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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder Çil-
oğlu, Burdur'un uğradığı sel felâketi; 

Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu, Ga
ziantep ilinin içme suyu projesi; 

Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan, Ma
latya ilinin Arapkir ilçe hastenesi konusunda 
gündem dışı birer demeçte bulundular. 

Vazifeyle yurt dışına giden Ticaret Bakanı 
Naim Talû'ya, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı 
Zeyyat Baykara'nın vekillik etmesinin uyg-un 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi bilgiye sunuldu. 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in Aske
rî Tıp Fakültesi kurulması hakkındaki kanun 
teklifinin 89 No. lu Geçici Komisyona havale
sine dair, Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığı
nın tezkeresi kabul edildi. 

Polis Memuru öner Sarman hakkında özel 
af kanunu (1/670) (S. Sayısı : 719) tasarısı 
görüşülerek, kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiyeleri üçte 
birlerinin harb malûllerine ve şehit yetimlerine 
tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 tarih ve 
1485 sayılı Kanuna ek kanun (2/368) (S. Sa
yısı : 245 ve 245'e 1 nci ek) teklifinin madde
leri üzerinde bir süre görüşüldü. 

Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler ka
nun tasarısının (1/609) (S. Sayısı : 513) mad
deleri üzerinde görüşmelere bir süre devam 
olundu. 

14 . 7 . 1972 Cuma günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere, Birleşime saat 20,00'de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Uşak 
Vahit Bozatlı Âdil Turan 

Kâtip 
Sivas 

Enver Akova 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 

1. — Amasya Milletvekili Salih Aygün ile 
İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'm, 506 
sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) bendinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 3 geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/726) (Çalış
ma ve Plan komisyonlarına) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1005 sayılı Kanunun birin
di maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifi (2/727) (Maliye ve 
Plan komisyonlarına) 

Rapor 
3. — Yalova Kaplıcaları işletme idaresi Say

manlığının 1969 bütçe yılı hesap ve işlemleri 
hakkındaki raporun sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/477) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 7 .1972 (GÜNDEME) 

C. SENATOSUNDAN GELEN İŞ 
4. — Gayri menkul Eski Eserler ve Anıtlar 

Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/365) (Millî Eğitim Komisyonuna) 

««0«9*B 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Vahit Bozatlı 
KÂTİPLER : Âdil Turan (U-ak), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 126 ncı Birle
şimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlı
yoruz. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
Çiloğlu'nun, Burdur'un uğradığı sel felâketi hak
kında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma talepleri 
var, çok kısa olmak kaydıyle yalnız 3 kişiye mü
saade edeceğim. 

Sayın Ahmet Çiloğlu, buyurun. 
AHMET MUKADDER ÇİLOĞLU (Burdur) 

— Yüce Meclisin değerli üyeleri, seçim bölgem 
olan Burdur'un 4 - 5 Temmuz tarihleri arasında 
uğramış olduğu sel felâketi hepimizin malûmu
dur. Burdur'un Yeşilova ve Tefenni kazalarına 
bağlı 60 - 70 köy bu sel felâketinden zarar gör
müştür. Zarar yalnız mahsul yönünden olmamış, 
bu köylerde evlerin büyük kısmı da zarara uğ
ramış, yıkılmış, yüzlerce baş hayvan da telef ol
muştur. 

1970 yılında göller bölgesi olması hasebiyle 
gol taşkınlarından zarar görmüş. 1971 yılında 
hepinizin malûmu olduğu gibi zelzeleden büyük 
zarar görmüş olan Burdur'un bu sene de selden 
büyük zarar görmesi vatandaşları büyük ölçüde 
üzmüş, zarara duçar etmiştir. 

Daha evvel, Birinci Erim Hükümetince de, 
bilindiği gibi bu âfetler sırasında büyük yar
dımların yapılacağı vadedilmiş idi. Bunlardan 
büyük bir kısmı gerçekleşmemiştir. Vatandaş 
sefil durumdadır. Hükümetin biran evvel bun
lar üzerine eğilmesini ve vatandaşın derdine ça
re bulmasını huzurunuzda rica eder, hepinize 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

2. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Colakoğlu' 
nun, Gaziantep ilinin içme suyu projesi hakkın
da gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Şinasi Colakoğlu; Gazi
antep su projesiyle ilgili olarak buyurun. 

ŞİNASİ COLAKOĞLU (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; Gaziantep şehri 
250 bin nüfusu ile sınır boyunda yer almış bir 
il merkezimizdir. Güneydeki sınır komşuları
mızdan her türlü salgın hastalığa son derece has
sas ve şehircilik derecesi bakımınlan da yüksek 
düzeye ulaşmış bir yurt köşesidir. 

Gaziantep ili genel coğrafî konumu bakımın
dan gerek yeraltı ve gerekse yeryüzü suları ve 
kaynakları konusunda kıt ve yetersiz olanaklara 
sahiptir. Oysa, yurdumuz nüfus ve şehirleşme 
derecesi açısından en büyük ilçe merkezlerinden 
olan Kilis de Gaziantep gibi hatta daha ileri de
recede Suriye'den gelebilecek salgın hastalıkla
ra açıktrr. Gerek Gaziantep ve gerekse Kilis şe
hirleri yıllardan beri susuzluktan kıvranmakta 
ve mustarip bulunmaktadır. Her iki kentin içme 
suyu şebekelerinde yeterince su bulunmaması bir 
tarafa, verilebilen sular şebekeden yeterli basınç
la geçemediğinden, fiziksel bir olay olarak çürü
müş bölümlerden lâğım sularının karışması ne
deniyle tehlikeli hastalıklar da getirmektedir. 
Nitekim, geçen yıl, bu mikroplu sular Gaziantep' 
te bağırsak enfeksiyonu teşhisiyle yatan 10 ka
dar vatandaşımızın ölümüne de sebebolmuştur. 
Bir yıl önce Hükümet adına bu kürsüden yapı
lan konuşmaları dinleyen arkadaşlarım bu acı 
olayı hatırlayacaklardır. 

Yüce Meclis konuya gereken önemi vermiş 
ve Hükümetin önerilerini yeterince takdir buyu
rarak 1972 bütçesine 25 milyonluk ödenek ko
nulmuştu. Bildiğim kadarıyle 20 - 30 yıllık bir 
geleceği de dikkate alarak 500 bin nüfuslu Ga
ziantep şehrinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
bir proje hazırlığı içinde bulunulmakta idi. Ta
rihinde ilk kez Gaziantep'e başka bir ilden, Ma-
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raş'tan kendi merkez belediyesi sınırlarına ka
dar su ithalatı yapılacaktır. Bu elbette tarihî 
ve önemli bir uygulama olacaktır. Ulusal ekono
mi analizi açısından ben Hükümete Kilis şehri
nin de proje içerisinde düşünülmesini önermek 
isterim. Coğrafya ve diğer koşulların buna el
verdiği düşüncesindeyim. Ne var M, Gaziantep' 
te yayınlanmakta olan Kurtuluş Gazetesi 9 Tem
muz 1972 tarihli sayısında «Enerji Bakanı Gazi
antep'in su projesini geciktiriyor ve engelliyor.» 
başlıklı bir basın toplantısı haberini verdi. Konu
yu dün inceledim; Devlet Su İşlerinin Bakanlar 
Kurulu tasarısını imzalamak üzere Maliye Ba
kanlığına gönderdiğini, 2 kez tekit yazısı yazıl
mış olmasına karşın bu Bakanlığın aylardır imza 
işlemini bitirmediğini üzülerek öğrendim. 

Değerli arkadaşlarım, Gaziantep Güney sını
rımızda salgın hastalıklara tehlikeli derecede 
açık bir büyük kentimizdir. Bu kentin su ihti
yacı zamanında ve yeterli oranda karşılanmaz
sa bir gün bölgeyi ve de ülkeyi tümüyle ve 
hiç bir maliyecinin kurtaramayacağı ölçüde 
ölümlerle karşı karşıya getirebiliriz. Plana, pro
grama alınmış, bütçeye ödeneği konmuş bir işi, 
insan hayatiyle ilgili bir konuyu şu veya bu dü
şüncelerle geciktirmek yanlıştır, hatadır. 

Sayın Hükümetin dikkatini çeker, derin say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

•S. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan' 
m, Malatya ilinin Arapkir ilçe Hastanesi konu
sunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın.Mustafa Kaftan; Arapkir 
Hastanesiyle ilgili olarak buyurun. 

MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyalizasyon böl
gesine dahil bulunan Malatya'nın Arapkir ilçe
sine inşaatı 1968'de bitmiş olan 70 yataklı bir 
hastane yapılmıştır. 1964 yılında 1,5 milyon li
raya ihale edilmiş olup bugünkü rayiç fiyatıyle 
4 milyon liraya çıkması mümkün olmayan bu bi
na 4 yıldan beri boş ve muattal bir vaziyette 
kendi kaderine terk edilmiştir. 

Arapkir, Kemaliye, Ağın gibi genel olarak 
il merkezlerine uzak bir mesafede bulunan ilçe
lerle Keban Baraj bölgesinin tümünü kapsayan 
ve sağlık hizmetleri yönünden yılların ihmaline 
uğramış bulunan bu bölgenin âcil ihtiyacını kar
şılamak üzere yapılmış bulunan böylesine yepye

ni bir binanın mütehassıs hekim bulunmayışı ne
deniyle bekletildiği bilinmektedir. 

Devletin milyonlarının harcandığı bir tesisin -
hizmete açılmayışı elbette ilgililerin ihmali ve
ya kusurundan ileri gelen bir unutkanlık değil
dir. Sağlık hizmetleri yönünden Türkiye'nin için
de bulunduğu sıkıntı denilebilir ki, Personel Ka
nunu uygulamalarından doğmakta, bu bölgede 
çalışmak arzu eden mütehassıs hekimlere kendi
lerini tatmin edici, maddî olanak sağlanmamasın
dan ileri gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Meclisinizin 
bu ve buna benzer konuları süratle halledebil
mek için Hükümete yetki vermiş olduğu hepi
nizin malumu bulunmaktadır. Doktorların, özel
likle mütehassıs hekimlerin mahrumiyet bölge
lerinde çalışmaları imkânlarının sağlanması za
rureti Hükümetimizce de kabul edilmiştir. Hü
kümetin bu konularda vereceği, her ili, her ilçe
yi ve her sağlık kuruluşunu ilgilendirecek olan 
yeni kararlardan sonra, evvelce yapılmış olan 
sağlık kuruluşlarının muattal halden kurtarıla
rak hizmete açılmasının sağlanması imkân dahi
line girecektir. İl merkezlerinden uzak bulunan, 
birkaç ilçeyi ve büyük Keban tesislerini kapsa
yan bir bölgenin en büyük sağlık kuruluşu ol
ması düşüncesiyle inşaatı 4 yıl evvel ikmal edil
miş olan Arapkir Hastanesinin süratle faaliyete 
geçmesini, ilgililerin konu üzerine ciddî olarak 
eğilmelerini bekler, hepinize saygılar sunarım. 

