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1. — Bolu Milletvekili Ahmet Çak-
mak'm, kamyon tonajları üzerindeki uygu
lama farklılıkları, edinilmiş haklara riayet 
olunmaması ve bu husustaki kararsız tu
tumla ilgili konuşması ve Bayındırlık Ba
kanı Arif Hikmet Onat'm cevabı 619 :620 

5. — Görüşülen işler 
Sayfa 

620 

1. — Erzurum Milletvekili Tahsin Tel
li ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu 
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve Ay
dın Üyesi Fikret Turhangil, Erzurum Mil
letvekili Gıyasettin Karaca ve îzmir Millet
vekili Mustafa Uyar'm, Tescil edilmiyen 
birleşmeler ile bunlardan doğan gocukların 
cezasız tescili hakkında kanun teklifleri 
ve içişleri, Adalet ve Plân komisyonları ra
porları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sa
yısı :259) 620:648 



- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

(Jankırı Milletvekili Kâzım Arar, Üevrez ça
yının taşmaslyle İlgaz ilçesinin 14 ve Tosya'
dan, da 4 köyün sel felaketinden zarar gördü
ğüne, Kızılay'ın yaptığı yardıımlarm yetersiz
liği dolayısiylc Hükümetçe de âeil yardım yapıl
ması gerektiğine dair bir konuşma yaptı. 

Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, Kıbrıs 
isinin Birleşmiş Milletlerde devamı süresince 
Anayasalım 78 nei maddesi uyarınca görevli kı
lınmasına dair Başbakanlık tezkeresi, 

Bina kiraları kanun tasarısının görüşülme
sine, daha önce komisyona havale edilmiş olan 
maddelerin sonuçlandırılmasından sonra dıevam 
olunması hususundaki önerge ve, 

Alâmeti Farika Nizamnamesine ek kanun 

teki ili ile maddeler ve menşe şahadetnameleri 
hakkındaki kanun teklifi, kabul olundu. 

Tescil edilmiyen birleşmeler iic bunlardan 
'doğan çocukların cezasız tescili hakkındaki ka
nun tekliflerinin tıüımü üzerinde bir süre görü
şüldü. 

8 Temmuz 1964 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere (saat 18,45) Birleşime son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Balıkesi r 
Nurettin Ok M. Şükrü Çavdaroğlu 

Kâtip 
Siirt 

Süreyya öner 

SORULAR 

tiozlü soru 

1. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
Karşıyaka, ve Alt ay Kulüpleri hâdisesi üzerine 
verilen ve basına intikal eden beyanatın mahi
yetine dair sözlü soru önergesi, Devlet Bakan
lığına .göııderilmişilir. ('6/801) 

Yazılı sorular 

2. — Konya Milletvekili Kadircan Kafh'nm, 
Konya İmam - Hatip Okuluna tâyin edilen ida
recilerin yeterli olup olmadığına ve 7 öğrenci
nin okuldan çıkarılıp çıkarılmadığına dair ya

zılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/527) 

o. - - Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'nm, 
bir Boraks fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (7/528) 

4. —• Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'nın, 
maksat ve gayesini kaybeden, halka zararlı ve 
Devlete yük olan Et ve Balık Kurumunun ıslâhı 
için biı* çare düşünülüp düşünülmediğine dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
ti r. (7/529) 

GELEN KAĞITLAR 

Rapor 
1. — Burdur Milletvekili Mehmet Özibey'-

iıı, Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Kuruluşu ve 
görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanuna ek 
2773 savdı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti

rilmesine ve 4926 -sayılı iKanuna dair kanun tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu tezkeresi ile Ana
yasa Komisyonu mütalâası ve Millî Eğtim ve 
Plân Komisyonları raporları (2/270) (-Günde
me) (S. Sayısı : 731) 



B Î R Î N C t OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), Süreyya öner (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 122 nci Birleşimini acıyanım. 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. Sayın üye
ler lütfen beyaz düğmeye bassınlar. Yoklama iş
lemi bitmiştir. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz var, mü

zakerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bolu Milletvekili Ahmet (Jakmak'ın, 
kamyon tonajları üzerindeki uygulama farklılık
ları edinilmi§ haklara riayet olunmaması ıfe bu 
husustaki kararsız tutumla ilgili konuşması ve 
Bayındırlık Bakam Arif Hikmet Onat'ın cevabı 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — (Umdem dışı 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Çakmak, ne hu
susta? 

ATİME!1 ÇAKMAK (Bolu) — Kamyon to
najları ve bunun tatbikatı hakkında. 

BAŞKAN—Buyurun. 
AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, 

Türkiye'de geniş bir kütlenin derdini teşkil 
eden ve acele tetbir alınması icabeden bir meseleyi 
kısaca ifade için huzurunuzdayım. 

Muhterem arkadaşlar, 

Memleketimizde kamyon tonajları ve tatbi
katı cidden yılan hikayesine dönmüştür. 

Geçen defa, vâki müracaat lerimiz sonucu, Ka
rayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı maddesinin 
tatbiki 5 yıllık süre için yeni bir şekle bağlanmış
tı ; Ancak; 

1. Kanunun meriyete girişinden evvel yur
da girmiş ve sahiplerince resmî makamlardan 
ruhsat alınmış bulunan kamyonların bir hakkı 
mütesep teşkil etmesi itibariyle bu yeni karardan 
müstesna olması iktiza ederken, Anayasaya aykı

rı hareket edilerek ve vatandaş mağdur edilmek 
suretiyle bir karara tâbi tutulmaktadır. 

2. Alman son karar, yurdun her tarafında 
uygu ve eşit şekilde tatbik edilmemektedir. Ni
tekim, gerek ruhsat verirken ve gerekse seyrüse
fer sırasındaki kontrollerde ayrı ayn tatbikat 
mevcuttur. Meselâ, birbirine sınır iki vilâyet 
Bolu ile Sakarya arasındaki bu tatbikat farkı 
açıkça görülmektedir. 

Ayrıca, seçim sıralarında kontroller gevşemek
te, veya hiç yapılmamaktadır. Bu farklı ve istik
rarsız tutum, vatandaşlar arasında huzursuzluk 
ve nizamlara itimatsızlık yaratmaktadır. 

3. Bakanlıkların, Devlet dairelerinin birbi
rinden ve alman kararlardan haberi yoktur. Bu
nun bir misâli de şudur : Tonajı yeni karara göre 
olan bir kamyondan, İstanbul'da araba vapu-
mnda fabrika tonajı üzerinden ve fazla olarak 
ücret alınmaktadır. Kamyonun tonaj ruhsatında 
ve sicilinde durumu yazılıdır. Buna rağmen 
orada tartı imkânı da olmadığı halde, fazla üc
ret talebedilmekte ve keyfi muamele yapılmakta
dır. 

4. Tatbikat göstermiştir ki, son kararda, fab
rika tonajları ve lâstik ebatları ile cm2 ye isabet 
eden basınç, iyi düşünülmemiş, bu suretle de hatalı 
neticeye varılmış, mağduriyetlere sebebiyet veril
miştir. Meselâ 160 000 liralık bir kamyonla 
65 000 liralık bir kamyon aynı evsafta kabul edil
miştir. Nakliye ücretleri yönünden ekonomik 
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M. Meclisi B : 12 
hayatla da yakın ilgisi olan bu meselenin yeniden 
teknik incelemeye tabi tutulması gerekmektedir. • 

Arz ettiğim bu nizamsız ve uygunsuz husus
lar hakkında Hükümetin ve ilgili bakanların ke
sin ve acele tedbir almalarını, artık şikâyetlere 
bir son vermelerini bilhassa istirham ederim, Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayındırlık Ba
kanı. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 
Onat (Ordu) — Muhterem arkadaşlar, sayın 

arkadaşımızın arz ettiği hususların Anayasa ile 
ilgili bir tarafını, aflarma mağruren, göremiyo
rum. Sadece şu olmuştur; bunu evvelce de bir 
soru münasebetiyle arz etmiştik. Yurtta seyrü
sefer yapan kamyonların istiab hadleri muayyen 
ölçüler dâhilinde çerçevelendirilmiştir. 

Yanız bu arada daha evvel yurda ithal edil
miş veya ithal muamelesi tekemmül ederek Güm
rükte kalmış olan kamyonların da bu yeni ni
zamnameye derci, hükümlerden istifade etmeleri 
hususu düşünülmüş, Bakanlar Kurulu karar al
mış ve bu kararını Şûrayı Devlete sevk etmiş
tir. Ancak Şûrayı Devlet bu kararın bir kere de 
Trafik Komisyonundan geçmesinin lüzumlu ol-

5. — GÖRÜ! 

1. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 11 
arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret Tur-
hangil, Erzurum Milletvekili Oıyasettin Karaca 
ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, Tescil 
edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan çocuk
ların cezasız tescili hakkında kanun teklifleri ve 
içişleri, Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayısı: 259) (1) 

BAŞKAN — Dünkü birleşimde rapor okutul
muş ve 4 sayın arkadaşımız raporun tümü üze
rinde fikirlerini açıklamışlardı . Şimdi raporun 
tümü üzerinde tekrar müzakereye devam ediyo
ruz. 

Sayın Muslihittin Gürer, raporun tümü üze
rinde buyurun. 

(1) 259 S. Sayılı basmayazı 7.7.1964 tarihli 
121 nci Birle§im tutanağı sonuna eklidir. 
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duğunu ileri sürdüğünden, kararname tekemmül 
ettirilme^ üzere Trafik Tüzük Komisyonuna sevk 
edilmiştir. Bildiğime göre de evvelki gün Tra
fik Tüzüğünden çıkmış, yeniden Şûrayı Dev
lete gönderilmiştir. Kararname tasdik edildiği 
günden itibaren bu ihtilâf kendiliğinden ortadan 
kalkmış olacaktır. 

Seçimler sırasında az tatbik ediliyormuş, son
radan sıkı tatbik ediliyormuş... Bu, arkadaşımızın 
kendi mütalâalarıdır, bendenize aksettirseydi, bu
nunla yakinen ilgilenirdim ve böyle bir husus 
varsa bertaraf etmeye de çalışırdım. 

İstanbul belediyesinin kamyonlardan fazla 
ücret almasına gelince; dediğim gibi bu tüzük 
çıkınca bu da mutlak surette bertaraf edilmiş 
olacaktır. Çünkü İstanbul Belediyesi, Denizcilik 
Bankası faturalarında derpiş edilen tonaj üze
rinden almaktadır. Tüzük çıkınca bu faturalar
la, nizamnamede veya Karayollarının tesbit etti
ği tonaj arasındaki fark kendiliğinden izale edil
miş olacak, dolayısiyle bu ihtilâf kendiliğinden 
son bulmuş olacaktır. 

Arkadaşımı temin ederim ki, birkaç güne ka
dar bu muameleyi tekemmül ettirmiş olacağız. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

LEN İŞLER 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem milletvekilleri, müzake
resini yapmış olduğumuz kanun, güzel memleke
timizi sosyal yönden, iktisadi yönden ve huku
kî yönden ilgilendiren ve içtimai bir zaruretin 
neticesi olan en mühim kanunlardan birisini teş
kil etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, evlilik dışı doğmuş 
olan çocukların ve tescil edilmiyen birleşmelerin 
tescili meselesi, 1926 senesinde memleket olarak 
yapmış olduğumuz hukukî inkılâbın neticesi ya
ni Medeni Kanunla kabul etmiş olduğumuz aile 
hukukumuzda bir boşluğu gidermek için 1933 se
nesinden bugüne kadar aşağı - yukarı her beş se
nede bir muhtelif fasılalarla memleketimizin sos
yal, kültürel bir noksanını kapsamak üzere pey
derpey çıkmış olan kanunların başında gelmek
tedir. 1933 te, 1945, 1950, 1955, işte şimdi 1904 
ve yine aynı kanunla karşılaşmış bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun memleketi
mizde hukukî inkılâp neticesi kabul etmiş oldu-
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M. Meclisi B : 122 
ğumuz Medeni Kanunumuzun, deminden de arz 
etmiş olduğum gibi, aile hukukumuzda evlilik 
muamelelerinin köylü kardeşlerimiz için birta
kım zorluklar taşıması neticesinde büyük bir hüs
nüniyete dayanarak yapılmış olan birleşmelerin 
ve bu birleşmeler neticesinde doğmuş olan çocuk
ların nüfus kütüğüne tescil edilmeden doğrudan 
doğruya başı bozuk bir tabur insanlar olarak mü
talaa edilmiş olması karşısında haddizatında 
memleket bünyesinde bu kanunla bu insanlara şe
ref ve haysiyetli vatandaş olma gururu tanıya
caksınız. 

Bu kanun bir zaruretin neticesdir, dedik. 
Muhterem arkadaşlarım, HK>> senesinden bu
güne kadar beş defa çıkmış olan evlilik dışı bir
leşmelerin ve evlilik dışı doğan çocukların tes
cili kanunlarından bugün Türkiye'de nüfusa 
kayıtlı tam 5 744 259 kişi istifade etmiş bulunu
yorlar. Bundan anlaşılıyor ki, bugün «memle
ketimizin aşağı - yufkan beşte biri bu şekilde 
evlilik dışı doğmuş; «fakat memleket nüfus kü
tüklerine bu kanunlardan istifade etmek sure
tiyle hakiki bir vatandaş olma dununu tanınmış 
bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun bizim 
karşımıza Ibir zarureti çıkarmış bulunuyor. Bu 
zaruret nedir? Bu zaruret, her şeyden önce 
memleketimizde mümkün okluğu nisbette köylü 
vatandaşlarımızın artık imam nikâhı yanında 
mutlaka medeni nikâh yaptırmalarının da kalbi
dir. Biliyorsunuz ki, evlilik pahalı bir müesse
sedir. Evlenecek olan bir kimse her şeyden ev
vel şehre gidip bir doktor muayenesi ve bu şe
hirde yapacağı (külfetlerden kaçınmak suretiy
le, esasen «maneviyatı bütün olan insanların iç
tima ettiği bir memlekette bulunduğumuza, gö
re, aynı şekilde hüsnüniyetli bir başlangıç olan 
imamın önüne oturmak suretiyle kıymış olduğu 
nikâ'hm bütün vecibelerini İçendi bünyesinde 
tatbik etmekte ve bundan doğan bütün netayiei 
de «ayniyle yenine getirmiş (bulunmaktadır. Şu 
halde ne yapmak lâzımdır, muhterem «milletve
killeri. Biliyorsunuz, bugün Türk Ordusunda bu
lunan ve şerefli vatan hizmetlerini yapmış olan 
gençlerimizin büyük bir çoğunluğu, iddia ede
bilirim ki aşağı - yukarı % 80 i askere geldiği 
gün evlilik dışı birleşme yapmak suretiyle aile 
müessesesini tessüs ettirmiş bulunmaktadır. 'Şim
di şahsan, bu mevzuda bir teklif olabilir', İm 
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hususları örileyip bir daha önümüze böyle ka
nunların gelmemesi ve bu af «müessesesinin ve 
kanununun tatbikatı olan büyük bir hüsnüniyet 
içinde mütalâa edebilmek için Ibu şekilde gel
miş olan vatani vazifesini yapan vatandaş1 arı
mıza muayyen müddetlerle izin hakkı tanınmak 
suretiyle onların evlilik dışı birleşmelerinin tes
cilini yaptırmak gayet mümkün olsa gerek. Bu 
ve buna mümasil pratik bir takım misâller «söy
lenebilir. Nitekim bu mevzua dair bundan ev
velki zabıtları tetkik ettiğim zaman müşahede 
ettim ve gördüm ki ; meselâ bir sayın milletve
kili o zaman diyor ki, «eğer bu memlekette ev
lilik dışı birleşmeleri 'tescil ettirmek istiyorsa
nız, meselâ köylüleri vermiş oldukları yol ver
gisinden muayyen bir zaman için .muaf kılalım.» 
Demek ki, bu dert bugün değil, bundan evvel 
de görüşülmüş bir takım hususları ihtiva et
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz 1926 
da Medeni Kanunla yaptığımız hukukî inkılâp 
muhakkak ki, hepimizin gönülden arzuladığı 
bir takım neticeler doğurmuştur. Ama yine bi
liyorsunuz İki, bu hukukî inkılâbı yaparken biz 
büyük bir doğuş, içinde bulunduk. Bu mıemlıeıke-
itim bir kuruluş şekli varıdır. «Bugün nüfus kay
dı muıaırmeıleileriımiz, nüfus işlerimiz maalesef 
Osmıanlıılıaırdan bu yaaıa ve buıgün Türkiye Cum-
hıtriyeıtinde dahi tam arzu edilen kıvamda de
ğildir muhterem milletvekilleri. Ve işte bütün 
bu prolbleımleırin «en büyüğü ve bu her beş s'enıe«-* 
de bir «ömümüze eğelen, evlilik dışı doğam ço
cuklarım tescili, evlilik dışı. birlleşımıeıleırin tescili 
.•muamelelerindi önigöreaı teklifler, .tıaımaımiyıle bü
yük ıbir ibasitlik içlimde işlemiyen. nüfus işleri
mizin ;aksaklığımdan ıneşeıt cıtiimekitedir. Yine 
biliyorsuınuz iki muhterem arkadaşlarım, imar 
«demki ıbir imam, nikâhını «bu ımıemlekette k«a-
bui 'etmıelk iâzııımdur, mademki olmaktadır, şu 
hailde 'her şeydeını «evvel bir kanuni vardır ama* 
ıkamunlıaırdan ıSionıra da biliyor&umu'z Medeni K»-
TiunıumuziUını ıımıumi hükümlerine göre; kamu1-
ınun olmadığı yerde örf v«e âdete de riayet et;-* 
irmek lâzımdır. Binıaıeımaıleyh memleketimizin «de 
içtimai örfü omu «imindir ki, bugün bütün, köy-
lorimizde bu iş aısla M«eıdemi« /Karneni karşısında 
ve yahuıt da miras hükümileriııdeını kaçış şeklin-
de «değil, bu işi yapanı ikadım veya «erkek olsun 
büyük bir- Ihüsınıüniyet içimde, âdeta; bir yas-
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3VC. Meclisi B : 1! 
i ıkta ikocıamıafc için şamdanı olanak bir aıile te-
•&SS.ÜS ettirmektedir. İşte (bize düşen vazife, 
Meclise düşlem vaizime inedir muhterem arkadaş
larım1? (Meclise düşen vazife memleketimizin 
büyük bir kısmını fcaıpsıyaaı bu görünüşü bü
yük ibir kusmamı kapsayanı ıbu (hakikati eh. -basit 
şekle irca etmek suretiyla evliLiık şeklini v© 
evlilik muamelesini ıkolaıylaştırrmaıktır ve yinıe 
göralmüştür ki, evlilik muamelelerime dikkat 
etmiyem, evlilik muamelelerinde vazifesini ih
mali 'eden ımuhtlarlarıa birtakım oezaıi hükümler 
vermektesiniz. Ve bunu icra etmiyem kimsele
rin bintaıkiim cezai hükümleri vardır. Ama, bir 
işin -tatbikatında ceza .hiçbir zamıan eni önce ge-< 
ten unsur değildir sayın milletvekillileri. Ceza., 
ibütün muameleler tekemmül ettikten sonra:, 
artık o muamelelerin icrasına imkân olmadığı 
takdirde en son -müracaat .edilecek bir kapı ola
rak mütalâa edilmek iktiza eder. Nitteıkim kai
n/unlarımızın bu huısusıta koyduğu cezaların 
ıtnaıalesef işlemediği de, bu hakikatler karşısın-
da büyük bir açıklık gö&terimektedir. 

:Mu!htereım. amkadaşlairıım, Osmanlılarda 'bili
yorsunuz İki, bir cemiyetin içinde köklerimiz var, 
biz yalnız bugünden değil dedelerimizin dede-
lerindem bugüne geldik. Eskiden o kadaır ba
sit (bir şekilde evlenme oluyordu ki, âdeta ev
lilik ve boşanma, belki içimizdeki büyükle ra
imiz daha iyi bilirler, iki dudak 'arasında idi. 
Ama hukukî .inkılâbi/muzın neticesi haklı ola
rak bu ıbirtakımı şekillere, birtakım renklere 
bürüdü. Ne oldu şimdi muhterem 'arkadaşla
rım:? Tür tarafta ifrat, bir tarafta tef rit. İşte 
şimdi 19164 yıllının bu tatile yaklaştığı 'ayımda 
Yüksek Meclise düşen bir vazife artık bu ım.ua-
meleleriny bu ıgerçekte milyıonıları aşıam ve .mil
yonların derdi olıaın muamelelerin basitleştiril
mesi suretiyle bu mıemlekete harbinde gönül 
vermiş, vergisinde 'gönül vermiş ve ibültıümıüyle 
(bu memlekete bağlı olaın imsanliaırı oüfusauız 
olarak mütalâa değil, 'hakiki bir vıaıtamıdag thay-
ısiyet ve şerefini tamımıak suretiyle Yüksek 
'Mıeeiisinizce de bu şekilde kanunların hasitleş-
tirilme&imıiın en kısa zamanda ele alımmaısınım 
ilâzımgeldiği kanaatindeyim.. 

