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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Hayati Güftan'ın, «Hava (Kirliliği ve Ankara'nın 

Yeşil Kuşak Projesi» konusundaki gündem dışı ko
nuşması üzerine, Devlet (Bakanı M. Nimet Özdaş 
açıklamada ıbulundu. 

Azmi Eryılmıaz'ın, (Bütçe - Plan Komisyonuna se
çilmesi nedeniyle, içtüzüğün 19 ncu maddesi gereğin
ce, Sağlık ve Sosyal işler Komisyonundaki üyeliği
nin 'sona erdiğine dair önergesi Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Sağlık ve Sosyal işler Komisyonundan boşalan 
üyeliğe aday olmak isteyenlerin 25 . 3 < 1982 Per
şembe günü çalışma saati bitimine kadar Genel Sek

reterliğe müracatta bulunmaları IBaşkanlıkça bildiril
di. 

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hak
kında Kanun Tasarısının tümü lüzerindeki görüşme
ler tamamlandı. Tasarının maddeleri üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

i25 Mart -1982 Perşembe günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 17.45'ite son verildi. 

Fenni İSLİMYELİ 
Başkan 

İBaşJkanve'k'ili 

Mehmet PAMAK 
Kâtip Üye 

Evliya PARLAK 
(Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLA!* 

Rapor 
1. — Danışma (Meclisi İçtüzüğünün 47 nci Mad

desi Gereğince Hazırlanan Anayasa Komisyonunun 

Aylık Çalışma Raıporu. (3/123) (IV) (Raporun Baş
kanlığa 'geliş tarihi: 24.3.1982) (S. Sayısı : 103) (Da
ğıtma tarihi ; 25.3.1982) 

»>•-<« 

(BİRİNCİ OTURUM 
Açıhna Saati : 14.00 

BAŞKAN : Ba^kaııveldli Fenrii İSLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : înırert AYKUT, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Danışma Meclisinin 72 nci Birleşimini açıyorum. 

III, — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama Yapıldı). 

1. — Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hu
kuku Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/5) (S. Sayısı : 100) 

(1) 100 S. Sayılı Basmayan 24.3.1982 tarihli 
71 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmele
re başlıyoruz. 

IV, — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Gündemimizde Milletlerarası Özel 
Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Tasarısı 
bulunmaktadır. 

Komisyonun ve Hükümetin yerini almasını rica 
ediyorum. 

Hükümet temsilcisinin yetki belgesini okutuyo
rum. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarı ve tekliflerinin Danışma Meclisi 

komisyonları ve Genel Kurulunda görüşülmesi sıra
sında Danışma Meclisi İçtüzüğünün 29 ve 60 ncı 
maddeleri gereğince Bakanlığımı temsile ve anılan 
Tüzüğün 78 nci maddesi uyarınca değişiklik önerge
leri vermeye hüviyeti aşağıda yazılı görevlimizin yet
kilendirilmiş olduğunu saygıyla arz ederim. 

Cevdet MENTEŞ 
Adalet Bakanı 

Kemâlettin Alikâşifoğlu 
Görev Unvanı : Kanunlar Planlama, Araştırma 

Genel Müdürü. 
BAŞKAN — Bilginize sunulur. 
Tasarının 9 ncu maddesine gelmiş bulunuyorduk. 
9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Vesayet ve Hacir : 

MADDE 9. — Vesayet ve hacir kararı verilmesi 
ve sona erdirilmesi sebepleri, hakkında vesayet veya 
hacir kararının verilmesi veya sona erdirilmesi iste
nen kişinin millî hukukuna tabidir. 

Yabancının millî hukukuna göre vesayet veya ha
cir kararı alınması mümkün olmayan hallerde, bu 
kişinin mutad meskeni Türkiye'de ise Türk hukuku
na göre vesayet veya hacir kararı verilip kaldırıla
bilir. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üyemiz işaret buyursun?.. 

ŞENER AK YOL — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akyol 
ŞENER AKYOL — Zaptın ve metnin tamami-

yeti bakımından, 9 ncu maddede münhasıran hacir 
kararının verilmesi ve kaldırılması hakkında hüküm 
sevkedilmiştir. 

Pek tabiî olarak ve yasa yapma tekniği bakımın
dan da vesayet sırasında uygulanacak hükümler de 
düzenlenmek gerekirdi; ama yukardaki 8 nci madde 
hak ve fiil ehliyetini düzenlediği için buna gerek gö
rülmemiştir. Bu mesele esasen 8 nci maddeye atıfla 
halledilebilir. Durumu sadece zabıtname bakımından 
arz ediyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Bu madde üzerinde söz almak isteyen başka bir 

üyemiz?.. Yok. 
Komisyonun ilave edeceği bir husus?.. Yok. 
9 ncu maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... 9 ncu madde kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Gaiplik : 
MADDE 10. — Gaiplik veya ölmüş sayılma ka

rarı, hakkında gaiplik veya ölmüş sayılma kararı ve
rilecek kişinin millî hukukuna tabidir. Gaibin eşi ve
ya mirasçılarından birinin Türk vatandaşı olması ve
ya millî hukukuna göre hakkında gaiplik veya öl
müş sayılma kararı verilemeyen kişinin mallarının 
Türkiyede bulunması halinde Türk Hukukuna göre 
gaiplik veya ölmüş sayılma kararı verilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen sayın üyemiz?.. 

Buyurun Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, muhterem ar

kadaşlar; 
Ben maddenin matlabı hakkında konuşacağım; 

ama bu kürsüye, inanın çekinerek geldim, 30 yıllık 
hukukçu olmama rağmen. Dün Yüksek Komisyonu
muzun çok muhterem bir üyesi beni anlamazlıkla it
ham etti. Ne diyeyim, cihânâra cihan içindedir, ara
yı bilmezler; ol mahiler ki derya içredir, deryayı bil
mezler. 

Ben büyüklük iddiasında değilim. Bu bir hastalık
tır; ama Allah hiç kimseyi bazı kompleksler içerisin
de megalomaniye müptela etmesin. 

BAŞKAN — Sayın Gökçe, lütfen... 

ABBAS GÖKÇE — Dün müdahale etmediniz 
Sayın Başkan. Ben yine arkadaşımın çok muhterem 
olduğunu söylüyorum. Allah kimseye böyle bir dert 
vermesin diyorum. 

Evet, şimdi sözüme geliyorum. Matlap hakkında
ki sözüm şu : Şimdi bir evvelki 9 ncu maddede ve
sayet ve hacir öngörülmüş ve maddenin matlabı da 
«vesayet ve hacir» dir. Bu 10 ncu maddede gaiplik 
ve ölmüş sayılma var. Gaiplik, Medenî Kanunun 
31 nci maddesinde, ölmüş sayılma da 30 ncu madde
sinde öngörülmüştür. 

Maddenin başlığının, eğer Yüksek Komisyonca 
ve Adalet Bakanlığınca uygun görülürse, «Gaiplik 
ve ölmüş sayılma» şeklinde düzeltilmesini öneriyo
rum. Takdir Yüksek Kurulunuzundur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bir önergeniz?.. 
ABBAS GÖKÇE — Yok efendim. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak is

teyen başka üyemiz?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
BAYAZIT — Kabul ediyoruz, katılıyoruz, «ve Öl
müş Sayılma» 

BAŞKAN — Lütfen efendim, matlabını bir da
ha tekrar etmenizi rica edeyim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
BAYAZIT — «Gaiplik ve Ölmüş Sayılma» 

BAŞKAN ;— Sayın Gökçe'nin şifahi teklifini Ko
misyonumuz tekabbül etmektedir. Bu itibarla madde
nin başlığı «Gaiplik ve Ölmüş Sayılma» olarak de
ğiştirilmiştir. 

Bu haliyle 10 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum. 

Nişanlanma : 
MADDE 11. — Nişanlanma ehliyeti ve şartları 

taraflardan herbirinin kendi millî hukukuna tabidir. 
Nişanlanmanın hükümlerine ve sonuçlarına müş

terek millî hukuk, taraflar ayrı vatandaşlıkta iseler, 
müşterek ikametgâh hukuku bulunmadığı takdirde, 
Türk Hukuku uygulanır. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üyemiz?.. 

ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 
GÜRAY — Komisyonun var efendim. «Hukuku» 
kelimesinden sonra virgül olacak efendim. 

3 ncü satırda «İkametgâh hukuku, bulunmadı
ğı takdirde, Türk Hukuku» 

BAŞKAN — 3 ncü satırdaki «Müşterek ikamet
gâh hukuku, bulunmadığı takdirde, Türk Hukuku 
U5'gulanır.» 

HALİL EVLİYA — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Evliya. 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkanım, «Bulun

madığı takdirde» den sonra gelen virgülün de kalk
ması lazım. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Evliya'nın görüşüne 
Komisyon ne diyor? 

«Müşterek ikametgâh hukuku, bulunmadığı tak
dirde» ondan sonra virgüle ihtiyaç yok diyorlar. Gö
rüşünüzü rica edeyim. 

ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 
GÜRAY — Katılmıyoruz efendim. Biz gerekli görü
yoruz. 

BAŞKAN — Virgülün bulunmasını gerekli gö
rüyorsunuz. Evet, tekabbül edilmedi. 

11 nci madde üzerinde söz almak isteyen baş
ka bir üyemiz?.. Yoktur. 

Üçüncü satırda «Müşterek ikametgâh hukuku» 
ibaresinden sonra bir virgül konması kabul edilmiş 
bulunmaktadır Komisyonumuzca. Bu ilave ile mad
deyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
Evlenme : 
MADDE 12. — Evlenme ehliyetine ve şartları

na taraflardan her birinin evlenme anındaki millî 
hukuku uygulanır. 

Evlenmenin şekli yapıldığı yer hukukuna tabidir. 
Milletlerarası sözleşmeler hükümlerine göre konsolos
luklarda yapılan evlenmeler geçerlidir. 

Evlenmenin genel hükümleri eşlerin müşterek 
millî hukuklarına tabidir. Tarafların ayrı vatandaş
lıkta olmaları halinde müşterek ikametgâh hukuku, 
bulunmadığı takdirde müşterek mutad meskenleri hu
kuku, bunun dahi bulunmadığı hallerde Türk Hu
kuku uygulanır. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üyemiz?.. Buyurun Sayın Evliya. 

HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, burada, yu
karıdaki bir virgülün kaldırılmasını Sayın Komisyon 
kabul etmediler. Halbuki bu aşağıda aynı mahiyet
te bir yer bulunmaktadır, 3 ncü satırda. Okuyorum : 
«Bulunmadığı takdirde müşterek mutad meskenleri 
hukuku, bunun dahi bulunmadığı hallerde Türk Hu
kuku uygulanır.» diyor. O zaman buradaki «haller
de» kelimesinden sonra virgül bulunması lazım. 

BAŞKAN — «Herhalde» den sonra bir virgül la
zımdır diyorsunuz. 

Söz almak isteyen başka üyemiz?.. 
Buyurun Sayın Akyol. 
ŞENER AKYOL — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Evlenme ile ilgili, özellikle şekil şartı bakımın

dan yapıldığı yer hukukuna tabi olmanın, bizim hu
kukumuz bakımından bazı sakıncaları çıkabilir. Ben, 
bu çok önemli konuda mutlaka Komisyonun ve da
ha önceki bilimsel hazırlığı yapanların durduğuna 
inanıyorum. Evlenmenin şekliyle ilgili hüküm, Türk 
Hukuku bakımından Anayasayla da korunmuş bir 
inkılâp hükmü teşkil etmektedir. 

Bu itibarla, bu kadar küçük gözüken bir mesele
deki hassasiyeti anlayacağınızı ümit ederim. Bu iti
barla Sayın Komisyondan, «Evlenmenin şekli yapıl
dığı yer hukukuna tabidir, yazmasak da esasen mü
dahale edebilir Devletler Hususu Hukuku kuralları
na göre. Eğer, zabıtlara geçecek şekilde, gerekçeye 
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geçecek şekilde, hükmün yorumunda esas alınacak 
şekilde, bunun içinde «Türk kamu düzenine aykırı 
olmamak kaydıyla» hükmü gizliyse, ilaveye. gerek 
yoktur. Yok, takdirlerine göre bu konuda ileride bir 
müşkülat çıkması ihtimali varsa, o takdirde gerçek
ten bu hükmü aydınlatmak lazımdır. O takdirde, he
men vereceğim önergeye göre, «Evlenmenin şekli ya
pıldığı yer hukukuna tabidir, eğer Türk kamu düze
ni ile çatışmıyorsa. Bu konunun detayına girmiyo
rum meselenin ne olduğunu biliyoruz. 

Bu itibarla, Sayın Komisyonun da fikrini rica 
ediyorum; sonra duruma göre bir önerge ile tavzih 
etmek isteyeceğim. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Bir soru yöneltmek isti

yorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MEHMET AYDAR — «Milletlerarası sözleşme
ler hükümlerine göre konsolosluklarda yapılan ev
lenmeler geçerlidir» deniyor. Aklıma şu soru geldi. 
Gemilerde kaptanların yaptıkları nikâhlar, evlenme
ler de geçerli midir? Bunlar hangi durumda mütalaa 
edilecektir? 

BAŞKAN — Söz almak isteyen Başka üyemiz?.. 
Yoklar. 

Komisyondan, arkadaşlarımızın sorularına ve tek
liklerine cevap rica ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKtLİ M. 
FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Evvela Sayın Şener Akyol Hocamız'a burada te
şekkür ederim gösterdiği hassasiyet için; çünkü ha
kikaten çok hassas bir konuya temas ettiler. Bu so
runun cevabı, zaten Tasarımız içerisinde var. Dün 
oylarınızla kabul buyurdunuz. Tasarının «Genel Hü
kümler» başlığını taşıyan 5 nci maddesi var. 5 nci 
madde genel bir hüküm ihtiva etmektedir. 5 nci mad
de hükmüne göre; 

«Yetkili yabancı hukukun belirli bir olaya uygu
lanan hükmünün Türk kamu düzenine aykırı ol
ması halinde, bu hüküm uygulanmaz; gerekli görü
len hallerde, Türk hukuku uygulanır.» şeklinde bir 
genel hükmümüz var. Bu genel hükmümüz elbette 
ki daha özel mahiyette olan bu evlenmenin şeklinin, 
yapıldığı yer hukukuna tabi olacağı kuralına da uy
gulanacaktır. Yani, evlenme, yabancı memlekette da-
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hi yapılmış olsa bu 5 nci madde hükmüne göre Türk 
kamu hukukuna aykırılık teşkil ettiği takdirde bu
rada Türk hukukunun uygulanması aranacaktır. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Diğer arkadaşlarımızın görüşleri 

ve soruları vardır. Onlara da cevap lütfeder misi
niz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKtLİ M. 
FEVZt UYGUNER — Efendim; 

Galiba bu kaptanların kıydıkları nikâh hakkında 
yahut yaptıkları evlenme akitleri hakkında bir soru 
vaki oldu. 

Efendim; 
Şimdi, bu husus da Tasarımızın kapsamı dışında 

kalan bir konudur. Şayet gemi bir Türk gemisiyse, 
elbette ki ona verilen yetki çerçevesinde kaptan bir 
nikâh akti yapabilecektir; ama gemi bir yabancı ge
misiyse yine kendi kanunlarına göre o kaptan yetkili 
kılınmışsa, o takdirde yabancı bir memlekette yapıl
mış bir nikah akti, evlilik akti gibi telakki edilir ve 
ona göre hüküm ifade eder. Zaten onun cevabını 
da biraz evvel arz ettik. Hükümlerimiz arasında yer 
almıştır., 

BAŞKAN — Bir de zannediyorum. Sayın Evli-
ya'nın bir virgülle alakalı mütalaası vardı. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKtLİ M. 
FEVZİ UYGUNER — O, virgülle alakalı mütala
asına iştirak ettik. Sayın Başkanım. Burada; «Bunun 
dahi bulunmadığı hallerde» kelimesinden sonra bir 
virgül konulması uygun olacaktır. Komisyonumuzca 
bu virgülün konması hususuna iştirak ediyoruz. Bu 
hali ile kabulünü takdirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
12 nci maddeyi, «Bulunmadığı hallerde» ibare

sinden sonra bir virgül konmak kaydıyla oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 13'ü okutuyorum. 
'Boşanma ve Ayrılık : 
MADDE 13. — Boşanma ve ayrılık sebepleri ve 

hükümleri eşlerin müşterek millî hukukuna talbidıir. 
Eşler ayrı vatandaşlıkta iseler müşterek ikametgâh 

hukuku bulunmadığı takdirde müşterek mutad mes
kenleri hukuku, 'bunun daJhi bulunmaması hallinde, 
Türk Hukuku uygulanır. 

Geçici tedbir niteliğinde olmayan, 'boşanma ve ay-ı 
rılıkla lillgih tüm naıfaka talepleri, 'boşanma ve ayrılık' 
hakkında yetkili olan hukuka talbîldir. 

'BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almaık İste
yen sayın üyemiz var mı? 
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ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 
GÜRAY — Efendim; 

Affedersiniz, bir vingül noksanlığı var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güray. 
ADALET KOMİSYONU ADINA S, FERİiDUN 

GÜRAY —Şöyle; 
İkinci satırda; «İkametgâh hukuku,» olacak. 
(BAŞKAN — «Müşterek ikametgâh hukuku, bu

lunmadığı takdirde müşterek mutad meskenleri huku
ku,» diyorsunuz. 

ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 
GÜRAY — Evet efendim. 

İBAŞKAN — Ef eridim; 
Ükinci satırda; «Eşler ayrı 'vatandaşlıkta iseler müş

terek ikame'ttgâh hukuku»ndan sonra bir 'vingül kon
ması kaydıyla maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
'edenler... Etmeyenler... 'Madde kabul edilmiştir. 

IMıadde 14^ okutuyorum. 
Evlilik Maları : 
(MADDE İH — Ester ©vffidk malları hakkında ika

metgâh veya evlenme anındaki millî hukuklarından 
birini seçebilirîer; böyle bir seçim yapimamış olan 
hallerde evlilik malları hakkında evlenme anındaki 
müşterek millî hukuk, müşterek bir millî hukukun bu
lunmadığı hallerde, evlenme anındaki müşterek ika
metgâh hukuku, bu da 'bulunmadığı takdirde malların 
bulunduğu yer hukuku uygulanır. 

(Evlenmeden sonra yeni bir müşterek hukuka sa
hip olan eşler, üçüncü (kişilerin hakları saklı kalmak 
üzere, hu yeni hukuka tabi olabilirler, 

BAŞKAN — Bu madde üzeninde söz almak iste
yen sayın üyemliz var mı?.. 

Sayın Yazar, buyurun efendim. 
MUAMMER YAZAR — Sayın Başkanım, Yüce 

Meçisin sayın üyeleri; 
Bir /kelime üzerinde fazla durmanın bir gereği ol

madığı kanısındayım, Esasen Tasarı hazırlanırken çok 
itina -gösterilmiş, yabancı memleketlerin hukukî statü
leri, durumları incelenmiş; kullanılacak dilde başka 
memleketlerin teim idilimizi ianlamaları istikametinde 
kelime seçilmiş. Yani, hangi kelimeyi onlar da bili
yorsa, onun üzerinde dahi durulmuş, çok derin bir 
inceleme yapılmıştır. Onun üzerinde (bir şey söyle
meye ıgerek yok, onu arz etmeyeceğim. Asıl derdim 
şudur. 

Burada «Evlilik malları» taJbiri vardır. «EMHlik 
malları» tahininden kasıt, sanıyorum ki karı-koca 
malarıdır. Medenî Kanunda «Evlilik malları» yoktur, 
«karı-koca malan» vardır. «Aile malları» var, «Ço-

| cuk malları» var; fakat '«Evlilik malları» yoktur. Bu
nun, sonradan herhangi bir dava halinde (bir ihtilaf 

I çıkaracağı, bir karışıklığa yol açacağı kanısındayım. 
Onun için huzurunuzu işgal ettirn; özür dilenim. 

«Evlilik mallan» denilince, karı-koca mallarının 
I şu kısmını kapsayabilir, 

'Malum, karı-koca malları, talbi tutulacakları rejim 
itibariyle üç bölüme ayrılır. Daha doğrusu karı-köca 

I mallarının tutulacakları rejim üçtür : 
Bilindiği gibi, mal ayrılığı, mal birliği, mal or

taklığı. 

Mal ayrılığında karı-koca (mallarının «Evlilik ma-
I lı» diye isimlendirilmesi sanıyorum ki, doğru olmasa 

gerek. Sadece mal ortaklığı ile mal birliğind© evlilik 
malları vardır; ancak bu, şu malları kapsayabilir ve 
arz edeceğim şu malları kapsayamaz. 

Mal (birliğinde olsun, mal ortaklığında olsun mah
fuz mallar vardır; şahsi mallar vardır. Mahfuz mal
lar, kanunla tespit edilir, evlenme mukavelesi ile sap
tanır; teberru edenin iradesi itte meydana gelir. Bu 
mallar doğrudan doğruya karının veya kocanın mal
landır. Ne mal (birliğine, ne de mal ortaklığındaki1 

mallara dahil editaez. Mesela, kanunla tespit edilen 
I mahfuz mallardan bir tanesi zati eşyadır. Gerek ka

rının veya kocanın zati eşyası; mesela elbisesi, saatil 
I vesairesi mahfuz mallardandır. Karının işine ve sana

tına yarayan, orada kullanılan mallar da mahfuz mal
lardandır. Teberru edenin arzusuna göre tespit edilen 

I mallar ise, örneğin 'bir baba kızına bir dikiş mafci-
I nesi hediye etse ve onun mal birliğine veya mal or

taklığına katılmayacağını irade eylerse bu da mahfuz 
I mailardahdır. Şimdi, bunların evlilik malı meyaınında 

bu tabirin içine sokulması «Etvlillik malı» denmesi 
mümkün değildir. Gerek bu mahfuz malara ve ge
rekse şalhsi mallara. Mesela şahsi malar evlenme sı
rasında kimin malıysa onundur. Karının ev işleri di-* 

I şında çalışması suretiyle elde ettiği mahsulün meyda
na getirdiği mallar da onlardandır. 

Şahsi mallarla mahfuz malların evlilk malları ke-
I ümeleriyle ifadesinin mümkün olmadığı kanısındayım. 
I O itibarla, bu evlilik malları yerine, «karı-koca mal

ları» demek daha doğru olur. Bunu, gerek Komisyo-
I nun ve gerekse Hükümet Temsilcisinin tasvibi halinde 
I düzeltilmesi mümkündür. Fazla ısrarım da yokltur3 

] Böyle bir dava halinde bir karışıklığa veya bir ihtila-
I fa mahal vereceğini düşünerek ıttılaınıza arz etmek 

üzere huzurlarınıza geldim, teşekkür ederim. (Alkış-
I 1ar) 
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IBAiŞKlAıN — Teşekkür ederim sa'yın Yazar, 
Sayın Yılmaz, buyurunuz efendıim. 
AJBDURRAHMAN YILMAZ — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; 
:«Eşler ayrı vatandaşlıkta iseler, müşterek ikamet

gâh ihukuku»ndan >sonra bir virgül konulması, «Bulun
madığı takdirde müşterek mütad meskenleri hukuku, 
bunun dahi bulunmaması halinde..:» bölümünde «Bu
nun dahi» yerine «bunun da» şeklinde değiştirilme -
sinide fayda olacağı kanısındayım. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. 

Buyurunuz Sayın Akyol. 
ŞENER AKYOL — Sayın Başkan; 
Yerimden arz etmek istiyorum. Sayın Muammer 

Yazar'ın magistral açıklaması tamamen doğrudur. 
Hukukumuzda, «Evlilik malları» deyim'i yoktur. Esa
sen, zannediyorum sayın üyelerin bazıları da bu gö
rüştedir. Fevkalade yanlışlığa yol açabilecek olan bir 
kavramdır. Zannediyorum ki Sayın Komisyonumuzun 
ve Sayın Adalet 'Bakanlığı Temsilcisinin katkıları ve 
katılmalarıyla bu mükemmel eserin tek aksayan yanı 
düzelebilir. Anlayış göstereceklerini ümit ediyorum. 
«Evlilik malı» deyimi, mahfuz malı, kazanılmış malı; 
çeşitli mal ortaklığındaki, mal birliğindeki çeşitli kon-
binle ifade edilebilir ive esasen asla, Türk Hukukunda 
ifade edilmemiş yeni bir deyimdir. Böyle bir şeye 
zannediyorum, 50 - 60 yıllık bir Medenî Kanun uygu
lamasından sonra gitmekte yarar da yoktur ve en 
dçten dileğimle hakkımızdır. Bu hususta bir önerge 
arz ettim. Eğer oylanırsa takdir Genel Kurulundur 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyel. 
FEYZİ FEYZİOĞLU — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyzioğlu. 
FEYZt FEYZtOĞLU — Ben, özellikle Sayın Ya

zar ve Sayın Akyol'un görüşleri doğrultusunda kanaa
timi arz edeceğim. «Evlilik malları» ibaresi gerçekten. 
iltiibasa yol açar bir ifadedir. Bu, gerçekten bizim 
hukukumuzda ve Medenî Kanunumuzda böyle 'bir 
ibare yer almış değildir. Buna karşılık, «Eşlerin tabi 
olacağı mal rejimi» veya «Mal usulü» denmesi gere
kir. O takdirde, biraz önce Sayın Yazar'ın açıkladığı 
yollardan hangisinin seçilm'iş olup olmadığına ve bun
ların seçilmesinde hangi usullerin uygulanacağı so
rusu kendiliğinden cevaplanmış olur. Bu itibarla mat-
labı, maddenin temel başlığı, «Evlilik mallan» yerine 
«Eşlerin tabi olacağı mal rejimi» demek ve «Eşlerle, 
eşlerin evlilik malları hakkında» ifadesi yerine, «Eşle

rin tabi olacağı mal rejimi hakkında...» diyerek 
devam etmek, sanıyorum meseleyi çözmeye yeterli
dir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 

GÜRAY — Efendim, Korriisyon bu konuda ısrarlı 
değildir. Önerge okunduktan sonra buna iltihak et
me imkânımız hâsıl olacaktır., 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz'ın da bir görüşü var
dır. 

ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 
GÜRAY — Efendim, onu biz de teklif edecektik, Vir
gül noksanlığı vardır. 

BAŞKAN '— Lütfen efendim, onu tamamlayalım. 
ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 

GÜRAY — Dördüncü satırda, «Takdirde» kelime
sinden sonra virgül konulmasını talep ediyoruz. 

BAŞKAN — Diğer bir görüşü daha vardı... 
ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 

GÜRAY — Ona iştirak etmiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Efendim, maddenin matlabı ve aynı 

zamanda «Evlilik Malları» tabirinin «Karı - Koca 
Malları» olarak değiştirilmesine mütedair bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 14 mcü madde başlık ve met

nindeki «Evlilik Malları» deyimi yerine, «Karı - Ko
ca Malları» deykriiriin konulması hususunu Genel Ku
rulun tensip ve tasviplerine arz ederiz. 

