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Şimdi, bunun ehemmiyetini bir nok
tada izah etmek üzere bazı rakamlar ver
mek istiyorum. Bizde, bütün bu mevzu
at, her yönüyle çok ince şekilde düzenlen
miş ve birçok noktalar, değişen kanunlar,
ana kanunlara adapte edilmek suretiyle
tek bir metin haline getirilmiştir. Bir tek
örnek vermek gerekirse, bunların içerisin
de sadece Emekli Sandığıyla ilgili kanun,
1930'lardan itibaren, 126 defa değişmiş ve
bu 126 defa değişiklik, ayrı metinler ha
linde, ayrı kanun maddeleri halinde geç
mekteydi. Şimdi, bunların hepsinin teker
teker orijinal metne işlenmek suretiyle tek
bir metin haline getirilmesini de bir tek ör
nek bakımından sizlere arz etmek istiyo
rum; bu, büyük bir çalışmayı gerektiriyor.
Şimdi bu durumda, halen mevcut ka
nunlarımız, bütçe kanunları 3 232 adet,
anlaşma onaylanmasına dair kanunlar
1324 adet ve bir de özel kanunlar 541 adet
olmak üzere ayrı statülerde görülmekte ise
de, esas itibariyle, 3 424- tane olan ana ka
nunun şimdi 1 657 tanesi bu şekilde yü
rürlükten kaldırılmak suretiyle, geriye
1 767 adet ana kanun kalıyor. Bunun içe
risinden de 1 067 tanesi, yine bu değişen
kanunlarda diğer ana kanunlara ilaveler
yapılmak ve aplike edilmek suretiyle şim
di şu anda ana kanun olarak tam 700 adet
kanun kalmış oluyor.
H A L İ L O R H A N E R G Ü D E R (İs
tanbul) — Bütün Türkiye'de.
A D A L E T BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Devamla) — Bütün Türkiye'de
ana kanunlar. Bunlar da 7 cilt halinde föyvolant sistemiyle yayımlanmış ve bütün
her tarafta, gayet sade ve her türlü kanun
lardan istifade edilecek tarzda, bütün hu
kukçuların, bütün adliyelerin hizmetine
sunulmuş oluyor.
Şimdi, bu şekildeki bir çalışmayı ya
pan kişileri her şeyden önce kutlamak ge
rekirken, bu şekildeki bir çalışmayı kü
çümsemek ve bunları çok değişik nokta
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larda eleştirmek, bence biraz insafsızlık
oluyor. Bütün bu noktada çalışan arkadaş
ların hepsini, ben yine, Hükümet adına
teker teker kutluyorum ve bu şekilde otuzdokuz yıldır tamamen nazariyatta kalıp,
hiçbir şekilde faaliyet gösterilmeyen bu şe
kildeki kanunların sadeleştirilmesi ve yü
rürlükte tatbik kabiliyeti kalmayan kanun
ların kenara çekilmek suretiyle ana kanun
ları ortaya çıkarma çalışmalarına emeği
geçenleri kutladığım gibi, bundan böyle
de hukuk alanında hakikaten bir devrim
niteliğinde, kanunların sadeleştirilmesi ni
teliğinde olan çalışmaları Yüce Meclisin
takdirlerine sunuyorum.
Bu çalışmaların Yüce Meclisçe de
onaylanarak tekrar yürürlüğe gireceğine
inancımı tekrarhyoi", hepinize saygılar su
nuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Bakan.
Efendim, tasarının tümü üzerindeki
müzakereler bu suretle tamamlanmış bu
lunmaktadır.
Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
1 inci maddeyi okutuyorum:
Uygulanma İmkânı Kalmamış
Olan Kanunların Yürürlükten
Kaldırılması Hakkında
Kanun Tasarısı
M A D D E 1. — İlişik listedeki konu
lar yürürlükten kaldırılmıştır.
BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde
söz isteyen var mı efendim? Yok.
Oylamaya geçmeden önce, 1 inci
madde konusunda bir açıklama yapmak
istiyorum: Hatırlayacağınız gibi, bildiği
niz gibi, maddeye bağlı cetveller çok uzun
dur. Daha önce bütün arkadaşlarımızın
dolaplarına dağıtılmış olup, okunması tah
minen yedi saat kadar sürecektir. Bu iti
barla, bu cetveller ve bunların, yanlışdoğru cetveli 81 sıra sayısı ile basılıp 11
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