.Muihterem. ankadaşkırıım, bu kamumla görü-
ılen ıbu hakikatler ve ıbizdeki nüfus işlerimizin 
perişam durumu artık iriişaıllailı iyi bir neticeye 
varır. Hakla olarak hu kamum 'neticesinde ya-
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pılatn. istatistiklere »göre birbuçuk milyon va
tandaş bu kanaıudam İstifade etmek suretiyle 
hakiki vatandaş olmak gururumu kazıama.cıağu 
için ikamuuuın lehimde olduğumu ve bu lamlaim 
içinde Yüksek Meclisimizin bendeniz 'gibi dü
şündüğüme kaani ol.a.rak, beni dinlemek lût-
funda bulunduğumuz için hepinize 'en derin 
•slaygıliarıimı arz ederim efendim. 

BAŞKAN —« Sayın Aydın Bol ak, lütfen ko
misyondaki yerinizi alınız. 

Buyurun, Sayın Alicanoğlu. 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) —Muh

terem arkadaşlarım, arkadaşlarımızın temas et
tiği gibi müzakeresini yaptığımız bu kanun ha
kikaten beşeri hayatımızda aile hukukuna, ne
sep hukukuna ve hattâ diğer hukukî sahalarımı
za müessir olan bir kanun tasarısıdır. Tarih
çesini tetkik edersek, nüfus kayıtlarımıza taal
lûk eden bu kabil kanunların 1926 yılından 
beri tedrici suretle ve birbirini takibeden şekil
de devam edegelmiş ve cemiyette âdeta anasız, 
babasız gözüken, nüfusta kayıtları olmıyan 
masum yavruların nüfustaki tescillerini temin 
etmiştir. 

Bu kanun nasıl kanundur? Bu kanun cemi
yette nesebi ve meşruiyeti tescil edilmemiş olan, 
nesebi gayrisahih yavruların nesebini tanımak, 
nesebinin meşru olduğunu tescil etmek ve cemi
yet hayatında hukukî tasarruflarını tanımaya 
taallûk eden ve bunları gerekli kılan bir ka
nun olduğunu sizler de takdir edersiniz. Mede
ni hukukumuza göre nüfusta tescili olmıyan 
yani nüfusta tescil edilmemiş olan şahısların ne-
seblerinin gayrimeşru olduğu ve bunların cemi
yette hukukî bakımdan âdeta kendi haklarını 
kullanamaz şekilde tasarrufa sahip bulunma
dıkları bir mevkide olduklarını kanunlarımız 
açık surette kabul etmiştir. 

Bu sebepledir ki, kendilerinin yetiştikçe, 
hattâ reşit olduktan sonra dahi, pek çok hakla
rından mahrum kaldıkları ve adlî teşkilâtta, 
mahkemeleri pek çok mevzuatta müşkül duruma 
da düşürdükleri tatbikatta arkadaşlarımızca ma
lûmdur. İşte "bu sebepledir ki, zaman, zaman 
bu kabîl çıkarılmış olan kanunlar cemiyetteki 
ibu kabîl aksaklığı gidermiş, hakikaten büyük 
faydalar sağlamıştır. Bunun sebeplerini yine 
nüfusa tescil edilmemiş olan masum yavrularda 
değil topyekûn cemiyetin umumunda aramak 
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lâzımgeliı1. Hepinizce malûmdur ki, köylerimi- I 
zin ekserisi kasabalara uzak ve hattâ bir kısmı
nın yolları da zor şekilde geçit verir, trafiğe 
müsait değildir. Köylümüz cahildir, öteden be
ri gelenek olarak alıştığı imam nikâhı dediği
miz dinî nikâhla evlenmeyi kabul etmiş ve res
mî nikâh tescilini bir türlü benimsememiştir. 
Filvaki köy kanunu hükümlerinle göre köy muh
tarlarının aynı zamanda evlenme memurluğu 
yapmak sıfatını haiz iseler de ve uyanık köy
lü tabakası arasında bu vazifeyi görecek bir
çok köylerimizde halihazırda bu kabîl gayrimeş-
ru evlenmelerin kalmadığını görmekteysek de 
kasabadan uzak, dağ başlarında bulunan, okur 
yazar bulunmıyan, görgüsü kıt olan köylümü
zün hâlâ bu muameleye alışmadığı bir haki
kattir. Kaldı ki, arkadaşımız Muslihittin Gü-
rer Bey nüfus muamelelerinin zorluğu da bu 
işe müessirdir diye bir fikir ileri sürmüşlerdir. L 
Bunu kısmen olsun kalbul etmek lâzımgelirse 
de yine bir hakikattir ki, bugün köy muhtar
larının kendilerine vâki olan bir doğuım ihba
rını bir ilmühabere doldurmak ve altını tasdik 
etmek suretiyle ve yine kendilerine vâki bir 
müracaata karşılık nikâh muamelelerini yap
mak suretiyle gerek evlilik muamelesini tescil, 
gerekse yeni olan doğumun nüfusa tesciline te
vessülle bu muamelâtı ikmal ettikleri, hakika
ten daha eski senelere nazaran halihazırdaki bir 
kolaylık durumunun mevcut olduğu da bir haki
kattir. 

Fakat arz ettiğim gibi kasabaya çok uzak 
olan ve cahil kalmış olan ibâzı köylülerimizin 
bu muameleyi yaptırmadıklarından, dolayı resmî 
evlilik dışı dediğimiz, daha açıkçası gayrimeş-
ru birleşmeler neticesi dediğimiz çocukların dün
yaya gelmesi ve nüfusa da tescil edilememelerin
den dolayı nesebi gayrisahih dediğimiz bir nes
lin bugünkü cemiyetimizde dahi mevcut oldu
ğu bir hakikatir. 

işte bütün bunlara rağmen müzakeresini 
yaptığımız bu kanun tasarısı ötedenberi gösteri
len bütün kolaylıklara rağmen ve çıkan müte
addit kanunlarla kapatılan, giderlerin aksaklık
lara rağmen yine az dahi olsa mevcudolan nü
fusta kayıtlı bulunmıyan çacukların tescilini te
min edecek, nesebinin tanınmasını, nesebinin 
meşruiyetini temin edecek bu kanun hakkında 
bütün arkadaşlarımızın müzahereti ile ve süratli j 
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bir şekilde çıkararak cemiyetimize bu faydayı 
sağlamamızın büyük bir muvaffakiyet olacağı 
kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir, 
okutuyorum. 

MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Aley
hinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Peki. 

Muhterem Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, tasarının tümü hak

kındaki görüşmelerin yeterliğini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla 
Gümüşano 

Nureddin özdemir 

BAŞKAN — Buyurun Geçioğlu, yeterlik 
önergesinin aleyhinde. 

MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Muhte
rem arkadaşlar, bu kanun teklifi hakikaten ye
rinde bir kanundur. Gezilerimizde görüyoruz, 
her köye gittiğimiz zaman bu mevzu etrafında 
seçmenlerimizden böyle Ibir kanun teklifi geti
rin, memleket çocukları babaları öldüğü zaman 
mirastan mahrum kalıyorlar, okula gidemiyorlar. 
Memleketin bu zarureti duyduğuna kaani oldu
ğum için bu mevzu daha iyi aydınlanmamıştır. 
Ruhsat verin bu mevzuda konuşacak arkadaşla
rın hepsi konuşsun. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN —• Yeterlik önergesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde bu şekliyle konuşmalar bit
miştir. Maddelere geçilmesini oylarınıza arzedi-
yorum. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Kabul etmiy enler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi teklifi vardır. İvedi
likle görüşülmesi teklifini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Ka
bul edilmiştir. İvedilikle görüşülecektir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan do
ğan çocukların cezasız tescili hakkında Kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Türk Medeni Kanununun yü
rürlüğe girdiği 4 . 10 . 1926 tarihinden bu ka-
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nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar evlendir
meye salahiyetli merci önünde yapılmış bir ak-
de dayanmıyarak ıbirleşip karı - koca halinde 
yaşatmış olan ve evlenmelerine kanuni bir en
gel 'bulunmıyanlardan doğan çocuklar nesebi 
sahih olarak ve bu birleşmeler de tarafların rı
zaları ile evlilik olarak tescil edilir. 

Evli bir erkekle evli olmıyan bir kadının ka
rı - koca gibi yaşamalarından doğmuş olan ço
cuklar da nesebi sahih olarak kadın ve erkeğe 
izafetle tescil edilir. Ancak, bu kadın ile erke
ğin birleşmeleri evlenme şeklinde tescil oluna
maz. 

Karı - koca gibi yaşamaları ölüm ve ayrılık 
sebepleriyle devam etmemiş olanların, karı - ko
ca halinde yaşadıkları zaman içinde doğmuş 
olan çocukları dahi yukardaki hükümlere göre 
nesebi sahih olarak ana ve babalarının adları 
gösterilmek suretiyle, baba hanesinde tescil edi
lir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde Sayın 
Refet Sezgin, buyurunuz. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Muhterem 
arkadaşlar, kifayeti müzakere takriri sebebiyle 
maalesef kanunun tümü hakkında görüşlerimizi 
arz etmek imkânını bulamadım. 

Tescil edilmemiş birleşmelerin tescili ve bun
lardan doğan çocukların tescili meselesi bir va
kıa olarak ortadadır. Ancak, bunun yanında bir 
başka vakıa daha vardır. O da 4 . 10 . 1926 ta
rihinden bu yana Türkiye'de ulaşmış bulundu
ğumuz Medeni Hukuk sistemidir. Medeni Kanu
nun kabulünden bu yana şimdi müzakeresi ya
pılmakta bulunan kanun ile altıncı defadır ki 
tescil edilmiyen birleşmelerin tescili ve bundan 
doğan çocukların tescili meselesi Teşriî Meclis
leri meşgul etmekte ve kanunlarda ısdar edil
mektedir. Biz bu realiteyi tesbit ederek buna 
çare ararken Medeni Kanun sistemini de bir ta
rafa iter bir durum içerisine girmiş bulunmak
tayız. Bunun sonu ne olacak? Buna bir dur de
mek zamanı gelmiyeeek mi bu memlekette? Gün
kü tescil edilmiyen birleşmeler devanı etmekte, 
bundan doğan çocuklar da cemiyette bir yara 
halinde hayatiyetlerini muhafaza etmektedirler-. 

Arkadaşlarım, haklı olarak buraya kadar çı
kıp diyorlar ki, bu doğan çocukların bu mesele
de günahı yoktur, bunları da cemiyet içerisinde 
hakiki ana - baba sahipleri gibi hüviyetlerini 
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verip tescil etmek lâzımdır. Evet' ben de bu 
maddenin karşısında değilim. Ama, getirilmek 
istenen sistem yanlıştır. Bu suretle biz Medeni 
Kanun hükümlerini ötedenberi ihlâl eden zihni
yete bir avans vermekteyiz. Tescil edilmiyen bir
leşmeler mütemadiyen devam edip gidecek, Teş
ri Meclise bir kanun getirilecek, birleşmeler tes
cil edilecek, çocuklar tescil edilecek. Mütemadi
yen devam edip gidiyor. Bu suretle bu maddenin 
do kabulü suretiyle bundan sonra biz yine Teş
riî Meclis olarak vatandaşlara Medeni Kanun 
hükümlerine rağmen tescil edilmemiş birleşme
ler ve bunlardan doğacak çocuklar bakımından 
avans vermekteyiz. Sırf bu zaviyeden, hem ka
nun teklifinin ve hem de maddenin aleyhinde ol
duğumu arz etmek isterim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Musluhittin Gürer, bu

yurunuz. («Demin konuşan hatip aleyhinde mi 
konuştu» sesleri) 

Maddenin aleyhinde olduğunu beyan etti. 
Reddedilmesini istiyor. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem arkadaşlarım, birinci maddenin müzake
resinde bir tatbikatçı olarak, bir hususu temen
ni olarak arz etmek için söz almış bulunuyorum. 
Bu şekilde tescil muameleleri yapılırken nüfus 
memurlarınca nüfus kâğıtları verilirken nüfus 
kâğıtlarına filânca kanuna atfen bu nüfus kâğı
dı verilmiştir diye bir kayıt konmaktadır. Bu 
kaydın ise haddizatında espirisi demin de arz 
etmiş olduğum bu kanunun ve yüksek Meclisin 
kabul edeceği anlam içinde ruhuna uymamakta
dır. Yani bu şekilde masum, bu şekilde bir nü
fus kâğıdı almış olan vatandaş mezara kadar bu 
nüfus kâğıdını hangi mebdeden dolayı aldığının 
damgasını elinde bulundurmuş olduğu nüfus kâ
ğıdı ile taşımaktadır. Şu hale göre bu mevzuda, 
bu şekilde nüfus kâğıtları bu kanuna göre veri
lirken istirhamım odur ki; mevcut nüfus kâğıt
larına filânca kanuna atfen bu nüfus kâğıdı ve
rilmiştir diye bir ibarenin yazılmaması ve doğ
rudan doğruya mebdein nasıl nüfus kâğıdı veri
liyorsa, o şekilde verilmesi temennisinden iba
rettir. Bu hususun zabıtlara dere edilmesi için 
söz alınış bulunuyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Karaca. 
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlarım, bu kanun teklifini Yüce 
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Meclise getiren arkadaşlardan biri de bendeni-
zim. Bendeniz de bu kanunu huzurunuza getirir
ken geçmiş tatbikatı da nazarı itibara aldım. Bu 
kanunun meydana getirilmesi ve çıkarılması ile 
bir çok kimseler cemiyet hayatında yeni haklara 
sahibolmasına rağmen mukabilinde bâzı kimse
lerin de bâzı haklarından mahrum edildiği ve 
bu haklarından az dahi olsa mahrum edilmiş 
durumda kaldıkları aşikârdır. Fakat, bütün 
bunlara rağmen cemiyetin ve içtimai hayatımı
zın tabiî bir zarureti ve sonucu olarak bu şartlar 
devam ettiği takdirde, bu kabil kanunları da 
her beş yılda bir, her 10 yılda bir veya kısa fası
lalarla çıkarmak zorunda kalıyoruz. Geçmiş tec
rübeler ve tatbikat bize göstermektedir ki, ko
misyonda da, bir nebze bahsettiğimiz üzere, yer 
yüzünde kadın ve erkek nesli devam ettiği müd
detçe bu kabîl birleşmeler ve bu kabîl birleşme
lerden doğan çocuklarda dünya üzerinde daima 
mevcut kalacaktır ve olacaktır. Dinî taassubun 
en fazla hüküm sürdüğü bir devirden tutunuz, 
bugünkü asrımıza ve bugünkü asrımızdan da 20 
asır öteye gitsek dahi bu kabîl birleşmeler dai
ma mevcut olacağına göre, bunu önliyebilecek 
bir kanunun da çıkarılması mümkün değildir. 
Bizim meriyette bulunan ceza kanunlarımıza gö
re zina etmek suçtur. Zina fiilinin suç sayılabil-
mesi için karı veya kocadan birinin zina eden 
eşi ile diğer ortağı hakkında şikâyetçi olması 
esasına tabidir. Evli bir erkeğin bir başka kadın
la gayrimeşru münasebetini bilen eşi onu mah
kemeye müracaat edip dâva etmediği müddetçe 
ondan doğan çocuğun nüfusa babası adına tes
cili kadar tabiî ve normal bir şey olamaz. Ken
di eşi bunu dâva edip de hâkimin huzuruna gö
türmediğine göre Anayasaya göre şahsi hakları
nı ve reşit olan kimselerin şahsına bağlı mede
ni haklarını kullanması bakımından bunların 
önüne geçmek de mümkün olmuyor. Bu sebeple 
arzu edilmemesine rağmen cemiyet içerisinde 
mâyup telâkki edilen bir hal bulunmasını bilme
mize rağmen, bu kabîl bir kanunu huzurunuza 
getirmek mecburiyetini içtimai bir zaruretin so
nucu olarak kabul ettik ve bu şekilde getirdik. 

, Arkadaşımız Muslihittin Gürer'in ifade etti
ği gibi bu kabîl kimselere verilecek nüfus cüz
danlarına filân sayılı kanuna müsteniden vâki 
birleşmelerden dolayı verilmiştir şeklinde yüz 
kızartıcı, ileride o kimsenin itibarını zedeliye-
cek, cemiyet içerisinde mahcup düşürecek bir 

8 . 7 . 1964 O : 1 
nüfus cüzdanını vatandaşın cebinde taşımasına 
müsade edebilecek derecede yanlış tatbikata 
götüren ve ayıp telâkki edilen bir cüzdanla va
tandaşı millet içerisinde teşhir etmekte bir fay
da bulmuyorum. Aksi taktirde böyle bir nüfus 
tezkeresini vatandaşın cebine vermektense bu 
kabîl bir vatandaşın memlekette nüfus cüzdan-
sız, babasız olarak gezmesi daha evlâdır kana
atindeyim. Bu bakımdan tatbikatta bunun bü
yük mahzurları vardır. 

Arkadaşımız Rafet Sezgin Beyin mütalâası
na aynen iştirak etmek isterim. Noktaı nazarı 
doğrudur. Ahlâk ve edeb bakımından yerinde
dir. Mütalâasına da uymak icabeder. Fakat, bu 
günkü beşer kaidesi içerisinde cemiyetin telâk
kileri Medeni Kanun, Ceza Kanunu muvahace-
sinde kadın ve erkek nesli devam ettiği müd
detçe bu kabîl hâdiselerin önü sureti katiyede 
almmıyacağma göre bu kanunu - şimdilik son 
diyelim bu temenni ile kabul etmemizde büyük 
bir fayda vardır. Aksi takdirde erginlik çağı
na gelmiş, 18 - 20 yaşma gelmiş olan bir kız bir
çok kimseler tarafından istenir, evlenmesi müm
kündür. Fakat nüfusta babasının adı olmadı
ğından veya bir erkek çocuğun babasının adı ol
madığından rüşt çağma erdiği zaman annesinin 
yakasına düğümleniyor; beni dünyaya getiren ka
dın olarak senin ismin vardır; ama benim babam 
kimdir diye soruyor ve annesine karşı cemiyetlere 
karşı birçok cinayetlerin işlendiği ortadadır. Bu 
bakımdan kaçınılması kati surette imkânsız bulu
nan bu kanun şimdilik bir defaya mahsuz olmak 
üzere bir kere daha çıkarılmasına Yüce Meclisin 
müsaade ve müsamaha buyurmasını rica eder he
pinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, mevzuubahsolan teklifin 1 nci 
maddesidir. Bendenizden evvel kıymetli fikir
lerini dinlediğimiz iki arkadaşımız yine tümü 
üzerinde kıymetli fikirler beyan ettiler. Fakat 
madde üzerinde kanaatlerini izftıar buyurmadı-
lar. Gerçi ço'k faydalandık, bundan evvel tümü 
üzerinde konuşan arkadaşlarımızın çoğunlukla 
teklifin lehinde fikir yürütmüş olmalarından 
şahsan memnun oldum, 1 nci maddenin tatbikat
çılara zorluk vereceği onları tereddüde sevk ede
ceği son cümlesindeki bir noksanlığa işaret ede-
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yine tescilsiz kalmayı tercih edecektir. Ne vak
te kadar- Bıçak kemiğe dayanıncaya kadar. As
kerlik için, evlenme için veya başka işler için 
hayat onu zorlarsa o da katlanabil ecektir. Yoksa, 
hu kanunla getirmek istediğimiz faydadan biz-
zarur uzak kalacaktır, ona yanaşmıyacaktır. Biz 
burada mahkeme kaydını muhakeme ile, dâva 
ikamesiyle bunun isbatı kaydını vatandaşın 
omuzundan, önünden, kalbinden almalıyız. Bi
naenaleyh bu maddeye sarahat getirerek deme
liyiz ki, köy ve mahalle muhtarlarının tasdikli 
belgeleriyle bu durumda oldukları bildirilen va
tandaşların mahkemeye müracaatlarına lüzum 
kalmkasızın haklarında bu tescil yapılır, saraha
tini koymalıyız. Bunu koymadığımız takdirde 
muhterem arkadaşlarım kanun bütün önemli 
faydasını kaybedecek, vatandaş bu kanundan is
tifadeye de yine demin arz ettiğim gibi yanaş
mayacaktır. Onun için bendeniz 2 nci bendin 
arasına şöyle bir ibarenin ilâvesini teklif ediyo
rum. Takdir Muhterem Heyetinizin ve Muhte
rem Komisyonunuzundur «Köy ve mahalle muh
tarlarının tasdik belgesi üzerine ve mahkeme
den karar alınma zorunluğu olmaksızın» ibare
si konursa, tatbikatçılar için berrak bir icra yo
lu ve bir mekanizma gösterilmiş ve biz de espi-
rimizin hedefine varmış oluruz. Aksi takdirde o 
hedefe varamayız. Derin hürmetlerimle. 
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rek bir önerge takdim edeceğim. 1 nci madde 
kanunun bütün espirisini taşımaktadır. 