Şener AKYOL Mahmut AKKILIÇ 
Muammer YAZAR 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önerge üzerinde 
görüş bildirecekler mı?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ M. 
FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Burada Genel Kurul hakikatten çok titiz bir ça
lışma yapıyor. Arkadaşlarımızın tenkitleri ve ileri sür
dükleri önergeler son derece haklıdır ve haklı sebep
lere dayanmaktadır. Medenî Kanunumuzun tabirini 
benimseyecek olursak, burada «Evlilik malıları» yeri
ne, «Karı - koca» malları tabirini benimsememiz ge
rekmektedir. Ancak, 'sadece başlıktan ibaret değil, bir 
de madde metni vardır., Madde metninde de, «Eşler, 
evlilik malları...» olarak geçer. «Evlilik malları» teri
mi bir de metinde 'geçmektedir. Bir de ayrıca, ikinci v 

satırda, «(Böyle bir seçim yapılmamış olan hallerde ev-
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lilik maları hakkında evlenme anındaki müşterek I 
millî hukuk» şeklinde bir «EVlilik malları» deyimi I 
daha geçmektedir. Şimdi, bunları birleştirmek için, I 
madde başlığının «Eşlerin tabi olacağı mal rejimi» 
olarak değiştirilmesi... I 

(BAŞKAN — Biraz yavaş lütfederseniz. I 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ M. 

FEVZİ UYGUNER — «Eşlerin taJbi olacağı mal re
jimi» olarak madde başlığının değiştirilmesi ve gene 
madde metninin de, «Eşler, 'tabi olacakları mal reji- I 
mi hakkında ikametgâh veya evlenme anındaki millî I 
iı; İraklarından birini seçebilirler. Böyle bir seçim ya
pılmamış olan hallerde tabi olacakları mal rejimi hak- I 
kında evlenme anındaki müşterek millî hukuk; müşte
rek bir millî hukukun bulunmadığı hallerde evlenme I 
anındaki müşterek ikametgâh hukuku, bu da bulun
madığı takdirde, malların bulunduğu yer hukuku uy
gulanır.» şeklinde kaleme alınmasını Komisyon ola
rak uygun görmekteyiz. 

Yüksek takdirlerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Uyguner, «Evlilik Malları» 

deyimlerinin 'netice itibariyle eşlerin ıtabi olacağı mal I 
rejimi haline dönüştürülmesi suretiyle maddenin dü- I 
zenılenmeşini istiyorsunuz, I 

Başka bir görüşünüz var mı efendim?.. I 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLl M. 
FEVZİ UYGUNER — JKomisyon olarak yok efen
dim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Sayın Akyol, buyurunuz efendim. I 
ŞENER AKYOL — Sayın Başkanım, Komisyo

nun bu yüksek müdahalesi ile maksat hâsıl olmuştur. I 
Anlam tavazzuh efimiişltir, açıklanmıştır, önergemizi I 
arkadaşlarımın da izinleriyle geriye çekiyorum. I 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
14 ncü madde başlığının evlilik malları... 
Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Bu eşlerin tabi olacağı mal 

rejimi değil, malların ta'bi olacağı rejimdir, burada 
mevzubahis olan. O bakımdan eşlerin tabi olacağı 
rejim değil, en doğrusu yine karı - koca malları hak
kında «karı - koca malları» denmesi doğru olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Hazer'in görüşüne ' 
bir cevabınız var mı efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt M. 
FEVZİ UYGUNER — Efendim, Sayın Hazer'in gö
rüşüne katılamıyoruz. Çünkü mal rejimi Medenî Ka
nunda kabul edilmiş bir terimdir. Burada «eşlerin | 

tabi olacağı mal rejimi» denildiği zaman eşlerin han
gi mal rejimine ıtabi olmayı arzu ettiği anlamı çıkar 
ki, bizim önerimiz doğrudur efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIROALI — Sayın Başka
nım... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, ben 
şunu görüyorum. İlk okunduğu zaman da Sayın Ya
zar, bu maddenîn ne demek istediği çok açıktı. Bu 
uluslararası bir kanundur, uygulamayı sağlayacak bir 
kanundur. Uluslararası Özel Hukuk kurallarını içeren 
bir kanun. Bunun Millî Hukukumuzda İtam karşılığını 
aramakta yarar olduğu kanısında değilim. Bu madde
de yapılan tadil ile bana göre en az karışıklığı telkin 
eden yahut karışıkhğa sebep olacak ,bi/r haldedir ka
nun. Eşlerin evlilikte mallarının hangi düzene tabi 
olacağını söylemek istiyor. Nitekim, Sayın Yazar da 
bunu anladılar, Sayın Akyol da bunu anladılar, Sa
yın Komisyon da aynı şeyi anlıyorlar. Demek ki, bu 
anlaşılan, eşlerin mallarının tabi olacağı rejimi anlat
mak için konulmuş olan bir hüküm olduğu çok açık 
olarak ortada. Artık bunu bizim kendi hukukumuza 
uyduracağız diye değiştirmeyi hiç uygun bulmuyorum. 
Evvelki geliş haliyle isabetli bir madde. Nitekim, baş
tan 10 ncu, 12 inci madde evlenmeye ait, boşanmaya 
ait bunu yazmış. Bu da evlilikte malları alıyor. Onun 
için ben, değişikliğin karışıklığa ve uzamaya neden 
olacağı kanısıyla olduğu gibi kalmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Kalmasını istiyorsunuz, evet. Te
şekkür ederim. 

Sayın Gözübüyük bir görüşünüz mü vardı?., 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK r - özür 

dilerim, istişare edilmemiştir. Komisyon bir noktada 
istişare ediyor. Burada aile mallarının tabi olduğu 
usul kavramı mevzubahis, başka türlü kullanılmaz, 
başka türlü başlık koymamız yanlış olur. Bu tarihî 
vazifeyi yapmak maksadıyla maruzatta bulunmaya 
mecbur kaldım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon eğer bir istişare ih
tiyacı duyuluyor ise, maddeyi size verelim, bu istişa
reyi yapın lütfen. 

ADALET KOMİSYONU IBAŞKANVEKİLÎ M. 
FEVZİ UYGUNER — Efendim, Komisyondaki ar
kadaşlarımızın ekseriyeti bizim açıklamalarımız istika
metindedir, aynı düşüncededir. Yalnız sadece Sayın 
Gözübüyük aykırı bir düşüncede olabilir, biz öneri
miz istikametinde karar verilmesini arzu ediyoruz. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen
dim, istişare edilmemiştir. 
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BAŞKAN — Eyet, lütfen maddeyi o şekilde ya
zarak bize göndermeniz mümkün ise, bir yanlışlığa 
mahal vermeydin. 

Hükümetin ülaVe edeceği bir açıklama var mı efen
dim?.. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KEMA-
LETTİN ALİKAŞİFOĞLU — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

İşaret buyurulduğu glib'i, evlilik malları deyimi Me
denî Kanunumuzda ve diğer kanunlarımızda yoktur. 
Bu deyim yerine başka .bir deyim konulması; örneğin 
Sayın Yazar'ın, Sayın Şener'in işaret ettiği gibi, «ka
rı - koca malları» deyiminin konulması çok üslt dü
zeyde Komisyonda da tartışılmış ve şu nedenle bu 
şekilde yeni bir deyimle huzurunuza çıkmak gereği 
ihtiyaç olarak belirmiştir. 

Efendim, karı - koca malları keyfiyeti sözkonu-
su olduğu zaman... 

'BAŞKAN — Sayın Alikâşifoğlu, Saym Akyol o 
tekliflerini geri aldılar, bu itibarla siz münhasıran 
çiftlerin tabi olacağı mal rejimi konusundaki fikirleri
nizi söyleyiniz,! 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KEMA-
LETTİN ALİKAŞİFOĞLU — Maddenin, olduğu gi
bi kabulünde büyük yarar olduğu kanaatindeyiz. Ak
si takdirde başka bir değişjiklik, yalnız karıya, yalnız 
kocaya ait malları ifade eder gibi, çok dar kapsamlı 
bir ifade olur. Halbuki burada aynı zamanda ortak 
mallar da sözkonusudur. O bakımdan biz hukukumu
za yeni bir kavram getiriyoruz. 

Saygıyla arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
Başka bir görüş var mı efendim bu konuda?.. Bu

yurun Sayın Koran. 

MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 
muhterem Meclisin değerli üyeleri; 

1926 yılından beri tatbik edilmekte olan Türk 
'Medenî Kanununda evlilik birliğini düzenleyen hu
susta hiçbir zaman evlilik malları d'iye bir tabir 
.geçmemiştir ve kullanılmamıştır. Geçmemiş ve kul
lanılmamış olmasına rağmen, mal birliği ve mal or-
taklığ? açıkça 'belirtilmiştir. Buna rağmen, yine birta
kım ihfilafların zaman zaman mahkeme kapılarında 
maalesef sürüncemede kalmış bulunmakta iken, Dev
letler Hususî Hukuku gibi, bizi dışa karşı evlilik gibi 
kutsî bir müesseseriin sıyâneti bakımından meşkuk ve 
meşhur bir tabir ile karşı karşıya bırakırken, bir ihti-
ı'iif konusu olacağından hiç şüphemiz olmamalıdır. 

'«Evlilik malları» tabiri bir kavlî mücerrededen iba
rettir.. Esasında Medenî Kanunumuz bunu sarih ola
rak .belirtmiştir. Akitte veya akitten sonra sarahaten 
tasrih edilmemiş ise, mal ayrılığı hükümleri caridir; 
ama bu herhangi bir şekilde tescil ettirilirse ancak 
mal ortaklığı meydana gelir. Belki mal ortaklığı ol
duğu zaman, «evlilik mallan» diye bir tabirden bah
setmek mümkün olabilir. 

İM ayrı milliyetten oluşan bir .evlilik birliğinde 
«evlilik malları» diye bir tabir kullanmak esasında 
mümkün değildir. Mümkün değildir, çünkü bizim es
ki kanunumuzda aynen şöyle idi : 

«Bir Türkle evlenen yabancı kadın Türk olur. 
Bir yabancı ile evlenen Türk kızı, Türk kalır.» Bu 
münhasıran kendi tabiri içerisinde dahi büyük çelişki
lere sebep olan tabir iken, «evlilik malları» diye bir 
tab'iri Kanunun içerisine 'sokmakla tahminime göre 
bunu daha da çok çetrefil bir duruma sokmuştur. Ev
liliği her şeyin üstünde sıyânet altında tutmamız la
zım, mukaddes varlığı rencide etmeme bakımından. 
Onun için eşlerin mal varlığı demek mecburiyetimiz 
vardır. «'Evlilik malları» dediğimiz zaman birçok hu
kukî ihtilaflar doğacaktır, birçok nizalar çıkacaktır 
ve Kanunun münakaşasası edilirken, «içinden çıka
madık böyle bir tabiri getirmek, böyle bir terimi ge
tirmek mecburiyetinde kaldık» denmesi kanaatimce 
bir çözüm yolu değildir. Bunu Sayın Yazar'ın ve Sa
yın Şener'in belirttikleri şekilde; Sayın Feyzioğlu'nun 
başlığını dahi değiştirmek suretiyle ileri sürdüğü şe
kilde tedvin edersek, tahmin ederim ki, Devletler 
Hususî Hukukunda aile birliğini daha iyi sıyânet al
tına almış oluruz. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN -r- Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Sayın Hazer, buyurunuz efendim. 
MEHMET HAZER — Efendim, Sayın Muammer 

Yazar ve arkadaşlarının takririni kabul ediyorum ve 
oylanmasını rica ediyorum, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, o maddeyi yeniden düzenler

sek oylayacağım. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ M. 

FEVZİ UYGUNER — Hazır efendim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, şimdi Komisyonca 
hazırlanan 14 ncü maddenin yeni metnini huzurları
nızda okuyorum : 

Madde başlığı «Eşlerin Tabi Olacağı Mal Rejimi :» 
«Madde 14. — Eşler tabi olacakları mal rejimi 

hakkında ikametgâh veya evlenme anındaki millî hu-* 
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kuklarmdan birini seçebilirler; böyle bir seçim yapıl
mamış olan hallerde tabi olacakları mal rejimi hak
kında evlenme anındaki müşterek millî hukuk, müşte
rek millî hukukun bulunma'dığı hallerde, evlenme 
anındaki müşterek ikametgâh hukuku, bu da bulun
madığı takdirde malların 'bulunduğu yer hukuku uy
gulanır. 

Evlenmeden sonra yerii bir müşterek hukuka sa
hip olan eşler, üçüncü kişilerin haklan saklı kalmak 
üzere, bu yerii hukuka ta!bi olabilirler.» 

Takdirlerinize arz ederim. 

MAHMUT AlKKILIÇ — Sayın Başkanım, bir 
soru sormak işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Bu mal rejiminden kas

ılınız ne acaba? .«Rejim» yabancı bir kelime. Bu ke
limeyi Türkçe «düzen» karşılığı olarak mı kullanı
yorlar? Bunun yerine Türkçe bir kelime ikame ede
mezler mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ADALET KOMİSYONU BASK AN VEKİLİ M. 

FEVZt UYGUNER — Şimdi efendim, «mal rejimi» 
deyince, bu bir Medenî Kanun terimidir ve Medenî 
Kanurida böyle kabul edilmiştir. Yanılmıyorsam, ko
nuşmacı arkadaşlarımızdan Sayın Yazar biraz evvel 
temas ettiler, mal rejimi deyince üç türlü mal toplu
luğu akla gelir. Bunlardan birincisi, mal ayrılığı. İkin
cisi, mal birliği. Üçüncüsü, mal ortaklığıdır. 

Medenî Kanunda, bunların üçünü birden kapsa
yan hususlar mal rejimi olarak tanımlanır. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım, soru
mu tekrar eltim ek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Teşekkür ederim Sayın 

Uyguner'e. Ben rejimin ne olduğu değil, rejim yerine 
başka Türkçe kelime kullanamaz mıyız diye sordum. 
İlle, Medenî Kanunun eski yapısında «rejim» var 
diye, bugünkü kanunda da rejim kelimesini kullan
mak mec'buriyetimiz var mı, bunu öğrenmek istedim? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — 'Buyurunuz iSayın Uyguner. 
ADALET KOMİSYONU BAŞjKANVEKİLİ İM. 

FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli arka-
da'ş'larıım; 

Biz burada, ismimden <de anlaşılacağı üzere, «Mil
letlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku» ismi altın
da 'bir kanun vazediyoruz. 

Şimdi, bu biraz konumuzun dışına taşıyor; ama 
bu arada milletleraraisı bazı terimlerin de bazı kanun-
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, lorda yer aldığı malumdur. Biz yukarıda, Komisyo-
î 

numuzda Telsiz Kanununu inceliyoruz, yakında hu
zurunuza (gelecek, orada «ıMonitorink» diye bir terim 
geçti, kanuna girdi. Orada da, bunun Türkçesini bu
labilir miyiz, diye bir hayli gayret sarf ettik; fakat 
'«IMonitorink» teriminin Türkçesini bulamadığımız 
için aynen metinde kaldı. Bu da o tip terimlerden 
birisidir. Lütfen bunun böyle kabulü nü takdirlerinize 
arz edeceğim. 

iBAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Uyguner. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜİBÜYÜK — Sayın 

Başkanım, müsaade ederseniz söz istiyorum. 
(BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Değerli 

Başkan, mulhterem arkadaşlar; 
Her zaman tekrar ettiğim gibi, bu Meclis tarihî 

bir vazife yapmaktadır. Bizler de bu tarihî mesuliyet 
altında bulunuyoruz. Vazife yapmıak bizim için şe
reftir ve tarihî bir vazifedir. Bu maksatla, huzuru
nuzda Sayın Akkılıç arkadaşıımın ve hatta diğer mes
lektaşlarımızın tereddüt ettikleri noktaları izah et
meyi ve açıklamayı vazife saymaktayım. Şöyle ki; 

İMedenî Kanunun 170 nci maddesinde (Büyük 
başlık) «Karı ve Koca Mallarının İdaresi» Tabir bu
dur, «rejim» tabiri yoktur. Devam ediyoruz: 

|«Kanunî Usul 
iMadde 170. — Karı koca evlenme mukavelena-

mesi ile kanunda muayyen diğer usullerden birini 
kabul etmedikleri takdirde veya kabul edip de ka
nunda gösterilen sebeplerden birinin hudusu halinde, 
aralarında mal ayrılığı cereyan eder.» Ve diğer mad
delerde «mal ortaklığı,» «mal birliği devam eder...» 
Binaenaleyh, asıl bölümün, faslın başı burada, «Ka
rı koca mallarının idaresinde usul». IMatlabın böyle 
olması lazım geliyor; «Karı koca mallarının idare
sinde usul».ı 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
ıNİEOİP ıBİLGE — Sayın Başikanım, söz istiyorum. 
İBAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bilge. 
NECİP ıBİLGE — Sayın Başkan, değerli arkadaş

lar; 
Bu terimi biz teklif etmiş değiliz; fakat şu ba

lkımdan söz almak mecburiyetini hissettim. Medenî 
Kanunun 170 nci maddesi ve onun başlığını teşkil 
eden, «Karı ve koca Mallarının İdaresi Usulü» terimi 
burada pek uymayacaktır, Çünkü, «idaresi» deyin
ce, sadece yeni Türkçe tabiriyle «yönetim» anlaşı
lır. Halbuki, «Karı koca mallarının rejimi» denildiği 
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zaman, onun içerisine mülkiyet dalhi girer. Çünkü, I 
biraz evvel Sayın Uyguner iburada açıklama yaptı; 
Türk: Medenî Kanununda, hatta İsviçre (Medenî Ka
nununda (Almanya, Fransa'da da vardır) muhtelif 
mal idaresi bulunmaktadır; fakat bu mal idaresi ta
biri hepsini içermemektedir. Çünkü, idare yalnız idare 
(kısmını, yönetimi ifade eder; fakat bunun içerisinde 
ikan kocanın ortaya koyacakları 'bazı malların idaresi 
bakımından, mülkiyet dahi ortak bir hale gelebilir. 
Nitekim bunlardan !birisi mal ortaklığıdır. Mal or
taklığında karı koca, ortaklık olarak ortaya koymuş 
oldukları malların idaresi bakımından bazı hüküm
ler, düzenlemeler getirebilecekleri gibi, aynı zaman
da onların mülkiyeti bakımından da bir düzenleme 
(getirirler. 

Mal ayrılığında İkan kocanın malları mülkiyet 
bakımından itamamen ayrıdır. Fakat idare de ayrı 
olabilir veya karı mallarının idaresini kocaya bıra
kabilir. 

Ayrıca Ibkde, mal birliği vardır. Mal birliğinde 
de karı koca muayyen malları birliğe dahil ederler, 
'diğer birtalkım malları da ayrı bırakırlar. Onlara 
«Mahfuz mal» adı verilmektedir. Yani herkes kendi, 
(birliğe dahil olmayan mallarını ayrıca idare eder. 

Binaenaleyh, sadece ı«IKarı Koca (Mallarının İda
resi» başlığını kayacak olursak, o tabiri madde met
ninde de muhafaza etmek icap edecek. Madde met- , 
ninde muhafaza edince de, idarenin dışında mülki
yetle ilgili olan kısımlar dışarıda kalacaktır. 

IBu itibarla başlığa, K<Karı Koca (Mallarının îda-' 
resi» veyahut ona benzer bir şekilde, «Evlilik Mal
ılarının idaresi» tabirinin konulması doğru olmaz; 
(«Evlilik Mal Rejimi» demek icap eder, 

Diğer taraftan burada biz sadece, Türk Medeni 
Kanununu veya Türk Medeni Hukukunu düzenle
miyoruz ve bu (Kanun, adından da anlaşılacağı üzere, 
milletlerarası bir uygulamaya tabi olacaktır, Yani 
başka bir memleketin kanunu, zamanına ve duru
muma gföre bizim hâkimlerimiz tarafından veya bizim 
memleketimizin kanunu, Fransız, Alman, İtalyan vs. 
gibi diğer memleketlerin hâkimleri tarafından uygu
lanacaktır. 

IBu itibarla ısadece idareden bahsetmek doğru 
olmaz. Tekrar ediyorum; bunun içerisine mülkiyet 
de (gireceği 'için, yeni bir tabir bulamadığımızdan 
dolayı teklif edilmiş olan «Rejim» tabirinin uygun 
olacağı kanısındayız. 

Teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 

IBuyurunuz Sayın Hazer. 
(MEHMET HAZER — Sayın ıBaşkan; 
'İki Hoca, bir Hâkimin münakaşa ettiği bir ko

nuda bana söz düşmezdi; ama tereddüdümü de gi1-
deremedim. 

Şimdi, iyisini yapalım derken en kötüsünü ya
pıyoruz. Getirilen son şekil «Eşlerin ıtabi olacağı 
mal rejimi...» Burada, tabi olan eşler değil mallar
dır, 

Aslında mesele halledilmişti. Bilhassa Sayın 
Muammer Yazar'ın teklifleri; yani karı koca malları 
hakkındaki hükmün başlığı («Karı Koca Malları» 
'olarak ifade edilirse, madde içerisindeki kelimeler 
de ona 'göre düzenlenir, mesele halledilirdi. Şimdi 
mesele daha da karıştırıldı. 

Yine «(Karı Koca Malları» denirse; bu marjinal 
başlık «Karı Koca Malları» olarak düzeltilirse o 
zaman mesele halledilmiş olur. ildare de onun için
dedir, mülkiyet de onun içindedir. Karı koca mal
ları demek, karı koca mallarını neye tabi tutuyor
sanız, mülkiyet hakkındaki hüküm de, idareye ait 
hüküm ide, devletlerarası hususi usul hükmü, de, yerli 
hüküm de, mahalli hüküm de, milli hüküm de hepsi 
orada ifadesini bulur. 

Yani kısaca arz etmek istediğim şu : Bu, karı -
koca malları hakkında bir maddedir. Karı koca mal
ları hakkında da bizim kendi hukukumuzda hüküm 
vardır. Orada idareden bahsediliyor. İdareden çe-
kiniycwisanıız, sadece «Karı IKoca Malları» diye mut-
labı muhafaza etmek meseleyi halletmeye yeter; 
başka bir münakaşaya da mahal kalmaz zannedi
yorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
[Komisyon bir başka 'görüşe sahip ise bu mad

deyi geri verelim, arada ikmal etmek imkânına sa
hip olsunlar. 

AJDAUET KOMİİSYONU ADINA S. FERİDUN 
GÜRAY — Efendim biz bu konuyu Yüce Genel 
Kurulun teklif ,ve takdirine bırakmıştık. Kendilerinin 
tekliflerini bekledik 've benimsedik. 

ı«Mal rejimi» deyimini de Yüce Kurulumuz 
ortaya attı; diğerini de kendileri atmaktadırlar. Han
gisini münasip görürse biz o teklife uymak duru
mundayız. 

Takdir Yüce Kurulundur efendim. 

BAŞKAN — Sayın Güray, Başkanlık Divanı 
olarak benim iki oylama yapmam; onlardan bir 
tanesinin kabul edildiğini ifade etmem mümkün 
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değildir. Bu itibarla, verdiğiniz bir metin var. Eğer 
Ibu metni geri alıyorsanız, arada görüşme fırsatı ha
sıl olur. 

FEYZİ FBYZtOĞLU — Sayın Başkan, söz isti
yorum öf endim. 

IBAŞKAN — IBuyurunuz 'Sayın Feyzioğlu. 
Komisyonun benimsemediği 'bir metnıi benim 

oylamama imkân olmadığını (Şifahen) takdir eder
siniz. 

(Buyurunuz ISayın Feyzioğlu, buyurunuz efendim. 

FEYZİ FEYZİOĞLU — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlar; 

Mesele aslında bu kadar zamanı almayacak de
recede basit; ama maalesef terimler üzerinde birleş
me imkânını bulamıyoruz. 

Simidi, ilk me'fcin .«Evlilik Malları» şeklinde; hem 
kenaribaşlığı maddenin, 'hem de muhtevası, içeriği. 
«Evlilik Malları» 'tabiri, bizim özel hukukumuzda (ki, 
icabında uygulayacağımız bir millî hukuk oluyor) ken
disine özgü bir anlam taşır. Buradaki maksat, o ken
disine lözgü anlamı getirmek değildir. Bu itibarla, 
«Evlilik Malları» tabiri kesinlikle kullanılamaz. 

Kalıyor Sayın Hazer'in ifade ettikleri «Karı Koca 
Malları Hakkında...» Bu, kenarbaşlıkta yer alabilir; 
ama madde metninde sadece burnunla yetinlildlği tak
dirde anlam kaybolur. 

'Balkınız o şekliyle okuyayım, «Karı Koca Mıalları 
Hakkında» tarzıyla okuyayım : «'Eşler karı koca mal
lan hakkında ikametgâh veya evlenme anındaki millî 
hukuklarından birini seçebilirler;...» Karı koca mal
ları hakkında nesini seçebilirler? Oradaki usullerden 
birisini seçebilirler. 

(Malumunuz, bizim Medenî Kanunumuz sistemine 
göre eşler, ayrıca diğer mal rejimlerinden, mal idaresi 
yallarından birisini seçmiş olamadıkça, mal ayrılığı 
esası caridir. Buna mukabil isviçre'de mal birliği 
usulü caridir. Fransa'da mal ortaklığı caridir. Bina
enaleyh, burada her memleketin tabi olduğu kanunî 
rejim, kanunî usul birbirinden farklıdır. 

Burada değişik kişilerin, değişik milliyette olan ki
şilerin evlenmeleri söz konusu olduğuna göre, biz hep
sini de içerecek bir ifadeyi bulup buraya yerleştirmek 
mecburiyetindeyiz. O nedenle «'Eşlerin Tabi Olacağı 
Mal Rejimleri» tabirini benimsiyorum. 

Rejim tabirinin yabancı bir kökten gelmiş olması 
burada fazla yadırganmamalıdır; çünkü zaten millet
lerarası özel hukukun bir maddesinin burada düzen
lemek durumundayız, 

'Bu 'itibarla, eğer mutlaka isteniliyorsa kenarbaş-
lığında, «Eşlerin Tabi Olacağı Mal Usulü (Mal Re
jimi)» yahutta Sayın Hazer'in dedikleri gibi «Karı 
Koca Malları Hakkında» diye bir ifade kullanılır; 
ama metin mutlaka «Talbi olacağı» ifadesini içerme
lidir. Aksi takdirde, arza çalıştığım gibi metinle, muh
teva ile kenarbaşlığı, matıliap birbirine ters düşer ve 
eksik kalır. 

'Bu nedenle, bence fazla bir hassasiyet 'göstermeye 
ide gerek yoktur. Komisyonun benimsemiş olduğu met
ni rahatlıkla kabul edebiliriz. 

İBuradaki maddede, çeşitli memleketlerin kendi 
yasalarında benimsemiş oldukları mal rejimlerinden 
hangisinin seçiılebileceği esas olarak ele alındığına <gö-
re, bu tabiri kullanmak (Tekrar ediyorum) çeşitli re
jimleri de ihtiva etmesi yönünden, her halde yadırga
nacak bir tabir sayılmamak gerekir. 

