhtelif bölgelerinden 
geldik, biliyoruz. Ağırlık alır, baş parası alır. 
Halbuki bu suretle bir erkekle yaşıyan bir kadı
nın ne miras hakkı vardır, ne de kocaya yük
lenen bir külfet, Hiçbir şey yoktur. Bu kadın 
için elini sal!asan ellisi, başını sallasan tellisi. 
Tekrar elini, başını salla kadın, malım, çocuğu
nu bırakır gider. 

Bu kadının bu vaziyeti şimdi İslâm Huku
kuna göre bir ilerleme midir? Bunu nasıl kabul 
edebiliriz? Hiçbir hakkı olamıyan bir kadın. 
İslâm hukuku dört evlilik var diyor; dört tane 
serbest kadına, cariye olmıyan kadına bâzı hak
lar tanımış. Erkek boşar ama bütün bir evlilik 
hukuku İslâm hukukunda vardır. Burada ne o 
vardır, ne de medeni haklar vardır. Ne Garp 
hukukunun getirdiği haklar vardır ne de İslâm 
hukukunun. Bu kadına İslâm hukukunda cari-
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ye denir. Alman satılan kadındır. Bu noktaya 
bilhassa nazarı dikkati çekerim. Eğer Meclis 
olarak çok karılığı kabul edeceksek o halde lü
tuf buyurun, bunlar zamanla geçecektir, intika
li hükümlerdir nokta! nazarını bir taraaf bıra
kalım da kadını da ikinci veya üçüncü karısı 
olarak kaydedin. (Olmaz, olmaz, sesleri) (öyle 
şey yok, sesleri) (Maksat çocuklardır, sseleri) 

Arkadaşlar diyorlar ki : Maksat yalnız ço
cuklardır. Burada yalnız çocukların istikbalini 
rai düşünmekle mükellefiz? Yoksa Türk kadını
nın da istikbalini düşünmekle de mi mükellefiz ? 
Önümüze gelmiş duran bir içtimai vakıa vardır. 
Bu kanun çocukların vaziyetini düzeltiyor, bu
yuruyorlar. Yine noktai nazarımı söylemek 
mecburiyetindeyim. Diyoruz ki, Meclis olarak 
yalnız çocukların istikbalini düşünmek değil, 
bütün Türk ailesinin, Türk kadınının da istik
balini düşünmekle mükellefiz. Eğer bir erke
ğin tek evli olarak kalmasını arzu ediyorsak, 
tek evliliği devam ettirecek hükümleri de al
makla mükellefiz. Ama bütün bunları bir tara
fa bırakarak yalnız çocukları himaye edelim 
dersek Meclis olarak vazifemizi yapmış olur-
muyuz? 

Bu hususta benim arz edeceğim aşağı yuka
rı bunlardan ibarettir. Biz Türk çocuğunun ol
duğu kadar Türk kadınının da istikbalini mü
dafaa ederek bunun hal çaresinin bulunmasını 
arzu ediyoruz. Ancak bu gibi çareler bulunduk
tan sonradır ki böyle geçici maddeler tatbik sa
hasına girebilir. 

HALÛK TİMURTAŞ (Balıkesir) — Ne gibi 
tedbirler düşünüyorsunuz? 

TTJRAN GÜNEŞ (Devamla) — Kanun tek
lifini getiren arkadaşınız değilim. Tedbirleri bul-
saydım getirirdim, Vaz'ettim, mesele budur. Bu
nun dışında Kirişeioğlu arkadaşım temas ettiler. 
Eğer bunları tescil etmezseniz bundan böyle yine 
ortada nesebi gayrisahih kimseler olacaktır. Ev
li olan erkekle, evli olmıyan kadın için de aynı 
mahzur mevcut. Çocukları tescil ediyorsunuz. A-
damın elinden kadını almadığınıza göre, kadına 
hukuki bir vasıf tanımadığınıza göre bundan son
ra doğacak çocukların nesebi yine gayrisahih ola
caktır. Bunun sonu olmayacaktır arkadaşlar. 

REİS — İstanbul Kapalıçarşısımn tamir ve 
ihyası hakkındaki kanun lâyihasına (280) rey 
verilmiş, (278) kabul, (2) müstenkif. Lâyiha 
(278) reyle Kanunlaşmıştır. 