Tekrara lüzum olmaksızın hülâsa etmek lâ-
zımgelirse, Cemiyette kendilerinin muvaffaki
yetleri, bilgileri, şuurları altında olmaksızın bir
takım masum nevzatlarm hayat ilerledikçe, mad
di mânevi müşkülâtla karşılaşacakları bir şey
den ebediyyen mahrum edilmeleri Birleşmiş Mil
letler Andlaşmasındaki misalini esaslarına, in
san haklarına elbette aykırıdır. Bir insanın ih
tiyarı haricinde her türlü insan haki arından 
medeni haklarından 'mahrum edilircesine bir nü
fus tezkeresi taşımaktan mahrum edilmesi ka
dar haksız bir muamele yoktur. Bunun sebebi
ni değil, bunun neticelerini tercih ederek mü
talâa yürütmekte fayda vardır. Cemiyet yarın 
içindir, yarın için çalışır. Herkes yarın için faa
liyet gösterir, dün ile uğraşmak, dünün, seyyi-
atiyle yarını mahkûm etmekte ne yetkiniz var
dır, ne de insani mülâhazalara sığar. Bu itibar
la kanunun bir taraftan vermek istediği bir hak
kı birinci maddenin son cümlesinde âdeta geri
ye alır gibi şüpheli bir ifadenin, daha doğrusu 
teknik bir mekanizmanın müphem olarak kon
muş olmasının mahzurunu belirtmek istiyorum. 
O da şudur: 

Pek muhterem arkadaşlarım, kim, bu nese
bi gayrisakih gözüken masumların, nevzatlarm 
veya bunlardan yaşı ilerlemiş vatandaşların mu
amelesini işleme koyacak ve bu muameleyi yürü
tecektir? Yarın tatbikatçılar diyecek ki ; evve
lâ Asliye Hukuk Mahkemesine git ispat et kim
den olduğunu; ama medeni nikâhın olmasın, za
rarı yo'k. 1 nci fıkrasında kanun zaten bunu 
aramıyor. Ama, ikinci fıkrasında tatbikat usu-
yü, icra usulü gösterilmediği için, şimdiye ka
dar adli ve idari olan tatbikat şekli budur, mah
kemeden karar almadıkça biz senin yine tesci
lini yapamayız diye, bilhassa kültür bakımından 
aşağı seviyede olan, alelumum küçük yerlerde
ki nüfus memurları dayatacaklardır. Böyle bir 
anane de kurulduktan sonra, demin burada muh
terem bir arkadaşımızın, ilk konuşan arkada
şımızın buyurdukları mahzur meydana çıkacak
tır. Köylü Devlet kapısında derdini anlatmaya, 
ne kudretyabdır, ne de isteklidir. Çünkü, para 
ister, masraf ister, emek ister. Günlerce oteller
de, hanlarda sürünmek ister. Bunu yapamaz. Ya-
pamaymca böyle bir icradan da yine kaçacak, 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Faruk Küreli. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Söz istiyorum. 
FARUK KÜRELİ (Çorum) — Muhterem ar

kadaşlarım bilineceği üzere nesebi gayri sahih 
dediğimiz çocuk, iki münasebetten birisi ile vü
cut bulur. Bu münasebet tarafından birisinin ve
ya ikisinin evli olması halinde Ceza Kanunumu
zun zina saydığı hallerde vücut bulan çocuklar
dı r. Veya iki tarafın da bekâr olduğu, bekâr bu
lunduğu ve Ceza Kanunumuza nazaran zina sa-
yılmıyan hallerde vücut bulan çocuklardır. Bu 
kanunda bigünah, kabahati olmıyan yavruların 
'hukukî, normal insan statüsüne ulaştırmak ne 
kadar insani bir düşünce ise, bunun yanında 
J926 tarihinde kabul ettiğimiz Medeni Kanunun 
prensiplerinde gedik açmamakta o kadar zaruri
dir. Filhakika bugüne kadar altı kanun çıkmış
tır, bu altıncı oluyor, buyurdular, bir arkadaşım 
biraz evvel. Bu şunu gösteriyor. Nasıl iktisadın 
kanunu varsa, cemiyetin de kanunları vardır. 
Hukukî mânada kanun her şeyi önliyemez. 
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Burada cemiyetin düşüncesi, kültürü, Türk 

bünyesinin kanunları hukukun kanunlarına ga
lip gelmektedir. Çocukların hukukî durumunu 
tarsin etmek lâzımdır, günahları yoktur. Kendi
lerine mesuliyet tevcih etmek mümkün değildir. 
Fakat maddenin birinci fıkrasında rızaları bu
lunduğu takdirde gayriresmî münasebetleri tescil 
etmek istiyoruz kanunla. Bunun karşısında ol
mamız lâzımdır arkadaşlar. Birinci maddenin bi
rinci fıkrasını okuyorum: 

«Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 
4 . 10 . 1926 tarihinden bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar evlendirmeye salahiyetli 
merci önünde yapılmış bir akde dayanmıyarak 
birleşip karı - koca halinde yaşamış olan ve ev
lenmelerine kanuni bir engel bulunmıyanlardan 
doğan çocuklar nesebi sahih olarak ve bu birleş
melerde tarafların rızalariyle evlilik olarak tes
cil edilir.» Son cümleye nazarı dikkatinizi celbet-
mek isterim. Tarafların rızalariyle evlilik olarak 
tescil edilir, bu münasebetler. Yukarıda, fıkra
nın yukarısında, yukarı cümlesinde evlenmeleri
ne mâni olmıyan hallerden bahsettiğimize göre, 
artık bunların durumunu kanunen tescil etme
ye lüzum yoktur. Bunlar, mâni de bulunmadığı
na göre en yakın evlendirme memurunun yanma 
gitsinler, muamelelerini yapsınlar. Aksi takdir
de bunların kasıtlarını ve kusurlarını kanunla 
bertaraf etmiş oluyoruz. Medeni Kanunda gedik 
açıyoruz. Bunların durumu çocuğun durumu gi
bi günahsız, kasıtsız değildir. Evlenmelerine bir 
mâni yok. Resmî nikâhı esas almak istiyoruz. Bir 
inkılâp yapmış, Medeni Kanunu kabul etmişiz. 40 
sene sonra hâlâ fiilen imam huzurunda olur ve
ya olmaz, nikâhlı veya nikâhsız gayriresmî suret
te evlenmeleri kanunla tescil etmek istiyoruz. 
Bunda ne cemiyetin menfaati vardır, ne de kasıt
sız ve kusursuz bir hal vardır. Kaldı ki, arz et
tiğim gibi, bu hali tescil etmek demek; siz devam 
edin, gayriresmî birleşmeleri biz zaman zaman 
kanunla teşriî yoldan tescil edeceğiz, demek su
retiyle teşvik etmek olur. Onun için bu madde
nin 1 nci fıkrasındaki «tarafların kanun hük
mü ile tesciline dair» cümlenin çıkartılmasını is
tirham edeceğim. 

İkinci fırkaya gelince; ikinci fıkra kanunun 
suç saydığı bir haldir. Zina mahsulü çocukların 
dururmunu tanzim etmektedir. Yalnız, burada 
da bir nokta var. Evli bir erkekle evli olmıyan 
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bir kadının karı - koca gibi yaşamalarından doğ
muş olan çocuklar da nesebi sahih olarak kadın 
ve erkeğe izafetle tescil edilir. Evli bir erkek 
bekâr bir kadınla münasebette bulunursa bunlar
dan olan çocuk tescil edilecek, evli bir kadın be
kâr bir erkekle münasebette bulunursa tescil edil-
miyecek. Yani erkeklerin evliyken zina yapma
larını hoş görüyoruz bu kanunla, kadınların zi
na yapması halini yasaklıyoruz. Ve kadınların zi
na yapması halinde doğacak çocuklar bu kanuna 
göre tescil edilmiyecektir. Bu aradaki farkın se
bebi hikmetini bendeniz anlıyamadım. Komisyon 
sözcüsü arkadaşlarım lütfeder tenvir ederlerse 
minnettar kalırım. Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Kâzım Arar. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlarım, 1926 senesinden beri sık sık mesafe
lerle Büyük Meclisi işgal eden bu nesebi gayrisa-
hih çocuklar konusu bir yılan hikâyesi gibi sü
rüp gitmektedir. Bâzı kıymetli arkadaşlarım, 
inkılâbımızın anakanunlarmdan olan Medeni 
Kanunla bir çelişme halinde bulunması itibariyle 
böyle bir temdidin lehinde değildirler. Fakat 
bundan önce sayısını bilemiyeceğimiz kadar faz
la çıkan nesebi gayrisahih çocukların tescilini 
tazammun eden kanunların nedenleri üzerinde 
durmadan sadece Medeni Kanunu öne alarak, 
çelişmeyi göz önünde tutarak bunun doğru olma
dığı yolunda mütalâa serd ettiler. Namütenahi 
mahzur ifade eden bu kanunun 1 nci maddesi 
gerçekten bütün kanunun heyeti mecuasım kap
saması itibariyle kısaca birkaç mahzur üzerinde 
durmak isterim. 

Medeni Kanun tatbik mevkiine girdiği andan 
bugüne hiçbir zaman arzu edilir şekilde işliyeme-
miştir. Bu bir Anayasa değildir, îşliyemiyen 
maddeleri - ki hukukçu arkadaşlarımın ifalerine 
göre, esasen Medeni Kanunun işi iyen maddeleri 
azdır - arasında dahi işlemiyen betahsis bu mad
denin tâdili yolunda hukukçularımıza bir vazife 
düşmektedir. Bu yapılmadığı, yapılamadığı müd
detçe bu kanunu getiren arkadaşlarımız haididir. 
Çocuklarımızı çok müşkil durumda bırakan hele 
büyüdüğü zaman hicabaver hâdiselere sebebiyet 
vcreeek olan bir konuyu mehma emken önlemek 
bakımından faydalı telâkki ettiğimizi bu kanu
nun çıkması bir emri zaruridir. Tasavvur bu
yurunuz Medeni Kanun duruyor; ama bir an'an e 
var; medeni nikâhını yaptıran insan, bir de dinî 
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bir telkinle, onun tesiri altında kalarak gidiyor 
bir de imam efendinin duasını almak zorunda ka
lıyor. Yani bir de dinî nikâh dediğimiz şey 
mutlaka yaptırmak zorunda kalanlar vardır. Ev
leniyor, Medeni Kanunla evleniyor, taaddüdü zev-
eat kanunu olmamasına rağmen bir de imam 
nikâhı ile başka bir kadın almak zorundadır. Bu 
çok vâki, köylerimizde, aşağı - yukarı 1, 2, 3, 4 e 
kadar yapıldığı bir vakıa. («Çok az» sesleri) 
Sayısını tosbit etmek Nasreddin Hocanın gökteki 
yıldızları saymasına benzer, «inanmazsanız sa
yın» der. Sayınız denebilir. Oldukça fazladır. 
Köylülerle temas eden muhterem arkadaşlarım bi
lirler. Bir vakayı bendeniz ifade edeyim; şimdi 
çıkardığımız kanunlar yaraya melhem olamamak
tadır. Ne yapıyoruz? Medeni nikâhla evlenen 
insan, o kadınla evlendiyse onunki normal bir nü
fus muamelesine tâbidir, ikinci olarak aldığı ka
rısından doğma çocuk kendisinden değil yani do
ğuran kadının üzerine değil, doğurmıyan kadı
nın üzerine; yani medeni nikâhla evlendiği ka
dının üzerine tescil ediliyor. Bu resmen bir sah
tekârlıktır. Fakat kanun cevaz vermiş buna, 
Gayrimeşru bir çocuk, nesebi gayri sahih bir 
çocuk durumundan kurtarıp nim mahiyette de 
olsa nesebi sahih hale getirmek endişesinden do
ğuyor. Biliyorsunuz hayata veda ettiğimiz anda 
musalla taşında bize hitap eden veyahut kabris
tanda bize hitap eden hoca, babamızın ismi ile 
değil; anamızın ismi ile anar. Baba değildir 
malûm olan anadır. Bir dinî vecibe ki, yıkılma
sı asla caiz olmıyan inanç; beni kendi annemle 
değil de bir başka kadının adı ile anacak... Bu. 
işin mânevi sephesi... Derinliğine iş tetkik ettiği
miz zaman eza verebilir... 

Maddi cephesine gelince: Niçin biz kanunları 
çıkarırken bile bile lâdes... Doğuran anne bu, ba
bası? Babası da bu... Anne de anneliğini kabul 
ediyor, baba da babalığını kabulediyor... Zina 
hâdisesi vâki mı? Hayır? Rizaen lillâh... 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Madde üzerinde 
konuş... 

KÂZIM ARAK (Devamla) — Madde üzerin
de konuşuyorum. Bu taraflarına temas edilme
miştir Sayın Oğuz... Maddeten ve manen hatalı 
olan foir maddeyi kanuniyeyi bu kanunlarla da 
'halletmek mümkün değil. Bendeniz bu madde
nin kabulüne taraftarım. Başka bir hal çaremiz 
yoktur. Fakat esas hu derde deva olacak olan 
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merhemi bulmak için Anayasa hükmünde olmı
yan Medeni Kanunumuzda küçük bir tadilâtın 
yapılması hususunu bizden daha ziyade hukuk
çu arkadaşlarımız pekâlâ formüle edebilirler, ge-
'tiröbilirler ve bunu kökünden hal yoluna gidebi
lirler. Bunun için bütün mahzurlarına rağmen 
bu teklifin, bundan evvelki senelerde mecbur ol
duğumuz için kabul ettiğimize bağlıyarak kabul 
edilmesini ben de hassaten rica ederek huzuru
nuzdan ayrılırım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tahsin Telli. 

TAHSİN 'TELLİ (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlarım, Ibetıden önce konuşan arkadaşları
mızdan Sayın Faruk Küreli getirilen kanunun 
yalnız birden fazla kadınlarla evli bulunan er
keklerden olan çocukları için getirilmediğini, bu
nun dışında Medeni Kanuna göre nikâh yapma
yıp da karı - koca hayatı sürenlerden doğan ço
cukların da nesebi «ahih olarak tescil edilmeleri 
gerektiği hususunu, 'bu kanunla gerektiği husu
sunu gayet veciz bir ifade ile 'belirttiler. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kanunun getiri
lişinde bilhassa bu gibi yani Medeni Kanuna gö
re nikâh yapmaksızın karı - koca hayatı süren
lerden erkeklerin hareketi sebebiyet vermektedir. 
Maalesef erkekler muayyen bir süre karı - ko
ca hayatı yaşadıktan sonra kendilerinden olan 
çocukları kabullenmiyorlar. Çocukların o erkek
ten olduğunu ispat için kabul edilen süre, hay
ret verici bir süre... Medeni Kanunumuzun 
296 ncı maddesinde deniyor ki : «Dâva, çocuk 
doğmadan ovvel veya doğduğundan itibaren ni
hayet bir sene içinde ikame olunur.» Çocuk esas 
itibariyle hukukunu korama imkânına sahip de
ğildir. Denir ki, mahkeme vasıtasiyle kayyum tâ
yin edilebilir. Kayyum vazifesini yapmazsa ne 
olacaktır? Çocuğun hukuku tamamen zail ola
caktır. Bizler bu düşüncenin tesiriyledir ki, bu 
zavallı yavruların hukukunu korumak için böy
le bir kanun teklifi ile huzurunuza geldik, 

Yine Sayın Faruk Küreli arkadaşımızın ifa
de /buyurdukları gibi şahsi kanaatim de şudur 
ki : Evlenmelerinde mâni bulunmıyan, karı ve 
koca hayatı yaşıyan insanların muvafakatleri ha
linde nüfusa evliliklerinin tescili hatalıtlır. Zira 
Medeni Kanun esas itibariyle buna mâni değil. 
Esais itibariyle karı - koca hayatı süren insanlar 
kendilerine düşen vazifeleri yapmış olsalar yani 
rızaları olmuş olsa böyle bir problemle de bu 
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Meclis karşı karşıya gelmez. Bu itibarladır ki; 
hakikaten karı - koca hayatı sürenlerin rızalarına 
rağmen 'bu şekilde evliliklerinin tescili Medeni 
Kanunun prensiplerini bariz şekilde ihlâldir. Bu 
itibarla yalnız çocukların hukukunu korumak 
bakımından çocukların nesebi sahili olarak tes
cili benimsenirse bir taraftan çocukların huku
kunu korumuş oluruz, bir taraftan da Medeni 
Kanunun prensiplerini korumuş oluruz. Bu yola 
gidilmesinde fayda vardır. Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — .Sayın Alicanoğlu, buyurun. 

MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh
terem arkadaşlarım; 'biraz evvel, kanunun fay
dalarından bahsetmiştik. Şimdi, 'birinci maddeyi 
tetkik ettiğimiz zaman görüyoruz ki, bu kanu
nun ısağlıyacağı fayda kadar da yine noksanlığı 
olacaktır kanaatimce... Şöyle ki - Birinci fıkra
sında «Türk Medeni Kanununun yürürlüğe gir
diği 4.10.1926 tarihinden bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar evlendirmeye salahiyetli 
merci önünde yapılmış bir akde dayanmıyarak 
birleşip karı - koca halinde yaşamış olan ve ev
lenmelerine kanuni bir engel bulunmıyanlardan 
doğan çocuklar.» Şimdi bu cümle üzerinde dur
mak istiyorum. «Evlenmelerine kanuni -bir engel 
bulunmıyanlardan doğan çocuklar.» Muhterem 
arkadaşlarım, bilhassa hukukçu arkadaşlarım. 
bilirler ki, evlenmelerine kanuni mâni olanlar 
kimlerdir? Yakın akrabalar, geçici sâri hastalık
lar, meselâ frengi gibi. Muayeneye zaten onun 
için giderler. Bu gibi kanuni sebepler. Bunlar 
•evlenmeye mâni olan sebeplerdir. Yani kanunun 
kabul ettiği butlan sebepleri vardır. Bâtıl olan 
evlenmeler, kanunen muteber olmıyan evlenmeler
dir. Şimdi bunlar elde olmıyarak kanunen ev
lenmelerine mâni sebep var iken evlenmişler, 
gayrimoşru birleşmişler, çocuk da doğmuş. Şim
di ne yapacağız? Kanunen evlenmelerine mâni se
bep var iken birleşmişler, evlenmişler, çocuk da 
doğmuş. Bunu ne yapacağız? Evlenmelerine mâ
ni olmıyanlardan doğan çocukları anladık. Tes
cili mümkün buluyoruz şu 'kanuna göre. Ama 
tekrar arz edeyim 'ki, evlenmelerine mâni olduğu 
halde birleşmişler ve çocuk da dünyaya gelmiş. -

Şu maddedeki şu 'hükme göre demek ki, biz 
bu çocukları tescil edemiyeceğiz, etmenize de 
imkân göremiyorum. Çünkü şart şu - Ne diyor? 
«Evlenmelerine kanuni bir engel bulunmıyan
lardan doğan...» Var ise esasen zaten kanundışı 

! 8 . 7 . 1964 O : 1 
birleşmelere ait bir kanun tasarısıdır; şu halde 
kanun yine bir zümre masum yavruyu bu kanu
nun hududu haricinde bırakacaktır, cemiyette. 
Bunu da önlemek lâzım... Maksadımız nedir? 
Gayrikanuni, resmî nikâh akdine müstenidol-
maksızın evlenmelerden doğan çocukların nesebi
ni tanımak, meşruiyetini tanımak. Bu kanunu 
onun için çıkarıyoruz. Şimdi şu cümleye göre 
bir kısmını içeriye alıyoruz. Bir kısmını yine ce
miyette dışarıda bırakıyoruz. Nüfus memuru bu
na bakacak, baktı bâtıl bir evlenme, evlenseydi 
ovlenemiyecekti. Mâni hal var. Ama birleşmişler, 
çocuk da doğmuş. Tescil edemem diyecek. Şu hal
de muhterem arkadaşlarım, bendeniz diyorum 
ki; şu âdeta şarta muallâk olan şu cümleyi, «Ev
lenmelerine kanuni bir engel bulunmıyanlardan 
doğan» diyeceğimize doğrudan doğruya «Birle
şip, karı - koca halinde yaşamış olanlardan do
ğanların nesebi» diyelim. Yani şu evlenmelerine 
kanuni bir engel bulunmıyanlar cümlesini çıka
ralım, bunu umuma teşmil edelim. Ama resmen 
ovlenmelerine imkân yokmuş, ileride olmıyaibilir. 
Ama dünyaya gelmiş bir çocuk var, hiç olmazsa 
bu masum yavruyu kurtaralım. 

Bendeniz böyle düşünüyorum. Bilmiyorum 
Komisyondaki arkadaşlarımız ve sonra kanun ta
sarısını getiren arkadaşlarımız ne düşünürler. 
Ben böyle düşünüyorum, öyle şey olur, olmaz... 
Ancak hukukî durumunu da arz ettim, kanuni 
mâni olmıyanlara mahsus, olanlar birleşmiş ise o 
çocuğu tescil edemiyeceğiz. Binaenaleyh buna 
dair de bir önerge takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Erdyoğaıı, buyu
runuz. 

HASAN ERDOĞAN (Kam) — Muhterem 
arkadaşlar, her yeni Meclis devresinde bu mev
zuda bir kanunun gelmesine şahidolmuş bir ar
kadaşınız olarak konuşmak ihtiyacını hissettim. 
Ve her defasında kanun teklifini yapan arkadaş
lar; «Bu sondur» dediler. Ben bunu dördüncü 
defa duyuyorum, fakat son olmadı. Gıyascttin 
Karaca arkadaşımıız, bu sondur, dedi. İki cümle 
evvel de bu dünyada kadın ve erkek nesli mev-
eııdoldukça bunun sonu 'gelmiyecektir, dedi. 