Bu itibarla bendeniz de Komisyonun, son öneri
sinde yahutta benimsediği metinde ısrar etmesini te
menni ediyorum. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon?... 
ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 

GÜRAY — Teklif ettiğimiz metnin oylanmasını arz 
ediyoruz Sayın Başkanım. 

(BAŞKAN — Yani matlabı da değiştirmeden, tek
lif ettiğiniz şekilde oylanmasını işitiyorsunuz. 

ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 
GÜRAY — Evet efendim. 

MEHMET HAZER — Müsaade eder misiniz Sa~ 
yın Başkan? 

IBAŞKAN — Buyurunuz Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Efendim buradan arz ede

ceğim. Yeniden bir önerge vermemek için, verilmiş 
olan önergeyi; Sayın Yazar ve arkadaşlıarının önerge
sini benimsediğimi tekrar arz etmek istiyorum, 

O önerge kabul edildiği takdirde, yani «Karı Koca 
Malları» denildiği takdirde madde metni de şöyle 
olur : Karı koca malları, şu seçilmiş olduğu halde şöy
le yapılır, seçilmemiş olduğu halde böyle yapılır, de
mek suretiyle mesele halledilmiş olur. 

IBAŞKAN — Sayın Hazer, «Karı koca malları» 
ibaresinin (kullanılmasına mütedair önerge geri alınmış
tır. Bu itibarla onu muameleye koymamıza imkân kal
madı efendim. 

MEHMET HAZER — Ben benimsiyorum o öner
geyi. 

'BAŞKAN — Siz benimsiyorsunuz, evet. 
ISayın Koran, buyurunuz efendim, 
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IM'EHMET VELİD KORAN — Yerimden arz ı 
edeyim efendim., I 

iSayın Komisyonun benimsemiş oldukları şekilde, I 
yalnız başlık olarak 'bir kelimenin tahmin ederim yer I 
değiştirmesinde isabet olacak. O da şöyle; Komisyon, I 
«Eşlerin ta'bi olacağı mal rejimi» demişti. Halbuki I 
esasırida tahminime göre «Eşlerin mallarının ta'bi ola- I 
cağı rejim» denmesi daha isabetli olur. «Eşlenin mal- I 
larının tabi olacağı rejim» denirse daha isabetli olur I 
kanaatindeyim. I 

İBAŞKAN — Evet efendim. 
Komisyonun »düşüncesini rica ediyorum? I 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ M. 

FEVZİ UYGUNBR — Sayın Başkanım, her iki öner
geye de katılamıyoruz, Asılında verilmiş önerge de I 
yoktur. Verdiğimiz metnin aynen oylanmasını takdir- I 
lerinize arz ediyorum. I 

BAŞKAN — Teşekkür Ederim. 
Sayın Uyguner, esas itibariyle verdiğimiz bu me- I 

tin bir evvelki teklifinizin yerine kaim olmuştur. An- I 
cak, 'bunun karşısında da Sayın Hazer'in bir öner- I 
gesi 'vardır, teklif ettiğiniz metne karşı. Bu itibarla, I 
onu okutup oylamak durumundayım, ondan sonra bu I 
maddeyi oylatacağım. 

İSayın (Hazer tarafından (benimsenmiştir bu öner- I 
ge, ona göre okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına I 
Görüşülmekte olan 14'ncü maldde başlık ve met- I 

ninıdeki «Evlilik Malları» deyimi yerine, «Karı Koca I 
Malları» deyiminin konulması hususunu Genel Ku- I 
rulun tensip ve tasviplerine arz ederim. I 

Mehmet HAZER 
•BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon 've daha ev- I 

vel fikrini ifade etmiş olması itibariyle Hükümet ka- 1 
tılmıyor. 

Önergenin benimsenip benimsenmemesi hususunu 
oyunuza sunuyorm, Benimsenmesini kabul edenler.., I 
Kalbul etmeyenler... iSayın Hazer'dn benimsediği öner
ge kabul edilmiştir. I 

'Bu itibarla, maddeyi önergeyle beraber Komisyo- I 
na geri veriyorum. I 

Madde 1'5U okutuyorum : I 
Evlilik'İçi Nesep: 
MADDE 15. — Evlilik içi nesep ilişkileri doğum I 

anındaki evliliğin genel hükümlerini düzenleyen huku- I 
ika tabidir. 

İBAŞKAN — Bu maldde üzerinde söz almak is- I 
teyen sayın üyemiz?.. 'Buyurun Sayın Feyzioğlu. I 

FEYZİ FEYZİİOĞLU — Efendim, özür dilerim 
mütemadiyen maddeler hakkında konuşma yapıyorum. I 
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«Evlilik İçi Nesep» tabiri bana yabancı geldi, ya-
idırgaidım, Bununla acaba sahih nesep mi kastedili
yor? Sahih nesep kasted iliyorsa; sahih nesep şartlan 
arasında evlilik bağının mutlaka devam etmekte iken 
doğumun olması mecburiyeti yok. Evliliğin sona eri
şinden itibaren 300 gün içinde doğan çocuğun nese-
bîde sahihtir. 

(Bu itibarla, esasen ,«sahih nesep», «sahih olma
yan nesep» yahut «gayri sahih nesep» şeklinde bir ayı
rım gerek kanunda, ıgerek doktrinde yerleşmiş oldu
ğuna göre, bunda herhangi bir karışıldığı, bir 'tered
düdü doğuracak yeni bir ifade yerine, yeni «Evlilik 
İçi Nesep» yerine, «Sahih Nesep» tabirini kullanmak 
daha yerinde olur kanısındayım., 

Arz ederim. 
İBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Bu madde üzerinde bir başka görüş var mı efen

dim? 
Komisyon?... 
ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 

GÜRAY — 'Efendim, «Sahih Nesep» an'lamınadir. 
Ancak, «sahih» kelimesini ıgetirseydik, bu kez de 
kelime tartışması yapılacaktı. O balkımdan, böyle ko
nulmuştur. Yüce Kurulun takdirine arz ediyoruz. 

'BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde... Buyu
run Sayın Koran. 

MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 
«Evlilik içi nesep» diye bir şey olmaz. Medenî Ka
nunumuzda böyle bir şey yok. Komisyondan rica 
ediyoruz; böyle kelimeleri niçin yadırgayalım, kanu
nî tabirleri kullanmaktan niçin korkalım efendim, sa-
hiıh neseptir... 

BAŞKAN — Eve* efendim. 
Komisyon görüşünü ifade etti. Başka bir görüş 

var mı efendim Komisyon olarak? 
(ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 

GÜRAY — «Sahih nesep» tabirine karşı herhangi 
bir ısrarımız yoktur, yasal tabirdir, arz 'ederim. 

'BAŞKAN — Komisyondan şunu rica ediyorum, 
vaki 'görüşleri benimsemişlerse, lütfen bana benimse
diklerini ifade etmek durumundadırlar. 

ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 
GÜRAY — Benimsiyoruz Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Benimsiyorsunuz... 
Şu halde, «Evlilik İçi Nesep» başlığının «Sahih 

Nesep» olarak değiştirilmesini... 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KEİMA-

LETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Sayın Başkan.., 
BAŞKAN — Müsaade e'derseniz bir yazalım, on

dan sonra zatı âlinize de söz vereceğim, 
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Yine madde içinde «Evlilik içi nesep» ibaresini | 
«Sahih nesep» olarak değiştirilmesini benimsiyorsu
nuz? 

ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 
GÜR AY — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Hükümet olarak. 
ADAUET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KEMA-

LETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; , 

Dün Sayın Bakanımın ıd'a ifade ettiği gibi, 'belki 
kısa bir süre içerisıin'de Medeni Kanunun miras (bölü
müne kadar olan kısmını Yüce Huzurunuza getire
ceğiz. Ben Komisyonun bir temsilcisi olarak arz edi
yorum, burada kullandığımız «Evlilik içi nesep», 
«Sahih nesep» in 'bir karşılığıdır ve tamamen onu ifa
de etmektedir. Biz tüm çalışmalar sırasında bu deyimi 
benimsemiştik, takdir Yüce Genel Kurulun, Arz edi
yorum efendim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bir başka görüş?... Sayın Karahasanoğlu, buyurum 

efendim. 
M. RAHMİ KARAHASAiNOĞLU — Efendim, 

«Nesep» deyimi Ikulianıl'dığına göre, «Sahih» deyi- I 
minin de kullanılmasında bir sakınca yoktur. Onu 
arz ederim, 

BAŞKAN — Teşekkür edenim. 
Bir başka görüş?.. Yok. 
Korriisyon madde başlığının* Satıiıh Nesep» ola

rak değiştirilmesini ve mad'de içindekii yine «Evlilik 
içi nesep» ibaresinin «Sahih nesep» olarak değişti
rilmesini beni'ttisemektedlir. Bu şekliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Nesebin Düzeltilmesi : 
MADDE 16. — Nesebin düzeltilmesi düzeltme 

anındaki babanın millî 'hukukuna, nesebin bu huku
ka göre ldüzeltile<memesi halinde ananın millî huku
kuna, buna göre dahi düzeltmenin mümkün olma
ması halinde, çocuğun millî hukukuna tabidir. | 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üyemiz?.. Buyurun Sayın Feyzi oğlu. 

FEYZİ FEYZİOĞLU — Efendim, burada bir 
takdim tehir ihtiyacı görüyorum. «Nesebin düzeltil
mesi düzeltme anındaki babanın millî hukukuna...» 
demektedir. Halbuki maksat o değil. «Nesebin dü
zeltilmesi babanın düzeltme anındaki millî hukuku
na...»;, Yarti «baba» yi öne almak lazım. 

'BAŞKAN — Evet eferidim. 
Komisyon iştirak ediyor mu?,. | 
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ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 
GÜRAY — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor. 
Bir başka görüş var mı efen'dim?.. Buyurun Sa

yın Karahasanoğlu. 
M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — «Nesebin 

düzeltilmesi:» riden sonra bir virgül gerekir kanaatin
deyim. 

ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 
GÜRAY — Doğrudur Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
16 ncı ma'ddeide «Nesebin düzeltilmesi» nden Son

ra bir virgül konması ve aynı şekilde «Nesebin dü
zeltilmesi, babanın düzeltme anındaki millî huku
kuna» sökünde değiştirilmesi kaydıyla oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul ddilmiştir. 

Evlilik Dışı Nesep : 
MADDE 17, — Tanıma, tanıyanın tanıma anın

daki millî hukukuna tabidir .Evlilik dışı çocuk ile 
ana arasınldaki kişisel ve malî ilişkilere ananın millî 
hukuku, çocuk ile (baba arasındaki kişisel ve malî 
ilişkilere ise babanın millî hukuku uygulanır. 

BAŞKAN — Ma'dde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Komisyon bir değişiklik yapacak mı?.. 
Buyurun Sayın Âyanioğlu. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 
biraz dvvel «Evlilik dışı» nı düzelttik, «Sahih»; yap
tık. Şimdi «Evlilik dışı» burada yine geçiyor; ya bu
nun düzeltilmesi lazım, ya onun düzeltilmesi lazım, 

BAŞKAN — Evet, Komisyona o maksatla sor
muştum esas itibariyle; bir değişikliği öneriyorlar mı 
diye. 

ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 
GÜRAY — «Sahih 'olmayan nesep» tabirini kabul 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğu. 
AHMET SBNVAR DOĞU — Efendim, mad

denin matlabına «Evlilik dışı nesep ve tanıma» de
nirse !daha iyi anlaşılır tahmin ediyorum. Hep tanı
madan bahsediyor.' Böyle olursa daha iyi anlam çı
kacak. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 

GÜRAY «Sahih olmayan nesep ve tanıma» olarak 
kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Evliya. 
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HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, eğer «Tanı
ma» kelimesini ekleyeceksek, «Tanıma» yi başa al
mak lazım gelir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Feyzioğlu. 
FEYZt FEYZİOĞLU — Sayın Başkan, bir nok

tayı daha vuzuha kavuşturmada yarar görüyorum. 
Şimdi, yüksek malumlarınızdır; sahih olmayan ne
sep bağı sadece tanımayla tesis edilmez. Tanımak, 
bu tür nesebin kazanılma yollarından biridir. Ama 
bunun dışında, tanımayan, tanımaktan kaçınan ger
çek babaya karşı açılacak babalık davası vardır, bü
tün neticeleriyle babalığa hüküm davası vardır. Biz 
burada sadece tanımaya münhasır bir hükmü getir
miş oluyoruz. Eksik oluyor. Metnin muhtevası, asıl 
amacı tam olarak gerçekleştirmeye yeterli değil. O 
itibarla, ı«Tanıma ve babalık davası ile sahih olma
yan bir nesep bağı» ifadesine ihtiyaç var. Ya da, 
eğer (Sayın Komisyon beni uyarsınlar) tanımanın 
dışındaki bütün neticeleriyle babalık davalarını aça
bileceği başka bir madde, metin varsa, o zaman bu
rada tekrara gerek yok. Yoksa, sadece tanımaya 
münhasır sahih olmayan nesep demekle, arz ettiğim 
gibi, bir kısmı halledilir problemin, diğer kısmı açık
ta kalır. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başka bir görüş?.. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 

maddenin içinde de «Evlilik dışı» tabiri geçiyor. Eğer 
düzeltilecekse onun da düzeltilmesi gerekir kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu, madde içinde de 
aynı ibarenin bulunduğunu ifade ederler... 

ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 
GÜRAY — Efendim, bu maddenin iadesini talep 
ediyoruz. 

BAŞKAN — 17 nci madde, Komisyonun geri al
ma talebi üzerine Komisyona geri verilmiştir. 

18 nci maddeyi okutuyorum : 
Evlat Edinme : 
MADDE 18. — Evlat edinme ehliyeti ve şartları 

hakkında taraflardan herbirinin evlat edinme anında
ki millî hukuku uygulanır. 

Evlat edinmenin hükümleri evlat edinenin millî 
hukukuna, birlikte evlat edinme halinde ise evlen
menin genel hükümlerini düzenleyen hukuka tabidir. 

Evlat edinmeye diğer eşin rızası konusunda, eşle
rin millî hukukları uygulanır. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum : 
Velayet : 
MADDE 19. — Velayet nesebi düzenleyen huku

ka tabidir. 
Boşanmada velayete ilişkin sorunlar hakkında 

boşanmanın tabi olduğu hukuk uygulanır. 
BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde söz almak 

isteyen üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum : 

Vesayet ve Kayyımlık : 
MADDE 20. — Vesayet ve hacir kararı verilme

si ve sona erdirilmesi sebepleri dışında kalan bütün 
hacir veya vesayete ilişkin hususlar ve kayyımlık 
Türk Hukukuna tabidir. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen üyemiz?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 nci maddeyi okutuyorum : 
Yardım Nafakası : 
MADDE 21. — Yardım nafakası borçlunun mil

lî hukukuna tabidir. 
BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum : 

Miras : 
MADDE 22. — Miras ölenin millî hukukuna ta

bidir, Türkiye'de bulunan taşınmaz mallar hakkında 
Türk Hukuku uygulanır. 

Miras açılmasına, iktisabına ve taksimine ilişkin 
hükümler terekenin bulunduğu yer hukukuna tabidir. 

Mirasçılar arasında gerçek kişi bulunmaması ha
linde Türkiye'deki tereke Devlete kalır. 

Ölüme bağlı tasarrufun şekli 6 nci madde hükmü
ne bağlıdır. Ölenin millî hukukuna uygun şekilde ya
pılan ölüme bağlı tasarruflarda geçerlidir. 

Ölüme bağlı tasarruf ehliyeti tasarrufta buluna
nın,, tasarrufun yapıldığı andaki millî hukukuna ta
bidir. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen üyemiz,?.. 

ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 
GÜRAY — Efendim, maddenin sondan bir evvelki 
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satırında «tasarruflarda» ki. «da» ayrı olacak efen
dim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan, bir de birinci 

cümledeki virgül, nokta olacak herhalde; «Miras öle
nin millî hukukuna tabidir» den sonraki virgül, nok
ta olacak herhalde. 

ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 
GÜR AY — Evet efendim, nokta konulmasını kabul 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
22 nci maddeyi; birinci satırdaki virgülün nokta 

olması ve son satırdan bir evvelki satırdaki «tasar
ruflarda» kelimesinde «da» nın ayrı yazılması kay
dıyla oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

23 ncü maddeyi okutuyorum : 
Aynî Haklar : 
MADDE 23. — Taşınır ve taşınmaz mallar üze

rindeki mülkiyet hakkı ve diğer aynî haklar malların 
bulunduğu yer hukukuna tabidir. 

Taşınmakta olan mallar üzerindeki aynî haklara 
varma yeri hukuku uygulanır. 

Yer değişikliği halinde henüz kazanılmamış aynî 
haklar malın son bulunduğu yer hukukuna tabidir. 

Taşınmaz mallar üzerindeki aynî haklara ilişkin 
hukukî işlemler şekil yönünden bu malların bulun
dukları yer hukukuna tabidir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak is
teyen üyemiz?.. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, müsaade 
eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Dün bir «Tenfiz» keli

mesi üzerinde Sayın Genel Kurul uzunca bir süre 
konuyu müzakere etmişti. 

Şimdi, kendi hukukumuzda «taşınır ve taşınmaz 
mallar», «menkul ve gayrimenkuller» şeklindedir. 
Mademki, bir «Tenfiz» bir hukukî terim olarak bu 
Kanunda yer almıştır; «Taşınır ve taşınmaz mallar» 
derken, üstelik bitişik olması lazım gelir, ayrı yazıl
mış. «Bunun da değiştirilmesi gerekir'mi?..» diye 
Komisyona bir soru sormak isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu madde üzerinde söz almak isteyen başka bir 

üyemiz var mı?.. Buyurun efendim. 
SALİH İNAL — Sayın Başkan; 
«Aynî» kelimesi var burada. Bunun mütekabili 

olan «Nakdî» nin üzerinde aksan sirkonfleks olma

sı iktiza eder. Zannıma göre, aslında burada «Aynî» 
•kelimesinin (i) harfi üzerinde de bir aksan sirkonf
leks bulunması gerekiyor, diye düşünüyorum. 

BAŞKAN — «Bulunması gerekiyor» diyorsunuz; 
teşekkür ederim. 

ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 
GÜR AY — İki «Aynî» kelimesinin de aksanlı ol

ması gerekmektedir; kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — Uzatma işaretinin bulunmasını is

tiyorsunuz. 
ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 

GÜRAY — Evet, kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım; 
Dil Kurumu Başkam Profesör Doktor Şerafet-

tin Turan'ın ifadelerine göre, bu şapkalar Türk lisa
nında kaldırılmıştır; çünkü eski bir kanun bunu ge
rektiriyormuş. Bu itibarla, bugün gazetelerde, yeni 
kitaplarda bu şapkalar, aksan sirkonfleksler kullanıl
mıyor. Bu itibarla, yalnız nokta işaretinin kullanıl
ması suretiyle bu şekilde muhafazası doğru olur. 

Arz ederim. 
ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 

GÜRAY — Komisyonun kabulü sadece nokta ola
rak idi. Düzeltir, bu şekliyle kabul ederiz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAMZA EROĞLU — Efendim; 
Ben bir kitap hazırladım, şu anda basılıyor; Türk 

İnkilap Tarihi. Bu kitap Millî Eğitim Bakanlığı tara
fından, Talim Terbiye Başkanlığı tarafından kabul 
edildi. Kabul edilen bu kitapta, «Aksan sirkonfleks» 
denilen uzatma işaretlerine yer verildi. Dil Kurumu
nun dille ilgili kuralları kabul edilmedi. 

Bu kelime «aynî» dir, uzatma işaretlidir. Arka
daşlarımın dikkatlerini çekerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Komisyon, görüşünü katî şekilde belirler ise, ben 

de ona göre oylama fırsatı bulacağım. 
ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 

GÜRAY — Efendim, daha önceki uygulamalarda 
«ı» harfi üzerine aksan koymadık, sadece nokta koy
duk, bu bakımdan bu şekliyle kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon bu maddede 
«aynı» kelimesinin «ı» harfinin üzerindeki uzatma 
işaretinin nokta olarak, «i» harfi olarak konmasını 
teklif eder. Bu itibarla Komisyonun teklif ettiği is
tikamette oylamak mecburiyetindeyim. Bu maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Lütfen bir daha oylarınızı rica ediyorum. 
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Danışma Meclisi B : 72 25 . 3 . 1982 O : 1 

Madae 23'ü Komisyonun teklif ettiği şekilde oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... «Ayni» şeklin
de oylarınıza sunuyorum; Komisyon öyle ifade et
tiler. 

Maddeyi kabul etmeyenler... 
HAMZA EROĞLU «Aynî» olarak... 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim; bir 

yanlış oylama içindeyiz. Bir önerge olmadığı için, Ko
misyonun öncelikle kelime üzerindeki nokta veya ak
san konusundaki teklifleri üzerinde durmak suretiy
le bir oylama yapayım, bilahara maddeye geçeyim. 
Bir yanlış anlaşılmaya mahal verilmesin. Komisyon 
«ı» harfinin üzerinde nokta bulunmasını, yani «i» ol
masını ister; «Ayni» şeklinde. Diğer bir görüş de, ak
san sirkonfleks olmasını, yani uzatma işareti olarak 
«ı» harfi üzerine konmasını ister; uzatma işaretinin 
konmasını ister... 

Bu itibarla önce Komisyonun teklifine aykırı 
olan, uzatma işaretinin konması keyfiyetini oylarını
za sunacağım; tersine olan teklif, Komisyonun tek
lifinin tersine olan teklif uzatma işaretidir; bu iti
barla uzatma işareti ile «Aynî» kelimesinin madde
ye geçirilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Uzatma işareti kul
lanılması kabul edilmiştir. 

Maddeyi uzatma işareti kullanılması suretiyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 24'ü okutuyorum : 
Sözleşmeden Doğan Borç ilişkileri : 
MADDE 24. — Sözleşmeden doğan borç ilişki

leri tarafların açık olarak seçtikleri kanuna tabidir. 
Tarafların açık olarak bir kanun seçmemiş olma

ları halinde borcun ifa yeri hukuku, borcun ifa ye
rinin birden fazla olması halinde borç ilişkisinin ağır
lığını teşkil eden edimin ifa yeri hukuku, bu yerin 
de tespit edilemediği hallerde ise, sözleşmenin en ya
kın irtibat halinde bulunduğu yer hukuku uygulanır. 

BAŞKAN — Madde 24 üzerinde söz almak iste
yen üyemiz?.. 

Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Kanun tasarısı dün görüşülürken sayın konuşma

cı arkadaşlarım, kanun metninin geneli üzerindeki ko
nuşmalarında, kanun metninin çok dikkatlice, hassa
siyetle ve çok bilimsel bir ağırlıkta hazırlandığını ifa* 
de etmiş idiler. Maddelere geçildikten sonra görül
mektedir ki, kimi arkadaşımızın «Hukuk diline uy
gun olmadı» dediği bazı kavramlar yanında, hukuk 

diline uygun olmadığı halde kullanılan bazı kavram
larla da karşılaşılmaktadır. 

24 ncü maddeye geçilmeden evvel 23 ncü madde
de (ki, Sayın Komisyon gayet iyi hatırlarlar, başka 
bir kanun tasarısının görüşülmesi esnasında kendileri 
özellikle «menkul ve gayrimenkulun hukukî bir te
rim olduğunu, «taşınmaz mallar» m ise bunun kar
şılığı olmadığı nedeniyle karşı çıkmışlardı) demin Sa
yın Komisyona aynı konuda yönelttiğim soruyu ce
vapsız bıraktılar. 

Şimdi, 24 ncü maddede çok enteresan olan bir 
nokta vardır : Fiil. Buradaki Türkçeleştirilmiş ifa
dede «... ağırlığını teşkil eden edimin ifa yeri hu
kuku...» denilmektedir. Edim, fiildir. Yani, böyle 
karmaşık bir metin içerisinde, güncel dilimize dahi 
geçmemiş olan birtakım kelimelerin, hukuk lisanı 
imiş gibi maddeye geçmiş olduğunu yadırgadım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Akyol, buyurun efendim. 

ŞENER AKYOL — Sayın Başkan, 
(Sadece, 3 ncü satırda geçen bir kavramın zabıt

larda ıtashühi amacıyla sıöz aldım. Burada, «'Borç 'iliş
kisinin ağırlığını teşkil eden edimin ifa yeri hukuku,* 
deniyor. Bundan amaç, borç il'işIkM, eğer bir sözlesin© 
ilişkisinden ileriye geliyorsa, burada temel edim, ana-
edim dikkate alınacaktır. Edim, (arkadaşurnızın zapta 
geçen beyanını tavzih amacıyla söylüyorum) eski ta
birle «eda,» Fransızcası «pres/taitton», Almancası .«leis-
tung» dediğimiz, hukukî bir deyimdir, yerieşmişitir ve 
metnin bu şekilde kalması, zannediyorum ihtiyaca ce
vap verecektir. 

IDiğer mütalaaları her zaman tartışma ürrikânıımız 
vardır. 

Saygılar sunarım. 
\BAŞK'AN — Teşekkür ederim. Sayın Akyol. 
MEHMET VELFf KORAN — Müsaadenizle Sa

yın Başkan. 
s 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Koran. 
MEHMET VEUÎT KORAN — Sayın Başkan, çok 

özür dilerim; şu anda ilk defa duyuyorum «edüm» 
kelimesini, manasını bilmiyorum; «eda» dediler. Bîr 
an için bunu «eda» olarak kabul etteek, «odanım ifası» 
'ote mu?... Eda nedir, ifa nedir?... Bu, bir hukukî ta
bir midir, nedir, anlayamadım. «Edim» nedir; Türfcçe-
sini bilelim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
'Başka bir görüş var mı efendim bu madde üzerin

de?... Yok, 
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Sayın Komisyon?... Buyurun Sayın Bilge. 
ADALET KOMİSYONU ADINA NECİP BilL-

ÖE — Sayın ıBaişkan, değerli arkadaşlarım; 

Ben ve arlkadaşlarım bu «edim» kelimesi üzerinde 
durduk. Medenî Kanunum uz ve onunla birilikte Borç
lar Kanunu tercüme edilirken, mdh'tdlif kimiselere ve
rilmiştir bu görev (tosa zamanda çıikarılmaisı söz ko
nusu olduğu için) ve onların tereülrneisinden ısbnra Me
denî Kanun olarak çıklmi'şltır. Anoaik, Medenî Kanunu-
muizda bir terim birliği yoktur. Biraz önce Sayın Şe
ner AkyoPun ifade ettiği gibi, Fransızca'da «prestati-
on» Almanoa'da «leJsItüng» diye ifade edilen şey, bi
zim Borçlar Kanunumuza bazan «bak»;, bazan «eda», 
baza'n «ifa», bazan «vecibe» diye geçm'iş bulunmakta
dır. Bir terim birliği yoktur. 