4. — Vazifeyle yurt dışına giden Ticaret Baka
nı Naim Talû'ya, dönüğüne kadar, Devlet Baka
nı Zeyyat Baykara'nın vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/884) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkere
si var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı 

Naim Talû'nun dönüşüne kadar Ticaret Bakan
lığına Devlet Bakanı Zeyyat Baykara'nın vekil
lik etmesinin Başbakanın teklifi üzerine uygun 
görülmüş olduğunu arzederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in 
Askerî Tıp Fakültesi kurulması hakkındaki ka-
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nun teklifinin 89 No. lu Geçici Komisyona ha
valesine dair, Millî Eğitim Komisyonu Başkan
lığının tezkeresi. (2/111, 3/885) 

BAŞKAN — Bir Millî Eğitim Komisyonu 
önerisi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Halen komisyonumuzda bulunan Burdur 

Milletvekili Mehmet özbey'in Askerî Tıp Fa
kültesi kurulması hakkında kanun teklifi Ge
nel Kurulca kurulan 89 No. lu Geçici Komis

yonda görüşülen dosya ile ilgili olduğundan 
mevzuubahis dosyanın da aynı Geçici Komis
yonda görüşülmesi nedeniyle havalesini say
gılarımla arz ederim. 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı 

Prof. Dr. Mehmet Yardımcı 

BAŞKAN — önergeyi Genel Kurulun tasvi
bine sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Polis memuru Öner § arman hakkında 
özel af kanunu tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/670) (S. Sayısı : 719) (1) 

BAŞKAN — Gündemin bir saatlik işler bö
lümündeki görüşülmesi iktiza eden konulara ge
çiyorum. 

Gündemin birinci defa görüşmesi gerekecek 
işler sırasında bulunan ve 53 sıra numarasını 
işgal eden kanun tasarısıyle ilgi! bir önerge 
var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan 719 S. Sayılı Bolis Me
muru öner Sarman hakkında özel af kanun ta
sarısının raporda belirtilen gerekçe ivedilikle 
ve sair işlere takdimen öncelikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
i. Hakkı Tekinel 

İstanbul 

BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini alsın lüt
fen. 

Raporun okunması hususunda bir talep var 
mı efendim? Yok... 

Raporun okunmaması hususunu tasvipleri
nize sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Okunmaması hususu kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı efendim?... 

(1) 719 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asutay. 

BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, değeri milletvekilleri ; 

Huzurunuza gelen bu özel Af Kanunu, tüm 
diğer özel af kanunlarından ayrıdır. Rapor 
okunmuş olsaydı bütün mesele aydınlıkla orta
ya çıkacaktı. 

Özel affı istenen polis memuru öner Sar
man, o fevkalâde günlerin içinde Orta Doğu 
üniversitesindeki gece nöbetinden dönerken sa
bah evine gelr; kepenekler kapalı. Çocukları
nı uyandırmamak için kapıyı açar, odaya girin
ce - ıteeddüfben arz ediyorum - kendi yatağın
da askerden gelmiş öz kardeşini hanımı ile ay
nı yaltakta bulur. Raporda da belirtildiği gibi; 
hanımın göğüsleri kendi oğlan kardeşinin ağ-
zındadır. Bu hareketi görünce, nöbetten dönen 
morali bozulan, hastalığı sebebiyle hanımının 
himayesine sığınmak isteyen bu polis memuru, 
iki eliyle gözlerini kapatır; kardeşi ile hanımı
na evin kapısını gösterir, «Defolun» der. Aynı 
yatakta olan kendi oğlan kardeşi; «Bu evden 
sen defol» demek suretiyle bu polis memuruna 
hakaret der. Bu hareket içinde yapılacak tek 
iş - ben olsam ve üzerimde de silâh bulunsa - si
lâhın tetiğine sarılmaktır. Silâhın tetiğine sa
rılan bu şerefli polis memuru hedef gözetmek
sizin şarjörü boşaltır ve o an içinde hayâsız 
oğlan kardeşi ve hamımı ölür. 

Bu polis memurunun 2 yaşında bir kızı var
dır. Mesele derinliğine tetkik edilir sayın mil
letvekilleri ve sonunda polis memurunun bu 
hareketi yapmasında bir tazyik olduğu, gayri 
şuurî bir hareket olduğu tespit edilir. Ancak, 
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Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 5 nci 
fıkrası nazarı dikkate alınarak birden fazla 
ölüm olduğu için Türk Ceza Kanununun 462 
nci maddesi uygulanır ve muaffef sebep nazarı 
dikkate alınmiak. suretiyle bu arkadaşımızı 2 se
ne 4 ay mahkûm ederler. 

Bu polis memurunun başka hiç kimsesi yok
tur, hayatta 2 yaşında kızından gayri. Kız hi
mayesizdir ve kimsesizdir, 

iSaym milletvekilleri, hepinize soruyorum; 
bu harekötle karşılaşırsanız, Allah esirgesin bu 
hareketi görürseniz, yapacağınız iş nedir? Sav
cı ve hâkim affedebilecek bir hükmü kanunda 
bulamaJdığı için en hafif cezayı vermiştir. Onun 
için diğer meselelerin tüm dışında bu affı ka
bul edeceğinize inanıyorum. 

Hepinize en derin saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Raporu ben de okudum. Sayın arkadaşımın 

anlattığı şekildedir durum. Memleketimizde ah
lâki ve bilhassa aile dahilindeki ahlâkı hâkim 
kıla/bilmemiz için, ibreti müessire olmak üzere, 
halen Ihapiste olan bu polis arkadaşımızın, mem
leketimizde aile ahlâkını hâkim kılmak için yap
tığı bu hareketin affedilmesinin Türklük ve 
Müslümanlık ahlâkımıza da tamamıyle uygun 
olduğunu beyan ederek Yüce Meclisimizin bu 
affa iştirak etmesini temenni ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Buldanlı, buyurun efen

dim. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Son zamanlarda tevali edeigelen özel aflar

la, bazı arkadaşlarımızın 'özel aflara karşı an-
tipati duymaya başladıkları bir hakikattir; ama 
bugün huzurunuza getirilen bu af kanununun 
mutlaka müspet manada gerçekleşmesi zarure
ti vardır. Çünkü asırlardır müesses Türk ah
lâk ve adabına, Türk aile maJhremiyetine bu 
kadar şeni bir tecavüzün vukubulduğu duyul
muş değildir. Ahlâkın bu kadar tefessüh ettiği 
bir cemiyet düşününüz, doğup yaşamak bir ne
vi azabolur. Ahlâkın bu kadar hafife alındığı 
bir cemiyeti düşününüz, burada yaşamak güç 
olur. 

insana silâh bunun için verilmiştir. Kanu
nun vatandaşa silâh kullanma hakkını tanıma

sı bu durum içindir. Nerede kaldı ki, memleke
tin umumî ahlâk ve adabını korumaya memur 
bir zabıta memurunun, evinde hizmet dönüşü 
yaltağında en yakınının, kan hışmı kardeşinin 
karısı ile kucak kucağa bulunduğunu görmek, 
o insanın aklını kaçırtmamışsa, mutlaka çok 
büyük bir iradeye sahiptir. 

Tahmin ediyorum içinizde, hiçbir kimse bu
nu müsamaha ile karşılamak durumunda değil
dir. Bu memuru zindanda tutmak doğru değil
dir. ibreti müessire olsun için, bir daJhla bu tür
lü şeni bir hareketi yapmak isteyen ahlâk düş
künlerine ders olsun için reylerimiizi müspet mâ
nada kullanalım ve polis memurunu kurtara
lım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Musa Doğan. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
aziz arkadaşlarım; 

Türk Milletinin tarih boyunca «Kahraman 
Türk» olarak şan almasının bence bir tek se
bebi, ahlâk müessesesinin mazbut çalışmaJsında 
idi. 

Hepimiz çok iyi biliriz; dedelerimiz, nine
lerimiz, babalarımız, analarımız bu ahlâk mü
essesesinin kurduğu kurallar üzerinde çocukla
rının beşiğini sallayarak Fatihleri, Atatürkleri, 
daha nice nice kahramanları yaratmışlardır. 
Maalesef son senelerde Türklüğün bu müessese
sini bütün dünya yıkamadığı halde, Siyonist-
lerle, bazı Türklük düşmanı toplumların Tür-
kiyedeki ahlâk mücadelesi çok müessir şekil
de neticesini göstermiştir. Meselâ bazı gazete
lerde, magazinlerde dahi açık - saçık, gayri ah
lâkî yazılar, resimler, Allah korusun, bu polis 
arkadaşımızın duçar olduğu akıbete çoklarını 
duçar edecektir. 

Aziz arkadaşlar, akidemize göre, Türklük 
ananemize göre, mukaddesatımız, vatanımız ve 
namusumuz için yaşıyoruz, Ibunun için de har-
bediyoruz; ölürsek şehit, kalırsak gazi oluyo
ruz. Şimdi bu ahlâk müessesesinin öteden beri 
yaygın halk kitlesi tarafında vereceği en ıhafif 
cezalardan birisini Tbu polis arkadaşımız da du
çar olduğu feci tabloyu görünce vermiştir. Ben 
bir şahıs, bir vatandaş, bir Musa Doğan olarak 
elimden gelse bu vatandaşı tebrik ederdim, bu 
vatandaşın gözünden öperdim. Meclisten de ri
cam, bu arkadaşımızı affedelim. Affedelim ki, 
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gözler önünden silinmek üzere olan bu ibret tab
losunun kahramanları Türkiye'de silinmesinler. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?... 

Yok... 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza su

nuyorum. KaJbul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
ömeroğlu, 1942 doğumlu, öner Sarman hak

kında af kanunu tasarısı 
Madde 1. — öz kardeşi ile karısını zina 

halinde yakalayıp öldürmekten dolayı, Altın
dağ Ağır Ceza Mahkemesinin 5 . 11 . 1971 ta
rih ve 1971/345 esas, 1971/339 karar sayılı 
kesinleşmiş hükmü ile 4 sene 2 av süre ile hap
se mahkûm ©dilen, ömeroğlu 1942 doğumlu, 
Ordu ili, merkez ilçesi, Çavuşlar köyü, Cilt 37, 
sayfa 60, hane 35'te nüfusa kayıtlı, halen An
kara Cezaevinde hükümlü öner Şarman'ın ce
zası buttun hukukî neticeleri ile birlikte af fedil-
miştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz iste-
yan sayın üye?... Yok. 

1 nci maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok... 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... KaJbul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Adalet ve içişleri 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok... 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Tümünü Genel Kurulun tasviplerine sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiye
leri üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit ye
timlerine tahsis ve tevziini dair 30 . 5 . 1929 
tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
ve Anayasa Komisyonu mütalaası ile Plan Ko

misyonu raporu (2/368) (S. Sayısı : 245 ve 
245'e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Birinci defa görüşmesi yapıla
cak işler meyanmda bulunan ve gündemin. 45 
sıra numarasındaki 1485 sayılı Kanunun deği
şikliğiyle ilgili bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan, Cumhuriyet Senatosu 

Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, 
İnhisar Beyiyeleri üçte birlerinin harp malul
lerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine 
dair 30 . 5 . 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi (2/368) (S. Sayısı : 245) 1485 
sayılı Kanunu tadil eden 1145 sayılı Kanunun 
bazı fıkralarının ve geçici maddesinin Anaya
saya aykırı görülerek Anayasa Mahkemesinin 
14 . 4 . 1970 gün ve 1969/45, 1970/21 sayılı ka-
rarıyle iptal edilmiş bulunmaktadır. 

İnhisar Beyiyelerinin harp malûllerine ve 
şehit yetimlerine tevziimin gecikmeden, dağıtı
mın biran önce yapılması mağdurlarının fera
ha kavuşturulması gerekçesiyle gündemdeki bü
tün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Başkanı 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — 'önergeyi Genel Kurulun tasvi
bine sunuyorum. İvedilik ve öncelikle görüşül
mesi teklifini kabul edenler işaret buyursunlar... 
Kabul etmeyenler.;. Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve komisyon lütfen yerlerini al
sınlar. 

