
D Ö N E M ; 1 C Î L T ; 15 TOPLANTI : 2 
| > » » « » « « « » « 1 « «in 

CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

• « <•» II 

Yüz Ondördüncü Birleşim 

1 . 10 . 1963 Salı 

1. 

2. 

3. 
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ı. •— Samsun Üyesi Fethi Tevetağlıf-
nun, Tutanak dergilerinin basılışının ge
ciktiğine, bunların zamanında ta'bı ve tev
zii hususunda gerekli tedbirlerin alınması 
lüzumuna işaret ve 19 . 9 . 1963 günlü 
110 nen Birleşimde, Ankara Üyesi Niya
zı Ağırnaslı'nm Ortak Pazar konusunda
ki konuşmalarında kendisinden «Ameri
kalılarla içtimai münasebetler tesis eden» 
tarzında bahsettiği halde basına verdiği 
metinde «Amerikalılarla ailevi yakınlık
lar tesis eden» tâbirini kullandığını, ne 
kendisinin ve ne de ailesi mensuplarının 
hiçbir veçhile yabancılarla ailevi bağlan
tıları bulunmadığına ve bu tarzdaki ha
reket ve beyanları tayip ettiğine dair de
meci 21:22 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 22 

x. — Vazife ile yurt dısma gidecek olan 

içindekiler 
Sayfa 

(.Mastırına Bakanı İhsan Şeref DuraVh, 
tümüsüne kadar, Tarım Bakanı Mehmet 
İzmen'in vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/247) 22:23 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı Nurettin Ardıç-
oğlu'na dönüsüne kadar, Devlet Bakam 
ve Başbakan. Yardımcısı Hasan Dinç-
er'in vekillik edecvğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/246) 23 

3. —• Crfa Üyesi Vas.fi Gerger'in, C. 
H. Partisinden istifa ettiğine dair yazısı 23 

4. — İstiklâl Savaşma iştirak eden 
M. lül'inioğlu M". Kifat Özaydm'a vatani 
hizmet tertibinden maaş tahsisine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyon
ları raporları (M. Meclisi 2/281; C. Sena
tosu 2/106) (S. Sayısı: 297) 23,65:67 

5. — Birinci Dünya ve İstiklâl Savaş
larına iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet. 
Fahri özeelik'e vatani hizmet tertibinden 
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Sayfa 
maaş tahsisine dair kanun teklifinin. Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe komisyonları raporları (M. Mecli
si 2/285, C. Senatosu 2/107) (S. Sayısı : 
298) 23,68:69 

5. — Görüşülen işler 
Sayfa 

23 

1. -— Tapulama kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/211 C. Senatosu 
1/260) (S. Sayısı: 286) 23:64,70:72 

)>&<( 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
görüşüldü ve tasarının kanunluğu kabul edildi. 

İ086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 494, 495, 496, 497, 498, 499 ve 187/6 
ncı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun teklifi görüşüldü ve teklifin ka-
nunluğu kabul olundu, 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet Aydin
erin, Tapu kayıtlarından hukukî kıymetini 
kaybetmiş olanların tasfiyesine dair 1515 sayılı 
Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi; 

İstiklâl Savaşma iştirak eden M". Hilmioğlu 
M. Rifat Özaydm'a vatani hizmet tertibinden 
maaş tahmisine ve 

Birinci Dünya ve İstiklâl Savaşlarına işti
rak eden Fcraeullahoğlu Ahmet Fahri Özee-
lik'e vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine 
dair kanun tekliflerinin reddine dair Bütçe 
Komisyonu raporları 'kabul edildi. Açık oylama
larımla yeter sayı sağlanamıyan teklifler gele
cek birleşimlerde tekrar oya sunulacağı bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifinin gö
rüşülmesi için Genel Kurulun 4 Ekim 1963 
Cuma günü saat .10 da toplanması kabul edildi. 

Kesit Siyah, vu 
Mustafa Dilek haklarındaki ölüm cezalarının 

yerine getirilmesine dair kanun tekliflerinin bi
rinci görüşülmesi bitirildi. 

Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve 
görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci maddesi

nin sonuna bir fıkra eklenmesine; 
Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşebbüsleri

nin bir 'kısım borçlarının tahkimi hakkındaki 
Kanunun 6 ncı madesinin değiştirilmesine ve 

Sivas Kongresince seçilen Temsilci Heyeti 
üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bi
rinci Döneminde bulunan üyelere vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarılarının görüşülmesi, ilgili Bakanlar 
bu Birleşimde hazır bulunmadıklarından, İm
de faya mahsus olmak üzere, gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve yargıla
ma usulleri hakkındaki Kanuna ilişik (1) sa
yılı cetvele bir kadro eklenmesine dair kanun 
tasarısının. müzakeresine başlanarak, gerekçesi 
okundu. Komisyon başkan ve sözcüsü hazır bu
lunmadığından tasarının görüşülmesi gelecek 
Birleşime bıra'kıldı. 

I Kkiın 1963 Salı günü saat 14 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkan vekili 
Sırrı Attılan 

Kâtip 
Amasya 

M acil Zer en 

Kati]) 
Gaziantep 

Nizamcttin Özt/iil 
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C. Senatosu B : 114 1.10 .1963 O : 1 
SORULAK 

Sözlü .soru 

1. -— ('umhuriyet Senatosu Hlâzıg Üyesi Ka
sım Giray'm, Bakanlık üsl kademe memurla
rına dair sözlü soru önerce .s i, Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. (0/228) 

Yazık soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh

met Ozgüneşın, Kayseri'nin Gaziosmanpaşa ma
hallesinin imar plânına dair yazılı soru öner
gesi, İçişleri ve îmar ve İskân Bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (7/110) 

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

BAŞKAN — İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Sakıp Önal (Adana), Macit Zeren (Amasya) 

BAŞKAN" — Birleşimi açıytorum. 

BAŞKAN" -— Yoldaıma yapılacaktı!'. 
(Yoklama yapıldı.) 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. O tu
ru m u a ç ıy o ıaını. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

/. — Samsun Üyesi Fethi T ev et oğlu, Tuta
nak dergiler inin basılısının geciktiğine, bunların 
zamanında tabı re tevzii hususunda gerekli ted
birlerin alınması lüzumuna işaret ve 19 . 9 . 1963 
günlü 110 ncu Birleşimde, Ankara Üyesi Ni
yazi Ağırnaslının Ortak Pazar konusundaki 
konusmal'arında kendisinden «Amerikaldarla iç
timai münasebetler tesis eden» tarzında bah
settiği halde basına verdiği metinde «Amerika
lılarla ailevi yakınlıklar tesis eden» tâbirini 
kullandığını, ne kendisinin ve ne de ailesi men-
suplannın hiçbir veçhile yabancılarla ailevi bağ
lantıları bulunmadığını ifade ve bu tarzdaki 
hareket ve beyanları tâyibettiğine dair demeci. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) - Gün
dem dışı ve gayet kısa olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 

FETHİ TEVETOĞLÜ (Samsun) — Meclis 
tutanakları baklanda ve bir de bir cümlenin tas
hihi hakkında. 

BAŞKAN —Buyurun. 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun:» — Muh

terem Başkan, çok mubterem senatör arkadaş
larım, Meclis tutanaklarımız üzülerek ifade ede
yim ki; üç, dört ay geç olarak basılmakta ve biz
lere üç, dört ay sonra ulaşmaktadır. Bunun bir
çok teknik mazarratları ve çalışmalarımızı zor
laştıran engelleri mevcuttur. Takdir buyuru-
lur ki; bilhassa Avrupa parlâmentoları ile mu
kayese edilirse, tutanaklar günü gününe sena
törlerin ve milletvekillerinin emrine amade, tet
kiklerine arz edilebilir bir vaziyette olmalıdır. 
Bunun pek çok mahzurları bugüne kadar ki, 
çalışmalarımızda hakikaten bize müşkül durum
lar ve sonuçlar tevlidetmiştir. Bu bakımdan 
kadro mu genişletilecek? Başka teknik vasıtala
ra mı müracaat olunacak? Her halde zabıtların 
daha muntazam, daha kusursuz ve noksansız tu
tulması hususu temin edilmeli ve bilhassa tab 
işleri muhakkak organize edilmek suretiyle bu 
iş düzene konmalıdır. Ayrıca burada zabıt kâ
tipliği yapan, kıymetli genç, kâtip arkadaşlar 
da Senatonun üyelerini bir bir, yegân yegân ta
nımaları şarttır. Zira konuşmalar sırasında bu
lundukları yerden konuşan veya bir söz sarp 
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C. Senatosu B : 114 
eden senatörün sözleri, aynen zapta geçmelidir 
ki; tutanaklarımız hakikate uygun olsun. 

Bu vesile ile ve üzüntü ile burada bundan 
birkaç oturum evvel yapılmış bir konuşmada ge
çen bir cümlenin Tutanak Dergisine o şekilde 
zapta geçtiğinden, tashihini lüzumlu gördüğüm 
için bu vesile ile ayrıca bir iki dakikanızı almış 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşları'm, Ortak Pazara mem
leketimizin katılışı dolayısiyle huzurunuzda yap
tığımız bir konuşma yüksek teveccüh ve tasvip
lerinize mazhar olmuşken diğer bir senato üyesi 
arkadaş, bu konuşmayı vesile ederek burada ce
vabi mahiyette veya kendi partisinin sözcülüğü
nü yaparak diğer bir konuşmada bulundular. 
Bu konuşmasında zapta gecen bir cümle aynen 
şudur: «Amerika ile içtimai yakınlıklar tesis 
eden Sayın Fethi Tevetoğlu liberal ekonomi 
otoritelerinin kitaplarından tercüme ettirdiği
miz satırları ve Amerikan iş adamlarının son ay
lardaki beyanlarını ve tenkidlerini tahkik bıı-
yursalardı, daha ihtiyatkâr bir dil kullanmış 
olacaklardı.» 

Burada Amerika ile içtimai yakınlıklar leşin 
eden sözünü dinlediğim veya duyduğum zaman: 
iki senedir Dışişleri Komisyonunda ve NATO 
Parlömanterleri Grııpu Başkanı olarak vazife 
gördüğüm sırada yaptığım hizmetleri zikredi
yor düşüncesi ile buna bulunduğum yerden ge
rekli reaksiyonu veya cevabı vermek lüzumunu 
hissetmedim. Fakat, üzülerek ifade edeyim ki, 
bir senato üyesinin haysiyet ve şerefine yakış-
mıyacak bir metotla basma aynı arkadaşın ver
diği metinde bu cümle, «Amerika ile ailevî ya
kınlıklar tesis eden Sayın Tevetoğlu» şeklinde 
tahrifle, tezvirle ve iğrenç bir iftira ile değişti
rilmiş ve altında bâzı mânalar saklı bulunarak 
basına verilmiş bulunmaktadır. Yaptığım tah
kikata göre, daha önce solcu bir gazetenin, be
nim bir evlâdımın bir Amerikalı çavuş ile evli 
olduğunu yazması ve Bizim Radyo denilen Kı
zıl Moskof radyosunun da bu sözü tekrarlamış 

1.10 • 1963 O : 1 
bulunması, bu arkadaşın da aynı cümleyi, bura
da huzurunuzda «içtimai münasebetler tesisi» 
fakat, gazetecilere verdiği beyanatta da «ailevî 
münasebetler tesisi» şeklindeki ifadesini hayret
le ve teessüfle gördüm. 

Benim evli evlâdım bulunmadığı gibi hiçbir 
ecnebi unsurla, memleketle ve milletle de bu şe
kilde ailevî, sülâlemde veya ecdadımda en ufak 
bir yakınlık yoktur. (Sağdan, bravo sesleri) 

Bu metoda ve Ibu şeikiljdeiki yalana ve 'tez
vire tovesisail ettiği için de Ibu ai'kadaışın Ibu hu-
isustaiki davranışını huzurunuzda. ıhir 'kere dalha 
teessür ve teessüfle zapta geçirme!k istedim. 
Eğer, tutaııaklarıimız, halkilkateıı ibize guinıü. gü
nüne, yeti#'i'ilii'se, bu memlekette biıiçiolk şey
ler yapmaya, cüret eden ıbu tip insanlar, ibu şe-
Ikîlklclki metloidiara başvurmaya bir dallıa cesaret 
ek le«m iye e eki erdir. Hümıetleıfefle.. (Sağdan al-
'kuşlar) 

BAŞKAN — Say in Tovetıoğlu'nun jbeyanı-
nın, tutanaklara aidolaıı kısmına şimdi cevap 
arz edeyi m. Tutanalkların tajbî ve yaiyını doğru-
kîaııı doğruya Millet Meclisi tarafı nidan tanzim 
ve tertip ekldUmelkteldir. (hımlhımlyıet ıSeuatosu-
nun bunkla. 'bugüne kaklar bir tcLsüri maalesef 

Ve ;I)1!Z (I Midileri gübi Ibu n dan 
<ıikaı 

ioi anıamışı ıı 
şikâyetçiyiz. Uğcr, Teşkilât Kanunu çı'kar ve 
/tasavvur ettiğiniz veçhile matibaa üzerimde, tu
tamlık üzerinde tesirlimiz it emin edilirse; üııııit 
öderim 'ki, ıbu suretle arzuları yerine getirilmiş 
'olacalk'tıi'. Kendilerine iıştıiraik ediylorum. 

MKHMRT ÜN Ab 1)1 (Adana) — tzaihaltınnz, 
'tatmin etmedi ibaşlkaıı beiy. T.iB.M. Meclisinin 
Iher faaliyetime Senatonun da aynı halkla 'karış
ın alk hakikidir. Bu hakikin istim ali de Yükse.k 
İviyaisete düşer. 

BAŞKAX — tiğer, Yıülklsidk Riyasette bu mev
zuda, bir vaızife toreklldıüp eldıil'iıp, ypmaımışisa bu
nu i:zalh edersiniz. Ve yeni seiçimjde kendilerin-
deu itimadınızı esirgersiniz. Vaıpılacalk tba§lka 
Ibiıişeıy yolktur. 

(itindeırıii geçiıyıoruz. 

BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ulaş
tırma Bakam thsan Şeref Dura'ya dönüşüne ka
dar, Tarım Bakanı Mehmet tzmen'in vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/247) 

BALKAN — Riiyaseticumiıur tezlkeresi var, 
'(rtutujyioru'm. : 

'Ouimlhuriyeit Senaltoısuı BaşIkanlİLğına 
Vaızife ile yurt dıışına güden Turizm ve Ta

nıtıma Bakanı N'ureltt'iin Ardıiçioğlu'ımn dönüşü-
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O. Senatosu B : 114 
ne fca'dar kıentdisiine, Devılet Bakanı ve Başfba-
Ikan Yardınııcıisı Halsaaı Dinejerlin velkill'ilk elttoıeısd-
nin, Barbakanın teMitfi üzerine, nmwaifılk gömil-
mıüş oHduğunu arz ederim. 

OiMiihıııibaışIkanı 
Cemal Günsel 

BAŞKAN —• Ittılaınıza .arz olumm<u§!tur. 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Nurettin Ardıçoğlu'na dönüşü
ne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Hasan Dinçer'in vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/246) 

BAŞKAN — Tezkehoyi dkultuyorum. 

Cuımlhuriyelt Senatosu Başkanlığına 
Vadilfe ile yurt dışına, gildeeeik olan Ulaştır

ma Balkanı İhsan Şeref Dura'nm Idönüşlüne 'ka
dar 'kendisine, Tarımı Balkanı Melhmet tzmen'm 
velkillik dtimjestiın'in, Baışfbalkanın tefelfi üzerine, 
nıuivafuk görülıMiş okluğunu arz ederim. 

Ouımihuılba^ka n ı 
öamal Günsel 

BAŞKAN — Itltılanıza arz ed'ilimi^tir. Te
menni ekleriz !ki, Dışarıya gedenler, gelenlerden 
ıda'ha faızla olmaisın. 

3. — Ur fa Üyesi Vasfi Gerger'in C. H, Par
tisinden istifa ettiğine dair yazısı, 

BAŞKAN —. İstifanameyi okutuyorum. 

1.10.1963 0 : 1 
Ouimlhuriyet Senaltloisu Ylülklselk Başkanlığına 

Mensup bulunıduğum. Cunıftıuraiyet Halk Par-
tisiıılden MMa etltiiğıimi arz etler gereğine mıü-
işaadellerini sayîgılarrmTa rica ederüım. 

I M a 
Vasfı Gerjger 

BAŞKAN — Jttılanıza arz olunmuştur. 

i. — İstiklâl Savaşına iştirak eden M. Hil-
mioğlu M. Rifat Özaydın'a vatani hizmet terti
binden maaş tahsisine dair kanun teklifinin 
Jllillet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
komisyonları raporları (M. Merlisi 2/281; 
C. Senatosu 2/106) (S. Sayısı : 297) 

BAŞKAN — 297 S. Sayılı kanun teklifi ge-
f;;'iı birleşimde acık oya arz edilmiş fakat ekse
riyet olmadığından bu birleşim tekrar acık oy
larınıza arz edilecektir. 

.->. — Birinci Dünya ve İstiklâl Savaşları
na iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet Fahri 
Özçe'lik'e vatani hizmet tertibinden maaş tahsi
sine dair kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları rapor
lun (M. Meclisi 2/285, C. Senatosu 2/107) (S. 
Say m : 298) 

BAŞKAN — Yine bu kanun teklifi de geçen 
bileşimde îı<jık oya arz edilmiş, ekseriyet olma
dığı için bu birleşim tekrar açık oya arz edile
cektir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Tapulama kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 

1/211, C. Senatosu 1/260) (S. Sayısı : 286 
ve 286 ya ek) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin öncelikle görüşülecek işler arasm-

1) 286 S. .Sayılı basmayazı 10 . 9 . 1963 ta
rihli 107 nci Birleşim ve 286 ya ek basmayazı bu 
birleşim tutanağı sonundad.ır. 

da bulunan tapulama kanun tasarısının soru
lardan önce görüşülmesi hususunun oya konul
masını arz ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Kâmil Coşkunoğlu 

BAŞKAN —• Oya sunacağım, ancak, buna 
lüzum yoktur. Bütün bakanlar seyahattedir
ler. Ma&mafih takriri oyunuza sunacağım. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sırada olan Tapulama Kanununun müzake
resine geçiyoruz. 
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C. Senatosu B : 114 
Tapulama Kanununun 20 ye yakın maddesi 

komisyona gitmiştir. Bunların hepsi komisyon
dan gelmiş bir kısmı değişmiş, bir kısmında d'a 
komisyon metinde ısrar etmiştir. 

Efendim, rapor 4 sayfadan ibarettir. Ev
velce tevzi 'edilmişti. Tekrar okunmasına lü
zum var mı? Tekrar okunmasını arzu edenler... 
Etmiy enler... Okunmasına lüzum görülmemiş
tir 32 nci madde tadil en gelmiştir. 

Tapulama kanun tasarısının tekrar deği
şen nıaddebrini okuyoruz. 

(Tadilli 32 nci madde) 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Mülkiyet hakkının tesbitindeki esaslar tapuda 
kayıtlı gayrimenkuller 

MADDE 32. — Gayrimenkul tapuda kayıtlı 
iso : 

a) Bu kanunda zilyed lehine mevcut hüküm
ler mahfuz kalmak şartiyle, kayıt sahibi, kayıt 
sahibi ölmüş ise mirasçıları adına ve eğar mi
rasçılar tâyin olunamazsa ölü olduğu yazı i m ak 
suretiyle kayıt sahibi adına tesb.it edilir. 

Mirasçılardan biri veya birkaçı; mirasçıların 
ve hisse miktarlarının tâyinini itiraz müddeti 
içinde dâva .voliyle tapulama hâkiminden t ak
dedebilecekleri gibi murisin ölüm tarihine güre 
aranılacak belgelere istinaden idareden de isti-
yebilirler. 

Bıı takdirde intikal işlemi ibraz edilecek bel
ceye istinatla henüz kütükler tapuya devredil
memiş ise tapulama müdürü, devredilmiş ise ta
pu idaresi tarafından yapılır. Bu suretle yapı
lacak intikal muamelelerinin İntikal Hare ve 
Resmi alınmayıp 69 ncu madde tatbik olunu/. 

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

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

c) Kayıt sahibi veya mirasçılarından başka
sı zilyed bulunuyorsa, zilyed kayıt sahibinden 
veya mirasçılarından veyahut bunların (mümes
sillerinden gayriresmî surette temellük ettiğini 
bunların beyanı veya her hangi bir belge ile ve
ya bilirkişi veyahut şahit sözleriyle tevsik ettiği 
ve ayrıca en az on sene müddetle zilyed bulun-
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duğu takdirde zilyed adına tesbit olunur. Gayri
resmî satış, noterden tasdikli belge ile ispat edil
diği takdirde, zilyedlik süresine bakılmaksızın 
zilyed adına tesbit ve tescil yapılır. 

d) Kayıt sahibi veya mutasarrıfı yirmi se
ne evvel vefat etmiş yahut gaipliğine hüküm ve
rilmiş veyahut tapu sicilinden malikin kim ol
duğu anlaşılamamış olduğu anlaşılmamış ise, ni-
zasız ve fasılasız yirmi sene müddetle ve malik 
sıfatiyle zilyed bulunan kimse adına tesıbit olu
nur. 

HİDAYET AYDİNİ']E (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenler-
den, .buyurun Sayın Aydıner. 

HİDAYET AY 1)1 NER, ('(^umhurbaşkanınea 
S. Ü.) — Efendim, 32 nci maddede bir hüküm 
var. Siz İstanbul'dasınız, taşradasınız, memleke
tinizde1 bir araziniz var, babanız üzerine mukay
yettir. Tapulama geliyor, iki şahit veya bilirki
şisi vardır. Bu iki şahit diyor ki: falan zat İstan-
bulYla asker, falan zat tahsilde, falan zat gitmedim 
evvel bu arazi babası tarafından satılmıştır. 10 
senedir, bu tapu kaydı ortada duruyor. Fakat ta
pudaki bu kayıt, yalnız iki yalancı şahidin boya
nı, veya her şeyi bildiği zannedilen, bilirkişinin 
beyanı ile ortadan kalkıyor. Arkadaşlarım, bir 
Garp filozofu, c]ov ki; «dil namiyle mâruf, insa
nın ağzında dönen bu etten mamul kürek, haki
katleri söylemekten ziyade hakikatleri gizlemek 
için işler.» Şimdi, babamızın üzerinde tapu kay
dı var. Bu tapu kaydı iki şahidin beyaniyle orta
dan uçuyor. Öyle ise tapuya, hiç. lüzum yok. Şa
hit gelsin, işi tamamlasın, bitirsin, gitsin. Riz bir 
gayrimenkulun sahibi olarak, bu mülkiyetin mu
hafazası için, gayrimenkul üzerine çadır mı kura
cağız, 3 - 5 dönüm .ver için bekçi mî tutacağız?. 
Devletin tapu kaydı vardır. Buna nıüstenidolan 
bir, İki şahıs, yahut bir bilirkişi bu kaydı ortadan 
kaldırarak. Bu tapulamada, bilirkişi dinlenmesi 
meselesi gayet entcrasandır. Bir adam ki, tapusu 
yoktur, ama tapu hakkında her şeyi, her muame
leyi bilir. İşte bilirkişilerin beyaniyle tapuda mü-
seeeel hakkınız yanıyor. 

Binaenaleyh, bunun mahzuru ortadadır. Bu 
mahzuru ortadan kaldırmak için ben 32 nci mad
deden, «veya bilirkişi veya şahit» kelimelerinin 
kaldırılmasını rica edivorum. İstirhamım budur. 
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(Jok rica ederini, bir tapu kaydı, muhtemelen ya
lan şahadet veyahut aynı veçhile yalan beyan ve
ya menfaat sebebiyle yalan söylemesi muhtemel 
olan bilirkişilerin beyaniyle ortadan kaldırıla
maz. Eğer hakikaten bir gayrimenkul iktisab-
edilmişse bunun gerçek iktisabını zaten Kanunu 
Medeninin 039 ucu maddesi tâyin etmiştir. On
ları ispat eder. Kendi namına kaydettirir. Efen
dim, burada kayıt sahibinin aleyhim», bu kayıt
ları tamamen keenlemyekfuı addedecek bir keş
mekeşe meydan verilmemesi için «veya bilirkişi 
veya şahit» kelimelerinin kaldırılmasını rica edi
yorum. 

BAŞKAX — Daha evvel söz almış bulunan, 
Sayın Saim Sarıgöllü. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem Başkan, Muhterem Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri, mevzuu müzakere Kanunun 32 nci 
maddesi, Komisyon tarafından geri alınmış ve 
gerekli tadiller etrafı ile düşünülerek, yapılmış
tır. M'nhterem arkadaşlarım, bunun üzerine 10 
senelik bir müruru zamanın kifayetsizliğinden 
bahsederler ve derler ki, şayet birisi Amerika'
ya gitmişse, iki tane şahitle bir tescil muamelesi 
yapılır Ne yapsın? Bu, 10 senelik müruruzaman 
müddeti, kanunlarımızın kabul ettiği yeni bir 
müddet değildir. Bundan evvelki Arazi Kanu
nunun 78 nci maddesi de aynı 10 senelik müd
deti kabul etmiş ve müruruzaman meselesi, 
o zaman hakkı karar diye kabul edilen, doğru
dan doğruya tapu dairelerince yapıl irmiş ve ya
pılmış. 

Binaenaleyh doğrudan doğruya tapu daire
lerince yapılan ve 10 senelik müruruzamanla zil-
yedlikten tapuya intikal eden mülkiyet namı al
tındaki hak, bu defa bir heyet tarafından tesbit 
ve aynı zamanda itiraz hakkı da tanınmış bulu
nuyor. Kanunun sureti şevkini mütalâa etmedik
çe; bu müddetler üzerinde katî bir neticeye var
mamıza imkân yoktur. Medeni Kanun ne yap
mış?. Ondan evvelki bütün hükümleri, arazinin 
taksimi şekillerini, meriyeti, hepsini kaldırmış 
ve bir tek hususa inhisar ettirmiş. Medeni Ka
nunun 039 ucu maddesi o şekilde hüküm sevk 
etmiştir ki; tapuda kayıtlı bulunup da bilinmi-
yen kimseler hakkında da müruruzamanı kabul 
etmiş. Halbuki burada 32 nci maddenin istihdaf 
ettiği gayelerin başında, zilyedlik bir nevi ha
ricen ferağ muamelesi ihtiva etmektedir. 
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Yani zilyedlik hakkının satışı suretiyle tapu

da tasarruf kaydı değiştirilmeksizin, el değiştiril
miş .gayrimenkul lerin durumunun tashihi, istih
daf edilmektedir. Bu 10 senelik müruruzaman 
15 seneye1 çıkabilir. Fakat mevzubahs.jJan şey, 
ispat vasıtalarının genişliğidir. Memleketin rea
litelerine de uygundur. Binaenaleyh, kanunun 
heyetiumum iyesini mütalâa ettiğimiz zaman ga
yet tabiî ki, ispat vasıtaları arasında şahitliği 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu aynen *ka-
bul etmektedir. Tapunun iptali dâvası açılma
maktadır. Kayıt tashihi dâvası değildir. Zilyed
lik sebebiyle ve müruruzamanla, bir iktisabın de
lili olarak, şahit ikame edilmesini kabul etmek
tedir. Ne yapalım ki, memleketimizin şartları bu
nu icabettirmektedir. Bir an yapmadığımız tak
dirde, güçleştirdiğimiz takdirde, ne olacak? Güc-
1 eştirdiğimiz takdirde öyle hâdiselerle karşı kar
şıya geleceğiz 'ki; memlekette halen mer'i olan 
bâzı padişah iradelerine karşı halen muhtelif 
mahkemelere başvurulmaktadır. Mcvzubahs-
olan ne, irade kanun mahiyetinde midir, d-eğil 
midir? Bu sefer, merci tayini ile karşılaşıyoruz. 
Meselâ, bir hâdiseye muttali oldum, 320 tarihli 
bir irad^e var. Bu irade, kanun hükmünde değil
ken, nasıl nıûtâ bir hüküm olabiliyor? Veya 
mahkeme nasıl tetkik edemiyor? Bu ancak, hu
kukçuların, hukuk nosyonu içerisindeki bir espri 
mücadelesi veya mahkemesi halindediı. Hal
buki mevcut kanun arazi tahriri mahiyetinde bile 
olsa zilyedlik tapu kayıtlarının düzenlenmesi, 
hem tapu bakımından hem maliye bakımından 
•ve hem de ileride getirilmesini beklediğimiz top
rak reformu mevzuunda lüzumlu kayıtları ihti
va etmektedir. Bu itibarla, muhterem arkadaşla
rımdan istirhamım şu; belki bâzı haklar zayi ola
bilir. Ama bâzı hakların ziyaı, umumun men
faati, umumun durumunu tayin v-e bir şekli ile 
tesis edilecek bu kanunun gecikmesinde zannını-
ca bir faydaya varılamıyacaktır. Bu itibarla, is-
tisnaen âmmenin menfaati karşılaştığında umu
mi menfaati tercih etmek iktiza eder. 

Kaldı ki; her zaman bu iptal dâvası mümkün
dür. Yâni haklı bir kişi iıer hangi bir hiylei 
şer'iye ile tapudaki .kaydı, kendi adına veya 
başkası adına zilyedli'kle intikal etse; dâva aç
mak hakkı bitmiş değildir. Ama yine müruru
zaman içinde dâva etmemiş, aç.maımşsa, izin ve
relim de arazi ile alâkası olmıyan bu şahsa illâ 
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da biz soni tapu kaydı il o malik diye gösterece
ğiz, gayretinde bulunmıyalım. 

Binaenaleyh, bir an evvel su kanunun çık
ması ve daha eğer başka tehlikeli veyahut da hak
ka münâfi hususlar varsa, ancak, onların ileri 
sürülmek suretiyle1 müzakeresinin cereyanını yük
sek heyetinize arz ederim, kaygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyonca reddedil iniş olan 
kanun teklifleri hakkında oy kullanmıyan üye
ler varsa oylarını kullansınlar. Oylama işlemi 
bitmiştir. 

Buyurun Sayın Eyidolan. 
AKİF EYİ'DO'ttAN (Zonguldak) — Sayın 

Başkanım, çok aziz ve «muhterem arkadaşlarını, 
müzakere ettiğimiz kanun tapulama kanunudur. 
Bununla maksudolan, tapusu hulunmıyan ara
ziyi, kolay yoldan tapuya bağlama kanunudur. 
Bu, memlekete, millete, çiftçiye çok büyük kolay
lıklar sağlıyaeaktır. 'Kanunun gerekçesinde, Sa
yın Bakanın ve sözcünün izahlarında da beyan 
ettiği veçhile, Türkiye'mizde ziraat arazisinin 
binde ikisi ancak tapuludur. Binde 998 i bu ka
nunla yeniden tapuya bağlanırsa ,bu neticeyi 
öpüp, başımıza koyalım. Binde iki tapuya bağlı 
araziye gelince bunlar hakkında, ,bu kanunla is
tisnai hükümler getirirken gcl.ici, geçici mahke
meler hükmiyle, bilhassa Kanunu Medeniden 
sonra bedeli tediye edilerek iktisabedilmiş, ta
pulu mallar veyahut yine Medeni Kanunumuza 
göre vereseye1 intikal etmiş tapulu malların üze
rinde Medeni Kanım hükümlerini ketmetmiye-
lim. Asıl maruzatım budur. 

Binde iki tapuya .bağlı olan mallar hakkında 
ahkâmı umumiye cereyan etsin. Herkes kendi 
taıbi olduğu mahkemeye gider. 

Kanunu Medeni Hükümleri; her toprağın 
bulunduğu yerdeki yetkili mahkeme hükmü ile, 
taraflar arasında halledilsin. Bunda bir müşkül 
yok. Varsa dahi binde iki; binde 998 ini bu ka
nun zaten halledecektir. Telâşa mahal yoktur. 
Bu kanunun getireceği nimet de çok büyüktür; 
yeter. Yalnız bunun yanında tapusu elinde olan
ların haklarını heder etmiyelim. Arzım bundan 
ibarettir. Bir ufak da takrir takdim ediyorum. 
'İltifatınızı istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) —• Şahadetin ne derece makbul bir delil 
olduğunu anlamak için Türk Ceza Kanununun 
35 seneden beri bir hükmü vardır ve bunu böv-
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lece götürür. 50' liradan fazlası için şahit dinle
mez. Şimdi arkadaşımız çıkmış 50 bin liralık 
gayrimenkulu 10 sene evvel satın alınmış, 10 se
ne gelip başında çadır kurmadım, başında bekçi 
bırakamadım. Bilâhara, iki şahsı şahit gösterecek 
ve arazi benimdir, diyecek. Bu durumda benim 
devletin kanunlarına inancım nerde kalır? Mü
ruruzamandan bahsettiler. İsviçre'de iktisap, 
müruruzamanı otuz senedir. Biz bunu Kanunu 
Medeninin 639 ncu maddesi hükmüne göre yir
mi seneye indirmişiz. Şimdi burada on seneye 
indirdik. Buna da bir şey demem, ama. vesikaya 
müstenidolsun, yalnız 50* liraya kadar olan ihti
lâflarda şahit dinlenmez. 50 000 liralık gayri
menkul için 2 yalancı şahit kâfi. Bu nasıl adalet? 
Sonra bunun için hakkı dâva mevcuttur. Kazi-
yei muhkeme maddesini okuyunuz. Malı elin
den gitti. Ne münasebet, arkadaşlar, rica ederim. 
Zaten bu kanun, tapulama kanunu. Tapusuz 
olan yerler babamdan kalmış, tapu beni çağırı
yor, 10 sene evvel satılmış, elinden gitmiş, rica 
ederim, teklifimi kabul edin. 

BAŞKAN — Sayın Esat, Cağa. 
USAT ÇAÇA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Muhterem arkadaşlarım, Medeni Kanun, bir 
gayrimenkulun haricen alım satımını menetmiş 
bu hırım aktadır'. Ve memleketimizde 37 seneden 
beri bu hüküm tatbik olunur. Şimdi, bu hük
mün aksine buraya bir fıkra konmuştur. Çeçen 
sefer bunu tadil için bir takrir veriyordum. 
Takrir verileceği sırada komisyon bir parlü-
manter taktik kullanarak, maddeyi geri aldı. 
Şimdi, yine aynı noktai nazarında İsrar buyu
ruyor. Bir memlekette hukuk nizamının, tees
süs edebilmesi için, istikrarı hukuk iyeye lüzum 
vardır. Otuz yedi seneden beri tatbik edilen ve 
mahkemelerce nazarı itibara, alınan, hiç inhiraf 
edilmiyen bir kanun hükmünü bertaraf ederek 
bu hükmü kabul etmek Kanunu Medeniyi sıfıra 
indirmek demektir. 

Bendeniz bunun müzakeresi sırasında komis
yonda bulundum. Komisyon gayrimenkul işle
riyle uğraşan üç tane Temyiz Dairesi Reisini, 
mütehassıs sıfatı ile dinledi, mütalâalarını sor
du. Bunlardan yalnız Ümran Öktem Bey ko
nuştu. Ve esasında, bunun, şıı maddenin, Kanu
nu Medeninin 37 sene evvel koyduğu ve bugüne 
kadar tatbik edilegelen prensibinde bir inhiraf 
olduğunu kabul ettik. Yani bu fıkranın 
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Medeni Kanunun ahkâmı ile bağdaşamaya
cağını ifade ettiler; yalnız, realiteden bah
settiler. Memlekette zaten mevcut tapular tapu 
kaydı sayılmaz. Medeni Kanunun tavsif ettiği, 
mânada tapu değildir. Medeni Kanunda öyle 
olduğuna göre; en yüksek mahkemeden, en 
küçük mahkemesine kadar bütün gayrimenkul 
dâvalarında tapuya istinadettiler ve bıı tapu
lara istinaden hüsnüniyetin mevcudiyetinden 
veya ademi mevcudiyetinden bahsettiler. De
mek ki; tatbikatta bugünkü mevcut tapu sicil
lerimiz, Medeni Kanunun tarif ettiği tapu si
cili sistemine tamamen uygun olmamakla bera
ber, uygunmuş gibi muamele görmüştür. Buna 
istinaden birçok vatandaşlar hak kaybetmişler
dir, hak kazanmışlardır. 