«̂Ediım»1, ifa Veya eda demek de değildir esia's iti
barıyla, «eda» inin konusu olan şeydir edim. Yanıi, borç 
ifa edilir, yerine gdtirilir, onun konusu olan şeye 
«ddîm» denillmeklCedir. «Eltmek» fiilinden gelmekte 
Ve bu da sadece Türk Dil Kurulmonun Sözlüğünde de
ğil, başka sözlüklerde de yer almış bulunmaktadır. Biz 
de burada «'ffa» tabiri kullanıldığı için, onun yerine 
•«'Eda» gelimesM veya başka bir kelime getirmenin 
uygun olmayacağı kanısı ile «Edim» kelimesini koy
duk ve Türkçe bir kelime olmaisı İtibarıyla da yerinde
dir. Demin de söylediğim gibi, başka birçok sözlük
lerde de bulunmaktadır. 

Diğer taraftan; «gayrî menkul» yerine, «ıtaişınmaz 
mal» /tabiri geçmdkitedir. «Taşınmaz mal» ıtabiri, zan
nediyorum memldke'timizde vdya dilimizde yerleşmiş 
bir terimdir; «taşınır mal, taşınmaz mal...» Hukuk 
faküDtelerinde de genellikle bu şekilde okutulmakta
dır. 

ı«Gayrî menkul» terirn'iriin tam karşılığı olup ol
madığı hususu belki tarltıişma konusu olabilir; ama bu, 
bizim Komisyonumuz üyeleri tarafından oritaıya atıl
mış bir şey değildir. Şimdi hatırlanmıyorum; bir ar
kadaş bunun üzerinde durmuş idi; fakat diğer kanun
larda da «Itaşınimaz», tabiri geçiriliştir ve geçmektedir. 
Önün için, bunıun üzerinde ayrı bir tartışma yapmaya 
lüzum olmadığı kanı'sındayım. «Taşınmaz mal»ı tabi
ri yerindedir. 

Teşdkkür ederim. 

BASK AN — Teşdkkür ederim. 

Bir başka görüş?... Yok. 
Sayın Aydar'ın bir önerigdsi var, okutuyorum : 

25 . 3 . 1982 O : 1 

iSayın Başkanlığa 
Tasarının 24 ncü maddesiinin 3 ncü satırındaki 

«edimin» «fiil» olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

ıMehlmdt AYDAR 
BAŞKAN — Önerge üzerinde söz almak isteyen 

sayın üye ... Yok. 
'Komisyon katılıyor mu?... 
ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 

GÜ RAY — Kabul etmiyoruz efendim. 
'MEHMET AYDAR — Söz Mayorum Sayın Baş

kan. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
(MEHMET AYDAR — Sayın Başkan. 
Aslında ifade etonek istediğim hu'sus, (metinde dil 

birliğinin sağlanmasıdır. Israr dtrnliyorum, önergem 
üzerimde ısrarlı değilim; fakat «edim» kelimesi Türik 
Dil Kurumunun sözlüğünde «fiil» olarak karşılık bul
muştur; ama hukukî olayı anlatmaya ydttmeyebilİr; o 
bakımdan endişelİyilm. Verdikleri 'izalhalttan dolayı tat
min olmamakla beraber, önergemi geri alıyorum. 

Teşdkkür ederim. 
'BAŞKAN — Teşdkkür ederim. 
ŞENER AK YOL — Sayın Başkan, müsaade eder 

misiniz?... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akyol. 
ŞENER AKYOL — Sayın Başkan; 
Sayın Aydar arkadaşınuz fdvkalade zarif şekil

de izalh dtlbiler; buraya .«fiil» konulursa, belki ve ger
çekten hukuken gerdkh anlamı elden kaçırabiliriz. Bu 
endişesinde haklıdıırlar, 

'Borç ilişkisinin konusu «fiil» yani, «yapma» olabi
leceği gibi, «yapmama» da olabilir, «verme» de ola
bilir. O zaman, bu «'fiil» sözlü tata olarak karşılamı
yor. Bu, yabancı dillerde de aynı şekilde güçlükle kar
şılaşıldığı için, hassalsiydt ve endişelerini anlıyorum. 
«Edilm» olarak kalmasından hukuk literatürü bakı
mından ve terim birliği bakımından yarar mülahaza 
ediyor uim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MEHMET VELİT KORAN — Müsaadenizle Sa

yın Başkan. 
(BAŞKAN — Buyurun Sayım Koran. 
MEHMET VELİT KORAN — Sayın Başkan. 
24 ncü madde şöyle olmalıdır : «Sözleşmeden 

doğan borç ilişkileri tarafından aÇılk olarak seçtikleri 
kanuna tabidir. 
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Tarafların açık olarak bir kanun seçmemiş olma
ları halinde borcun ifa yeri, 'borcun ifa yerinin birden 
fazla olması halinde, borç ilişkisinin. ağırlığını teşkil 
eden borcun ifa yeri hukuku,» denmesi lazımdır, 
«edîm»i değil. Maddenin başlığı da «Borç ilişikileri»\dir. 
Buradaki «edim» in hakikî manası borçtur. Ağırlığı 
olan borcu'n yerinde ifa edilmesi laizım gelir. Bu «edim» 
in, «eda» veya «tflil» değil, «borç» olarak değişmesi 
lazımdır., 

Saygılar sunarım, 
BAŞKAN — Teşekkür edenim. 
İKomisyionun görüşünü rica editörüm. 

ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 
ÖÜRAY — Efendim, obligasyon ile prekasyon arasın
daki, f arktır, o bakımdan katılamıyoruz. 

BAŞKAN — 'Komisyon, valki teklifi benimsemi
yor. 

Sayın Aydar, önergesini geri almış bulunmaktadır. 
Bu Mbarla 24 ncü maddeyi Komisyondan geldiği şek
liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

125 nci maddeyi okutuyorum : 

(Haksız Fiiller : 
MADDE 25. — Halk'sız fiilden doğan borçlar hak

sız fiilin işlendiği yer hukukuna tabidir. 
'Haksız fiilin işlendiği yer ile zararın meydana gel

diği yerin farklı ülkelerde olması halinde, zararın mey
dana geldiği yer hukuku uygulanır. 

Haksız fiilden doğan borç ilişkisinin başjka bir ül
ke ile daha yakın irtibatlı olması halinde bu ülke hu
kuku uygulanabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz?... Yo!k. 

İMaddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sebepsiz Zenginleşme : 
(MADDE 26. — Sebepsiz zenginleşme b'ir hukukî 

ilişkiye dayanıyorsa bu ilişkinin tabi olduğu hukuk, 
diğer hallerde sebepsiz zenginleşmenin gerçekleştiği 
yer hukuku uygulanır. 

İBAŞKAN — Madde üzerinde Söz almak isteyen 
sayın 'üye?... 

Buyurun Sayın Gözülbüyuk. 
İSayın Oözü'büyük, 'Komisyon adına mı söz istfiyor-

sunuz?.... 
Muhalefettiniz var?... Evet. 
ABDULLAH PULAT GÖ2ÜBÜYÜK — Sayın 

Başkan, muihterem arkadaşlar; 

Değerli arkadaşlarımızın kavramlar karşılığı de
yimler üzerinde titizlikle, ihtimamla, dikkatle dur
malarında büyük menfaat, fayda olduğuna şüphe yok-
itur. Nihayet, Devletin temel kanunlarından birinin 
yapılması sırasında bu titizliğin, şüphesiz, bütün ak
saklıkları ve arızaları önlemede yaran olacağına şüp
he yoktur. 

IBurada; iktisap, eski Borçlar Kanununda ve di
ğer kanunlarımızda eski tabir, iktisaptır. İktisabın La
tince <ve Fransızcası ac-quisition'dur. Ac-quisn1ilon*dan 
maksat, kazanmak, edinmek, elde eHmek manasını ta
şıyor. Simidi, bir şey kazanmak, buradaki kazanmak, 
yarii herhangi bir eşyayı, bir malı, bir hakkı elde et
mektir. Bu elde dtmekle, mutlaka zenginleşme söz 
konusu olmayabilir. Yani zenginleşme, mutlak bir ma
nada mutlaka varlığını, mal varlığını, malî varlığını; 
maddî, menkul, gayrî menkul, bütün malî var
lığını artırıcı, çoğaltıcı manaya gelir, «zen
ginleşme» dediğiniz takdirde. Halbuki kazanma, yani 
ac-qui!sîtion karşılığı iktisap yerine kullanılacak kazan
ma tabirinde iste, bir hususun, bir hakkın, bir eşyanın, 
bir malın elde edilmesi : Obtenür. Fransızca «obte-
nir» elde edilmesi manasına gelir. 

'Bu itibarla, zenginleşme kelimesinin burada ye
rinde olmadığı kanaaltımdayım; takdir Yüksek HeyetJi-
n'izindir. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
Buyurun Sayın Akyol. 
ŞENER AKYOL — Sayın Baş'kan, sayın üyeler; 
Hukukçular bazan ve maalesef, kavramlar üzerinde 

gereğinden fazla hassas olmaktadırlar, ama görüyo
rum ve şayanı şükür ki, Meclisimizin bütün meslek
lerden gelen tüm üyeleri aym hassasiyeti gösteriyor
lar. Onun için bağişlanacağıimldan, daha doğrusu ba
ğışlanma kredimden yararlanarak M kelime de ben 
söylemek istiyorum. 

Sebepsiz zenginleşme, hukuk edebiyatı içinde'bir 
dilde yerleşmiş tabirin çeviri sırasında, yer yer Borçlar 
Kanununa geçmesinden doğuyor. Sayın Gözubüyük^ün, 
vukuf ile söyledikleri gibi, burada sözkonuSu olan, 
zeniginleştae değildir, bir iktisaptır. Dilimize yerleş
miş olan bu işlem bir kazandırıcı işlemdir. Bir başka 
deyişle ve Alman İitera'türÜndefci ,«zuwendung»(dur. 
«iSine causa» olan, yani sebepsiz olan veya sona er
imiş bir sebeple meydana gelen vakıa, hukukî fenomen 
bu kazanma olayıdır. Kazandırıcı işlem sebepsiz ola
bilir, «sine caüsa» olabilir. 

Bu küçük bir mesele gibi .gözükebilir, fakat ileride 
belki problem yaratabilir. Ben bu açıklamalar ve il-
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ımî gerçekler karşusında, zannediyorulm, Yüksek Ko-
mfeyonumuz bu konuda musir olmazlar. 

Esasen Tasarının tümü hakkındaki beyanlarımız sı
rasında biz, Tasanda bazı çekirdeklerin olduğunu söy-
lemıiş'tîrk. İşlte o çdkirdekler şimdi yavaş yavaş çık
maktadır ve bunlar zannediyorum, Genel Kurulumu
zun ten'sip Ve talsivipleriyle, oylarınızla düzelmesi mülm-
kfün dksikliklerdir. Bu küçük eksiklikler de Talsarının 
b'ütü'riünddki mükemmeliyeti bozan ve bozucu ıniltelik-
te eksiklikler değildir. 

Saygı ile arz ederim tensiplerinize. 
Teşekkür ederim efendim. 

•BAIŞKA'N — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Madde üzerinde söz alllmak isteyen başka üyemiz?... 
Sayın Komfeyon, buyurun efendini. 

ADALET KOMİSYONU BAŞJKANVBKİİLi M. 
FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan değerli üyeler; 

(Bu konu, maddenin Koımüsyondakİ müzakeresi sı-
raisıında eninle boyuna tartış ildi ve bu taritışmalar so
nucunda da .sdbepsiz zenginleşme debimi, maddede 
muhafaza edildi. Sebepsiz zenginleşime deyiminin mad
dede muihaîfaza edilmesinin nedenini arz dtaıek iste
rim. 

«Sebepsiz iktisap» gerçi Borçlar Kanunu tabiridir, 
fakat sebepsiz iktisap sadece sebepsiz yere mal edin
imle yalhult da bir şeyler edinime anlamına gelir ki, an
latan daha dardır. Burada sözlkonusu edilen sebepsiz 
zenginleşme, mamelekteki artış, yani iktisap veya her
hangi bir sebeple, herihanlgi bir yoldan malmıeldkinıddki 
aritıiş. Yani yeni terimle söylersek mal varlığındaki 
arltuşı ifade ediyor ki, kapsamı dalha da genişliyor. Bu 
mal varlığındaki aritış'tan doğan bir ih'tilafın ne yol
da Çözümleneceği maddede ifade edilmek isteniyor. 

Bu bakımdan biz, kapsamı daha geniş olan sebep
siz zenigin'leişmib terimini Komisyonda dkseriyetle ka
bul dtltlilk, Sayın Gözlübüyük Hocamız muhalif kaldı
lar, 

Komisyondaki görüşmeleri ve varılan sonucu arz 
etmiş bulunuyorum; .takdir Yüce Heydtinizin ve öne
rilere, Komisyon olarak kaltılmadığıımızı ifade etmek 
'Jslterim. 

ıSaygılarıımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Uyguner. 
Buyurun Sayım Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayım Başkan, değerli arkadaş-

lar;: 
'Biraz Önce, «haksız fiil» geçti. iBu da sebepsiz itkJti-

sap ile veya sebepisiz zenginleşme ile ilgili Borçlar 
K'anunum'uzun 3 nöü faslının başlığı, «Haksız Bir Fiil 

ile Mal İktisabından Doğan Borçlar»di(r. Bununla il
gilidir bu 26 ,ncı madde. 

Borçlar Kanununuın bu başlığı oldukça yanlışltır. 
(Bir kere haksız bir fiil sozkorauısu değildir. Biraz önce 
Sayın Şener Akyol'un bel'MMği üzere, sebebi olmayan 
bir kazanç, bir şey elde dtime veya bir zenginleşme 
'stöz konusudur. Binaenaleyh, haksız bir fiil değil. 

Sonra mal iktisabından bahsediyor. Mal ikfeap 
edilmemiş olabilir; bir alacak iktisap edilmiş, kazanıl-
ımış oialbilir. Yani ille mal olması gerdkmez. Binaena-
löylh, Borçlar Kanunumuzun bu 3 ncü faslınım başlı
ğı doktrinde çok tartışılmaktadır, eleştirilmektedir, 
biz onunla bağlı olmadık. Burada sözkbnufsu olan, bir 

şeyi sebepsiz olarak elde dtmle. (Bunda da haksız bir fiil 
sözkonusu değildir. 

Gelelim zenginleşme meselesine; Bu terimin Fran-
s«zcada!ki karşılığı «enridhisisemenlt illegitime» dir, biz
de «sdbepsliz zeniginleşme» diyoruz, isviçre Medenî 
Kanununda «BlerdJherum» tabiri geçmektedir ki, bu 
da yine zenlginleşmıedir. Binaenaleyh, biz bunlara iti
bar eümek surdtiyle, burada iktisap yerine zengirtleşime 
tabirini kabul dttlik. 

Diğer taraftan; bir kimfse, bir alacaklı, borçlusunu 
•ibra etitiiği takdirde, o kümisenin eline iktisap edilmiş bir 
şey geçmiyor, ama mataieleklinde bir arıtma meydana 
geliyor. Yani iktisap halinde bir şey süzkonuSu de
ğildir, acquisition sözkonusu değildir, ama bir zengin
leşime, yani kendisinin mamelekinde şu veya bu mik
tarda bir artma sözkbnuisudur. İşte bumda sözkonusu 
olan hal de bu olduğu için burada «sebepsiz zenginleş-
ıme» tabirinin daha uygun olacağı, diğer tabirlerden 
daha geniş ve şümullü olacağı kanaatıyla bunu mu
hafaza etmeyi uygun bulduk takdir Yüksek Heyetin
dir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Akyol. 

ŞENER AKYOL — Sayın Başkanım, izninizle 
yerimden arz etmek istiyorum. Sayın Bilge de ifade 
ettiler; kazanma olgusu her zaman bir zenginleşme 
tarzında tezahür etmez. Mal varlığının aktif kale-
mindeki artma kadar pasif kalemindeki azalma da 
bu manada iktisap sayılır. Bu nedenle, «zenginleş
me» gibi her nasılsa batı hukuklarında yer etmiş 
olan bir deyimde ısrarı faydalı görmüyorum; ama 
takdir Genel Kurulundur. Ben durumu hiç olmazsa 
Genel Kurulumuzun oyundan geçirtme imkânı ve
recek bir önerge arz ediyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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FEYZt FEYZtOĞLU — Sayın Başkan, ben de 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyzioğlu. 

FEYZt FEYZtOĞLU — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlar; 

Borçlar Hukukunun önemli bir bahsi gerçekten 
Kanunda dahi tam bir terim ahengi içinde dile ge
tirilmiş değildir. Biraz önce Sayın Bilge'nin de de
ğindikleri gibi, bu faslın başlığı, «Haksız bir fiil ile 
mal iktisabından doğan borçlar» şeklindedir. Metin
de, «Haksız iktisap, haksız surette mal iktisabı, borç
lu olmadığı halde bir şeyi iktisap» tarzında değişik 
ifadelerin de bu faslın içinde yer aldığını görüyoruz. 
Doktrinde, öğretide Kanundaki bu başlık kesinlikle 
kullanılmaz, yanlıştır, isabetli değildir. Buna karşılık 
bazı arkadaşlar «Sebepsiz zengileşme» tabirini kul
lanmaktadırlar. Sebepsiz zenginleşme, Fransızca 
«L'enrichissement şans cause» yahutta «illegiteme» 
deyiminin motamo tercümesinden esinlenerek bulun
muş bir tabir oluyor; ama biraz önce Sayın Akyol' 
un işaret ettiği ve Sayın Gözübüyük'ün de değindiği 
gibi, buradaki «Zenginleşme» tabiri müesseseyi tam 
olarak anlatmaya yeterli değil. Bu itibarla, bendeniz 
mütevazi «Borçlar Hukuku» kitabımda «Sebepsiz 
zenginleşme» tabirini kullanmadım. Buna mukabil, 
haksız fiile tenazuru da sağlama açısından «Haksız 
iktisap» tabirini kullandım. 

Burada malumunuz olduğu üzere ya ortada hiç 
mevcut olmayan bir sebep vardır, bu sebep mevcut 
olmadığı için bu haklı bir iktasap durumuna gire
memiştir yahut sebep başında vardır, sonradan var
lığı sona ermiştir veya gerçekleşmemiştir, tahakkuk 
etmemiştir; Borçlar Kanunumuzun 61 ve 62 nci 
maddelerinde bu haller sıralanmıştır. 
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cüme edilişinden doğmaktadır. Müesseseyi tam ola
rak «İktisap» tabirindeki kadar ifadeye muktedir de
ğildir. O itibarla, ben de «Sebepsiz zenginleşme» de
yimi yerine «Sebepsiz iktisap» ya da «Haksız ikti
sap» tabirinin kullanılmasının daha doğru olduğu 
kanısındayım. 

Arz ederim, saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzioğlu. 
Bu madde ile alakalı dört önerge var, okutuyo

rum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
26 ncı maddenin başlık olarak «Haksız iktisap» 

olarak ve buna muvazi olarak da 26 ncı maddenin 
içindeki «Sebepsiz zenginleşmelerin» de «Haksız ik
tisap» olarak değiştirilmesini arz ederim. 

Mehmet Velid KORAN 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 26 ncı maddenin başlık ve 

metnindeki «Sebepsiz zenginleşme» deyiminin «Se
bepsiz iktisap» olarak değiştirilmesini Genel Kuru
lun tensip ve tasviplerine arz ederiz. 

Şener AKYOL Hamza EROĞLU 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 

Başkan, bendeniz Sayın Akyol arkadaşımızın öner
gesine katılıyorum ve önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 26 ncı 

maddesinin başlık bölümündeki «Zenginleşme» ke
limesinin ve madde metninde iki ayrı yerde geçen 
«Zenginleşme» kelimelerinin «Kazanma» olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Özer GÜRBÜZ 
BAŞKAN — Komisyonun önergelerle ilgili görü

şünü rica ediyorum. 
ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİ

DUN GÜRAY — Efendim, Komisyonumuzdaki 
görüşmeler esnasında davet edilen Ankara ve İstan
bul Üniversitesi hocaları bu tabir üzerinde birleşmiş
ler ve bu nedenle «Sebepsiz zenginleşme» ibaresi 
konulmuştur. Esasında doktrin de ihtilaflı olduğun
dan biz bu ibareyi kabul ettik; katılmıyoruz öner
gelere; takdir Yüce Kurulundur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümetin görüşünü rica ediyorum. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KEMA-

LETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Genel Kurulun tak
dirine bırakıyoruz Sayın Başkan. 

Mesele şu : Buradaki «Haksız iktisap» tabirin
de; mutlaka mal varlığında bir artış olacaktır; fakat 
bu artış aktifin çoğalması tarzında olmak mecburi
yetinde değildir, pasifin azalmasına engel olmak şek
linde de bir artış söz konusudur. Zaten bu sebepten 
dolayı biz ister aktifin artması ister pasifin eksilme
sinin engellenmesi tarzında olsun, her ikisini de o ki
şinin mal varlığındaki bir çoğalma tarzında kabul 
ediyoruz. 

Binaenaleyh, meseleyi daha doktrinal şekliyle ay
rıntılara inerek sizi işgal etmek istemem; ama şunu 
toparlayarak söylemeye çalışayım : «Sebepsiz zengin
leşme» tabirini kullanan profesör arkadaşlarımız var
dır, kitaplarında bunu ısrarla kullanmaktadırlar. Söy
lediğim gibi bu Fransızcadaki karşılığın motamo ter-
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın İğneciler. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, «Se

bepsiz zenginleşme» karaborsacılıktan zenginleşme 
gibi böyle basit bir manayı ifade eder. O itibarla, 
saygın bir ifade değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yani metindeki ifade için... 
A. ASIM İĞNECİLER — Elverişli değildir, 

«Sebepsiz iktisap» daha uygundur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
Sayın Yılmaz, buyurun efendim. 
ABDURRAHMAN YILMAZ — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin kıymetli üyeleri; 
Tarihî bir görev yapmaktayız ve bu görev de Da

nışma Meclisinin kararıyla olacaktır. Çünkü, millî 
irade burada tecelli edecek. Ankara Üniversitesinin 
sayın profesörlerine, İstanbul Üniversitesinin sayın 
profesörlerine de medyunu şükranız. Çünkü, onların 
elinden çıktık biz, ama bu demek değildir ki, onların 
vereceği karar Komisyonu etkileyecek, baskı altın
da tutacak... Karar buradan çıkacaktır. En iyiyi iyi
ye tercih edeceğiz, insanın dehası tartıyla olmaz, 
titrle olmaz, şu ampulü, elektriği bulan zavallı de
meyeyim, merhum insan okuma yazma dahi bilmi
yordu. Profesör falan da değildi. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 

ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürbüz. Sayın 

Gürbüz, önergenizi mi izah edeceksiniz, yoksa öner
geler üzerinde mi konuşacaksınız?... 

ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, «Haksız ik
tisap» diyen önergeye katılıyorum efendim. Önerge
mi geri alıyorum. 

BAŞKAN — «Kazanma olarak» verdiğiniz öner
geyi geri alıyorsunuz. 

Bir, «Haksız iktisap» bir de «Sebepsiz İktisap» 
tabirinin kullanılması hakkında iki önerge var. Sa
yın Koran ile Sayın Akyol'un önergeleridir. Diğer 
önergeler geri alınmıştır. 

ÖZER GÜRBÜZ — Ben, «haksız iktisap» a ka
tılıyorum. 

BAŞKAN — «Haksız İktisap» a katılıyorsunuz. 
Önerge sahipleri birleşiyorlarsa, ona göre oyla

mam mümkündür. Değilse, ayrı ayrı oylayacağım. 
Veriliş sırasına göre haksız iktisabı oyluyorum. 
Komisyon katılmıyor,Hükümet Genel Kurulun 

takdirine bırakıyor. 
26 ncı maddedeki «sebepsiz zenginleşme» deyi

minin «haksız iktisap» olarak değiştirilmesini öne
ren Sayın Velid Köran'ın önergesinin dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Dik
kate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Sayın 
Köran'ın ifadesi kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Birleşime 20 dakika ara veriyorum, 
Kapanma Sbotfi : 16.20 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati r 16.50 

BAŞKAN : Baş ta ımM Fenni İSLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : tmnen AYKUT, Kamer iGENÇ 

BAŞKAN ı— ıSayun üyeler, Danışma Meclisinin 
72'nci Birleşiminin İkinci lÖturumunu açıyorum. 

Kanun Tasarısı üzerinde görüşmelere devam edli-' 
yoruz. 

Madde }V4, Genel Kurulumuzca kabul edilen bir 
önerge nedeniyle Komisyon .tarafından tekrar düzen
lenmiş bulunmaktadır, okutuyorum., 

Karı-Koca Malıları : 
Madde 14. — Karı IKbica malları hakkında eşler 

ikametgâh, ıveya evlenme anındaki millî hukuklar-
dan (birini seçe'bUirıler; 'böyle bir seçim yapılmamış 
olanı hallerde kan koca malları hakkında eîvflenme 
anındaki müşterek rnıMî 'huikuk, müşterek bir millî 
hukukun bulunmadiğı tellerde, evlenme anındaki 
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müşterek ikametgâh 'hukuku, bu da bulunmadığı tak
dimde, .malların buliundulğu yer hukuku .uygulanır, 

Evlenmeden sonra yeni bir müşterek hukuka sa
hip olan eşler, ülçünc'ü kişilerin hakları saklı kalmak 
üzere, bu yeni hukuka .tabi olabilerler. 

ıBaşkan; 
Rıfat ıBAYAZIT 

Üye 
INecip IBİLİGB 

Bankanvekilıi 
|M. Fevzi UYGUNER 

«Üye 
,S. Feridun GÜRAY 

Üye 'Üye 
Abdullah 'Pulat GÖZÜ'BjÜYÜK Serda KURTiOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Verilen bir önergenin Genel Kurulumuzca dikkate 

alınması kabul edilmişti. Yeni madde, dikkate alınan 
önerge İstikametinde hazırlanmıştır. Bu maddeyi oy
larınıza sunuyorum. ıKa'bul edenler... Etmeyenler... 
Ma'dde kabul» edilmiştir. 

Yine il 7 nci madde, (Komisyonumuzca müzakere-
ısiz ıgeri alınmış bulunmakta idi. Yeni'den düzenlenen 
şekliyle okutuyorum. 

ıSahih Olmayan Nesep : 
(Madde 17. — Tanıma, tanıyanın tanıma anında

ki millî hukukuna tabidir. Nesebi sahih olmayan ço
cuk ile baba arasındaki kişisel ve malî ilişkilere ba
banın millî hukuku, çocuk ile ana arasındaki kişisel 
ve malî ilişkilere ise ananın millî hukuku uygulanır. 

ıBaşkan 
Rıfat ıBAYAZIT 

Üye 
INecip /BİLGİÇ 

Bankanvekilıi 
M. Fevzi UYGUNER 

Üye 
IS. Feridun GÜRAY 

Üye 
Halil ERTEM 

IBAIŞJKİAİN — İBu madde müzakere edilmemiş bu
lunuyordu. Madde üzerinde söz almak isteyen sayın 
üyemiz?.. Yok. 

İBu maddeyi yeni şekliyle 'oyunuza sunuyorum. 
.Kabul edenler... Etmeyenler... M adide kabul e'dil-
mı işitir. 