Şimdi arkadaşlar, bu kanun çıkabilir. Fakat 
meseleyi halletmez. Ortada bir Medeni Kanun 
var, bir de Medeni Kanundan evvel yaşanmış 
örf ve âdetlerimiz var. Medeni Kanunu şeklen 
kabul etmiş olmakla beraber, bunun tatbik edile-
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mediği yerlerde bunun bir kanuni noksanlıktan I 
olan imkânsızlıklardan doğan ve meşru olarak 
istifade etmek istiyen kimseler olacak. Bir de bu I 
ört ve adet noksanlığı dolayısiyle medeni nikâ
hını yaptırmadığı için nikâh muamelesi noksan 
kalmış ve bunlardan mütevellit doğan çocukla
rın tescili var. Bir de bunların arasına giren 
gayrimeşrû doğumlar var. 

Şimdi, yalnız doğum meselesiyle hallolmuyor 
arkadaşlar. Ben bir hâdise biliyorum, kısa za
man evli kaldıktan sonra kocası Kore'ye 'gitti, 
tanıdığım bir köylü ailesinin çocuğu Kore'ye 
gitti ve orada şehidoldu. Herkesin bildiği âdet
lere göre o mahalde bir anlı, şanlı düğün ya
pılmış, fakat maalesef resmî nikâh muamelesi 
ikmal edilmemişti. Karısı kocasının hakkından 
istifade edemedi ve oğlunun maaşını alabilmek 
için de, herkesin önünde düğün yaptıran kayın
peder, kendisi oğlunun maaşını alacağı için mâ
ni oldu ve bir şehit karısı istifade edemedi. 

İki sene evvel Ankara'da bir tayyare kazası 
oldu. Bir tesadüf benim .genç. bir hemşehrim de 
burada bu kazada kurban gitti. Tesadüf 10 gün 
evvel köyünde düğünü olmuş, gelmiştir, arkadaş- I 
hır. 10 gün ev'vel gelmiş, köyde düğün yaptırmış, 
bir hafta düğün sürmüş, fakat nikâh yaptırma
mış. Sigortaya müracaat edildi; bir haftalık dul 
karısı istifade .edemiyor. Çocuğun babası, kardeş
leri bir (hafta evvelki merasimi unuttular, kar
şısına çıktılar, hayır dediler; düğün olmuştur 
ama Medeni Kanuna göre karısı değildir. Sigor- I 
tadan onlar davacılar, tazminatı onlar alacaklar. 

Kanaatim şudur, sözlerimi uzatmak istemiyo- I 
rum. Hukukçu arkadaşlarımız bunun üzerine eği
lebilirlerdi. Evet, palyatif olarak bâzı meseleleri 
hallediyor, fakat radikal olarak bu kanun hiçbir 
şeyi halletmiyor. Üç sene sonra yine bir kanun I 
teklifi gelecek, yine, «Gayrimeşrû bir kısım ço
cuklar doğmuştur. Aman bunları da tescil ede
lim» denecek. Tıpkı, orman suçları işleniyor, bun- I 
larm affedilmesi için kanun çıkarılınca bu suçlar 
çoğalıyorsa, bu kanunlar çıktıkça da bu suçlar I 
çoğalıyor. Medeni Kanun tamamen bir tarafa I 
itilmiş vaziyettedir. Ve her sene ne yapalım mec
buruz esbabı mucibesiyle de, Millet Meclislerine I 
bu tip kanunlar gelip gidiyor. Benim bu madde
nin reddedilmesine de gönlüm razı değil. Fakat I 
Komisyondan rica ediyorum, mümkün ise, bu I 
meseleyi radikal olarak halletmek imkânları var- | 
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sa hakikaten Türk Milletine de, cemiyete de çok 
büyük yardım ve hizmet edeceklerdir, bunu geri 
alsınlar, radikal bir ıçare arasınlar ve bu mesele 
de kökünden halledilsin. Aksi halde muhtelif in
sanlar, eğer gayrimeşrû doğmuş ise arkadaşlar, 
isim yazılmakla meşru olmaz. Cemiyet onun al
nına damgasını vurmuştur, vuracaktır. Ve bir
çok sabıkalılar, birçok hastalar gayrimeşrû do
ğumlardan olur. Bunlar ilmi olarak ispat edil
miş hakikatlerdir. Batıda bunun .gayet bariz mi
salleri vardır. Rakamı katî olarak aklımda değil, 
fakat bir Batılı ilim adamı gayet güzel tetkik et
miş. Bir ana babadan doğan gayrimeşrû çocuk
lardan tahmin ederim ki, 450 kadar doğan ço
cukları tetkik etmişler; bundan yüzde 75 i cani 
olmuş, katil olmuş ve suçlu olmuş. Ancak yüzde 
25 i kendisini kurtarabilmiş. 

Bu bakımdan bunları Batı'da olduğu gibi 
himaye .edecek bir müessese de yoktur. Ancak ba
banın insafına, üvey annenin insafına kalmış olu
yorlar. Umumiyetle bunlar cemiyette zaten daha 
aşağı bir tabaka 'olarak kalıyorlar vo birçok suç
ların da menşeini teşkil ediyorlar. Bu bakımdan 
ben Komisyondan rica ediyorum, bu kanun da 
çıkabilir, gider. Fakat dâva hallolmaz, dâva hal-
lolmıyacaktır. Belki bu devrede yeni bir kanun 
gelmiyecek fakat önümüzdeki devrede başka bir 
milletvekili arkadaşımız da yine böyle bir kanun 
getirecektir. 

Beni tatmin etmedi. Çünkü misallerini de gör
düm mütaaddit defalar. Ve daha geniş münakaşa
lara da şahidoldum. Tekrar aynı şekilde konuş
malara da şahidoluyorum. Netice meseleyi kö
künden lıalledemiyecektir. Kanunlarımız rencide 
oluyor. Belki bâzı vatandaşlar nüfus cüzdanı 
alabiliyor, askere gidebiliyor, kaydoluyor. Fakat 
mesele kökünden halledilmiyor ve bâzı ısuçlu in
sanları da, hakikaten cemiyetin damga vurması 
lâzım gelen, malûm damgalarla damıgalanması lâ-
zımgelen insanları da, masum ^evlenmelerden do
ğan çocuklarla beraber bu kanunla birleştirmiş 
oluyoruz. Hepsine aynı ismi veriyoruz. Ben şah
san bunun ıstırabı içinde olan bir arkadaşınızım 
ve maalesef bu maddeyi bu şekliyle kabule .şayan 
görmüyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, Türk maşeri vicdanının tatmini 
babında ve Türk Milletinin millî ihtiyaç ve za-
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ve kesin bir faraziye atmaya imkân ve ihtimal 
mevcut değildir. Ve hukuk sahasında da bu ka
ini faraziyelerin iltifat bulmasına imkân ve ih
timal mevcut değildir. Onun için kanunlarımız 
yirminci asır, ondokuzuncu asır, onsekizinci 
asır, devirlerin, asırların, yılların ihtiyaçlarına 
«•öre hazırlanan ve cemiyetin bünyesini muayyen 
bir istikamete bağlayan hukukî kaidelerden iba
rettir. Bir kanunun lüzumluluğu veya lüzum
suzluğu üzerinde her hangi bir iddia serd edile
mez. Eğer bugün huzurunuza gelen kanun tekli
fi bir müddet sonra ihtiyaca tekabül etmediği 
takdirde aynı gayeye müteveccih diğer bir ka
nun da gelebilir, ve bu ihtiyaçları karşılıyabilir. 
Bunun kadar tabiî ve mantıkî bir hukukî kaide 
mevcut değildir. Bunun bütün medeni cemiyet
lerde ve (Tarh âleminde görülen örnekleri mev
cuttur. 
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ruletlerinden doğan bu kanun teklifinin yüksek 
huzurunuza getirilmesiyle Türk cemiyet haya
tında büyük bir hizmetin ifa 'edildiğine kaani 
'bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım ve değerli sözcüler bu 
kanun teklifi ve bu madde üzerindeki görüşlerini 
bir bakımdan Medeni Hukuk sistemine aykırı 
olduğundan bahsile diğer yönden bu kanunun 
'ihtiyaçlara tekabül 'etmediği idldiasiyle ten'kidler-
de bulundular. 

Muhterem, arkadaşlarım, bu kanunun Türk 
Medeni Kanuninin ne »sistemi ile ve ne de ruh ve 
bünyesi ile aykırı bir tarafı /mevcut değildir. 
Bendeniz bu kanunu aynen bir müddet evvel bu
rada kabul ettiğiniz Tapulama Kanununa benze
tiyorum. Tapulama Kanunu bir tasfiye kanunu
dur, bir idari kanundur. Bu kanun ise doğrudan 
doğruya mağdur 'olan bâzı ana ve babaların, gü
nahsız yavruların istikbale muzaf menfaatlerinin 
korunması babında alman bilcümle tedbirleri ih
tiva eden bir kanundur. 

Muhterem Asım Eren Beyefendi, bu kanunun 
medeni hukuk sistemine aykırı olduğunu ve bir 
kısım arkadaşlarımız. da aynı görüşü savunmak 
suretiyle bu kanunun ve bu madden'in lüzumsuz
luğunu ileri sürdüler. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun istihdaf et
tiği gaye şu - Medeni Kanun evlenmelerin resmî 
bir memurun önünde yapılmasını esas kıldığına 
göre, resmî bir evlenme akdi olmadan yapılmış 
bulunan evlenmelerin ve bunlardan doğan ço-
cukların meşruluğunu tanımak babında ve bunu 
hukukî bir tavsife sokmak babında cemiyette 
kanıyan bâzı ıstıraplara çare bulmaya matuf 
tedbirler cümlesini İhtiva etmektedir. Bugün 
Türkiye'nin nüfusunun yüzde 70 ve 80 nini 
köylü vatandaşlarımız teşkil etmektedir. Köylü 
vatandaşlarımızın bağlı oldukları kazalara ve vi
lâyetlere olan mesafenin uzaklığı sebebiyle, va
sıtanın da bulunmamasından dolayı bazan işleri
ni köyde görmek ve .gördürtmek .suretiyle ihtiyaç
larını karşılamatoadırlar. Kanunlar bir memleke
tin,, bir cemiyetin ihtiyaçlarından ve zaruretle
rinden doğmaktadır. Bugün yirminci asır cemi
yetinin günbegün maksimum bir sınır takiıbede-
rek artan bu ihtiyaçlarının karşılanması ve bu 
ihtiyaçların hukukî kaidelere bağlanması cemi
yetin tabiî icaplarmdandır. Bu kanun lüzumlu
dur, bu kanun lüzumsuzdur şeklinde ortaya katî 

Muhterem Faruk Küreli ve Mahmut Alican-
oğhı arkadaşlarımın ileri sürdükleri bâzı nokta
lara temas etmekte fayda mülâhaza ediyorum. 
Muhterem arkadaşım Faruk Küreli dediler İd; 
1 nci maddenin son fıkrasında bulunan nesebi 
sahih olarak ve bu birleşmelerden tarafların rı-
zalariyle evlilik olarak tescil edilir keyfiyeti ha
şiv bir tâbirdir, bunun çıkarılması iktiza eder. 
Eğer hafızam bana ihanet etmiyorsa bu şekilde 
anladım ben. 

Muhterem arkadaşlarım, evet Medeni Kanu
numuzun 247 nci maddesi bu kabîl hükümleri 
nazarı itibara almış ve tedvin etmiştir. Ama Me
deni Kanunumuzun bu maddesiyle yüksek huzu
runuza getirilen bu kanun maddesi arasında ge
rek muhteva ve gerekse şümul itibariyle, mahi
yet bakımıdnan farklar mevcuttur. Medeni Ka
nunumuzun 247 nci maddesine göre, evlilik dışı 
birleşmelerden doğan çocukların nesebi, ana ba
banın birbirleriyle evlenmesiyle kendiliğinden 
sahih olur. Şimdi yüksek huzurunuzda bulunan 
ve müzakere konusu teşkil eden bu kanun idari 
'bir kanundur, tasfiye kanunudur. Her türlü hare 
ve masraftan muaf bir kanundur. Vatandaşın, 
Türk köylüsünün menfaatine uygun olarak 
vaz'edilen, menfaatine uygun olarak getirilen 
bir kanun teklifidir. Halbuki Medeni Kanunu
muzun 247 nci maddesi doğrudan doğruya va
tandaşa külfet tahmil eden, dâva açmak sure
tiyle hakkının yerine getirilmesini istihdaf eden 
bir maddeyi, muhtevi bulunmaktadır. Yani va-
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tandaş, eğer bu madde ile hareket etmek istediği I 
takdirde asliye mahkemesine dâva açacak, harcı
nı verecek, masrafını verecek, külfete katlanacak 
ve dâvayı kazanmak veya kazanmamak babında 
bir meseleye muhatap kalacaktır. 

Halbuki huzurunuzda bulunan ve müzakere 
.konusu olan bu teklif 'doğrudan doğruya vatan
daşın menfaatine uygun olarak getirilen ve va
tandaşa hiçbir külfet yüklemiyen, sadece idari 
mercilere, nüfus memurlarına, en çok mülki 
âmirlere, kaymakamlara, valilere, nahiye mü
dürlerine vazife tahmil eden, âmme vazifesi tah
mil eden bir kanun olduğu için vatandaşımızın, 
Türk köylüsünün menfaatine uygun olduğun
dan bu kanunun kabul edilmesinde zaruret 
mevcuttur. 

Çok hürmet ettiğim Mahmut Alicanoğlu ar
kadaşımın, fikirlerine gelince : Dediler iki; 
«evlenmelerine kanuni bir mâni bulunmıyan» 
kaydının, gayesini ibu kanun istihdaf ediyor. Ya 
evlenmelerine kanuni bir mâni bulunup da 
bunların birleşmelerinden çocuk doğarsa bunları 
ne yapacağız şeklinde bir faraziye, bir sual or
taya attılar. Görüşünden anlaşılıyor ki, evlen
melerine kanuni mâni ibülunan ana - babanın 
birleşmelerinden doğan çocukların da tescil edil
mesi iktiza eder. Hayır arkadaşlar, bu faraziye
nin kabulü Türk Medeni Hukuk sisteminin yı
kılmasına matuf bir davranıştan başka bir gaye 
tevlit etmez. Medeni Kanunumuzun 132 ve mu
ta aıkıp maddeleri hangi hallerde evlenmeler mu
teberdir, hangi hallerde evlenme muteber değil
dir ; yani evlenmeye, mâni olan sebepleri iki ncîk-
ta etrafında toplanmıştır. Bir mutlak butlan, 
sebepleri mevcuttur, bir de nispî butlan 'sebepleri 
mevcuttur. Mutlak butlan sebeplerinin mevcut 

' olduğu hallerde sureti kafiyede evlenme, Medeni 
Kanun hükümlerine göre muteber 'değildir. Ve 
keenlemyekıındur ve medeni hukuk sistemimi
zin nıenettiği bir davranış, menettiği bir mese
leyi, özel bir kanunla muteber kılmak ve bunu 
hukukî bir duruma sokmak, hukuk sistemimi
zin alt üst olmasına sebebiyet verir ki bu da hu
kuk hayatımızda çok kötü ve tehlikeli bir dav
ranış teşkil eder. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, lütfen birinci 
üuadde ile ilgili beyanda bulununuz. Diğerlerine 
cevap vermeyiniz, komisyon cevaplandırsın. 
1 nei maddede ne yazıyorsa o husus dairesin
de mütalaada bulununuz. 
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TALÂT OĞUZ (Devamla) — Muhterem Baş

kan, izah ettiğim fikirler tamamen Ibirinci mad
denin bünyesi dahilindedir. Ve Sayın Aliean-
ıoğlu birinci maddeden bahsettiği için bendeniz 
de birinci madde üzerindeki fikirlerimi arz et
meye çalışıyorum. 

Çok kıymetli arkadaşlarım, yüksek huzur
larınızı ben fazla işgal etmek istemiyorum. Ben
den sonra konuşacak arkadaşlarım da mevcut
tur. Bu kanunun kabul edilmesinde memleketin, 
Türk cemiyetinin, Türk köylüsünün umumi bir 
menfaati mevcuttur. Bu kanunun kabul edil
mesi lehinde oylarınızı kullanmanızı istirham 
ediyorum, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Geçioğlu, buyu
run. 

MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Muhte
rem arkadaşlar, memleketteki nesep, miras ve 
içtimai durumları düşünmek ve onları vuzuha 
kavuşturmak zarureti vardır. Bu itibarla ka
nun teklifi de yerindedir. Zira, zaruretler mah
zuru ortadan kaldırır. Kanunu Medeninin ka
bulünden bugüne kadar, yani kırk yıl içinde 
bu yola defalarca başvurmak zorunda kalındı
ğı bir hakikattir. Bu teklif de onun bir de
vamından ibarettir. 

Benden evvel konuşan arkadaşların bâzıları 
evli olmıyan bir kadından mütevellit çocuğun. 
niçin kaydedilmediği üzerinde durdu. Biz hüs
nüniyetle yapılan birleşmelerden mütevel'it 
çocuklar hakkında konuşuyoruz. Zina yoluyla 
meydana gelenlere elbette şâmil olamaz. Çün
kü, bir imam nikâhı gayriresmî de olsa taraf
ları biri birine bağlıyan mânevi bir akittir. Ve 
haya tarafını tasdik ve tescil eden Ibir muame
ledir. Diğer birleşme tamamen hevesatmın te
siri altındaki keyfin 'mahsulüdür. Bu itibarla 
elbette ki ikinci şekilde birleşmelerden doğan 
çocukların tescili mevzubahsolamaz ve 'ahlâk 
yönünden de telâfisi mümkün olmıyan rahneler 
açacağı tabiîdir. Bunun .bizim ne millî ve ne 
de dinî inançlarımızla bağdaşmasa mümkün de
ğildir. Ayrıca inançlarımıza ve bağlı olduğu
muz İslâm Dini esaslarına göre evli kadının 
ikinci defa evlenmesi de 'katiyen caiz olmadığını 
hepiniz bilirsiniz ve memnudur. Hüsnüniyet 
esasına müstenit dinî nikâh ile evlenmelerden 
mütevellit çocukların tescilini talebediyorum. 
Askere gidecek çocuk, arkadaşlarım bahsetti
ler, tescili yok, askerliğe gidemez, kardeşleri 
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miras alır, çocuk miras alamaz, çocuk okula 
gidecek, tescil muamelesi yapılamazsa okula 
gidemez. Bu cemiyet içerisinde bir acı değil 
midir? Ama diğer hususlara gelince; zina fi
ilinden vücuda gelen çocuk niçin tescil edilmez? 
Yani herkesi biz açıkça zinaya mı teşvik edece
ğiz; bu demek çııkar bunun altından. Binaen
aleyh, ne içtimai bünyemize ve ne de dinî esas
larımıza uymıyan bir hareket olur o zaman. 
Bu sebeple kanun 'teklifi yerindedir. Bu 'tekli
fin kabulünü rica ediyorum. Hürmetlerknle. 

BAŞKAN — Sayın Refet Sezgin. 
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Muhterem 

arkadaşlarım, mesele biraz daha vuzuha kavuş
muş bulunuyor, kanaatimce. Kanun teklifinin 
maksadı bu suretle aralarında evlenme imkânı 
bulunup da evlfenme manii bulunmayan salınışla
rın birleşmesinden doğan çocukların ve ıbu bir
leşmelerin tescili meselesidir. Yoksa evlâda 
fücurun, veledi facirin tescilini istiyen yok 
herhalde. Bu zaten ahlâk telâkkilerimize uy
gun değildir. Mesele bu zaviyeden mütalâa 
edildiği takdirde 'muhterem arkadaşımız 'Tıalâıt 
Oğuz (Beyefendimin izah buyurduğu M'edeni 
(Kanunun 247 nci maddesi içerisinde yeniden 
konuyu incelemekte fayda varıdır benim ka
naatime göre. Bu kanun teklifine biz bir ha
şivle iştigal etmekteyiz. Şöyle ki, Medeni Ka
nunun 247 nci ımaddefi aynen, «Evlilik hari
cinde doğan çocuklunun nesebi ana - babaların 
ıbiribirl'eriylıe evlenmesiyle kendiliğinden sahih 
olur» hükmünü vaz'etmiştir. 

Talât Beyefedinin ifade (buyurduğu gibi, 
bu hükmde nesebi sahih olacak çocuğun 

' tescilinin hâkim hükmüne ihtiyacı yoktur. O 
kadar yoktur ki ikinci fasıl, nesebin tashihi 
diyen Medeni Kanunun 247 nci maddesinin 
ımebdei (A) tbendi altında evlenmeyle tashih 
edildikten sonra, (B), hâkimin hükmü ile tas
hih maddesini de ayrıca izah 'etmiş bulunmak
tadır. Bu suretle arkadaşlarımın izah buyur
duğu veçhile, aralarında 'evlenmeye mâni bu
lunan erkek ve kadından doğan çaeuklamn ahi
ren anne ve babalarımın evlenımeleri halinde 
nesebi kendiliğinden sahih olacaktır ve bunun 
dıâfkimin hükmüne ihtiyacı ıbıılunmiadığı da izah
tan vareste [bulunmaktadır. Mesele bu zavi
yede kaldığı takdirde, Ikanun teklifinin istih
daf ettiği maksat da şu olarak ortaya çıikmak-
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tadır. Biz Medeni Kanun ıhüJkıümlerine istina
den doğumunu bildirmeyen şahısları para ce
zasından kurtarmak için ibir kanun teklifi ya
palım. Eğer mesele bir elli lira giibi bir para 
cezasından vatandaşları vikaye ise, Medeni 
Kanun hükümlerine /bunu tercih etmenin, bunu 
ıtakdiım «tanenin n'e derece isabetli olduğunu 
Muhterem Meclisin takdirlerine arz 'etmekten 
başka çaremiz bulunmamaktadar. 