Komisyon yerini aldı, Hükümet yok. Hükü
met geçen defa da davet edilmiş, bulunmamış
tır. 2 nci kez bulunmadıkları nedeniyle komisyo
nun iştirakiyle görüşmeye devam edeceğiz. 

Raporun okunması hususunda bir talep var 
mı efendim?... Yok... 

Raporun okunmaması husuisunu tasviplerini
ze sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(1) 245'e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tu
tanağın sonundadır. 
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PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KA-
RAASLAN (Malatya) — Sayın Başkan, bu ta
mamen ödemeye taalluk eden bir kanundur. 
Belki maddelerin görüşülmesi sırasında Hükü
metin de görüşünü almak zaruretini duyacağız. 
Eğer münasip bulursanız Hükümetin de bulun
duğu ibir celsede müzakeresine devam edelim. 

BAŞKAN — Takibedip etmemek komisyon 
olarak sizin takdirinize kalmış. Hükümet şu an
da salonda, arzu ederse takübeder. Komisyon 
olarak siz kemdi inisiyatifinizi kullanırsınız. İş
tirak edecekseniz görüşmeye devam ederiz, ko
misyon bulunmazsa görüşmemiz mümkün ol
maz. 

PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KA-
RAASLAN (Malatya) — Görüşelim Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Buyurun Sayın Başer. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Müzakeresini yaptığımız kanun teklifi, 
8 . 6 . 1929 tarih ve 1486 sayılı Kanunla kabul 
edilmiştir. Birinci Cihan Harbinden çıktıktan 
sonra harp malûlleri ve şehitlerin yetimlerini 
himaye kastiyle bu kanun tedvin edilmiş idi. 

Tütün satışından mütevellit kârların 1/3'ü 
Ziraat Bankasında açılacak hesaba depo edili
yor ve buradan da harp malûllerine, şehitlerine 
bu para tevzi ediliyordu. 

1929'da ilk fon açıldığı zaman 800 bin lira 
olan bu para, 1960 yılında 76 milyon liraya var
mıştır. Harp malûllerinin sayısı günden güne 
azalırken, bu paranın yekûnu gittikçe artmak
tadır. Bu para, o zamanki emekli sistemi dü
zenli ve iyi olmadığı için, sırf himaye kastiyle 
verilmişti. Çünkü o zaman emekli maaşı 1, 2, 3, 
4 ve 5 lira, 10 lira gibi bir para idi. 

Bugün ise, emekli durumu düzeltilmiştir. 
Buradaki rakamlara baktığımız zaman, harp 
malûlleri ve şehitlerin sayısı azalıyor, tütün sa
tışı fazla olduğu için para büyük miktarları aş
maktadır, âdeta himaye kastını aşar bir du
rum arz etmektedir. 

Bu bakımdan, Hükümetin burada harp ma
lûlü ve şehitlerin emekli olarak eline geçen en 
düşük ve en fazla para miktarı nedir? Bunu sa
rahaten ortaya koyması lâzım, bir. 

İkincisi: 
Bu miktar bugün 1972'de 80 veya 90 mil

yona yükselmiştir. Bir malûl veya şehit ailesi 
yılda 60 - 70 bin lira kadar para alıyor. Biz 
buna karşı değiliz, alsınlar; fakat himaye kas
tını aşmakta bulunduğu için buna bir sistem 
getirmek lâzım. 1929 yılında üçte bir nispeti 
demiştir. Bu malûllerin, şehitlerin nispeti azal
dığına ve para da çoğaldığına göre, hiç değilse 
bunu 1/6 veyahut da bir tavan koyacaksınız, 
diyeceksiniz ki, himaye kastı şu kadardır, diğer 
kusanını da Hazinede, köyün soluna, okuluna, 
suyuna aktarmada fayda vardır. 

Hükümet ve komisyonun bu teklifi yeni baş
tan tedvin etmesinde büyük faydalar vardır. 
\ksi takdirde, 80 - 90 milyon lira tutarında bir 
para var, sayılar gittikçe azalmaktadır, yeni
den gözden geçirilmelidir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?... 
Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu Genel Ku
rulun tasvibine sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

inhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûl
lerine ve Şehit Yetimlerine Tahsis ve Tevziine 
dair 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna 
bazı maddeler ve geçici bir madde eklenmesi 

hakkında kanun teklifi 
Madde 1. — 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 

sayılı inhisar beyiyeleri iliç'te birlerinin harp 
malûllerine ve Şehit Yetimlerine Tahsis ve 
Tevzii hakkm'daki Kanuna aşağıdaki maddeler 
eklenmiştir. 

Ek madde 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin (a), 
(D)> (c), (ç) ve (d) fıkralarına göre harp ma
lûllüğü statüsünün 2, 3 ve 4 ncü derecelerinde 
bulunan subay ve erlerle 5 ve 6 ncı dereceye gi
ren subayların almakta oldukları inhisar beyi
yeleri üçte birleri halen dağıtılan miktarları 
üzerinden saklı tutulur. 

Ancak, bu kanun uyarınca inhisar beyiyeleri 
ikramiyesi alan birinci fıkra kapsamına giren 
5 ve 6 ncı derece malûlü erlerin ikramiyeleri bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş 
yıl içinde muayyen nispetler dahilinde artırıla-

I rak 5 000 liraya, şehit, dul ve yetimlerinin al-
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makta oldukları (ikramiyeler ise bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 yıllık bir 
süre içerisinde muayyen nispetler dahilinde ar
tırılarak 6 000 liraya yükseltilir. 

BAŞKAN — Ek 1 nci madde üzerinde söz 
isteyen ssayın üye var mı efendim?... Yok. 

Madde ile ilgili bir tadilauame var, okutuyo
rum: 

Sayın Başkanlığa 
inhisar beyiyeleri l/Slerinin harp malûlle

rine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine dair 
kanun tadil teklifinin başlık ve ek madde 1, ek 
madde 2, ek madde 3teki 1/3'ler yerime 6'da 
birler şeklinde tadilini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir Milletvekili 

Hüsamettin Başer 
BAŞKAN — önergeye Hükümet ve komis

yon katılıyor mu efendim? 

PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KA-
RAASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeyi Genel Kurulun tasviplerine sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. .Kabul 
edilmemiştir. 

Okunmuş bulunan ek madde l'i Genel Ku
rulun tasviplerine sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 2. — Barışta veya olağanüstü 
yönetim usullerinin uygulandığı hallerde, talim, 
tatbikat veya manevra ile görev sırasında çe
şitli harp silâh veya vasıtalarının yahut da gö
revin sebep ve tesirleriyle vazife malûlü sayı
lanlarla aynı şekilde görev esnasında ölenlerin 
dul ve yetimlerine, 

Askerî harekâtı gerektiren iç tedip hareket
leri veya güvenlik ve asayişin sağlanılmağın
da Silahlı Kuvvetler ile birlikte görevlendiri
lenlerden bu görevin sebep ve tesirleri nede
niyle T. C. Emekli 'Sandığı Kanunu hükümleri
ne göre haklarında dereceli vazife malûllüğü 
işlemi uygulananlar ile görev sırasında ölen si
vil iştiraklerin dul ve yetimlerine; inhisar 
beyiyeleri üçte birlerinden harp malûlleri ile 
şehit, dul ve yetimlerinin saklı tutulan hakları 
dağıtıldıktan sonra artan miktar üzerinden 

1485 sayılı Kanunda belirtilen esas ve usullere 
göre ödeme yapılır. 

Bu madde hükmüne girenlere dağıtılan mik
tarlar statülerine göre harp malûlleri ile şehit 
dul ve yetimlerinin saklı tutulan haklan sevi
yesine ulaştıktan sonra artan miktar Hazineye 
devredilir. 

Ancak maddenin ikinci fıkrası hükmüne gi
ren sivil iştirakçilerle dul ve yetimlerimden özel 
kanunlarına göre nakdî maluliyet veya ölüm 
tazminatı alanlar bu kanun hükmünden istifade 
edemezler. 

BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde söz iste
yen sayın üye var mı efendim?.. Buyurun Sayın 
Tosyalı 

HAİLAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

1929 senesinde İstiklâl Harbini yapmış olan 
harp malulü subay, assubay ve erlere tütün be
yiyesi verilmesi hakkındaki Kanunda bir deği
şiklik yapıyoruz. 

1969 senesinde çıkarılan bir kanunla İstik
lâl Harbi malullerinin miktarı ölümleri sebe
biyle çok azalmış olduğundan bunların her biri
nin almakta olduğu tütün beyiyeleri 100 binle
rin üstüne çıkmış olduğundan dolayı, bu tek
lif isabetli olarak önümüze gelmiştir. 

İstiklâl Harbinden bu tarafa, gerek askerî 
birliklerimizde, gerekse jandarmada, emniyet 
kuvvetlerimizde ve diğer hizmetlerde memleket 
için hizmet esnasında malul kalan kimselere tü
tün beyiyesinden maaş verilmesi bu teklife gö
re çok yerindedir. 

Harb malullerinin hakları dondurulduktan 
sonra, arta kalan miktarın hizmet malullerine 
aynen verilmesi doğrudur. Buradaki 3 ncü fık
rada, 1/3 nispetinde bir tütün beyiyesinin Ma
liye Vekâletine, Hazineye verilmesi doğru de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlarım; çünkü, 1929'da çı
kartılmış olan kanunun ruhu, vatan ve mille
tine aşkla, şevkle hizmet etmeyi hedef tutmuş
tur. öldüğü zaman şehit maaşı verileceğini, kim
sesiz yavrusuna Devletçe, Hükümetçe bakıla
cağım düşünerek vatan için sevide ölür insan. 

'Harpte gayri hallerde memleketin iç emni
yeti hizmetlerinde çalışırken malul kalırsa Dev
letin, Hükümetin kendisine şu veya bu yoldan 
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yardımcı olacağını bilerek daha şevkle vazife 
görür insan, 

Şimdi, tütün beyiyesi Yüce Atatürk'ümü
zün birinci Büyük Millet Meclisinde memleket 
için çalışanlara bir hediyesidir. Memleketimiz
de tütün istihsali arttığı gibi, bu paranın mik
tarı da artmaktadır; fakat yıllar geçtikçe mem
lekete hizmet esnasında malul kalacakların 
miktarı da artmaktadır. 

Bu sebeple, tütün beyiyesinden elde edilen 
gelirin tamamının vazife malullerine ve harp 
malullerine aynen verilmesi yerinde olur. Bura
dan Hazineye bir pay ayrılması doğru değil
dir. Bu fıkranın çıkarılmasında büyük fayda 
vardır. 

Bu hususu Yüce Meclisin bilgilerine sunar, 
fıkranın çıkarılması için vereceğim önergeye 
iltifat buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım ; 

Huzurunuzda bulunan bu Kanun, 10 sene
dir Parlamentomuzu meşgul eden bir kanun
dur. 2 sene evvel 1969'da Yüce Meclisten kanun 
olarak çıkmış; fakat Anayasa Mahkemesi tara
fından iptal edilmiştir. İptal sebebinin tafsilâ
tını biraz sonra arz edeceğim. 