26 ncı madde, kabul edilen bir önerge istikametin
de, «Haksız iktisap» deyiminin kullan ılıması sure
tiyle Komisyonumuzca tekrar düzenlenmiş bulun
maktadır, okutuyorum. 

Haksız İktisap : 
Madde 26. — Haksız iktisap bir hukukî 'ilişkiye 

dayanıyorsa, bu ilişkinin tabi ofduğu hukuk, ictiğer 

hallerde haksız iktisabın gerçekleştiği yer hukuku uy
gulanır. 

IBaşkari Başkanvekili 
Rıfat IBAYAZIT M. Fevzi UYGUNER 

İÜye Üye 
,S. Feridun IGÜRAYİ Necip BİLGE 

BA$KAN — ,Bu ma'ddeyi okunduğu şekliyle oy
larınıza sunuyorum. [Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmıiştir. 

Madde 27yyi okutuyorum, 

İL (KISIM 

Milletlerarası Usul Hukuku 

I - BÖLÜM 

Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkfsi 

(Milletlerarası Yetki i 

IMADDE 27. — Türk IMahkemelerinİn Milletler
arası yetkisini, ilç hukukun yer itibariyle yetikti ku
ralları, tayin eder. 

'BAlSjKAN — Madde üzerinde söz İsteyen sayın 
üye?.. 

HAjMiZA EROGıLU — !Söz istiyorum Sayın Baş
kanım. 

•BAŞKAN — ıBuyurun efendim, 
HAlMıZA ER'OĞLU — Sayın Başkan, saygıde

ğer arkadaşlarım; 
İ27'nci madde, İkinci Kısmın bir maddesidir, 

«Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi» başlı
ğını taşımak'ta'dır. Hükümet .tasarısındaki şekil şu
dur : 

'«Milletlerarası Yetki : 
Madde '2ı7. — İç hukukun yer itibariyle yetki ku

ralları, Türk Mahkemelerinin Milletlerarası yetkisi
ni tayin eder.»; 

(Komisyondan ıgelen şekliyle Madde şu şekli almış
tır : 

l«Türk ^Mahkemelerinin Milletlerarası yetkisini, İç 
hukukun yer itibariyle yetki kuralları, tayini eder.» 

İKanaatimıce doğru olan, Hükümetten gelen şekil
dir. (Komisyonun bize getirmiş olduğu şekliyle bu 
Madde, Türk mankemelıerinin milletlerarası yetkisini 
!tam 'değerlendirememektedir. 

Madde ile ilgili 'gerekçe okunduğu zaman, orada 
da görüldüğü üzere, Türk mahkemelerinin ımıM-etler-
arası yetki'sinin niçin Türk hukukundan geldiği açık'-ı 
ça ifade edilmektedir. 
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27'nıci Maddemin îCoımisyomda kabul edildiği şek
lin anlamı âdeta Türk mahkemelerinin milletlerarası' 
yetkisi, miHetlerarası hukuktan .geliyormuş anlamını 
vermektedir. 

Gerçek ışüdur: Yangı yetkisi, Devlete hâs 'bir yet
kidir, .Devlet bunu, egemenliğinin uygulandığı alan
da geçerli sayar, Egemenliğin uygulandığı alanda 
mahkeme yetkileri uygulanır. Yer itibariyle mahal 
İtibariyle yetki, bunu ifade eder. Türk mahkemde-
rinin de milletlerarası yetkisi, yer itibariyle yetkili ol
masından ileri ıgelmektedir. Bu yönüyle iç hukuk, 
milletlerarası hukuka atılf yapmaktadır; milletlerara
sı hukuk, iç hukuka atıf yapmamaktadır. Bazı hal
lerde milletlerarası hukuk, iç hukuka atıf yapar. Şöy
le ki: Milletlerarası bir andlaşmamn onaylanması hu
susunda yetkili organ iç hukukla tayin edilir. Bu 
milletlerarası hukukun, iç hukuka 3Japmış olduğu bir 
atiftır. 

Burada, Türk mahkemelerinin yetkisi midletleraıra-
st hukuktan değil, iç hukuktan geldiği için, bu ne
denle Tasarınım Hükümetten gelen şekli kanaatimce 
daha doğrudur., 

Saygılarımla arz ederim. fflAlkışlar), 

IBIAİŞKİAİN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Madde üzerinde ısöz almak isteyen başka üye

miz var mu efendim?.. 

ATALAY PBKÖZ — Söz istiyorum Sayın 'Baş
kanım. 

ıBASJKAN •— ıSayın PekÖz, buyurun efendim, 
ATALAY ıPEKOÖZ — Hukuk dilinde «Milletler

arası hukuk», «Millî hukuk» kavramları vardır. 

IBASJKAN — ıSayın (Pek'öz, bir noktayı bu vesî  
leyde !ilfade etodkte zaruret hissediyorum!. Tutanak 
Müdürlüğü, bir evvelki celsede yapılan konuşmala
rın büyük bir kısmınım, yerinde yapılan konuşmalar 
nedeniyle teybe geçmediğini ifade etmektedir. Bu 
itibarla mülahazanız uzun ise... 

ATALAY POKIÖZ — Çok kısa efendim, 
IBAjŞKAN — lO zaman çok yüksek ıse'sle rica edi

yorum. Çünkü ıteybe geçmediği ifade ediliyor., 
ATALAY PEKİÖZ — Hukuk dilinde sadece 

«Milletlerarası hukuk», «'Millî hukuk» kavramları 
vardır. Bunun yanında «Dış hukuk», ı«lç hukuk» di
ye uydurma kavramlar yoktur. Madde metninde yer 
alan «İç hukuk» deyiminim «Millî hukuk» olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ediyorum. Yazılı önergemi 
de hazırlamaktayım.! 

Teşekkür ederimi., 

!BA|ŞIKıAN — Madde 'üzerinde süz almak isteyen 
başka bir üyemiz?.. Yok. 

ıKbmisyonun görüşünü rica ediyorum,, 
ADALET ıKOMiHSYONıU (BAŞİKANVMliİ M. 

FEVZİ OYGUNBR — ISayın (Başkan, değerli üye
ler;) 

Görüştüğümüz !27'ncl maddenin gerekçesini şöy
le bir gözden »geçirecek olursak, 27 mci maddenin ge
rekçesinin son cümlesinde; «Bu nedenle Türk mahke
melerinin milletlerarası yetkisinin İÇ hukukun yer iti
bariyle yetki kurallarıyla te'spit edileceği öngörülmüş
tür.» denilmektedir. Yani bu cümle nazarı itibara 
alındığında, Komisyonca düzenlenen metin gerekçey
le tam bir intibak halimdedir., 

(Diğeri yandan, ı«|İç hukuk» tabirine bir arkadaşı
mız takıldılar.. İBiız burada milletlerarası bir hukuk 
düzenliyoruz. Yani Milletlerarası Özel Hukuk ve 
Usul Hukuku kurallarını vazediyoruz. 

Simidi burada söz konusu olan yeni bir ayırım çı-1 

kıyor ortaya. §unu kabul etmemiz ıgerekir ki, bu 
tür düzenleme; yani Milletlerarası Özel Hukuk ve 
Usul Hukuku düzenlemesi ilk defa yapılmaktadır. İlk 
defa 'geldiği için huzurlarınıza, burada birtakım alışıl
mamış deyimler, alışılmamış kavramlar yer alabilir. 
Bu bakımdan Milletlerarası Hukuk, iç hukuk ayırı
mı bu özellikten gelmektedir. Yani huzurlarımızda 
bulunan, ıgötfüşüılrnıek'te olan Milletleararası Özel Hu
kuk ve Usul Hukuku Kanununun özelliğimden gel
mektedir. Çünkü burada birçok deyimiler (geçmekte
dir. ©unlardan bazıları, ı«Millî Hukuk», «Türk Mah
kemeleri», «Yabanıcı Hukuk» veya «Babanın âfca-
metgâhı hukuku», «Çocuğun ikametgâhı hukuku» 
yahut «Ananın ikametgâhı hukuku» gibi birçok de
yimler geçmektedir. 

İşte bu deyimler arasında, Türk mahkemelerinin 
milletlerarası yetkisinin iç ıhukukununı yer itibariyle 
ye'tki kurallarıyla tespit edileceği, şeklindeki düşün
ce oldukça açık bir şekilde ifade edilmiştir. IBu mad
denin değiştirilmesini gerektirir bir ıcihet bulunma
maktadır. Komisyonumuz maddenin aynen kabulünü 
arz eder. 

ISaygıiarımıla. 

•BAjŞKAİN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner, 
iSaym Ergin, buyurun efendim., 
FBRÜDÜN ıHRDTN — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Hatırlarsınız, yakın bir geçmişe kadar dünyada 

dominyon idareleri, manda yönetimlinde ülkeler, ya
rı bağımsız hukukî muhtariyete sahip topraklar bu-1 
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lunmate'taydı. Örneğin; ibir ülke İngiltere'nin siyasî 
egemenliği akındaydı; ıfaikat 'bu ülkede uygulanmak
ta olan hukuk İngiliz hukuku değildi, kendi iç huku
kuydu. Fransa'ya bağlı olan bazı topraklar, siyasî ba
kımdan Fransa legemenliği altında olmakla beraber, 
orada uygulanan hukuk gen'e o toprakların iç huku
kuydu. «tç hukuki» tabirinin, teriminin bazı yerlerde 
kullanılması ;bu sebepten ileri 'gelmektedir. 

Diğer ibir deyimle, iç hukuk kendine göre ayrı 
bir hukıuik 'düzeni 'olmakla beraber, 'bir mıillî hukukun
dan, ıslöiz edilmeyen Veya söz edilmesi istenmeyen ül
kelere tatbik edilen bir durumdu. Türkiye için böy
le bir durum söz konusu olamayacağına göre, tercih 
edilmesi icap eden terim millî hukuk terimidir zan
netmekteyim., 

'Kaldı ki, Hükümet Tasarısındaki madde hiç bir 
karışıklığa ve hiç bir hata işlemeye imkân bırakma
yacak açıklık ve netliktedir. Eğer Hükümet Tasarısı
nı kabul edecek olursanız, o 'vakit mesele kendiliğin
den halledilmiş 'olacaktır. Tasarının ig:erekçesinde kul
lanılan «ıîç hukuk» tabiri oldukça eski sayılmayacak 
bir ıgeçmıişinı hukuk sahasında bıraktığı ve izleri dün
yadan artık ısilinmeye yiüfc tutmuş olan koşulların bir 
kalıntısından ibarettir. 

Teşekkür ederim. ı(1A]ıkı;şlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergin. 
Komisyon adına ıSayın Öözülbüyük, buyurun efen-' 

dim. 
ADALET ıKJOMflSYOİNU ADINA lAİBDUL-

LAH PULAT GÖZÜBÜYlOK — Pek Muhterem 
Başkan, çok değerli arkadaşlar; 

Maalesef burada bu hukukun ve bu hukuka da
yalı müspet, ya'salaşmak üzere bulunan nizamın ma
hiyetinin (iyi anlaşüamadığı intibaını edindim!, özür 
dilerim., 

Simidi, yüksek müsaadeleriyle Tasarının ü'nci mad
desini arz ediyorum':, 

ı«Madde 1. — Yabancılık unsuru taşıyan özel 
hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde uygulanacak hu
kuk, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, ya
bancı 'kararların tanınması ve tenfizi bu Kanunla dü-
zendenmiştir,»i 

«.Madde 2. — Hâkim, IflHangi hâkim?.. Tüıtk hâ
kimi) Türk /Kanunlar ihtilafı kurallarını (Yani bu 
!Kanunu, ileride »Kanun olacak bu hükümleri) ve bu 
kurallara göne ye'tkÜİ olan yabancı hukuku (Yetkili 
olan, tabire dikkat buyurun) resen uygular...»/ 

Görülüyor ki değerli arkadaşlar, burada «Millî» 
tabiri yerinde değildir ve asla 'mümkün değildir. 'Bu

rada söz konusu olan yalnız millî hukuktur, Mülî 
hukuk izait hâkimin tatbikle mükellef olduğunu ka
bul edeceğimiz, etmekte bulunduğumuz hükümlerdir. 
Mesela; (nafaka, alacak, Vasiyetname, ilamın infazı 
ve saire yalnız bizim.' kanunlarımıza göre değildir. 
O Vasiyetnamenin muteber olup olmadığı, yok ev
lenme, yok nişanlanmanın şu veya bu şekilde netice
leri bakımından hâkim, tarafların millî hukulkuna 
da müracaat edecek. 

Görülüyor ki, yalnız Türk hukuku değil, Türk 
hukuku ile 'birlikte yabancı kişilerin, gerçek Ve tüzel
kişilerin şalhıslarıyla ilgili; yani hususi hukuk hakla
rı ile ilgili hususları da nazara alınacaktır. 

IBu durumda mıillî hukukltan fazla, ondan ayrı, on
dan başka hükümler de vardır. Bu sebeplerle «tç hu
kuk» tabiri bu maksatla Jconulmuşitur. 

Saygılarımla arz ©derim. 
BAŞKAN — Teşekkür 'ederim Sayın Gözübüyük. 
;Buyurun Sayın Akyol., 

ŞENER AİKJYOL — Sayın Başkan; 
217 nci maddede geçen >«iTç hukuk1» deyimimi 

Muhterem Genel Kurul, esasen Tasarının daha yu
karıdaki bir maddesinde, '2 nıoi maddenin üçüncü fık
rasında itirazsız bir şekilde ve zannediyoruımı oybir
liği ile kabul etmiştir. Orada «Uygulanacak yaban
cı hukuk...» Affedersiniz efendim, 

Tasarıda «tç hukuk» tabiri vardır. Bunun yerine 
kurallar konulmuştur. 

«'Millî hukuk» denilmesindeki 'sakınca şurada
dır: Bu (Kanunda millî hukuk bir özel müesseseyi ifa
de ediyor; «Ahkâmı şah)siye millî hukuka tabidir» 
diyor. Millî hükuık o manada kullanılıyor. Burada 
eğer iç hukuk kullanılmak isteniliyorsa bunun yerine 
belki bir başka ifade bulmak lazımdır; ama ben iç 
hukuk deyiminin burada bir sömürge deyimi olarak 
kullanılabileceğini zannetmiyorum, Devletler husu
si hukukunda biz bunu yıllardır kullanıyorduk. Bir 
sömürge edebiyatı yaptığımız kanısında da değilim. 
tç IhaJkuik yerleşmiş bir tabirdir. Böyle kalmasında, 
maddenin anlaşılır olması bakımından fayda vardır. 
İlk cümlem zannediyorum bir zühule dayandı, Tasa
rıda Varmış. 

Teşekkür ederim. 

•NECİP .BİLGE — Sayın 'Başkan, bir noktayı izah 
eUmek istiyorum. 

(BAŞKAN *— ıBuyurun efendim. Buyurun Sayın 
Bilge. 

ADALET (KOMİSYONU ADINA NECİP (BİL
GE — Sayın (Başkan, değerli arkadaşlar; 
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Madde metninde 'kullanılan «İÇ hukuk» tabirinin, 
«Millî hukuk» şeklinde değiştirilmesinin uygun olma
yacağı düşüncesindeyim. Çünkü, bazı kanunlar veya 
hükümler vardır (ki, onlar millî hukukumuzdur; ama 
iç hukuk değildir. Faraza, diğer devletlerle olan iliş
kilerimizde ortaya çıkan sözleşmeler.. Onlar, burada 
onaylanıp geçiyor Ve onlar millî (hukukumuz olu
yor; ıfakat tatbikatı dışarıdadır, genellikle içeride de
ğildir. 

HAMZA EROĞLU — İçeride ide olabilir.: 
lAlDlMJET K(>M(İİSY(>NU ADINA -NECİP IBİ'L-

ÖE •— llçeride 'olan da vardır; ama dışarıda olan 
da vardır. Halbuki ı«ilç hukuk» deyince sadece Tür
kiye'nin kendi hukuku anlamıma, kendi iç hukuku an
lamına gelir. 

Bu itibarıla; yani «Millî hukuk» tabiri, biraz ev
vel Şener Akyol arkadaşımızın da belirttiği gibi, di
ğer manalarda da kullanılimıaktadıır; evlenmede, nişan-ı 
ılanmada, şunida bunda.. Tarafların millî ihukukları; 
yani bir yabancı hukuk da bazen millî hukuk anla
mında kullanılmaktadır. Halbuki burada, kullanılma
sı İcap eden hukuk tabiri İç hukuk, Türkiye'nin 
kendi içinde olan hukuktur. Yoksa, umumi manası 
ile bir millî ıhukuk şeklinde değildir.-

(Bu itibarla, «İç hukuk» tabirini «Millî hukuk» 
kelimesi ile değiştirecek olursak bazı yanlış anlama
lara sebebiyet vermiş olabiliriz. Bu itibarla, «İç hu
kuk» tabirinin yerinde kalmasının uygun olacağı ka-
nısındayımı. 

Takdir 'Yüksek Heyetindir. 
IBAIŞJKAN — Teşekkür ederini Sayın Bilge, 
vMadde üzerinde ısiöz almak isteyen?... 
•SÜLEYMAİN ıSIRİR'I İKIİRÜALI — .Sayın Baş

kanım, ben bir şey sormak istiyorum., 
İBAIŞJKJAN — Buyurun (Sayın ıKırcalı. 
.SÜLEYMAN \Smmi ıKURCALI — Sayın Ko

misyon acaba bu maddeyi tercüme edilmiş şekliyle 
mi almıştır? Öyleyse, bu tercüme edilen metinde iç 
hukukun karşılığı ne şekildedir? Acaba bir açıkla
mada bulunabilirler mi? 

BAJŞKİAN — Teşekkür ederim. 
ıSayın Peköz, buyurun, 
ıNEGİP BİLGE — Sayın Başkan... 
BAŞKİAN — (Efendim, ıSayın Peköz konuştuktan 

sonra söz vereceğim., 
Buyurunuz. 
ATALAY ıPEfKÖZ — /Sayın Balkan, değerli ar

kadaşlarım;1 

Miiizakene etmekte olduğumuz Kanunun adı, 
«Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hak

kında Kanuın Tasarı'sı» dır. Bunun mütenazırı, millî 
özel ıhukuk ve millî usul hukukudur. Bunun ötesinde 
iç hukuk, dış hukuk tarzında bir tabir, hukuk lisanın
da yoktur.. 

Nitekim), Kanunun kabul etftiğimiz diğer madde
lerinde, umumiyetle «Türk hukuku» deyimi yer al
mıştır. Özellikle ı22'nei maddede de «Millî hukuk» 
tabiri tarafınızdan kabul edilmiştir. 27 nci maddede 
yer. alan «flç hukuk» tabirinin başka türlü bir izahı
na yahut da millî hukuktan .farklı bir manaya gelişi
ne dair beni tatmin edici bir açıklama Komisyondan 
gelmemiştir. 

Bu itibarla önergemin kabulü istirhamı ile saygı
lar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

;BAI$KIA'N — Teşekkür ederim ıSayın Peköz. 
(Buyurun Sayın lEroğltu., 

HAMZA EROĞÜU — Sayın Başkan, saygıde
ğer arkadaşlar; 

Ben burada 27 nci maddenin Hükümet'ten ge
den sekilinin daha uygun olduğunu ifade etltiğim za
man, Sayın Komisyon ISÖzcüs'ü Ankadaşım!, benim 
ileriye sürdüğüm noktayı nazarım yerinde olmadığı
nı (ifade ile bir konuya değindiler; «Biz burada mil
letlerarası hukuk kurallarını düzenliyoruz» şeklinde 
açıklama yaptılar. Bu doğru değildir efendim. 

Biz, milletlerarası hukuk kurallarını düzenleye
nleyiz. Milletlerarası 'hukuk kuralları milletlerarası 
andlaşmalarla 've milletlerarası örlf ve âdet kuralla
rıyla düzenlenir. Yalnız bir tek devletin rızasıyla, bir 
tek devletin arzusuyla düzenlenmez. Milletierarası 

-özel Ihukuk kuralları bugün milletlerarası planda, 
milletlerarası mahiyette olan kurallardır. O kuralıları 
biz bu düzenleme ile kendi iç (hukukumuza aktarmak
tayız. Burada milletlerarası hukukun iç hukuka re
feransı, ,atfı söz konusudur. 

'Bunların arasında Türk mahkemelerinin yetkisi 
konusuna gelince: Bu yetkinin menşei İÇ hukuka, 
millî hukuka dayanır. Türk hukukuna dayanır, Türk 
toplumunun Devlet olarak şahsiyet kazanması esa
sına dayanır. 

Bütün bu yönleriyle, önergemde de belirttiğim 
üzere, Hükümetten gelen şekliyle maddenin aynen 
kabulünü arz ve rica ediyorum, 

Saygılarımla. 
iBAİŞKA'N — (Teşekkür ederim .Sayın Eroğlu. 
Madde üzerinde söz almak isteyen başka üyemiz 

var mı? 
MEHMET 'VBLÎD ıKÖRıAN — ,Söz İstiyorum. 
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©AŞKİAN —Sayın (Konan, buyurun efendim. 
M'EHMÎET VELtD İKORIAN - - Sayın ©aşkan, 

Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 
Üzüntüyle bir 'şeyi belirltimek isterimi ki, devletler

arası hukuk düzenini tarizim eden bu 'Kanun Tasa
rısı önıümüze gelinceye ikadan, biz zannediyorduk ki, 
55 yaşına gelmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümetimde 
ıkendi kanunlarımızı yapacak bir duruma artık gel
mişiz... 

iBu ıKanumun müzakeresine başladığımız günden 
şu ana kadar konuşmacılarım çoğu, Türkçesini bula-
mıaîdıkllan Fransızca, Almanca terimleri veyahut 
Fransızca veya Almanca kelimelerin karşılığını yer
leştirdikleri bir kanun huzurumuza getirdiler. iBu 
bizim mıillî bünyemize hangi ölçülerde yakışır, bu 
bizim 55 yılda katettiğimiz merhalenin hangi ölçüde 
ilmî 'küfayetini kanıtlar, ispat, eder?.. Cidden üzüntü 
ve tereddüt içerisindeyim., 

Türkiye'de, Devletlerarası Hususî Hukukunu Tan
zim Eden Kanun, rnlsakı millî hudutları içerisindeki 
hadiseleri ktendi kanunî hükümlerine göre yürü'tme 
İmkânı veren bir IKanundur. Dıştaki ülkelerin kanun
larına göre hareket e'tmeyi hiç bir zaman, hiç bir mııil-
iet kendi ülkesinde .tatbik etmemiştir ve Türk Mil
letli de ..hiç bir zamanı tatbik etmeyi kabul edemez. 

'Biz bumu yaparken, Ikendi bünyemizdeki ve ken
di hudutlarımız içerisindeki doğacak hukukî ihtilaf
ların kaymağını, menşeini ive usulünü tespit etmek 
iiçin kanunu yapıyoruz. (Bu kanunu yaparken ne ya
pıyoruz?.. Dıştaki kanunları alıyoruz; 1926'daki .Me
denî Kanun gibi, Türk Ceza Kanunu gibi ve ona 
mümasil diğer kanunlar gibi, bazı maddeleri tercüme 
edip, buraya getirmeye iktifa ediyoruz. Bu, bizim 
bünyemize uymaz arkadaşlar. 55 yaşındaki Türkiye' 
de birçok şeyler değişmiştir. 50 milyon nüfuslu' Tür
kiye Cumhuriyeti Devleti vardır. Elbetteki onun ken
disine hâs kanunları, k'endi millî örf ve âd'detlerini, 
kendi aile yapısını, kendi miras nizamını düzenleyen 
kanunları olacaktır., 

«İç hukuk» diyoruz. Çok 'rica ediyorum sayın ho
calarımdan ve sayın üstatlarımdan; bugüne kadar 
«'tç hukuk» terimlini biz kullandık mı?.. Türk Mede
nî Kanunu vardır, Türk Ceza Kanunu Vardır, Türk 
Anayasası Vardır; «îç hukuk» diye bir şey yoktur 
arkadaşlar. 

NECİP IHİLGE — ©unların hepsi iç hukuktur.. 
ÎBAtŞKlAN — Müsaade edin efendim. 

. MEHMET VEIİD IK0RİAN — Hepsi iç hukuk
tur, ama hepsi Türkiye'de tatbik edilen kanunlar

dır. Türkiye'de tatbik edilen iç hukuk değildir. Tür
kiye'de dış hukuk tatbik edilmez ki, iç hukuktan bah
sedelim; 

'İç hukukun yer itibariyle yetki kuralları, Türk 
Mahkemelerinin milletlerarası yetkisini tayin eder. 
Bu ne demektir?.. Türk Milletinin yapacağı kanunlar, 
dışarıdaki kanun ne (olursa olsun, yabancılara tatbik 
edilir. Şu halde, Türk Millî Kanunu tatbik edillir. İç 
hukuk 'değildir. Çok rica ederim. Takrirlere saygı 
besliyorum. Her konuşmacı arkadaşımın konuşması-' 
na saygı besliyorum; ama varlığımızı da inkâr et
mek yoluna gitmeyelim. Franlsızcası buymuş, bunun 
karşılığında bunu getirdik... 'Ona lüzum yok karde
şim,, Türkçesini bul getir, niçin Fransızca'sına gidi
yorsun, ne düzumu var?.. Kendi bünyene göre mad
demi yap. Mutlaka m'otamo oradan mı getirmek lâ
zım?.. 

Sizden istirham ediyorum!, bu bizim Milletlerarası 
Hukukta dış ülkelere karşı hükümranlık hakkımızı 
en çok belirtecek olan ciddî bir Kanundur. Her ke
limenin üzerinde hassasiyetle durmanızı bilhassa ri
ca ediyorum, saygılar sunarım. (Alkışlar). 

©AŞKİAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Madd'e üzerinde slöz almak isteyen başka üye?.. 

Buyurunuz Sayın Tan., 
TURGUT TAİN — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
©aştan beri ilgiyle izlediğim tasarı ve üzerindeki 

tartışmalar sırasında şimdiye kadar 'söz almak iste
medim. 

Bazı deyimlerin seçiminde titiz davranılmasını çok! 
iyi anlıyorum. Yalnız, bu titizlik çok aşırı ölçüde ol
duğu takdirde, özellikle hukuk dilini de fakirleşltir^ 
•mıe iSbnucunu yaratabiliriz, ©ir diğer sakıncası da, 
dil konusunda gösterilecek titizliğin Genel Kurulda 
yapılmasının yaratacağı sakıncalar vardır; Tasarının 
bütünlüğü açısından. İBu tür tartışmaların daha çok 
(Komisyonda yapılmasında yarar vardır. 

Son tartışılan konuda ilk delfa Tasarı üzerinde söz 
almak gereğini duydum. ©endenı önce Söz alan üye
ler ve değerli hocalarımız belirttiler; «tç hukuk» de
yiminin kullanılmasında ben de yarar olduğu kanı
sındayım. Çünkü, «tç hukuk» 'deyimini tamamen red
dettiğimiz takdirde, ilerisi için hukuk dilini fakİrîeş* 
ıtirrrie ve bazen gerekli çözümleri bulamamayla kar-ı 
§ı karşıya kalabiliriz. 