Bunun dışarısında evlenme manii bulunmı-
yan şahısların evlenmeleri için, onlarji vâzıı 
kanunun ve eeımıiyetin icbara da hakkı ve salâ
hiyeti olmadığı aşikârdır. 

Bu itibarla muhterem komisyondan istirham 
ediyorum, Medeni Kanunun 247 nci maddesi 
muvacehesinde kanun teklifini ne şekilde mü
talâa etmektedirler, ıbu husustaki fikirlerini 
lütfen Yüce Meclise açıklasınlar, biz de tenev
vür edelim ve onun karşısında fillrirlerimizi 
isöyliyelim. Zira bizim kanaatimize göre bu 
247 nci madde muvacehesinde muhterem Mec
lis bir haşivle iştigal etmektedir. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Birinci 'madde üzerinde ye
teri kadar görüşüldüğüne dair önergeler gel
miştir. (Söz işitiyoruz sesleri) Yalnız henüz 
komisyon konuşmaınıştır. Yeterlik önergesini 
oylamadan evvel komisyona söz vereceğim. 
'Daha sonra, son söz mebusundur hükmüne göre 
ibir arkadaşıımıza söz vereceğim. Ondan sonra da 
yeterlik önergesini oylarınıza sunacağım. 

Buyurunuz, Komisyon adıma Sayın Savacı. 

ıBÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADI
NA SABAHATTİN SAVACI (Gümüşhane) 
— Mumtereım arkadaşlarum, ıbu madde, bun
dan evvel m'amlekette Ibu ihtiyacı karşılamak 
için birkaç defa tatbik edilmiş ve ıbu tatbika
tın sonuncusu olararak ıhuzurumuza getirilmiş
tir. Kanunlaştığı takdirde yine mevcut ihti
yaca cevap 'vermek üzere bu ımaddenin sağlı-
yaeağı imikânlardan vaitandaşlarımi'z kolayca 
iisıtifad'e imkânına kavuşacaklardır'. 

Kanunun asıl hedefi; muhterem arkadaş
larıma şunu arz etmek i.lterjm ki, (küçük yavru-
laırı., gümaihisıız yavruları korumaya ımâtufdur. 
Kanun herhalde Medeni Kanuna (bir istisna teş
kil eder. Amma, o Medeni Kanun manzume
sini (bu istisnalarla yürütmenin de icaıbettiğir 
ni değerli arkadaşlarım takdir ederler, 

— 633 — 



M. Meclisi B : 122 8 . 7 . 1964 O : 1 
. .Muhterem arkadaşlarıım; Türkiye'de yıllık 

nüfuis kütüklerine tescil edilenlerin %25 i bu 
tarzda, kanunlaşacak ıbu usulle nüL'usa tescil 
edilmekted ir. Binaenaleyh, elıomımiyetie üze
rinde durulması ve Medeni Kanunun .umumi 
"manzumesini zedeliyor diye sarfınazar et
memize imkân olmadığımı da arkadaşlarım tak-
dir ıbuyuııurlar. Biz ibu maddenin bütün fıkra
larımın aynen yüksek heyetiniz tarafından ka
bul 'edllan esini istiyoruz. Herhangi bir .surette 
yapılacak ıbir değişikliğin ilmşka. .mahzurları da 
arkadan davet 'edileceğini tatbikatçı arkadaşla
rımla vâki göııüşımomden anlamış ıbııluumak-
tayıım. IBu bakıımdan tabandaki .1. nci ınadde-
uin. aynen kabulünü istirhamı ederim. 

.Saygılar inil a. 
BAŞKAN — Sayın Nurettin Özdemir bu

yurunuz. 

NUREDDlN ÖZDHMIR (Gümüşane) — Çok 
muJhiterem. arkadaşlarım, nradde 'üzerindeki gö-
lüişleri'iiıi 'kju'mışaıı ai'kadavşlanınmı cevaplan
dı rmadıkları 'hususlara inlhisar ctltirerek arz et-
miedeıı cviv'el, ilk defa söz alan Çanakkale Mil
letvekili Refet Sezigin arkadaşıimızın klonıış-
ınıasmdan sonra Meclisimizde bulunan ve 
Oumhuriy eltin kuruiuişundan beri sıolsyal baya
tınızı tanzim eden büitün hareketlerin ilcinde ,vte 
belki onların fikrî yapısının hazırlanmasında 
çalışmış olan yok kuyımeltli iki arkadaşiımı.zııı 
Oevat Dursunoğlu ile Yaikup Kadri Kara'O'S-
ımanoğlu üstadiimızın bir espirisini karşılamak 
istiyoram. 

Üstadımız, Mecliste bir tek ilerici var; o da 
Adal'elfc Partisinden çıktı diyerek belki Ouımthu-
riyeltin kuruluşu sıralarında kendileriyle 
loimuz oımuza çalışım ı§ insanların, Cuımttmriıye't. 
içerisinde yetişmiş ve şimdi kendileriyle aynı 
«ıralarda oturarak bâzı alhjvialde Medleni Ka
nunun bükümlerini, bu Mecliste Medeni Kanu
nu ilk defa kanunlaştı ran hattâ Meclise sevk 
eden mdbus, Başvekil olaraik emeği geçmiş in
sanlara karşı daihi konuma!k ilericiliğini gös
teren genç arkadaşların ilericiliği ve inkilâp-
çılığı, ik'tübıas edilmiş bir kanunun ş'eklî güiç-
lülklcrinin sosyal. bayaftıımuzMi gerçeklerine in
tibak ettirilip lettirilınvemesi hususundaki bir 
münakaşada tefrik konusu yapılmıış olmasın
dan duyduğuim. üzlüntiüyiü arz etmekle sözlerilme 
flaşlıya cağıım. İlerici, ve inkilapçı düşün'ınek. 

80 seme e'vivel, 40 sene cviv'el bir ceimiyeltin 
ıslusyal yaıpıısını nazara almaklsızın, bir iııkilâp 
deprasyonunun sonunda, başka, 'bir cemiyetin 
alhllâki, dinî yapısı, iktisadi durumu, inanç
lar] kadar tamamlyle aiyrı, yağan yağmurlun
dan güneşinin şekline varıncaya, kadar her şe
yi aıyrı olan Ibir başka cloğrairyada yaşıyan in
sanların bayatlarını tanzim eden bir kanu
nun, henüz daha tercüıno hataları yalhut ter 
Gülmesinden doğan çatışmaları dalhi .giderilımic-
ımiş olan bir kanunun 40 sene slonra, 40 sene
lik taJtlbi'kat içerisinde görülmüş ve esasa ıııvücs-
sir olmıyan taı'maımiyle ş'eklî ve sloisyal haya
tımızdaki yenilmiesi, .halkımız tarafrndıan ye
nilmesi bir güçlük telâkki edilen formalite
lerini Ih af lifletmek lıulsu'su konuşulurken, bu
mun aynı sıralarda olturan, aynı ıneikteptte okıı-
ıımı̂  ve tamamiyle öuımîhııriyef] Deıvri içeri
sinde yaş'amış insanlardan bir kısmını inkı
lâpçı ve ilerici diye göstermek, bir ' kısım mı 
Ibu fikirleri müdafaa Gittiklerinden dolayı, da-
Iha doğrusu inkılâlbın eserlerini slosyal îb'ımyeye 
intibak etirmek gayreti içinde oldukların
dan dolayı gerici diye, inkılâba karşı diye te
lâkki edilm'ele ri inkılâbın mıüşabhavs bir eseri 
lolıaralk önlünde duran bendenizi cidden üzmüş
tür. 

BAŞKAN — O Ibir espiri. .Sayın Özdemir. 
Lütfen birinci madde ile ilgili «beyanda. bulu
nun. 

NUREDDİN ÖZDEMÎR (Devamla) — Bi
rinci madde 'ile fıkradan müitelşekkildir. Birinci 
fıkra üzerinde aıJkadaiş'larımız enine boyuna k<>-
iiıuşmuşlardır, münakaşasını yaptaıışlardır. Me
deni Kanunun diğer imkânları •içierisinde bu 
fıkranın getirdiği neticenin Medeni Kanun İ t 
risinde de istihsal edilebileceğini ileri sürmüş
lerdir. Bu görüşler doğrudur. Ama asıl (mad
denin ikinci ve üçüncü fıkralarında elde etmek 
istediğimiz neticeyi elde ederken, aynı emsalde 
olan birlöşmelerin malhzurlarını da 'ortadan kal
dırmak 've psikolojik 'olarak vatandaşıiı, hal
ikımızın kafasında, kaHbindte yer tutmuş olan 
giilçlükleri, iktisadi endişeleri bertaraf etmiş 
olmak, âdeta bir nevi tasfiye ve af neticesini 
v'lde etmek i<;,in vaz'edilmiş bir maddedir. Bu 
şekilde yapılmış obuası, daha sonraki, madde
lerde görülecektir ki, Medeni Kanunun .ruhu
na aykırı değildir. Aksine Medeni Kanundan 
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evvel çok yaygın olan, usulüne uygun olmıya-
rak yapılmış olan evlenmeleri hukukî plâna 
çıkarmak, sicillerini inzibat altına almak ga
yesi gütmektedir-. Bu o kadar mühim değildir. 
Maddenin asıl 2 ııoi fıkrası bu gibi kanunların 
şevkine âmil olan sosyal kaynaktan, sosyal za
ruretten ileri gelmiş olan bir fıkradır. Medeni 
Kanundan evvelki sosyal yapımız, »evlilik haya
tımızı tanzim eden hükümler ki, Medeni Ka
nunun vaz'edildiği günde dahi kanunları bu 
realiteleri, bu neticeleri kabul etmiş, birden 
fazla evliliklerde, birden fazla kadınla olan 
eviliklerin neticesini kabul etmiş ve onları hu-
kukan tanımıştır. Çünkü, bu bir günün, iki gü
nün eseri değil. 600 senelik bir ahlâkın, bir ina
nışın ve bir hukuk yapısının eseridir. Ve bir 
inkılâpla tasfiye edilecektir. Birden bire tasfiyesi 
birden bire reddi mümkün değildir. Uzun bir tat
bikat neticesinde Medeni Kanunun bünyesinde 
Hasan Erdoğan arkadaşımızın buyurduğu gibi ra
dikal bir değişiklik meydana gelir. Medeni Kanun 
köklü bir «inkılâp eseri olduğu için münferit 
tekliflerle değişiklik cihetine gidilmemiş uzun 
senelerden beri Medeni Kanunu gerek üniversi
telerdeki nazariyelerin yani okutulmuş görüşle
rin ışığı altında, gerek tatbikattaki aksaklık
larının, tecrübelerini, ışığı altında sosyal bün
yemize uydurmak için çalışmalar mevcuttur. 
Bunların çabuklaştırılmasını bendeniz do canı 
gönülden arzu ederim. Bunu başka bir vesile ile 
de konuşurken arz etmiştim. Nedense bizim Me
deni Kanunnumuzun hem insan sicillerine ait 
hükümteri, hem de gayrimenkul sicillerine ait 
hükümleri bünyemizde çatışmalar meydana ge
tirmiş, örf ve âdetimize aykırı durumlar mey
dana getirmiş ve biz onları intikal kanunlariyle 
tasviye cihetine gitme yolunu tutmuşuzdur. Bu 
da bir sosyal zarurettir. Meclislerin vazifeleri 
karşılaşmış oldukları sosyal ihtiyaçları karşı
lamalarıdır. ölüm ve ayrılık gibi hallerde bu 
netice kendisini 'kuvvetle hissetmıektedir. Çün
kü evlenme artık mümkün değildir. Tanıma 
imkânları ortadan kalkmıştır. Mahkemelerin 
güçlükleri meydandadır. Bu iki fıkra da Me
deni Kanundan evvelki sosyal hayatımızın hâlâ 
devam eden ve kaçınılması imkânsız olan neti
celerini kendi ahlâk anlayışımız içerisinde 
hukukî bir plâna çıkarmak gayesi güdüimüş-
tiiı\ Bıaşka hiçbir şey yoktur, 
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Bu kanun şimdi istisna olarak ileri sürülen 

iki hükmüne bilhassa cevap vermek için söz al
mıştır. 

Bunlardan birisi; ikinci fıkradakinin tama
men aksi olan ve Faruk Küreli arkadaşımız ta
rafından ileri sürülmüş olan görüştür. Arkada
şımız buyurdular ki, ikinci fıkra, evli bir 
erkeğin, evli olmıyan bir kadınla karı - koca 
gibi yaşamasından meydana gelen çocukların 
nesebini tashih yoluna gitmiştir. E.. Ama, evli 
bir kadının, evli olmıyan bir erkekle zinasının 
mahsûlü niçin tanınmıyor? 

Arkadaşlarım, bu kanunun gayesini biraz 
evvel söyledim; bu kanun geniş şekilde, ka
nunların hükümlerino rağmen halkımızın, sos
yal yapımızın, ahlâkımızın, inançlarımızın ka
bul ettiği, reddetmediği neticeleri hukukî plânı 
çıkarmak için vaz'edilmiştir. istisna olan ahlâ
kımızın, 'hukukumuzun kanunların müsaade et-
m-esine rağmen cemiyetimizin kabul etmiyeceği 
neticeleri hukukî plâna çıkarmak onlara iti
bar tanımak bu kanunun gayelerinden değil
dir. Şimdi evli bir kadının zinasından do
ğan bir çocuğun yani nesebin tashihi; evvelâ 
evli bir kadının başka bir ekekle karı - koca halin
de yaşaması çok istisnai bir hal. Kaldı ki; bu hü
küm bir başka kanun hükmüyle ve cemiyetin 
de temel nizamlarından olan bir kanun hük
müyle «evlilik içinde doğan çocuğun babası 
kocasıdır» diye hüküm altına laınmıştır. Bu
nu böyle kabul etmekte büyük faydalar vardır. 
Esas budur. Bunun .aksini ispat mümkündür. 
Ortada evlilik içinde yani evli bir kadın, evli 
olmıyan bir erkekle münasebettedir. Bu ka
dınla evli olan kocanın bu neticeyi reddet
mesi, bunu evliliğin dışına çıkarması mümkün 
olduğu gibi, bu evlilik dışına çıktıktan sonra o 
kadının bunu evli olmıyan erkeğe • nisbet et
mesi de mümkündür. Buna bir mâni yoktur. 
Çok istisnai bir haldir. Ve kanunun gayeleri
nin dışındadır. Bu bir sosyal zaruret de de
ğildir. 

Şimdi bu kanuna dikkat edin; bu kanun 
İzmir'den, Erzurum'a varıncaya kadar her böl
geden gelen arkadaşların teklifleriyle buraya 
gelmiştir. Demek ki, vatan sathında, içinde 
yaşadığımız milletimizin, temas ettiğimiz hal
kımızın kaçınılmaz bir ihtiyacı dile getirilmek-
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tedir. Anıa, lıiçbir milletvekili evli bir kadından 
benim çocuğumun filân adama nisbeti hususun
da imkân hazırlayın diye bir müracaatla kar
şılaşmamıştır. Bu evvelâ ahlâkımızın ve cemiye
timizin reddettiği bir şeydir. Sonra çok istisnai 
bir haldir. 

Evlenmelerine kanuni engel bulunanlardan 
(meydana 'gelem çocukların nesep meselesine ge
lince; bu konuyu iSayın ıMıalhmut Alicanoğlu 
arkadaşımız- ortaya attılar. Çok istisnlai bir 
vaka olanak üzerinde düşünülelbilir. (Bu. konu
yu Talât Oğuz arkadaşımız dıa aevaıplrandıjndii-
k;r. (Ben bu konuda Talât Oğuz arkadaşımızın 
yerinde görüşlerine ilâveten bir iki noktayı 
bir iıki çilimle dile arz edip ıkonuışımamr biıtirece-
ğinı. Evlenmelerine kanuni engel 'bulunanl'arı 
kanınn saymıştır. Bumu ıkanun saymadan ıevve'1 
de, insanların kanunlarından evvel de .cemiyetli
miz, Müslüman Türtk cemiyeti reddetmiştir. 
Yoktur. Kaııdeşdm kardeş ille yahut muıayyen 
derecede 'akrabaların, çok yakın akrabaların, 
tabiî bilerek birbirleriyle evlenmeleri; Türtk 
cemiyetimde böyle bir şeyin ölrmaısiı mümkün 
değildir. Milyonda bir defa hilmiyerek, IkazıaeM 
çok uzak yani muhal denecek kadar, yok de
necek kadar nadir* ibir vakıa geliyor. Anka-
daışltaiım, buna biz, imsamılıar, kanunlariımTzlıa, 
yaptığiımız ıkanunlaria imkân versek faile eemi-
yetler bunu .fcalbulı etmezler. Yaıni cemiyetin 
•bünyesi, ahlâkı bunuı (kabul etmez. Bu öyle 
bir şeydir ki, Talât Oğuz (arkadaşımla layrıldı-
ğımız nokta ıbu, Medeni Kanunun hükmünü ze
delediği için değil} cemiyetin temelini Sarstığı 
için Ibu ıtaırz ımıüniasebetler... Bunlara olmamuş 
kabulı etmek lâzımıdır. 'Zaten olımaımiiş kaıbnl 
edecek kadar da az olması lâzi'mgelir 'Türk ce
miyetinde. Ve hugün böyle ibizim ceımiyetiımiz-
de bu hükmün şevkini gerektirecek bir .sosyal 
zaruret de yoktur. (Bunlarım içinde eni ımüşıkülı-
lerinden, en hafifi olarak evlâtlııkla evlât edil
menin,' evlenmesi! meselesi vardır iki, zaten Me
deni ıKanınm ona bu imıkâriıiı vermiştir. Türle 
c e ma y etinin ık abuli etmemesine nağmen:, biır ev
latlıkla eivlâıtt edinen ikalara evlenirse, 'artık 
bu evlilik feshedilmez ve neticeleri kanunen tka-
!bul edilir*. 

gözlerimdeki noksanların diğer 'arkadaışia-. 
n.mız.iın- kemal halimdeki görüşleriyle tamam
lanmış olduğunu ıkalbul buyuruı-sunuz. Esavs 
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itibariyle cemiyeıtimiızim ahi akan kabul ettiği, 
•ancak (kanunların ve hukukun ıkıabuıl- etmediği 
ve ika;çınılmıas,ı imkânsız derecede sosyal hıaya:-
tımıız içinde yayığın olıaıru neticeleri olan bir
çok vakaları, Medeni Kanunda 'bir değişiklik 
yapılıncaya kadar, mektep çağındaki çocukla
rın, <askeiFo gidecek çocuklarım, neseplerime 
saihip olmıyıamlarıın, cemiyeti tama.mlıyan ve 
cemiyetin fentleri tarafından ianlı şıanlı kabul 
edilen çocukların kanun nazarındaki kötü du
rumlarını -ortıadan ıkaılıdiırmaık için bu kamuna 
müspet ey vermenizi Yfüee Heyetinizden say
gılarımla aırz ederim. (Alkışlar) 

BALKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum. 

İLiHAMİ ERTÎEM (Edirne) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mevzu kâfi derecede 'aydınlanmıştır. Mü

zakerelerim kifayeti1 'arz ve teklif olunur. 
Manisa 

,S üleymam Çağla r 

iSayım Başkanlığa 
'Madde üzerimdo kâfi 'derecede konuşuldu. 

Müzakerenin yeterliğini 'arz ve teklif ederdim. 
Kütalhya 

Ahmet Bozbay 

BAŞKAN — ı&ayin ankada-ş'laram, şimdiye 
kadar '23 .arkıadaışınıız Inırjiinci nııaıdde üzerinde 
söz istemiş bulunnıaktadııf. Bu '23 ürık'adaştan 
§\ı âna ikadar 13 ankadaışiımaız konuşmuş bulun-
maktadıır. 

Yeterlik aleyhinde Sayın îlhami Ertem. 

İLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlarım, mevzu içtimai hayatımızın çok ehem
miyetli bir mevzuudur. Filvaki şimdiye kadar 
üzerinde 13 arkadaşımız konuşmuştur. Buna rağ
men mühim iddialar olmuştur. Böyle bir kanu
nun Medeni Kanunun esasına aykırı olabileceği 
ve binaenaleyh, inkılâplarımızı zedeliyeceği nok-
tai nazarları da ileri atılmıştır. Bu durum karşı
sında bu kadar ehemmiyet arz eden bu mevzu 
üzerinde daha birkaç arkadaşımızın görüşmesi 
ve mevzuun daha çok aydınlanmasına şiddetle 
ihtiyaç vardır. Yarın bu mevzular üzerinde tet
kik yapacakların da Yüksek Meclisin zabıtlarım 
tetkik ederek bu mevzularda kâfi derecede tenev-, 
vür edebilmeleri ve bu hususta Yüksek Meclisin, 
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ne düşündüğünün belirebilmesi için konuşmala
rın devamında içtimai fayda vardır. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiycnler... 
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Birinci madde üzerinde verilmiş bulunan de
ğişiklik önergelerini okutuyorum. 