İptal sebebi de; cephede, savaşta ölen veya 
malul kalan bir kimseyle yani, şehit veya gazi 
olan bir kimseyle, onun yanında görev esnasın
da malul kalan bir kimsenin eşit tutulamayaca
ğından, eşit tutulduğu takdirde Türk Milleti
nin savaş gücüne tesir edeceğinden, cephede 
savaşan, şehit olanlar, gazi kalanı, bir vasıtaya 
binmiş işine giderken kazaya uğrayan kimseyle 
eşit tuttuğunuz zaman bir milletin savaş gücü 
tahribedılmiş olacağı gibi eşitlik kuralları çiğ-
neneceği için Anayasanın eşitlik ilkesine aykı
rı olduğundan dolayı Anayasa Mahkemesi ta
rafından bozulmuştur. 

tatbikat ve manevralarda karşılaşılan muhata
ralar genellikle dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal' 
gibi çoğu kaza kavramı içinde toplanabilecek 
kaçınılma olanağı ve oranı yüksek birtakım ak
saklıkların sonucudur. 

Dava ve inceleme konusu maddenin harp 
malullüğü kavramını harp malullüğü ile ilişkisi 
bulunmayan bir niteliğe dönüştürdüğü öteki 
hükmünün kapsamı içinde, yani îçjhizmet Ka
nununun ve Yönetmeliğinin gerektirdiği askerî 
görevlerle özel kanunların tahmil ettiği diğer 
görevlerin ifası sırasında... (kanun öyle diyor
du) karşılaşılacak muhataralar için de söylene
bilecek olan budur. 

Burada ayrıca ordu pazarları, orduevleri, 
dinlenme kampları, askerî taşıtlardan yararlan
ma gibi birtakım sosyal hizmetlere ilişkin aske
rî görevlerin de İç Hizmet Kanunu ve Yönetme
liğinde yer aldığına, hela bakımının, (Yönetme
lik madde 219) hayvanlara ilişkin bakım ve 
hizmetlerin, (içhizmet Yönetmeliği, madde 328 
ve sonrası) ve bunlara benzer başka işlerin de 
Îçjhizmet Kanununa ve Yönetmeliğine göre as
kerî görev niteliği taşıdığına işaret etmek ye
rinde olacaktır.» 

Yani, hela temizliği de içhizmetin içinde 
oluyor, hela temizliği yaparken de bir kimse 
şu veya bu sebeple sakatlanabilir. Bu kanunu 
çıkardığınız zaman onun da anlamı orada 
şehit ve gazi anlamı ile bir olacaktır, savaş-
takiyle bir olacaktır, diyor. 

«Savaşta ise her türlü dikkate, tedbire 
bilgiye rağmen çok yüksek oranda ölüm ve 
malullük muhatarası ve bu muhataralardan ka
çınılmazlık durumu vardır. 

öte yandan şehitlik ve harp malullüğünü 
de kapsaypfi gazilik bu ülkenin ve milletin 
geleneğine, göreneğine ve uzun şerefli tarihi
ne göre ancak savaşta kazanılabilen, savaş 
dışındakilerle paylaşılamayan manevî değeri 
çok üstün iki kavramdır. 

Türk Ulusunuın haklı olarak büyük önem 
verdiği ve saygı beslediği bu iki kavram ve 
unvanın genelleştirilmesine ve yaygınlaştırıl
masına yol açacak tutumların savaş zamanı 
savaşa katılanların yürek güçlerini olumsuz
ca etkileyeceğine burada işaret etmekte ya
rar vardır. 

Dava ve inceleme konusu hüküm kapsamına 
girenlerin rahat bir yaşayışa, ve böyle bir ya-

Anayasa Mahkemesi, kararında şöyle demek
tedir : 

«Savaşın muhataraları ile askerî görev ve 
hizmetlerin barış zamanı muhataraları ne nite
lik ne de nicelik bakımından asla birbirlerinin 
aynı ve dengi olamaz. Askerlik veya 4.1.1961 
günlü, 221 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Îçjhiz
met Kanununun 2 nci maddesindeki deyimle harp 
sanatının öğretim ve öğrenim yolları olan talim, 
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sayışı sağlayacak yardım ve olanaklara hak
ları olduğu su götürmez.» 

Malullere elbetteki ne verilirse iyidir. «Za
ten Anayasaya göre herkes soyal güvenlik 
hakkına sahiptir ve hakkı sağlamak Devletin 
görevleri içindedir. (Madde 48) Ancak, bu 
yardım ve olanakların sağlanabilmesi için gö
rev malûllerine harp malulü niteliği tanınma
sına ne sebep ne de gerek vardır. Harp ma
lûllerine öteden beri bu ülkede haklı olarak 
görev malullerinin em üstün aşamasında yer 
verilmiş ve bu üstün niteliklerin korunması 
toplumsal nedenler bir yana, hukukça da zo
runludur.» 

Değerli arkadaşlarım, karar böylece de
vam ediyor ve deniyor ki, bu husus başka 
bir bakımdan da Anayasaya aykırıdır. Çün
kü, 5434 sayılı Emekli Sajndığı Kanununda va
zife malûlü olanlar yalnız askerî vazife ma
lûlleri değildir. Yalnız vazife malulü dediğimiz 
grubu, Emekli Sandığı Kanununda asker va
zife malûlleri değildir. Onun dışında, asker
lik hizmetinde malûl olmuş vatandaşlarımı
zın dışında pek çok vazife malulü vardır. 
Eğer bir şey verilecekse, yalnız bunlardan 
bir grubu alıp onlara değil, bütün vazife ma
lullerine de verilmesi lâzımgelir. 

Değerli arkadaşlarım, banim burada 1 nci 
maddede ifade etmek istediğim şey şu : Bu 
madde bugün aynı şekilde getirilmiştir. Ev
velce 5434 sayılı Kanünıp 64 ncü maddesine 
bir (e) fıkrası eklenmesi diye geldi, bugün 
1485 sayılı Kanuna ek olarak geliyor. 1485 
sayılı Kacıun ise, inhisar beyiyileri üçte birle
rinin harp malullerine ve şehit yetimlerine tah
sis ve tevziine dair kanundur. Yani, tıpkı 
Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesin
de harp malullüğüne ek getirildiği zaman 
Anayasa Mahkemesi haklı olarak ki, evvelce 
biz de burada bunun böyle olduğunu savun
muştuk, sakıncalı ve Anayasaya aykırı gör
müşse, inhisar beyiyilerinin istiklâl Harbin
den sonra istiklâl Harbi gazi ve şehitlerine 
verilmiş olan bir hakkı bu kanunla vazife ma
lullerine tüm olarak tanımak da aynı şekilde 
Anayasaya aykırıdır, geleneklerimize aykırıdır. 
Çünkü, harb malulüne verilen para ile bir vazi
fe malûlüne verilen parayı bu kanun eşit tut
maktadır, şöyle ki : 

I «Ek madde 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin a, b, c, 
ç ve d fıkralarına göre harb malûllüğü statü
sünün 2, 3 ve 4 ncü derecelerinde bulunan su
bay ve erlerle 5 ve 6 ncı dereceye giren subay
ların almakta oldukları inhisar beyiyeleri üçte 
birleri halen dağıtılan miktarları üzerinden sak
lı tutulur.» 

Yani bir noktada donduruluyor ve gerekçe
de de deniyor ki; «Bu harb malûlleıi ve gazile
rinin sayıları her gün azalmaktadır, beyiyelerin 
miktarı artmaktadır. Bundan dolayı da bunla
ra büyük bir para verilme durumuna geliniyor. 
Öyle ise biz bu parayı alalım.» 

Esas kanunun ve maddenin ruhu budur. Bu 
parayı nereye alacaklar? Hazineye alacaklar 
ama nasıl alacaklar? «Doğrudan doğruya alınır
sa buna itiraz ederler, araya askerî vazife ma
lûllerini koyalım, sanki onlara veriyormuş gibi 
yapalım; bunların miktarı bellidir...» Meselâ 
muayyen bir anda tespit etmişim, elimdeki ev
velki dosyadır. 1969'daki sayıyı söylüyorum, 
vazife malûlü subay sayısı 256 diye gözüküyor, 
bundapı üç - dört sene evvel. Harp malulü su
bayların sayısı 325. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, harb malûlleri 
ve gazilerininki donduruluyor, bir miktarı as
kerî vazife malullerine veriliyor ve geıi kalanı 
da Hazineye aktarılıyor ki, asıl maksat da bu
dur. 

Diyeceksiniz ki, sen bunu nasıl böyle tefsir 
ediyorsun? 

Değerli arkadaşlarım, bu benim şahsî, keyfî, 
indî bir tefsirim değil, evvelce Finansman Ka
nununun içinde getirildi bu. Fakat Finansman 
Kanununun içinde getirilmesine rağmen bakıl
dı ki, olacak gibi değil, bu sefer Finansman Ka
nununda bırakıldı; bunları belgeleriyle burada 
ispat etmek imkânına sahibiz, bu sefer bu ka
nunla getirildi ve Anayasa Mahkemesi tarafın
dan da iptal edildi. 

Burada şu gerçeği de size ifade etmek isti
yorum : 1968 yılı olarak dosyamda bilgi var. 
Birinci derecede malûl, harb malûlünü lütfet
mişler çıkarmışlar bu sefer. Birinci derecede 
malûl demek iki kolu, iki ayağı olmayan kişidir, 
hiç bir hareket kabiliyeti yoktur. Bunların sa
yısı 1968 yılında 14'muş, bana verilen bilgiye 

I göre. Kendilerinin bu beyiyeden yılda aldıkları 
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para 34 bin lira. Düşünün iki kolu, iki ayağı ol
mayan birinci derecede bir malule verilen, harb 
malulüne verilen bu para çok mudur? Seneler
ce beklemişlerdir. Bîr defa 1485 sayılı Kanunun 
çıkış tarihi 1929'dur, İstiklâl Harbi sonrası... O 
zaman beyiye hakkı tanınmış; tütün satılan, 
inhisar maddeleri satılan kulübeler verilmiş. Fa
kat bu maluller maluliyetleri dolayısıyle bu ku
lübeleri işletemedikleri için üçte birler şekline 
dönüştürülmüş. 

Şimdi Yüce Meclis önünde konuşuyoruz : 
Eğer bu harb malulleri bu beyiyeleri, bu satış 
kulübelerini devretmeselerdi, biz bereceremiyo-
ruz, yapamıyoruz, demeselerdi bugün bu imkâ
nı onlann elinden alacak mıydık? Bu bahis ko
nusu dahi değildi. 

Şimdi Maljye araştırmış, taraştırmış, burada 
bir kaynak bulmuş ve bunu getirmiş. Bu ne 
1485 sayılı Kanunun esaslarına uygundur, ne 
Emekli Sandığı Kanunundaki esaslara uygun
dur. Eğer Hazine, Maliye diyorsa ki, biz bugün 
Türkiye'deki malûllerin durumunu bu para İle 
düzeltmek istiyoruz; kabul. Geçen sefer de ka
tıldım, bu sefer de katılıyorum değerli arkadaş
larım. Hiç bir Millet Meclisi üyesi yoktur ki, 
vazife malulü olan ve bu sebeple de diğer adî 
malûllerden farklı olan vatandaşlarımızın daha 
müreffeh bir hayat yaşamasını istemesin. O za
man ben komisyona teklif ediyorum ve diyorum 
ki; «lütfen siz bu 1 nci maddeyi, 2 nci maddeyi 
geri alın, tartışmasını yapın, burada getirdiği
niz gibi değil, 1485 sayılı Kanunla ilişki kura
rak da değil; bu 1485 sayılı Kanunla ilişki ku
rarak askerî vazife malûlleri, harb malûllerinin 
aldığı seviyeye kadar alır, üst tarafı Hazineye 
verilir, diye savaş gücümüzü düşürecek, harb 
malulü ile vazife malulü arasında ayırımı kaldı
racak bir ölçüyü getirerek değil. 