İkinci ileri sürdükleri sebep, «Efendim, halk 
bir türlü tapuda muamele yapmaya alışamadı. 
Onun için muameleler tapu haricinde yapılan 
muameleler çoğaldı. Kanun bu muameleleri tas
fiye edecektir» dendi. Bu da bir mucip sebebo-
lamaz. ikide birde nesebi gayrisahih çocukların 
nesebini tashih eden kanunlar çıkardığımız 
içindir ki. Kanunu Medeninin getirdiği, medeni 
aile sistemi memleketimizde yerleşememiştir. 
Ve poligami alıp yürümektedir. Binaenaleyh, 
bir kanun alınırken, halkın temayülüne uygun 
mudur, diye bakılır. Fakat alındıktan sonra o 
kanunu büyük bir titizlikle muhafaza etmek 
lâzımgelir. Bu da aynı vaziyettedir. Kaç defa 
bu tapu harici muameleleri tasfiye için kanun 
çıktı. Bu kanıma göre siz tapulayacaksımz. Yi
ne elli sene sonra bizini yerimize buraya gele
cek arkadaşlar yeni bir tasfiye kanunu ile kar
şılaşacaklar; çünkü, bir inkılâp Kanunu olan 
Medeni Kanunu tutmasını bilmiyoruz, şimdiye 
kadar da bilemedik; bilmiyoruz ve daima bun
dan inhiraf edeceğiz. Ook rica edeceğim, Ata
türk inkılâplarından kala, kala elimizde bir Ka
nunu Medeni kaldı. Bunu da elden kacırmıya-
lım. Memleketimize Avrupalı kılığı veren, mem
leketimize Avrupa hukukunu getiren ve bizi 
Oarp'a yaklaştıran bu kanunu muhtelif vesile
lerle bozuyoruz. Temyiz Mahkemesi içtihatları 
bir yandan, vatandaşlar, bir yandan beraberce 
kanunu pensen ettik. Hiç olmazsa ; bundan son
rasını kurtaralım. Yok eğer bu kanım kendi 
bünyemize uymuyorsa; Hükümet cesaret etsin, 

Böyle etraftan dolambaçlı yollardan gidilme
sine hiç lüzum yoktur. Arkadaşlar, onun için 
çok rica ediyorum, haricen böyle bir gayrimen
kulun alım, satımına cevaz verdirecek olan fık
ranın takririne iltifat buyurunuz. Atatürk'ten 
bize kalan son eseri kurtarınız. (Alkışlar) 

TTiirm eti erimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu tapu kayıtlarını 
tanzim ve tasfiye etmeye matuf olan 32 ve 
X) ncü maddeler hakkında birkaç celseden beri, 
Yüksek Senatoda müzakereler cereyan etmek
tedir. Mutlak ve muhakkak Medeni Kanunun, 
medeni hükümlerini müdafaa eden arkadaş
ların büyük hakkı var. Yani Medeni Kanun, 
medeni sistem getirmemiştir iddiası sureti kafi
yede ileri sürülmüyor. Şimdi bir tapu dairesi 
var, memleketin tapu işlerini tanzim etmek 
için uğraşır. Şu dairenin bütün işi gücü budur. 
Fakat memlekette tapu nizamını tesis için şöy
le bir tedbire ihtiyaç olduğu ileri sürülür. Yine 
memleketteki ihtilâfların başında bulunan, 
daima şu ihtilâfları hal ve telif ile uğraşan Tem
yiz Mahkemesinin Daire Reisleri gelir, böyle bir 
kanuna ihtiya çokluğunu iddia eder; Hükümet 
şu milletin derdine bir çare bulur. Hükümetin 
kanun hazırlıyan mütehassıs elemanları böyle 
bir hazırlık yapar. Demek oluyor ki, bu işte 
münhasıran mücerret nazari bilgilerle, nazari 
doktrinle şu derdin halline imkân yok. Her iki 
taraf da evet, Medeni Kanuna memleketimizin 
bünyesi uymuyor, gayrimenkul!erin çoğu ta
pusuzdur. Tapuya bağlamak zarureti vardır. 
Şu ihtilâfın içinde bulunan en yüksek mahkeme, 
Temyiz Mahkemesine «hakiki sahip benim, ta
pu benimdir» diye müracaat eden kimse yok
tur. Şu işin tatbikatında bulunan bir insan 
sıfat iyi e bunu arz ederim. 

Şimdi memleketimizde muhtelif tarihlerde 
tapu tahrifleri yapıldı ve bunlar tasrih edil
miştir, tapu kaydı haline gelmiştir. Babanın, 
Dedenin, ve ondan sonra gelen nesillerin şu ta
pu kaydından haberleri yoktur. Tapu dairele
rinden haberi olanlar yalnız arzuhalcilerdir. 
Orada bir tapu kaydını ararlarken, tesadüfen 
adını ve sanını bildiği bir ahbabı varsa duyurur. 
Duyurması ile birlikte hiç böyle bir gayrimen-

bünyeınize rıyaı, bir Medeni Kamın getirsin. | külünü ariyan kimse böyle bir hali duyması 
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muvacehesinde, kanunim kendisini himaye et
tiğinden haberi olduğu için tapu kaydının inti
kali kaydını yaptırır. Zilyed aleyhine dâva 
acar. Memeleketimizde tapunun doğurduğu 
ihtilâflar bunlardır. Elinde muntazam, bir tapu 
kaydı olan şahsa karşı, her hangi bir vatandaş, 
«Bu gayrimenkul benimdir» diye dâva açmış 
değildir. Bu şekilde birinin duyurması üze
rine, boştan bir gayrimenkul sahabi olayım diye 
açtıkları, bu şekilde açılan dâvalardır. Yoksa, 
biz, Kanunu Medeninin hükümleri ileri değil 
Medeni Kanımda aksaklık vardır demiyoruz. 
Fakat bu, Medeni Kanunu kemaliyle tatbik ede
bilmek için, bu işle uğraşan tapu dairesinin, 
Hükümetin, bu ihtilâfın içinde bulunan Temyiz 
Mahkemesinin gayrimenkul işi ile meşgul olan 
zevatının nokta i nazarlarına uygun olarak şu 
kanunu çıkartalım memleket bünyesine uydu
ralım diyoruz. Bütün arkadaşlarımızın ısrarla 
üzerinde durdukları mevzu «Yalancı iki şa
hit getir şunu yapalım», arkadaşlarım, bir hu
dut dâvasını aklımızdan geçiriyoruz da, bir ce
za dâvasını neden aklımızdan geçirmiyoruz? 
Demek oluyor ki; şahit her zaman yalancı, her 
zaman artık sözüne itima.dedilm.ez bir insan de
ğil. (.eza dâvasında yanlışlık yapmıyor muyuz? 
İki adanı yeminle şahadedettiği zaman ona so
ruyoruz. Demek oluyor ki, şahittir, ehli vukuf
tur. Bunları biraz da fazla itham ediyoruz. 
"Bunların nasıl beyanı ile hareket ediyorsak; şu 
ihtilâfın şahit ve ehli vukufun beyanı ile hal
ledilmesi mümkündür. Netice itibariyle şunu 
arz etmek istiyorum. Halihazırdaki sistem mem
leketin realitelerine uygundur. Arkadaşlarımı
zın görüşleri doğru olmakla beraber, Medeni 
Kanunun tamamiyle tatbik edilmesi için böyle 
bir kanıma ihtiyaç vardır, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Üren. 

SELÂMI ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem 
arkadaşlar, arkadaşlarımızın itirazları 32 nci 
madde ile, Medeni Kanunun halihazır hüküm
leri ile çatışmasından ileri gelmektedir. Haki
katen Medeni Kanım tapuya müstenit bir gay
rimenkulun haricen satışını kabul etmez ve 
böyle bir satış mevcut ise, onu, keenlemyekûıı 
addeder. Ancak mevcut 32 nci madde Medeni 
Kanuna tearuz öder mahiyette görülmekte ise 
de tetkik edildiğinde, Medeni Kanun hükümle
rine taban tabana zıt, ona tearuz eden bir 

mahiyet göstermemektedir; çünkü, evvelâ Ta
pulama Kanunu hükümlerine- göre, bu tasarı 
kanunlaştıktan sonra., verilen tapuların aleyhi
ne, mahkemelerde Medeni Kanun hükümleri 
(gereğince iptal dâvası açmak hakkı da mevcut 
bulunmaktadır. Binaen aleyh kendi tapulu gay
rimenkulunu. bu şekilde başkalarına temlik 
edildiğine ıttıla keslbeden şahıs, umumi hü
kümlere göre iptal dâvası açabilecek ve Mede
ni Kanunun hükümleri yerine getirilecektir. 
Binaenaleyh, bu bakımdan tearuz vâki olma
mıştır gibi bir durum karşımıza çıkmaktadır. 
Sonra', mevcut ve halen mer'i 'bulunan 5602 sa
yılı ve H>. 3 . T950 tarihli Tapulama Kanunu
nun 'İH neü maddesi yalnızca temlik edildiği
nin şahitle tevsiki halinde tapulamaya cevaz 
verirken mevcut tasarı daha ileriye gitmiş, 
temlik ile birlikte on sene zilvedliğin aranma
sını şart kılmış 'bulunmaktadır. Eğer biz zil
yedi ik müddetlerini on seneden yukarı çıkartıp 
15 sene, 20 sene, 30 seneye çıkaralım. Bunu 30 
sene olarak kalbııl dahi etsek; yine Medeni 
Kanun hükümlerine tearuz teşkil edecektir. 
Arkadaşlarımızın fikirlerine göre, yani Mede
ni Kanun hükümleri ile tefsir edelim. Çünkü. 
maliki 'bilinen bir- gayrimenkul üzerinde zil-
yedli'kten mütevellit bir zamanaşımı işlemez. 
Şimdi Tapulama. Kanununun yaptığı şudur : 
Hüsnüniyetli *bir malik gayrimenkulun haricen 
satışını yapıyor. Bunu samimiyetle yapmıştır. 
Yapmasının bir sebebi vardır. Ya tapuda hudut 
veya isim yanlışlığı vardır. Bu gibi yanlışlıkla
rın derhal tapudan çıkarılmaması bir büyük 
engel teşkil etmektedir. Vatandaşı mutlak su
rette haricen «atışa sevk etmektedir. Şimdi 
hüsnüniyetle yapılan satış vardır. 10 senelik 
Ibir zamanaşımı geçmiştir, zilyedlik devri geç
miştir. Bu devre zarfında bakıyoruz; malik 
gayrimenkulun fiyat artışından istifade ederek 
dâva açıyor ve gayrimenkulu geri alıyor. Ala
bilir, mâiıi 'bir hüküm yoktur. Fakat satış ya
pıldığı andaki hüsnüniyetin son anda da mev-
cudolduğunu farz etmek lâzımdır. (Binaenaleyh, 
gayrimenkulun bu şekildeki satışında Medeni 
Kanunun hükümlerine tearuz, varit görülme
mektedir. 32 nci maddenin (e) fıkrasını tetkik 
edelim. Tş şahide ve malike dayanıyor. Şahi
din, «fA'hnıet'e, Mehmet'e sattı.» demesi kâfi 
değildir. Ayrıca 10 senelik zilyedlik müdde
tinin tevsiki de lâzımdır. Halen şimdiye kadar 
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18 senelik tatbikatında, her hanlgi bir itiraz 
vâki olmamış 'bulunan eski kanunda, mer'i 
'bulunan Tapulama Kanununda on sene zilyed-
iik müddeti aranmamakta. Bu kanun bunu da-
Iha dar tutmakta, on sene zilyedlik aramakta
dır. 

Muhterem arkadaşlar, evet, tapulamanın 
süratle yapılması için bu maddenin aynen ka
bulü iktiza eder. Aksi vâridolduğu takdirde, 
Ibuı şahısların menfaatleri haleldar olduğu tak
dirde, Medeni Kanun hükümlerine istinaden 
dâva açabilecektir. Her 'hanlgi bir kaziyei muh
keme karşısına çıkamaz. Onun için bendeniz 
maddenin aynen kabulünü istirham ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç. 
MUHİTTİN KILTÇ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlarım ; 32 nci maddenin müzakeresinden 
evvelki havaya da duruma da aynen »-eliniş va
ziyetteyiz. 32 nci madde ilk sefer geldiğinde du
rum ne ise şimdi de durum yine ayındır. Evvelâ 
arz edeyim ki, Senatodaki bu toplantımızın benim 
nazarımda hukukî bir değeri yoktur. Çünkü muh
terem Reis hangi komisyonun şu anda toplantı ha
linde bulunduğunu ve orada kaç üyenin bulun
duğunu bize bildirerek, nisabın mevcudolup ol
madığını beyan buyurması lâzımdır, hele benim 
gibi bir mut eriz üye olunca... Tapulama Kanunu 
böyle alelacele 30 - 40 kişilik ekseriyetle çıkacak 
bir kanun değildir. Burada büyük, büyük, söz
ler söyleniyor, «Medeni Kanun rafa kaldırılı
yor» deniyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor deniyor. 
Şu sıraya bakıyoruz 15 kişi, bu sıraya bakıyo
ruz 20 kişi, sola bakıyoruz 8 kişi var. Muhterem 
"Reisin şahsına sonsuz hürmetim vardır, ama hukli
kan beni ikna etmesi lâzımdır. Falan komisyon 
şurada filân komisyon burada, falan nisapla, şu 
kadar âzasiyle beraber toplantı halindedir; bu 
itibarla nisabımız vardır demeye mecburdur, bir. 

ikincisi; Muhterem Kâmil Ooşkunoğlu arka
daşımız da beni ilmen iknaya mecburdur, hin
dim inattır diye aynı 1 aşariyi, aynı şekilde geti
remez. (Getirirse buradan vey alamaz. Nasıl ala
maz, arz edeyim. Şimdi açıklatmasın lütfetsin; 
ilk defa tasarı geri gittiği zaman bendeniz has
talandım. Hasta olduğumu ve celseye gelemiye-
ceğimi de Sayın Atalay'a bildirdim. Celseye gel
memiştim, celseye gelmediğim zaman dolayı-
siyle komisyona da gelmediğim anlaşılmaktadır. 
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Buna rağmen dışarda arkadaşlar arasında «Mu
hittin'de komisyona geldi, bizimle mutabık kal
dı, takririni geri aldı» denmiş. Bendenizin bi-
"iuci madde hususunda yani meralar için, yay
laklar için daha doğrusu köy orta mallarının, 
kendisine aidoluduğunu iddia eden bir köy var
sa, bir de orman olduğunu iddia, eden bir iddia 
varsa bu dâvada Orman Umum Müdürlüğü din
lenmesin şeklindeki itirazım üzerine kanunun he
yeti umumiyesinin geri alınması hususundaki 
takririm Senotaya böylece gelmiş, müzakere ko
nusu olmuştur. 

Bunu şimdiye kadar açıklamadım. Bana bu 
haberi, yani «Mühittin'de Komisyona geldi, mu
vafakat etti» şeklindeki, yayılan haberi burada 
meveudolan arkadaşlardan öğrendim, beni isini 
vermeye mecbur etmesin, üç. 

Muhterem Kâmil Ooşkunoğlu bizim çırpın
malarımıza, didinmelerimize rağmen ancak ve 
ancak bu komisyonun raporunu hazırlıyan 7 nci 
Hukuk Dairesi Başkanı Ümran ökteın'i raporu
na dayanarak müdafaa ediyor. Bu tasarıyı Hü
kümet de böylece müdafaa ediyor, Komisyonda 
benimsiyor. Ve hüküm elbette gelecek, hem Ko
misyonda, hem burada pek doğru yaptı, pek ra
ntı yaptı, pekâlâ yaptı diyecek. Bunu bilmiyecek 
kimse var m i l Şu hususta da Sayın Bakana ce
vap veriyorum. 

Diyorlar ki, «Millet Meclisinin komisyonla
rında da müzakere edildi. Hiç böyle bir şey gör
medik. Böyle bir itiraz görmedik. Millet Meclisi
nin Heyeti Umumiyesinde de müzakere edildi. 
'Bu şekilde bir tana raslamadık. Senato ne olu
yor.» demek istiyor. Senato ne oluyor? Doğru. 
Aşağı - yukarı oraya varıyor. 

DEVLET BAKANI RAİF AYBAR (Anka
ra Milletvekili) — öyle bir şey söylemedim. 

MUHİTTİN KILIÇ (Devamla) — Zabıtlar 
burada Sayın Bakan. Müsaade buyurun da be
nim sözlerimi kesmeyin. Muhterem Nusret Tu
na'da aynı şekilde devam ediyor: «Efendim, Mil
let Meclisi Heyeti Umumiyesi kabul etti.» Tabiî 
etti. Biz de «etmiyeceğiz» diyoruz. «Biz Se
natoyuz.» diyoruz. E, şimdi muhterem arkada
şım Nusret Tuna çıktı... 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) - -
Ben böyle bir şey söylemedim. 

MUHİTTİN KILIÇ (Devamla) — Efendim, 
göreceğiz, zabıtları tetkik edersek göreceğiz. Böy-
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le bir iddianın olup olmadığını muhterem arka
daşlarım bilirler. Senatoda niçin bu müzakere
ler bu şekilde devam ediyor şeklinde müncer ola
cak bir ifadeyi hem Bakan, hem zatıâliniz kul
lanmışsınızdır. Zabıt la t' burada. Zabıtların okun
masını Riyasetten ist ivebil irsiniz. 

SELÂM! ÜREN (Tekirdağ) — Ben öyle bir 
ifadede bulunmadım. 

BAŞKAN — Efendim, bulundu, bulunmadı, 
bırakın bunu. Konuşmanıza devam ediniz. 

MUHİTTİN KILIÇ (Devamla) — Efendim, 
şimdi muhterem arkadaşım, Nusret Tuna geçen 
celse 5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinde, 
bu maddeye benzer bir madde olduğunu iddia 
etti. Bendeniz de buradan galiba biraz fovreıı 
bir müdafaada bulundum. Şimdi Selâm i Üren 
arkadaşım, bu rolü benimsiyerek ifade buyuru
yor. 5602 sayılı Kanunun, 1-1 ncü maddesinde 
tapuda kayıtlı bir gayrimenkulun Türkiye'de şa
hitle bir kimseden diğer bir kimseye tesciline im
kân veren, mubah kılan bir hüküm yoktur. Ve 
olamaz. O kadar olmaz ki, arkadaşlar. Eğer olsa 
idi böyle bir madde; muhterem I hükümetin, 
Muhterem. Komisyonun burada bulunmasına lü
zum kalmaz idi, arzularına nail oldukları için. 
Bu 5602 sayılı Kanunu tatbik «Terlerdi, buraya 
teşrif etmez ve müdaf asını yapmazlar idi. Şimdi 
hal böyle olunca bendeniz diyorum ki, İni kadar 
mühim bir mevzuda, Sayın Kalpakhoğiu olsa 
idi; soracaktım. İhracatı teşvik için, bâzı ihraç 
maddelerinden (mamul maddelerden) bâzı vergi 
ve resimler alınmaması için, Hükümete yetki ve
ren kanunun müzakeresi sırasında rollerin deği
şik olarak, ve Komisyon Başkanı bendeniz ola
rak, müdafaa ederken, üç tane profesör dinledik 
meseleyi iyice tetkik ettik, deyince yerinden, «İs
tersen 15 tane profesör dinle.» dediğini hatırlata
caktım. Yani demek istiyorum ki, biz üç tane 
profesör dinlediğimiz halde üç profesör az görül
müştü. Şimdi bu muhterem arkadaşım tek bir 
şahsı az görmüyor mu? öbür tarafını Sayın Uum-
ralı'ya bırakıyorum. Muhterem Oumralı yalnız 
7 nci Hukuk Dairesi Reisi bulundu, diyor. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Ko
misyon bu şekilde karar verdi. 

MUHİTTİN KTLIO (Devamla) — İki tane 
de âza bulundu. Başkaca Reis bulunmadı, diyor. 
Sayın Çağa'dan anlıyoruz ki, Reise iltihak ediyo
ruz şeklinde bu iki âza da sadece bir iltihak be-
vanmda bulun muştur. 

NECİP DANİŞOCîLU (Rize^ Ovle olmadı 
Beyefendi... 

MUHİTTİN KILIÇ (Devamla) — Müdahale 
etmeyin. (İçlin burada konuşun. Şimdi muhterem 
arkadaşlar, -'İT senedir tatbik edilen Medeni Ka
nun, şu 32 nci madde ile rafa kaldırılarak, ne 
deniyor.' «Şehirlerde Medeni Kanun tatbik edi
lecektir. Köylerde1 mecelle tatbik edilecektir.» 
Mânası budur, meali budur. Uğer şimdi tatbi
kat için, konuşan arkadaşlara geliyorum ; bir 
defaya, mahsus bir ilikli gibi görünse; yani Me
deni Kanun H)2C. da neşredildikten sonra 1936 
da. bir defaya mahsus olarak kanun ve içtihat 
anlaşılmadı, dense, böyle bir müsamaha göste
rilse. belki biz de rey verebiliriz, ama muhterem 
Hükümetin verdiği izahattan ve bizim haricen 
edindiğimiz bilgilerden, anlaşılıyor ki, yeni ka
mın, daha 40 - 50 sene tatbik edilecek, yani 37 
senelik tatbik' edilen 'Medeni-Kanun böylece kıs
men mülga olduğuna göre daha 50 sene şer'i ah
kâmı mecelle ahkâmını bizim köylerimizde tat
bik edeceğiz, deniyor, liöyle bir tescile Muh
terem Senato rıza gösteremez. Bakınız aeelelik
ten neler doğuyor. Şimdi şurada ispat edeceğim. 
Tapulama kanun tasarısının tekrar değişen 
maddeleri - 5 nci bölüm deniyor - lütfen açın 286 
ek sayfa 5, f) fıkrası, kayıt sahibi veya muta-
'rüTifı 20 sene evvel vefat etmiş veya, gaipliğine 
hüküm verilmiş ise ve. bu inalın malikinin kim 
olduğu anlaşılamamış olduğu anlaşılamamış ise» 
bakınız işte, burada yazılı, «olduğu anlaşılama
mış ise» olur mu böyle cümle. Diyeceksiniz ki ; 
«basını hatası» işte biz böyle hatalı diyoruz. 
Onun için muhterem komisyon bunu geri alsın; 
lütfetsin şahitle bir gayrimenkulun bir başka 
kimseye satılacağına imkân vermiyen bir me
tin getirsin. 

Muhterem arkadaşlar, bize diyorlar ki, «Biz 
yalnız şahitle iş görmüyoruz. 10 senelik zilyed-
lik şarttır.» diye maddeye sarahat koyuyoruz. 
Biz de diyoruz k i ; «10 senelik zilyedliği de söy-
liyecek olan da şahittir» Bize diyorlar ki ; «Ce
za mahkemesinde iki şahitle adam asılıyor.» 
Bakın size cevabını vereyim, burada, «Burada 
bu kadar «ceza» bilen arkadaşlar var, iki şa
hitle Muhterem Nusret Tuna Türkiye'de adam 
zor asılır. Bakınız; tabanca kime aittir, ağır 
ceza mahkemesi tesbit eder. Hangi kurşunla 
adam öldürülmüştür, bunu tesbit. eder. Bu ta-
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banca ile bu kurşun atılmış mıdır, atılmamış 
mıdır, ta adlî tıbba giderek adlî tıp bunu tesbit 
eder el izlerini tesbit eder, ve bütün bu nıad-
dei delâil ve fennî delâil ile ve iki şahidin şa
lı adetiyle bir adamın idamına hüküm verilir, 
Sayın Nusret Tuna. 500 000, 1 milyonluk malı, 
sen tutup, o iki şahit bu iki yalancı şahitle, 
Ali'nin malını Veli'ye veriyorsun, buna lütfen 
sen de müsaade etme. Saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü. Yalnız, Riya
sete aidolan sözlere cevap arz edeceğim. Halen 
mevcudumuz 96 dır. Açtığımız zaman hakika
ten - komisyon hariç - içtimacla idi, bâzı top
lantılar devam ediyordu. Anayasa Komisyonu, 
Karma Komisyon, İktisadi Devlet Teşekkülle
rine ait' Geçici Komisyon, Sosyal İşler ve İkti
sadi İşler Komisyonu faaliyette idiler. Miktar
ları 3 - 5 kişidir. Bunların da mevcuda ilâvesi 
halinde büyük bir ekseriyet vardı. Vakitlerinizi 
fazla almamak için ayrı ayrı arza lüzum görül
memişti. Bundan sonra bu hususa bilhassa, dik
kat ederiz, bir tek noksan olduğu zaman bende
niz Riyasette olduğum müddetçe toplantıyı da
ğıtırım ve sebebini de bildiririm. Bu itibarla 
mevcudolmıyan arkadaşların da bundan böyle 
devam etmelerini bilhassa rica ederim. 

Buyurun Sarıgöllü. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
muhterem üyeleri; mevzu akademik bir mahiyet 
almaktan ziyade, biraz da hislere hitabeder bir 
mahiyet arz etmeye başladı. Yalnız Medeni Ka
nun değil, Türkiye'de mer'i bütün kanunlar Bü
yük Atatürk'ün Cumhuriyet Devrine ait kanun
lardır. Bunlarda, her hangi bir maddenin tadili 
veya kanunun olduğu gibi kaldırılmasına Yüksek 
Heyetiniz karar verirse, O büyük insanın ne şah
siyetiyle, ne de inkılâplariyle ilgili bir mahiyet 
taşımaz. Eğer, taşısaydı o zaman yeni Anayasa
ya bir madde konurdu, 1922 den sonra gelmiş 
olan kanunların tadili yapılamaz veya kaldırıla
maz. Bu kaydı Anayasanın ihtiva etmesi iktiza 
ed erdi. 

Ancak, Medeni Kanunun getirdiği bu mâna
daki espiri; evvelâ tapu kayıtlarının tescil edil
diği, yani orada mülkiyetin tamamen tesbit edil
diği bir memlekete ait kanundur. Memleketimiz
de bu, şehirlerin dışında yalnız arazi tahriri ile 
ve vakıflarda, yine Medeni Kanunun kaldırdığı 
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ahvalde mütevelliler, diğer hususta sipahiler ve
ya mültezimlerin tapu idarelerine devrettiği ka
yıtlarla, ancak tâyin ve tesbit edilebilir. Eğer, 
bunun dışında alım - satım varsa, katiyetle tes
bit etmeye imkân yoktur. Mütevelli temessük se
nedi ile bir tarlayı satmış ve senedi de vermiş
tir. Ama, tapuya devrettiği deftere kaydetmemiş-
se ne olacaktır? Defteri tapuya vermemişse te
messük senedi, nasıl hüküm ifade edecektir? Bi
naenaleyh, hâdisemizde Medeni Kanunun icabı 
ve zarureti karşısında bütün kayıtlar teessüs et
miş de, ondan sonra zilyedlikle tapuya karşı bu 
tearuzu varmış gibi mütalâa, etmeyi bendeniz 
yerinde bulmuyorum. Hâdisede şahidin ispat va
sıtası olması tapu kaydının iptali mânasında 
değildir. 

Mülkiyetin aslı, fiilî zilyedi e mülkiyet arasın
daki rabıtayı tesis eden kayıtla tekemmül eder. 
Burada malik tapu kaydiyle rabıtayı kaybet
miş. Burada ispatı istenen hums, bu rabıtayı 
kaybettikten sonra, mülkiyetin bir unsuru olan 
zilyed mevzuunun ispatına dairdir. Yoksa, tapu 
kaydının iptali üzerinde şahif dinlenmiyor. 50 
liradan yukarı yazılı senetler 1c ve bütün ala
caklara ki, sonra teşmil edildi bunlar her hangi 
iki şahitle, bir hak doğumuna alacak bakı
mından fırsat verilmesin diye .Halbuki, hâdi
semizde şahit, fiilî zilyedliğin ispatına aittir. Ve 
deniyor ki, «Eğer 10 sene satınaldığmı iddia 
eden veya tapuda maliki bulunmıyan, bilinmi-
yen, sahipsiz yer ise; bu fiilî zilyedlik mülkiyetin 
katı delili olsun ve tapudaki .kayıt da bu suret
le teessüs etsin veya değiştirilsin.» Tetkik edil
diği zaman, görülecektir ki, bundan evvelki içti
hada göre 20 senelik müruruzaman vardır ve 20 
dönüme aittir. Eğer 20 dönümün üzerinde bir 
arazi mevzııubahis ise, zilyedlikle veya her hangi 
bir kayıtla buna sahibolamaz. 20 dönümün üs
tündeki kendi mülkiyetinden çıkıyor. Bunun 
hakkında da içtihat kararları mevcut. Binaen
aleyh, bir tarihte hudutları belli olan yer, dâva 
açıldığı zaman tapu kaydında 13 dönüm ise, 13 
bin dönüme kadar çıkarken, bu sefer tapu kay
dında aynı şekilde görülen 20 dönümü geçtiği 
zaman belki asırlarca kullanageldiği dedesinden, 
babasından kalan bu gayrimenkulun 20 dönümü
nün üzeri kendisinden çekilerek Hazineye inti
kal etmektedir. Binaenaleyh, hâdisemizde, buna 
yalnız Medeni Kanunun 639 ncu maddesinden 
bakmak ile, işe bir çare bulamayız. Kaldı ki, 
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639 ncu maddeye göre, hattâ vereseden olan ki
şinin, 639 a göre tescil ettirdiği gayrimenkul 
yok mudur!1 Mükemmelen tapu kayıtlarında ol
duğu gibi, dâvalarla, da sabit olmuştur. Yani, 
639 ncu maddedeki 20 sene müddetle, veyahut 
tapuya kaydedildiği halde gayrimenkul sahibinin 
kim olduğu bilinemediği zaman 20 sene müddet
le zilyedi adına kayıt değiştirmiyor mu? Mükem
meldi değiştiriyor. Hâdisemizde yine mülkiyet 
mevzuundaki Medeni Kanunun gösterdiği husu
sa, bunların bir tearuzu halinde değil de, Me
deni Kanunun tatbikini kolaylaştırmak için ka
dastroda geçin iyen yerler olarak arazilerde, yani 
belediye sınırları dışında bir tesbit t en ibarettir. 

Sonra, burada bundan evvelki Arazi Kanu
nunda olduğu gibi «hakkı karardan» deyip her 
hangi bir şahsın bunu tâyin ve tesbitinc veya 
onun adına kayıt değiştirmeye imkân yoktur. 
Evvelâ bir tesbit yapıyoruz. Bu tesbit karşısın
da heyete, alâkalıların itiraz hakkı var. Bu iti
raz hakkından sonra da, ayriyeten yeniden mah
kemeye gitme hakkı tanınmış vaziyette. Bu öyle 
bir şekil almış ki, eğer arazisi ile alâkalı ise bu 
10 senelik müddet mürur etmiş ve ondan sonra 
tanınan bu haklarla kendi arazisi üzerinde mül
kiyet hakkını savunmamış ise izin versin de bu 
haktan feragat (itmiş kabul edelim. 

Mevzun'bahsolan şey; alacak' dâvası ile gayri-
menkuldeki ispat vasıtalarının şekli değildir. 
Evet, şahit Ceza Kanununda da, Hukuk Muhake
meleri Usulü Kanununda da, en az iltifat edilen 
bir delil vasıtası olmakla beraber, hazan bir tek 
şahit çok şeyi ispata yarıyabilir. Gayrimenkul 
eğer zilyedliğin mevzuu bu kadar basit ise, 10 
sene müddetle bir şahıs bir tarlayı ekip biçmek
te ve bu durum karşısında hiçbir itiraz sebk et
memiş, hiçbir ihtilâf meydana gelmemişse izin 
verirseniz, bundan evvelki mülk kaidelerine gö-
re de bu şahıs bu mülkün üzerinde tasarrufta 
kendi rızası ile, feragat etmiş demektir. Hayır, 
tapuda görünüyor. Evet tapularda öyle isimler 
var ki, öyle gayri menkul ler var ki, tapuda gö
rülmesine rağmen daha belki torununun torunu 
bu gayrimenkule el atmış değildir. Memlekette, 
Birinci Cihan Harbinde ve onu takibeden devir
lerde bu kadar yer değişiklikleri olmuştur ki, 
hakikaten bâzı eşhas mutazarrır olmuş, olmuş 
ama kendi arazisine bir türlü sahibolmaunş. 
Arazi kalmış, rakabet mevzuu yok, padişah yok, 
başka nereye gidecek? Devlete, Devlet sahip de-
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ğil. 0ayet tabiî ki, o köy hükmi şahsiyeti için
de, mânevi şahsiyeti içinde bir şahıs araziden 
istifade edecektir. Eğer, hüsnüniyet ile etmiş 
ve bu hüsnüniyetini de ispat etmişse, alâkalı da 
hiçbir suretle ve bir gün alâkadar olmamış ise; 
biz «îllâ tapuda kaydı olan şahsın adına yüz 
sene muhafaza edeceğiz fakat kimse sahip çık
maz» demenin ne dereceye kadar doğru olaca
ğını takdirlerinize bırakıyorum. Çünkü, kimse 
sahip çıkmamış. Takdir buyurursunuz ki, Hazi
neye ait araziden intifa etmiş olanlar hakkında 
açılan tazminat dâvaları, Hazine bizzat istifade 
etmediği için. reddedilmiştir. Çünkü kendi isti
fadesi yoktur. Binaenaleyh, hâdiseyi yalnız Me
deni Kanunun getirdiği tapu kaydı ve mülkiyet 
bakımından değil, tapu kaydının teessüsü ba
kımından ve bir de hak sahiplerinin tapusu ile 
ilgisini kaybetmiş olmaları bakımından mütalâa 
etmek' iktiza eder. Nâçiz kanaatim böyledir. Bu 
itibarla, belki müddet üzerinde v Medeni Kanu
na, uysun şeklinde, böyle bir şey düşünülebilir. 
Fakat, bu madde 639 ncu maddenin fiilî tahrirli 
arazi şeklindeki tatbikatından ibarettir. Ka
naatim böyledir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Aydıner. 

HİDAYFT AYDIN l)li (Cumhurbaşkaııın-
ca S. U.) — Muhterem arkadaşlar, bir arkadaşı
mız burada çıktı dedi ki; «iki şahitle bir adam 
asılır». Burada niçin şahit kabul etmiyoruz? 
Ffendim, şimdiden sonra bu kaziye doğru da 
olsa, kardeşini öldürecek olan adamın yanın
da «ben öldüreceğim», diye bir sinek avlayın. 

Arkadaşlar, bu bedii yok hukukiyedendir. 
Cezada, şahit dinlenmez. Niçin dinlenmez? Çün
kü o, mahiyeti itibariyle, vesikaya bağlanmaz 
da onun için. Yoksa, hukukda, iradi bir fiil, 
iradi 'bir hareket. Böyle bir hareketi vesikaya 
bağlamak zaruri. Hem de hu vesika değil, tapu 
senedi, tapu memuru huzurunda hazırlanmış 
kati, resmi bir senet. 

Şimdi arkadaşlar, öyle anlaşılıyor ki, Üm
ran Bey arkadaşımız bu «İşte şahit ikamesinde 
mahzur' yoktur», buyurmuşlar. Ümran Bey 
lıenim canciğer arkadaşımdır. Dünyada, yer 
yüzünde en hürmet ettiğim bir arkadaştır. İs
timlâk Kanununu çıkarmak için beraberce ça
lıştık. Hata yapmamak için 15 gece çalışarak 
çıkardık'. Fakat Ümran Beyle bu bapta bir 
muarazamız var. Ümran Bey buyururlar ki, 
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«Ben yalan söyleyen şahit görmedim.» Bende I 
dedim k i ; «Doğru söyliyen bir şahit görme
dim.» Aramızdaki ihtilâf budur. Bugünkü 
hâdise değildir. Birçok münakaşa lar yapt ık . 
Neden mi? O, hâkimdi. Beri de, 35 senelik 
avukat . Ben işin iç yüzünü, oda işin dış yüzünü 
bilir. Arkadaş lar , bir adamın babası 1951 se
nesinde öldü. Sent 190:!. Aradan 12 sene geç-
ti. Tapulama Ki o nisyonuna geldi. Derse ki, 
«O ölen adamın Amerika 'da tahsilde olan çoeu-
ğu gitmeden evvel 1952 senesinde, bu gayrimen
kulu satt ı , parasını aldı, handık etti, gitt i . 
A r a d a n on sene geçti, gitti, (fayrimenkul, bun
ların murisinin üzerindeki kayda geçti. Bunun 
veresesine int ikal etti, gitt i . Xe ile? Şahitle. 
Arkadaşlar ımız, diyorlar ki, «Bu gayrimenkul-
le bu adam alâkasını kesmiş.» Arkadaş lar , her I 
parçanın üzerinde çadır mı kuracağız? Bekçi 
mi koyacağız? Aıkadaş la r? . Devletin taht ı 
emniyetindedir . Bu sınırlar bu usul müseecel I 
oldukça bu müseecel gayr imenkulun iktisabı, 
için kanunun tâyin ettiği, harçların, resimlerin, 
vesairenin ikmali zaruridir , bunu kaldır ıyor- I 
sunuz. I 

Arkadaş lar , 0'>9 nen madde Medeni Kanu
nun, bu kanunun da son fıkrası zaten vaziyeti 
halletmiş oluyor. I 

Malûmuâli ler idir k i ; tapuya müseecel olan 
bir gayr imenkulun maliki belli olmaz, yirmi se
ne evvel ölmüş bulumu-, tapuya tescil etmez, I 
20 sene mâlik sıfatı ile bilâ niza, bilâ fasıla la- I 
sar ruf ederse, ikt isap. Kanunu Medenice. I 
muteberdir , zaten son fıkra bunu söylüyor. .Za- I 
İten. «ioıiı (D) fıikraisi da bunu Söylüyor. Bu kâ.fi 
ve vâlki iken, tu'tLi]> da yalancı b i r şalhiit (beya
nında 1951 senesinde tesis edıilm'iş bir ikaydı na
sıl hiü'küiniışıüz addedensiniz ? B u Kamunu Mede
ninin Devi eltin bu kay ı t l a rdan mesrur okluğu 
h a k k ı n d a k i bükmıü nasıl o l tadan kaldı r ı rs ın ız? 
Eski k a n u n d a müddet ydkltu diyorlar . Bir
ike re arkadaşımı Mulhiit'tin huy de ifade ettiler. 
Orada şahit ifaıdeisine cevaz yiokltur. Kaldı ki, 
eğer imkân varsa bu ha lay ı ka ld ı rmak (bizim 
vazifemizdir, vecih em izdir. Diyorlar k i ; «Ne 

Ibeis var» .1951 isen esinde, Ibalban lölmrüş. Sen 
Alı ıı erik a VI a tah l i ldeyken haiban, satltı, paras ını 
aklı denmişler, (başkasının üzer ine geçmiş, sen 
onun aloylhine iptal davâısı aç. Arikadaşlar, !ben 
anlayamadım, an lamamda Ibelki Ibir kusur ha- | 
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ısıl oluyor. 55 inci maddede, diyor ki , . «Tapula-
.ma mahkemesi karanlar ı davada taraf olanla
rın ldh ve aloyihine mulhkeim Ikazliıye tenkil ede
ceği gilbi taraf .olmadığı halde leMnc k a r a r ve
rilen şallı Us hakk ında d alini o davanın taraf lar ı 
aloyhinde ınıulhkem kaıziye tenkil eder.» 