Değişiklik önergelerini aykırılıkları itibariyle 
ve sırasiyle okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere edilen kanunun 1 nci maddesindeki 

evliliğin tesciline dair hükmün çıkarılması için, 
maddenin komisyona iadesinin oylanmasını arz 
ederim. 

Çorum 
Faruk Küreli 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresini yaptığımız kanun teklifinin 

1 nci maddesinin 1 nci fıkrasındaki (evlenmele
rine kanuni bir engel bulunmıyanlardan) cümle
sinin, şifahen arz ettiğim mucip sebeplere bina
en, maddeden çıkarılmasını arz ve teklif eylerim. 
Saygılarımla. 

Sinop 
Mahmut Alicanoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tescil edilmiyen birleşmelerden doğan çocuk

ların cezasız olarak tescili hakkında kanun tek
lifinin başlığında ve birinci maddesinin birinci 
fıkrasında aşağıdaki şekilde tadilât yapılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Tahsin Telli 

Başlık : 
(Tescil edilmiyen birleşmelerden doğan çocuk

ların nesebi sahih olarak tescili hakkında Ka
nun) . 

1 nci maddenin birinci fıkrasındaki tadilât 
teklifi : 

(Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 
4 . .1.0 . 1926 tarihinden bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar evlendirmeye yetkili merci 
önünde yapılmış bir akde dayanmıyarak birleşip 
karı - koca halinde yaşamış olanlardan doğan ço
cuklar nesebi sahih olarak tescil edilir.) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konuşulmakta olan 259 sıra sayılı kanun tek-
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lifinin 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasının aşağıda 
gösterildiği şekilde düzenlenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

İsparta Sinop 
İhsan Balım Mahmut Alicanoğlu 

Madde 1. Fıkra 1. 

«Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 
4 . 10 . 1964 tarihinden bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar evlendirmeye salahiyetli 
merci önünde yapılmış bir ahde dayanmıyarak 
birleşip karı - koca halinde yaşamış olanlardan 
doğan çocuklar nesebi sahih olarak tescil edilir; 
bu birleşmeyi yapan kadın ve erkeğin evlenmele
rine kanuni bir engel yoksa tarafların rızası ile 
evlilikleri de tescil edilir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konuşulmakta olan 259 sıra sayılı kanunun 

1 nci maddesine bir 3 ncü fıkranın (aşağıda gös
terildiği gibi) eklenilmesini arz ve teklif ederim. 

İsparta 
Ali İhsan Balım 

Bu maddeye göre nüfusa tescili yapılacak ço
cuklara verilecek nüfus tezkerelerine bu zamana 
kadar mûtat olduğu şekilde «... sayılı Kanuna 
göre nüfusa tescil edilmiş ve bu hüviyet cüzdanı 
verilmiştir.» kaydı konmaz, bu meşruhat sadece 
nüfus kütüklerine işlenmekle yetinilir. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesinin son bendindeki 

tescilin, (Köy ve mahalle muhtarlarının tasdik 
belgesi üzerine ve mahkemeden karar almak zo-
runluğu olmaksızın) cümlesinin de eklenmesini 
saygı ile arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

Herekçe: Tasarının ana fikri ve amacı, tescili 
teşvik ve vatandaşlara eşit hakkı temindir. 

BAŞKAN — Değişiklik önergelerini teker te
ker okutup oyunuza sunacağım. 

(Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
SABAHATTİN SAVACI (Giresun) — Taraftar 
değiliz. 
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BAŞKAN — Komisyon taraftar değil, öner

geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADI
NA SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Âmme nizamiyla ilgilidir, taraftar değiliz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.... Kabul etmiyen-
ler Değişiklik önergesi reddedilmiştir. 

(Erzurum Milletvekili Talisin TolH'nin öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADI

NA SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Taraftar değiliz. 

BAŞKAN — Komisyon taraftar değil. De
ğişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.... Kabul etmiyenler Değişiklik öner
gesi reddedilmiştir. 

(İsparta Milletvekili Ali İhsan Balını ve Si
nop Milletvekili Mahmut Alieanoğhrnun önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADI

NA SABAHATTİN SAVAĞI (Gümüşane) — 
Etmiyoruz. 

BAŞKAN —• Değiştirge önergesini oyunuza 
suunuyorıım. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Ön erge redded il mistir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'm öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN —Komisyon? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADI

NA SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Bu, bir yönetmelikle yapılır ve nüfus cüzdanları 
bu yönetmeliğe dayanılarak verilir. Buna işti
rak ediyoruz; fakat kanunla değil, bu husus 
yönetmelikle tâyin edilir. İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Savacı, bu kanunla ilgi
li mahiyette bir değişkiliktir. önerge bu noktayı 
ihtiva etmektedir. Kabul ediyor musunuz, etmi
yor musunuz? Bunu sarih olarak beyan ediniz... 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADI
NA SABAHATTİN SAVACI (Devamla) — 
Kanuna ithal edilmesine taraftar değiliz, fakat 
bu maksadı temin edecek yönetmeliğe hüküm ko
nulabilir. 
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(«Komisyon kabul etmiyor» sesleri) 
BAŞKAN — Efendim, şimdi Sayın Savacü 

önergeyi okuttuk, önerge hakkında beyanınızı 
söyleyin. Değişiklik önergesine katılıyor musu
nuz, katılmıyor musunuz? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADI
NA SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Meclis 
muhtardır. Değişiklik önergesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Değişiklik önergesi reddedilmiştir. (Kaça kaç, 
sesleri) Müştereken saydık efendim. 

(Niğde Milletvekili Asım Eren'in önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADI

NA SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Zaten kanun bunu temin etmektedir, önergeye 

iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Değişikliği oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.... Etmiyenler.... Değişiklik öner
gesi reddedilmiştir. 

Verilmiş bütün değişiklik önergeleri nazarı 
dikkate alınmamış olduğu için 1 nci maddeyi Ko
misyonun getirmiş olduğu şekilde okutuyorum. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi okunan ve yazı
lan şekli ile oyunuza sunuyorum... Kabul eden
ler... Etmiyenler... 1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanunun yayımından ev
velki birleşmelerden, kanunun yayımı tarihin
den, itibaren 300 gün içinde doğan çocuklar ile 
ana ve babaları hakkında da birinci madde hük
mü uygulanır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti-
yen var mı? Yok. 2 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum.... Kabul edenler... Etmiyenler... 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
zikri geçen tescil muamelelerinin ifasını ilgililer 
bir dilekçe ile mahallin on büyük mülkiye âmirin
den istiyebilirler. Bu dilekçeye, muhtarlardan 
alınacak ilmühaberlerin raptı lâzımdır. 

İlgililer tarafından bir yıl zarfında talebol-
masa bile, muhtarlar, çocukların tescil muame
lelerini yaptırmakla mükelleftirler. 
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Mülkiye âmirleri, verilen evrakı nüfus idare

lerine tevdi ederler. 
Nüfus idareleri, tescil taleplerini ana veya ba

baya, ölümleri halinde kanuni mirasçılarına teb
liğ eder. Kanuni mirasçısı bulunmazsa, keyfiyet 
ikametgâhlarına, nüfus ve belediye dairelerine 
talik edilmek suretiyle 30 gün müddetle ilân olu
nur. 30 gün süre içinde itiraz vukubulmadığı 
ve kanuni şartların mevcudiyeti anlaşılırsa tes
cil muamelesi yapılır. 

İtiraz halinde sulh mahkemesince kesin ola
rak verilecek karara göre işlem yapılır. 

İtiraz keyfiyeti, mahkemeler tarafından he
men nüfus idarelerine bildirilir. 

Tebliğ veya ilânın yapıldığına, itiraz vuku-
bulmadığına dair tanzim olunacak zabıtlar ile 
mahkeme ilâmlarının nüfus idareleri tarafından 
saklanması mecburidir. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz 
ist iy enler... Yok. 

8 . 7 . İ964 Û : 1 
ler ile açılacak dâvalar her türlü resim, hare ve 
cezadan muaftır. 

BAŞKAN — Beşinci madde üzerinde söz is-
tiyenler?. Yok. Beşinci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Beşinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunun kendilerine va
zife tahmil eylediği memurlardan vazifelerini 
yapmıyanlardan, idare kurullarınca (25 - 50) 
lira hafif para cezası alınır. Para cezalarının tah
silinde, Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkın
daki kanuni hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isti-
yen var mı? Buyurun Sayın Gürer. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Daha evvel Sayın Bilgin yazıl
mıştır. Lehinde Sayın Bilgin'e söz vereceğim. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) —Muh
terem arkadaşlarım, 6 ncı madde üzerinde 
ufak bir değiştirge teklifim olacak. Bu kanunu 
tatbik edecek olan memurlar daha ziyade muhtar
lar olduğu için ve bu husustaki cezai sari da 
25 - 50 lira dendiğine göre; ve bu hususta birçok 
muamlelerin tekerrür edeceğinden esasen köyleri
mizin vaziyeti de ve buhususta âmme hizmeti gör
mekte olan muhtarlarımızın vaziyeti do aşağı -
yukarı müsellem olduğu için, bendeniz 25 - 50 
liraya kadar olan teklifi asgarisini 10 lira, âza
misini 50 lira olarak bir değiştirge teklfi veriyo
rum. Bunun kabulünü istirham ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka bu madde ile ilgili ola
rak beyanda bulunacak yok. Değişiklik önerge
sini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
6 ncı maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilme

sini arz ederim. 
Sakaıya 

Muslihittin Gürer 

Madde 6. — Bu kanun kendilerine vazife tah
mil eylediği memurlardan vazifelerini yapmıyan
lardan, idere kurullarınca (10 - 50) lira hafif pa
ra cezası alınır. Para cezalaınnın tahsilinde, Âm
me alacaklarının tahsil usulü hakkındaki ka
nuni hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADI-

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADI
NA SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Sayın Başkan, burada bir cümle düşüklüğü ol
muş. Üçüncü maddenin dördüncü paragrafında 
«30 gün süre içinde itiraz vukubulmadığı ve ka
nuni şartların mevcudiyeti anlaşılırsa tescil mu
amelesi yapılır» denilmiştir. Bu, «30 gün için
de itiraz vukubulmaz ve kanuni şartların mevcu
diyeti anlaşılırsa...» senlinde olacaktır. 

BAŞKAN — Üçüncü maddenin dördüncü 
paragrafında «30 gün süre içinde itiraz vuku
bulmaz ve kanuni şartların mevcudiyeti anlaşılır
sa...» şeklinde mi istiyorsunuz? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADI
NA SABAHATTİN SAVACI (Devamla) — 
Evet. 

BAŞKAN — Bu düzeltme yapılmak suretiy
le maddeyi oyunuza arz ediyorum, kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun gereğince yapılmış 
olan tescillere karşı ilgililerin dâva hakları mah
fuzdur. 

BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde söz 
istiyonlor? Yok. Dördüncü maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Dördüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanuna göre yapılacak mu
amele ve tesciller, verilecek dilekçe ve ilmühaber-
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NA SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Etmiyorsunuz. Değişiklik öner
gesini oyunuza sunuyorum, kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Değişiklik önergesi kabul edil
memiştir. 

Altıncı maddeyi yazılan ve okunan şekliyle 
oyunuza sunuyorum, kabul edenler... Kabul et
miyenler... Altıncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar. 

BAŞKAN — Yedinci madde üzerinde söz is-
tiyenlcr? Yok. Yedinci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Yedinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Kanunun şümulüne giren va
kaların tesbit ve tescillerini temin etmek üzere 
valiliklerce şehir, kasaba ve köylerde sık sık tara
ma yapılır. 

Valiler, bu taramalarda (adlî ve askerî teşki
lât hariç.) bütün memurları, asli vazifelerine 
halel gelmemek şartiyle çalıştırabilir. 

Tarama giderleri için kanunun yürürlük
te bulunduğu süre içinde her sene İçişleri Ba
kanlığı bütçesine ödenek konulur. 

BAŞKAN — Sekizinci madde üzerinde söz 
ist iyeni er... Buyurun Sayın Halil özmen. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlarım, bir küçük noktayı rica edeceğim. 
Bundan evvel eğitmenler hakkında kabul ettiği
miz kanun gerekli ve vazifeli arkadaşlarımız ta
rafından ilgililere tam mânası ile yerinde tebliğ 
edilemediği için ziyan gördüler, zarara uğradılar. 
Şimdi şu hükümle ilgili iarikadaişı.mızım böyle 
memleket çapımda OIKII, sosyal durumumuzu 
ilgilendireni bir ikamunuo ıger ekili arkadaşlara 
ya!zı ile bildirilmesi ve bu işlemlerin beheme
hal yapıilmaısn içim >riea ediyorum.. Çümıkü bu
gün idare âmirlerimizin, nahiye müdürlerimi
zin iışleri ımıalûmdur. Çok fazladır, ilgilenemi
yorlar. Bu: kanunum iyi bir sekilide taıtibik edil
mesi ve sosyal durumuımuzurı da düzeltilmesi, 
t emi edilmemiş gocukların kaimıamıası- bakı
mından ilgililere yaaı ile tebligat y.apıılmıasımı[ 
rica. ediyorum. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
.SABAHATTİN (SAVACI (Öümüşame) — Söz is-, 
tiyoıruım efendim. 

BAŞKAN — Efendilin, bâzı arkadaşlarıımız' 
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söz istemişlerdir, müsaıade ederseniz onlara .söz 
verelim, omdamı sonra siz oevaplamdırıraımiız. 

Buyûruın Sayım Asım Eren. 
iSayım Alieamoğlıu söz ımıü istiyorsunuz? 

MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Daha 
evvel söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, siz yalnız kendinizi 
görüyorsuınıuz, biz bütün Heyeti Umuımiyeyi 
•görüyoruz. Bu baıkumdaını İSayım Ereın daha ev
vel istemişti., Bu ittibaınla /kendilerime söz ver
mekte hiçbir kıasdıımıız olamaz. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar-
ıkadasilaırım, biraz evvel kabul ıbuyurduğumuz 
üçüncü ımadıdeniıru metni tescilim, bir talebe 
müsteniden idari makamlarca yapıimıasiinı âmir 
hulunıuyordu, Şimdi oikum,an mıaddeye ,geılinee 
bu ımıaıdde taraımalaır suretiyle idari (mıaikamım, 
mülkiye âmirlerimin1 sıık sık kendi bölgelerinde 
bu işi araştıracaklarını, bu ikanum metninde 
ımevcudolam o nitelikte (bulunan insaıniarın tes
cili hususumu! .temin; edeceklerini âmir bir hü
küm gelmiştir. Bu iki ımadde bu suretle biri 
vatandaşım .talebime, 'arzusuna, isteğine ıhağlı 
bir prosedür .koymaıkıta, şimdi okumıaın mıaddo 
ise bu prosedürü, bozarak mülki maıkaımım bu
nu zoruınlu'kla vaitamdaişa (kabul ettirmek şek
linde bir prosedüre 'gitmiş buluınimaıktadır. Zam
mediyorum ki, birbiriyle çelişen bu hükümler 
•karşısında böyle» bir şeyi ıkemdi Ih esaslarına dsj 

ftemiyem, tescili taılelbetimiyen vatandaşlar bulu
nabilirse (ki Iböyle bir tescil bütün vatandaş
larım me:nıfa,aıtiıne olmalklaı beraber bâzı insaair 
lai'iıı bu hakkı kullamımıaımıaık gibi isıtekleıre düş-
ımesi de ımulhıtemeldir.) omlarım mülki ımaıkam-
ılarım zoruınluğuyla' beyle bir harekete sevk 
edilmeleri esasımda öyle zıaınmediyoruiim iki inşamı 
haklarına ve Anayasada bu hususta vaıtamdaş-
lara verilen irade serbestîsine tamaımiyle aykı
rıdır., Bumu sayım fcoımisyom nasıl tezekkür 
ediyor, iması! buluyor? Bumıu lamilaimıaık istiyo-< 
mm. Bendemizce bu ikisinin telifi, bu mııadde-
de son okumam cümlede idari makamlarım. ya-
paeağı it aramalar neticesinde vatandaşı bumta 
teşvik etmek: ışekiimde ibir hareketimden dalha 
ileri gidiinueımesini Itememıni etmemi daıha doğum 
•okur ıbanaıatindeyim. Koımisyonı da bu fiıkniımd)-
ızı8 lütfen, ıkıatılırsıa ımıaddeyi ıgeri >aılnrlar, bu şe
kilde tedvin ederler. Aksi takdirde !bu 3 meü 
madde ile 7 nei mıadde birbiriyle çelişir., Böyle 
bir kamumum buradamı eılkmaısi da bizim için, 
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hele içkide hukukçular ıbuılıunıam bir Meclis içim 
pek de doğru olmaz kanaatindeyim. Hürmet le 
irimle, 

BAŞKAN — Sayımı Alioamıoğlu, (buyurumuz. 

MAHMUT ALÎCANOĞDU (Sinop) — Vaz
geçtim. 

BAŞKAN — Sayam Muslihittin Gürer, buyu» 
rumıuız. 

IMJTJISLÎHÎTTltN GÜRER (Sakarya) — Muh-
•terıeım arkadaışlarım, 8 mei (maddemin tedvinimı-
d® bönümüz, hemden CTT«1 görüşmüş olanı ımuıh-
terem üsttadım Asım Eırem Beyefendinin fikir-* 
lerime .iştirak edernıiyeceğim. 

(Bu kamum he\r şeyden1 evvel âmirne iniıeııfataı-
ttiaıi M^ilemdirem ve âmimıe vicdanımı .sıaıraaaı olay
ları Yüksek Meclisim 'geçiştirmesi ve dolayı-
isiyle bu, âmme menfaatime uygun bir kamum 
<ölduğu 'halde basım inısan* haklariyle bağdaş
tırmak ve oraya kadar, uzatmamın şahsan. bu 
kamum tedvirimde bin alâkası olmıadığınıi (gör
mekteyim. Esasen bir »ene zarfında, kabul et-
ımiş olduğumuz 3 men .madde ahkâmına göre, 
bu kamumla ilgili olan kimselerin müracaat hak-
kı tamamıımış bulunuyor. Bir seme içinde şayet 
müracaıat eıtmedikleri takdirde 'geriye kalam 
dört sene zarfında ilgili muhtarlıkların re'sen 
bu şekilde olanları mülki makamlara bildirımıek 
'hakkıma da tanımış oluyor. Ve bir ,mıaıdde evvel 
d'e ibumum cezai müeyyidesini kaibul eıtmiş bu
lundunuz. Yalanız hu mevzuda esas olanı, Halil 
Özmen Beyin do buyurmuş olduğu gibi, şim
di burada kamun o kadar ıgemiş mânıasiyle tat
bik edilmek istemiyor İki, yalanız hu işi ımuhtar-
lara bırakmak suretiyle değil, aynı zamanda 
mülkiye âmirlerinle takdir salâhiyetini kullana 
ımaik ve <buı ıhusuısta /görevlendireceği ımeımıurlaıra 
da harcurathlanmi' vermek suretiyle köylerde 
'bu kamumun derpiş 'eittiği nıüddeit içinde arar 
ma, tarama ve bu hususta olanlarını âmme 
(menfaatine uygun ibir şekilde tescilimi âmir 
bulumonıaktadır., Binaenaleyh bundan daha gü-« 
zel bir şey ölmıaız kammtindeyimu 

Yalnız, bizim Ibuı bapta söylemek istediğimiz 
husus şuduır k i ; bu iaraımalar ve tarıamalar ve 
doiayısiyle âmme menfaatini ıremcide eden hu
suslarım biram evvel iyi bir şekle yönelmesi 
için .buraya idare âmirleri ıtaralfındam tâyin edi-
ılecek memulların, Dahiliye Vekâletimden efem^ 
dim 'harcırah çıkısın da gideyim, :zıannı altım-
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da bir bürofcraısi mıuaımeleisi olarak değil, had
dizatında köylere (muhtelif vesilelerle giden 
.memur arkadaşların vazifelerini yaptıktan son
ra bu cemiyetimizi ilgilenıdirem ve cemiyetimiz-
de dert olanak bulunanı, k i bundan evvel gö
rüşmüş olduğumuz gibi her ne kadar bir radi
kal tedbir değilse de, bir paiyaıtif tedbir olanı, 
fakat (hakikatten cemiyetimizin esas ibümyesi ile 
ilgili olan bu kanunun memlekette biran! evvel 
tatbikini sağlamak suretiyle evlilik dışı 'çocuk
ların ve evlilik dışı birleşmelerin tescilini sıağ-

' lamaikta ımemfalat görmekteyim'. Onun için Da
hiliye Vekâleti tarafından founa konacak olan 
Iharcıraih fasılımdaki paramın, her ne kadar 
muktedir oldukları nisbette konacak olsa dahi; 
ıköylcre diğer hizmetlerle -giden ımemur larka-
daşlajrım, hizmetlerini bitirdikten s onara, bu 
mevzu ile de alâkadar olmalaırımm temenni ede
bim, Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — ISayın Halil özmen, buyurumuz., 

HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar, sayın arkadaşım herhalde benim söy
lediğim bir kelimeyi başka türlü anlamışlar. Be
nim kasdım şudur: Nahiyede nahiye müdürü, 
vilâyette merkeze bağlı köylere vali bir tamim 
yapar, köy muhtarına der ki, «Bu şekilde çocuk
lar versa kayıtları yapılsın, sicilsiz, tescilsiz kal
masın». Benim ricam bu. Bu şekilde şimdi bir 
do kaymakam ve vali arkadaşlarımıza arama 
tarama vazifesi verirsek zaten işleri haddin
den fazla çok olduğuna göre, kendilerini bir kül
fete daha sokarız. Sayın arkadaşım Asım Eren 
Beyin biraz evvel buyurdukları gibi, esasen bu 
bir talep mevzuudur; evlenmiş, daha evvel ev
lenmiş, çocukları olmuş, yalnız evvelki kanun
lar ortadan kalktığı için tescilini yaptıramıyan 
bir aile babası gidecek, müracaat edecek, muh
tar ilmühaberi mühürliyecek, nüfusa götürüp 
tescil ettirecek. Bu, Ibu kadar basittir. Onun için 
bir de vali ve kaymakamlara arama, tarama 
yaptırmak ve onun için de içişleri Bakanlığı büt
çesine bir masraf koymaya bence lüzum yoktur. 
Herhalde bu kadar basit bir işi, valilerimiz ve 
kaymakamlarımız ve son defa yapılan seçim
lerde çalışkan muhtarlarımız bilirler kanaatin
deyim. Hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, kanun mühim bir sosyal ihtiyacımızın 
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cevabı olduğu gibi, iki mühim gaye gütmekte
dir. Bunlardan birisi evlilik dışı. kalan çocukla
rımızın biran evvel üstündeki damgayı silip, 
atıp kendilerinin nüi'us kaydımızda müsoccel, 
Türk uyruklu bir genç olarak bulundurmaktır. 