Bunları bir tarafa bırakarak kalan parayı 
bir oran dahilinde Emekli Sandığı Kanununa 
tabi bütün vazife malullerine tevzi ediniz. Ya
pılacak iş, bu Meclisin yapacağı adaletli hare
ket budur. Yoksa bizim bu konuşmamız da, 
öbür türlü konuşma da temelden yanlış olur. 
Eğer bir adalet düşünüyorsak, Anayasanın eşit
lik ilkesine uygun olarak bu şekilde hareket 
edilmesi lâzımdır. 

Ben muhterem komisyondan istirham edi
yorum, bu alel acele getirilecek bir kanun de-
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ğildlr. 1962'den beri mücadelesi yapılan bir ka
nundur. Birçok insanın hakkı vardır, gelecek 
kuşakların hakkı vardır, Türkiye'nin harp gü
cünün hakkı vardır. Anayasa Mahkemesinin bu 
kararma bütün kalbimle katılıyorum, büyük 
ve tarihi bir karar vermiştir. Savaş alanında sa
vaşanlarla, geride hizmet yaparken basma bir 
kaza gelen kimse eşit olamaz bizim gelenekleri
mize göre ve dünyanın hiç bir yerinde de eşit 
değildir. 

Bu eşit olmamayı muhafaza etmek de Yüce 
Meclisin görevidir. İstirham ediyorum Komis
yondan, lütfetsinler maddeyi geri alsınlar. Ben 
daha fazla zamanınızı almak istemiyorum, bu
nun arkasında daha önemli kanunlar da var, on
ları da engellememiş olmak için konuşmamı kı
sa kesiyorum. Komisyon bu kanunu geri alsın. 
gidelim orada konuşalım, bazı belgeler getirelim 
ve buna en uygun şekli verelim. 

Bu şekilde çıktığı takdirde yara kanamaya 
devam edecek ve Türkiye'nin harp gücüne de 
bir darbe vurmuş olacağız. Bu husus da yalnız 
benim Ülker olarak fikrim değildir, sayın Tekin 
Arıburun evvelki kanunun müzakeresinde baş
kan olarak muhalif kalmış ve altına da bunları 
yazımıştır. Yani bu fikirde olanlar yalnız benim 
gibi askerlik bakımından rütbesi üsteğmen 
olanlar değil daha yüksek rütbelerde bulunup 
kumandanlık yapmış arkadaşlarımız da bu görü
şe katılmışlardır. 

Saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın işgüzar. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Değerli Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

inhinsar beyyiyeleri 1/3 -ünün harp malul
lerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine 
dair 30 . 5 . 1929 g\m ve 1485 sayıla Kanuna ek 
kanun teklifi üzerinde bendenizde kısaca ma
ruzatta bulunmak istiyorum. 

Takdir edeceğiniz veçhile bu maddeler ko
misyonda görüşülürken, orada da görüşlerimizi 
ifade etmiş ve vatanın kurtarılması, milletin 
hürriyeti ve mutluluğu için kan dökmüş harp 
malulleri ile canlarını Türkiye'nin bağımsızlığı 
ye milletin özgür yaşaması uğruna şehit olanla
rın yetimlerine yardım için çıkarılmış bir kanun 
olduğunu belirtmiştik. 

Harp malullerinin ve şehit yetimlerinin maruz 
kaldıkları dinmeyen acılan yanında maddî yön-
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den de çile çekmemesi ve yaşadıkları sürece 
huzur içinde ömürlerini tamamlaması yönünden 
insan hak ve haysiyetine uygun, insanca yaşa
ma olanağı içine sokmak maksadıyle çıkarılmış 
en güzel kanunlardan birisi olarak niteliyorum 
bu kanunu. 

(Sosyal adalete, insan yaşama güvenliğine uy
gun bir kanundur bu. insanlar eşit olarak do
ğarlar ve her insan kanun önünde de eşittir, fa
kat insanların kabiliyetleri farklı olduğu gibi 
vazifeleri de bir değildir. Her görevin ağırlığı, 
azameti farklıdır. Onun için ağır bir görev, diğer 
bir görevle mukayese edilirken hiç şüphesiz ki, 
milletlerin hayatında o vazifeye verilen, değerle
ri gözden uzak tutmamak mecburiyetindeyiz. 

Sosyal ve meslek sınıfları yönünden de bu 
böyledir. Liderler, entellektüeller, sanatkârlar, 
ressamlar, müzisyenler, sporcular, artistler, as
kerler, politikacıların görevleri ayrı ayrıdır, ce
miyet içimde ayrı ayrı değerlendirilir. Her mes
lek ayrı bir 'özellik taşır, ayrı bir bilgi ve kabi
liyet ister. Bunun gibi harp malullüğü ile şehit
lik ve vazife malûlü bir değildir arkadaşlarım, 

Ancak vazife malûllerinin hizmetlerini tak
dir etmemek de mümkün değildir. Şayet mağ
dur olmuşsa, bir Tosun uzvunu ve organlarını 
kaybetmişse, bu insanlara el uzatmak, sosyal 
adalet ve insanlık yönünden lüzumludur. Yalmız, 
benden önce konuşan arkadaşımızın da ifade et
tikleri gibi; harp malûlleri ile vazife malulleri
ni bir tutmak mümkün değildir. Her malulü, ma
lûl olarak kabul ederseniz o zaman sivil hayatı
mızda görev alan ve görevleri sırasında malûl ol
muş bMerce vatandaşın hakları ne olacaktır? 

Biz vazife malûllerine yardım edilmesinin 
aleyhinde değiliz. Sosyal adalet ve güvenlik ko
nusunun sık, sık konuşulduğu bu Mecliste bil
hassa sivil sektörde gerçekten görevleri sırasında 
itfaiyeciler, doktorlar, mühendisler çeşitli mes
lek dallarında görev alanların bir çokları vazi
fe malûllüğüne duçar kalarak bunlar bugün bir 
tarafa itilmiş bulunmaktadır. 

Harp malullerinin sayıları her gün biraz da
ha azalmaktadır. Bunlara ayrılan fonda yıldan 
yıla artış da olduğu görülmektedir. Zaten bu ar
tıştır ki, bilhassa askerî kesimde vazife almış va
zife malulleri harp malullerini öne sürmek sure
tiyle kendilerini de bu fondan istifade ettirilme
sini istemektedirler. Bu fon, sadece askerî alan

da vazife almış ve malul olmuş olanlar için de
ğildir. Büyük Kurtarıcı Atatürk'ün zamanında 
arkadaşımızın da ifade ettikleri gibi; sadece 
milletlerin tarihinde büyük hizmetler yapmış 
olan ve unutulmayan kişilerin teşviki vs ıstı-
taplarını dindirmek için ortaya atılmış bir atı
fettir. Bunların organları ve uzuvları tam ol
madığı için kendilerine verilmiş küçük çapta 
kulübeleri işletemediklerinden sonradan bu nak
dî şekle çevrilmiştir. Bu çevrilmeseydi bugün bu 
bir mesele olmayacaktı, fakat çevrildiğine göre 
bunların bir fonda toplanması ve bunun tümü
nün Türkiye'deki bütün vazife malûllerine eşit
lik ilkesi içinde istifade ettirilmesi gerekir ve 
o zaman artanının da Hazineye verilmesi doğru 
olmaz. 

Bu bakımdan bendeniz komisyonda da söy
lediğim gibi, bugün de aynı şeyi ifade ediyor ve 
misâl olarak; 1936 yılında harp malûlü subay 
toplamı 1 128 iken, 1969 yılında bu sayı 299'a 
düşmüştür. Harp malûlü er toplamı o zaman 
10 815 iken 1969 yılında bu da 2 725̂ e düşmüş
tür. Burada görülüyor M, harp malulleri yaş
lanmış ve her gün daha da azalan bir durumda 
yaşamalarına devam etmektedirler. Şehit ailesi 
sayısı ise 28 653'ten, 14 893'e inmiştir. 

İlk tesis edildiğinde bu fon 800 000 lira iken 
1969 yılında artış göstermiş 76,6 milyon Türk 
Lirasına yükselmiştir. Daha sonraki yıllarda 
bunun miktarı daha da çok artacaktır. 

O halde bir taraftan harp malûlleri, şehit 
dul ve yetimleri azalmakta, diğer taraftan bun
lar için ayrılan fonlar yükselmektedir. Anaya
sanın öngördüğü sosyal güvenliğin biran önce 
tahakkuku bakımından sosyal adalet ilkelerine 
uygun olarak bilhassa uzuvlarını kaybeden, va
zife uğruna gerçekten malul hale gelmiş olan 
bütün sivil ve askerî sektördeki vazife malulle
rinin bu fondan istifade ettirilmesi için büyük 
bir fırsat doğmuş oluyor. 

Demek ki, 800 bin lira bugün 80 milyona 
çıkmıştır. Birkaç sene sonra bu 100 milyonun 
üstünde olacaktır. Hükümetler bunları çok iyi 
bir şekilde değerlendirmelidirler. Yoksa bunu, 
harp malulleri, eski askerler, dullar, yetimler 
alıyor, üstü de diğer askerî alandaki vazife ma
lullerine (ki bunların arasında sivil iştirakçiler 
de vardır, hepsi asker değildir) tanındığına gö
re nasıl olur da bu dağıtım adil olabilir? 
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Bu bakımdan, bn kanunun maddesi geri alın
malı ve bu fon dikkate alınmak suretiyle yeni
den bir kanun tedvini yoluna gidilmelidir. Esa
sında harp malulleri, dul ve yetimleri için don
durulan miktarın dışında kendilerine verilen 
ikramiyeler de tespit edilmek suretiyle artan 
kısmı da Hazineye verilmeyerek bütün sivil 
sektörde vazife alan sivillerle askerî sektörde 
vazife alan, asker, er ve sivillerin vazife malulle
rine bu fondan maaş veya ikramiye verilmesi 
çok daha yerinde olur ve bu amme vicdanınım 
da sızlatmaz. 

Esasında Anayasa değişikliğinin ruhu. esp
risi de buna müteveccihtir. Yoksa insan olarak 
elbetteki hislerimizin ışığı altında bunlara bir-
şey verilmemesini kabul etmemiz de mümkün 
değildir. Ama gerçekleri de gözden uzak tutma
mak mecburiyetindeyiz. 

Nitekim, bu maddeyi okuduğumuz zaman 
içinde sadece asker değil, askerlik görevi yapan 
ya da orada sivil olarak iştirakçi bulunan çeşitli 
kişiler de bundan istifade etmektedir. Sadece 
askerlik alanında veya Millî Savunma Bakan
lığında görev almış olmak keyfiyeti bir fondan 
istifade etmek için bir sebep midir? Bunu kabul 
etmek mümkün değildir. 

Yine bu madde ile ilgili olarak şunu da arz 
etmek isterim ki; birinci derece malul subayla
ra 34 bin lira para verildiği söyleniyor. İkinci 
derecedeki malul subaylara da 30 bin lira niha
yet altıncı dsrecedekine de 13 744 lira para 
ödenmektedir. Hayat pahalılığı, kolunu baca
ğını kaybetmiş kendisine bakacak kişilere ayda 
500 lira, 1 000 lira vermek suretiyle hayatları
nı idame ettirmek zorunda olan bu kişiler için 
bu miktarlar çok görülmemelidir. Zaten bunla
rın sayıları da azalmaktadır. 