Hinaenileryllı, muhkem kaziye teşkil eJtmiş 
lobin Ibir hususun t apuya -tedbiri ile mulhkem ka
ziye hilâfına yeiMİden dava açma lıaiklkı -mı 
vardır'?. Veleviki, imkânı kalbu! edelim, elim
dek i malı al, sionra ben mal ı almak için uğra
şıp durayım. Ne 'niiünasejbet efendini .. 

A ilk adaşa r, b i r arkadaşımız 'buyurdııiki «Va
tandaş , tapu alacak, vengi kayd ı h ait alı ise, şu 
enıgel oldu İni oldu, ise ne ypsın » Arkadaş la r , 
gaıyrİhııenikulüin saitış va 'di noter huzu runda ol
d u ğ u n a göre satış gaıyet nıuteiberdir, t a raf la rca 
lâzinıülinfaz, lâzimülieradır , buna imkân mev
cut tur , böyle bir kolaylık mevcut tur . Tapu
ya, gider «Iben şu gayri menkulü sat ıyorum, sa
tış va 'dini yapıyorum.» dediğim zaman bunun 
Ih er veçhile müeyyidesi varidi r-. Hem gaıyıilmen-
kulü alırsnuız, hem de tescil edersiniz. Binae
naleyh. lütfen arkadaş ımın himaye etmek is
lediği ıböın vatandaş nuaıdeimlhi t apuda (kaçak 
yapmış, bani gitsin nioter huzu runda söyledin. Nio-
te ro gi'tse olmaz mı? »Şu halde söylenilen hu
suslar vari t değildir. Efendim, benlim tekliflim, 
dikjka't 'buyurulursa müteva<zi bir haldir . 20 se
nelik müddet in 10 seneye innıdaine müsaade 
ediyorum, b i r vesika. var, salt iş h a k k ı n d a ona 
da. müisannailıa ediyorum. F a k a t şalhıilf ve ellıli-
vulkuf dedik iniydi, ona şiddetle it iraz ediyo
rum. 

Esasen ehlivukuf, bilirkişi denilen şey, bu 
memlekette maalesef suiistimal mevzundur ve 
hattâ hukuka aykır ıdır ; arkadaşlar; çünkü «bilir
kişi» demek Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun tarif ine göre, malûmatı malısusayı feııni-
yeye muhtaç olan hususlarda beyanı rey eden 
kimselerdir. Burada hâdise, malûmatı mahsusa 
değildir; şahadet t i r arkadaşlar. Orada bilirkişi
lerin şahadetidir. Malûmdur ki, kaziyeler eski 
mantıkta, ikiye ayrılır . Biri ihbaridir, birisi inşai-
dir. ,Şu hâdisede şu adamı öldürmek fennen 
doğrudur dedik mi, inşa i bir hükümdür , yanlış 
olur, hatalı olur. Ama falan vakit falan adamı, 
şu şekilde öldürdü idi, dediğimiz zaman ihbari
dir. Binaenaleyh burada bilirkişiler hakikatte şa-
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bittir, yani fennî ve ilmî neticesi olan bir husus- -
la alakalı değildir, (ieçmiştc vâki olan hâdise ile 
ilgili malûmatı verir ve itibaridir. Ki ekseriya 
bu iş maalesef caziptir. Oünkü demin de arz et
tiğim gibi «Dil denilen kürek hakikatleri söyle
mekten ziyade, hakikatleri gizlemek için çalışır.» 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı, buyurun. 

ÖMER LÛTEİ BOZÜALİ (izmir) — Muhte
rem arkadaşlar, Medeni Kanunun memleketimize 
getirdiği yenilikler arasındaki tapu sicil lâf ıvla 
ilgili hükümlerin tadil veya tâyini yoluna gidil
diği ve bu hususlar mcvzuııbahsedildiği için 23 
senelik bir tatbikatçı olarak, nâçiz bir iki kelime 
ile de olsa maksadımı ve tatbikattaki gördükleri
mi kısaca izah ederek bu fıkra üzerinde durmak 
istedim. 

Muhterem arkadaşlar, gerek Vilârd'ın, gerek
se Rosserin aynî haklara taallûk eden eserlerini 
bu mevzu ile olan yakın alâka ve şahsi sevgim se
bebiyle bu konuları uzun uzun ve tekrar tekrar 
okudum. Hakikat en isviçre'deki, Medeni Kanu
nun tedvinine sebebolan hâdiselerin evvelâ bizim 
memlekette mevcudolmaması, ondan sonra da ge
rek Rosscl, gerekse Villâard'ın ifadesine göre bn ka
nunun tatbik edilebilmesi için mutlaka, asgari 
bir tapu tahririnin yapılmasına bir zaruret görül
mektedir. Bendeniz, şu tapu sieillâtımn bizim 
memlekette de şu güzel esasların tatbik edilerek 
Medeni Kanunun 917 nci maddesindeki Hazine
yi mesul eden tapu kayıtlarının hangisi olduğu 
üzerinde durdum. Emin olun, senelerce durdum, 
fakat sonra kifayetimin yetmiyeceğini görerek 
bu husustaki hazırlıklarımı geri bıraktım, ehli
ne bıraktım. 

(.Iördüm ki, mevcut tapu kayıtlarımız, Medeni 
Kanunun tatbikatı için asla kâfi ve vâfi değildir. 
O kadar değildir ki, bütün kayıtların esasına göz 
gezdirecek olursak, bir, iki misal arz edeyim, 
sizler de kaani olacaksınız, Türkiye'de mevcut şu 
gayrimenkulleriıı esasında mülkiyet hukukunun 
bizde mevcudolmayıp, mülkiyetinin Devlette, in-
tifanının da halka bırakılması sebep ve saikiyle, 
şifahi temessülle Devletin, bunların yoklama ka
yıtları, bunların tekrar ve tekrar senelerce, mül
tezim üzerine alıyor, başkaları almak suretiyle 
köylere giderek nakilleri defterler üzerine işle
mek suretiyle yaptıkları kayıtların tapu kaydı ola
rak üzerinde durmamıza imkân olmıyan kayıtlar 
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olduğuna yakîneiı vâkıf olmuş bulunuyorum. (Jiin-
kü bu kayıtların birçoklarını, köylerde, muhtarlar 
huzurunda, tesadüfi ve talimine müstenidolarak 
tesbit ve tahrir edilmiş surette kayıtlardan oldu
ğunu gördüm. Medeni Kanun üzerinde çalışan 
arkadaşlarımız ile görüştüm. Bu kanunun mut
laka tatbikatının temini için, bu memlekette tah
rire yakın veya. ondan da üstün - ki, biz buna ta
pulama diyoruz - Medeni Kanunun tatbikatı için 
Tapulama Kanunu da kâfi değildir; asgari bütün 
kadastro tesbit ve tahririnin yapılması zaruri
dir. Aksi takdirde gayrimenkulleriıı aleniyetine, 
yani tapu kaydının aleniyetine itibar ederek bir 
kimsenin alım ve satımında hüsnüniyet ve suini-
ye1 mcvzuubahsolmaması iktiza eder; çünkü bu
gün bizde, tapu dairesine gittiğimiz zaman, şe
hirlerde kadastro geçen yerleri istisna ediyor di
ğer kazalardan ve kadastro yapılmıyan yerlerde
ki kayıtlardan bahsediyorum; ne tapu sicil mıı-
hafzımn, ne tapucunun ve ne de memurun bu ka
yıtları bilmesine, bulmasına ve çıkarmasına im
kân yoktur. Kaydı istiyeeek kimse babasının ve
ya dedesinin ismini bilse dahi sınırlarını hakkiy-
le bilemez. Defteri açtığı zaman yazılı olan, 
komşularının değişmiş olması sebebiyle bu gayri
menkul kaydının halen mevcut bu kayıtla tama
men uygunluğu dahi, meşkûk vaziyettedir. 

Bugün, İm Tapulama Kanununun, latlbikatı 
sırasında, tesadüf ettiğimiz, bir idam hâdise-
sinde ıstırar halinde şahit dinlenmesi giıbi. za-
zaruretler karşısında her ne kadar yüzde yüz 
itibar edilmemesi irabeden şaüıadei >ve bilirkişi 
'beyanlarını zaruretler ve ıstırar halinde kabul 
etmek mecburiyetinde kabyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, şöyle 'bir il indise geç
in işitir; hir kadın 8C> yaşlarında, gözü az görü
yor, küçük yavrusu ile çivinde meşgul iken 
hariçten gelen bir kimse başına halta ıvurıiüalc 
suretiyle oğlunu öldürmüştür. Şahit iki kişi
dir, biri 8,1 yaşında gözü az gören ihtiyar bir 
kadın, birisi de yedi yaşındaki !bir çiocıık uzak
tan görmüşler veya başı açık olarak, üzerinde 
siyah ceket görmüşler filân. Bütün 'tarif bu
dur. Tarifi verilen de .budur. Bunun üzerinde 
durulmak' suretiyle (başka delil de bulunmadı
ğından, o kimse kaatil olarak mahkûm edilmiş
tir. Veden .' Istırar halindeyiz, mecburiyet var
dır. O kadından veya Çocuklardan ibaışka şa
hısla onu görmemiştir. Tek şahit onlardır, 
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Şimdi 'buradaki şa'hadejt meselesi üzerinde 

durup dururken, rasgele ya'hüt mecbur al
madan müracaat ettiğimiz ibir müessese bir 
beyyine -bir delil olarak ka!bul etmiş değiliz. 
Bu kanunu buraya getiren arkadaşlar, muhte
rem Hükümet burada, (bu işin üzerinde titizlik
le durmuşlardır. Bâzı arkadaşlarım, Ümran 
Oktem beyin, bu mevzuda, bu kanunu kendisi 
hazırladı, onun için de bu esasları kendisinin 
getirdi yolunda beyanda (bulundular. Arkadaş
lar, komisyonda ibu kere uzun uzun gerek bu 
daire reisini, gerek 'birinci ve beşinci daire 
reisleri dinlemiş bulunuyoruz. Birinci ive be
şinci daire reisleri 'bilhassa yedinci daire reisi 
olan v-:e senelerden beri bu kanunun tait'bikritıy-
la meşgul olan Ümran Öktem Beyi, birlikle 
dinlediğimiz zaman buna iştirak ettiler. Ve 
bir iki kelime ile teyidetmekle iktifa ettiler. 

Onlar; o hâdsede, şehadetin ta'tjbikmı, ibir 
ıstırar hali, bir zaruret olarak işaret ettiler, 
çünkü 'ba'şka bir yolun olmadığını söylediler. 
Eğer biz bugün, bu maddeye, fıkraya itibar et-
miyecek ve reddedecek olursak, '.birinci fıkra 
ile kalbul ettiğiniz, tapusuz gayrimenkullerin 
tapu dışı bırakılmasını önlememiş oluruz. 

Tapudan kasdıımz; sahibi olan bir g'ayri-
menkulü sahih olarak tesbit 've tescil olduğu
na göre; başka bir kiinıseye aidolan gayrimen
kulu namı ahara yazdırmak veya o şekli ile 
hasta şekli ile, malûl şekliyle 'bırakmakla, bu 
kanunun birinci maddesinde kabul etmiş ol
duğumuz esasa riayet etmemiş olacağız. Kal
dı ki; 5G02 sayılı Kanunun J3 ncü maddesinde 
İbu hüküm, müddet da.hi nazarı itibara alınma
dan, kabul edilmiştir. 5G02 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesini okuyorum : 

«Zilyed malikten, mirasçıların veya kanuni 
mümessillerinden temellük ettiğini, ibunların 
beyanları ile veya her hangi İbir belge ile veya 
(bilirkişi sözleri ile, tesbit ettiği 'takdirde: son 
zil yed adına tescil edilir» demektedir 5002 sa
yılı Kanunu biz, d artı a ileri götürerek şu tapu
suz gayrimenkulleri tasfiye edeceğiz dersek; 
şu hükümleri anlıyarak -ki -biz bunun üzerin
de, komisyonda bilhassa titiklikte durduk, bir 
de on senelik mülkiyeti tevsik eden mülkiyete 
müterafık zilyedliği de berabler aradık. Mede
ni Kanunun GJ.2 nci maddesinde 'bir 'hüküm 
var. Vaktiyle 'balbaları ölen dört kardeş kendi 

aralarında şu tarla senin, bu (tarla Ibenim diye 
taksim etmişlerdir. Mallan gaslettikleri an
dan itibaren o mal .ona aidlolur. Bu saûrip gü
nün birinde başka 'birine devretmiştir. Biz o 
zaman için Temyiz Malhkemesi Reislerine sunu 
söyledik. Dedik ki, «Biz 'burada bunu yapın
caya kadar Medeni Kanunla «başka 'bir şekil 
düşünemez miyiz?» Arkadaşların verdikleri 
'bizi tatmin eden cevapta Medeni Kanunun 
esasları üzerinde durmuşlar biz, şu /güzel hü
kümlerin tatbiki için 'bir saha, İbir merci, bir 
tatlbik yeri bulalım. Şu üzerinde titizlikle dur
duğumuz Medeni Kanun tatbik edilsin. Sicil-
lâtın muntazaman tutulması ve hatalı nakille
rin ve devirlerin yapılması kayıtların başka. 
ibir kimseye geçmesi ihalinde 'bihakkın Hazine
yi mesul tutabilelim. Onun için Medeni Kanun 
esaslarından biz hiçbir şekilde inhirafa razı 
olmadığımız içindir ki. bıı'gün bir tatbikat bir 
lasviye ve 'bu memlekette ışu güzel kanunların 
tatbikini temin edecek ibir tapu sicili Ti it mm 
asgari bir durumunu tahrir mahiyetinde olan. 
kaydın tesisini arzu etmiş bulunuyoruz. Bu 
itibarla, sevk edilen şu «O» fıkrasındaki, bü
kümler yerindedir. Bâzı açıkgöz kimselerin, 
yalancı şahitle her (hangi bir kimsenin kayıtlı 
gayrimenkulunu, on sene gibi kısa bir zaman 
Sonra elden çıkarması 'hususu, istisnadır. Biz 
bir hükme varırken, - itibari bir rakamla ko
nuşacak «olursam; yüz dönümden eğer ellibiri 
memleket için faydalı ise; ellilbir üzerinde 49 u 
hatalı ise, yani 49 da zarar ediliyorsa: bu za
rarı ehven kabul ederek', bugün memleketin 
içerisinde bulunduğu şu tapu kayıtlarındaki, 
teşevvüş, bozukluk' ve hastalık sebdbi ile 'hu
zursuzluğun giderilmesi, bu kayıtların takviye
si ile kaibildir. 

Sayın arkadaşlarım, iki 'hadiseyi misal ola
rak arz edeceğim. Doğu Bayazıt'ta bir keşfe 
gittiğimiz zaman, şöyle ibir hâdise ile karşılaş
tım : Komşu sınırı gösterilen bir tarlanın sahi
bi tesadüfen orada bize rasgeldi, «Bu yerin 
tapusu var mı?» diye sordum. «Bu yeri bana, 
hâkim verdi.» dedi. Biz bu sözden, «hâkim 
verdi» sözünden ilânda, bu yerin kendisine ve
rildiğini anladık. Yine yanımdaki tercüman 
vasıtasiyle, «ftlârnı nerede?» diye sordurdum. 
«Hayır» dedi. «tlâm ben bilmiyorum. Ancak 
ben bir 'gün başında idim, hâkim araziye çık-
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mıştı. iBu yer benimdir, bana ver» dedim, ılın 
kim «olun-» dedi, verdi. 

İÜ aşk a, 'bir misal a rkadaş la r : l>ir a rkadaş , 
yaşlı bir kimse komşunsundaıı tapulu bir malı 
sa t ınalmak .istiyebilir. Aynı 'hâdise 'Temyizde 
de geçmiştir. Tapuyu vermek suretiyle, tapu
ya a lmak suretiyle adanı, parayı veriyor, tapu
sunu alıp cebine koyuyor, o yeri sat maldım tapu 
i'!e diyor. Ama halkın itimadı vardır . .Bizim 
eski ananemiz. Yakın akrabalar ına ve hısımla
rına. Bu Ibizde eskiden beri gelen bir âdet t i r . 
Birbi r ine i t inıadetmek suretiyle sapışlar yapıl
mıştır. Katış yapılır , tapusunu alır, bütün bu 
yerlerin sallı il.) i olduğunu iddia odvv. Bundan 
'başka bizim, tapu memurlar ın ın halka çok müş
külât ç ıkara rak mevcut 'kayıtları bulamamak, 
nakledememek, den-redememek. vergi kaydının 
yoklamalar ının aranmaması sefbe'biylc 10 sene
de ta'hrir yapılması iktiza ederken 20 sene geç
tiği halde tahr i r i dahi yapı lmamışt ı r . B'öyle bir 
durumda 'bir gayr imenkulun 'bir ta raf tan , bir 
tarafa nakli meselesi hakikaten müşküldür . 
Birçok muamelenin yapılmasını icabett ir ir . Va
tandaş uzun yol lardan yoru la rak geldiğinde 
kazalarda günlerce bekliyerek 'bu külfetlerle 
karşılaştığı zaman tapulu muamele yapmak tan 
çekinerek, 'bu muameleleri yapmamış lard ı r . 
lUı yüzden birçok, gayrimenkul - isteyerek, is-
temiyerek - haricen satılmıştır . Bıugiin 'her ne 
kada r i t ibar edilmiyorsa da 'bir tasfiye1 kanunu 
ile bunların tescil edilmesini temin edelim di
yoruz. 'Takdir Muhterem ve Yüksek Heyet indi r . 
Hürmet ler imi arz ederim. 

B A Ş K A N —- 'Sayın Omay, buyurun. 
İBKAHİM S A K F K T OMAY (Ankara) 

.Muhterem arkadaşlar, mesele çok uzadı. Hat tâ 
konuşmayı düşünmüyordum; gördüm ki hissi ko
nuşmalardan ziyade teknik ve İtiraz da akademik 
müzakereler cereyan etmesi lâzııngelnı bir mese
ledir. Birtakım hissi konuşmalarla mevzu dağıl
ma istikametindedir. Bu itibarla, acaba bir der
leme, toparlama yapabilir miyiz, diye kısaca hu
zurunuzu işgal için geldim. Şimdi komisyon şöy
le teşkil edilmiş, böyle teşkil edilmiş; bize ne 
efendim. Biz Komisyona kanunu -iade etmişi/.. 
Kf endim, komisyonu filân zat toplamış, Komis
yonda kanunu konuşurken onu söylivecek, onu o 
zaman değerlendirir iz; o ayrı. 

Sonra, ikinci mesele Millet Meclisinin kabul 
edij) etmeme meselesi. Bizi ne alâkadar eder efen-
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dini.'. Millet .Meclisinde kabul edilen metni bura
da kabul etmek zorunda olmadığımızı bilmiyecck 
takdir etmiyecek, bu sıralarda oturan bir tek in
san lasavvur edemiyorum. Hatırlamamak müm
kün değil, biz bu halde fonksiyonumuzun icracı
sı olacağız. Bunun peşindeyiz. 

Bölelim şahit meselesine : Muhterem arkadaş
lar, şahit umumiyetle kötüdür ve hakikaten isli 
nadedilecek sağlam bir beyyine değildir. Bunu 
şimdi burada soruyorum arkadaşlar, şu salonda 
kaç tane pencere var.'. Bâzı arkadaşlar tahmini 
bir sayı söylerler, bâzıları da. sayarlar. Şahitler 
görüşleri ve sezişleri itibariyle farklı olan insan
lardır. Ama, ne yapalım.'. Arkadaşımız güzel izah 
ettiler. Memleketimizin yapısı şu şu, v. s. elimiz
de başka imkânlar bulunmaması sebebiyle ıztırar 
halinde yapışmışız. Kaldı ki, itirazını yapan muh
terem hukukçu arkadaşlarıma sorarım; hâkim. 
şahit beyyinosi ile bağlı olacak mı? Ne münase
bet efendim... İht i lâl olmazsa zaten mesele yok. 
İhtilâf olursa; taraf lar hâkimin huzuruna, gide 
çekler. Hâkim şahit bey yi nesi ile bağlı değil. Di
lediği gibi vesika arar, tahkik vdc\\ tetkik eder, 
sunu yapar, bunu yapar , fennî imkânlardan fay
dalanır. Şu halde endişeye mahal yok. Bu da böy
le elendim. 

< lebdim başka mevzulara; şimdi bu cemiyetin 
bünyesini, bu memleketin çocukları olarak, insan
ları olarak hepimiz biliyoruz. Sormak lâzım; Me
deni Kanun gayrimenkul mülkiyetinin iktisabı 
için tapu siciline kaydı şart koşuyor 11111/. Tekrar 
ediyorum. Medeni Kanun gayrimenkul mülkiye
linin. iktisabı için tapu siciline kaydı şart koşu 
yor mu/. Verecekleri cevap; «Klbette koşuyor.» 
Şu halde memleketimizde Kanunu Medeninin mu-
radettiği mâna da bir t apu sicilli var mı/ Cevap; 
«Yok.» 

Sual; «•.Memleketimizde senetsiz tasarruf isi 
bir vakıa, mıdır/» «Kvet vakıadır, senetsiz tasar
ruf vardır.» 

Arz edeyim : Mirasçılar intikâl yaptırmamış
lar, gayrimenkul hâlâ dedesinin dedesi üstünde
dir, mealinde alış veriş vardır. Şu halde gayri
menkul elden ele ^ervv mi/, (leçer. Bütün bunlar 
realitedir. Denilebilir ki, efendim doğru, bütün 
bunları nasıl yapalım. Medeni Kanunun ihlâli 
mevzuubalıis değil ki... Ne diyecekler / «Efen
dim, kadas t ro yapılması zarur idir . Kadast ro 
yapmak bütün bu tahrif leri önlemek için, tapu 



C. Senatosu B : 114 1.10 .1963 O : 1 
sicillerini şöyle bir şekilde y a p m a k lâzımdır.» 
Ama, mevcut imkânlarla, bu memleketin isfitaati 
nisbet inde dalın kac senede kadas t ro yapılacak', 
kadas t ro ne zaman b i tecek; cSO sene, 70 sene, 100 
sone daha belli değil, Şu halde bu memleket te 
kabu l edilen tasar ruf keşmekeşi asır lar boyun
ca. devam etsin mi? İhına nasıl rıza gösterilsin? 
Şimdi şu halde bu tasfiyeyi par lâmento olarak 
yapmak meeburiyetin.de miyiz, değil miyiz? 
Kğev, bu cemiyetin adamlar ı isek, bu cemiyetin 
bağr ından kopup, cemiyetin bünyesine göre 
nabzını 1 utmayı biliyorsak bu tasfiyeyi vicda
nen yapmaya mecburuz arkadaş lar . Oüukü, bu 
tasfiye, bu memleketi tasarruf keşmekeşinden 
mümkün okluğu kada r kur ta racak , insanları 
mümkün olduğu kada r raha t la tacakt ı r . Rumi 
yapacağız. Kanunu Medeninin istediği, pek 
mükemmel olmamakla, beraber - a rkadaş la r tah
rir mahiyet inde falan dediler - hiç olmazsa; 
bir tapu sicili alınmış olacaktır , de lecekte bir 
ta raf tan kadas t ro devanı edecek, yar ın şehirle
rin kadas t ro lar ı bitsin. Arazi kadas t ro lar ı foto-
granıet r i usulü ile uçuşlar yapıl ıp, memleketin 
arazileri {eskit edilsin. Bugün t ayyare elemanı 
bu lamamak gibi sıkıntılı bir halin içinde deği
liz. Varının çocukları , yar ın ın adamları , bizden 
sonra gelecekler bu işi daha mükemmel halle
derler . Kadas t ro işinin yapılması daha uzaya
cağına getre bu işin yapılmasını ricaya geldim, 
efendini. 

BAŞKAN kıyurım, Sayın (.'ağa. 

rNAT OAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) -
Muhterem arkadaş lar , bendenizi hissi konuş
makla bâzı a rkadaş la r i tham ettiler. Rendeniz 
hissi konuşmadım. Valnız şu Şarkl ı l ık tan yaka
yı sıyıralım, demek' istedim. Orta yerde- bizi, 
medeni hukuk sahasında Cİarba yöneltmiş, )!7 
seneden beri tatbik edilen bir kanun mevcut tur . 
Tapu sistemimiz nymazmış, evet ; hakikaten bu
günkü tapu sistemimiz Medeni Kanunumuzun 
tar i f ine uygun değildir . Ama, .'17 senelik ta tbi 
ka ta bu t apu sicil sistemimiz Medeni Kanuna 
uygun bir t a p u sicili muamelesi görmüştür . Bu
na göre hüsnüniyet vardı r , demişlerdir. Ikına 
göre hüsnüniyet yok, demişlerdir . Demin arz 
ettiğim gibi birçok va tandaş l a r bu t a tb ika t do
lay isiyle hak kazanmışlar ve hak zayi etmişler
dir .Memleketin realiteleri Medeni Kanunun bu 
hükmüne uymuyormuş . Biz, bunun u y u p uyma

dığını bile bile aldık. Rir inkı lâp eseri olarak 
aldık. H u k u k î hayatımızı , Garba, Medeni Ka
nunla tevcih et t ik. Bendeniz dedim k i ; «Medeni 
Kanunun e t raf ında dolaşmak suret iyle onu ih
lâle ka lknnyalun.» Bizim Şa rk ' t a İkraz gar ip
tir . Şimdi bir pa rça t eeddüp ederim söylemeye 
a m a ; metres haya t ı yaşarız da biz buna imam 
nikâhı deriz. Bizim memleketimizde budur , 
adını koyun şunun, eğer uygun değilse bu. Ve 
Hükümetin de cesareti varsa şu Medeni Kanu
nun bizim iht iyaçlar ımıza uymadığ ı esbabı ıııu-
cibesi ile getirsin. Mecelleyi efendim. O zaman 
düşünelim, taşınal ım Mecelleye el kaldıral ım. 
Nedir bu madde? Bu madde, h u k u k î teşevvü
şün ta kendisidir . Belediye sınırları içinde, de
min arkadaş lar ımız arz etti , Medeni Kanunun 
ahkâmı cari. Tesbit s ı rasında veyahut her han
gi bir münazada hâkim huzuruna çıktınız mı 
«Sen belediye h u d u d u içindesin der.» «Şu sicil 
var ya, bu sicili lehte ve aleyhte ihlâl eder» de
dik. «Aman efendim, işte kanun var.» Bende
niz vaktiyle bunu hariçten sat ınaldım, senet 
imzaladım «Yok. Ya t apu lama memuru huzu
runda. olur, kati satış o la rak ; yahu t noter kar
şısında olur, satış vaadi olarak. Hiç birisine uy
muyor kabul edilmez» diyecek. Şimdi bende
niz şehirli o larak ayrı muameleye tabiyim, gide
ceğiz köye «efendim, 10 seneden beri zilyedim, 
ben bilemeden bunu aldım, bir mülkir-ü, kâğı t 
ile iki şahitle. B u n u n hakk ında ayrı muamele 
ta tb ik edilecek. Sonra öyle bir nıaddeki bu, ne 
Medeni Kanuna uya r ne de Mecelleye uyar . 
Mecellede, t a k a d d ü m ü zaman ile hak zayi olmaz. 
Mecellede efendim, mülk, tereke ile me t ruk ol
mazdı. Bu madde, o k a d a r hukukî teşevvüşün 
ifadesidir ki, ne yeni nizama ne de eski nizama 
uyar tarafı yok'. Yalnız bir efendim, netice ne 
olacaktır , sonuç ne doğuracak t ı r ? Halkı bir
birine düşürecekt i r , o kadar . 

Onun için bendeniz elimizdeki İnki lâp Ka
nunu mevcut iken dolambaçlı yollarla bu işe 
sapmıyalım diyorum. Teammüller mi kanun 
yapar , h u k u k mu teanımülleri doğurur , ikisi 
de olur. Ama biz A t a t ü r k tnki lâplar iy lc ikin
ci yolu seçtik. (Demogoji yapma, sesleri) 

İkinci yolu seçtik, ffarb Kanununu aldık
tan sonra ve bunlar la ga rp hukuku teammülle-
rinin doğuracağı zannına kapı ld ık ve o yolda 
cehdi-ü gayre t ett ik. Bugün harici gayrimeu 
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kul alım - satımı, memlekette bir vakıadır. Ne 
yapalım, memlekette poligamiler de vakıa. Ya
ni şimdi biz sizlerin karşısına, «.10fendim Ka
nuni Medeni tek kadın sistemini -kabul etmiş
tir, ama 37 senedir öyle bir hal vuku buldu ki, 
halk alışamadı. Halen memlekette üç, dört mil
yon, üç, dört karılı var. Bunu tasfiye edelim 
ve badema dikkat edeceğiz ama hususta şimdilik 
müsamaha gösterelim. Bu nikâhları sıhhate ka
vuşturalım. Kabul eder misiniz siz bunu 1 
(«Var mı öyle bir şey diyeni. , sesleri) Aynı 
vaziyettedir, aynı vaziyettedir. 0, Medeni Ka
nunun esaslarından ne kadar inhiraf ise, bu da 
Medeni Kanunun esaslarından inhiraftır. Biri
si aile hukuku sahasında bir inhiraftır. Bu da. 
gayrimenkul sahasında bir inhiraftır. Onun irin 
bu madde kabul edilirse;: Kadastro tesbiti, 
tapulama ne kadar müddet devam eder, bilmi
yorum; «50 sene» diyorlar, 50 sene müddetle 
belediye sınırları dışında Medeni Kanun tat
bik edilmiyeeeik, muallakta olan bir vaziyette 
bulunacak. Medeni Kanun ancak şehirlilere 
tatbik edilir. Demdeki 30 milyondan 17 milyonu 
ahkâmı sabıka ile 13 milyonu da ahkâmı lahika 
ile, idare edilecektir. İnsafınıza terk ederim. 
Takdir sizindir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dağlı. 

HAZIM DAĞLİ (Çankırı) — Efendim, ar
kadaşları dinledik. Hâdiseyi basite irca etmek 
lâzım. Güya arkadaşların bir kısım Tapulama 
Kanununa mâni bir vaziyet gibi ifadeyi meram
da bulundular. Hâdise böyle değil. Kyidoğan 
<gayet güzel izah ettiler. 998 i tapusuz. Biz Umu
lara bir şey demiyoruz. Şahit dinlesinler, ne 
yaparlarsa yapsınlar. Tapulu araziler irin şa
hit dinlemeyiniz, diyoruz. Hadise, bu kadar ba
sit. Ama efendim şöyle mi, böyle mi, değil, mi.' 
Yok böyle bir şey. Hükümetin şahsiyeti mâne
visine itimâdı sarsar arkadaşlar. Ben tapulu ara
zim var diye evde yatıyorum. Halbuki arazım 
gitmiş. Benim inancım var Hükümete. Nasıl 
olurda benim tapu kaydımı alıvermişler diye 
itimadı sarsar. Arkadaşlar, hadise gayet ba
sit. Başından geçmiş bir insan olarak hadise
yi izah etmek istiyorum. Van'da askerlikten 
tanıyorum. Bir yarbay 1943 senesi içinde ba
na geldi. «Hazım Dağlı» dedi! «Kartalda benim 
'bir arazim vardı, Dıragos tepesine su götürmek 
için hâkimler arazimi yarmışlar, geçmişler». 

Burada, iki şık vardır. Tazminat dâvası, diğe
ri haksız iktisap. Adam tazminat dâvası açtı 
ve dâvayı kazandı. Arsadan senelci' geçti, bu 
arkadaş bana geldi: «Hazım Dağlı; tapulu ara
zime kadastro gelmiş, yarısını on dönümünü 
Hazine lehine kayıt etmişler.» harita getirtti, 
tapu getirdi. Tapudan başka babası burasını 
haritaya, tescil ettirmiş, haritası var. Dâva aç
tı, tapulu arazide mururü zaman cereyan etmez, 
diye «Kadastro Kanunun 22 nci maddesinin 
(H) fıkrası, 10 sene mururü zaman var.» dedi
ler «Medeni Kanunun bilmem kaçıncı maddesi 
.mucibince 10 senelik müruruzaman var.» dedi
ler. Zavallının, arazisi elinden gitti. Bu adam
cağız arazisini kiraya veriyordu ve kirasını 
alıyordu. Oaskerde, senede bir defa geliyor. Ben 
arazinin malikiyim diyor. 1942 senesinde ka
dastro gelmiş, Hazine 1 elline -kaydetmiştir. Biz 
bu arada bir de dâva açmışız, dâvayı kazan
mışız. Dragos tepesinde, buna rağmen adamın 
500 bin liralık malı gitti. 

Bizim dâvamız, tapusuz arazi için şahit 
dinlenmesin demiyoruz. Başka beyyine kullan
mayın demiyoruz. Bizim, istediğimiz tapulu 
arazide Devletin itimat hissini bertaraf etme
mek için şahsın halklarını zayi etmemek için şa
hit dinlenmesin diyoruz. Hâdise bu kadar basit. 
Hâdiseyi uzatıyorlar, büyütüyorlar, genişleti
yorlar, bir takım hâdiseler .geliyor, mesele bu
dur. Arkadaşlar eğer bu değişirse Medeni Ka
nunun ruhuna aykırıdır, usule aykırıdır. Usul 
kanunun da nâmütenai madde vardır. Müruru 
zaman maddeleri sükûtu hak maddeleri. Vatan
daş, diyebilir miki, «efendim ben bu maddeyi 
bilmiyordum ne yapayım » hakkı zail olur. 
Binaenaleyh 38 seneden beri tatbik edilen Ibir 
yerdi1, Vatandaş bir gayrimenkulu diğerine sa
tarken tapuya bağlamadı ise onun kusurunu 
ben değil, benim gibi mal sahibi değil, kendisin
den beklenilen hüsnüniyeti göstermiyen insa
nın, çekmesi ica'beder. Yüz kişi değil bir kişi de 
olsa; bir kişinin hakkını bu 'Senatonun koru
ması lâzımdır. Hukuk anlayışı, dünyada budur, 
her yerde budur. Bunun için rica ediyorum, 
kanunun hakiki mahiyetini 'bozmıyalım. Şahit 
ikâme edilemez tapulu arazide buda binde bir 
kişidir. Zaten elinde bu vardır. Bunun için ta
puya hücum yoktur. Diğer araziyi tapuya 'bağ
lasın. Benim istediğim, budur. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Buyurun. Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI RAİF AYBAR (An

kara Milletvekili) — Muhterem Balkan, muh
terem senatörler, 32 nei madde üzerinde yapılan 
münakaşalar ve maddenin bilhassa üzerinde 
konuşulan fıkrasına yapılan itirazların bir kısmı 
maddenin hukukî medlulünün tahliline irca ede
bilir. Bir kısmı da maddeyi, sevk etmiş ve şu ve
ya bu parlâmento parçasında, ve organında ka
bul etmiş olan Hükümet ve parlömanterlerin bu 
kabulde bilerek veya bilmiyerek ihtiyar etmiş bu
lundukları tarzı hareketin tesciline ve tavsifine 
t a al lûk et m ekt edir. 

Bendeniz, Hükümet temsilcisi olarak mesele
nin hukukî kısmına encümenin bihakkın cevap 
vereceğini bildiğim için Hükümete ve kısmen de 
direkman bendenize hitaben 32 nci madde ile yı
kıldığı söylenen şeylerin yıkıcıları arasına sokul
muş olan, Hükümet azası sıfatiyle ve yahut da 
yıkılışının farkına varmamış Hükümet âzası sı
fatiyle muhatabolduğumuz beyanları cevaplan
dırmak isterim. Bu, hem hakkımız ve lıenı de 
ödevimizdir. Uvvelâ Muhittin Kılıç arkadaşımı
za cevap vermeye mecburum. 