360 
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5 . VIİ. 1930 tarihinde Londra'da akdedilen 

Beynelmilel Yükleme Sınırı Mukavelesine İltiha
kımızın Tasdiki hakkındaki Kanun lâyihasına 
(282) rey verilmiş (282) kabul. Lâyiha Kanun
laşmıştır. 

Daha söz almış 7 - 8 arkadaşımız vardır. Ki
fayet takrirleri de mevcuttur. Altı kişi dolma-

1965 C : 2 
dan kifayet takririni reye koymamak zaruretinde-
yim. Meselenin ehemmiyeti karşısında ekseriye
timizi gayrikâfi gördüğümüz için 18 Nisan Pa
zartesi saat 15 te toplanmak üzere inikada niha
yet veriyorum. 

Kapanma Saati : 17,45 

TASHİHLER 
61 nci İnikat Zabıt Ceridesine bağlı 229 S. Sayılı matbuada aşağıdaki tashihler yapılacaktır. 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

6 
6 
6 
6 
7 

12 
13 
16 
19 
21 
24 

29 
41 
41 
41 
46 

46 
51 
53 
53 
53 
54 
54 
59 
59 
61 
61 
63 
64 
65 

68 
68 
69 

— 
— 
— 
—-
— 
— 
• — . 

• — 

7 

— 
1 
5 
8 

— 

— 
— 

3 
5 
5 

— 
— 

• — 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

2 
3 
1 ^ 

10 
22 
25 
37 

2 
27 
13 
10 
11 
9 

12 

21 
14 
4 
5 
o O 

10 
29 

6 
4 
9 
8 

42 
22 
27 

3 
6 
9 

13 
19 

7 
1 

1 6 . 

Gantu, 
John Schönfeyder 
Livind 
Enspertörü 
Tomas Riberio de Hello 
Bu muamelâtı 
hepinize 
H. E. Oliver 
yükleme 
408 X 9.0 
kaplama 
25 nci sayfadaki «makineler» kel 
edilecektir. 
uygun 
67,91 
131,05 
3 333 
verilecek fribordu tâyin eden 

taşıyan gemilerin 
tüneli 
109,75 
146,38 
160,54 
Pusan 
güney batı 
Kübai 
tâyin eden esas 
Guillerro , 
Emil Kregh 
Hrade 
Şube Âmiri 
Ticaret ve Denizcilik Başkan
lığında 
Emil Kregh 
P. Villandsen 
R. Ressigneux 

Cantu, 
John Schönheyder 
Evind 
Enspektörü 
Tomaz Riberio Mello 
bu malûmatı 
hepsine ] 
H. F. Oliver 
su yükleme 
406 X 9.0 
kapama 

imesi «manikalar» şeklinde tashih 

uyan 
57,91 
131,06 
3 353 
verilecek fribordu, fribordu tâ
yin eden 
taşıyan makinalı gemilerin 
tüneli gibi 
109,73 
146,30 
161,54 
Pusan 
güney adası batı 
Küba 
tâyin eden aynı esas 
Guillermo 
Emil Krogh 
Trade 
Şube Amirali 
Ticaret ve Denizcilik Bakan
lığında 
Emil Krogh 
P. Villadsen \ 
R. Rossingneux "H*j 
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İstanbul Kapalıçarsmm Tamir ve ihyası hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Saip Özer 
Osman Talu 
Murad Âli Ulgen 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren \ 
îsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muzaffer Ergüder 
Talât Vasfi öz 
Âliye Temuçin 
[lâzım Türe gün 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 

Â 
Rey 

za adedi 
verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak 'etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

[Kabul 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESÎB 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Halil îmre 
Ahmet Karagür 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Hulusi Köymen 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

541 
280 
278 

0 
2 

254 
7 

edenler] 
ÇANAKKALE 

Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Saf aedıîin Karanakc-ı 
İhsan Karasioğlu 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Günıüşel 
Muzaffer önal 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakııp Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamit Tiğrel 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğkı 

ELÂZIĞ 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Hâmid Şevket ince 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Salih Fuad Keçeci 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
l i s an Daî 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağ 
Sabri özcan Sarn 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
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Refik Koraltan 
İSPARTA 