Bunların yarın sayıları bittiğinde ne olacak
tır? Bu iş bitecek, ama diğer vazife malulleri 
bundan istifadeye devam edeceklerdir. Ama 
hangi vazife malulleri? işte Millî Savunma Ba
kanlığına bağlı müessesede çalışanlar için. Bu 
adil olur mu? Bunun esas menşeini tespit et
mek mecburiyetindeyiz. Bidayette bu niçin ku
rulmuştur? Harp malulü gaziler için, yani hiç 
çekinmeden canını harp sahalarında verebilme 
cesaretini ona aşılayabilmek içindir. Yoksa bu
gün herkes vazifelidir, milletvekilleri de vazi
felidir, vazifesine giderken trafik kazası ile 

yaralanmakta, uzuvlarını kaybetmektedirler. Bu 
her meslekte vardır, orman mühendisleri de 
böyledir. Esasında sigortası varsa, bütün vatan
daşların sigortalı olması gerekir ve öyledir de. 
Sigortası yoksa, bunun çaresi soosyal sigortaya 
kavuşturmak için yeni tedbirler almaktır Ama 
böyle diğerlerinden sivil ve asker olarak tefrik 
edici mahiyette olarak getirilen bir kanunun 
kabulünde bendeniz fayda görmüyorum arka
daşlarım. 

Vazife malûllerine görevde ölen sivil iştirak
çilerin dul ve yetimlerine inhisar beyiyeleri 
1/3'lerinden harp malulleriyle şehit dul ve 
yetimlerinin saklı tutulan hakları dağıtıldıktan 
sonra artan miktarı üzerimden, 1485 sayılı Ka
nunda belirtilen esas ve usullere göre ödeme 
yapılın» kaydı da getirilmiş bulunmaktadır. 
Halbuki 1485 sayılı Kanunun tedvin maksadı 
belli ve ortadadır. Bunların böyle bir kanun 
içinde tadili de doğru değildir. Bu mesele ayrı 
bir kanunla ele alınıp bütün vazife malulleri
nin dikkate alınması gerekir. Bugün nlioe insan
lar vardır ki bilhassa görme organlarını kay-
betmiişlerdir ve dilenmeden hayatlarını kazan
mak için çalışmakta; Devlet ise bunlara el dahi 
uzatmamaktadır. 

Fikirlerimi bu şekilde arz ederken sizlere 
saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gacıroğlu. 

NACİ G-ACIEOĞLU (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; benden önce konu
şan arkadaşlar kanunun tümü, mahiyeti ve özel
likleri üzeninde izahatta bulundukları için, ben, 
esasa müteallik kısımlara temas etmeyeceğim. 
Yalnız bir hususa değinmek istiyorum. 

İnhisar beyyiyelermin üçte birinin tevzii ile 
ilgili bu tasarı kanunlaşırken bir eşitsizliğin bu
rada tebarüz ettirilmesi ve üzerinde durulması 
mecburiyeti vardır. 

Aziz arkadaşlarım, elbetteki harb malulle
riyle vazife malûlünün aynı mıaihiyette telâkki 
edilmesine imkân ve ihtimal yoktur. Fakat hiç
bir ideolojik görüşe sapmadan, vatana ve mil
lete hizmet ifa ederken kolunu, bacağını, gözü
nü kaybeden ve vazifesi anında uzvunu zayi 
eden vazife malûllerini bu kanunda istisna ve 
berî kılmaya imkân ve ihtimal olmaması lâzım-
gelir. 
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Aziz arkadaşlarım, elimde bir çizelge var. 
Erler, aaym milletvekillerine ayrı ayrı dilekçe 
ile müracaat etmişler. Bu çizelgeye g*öre ıastsu-
baylar da subaylar gibi aynı inaklardan istifa
de etmekte ve vazife malûlü olarak subay telak
ki edilmektedir. Halbuki erlerin çizelgedeki 
durumu katı bir eşitsizliği ortaya çıkarmakta-
tır. 

Eşkiya takibederken bir jandarmanın ko
lunu, uzvunu gözünü kaybetmesi halinde ken
disine yenilecek para sadece 539 liradır. Birinci 
derecede bir subay 34 bin küsur lira alırken bi
rinci derecede bir er 17 bin lira alabilmektedir. 
Subaylar bütün tazminatlardan istifade etmiş 
olanlarına rağmen, er sadece 539 lira para ala
bilmektedir. 

(Ben aynı miktarın verilmesini müdafaa etmi
yorum. Yalnız altıncı derecede bir er bir uzvu
nu kaybettiği takdirde 3436 lira gibi bir para al
ma hakkına saihibolmaktadır ki, bugünkü -hayat 
standartları ve hayat pahalılığı karşısında bu 
pek dûn seviyede kalmaktadır. 

Ben Sayın Komisyondan rica ediyorum, bu 
çizelgedeki eşitsizliği lütfen bir kere daha tet
kik buyursunlar. Hiç değilse birinci derecede 
malûl er 20 'bitn lira, ikinci derecede er 17 bin li
ra, üçüncü derecedeki er 15 bin lira, dördüncü 
derecedeki 8 bin lira, beşinci derecedeki malûl 
eırin alacağı paraınında 6 bin lira olarak tespiti 
hususunda bir gayret göstersinler. 

Vazife yapana Yüce Meclis elbetteki sahip 
çıkacaktır. Kanaatim budur. 

Fikirlerimi böylece özetlerken Yüce Meclise 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Şahsınız adına mı söz istiyor
sunuz Sayın Erdem. 

ALİ NAİLİ ERDEM (izmir) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; müzakeresini yap
mış olduğumuz kanun teklifi sosyal hukuk dev
letinin esprisine cevap veren bir anlayış içeri
sinde tanzim edilmiştir. 

Sayın Reşit Ülker ile Sayın Hilmi işgüzar 
tarafından ortaya konulan görüşler genel bir 
açıdan değerlendirildiği takdirde elbetteki hak 
verilecek görüşlerdir. 

Sosyal hukuk devleti esprisini ve modern 
hukuk telâkkilerine göre işleyen bir anlayışı 

• daima canlı ve taze olarak yürürlük halinde 
tutmada ve sosyal adaleti bütünüyle herkese 

I uygulamada farklılıklara gidilmemesi keyfi-
I yeti ana bir kaidedir. Bu itibarla kanun tekli

nin böyle bir espri içerisinde tanzim edilmesi 
keyfiyeti hepimizin arzu ettiği bir husustur. 

Ancak meseleyi içinde bulunduğumuz... (için
de bulunduğumuz şartlardan kastım şu: Bu ka
nunun biran evvel çıkmasına matuftur söyle-

I yeceğim sözler.) 30 . 5 . 1929 tarihinde 1485 sa
yılı Kanun, harb malûllerinin sokakta namerde 

I muhtaç edilmemesi, yaşama gücünün kendisine 
verilmesi, cemiyet tarafından terk edilmemiş, 
sokağa atılmamış, unutulmaya mahkûm kılın
mış insan olmadığını ve o cemiyetin içerisinde 
aranan, hayatiyeti olduğu kabul edilen bir in-

I san olduğunu kendisine kabul ettirtmek ve böy-
I lece yaşama gücünü kendine verebilmek için 

çıkarılmıştır. Bu kanun gerçekte ileri düşün-
I cede, iyi tanzim edilmiş ve ileri anlamda tedvin 

edilmiş bir kanundur. 
Meseleyi gerekçe içerisinde tetkik ettiğimiz 

takdirde vazife malûllerinin de harb malûlleri 
gibi aynı haklardan istifade etmesi keyfiyetini 

[ böyle bir kanun teklifi haline getiren arkadaş
larımıza şahsen teşekkür borçluyum. 

Burada Sayın Reşit Ülker Beyin bir görüşü
ne iştirak etmemek mümkün değil. Doğru bir 
görüş tarzıdır. Şöyle bir ifadede bulundular. 
«Artan miktarın hazineye devredilmesi keyfi
yeti bu kanun esprisiyle bağdaşmaz.» iştirak 
halindeyim. Yüzde yüz iştirak halindeyim, hiç 
aksini düşünmüyorum. Ancak bu kanun tekli
finin Komisyon tarafından Sayın Reşit Ülker'in 

I ifade buyurdukları hususlar nazarı itibara alın
mak suretiyle geriye alınması takdirinde, bu 
kanunun kısa bir süre içerisinde çıkması keyfi-

I yetini fevkalâde müşkül bir noktaya getirebile
ceğini düşünerek bu kanun teklifinin gelmiş ol
duğu şekilde, Mecliste müzakere edilmek sure-

I tiyle kabulünde fayda mütalâa etmekteyim. 

I Sayın Hilmi İşgüzar Bey kardeşimin görüş
lerini paylaşıyorum. Sosyal Devlet anlayışı 
içerisinde yarınların teminat altına alınması, 

I sosyal Devletin espirisi icabıdır. Bunun bir 
başka türlüsünü de mütalaa etmek mümkün de-

I ğildir. Zaten çağımızın devleti ekonomik ve 
I sosyal devlet esprisine istinadetmektedir ve ça-
I ğımızm devlet telâkkisi içerisinde insan sevgisi 

575 — 
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birim ölçü olarak alınıyor. Bu kanun insan sev
gisini esas ittihaz etmek suretiyle tanzim edil
miş olan bir kanundur. 

Bu itibarla, harb malûlünün malüliyetindeki 
nedenle vazife malûlünün malüliyetindeki ne
deni bir ayırıma tabi tutarak ikisini ayrı 
kategoride mütalaa etmenin maluliyet esprisiy
le bağdaştığını kabul etmeme imkân yok. Mü
him olan şey, bir maluliyet keyfiyetinin ortaya 
çıkıp çıkmadığıdır. Ortada bir maluliyet var 
ise, ve bu askerlik görevini ifadan doğmuş ise, 
bir diğeri de bir harbin ortasında meydana gel
mişse; esas unsur da o cemiyetin içerisinde in
san sevgisini hâkim kılmak ise, Sayın arkada
şımız Hilmi İşgüzar'ın ortaya koymuş olduğu 
görüşü, ortaya koymaya çalıştığım bu görüş 
muvacehesinde kabule imkân yoktur kanaatin
deyim. 

Kanun teklifi iyi bir anlayış içerisinde ha
zırlanmış, gerekçe meseleyi enline boyuna or
taya koymuştur. 

Burada Sayın Gacıroğlu'nun ortaya koymuş 
olduğu bir hususa iltifat etmek istiyorum. Sa
yın Gacıroğlu, subaylarla erler arasında bir 
tefrikin yapılmasının mümkün olmaması lâzım-
geldiğini, binaenaleyh, erlere verilecek olan 
miktarın artırılması lâzımdır şeklindeki düşün
celerine de iştirak ediyorum. 

Konuşmamı kısaca şöyle özetlemek istiyo
rum: İyi bir anlayışın içerisinde tanzim edil
miş olan bir kanun teklifidir. Daha iyisini, daha 
mükemmelini, daha güzelini, daha faydalısını 
yapmak her zaman muhterem Meclisin takdir
leri ve kararları cümlesi içindedir. Bu itibarla, 
önümüze gelmiş olan bu kanun teklifinin, daha 
uzun bir zamana bırakılmaksızın, müzakere 
edilmek suretiyle çıkarılmasında yarar görmek
teyim. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bir saatlik çalış
ma süremizi tamamladık; bir iki dakika ancak 
var. Eğer bir iki dakika için istiyorsanız söz 
verebilirim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bir iki daki
kada anlatılamaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O takdirde, buçukta kesmek 
kaydıyle buyurunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar
kadaşlarım, konuşan bütün hatiplere teşekkür 

etmek gerekir. Çünkü çok önemli bir dâvada 
Parlamento, teferruatında ayrılıklar olmakla 
beraber, bir esasta birleşmektedir. 