Kılıç arkadaşım, buyurdular ki, «Bakan, Mec
listen bu madde geçmiştir. Senatoya ne oluyor 
demek istedi.» dediler. Ne ise sözlerinin muha
tapları cevabını komisyon olarak verecekler. Yal
nız bu kışıma münhasır olarak ben de arzı eeva-
bedeceğim. Ben böyle bir şey söylemedim. Böy
le bir şeyi söylemesi de mümkün olan cinsten 
bir adanı değilim. Çünkü ben bu kürsülerde ol
dukça eski bir zamandan beri konuşuyorum. Ve 
muhtelif sıfatlarla konuşuyorum. Hangi heyete, 
ne suretle hitabedeceğimi öğrenmiş olmanın im
tihanını çoktan vermişimdir. Bu sebeple kendim
de de beyanımda da. bana böyle bir fiilin izafe
sine mesnet bulabilmek kabil değildir. Ama bu 
kadar hukukî bir meseleyi Senatonun Muhterem 
Heyetinin büyük bir kanuni günah işlememekte 
olmasına karşı,şoke edilmesini temenni etmek gi
bi daha ziyade hissî plânın üzerine aktarmak is-
tiyen gayretler arasında elbette bendenize böyle 
hitaplara yer düşüyor ve düşecektir de. Ama tek
rar ifade etmek isterini ki, Senatoya karşı, böyle 
biı* beyanım olmamıştır ve olması da muhtemel 
değildir. 

32 nci maddenin tapulu malların, tapularının 
sahiplerinin bir kenara itilmesi suretiyle, yani 
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malın tapuda temellüdünü kabul etmiş ve bir in
kılâp kanunu olan Medeni Kanunun hükümleri
nin çatır çatır üzerinden geçilmesi suretiyle, tan
zim edilmiş bir Hükümet maddesi olmak iddia-
siyle, bu, - çatır çatır - üzerinden geçişin, şim
diye kadar kimse ya farkında, olmamış, veya böy
le olmadığı mânasını taşıyanlar tegafül etmiş 
gibi bir tarzda, ele almışını daha ziyade ifadesi 
ile resmetmiş bulunan Çağa arkadaşımıza hita
ben cevap vermek isterim. 

Deniyor ki, «Efendim, 32 nci maddeyi ma
dem ki, böyle yapacaklar, Medeni Kanunu Ata
türk İnkılâpları Kanununu böylesine, şurasından 
burasından kopara kopara yiyecek, Hükümet ta
sarıları karşımıza gelecek. O halde bunları top
tan yemenin, Hükümet tertibine girsin. Eğer ih-
yacı millî, toptan yemek şeklinde zahir ise; o za
hir olan ihtiyacı milliyeye göre Hükümet vazife 
alsın.» Böyle bir şey yok, arkadaşlar. 

Bu kanunun bu maddesinin müzakeresini böy
lesine bir zemin üzerine aktarmanın mümkün ola
bileceğini şu konuşmaları dinlejdneeye kadar ta
savvur dahi edemezdim. Ne bu Hükümete, ne 
geçmiş Hükümetlere, ne de gelecek Hükümetlere, 
ne onların temsilcisi olan her hangi bir Bakana 
böylesine bir tasarının şevkini ve müdafaasını ya
pacak her hangi bir Bakana, böylesine bir faali
yete dair veya böylesine faaliyet üzerinde kalma
yı tavzih, caiz olmasa gerektir. Muhterem He
yetinizin takdirine bunu itina ile sunmak isterim. 
0 halde bu kadar caiz olmıyan şeyin yapılmasın
da, tecrübeli bir arkadaşımız tarafından yapılma
sında, meseleyi hukukî plândan çekip bunun al
tında büyük bir vaka varmış gibi büyük bir zan
lım, bu kubbeler altında çınlamasından husule 
gelecek maddede yapışmak gayreti ile alâkası ol
mak gerektir. 

Bunu da dalha ziıyaidc ibir ıhuihu'kî teannîüde 
bağlamalk iis'tiyioruım. Başjka /bir 'malklsaida bağ-
ilamaik istemiyiorıım. 3ı2 nci madde Ikiomüis'yona 
ialde e'dilldi. 32 nci makide, Kbmiisyion'dan Ibıı fık
racı ile aynen geri geldi. Tvomıiisyonida, Mnihte-
renı Senato Heyeti TJmııımîıyesinin namına ve 
ona n^yalbelten vadiife gören bir senaltlo ortganı-
idır. Kıomiisyonun huzurunida da irfanına, bil
gisine, ilmine ve ihtisasına bir kere daha mü
racaat edilmiş olaıiı i nisanlar var. Temiyiz Maih-
1 kemesi Reisli sıfatınlda Tıüıüt Ululsu aldına hü
küm ve mülk mev'kiinlde ibulLunan insanlardır. 
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Şu halde bü tün bu teltkikaltın ve nilha'i rötuş
larını önünde daıhıi 32 inci madden in (bu fıkrası
nın Türk Cenhiy eltin in idaresinde ifade edeceği 
mahzurlar yanında, tecelli ettireceği faydala
rın galelbesi bu maddenin bu f ıkrasının şevkine 
sebebolmuş ise ; «mücerret bir takım nazari 
p lâ tonik lâflar in aıfeassına takı l ıp , Modemi Ka
nunun şuraisı veya hu raisi çevrülmıekteidir. Ye-
ını^eefkse tam yenisin,» gilbi b i r konuşma, zemini 
üzerinden mut laka ve muıtlaka nokta i imzan 
(hukukisinin kabu lünü istihdaf eden gayret ler
den tevakki edelim arkadaş lar . 

Msalt Cağa arkadaş ımızdan hassaten (bunları 
is t i rham etmek isterim. Yanlış anlaşdan hır 
noktayı da, Akif Ey idoğan arkadaşımızın, işa
reti erinideni ilham. a la rak tasr ih ve tavzih etmeik 
'istiyorum. 

«Tapulama yapacağız, tapusuz yerler i tapıı-
lasak dahi febiha, ama; tapusuz yerler in tapu
lu kısmına sâri olan bu madde n e d e n i (Jünkü, 
(bu gilbi t a p u l u yer ler esaisc'u % 0,2 imiş. Biz bu 
meimtelkette t apusuz luğun % 0998 ini halletldik-
ıden sonra:, % 02 sini de halledeceğiz diye Me
deni Kanunda yer (bulmuş olan tapu lu luk mef-
ıhumumu zedelemeye değer b i r menıfaat-i içti
maiye burada, olaımaz» buyurdu la r . Eğer rakam
lar hafızalarda iyi kalmış olsa idi, bu man
t ı ğ a i l t ihak eıtmemdk, yan i galip fayda istilka-
meJtiin.de seyir elden bir tahmin yapmak mantı
ğına iltihak etmemek kabil değildi. Faka t ra
k a m l a r biraz yanlış olarak istimal edildiği için. 
tavzih etmeğe ımeclburaım. Bendeniz b i r konul
mamda arz etmiştim, ve başka arkadaşlar ım da 
idalha sonra kullanmış olduklar ı bu ^rakamlar, 
t a p u dairesinden alildi ğıım. malûm alt a göre, tapu
lama faal iyet ler inde bugüne k a d a r 4 milyon 
8 yüızlbin kayı t ç ıkar t ı lmak suretiyle, yanli kÖlkiü 
var olan, k a y d ı var olan t apu la r ın çıkart ı lma
sı suretiyle, t apulama komisyonlarının faaliyet
ler in in eline teVzlen tevdi edüllmiştir. 4 Milyon. 
8 yüzjbin kayı t k i bu mlilktar kajyıit t apu lama fa
aliyetleri esasında ihtiyaca salâhiyet muteberi-
ıyet halkımımldan, işe ya ra r l ık bak ımından 11 bin 
o l a rak İşe yarardık alde'di gösteril miştlir. 4 mil
yon 8 yüz bin iken ve buna nazaran 11 bin ki, 
bizim yaptığımız nisbete göre; bin de iki civa
r ında bir isticaca salâhiyet nisbetini tây in eder. 
Şu halde tapulama yaparken yüzde 60 tapusuz 
tasar ruf la r diyarındayız. Ve yüzde 60 tapusuz 
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tasarruf lar diyar ında olmamızın yanında, tapu 
kaydı var dediklerimizin de muteber addedilme 
nisbcti, yani şimdi üzerinde Medeni K a n u n u n 
tapu kaydı sicilleri mevzuunda kabul etmiş ol
duğu prensipleri çiğnemek suretiyle gayri mute
ber addediyoruz diye büyük hassasiyetle ifade; 
edilen işlerin esasen ihtiyaca salâhiyet nisbcti 
binde iki halinde karşımıza çıkmaktadır. Şu hal
de gayrimenkul tapular ında binde iki halinde 
çıkmasına göre; Türkiye 'de kayıtlı sayılan gay
rimenkul levin de aslında bir kayda merbut gibi 
görünen gayrimenkullcrin de bu tapulama faali
yeti Türkiye 'de gayrimenkul hukukunu teşev
vüşten korumak için, Türk asayişine hizmet et
mek için, Türk ekonomisine hizmet etmek için, 
Türk ziraatine hizmet etmek için, ve Türk ida
re ve içtimai hayal ına huzur verebilmek İçin 
büyük bir faaliyet sahası olan tapulama faali
yetinde % 60 in dışında kalan kısmı, bü tün te-
zabzübü ile arz ettiğim nisbetlerin ifade ettiği 
bü tün teşevvüşü bırakarak, tapulama faaliyeti
ni yürü tmenin «Koy görsünler Şah Meramın 
bağı var» kabilinden hiçbir kıymet taşımıyaea-
ğını mesul bir bakan olarak, işin içine girmiş 
bir kinişti olarak, mesul bir arkadaşınız olarak, 
arz etmek isterim. Takdir Yüksek Heyetinizin
dir. Medeni Kanun Türkiye 'de tapu sicil ve 
gayr imenkulun muhafızıdır. Sicille merbut 
olmak lâzımdır, gibi hükümler in i b ihakkın 
işler hale getirmek maksadına matuf ve 
bugün bu hükümlerin k şuraısına, burasına 
şu. veya, Ibıı istisnai 'bünyede bir tasfiye zihni
yeti ile 'bir gedik açmış bulunsa dahi, esasen 
gediklerden gecilmiyen bu nizamın, bir mik
tar gedikle 'biıi- daha gediksiz devamını sağla
mak maksadiyie yapılmış olan bir tasarıdır . 
t') senedir ta tb ik edilmekledir , "lîıı şimdi üze
rinde konuşulan fıkra, mevcut kanunun f)(>0'2 
sayılı Tapulama K a n u n u n u n l:> ncii maddesi ki, 
a rkadaş la r tamamen okudular . Ksasen Ibıı hük
mü l'î senedir, muhtevi olarak gelmekledir , 
hlger, dedikleri gibi., hu kada r birbirine gire
cek bir hava. yara tmış olsaydı, 1'-'» senedir 'bu 
maddenin tatbikatından. 'Türkiye'de 'birbirine 
girmiş havası zail olacak ve birbirine girici ol
mak iddiasını yapan arkadaşlar ımızın da da
ğarc ık lar ında , toHbalar dolusu, birbirine gir
im1 misali ile buraya çıkmaları ieahedecekti. 
Yani, tapulu '.gayrimenkul üzerine, şurada 'bu
rada devamlı suret te otu.rnlmıış b i r zilyedlik, 
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biı- şa'hitlik. bir ehlivukufun 'beyanı ile otıırul-
muş, bu yüzden 10'binlerce insan ta])ulu gay-
rimeııkulünden olmuş. Bunların dâvaları bi
rinci ve sonuncu kademede mahkemelere inti
kal etmiş, 'bu intikalde içtihatlar, zabıtlar ve 
vakalarda geçmiş. Bundan mütevellit dosyalar 
delâil torbaları 'biriktirilmiş olurdu. Bizim bil
diğimiz kadarı ile tapunun bu işleri takibeden 
mesullerinin bildiği kadarı ile, lo nc-ü madde
nin, '1.') senelik tatbikatı 'ki; 10 sendik zilyed-
lik kısmı da yoktur onda. Doğrudan doğruya 
ehlivukufla iktisalbın ta.pulmması mümkündür-. 
•Bu hususlar 'burada daha frene edilmiştir. Bir 
de 10 -senelik zilyedlik müddeti haricî satışın 
iktisabının yanma, teyidi bir unsur olarak ilâ
ve edilmiştir. 'Bu yokken d allı i böylesine teşev
vüş ve arbedeye ıse'bebolmıyan im maddenin. 
bundan son bir teşevvüşe, bir birbirine girme
ye se'bebolacağı, tahayyül] bir tablodur. Hü
kümet olarak, böyle bir taiblonun cereyan ede
bileceğine inanmadığımız için, madde üzerinde 
musir ve menfaatimizin gali]) olduğunda inan
lıyız. Bunu Hükümet olarak huzurunuzda arz 
etmek için söz aldım. 

MUHİTTİN KİLİT,' (Konyak Sloiıı sora
cağını efendim. 

.'BAŞKAN — Buyurun. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Efendim, 

5b02 sayılı Kanunun lo ucii maddesinde Saym 
Bakan şimdi, şahitle tapulu gayrimenkulun 
başka bir kimseye devrinin' muteber olduğunu 
ifade 'buyurdular. 

DEVLET -BAKANI KAİF AVBAR (Ankara 
'Milletvekili) — Hayır, «şahitle» kelimesini kul
lanmadım. «3()()2 sayılı K; nunun lo ncü mad
desi bu mealde'bir madde olarak işleyegelmek-

tedit". Fakat 10 senelik de nüddet yoktur.» de
dim. Bu kere 10 senelik mi'.ddei vardır. Orada 
şahit yoktur. 'Bilirkişiler vardır. 'Fakat ini 
mevzuda «bilirkişi» ve «şaııit» ikiz kardeştir. 
Yani o noktaya takılmaca vsa ; «şahit» le «'bi
lirkişi» arasında, daha evvelki cereyan etmiş 
müzakerelerde... 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Mademki 
ikisini kardeş kabul ediyoruz, niçin tasarıda 
şahit ve ehlivukuf deniyor? 

DEVLET BAKANI RAİF AVBAR (Devam
la) --- Efendim, «şahit» ve «ehlivukuf» birbi
rini tamamlayıcı, sa<hsi bevvine olarak görül

müştür. O itibarla, teyiden konulmuş, ama 
Muhittin Beyefendi insafla mütalâa edilirse; 
şahidi çıkarsak, bilirkişi desek, tapulama he
yeti huzuruna gelecek olan 'bilirkişi ile tapula
ma heyetinde dinlenmekte olan şahidin, Tür
kiye'nin realiteleri, köyün realiteleri içinde ar
pa boyu farkı olduğunu ispat edebilmek müm
kün müdür? 

BAŞKAN 
vorum : 

Kifavet takriri vardır. Okutu 

(Aımhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifaye

tini arz ve teklif ederiz. 
Mardin Çanakkale 

A. Saraçoğlu Â. Aksoy 
Konya 

A. Onar 

BAŞKAN —• Müzakerenin kifayeti hususu
nu reyinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun, Sayın Ademoğlu. 

MEHMET NTK.Î ÂDEMOĞLU (Adana) -
Sayın Başkan, sayın senatörler; belki içinizden 
diyeceksiniz ki, «bir hekim olan Ademoğlu bu 
tapulama tasarısında ne münasebetle konuşmak 
arzusunda?» Fakat, «Ateş düştüğü yeri yakar» 
diye, meşhur bir atasözü vardır. Ben de şu ta
sarının, bilhassa istinadettiği şahitler mevzuun
da konuşmak üzere huzurunuzu işgal etmiş bu
lunuyorum. 

Aziz arkadaşlarım, şahitlerle, tapuda takrir
ler- alman bir memlekette yaşıyoruz. Çok nadir 
dahi olsa böyle sahte hâdiselerin vukubulduğu 
muhakkaktır. Diğer taraftan babadan kalma ve 
of) senelik zilyedimizde bulunan tarlalarımız 
için, şahitlerle 10 seneden beri nasıl süründü-
rüldüğümüzün, canlı şahidiyim. Yine, amcamın 
oğlunun üç bin dönümlük tarlasının şahitlerle 
elinden alındığı bir 10 seneden beri de tekrar 
iade edilmediğini ve mahkemede süründüğü
müzü biliyoruz. Bize intikal ettiği için şimdi 
biz takibediyorıız, canlı şahidiyim. Bu hâdisele
re sayın arkadaşlarımızdan bir tanesi çok az, 
dediler. Hattâ Vekil Bey de bu yolda bir beyan
da bulundular. Aziz arkadaşlarım, şu 180 kişi
lik Senatoda bir arkadaşınızın başından böyle 
iki hâdise geçerse, hâdiseye az, demek her hal
de doğru olmaz. Yine bir sayın arkadaşım de-
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diler k i ; «Böyle şahit lerle bir gayr imenkul iki 
şahsa sat ı lacak olursa mahkeme açılır, bu şa
hit ler hakkında hâkim takdi r in i kullanıl1.» Aziz 
arkadaş lar ım, bilmiyorum, ya ben bu memleke
tin çok müşkül mm1 akalar ında yaşamış bir ar
kadaşınızım, yahu t da eok muhterem hukuken 
a rkadaş la r ımın bu hâdiseler, hu yaka la r gözle
r inden kaçmışt ır . Dul, yetim, 4 yaşında, iki ya
şında, altı yaşında çocuğu ol;m kimselerin elin
den ortakçıl ık bahanesi ile icar ile senelerce 
sü rdüğü tar la lar ın , bil âh ara iki şahit ile ferağ 
yapıldığı çok defa vari t t i r . Muhterem hukukçu 
rakadaşlar ımız , acaba bunu bilmezler m i l . . Da
hası yar. Değil yelim, dul, üç yaşında, beş ya
şında, belki içinizde büyük olduğu halde hak
kını arayabilecek yaşta, medeni vasıfta bulun
duğu halde bazı zorbaların gayri menkul! eri 
elinden aldıklarını uzun müddet zilyedliklerin-
de bu lundurduk tan sonra şahit lerle bu gayri-
nıeııkullere tesahübet t ikler i çok vâkıdır . Bu iti
barla son olarak Yüce Senatodan i s t i rhamım; 
ben bir hukukçu değilim. Bu mevzuu ilmî ola
rak ifade edemem. Faka t başıma »'elen hâdi
seleri an la tmak suretiyle, belki kanunun daha 
muhkem, daha sağlam çıkmasına, şu vakıalar la 
hizmet etmiş olursam, kemlimi mutlu addede
rim. Onun için .Sayın Senatodan, bu kanunun 
çıkışında şahitl iğe fazla önem verilmemesi hu
susunda oylarını kul lanmalar ını arz ve istirham 
ederim. (Bravo, sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN -- Buyurun Komisyon. (Kifayet 
t ak r i r i verildi. Artık komisyon filân konuşa
maz, sesleri) Öyle ise bir dakika , İç tüzüğe ba
kayım, efendim. Efendim, İç tüzükte hu husus
ta hiçbir şey yok. «Son söz milletvekilinindir» 
deniyor-. Tenvir maksadiyle söylüyor. Komisyon 
konuş tuk tan sonra yine milletvekili konuşabil ir . 

GEÇİCİ KOMİSYON B A Ş K A N I KÂMİL 
OOŞKÜNOUT/T (Uşak) 13fendini, komisyon 
her zaman söz istİyebilir. Komisyondan sonra 
a rkadaş la r konuşur . 

E S A T MATIMITT KAKA KÜRT (Urfa) — 
Efendim, son sözün hikmeti vücudu nerede ka
l ıyor? «Son söz milletvekil inindir» İtendeniz çı
kıp konuşacağım. Komisyon çıkıp konuşacak, 
sonra t e k r a r ben çıkıp konuşacağım. Olmaz böy
le şey. 

B A Ş K A N - Müsaade edin, efendim, hiçbir 
k a n u n komisyonun mütaklası a l ınmadan, fik

rim var, müta lâam var veya yoktur , demeden 
voyo, konulmamışt ı r , böyle bir şey vâki değil
dir. Bu i t ibarla komisyonun tenvi r maksadiyle 
söz söylemesi k a d a r tabiî bir şey olamaz. On
dan sonra senatöre söz verilir. (O, oylamadan 
evvel, sesleri) 

BAŞKAN — Devanı edin, efendim. 
GUOİOİ KOMİSYON BAŞKANI KÂM ti ; 

OOŞKUNOĞLU (Devamla) - Muhterem ar
kadaşlar ım, ,°>2 nci maddenin (O) bendi üzerin
de yani tapuya kayıtl ı irayrimoııkullerin hari
cen alını ve sat inimin şahitle ve bilirkişi mari
feti ile ispat edilip edilmiyoceği, hususunda 
münakaşa ve müzakere ediliyor. 

Bu hususta komisyonun, esbabı mucibesi, 
gerekçede kısa ve açık olarak ifade edilmiştir. 
Bunu müsadenizle bir defa okumak istiyorum : 

«Bu maddenin (O) bendinin çıkarılması hak
kındaki teklif ler üzerinde yapılan konuşmalar
da bu k a n u n u n bir tasfiye kanunu olması ve 
uygulama alanı köylerimizde hariç alını ve satı
mın teamül hal inde bulunması bu maddenin 
sevk sebebini teşkil ettiği sonucuna varılmış
tır . 

Nitekim bu zarurel , y ü r ü r l ü k l e olan .",(!():> 
sayılı K a n u n u n kabulünden sonra duyulmuş ve 
sözü edilen kanunun l-'î ncii maddesine benzeri 
hüküm konulmuştur . Tasarı , bu bakımdan bir 
yenilik get i rmemekte , ayrıca haricî satışın ve 
buna dayanan tesbit işlemlerinin zahirî karinesi 
olarak, 10 senelik zilyedliği de öngörmüştür . 
.Bu kanunla güdülen maksat , Medeni Kanunun 
aradığı vasıf ve ehemmiyette t apu sicil siste
mini k u r m a k ve böylece Medeni Kanunun tapu 
sicili ile alâkalı hüküm ve prensiplerini işler 
bi r hale get i rmektir .» ve saire. Gerekçesini oku
yorum. (Lüzum yok, sesleri) Efendim, bâzı ar
kadaşlar ın gerekçeyi okumaya fırsat bulama
dıklar ı anlaşılıyor. 

BAŞKAN" — Gerekçenin okunmasını rvye 
koymaya lüzum yoktur . 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Devamla) — Sorulan şeyleri 
verdiğini, cevaplarla karş ı l ıyorum. 

Şimdi a rkadaş la r , şahit yalan söyler, bilir
kişi yalan söyler. Bunun lehinde de, aleyhinde 
de bu iddianın kabulü lâzımgelir. Şahit , mut
laka sat. in al an lehine değil, satmış olan lehine 
de (yalan söylüyorsa) söyliyecek durumdadı r . 
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Biz hâdiseyi yalnız satmaları zaviyesinden mü
talâa ediyoruz. Ve misal olarak bâzı arkadaşla
rımız bu satışın, satmanın muvazaalara yol 
açacağını, yalan şahitle tescil yapılacağını, ifa
de ediyorlar. Arkadaşlar aksini de düşünmek 
lâzımgelir. Köylerimizdeki teamül yüzde dok
san gayrimenkııllerin haricî alım ve satımı ma
hiyetindedir. 

Bu alım ve satımı kabul etmediğimiz tak
dirde satınalanlarm hakkının ziya a uğramasına 
sebebiyet vermiş olacağız. Bunu her halde Yük
sek Senatonun kabul edeceğini sanmıyorum. 

Burada bir arkadaşımız. Sayın Zeki Kum-
rulu, komisyonda bir hâdise anlattı. Yakınından 
olan bir şahsm, tapulu gayrimenkulunu, birisi
ne sattığını, bilâhara fiyat teref'füü veya başka 
sebeplerle bundan dönerek diğer bir başkasına 
inalını sattığını ve bu suretle satışın dört, beş 
kere, tekerrür ettiğini ifade buyurdular. Biz. 
I)iı gibi hâdiseleri düşünmüyoruz da, yalnız ve 
yalnız satınalanlarm suiniyetle 'hareket edece
ğini kaimi ederek o zaıviyeden işi mütalâa edi
yoruz. Binaenaleyh, meseleyi bu zaviyeden 
mütalâa edecek değiliz. Meseleyi buigün >me(m-
leket realitesi takımından mütalâa edeceğiz. 
Bir ihtiyar var mı, yok mu, o llmkımdan mü
talâa edeceğiz. Memlekette arazinin yüzde 
80 i tapusuz, »"eriye kalan yüzde '20 sinin tapu
su da uymaz. Babası üzerinedir, dedesi üzeri
nedir, yabutia bir baişka akraıbası •üzerinedir. 
Tapu ile muamele yapmak imkânı yoktur Ta
pu ile muamele yapmak imkânı olmayınca 
noterde de muamele yapmak imkânı yoktur. 
Çünkü noterde bir tapu kaydına isnadeden sa
tış va'adi yapar. Noterde tanzim edilecek ve
sika dahi Sayın Hidayet Aydmer arkadaşımız 
'bilirler, noter de tapu kaydını görür ve tapu 
kaydmdaki esasa pföre ıbir 'vesika tanzim eder. 
Noterde de kabili ih'ticac ıbir vesika, yoktur. 
Binaenaleyh, biz bunlar üzerinde alım ve sa
tımın, bu şekilde muteber olmadığı neticesine 
varmak istiyoruz. Arkadaşlar, bu ; memleket 
realitesinden ayrılmaktır. Medeni Kanım -17 
seneden beri tatbik ediliyor. Arkadaşlarıma 
bir şey sormak istiyorum. Medeni Kanunun 
kemaliyle tatbik edilmesini arzu ediyorlar mı, 
etmiyorlar mı? (Ediyoruz sesleri) 

Ediyorsanız, 689 nen maddeye göre ne ver
gi kaydı arayabilirsiniz, ne başka bir kayıt 
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arayabilirsiniz. 20 senelik zilyedi e iktisabı 
zamanaşımına tabi olarak, bir «gayrimenkulun 
tescilini, bu gayrimenkul e zilyed olan isti'yebi-
lir. Fakat bu tasarıda «tapuya kayıtlı daflıi 
"olsa» (Öyle değil sesleri) 

BAŞKAN1 — Müsaade buyurun efendim. 
söylesin.. 

(lEOÎCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL 
rOŞKUNOOLU (Devamla) — Edendim, tapu
ya kayıtlı olan gayrimenkulun maliki, 20 sene
den eJvvel 'vefat etmiş ise ve 20 seneden fazla 
zilyedlik etmiş ise tescilini talebetmek 'hakkı
nı haizdir. Binaenaleyh bu 'gayrimenkulu, ta
puda kayıtlı değilmiş gibi telâkki ederiz. Bu 
durumu şimdi bu 'tasarıda noye bağlıyoruz? 
Yergi kaydına, (bağlıyoruz. Mademki Medeni 
Kanuna tabi olacağız, mademki Medeni Kanu
nun 'bihakkın ve kemaliyle tatbikini istiyoruz, 
vergi kaydını ne diye buraya çıkarıyorsunuz? 
Şu halde teyidi hüküm değildir. Bir şahıs 20 
sene, 30 sene zilyedliğini ispat: eder. Fakat 
vergi kaydı y'ok ise tescil hakkını almaz. Bu 
vergi kaydını ne diye çıkarıyorsunuz, soruyo
rum size. Şu halde; istisnai hükümleri bura
ya. getiriyoruz. Medeni Kanunun bu şekilde 
dışına çıkmayı kabul ederken öbür taraftan 
İhtiyat, ve zarureti kalbul etmemek, tenakuza 
düşmek olur arkadaşlar. 

Kaldı ki arkadaşlar, bu tapulama işlemleri 
gizli kapaklı cereyan eden bir işi em değildir. 
Dalha evvel de arz ettim, tapulaimamn gidece
ği eıvvelâ radyoda ilân 'ediliyor, gazetede ilân 
ediliyor, birliğin bulunduğu ilçe merkezinde 
ilân ediliyor, köylerde ilân ediliyor, ilân 'edi
liyor. Bittikten sonra, köyde herkesin buzu-
runda, alım ve satım varsa yine sabitler lora-
da dinlenir veyabut gayrimenkulun durumu 
orada tesbit edilir. 

Binaenaleyh, vatandaşın gözü önünde, ıttı-
lâı dâıhilinde cereyan eden şu muamielelerden 
her hangi bir şekilde vatandaşın (hakkının z,ı-
yaa uğraması gibi bir hâdise cereyan edemez. 

Arkadaşlar, 'komisyonun tarzı terekkübü, 
ve komisyonda dinlenen arkadaşlar üzerinde 
Sayın Muhittin Kılıç arkadaşımız, bir iki be
yanda bulundular; bendeniz de cevap arz et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, maddenin esası üzıe-
rinde konuşunuz. 
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({KOİOİ KOMİSYON' I i AŞK AN [ KÂMİL I 

OOŞKlTN()riliTT (."Devamla) --• Kfendim esas 
üzer inde arz ediyo 'ii'iıı. Kendilerinin söylediği 
söze cevap arz ediyorum, hariçten bir soy söy
lemiyorum. 

MUHİTTİN KİLIO (Konya) HlvvelA söz-
1 eri m i tekrar la . 

OKOİfİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL 
rOŞKTTNOnL(T Devamla) - - Arkadaşlar , 
muhterem arkadaşiıınız, «Kâmil Ooşkutıoğhı 
i ıı a d ediyor»' di İye s<-,zıe (başladılar ve hemen 1ı e- I 
men 'bu şekilde sözlerini IbiHrdilor. I 

Mııüierem arkadaş lar , bendeniz inadetmi- I 
yorum. Koimisyon namına vazifemi yapıyorum I 
ve komisyonun nokta i nazarını 'müdafaa ediyo- I 
rıım, bir. Komisyonda bulunan Sayın Yargı
t ay başkanlarının fikirlerini müdafaa ediyo-
nını, onları t e k r a r ediyorum, iki. Hîğer bir I 
inat mevzubahis ise; komisyonun karşıs ına ve I 
komisyonun 'huzuruna davet edilen, yüksek I 
hâkimlerin fikirleri karş ıs ında noktai nazar 
sarf ermek 'belki h r inadolur. Ahi a bendeniz I 
'bu şekilde ifadeyi kolanı» sapmıyaeağım. I 

Arkadaşlar, Komisyona solon arkadaşlarımız; 
1 noi FTııkuk Dairesi, 5 ne, i Hukuk Dairesi Baş- I 
kanvekilleri (Başkan yok mn? sesleri) üye değil, I 
üye ama Baak.au vekili. Başkan yoktur, kendisi 
Başkanvekilidir. 1 ııcisi Amerika 'dadır . 2 ııcisİ 
izinlidir. Mahkemelerin tat i l inde nöbetçi idi. 
Şimdi izinli »'itmiş. Binaenaleyh, Temyiz bakimi I 
sıfatını iktisabet tikten sonra, Başkan olması, 
Başkan vekil i olması ehemmiyetli değildir. Kaldı 
ki, 7 noi Hukuk "Dairesi Başkam bu gibi ihtilâf
ları 1 ot kik eder. Vo münhasıran bu gibi ihtilâflar 
ile meşgul olur arkadaşlar. Kendileri umumiyetle 
bulunmadıklar ından Komisyon huzurunda. Mu
hittin Beyefendi bulunmadılar . Komisyonun hu
zurunda ve iştirak eden diğer arkadaşların hu
zurunda, tasar ının getirmiş olduğu hükmün 
isabetini, maddi vakıalara müsteniden, belirtti
ler. Saat 9.30 veya on sıraları vida başladık, saat; I 
birbuçuğa kadar takriben devam eden müzakere
lerimiz neticesinde1 uzun boylu tar t ış t ık; gerek 
bu maddeyi, gerekse; ??, neü maddeyi. TTatt.fi. ar
kadaşlar, diğer Yargı tay üyeleri de aynı noktai 
nazara iştirak ettiler. Kendilerinin iştirak etme
diği bâzı mevzuları da biz aramızda müzakere 
ettik. Üzerinde ittifak edilıniyen mevzuları Ko
misyon dahi nazarı itibara, almadı. B n mevzular I 
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I üzerinde ittifak ettiler. Bunla r tatbikatla, nıeş-
I gul olan hâkimlerdir ve tatbikat tan alınmış olan 
I neticedir. 

Yalnız buna hâkimler değil. Hükümetimiz de 
I kaani olmuş ve böyle bir tasanyı Yüksek Huzu

runuza getirmiştir. Sayın Hidayet Aydıner, hâ
kim olarak alâkalanmak başka, veya avukat ola-

I rak alâkalanmak başka buyurdular . Sayın ar
kadaşıma, şunu arz etmek isterim; hâkim olarak 
da alâkalandım. Belki on bin liraya yakın bu 

I şekilde dâva gördüm. Avukat olarak da bu kabil 
dâvalara, şahidoldum. Bendeniz yalnız Komisyo
nun müdafii olarak değil, Komisyon kararını 

I müdafaa etmek için kürsüye gelmiş değilim. Sa
mimî kanaatimi ifade ediyorum ki, tasarının bu 

I hükmü yerindedir ve bugünkü ihtiyacı karşıla
mak için konmuştur. 

I B A Ş K A N --• Sayın Ooşkunoğhı, eğer Komis
yonun kararını müdafaa etmeye gelmemişseniz, 

I konuşmaya hakkınız yoktur. (Oürül tüler ve gü
lüşmeler) 

( ÎEOİOÎ KOMİSYON BAŞKANI K Â M İ L 
OOŞKUNOOI/U (Devamla) — Yalnız şimdi 
muhterem arkadaşlar, Kanunu Medeninin kud-

I siyetini. Kanunu Medeninin yüksek prensiplerini 
I burada kabul etmiyon arkadaşımız yoktur. Sa-
I yın Esat Çağa İvilmiyorum, Atatürk 'ün koymuş 

olduğu prensipleri, Atatürk 'ün getirmiş olduğu 
I kanunlar ın zedelendiğinden ve ihlâl edildiğinden 

bahsettiler. Arkadaşlar, Atatürk 'ün getirmiş ol-
I duğıı Medeni Kanun prensibinin kuvvet ve ve

rasetini temin etmek için bir tadil yapılıyor. Ar-
j kadaşlar. Medeni Kanunun, gayrimenkulun hu

kukuna taallûk eden birçok hükümleri var. (Gay
rimenkulun irat senedi var, ipotekli borç «enedi 
var. Bunları arkadaşlarını bilirler. Bu hükümle
rin, memleketimizde, tatbik edilen bir tekini 
gösterebilir misiniz? İpotekte istisnası vardır. Fa
kat, ipotekli borç senedi, irat senedi şeklinde, 
iktisadi hayatımıza geniş mikyasta aksetmesi lâ-
zımgelon müesseseler bugün tatbik edilmiyor. 

I Bunun sebebi tapu kayıtlarının bulunmamasıdır . 
Bu tapu kayıtları tesis edilecektir ki, Kamımı 
Medeninin koymuş olduğu gayrimenkule ait 
hükümler, bu müesseseler işlesin. Bunu yapma
dıkça, vatandaşın t apu kütüğünde 1 Ay ikiyle bu
lamadığı kayıt üzerinde nasıl muamele yapılabi
lir ki. böyle bir kaydı vatandaşa göstermek iste
miyoruz. .1602 sayılı Kanun 13 seneden beri 

I tatbik edilir, ]'.] seneden beri bir şikâyet çıkmaz, 
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Şimdi yeni hükümle, sanki bü tün t a p u sicilleri 
gayrimenkul hukuku altüst oluyormuş gibi bir 
hava içinde bulunuyoruz. 

Arkadaşlar , böyle bir şey yok. Ne mahkemele
rimizde ne sair mercilerde böyle bir ihtilâf mev
zuu yok. Hükümet burada gayrimenkulun tes
cili ile alâkalı bulunan Tapu ve Kadast ro Umum 
M ü d ü m arkadaşımız Mura t Beye, defaatle sor
dum, Komisyonda da soruldu. Bu 13 ncü mad
denin, 13 seneden beri tatbik edilen 13 ncü mad
denin ta tbikat ta mahzuru görülmemiştir, mah
zuru görül m iyen bir maddenin bugün için şu 
kanunun, şu tasarının bünyesi içinde tekrarlan
masına niçin itiraz ediliyor? Bunun sebebini 
izah etmek mümkün değil. Münferit misaller 
olabilir, arkadaşlar. Bizim verdiğimiz misaller de 
oldu işte. Sayın Zeki Kumrulu burada, efendim. 
Kendi akrabasından, tapuda kayıtlı bir gayri
menkul defaatla satılmış. (Şiddetli gürül tüler) 
Kendisi satmış demiyorum, arkadaşlar. Komis
yonda kendileri ifade ettiler. Defaatle satılmış 
gayrim enkull erdeki fiyat farklılıkları göz önüne 
alınarak, 2 sene, 3 sene geçiyor veya 4, 5 sene ge
çiyor, satılıyor. Bu hâdiselerin birçok misalleri 
ta tb ikat ta görülmüştür. Bi r arkadaşınız olarak 
ifade ediyorum. (Oürüİtliler) Muhterem arka
daşlar, şunu kısaca arz etmek isterim. 