Sayın Necip ©ilge Hocamızın açıklamasına katı
lıyorum. Çünkü, iç hukuk, dış hukuk ayrımı Vardır. 
©ir örnekle açıklamak isterim. Özellikle sön yılarda 
kurulmuş olan uluslararası örgütler, ki, bunların en 
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önemlisi ve Milletlerarası Hukukta özellik taşıdığı 
herkes tarafından kabul edilen Avrupa Toplulukla
rı IK »misyonu dur. Üyeler anilaşma yapmışlarıdır, 'üye 
olmuşlardır ve !bu anlaşmada, 'bu Topluluğun bazı 
organlarının yaptıkları işlemlerin ken'di üç hukükla-
rınida otomatik olarak uygulanacağım kabul etmiş
lerdir. Yani, Avrupa Toplulukları Komisyonu bir 
yönetmelik çıkarır, 'bu İtalyan hukukunda, ayrıca 
İtalyan hukukuna alınması için bir işlem yapılması
na gerek olmadan (doğrudan doğruya uygulanır. Bu
nun çeşitli örnekleri vardır. Bu ülkelerde yargı organ
ları !bu sorunlarla 'karşı karşıya kalmışlardır. Örne
ğin; Avrupa Toplulukları IKomÜsıyonu şeker (fiyatını 
tespit etmiştir li'ye ülkelerde, buna karşılık İtalyan 
hukukunda, 'diyelim ki, 'bakanlar kuruluna şeker fi
yatını Itespİt yetkisi verilmiştir, mahkemenin önlüne 
iş geldiği zaman taraflar iddiada bulunmuşlardır; 
«'Siz, bizim bakanlar kurulunun tespit ettiği şeker fi
yatını uygulayamazsınız. Çünikü, Komisyonun tes
pit ettiği fiyat 'vardır Ve onun doğrudan uygulanma
sı söz konusudur, onu uygulamak zorundasınız.» de
mişlerdir. ©azen milî mahkemeler hangisini uygula
yacağız diye 'tere'ddlült içinde kalmaktadırlar Ve Top
luluk Adalet Divanından yorum kararı istemektedir
ler., 

Onun için 'bu itlür sorumlar vardır ve iç hukuk de
yiminin kullanılması bu t'ür sorunları çözebileceği 
kanısıridayımı. Arz ederim., 

.Saygılarımla. l(Alkışlar)., 

IBAİŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın Tan. 
Madde üzerinde söz almak isteyen başka sayın 

üye var mı?.. 
ADALET KıOMJSYöNU ADINA AİBDUL-

UAIH PfUDAfT IGÖ^ÜBUYÜİK — Var efendim, 

/BAŞKAN — IKomisyon adına Buyurunuz Sayın 
'GÖzübüyük. 

ADALET KOfMfİlSYONlU ADINA 'ABDUL
LAH PULAT IÖÖZİÜBOYOK — Muhterem 'Baş
kan, Pek muhterem arka'daşlarımr,' 

Hükümeitçe hazırlanan Tasarının baş tarafında 
temas edildiği üzere, bu Tasarı «La Haye Devletler 
Hususi Hukuku Konferansı», «Uluslararası Kişi 
Halleri Komıisyonu» ^Avrupa Konseyi» ve «(Birleş
miş 'Milletler» belgelerine, Vesikalarına atfen ve isti
naden hazırlanmıştır-

;JBu itibarla, 'Sayın Hamza Eroğlu arkadaşımızın 
buyurduğu gibi, bu milletlerarası hukukî mahiyet ta
şıyan metinlerden alınmıştır. IBunun tıpkısını Türk 
Ceza Kanunundaki 'bir maddeyle arz edeyim: 

La Haye'de kalpazanlığın önlenmesine dair önce 
ve sonra; en son 1950 tarihlnlerıiride bir toplantı bir 
konferans oldu ve orada bir anlaşma imza edil
di. Bu andl'aşma gereğince Wıi\>ün. devletler, başka 
devletlerin hukukuna ilişkin menfaatlerini koruyu
cu hükümleri kendi Ikanunlların'da almak durumun
da kaldı., 

Türk Ceza Kanununun 3119 ncu maddesini misal 
olarak arz ©diyorum; bu, kalpazanlığa, para sahte
kârlığına dairdir. 

İMadde — 31191: Yukarıki maddelerde yazılı olan 
fiiller devletin veya yabancı bir devletin parasının! 
kıymetten düşmesini mucip olmuş veya dahilde veya 
yabancı memleketlerde devletin veya parası taklit 
edilen yabacı devletin itibarını tehlikeye düşürmüş 
ise hlükmiolunacak cezaya asıl cezanın altında birin
den yarısına kadar zam olunur.» 

Görülüyor ki, milletlerarası antlaşmalarda yer 
alan Ve Devletimizin de imza edip bir Kanunla tas
dik ettiği andllaşmalar gereğince kanunlarımıza hü
kümler girebilir ve girmektedir. Bu itibarla, >«tç hu
kuk» denilince, (Özür dilerim tekrar huzurunuzu iş
gal ettiğim için. İMaksat, hizmiet etme'k Ve muhteremi 
arkadaşlarımızı aydınlatma vazifesini eksiksiz ola
rak yapmak irade ve niyetliyle maruzatta bulunuyo
rum.) ırnıillî hukuk zait millî mercilerce uygulanma
sı gereken hükümler kastedilmektedir. Bu itibarla, 
«îMillî hukuk» denilince, ondan ayrı tatbiki gereken, 
şuradaki para kalipazanlığınjda olduğu gibi, 'bu ol
masa idi, biz kabul etmese idik, Türk Ceza Kanu
nunda da yer almasa İdi, Türk hâkimi, bir FVansız! 
Frank'ının taklidi, sahteciliği hadisesinde Türk Ce
za Kanununun bu 'kalpazanlığa ait maddelerini na
sıl tatbik edebilirdi?., (fşte, omun tatbikini sağlamak 
maksadıyla buraya hükümler ıkbnulmustur. 

İBu huzurunuza getirilmiş olan Tasarıda da, bi
raz evvel başka arkadaşlarımızın da ifade 'buyurduk
ları 'gibi, millî hukuk dışında, mesela nişanlanma, 
evlenme vesaire, bu ıhususflaru'a vesayet, veraset gibi 
hükümlerde hangi hukukun tatbik edileceği gÖste-
riimliştir. IBunları biz göstermek; yani bir kanunla 
kabul etmek mecburiyetindeyiz. Kabul etmezsek, 
milletlerarası aridlaşmalarda yer alan hususları ka
bul edip, iç hukuk kavramıyla, deyimiyle kanunla
rımızda yer vermezsek, hâkimlerimiz 'tatbik edemez. 
İBu itibarla; bilmem arz edebildim mi, «İç hukuk» 
tabiri daha geniştir; yani iç hukuk, millî hukuktan,, 
daha ıgeniş bir tabirdir. (Millî hukuk ayrıdır, 'iç hu
kuk ayridır. Millî hukuk kendi ülkemizde, kendi 
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memleketimizde, (kendi Devletim tein bir nizamıdır, 
iç 'hukuk ise, milletlerarası andlaşmalardan ikti
bas edilerek yetkili merci 've makamlar önünde tat
bikine imkân vermek maksadıyla kabul edilen 'hü
kümlerdir. 

IBilml yorum, anlatabildiysem; 'hürmetlerimi arz 
ederim. (Alkışlar). 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübü-< 
yük. 

SÜLEYMA'N SIRlRI ıKLRDALI — Bir 'küçük 
açıklama da bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efen'dim. Lütfen yüksek 
sesle izah ediniz. 

jSÜLEYİMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, 
ben öyle anlıyorum ki, bu milletlerarası hukukun 
karşılığı Türik Hukukudur, rnıililî hukuk değil. Nite
kim, «Türle Hukuku» dersek, ihtilafın tümüyle çö
zümleneceğini sanıyorum. (Kanunun 2'nei maddesin
de de «Türk Hukuku» deyimini biz kabul etmiş bulu
nuyoruz. «Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümle
rinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilememesi 
Ihalinde, Türk Hukuku uygulanır». 'Burada da söy
lenecek Olan budur eifendı'm. «Türk Hukukunun yer 
itibariyle yetki 'kuralları, tayin eder.» İzninizle de
ğişikliği okuyorum. (Bu sebeple iç hukuk dış hukuk 
diyeceğimize «Türk Hukuk» hem millî hukuku, hem 
milletlerarasında Türkiye'nin kabul etmiş olduğu hu
kuku ifade eder, Türk Kanunlarını ifade eder, Türk 
Hukukunu ifade eder. Bu sebeple «İç hukuk» yerine 
(sanıyorum (Komisyonca da kabul edilebilir) «Türk 
Hukuku» demekle yukarıdaki maddelere paralellik 
bakımından isabet olacağı kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, esasen bu husus
ta bir önerge bulunmaktadır. 12 arkadaşımız bu mad
de üzerinde söz almış ve mütalaalarını açıklamışlar
dır. Müsaade ederseniz önergelere geçelim. 

lADAUHT BA/KANLIĞI TEMSİLCİSİ KEİMA-
LETTiN ALlKÂŞÎFOĞLU — Müsaade eder misli
niz Sayın Başkanım, Hükümet olarak bir açıklama
da bulunayım. 

BAŞKAN — ıB uy ur un efen'dim. 
ADALET (BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KEMA-

LETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Sayın Başkan, değer
li Üyeler; 

Sayın Necip Bilge, Sayın Abdullah Gözübüyük 
«İç hukuk» konusuna işaret etitiler ve ayrıntılı bir şe
kilde meseleyi vurguladılar. iç hukuk, bir cümle ile 

ifade etmek 'gerekirse, millî hukukun atıf yapabilece
ği dış; yabancı hukuk kuralılarını da kapsayan bir 
kavramdır. Simidi ben, ayrıca elimde çok değerli ar
kadaşlarımın çıkarttığı «Açıklamalı Uygulamalı İki
li ve Çok Taraflı Uluslararası Özel Hukuk Sözleş-
ımesbnden de ülç tane misal Vermek istiyorum. 

Efendim, bizim taraf olduğumuz bir Kanun Var, 
okuyorum başlığını: 

«Hukukî ve Ticarî IMevzutla A'dlî Mahkemie Dı
şı Evrakın Yabancı .Memleketlerde Tebliğine Dair 
Sözleşmenin Onanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun.» ıKanun numarası 14183 Kabul tarihi 
9 . 9 . 197(1. 

Sayın Başkanım!, değerli üyeler; 
Bunun US nicü maddesinde, ayrıca Evlilik ıMalları 

Rejiminde Uygulanacak Sözleşmenin 7 <nci maddesin^ 
de, ayrıca Evlilik bağlarının Tanınmasına Dair Söz
leşmenin 3 ve 5 nci maddesinde bu deyim vardır. 

Saygıyla arz ediyorum. 
iBAŞKİA'N — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Atalay IPeköz. 

ATALAY ,PEKJÖZ — Sayın Başkanım yerimden 
arz edeyim. Sadece Genel Kurula bir hatırlatmada 
bulunmak istiyorum yüksek müsaadenizle. 

iKabul ettiğimiiz Tasarının 2, 4, 5, 9, 10, !1'1, İ2, 13, 
17, 18, 120, 211 ve 2i2 nci maddelerinde israrla «Türk 

Hukuku»ndan, «Millî Hukuk»dan bahsediHmiştir. 
Hiçbirinde «iç Hukuk» kelimesi geçmemektedir. Bu
nun açıklanması yapılmadığı müddetçe benim öner
gem geçerliliğini muhafaza edecektir, 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu husustaki önergeleri okutuyorumi: 

Sayın Başkanlığa 
Tasarıdaki 27 nci maddenin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ederim. 
(İsmaiJı Hakkı DEM'İRBL 

IMadde 27. — Türk Hukukunun yer itibariyle 
yetki kuralları Türk Mahkemelerinin milletlerarası 
yetkisini tayin eder. 

BAŞKAN — Sayın Hamza Eroğlu'nun öner
gesi var, okutuyorum. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Demirel'in öner
gesine katılıyorum. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz; bu önergeyi mua
meleye koymuyorum, Sayın Eroğlu, Sayın DemirePin 
önergesine katılmaktadır. 
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Sayın Peköz'ün önergesini okutuyorum. 
Yüksek iBaışkanlığa 

Hukuk dilinde «Milletlerarası Hukuk», «Millî 
Hukuk» kavramı vardır. 

'«Dış Hukuk», «iç Hukuk» kavramı yoktur. 
IBu itibarla '«İç Hukuk» yerine Millî Hukuk» de

yiminin maddede yer almasını arz ve teklif ediyorum. 
Saygılarımla. 

Atalay PBKÖZİ 

İBAŞKAN — Sayın Peköz buyurun. 
ATALAY PEKÖZ — ©fendim, önergemi ge

riye alıyorum ve «Türk Hukuku» deyimine katılı
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Peköz önergesini geri alıyor 
ive Sayın Demirel'in önergesinde ifade ettikleri 
«Türk Hukuku» deyimine katıldıklarını ifade edi
yorlar. 

IKo-misyonun önerge üzerinde düşüncesini rica 
ediyorum. Bu önerge ile iki şey yapılıyor; bir tanesi, 
«iç Hukuk» deyimi yerine «Türk Hukuku» kullanı
lıyor. Diğeri de, Hükümetin Tasarısındaki mevcut 
maddenin aynen kabulü isteniyor. 

Buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ M. 

FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hak
kında Kanun Tasarısının 27 nci maddesine kadar 
oldukça iyi bir tempo ile geldik; (fakat bu maddede 
arkadaşlarımızın gösterdiği, belki de haklı 'bir titiz
lik nedeniyle, epey zamandan beri müzakeremizi, 
tartışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Bazı arkadaşların, Kanunun iyi hazırlanmadığın
dan veya bizim Ibu Kanunu hazırlayacak seviyeye 
gelip gelmediğimizden bahsettiğine şahit olduk ve 
üzüntümüzü beyan etmek isterim. 

Şimdi, burada bir husus var. Bu müzakeresini 
yaptığımız IKanun Tasarısı, 1977 yılında ilk olarak 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı Millet-' 
l'erarası Münasebetler Enstitüsünde ele alınmış ve 
gerekçede de ifade edildiği gibi, La Haye'de ive di
ğer Batılı devletlerle yaptığımız birtakım sözleşme
lerin ışığı altında hazırlığına başlamıştır. 

Bu çalışmalara Bakanlığımız, (İstanbul'a temsilci 
göndermek suretiyle iştirak etmiş ve bu aşamadan 
ısonrıa çalışmalar Ankara'ya alınmış ve Ankara Hu
kuk 'Fakültesi bünyesinde oluşturulan geniş kapsam
lı bir komisyonda tekrar konu ele alınmış ve mem
leketimizde bu tarz bir kanunun yeni ele alınması; 
yani büyük bir boşluğun doldurulma gayreti ve he

yecanı içerisinde çalışmalara Ankara Üniversitesi 
Hukuk fakültesinde devam edilm'iş ive orada da bazı 
aşamaları, ilerlemeler kaydedilmiştir. 

Daha sonra konu, Adalet Bakanlığında tekrar 
ele alınmış ve Bakanlık içerisinde oluşturulan bir 
komisyon, konuyu yeniden incelemiş, konu üzerinde 
durmuş ve son şeklini vererek, Hükümet Tasarısı 
olarak Meclisimize sevk edilmiş bulunmaktadır. 

5 yıl gibi uzun bir zamandan beri, üzerinde titiz
likle durulan, her kelime üzerinde titizlikle duru
lan bir Kanun Tasarısı huzurlarınıza getirilmiş bu
lunmaktadır. Biz demiyoruz ki, bu, en mükemmeli
dir., noksansızdır. Öyle 'bir iddiamız olsaydı, zaten 
bu tip tasarıların Yüksek Heyetlerinin huzurlarına, 
Meclislere gelmesine gereik kalmazdı. Bunu ıdaha da 
olgunlaştırmak, daha da iyiye götürmek için huzur
larınızda bulunuyor; nitekim yüksek katkılarınızla 
daha önceki maddelerde birçok gelişmeler olmuş-' 
tur, yenilikler getirilmiştir ve düzeltmeler yapılmış-' 
tır. Bunların hepsi son derece normaldir ve kanunun 
daha da iyi çıkması için yapılan çalışmalar, sarfe-
dilen gayretlerdir. 

Ş/imdi burada münakaşa konusu edilen; «İç hu
kuk» meselesidir. Daha evvel de arz ettiğim gibi, bu 
Kanunun bünyesi içerisinde birçok terim geçiyor; 
«Millî Hukuk» terimi geçiyorı «Türk Hukuku» te
rimi geçiyor, «Yabancı Hukuk» terimi geçiyor; 
çünkü bu, aynı zamanda Türk Hukukunun yabancı 
hukukla ilişkisini tespit ediyor; yani bazı hallerde 
Türk hâkimi, yabancı hukukun uygulanmasına da 
karar verebilecek, gene Türk Hukukunun uygulan
masına karar verebilecek, gene burada ifade edildiği 
gibi, eğer yabancı hukukla ilişkisi varsa, İç huku
kun da burada uygulanmasına karar verebilecek. 

Bu bakımdan bu terim, çıok özel bir maksatla 
getirilmiştir. Eğer başka maddelerde «Türk Huku
ku» terimini kabullenmişse; yani bir kavram karga
şalığı değil de, orada öyle icap etmiştir. Diğer bir 
maddede ı«Millî Hukuk» denmişse, orada öyle icap 
etmiştir, burada da «İç hukuk» denmiştir ve bura-
dada çok özel bir deyim olarak Hukukumuza gir
mek üzeredir; tabiî kabul buyurulursa. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, böylece önergeye 
katılmadığınızı ifade ediyorsunuz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
M. FEZVİ UYGUNER — Katılmıyoruz Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
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ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KBMA-
LETTÎN ALİ KÂŞİFOĞLU — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan, arz etmiştim. 

'BAŞKAN — Efendim Sayın Demirel'in önerge
sini bir daha okutalım ve dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylamak durumundayız. Tekrar okutuyo
rum : 

(Sayın Başkanlığa 
Tasarıdaki 27 nci maddenin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ederim. 
İsmail Hakkı DFJMİREL 

,«'MADDE 27. — Türk Hukukunun yer itibarıyla 
yetki kuralları, Türk Mahkemelerinin milletlerarası 
yetkisini tayin eder.» 

'BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmamaktadır; bu itibarla dikkate alınıp alın
maması hususunu oylayacağım. Önergenin dikkate 
alınmasını kabul edenler... Önergenin dikkate alın
masını kabul eltmeyenler.. 

Bir daha oylamak zorundayım. Dikkate alınma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin 
dikkate alınması kalbul edilmiştir. (Alkışlar) 

!Bu itibarla, önerge ile birlikte maddeyi Komisyo
na veriyorum. 

Madde 2)8'i okutuyorum : 
Türk'lerin Kişi Hallerine İlişkin Davalar : 
MADDE 28. — Türkiye'de ikametgâhı bulun

mayan Türk vatandaşlarının kişi hallerine ilişkin 
davaları, ikamet ettikleri ülke mahkemesinde açıl
madığı veya açılamadığı takdirde Türkiye'de yer 
itibariyle yetkili mahkemede, bulunmaması halin
de iligilinin Türkiye'de sakin olduğu yer, Türki
ye'de sakin değilse Türkiye'deki son ikametgâhı 
mahkemesinde, oda bulunmadığı 'takdirde Ankara 
Mahkemesinde görülebilir. 

»BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
üyemiz?..-

ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİ
DUN GÜRAY — Efendim kısa bir maruzatım var. 

BAŞKAN — iBuyurunuz efendim buyurun. 
ADAUET KOMİSYONU ADINA !S. FERİ

DUN GÜRAY — Son satırda «o» dan sonra ge
len «da» ayrı yazılacak efendim. 

ıBAŞKAN — Son satırda «o» ile «da» ayrıla
cak. 

Madde üzerinde söz almak isteyen sayın üye
miz?.. Buyurun Sayın ıBanaz. 

REİMZİ BANAZ — 'Burada son kelime «igörüle- t 
bilir.» deniyor. Bu görülmeyebilir de, anlamını j 
taşımaktadır. Yetkili mahkemenin belirlendiği bu j 
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I Danışma Meclisi Başkanlığına 
28 nci maddenin sonundaki «görülebilir» keli-

I meşinin «görülür» olarak' değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

'Remzi Banaz 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Banaz. 
REİMZİ BANAZ — Sayın Başkanım, Danışma 

I Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
I 218'nci maddede bahis konusu olan açılmış 'bir da-
I va vardır. «Türkiye'de ikametgâhı bulunmayan Türk 
1 vatandaşlarının kişi hallerine ilişkin davaları ikamet 
j ettikleri ülke mahkemesinde açılmadığı veya açılama-
l dığı takdirde Türkiye'de yer itibariyle yetkili mıafhîke-
I mede, bulunmaması halinde i'lgifoin Türkiye'de sa-
I 'kin olduğu yer, Türkiye'de sakin değilse Türkiye'deki 

t maddede «görülür» olarak değiştirilmesi ve amir 
I hüküm haline getirilmesi gerekir. 
I (BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Komisyota?,.-

ADALET KOMİSYONU ADINA S, FERİ-
I DUN GÜRAY — İhtiyaridir, iğörüşe katılmıyoruz. 
I BAŞKAN — İhtiyari bir hüküm olarak getiril-
I meşini düşünüyorsunuz. 
I Başka bir mütalaa yok. Bu madde üzerinde 
I Komisyonun... 

HAMZA BROĞLU — Yalnız bir sorum var 
efendim. 

BAŞKAN — 'Buyurunuz Sayın Eroğlu.< 
HAMZA BROĞLU — Şimdi arkadaşımız haklı 

olarak sordu. Son fıkrada: «...Türkiye'de sakin 
değilse Türkiye'deki son ikametgâhı mahkemesinde, 
o da bulunmadığı takdirde, Ankara Mahkemesin
de görülebilir.» deniyor. Ankara Mahkemesinde 
görülebilir, iihltiyariliği söz konusu edilse, başka bir 
ihtimal var mı? Lütfen cevaplandırsınlar, eğer «gö
rülür.» olmuş olsaydı, daha mantıki bir sonuca va
rılmış olurdu. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİ

DUN GÜRAY — Açılamaması halleri de mevcut
tur Sayın Başkanım, o bakımdan bu kelime kul
lanılmıştır. 

BAŞKAN — Başka bir mütalaa?., 
REMZt BANAZ — Önergem üzerinde konuş

mak istiyorum Sayın 'Başkanım. 
BAŞKAN — Önergeniz üzerinde konuşmak is

tiyorsunuz, önce okutayım sonra söz vereyim. 
Sayın Banaz'ın önergesini okutuyorum: 
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son ikametgâhı mahkemesinde, o da 'bulunmadığı tak
dirde Ankara Mahkemesinde görülebilir.» deniyor. 

ıŞimldi burada, ihtiyarîlik balhils konusu değildir; 
mutlaka Ibir mahkemede bu dava görülecektir. O ne
denle, İhtlimaller sayılmış, «Şu şartta bu mahkemede, 
o olmazsa bu mahkemede, o olmazsa bu mahkemede 
görülür,» deniyor. Bunun aksi varit değildir ve müm
kün değildir. 

Bu nedenle, amir ıbir hükümdür, yetkili mahkemeyi 
'belirlemektedir, «görülür» olarak değiştirilmesi gerek
mektedir, 

Arz ederim. '(Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Önerige üzerinde söz almak isteyen?.. Hükümet, 

'buyurunuz efendim. 
ADALET BAKANLIĞI TEMıSİLCtSİ KBMA-

LETTİN AIİIKÂŞÎFDĞLU — Sayın Başkan, değer
li üyeler; 

Burada görülüyor ki, muhtelif alternatifler var
dır. Eğer o kişi için yabancı bir memlekette dava 
açılmışsa, artık Türkiye'de şu veya bu yerde görül
mesi söz konusu değildir. O nedenle, «-görülebilir» 
şeklinde (bağlanmıştır. Elbette ki, orada açılmaması 
halimde veya açılamaması halinde, mesele Türkiye'de; 
•müzakere edilip neticelendirilecektir. 

Burada önemli 'bir ayrılık getirdik. Bizim Hukuk 
Usulü Mulhakemeleri (Kanunumuzun H8'nci maddesin
de, «Türkiye'de ikametgâhı bulunmayan Türk tebaası 
Türkiye'de sakin değilse, ahkâmı şahsiye noktasından 
Türkiye'de son ikametgâhı mahkemesine ve bulunma
dığı halde Ankara Mahkemesine tabidir.» denıilmiiştir. 

Görülüyor ki, burada getirilen düzenleme, tama
men Hukuk Usulü Muhakemeleri K'anununun 1'8'nci 
maddesini daha da (genişletmiştir. Yani bu Türk va
tandaşına ille de Türkiye'de dava açma mecburiye
tini getirmemiştir. Eğer bu İsviçre'de ise ve İsviçre'de 
dava açalbıilirse, artık Türkiye'de dava açması iç'iın 
kendisi zorlanmayacaktır. Ancak, orada açmadığı ve
ya açamadığı takdirde, o zaman Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanunumuzun 18'nei maddesi amir bir hü
küm olarak ortaya çıkacaktır. 

(Saygıyla arz ediyorum.. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ıHAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, izin venir I 

misiniz?.. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Eıroğlu, 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, Hükümet 

Temsilcisi, mevcut maddenin olduğu gibi kabulünü 
mü istiyor? 

IBAŞKAN — Evet efendim. 
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HAMZA EROĞLU — Öyleyse müsaadenizle söz 
istiyorum. 

IBAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, sayın ar

kadaşlarım; 
Şimdi maddeyi birlikte okuyalım. Maddeyi bir

likte okumakta şu fayda Var; madde çeşitli alterna
tifler getirmiştir, ama sırayla getirmiştir : «Şu bu
lunmadığı halde bu uygulanacak, bu bulunmadığı 
halde bu uygulanacak...» diye. 

Şimdi, rica ediyorum; «Türkiye'de ikametgâhı bu
lunmayan Türk vatandaşlarının kişi hallerine ilişkim 
davaları, ikamet ettikleri ülke mahkemesinde açılma
dığı veya açılamadığı takdirde Türkiye'de yer itiba
riyle yetkili mahkemede (Bulunmaması halinde birinci 
şık yer itibariyle yetkili mahkemede; ikinci şık, bu) bu
lunmaması halinde ilgilinin Türkiye'de sakin olduğu 
yer, Türkiye'de sakin değilse TürkiyeVİlefci son ika
metgâhı mahkemesinde, o da bulunmadığı takdirde 
Ankara Mahkemesinde görülebilir.» deniHmektedir. 