Said Bilgiç 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Neemi Ateş 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Osman Kapanı 
Halûk ökeren 
Nuriye Pmar 
Mehmet Ali Sebük 
îlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
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Muzaffer Âli Mühto 
Nazif i Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 

KONYA 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Mekki Keskin 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
îhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Abdullah Köroğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdüikadir Kalav 

.1955 0 : 2 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabrı İşbakan 
Selâhattin Ofhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Tevfik İleri 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 

SÎÎRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Haşim Tan 

SÎVA3 
Abdurrahman Doğruyol 

Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Bahattin örnekol 
Ahmet özel 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAO 
İhsan Baç 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZOAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
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Suat Başol 
Necati Diken 

1 : 64 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 

15.4.19Ş5 C : 2 
Cemal Kıpçak 
Nusret Ttirişcioğlu 

Avni Yut'dabavrak 

(Müstenkifler] 
IZMIR 

Arif Güngören 
KOCAELİ 

Turan Güneş 

[Beye iştirak etmiyenler] 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk (İ.) 

AMASYA 
JI Amit Koray (J.) 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi inanç 
Seyfi Kurtbek 
Şeref Kâmil Mengü 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahemet Tokuş 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Müeteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker (I.) 

BOLU 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 

Mithat Dayıoğlu 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh E rozan 
Sadettin Karacabey 
ibrahim öktem 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
T ahir Akman 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 

ÇORUM 
Cevat Köstekçi 

DENİZLÎ 
Baha Akşit 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu (İ.) 
Halil Turgut 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Abdülkadir Eryurt 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
ismail Sayın 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen (I.) 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı (I.) 

Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğlu 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Nadir Nadi 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Nuri Yamut (1.) 

İZMİR 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Rauf Onursal 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(D 

KARS 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
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Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Ziya Termen 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Mahmut Erbil (t.) 
Fikret Filiz 

KIRŞEHÎR 
-Osman Bölükbaşı 
T ahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Sefer Göksel ( t ) 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüztin 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atade-
mir 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
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M. Rüştü Özal 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral . 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü * 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri O rai 
Hilmi Özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANÎSA 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahattin Erdem 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
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MUĞLA 

Turhan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

NİĞDE 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 

RİZE 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Ban 
Cavid Oral 
Sinan Tekelioğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SURD 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 

Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ (1.) 
Şevki Ecevit 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Emrullah Nutku 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

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

UŞAK 
Orhan Dengiz 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu (1.) 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Edibe Sayar 

[Münhal Mebusluklar] 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
İstanbul 

Kayseri 
Zonguldak 
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5 . VII . 1930 tarihinde Londra'da akdedilen Beynelmilel Yükleme Sınırı Mukavelesine iltihakımı

zın tasdiki hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHISAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Aliye Temuçin 
Hazım Türegfin 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 5 

Burhanettin Onat 
AYDIN 

Necati Celim 
Namık Gedik 
Nihat îyriboz 

AÎ sa adedi : 541 
Rey verenler : 282 

Kabul edenler : 282 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak 'etmiyenler : 252 
Münhal mebusluklar : 7 

[Kabul edenler] 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 
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Talât Oran 
Yümnü üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Muhlis Erdener 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
İbrahim öktem 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Fatitı Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlıı 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
İsmail Hadımlıoğlu 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlıı 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sanal an 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Salih Fuad Keçeci 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
İhsan Daî 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
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GİRESUN 
Haindi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Abdullah Izmen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Sabri özcan San 

HAKKARİ 
Ubeydıülah Seven 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
A. Mithat Kuseyrioğln 

İÇEL 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Neemi Ateş 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Fııad Köprülü 
Adnan Menderes 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlafoar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Arif Güngören 
Osman Kapani 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
îlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekon 
Behçet Uz 

1 : 64 
KARS 

Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Kemal Güven 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Muzaffer Ali Mühto 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Selâmi Dinçer 
Turan Güneş 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Sıtkı Salim Burçak 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Abdullah Köroğlu 

MANİSA 
Sam et Ağaoğlu 
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Hayri Büke 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MUĞLA 
Nuri özsan 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertür 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri Işbakan 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
x\hmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Tevfik ileri 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 

SttRD 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 

Haşim Tan 
SİVAS 

Abdurrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 
Bahattin örnekol 
Ahmet özel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ilalit Ağanoğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
ihsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 
Haşim Tatlıoğlu 
Ali ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebatı Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 
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AFYON KARAHtSAR 
Rıza Çerçel 
Saip özer 

Hüseyin Tiryakioğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis Öztürk (i.) 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray (I.) 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Dağıstan Binerbay 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi înanç 
Seyfi Kurtbek 
Şeref Kâmil Mengü 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahemet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Müeteba Iştın 
Halil îmre 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı (t.) 