Bu müessesenin kabulü, memlekette gayri
menkul hukukunun teessüsü için gayrimenkul 
hukukunun bilhassa ve bilhassa Medeni Kanuna 
göre teessüsü için zarur idi r ve memleketin ihti
yacıdır.- Aksi halde memlekette daha asırlarca, 
belki bir asra yakın bir zamanda, gayrimenkul 
ihti lâflarının önüne geçil emilecek ve vatandaş 
«Malım» diye bir gayrimenkulun sahibi olmak 
imkânım elde edemiyecektir. Bunu yüksek tak
dirlerinize arz ediyorum. TTepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

B A Ş K A N — Son söz, Sayın Kurut luoğlu ' -
n undur . 

B u y u r u n Sayın Sarıgöllü. 
H İ D A Y E T AYDINER (Oumhu rbaşka n in

en S. Ü.) — Daha evvel söz istemiştim; malûmu
nun iz. 

BAŞKAN — • Lvet erendim, daha evvel söz is
temiştiniz. 

F E H M İ A L P A S L A N (Artvin) —• Başkanım 
Komisyona bir sualim var, müsaade ederseniz. 
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B A Ş K A N — Sayfa Î)S; kifayeti müzakere 

sorulara da şâmildir. 
F E H M İ A L P A S L A N (Artvin) - • Kifayeti 

müzakereyi taştık da efendim, onun için sual so
ralım bari. 

B A Ş K A N — Sayın Kurııtluoğlıı 'na kısaca ko
nuşacağı için söz vermiş bulunuyorum. 

SAH ÎIÎ K r i U ' T L r O f j L r ((hımhurbaşkanın-
ca S. Ü.) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım, berveehi peşin ha t ı r l a t t ık la r ından dolayı 
Riyasete teşekkürlerimi arz ederim. Son sözü ba
na tevcih etliklerinden dolayı da ayrıca minnet
tarını. 

Muhterem arkadaşlarım, müzakeresine devanı 
edilen madde Türk hukukunda, temellük huku
kunda, ana h u k u k t a ehemmiyet a ez eden bil
lur noktayı ya zedel ivecek veya zedelemeksizin 
devam ettirecektir. Espirisi bu noktadadır. Şayel. 
Sayın Sözcünün ifade buyurduklar] gibi bu bir 
tasfiye maddesi ise, tasfiye maddeleri istikbaldi1 

işi ivecek maddeler değildir, (ieçmişteki hâdisalı 
tasfiye eden maddelerdir. Bu itibarla yürürlük
te olduğu ifade edilen bir madde tasfiye maddesi 
değil, yeniden bir kaide vaz'odcn, ana hükmü ge
tiren maddedir. Bu sebeple, kabule şayan ola
maz. Tümünü tasfiye ederse, bundan sonra da 
tasfiye (H\OV. O halde gayrimenkul hukuku esas 
espirisini kaybeder. 2 şahitli1 1.0 sene sonra tüyü 
bitmemiş yetim hakkı olan bir gayrimenkulu baş
ka şahsa devretmek mümkün olur, intikal eder, 
mesele budur. (Alkışlar, bravo sesleri) Mülkiye
tin esası t apuya tescilidir. Ama, t apudan kaydın 
silinmesi 2 şahidin beyanı ile mümkün olacaktır. 
Burada ifade buyurdu arkadaşlar. İlci şahitle 
adam asılıyor. Ama, gayrimenkul gidiyor diye 
feryat olunuyor. Hukukî delil ve beyyinenin, da
yandığı espiri başka, ceza hukukunun dayandığı 
espiri başkadır. 

Muhterem arkadaşlarım, tek başına fiilin fai
lin «Suçu ben işledim» dese, asılmaz veya mah
kûm olmaz. Ama ikrar hukukta her şeyi alır gö
tü rür . Demek ki, delil, ikrar, beyyine bakımın
dan farklar mevcuttur , (Vza Hukuku ile Medeni 
Hukuk arasında farklar mevcuttur. Bu itibarla 
«orda da şahit, burdu da şahit» mülâhazası ola
maz. Aynı neticeyi doğurmaz, ayrı ayrı şeyler
dir.. 

Muhterem arkadaşlarım, Kanunu 'Medeninin 
(139 ucu maddesi iki rüknü ihtiva, eder. Biri, ta
pu sicillinde mukayyet olmıyan gayrimenkulun 
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nizasız ve fasılasız 20 sene istimalinden sonra tes
cili esas tutmuştur ki, o da son tadili ile hasındı 
dâva haline gelmiştir. İkincisi, tapuda kayıtlı 
olup, gaipliği veya ölümü sebebiyle sahibi belli 
olmıyan gayrimenkullori yine aynı şekilde 20 se
nelik nizasız ve fasılasız tasarruftan sonra I ese i-
lo esas olmak davasıdır. Orada yirmi seneyi kabul 
eden Medeni Kanununun bu hükmü .yerine, elli 
sene evvel dedesinin satmış olduğu gayrimenkulu 
dolayısiyle yine temellük edebiliyor da dâvaya 
mevzu olan 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 dünüm 
ki 7 nei Hukuku alâkadar eden dâvalardır diye 
kabul ediyorum. Bunun haricinde 30 milyonun, 
30 000 niıı dâva hakkı dışında kahin mülkiyet 
hakkım bu suretle tehlikeye düşürmekte, Kanunu 
Medeniyi zedelemektedir. Bu itibarla, iki şahit 
ile, hem de nasıl, elli liralık dâvanın üzerindeki 
dâvada yazılı beyyine ariyan hukuk anlayışımız 
karşısında bu beş milyonluk, on milyonluk dâ
va mevzuu olabilecek gayrimenkulleri iki şahit ile 
birisinden bir başkasına intikal ettirme yolunu 
açarsak mülkiyet emniyeti diye bir şey kalmıya-
eağmı tahmin ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN— Takrirleri okutuyorum, efendim. 

Yüksek Başkan lığa 
Komisyonun son metnindeki 32 nei maddenin 

(O) bendinden, «veya bilirkişi veya şahit sözleri 
ile» kelimelerinin, çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim . 

Cumhurbaşkanınca S. U. 
Hidayet Aydmer 

Senato Başkanlığına 
32 nei maddenin (O) fıkrasındaki, «bilirkişi 

veyahut şahit sözü ile» kelimelerinin çıkarılması
nı arz ve teklif ederim. 

Konya 
Muhittin Kılıç 

Sayın. Başkanlığa 
(<;) fıkrasının çıkarılmasını ve onu taki'be-

den fıkranın (d) yerine (e) ile başlamasını arz 
ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Akif Eyidoğan 

BAŞKAN — Efendim, takrirden ikisi bilir
kişi veyahut şahit kelimelerinin çıkarılması ma

hiyetindedir. Bir tanesi (e) fıkrasının kamilen 
çıkarılması mahiyetindedir. 

Hükümet bunları kaimi ediyor mu1? 
DEVLET BAKANI KAİK AYBAK (Ankara 

Milletvekili) — Kabul etmiyoruz. 
BAŞKAN —• Encümen ;kabul ediyor mu? 
CIEÇİCL KOMİSYON BAŞKANI KÂMÎL 

COŞKÜNOCiLU (Uşak) — Kabul etmiyoruz. 
BAŞKAN —Evvelâ en aykırısı olan (e) fık

rasının tamamen çıkarılması hakkındaki takriri 
oyunuza .sunacağım. Maddenin (c) fıkrasını 
t ek rar okutuyorum. 

(32 nei maddenin (e) fıkrası tekrar okundu) 
LAŞKAN — Sayın Eyidoğan'ın bu fıkranın 

tamamiyle metinden çıkarılması hakkındaki 
tekliflerine Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi reyinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Fıkra çıkarıl
mıştır. Şimdi maddeyi Ibu fıkra harieolmak 
üzere tekrar okutup reyinize sunacağım. 

'BEŞİNCİ BÖLÜM 

Mülkiyet hakkının tesbitindeki esaslar 
Tapuda kayıtlı gayrinıenkuller 

MADDE 32. — (Gayrimenkul tapuda kayıtlı 
ise : 

a) Bu kanunda zilyed lehine mevcut hü
kümler mahl'uz kalmak şartiyle, kayıt sahibi, 
kayıt sahibi ölmüş ise mirasçıları adına ve eğer 
mirasçılar tâyin olunamazsa, ölü olduğu yazıl-
nıa:k suretiyle kayıt sahibi adına tesbit, edilir. 

Mirasçılardan biri veya birkaçı; mirasçıla
rın ve hisse miktarının tâyinini itiraz müddeti 
içinde dâva, yolu ile tapulama hâkiminden ta-
lebedebilecekleri gibi murisin ölüm tarihine gö
re aranılacak belgelere istinaden de istiyebilir-
ler. 

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

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

vafakat beyanı huzurda yapılmış sayılır. 
c) Kayıt sahibi veya mutasarrıfı yirmi sene 

evvel vefat etmiş yahut gaipliğine hüküm ve
rilmiş veyahut tapu sicilinden malikin kim ol
duğu anlaşılmamış ise, nizasız ve fasılasız yirmi 
sene müddetle ve malik sıfatiyle zilyed bulunan 
kimse adına tesbit olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bu yeni şekliyle reyi
nize sunuyorum. Kaibul edenler... fttmiyenlcr... 
Ka'bul edilmiştir. Acık oyunuza sunulacaktır 
efendim. (Nasıl oy vereceğiz sesleri). 10 fendim, 
kabul edenler beyaz verecekler. 

33 neü maddede Komisyon eski 'metinde ısrar 
ediyor. 33 neü maddeyi okutuyorum. 

Tapusuz gayriıuenkuller 
MADDK ;j;j. — Tapuda kayıtlı olmıyan ve 

beher parçasının yüzölçümü yüz dönüme kadar 
(Yüz dönümü dâhil) geyrimenkul, nizasız ve 
fasılasız en az yirmi seneden beri malik sıfatiyle 
zilyedliği ıbelgelerle veya bilirkişi veyahut şahit 
beyanları ile tevsik olunan zilyedi adına tesbit 
olunur. 

Aynı şahsın, yekdiğerine bitişik olup da yüz
ölçümü toplamı yüz dönümden fazla bulunan 
müstakil parçalar üzerindeki zilyedliği ayrı ayın 
sebeplere istinadettiği takdirde beher parçanın 
yüzölçümü yüz dönümü geçmemek ve zilyedliğe 
ait diğer unsurlar mevcudolmak şartiyle, zilyedi 
namına, teshit olunur. 

Yüzölçümü yüz dönümü geçen müstakil par
çaların veya aynı şahsın aynı sebebe dayanarak 
zilyed bulunduğu yekdiğerine bitişik ve yüzöl
çümleri toplamı yüz dönümü aşan birden fazla 
parçalarının her birinin yüz düııümlü'k kısmı. 
zilyedliğe ait birinci fıkradaki unsurların mev
cudiyeti halimle, zilyedi adına tesbit, olunur. 

Bunların yüz dönümü geçen kısmının zilyedi 
namına tesbit edilebilmesi için zilyedliğin ayrıca, 
aşağıda yazılı belge ve kayıtlardan biri ile tev
siki lâzımdır. 

a) On yıl veya daha önceki vergi kaydı, 
ıb) Zilyed lehine katiyet kesbetmiş olan 

ilâmlar, 
c) Tasdikli irade suretleri ve fermanlar, 
d) Muteber mütevelli, sipahi, mültezim te-

messük veya senedi, 
e) Kayıtları bulunnııyan tapu ve mülga 

Hazinei hassa senedi veya muvakkat tasarruf 
ilmühaberi, 

f) Gayrimusaddak tapu yoklama kayıtları, 
g) Mülkname, muhasebatı atika kulemi ka

yıtlar:, 
h) Mubayaa, istihkâm ve ihbar hüccetleri, 
i) I*]vkaf idarelerinden tapuya devredilme

miş tasarruf kayıtları, 
BAŞKAN — Söz Sayın İbrahim Saffet 

Om ay'm, buyurun. 
İBİİAHİM SAFKET O MAY (Ankara) — 

Pek muhterem arkadaşlarım, 33 neü madde ev
velce Sayın Sedat Çumrah arkadaşımızın çok 
ilmî bir konuşmasından sonra müzakere yapıl
madan ve 32 nci madde ile ilgisi görülerek Ko
misyona iade edilmiştir. Şimdi İlendeniz bu 
madde üzerinde konuşacağım. Ne tuhaf olacak. 
şimdi reddedilen fıkra, bunun içerisinde uzun 
boylu mevzubahsolan 1515 sayılı Kanun ve 
yaşıyaeak olan .kanını, içerisinde zaten var, 
Derlenip toparlanmıştı, ama reddedildi. O hü
küm devam edecek, şimdi bu madde münasebe
tiyle ona, istinadedeceğiz. Bu ciheti huzurunuz
da arz edeceğim, dikkatten kaçtı. Muhterem 
senatörler, Sedat Çumrah arkadaşımız 33 neü 
madde üzerinde konuşurken gördünüz, dinledi
niz ki, bu maddedeki belge ve kayıtlardan bah-
settirler. Şüphesiz çok istifadeli bilgiler verdiler 
Kendilerini !ben de hazla dinledim. Hattâ ken
dilerine yaptıkları konuşmadan dolayı tebrik
lerimi arz ettim. (Esasa gel sesi) 

Bsasa geleceğim. Dinleyiniz, onu nasıl din
ledi nizse beni de dinleyiniz. Burada ciddi me
seleleri konuşuyoruz. 

Bendeniz de bu belge ve kayıtlara ispata 
karîne mahiyetinde de olsa niçin değer verilmesi 
lâzımgeldiğini naçizane, arza çalışacağım. Ko
nuya girerken, kendilerinin yaptıkları gibi ben 
de çok kısa bir tarihçeden bahsedeceğim. Söze 
şöyle başlamak isterim. 

Memleketimizde 32 nci madde münasebetiyle 
arz ediyorum, şimdi konumuz asıl bu maddedir 
Senetsiz tasarruf diye bir problem var mı; var
sa nereden, niçin ve nasıl gelmiştir? Osmanlılar, 
Devlet haline geldikten sonra, sulh yolu ile ilhak 
ettikleri arazinin gayrimüslim olan sahipleri elin
de kalması, sulh şartları icabından ise; bunları 
onların elinde bırakır ve fakat Devlet olarak ha
raç alırlardı. Harblerden ilhak eden arazilerden 
ise beşte biri beytülnıâle, Hazineye ayrılır, müte
bakisi, gazilere takdim edilir. Onlar da, üşür-
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bedeli olarak, bir vergi al ır lardı . B u n u n ötesin
de araziler gayrimüslim sahipleri elinde bırakı
lır. Ve o takdirde de haraç vergisi alırlardı. 

Fakat arazi, kimseye temlik edilmiyerek ra-
kabesi, yani mülkiyeti beytülmâle, Devlete bıra
kılırdı. Bu takdirde harae veya bedeli öşür mu
kabili bırakılan arazi, bunların mülkü olurdu ve 
sırf mülk muamelesi görürdü. Hazine uhdesinde 
kalan araziye de filhakika «millî arazı ve memle
ket arazisi» denilirdi. Bunların tasarruf v. s. si 
de zamanlarında cari arazi hakkındaki mevzuata 
tabi idi ve pek tabiîdir ki, büyük arazi parçala-
rı da Devletin elinde kalırdı. Devlet de bu ara
ziyi rakabesi alt ında, yani mülkiyeti Devlete 
aidolmak üzere vergi hasılatından bir hisse karşı
lığında m üst ecir telâkki edilmek üzere verirdi. 
İşte vergileri tahsil etmek, dikkat buyurun arka
daş lar : (;ünkü, asıl meseleye geliyorum. Fe rağ ve 
intikal işlerini ve nıutasarruf lardan vefat eden
lerin arazilerini diğer m üst ecirlere vermek üzere 
akee hesabı ile t ımar, zeamet sahiplerine, vezir
lere, sultanlara tevzi olunur idi. Tımar ve zea
met sahiplerine, «Sipahi» malûmu ihsanınız, si
pahinin büyüklerine de «Zaim» derlerdi. İşte, 
bunlara verilen araziye de: bu sebeple «Tımar ve 
zeamet» denildiği" yüksek malûmunuzdur . Vezir
lere ve Sul tanlara verilenlere, ise «has» tâbir 
ederlerdi. 

Tımarın da dereceleri vardı. Burada tafsilâ
ta lüzum yok. «Uşkinei Tımar, v. s.» 

Şimdi sözlerimin burasında; 33 neü maddede 
bahsedilen, vesikaların, melihalarını geliş yolla
rına doğru inmeye çalışacağız. Bütün meselemiz, 
dâvamız bu. 

îşte, Tımar ve zeamel sahipleri, araziyi; taal
lûk eden lıer türlü tapu muamelelerini yapmaya 
yetkili oldukları için bunlara da; «sahibi arz» de
nirdi . He r tü r lü t apu muamelesini, zamanında
ki mevzuata göre yapardı . Bunlar da, bu sıfat
ları ile, ferağ, taksim, mübadele ve intikal gibi 
t apu muamelelerini zamanında cari hükümlere 
göre mükemmel en yapar lardı . Fe rağ vesair mu
amelelerin ifası için, verilmiş salâhiyetlerin da
yanağı ise, bakın nereden geliyor. Burada beğe
ni lmiy en irade ve fermanlardır . Bunlar ın daya
nakları , o irade ve fermanlar olup, bunlar da o 
zaman kanun hükmünde idi. 

İn t ikal işleri ise; Şeyhülislâmın teklifi üze
rine sâdır olan (dayanı lan) i radelerine daya

nırdı . Şeyhülislâmın teklifi üzerine sâdır olur
du bu iradeler . 1374 tar ih inde yü rü r lüğe giren 
Arazi Kanunundan sonra t apu işlemlerini yap
mak salâhiyeti , Tinıar ve zeamet sahipleri , 
müstelzimlerden tamamen a l ınarak defterdarla
ra, malmü dürter in e ve mütaakıben Defteri 
Hakanı m ü d ü r ve memurlar ına verilmiştir. Bu
nun haklı sebebi ise, arz et t iğim eşhas, bâzı 
ahvalde, sahih tasa r rufa dayanan arazi, koru 
ve ormanlara senet vermeye başlamışlar. Ve 
hat tâ uydurma senetler de tanzim etmişlerdir . 
Bunlara raslamaktayız. Bu adamlar bunları 
yapmışlardır . Bu sebeplerledir ki, bun la r doğ
rudan doğruya muteber senetlerden sayılamaz
lar. Hepside gayrimute'ber denmiyor tabiî. 
Bunların istisnaları vardır . Umumiyet le mute
ber sayılmazlar. Bu sebeple ibrazları halinde, 
ciddi, t e tk ik ve t ahk ika ta tabi tutulması lâzım-
gelir bu senetlerin. 

Şimdi, a rkadaş lar ım, görülüyor ki, Devle
t in kuru luşundan beri senetsiz arazi ve emlâk 
tasarrufu teçhiz edilmemiştir. Bun la r zaman
lar ında ki, nizama göre biraz evvel arz ettiğim 
gibi, bir takım usullere bağlanmışt ır . Ne var 
ki, o zaman da iyi niyetli olmıyan insanlar yü
zünden kayı t lar , işte bugün başımıza gelmiş
t i r ; keşmekeş içindedir. Bu sebepledir ki, 
Arazi Kanununun neşrinden sonra senetsiz ta
sar rufun önüne geçmek için. daha o zamanki, 
ricali Devlet, ve saire tedbirler almaya başla
mıştı. Ezcümle, sipahi, mültezim, mubassır
lar ta raf ından verilmiş olan eski senetlerin de
ğiştirilmesi mecburiyet i konmuştur . O zaman 
ciddî tetkiklere dayanılarak yapılan değiştirme 
işini iyi sonuçlandırmak bakımından, hat tâ ko
laylık ve muafiyet kabul edilmiştir. Ne yazık 
ki, biz millet olarak mülkiyet hakkının mesnedi 
olan tasar ruf muamelâtı karşıs ındaki «adam 
sendeciliğimiz» yüzünden bu memlekette se
netsiz tasar ruf ki, bundan evvelki maddede bu 
görüşüldü, İnt ikal i yapılmaz, elden ele, gelmez, 
ehemmiyet verilmez, bu yüzden senetsiz tasar
ruf, Devletimizin tar ih i boyunca devanı edip 
gelmiştir. Konuşulan madde t amamen bu se
netsiz tasar ruf mevzuu ile ilgilidir. Avrupa 
memleketlerinin birçoklar ında, değil kadas t ro
sunu b i t i rmek ha t tâ yeniledikleri halde biz hâlâ, 
bu memlekette tasar ruf keşmekeşi meselesini 
müta lâa ve senetsiz tasar ruf mevzuunda 'boğu
şup durmaktay ız . Her ne hal ise bu, bizim millî 
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kaderimizdir . Kfendim, bu maddeden maksat 
>)'•> ncü maddede zikri geçen vesikaların mahi
yet ler inden bahsetmek değildir. Bu memleket -
te de filhakika böyle bir realite mevcul bulun
duğuna göre muhtelif mevzuatımız içinde, işte 
kaldırılan, fıkra veya kanunlar ımız var. Tasar
rufçular burada bilirler. Muhtelif mevzuatı
mızda. dağınık bulunan senetsiz tasar ruf muame
lâ t ın bu kanun vesilesiyle derlenip, toplanma
sının cemiyetimiz için faydalı olacağını söyle
mek isterim ve söz ederim. 

Ciöriiyor ki, bizde senetsiz tasarruf isi var. 
İ s ra r l a söylüyorum var. .Bunun bir tar ihi de 
var, arz ettim ve devam ediyorum. Devlet ise; 
tarihinin hiçbir devrinde bu yaraya karsı ala
kasız bulunmamış ve daima bir disipline bağ
lamakla ve önüne geçmekle gereken gayret i sarf 
etmiştir . 

Şimdi, bu hususları noktal ıyarak, sadece dö
nüyorum 3,'i ncü maddeye göre mevzuumuz; ta
puda. kayıtl ı olmıyan yer lerdir . Medeni Kanu
numuz yürü r lüğe g i rd ik ten sonra, a rkadaş lar ı 
mın. üzerinde durduk la r ı çok ciddi noktanın 
hangi istilılıale ve hangi zaruret ler le bu hale 
geldiğini topar lamaya çalışıyorum. 

Medeni Kanunumuz yürür lüğe girdikten 
sonra, senetsiz tasar ruf ve mealinde satış mua
meleleri 6'->9 ucu maddeye göre, çok dik İcat bu
y u r u n arkadaş lar ım, hâkimin emriyle tescil 
edilebilecektir. Şu hakle maddeye ı>;'6ve alâka
lılar hâkim huzuruna, gideceklerdir . I92fi tar i
hinde Medeni Kanun meriyete girdi, (i.">9 ucu 
madde, böylece ta tb ika başlandı. ITal böyle 
olunca, yani Medeni Kanunun meriyete girme
siyle ne oldu?.. Senetsiz tasarruf ve hakkı ka
ra r muameleleri , kanunun ismi aşağı - y u k a r ı ; 
«Vilâyet ve kaza tapu idareler inde kuru lmuş 
olan Tapu Küçümenleri taraf ından tetkik ve 
karara bağlanması» hakkındaki 810 numaralı 
Kanun ortadan kalkıyor, (felçlim şimdi sonra
sına: Kanunu Medeni geldi, ondan evvel de
vam ettirilen 810 numaralı Kanunu, sen hâki
min huzuruna gideceksin, diye or tadan kal
dırdı . 810 numaralı Kanunun kalkışından bir 
sene sonrasına kadar arkadaşlar, senetsiz ta
sarruf muameleleri, hâkim karariyle, hâkim. 
emriyle, hâkim izniyle yapıldı, ve tescile bağ
landı. Ancak bir de bakıldı ki, 810 numaralı 

K a n u n zamanında yapılmış olan muamelelerle, 

mahkeme karariyle yapı lanlar arasında r/v95 
nisbetinde bir eksiklik var. Ve bunun netice
si olarak vatandaşlar arasında alabildiğim1 hu
zursuzluk meydana geliyor. Kaldırılması lâzım-
gelen bir huzursuzluk. Bu çok eski bir hâdise
dir. Kanunu Medeninin neşrinden bir sene son
raki cemiyetten bahsediyorum. Bu değişildik 
bir ta raf ta dursun, ve fakat şöyle bir hukukî 
mesele karsımıza çıkıyor. Bu hukukî mesele su 
«Medeni Kanundan evvel hakkı kara r ve se
netsiz tasarruf yolu ile iktisabcdilmiş zilyedlik 
haklan ne olacak» deniyor, pekâlâ ama, mük

t e s e p haklar ne olacak.' Bunlar, zamanında cari 
ikııımla muteber sayılmıştı. Şimdi tekrar kaza 
yoluna, götürmek isteniyor. Bunlar o zaman 810 
numaralı Kanunda iktisabedilmiş hak olarak 
kabul edildi. Şimdi bunları lekrar kaza 
yoluna götürmek hukuk prensipleri, bakımın
dım caiz midir, değil midir? Bir de bu mesele 
çıktı, İşte bu çok kritik durum karsısında ve 
bu hukukî mülâhazalarla, dediler ki, «yok, bu 
böyle olmaz. Medeni Kanunu Büyük Millet 
Meclisi çıkardı. Biz bu (KÎ9 ucu maddeyi Bü
yük Millet Meclisine gönderelim. Tefsirini isli
yd im. Bakalım Yüksek Meclis ne diyecek.» de
diler. (>o9 jıeu madde, bu üzerinde ısrarla duru
lan madde tefsir için Büyük Millet Meclisine 
gönderildi. Ve Meclisten de 1929 yılında 501 
numaral ı Karar sâdır oldu. Bunlar uzun mese
leler, kıymetli arkadaşlarım çok iyi bilirler bu
nun için çok hülâsa arz ediyorum, huzurunuzu 
işgal et mel; istemiyorum. Yüksek Meclisin ka
rarma '/övi' hülâsatan 810 numaralı Kanun dik
katinizi (-ekerim - 81.0 numaralı Kanun mülga 
olmakla, beraber, bunu Meclis söylüyor S10 nu
maralı Kanun mülga olmakla beraber, senetsiz 
tasarruf muamelesinin cereyan sekline halel 
gelemez. B. M. M. kararıdır . (>39 nen maddenin 
tefsiri, o zaman cari olan maddenin tefsiri höy-
le. Hukukî sebepleri diyor. Şunlar , şunlar, şun
lar... Bu karardan sonra arkadaşlar, senetsiz 
tasarruf edilen yerler için idari tatbikat no 
uluyor.' Bizarım» tasrihine yeniden başlıyor. Ve 
devanı ediyor. Cemiyetteki bu sarsıntıyı gider
mek için Büyük Millet Meclisinde böyle bir ka
rar çıktı. Yüksek Meclisin bu kararını takiben 
ne oldu? Tapuda kayıtlı olduğu halde elden 
ele geçmiş olan gayrimenkul malların tasarruf-
lanndaki müşkülât ı daha da basit irca etmek 
için bir kanım sâdır oldu. Bu kanun 1515 numa-
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ralı Kanundur . Bn kanuna istinaden, bir de 
nizamname çıkarıldı. İste, bu nizamname, ya
pılacak tetkikat, tahkikat v. sai. ren in yanı ba
sında ispat vesikalarını da zikrediyor. Bunlar 
nelerdir? Şimdi arz edeyim. Bunların akışını 
söylüyorum. 810 numaralı Kanun kalktı, G39 neu 
madde ve .1515 numaralı kanunların tefsiri fi
lan, yani tar ihî gerçeklerden bahsediyorum. 
Bugün kaldırılan bu frkra ile 1515 numaralı Ka
nun yaşıyacak. Yine bunlara istinadecek. Ba
lcın arz edeyim; Şimdi efendim, bunlar neler
dir? Nizamname ve kanıma, göre yaşıyaeak olan; 
adi senettir, m ü r u r u zamanla, tefhizi mümkün 
olmamış ilândır. Tefhiz vesikasıdır, musaddak 
irade suretleridir, fermanlardır. Kaydı mevcut 
olmayınca da, mührü maruf bulunan mütevel
li, sipahi ve mültezim senetleridir. Kayıt lar ı ' 
bnlunmıyan tapu ve mülga, Hazinei hassa se
nedi. veya. muvakkat i lmühaberdir. 'Musaddak 
ve gayrimusaddak t apu ve yoklama, esas def
ter ler inden çıkarılmış kayıt suretleri ve yokla
ma 'kâğıtlarıdır. Bu madde mühimdiı arkadaş
lar. A y d m e r arkadaşımız da bu mevzuda Ibir 
teklifte bulunmuş ve .Muammer Obıız arkada
şımız da, onun üzerinde 'konuşmuştu. Bu mad
de üzerinde bu mevzu üzerinde yine 'konuş
mak için söz hakkımızı saklıyoruz, l tükname ve 
muihasebei atika kaydıdır . Mubayaa istihkâm 
ve ihbar müddetleridir . Evkaf idaresinden he
nüz devredilmemiş tasarruf kayıl kırıdır. Muh
terem arkadaşlarım; görülüyor ki; mevzuun has
sasiyeti filhakika tarihî gerçeklere dayanmak
tadır . Bunlar ı redde, inkâra imkân yoktur. Ka
nunlarda iht iyaçlardan doğar ve cemiyetin bün
yesine göre, düzenlenmesi gerekir. Hal böyle 
olunca; cemiyetin bağr ından gelen sancıları, 
ıs t ırapları yok etmek için vakit Nakit çareler 
aranmışt ır . Arz etlim, ta Osmanlılar zamanın
dan. i t ibaren senetsiz tasar ruf la r falan teczide-
dilmcmiş, çareler aranmışt ı r ve gayet tabiîdir 
bu arama, r t inkü , senetsiz tasarruf işi kötü
dür . Faka t bugün de devam etmektedir. Ve 
parlâmentomuz bu işe çare bulmak gayreti için
dedir. (Jüııkü, senetsiz tasar ruf memlekette bir 
vakıadır. Ve gayrimenkul tasar rufu arap -sacı 
halindedir. Alabildiğine keşmekeş içindedir. 
Komanya 'da araziye, Türkiye 'de kar ıya sahibol-
ınak güçtür, darbımeseli.. (Terst i r ters t i r ses
leri") Iiom.anva'da karı, Türkiye 'de arazi sahibi 

olmak güçtür, darbımeseli ile karşı karşıya bu
lunuyoruz, arkadaşlar. 

BAŞKAN - - Sayın Senatör, bu cümleyi 
sarf etmeseniz çok iyi olur. 

İBUAIİİM S A F F F T OMAY (Ankara) — 
Maksat işte bu. Keşmekeşi bertaraf etmek. 

Efendim, ters olarak bir süreni lisan ola
bilir. Hepinizin her zaman yaptığınız ve nice 
yapacağınız şeyler. Nelerine şahit olduk Sayın 
(>ğa . 

Diyelim ki, maddeyi reddettik. Ne olacak 
a rkadaş la r? Maddeyi reddet t ik . Eski 'hüküm
ler yaşayacak, lba;lısettiğiııı h ü k ü m l e r yaşaya
cak. Bunlarsa, şu ka ra rda , şu kanunda şu ni
zamnamede nedir, bugün dağınık ümidedir !Bu 
dağınıklığı ordan surdan, h u r d a n derleyip 'top
la m'ak, işlere ist ikamet verecek' k i fayet te t apu 
mamuru '.bulmak ıgüçtür arkadaşlar ını , bordur. 
Hâkimler , bugün memlekette, kanun la r ın yı
ğıntısı halinden şaş ı rmaktadı r la r , üzülmekte
dirler. Bir tapu memuru ilk mek tep mezunu 
adam filân kararan, filân k a n u n u n içinden hü
kümleri çekecek de bu memleket te ' tasarruf 
muamelâtını tedvir edecek. Oüç bir . şeydir. 
Ye işler h i raz da bu meni urların zaten kifa
yetsizlikleri yüzünden h u 'hale 'gelmiştir. Şim
di önümüze bir tasarı gelmiştir. Bu tasarı ve
silesiyle h u n u derleyip t oparlasak, kötü taraf
larını, törpülesek ama esasa sadık ka la rak bü
tün ibunları bir potaya, koyahilsek, cemi'iyetin 
k a n a m a k t a 'olan yarasına Ibir merhem vurabi l-
sek ne olur arkadaş lar , zannederim mümkün
dür, hepinizin vicdanı bu is t ikamettedir , he
pinizi muhterem arkadaşlar ını kürmc'tle selâm
larım. 

BAŞKAN Buyurun Sayın Tuğa. 
ESAT (/AfiA (fumhuHbaşkanmea -,S. Ü.) -••-

Mülkte rem arkadaş lar ım, ııniizakerede (bulun
makta olduğumuz .13 ncii madde ; Kanunu Me
deninin 0')9 neu maddesinin «tapu siciline ka
yıtlı -olmıyan gayrimenkuller» h a k k ı n d a k i 
'hükmüııün bir t ekra r ından ibarelttir. 

Got) ucu madde gereğince; tapUya nıdiseecel 
olmıyan Ibir gayr imenkulu 20 seneden fazla 'bir 
müddet le malik sıfatı ile, nizasız ve fasılasız 
elinde bu lunduran bir kimse, i lmrasmm kendi 
namına kaydını talebedebilir . Bu madde de 
avındır . Yalnız 'bendenizin buraya çıkmama 
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sebebolan mesele, miktar meselesidir. Şimdi 'bu. 1 
madde üç hal derpiş ediyor. 

Yüz dönümden işe başlıyoruz. Eğer 'bir 
kimse yüz dönüme böylece tasarruf ediyorsa, 
kendisine bunu namına t esiri t edecek lıat'râ 
-'benim anladığıma göre, yanılmıyorsam- aşa
ğıdaki vesikaları da aramak lüzumu yoktur. 
Yanındaki buna bitişik bir yüz dönümlük 
parçası daiha var. Bunun da namına tescilini 
istiyor. Yani, etti iki yüz dönüm. Yalnız 'bu
rada arayacağımıiz nokta Iher iki parça üzerin
deki •zilyedlik sebebinin birbirine ıbenzem/eme-
si. Üçüncü meseleye gelince, iburada miktar 
tahdidi yok. isterse yüz bin dönüm ıoIsun, >el-
li hin dönüm olsun, Ibeiş bin dönüm 'olsun, eğer 
İburada gösterilen, 'maddede gösterilen vesaik
ten 'birine istinadediyorsa, ''burayı kendisi na
mına tescil edeceğiz. Anayasanın ibir 32 nci 
maddesi var. Devlet toprağın verimli 'bir şekil
de isletilmesini gereekleştirmiek ve 'topraksız 
olan veya yeter toprağı bulunmıyan çiifltçiye 
toprak sağlamak amacı ile gereken tedbirleri 
alır, yani toprak reformunu, Devletin sırtına 
şu Anayasa, .bir mükellefiyet olarak yükleniş 
oluiyior. 

Şimdi, biz, zilyed haşkası, fakat bunların 
elinde niye tapu yok? Tapu olmayışının sebe-
!bi, eski arazi sisteminden geliyor. Çünkü ibi-
ziım arazi kanunlarımız ve ondan evvelki bin 
senelik tatbikat, toprağı esas itibariyle mülki
yete salih 'bir meta saymamış, ancak kura ve 
kasaibat içindeki sükna ve tetemlmüatı sükna 
için tapu vermiş. Mülk olarak vermiş, alt-
tarafmı, Devletin malı saymı'ş. Arazi Kanun-
naımesine göre, verilen tapularda mülkiyeti 
izafî olan şeyler değil, rakaibesi yine Devlette 
kalıyor, yalnız ve yalınız intifamı veriyor. 

Binaenaleyh bu sistefm dolayısiyledir ki bu
gün Sayın Bakanın binde iki nisbetinde tapu
ludur, Sayın Komisyon Başkanmında yüzde 
yirmi nispetinde tapuludur, deyip de birisinin 
yüzde 9'8 ini, ötekinin arazisinin yüzde 80 ini 
tapu .harici bırakmasının asli «e'bebi bir sene- . 
den beri tatbik edilegelen bu sistemdir. Şimdi 
demek k i ; hakikatte zilyed bulunmakla bera
ber 'bunun sahibi "hakikisi Devlettir. Şimdi biz 
miktar tanımadan şu vesaika. istinaden diyo
ruz ki, hiçbirisinin bugün hukukî kıymeti kal
mamıştır, bu vesaika istinaden malı tespit eder- 1 
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sek, Devlet, kendi malını bedava verecek ve 
sonra şu mükellefiyeti günün birisinde yerine 
getirmesi lâzımgeldiği zaman parasiyle satm-
alacak. Şimdi binaenaleyh, Anayasanın yükle
diği toprak reformuna engel teşkil etmiş olması 
bakımından, şu maddedeki bilhassa üçüncü 
fıkradaki ademi tahkik; Anayasaya muhalif
tir, bendenizin şahsi kanaatmea. 