İkincisi de; bu vesileyle memleketimizde giz
li kalan nüfusları ortadan kaldırmaktır. Gaye, 
bu şekilde iki olduğuna göre, valilerin ve idare 
âmirlerinin, yani kaymakamların da zaman za
man bâzı memurları, haber aldıkları bâzı raın-
takalarda arama tarama yapmaya memur et
meleri tabiîdir ve lâzımdır. Bunun için de ge
rekli tahsisi koymak elbetteki yerinde olur. 
Memleketin mühim bir vazifesi ifa edilecektir. 
Bu ne bürokrasidir, ne fazla bir muameledir, ne 
de beşer lıukuna taarruz eden bir mevzudur. 
Binaenaleyh, kanunun maddesinin aynen kabul 
edilmesini rica ederim, himmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, kanun tedvin edilirken iki amaçtan 
biri istihdaf edilir: Ya, âmme nizamı veya âmme 
menfaati... Âmme nizamı; zorunluğu icabetti-
rir. Bu gibi kanunlarımız çoktur. Pasaport ka
nunları, şunlar, bunlar gibi. 

Âmme menfaatine gelince; âmme menfaatin
de-, topluluğun, o uyrukta olan topluluğun bü
yük bir kısmının menfaatine taallûk eden ka
nun mahiyetindedir. Bu gibiler de şüphesiz ki 
çok önemlidir. Şimdi bir vakadan bahsedeceğim 
ve ben bu mülâhaza altında bunu ileri sürme
den, o misali söylemeden kısaca mâruzâtta bu
lunmuş idim. 

Hakiki nikâhlısı olan kadının üzerine, nikâh
lısı olmıyan diğer zevcelerinin veya zevcesinin 
doğurduğu çocukları kaydettirmek bizde Tür-
kiyo'de, usul halindedir. Şimdi bu kaydedilmiş 
ve kendi anası olmıyan kadın üzerinde çocuk 
gösterilmiştir. Yani nüfus tezkeresinde nikâh
lı olan kadının ismi ana diye gösterilmiştir. Ha
kiki anası münşidir. O çocuk ilerde büyüse, adam 
olsa mirasından mahrum kalır, şu olur, bu olur. 
Bütün bu medeni, hukukî insani ve sosyal mah
zurları nefsinde toplıyan bir hata, öteden be
ri yapılmış, yapılmakta ve devam etmektedir. 
Bu hataları düzeltmek için Hükümetin zorun
luğu olmaksızın işin talebe müsteniden yapıl
masında fayda vardır. Neden? Çünkü bu gibi
ler talebetmiyecekdir. Veya taleıbederse cezadan 

8 . 7 . 1964 O : İ 
korkacaktır. Muhterem arkadaşlarım, bir ce
za müeyyidesi koyuyoruz. Bunu koymamamız lâ
zımdı i'. Talebi yapmalı, bu gibiler hakiki anasının 
üzerine tescil edilebilmeli, hem insani, dinî ve be
şerî, hem de hukukî ve adalet duygusuna uy
gun hakiki mirasçısı üzerine bütün mamelckiy-
le teveccüh edebilmelidir her . varlık bu dün
yada. O itibarla oraya da tescil edilmelidir. Bun
dan dolayıdır ki, bugün yapılmış olan ve hakiki 
anası üzerinde gösterilmiyon insanlar bu vazi
yette t.alebetm ivecek]erdir, cezadan korkacaklar
dır. Bu cezayı kaldıran bir büküm do yok ge
len metinde. O itibarla bendeniz dedimki, bu 
memlekette Hükümetin zorunluluğunu kaldırın, 
onu temenni ettim, talebe bırakın. Ya eski vazi
yetinde devam etsin veya ceza müeyyidesi koy
mayın. O vakit Hükümetin zorunluğuna da 
girse talebetmekten çekinen vatandaş talebet-
mek cesaretini görür. «Ben bundan ceza görmi-
yeceğim, hakiki anamızın üstüne kaydolalım» 
diye müracaat eder. Kaldı ki, ikinci bir nokta, 
kanan tekniği bakımından, ibir kanım metinde 
maddeler birbirleriyle çelişmemelidir. 3 ncü 
madde talebe, bu okunan madde zorunluğa müs
tenit hükümler getiriyor. Demin arz ettiğim gibi 
bir âmme nizamı mevzubahis midir, hususi men
faat mevzubahis midir? Bendenizce bunda her 
ikisi de vardır; ama hakikatte hususi menfaat 
galebe çalışmaktaadır. Binaenaleyh ona müla
yim olan ifadenin gelmesi, bütün metnin mad
delerinin birbiriyle bu espri dâhilinde bağda
şır mahiyette yazılmış olması lâzımgelir. Bun
dan dolayıdır ki, bendeniz memleketin bir reali
tesini göz önüne alarak bu işin üçüncü madde
deki taleple başbaşa bırakılması, Hükümetin 
eşkiya tarar gibi, silâh arar gibi tescile mecbur 
insanlar arama vaziyetinin kendisine bir vazi
fe olarak tahmil edilmemesi lüzumuna kaaniim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN - Sayın Mustafa Uyar, şahsı 
adına. 

MUSTAFA UYAR (îzmir) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu kanuna göre tesciller 3 şekilde 
yapılmaktadır. 

1. Tarafların talepleri veya ilgililerin ta
lepleri, 

2. Muhtarların ihbarları, ilmühaber verme
leri, 
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.'{. Bn iki yol devanı etmiş olmakla beraber, I 

yine ilgililer talebctmemiş veya muhtar' görme- I 
miş olabilir veya vazifesini ihmal etmiş olabilir. 
Bu takdirde mademki bu kanun bir sosyal ih
tiyacımıza cevap vermektedir, âmme nizamiyle I 
ilgilidir, Türk Milletinin nesebi ile ilgilidir, o I 
halde son olarak da kanunun gayesine uygun I 
olarak Devlet bu işte de vazifeli olmalıdır. Hiç- I 
bir zaman bir zor kanunu, bir baskı kanunu de- I 
ğildir. Ama şunu söyliyeyim ki, bu şekilde ara- I 
ma tarama yapmak, biraz evvel konuşan Sayın I 
Asım Eren Beyin ifade ettiği gibi, silâh ara- I 
maktan veya eşkiya takibine çıkmaktan daha I 
önemlidir. Sosyal bünyemizin sağlamlığı ve ne- I 
sebimiz bakımından. Kaldı ki, tatbikattaki bir I 
misalden bahsetti Sayın Asım Eren arkadaşımız. I 
Doğrudur, tatbikatta şöyle bir hâdise ile karşı- I 
1 aşmaktayız : Erkek evli, fakat nikâhlısının di- I 
şında biı- başka kadınla gayrimeşru olarak ya
samaktadır, münasebeti vardır. Ondan çocuk 
dünyaya gelmiştir. Medeni Kanunun 292 nci 
maddesine göre bunun tesciline tanınmasına im- I 
kân yok. Fakat bu baba çocuğunu nüfussuz bı- I 
rakmamak için sanki nikâhlı karısından doğ- I 
muş gibi anasını nikâhlı kadın olarak göster- I 
mcktedir. Tatbikatta bu vardır. Ama yine Me- I 
deni Kanunun bir emrine göre nüfus sicilleri I 
aksi sabit oluncaya kadar muteber olan sicil- I 
Terdendir. Bunun aksi ispat edilince değişebilir. I 
Bu itibarla biz bu kanunla böyle vakaları değil, I 
birinci, ikinci maddelerde kabul ettiğimiz şe- I 
kilde tescil edilmesi mümkün olan fakat henüz I 
tescil edilmemiş olan, nüfusa geçmemiş olan ço- I 
cılklarımızın hem nesebini sahih bir hale getiri- I 
yorıız, hem de onları nüfus siciline kaydediyo- I 
ruz, tescil ettiriyoruz. Hiçbir zaman birinci I 
maddede kabul ettiğimiz gibi arama ve tarama I 
neticesinde bir kadın ve erkek birbirleri ile ev- I 
lenmelerine mâni halleri yok. Bir kadın ve er- I 
keğin, karı - koca hayatı yaşadığını arama ve I 
tarama ile tesbit edersek, onların arama ve ta- I 
rama neticesi nikâhlarını tescil ettirecek deği- I 
liz. Nikâhlarının tescili, evliliklerinin tescili I 
mutlak surette tarafların rızası ile olacaktır. I 
Ama çocuğu varsa çocuğunu tescil edeceğiz. Bu, I 
o çocuğun nesebinin sıhhatini ve bu kanunun I 
gayesini koruma bakımından şarttır, esastır. 
Hiçbir zaman bir zor kanunu değildir. Kanu
nun gayesini tamamlamak için arama, tarama I 

konmuştur. Arz ederim. I 
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BAŞKAN — Sayın Mahmut Alicanoğlu. 

MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh
terem arkadaşlarım, arkadaşlarımızın bâzıları, 
bunlardan Halil Özmen arkadaşımız bu tescil 
muamelelerinin doğrudan doğruya muhtarlar 
vasıtasiyle yapılmasını ve fazladan bir ödenek 
konulmasına lüzum olmadığını ve yine Sayın 
Asım Eren arkadaşımız köylerde arama, tarama 
yapılmasının muvafık olmadığını ileri sürdü
ler. Bu itibarla bendeniz de şahsi kanaatimi arz 
etmek isterim. 

Nasıl ki, bâzı hastalıklarla mücadele ediyo
ruz, ekipler ve teşkilât vardır. Ezcümle sıtma 
savaşı, frengi mücadelesi, lepra hastalıkları gibi 
mücadele teşkilâtımız vardır ve bunları kökün
den taramak, bulmak, tedavileri cihetine git
mek için nasıl bir yol takibediyorsak, esasen bu 
kanunun maksadına göre vazife yapabilmemiz 
için. fayda sağlıyabilmemiz için ve kısa za
manda l)iı tarihe kadar gelmiş olan bu vakaları 
yani tescil edilmemiş olan bu nesebi gayrisahih 
halde bulunan küçükleri nüfusa tescil ettirebil
memiz için bu arama - taramayı yapma yerinde 
olur kanaatindeyim. Ne kadar diğer memurla
ra da vazife vermiş olsak, bizzat vazifelendiril
miş bir memur gibi yakinen tahkikat ve tesbit 
yapmalarına ve tescili cihetine gidilmesine im
kân olmadığı kanaatindeyim. Bu itibarla bu 
madde hakikaten faydalı bir maddedir. Çok, 
çok biz bunu bir iki sene zarfında vereceğimiz 
ödenekle sonunu almış ve kazımış oluruz ve bu 
kanunun gayesi olan menfaati de sağlamış bu
lunuruz. Binaenaleyh, arkadaşlarımızdan bil
hassa istirham ederim, bu madde lehinde oy ve
rirlerse bu kanunun maksadı da kısa zamanda 
tahakkuk etmiş olur. Hürmetlerimle. 

Yalnız 8 nci maddede bir kelime hatası oldu
ğuna kaaniim, şöyle ki, iki tarafı da kontrol 
ettim : «Kanunun şümulüne giren vakaların 
tesbit ve tecillerini..» Bu tecil tescil olacaktır 
muhakkak. Eskisine de baktım yine tescil di
yor, yenisi de tescil dediğine göre teseil olması 
lâzım gibi, bir. 

İkincisi de; «... temin etmek üzere valilik
lerce şehir, kasaba ve köylerde sık sık tarama 
yapılır» denilmektedir. Buradaki bu «yapılır» 
kelimesinden valilikler şahsan, bizzat yapar gibi 
bir mâna çıkıyor. Halbuki bunu, biz «yaptırı
lır» dersek, aşağıdaki cümleyi de bağlamış olu-
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ruz. Nitekim aşağıdaki cümlede «valiler bu ta- ı 
ramalarda adlî ve askerî teşkilât hariç bütün 
memurları aslî vazifelerine halel gelmemek 
şartiyle çalıştırabilir» diyor. Demekki şu cüm- I 
lenin kasdettiği mânaya göre yukardaki fıkra
yı bağlıyacak olursak, «sık sık tarama yaptın- I 
hr» cümlesini kullanmalı. Daha muvafık olur. 
Binaenaleyh, maddenin birinci fıkrasındaki I 
«yapılır» kelimesinin, «yaptırılır» şeklinde ya- I 
hut «valiliklerce yaptırılır» diye tashih etmek I 
icabettiği kanaatindeyim. Komisyonun bilhassa I 
bu hususu da nazara almasını arz ederim, hür
metlerimle. I 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın llhami Ertem. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu kanunun çıkmasında iki fayda I 
vardır. Bir tanesi üzerinde çok konuşulduğu I 
üzere tescil edilmemiş çocukların haklarını ko- I 
rumak, onların tescilini temin etmektir. I 
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runluluğu koyan madde sekizinci madde değil 
3 ncü maddedir; bir. 

Burada cezalardan bahsettiler. Burada da zü
hul etmiş olmaları lâzımgelir. Çünkü 6 ncı 
madde bu cezayı ilgililere değil, doğrudan doğ
ruya vazifelilere vermektedir. 

«... vazifelerini yapmıyanlardan, idari kurul
larınca...» der. Binaenaleyh kanunun bütün mad
delerinde bir insicam vardır. Nüfusun bu tarz
daki tescilini bir âmme intizamı saymıştır, zo
runluluk koymuştur ve bu zorunlulukta vazifele
rini ifa etmiyenlere de 6 ncı madde ile ceza mü
kellefiyeti meydana getirmiştir. Binaenaleyh se
kizinci maddenin bu tarzda kabulünde zaruret 
vardır. Ve bu tarzdaki kabulü ancak kanunun he
yeti umumiyesinc uygun düşecektir. 

Yine Sayın Eren'in bahsettiği çocuğunu, ni
kâhsız hanımından doğan çocuğunu, nikâhlı ha
nımın üzerine kaydettirmesi bir vazife suiistima
lidir. Burada belirtildiği üzere bu kanunla bu
nun alâkası yoktur. Malûm olduğu üzere bu tarz
da bir tescil yapılabilmek için evvelâ bir doğum 
kâğıdı hazırlanması lâzımdır. Bunun muhtar ta
rafından tasdiki icabeder. Bu suretle yanlış an
ne göstermek doğrudan, doğruya ilgililerin şahit
lerle beraber muhtarın ve ihtiyar heyetinin vazi
fesini suiistimalidir. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — İçtimai zaruret
ler yaptırır... 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Sayın Soyer 
bu böyledir. Sahte evrak tanzim etmektir. Bunun 
gülünecek tarafı yok. içtimai zaruretler bunu 
yaptırır lâfı ayrıdır. Ama bu bir vazife suiisti
malidir. Çünkü doğum, bu tarzda doğum kâğı
dı üzerine, doğum ilmühaberi üzerine kaydettiri
lir, sahte tarzda bir doğum ilmühaberi hazırlan-
mışsa bu doğrudan doğruya bir suçtur, işte bu 
kanunun zaruri olmasının sebeplerinden biri de 
içtimai hâdiselerin bu tarzda zorladıkları suçları 
önlemektir. Bu kanun bu tarzdaki yanlış yolla
ra sapmayı, suç işlemeyi önliyecektir. Ama Sa
yın Uyar'm belirttiği gibi bu tarzdaki tescillerin 
de her zaman tashihi kabildir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Sabahat
tin Savacı. Buyurun. 

Yeterlik önergesi gelmiştir. Daha sonra Sa
yın Asım Eren'e söz vereceğim ve onu takiben de 
önergeyi oyunuza sunacağım. 

İkincisi de; bu suretle tescil edilmemiş nü- I 
fuslar tescil etmek suretiyle Devletin, gizli nü
fusları önlemesidir. Bir Devlet olarak en müb- I 
rem unsurlarından biri olan nüfus çoğunluğunu, I 
nüfus miktarını Devletin bilmesi en tabiî hak- I 
kidir, en tabiî âmme vazifesidir. Binaenaleyh, 
Sayın E ren'in burada bildirdiğinin aksine Dev- I 
letin nüfus miktarını İrilebilmesi, gizli nüfusa I 
imkân vermemesi için mecburi olarak muhtar- I 
la t* ve sonra da idarenin yaptıracağı aramalar I 
ve taramalar suretiyle gizli kalan nüfusu tescil 
ettirmesi zaruridir. Bu bir âmme intizamıdır ve 
Devletin, Devlet olmasının zaruretidir. Kaldı ki, 
Sayın Eren her halde 3 ncü maddeyi hatırların- I 
dan çıkarmış bulunuyorlar. Çünkü, 3 ncü mad- I 
dede şöyle bir fıkra vardır : «ilgililer tarafın
dan bir yıl zarfında talebolmasa bile, muhtar- I 
lar, çocukların tescil muamelelerini yaptırmak
la mükelleftirler» Binaenaleyh, çocukların tes
cilini yaptırmayı mecbur kılan madde sekizinci I 
madde değildir. Ondan evvel bu zorunluluğu 
koyan madde üçüncü maddedir. Bu, ebeveynin, 
ilgililerin talebi dışında kaldığı halde dahi bu 
bir sene müddeti geçmişse muhtarlara mecburi 
olarak bu tescili yapmayı vazife olarak vermek- I 
tedir. işte sekizinci madde ilgililerin müracaat 
etmemesine ve muhtarların da vazifelerini ifa 
etmmeeelrine rağmen eğer tescil edilmemiş nü- I 
fus varsa onu temin etmek vazifesini idare âmir
lerine vermektedir. Binaenaleyh, buradaki zo- | 
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BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — Muh
terem arkadaşlarım, benden evvel söz alan değer
li hatip arkadaşlarım mevzuu en geniş şekliyle 
ve isabetli noktalariyle belirttiler. Bendeniz bâ
zı hususlara vuzuh vermek için birkaç; kelime ile 
kısa olarak maruzatımı arz edeceğim. 

Arkadaşlarım bu kanunun bir tazyik kanunu 
şeklinde olmamasını; yani vatandaşların tedirgin 
edilmemelerini istediler. Arkadaşlarımın bir de
receye kadar hakkı vardır. Belki bir silâh arama
sı gibi - arkadaşımın tavsif ettiği şekilde - her 
hangi bir kaçamak maddeyi aramak gibi köyler
de, kasabalarda bir paniğe sebebiyet verecek şe
kilde bir tarama gayet tabiî olmıyacaktır. Ama 
uzun zamandan beri tatbik edilen bu usul bu 
tarzda olmamaktadır. Gayet medeni ölçülerle 
memurlarımız tarafından yapılmaktadır, tarama
nın vasfı budur, aziz arkadaşlarım. Ve arkadaş
larımın yine belirttikleri gibi bu tarama mevcut 
ödeneğe her yıl, İçişleri Bakanlığına konulan 
ödeneğe göre, ödenek nisbetinde köylerde, kasa
balarda yapılmaktadır. Fakat bu ödenek gayet 
tasarrufla kullanılmakta ve ancak giden memur
ların .yollukları ödenmekte, umumiyetle resmî va
sıtalardan istifade edilerek yapılmaktadır. Bu 
tarama şekli. Diğer hususlarda da ilgililerin, ya
ni ebeveynin bizzat kendilerinin nüfus daireleri
ne müracaatla kayıt ettirmeleri, bir de mecburi 
olarak muhtarlara tahmil edilmiş vazife olarak 
tescil keyfiyetidir. 