Sıralamaktadır; buna göre son muhakeme açılıp 
görülen yer, Ankara Mahkemesidir, Buna göre, mad
demin sonundaki «görülebilir» değil, «görülür» dür. 
Nitekim buna uygun, Sayın Hüküimet Sözcüsünün 
ifade etmiş olduğu 1'8'nci madde de bu maddeyle 

tezat halinde değildir; tam'amen buna uygun bir 
şekilde ifade edilmiş bulunmaktadır, ©en özellikle 
sordum, ,«Sayın Hükümet Sözcüsü bu açıklamasından) 
sonra bu maddenin kabulünü mü, yoksa reddini mi 
talep etmektedir?» diye. Reddini talep ettiğini ifade 
edince, bu varılan mantık dışı, gayrimantıkî sonucu 
bilhassa belirtmek için açıklama yapmak züranluğuhu 
duydum. 

(Bir ide şu var muhterem arkadaşlar; dava nedir?..; 
Bir ihtilafın mahkemeye intikal ettirilmesi demektir. 
Mahkemeye Ibir dava intikal ettiği zaman, o dava o 
malhkemede görülür. Bu görülüş usulleri de sırayla 
maddede belirtilmiştir., 

Tekrar ısrar ve rica ediyorum, maddenin sonun
daki kelimenin «... görülür» şeklinde düzenlenmesi 
gerekmektedir. 

(Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Broğlu. 
İSMAİL ARAR — Bir sualim olacak Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aran 
<tSMAlIL ARAR — Efendim, Hükümet Temsil

cisinden sormak istediğim husus şu : «28 nci mad
denin olduğu gibi kalması» görüşünü İfade buyurur
larken, Hukuk Usulü Mulhakemeleri Kanununun 18 
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nci maddesinin amir hükmüne dayandılar. Halbuki, 
bu Tasarının 46 ncı maddesiyle, Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 1»8 nci maddesi kaldırılıyor. O 
zaman durum ne olacaktır?.. Lütfen onu cevaplandır
sınlar efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Arar. 
(Buyurunuz Sayın Alikâşi'foğlu. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KEMA-

LETTÎN ALİKÂŞİFOĞLU — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Zannediyorum kelam etmekte ıbir kusurum oldu; 
'bağışlayınız. 

(«Görülebilir» kelimesi şu şekildedir : Burada, 
daha başlangıçta ilgilinin İki yöne gitme hakkı vardır. 
Bir; 'bulunduğu yerde dava açalbillir. iki; açamadığı 
takdirde Türkiye'de dava açacaktır. Türkiye'ye yönel
diği zaman artık mutlaka ve mutlaka kaide işleye
cektir; beni bağışlasınlar. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzun 8 nci 
maddesi vardır. Burada, «'Her davanın, kanunda hü
küm bulunmadıkça açıldığı tarihte davalının Türk 
Kanunu Medenisi gereğince ikametgâhı siayılan yer 
mahkemesinde görülür.» Burada İkilem kullanması, 
daha başlangıçtaki İki seçenekten 'birisini seçmeye yö
neliktir. Bağışlasınlar, yoksa iş, Türk mahkemelerine 
geldiği zaman, ikametgâhı mahkemesinde görülecek
tir ve çözümlenecektir. Bu manadadır. 

îki; ikametgâhı yoktur, oturduğu yer mahkemesi 
mutlaka çözümleyecektir. O da yoktur, Ankara Mah
kemesi çözümleyecektir. 

O 'balkımdan, buradalki «görüle'biıliir» deyimi, mah
kemenin herhangi Ibir şdkilde 'blir davayı çözümle
mekten kaçması manasına değildir. Buradalki «görüle-
hilir» deyimi, daha başlangıçta seçmeye yönelik bir 
hususun 'belirlenmesi niteliğindedir. Biz de. Hükümet 
olarak, iş bizim mahkemelerimize yöneldiği zaman 
bunun manası «görülür» şeklinde kalbul ediyoruz. Bu
nu ıbu şekilde tavzihen arz ediyorum. 

Sayın Arar, lütfettiler bir konuda bir yanılgımı 
da vurguladılar. Senelerce bu tasarı üzerinde çalışan 
Ibir yetkili olarak söylüyorum, bu Tasarı bir tercüme 
tasarısı değildir. Hiç 'bir zaman ve bu Tasarı inanın 
dünyaya misal olacalktır. Bu tür kanun tasarısı, ka
nun yoktur dünyada. Katkılarımızla bu, dünyaya em
sal olacak bir Tasarıdır. Arada sırada «Tercüme edil-
Idli» deyimleri kullanılıyor. Asla tercüme edilmiş bir 
Tasarı olarak huzurunuza gelmemiştir bu. 

Şimdi buradaki 18 nci madde, evet kaldırılıyor; 
kaldırılırken de yerine hüküm getiriliyor. Hüküm de 

•buradalki hükümdür. Evet, ikametgâhı bulunmayan 
kişi, bulunduğu yerde dava açabilir. Olmadığı takdir
de, {1'8 nci maldde gidiyor) açamadığı takdirde Türki
ye'ye dönecektir. Türkiye'ye döndüğü anda da bizim 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzun 8 nci 
maddesi ve diğer maddeleri kesinlikle yürüyecektir. 
Yoksa, 'bir hâkim, açılan bir davaya 'kesinlikle bak
mak medburiyetinıdedir, karara bağlamak mecburiye
tindedir. Bu, genel kaidedir. 

Saygıyla arz ediyorum. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İMEHMET AYDAR — Söz rica ediyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Aydar; önerge üzerinde 'bu

yurunuz., 
'MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
'Madde, bir kesinliği değil, İhtiyarî bir durumu or

taya getirmektedir. Oysa, bir mahkemenin kendi önü
ne gelmiş olan 'bir davaya bakabilmesi, hele uluslar
arası ilişkileri de kapsayan bir konuda reddetme im
kânı da veren bir şekilde tertip edilmiştir. Sadece An
kara mahkemesinde görüleibilir değil, !bu ihtiyariliğin 
maddenin taimamına teşmil edilmesi lazım gelir. 
Şöylece; 

Türkiye'de ikametgâhı bulunmayan Türk vatan
daşlarının kişi hallerine ilişkin davaları ikamet ettikleri 
ülke mahkemesinde açılmadığı veya açılamadığı tak
dirde Türkiye'de yer itibariyle yetkili mahkemede gö
rülebilir. Oysa, görülür; çünkü alternatifi kalmamış
tır ve Türk mahkemesine gelmiştir. Hükümet Temsil
cisinin 'beyan ettiği gibi, «Orada görüleceği için bu
rada görüleibilir» diyor. Orada görülmediği için bura
da görülür. Aslında konu budur. 

Önergeye katılıyorum. «Görülebilir» kelimesinin1 

«Görülür» şeklinde mutlaka tashih edilmesi lazım ge
lir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. ı 
Buyurun efendim. , 
ADALET KOMİSYONU ADINA NECİP BİL

GE — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
(Usul Hukukunun görev ve yetkiyle ilgili kısımları 

dolayısıyla bazı izahatta bulunacağım için özür dile
rim. 

Mahkemeler bakımından iki türlü durum vardır. 
Birincisi görev; yani Ibir işin muayyen bir neviden ol
ması dolayısıyla muayyen bir nevi mahkemede görül
mesi. (Sulh mahkemesi, asliye mahkemesi veya tica
ret mahkemesi gibi.) Bu, görevle ilgilidir ve kamu 
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düzenindendir. Binaenaleyh, burada 'kamu düzeni ol
ması dolayısıyla taraflar başka ihir mahkemeye mü
racaat edemezler; ancak görevli olan (mahkemeye mü
racaat etmeleri lazım gelir. Görevli olan mahkemeye 
müracaat etmezse, mahkeme kendisini görevsiz bu
lursa reddeder; yani görev bakımından reddeder, gö
revsizlik kararı verir. 

Bir 'de yer itibariyle yetki söz konusudur. Burada 
söz konusu olan, yer itibariyle yetkidir. Gerçi asliye 
mahkemesinde açacak; ama Ankara Asliye Mahke
mesinde mi, yoksa İstanbul Asliye Mahkemesinde mi 
veya îzmir Asliye Mahkemesinde mi?.. Memleketimiz
de bizim kanunlarımızda ve genellikle diğer memleket
lerin kanunlarında da yer itibariyle yetki kuralları 
genel olarak kamu düzeninden değildir; ama kamu 
düzeninden olan haller vardır. Faraza, gayrimenkul-
lerle ilgili davalar gayrimenkulun 'bulunduğu yer mah
kemesinde açılır, başka yerde açılamaz; ama diğer 
davalar başka yerde de açılabilir. Alacak-borç dava
sında taraflar kendi aralarımda bunu icabımda ya ön
ceden tayin edeblirler, esasen yer itibariyle yetkili 
olan mahkemenin dışında başka bir mahkemeyi önce
den tayin edebilirler veyalhutta sonraldan açılan bîr 
davanın yetkili 'bir mahkemede açılmamış oümasıoa 
rağmen karşı taraf itiraz eitmez, sükûtla geçişti
rir, o zaman mahkeme davaya bakar. Aslında yetkili 
değildir, ne borcun doğduğu yer, ne borcun ifa edil
diği yer vesaire, kanunlarda bunlara ait hükümler var
dır. 

!tşte 'burada da söz konusu olan şey budur, yer iti
bariyle yetki. Faraza, ikâmet ettikleri üılke mahke
mesiinde açabileceği gibi, icabında Türkiye'deki bir 
yerde de davayı açabilir. O zaman mahkeme (Yani, 
bu borç ilişkisine veya ona benzer bazı ilişkilere ait 
ioılan şeylerde) yetki kuralının kamu düzeninden olma
dığı hallerde, taraflardan birisinin yetkisiz olan bir 
mahkemede dava açmış olmasına rağmen karşı taraf 
itiraz etmez, itiraz etmeyince o mahkeme davaya ba
kar. 

IBu itibarla, buradaki ihtiyarilik meselesi esas iti
bariyle davacılar bakımından söz konusudur. Onlar 
istedikleri yerlerde açabilirler. Eskiden kişi hallerine 
ilişkin olan davaların muhakkak Türk mahkemesinde 
açılması icap ederdi, bu davalar yabancı mahkeme
lerde açılamazdı. Açılıp da orada karar alınsa bile, 
Türkiye'de tanınmazdı bu, kabul edilmezdi, ile gelip 
Türkiye'de dava açmaları icap öderdi. Halbuki, şim
di bu hükümle, yabancı memlekette bulunan kimse
lerin yabancı memlekette ikâmet ettikleri yerde veya 

sakin bulundukları yerde oranın kurallarına uygun 
bir şekilde oranın mahkemelerimde dava açmaları im
kânı tanınmış bulunmaktadır. Orada dava açtıkları ve 
netice aldıkları takdirde bu karar Türkiye'de de ta
nınır.. 

Almanya'da bulunan kimselerin mesela boşanma 
davasını ila Almanya'da açmaları şart değildir, orada 
açabilirler; ama gelip Türkiye'de de açabilirler. Es
kiden bu mecburi idi, zorunlu olarak bu davayı Tür
kiye'de açması lazım gelirdi. Halbuki bugün bu mad
de, yabancı memleketlerde bulunan vatandaşlarımızın 
işlerini kolaylaştırmak, onları masraftan kurtarmak 
için orada da dava açma hakkım vermektedir. Orada 
açmadığı takdirde, gelip Türkiye'de de açabilir. 

Buradaki «Görülebilir» den maksat; esas itibariy-
l'e davanın açılalbilmesiyle ilgilidir. Dava açıldıktan 
sonra aritık mahkeme davaya bakmak zorundadır; 
meğer ki, karşı taraf yetki itirazında bulunsun. Yetki 
itirazında bulunmadığı takdirde mahkeme davaya 
bakar. Yetki itirazında bulunursa, o zaman kendisi
nin yetkisiz olup olmadığını tetkik eder; yetkisizse, 
davayı sırf yetkisizlik dolayısıyla reddeder; yani yetki
sizlik kararı verir. 

İşte bu itibarladır ki, burada «Görülebilir» tabiri 
kullanılmış bulunmaktadır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi var, okutuyo

rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Yeterliğin oylanmasını say

gılarımla arz ve teklif ederim. 
Abbas GÖKÇE 

BAŞKAN — Sayın GÖkçe'nin önergesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Sayın Remzi Banaz'ın önergesini tekrar okutuyo
rum. 

(Remzi Banaz'ın önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Bu önergeye Hükümet ve Komis
yonumuz katılmamaktadır. Bu itibarla dikkate alı
nıp alınmamasını oylamak durumundayım. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
genin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

28 nci maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle; yal
nız son satırdaki «oda» kelimesinin ayrı yazılması 
kaydıyla oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 27 nci madde Komisyondan gelmiş
tir. Genel Kurulun dikkate alınmasını kabul ettiği 
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istikamette madde tekrar düzenlenmiştir, okutuyo
rum. 

«Milletlerarası Yetki : 
MADDE 27. — Türk Hukukunun yer itibariyle 

yetki kuralları Türk Mahkemelerinin Milletlerarası 
yetkisini tayin eder.» 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

29 ncu maddeyi okutuyorum : 
Yabancıların Kişi Hallerine ilişkin Bazı Davalar : 
MADDE 29. — Türkiye'de ikametgâhı bulun

mayan yabancı hakkında vesayet, kayyımlık, hacir, 
gaiplik ve ölmüş sayılma kararları ilgilinin Türkiye' 
de sakin olduğu yer, sakin değilse mallarının bulun
duğu yer mahkemesince verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
üyemiz?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Miras Davaları : 
MADDE 30. — Mirasa ilişkin davalar ölenin 

Türkiye'deki son ikametgâhı mahkemesinde, son ika
metgâhının Türkiye'de olmaması halinde terekeye 
dahil malların bulunduğu yer mahkemesinde de gö
rülebilir. 

BAŞKAN — 30 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen üyemiz?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Yetki Anlaşması : 
MADDE 31. — Yer itibariyle yetkinin kamu dü

zeni veya münhasır yetki esasına göre tayin edilme
diği hallerde, taraflar aralarındaki yabancılık unsu
ru taşıyan ve borç ilişkilerinden doğan uyuşmazlığın 
yabancı bir devlet mahkemesinde görülmesi konusun
da anlaşabilirler. Yabancı mahkemenin kendisini yet
kisiz sayması halinde dava yetkili Türk mahkemesin
de görülür. 

BAŞKAN — 31 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen üyemiz?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Teminat : 
MADDE 32. — Türk mahkemesinde dava açan, 

davaya katılan veya icra takibinde bulunan yabancı 
gerçek ve tüzelkişiler, yargılama ve takip giderleriyle 
karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere mah
kemenin belirleyeceği teminatı göstermek zorunda
dırlar. 

Mahkeme, dava veya takibin niteliğine ve duru
ma göre davacıyı veya takip isteğinde bulunanı 
karşılıklılık esasına göre teminat göstermekten muaf 
tutabilir. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üyemiz?.. 

FUAT AZGUR — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
32 nci maddenin son fıkrasından şu anlamı çıkar

dım ben : «Mahkeme, dava veya takibin niteliğine 
ve duruma göre davacıyı veya takip isteğinde bu
lunanı karşılıklılık esasına göre teminat göstermekten 
muaf tutabilir.» Buradaki «Tutabilir» deyiminin de 
ihtiyarilik ifade ettiği şüphesiz. 

Karşılıklı anlaşma olduğu halde, yani diğer dev
letle Türkiye Devleti arasında karşılıklı anlaşma ol
masına rağmen yabancı devlet tebaasını yine de mah
kemelerimizi bir karşılık göstermeye mecbur tutabi
lecek gibi geldi bendenize. O zaman bu anlaşmanın 
anlamı kalmıyor. Yani Türk Devletiyle başka bir 
devlet anlaşma yapıyor, davalarda karşılıklı olarak 
teminat göstermekten muafiyeti kabul ediyor; buna 
rağmen mahkememiz, Türk mahkemesi yine de di
ğer yabancı devlet tebaasından bir karşılık isteyebi
liyor. Bu, aradaki anlaşmaya aykırı olmuyor mu?.. 
Bunu anlayamadım, açıklanmasını istirham ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ M. 
FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Sayın Azgur, 32 nci maddenin son fıkrası hakkın
da bir tereddüt izhar ettiler. Burada, dikkat buyu-
rulursa maddede, «Mahkeme, dava ve takibin niteli
ğine...» deniyor, yani çeşitli faktörleri gözönünde tut
mak mecburiyetinde kalmıyor; «Dava ve takibin ni
teliğine ve duruma göre davacıyı veya takip isteğin
de bulunanı karşılıklılık esasına göre teminat göster
mekten muaf tutabilir.» Demek ki, burada mahke
me, takibin niteliğini de gözönünde tutacak. Bir fak
tör de bu. 

ikincisi, karşılıklılık esası sadece anlaşmalarla te
min edilmez, uygulamadan da çıkabilir. Yani karşı 
taraftaki millet, mesela Fransızlar, eğer Türklerin 
Fransız mahkemesinde dava açtıkları sırada kendi iç 
hukukları elveriyor da teminat yatırmaktan muaf 
tutuyorsa, uygulama orada böyleyse, biz de burada 
bu karşılıklılık esasına dayanarak muaf tutabiliriz. 
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Sırf anlaşmayla temin edilmez bu. Bu bakımdan, 
birinci faktör, yani takibin niteliği faktörü mahke
menin takdirine kalmış olduğu için, burada «Muaf 
tutabilir» tabiri kullanılmıştır. Bunu mahkeme göz-
önünde tutarak takdir yetkisini kullanacaktır. Yine 
mahkeme yabancı ülkedeki tatbikatı, uygulamayı da 
gözönünde tutmak suretiyle yine Türkiye'de dava 
açan yabancıyı mahkeme masrafı ödemekten yahut 
teminat göstermekten muaf tutabilecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, bir şey 

arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Divan Kâtibi ar

kadaşımız maddeyi okurken «Durumuna göre» diye 
okudular, burada «Duruma göre» ve sayın sözcü 
«Duruma göre» dediler. Fakat metinde «Mahkeme, 
dava veya takibin niteliğine» diyor, sayın sözcü «Ye» 
dediler. Ayrıca yine bize verilen metinde «Karşılık
lılık» şeklinde bir tabir var. Bunların lütfen düzel
tilmesini rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Metnin bir kere daha okunmasını 

mı istiyorsunuz?.. 
MAHMUT AKKILIÇ — Evet efendim. 
BAŞKAN — Söz almak isteyen başka bir üye

miz?.. Yok. 
Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(32 nci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Yabancı Devletin Yargı Muafiyetinden Yararla

namayacağı Haller : 
MADDE 33. — Yabancı Devlet özel hukuk mü

nasebetinden doğan hukukî ihtilaflarda yargı muafi
yeti tanınmaz. Bu gibi ihtilaflarda yabancı Devletin 
diplomatik temsilcilerine tebligat yapılabilir. 

BAŞKAN — 33 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üyemiz?.. 

Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, filvaki 

maddenin gerekçesinde bir açıklama var; fakat bu
na rağmen bir noktada tatmin olmadım. Lütfeder
ler, gerekçeyi biraz daha açarlarsa memnun olurum. 

BAŞKAN — Madde hakkında bir açıklama isti
yorsunuz?.. 

MEHMET AYDAR — Evet efendim. 
BAŞKAN — Komisyon bir açıklama yaparlar 

ise, arkadaşlarımız ona göre oylarını verecekler. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt M. 
FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Burada söz konusu olan, yabancı bir devlet, ken
dine göre milletlerarasında hükmî şahsiyeti bulunan 
bir devlettir. Yabancı devletin Türkiye'de (Misal ola
rak arz edeyim) özel hukuk münasebetinden doğan 
bir davası var. Faraza, bir tahliye davası, ne bile
yim ben, bir alacak, borç davası gibi bir dava olur
sa özel hukuk münasebetlerinden doğan, bu gibi hal
lerde kendilerine yargı muafiyeti tanınmıyor. Bun
lar hakkında dava da açılabilir, davaya da dahil edi
lebilir, bunlar dava da açabilirler ve bu şekilde Türk 
mahkemelerinde yargılanırlar. 

İkinci cümle : «Bu gibi ihtilaflarda yabancı dev
letin diplomatik temsilcilerine tebligat yapılabilir.» 

Ceza kovuşturmalarında bu tebligat yapılamıyor. 
Halbuki özel hukuk ilişkilerinden doğan davalarda, 
yabancı devletlerin Türkiye'deki temsilciliklerine teb
ligat yapabileceği hükmü burada açıkça yer alıyor. 
Yani burada hukukun genel prensipleri ayrılıyor, 
özel hukuk münasebetlerinde kendilerine tebligat ya
pılabilecek, yargılamaya davet edilebilecek ve ica
bet etmeleri halinde yargılanacaklar, icabet etmez
lerse yargılama gıyaplarında cereyan edecek usulüne 
göre ve yargılama sonuçlandırılmak suretiyle bunlar 
mahkûm edilebilecekler veya haklarını elde edebile
cekler. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, bir hu
susun açıklanmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Böyle bir durumda yar

gı sonucu, mahkûmiyet kararı olarak çıktığı takdirde 
bunun icrası nasıl olacaktır?.. La Haye Adalet Diva
nının da üzerinde durduğu bu konuda Sayın Hoca
mız da katkıda bulunurlarsa memnun olacağız. Çok 
hassas bir konudur, hukukumuza yeni giren, yeni 
konulmak istenen bir konudur. Bu bakımdan, icra 
hususu nasıl olacaktır, Bir açıklama yaparlar mı?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Uyguner. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ M. 

FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım; 
İcra hususu, şu hazırladığımız tasarının konusu 

ve kapsamı dışındadır. Bu hususta şu anda kesin ola
rak bir şey söylemek mümkün değil; ancak ben uy
gulamayı arz edeyim : 

Bu gibi hallerde daha ziyade Dışişleri Bakanlığı 
kanalıyla; çünkü karşımızda söz konusu olan yaban-
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cı bir devlettir. Yabancı devlet olduğuna göre, elbet- | 
te ki, bir yargı kararma saygı gösterecektir. Bu bren- I 
sip olarak böyle kabul edilir ve Dışişleri Bakanlığı
nın teşebbüsleriyle mahkûm edilen miktar, mesela bir I 
borçsa kendilerinden tahsil edilebilecektir; eğer bir I 
tahliye gibi bir konuş ise, o takdirde gene kendile
rinden Dışişleri Bakanlığı kanalıyla istenmekte ve 
kendileri de bu isteği genellikle («Genellikle» diyo
rum) yerine getirmektedirler. Aksi takdirde, o devle- I 
tin itibarı söz konusu olur. Bunu bütün devletler göz- I 
önünde tutmak mecburiyetindedirler ve uygulama j 
da bu yoldadır. I 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Tan, buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Efendim; 
Bu ifadede öznesi ile fiili arasında bir kopukluk 

var gibi görünüyor. Şöyle ki : 
Başlıkta «Yabancı Devletin Yargı Muafiyetinden 

Yararlanamayacağı Haller» diyor. Yani, yabancı dev
let yargı muafiyetinden yararlanamayacak. 

Maddeyi okuduğumuz zaman, öznesi «yabancı 
devlet, fiili «tanınmaz» Ya «Yabancı devlete tanın
maz» olması lazım yahut da «Yabancı devlet mua
fiyetten yararlanamaz» olması lazım. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ M. 
FEVZİ UYGUNER — Efendim; 

Sayın Tan haklıdırlar. «Yabancı devlete» olması 
daha uygun olacaktır. 

Komisyon olarak katılıyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Redaksiyonla ilgili bir ma

ruzatım olacak müsaade buyurursanız. 
İkinci cümlenin ayrı bir fıkra olarak yazılması 

daha uygun olur gibi gelir bana; çünkü bu ikinci 
cümle birinci cümlenin devamı değil. Birinci cümle 
yargı muafiyetinden, ikinci cümle tebligattan bahse
diyor. Çok ayrı konular. Ayrı bir fıkra şeklinde ya
zılırsa daha uygun olur gibi gelir bana. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Buyurun Sayın Uyguner. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ M. 

FEVZİ UYGUNER — Buna da Komisyon olarak 
katılıyoruz. Bir sakıncası yoktur; daha da iyi bir ifa
de tarzı olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın üyeler; 
33 ncü maddeyi «yabancı devlet» deyiminin «ya

bancı devlete» şeklinde düzeltilmesi ve ikinci cüm- 1 
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lenin satırbaşı olarak yazılması kaydıyla oylarınıza 
sunuyorum. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Bir önerge var Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim?.. Sayın Tosyalı, bu madde 
üzerinde mi?.. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Bu madde üzerinde. 
BAŞKAN — Lütfen zamanında verin. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Ancak yazdım Sa

yın Başkanım. 
BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili bir önerge var, 

okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

33 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

Madde 33. — Yabancı devlete, özel hukuk iliş
kilerinden doğan hukukî uyuşmazlıklarda yargı mua
fiyeti tanınmaz. 

Bu gibi uyuşmazlıklarda yabancı devletin diplo
matik temsilcilerine tebligat yapılabilir. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım 
müsaade ederseniz, 31 nci maddede «Münasebet» ye
rine «İlişki», «İhtilaf» yerine «Uyuşmazlık» kulla
nılmıştır. İki maddenin birbiriyle uyum halinde ol
ması için bu önergeyi takdim ettim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü rica edeyim. İsterseniz bir 

kere metni görün, ondan sonra mütalaa verin. 
ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 

GÜRAY— Müsaade var mı Sayın Başkanım?.. . 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 

GÜRAY — Önergeye katılamıyoruz; çünkü daha 
önceki maddelerde terimler itina ile seçilmiştir. Bü
tünlüğünü bozabilir kuşkusu ile karşı görüşteyiz; ka
tılamıyoruz. 

Arz ederim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Müsaade ederseniz 

31 nci maddeyi aynen okuyayım. 
BAŞKAN — Efendim, izah ettiniz. Komisyon 

da katılmadığını söylediler. Bir başka husus... 
LÜTFULLAH TOSYALI — «Kullanılmadı» di

yor. 31 nci maddeyi okursak açıklığa kavuşacaktır. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — «Yer itibariyle yet

kinin kamu düzeni veya münhasır yetki esasına gö
re tayin edilmediği hallerde, taraflar aralarındaki 
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yabancılık unsuru taşıyan ve borç ilişkilerinden do
ğan uyuşmazlığın...» «Borç ilişkilerinden doğan uyuş
mazlık», aynen böyle. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet efendim. Teşekkür ederim Sa

yın Tosyalı. 
Sayın Hükümet katılıyorlar mı?.. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSÎ KEMA-
LETTtN ALlKÂŞİFOĞLU — Efendim; 

Biz iyi takip edemedik. Özür dilerim. Bir daha 
okunursa... 

BAŞKAN — Önergeyi Hükümet Temsilcisine gö-
türünüz... 

ADALET BAKANLIĞI TEMSÎLCtSt KEMA-
LETTİN ALlKÂŞİFOĞLU — Sayın Başkan, arz 
ediyorum efendim. 

Biz sakınca görmüyoruz efendim. Bütünlüğünü 
bozacak bir durum yok. Sayın üyenin de işaret etti
ği gibi, bu «ihtilaf» kelimesi daha önce «Uyuşmaz
lık» olarak geçmişti. Zaten «Yabancı devlete» deyi
mini de Komisyon kabul etmişti. 