Şimdi, bu konuşmalardan sonra bu maddede 
ortaya çıkan durumu bir defa daha tahlil et
meye ihtiyaç vardır. Demin, Komisyon geri 
alır ümidiyle, zamanınızı almayayım diye tam 
açıklamada bulunmadım. 

Ek 1 nci maddede, harp malûllerinin, gazi
lerin, şehit ve dul yetimlerinin alacakları beyi
ye bir noktada donduruldu, o geçti. Şimdi 
2 nci maddede getirilen esaslar ilk bakışta ada
letli ve muntazam gibi gözükmekte ise de ciddî 
bir tenazurdan mahrumdur. 

Bakınız: «Barışta veya olağanüstü yönetim 
usullerinin uygulandığı...» deniliyor. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — örfî 
idare zamanında... 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet ama. 
«barış hâli», blir de «veya olağanüstü hâl»; ya
ni olağanüstünü saymaya lüzum var mı? «Ba
rışta» derseniz hepsi onun içindedir. Fakat 
birşey ifade edilmek isteniyor, yani bir hava 
verilmek isteniyor. «Barışta veya olağanüstü 
yönetim usullerinin uygulandığı hallerde, talim, 
tatbikat...»; bunlar hep banşta yapılan şeyler, 
«veya manevra ile, görev sırasında...» demin 
Anayasa Mahkemesinin kararında okuduk, İç 
Hizmet Kanununa göre neler görevdir; tavlada 
hayvanları bakmak da görev, daha başka ulvî, 
yüksek bir hizmeti yapmakta görev. Görev sı
rasında çeşitli harp silâh ve vasıtalarınım - harp 
silâh ve vasıtalarının alâkası yok burada, sanki 
bir askerî iş varmış gibi gösteriyor - yahut da, 
görevin sebep ve tesirleriyle - silâh vasıta ol
masa da görevin tesiriyle, tamamen eski metin, 
yani bilmem arz edebiliyor muyum? Bir taraf
ta biraz vazifenin ağırlığından doğma hususlara 
gidermiş gibi oluyor fakat «veya» larla, nor
mal halleri de kapsıyor. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, devamını bir da
haki toplantıya bırakmak zorundayız. Bir sa
atlik süremiz doldu. O itibarla normal çalışma 
konumuza geçiyoruz. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Ben, Komis
yondan bir defa daha rica ediyorum, yarma kal-

; dığma göre, yarın getirmek üzere bu maddeyi 
alabilirler. Bu, önemli bir maddedir. 

BAŞKAN — Bu müzakereleri burada kesi
yoruz efendim. 
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3. — Toprak ve Tarım Reformu Önted

birler kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, Ti
caret, İçişleri, Maliye, Köy İşleri, Orman, Tarım 
ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçilerek 
kurulan 55 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/609) (S. Sayısı : 513) (1) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet lütfen 
yerlerini alsınlar efendim. 

6 ncı madde ile ilgili, okutmamış olduğumuz 
iki ad«t önerge daha var. Onları da okutaca
ğım ve bilâhare de, önergeleri aykırılık derece
sine göre işleme koyacağım. 

Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler ta

sarısının 6 ncı maddesinin kaldırılmasını teklif 
eylerim. Saygılarımla. 

Konya 
Bahri Dağdaş 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Öntedbirler tasarısının 6 ncı maddesinin 

4 ncü fıkrasındaki, 7 . 2 . 1972 tarihinin, Hükü
met tasarısında olduğu gibi, 14 Ağustos 1971 
biçiminde değiştirilmesini öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Bir üçüncü önerge daha veril
di, onu da okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler ta

sarısının 6 ncı maddesinin metinden çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

Kars 
İsmail Hakkı Alaca 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Daha 
evvel verdiğim takriri geri alıyorum, bunu veri
yorum. 

BAŞKAN — Daha önce okunmuş bulunan 
takririnizi geri alıyorsunuz. Geri verilmiştir. 

Aykırılık derecesine göre önergeleri işleme 
koyuyoruz. 

(Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Lütfen diğerini de okuyunuz, 
ayni mealde olduğu için ikisini bir işleme koya
lım. 

(1) 513 S. Sayılı basmayazı 113 ncü Birleşim 
tutanağının sonuna eklidir. 

(Kars Milletvekili ismail Hakkı Alaca'nın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılmıyo
ruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergenizi mücmelen izah et
mek istiyorsunuz, buyurun Sayın Dağdaş. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Grup adına 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergeniz grup adına verilmiş 
önerge mi Sayın Dağdaş? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Evet efen
dim, evvelce yazımız vardı. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, şu anda size, 
İçtüzüğün 119 ncu maddesi gereğince, önerge
nizi mücmelen izah için sös verilmiş bululu
yor. Takdir edersiniz, bir daha hatırlatmakta 
fayda mülâhaza ediyorum. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Önergemizi mücmelen izah için söz almış 
bulunuyorum. Takdir edersiniz ki, Türk eko-
nomisiniji temelini teşkil eden tarım bünye
mizi ve tarımla iştigal edenlerimizin hayati 
önem taşıyan bir kanunun müzakeresindeyiz. 
O bakımdan, bu önergenin mücmelen izahın
da elbette biraz zorluklar olacak, biraz 
daha teferruatıyle üzerinde durmak mecburi
yetindeyiz. Çünkü, bir önerge ile, bir kanu
nun temel bir maddesinin nedepı çıkarılma
sını, hangi sebepten çıkarılmasını arzu ettiği
mizi izah etmemiz ve Türk kamuoyuna, Yüce 
Meclise duyurmamız için muciplerine girmek 
icabedecektir. 

O bakımdan, mücmelen izah kepıusu, öner
ge yönünden, diğer önergelerle bir ayrılık 
taşıyor. O bakımdan, müsamahanıza sığına
rak konuşmamı biraz uzatacağım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Top
rak Reformu öntedbirler tasarısı, son iki 
üç güpı içerisinde başka bir istikâmet aldı. 
Nedir bu istikâmet? 81 numarlı Komisyon 
Başkanı bir tebliğ neşrediyor. Yüce Meclise, 
Hükümet tarafından sevkedilmiş olan Top-
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rak ve Tarım Reformu kanunu tasarısını mü
zakereye memur edilmiş olan 81 numaralı 
Komisyon diyor ki, «Çalışmalar, Toprak Re
formu öntedbirler Kanunu, müzakere edilip, 
Büyük Meclislerde karara bağlanmcaya kadar 
durdurulmuştur.» 

Yani bununla denmek isteniyor ki, önted
birler kanunu tasarısı, gelmiş olan Toprak 
ve Tarım Reformu tasarısının bir nevi Anaya-
sasıdır. Yüce Meclisler buna hangi istikâ
mette karar verirse, Komisyona gelmiş olan 
tasarı, bu istikâmette müzakere edilip, ka
rara bağlanacaktır. 

Bunun manası budur, bunun altında ya
tan budur. 

Diğer bir konuya da işaret etmek istiyo
rum, o da şudur; bu kanun tasarısı ile bir
likte diğer kanun teklifçileri de vardır. Hü
kümetin getirmiş olduğu bu öntedbirler ka
nunu tasarısına ve getirdiği Toprak ve Tarım 
Reformu kanun tasarısına karşı olan ka-
nrjnlar, şayet buradaki ilkeler Yüce Meclis
lerde kabul edilirse, şimdiden reddedilmiş 
addedilecektir. Bunun altında da bu yatıyor. 

O bakımdan, önergemizin önemini belirt
mek için girizgâh olarak bunu Yüce Meclisin 
ıttılaına arz etmeyi grubumuz ad'jna bir görev 
bildim. .Ümidediyorum ki, önergemizin 6 ncı 
madde ile olan izahı zımmmda, bu kürsüden 
yaptığımız beyanları ve yaptığımız konuşmayı 
TRT tıpkı Hükümet görüşüne verdiği ağır
lık içerisinde, aynı ölçüler içerisinde, aynı lo-
yalito, aynı tarafsızlığı şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan sonra da rehber edinecek ve ko
nuşmalarımızı Türk kamuoyuna duyurmada 
kendisine düşen görevi de yapacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, Başkanlığı müş
kül durumda bırakmamanızı istirham edece
ğim. Sebebi şu; lütfen toparlayıp konu dıgşıa 
taşmamak konusunda bize yardımcı olmanızı 
rica ederim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Sayın Baş
kan, 6 ncı madde... 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim. Ona bir 
şey demiyorum. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Çok fev
kalâde bir maddedir. 

BAŞKAN — Doğrusunuz ama... 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Sabrınıza 

sığmıyorum. Böyle bir maddemin müzakere-
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sinde eğer müşkül duruma düşeceğinizi hisse
diyorsanız, milletvekilinin konuşma hudutla
rını tayinde de biraz serbest bırakınız. Çok rica 
ediyorum, ben grup adına konuşuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, bir dakika, ifa
de etmek istediğim yanlış anlaşılmasın. Madde
nin daha evvel, üye arkadaşlar enikonu müza
keresini yaptılar, bitti, önergelerin görüşülme
si safhasına geldik. Yoksa, hiç bir tahdit tanı
maksızın, alabildiğine geniş bir müzakere orta
mı, daha evvel, mecburî tanıdığımız bir uygula
ma. Ama §ıı anda, böyle bir çığır açarsak, bun
dan sonra öyle zannediyorum, bundan siz şikâ
yet edeceksiniz ki, bir önergenin mücmelen izahı 
sadedinde TRT'den başlayıp konuyu genişlet
mek, zannediyorum sizin de şikâyetinizi mucibo-
lacak. Hissiyatımız burada. Başka müşkülâtı
mı? yok. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Sayın Baş
kan, önergemizin izahı,.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, ben ifade et
tim, buyurun efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — ... ve sebep
leri bunu emrediyor bize. 

BAŞKAN — Tamam efendim, buyurun. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — önerge mü

him bir önerge, madde de mühim. Niçin reddi
ni istiyoruz? 

BAŞKAN — Tamam efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Durup du
rurken bir Hükümet görüşü önüne niçin çıkıyo
ruz? Sebep nedir? Bu sebebi mücmelen izah et
mek mümkün değil. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Buyurun efen
dim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — O bakımdan 
ayrmtılanyle girmek mecburiyetindeyim ki, Yü
ce Meclis, önergenin ayrıntılarını ve dimanzion-
larım izah edeyim, hak verip vermemek de el
bette Yüce Meclisin takdirindedir. 