Çünkü yine biliyorsunuz ki, sosyal ve ikti
sadi hakların yerine getirilmesi, yine bir Ana
yasa maddesi ile, Devletin malî kudıv+ine bağ
lıdır. 

'Bugün biz bütün araziyi, zilyedin elinde 
bir ferman vardır, kırk sene evvel adamları 
kovmuştur, bulgun bu sözü tasvihediyorum, bu 
fermanla otur sen burada, OBenim malımı böyle 
garip vesikaya istinaden veriyorum. Sıra ge
lecek, heşbin dönüm, bendenize siz dönümü 
ibiner liradan 5 milyon lira vereceksiniz. Malî 
kudretiniz yetmiyecek, yetmediği gibi Anaya
sanın derpiş ettiği toprak reformu yarıda 
kalacak. IBelki de hiç re alize edilemiyecektir. 
Onun için biz Anayasaya burada daha şimdi
den Anayasanın yüklediği 'bir mükellefiyeti ye
rine getirmeye mâni olan bir engeli, bu mad
deyi kabul edersek, orta yere koymuş oluruz. 
Bu maddenin üçüncü fıkrası, 5'2 nci maddenin 
ruhuna aykırı olduğu gilbi, 10 ncu maddenin 
de 2 nci fıkrasına da aykırıdır. Çünkü Devlet, 
temel hakların kullanılmasına engel olan her 
türlü iktisadi ve Sosyal engeli orta yerden kal
dırılmakla mükelleftir. Halbuki biz vatandaşı 
ilerde insan haysiyetine yakışır 'bir hayat sevi
yesine eriştirecek, toprak reformu gibi ana bir 
dâvamızı daha şimdiden engellemek mevkiinde 
bulunuyoruz. Sonra bunu kabul ettiğiniz tak
dirde dahilî entegrasyon imkânsız hale gelecek
tir. Çünkü toprak rekormu aynı zamanda Dev
letin elinde demokratik hareketleri, memleke
tin entegrasyonuna uygun bir şekilde yönelt
mek ve düzeltmek imkânını veren de bir vası
tadır. 

Bugün bu maddeyi kabul ettiğimiz zaman çok 
büyük bedellere, milyarlara ihtiyaç gösterecek, 
toprak reformu yapmıyaeak mıyız?.. Demokratik 
hareketlerle vukubulacak memleketin kültürel 
entegrasyonu da olmıyacaktır. Bu noktaya naza
rı dikkatinizi celbederim. Benim mâruzâtım bun
dan ibarettir. 
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Memleketin istikbali ve Anayasanın derpiş et

tiği tedbirleri düşünmek hepimizin boynumuzun 
borcudur. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sedat Çumralı. 
" 8 nci maddeye oy vermiyen var mı? Oylama 

muamelesi bitmiştir. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Pek muhte
rem arkadaşlarım, geçen oturumda, bu maddeyi 
komisyon geri aldıktan sonra, Sayın Komisyon 
Başkanı, koridorda birgün sonra komisyonun 
toplanacağım ve benim de gelip komisyona işti
rak etmemi istediler. «Memnuniyetle gelirim.» 
dedim. Akşam üzeri Muhterem Senatodan, Muh
terem Senato Umumi Heyetinin havasından aldı
ğımız intiba ile kendisine telefon ederek, «ilmî 
heyet» diye bahsediyoruz, bunu, komisyonu bi
let raf bu mevzuda tenvir edecek arkadaşlardan 
kurulmasını, ezcümle Temyiz Mahkemesinin İkin
ci Hukuk Dairesi ki, miras ihtilâflarına, hisse 
miktarlarına taallûk etmesi itibariyle ki, kabul 
buyurulan 32 nci madde, tamamen bu dairenin, 
ikinci Hukuk Dairesinin iştigal mevzuuna giren 
işlerdir. 2 nci, 5 nci, 6 nci, 7 nci, 8 nci Daire Baş
kanlarını ve bunlara ilâveten Sayın Komisyon Baş
kanının ifade buyurdukları profesörler tarafın
dan, bu kanunu tetkik edilmiş, hangi profesörler 
tetkik etmişlerse, bunları veyahut Ankara Üni
versitesi Hukuk Fakültesi hukuku medeniye pro
fesör ve doçentleri bulunduğuna göre lütfe
dip bunları da davet etmesi ve genişçe bir resmî 
heyet huzurunda bunun üzerinde, rahatsız oldu
ğunu bildirmekle beraber, gelirlerse Devlet eski 
alıkâınül araziyi ve ahkâmül evkafiyi, bilen Ali 
Himmet Berki Efendi, bu içtihatların, geçen cel
sede okuduğum içtihatların teessüsünde hizmet 
ettiğini bildiğim, eski Temyiz Reisi bir arkadaşı
mızın komisyona davet edilmesini ilmî heyete bu 
şekilde ve geniş mikyasta mukayeseden faydalan
ma imkânının sağlanmasını teklif ettim, ertesi 
günü yapılacak komisyon toplantısı tehir edildi, 
yaptırılmadı. 

Bir gün sonra, bu toplantı tertibedildi ve o 
zaman karşıma, Birinci Hukuk Dairesi Reisi Sa
yın Ümran Ökten bu tasarıyı hazırlıyan ve mü
talâası lâhik olan zattır, bunun yanında iki ta
ne temsilci âza gelmiştir. Bir arkadaşımızın te
barüz ettirdiği gibi ben de ifade ediyorum, asla 
ve kafa hiçbir arkadaşa karşı hürmetsizlik, esa
sen benden sâdır olmaz, Hu rm etsiz bir insan da 
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değilim. Ama, niçin lütfedip de aynı mevzularla 
uğraşan beş daire reisinden bir tanesini çağırır, 
ötekini çağırmaz bilmiyorum. 

İkincisi; rica ettim aynı iyi niyetle; oradaki 
bütün hukukçu arkadaşların değil, hukukçu oh 
mıyan arkadaşlarımdan da rica ettim, «filân, fi
lân zevatı da davet edin» rey meselesi oldu, gi
rer mi idi? İlmî heyetten bahsettik. Gelse, konuş-
sa ne zararı var? Bir rey mevzuu oldu, reye ko
nuldu, dört dört. Dört grup, dördü gelsin, dör
dü gelmesin. Reisin bulunduğu taraf tercih edi
lir, gelmesin. Ve böylece de Yüksek Senatonun 
bilhassa arzu ettiği «Bu ihtilâfı kendi aranızda; 
hallediniz,» yolunda vermiş olduğu direktif ye
rine maalesef getirilmedi. Ziya Paşa gibi insan 
«Kadı ola davacı, muhzır ise şahit; ol mahkeme
nin hükmüne derler mi adalet» demekten kendisi
ni alamıyor. Muayyen noktalarda bir kısım ze
vat saplanıp kalıyor. Bundan kurtarmak imkâ
nı hâsıl olmuyor. Nitekim bunda da aynı şey ol
du. Varılan netice; münakaşalarda not aldım. 
Fakat uzun, rahatsız et m iveceğim, tevcih edece
ğim bâzı önemli noktalara riayet ettim. Derler 
ki, Sayın Yargıtay Başkanımız; «Medeni Kanun 
nâs mıdır?» Değildir. Nâs değilse, kanunlar in
sanların, ihtiyaçlarından meydana gelir. Biz so
ruyoruz. Lütfetsinler, 37 seneden beri tatbikatın
da bulunuyorum. Bilhassa Kanunu Medeninin 
mevkii meriyete girdiği tarih 1926 dır Burada ka
bul edilen iktisabi müruruzaman yirmi sene ol
duğuna göre 1946 dan beri bu müessese işlemek
te. Bunlar hakkında birçok kararlar verildi. İç
timai nizamı sarsan birçok teşevvüş husule geti
rir diyoruz. Sebebini iki kelime ile size de izah 
edeyim : 

(Bir tarafta verdiğiniz hükümlerle bir cok 
haklar teessüs etmiş, hak kazanılmış, hak kay
bedilmiş. Şimdi, yeni getirdiniz, bu hali ile 
«nas» demiyoruz ama, kadastrosu yapılan şe
hir ve kasabalarda bir kanun, öbür tarafta 
bir kanun. Sayın Başkan, bu kanun nüfus sa
yımı kanunu değildir. Sabah başlayıp, aşkam 
üzeri bitsin. Böyle değil bu. Esbabı mucibede 
görüyoruz; beşyüz milyon parsel var diyor ve 
bu gidişle diyor, 80 seneden önce bu işi hallet
memize imkân yok; onun için kadroyu artırı-
ruz, imkânları çoğaltıyoruz, bu kanunu getiri
yoruz, Bim yarıya indirdim, en iyi niyetlerle. 
40 sene; kırk sene memleket bu hukuki tezeb-
zübün içine düşmüş olacaktır. Telaşımız bu; 
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endişemiz bu. Kanuni Medeni meselesi elendim. | 
Arkadaşımızın çok, güzel izah ettiği şekilde Sa
yın. Başkanını dedim, «(Udin, öyle olmasın, 
memleketi perişanı lıal-e düşürmeyin, oturalım, 
sizinle K a n u n u Medeninin noksanlarını tesbit 
edelim ve bunu değiştirelim. Eğer değiştiri le
cek. kifayetsiz hükümler i taşıyorsa, biz-e uy-
nııyan hükümler i taşıyorsa, ki. bunun eksini 
her zamlın, için inkârı da »-üçtür, olmıyacak 
şeyler vardır , yapyeni bir kanun alınmıştır . 
Bunu değiştirelim.» Ona. da yanaşmıyor, yana 
ş a m a / ; çünkü kolay kolay yanaşamaz. Ne ola
cak? İki tane hukuk-, iki tane kanun bu mem
leket te aynı zamanda, devam edip, y ü r ü r l ü k t e 
olup gidecektir . Ne yapa r sak yapalım, bu 33 
TICÜ madde üzerimle bir teklifimiz vardır . Üze
r inde konuşalım, ben son defa Umumi Heyet i 
nizi, Muhterem Heyetinizi teknik meselede ra
hatsız etmiyeceğim. diye komisyona verdim. 
Sayın Başkan kast ı mahsusla, bu maddeyi ha-
zırlıyan bir insan olarak karşınızda ve nokfal 
nazar ında ısrar e tmekte ve şu izhar ettiğimiz 
endişelere cevap yermekted i r : «Efendim, cemi
yette bâzı sars ınt ı lar olabilir» deniyor. Kabul 
ett ik. Efendim bizim vazifemiz cemiyeti te
şevvüşe sokmak değil, düz'en get i rmekt i r . Ver
dim teklifimi. Okudu, «Bu pek vazıh değil».. 
Şimdi, yüksek huzurunuzda bir kaç kelime ile 
izah edeceğim, kemali.vlc vazıh olduğu kanaa-
tmdayız . Bizim Muhterem Komisyonumuz red
det t i talebi, Temyiz M'ehkemcsinin "Reisinin ta
lebinin uygun olarak, burada , «Bu madde üze
rinde değişiklik yapılmasının haksızl ıklara 
meydan -vereceği..,» Efendim, kir silfıh hu mer
tebe ters alini]) da kullanılamaz, haksızlığa 
37 senedenberi teessüs eden içt ihat lar ı , kanuni 
•anlayışların hilâfına, sürüklemek çok ihtilâf
la ra sebebolıır. Bu silâh tersine kullanı lamaz. 
Bir tarafta, arz ettim-, o. Bi r taraf ta hu. Kanun 
hangi ciheti idare edecek? Binaenaleyh, hiz bu-
raekı asla bunun şeyini görmüyoruz. Bu Kanu
nun dördüncü 'maddesinde aranan ve tadad-
edilen belgelerin lıerbirinin hususi niteliği ha
iz bu lunduğu doğru. Yüksek müsamahalar ını
za s ığınarak, bil et raf bunun içerisinde mute
ber olanları , muteber olmıyaniarı sabrınızı su-
ist imal ederek ve müsamahalarınıza s ığınarak. 
mingayri haddin , arza çalıştım. Ne oldu? Hu
susi niteliği alın bugün divanız . Alın efendim, 

bugün. Bunun içersinde hukukîm, kanunen mu
teber olanları biliyoruz, sayarız. Bu o k a d a r 
vazıhlaşmıştır , 37 senelik t a tb ika t t a . Alalım 
bunları , diğerlerini muteber addedelim. Şimdi 
kısa cümleler hal indeki , sat ı r lar la ifade edece
ğim. Cevap isteyeceğim ve Mum terem Heyeti
nizi de hakem olarak kabul ediyorum. Bana 
cevap olarak des inlerki ; «Varit değil bu fikir.» 
Derlıal. geri alacağım. Bu fikirde ı s ra r eder
lerse buna ina t tan başka birşey denemez. 

Muhterem, arkadaş lar ım, hangi belgelerin, 
tescile esas alınacağı, hangi ler inin alınmıyaca-
ğı meselesi içinden çıkılamaz, ih t i lâf lara yol 
•açacaktır. Var i t değildir. Niye var i t değil? 

Kanuna, göre, t a k e r r ü r etmiş olan iç t iha t la r 
resmî gazete ile yayınlanır . Herkes görür bunu. 
Bu kâfi değil. Adliye Vekâle t i bir ceride çıka
nı', bunda senelerden'beri tevhidi iç t ihat lar ba
sılır, tabedil ir , yayınlanır . Hâk imler muttal i-
dir. Bu da kâf i görülmüyor. Bu işle meşgul 
olan bir çok merakl ı zevat va r ki, bunlar hu
susi mahiyet te , ha t tâ kanun la r ına göre tasnif 
edip piyasaya, arz e tmekte ve bü tün hukukçu la r 
t a ra f ından alınıp, okunmak ta ve bil inmekte
dir. Bu i t ibarla, neler muteberdi r bu beleme
lerden, neler muteber değildir. Bu, içinden 
çıkılmaz ber şey değil. Gayet açık, riyazi kati
yetle ortada, bulunan hakikatlerdir . 

Efendim, halka kolayl ık verelim, halkın işi
ni bir an evvel görelim. Kim der bunun •aksi
ni"? Biz ta 's ibat ç ıkarmaya, güçlük çıkarmaya mı 
çaışıyoruz? Hayır . Efendim siz halka kolaylık 
göstermek istemiyorsunuz. Mülkiyet i ikt isap
ta, tapuya tescil ile neden yalnız mahkeme 
ilâmını alıı'sın da, ik t isap ve .mülkiyet sebcble-
ri olan ihrazı, işgali, in t ikal i cebri icrayı al
mazsın. Bunlar ın hepsi mülkiyet i ik t isap sebeb-
ler indendir . Tapuya tescil sebeplerindendir . 
(142, (i33 ncü maddeler, belgesi varsa, eğer, 
esaslı delili varsa bunu esas olarak almıştır. 

Bun la r da var ama. ne akacağım? Yalnız 
mahkeme ilâmı alacağım. Niye? Tapu memuru 
anlamamış 'efendim böyle kanun oluruz. Böyle 
tasarı gelmez. Ve Tapu memurlar ı hesabedil-
mez. Tapu memurunu. Tapu Umum M ü d ü r ü ten
vir eder. Bu bahisteki is t ikameti tâyin eder. 
lUına göre memur gider. Bizde bu ihtilaflı hâ
diselerin hallinde mahkemelere ışık tutnıasın-
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da gördüğümüz belgelerdir. (Şimdi başınızı 
ağrıt mı yay im) Kısa keseyim, geçen otudum-
da bahsettim, mahiyetini izah ettim, birer cüm
le ile soruyorum. Bana evet veya hayır şo' 
ünde cevap versinler. 

Arazii mematta, arazii meriyede idare-i fer
man, hükmü kanun mudur, değil midir? Hukukan 
muteber midir, değil midir"? «Değildir» veya 
«evet» demesini rica ediyorum, ban arkadaşım
dan. Evet, arazii mematta, arazii miriyede 
ferman ve irade muteberdir. Denilemez mi, 
bunlar? Denilmiş. Ama oturmuş Temyiz Mah
kemesi, uzun uzun üzerinde durarak gayri mu
teberdir, diyor. Şimdi ne yapıyoruz? Biz bu 
kanunu alıp getiriyoruz. Niçin getiriyoruz, an
laşılmıyor. Zilyetlik bulunacak efendim, diyor. 
Zilyetlik bulunacak. Ayrıca bu vesikalar geti-
lirse.. Efendim, zilyetlik.. Anladık. Üzerinde 
oturuyor adanı, sahibi bulunuyor. Amma, hu
kuki kıymetini, değerini tamam-en kaybetmiş 
olan bir vesikayı zilyetliğin teyididir diye or
taya getirebilir mi? Cevap istiyorum, iki Tekke 
ve zaviyelerin set ve ilgasına ait olan kanun, 
bu müstesna vâkıflardan olan bu vâkıfların 
mütevellik hakkının zeval bulduğunu, ortaya 
koymuş ve buna istinaden de kararlar Temyiz 
Mahkemesinden çıkmıştır. Şimdi Tekke ve za
viyelerin- ilgasına ait kanun ortada iken ve bu
na. müstesna Vakfa ait olan arazi kül halinde 
Hazineye intikal etmiş iken, her hangi bir se
beple zilyed bulunan bir zat bu kanunun acık 
hükmüne göre elinde bir mütevvelli senedi ile 
çıkar gelirse bize : «makbuldür deyecekmisi-
niz, demiyeeekmisiııiz? Bana açık cevap ver
sinler. Kabul edecekler mi, etmiyecekler mi? 
Ve şunu da ayrıca lütfetsinler bu kanunla 
mütevelli]erin bu hakları zeval bulduğuna gö
re ; zeval bulan bir hakkın, hukukan iadesi 
mümkün müdür? 

Sipahi, mültezim, temassük senedi, tapu kay
dına intikal etmedikçe hukukî kıymet ifade 
eder mi, etmez mi? Nasıl ifade 'edeceklerini bil
miyorum. 

1339 dan evvelki devreye ait olan bu .hüküm
ler nasıl gelir? 37 sene sonra Ibir madde halin
de karşımıza çıkıyor, insanın ha}'ret etmemesi
ne imkân yok. 

«Tapu kayıtlarına inkılûbetmedikçc mute
berdir.» diye cevap istiyorum. Takririmi geri 
alacağım. 

1290 ve 1310 tarihlerinde yoklama yapıl
mıştır, bu arazi üzerinde.Bilâ özrü seri 3 sene 
arka arkaya terk edilen arazi, Devlete intikal 
eder. Başkasına verilir, bakarsınız; 1290 tari
hinde bir yoklama kaydında Ahmet üzerine 
kayıtlı bulunan bir gayrimenkul terkedildiği 
için arazi, 1310 tarihinde yapılan yoklamada 
Mehmet namına kayıtlıdır. Sorarım komisyo
na, hukukan hangisi muteberdir, bunların? Da
ha eskiden kayıtlı olduğu için 12130 tarihinde 
olan yoklama kaydı, muteberdir diyebilir mi 
bana? Mülknâmeler, muhassesatı atika kalemi 'ka
yıtları, bedeli misli yatırılmadan temellüküne 
cevaz'ı, şer'i vaz'mıdır? Burada Maliye nezaretin-
deki muhassesatı atika İstanbul'daki gedikler
den başka yerlere şâmil midir? 

Arkadaşlar iki, üç husus daha vardı ve zan
netmiştim ki; komisyon, bu işlerin teferruatın
dan takılmaksızın, halli mümkün. Ama halledil
mediğini görüyorum. Şimdi yüksek huzurunuzda, 
komisyondan şu kısaca iki veya üç esasta top-
lıyaeağrm hususlara da cevap vermesini rica 
ediyorum. 1330 - 1331 tarihlerinde biliyorsu
nuz; Birinci Cihan Harbi ortasında çıkan iki 
tane kanun vardı. Ordunun geri emniyetinin 
muhafazası için kolordu kumandanlarına, gayri 
Türk anasırı ve gayri muslini anasırı bir yer
den başka Ibir yere nakil salâhiyeti verildi. 
Bu salâhiyete istinaden, bâzı nakiller yapıl
mış bulunuyor. Bunların emvali olduğu gibi 
Hazineye intikal etmiş bulunmaktadır. 1336 ta
rihinde Vahdettin bu iki kanunun değiştirilme
si hakkında teşebbüslere geçmiştir ve çıkar
mıştır. Ankara'da Millî Hükümet kurulup tees
süs ettikten sonra 1339 tarihinde 1331 - 1330 
tarihli kanunların meri ve muteber olduğuna, 
1336 tarihinde Vahdettin tarafından çıkarıl
ması istenen kanunun gayri muteber bulun
duğu hakkında kanun çıkarılmıştır ve bu ka
nun, hükmünü icra ile bugüne kadar gelmiş 
bulunmaktadır. Ama tatbikatta ne oldu? Tat
bikatta bir kısım zevat, bir kısmını geri dön
dü. Tapu da kayıtlı olmıyan, hattâ kayıtlı olan
lara da temellük ve tasahübettikleri görüldü. 
Bu kanunen, muteber midir, değil midir? Bu 
uzunuzun münakaşaları mucibcldu. İki cesit 
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içtihat kararı çıkarıldı. Firari ve mütegayyip 
eşhasın, tapulu gayrimenkulu kayıtsız şartsız 
Devlete intikal etmiştir. Tapuya kaydedilmiyen-
ler - yine bizim Sayın Reisin kanaatiyle- tapuya 
kaydedilmiyenler de, Devletçe vaziyededilmişse 
bunlar da Hazineye intikal etmiştir, diyoruz. Bu 
kanunlar halen meridir, yürürlüktedir. Soruyo
rum; «Bu kanunlar yürürlükte olduğuna göre, 
bu zevat gelip zilyed bulunduğu beyanı ve bun
ların da şu bahsettikleri vesikaların birisi ile 
kendisine aidolduğunu iddia ederlerse kabul ede
cek misiniz, etmiyecek misiniz?» Gayrimenkuller, 
1328 den evvel hükmi şahıslar adına kaydedile
mezdi, Tevsii intikal Kanunundan evvel, 1328 se
nesinden itibaren, altışar aylık iki mehil veril
mek suretiyle, bunların tescili kabul edildi. Tes
cilden önce, hükmi şahıslar namına gayrimenkul
ler tescil edilemiyeceği için falan kilise namına 
olan gayrimenkuller, aynen tapu kayıtları ile 
ifade ediyorum, tsak oğlu bilmem kime, veya 
Meryem kızı filân namına daha ileriye giderek 
kilisenin papazı, zangocu namına tescil edildi. Bu 
kayıtlar da zamanla devam edegeldi. Şimdi bu 
kayıtlar, böylece vesikalarla tekrar tescil edile
cek midir, edilmiyecek midir? «Edilecektir» diye
bilirler mi, bilmiyorum. Ama Muammer Obuz 
arkadaşımız, Sayın Komisyon Başkanı arkadaşı
mızdan, muhterem arkadaşlarımızdan - bâzı 
böyle endişeler izhar etmektedir - «tescil edile
cek mi, edilmivecek mi? Bu kanun hükümlerine 
rağmen» diye sormuştur. «Evet, gelecektir ve 
sahibolacaktır» diye cevap vermiş bulunmakta 
sayın arkadaşımız. Şimdi burada yine tekrar 
topluyorum. Bu kanunlar halen mer'i iken, bu 
çıkaracağımız Kanunun 33 ncü maddesine göre, 
bunlar gayrimenkul sahibi olacaklar mı, olmıya-
caklar mı? Zilyedliği 50 - 60 sene 40 sene devam 
edeceğini tahmin ettiğim bu emlâke ait vesi
kalar da vardır. Eskileri derinliğine deşmek is
temiyorum. Ama, muhakkak ki düşüncelerimizi 
Heyeti Umumiyeye anlatmış bulunduğumuz ka
naatindeyiz. Bu varit midir? Değil midir? Bun
ları lütfederlerse, biz de takririmizi geri alaca
ğız. 

Müsaade buyurursanız takririmiz hakkında 
Heyeti Umumiyeye bilgi arz edeceğim. Hakemli
ğiniz ve reyleriniz altında haklı ve haksız kısım 
ayrılır. Diyoruz ki, tatbikata uygun şekilde tapu 
sicilinde kayıtlı olmıyan ve yüzölçümü 75 dönüm 
olan - Sayın Esat Çağa arkadaşımız der ki; 
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«Bu 20 dönüm olsun.» «20 dönümden fazlaya 
gitmeyin» - «Toprak Kanununu tatbik edemiye-
ceksiniz» der. Ama, bunu sorduğumuz zaman 
Maliye Bakanı, «Bu da bir nevi toprak tevzii 
mahiyetindedir; 75 dönümde de beis görülmez 
kabilinden» mütalâa serdettiği için, bunu esas 
olarak aldık. Bir gayrimenkulu nizasız ve fası
lasız 20 sene müddetle ve malik sıfatiyle yedin
de bulundurmuş olan kimse o gayrimenkule, malik 
olmak üzere tescil isteğinde bulunabilir. Tapu 
sicilinde kayıtlı olmıyacak, 20 sene müddetle ni
zasız ve fasılasız zilyed bulunacak ve kendi na
mına tescilini istiyecek. Bu miktarı, 1 nci fıkra 
ile sağlamış bulunuyoruz. 

ikincisi; bütün sekiz on satırdan ibaret ve bir
çok ahkâmı taşıyan tamamiyle gayrimuteber gayri-
kanuni birtakım vesikalara dayanarak tescili is
tenilen tasarıdaki maddeleri de şöylece bir esas 
hükme bağlarsak; maksat hâsıl oluyor, deniyor. 
İkinci fıkrada, «Medeni Kanun meriyet tarihine 
girmeden önce bir gayrimenkule zilyed bulunan 
bir kimse, bu gayrimenkule aynı zamanda hu-
kukan ve kanunen muteber bir vesikaya daya
narak malik sıfatiyle, yedinde bulundurduğu, sa
bit olduğu takdirde yüzölçüsü miktarına bakmak
sızın, namına tescil edilir» divorsunuz. 

Nedir, buradaki hukukan, kanunen? İki cel
seden beri, arz ediyorum artık muhterem arka
daşlarım delik deşik olmuş bu 1515 numaralı 
Kanuna istinaden çıkarılan nizamnamede derpiş 
edilen ve şimdi buralara da pek girmek istemi
yorum. Pek çok tarafları değiştirilen, tasarıya 
niçin girdiği anlaşılmıyan, belgelerin hangisi hu
kukî bir kıymet taşır, hangisi kanuni bir kıymet 
taşır, bunlar Temyiz Mahkemesinin bugüne ka-
darki içtihatlariyle, bu işler takarrür etmiş, hal
ledilmiştir. Bu sebeple, yüzölçümü miktarı tanı
maksızın, tescilini istiyoruz. Bu haliyle giderse 
ben de Esat Oağa'nm bir beyanını tekrar ediyo
rum. Bu arazi böylece gidecek ve arazi dağıtımı 
icabederse, köylüyü, çiftçiyi arazi sahibi yapmak 
istersek, milyarlar verip tekrar istimlâk edip da
ğıtmak icabedecektir. 

Eğer ısrar ederlerse konuşmalarında; 1515 
sayılı Kanuna göre çıkarılan nizamnamedeki bel
geler burada nasıl değiştirilerek bir yön aldığı
nı, nâçiz kanaatime göre, sebeplerini ayrıca arz 
ederim. Lütfettiniz dinlediniz, teşekkür ederim. 
(Alkışlar) 

- 5 5 — 



C. Senatosu B : 114 
B A Ş K A N — Sayın Sarıgöl m. I 
SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Komisyon 

konuşsun, cevap versin; ondan .sonra konuşu
rum. 

B A Ş K A N — Buyurun Sayın Aydmer. 
Efendim, oylarınıza sunulan kanunların oy

lama, neticelerini arz edeceğim. İstiklal Savaşma 
iştirak eden M. Hilmioğlu M. Rıfat Özaydm'a va
tani hizmet tert ibinden maaş bağlanmasına ait 
kanun teklifinin reddine ait komisyon raporuna 
01 iştirak, 82 kabul, 8 ret; 1 çekinser. Teklif I 
reddedilmiştir. 

Ahmet Fahr i Özçelik'e vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanmasına ait kanun teklifinin red
dine dair komisyon raporuna (06) oy verilmiştir. ı 
04 kabul, 2 ret. Kanun teklifi reddedilmiştir. 

Tapulama, Kanununun 32 nci maddesine 110 
iştirak, 03 kabul, 16 ret, 1 çekinser. Kabul edil- J 
mistir. 

Hidayet Aydmer (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) j 
— Arkadaşlar benden evvel konuşan muhterem 
arkadaşım Sedat Çumralı 'nın noktai nazarlarına 
maalesef iştirak edem iveceği m. Çünkü esasen 
Medeni Kanunun 630 ncu maddesine taallûk J 
eden hükümleri havidir. B u n u n tadilini istiyen j 
ve bugünkü münakaşaların açılmasının saiklevin
den bivisiyim. Hâdise şudur. Zannediyorum ki; | 
arkadaşlarım yanlış hareket etmişlerdir. Bu vesi
kalar sanki tapu imiş medari mülkiyet imiş esa
sından giderek, bu vesikalar doğru değildir, bâ
zdan çürüktür diye iddia ölmektedirler. Kanunu 
Medeni zaten tapusuz gayrimenkullerde 20 sene 
zilyedi iği esbabı temellükten addetmiştir . Bırakı
nız bu vesikaları, Kanunu Medeninin 630 ncu 
maddesinin son fıkrasına iiövo, bir adam fasılasız, 
nizasız malikim diye, iddia ediyor ve zilyedliğini 
elinde bulunduruyorsa ; tescile mecburum. Biz 
bu tescili mahkemeler yapıyordu. 

Münakaşamızda bir vesile ile de arz etmiş ol
duğum gibi, bir t rak tör suiistimali ortaya çıktı. 
Hükümet teklifinde1 20 dönümden fazlası hakkın
da vesika, yani vergi kaydı aramaktadır . Hükü
met teklifinde 20 senelik vergi kaydı da isteni
yordu. Ben arz ettim ki, 20 senelik tapu vergi 
kaydı olamaz. Hiç değilse bunu 10 sene olarak 
kabul edelim diye teklifte, tâdil teklifinde bulun
dum. Çünkü tasarrufundan itibaren derhal ver- I 
gi memuru gelip orada kayıt yapmaz. Onun için I 
10 senelik olsun diye tadil teklif ettim. Korniş- I 
yonca bu kabul edildi. • 
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20 dönüm hikâyesine gelince; 20 dönüm belki, 

pek vâkıf değilim ama, ( larp •memleketlerimizde, 
Ege'de bu havalide 20 dönüm medarı maişet ola
bilir. Fakat Konya ovası için ve Orta - Anadolu 
için 20 dönüm medarı maişet değildir. Ve çift
çiyi idare etim1/. Çiftçiyi idare de malûmu âli
niz, bunun, hakkında bir madde1 vardır. Bunda 
iyi arazide şu kadar, kötü arazide bu kadar diye 
bir- tahdit vaz'odilmodiğino göre, mümkün olduğu 
kadar bâzı mmtaka la r için İninim 50 - 100 dönü
me çıkarılmasını teklif ettim. Fakat benim tekli
fim. ekalliyetle kaldı. Maalesef hâdiseler İteni te-
yidetti . («örüyorsunuz ki, benim teklif ettiğim, 
50 - 100 dönüm adomikabul ve serzenişler ortaya 
çıkardı. Ye bugün bu kanun hâsıl oldu. Şimdi, 
efendim, arz edeyim, biz Medeni Kanunun 630 
ncu maddesinin tadilinde1 ve onunla birlikle, Ta
pulama Kanununun 13 ncü maddesinin tadilinde 
20 dönümden fazla arazinin vergi kaydını aradık. 
Çünkü, suiistimali1 mâni olacak, t raktör suiistima
lini önliyecek böyle birtakım vesikalar aradık. 
Bir adam, 50 - 100 dönüm arazi ekiyorsa, ver
gisini veriyorsa, t raktör suiistimal ine1 gitmemiş 
demektir. Şu halde bu takyitler, tapuya kayde
dilmiş ise bu müstakil mülkiye1! mevzuu değil, 
Medeni Kanunun kabul ettiği zilyediiktir. Niza
sız, fasılasız mâliktir. ITem niza olmıyaoak, hem 
fasıla olmıyaoak, hem eh1 mâlik sıfatı ile olaoak. 
Yoksa, her hangi bir tekke1 erbabının, şeyh sıfa-
tiyle1 tasarrufu mevzııubahis değildir. Bi r müte
vellinin tasarrufu gibi bir tasarruf da mevzııuba
his değildir. 

Yoklama kayıt lar ından ela bahsedeyim. Arz 
ett im; bu kürsünün bir MuhteMvm Hulki Beyi 
varelı, fevatı sebebi ile teklifi müdafaa etmek im
kânı olmadı. Mesele1 şudur arkadaşlar : Yoklama 
en iyi bir t ahr i r sistemi ieli. Bu 1200 küsur se1-
neloriııdo ilk defa bilmem kae;ineı sonesinde tatbi
kti başlanır, yoklama suretiyle 1apu kayıt mües
sesesi bunların en doğru, on mütekâmilidir. Fski 
kayıtlar vakıf kayıtlarından alınmış taraflara 
Ahmet'e1, Mehmet'e vosaireye1 verildi. Daha son
ra 1eYkâmül etli, bunlar , evturdıığu yerde.1 verilen 
kayıtlar idi. Yoklama ise, mahallen gidip, yok
lama yapan heyetin Ahmet'e1, Mehmet'e şu ka
dar, şunun hissesi su, şununki de şu diye em 
müle'kâmil şekilde' yapılan tesb.it idi. Bu teshil
leri maalesef alâkaelar memurlar sevk etmedik
leri için, kazara tasdiksiz kalmış ve onun için-
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dir ki tapu, hakiki tapu en mütekâmil bir tapu
lama kaydı olduğu halde, o güne göre, tapu kky-
dı mahiyetinde düşürülmemiş. Ama, onun zilye
di bulunan şahıs lehine 20 seneden fazla zilyed 
olduğu için iktisabetmiş. Bu tescil için bir ve
sika istenmemesi mahzurludur. Bu hem zilyed-
li'k ve hem de Devlet bakımından mahzurludur. 
Tapu yoklama heyetleri, memur göndermemişler 
ve vergilerini de istememişler. İstenmediği için 
vergiler alınmamış, vergi sisteminde mütekâmili 
safhaya girmiş bulunuyor bugün için. Eskiden, 
efendim, vermemiş, yoklama harcı alınmamış. 
Sen istedinde mi verilmedi? Öyle ise kabahat 
onun. Ona böyle birşey yok. Bu teklif yanlış 
reddedilmiştir. Bunu arz edeyim ki, arkadaşla
rın noktainazarları muhtelif ise de, burada ya
pılacak birşey yoktur. Hare verilmemesinden 
ibarettir. Fakat bu ne oldu oldu, teklifimiz ka
bul edilmedi. Fakat, bunu vesika olarak kabul 
etmemek hatalı olurdu. Arz ediyorum ki, dikkat 
ıbuyurulursa bunlar en mütekâmil kayıtlardır. 
Listeleri çıkarılmış, hepsi numaralanmış, sıra nu
maraları verilmiş. Sayfa numaraları da vardır. 
Velhasıl herşeyleri vardır. Fakat bugüne kadar 
nedense tapu kaydı şeklinde tutunmamıştır. Şim
di, işi neticelendirirsek Esat Bey arkadaşımızın 
kısmen hakkı vardır, işte bu madde onu temin 
ediyor. Yani, Medeni Kanununun 630 ucu mad
desi 100-1000 dönüm olsa dahi nizasız, fasılasız 
malik sıfatı ile tasarrufu esbabı temellüke aldı
ğı halde; bu kanun ve bizim 630 ncu maddede 
yaptığımız tadil, onunla müterafik ve mütekâ
mil şekildedir. Şimdi «bu temellük bir
takım kayıt ve şarta, yani şüpheden âri 
tezvir ve tetkikten âri bir zilyedliğe istinadetti-
riliyor. Bu madde tamamen yerinde ve doğru
dur. Arkadaşımın mebdei yanlıştır. Kendileri 
bu yazılı olan şeyleri mutlaka bir esbabı temel
lük addediyor. Bu bakımdan bu suiistimali 20 
dönümden fazla veya 100 dönüme aidolmak 
üzere terkin ile takviye edilebilen, hile yollarını 
ve dolayısiyle, çiftçiyi topraklandırmaktan mah
rum edecek yolları kapayan ıbir maddedir. Le
hinde olmamanız lâzımdır. Reyinizi bu yolda 
vermenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın «ozcalı. 

ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (İzmir) — Muh
terem arkadaşlar, tapuda kayıtlı olmıyın gayri-
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menkullerin tescilinde muayyen bir miktarın 
aranması hususunu kabul ettiğimiz takdirde, ve
sikaların muteber olup olmıyacağı hususunda, 
bendeniz bir iki nokta üzerinde Sayın Sedat Çum
ra! ı beyefendiye cevap vermek istiyorum. Bir 
kısmı ki, burada sayılan vesikaların muteber 
olmıyacağmı ve bunların lüzum ifade etmiyece-
ğini söj^lerlerken bilhassa, mütevellilerin elinde 
bulunan vesikalar üzerinde durdular. Tatbikat
ta gördüğümüz hâdiseleri misal olarak arz eder
sem böyle 'bir vesikanın kanunda İtibar görmesi 
iktiza edeceği kanaatindeyim. Vakfın bir emva
lin, vakıf olmıyan bir başka gayrimenkul ile 
değiştirilmesi, eski ahkâmımızda «istibdal» nâmı 
altında hâkimin hükmüne iktiran etmesi ieabc-
derdi. Mütevelli ile mülk sahibi olan her hangi 
ıbir şahıs, bir zeytinlik veya tarlayı başka bir 
•gayrimenkulle değişmek istedikleri takdirde, 
bakime müracaat eder, 'hâkim de bu istibdalde, 
değişmekte bir mahzur olmadığına dair ilâm ve
rirdi. Bu şekilde istibdal muamelesi yapılmış hâ
kimden ilâm alınmış ve fakat tapuya tescil edil
memiştir. Filhal mütevelliyi vakıf gayrimenkulu 
yerine mülk olan gayrimenkul, istibdal ilâmına 
dayanarak, fiilen gasbetmiş, zilyedine geçirmiş; 
diğer malik ise, Vakıfların temellükü dahi caiz 
değil iken elinde tutmak suretiyle zilyedim di
yor. Bir de vesikası vardır. Eğer, bir kayıt al
tında olarak yüz dönüm gayrimenkulun tescilin
de bir vesika olacaksa, bu vatandaşın elindeki ve
sikayı da kabul etmek iktiza eder. Zilyedlikle 
müterafik, olmak kaydı ile. Buna ,'benzer yeni 
madde var. Vakıf idarelerinde tapusu devredil
memiş tasarruf kayıtları, deniyor. Vakıf idaresi, 
gayrimenkul akaarlarınm devrine mâni, şer'î ve 
bugünkü mevzuatımızda Vakıflar kanununda 
müsaade ettiğine göre, mâni bir hüküm yoktur. 
Bu devir keyfiyetinin, temellük eden noter dev
ralan kimse tescil etmemiş ise böyle bir vesi
ka; elde mevcut senetlerinden daha kuvvetli ol
ması iktiza eder. Bunlar da vesika olarak ka
bul edilmez ise itiraz ederim. Fakat, bendeniz 
bu vesaiki dahi aramadan «ki, bunların başın
da olan vergi kaydıdır ve bu kayıt 1936 sene
sinden bu tarafa yapılmamıştır. Gerek 2901 
sayılı Kanunda, vergi kaydı, gerekse 5432 sa
yılı ve 213 sayılı Kanun, vergi kayıtlarının mül
kiyete esas olmıyacağmı, sarahaten tasrih et
miş bulunuyor. Diyor ki, «Bu tahrir bir şekil
de mülkiyete esas ittihaz edilemez ve bir vesi-
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ka olarak ibraz edilmez» deniyor. Kanunun, 
sarih maddelerle, vesika olarak kabul edilmiye-
ceğini sarahaten beyan ettiği bir hükmün bu
rada vesika olara'k kabulüne ben şiddetle mute-
rizim. Kaldı ki, yirmi sene elinde maliki sıfa
tiyle bir gayri menkulü bulunduran kimse na
mına bu şekilde tescilde bir mahzur yoktur. 
Üzerinde şiddetle durduğumuz, Medeni Kanu
nun 639, İsviçre Medeni Kanununun 662 nci mad
desini aynen okuyorum. 

İsviçre'deki hali; madde 662: Tapuda kaydı 
olmıyan bir gayrimenkulu, malik gibi, nizasız 
ve fasılasız, başka yerde otuz sene, bizde 20 se
nedir, 20 sene müddetle elinde bulunduran bir 
kimse maliki sıfatı ile namına tescilini talebede-
bilir. Bu hüküm katidir. Ancak ilân vaziyeti 
vardır, tahdit vaziyeti yoktur. 

Bu itibarla, muteber vesikalardan gerek 
tescili yapacak heyetlerin, gerekse mahkemele
rin istifade etmek suretiyle, miktara taallûke-
den kısmının nazara alınmadan, Medeni Kanu
nun esas prensiplerine sadık kalınarak tapuda 
kayıtlı olmıyan gayrimenkul nizasız ve fası
lasız 20 sene müddetle yedinde bulunduran 
ve şu saydığım vesikalarla zilyedlik ve saire-
sini ispat 'eden bu hakkı kimseye vermemiz 
yerindedir ve bunlar üzerinde diğer kanunların 
vesika saymadığı delil ve vesikalarla bu kimse
leri yormak doğru olmaz kanaatindeyim. Bâzı 
arkadaşlarımız, Hazine ilerde satmalacâğı • bir 
gayrimenkulu bugün şahıslara veriyoruz, di
yorlar. Biz bu yolda ve bu düşüncede değiliz. 
Bu maliki, sahibi olan kimselere kendi yeri
ni vereceğiz. Zaten 5618 sayılı Kanunun muvak
kat 4 ncü maddesinde bunlar nazara almmış-
tır.Kendisine yetecek arazi dahi olmıyan kim
selerin elinde olan bu gayrimenkulu, Hazineye 
vermek suretiyle tekrar buna arazi sahibi kim
selere mal vereceğiz yolunda ikinci bir dağıt
ma yoluna gitmemize hem adalet bakımımdan, 
ve hem de fiilen kabil değildir. Bir kimsenin 
çoluğu, ile çocuğu ile malım diye elinde bulun
durduğu bir gayrimenkulu, kanunlar her ne su
retle çıkarsa çıksın, bir vatandaşın elinden alma
ya imkân olmadığını takdir buyurursunuz. Bu 
itibarla bendeniz bu kayıttan ve şarttan azade 
olarak bir gayrimenkulu yirmi yıl elinde bulun
duran ve maliki sıfatiyle elinde bulundurduğunu 
ispat eden kimseye bu gayrimenkul miktarına da
hi bakılmadan verilmesi hususunu Yüksek Sena-
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toya arz ve teklif ederek ricada bulunuyorum. 
Takririmi takdim ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Gerger. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Tenevvür ettim. 

vazgeçiyorum. 
BAŞKAN — Takrirleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
33 ncü maddenin 3 ncü fıkrasına, aşağıda

ki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
İçel İzmir 

Cavit Tevfik Okyayuz Ömer Lûtfi Bozcalı 

«Müşterek veya iştirak halinde 'tasarruf edi
len gayrimenkullerde, hissedarların her biri, ay
rı, ayrı faydalanırlar.» 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 33 ncü maddesinin aşağıda yazı

lı şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz: 

Madde 33. — Tapu sicillerinde kayıtlı olmı
yan ve yüzölçümü 75 dönüm olan Ibir gayri
menkulu, nizasız ve fasılasız, 20 sene müddetle 
ve malik sıfatı ile yedinde bulundurmuş olan 
kimse, o gayrimenkulun, kendi mülkü olmak 
üzere tescili talebinde bulunabilir. Medeni Ka
nunun, meriyet mevkiine girmeden önce dahi, 
bir gayrimenkul zilyed bulunan bir kimse, o 
gayrimenkulu, aynı zamanda hukukan ve ka
nunen muteber bir vesikaya dayanarak, malik 
sıfatı ile yedinde bulundurduğu sabit olduğu 
takdirde yüzölçümü miktarına bakılmaksızın 
namına tescil olunur. 

Konya Konya 
Muhittin Kılıç Sedat Çumralı 

Urfa Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Esat Mahmut Karakurt Âmil Artus 

Konya Edirne 
Muammer Obuz Tahsin Banguoğlu 

Çankırı 
Hazım. Dağlı 

Senato Başkanlığına 
Müzakerede tebellür eden fikirlere göre, 

mevzuun toprak reformu ve Anayasa ile ilgili 
olduğu anlaşılmıştır. Bu zaviyeden mevzuun 
Anayasanın düzenlenmek istediği esaslarla 
telifi mümkün olup olmadığı hususunun bir 
kere de Anayasa ve Adalet Komisyonunca in
celenerek, varılacak sonuca göre maddenin ye
niden düzenlenmesine lüzum olup olmadığı kar-
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şılaştırılmak üzere, 33 neü maddenin komisyo
na iadesini arz ve teklif ederiz. 

Ordu Konya 
Zeki Kumralu - Muhittin Kılıç 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sahir Kurutluoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
33 neü maddede zikri geçen belgelerin bâ

zıları muteber sayılabilecek, bazıları sayılmı-
yacak belgelerdir. Bunların daha esaslı bir tef
rika tutulabilmesi için maddenin komisyona 
iadesini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
i. Saffet Omay 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
33 neü maddenin aşağıda yazılı şekilde de

ğiştirilmesini arz, ve teklif ederim. 
izmir 

, Ömer Lûtfi Bozcalı 

Madde 33. — Tapuda 'kayıtlı olmıyan gay
rimenkulu nizasız ve arasız ve en az 20 sene
den beri maliik sıfatı ile zilyedliği belgeler veya 
şahit beyanları ile tevsik olunan zilyedi adına 
tesbit ve tescil olunur. 

BAŞKAN — Efendim takrirlerin bir kısmı 
değiştirge mahiyetindedir. Bir kısmı ise, bir ek, 
iki tanesi de Anayasa ve belge zaviyesinden ko
misyona iadesi mahiyetindedir. 

Buyurun Komisyon, mütalâanızı söyleyin 
de, ondan sonra reye sunalım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhterem arkadaş
larım, Sayın Esat Cağa'nm, itirazlarına cevap 
vermekle sözlerime başlıyacağınr. Muhterem 
Esat Çağa dediler ki, «Anayasanın 32 nci mad
desi toprak reformu emrediyor. Bu tasarıda top
rak reformunu güçleştirecek. Yine Anayasanın 
10 ve 52 nci maddeleri hükümlerini, 52 nci mad
desi hükümlerini gayrikabili tatbik bir hale ge
tirecektir.» diye ifade buyurdular. 

Arkadaşlar, Anayasamızın esas prensibi, 
şahsi mülkiyet hakkını tanıyan müstenittir. Biz 
şahsi mülkiyet hakkını tammıyan bir Anaya
sa muvacesesinde değiliz. Şahsi mülkiyet hak
kını tanıyorsak, Tapulama Kanunu münasebe
tiyle Çiftçiyi Topraklandırma Kanununda, Dev
letin bâzı külfetlere mâruz kalacağı veya kal-
mıyacağı, - mutlaka kalacağını kabul etmek im
kânsızdır, - kalacağı veva kalrnıvacaâ'i volunda-
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ki bir gerekçeye müstenit olacak, bu tasarıyı 
müzakere edip kanunlaştırma yoluna gitmek 
bizatihi Anayasaya aykırı olduğu kanaatinde
yim, mülkiyet hakkı; her şeyin üstündedir. 

Sayın Sedat Oumralı arkadaşımızın itiraz
larına gelince: 

Muhterem arkadaşlarını, tasarının bâzı mad
delerinin komisyonca konuşulması Yüksek He
yetinizce kabul edildikten sonra ve bir kısım 
maddeleri komisyon tarafından birlikte tetkik 
etmek için alındıktan sonra ki, saat yediye ka
dar çalışmıştık, yedi buçuk sıralarında dışarı
da oturduğumuz sırada, bir arkadaşım, - hatır
lıyorum Saffet Omay idi - yarın toplanalım, Üm
ran Bey ve bâzı arkadaşlara verelim, dedi. 
Ümran Bey Temyiz Mahkemesi 7 nci daire Baş
kanıdır ki, bütün bu çeşit dâvalara bakan daire
nin başkanıdır. 

Sayın Çumralı arkadaşımız, Ümran Beyi ça
ğırırsanız, ben komisyona gelmem, dedi. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Doğru de
ğildir. Yanlış, katiyen hatalıdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Uşak) — İbrahim Saffet Bey 
buradadır. Hattâ Eşref Ayhan. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Hilafı haki
kat konuşma, Ümran Beyi çağırma demedim. 
Başkasını çağır, dedim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Devamla) — Müsaade buyu
run arkadaşlarımı işhadediyorum. Buraya gel
sinler, «olmamıştır» desinler. Ben kabul ediyo
rum. (Ne lüzumu var sesleri) 

Efendim, kendileri söylediler de onun için 
arz ediyorum. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
GEÇİOl KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL 

COŞKUNOĞLU (Devamla) — Bu hava içeri
sinde ibendeniz arkadaşları toplamaya çalıştım. 
Birçok arkadaşlarıma telefon ettim. Bulama
dım. Kendilerini geceleyin bulamayınca bir ar
kadaşım 'bana telefon etti ve dedi ki; «Yarın 
toplanıyor muyuz?» «Maalesef toplanamıyoruz, 
çünkü arkadaşlarımı -bulamadım, geceleyin ar
kadaşların hepsi dağılmış gitmiş.» Ben komis
yonu nasıl tophyalbilirdim ? Ertesi günü kaldı 
ki; ibrahim Saffet Omay arkadaşımız burada, 
ben tasvilbetmiyorum, dedi. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — 
Müsaade buyurursanız, mümkün müdür, ifade 
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edeyim ? Bunu tavzih etmeyi lüzum görüyorlar 
mı ? Yoksa lüzum yok. 

'BAŞKAN — Münakaşaya lüzum yok, devam 
edin eJfendim. 

KÂMİL COŞtKUNOĞLU (Devamla) — Ha
yır, yok, desin, kabul ediyorum. 

^Binaenaleyh geceleyin arkadaşlarımızı top
lamak imkânı 'hâsıl olmadı, kendilerine arz et
tim; «Yarın arkadaşları toplarız; davet ederiz.» 
dedik. Ve ertesi; ıgünü geldik komisyon 'kâtibine, 
bütün arkadaşlara birer birer imza. mukabilin
de tebligat yapmasını rica. ettim. -Tebligat ya
pıldı. Ayrıca kutularına da (birer kâğıt konsun 
dedim.' imza almasına rağmen belki imzası 
almmıyan arkadaşlar olur diye onu da yap
tırdım. Bir de 'birçok arkadaşlarıma telefonla 
kendim müracaat ettim. Komisyon kâtibi mü
racaat ettikten sonra kendim de ayrıca haber
dar ettim. Burada komisyonu teşkil eden ar
kadaşlarımız var. Kendim de müracaat ettim, 
Çok rica ediyorum, teşrif edin 'bu meseleyi hal
ledelim. Bana dedi ki; arkadaşım, «Efendim, 
başka, bâzı zevatı da çağıralım. Kimin çağırı-
lıp •eağınlmıyaeağım ben söyliyemem, falan 
söyliyebilir, -sizler 'siöyliyebil irsiniz ama kimin 
'Cagirilip çağırılmıyacağını komisyon tâyin etsin, 
komisyona, arz ederiz, komisyon kimin çağırıl-
ma«ını kabul ederse, o ç.agirilsin, dedim. Ben
deniz 'bu daveti, bizatihi yapmış değilim, ertesi 
günü komisyona geldim, arkadaşlarımız muh
telif fikirler söylediler, hattâ Hükümet temsil
cisi, profesörlerden 'bâzılarını söylediler, do
çentlerden bâzılarının isimlerini verdiler, bu 
fikre taraftar olan profesörlerden, doçentler
den bâzılarını söylediler, arkadaşlar. Yargıla
yın bir başkanından bahsettiler, üç (başkanı 
teklif ettiler. Ü'ç Başkan veya başkanvc'kilinin 
komisyona.davetine karar verildi, diğer talep
ler reddedildi. «Bunu daha geniş ölçüde müza
kere etmeye lüzum yoktur, bunların dinlenmesi 
kâfi, diğerlerine lüzum yok.» dendi. Şimdi, 
burada bendenizin .şa'bsi her hangi 'bir tesirim 
veya rolüm ne olabilir; yüksek takdirinize bıra
kıyorum. 

.Müzakere mevzuuna 'gelince arkadaşlar; ar
kadaşım 3ı2 nci maddenin müzakeresi bittikten 
'sonra 33 neü madde hakkında noktai nazarını 
ifade ettiler. Arap harfleriyle yazılmış Ibir tak
rir de verdiler. Nihayet komisyonda, Yargıtay 
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başkanlariyle doğrudan doğruya karşılıklı ola
rak münazaraya geçtiler, komisyondaki arka
daşlar burada, münazaraya geçtik. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Esasa geç. 

KÂMİL OOŞKUNOLĞU (Devamla) Vazi
yetin tavazzuhu için arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Maddelerle alâkası yok, sözü
nüzü keseceğim Kâmil Bey. 

KÂMİL OOŞKUNOĞLU (Devamla) —Efen
dim konuştular ve istedikleri cevabı aldılar, 
kendileri takrirlerini verdiler kalktılar. Bu tak
riri verdiler, benim işim var dediler. Bilahara 
makina ile yazılmış bu takririn bir suretini Ko
misyona gönderdiler, Komisyonda dosyasına 
koydu. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Bunlar da 
lâf değil mi? 

KÂMİL OOŞKUNOĞLU (Devamla) —Efen
dim zatıâliniz söylediniz de ben de söylüyorum. 

(Vakit geçti sesleri.) 
BAŞKAN —• Tam saat yedide tatil edeceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ KÂMİL. 
OOŞKUNOĞLU (Devamla) — Şimdi arkadaş
lar, madde üzerindeki mevzua gelince: Sayın 
arkadaşımız, maddenin yalnız bir fıkrasını alı
yor. Yetmiş beş dönüme kadar olan zilyedlikler 
hakkında, ziyedlik hakkı tanıyalım. Ondan son
rakiler muteber belgeye istinadediyorsa, mu
teber belgeleri varsa, tescil hakkını iktisabet-
sinler. 

Muhterem arkadaşlar, Kanunu Medeninin 
samimî müdafii olarak görünen arkadaşımızın, da
ha evvel otuz ikinci maddede söyledikleriyle neyi 
mi müdafii olarak görünen arkadaşımızın, daha 
evvel, otuz ikinci maddede söyledikleriyle neyi 
mevzuubahsettiklerini ve bu fıkra ile 639 ncu 
maddedeki fıkra ile ilgisi yoktur. 639 ncu madde 
ne diyor? Medeni Kanunun 639 ncu maddesi 
diyor ki, «(5602 sayılı Kanunla tadil edilen 6335 
sayılı Kanun müstesna) 20 sene nizasız ve fa
sılasız malik sıfatiyle yedinde bulunduran kim
se...» Bir şahıs bir gayrimenkulu zilyedinde bu
lunduruyor. Tapusuz bir gayrimenkul veya ma
liki belli ofmıyan bir gayrimenkule zilyed bil
miyorsa, miktar mevzuu bahis değil, «tescil hak
inin iktisabeder» Bizim Medeni Kanunumuzun 
sistemine göre gayrimenkulun iktisabı işgal ile 
olur, Medeni Kanunda vazıh.... 
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SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — İssal ile ! 

olur, ihzar ile olur.... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL 

COŞKUNOĞLU (Devamla) — İşgal; ihraz iki
si bir... 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Cebri icra ile 
de olur. 

BAŞKAN — Sayın Çumralı, siz konuşurken 
kimse sözünüzü kesmedi. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) Zaman
aşımı ile zilyedlikle, tapu ile olur, şimdi e-ekri 
icra ile olur. Ama burada bakınız demek ki Me
deni Kanun, müruru zamanı bir iktisap sebebi 
olarak kalbul ediyor. Fakat miktar, miktar yok. 
Miktar kaydı bahis konusu değil. Arkadaşın 
bu maddeyi yani Medeni Kanunun 639 nteu mad
desi muvacehesinde miktar kaydını kabul et
memesi lâzırogelirdi .Ve demesi lazımgeürdi ki, 
Medeni Kanuna sadakat göstereceğiz. Binaen
aleyh kayıtsız şartsız yirmi sene zilyed bulunan 
şahıs, namına tescilini istiyebilsin. 

Şimdiye kadar takikedilen fikri silsile kunu 
iealbettirir. Böyle demiylor arkadaşımız, ne di
yor? Bir kere komisyionun kalbul ettiği yüz 
dönüm: değil yetmiş'keş dönümdür. İkincisi, 
komisyonun kabul ettiği, Hükümetten gelen 
'metinde ibaşka unsurlar da Yar. Bir şahıs ta
savvur ediniz ki; kendisi bir 'gayrimenkul sa-
tmalmıştır. Bir tarla da 'babasından kalmış. 
İkisini yan yana ;b iri eşit inmek, 've kendi arazisi 
ile yan yana tasavvur 'edin. Elli dönüm veya 
altmış dönüm tarlası 'var. İBir yüz dönükılük 
altmış dönüm tarlası var. Bir yüz dönümlük 
dalha aldı. Aldığı zaman ne oldu? 150 dönüm. 
Hayır, bunun 75 dönümü Devletin Niye efen
dim?.. Arkadaşımızın verdiği takrir öyle. Hal-
'buki ikizim maddemizde !bu derpiş edilmiş... 

SEDAT ÇUMRALT (Konya) — Fer' i hü
küm. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Devamla) — Fer M llviiküm 
değil, ana 'hüküm. 

Şilindi, İbaşka ıbir ihtimal dalha var. Bir va
tandaşın lıiıe arazisi yok. Bir tarla satın aldı. 
Ahmet'ten. Bir tarla salt in aklı, yanında .bir 
tarla dahi var, Mehmerte. Bunu da satmalı-
yor. İktisap sekepleri aynı; ikisini de satmalı-
yor. Öbüründe iktisap sebepleri ba'şka başka. 
Birisinde, ba-basmdan miras kalıyor; kirişinde 
satmalıvor. İkisinin mecmuu 75 dönümü geçi-
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yor. Ver fazlasını Devlete... Hangi adalet 'bu
nu gerektirir arkadaşlar. Arkadaşımızın mad
desinde, teklifinde 'böyle 'bir şey yok, Ibu unsur 
yok. 

Geliyorum diğer belgelere. Sayın Hidayet 
Aydıner arkadaşımız <ve Önuer Lûtfi Bozealı 
arkadaşımız pek güzel cevaplandırdılar. \Bu-
radaki kayıtları sanki tapu kaıydı imiş 'gilbi ve
ya tapu ile intikal eden kir (gayrimenkulun du
rumu imiş ıgi'bi mütalâa ediyorlar. Hayır ar
kadaşlar, değil. Prensip ne idi? Prensip şu; 
gayrimenkule i'ktisakî zamanaşımına uğrıyan 
tbir müddet zarfında, zilyedlikle iktisabeden 
şaksın, kayıtsız ve şartsız malik olması kaydı 
'Medeni Kanunun prensibidir. IBuna ihayır di
ye Ibir arkadaş söyliyemez. Buna karşı Ibiz de
mişiz ki, yani Hükümet tasarısı demiş ki köy
ledir ama vergide şurada, burada kaydı olsun 
ki, kayıtlayalım. Suiistimallere yol acımaya
lım. Bâzı (belgeler arayalım. Hangilerinde? 
'Bize göre yüz dönüm, arkadaşımızın teklifine 
veya Meclisden gelen kısma (göre yetmişıbeş dö
nüm. Buna 'göre bazı vesikalar aransın. Bu 
•vesikalar zilyedliğin dayandığı 've <müraru za
manda iktisaibın delili olan vesikalar. Yoksa 
Ibizatİhi, ıtapu kaydı olduğu -zaman !ku Vesika
ları aramak lüzumu olmaz. Ondan sonra, doğ
rudan doğruya intikal yapılırdı. Şimdi, Ibu 
sekili ile mütalâa etmenin 'verilen vesikalar 
•hakkında ilâm. denmemiş de alım bildiri]iyior. 
tabiri kuraya aıyııen not etimiştim. (Sağdan 
«tevessül mü» sesleri) Evet, ilâmdan 'bahse
dil m iş de cebrî icradan ve işgalden bahsedil
memiş. Arkadaşlar, işlgal zaten, bizatihi mad
denin künyesinde mündemiç. -İşgalle, 'zilyed 
''bulunmuş ki ; iktisalbi zaımanaşummı d'oklurmuş. 

Cebrî icraya gelince; burada yeri yok. Mad
denin öyle bir şeyle alâkası yok. Cebrî icra 
dolayısiyle olur. icra dairesi tapuya bildirir. 
Tapuda kayıtlı 'olan kir gayrimenkulun olması 
lâzımdır. Tapuda kayıtlı -olan Ibir gayrimen
kul hakkında olur. Tapuda kayıtlı olimıyan kir 
gayrimenkul.de cebrî icra asla mevzmıbahis de
ğil. Arkadaşım tegafülde 'bulunuyor kurada. 
Şimdi cebrî icra... 

SEDAT OUMRALT (Konya) — Siz anlama
dınız, asıl gaflet eden sizsiniz. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Bey
efendi cebrî icradan bahsettiniz, hukukî mâ
nası Umdur. 
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SEDAT CUMBALI (Konya) — Yarın ceva-

nı alırsınız. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Mü

saade buyurun, dinleyin efendim. Arkadaş
lar da dinlesinler, sionra cevap versinler. 

Cebrî icra, icra marifeti ile ,bir gayrimen
kulun satışıdır. î-era marifeti ile bir ıg-ayrimen
kulün satışının yapılabilmesi için tapuda ka
yıtlı Kılması lâzımdır. (Sonradan (tescil edile
mez mi?, sesi) Ona cobrî icra demezler; tescil 
davasıdır, 639 neıt maddeye ıgnrer. Unsurları 
meveudolduğu takdirde ona cebrî icra demez
ler. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Aynı tâbir. 
BAŞKAN — Sayın Oumralı çu>k rica ediyo

rum. 
KAMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Şim

di arkadaşlar, sayın arkadaşımız burada bâzı 
misaller verdi. Bu misalleri tahkik ve tetkik 
ederek, bir cevap arz etmek imkânını bulamı
yorum, efendim. (Soldan, yarın bulursun ses
leri) Bendeniz, !bu noktaya bir cevap arz edece
ğim. Sayın arkadaşlarım, geçen oturumda bu
rada bir «Kaba sakal» hikâyesinden bahsettiler 
15 bin, 20 bin dönüm araziyi bir fermanla zaptct-
miş. Temyiz Dairesi, bu ferman «gayri muteber
dir» demiş, Temyiz Dairesi bu kararı vermiş. Bu
nu komisyonda da mevzuubahis ettiler. Sayın ye
dinci daire başkanı arkadaşımız da dedi ki, 
«siz yanlış hatırlıyorsunuz», mesele öyle değil, 
mesele şöyledir: Fermanla sahibolan şahıs zil-
yedliği kayıt etmiş. Zilyedi başkası, zilyed-
likle iktisa'beden o. Fermana müsteniden dâva 
açıyor. Mahkeme diyor ki, «Ferman muteber 
değil» Neden muteber değil? «Ferman, zilyed-
likle beraber muteber. Zilyedlik inkıtaa uğra
mış. Binaenaleyh, fermana müsteniden tapu 
kaydı imiş gibi hak iddia edemezsiniz» diyor. 
Aradaki fark, fermanın zilyedlikle beraber bu
lunmamasıdır. Burada fermanın muteber olma
ması keyfiyeti zilyedlikle beraber bulunmam a-
sındadır. Zilyedlikle beraber bulunsa, zilyed-
liğin delilidir ve tescile hak verir. Binaena-
lyh, arkadaşımızın diğer misallerini de tahkik 
etmek ve tetkik etmek imkânı olmadığı için 
'bendeniz bir bir cevap arz edemiyorum. Yalnız 
bu cevabı komisyonda hâdiseyi tetkik eden Yar
gıtay Başkanı ifade ettiği için not etmiştim. 
Bu defa arz etmek imkânını buldum. Şimdi ar
kadaşlar, belgelerin durumu hakkında arka-
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daşlarım da izahat verdiler. Bendeniz de kısa
ca izahat vereyim. Bedgelerin mahiyeti ne olur
sa olsun bunlar zilyedliğin delili ve karinesi 
olarak ele alınmıştır ve zilyedliğin yirmi sene 
devam ettiğini ayrıca isbat edecektir. Ne diyor 
madde, birinci fıkrasında : Muhtelif ihtimal
leri derpiş ettikten sonra, yirmi senelik zilyed
lik tescil edilir. Fakat yirmi senelik zilyedliğin 
tescil edilmemesi için işte Kanunu Medeni ayrıl
mış. Burada şu vesikalar da nereden geliyor 
arkadaşlar? 1515 sayılı Kanunda var. Tarih
çilerin bahis ettiği gibi, Sayın İbrahim Saffet 
Omay arkadaşımız da tefsir ettiler, okudular. 
Hakikaten şahsına teşekkür ederim. Orada ka
nuni kitaplar mevzuunda tetkikte bulunmuşlar. 
Kendisi de doğrudan doğruya bu vesikaları 1515 
sayılı Kanunda tatbik etmiş ve beyanında da 
bugünde tatbik edilmesini istemektedir. Zilyed-
lik üzerinde, arkadaşımız öyle ifadede bulun
dular. Sayın Bakan ifade buyursunlar 1515 sa
yılı Kanunda bulunan veya bulunmıyan vesika
ların ne şekilde buraya geçmiş olduğu hakkında 
bendenizi söz söylemeye mecbur etmeyin, icabe-
derse söylerim buyurdular. 

Bendeniz, bunun hakkında bir şey bilmiyo
rum. Hükümetten gelen bir metindir, Meclis
ten geçmiş bir metindir. Sizin namınıza vazife 
gören komisyon bu belgelerin mahiyetini tetkik 
ederek teşçil için hukukan bir mâni olmadığı 
kanaatine vardığı cihetle yüksek huzurunuza 
getirmiştir. Bendeniz bu hususta cevap verecek 
durumda değilim. 

Arkadaşlar netice şu; buradaki ve
sikaların herbirisi ayrı ayrı daha evvel tat
bik görmüştür. 1515 sayılı Kanun mevcut, ma
hiyetleri de bellidir. Komisyonda 3 saat tartışıl
mış, herbirisi hakkında gerekli izahat verilmiş ve 
alınmıştır. Biz de bunun üzerine değiştirilmesi
ne lüzum görmüyoruz. Muhtelif ihtimallerin na
zarı itibara alınmış olması bakımından, maddenin 
aynen kabulünü istirham ediyoruz. 

SAHÎR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Sual soracağım efendim. Gayet kı
sa, 2 aded. 

Efendim Sayın Başkan, bu kanunda tesbit 
edilen, Kanunu Medeninin tescil mahiyeti ile aynı 
mâlik olarak bunu kabul ettiğimizi, Kanunu Me
deni hükmünü kabul ediyoruz buyurdular. Bura
daki tescil ile Medeni Kanunun 639 ucu madde-
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sindeki tescil, hukukî mahiyeti itibariyle, aynıdır. 
Bu bir. Gelelim ikincisine... 

KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL COŞKU
NOĞLU (Uşak) — Müsade buyurun efendim, 
önce buna cevap arz edeyim. Efendim, burada
ki tesbit ile Medeni Kanunun 639 ncu maddesi 
arasındaki tescil talebi arasında bir fark yoktur. 
Ancak tadille husule gelmiştir. 639 ncu maddenin 
tadili ile, tadilden evvelki unsurlarda bir fark 
yoktur. O da 20 yıllık zilyedlikle ve tapusuz... 

SAHlR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Ancak, birisi hükmü hâkimledir, 
birisi tesbittir. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Anlı
yorum efendim, ama burada da itiraz vâki olur
sa yine hükmü hâkimle olacaktır. 

SAHÎR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Tescildeki hukukî vaziyet hasımlı bir 
dâva mı? Ve hasımlı dâva ise tescili talebeden ha
sım kimdir? 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Efen
dim, tescilde, Kanunu Medeninin 639 ncu mad
desine g'öre, esas itibariyle, bir hasım mevcut de-

ir. 
SAHlR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşkanın

ca S. Ü.) — Beyefendi, cari haide nedir? 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Cari 

kaidenin nasıl geldiğini arz edeceğim: 

S AHİR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Bugünkü metni soruyorum, bizim 
için kâfi. 

KÂMİL COŞKUNOĞLUL (Devamla) — Ta
rihçesini arz ediyorum. Vaktiyle Kanunu Mede
nide yoktu. 6339 sayılı Kanunla Hazinenin ha
sım gösterilmesi şart koşuldu ve bu şekilde dâva 
açılması kararlaştırıldı. Burada hasım Hazine
dir. 639 ncu maddede de Hazine vardır arkadaş
lar. Tesbitte de vardır. Sebebini arz edeyim. 
Çünkü Hazineye tebligat yapıyoruz, diyoruz ki, 
biz falan birliğe gidiyoruz, o birliği tesbit edece
ğiz. Gayrimenkullerin listesi, vergi kaydı, tapu 
kaydı hepsini Hazine veriyor, muameleler hak
kında Hazineye tebligat yapılıyor. İlerde bir 
madde var tebligat hakkında, tebligat faslına ait 
bir madde var Hazineye yapılan tebligatla mahal
lindeki mal memuruna yapılan tebligat, bizatihi 
Hazineye yapılmış tebligat gibidir dendi. Efen
dim Medeni Kanunda şöyle deniyor, ayrılmıyor. 
Hazine bizatihi işin içindedir, 
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SAHlR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşkanın

ca S. Ü.) — Ayrılan tebligat mıdır? 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Efen

dim, ikinsinde do Hazine katılıyor. Efendim 
ilâm başka, tesbit başka fakat ilâmın tesbit neti
cesi olan hukukî netice birdir. Hukukî netice; 
mâlik olmayı tanımaktır. Birisi hükmü hâkimle
dir. Birisi, mahallindeki, icabederse hükmü hâ
kim de var. Hazine itiraz edebilir, Hazine itiraz 
etmiş ise hattâ geçen günü kaziyei muhkeme se
bebiyle arz ettim; Mehmet'le Hasan arasındaki 
bir dâvada itiraz etmiş. Birisi benim diyor, öbü
rüsü benim diyor. Hâkim o kadar re'sen hareket. 
ediyor ki, ne Hasan'in diyor, ne Mehmed'in di
yor, Hazinenin diyor. Demek ki, Hazine daima 
işin içinde mevcuttur. Tesbitte bizatihi Hazine 
mevcuttur. Ve hâkim de Hazinenin hakkını dai
ma aramakla mükellef ve muvazzaftır, bu tasarı
ya göre. Bir şeklî farktan ibarettir. Birisinde 
hükmü hâkim lâhik olur, birisinde de mahallinde 
memur tesbit ediyor, diye şekil farkından netice 
çıkarmak doğru değildir. Tesbit için hâkime gi
diyor, ondan evvel de Komisyona gidiyor, ikisi 
de aynı neticeyi doğurur. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Mevzuubahis olan zilyedliktir. Hukukî bir key
fiyet değildir. Doğrudan doğruya bir fiilî du
rumdur. Fiilî durum olduğuna göre fiilî duru
mun ispatı gerekir. Şimdi hal böyle olunca ,̂ il-
yedliğin ispatı için ileri sürülen şahit zilyedliğin 
izahını ispat bakımından fark var .mıdır, yok mu
dur?... 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Fark 
yoktur. Miktar itibariyle kabul etmişiz. Deniyor 
ki; efendim oradan gelecek. Biz 100 dönüme ka
dar şahit ispatına cevaz vermişiz. Ama yüz dö
nümden sonra şahide cevaz vermemişiz. Mutlaka 
bir belgeye istinadettirmişiz. Belki bunda istisna 
etmişiz. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sebebi nedir? 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Şim
di neden kabul etmişiz. Esbabı mucibesi belki 
vâzıı kanunun şahide itimat etmemesidir. Onun 
için kabul etti. (Vakit geçti yarma, yarma ses
leri)... 

BAŞKAN — Sayın Çağa sualiniz var mı? 
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Kanunu Medeninin 906 ve 639 ncu maddeleri 
buna cevaz verir mi? O halde bu vesile ile zil-
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yedlik, yani zilyedi iğe karineye vesile olmadığı 
arasındaki miktar farkım nereden çıkardınız? 
Ben burada 10 bin dönüme, bütün kasaba halkı
nı şahit çıkartarak zilyed bulunduğumu ispat 
edecek mevkideyim. Ama diyor ki, efendim, Me
deni Kanuna göre gayrimahduttu. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Ar
kadaşım böyle bir teklif yapıyorsa, bu teklifi 
Heyeti Umumiyeniz kaimi eder veya etmez. Be
nim şahsi kanaatimi sorarsanız arkadaşımın fik
rindeyim, Komisyon adına 75 dönüm, 100 dönüm 
takyidedilnıiş olduğu için, daha fazlasının şahit-
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le ispatı gerek Hükümet tasarısında ve gerkse 
Komisyon tasarısında lüzum görülmediğine göre 
bendeniz iştirak ediyorum. Kanunu Medeninin 
prensibi bu şekildedir. Tarafların şahsan Komis
yonun kabul etmiş olduğu bu metni bu sebeple 
müdafaa etmek durumundayım. 