BİNGÖL 
Sait Göker (t.) 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Müfit Erkuyumeu 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 

(Reye iştira, 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Safaeddin Karanakçı 
ihsan Karasioğlu 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
T ahir Akman 
ibrahim Aydın 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Aziz oğlu (İ.) 
Halil Turgut 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Abdülkadir Eryurt 
Rıza Topcuoğlu 

GAZÎANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Cevdet San 

k etmiyenler] 
I Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen (t.) 

GÜMÜŞANE 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem öeaUı 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbım 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıcab 

I İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğlu 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutluğil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisi
cumhur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy (t.) 
Lûtfi Kırdar 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Nuri Yamut (I.) 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Pertev Arat 
Cihad Baban 

Sadık Giz 
Necdet Ineekara 
Rauf Onursal 
Mehmet Ali Sebük 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(D 

KARS 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Ali Yeniar&B 

KASTAMONU 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Ziya Termen 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Mahmut ErbiL (1.) 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel (I.) 
Kâzım Meriç 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 



KÜTAHYA 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 
îsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
ismet înönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Etem Aybar 

î : U 15.4 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timur oğla 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalînci 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

NİĞDE 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni üner 

ORDU 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüsoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Şükrü Uluçay 

[Münhal M 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
istanbul 
Kayseri 
Zonguldak 

.1955 0 : 2 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Cavid Oral 
Salim Serçe (I.) 
Sinan Tekelioğlu 
ismet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SIIRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 

SlNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SÎVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ (î.) 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Neemi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

ebusluklar] 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Samim Yücedere 
TOKAD 

İhsan Baç (I.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

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

YOZGAD 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu (I.) 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
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Manisa Mebusu Semi Ergin'in, Arzuhal Encümeninin 15. IV. 1955 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1757 sayılı Kararın Umumi He
yette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası 

(4 /116) 

15 . IV . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Arzuhal Encümeninin 15 . IV . 1955 tarih ve 16 numaralı haftalık karar cetvelinin 1757 sa
yılı Kararının Umumi Heyette görüşülmesini saygiyle rica ederim. 

Manisa Mebusu 
Semi Ergin 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Sat ve Evrak No 4073-4138 
Armhal En. No. 4065-4172 

Karar No. 64 
Esas No. 4-116 

15 , IV . 1955 

Yüksek Beisliğe 

Ankara avukatlarından Bilâl Sofuoğlu'nun, 
11 . IV . 1955 tarihinde encümenimize tevdi 
buyurulan 8 . IV . 1955 tarihli ve müvekkili Ha
yati Karagülün hakkında müttehaz ve Yük
sek Meclis tasdikinden de geçmek suretiyle ka-
tîlegmiş bulunan Ölüm cezasına ait Ankara Gar
nizon Mahkemesinin 12 . VIII . 1953 tarihli hük
münün ; 

1. Mahkemeee gizli olduğu kabul edilen ta
limatnamenin Biricik Matbaasında basılmış bir 
matbua olması 

2. Hâdisede; Askerî Ceza Kanununun 56-A, 
D ve Türk Ceza Kanununun 133 ncü maddele
rimde yazılı kanuni unsurların mevcut olmama^ 
sı, nitekim zikrolunan 56 ncı madde bu cürümle
ri seferberlikte veyahut Türkiye Cumhuriyetini 
ttkdideden yakın bir harb tehlikesini gösteren 
fevkalâde zamanlarda işliyenlerin ölüm cezası 
ile cezalandırılmalarını derpiş etmekte bulun
ması itibariyle; kanuna aykırı ve adlî hata ile 
muallel bulunduğunu beyanla; infazı halinde 
telâfisi gayrikabil bir durumla karşılaşılacağın