Biz, Hükümet olarak katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN —- Sayın Tosyalı, «Yabancı devlete 
özel hukuk münasebetinden doğan» ifadesinin «Ya
bancı devlete özel hukuk ilişkilerinden doğan» şek
linde değiştirilmesini ve aynı zamanda «ihtilaf» ke
limesinin «Uyuşmazlık» olarak değiştirilmesini ön
görmektedir bu önerge ile. Önergeyi okutmuş bulu
nuyorum. 

Komisyon önergeye katılmıyor; Hükümet Temsil
cisi katılıyor. 

Önergenin dikkate alınıp alınmamasını oyunuza 
sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması Genel 
Kurulca kabul edilmiştir. 

Bu itibarla, maddeyi önergeyle birlikte Komisyo
na geri veriyorum. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim. 
FUAT AZGUR — iki fıkramn ayrı ayrı yazıl

masını teklif etmiştim. 
BAŞKAN — Efendim; 
Sayın Tosyah'nın önergesi de esas itibariyle, iki 

fıkra olarak yazılmış. 
Buyurun Sayın Baturalp. 
RECAl BATURALP — Dikkate alınırken şu 

hususun da açıklanmasında fayda mülahaza ediyo
rum. 

33 ncü madde iki cümleden meydana geliyor. 
Birinci cümlede sertiz ve katıyız; ikinci cümlede ise, 
«Bu gibi ihtilaflarda yabancı devletin diplomatik 
temsilcilerine tebligat yapılabilir» diyoruz. Bu sefer 
de yumuşadık. Yani yapmasak da olacak. 

BAŞKAN — Sayın Baturalp, bunun için iki cüm
leyi, birbirini tamamlayan cümle değil, iki ayrı fık
ra olarak yazmış vaziyettedir önerge sahibimiz ve bu 
önerge kabul edilmiş bulunmaktadır Genel Kurulu
muzca. 

II - BÖLÜM 

Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tenfizi 
ve Tanınması 

Tenfiz Kararı : 
MADDE 34. — Yabancı mahkemelerden hukuk 

davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o Devlet Ka
nunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların Tür
kiye'de icra olunabilmesi yetkili Türk Mahkemesi ta
rafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır. 

Yabancı mahkemelerin ceza ilamlarında yer alan 
kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz ka
rarı istenebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 34 ncü madde kabul edilmiştir. 

Görev ve Yetki : 
MADDE 35. — Tenfiz kararları hakkında görev

li mahkeme asliye mahkemesidir. 
Bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kimse

nin Türkiye'deki ikametgâhı yoksa sakin olduğu mah
kemesinden, Türkiye'de ikametgâhı ve sakin olduğu 
bir yer mevcut değilse Ankara veya İstanbul mahke
melerinden istenebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?.. 

ADALET KOMİSYONU ADINA ABDULLAH 
PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın Başkan, cümle
nin «ikametgâhı, yoksa sakin olduğu yer mahkeme
si» şeklinde olması gerekir. 

BAŞKAN — Bu maddeyi «Türkiye'deki ikamet
gâhı, yoksa sakin olduğu yer mahkemesi» ibaresi 
şeklinde değiştirmek suretiyle maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tenfiz istemi : 
MADDE 36. — Tenfiz istemi dilekçe ile olur. 

Dilekçeye, karşı taraf sayısı kadar örnek eklenir. Di
lekçede aşağıdaki hususlar yer alır. 
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a) Tenfiz isteyenle, karşı tarafın ve varsa ka
nunî temsilci ve vekillerinin ad, soyadı ve adresleri; 

b) Tenfiz konusu hükmün hangi devlet mahke
mesinden verilmiş olduğu ve mahkemenin adı ile ila
mın tarih ve numarası ve hükmün özeti; 

c) Tenfiz, hükmün bir kısmı hakkında isteniyor
sa bunun hangi kısım olduğu. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
üyemiz?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Dilekçeye Eklenecek Belgeler : 
MADDE 37. — Tenfiz dilekçesine aşağıdaki bel

geler eklenir : 
a) Yabancı mahkeme ilamının o ülke makamla

rınca usulen onanmış aslı ve onanmış tercümesi; 
b) İlamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke ma

kamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onan
mış tercümesi. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz?.. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — «Onanmış tercü
mesi» nin, «Onanmış Türkçe tercümesi» şeklinde 
yazılmasının daha sağlıklı olacağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Komisyon katılıyor mu efendim?.. 

ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 
GÜRAY — Efendim, kelime fazla olabilir, ısrarlı 
değiliz, katılırız. 

BAŞKAN — Katılıyor iseniz, ona göre oylaya
cağım. 

(b) fıkrası, «İlamın kesinleştiğini gösteren ve o 
ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge 
ile onanmış Türkçe tercümesi» şeklinde ve aynı şe
kilde (a) fıkrasında da «Yabancı mahkeme ilamının 
o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı ve onan
mış Türkçe tercümesi» olarak değiştirilmesi kaydı 
ile bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tenfiz Şartlan : 
MADDE 38. — Yetkili mahkeme tenfiz kararı

nı aşağıdaki şartlar dahilinde verir. 
a) Türkiye Cumhuriyeti ile ilamın verildiği Dev

let arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaş
ma yahut o Devlette Türk mahkemelerinden veril
miş ilamların tenfizini mümkün kılan bir kanun hük
münün veya fiilî uygulamanın bulunması, 

b) İlamın Türk mahkemelerinin münhasır yet
kisine girmeyen bir konuda verilmiş olması, 

c) O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı 
tenfiz istenen kimsenin hükmü veren mahkemeye 
usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mah
kemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı 
bir şekilde gıyapta hüküm verilmiş ve bu kimsenin 
yukarıdaki hususlardan birine dayanan tenfiz isteğine 
karşı Türk Mahkemesine itiraz etmemiş olması, 

d) Hükmün kamu düzenine veya kamu yararı
na açıkça aykırı bulunmaması, 

e) Türklerin kişi hallerine ilişkin yabancı ilam
da Türk kanunlar ihtilafı kurulları gereğince yetki
li kılınan hukukun uygulanmamış ve Türk vatanda
şı olan davalının tenfize bu yönden itiraz etmemiş 
olması. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?.. 

Buyurun Sayın Evliya. 

HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, yanılmıyor
sam (e) fıkrasında birinci satırda «Türk kanunlar ih
tilafı kuralları» olması lazım gelir. Burada «Kurul
ları» olarak yazılmıştır. Arz ederim. 

BAŞKAN — (e) fıkrası «Türk kanunları ihtilafı 
kuralları» olacak. 

ADALET KOMİSYONU ADINA ABDULLAH 
PULAT GÖZÜBÜYÜK — Burada, «ihtilaf» keli
mesi de «Uyuşmazlık» olacak; biraz evvel kabul 
edildi. 

BAŞKAN — O zaman, Komisyon fıkrayı bana 
lütfen tekrar etsin efendim, (e) fıkrasını lütfedin tek
rar. 

ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİ
DUN GÜRAY — «Türklerin kişi hallerine ilişkin 
yabancı ilamda Türk kanunlaır ihtilafı kuralları ge
reğince...» 

BAŞKAN — «Uyuşmazlık» mı, yoksa «İhtilaf» 
mı?.. Hangisini kullanacalksınız?.. 

ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİ
DUN GÜRAY — «İhtilafı kuralları» 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
BAYAZIT — «Kanunlar ihtilafı.» 

BAŞKAN — Tamam efendim; «Kanunlar ihti
lafı». Bu itibarla, kalması zarureti var. 

FUAT AZGUR — Müsaadenizle Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; 
Yetkili mahkemenin tenfiz kararı verebilmesi 

için, (a) bendine göre Hükümet tasarısında, teamül
den bahsediliyor.: Bu konuda bir teamülün olması 
gerekiyor, tasarıda şartları saymış; fakat Komis-
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yonda, «fiilî uygulama» olarak değiştirilmiş. Fiilî 
uygulama ile teamül birbirine uymaz. Teamülde 
«Taaddüdi» vardır, «Temadi» vardır. Fiilî uygula
mada ise, tek uygulama takdir edilebilir. Yani, 
mahkeme bir başka mahkemenin tek icraatına göre 
tenfiz kararı verebilir. Halbuki, tek karar, tasarıya 
göre kâfi gelmeyebilir. Tasarıya göre «Teamül» 
arayacaksınız, yani «Temadü» arayacaksınız. Bir
den çok uygulama arayacaksınız. Acaba Komis
yonda neden değişti?.. Açıklanmasını rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Uyguner. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ M. 
FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

38 nci maddenin (a) fıkrasını «Türkiye Cumhuri
yeti ile ilâmın verildiği Devlet arasında karşılıklılık 
esasına dayanan bir anlaşma yahut o Devlette Türk 
mahkemelerinden verilmiş ilamların tenfizini müm
kün kılan bir kanun hükmünün veya fiilî uygulama
nın bulunması» şeklinde aldılc. Hükümet teklifinde 
bu, «Teamülün bulunması» şeklinde idi. Bunu Ko
misyonda uzun boylu münakaşa ettik ve bunun fiilî 
uygulama olarak kabulünü uygun gördük. 

Bunun nedeni ise, teamüllerin her zaman tes
piti mümkün değil. Yani, teamül nedir, bu de
vamlılık arz ediyor mu, nerede bitiyor?... Bunun 
yerine daha pratik bir hal çaresi olan, eğer karşı 
ülkede bir fiilî uygulama varsa, o takdirde bu fiilî 
uygulamaya biz de uyalım, dolayısıyla biz de kar
şılıklılık esasına dayanan uygulamamızı yapalım, 
şeklinde, işi hem daha belirgin hale getirdik, tes
pit ettik, hem de pratiği sağlamış olduk. 

Bir arkadaşımız, burada, «kanunlar ihtilafı» ye
rine, «kanunlar uyuşmazlığı» teklifinde bulundular. 
Şimdi bu, biraz evvel kabul ettiğimiz uyuşmazlık 
durumuna benzemiyor. Ta baştan itibaren kabul 
ettiğimiz metne göre, şimdiye kadar bütün madde
lerde «Kanunlar ihtilafı» olarak geçmiştir ve oy
lanmıştır, bu şekilde gelmiştir. Bu, Komisyonda 
uzun boylu tartışma konusu oldu. Hatta daha ön
ceki çalışmalarda evvela, «Kanunlar İhtilafı» olarak 
hazırlandı, bilahara, «Kanunlar Çatışması» terimine 
dönüştürüldü. Daha sonra, Komisyonumuzda ye
niden «Kanunlar İhtilafı» olarak kabul edildi. Yani 
burada, «Kanunlar İhtilafı» özel hukuk münasebet
lerinde çok özel bir terimdir. Onun için «Kanunlar 
İhtilafı» olarak almış bulunuyoruz. Bu anlaşmaz
lık anlamına değil, yani şahıslar arasında an

laşmazlık, uyuşmazlık olur; fakat «Kanunlar 
İhtilafı» deyince, bir hâdiseye hangi ülke kanunu
nun uygulanması gerektiği gibi bir tarif ortaya çıkar. 

Bu bakımdan, biz «Kanunlar İhtilafı» terimini 
benimsedik ve baştan itibaren de bütün maddelerde 
bu, bu şekliyle oylandı ve kabul edildi. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın üyeler; bu maddeyi, (e) fıkrasındaki «ku

rulları» kelimesinin «kuralları» olarak değiştirilmesi 
kaydıyla oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir, 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan; ben ret 
'oyu kullandım; zapta geçmesi bakımından arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Tebliğ ve İtiraz : 
MADDE 39. — Tenfiz istemine ilişkin dilekçe, 

duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. 
İstem, basit yargılama usulü hükümlerine göre 
incelenerek karara bağlanır. 

Karşı taraf ancak bu bölüm hükümlerine göre 
tenfiz şartlarının bulunmadığı veya yabancı mahke
me ilamının kısmen veya tamamen yerine getirilmiş 
yahut yerine getirilmesine engel bir sebep ortaya çık
mış olduğunu öne sürerek itiraz edebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Karar : 
MADDE 40. — Mahkemece ilamın kısmen veya 

tamamen tenfizine veya istemin reddine karar verile
bilir. Bu karar yabancı mahkeme ilamının altına ya
zılır ve hâkim tarafından mühürlenip imzalanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler.,. Madde kabul edilmiştir, 

Yerine Getirme ve Temyiz Yolu : 

MADDE 41. — Tenfizine karar verilen yabancı 
ilamlar Türk mahkemelerinden verilmiş ilamlar gibi 
icra olunur. 

Tenfiz talebinin kabul veya reddi hususunda veri
len kararların temyizi genel hükümlere tabidir. Tem
yiz, yerine getirmeyi durdurur. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 
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Yalbancı İlamların Tanınması : 
MADDE 42. — Ya'bancı malhkeme ilamının kesin 

delil veya kesin hüküm olarak ileri sürülebilmesi, ya
bancı ilamın tenfiz şartlarını taşıdığının mahkemece 
tespitine bağlıdır. Tanımada 38 nci maddenin (a) 
bendi uygulanmaz. 

İhtilafsız kaza kararlarının tanınmasr da aynı 
hükme tabidir. 

Yabancı mahkeme ilamına dayanılarak Türkiye' 
de idarî bir işlemin yapılmasında da aynı usul uygu
lanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kalbul edilmiş
tir. 

Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi : 

MADDE 43. — Kesinleşmiş ve icra kabiliyeti ka
zanmış yalbancı hakem kararları tenfiz edilebilir. 

Yabancı hakem kararlarının tenfizi, tarafların 
yazılı olarak kararlaştırdıkları yer asliye mahkeme
sinden dilekçeyle istenir. Taraflar arasında böyle bir 
anlaşma olmadığı takdirde, aleyhine karar verilen 
tarafın Türkiye'deki ikametgâhı, yoksa sakin olduğu, 
bu da yoksa icraya konu teşkil edebilecek malların 
bulunduğu yer mahkemesi yetkili sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz aHmak isteyen 
üyemiz?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kalbul1 

edenler... Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 
Dilekçe ve İnceleme Usulü : 
MADDE 44. — Yabancı bir hakem kararının ten-

fizini isteyen taraf, dilekçesine aşağıda yazılı belge
leri karşı taraf sayısı kadar örnekleriyle birlikte ek
ler. 

a) Talhkim sözleşmesi veya şartının asili yahut 
usulüne göre onanmış örneği, 

b) Hakem kararının usulen kesinleşmiş ve icra 
kabiliyeti kazanmış aslı ve onanmış örneği, 

c) (a) ve (b) bentlerinde sayılan belgelerin ter
cüme edilmiş ve usulen onanmış örnekleri. 

Mahkemece hakem kararlarının tenzifinde 3'9, 40 
ve 41 nci madde hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz?.. Sayın Baturalp, buyurun. 

RECAİ BATURALP — Sayın Başkan; şimdi, 
madde numarasından sonra, cümle başlamadan evvel 
hem nokta koyuyoruz, hem tire koyuyoruz. Bu 2 ha
reketin manasını anlayamıyorum. Ya hat koymak, 
çiziği veya nokta koymalı 

| Bir diğer husus da, maddelerin fıkralarına inildiği 
zaman, bir teamül vardı; (a), (b), (c) diye kullanıyor
sa, burada da kerre açılmaz, yine nokta konur. 

I Takdirlerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

I Sayın Azgur, buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan; demin 37 nci 

I maddede «Türkçe» deyimini kullandık «tercüme» den 
I evvel. Burada da bu deyimi kullanmazsak yanlış dü-
I şünce verir. Bu itibarla, «Türkçeye» deyimini kullan-
I makta yarar vardır : (c)' ibölümünde, «...belgelerin 
I Türkçeye tercüme edilmiş...» şeklinde olması lazım

dır. 
I BAŞKAN — «...belgelerin Türkçeye tercüme edil-
I miş...i» 
I Komisyon?.. 
I ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 

GÜRAY — «Türkçeye» kelimesini kabul ve teşekkür 
I ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın BaturaTp'in görüşüne bir mü-
I talaanız var mı efendim? 

ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 
I GÜRAY — Bugüne değin böyle gelmektedir. Bu ba-
I kundan katılamıyoruz efendim. 
I BAŞKAN — Kanun iteknîğl bakımından, Sayın 
I Ba'turalp, şimdiye tkadar böyle yürütülmüş, böyle de-
I vam edeceği anlaşılıyor., 
I Sayın üyeler; 44 ncü maddenin (c) fıkrası, «(a) 
I ve (b) bentlerinde sayılan belgelerin Türkçeye tercü-
I nıe edilmiş ve usulen onanmış örnekleri.» şeklinde 
I düzenlenmesi kaydıyla oyunuza sunuyorum. Kabul 
I edenler... Etmeyenler... Kabul edillmişltir. 

Ret1 Sebepleri : 

I MADDE 45. — Malhkeme aşağıdaki hallerde ya-
I bancı hakem kararının tenlizi istemini reddeder : 
1 a) Tahkim sözleşmesi yapılmamış veya esas söz-
I leşmeye tahkim şartı konulmamış ise, 
I b) Hakem kararı genel ahlaka, kamu düzenine ve-
I ya kamu yararına aykırı ise, 
I c) Hakem kararına konu olan uyuşmazlığın Türk 
I kanunlarına göre tankım yoluyla çözümü mümkün 
I değilse, 
I d) Taraflardan biri hakemler önünde usulüne gö-
I re temsil edilmemiş ve yapılan işlemleri sonradan 
I açıkça kabul etmemîş ise, 
I e) Hakkında hakem kararının tenfizi istenen, ta-
I raf hakem seçimSnde usulen haberdar edilmemiş ya-
I hut iddia ve savunma imkânından yoksun bırakılmış 
@ ise, 
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f) Tahkim sözleşmesi veya şartı taraflarca tabi 
kılındığı kanuna, bu konuda bir anılaşma yoksa ha
kem hükmünün verildiği yer hukukuna göre hüküm
süz ise, 

ıg) Hakemlerin seçimi veya hakemlerin uygula
dıkları usul tarafların anılaşmasına, böyle bir anlaşma 
yo'k ise hakem hükmünün verildiği yer hukukuna ay
kırı ise, 

Ih) Hakem kararı, hakem sözleşmesinde veya şar
tında yer almayan bir hususa ilişkin ise veya sözleş
me veya şartın sınırlarını aşıyor ise, bu kısım hak
kında, 

i) Hakem kararı tabi olduğu veya verildiği yer 
hukuku hükümlerine göre kesinleşmemiş yahut icra 
kabiliyeti kazanmamış veya verildiği yerin yetkili 
merci1! tarafından iptal edilmiş ise, 

Yukarıdaki d, e, f, g, h ve i bentlerinde yazılı hu
susların ispat yükü, hakkında tenfiz istenen tarafa 
aittir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz?.. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan... 
(BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, buyurun efendim. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Efendüm, (g) ben

dinde «Hakemlerlin seçimi veya hakemlerin uygula
dıkları usul tarafların...» diye okundu, noktalama ol
madığı içtin, «Hakemlerin seçimi veya hakemleri uy
guladıkları usul» ibaresinden sonra bir nefes alabil
mek için bir virgül olması daha faydalı olacaktır. 

ADALET KOMitSYONU ADINA S. FERİDUN 
GÜRAY — Kabul ediyoruz efendim. 

iBAŞKAN — Lütfen bir daha tekrar edin. 
ADALET KOMİSYONU ADINA S. FERİDUN 

GÜRAY — «Hakemlerin seçümi veya hakemlerin 
uyguladıkları usul, tarafların anlaşmasına...» diye de
vam ediyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 45 ncü maddeyi, (g) fıkrasında «Ha
kemlerin seçimi veya hakemlerin uyguladıkları usul» 
ibaresinden sonra bir Virgül koymak kaydıyla oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler.... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın üyeler, 33 ncü madde dikkate alınması 
kaydıyla bir önergeyle birl'iklte Komisyona verilmişti. 
Komisyon uygun gördüğünüz istikamette maddeyi 
hazırlamıştır; okutuyorum. 

Yabancı Devletin Yargı Muafiyetinden Yararla
namayacağı Haller : 

MADDE 33. — Yabancı devlete, özel hukuk iliş
kilerinden doğan hukukî uyuşmazlıklarda yargı mua
fiyeti tanınmaz, 

Bu gibi uyuşmazlıklarda yabancı devletin diplo
matik temsilcilerine tebligat yapılabilir. 

Başkan Başkanvekili 
Rifat Bayazıt M. Fevzi Uyguner 

Üye 
S. Feridun Güray 

BAŞKAN — 33 ncü maddeyi Komisyondan ge
len yeni şekliyle oylarımıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

46 no maddeyii okutuyorum. 

III. KISIM 

Son Hükümler 
Kaldırılan Hükümler : 
MADDE 46. — 23 Şubat 1330 tarihli «Memalikî 

Osmaniyede Bulunan Ecnebilerin Hukuk ve Vezaifi 
Hakkında Kanunu Muvakkat» ile 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muih'akemeleri Kanunun 18 nci maddesi ve ay
nı Kanunun yabancı ilamların tanınması ve tenfizine 
ilişkin Dokuzuncu Babının Birindi Fasıl hükümleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

İBAŞKAN — Bu maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Ma'dde kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük : 

MADDE 47. — Bu Kanun hükümleri yayımı ta
rihinden altı ay sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

48 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürütme : 

MADDE 48. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, tümünü oylamadan önce Sayın Fe
ridun Güray Kanunun lehinde söz almak istiyor. An
cak, zannediyorum üzerinde uzun müzakereler bü
yük bir vuküfluk ve 'kâfi yeterlilikle yapılmış vaziyet
tedir. Sayın Güıray... 

S. FERİDUN GÜRAY — Efendim, teşekküre yö
nelik çok kısa bir konuşma. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAMZA EROĞLU -r- Efendim, ben de üzerin

de bir şey söylemek istiyorum. 
BAŞKAN — Hay hay Sayın Eroğlu. 
\S. FERİDUN GÜRAY — Hocam konuşsunlar, 

'ben ondan sonra konuşurum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Eroğlu. 
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HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan ve sayın 
üye arkadaşlarım; 

IBu Kanun Tasarısı büyük ve ciddî çalışmaların 
sonucu hazırlanmıştır. Kusursuz olabilmeli için bir 
dilekte bulunacağım, Sayın Komisyon Başkan ve 
üyelerinden dilekte bulunacağım. Büyük gayret sar-
f ettiler, çok yoruldular, çok emek harcadılar. Yal
nız dikkatimizden kaçmayan bir şey var. Metinde 
mesela bazı maddelerde «Uyuşmazlık» bazı madde
lerde «Ihitiılaf» geçiyor. Kelimeler. değişik şekilde kul
lanılıyor. Dillbirliğirtin ve imla kurallarında birliğin 
kanun içerisinde sağlanması için lütfedip, himmet bu
yurup metni bir daha gözden geçirmelerini rica ede
ceğim. 

Aslında çok yararlı çalışmalar yapmışlardır, ken
dilerine teşekkür edeceğim; ama ricamı lütfen ka
bul buyursunlar, Kanunun tümünü oya arz etmeden 
önce metindeki dilbirliğini ve imla kurallarına uygun 
gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Kanunun tü
münü oylamaya arz etmesini bu bakımdan da rica 
edeceğim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayım Eroğlu, Komisyona •böyle bir yetki venrl-

«ıesi hal maddelerim tekrar gözden geçirilmesini ge
rektirecektir. Bu itibarla, yapılan çok titiz çalışmalar 
içimde atamış olan bu neticeyi müsaade ederseniz 
mevcut halliyle bırıakafllım. 

Sayın Güray, buyurun efendim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, değer-

llj üyeliler; 
iBugün huzurumuza gelem Müetlerarası özel Hu

kuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kamuıi Tasarısı 
çok önemli bir boşluğu dolduracak nitelikte olıam ve 
uzum emek sarfıyla (hazırlanmış bir eser mıaihıiyeıtim-
dedir. Tasarının kanunlaşması ile M'emaHiki OsmuamİH 
iyede ©ulumam Ecanilbin Hak ve Vezaiifiınıe Dair 13130) 
Tarihli Kanunu Muvakkat yürürlükten kalkmış ola
caktır. 

İsmimden de anlaşılacağı gülbi, Muvakkat Kanun 
lolmıasıma rağmen 70 yal kadar yürüdükte kalmıştır. 
Özenle hazırlanan kanunlarım bile kısa sürede kese
kâğıdı haline geldiği ülkemizde geçici yasalarım bu 
ilginç serüvenleri hukuk açışımdan epey enteresandır. 
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Muhterem üyeler; 
Gelişen uluslararası özel hukuk ilişkileri ve bunu 

sırlandıran çeşütli anlaşmalar karışıısımıda Tasarınım 
eksiksiz hazırlanması Adalet Bakanlığımda uzum za
man alam çalışma ve müzakereleri gerektirmiştir. Ba
zı konularda Ankara ve İstanbul Hukuk Fakülteleri 
arasında görüş ayrılıkları nasıl olmuştur. İki kere 'iki
nin hiç bür zaman dört edemediği ısiosıyal bilimlerin 
tabiatına özgü alam bu hail olağan karşılanmıştır. 
Her likii görüşü birbirine yaklaştırmak içlim bu iki gü
zide Fakültemizin hocaları Komisyona davet ©dsilı-
mişller ve Tasarı, üzerimde hiçbir tereddüt kalmaya
cak sekilide gelişjtMmiş, ve her iki görüş de bu Tasan 
<rıda Mrlıeştârolm'iştir. Bu nedenle, Yasa Tasarısıma de
ğeri katkılarda bulunan istanbul ve Ankara Hukuk1 

Fakültesi Devletler Hususî Hukuku profesörlerime 
'teşekkürü ben de şahsen edası gerekli bir ttörç bili
rim. Bütün bırakıra rağmen, Tasarı üzeninde bazı ek-
sikllükller, bazı yanlış anllaışdımalar ve 'bazı önemsiz re-
ıdaksiyon moksamlıklları olmuştur. Bu eksiklilerimiz 
için Yüce Kurulunuzun affıma sığınmak isteriz. 

Bütün bu çabalardan sonra, teknik bir konuyu ih-' 
tAva etmesine rağmen, Yüce Kumlumuzun Taisaoya 
gösterdiği iliği ve tevdi edilen önergeler Komisyonu
muza ışık tutmuş ve Tasarımın daha da mükemımej, 
hale gelmesini sağlamıştır. 

Yüce Meclislin bu Tasarıyı kalbul etme onurunu 
uzun yıllar taşıyacağınla inanıyorum. 

Oyumu Tasarı lehine küllamacağımıı beyan eder, 
saygılar sunarımı. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Tasarı

yı kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı Danışma 
Meclislimce kabul edilmiş bulunmaktadır. 

(Bu Tasarımın hazırlanmasına ve Genel Kurula 
getirilmesinde emeği geçen Hükümette ve Komisyo
nla ve aynı zaman/da katkılarını esirgemeyen, saıbır ve 
'büyük bir ciddiyetle rnüzakerelere iştirak eden de
ğerli üyelere teşekkürlerimi ifade ediyorum. (AÜıkış-
ılıar) 

Sayın üyeler; 29 Mart 1982 Pazartesi günü dağıt 
14.00'de toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 
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