BAŞKAN — Şahsi mütalâanızı, burada mev-
zuubahsedemezsiniz. Daha söz istiyenler de var
dır. Belki Bakan' da konuşmak isterler. Vakit 
geçmiş olduğundan yarın saat 1.4 te toplanmak 
üzere Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,10 
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İstiklâl Savaşma iştirak eden M. Hilmioğlu M. P.ifat Özaydm'a vatani hizmet tertibinden maaş 

tahsisine dair kanun teklifinin reddine dair Komisyon raporuna verilen oyların sonucu 

(Ket teklifi kabul edilmişti]-.) 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
S.'tikı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURSA 
thsan Sabri Çağlayan-
gü 

Üye sayısı 185 
Oy verenler 9 i 

Kabul edenler 82 
Reddedenler : 8 
Çekimserler l 

Oya katümıyanlar Q0 
Açık üyelikler 4 

[Kabul edenler] 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat PasinM 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

İÇEL 
Gavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkç&ne 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçügil 

KOOAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çmmralı 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin özibek 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemâl Oral 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim ŞevM Atasağux 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfî Gergıer 
Esat Mahmut Karakuri 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğiu 
Kâzım Ortoay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 
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TABİÎ ÜYE 
Mehmet özgüneş 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

[Reddedenler] 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
HATAY 

Vehbi Aksov 

KONYA 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Emin Açar 

[Çekinser] 
AMASYA 

Macit Zeren 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SİNOP 
Suphi Batur 

[Oya kat ılmıy anlar] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Emaımllah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sezai ö Kan 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tcvfik Karasa-
pan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ARTVÎN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
tskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
ilam di Oğıızbeyoğlu 

Kadri özta,ş 
Hasan Ali Türker 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
liülımi Ar ikan (1.) 
Sırrı Uzunhasanoğlu 
a.) 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Raki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Hal it Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (İ.) 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bsk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Mehmet lznıen (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit 'Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı (1.) 

tSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek (t.) 
Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcaiı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli (1.) 
Muammer' O buz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkııt 
(t) 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiıskender 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlvt 
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Reşat Zalorlu 
YOZGAT 

Neşet Çetintaş 

O. Senatosu B : 114 1.10 .1963 O : 1 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
(Jevat Açıkalın 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
tstanbul 

Samsun 

Yekûn 

Âmil Artus 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 



C. Senatosu B : 114 1.10.1963 O : 1 
Birinci Dünya ve istiklâl savaşlarına iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet Fahri Özgeiik'e vatani 

hizmet tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifine verilen oylann sonucu 
(Rapor Kabul edilmiştir.) 

• 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sanı i Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Özkays 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Haneıoğlu 
öeiâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

Uye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
96 
94 

2 
0 

85 
4 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Durul 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
ELAZIĞ 

Rasim Giray 
ERZURUM 

Nihat Pasinli 
ESKİŞEHİR 

Oavsi Uçagök 
GAZİANTEP 

Nizannettin özgül 
GÜMÜŞANE 

Halit Zarbun 
HATAY 

Vehbi Aksoy 
İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Ce'lil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret 1 

— 6 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dirıekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Kmin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeo£h: 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Daniışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

8 — 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlıı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi üren 

TOKAT 
Zihni Beti) 

TRABZON 
Yusuf Dem i rday 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Kara kurt 

UŞAK 
Kâmil Üoşkunoglu 

VAN 
F'irıık İşık 

YOZGAT 
iadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik Tnci 
0. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Enver Kok 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzum Orbay 
Ragıp üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanetfcin Uhı<> 
Âdil Ünlü 
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TABÎÎ ÜYELER 
10krem Acuner 
Mucip Ataklı 
Kimanuliah Çelöbi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KÂRAHtSAR 
Mustafa Yılmaz înee-
oglu (I) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağıraaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 
Flaşa n Ali Türker 

BİTLİS 
Cevdet Gdboloğlu 

[Reddedenler] 
AYDIN 1 

»man Saim Sarıgöllü 
TABİÎ ÜYE 

Mehmet özgüneş 

[Oya katılmıy anlar j 
BOLÜ 

Rahmi Arıkan (1.) 
Sırrı Uzuııhasanoğlu 
(î.) 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangil 

Baki Güzey 
Şeref Kayaıar 
Cahit Ortaç. 

ÇANAKKALE 
Hali t Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar (î.) 

DİYARBAKIR 
ihsan Ham it Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDtRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı (I.) 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek (İ.) 
Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
tzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muammer Obıız 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
(t) 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tıılunay 
Nüvit Yetkin 

[Açık üyelikleri 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
istanbul 1 

Samsun 1 

Yekûn 4 

MANİSA 
Ferit Alpisketnder 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdülkerinı Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bay han 

ORDU 
Şevket Koksa! 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemal ettin Bulak 
Cahit. Tokgöz 

SÎÎRT 
liâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğln 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloglu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan . 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
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Tapulama kanunu tasarısının 32 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 185 

Oy verenler : 110 
Kabul edenler : 93 

Reddedenler : 16 
Çekinse rler : 1 

Oya katılım ıyaıılar : 71 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Mu zaf f e r Yurdakul e r 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl. Tevfi'k Karasapan 

AĞRI 
Veyst Yardımcı 

ANKARA 
itifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mensur IJlusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
'Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
fin ver Aka 
I Tanıdı Oğuzbeyoğlu 

BÎLECtK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BURSA 
Ilışan Sabri Oağlayan-
o*i I 

Cahit Ortaç 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
DENİZLİ 

Mel im et Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
belimi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Ay ıraksa 
Halimi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbun 

İÇEL 
Cavit Tevfi'k Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Saat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Etlıenı Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Özel Şahingiray 
S abalı attın Tanm an 

Berrç Turan 
İZMİR 

Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 

KIRŞEHİR 
A M Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğiu 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Muhittin Kılıç, 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik IJlusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
IIa.İdi in Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağutı 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osm an Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
MeJhmet Ali Demir 

URPA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

ZONGULDAK 
Akif Ey i doğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Öriıer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Ulııç 
Âdil Ünlü 
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[Reddedenler] 
AYDIN 

iskender Cenaç Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet A'ksoyoğlu 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu (I.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
ibrahim Saffet Omay 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

HATAY i 
Vehbi Aksoy 

IZMÎR 
Ömer Lûtfi Bozealı 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KONYA 
Ahmet Onar 
Muammer Obuz 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

[Çekinser] 
AMASYA 

Maeit Zeren 

[Oya katılmıy anlar] 

BOLU 
Rahmi Arıkan (I.) 
Sırrı Uzunhasanoğlu 
(I.) 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
I lal it Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (î.) 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GÎRESUN 
Mehmet Izımen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı (t.) 

İSTANBUL 
Şevket A'kyürek (I.) 
Nıırııllah Esat Sümer 

IZMÎR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 

Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 

Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 

Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 

Rifa.t Özdeş 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
(î.) 

KÜTAHYA 

Osman Cevdet Enkut 
(D 

MALATYA 

Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MUŞ 

İhsan Akpolat (t. Ü.) 

NİĞDE 

Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 

Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SÜRT 

Lâtif Aykut 
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SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Selâm i Üren 

C. Senatosu B : 114 1.10.1963 O : 1 
TOKAT , 

Zihni Betil 
TRABZON 

Şevket Bııladoğhı 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 

[Açık üyelikler} 
Eskişehir 
Hakkâri 
îstanbul 

Samsun 

Yekûn 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkabn 
Âmil Artus 
Enver Kök 

»>•«« 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

YÜZ ÜNDÖBDÜNCÜ BİRLEŞİM 

1.10.1963 Salı 

Sasıt : 14,00 

I 
A . BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - ÎKİNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

X 1. İstiklâl Savaşma iştirak eden M. Hiı 
mioğlu M. Rifat Özaydın'a vatani hizmet terti
binden maaş tahsisine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Büt
çe komisyonları raporları (M. Meclisi 2/281; 
C. Senatosu 2/106) (S. Sayısı: 297) [Dağıtma 
tarihi: 23 . 9 .1963] 

X 2. — Birinci Dünya ve tstklâl Savaşları
na iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet Fahri 
özçelik'e vatani hizmet tertibinden maaş tahsi
sine dair kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve iktisadi İşler ve Bütçe komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 2/285; C. Senatosu 2/107) (S. 
Sayısı: 298) [Dağıtma tarihi : 24 . 9 . 1963] 

H 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Plân için sarf edilen para 
ile gazete ve mecmualara tahsis edilen ilânlara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/192) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, İnebolu ilçesinde 
meydana gelen sel felâketine dair, Başbakan
dan sö&lü sorusu (6/215) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu'nun, Anayasanın geçici 7 nci maddesi 
uyarınca tedvini gereken kanunlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/216) 

4. —- Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'in, İzmir'in Selçuk ilçesinde kurutu
lan bir bataklığa dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/217) 

i 5. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Hil
mi Onat'm, vatandaşların geçim kaynağı olan 
tapulu arazilere dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/218) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Cev
det Geboloğlu'nun, Büyükçekmece'de askerî bir
liklerce işgal edilen sahaya dair Millî Savunma 
ve İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (8/219) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, plân gereğince Samsun'da 
inşası karar altına alınan kapalı salon inşaatına 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/220) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Özel Şahingiray'ın, 1963 yılında kurulacak olan 
Sosyal ve İktisadi Araştırma Enstitüsüne, ço
cuklar için yapılan neşriyata ve Atatürk'e at
fedilen bir beyanata dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/221) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil'in, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-

I kanının Polonya'ya gidiş sebebine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/222) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

X I . — Tapulama kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/211; C. Senatosu 1/260) (S. Sayısı: 286) 
[Dağıtma tarihi: 3.9.1963]* 

IV 
A • HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ-

ŞÜLECEK İŞLER 

i 1. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
I Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
I 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
| 377 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi-

(Devamı arkada) 



ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu I 
raporu (C. Senatosu 4/58) .(S. Sayısı : 300) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1963] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK ÎŞLER 

1. — Reşit Siyah hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 3/182; C. Senatosu 2/78) 
(S. Sayısı : 288) [Dağıtma tarihi: 9 . 9 . 1963] 
Birinci görüşme tarihi : 26 . 9 . 1963, B: 113) 

2. — Mustafa Dilek hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair kanun tekli-
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/197; C. Senatosu 
2/79) (S. Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 
9.9.1963] (Birinci görüşme tarihi: 26 . 9 . 1963 
B : 113) 

B - BİRÎNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

1. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuru
luş ve görevleri hakkındakii Kanunun 8 nci 
maddesinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu- I 
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık I 
ve Ulaştırma ve Bütçe komisyonları raporları -
(M. Meclisi 1/ 341; C. Senatosu 1/288) (S. Sa
yısı: 294) [Dağıtma tarihi : 21 . 9 . 1963] | 

X 2. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hak
kındaki Kanunun 6 ncı maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/393; 
C. Senatosu 1/297) (S. Sayısı : 295) [Dağıtma 
tarihi : 23 . 9 . 1963] 

3. — Sivas Kongresince seçilen Temsilci He
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında
ki Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/352; C. Senatosu 1/287) (S. Sa
yısı : 299) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

4. — Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve 
yargılama usulleri hakkındaki Kanuna ilişik 
(1) sayılı cetvele bir kadro eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/446; C. Senatosu 1/281) (S. Sayısı : 
290 a ek) [Dağıtma tarihi : 24 . 9 . 1963] 

5. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin -tadiline dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/257; C. Senatosu 1/301) (S. 
Sayısı : 302) [Dağıtma tarihi 26 . 9 .1963] 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 

Tapulama kanunu tasarısının komisyona iade edilip yeniden 
hazırlanan maddeleri 

İçişleri, Anayasa ve Adalet, Sosyal, İşler, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonlarından kurulu 
Geçici Komisyon raporu 

26 . 9 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Tapulama kanunu (tasarısının Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda 25 . 9 . 1963 günü konu

şulması sıracında tasarının bâzı 'maddeleri hakkında verilen değiştirme önergeleri nazara alınmış 
ve bir kısım maddeleri yeniden incelenmek üzere Komisyonumuza alınmıştır. 

Komisyonumuz 26 . 9 . 1963 tarihinde saat 9,3i) da toplanmıştır. Komisyonumuz bu maddeler 
üzerinde ilmî vre kazai mütalâaları sorulmak üzere Yargıtay'ın gayrimenkul dâvalarına ve !bil-
hassa Tapulama Kanunundan doğan ihtilâflara bakan 7 nci Daire Başkanı ile l! ve 5 ııei Daire 
Başkan ve başkanvekillerinin davet edilmesine karar vermiş ve bu davet üzerine adı geçen üç 
daire başkan ve başikanvekili Komisyonumuza gelmişlerdir. Devlet Bakanı ile Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü ve Orman Umum Müdürlüğü temsilcileri davet edilmiş ve bu suretle muza ke
rede re başlanmıştır. 

Komisyonumuza havale edilen veya Komisyon tarafından alman maddeler üzerinde yapılan 
işlemler, aşağıda arz edilmiştir. 

Madde 32. — Bu maddenin (e) bendinin çıkarılması hakkındaki teklifler üzerinde yapılan 
konuşmada, 'kanunun bir tasfiye kanunu olmasî ve uygulama alanı olan köylerimizde harici 
alım ve satımların teamül halinde bulunması bu maddenin sevk sebebini teşkil ettiği sonucuna 
varılmıştır Nitekim bu zaruret yürürlükteki 5502 sayılı Kanunun kabulündede duyulmuş ve sözü. 
edilen kanunun 13 ııcü maddesine benzeri hüküm konulmuştur. Tasarı bu bakımdan bir yenilik 
getirmemekte ayrıca, harici satışın ve buna dayanan tesbit istemelerinin zahirî karinesi olarak 10 
senelik zilyedliğinde öngörmüştür. 

Bu kanunla güdülen maksat, Medeni Kamumun aradığı vasıf ve mükemmeliyetde tapu sicil 
sistemi kurmak ve böylece Medeni Kanunun tapu sicil ile alâkalı hüküm ve prensiplerini işler bir 
hale getirmektir. Harici satışların kabul edilmemesi halinde bu kanunun tatbikatı biri hukukî 
ve diğeri fiilî olmak üzere iki durum yaratacaktır. Bu ise memleketimizde görülen ve düzenlen
mesi z'aruri olan anlaşmazlıkların çözüm yolu ve devam edegelen anlaşmazlıkların hal şekli olmı-
yacaktır. Aksine, tapulama faaliyeti yeni yeni ihtilâfların ve buna bağlı üzücü olayların kay
nağı haline gelmiş olacaktır. İşte bu mülâhazalarladır ki tasarının (c) bendinin maddeden 
çıkarılması teklifi kabul edilmemiştir. 

Bu madde üzerinde yapılması istenilen diğer bir değişiklik, (c) bendinin muteber bir satış 
va'di senedi mevcudolduğu ve zilyedliğin en az 20 sene müddetle devam ettiği takdirde tescil 
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hakkı tanınması şeklinde yapılan tekliftir. Halen yürürlükte bulunan Noter Kanununun 44 ııcü 
maddesi hükmüne göre satışı vâdedilen gayrimenkullerin esasen tesciline kanuni bir mâni 
.bulunımıaduğı ve böylıe hir saıtış va'dine dayanan gayrimenkulun tescili için muayyen bir süre 
zilyedl'ük şartınım aranmadığı göz önünde turtularak fıkraya böyle bir hüküm konulması tek
lifi de kaıbül olunmamıştır. 

Maddenin (c) fıkrasına (gayriresmî satış, noterden tasdikli belge ile ispat edildiği takdirde 
zilyedlilk süresi 10 seneden efesiık olmasa daıhi zily^li 'aıduııa teisbit ve ıtJescıil olunur.) hükmü
nün ve (d) bendinin başına kayıt sahibi kelimesinden sonra (veya mutasarrıfı) kelimesinin 
eklenmesi yolundaki teklif, satışın gayrikâbîli inkâr ve resmî belge mahiyetinde olan noter 
senedine dayanması halinde ayrıca 10 senelik zilyeidMık ısüı̂ simıiın aranıimasnnıa lüzum bulun-
madığı ve tescillerin (d) bendine göre en az 20 ŝ ene nıüddetl'e zilyedliğe i&titmadedileceği 
düşünülerek kayıt sahibi kelimesinden sonra veya mutasarrıfı kelimesinin eklenmesi müta
lâası alman Yargıtay başkanlarının söz birliğiyle vâki beyanları ve bakanlıklar temsilcileri
nin de iştirakiyle uygun görülmüş ve komisyonumuzca 32 nci maddenin (c) ve (d) bendleri 
bu şekilde yazılarak sunulmuştur. Maddenin liğer kısımlarında bir değişiklik yapılmamıştır. 

Madde: 33. — Bu maddenin tümünün değiştirilmesi hakkında yapılan teklif uzun tartışma 
konusu olmuştur. Komisyona iştirak elen Yargıtay Başkanları maddenin tümü ve maddede 
zilyedliğıin tevsikini ve sadece vergi kaydının aranmamasını etmin edecek olan belgelerin ma
hiyeti hakkında gerekli açıklamada bulunmuşlar ve bu madde üzerinde değişiklik yapılması
nın tatbikatta haksızlıklara meydan vereceği ve maddenin değiştirilmesi, kanunun hedef tut
tuğu maksat ve gayeye uygun düşmiyeceği ve maddenin 4 ııcü fıkrasında aranan ve tadadedi-
len (belge'teırdn berlbirkıii'n husulsıi nıiütteîıiği haiiz bulunduğu bunlar doğrudan doğruya mülkiyet 
hakkı sağlamayıp, ziiyedliğin varlığını teyideden ve vergi kaydı aranmaması sebebini teşkil eden 
belgeler mahiyetinde olup kısmen 1515 numaralı Kanuna göre çıkarılmış olan nizamnamede dahi 
mevcudolduğu bu 'belgelerin maddeden çıkarılarak teklifte olduğu ,gibi meskût ve müphem bı
rakılması halinde tatbikatta bifçok ihtilâfların başgıöstereceği, hangi belgelerin tescile esas alı
nacağı, hangilerinin alınmıyacağı meselesinin içinden çıkılmaz ihtilâflara yol açacağı ve böylece 
tapulama işlerini aksatacağı sonucuna varılmıştır. 

Kaldı ki, yapılan teklif maddede derpiş edilen muhtelif ihtimalleri de kapsamadığı cihetle 
ayrıca noksan bulunduğundan bu bakımdan da değiştirme teklifinin kabulü mümkün bulunma
dığı kanaatiyle bu teklifin reddine ve maddenin tasarıda olduğu gibi aynen ipkasına karar ve
rilmiştir. 

'Madde 44. — Bu maddeye miras yolu ile intikal eden tapulu ve tapusuz gayrimenkuller hak
kında ve mirasçılar arasında 'bu kanunda zilyed lehine kabul edilen hükümlerin mirasçılar ara
sında da uygulanması ve şufa hakkının düzenlenmesi yolunda ilâvesi istenen fıkralar üzerinde 
gerekli konuşma yapılmıştır. 

Mirasçılar arasında yazılı iktisap sebeplerinin tasarının bünyesi içerisinde mütalâa edilmesi 
ayrıca 'hükme bağlanması için hukukî bir mesnet görülememiştir. Şufa hakkı mevzuuna gelince; 
bu hakkın istimali ıgayrimenkulün başkası adına tapuya tescil edildiğine ıttıla tarihinden bir ay 
ve her halde 10 sene geçmekle düşeceği Medeni Kanunun 658 nci maddesi hükmü iktizasından 
bulunmuş ve bu tasarının kanunlaşması halinde yapılan tescillerde de bu hükmün tatbikine ka
nuni bir engel bulunmamış ve ilgililerin hakkının zıyaa uğraması bahis konusu olmamış bulun
makla maddeye ilâve yapılması uygun görülmemiş tasarıda yazılı madde aynen ipka edilmiştir. 

Madde 53. — Bu maddede 33 neü maddeden bahsedilmesi sebebiyle her iki maddenin birlikte 
tetkik ve 33 neü maddede değişiklik yapılması halinde 53 ncü maddenin de o şekilde yazılması 
için iade edilmiştir. 

Komisyonumuzca 33 ncü maddede bir değişiklik yapılmadığından bu sebeple 53 ııcü madde
de ayrıca değişikliği gerektiren bir hal bulunmadığı neticesine varılarak tasarının 53 ncü maddesi 
aynen ipka edilmiştir. 
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Madde 55. —• Bu maddenin tasandan çıkarılması teklifi tasarının takibettiği usul ve Özellik, 

hâkimin re'sen tahkikat yaparak karar vermek görevini taşıması sebebiyle yerinde görülmi-
yerek reddedilmiştir. Ancak muhkem kaziyeden bahseden kısmı müphem görülerek maddenin 
jeniden yazılması yolunda yapılan teklif Komisyonumuzca incelenmiş muhkem kaziye tâ
biri hukukî bir terim olmakla beraber maddede iki defa zikredildiği cihetle bu terimin tekra
rımı ve maddedeki hükmün tereddüde mahal kalmıyaeak ve fakat aynı neticeyi husule getire
cek şekilde tanzimi uygun görülerek maddenin yeniden yazılması kabul olunmuş ve bağlı olduğu 
şekilde yazılmıştır. 

Madde 56. — îşbu madde hakkında yapılan iki tekliften birisi tevkil edilecek şahsın okur - ya
zar olması diğeri de .gayrimenkul üzerinde muhtelif hissedarların bulunması halinde yekdiğe
rini tevkil etmelerinin mümkün kılınması yolundadır 

Bu kanunin] uygulanacağı saha bilhassa köyler olup köylüklerimizin çoğunluğunun okur - yazar 
bulunmamasına, okur - yazar olanların ise yaş itibariyle arazinin durumunu bilmeleri ihtimali 
zayıf olmasına ve esasen vekâlet tevkil eden şahsın rızasına bağlı bulunmasına ve maddede 
yazılı akrabalarına taallûk eylemesine binaen okur - yazar kaydının ilâvesine lüzum bulunmadığı 
neticesine varılarak bu teklif kabul olunmamıştıı. 

Diğer teklife gelince; filhakika aynı dâvada beraber taraf olan şahısların menfaatleri zıt ol
maması halinde yekdiğerini tevkil etmeleri uygun görülmüş bu şekilde verilen takrir kabul 
edilerek madde o şekilde yazılmıştır. 

Madde 72. — îşbu madde metninde tahsil edilecek harçların tahsil müddeti hesabında bir 
yanlışlık bulunup bulunmadığı bakımından madde komisyona alınmıştır. Komisyonca maddenin 
tetkikinde bir yanlışlık olmadığı, anlaşlıdığmdan madde üzerinde değişiklik yapılmıyarak aynen 
ipka edilmiştir. 

Madde 75. — işbu maddenin (ilk duruşma oturumundan sonra gayrimenkul üzerinde keşif 
ve tatbikat yapılmasına )diye başlıyan 4 ncü fıkrasının maddeden çıkarılması teklifi Ge
nel Kurulca kabul edilmiş ve maddenin diğer fıkraları maksadı temine yeterli görülerek fıkra
nın maddeden çıkarılması teklifine Komisyonumuz da katılarak bu fıkra çıkarılmak suretiyle mad
de yazılmıştır. 

Maddeye adlî müza'haret hükümleri mahfuzdur şeklinde bir hükmün eklenmesi hakkında 
verilen teklif komisyonumuzca müzakere edilmiştir. 

Tasarının ve maddenin takibettiği usul, hakkın tezahürü için re'sen yapılması gerekli ve za
ruri bulunan işlemlerin peşin hare ve masrafı alınmadan yapılması şeklindedir. Bu itibarla gerekli 
işlemler tapulama heyeti ve mahkeme marifetiyle yapılacağından ve umumi hükümler arasında bu
lunan adlî müzaheretin tatbikini meneden bir hüküm de tasarıda bulunmadığından bu fıkranın 
tasarıya eklenmesi komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

Madde 81. — îşbu maddenin 2 nci fıkrasından sonra ilgililerin, tapulama neticesini kabul ede
rek yapmak istedikleri akit, tescil veya sair işlemin yapılmasını teminen teklif edilen ve Umumi 
Heyetçe dikkate alman fıkra komisyonumuzca da uygun görülerek maddeye 2 nci fıkradan sonra 
eklenen bu hükümle birlikte madde yeniden yazılmıştır. 

Madde 88, 89, 90 ve 9] nci maddeleri ecza hükümlerine mütaallik olup tamamının komisyonca 
tetkiki Genel Kurulca kabul ve komisyonumuza tevdi edilmiştir. 

88 nci madde inzibati cezaya mütedair olup bir değişikliği gerektiren hal bulunmamış ve bu 
sebeple aynen ipka edilmiştir. 

89 nen madde Genel Kurulda cereyan eden müzakerelerin ışığı altında yeniden incelenmiş v<» 
ceza hükümlerini ihtiva eden diğer maddeler ve tasarının tümü itibariyle maddenin ihtiva etmesi 
gereken unsurlar tesbit olunmuş ve madde yeniden yazılmıştır. 

90 nci maddenin tasarıdan çıkarılması ve maddenin üçüncü satırına «bilerek gerçeklerin» keli
melerinin ilâve edilmesi yolundaki teklifler komisyonumuzca uygun görülmemiş tasarıda yazılı 
hususların özelliği suç unsurlarının da özelliğini gerektirdiği sonucuna varılmış ve maddenin suç 
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unsur lar ın ı tesbi t eden hüknıü aynen ipka edilerek ceza. tây in eden hükümler inde T. O. Kanunu
n u n 343 ncü maddesinin I nci f ıkrasına atıf yapılmışt ır . 

90 ncı maddeye bu tasa r ıda yazdı suçların umumi hükümler dairesinde C. Savcılığınca taki
bat yapılması için tezkere yazılması hakk ındak i teklife gelince; maddede yazdı suçların Âmme 
H u k u k u bak ımından savcılar t a ra f ından takibi gerekl i fiillerden bulunmasına ve . savcılığın hu 
suçlara kendi l iğinden ıttılaı m ü m k ü n bulunmamasına ve bu i t ibarla ilgililerin işlenen suçu savcılı
ğa ihbar etmeleri gerekli bu lunduğundan maddeye ayrıca böyle bir hüküm konmasına da lüzum 
görülmemiştir . 

Tasar ının 91 nci maddesinin 2 nci sat ı r ında bulunan tesisleri kelimesinden sonra maddenin 
ma t l abma u y g u n olarak (bozanlar) kelimesinin konması muvafık bulunmuş ve madde bu ilâve ile 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 92. — Hu maddenin umumi hükümlere göre görülecek dâvalara da tasarıda yazılı hü
kümler ini ta tb ikini sağlamak maksadiyle verilen önergeye Genel Kurulda Hükümet ve komisyon 
kat ı lmış ve maddenin yeniden yazılması için komisyonumuza tevdi edilmiştir. 

F i lhak ika madde tasar ıda olduğu gibi kaldığı t akd i rde maddenin, şümulüne giren hususlar yal
nız tapulaması yapılan bölgelerde uygulanacak, diğer yer lerde uygulanamıyacakt i r . Bu hal mem
leket te gayrimenkul hukuku ve mülkiyeti bakımından değişik hükmün ta tb ik in i gerekt i recek ve 
adilâne olmıyan sonuçlar husule gelecektir. Komisyonumuz bu gerçeği göz önünde bu lundura rak 
92 nci maddenin matlabını (Umumi hükümlere göre zilyedin haklar ı ) şeklinde değişt irerek mad
de metnine de tasar ı kanunlaşt ığı t akd i rde umumi mahkemelerde de bu tasarının zilyed ya ra r ına 
tanıdığı hükümlerin uygulanacağı prensibini kabul etmiş ve maddeyi bu şekilde yeniden yazmış
tır . 

Madde 93. - - Hu madde 72 nci maddenin komisyona havale edilmesi sebebiyle adı-geçen madde 
de bir değişiklik husule geldiği t akd i rde beraber nazara alınmak üzere komisyonumuza tevdi edil
miştir. 72 nci maddede bir değişiklik' bulunmadığına göre 93 ncü madde aynen ipka edilmişi ir. 

Madde; 97. — tşbu madde hakkında verilen değişt irge önergesine komisyonumuz ve Mükümei ka
tılmış 'bulunmakla yeniden yazılması için madde komisyonumuza havale edilmiştir. 

Maddenin matiabında 100 dönümden fazla gayr imenkul lere ait dâvalar hükmü daha aşağı mik
tarda, olan gayrimenkul I erin ayrı bir hükme tabi bu lunduğu şeklinde yanlış bir anlayışa sebebiyet 
verecek mahiyet te görülerek matlap düzeltilmiştir. Ayrıca maddenin maksadı bu kanunun tatbik 
sahası olan köyler haricinde kalan gayrinıenkuller hakkında bu kanunun 3:5 ve 42 nci maddelerinin 
uygulanmas ına matuf bu lunduğundan madde metni bu şekilde yeniden yazılmıştır . 

Geçici madde 3. — İşbu madde metninde 33 ncü maddeye atıf yapıldığı için adı geçen madde 
ile bir l ikte incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişi ir. 33 ncü madde üzerinde, komisyo
numuzca bir değişiklik yapı lmadığına göre işbu madde ipka edilmiştir. 

Madde 99. — K a n u n u n yürür lüğe girdiği tar ihi tesbit eden bu-madde üzerinde vapılan müza
kerede kanunun teşkilâta, ait hükümleriyle diğer hükümler in in yürür lüğe girmesi arasında tarih 
bakımından bir değişiklik yapmak lüzumu kabul edilerek işbu madde (Bu kanunun teşkilât ile 
ilgili hükümler i yayımı tar ihinden it ibaren bir ay sonra ve diğer hükümler i yayımı tar ih inde yü
rür lüğe girer.) şeklinde kabul edilmiştir. 

Keyfiyetin öncelik ve ivedilikle konuşulmasına devam olunmak ve Genel Kurulun lasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Haşkanlığa sunulur . 
Geçici Komisyon Başkanı Sözcü Konya İzmir 

K. Coşkunoğlu İT. Kulpalfhoğhı S. Gumralı ('). H Bozcalı 
İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Tabiî Üye Rize Mardin Giresun 
*s'. Karaman N. Datmoğlu A. Saraçoğlu S. Orhon 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 
Siirt 

L. Aykut 
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^APU KANUNU TASARISI, TEKRAR DEtttŞEN MADDELER 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Mülkiyet hakkının tesbit indeki esaslar tapuda kayıtlı gayrimenk idler 

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

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

Mirasçılardan biri veya birkaçı; mirasçıların ve hisse miktarlarının tayinini itiraz müddeti 
içinde dâva yoliyle tapulama hâkiminden talebedebilecekleri gibi murisin ölüm tarihine göre araşı
lacak belgelere istinaden idareden de istiyebilirler. 

Bu takdirde intikal işlemi ibraz edilecek belgeye istinatla henüz kütükler tapuya devredilmemiş 
ise tapulama müdürü, devredilmiş ise tapu idaresi tarafından yapılır. Bu suretle yapılacak intikal 
muamelelerinin tntikal Hare ve Resmi alınmayıp 69 ncu madde tatbik olunur. 

b) Kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyed bulunuyorsa, kayıt sahibi veya mirasçıları
nın tapulama teknisyeni ve yardımcısı huzurunda muvafakatleri halinde zilyed adına tesbit olunur. 

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

mirasçılarından veyahut bunların mümessillerinden gayriresmî surette temellük ettiğini bunların be
yanı veya her hangi bir belge ile veya bilirkişi veyahut şahit sözleriyle tevsik ettiği ve ayrıca en az 
on sene müddetle zilyed bulunduğu takdirde zilyed adına tesbit olunur. Gayriresmî satış, noterden 
tasdikli belge ile ispat edildiği takdirde, zilyedlik süresine bakılmaksızın zilyed adına tesbit ve tes
cil yapılır. 

d) Kayıt sahibi veya mutasarrıfı yirmi sene evvel vefat etmiş yahut gaipliğine hüküm verilmiş 
veyahut tapu sicilinden malikin kim olduğu anlaşılamamış olduğu anlaşılmamış ise, nizasız ve fası
lasız yirmi sene müddetle ve malik sıfatiyle zilyed bulunan kimse adına tesbit olunur. 

Muhkem kaziye 

MADDE 55. — Tapulama mahkemesi kararlan dâvada taraf olanların leh ve aleyhinde muh
kem kaziye teşkil eder. Taraf olmadığı halde lehine karar verilen şahıs hakkında mahkemece te
sis edilen hüküm tarafları da bağlar. 

1 Vekâlet 

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

Aynı dâvada beraber taraf olup menfaatleri zıt olmıyan kimseler de yekdiğerini tevkil edebi
lirler, 

Tesciller ? 

MADDE 81. —- Birliklerde tapulamaya başlandıktan sonra akit ve tescil işleri ile her türlü 
işlemler, gayrimenkullerin o andaki tapulama tesbit durumu tapulama müdüründen sorularak alı
nacak karşılık ve bilgiye göre tapu idarelerince yapılır ve kayıt örnekleri derhal tapulama mü-
dürlüğüne gönderilir. 

Tapulama tesbiti kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası adına yapılmış ve kesinleşmemiş ise 
tapulama sonucunu beklemeleri gerektiği ilgililere tebliğ olunur. Ancak, ilgililer tapulama neti
cesinde hâsıl olacak kesin durumu kabuî edeceklerini noterde tanzim edilmiş belge ile veya tapu 
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memuru huzurunda tesbit olunacak ifadeleriyle beyan ederek, akdin, tecilin veya sair işlemin ya
pılmasını isterlerse o işlemler tapu idaresince yapılır ve keyfiyet derhal tapulama müdürlüğüne 
bildirilir. 

Tapusuz gayrimenkullerin tesbitleri kesinleşmedikçe tapu idaresince bir işlem yapılmaz. 

MADDE 89. — Tapulama tutanaklarının düzenlenmesi sırasında bir kimse sahibi olmadığı gay
rimenkulu hile ve desise veyahut kendisine aidolmıyan evrak ve kayıtları kullanarak, kendisi ve
ya başkası adına kaydettirirse, fiil daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan üç sene
ye kadar hapis ve elli liradan iki yüz liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

YukarıM fıkrada yazılı sonuç kanun veya yetkili merciler tarafından görevlendirilen kimsele
rin sözü geçen fıkrada yazılı fiilleri veya yalan beyanları ile meydana geldiği takdirde bunlar 
için ceza üçte bir artırılarak hükmolunur. 

Yalan beyan 

MADDE 90. — Tapulama tutanaklarının düzenlenmesi sırasında sahibi olmadığı bir gayrimen
kulu kendi veya başkası adına kaydettirmek veyahut bir kimseye ait gayrimenkulu başkası adına 
yazdırmak için vakıaların aksine beyanda bulunanlar hakkında T. C. Kanununun 343 ncü madde- -
sinin 1 nci fıkrasında yazılı ceza uygulanır. 

Tapulama işaretlerini bozanlar 

MADDE 91. — Tapulama dolayısiyle vücuda getirilen sınır işaretlerini, nirengi, poligon, röper 
gibi tesisleri bozanlar imha veya tahribedenler veyahut yerlerini değiştirenler Türk Ceza Kanunu
nun 516 ve mütaakıp maddelerince cezalandırılırlar. 

Umumi hükümlere göre zilyedin haklan 

MADDE 92. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren birinci maddede yazılı yerlerde 
bulunan gayrimenkuller hakkında bu kanunda züyed yararına tanınan ihükümler umumi mahkeme
lerde de uygulanır. Bu haklar zilyed aleyhine açılan dâvalarda dahi defan ileri sürülebilir. 

Kanunun uygulanacağı diğer haller 

MADDE 97. — Bu kanunun 1 nci maddesinde yazılı yerler dışında bulunan gayrimenkuller 
hakkında umumi hükümlere göre açılmış ve açılacak dâvalarda da bu kanunun 33 ncü ve 42 nci 
maddeleri uygulanır. 

Bu hükümler, zilyed aleyhine açılan dâvalarda defan ileri sürülebileceği gibi, kesinleşmemiş 
olan dâvalarda dahi tatbik olunur. 

Tapusuz arazi hakkında evvelce yapılan tesbit ve tescillerin tabi olacağı işlem 

GEÇİCİ MADDE 3. — 5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi
ne dair olan 6335 sayılı Kanun gereğince yapılan tesbitlerde veya açılan tescil dâvalarında, zil-
yedliğe mütedair diğer şartlar mevcudolduğu halde; vergi kaydı bulunmadığından tamamı Ha
zineye maledilen gayrimenkullerin, 100 dönüme kadar olan kısmı (100 dönüm dâhil) bu kanunun 
33 ncü maddesi hükmüne göre tahassül eden iktisap şartlarına istinaden zilyedleri adına tesbit ve 
tescil olunur. 

YukarıM fıkra hükmü, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Hazinenin mülkiyetinden çık
mış bulunan veya âmme hizmetine tahsis edilen gayrimenkuller hakkında uygulanmaz. 

İlgililerin bu maddeye dayanan talep ve dâva hakkı, bu kanunun yürürlüğe girmesi tarihin
den itibaren on sene geçmekle düşer. 
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