dan Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine 
tevfikanbu cezanın tahfifini ve neticeye kadar 
tehiri infaz kararı verilmesi talebini ihtiva eden 
istidası üzerine; encümenimizce verilen 13 . IV . 
1955 gün ve 1757 sayılı ve 16 numaralı haftalık 
1 var ar cetvelinde münderiç ve (Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun 26 ncı maddesine tevfikan Yük
sek Meclis tasdikinden geçmek suretiyle katî-
leşmiş bir cezayı istihdaf eden vâki tahfif ve 
tehiri infaz talebi kabule şayan görülmediğin
den tâyini muameleye mahal olmadığına) dair 
bulunan karara Manisa Mebusu Semi Ergin 
tarafından, Umumi Heyette görüşülmesi talebi 
ile ve müddeti içerisinde itiraz olunduğundan 
muhtevası yukarda açıklanan dosya ile, adı ge
cen Hayati Karaşahin'in ahiren; Başvekâletin 
13 . IV . 1955 tarihli tezkeresi ile Encümeni
mize tevdi buyurulan ve Askerî Temyiz Mah
kemesince Adliye Encümenine tevdi kılman 
mahkûmiyet dosyası üzerinde yapılacak tetki-
kat ta; 

SIK- mevzuu olan matbuanın asla gizli olma-
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dığını zira gizliliğine ait hiçbir işareti ihtiva 
etmediği gibi Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi
nin imzasını ihtiva eden (Serbest satılan Ame
rikan broşür ve Askerî Talimatnamelerini) gös
terir bir listede kayıtlı olduğunu ve bu liste
nin dosyasında mevcut bulunduğunu ve hak
kındaki ilk hükmü veren hâkimin de kendisini 
tevkifhaneye ziyarete gelerek bu cihette zühul 
ettiğinden bahisle vicdan azabı çektiğini be
yan etmiş bulunduğunu ve bu hususu ispat 
için 10 tane şahidi olduğunu, keza Temyiz Mah
kemesinde dosyasını tetkik eden Raportör Hâ
kimin Erkânı Harbiyede bulundukları zaman 
aralarında geçen bir hâdise dolayısiyle kendi
sine kin beslediği gibi, halen de istidasında 
açıkladığı bir hâdise dolayısiyle 28 nci Tümen 
Âmiri Adlîliğinde, aralarındaki bir iftira dâ
vasının derdesti tetkik bulunması itibariyle bu 
şahsın yaptığı tetkikatm ne derece sıhhatli 
olacağını yüksek takdirlerine arz etmek sure
tiyle hâdisede casusluğa teşebbüs suçunun da
hi bahis mevzuu olmadığını beyanla; gazete
lerden bâzılarının maksatlı yayınları tesiri al
t ında; mezkûr delâil tahlil ve münakaşa olun
maksızın verilen ölüm kararının, istinadetmek-
te bulunduğu esbabı mucibenin kanunun ruhu

na, usul, esas, hak ve adalete mugayir bulun
ması itibariyle arz ettiği hususat nazarı dikka
te alınarak masumiyetinin tesbiti talebini ih
tiva eden 28 . I II . 1955 tarihli istidası tetkik 
ve müzakere olundu. 

Bahis mevzuu ölüm cezası filhakika Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 26 ncı maddesine tevfikan; 
Yüksek Meclisin 1940 sayılı Kararı ile tasdik 
olunup 11 Nisan 1955 tarih ve 8978 sayılı Resmî 
Gazete ile de neşrolunmuş bulunması itibariyle 
müttehaz 1757 sayılı Kararımız tamamen isabet
li ve kanuni bulunmuştur. Bu bakımdan Umu
mi Heyetin Yüksek tasviplerine sunulmak ve 
müstacelen ve takdimen görüşülmek üzere key
fiyet işbu mazbatamızla, saygılarımızla arz olu
nur. 
Arzuhal Encümeni Reisi Bu Mazbata Muharriri 

Konya Erzincan 
A. F. Ağaoğlu T. Şenocak 

Kâtip 
Elâzığ Afyon Karahisar 

8. Toker S. Koraltan 
Çorum Edirne 

H. Ortakctoâlu O. Köprülü 
Edirne Mardin 

H. Maksudoğlu R. K. Timüroğhı 
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