Aziz arkadaşlarım, nüfus kütükleri bir me
deni memleket için üzerinde ehemmiyetle durul
ması lâzımgelen ve bugün belki ileri memleketle
rin seviyesine varmamış olmakla beraber ideali
mizin ahvali şahsiye kayıtlarını o memleketlerin 
seviyesine vardırmak olduğunu hepiniz takdir 
buyurursunuz. Bu ahvali şahsiye kayıtlarında va
tandaşın vatandaş olarak kaydı vardır. Onun dı
şında vatandaşın küçük, büyük kayıt dışı kalma
sı halinde, bu memleketin vatandaşı olduğunu 
Devlet olarak, millet olarak ne ile takip imkânı
na sahip olacağız? Bu kayıtların hassasiyetle 
tutulmasında ve yürütülmesinde millet menfaa
tinin büyük faydası vardır. Bu bakımdan, bir 
bakıma Devletin ceza tehdidi altında Devletle il
gili vazifelilerin ceza tehdidi altında bu işi yü
rütmelerinde de büyük isabet vardır. Aksi takdir
de bu kayıtların eksik olması demek milletçe, 
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Devletçe alınacak kararların eksik olma&mı && 
peşinen kabul etmek demektir. 

Arkadaşlarım; nüfus idareleri her ay ka--
yııt gönderirler, İstatistik Uinıuim Müdürlüğü
ne. Bu kayıtlar nüfus dairesinle gelenlerden 
ilbaret olsa Türkiye'nin hakiki durumunu ak
settirmez. işte bu taramalardır ki, keza msulh-
tarların gayretleridir ki, kayıt dı§ı kimse kal-
'nıalksi'zın bu kanun marifeti ile bu kayıtlar ta
mama yakın nüfus kayıtlarını takip iım/kâmnı 
Ibize vermektedir. Tatbikat Halil Öztoen arka
daşımın istediği şekilde yönetmeliklerle ve ta
mı imleri e yürütülmektedir. Bu kanunun tatbi
katı bundan -evvel olduğu gibi yine bir yönet
melikle düzenleneee'k ye tatjbika'tı yapacak 
olanlara en ücra yerlere kadar, karakollara ka
dar -bu yönetmelik gönderilecektir. Bunu ta
kiben de öıtedenberi Oumihuriyet hükümıetleri, 
Ibalkanlık bunun üzerinde (hassasiyetle durlm aşk
tadırlar. Ve ,bu yönetim elikten ıslonra da sik sile 
tamimler göndermek: tsure'tİ'y'1'e bu işin elh'eimimi-
yetini vazifelilere hatırlat'ma'kltadır ve (bu işi 
Ibalkanlık hassasiyetle öteden, beri yürülttınck 
gayreti içindedir. 

Bu suretle arkad aslanımın tereddütlerine 
zannediyorum ki, cevap vermiş oldulm, ifalür-
metl erimle. 

BAŞKAN — Sayın Eren buyurunuz. 
ASİM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, pek mulhterem komisyon sözcüsü 
aı'kadaşımızı da ve bendenizden evvel ktonuş-
ımuiş olan diğer iki kıymetli arkadaşımızı da 
dikkatİe dinledim. Gıerefk Sayın Alîcanıoğlu 
ve gerekse ondan sonra konuşan îllhaımi Ertem 
arltadaşı'mran beyanlarına rağmen ımaallesef şu 
gerçekleri de ışığa çıkartmak mecburiyetinde
yim. 

Bir defa bu kanun eğer âmme nizamımı is
tihdaf eden (bir kanun İ3e, bunun mietn'inin 
böyle gelmemesi icaıgederdi. Ayrıca, maddede 
gayet kısa 'olur ve icra 'mekan'izimasını (gösteren 
-ki 3 mdü maddedir- 8 nei maddeye artı'k lü
zum kalmazdı. Hükümet j^apacağı taralmalarla 
bu şe'k'ilde îbu kanunun konusu olan insanları 
tespit edecek ve bunları ites'cdle tabi tultacalktır. 

\ Kendisini 'buna rağmen gizi iyenle r lolursa, şu 
j cezayı vereeeğiz, demek kâfi olurdu. Hayır; 
j ne yapıyor bu metin? İki tane kanun tekniği 
: zarf getiriyor. Bunlar nedir? Evvelâ vatan-
J daşa. İşendi talebi ile müracaat usulünü koyu-

— 645 — 
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yor. Alna arkasından Hükülmet baskısını bu
nun üzerine ıkbyuyor. Bu ibirinci zaıf. Bunda 
eğer âmme nizamı meıvzulbalhis idi ise, tıpkı şe
ker fiyatları yükselirken, yaHıult müskirat fi
yatları yükselirken Hükümetin ilgililere ''beyan
name Vermek mııeeburiyeti ta)him.il etmesi gilbi. 
bu kanun ımetninde ilgili vatandaşlar §u kadar 
zaman zarfında Hükümete şiöyle bir liste vere
cekler, dilekçe verecekler, 'beyanname yere-
edkl'er ve bunu venmiyenler veya verdikleri be
yannamede yanlış şeyler kaydedenler, gerçeğe 
aykırı ibilıgi verenler şu nıad'dcdefei cezaya taibİ 
tutula'calt'tır demek kâfi idi. Hayır. VataiKkrş 
SerlbesUçe iradesini kullanacak diyoruz, arka
sından da Hükümet Ibaskıtemı henııen yetiştiri
yoruz. Bu birinci za'fı. Bu telif kaİbuJ etim'ez 
bir metindir. 
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gerdek var mıdır? liste Ibu iki zaıf bu metinde 
kanun t'ekniği ile çelişiyor ve iyi bir kanun ol
anak mıaihiyetini vasfını bu metne kaybettiriyor. 
Kaldı ki, muhteremi arkadaşlarını; Ibcn 'bir ce
zadan baihsıetımiştim. Sayın Ertem arkadaşımız 
Ibunda ceza »yirik, ilgililerden başkasına ceza yok 
diyor, Oeza var, demin arz ettiğim gerçek ana
sının üzerine kayıtlı olmıyam, ama hayat z'aru-
retieriylc mektep için, ovlenıme için türlti işler 
için, AllmaniyaVa gidielbilimlek için ülvey anası
nın üzerinde kayıtlı olan bütün insanlar bulgun 
Ceza Kanununun Umuimi hükümleriyle, Nüfus 
Kanununun ceza hükümlerine 'bağlıdırlar. Bu
rada bir oeza gelmedi. A.tna perdenin arkasın
da ceza var, elinde sıoıpa IMdiyor. Diyorlar ki; 
vaJtandaiş fesicilin taslhilhd yolu il/e bir talepte !bu-
lunara'k üvey anasından ger'çdk anaısına intikal 
oâev. Alma orada savcılık müdahale hakikim a 
her zamıaıı malik, bir ihlbar veya doğrudan d'oğ-
rulya malhkem'emin savcılığa! 'bildireceği o lolay 
Ibir Ceıza Kanununu takübat mevzuu teşkil eder. 
'Orada vatandaş .'bildirdiğine de, bildireceğine 
de pişlman edilir. O ceza kapının arkasında 
yatıyor. Bu itibarla benim arz ettiğimi Ceza 
korkusu bu idi. Oeza temdidi altında , vatan
daş korkar, getirmez; ama 'bu cezadan miuaf 
'olduğuna dair bir kayıt var mı? Yok. Buna 
ait 'biı* tadil maddesi 9 ncu maddede getirilmiş. 
mi"? Yok. Neden? Getirilmesi lâzımdır ki, 
'vatandaış serbest olarak önceden yaptığı, îlıa-
yalt 'zaruretieri dolayıısiyle yaptırdığı yanlı'ş tes-
cilliera* düzelttirsin ve bundan 'bir ceza Sönme
den feraha kavuşsun. Herkes sahici anasının 
tizlerinde görüksün, bütün 'hayat boyunca mi
ras halkları filân da o istikamete doğrulansın. 
Bunu kanun vâ'zıı mıulhterem (makamlar düşün-
ımiemişltir. B'en buna dokunuyorum. Bu ceza 
meveudoldükea ilgili vatandaş hiçlbir zamıaıı ha
kikati .gelip tescilin taslhi'hi talclbiıyle ne mah
kemeden taleSbedeibilecek, ne de söyriyetbileeek. 
Kaldı ki, bir ımulh'tarın kendi köylünde, kalbul 
ediniz ki, İvazı gerçekleri Hükümete bikliılınedi. 
Veya yapılan bâzı tehditler altında bundan 
korktu, çekindi, ıböyle bir ihibarı da idare mü
dürlerine, Ibucak müdürüne veya valiliğV (bil
dirmedi. Bunda muhtarların ortada haksız 
yere kurlban edilmesinden başka lıiıç'de ıbir ne
tice görmüyorum. Öünkü, muhtar âmdııe niza
mlını ilgilendi ren gerçek bir olayı, biı* oldu ibit-
ti'yi bildirse 'vatandaşın o köyde yıllarca sürimüş 

Bir ikincisi; Hükümet kendi içinde biHbirini 
neftyeden ki otorite çarpı şfmasıyla (bu metinde 
kendini gösteriyor. Şöyle ki, üçüncü mıadded'e 
imuıhtarlar bir sene zarfında Ibikliıfmiyenleıi Hü
kümete (bildirecek, tak'übiedecek diyoruz. Son-
ra da mulhtara itimat gösterimiyor ve 8 nci 
maddede yeni bir 'mekanizma kuruyor vıe diyo
ruz ki, valilikler yapacakları taramalarla, ya
ni muhtar yolkmulş gibi orada 3 ncü miaddcde 
(bu vadifayi imtılhtara yüklememıişfe giiibi, bü iş
leri teslblt ediecekler ışöyle yapaieaklar, böyle 
yapacaklar diyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, İller İdaresi Kanunu 
gereğince memîlektin uımuimi âimtaıe nizamını il
gilendiren her türlü olaylarını takiip ve tesfbit 
etmek esasen il idaresinin (vazifesidir. İl ida
resinde görevli 'bütün kademeler bütün kanun
ları taitlbik etmekle mükelleftirler. Biz 8 nci 
maddede valiliklere 'bu vazifeyi talhimil etmıe-
sek, valilik 'bu kontrolü yapmakla mükellef de
ğil midir, soruyorum! Haşiv değil midir ibu 
8 nci madde !bu hakılmdan? Yani 3 ncü madde
de bu vazifeyi muhtara talhimil ettiğimize göre, 
'vali eıvlâ bittarik 'bunları her »zaman kontrolla 
mıükelleMr. Hayır, ımılhtıar ytolkmuiş giibi, 
3 nicü maddede kendisine ibir vazife talhjm'il 
edilimielpıülş g'ilbi, nmfh'tarı görevlendirlüiemıişiz gi-
M, bir 8 nci 'madde yeni Ibir vaKİfe ta'himili is-
tikam'etinıde yürüyor. 3 ncü maddenin 2 nci 
ibendinde imulhltara vazife, 8 nci madde valilik
lere vazife yüfcliyen hükü'm arasında i>ki oitfori-
tenin hirlbİıine çarpı'şlmaısmdan da^ba a,çı''k Ibir 
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olan bâzı işlerini hukukan 'bozmuş olacak. Kal- 1 
di ki, o vatandaşa da bir cezia tevcih edecek, I 
Bellki ç'ofe yakınlarıdır, Belki o köyde en muti- I 
terem insanlar bu durumdadır. O itibarla kö- I 
yün içerisinde böyle bir şeyi gizlemlesi (halinde I 
vatandaşı cezaya, ıııultlaka ceza tehdidinle, de- I 
mioklesin 'kılıcı altına s ü nineye de bence ma- I 
Ihal yoktur. Bu hususta herkes ihtiyarı ile İha- I 
roket etsin, çiok dallı a iyidir. Bundan dolayı- I 
dır ki, bendeniz sekizinci maddenin tayyedil- I 
(Hilesini ve idari m'akaımlarm, iller idaresi ve di- I 
ğer ulmiuımi (hükümleri gereğince normal mura-
kaibelerini yapması fikrindeyim. 

Buna bir nloikftadan daha kuvvet verdbülirim. I 
O da yolluklar az olursa 'beş sene hükmü ola- I 
cafc olan bu kanunun beş sene içinde yolluda ki
fayet eitlmedi. Ancak ı meselâ Niğkle vilâyetinin { 
312 köyünden 1Ö0 köyünü dolaşabildi, îlleree 
tavzif edilen, il makamınca tavizli edilen adam
lar, «2.12 köyü daiha kaldı; aınra İnşallah bir ka
nun daha çıkarsa beş senelik, o zalmanda bun
ları tararız» 'tarzında işin yarım kalım ası teh
likesini doğurm-afsı endişem de vardır. Yollu
ğa bağladınız ımı olnıaız; ama tiler idaresi Ka
nunin gereğince z'aten bütün klöiyleri taramakla, 
Itier hususu ınııralkaibe ile mükellef olan öwel 
idare ve il mimimi idaresi bu hususları pekâlâ 
umumi şekilde, .kendi .murakabesi altında, 
ıınulhtarın her işini kfontriol ettiği gibi, bunu da 
feontrlol etimJek suretiyle tavzif edilmiş olalb'dlir. 
Yani maddeye yeniden iller idaresi için tarama, 
'bir harcırah kaydı g'ilbi biHbMne zıt, 'birbiriyle 
çelişen ve birbirini frenleyici kayıtlar koymayı 
da bendeniz pratik idare kay atı ile bağdaştı ra-
mıyorulm. Memleketin malî durumu unalûım. 
Kalkınmaya ayıracağıimız paralar malûm, bir 
de şimdi tescil edilmiemiş insanları taralına talh-
sisaltı diye .buraya gelecekler. Üzerinde üç aşa
ğı beş yukarı konuşacağız. Belki de Maliye 
Vekili, ilgili diğer vekiller burada çelişir ifa
delerde (bulunacak, Iben bunu veremem, yahult 
Ibu sene şu kadar az verelim diyecek. Beş se
nede aicalba 'bütün vilâyetlerin bıı ,gtifbi şeyleri 
düzteMleMlir mi? Her vilâyetin kendi içindeki 
nesebi giayrisafhlh olan çjocu'kların kaydı düzfe-
lelbilir mi? Şüpheliyim. Kaldı ki hayat yüini
yor, her gün yenisi buna iltihak ediyor. 

Bu itibarla muhterem arkadaşlarım, biz esa
sı eğer örıliyebilirsek bütün bu araz kendiliğin- | 
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den zail olur. O esas da; bu milletin refaha ka
vuşabilmesi, mahallî zaruretlerde bir ailenin en 
ucuz bir şekilde işçi tedarik edebilmesi, zevce 
namı altında tarlasında, evinde, şuraya buraya 
bakacak insanların mümkün mertebe artabilme-
si gibi kayıtlardır. Kefalı ilerledikçe bunlar ken
diliğinden zail olacaktır. Bendeniz demin bir ar
kadaşıma bunu, toplumun sosyal egzaınasıdır, 
şeklinde ifade ettim. Egzamalar nasıl zaman za
man nükseder ve uzun bir vâde ile tedavisi im
kânını gösterirse, bizim toplumumuzdaki bütün 
Orta - Doğu'da bunu böyle göreceksiniz, bütün 
Orta Afrika'da, Güney Afrika'da da bunu böy
le göreceksiniz, türlü gayrikanuni zevcelerinin 
yanında bir tek kainini zevcenizle veya diğer 
müslüman memleketlerde 4 kanuni zevcesinin 
haricinde 10 - 15 tane zevcesiyle muhtelif isti-
kametlerdeki amaçlarını temin eden ailelerdeki 
zaruretler ancak sosyal bir egzama olarak ya
vaş yavaş onu doğuran sebepler zail oldukça-
zâil olacaktır. - biz bu uzun vâdeye tahammül 
edeceğiz. Bu bakımdan beş sene olarak geçmiş 
olan kaydı da bendeniz pek pratik bulmuyorum, 
nazari buluyorum. Bendenizi sekizinci maddenin 
tayyını önergemle talebetmeme bu husus sevk 
etmiştir. Mâruzâtım arkadaşlarımın kıymetli fi
kirlerine göre bu şekildedir. Gayet samimî ola
rak söylüyorum. Memleket realiteleri ile başba-
şa konuşmak istiyorum. Bunu istiyen kabul 
eder, istiyen kabul etmez. Hakikatleri burada 
açıklamak hepimizin vazifesidir, boynumuzun 
b o rcııdur. Hür m eti e riml e. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır. Kifayetin oya arzını 
teklif ederim. 

Tokat 
Ali Diz man 

.BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde üzerinde verilmiş bulunan değişiklik 
önergelerini aykırılıkları itibariyle ve sırasiyle 
okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

8 nci madde metninin tamamen tayymı şifa
hen kürsüden arz ettiğim sebeplere binaen, say
gı ile arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

Sayın Başkanlığa 
8 nci maddenindi nci fıkrasındaki son cüm

lenin «yapılır» kelimesinin (şifahen arz ettiğim 
sebeplere binaen) «yaptırılır» olarak, düzeltilme
sini ve o şekilde kabulünü arz ve teklif eylerim. 

Sinop 
Mahmut Alicanoğlu 

BAŞKAN — Tekrar okutup oyunuza sunaca
ğım. 

(Niğde Milletvekili Asım Eren'in önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge dik
kat nazarına alınmak kaydiyle kabul edilmiştir. 

Filhal katılmadığınıza göre bu madde üze
rinde gerekli rötuşu yaparsınız. 

(Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Savacı bir de tecilleri ye
rine tescilleri olacak. Onu da beyan edelim. 

ASIM EREN (Niğde) — Usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun usul hakkında Sayın 
Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, nâçiz önergemi lütuf buyurup, naza
rı dikkate almayı kabul buyurduktan sonra bu 
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maddeye taallûk eden herhangi bir tadilin oya 
konulması usule aykırıdır. Bunun da Komisyona 
verilip, tanzim edilecek yeni metinde yer alması 
lâzımdır, kanaatindeyim. Binaenaleyh, oya ko
namaz, fikrindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyona gönderilmiştir. 
GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayımı ta-

tarîhine kadar tescilleri vaktinde yapıtırılmış 
olan doğum, ölüm ve evlenme va'kalarını ihbar 
ile mükellef olanlardan para cezası alınmaz. 

Hükmedilmiş olup da tahsil edilmemiş olan
lar affedilmiştir. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz isti-
yenler... Yok.. Geçici maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Geçici 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon 8 nci madde üzerinde bek
ler misiniz, yürürlük maddesini okutmadan ev
vel. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — Bekle
riz. 

BAŞKAN — Yani 8 nci maddenin tayyı tek
lifi nazarı dikkate alınmak kaydiyle Yüksek 
Meclis kabul etti. Şimdi filhal katılıp katılmadı
ğınızı beyan edecek misiniz? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — Geri 
istiyoruz. 

BAŞKAN — Yürürlük maddesini gelecek 
birleşimde oylatacağız. 

Vakit gecikmiş bulunduğundan birleşimi 
9 Temmuz Perşembe günü saat 15,00 de toplan
mak üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18,15 
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A —BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKÎNOt DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
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ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN tŞLER 

1. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/513) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 10 . 4 . 1964] 

X 2. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunce
li Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil, Erzurum Milletvekıili Gıyasettin 
Karaca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1963] 

X 3. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/321) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma tarihi : 
18 . 12 . 1963] 

X 4. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırhk ve Plân komisyonları 
raporlar (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 . 1963] 

X 5. — Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de 
bir Üniversite kurulması hakkındaki 6595 sayılı 
Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirlme-
sine dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 

komisyonları raporları (1/638) (S. Sayısı : 695) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1964] 

X 6. — Ankara Tıp ve Fen fakülteleri ya
pımı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişilmesi hakkındaki 4897 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonla
rı raporları (1/594) (S. Sayısı : 696) [Dağıtma 
tarihi : 18 . 4 .1964] 

X 7. — İller Bankası Kanununun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri, İmar ve İskân ve Plân komisyonları ra
porları (1/646) (S. Sayısı : 694) [Dağıtma tari
hi : 18 . 4 . 1964] 

8. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av-
cı'nın 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine 
ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyon
ları raporları (2/241) (S. Sayısı : 501) [Dağıt
ma tarihi : 15 .10 .1963] 

9. — 5680 sayılı Basın Kanununun 
29 . 1 . 1960 tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) 
(S. Sayısı : 525) [Dağıtma tarihi : 11.11.1963] 

X 10. — Tarım Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 536) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1963] 

11. — Serbest malî müşavirlik kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'-
nın, Malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik ka-

(Devamı arkada) 



nunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 
2/529) (S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 
17 . 8 . 1963] 

12. — Taşıt Kanununda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve içişleri ve Plân 
komisyonları raporları (1/566) (S. Sayısı : 
693) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1964] 

X 13. — Çanakkale Milletvekili Şefik Inan'-
ın, Otelcilik, Motelcilik Türk Anomin Şirketi 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/576) (S. Sayısı : 507) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1963] 

IV 
A —HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ 

ŞÜLEGEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