Sayın Başkan, Hükümet 6 ncı madde ile bir 
tedbir getiriyor. Bu tedbir nedir? Bu tedbirin 
üzerine eğilelim; Türk çiftçisine, Türk ekonomi
sine ne getirmek istiyor bu 6 ncı madde ile? Şa
yet o 6 ncı madde ile, tekniğin, teknolojinin, eko
nominin emrettiği şekilde bir mutlak mera, bir 
mutlak orman hudutlarını tespit ve bu ölçüler 
içerisinde Türk arazi varlığını tespit, Türkiye' 
de ekonomik işletmelerin düzenlenmesinde, ye-
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ter gelirli işletmelerin kurulmasında bunları, 
2000 yılında 80 000 000'a doğru giden nüfusu
muzun beslenme emniyetini sağlamada, bu arazi 
varlığı ve bu işletme bünyeleri içerisinde ziraî 
bünyenin ıslahını, tarımın ihtiyacı olan imput-
lan yani gübreyi, her su havzasının, her havza
nın ekolojik, topoğrafik, teknolojik bakımdan 
yerleştirilmesi icabeden mahsul paternlerinin 
etüt ve araştırmasını, su kaynaklarının tarımda 
müsmiren kullanılmasını, sulanan sahayı - yu
varlak olarak 12 milyon hektar civarındadır, bi
raz sonra değineceğim - hakikaten bu ölçüler 
içerisinde geliştirme etüdü, ıslaha muhtaç top
rakların ıslahı ve bunların rantabilite etütlerinin, 
önetütlerinin yapılması, çiftçi eğitimi, çiftçi eğ
retimi, iradeye göre çiftçinin teşkilâtlandırılma
sı konusundaki tedbirler. Yani pazarlama im
kânları, kredi meseleleri gibi uzun vadede ve 
kısa vadede alınması icabeden sosyal ve ekono
mik tedbirleri, yani bir nevi entegre bir düzen 
içerisinde envanter çalışmalarını hedef tutan bir 
tedbirler manzumesi olsa, mutlak manada biran 
önce bu işi her grup ve milletvekilinin olduğu gi
bi bizim grubumuz da memnuniyetle geceli 
gündüzlü çalışıp, bu öntedbirlerin alınması için 
gayret sarfedeceğiz. 

BAŞKAN — Lütfen, 6 ncı maddeye dönün, 
efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) —- 6 ncı madde
ye dönüyorum, 6 ncı madde ne diyor? 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — 6 ncı madde 
değil, önerge... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Evet öner
ge, 6 ncı maddenin... 

BAŞKAN — istirham ediyorum, 6 ncı mad
denin kaldırılması ile ilgili önerge üzerinde ol
sun. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Evet, kaldı
rılmasına ait. 

önerge ne diyor, bir kere tasarının 6 ncı mad
desi ile 20 nci maddesi arasındaki çelişkiye dik
katinizi çekmek isterim. 

Tasarının 20 nci maddesine göre, varını yo
ğunu toprağına bağlamış, çiftçinin bir kısmının 
toprağı tavanı aşıyor diye kamulaştırılıyor. Ta
sarının 6 ncı maddesine göre de arazisinin bir 
kısmını satmak istiyor veya tamamını satıp 
çiftçiliği terketmek istiyor, bu çiftçinin elini 
kolunu bağlıyor. Bunu makul karşılamaya da 
imkân yok. 
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6 ncı madde mülkiyet hakkı bakımından 
önemli bir sınırlama getiriyor. Bu sınırlamaya 
karşılık sağlanacak kamu yararı nedense bir 
türlü açıklanmıyor. Tasarının genel gerekçesin
de, madde gerekçesinde açıklık yok. Sayın Ba
kanın dün gece televizyonda kendilerine tevcih 
edilen soruya verdiği cevabı da kifayetsiz bul
dum. 

Şimdi Anayasanın 36 ncı maddesinin şart 
koştuğu kamu yararı nerededir, burada Bizim 
görüşümüze göre tasarı ile, bu madde ile kamu 
yararı değil, kamu zararı geliyor, bu inancın 
içindeyiz. Biz, niçin bu inancın içindeyiz? Ev
velâ bunu bir açıklayalım, niçin bu inancın için
de olduğumuza bir gözatalım. Mülkiyete bir ta
van getiriliyor ve diyor ki, «ben bununla istih
dam gücünü artıracağım, en ucuz istihdam 
gücü tarımdadır. O bakımdan 120 bin lira bir 
aileyi geçindirecek, yani sanayi için söylediler, 
yani...» 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, bu tutumunuz.. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — 2 milyar-

1 ,1 . l l i v . . . 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, bu tutumunuz, 
Başkanlığı ve şu anda Parlamentonun yöneti
mini hukuk dışına itiyor, istirham ediyorum, 
mücmelen izah etme esasına uyalım. Parlamen
tonun bir teamülü var, bunu siz benden iyi 
bilirsiniz, lütfen. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — 6 ncı mad
de üzerindeyim. 

BAŞKAN — Efendim, konuşma sıranız ge
lecek. Gelecek maddeler var, uzun uzun konu
şun. Memnuniyetle dinleriz, o zaman. 

Buyurun efendim. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Sayın Baş

kan, 6 ncı madde üzerinde ret talebediyoruz. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Ret tale

beliğimize göre, müsaade buyurun da görüşle
rimizi izah edelim. Niçin reddediyoruz, 6 ncı 
madde üzerinde duruyorum. Eğer konuşmamı 
arzu etmiyorsanız derhal bırakırım. 6 ncı mad
de üzerinde duruyorum, dikkat buyurun. 

Şimdi... 
BAŞKAN — Ben son ikazımı yapıyorum, 

bundan sonra sözünüzü kesmeye mecbur kala
cağım, arz etmek isterim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Parlamen
to tarihinde anakonu olan, temel bir dava olan 
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ve belki de bir daha dönmeyeceğimiz bir mev
zuda görüşümüzü izah için, verdiğimiz önergeyi 
izah için sayın Başkanın bu müdahaleleri el
bette beni üzdüğü gibi, her milletvekili arkada
şımı da üzüyor. Bundan daha mücmelen izah im
kânımız pek kısıntılıdır. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurul oy vere
cek, kendi şahsî arzum değildir bu. Kesmeği de 
Genel Kurulun oyu ile isteyeceğim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz da, müsaade buyurunuz da görüşle
rimizi izah edelim. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Şimdi, 6 

ncı maddenin bir kere Anayasa muvacehesinde
ki yerini de tespit ©delim. 

BAŞKAN — Tamam, efendim. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bunu tes

pit etmeden, neden reddettiğimizi nasıl söyleye
biliriz, mümkün mü bu? 

Şimdi, ne diyor, diyor ki, «eğer ben bu mad
deyi getirirsem, 1970 sayımlarına göre, ziraî sa
yımlara göre 1 milyon topraksız çiftçi ailesi var, 
2 milyon çiftçi ailesi de yeter toprağa sahip 
değildir,» diyor. Sayın Bakanların beyanatı 
böyle. 

Şimdi, «10 sene içerisine tatbik etiğimiz za
man, yuvarlak olarak 1 200 000 çiftçi ailesi de 
buna ilâve edilecektir,» diyor, bunu diyor. «Edi
yor 4 200 000 çiftçi ailesi.» Buraya bir nokta ko
yalım. Sonra ne diyor, diyor ki, «Bu 4 200 000 
çiftçi a"7n.3i içerisinde 868 bin civarında çiftçiyi 
toprağa kavuşturacağız, bu da 90 milyar liray
la mümkün olacaktır..» diyor. 

BAŞKAN — Toprak Reformunu izah ediyor-
nuz, 6 ncı madde ile ilgisi ne sayın Dağdaş? Çok 
rica ediyorum. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Evet, beye
fendi 6 ncı maddeye geliyorum. 6 ncı maddede 
tahdit konuyor, beyefendi. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum. Lütfen son 
cümlenizi söyleyin. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — 6 ncı mad
dede... 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin, efen
dim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Hayır efen
dim, Anayasayı okuyacağım, evvelâ. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin, efen
dim. Mecburum. 

i BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan, bu şekilde bir tutumun içinde beni icbar 
edemezsiniz, bu da mümkün değildir bu mecbu
riyet. 

BAŞKAN — içtüzüğü tatbik etmeğe mecbu
rum, sayın Dağdaş. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Şimdi as
lında müdahaleleriniz bütün konuşma insica
mımı zedeliyor. Bu da tarafsızlıkla bağdaşmı
yor, sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hiç arzu etmiyorum, ama mec
bur oluyorum sayın Dağdaş. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Buna mec
bur olamazsınız. 

6 ncı maddenin, bana Anayasa muvacehesin
de izahını yaptırmadıkça benim sözümü kese
mezsiniz. 

BAŞKAN — 6 ncı maddenin izahında deği
liz, zaten orda anlaşamıyoruz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bakın 6 
ncı maddenin izahında ne diyor? 

BAŞKAN — Hayır, madde üzerindeki konuş
ma bitti efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ ((Devamla) — 6 ncı mad
de üzerinde. 

BAŞKAN — Hayır, efendim, hayır. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — 6 ncı madde

ni p. reddini istiyorum, neden istiyorum? 
BAŞKAN — Önergenin izahı, sayın Dağdaş. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — «Önergenin 

izahı bakımından» diyorum, reddini istiyorum. 
BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyiniz ve 

bağlayınız efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Şimdi be
yefendi, ben son cümlemi söyleyemem. Siz ke
sebilirsiniz. 

BAŞKAN — Peki, efendim. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Fakat, öner

gemle reddini istediğim maddenin Anayasayla 
bağdaşmadığını ispat için bana imkâın vermek 
mecburiyetindesiniz. O bakımdan, müsaade edin 
de önergemin sebebini söyleyeyim, niçin bunu 
getirdim diye. 

BAŞKAN — Buyurun. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Şimdi mü
saade buyurun. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. (C. H. P. ve 
D. P. Milletvekilleri arasımda karşılıMı koİMlg-

I malar) 
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Müsaade buyurun, efendim müsaade buyu
run. 

Siz buyurun efendim, siz tamamlayınız sözü
nüzü. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Sayın Baş
kan, bakınız 37 nci madde ne diyor, niçin biz bu 
6 ncı maddeyi reddediyoruz, niçin bu 6 inci mad
deyi reddediyoruz, tavan getiren bu 6 ncı mad
deyi neden reddediyoruz? Müsaade ed'\\ de bu
nu okuyalım. Anayasa muvacehesinde bunu oku
yalım. 

Çok muhterem arkadaşlarım, Komisyon Baş-
kanvekiü Emin Paksüt Anayasa Komisyonun
da, Anayasa müzakere edilirken bakınız ne di
yor, görüşünü açıklıyorum. «Çok muhterem ar
kadaşlar, Anayasa tasarısının sosyal ve iktisadî 
haklar ve ödevler bölümündeki mülkiyet ve ve
raset ile ilgili maddeler daha önce yüksek he
yetinizde görüşüldü. Yüksek heyetinizin görü
şüne ve milletimizin geleneklerine uygun vu
zuhta ayrı bir şekilde tanzim edildi. Anayasa 
Komisyonumuzun yine millî geleneklerimiz ba
kımından inançları, müteakip maddelerde ifa
desini aslî maksat olarak kabul etti ve diğer 
maddelerde daha fazla vuzuh sağlamak için 
tekrar tekrar kaleme alındı. 

Muhtelif vesilelerle belirttiğimiz gibi, aslın
da doktriner olmayan, Anayasaya doktrin iza
fe etmek temayülü karşısında komisyonunuz 
yüksek heyetinizin görüşüne uygun, daha isa
betli formül bulmak lüzumunu hissetti ve bu se
beple 37, 38 ve 41 nci maddeleri yeniden tedvin 
etmek yoluna gitti. 

Maddelerin ilk yazılışında, komisyona hâkim 
olan fikir ve düşünceler ile bugün huzuruza ge
tirilen maddelerde ifade olunan fikir ve düşün
celer arasında en küçük ölçüde bir fark yok
tur. Yalnız yeniden tedvin edilerek tetkikinize 
sunulan bu maddeler bazı ters yorumlan ber
taraf etmek için üslûp bakımından salâbet ka
zanmış denilebilir. 

37 nci maddenin eski halinde, sosyal adale
tin gerçekleşmesi amacından bahsedilmişti. 
Sosyal adalet deyiminin birtakım yorumlara 
maruz kalmasının ters yorumlara sebebiyet ver
mesi karşısında buradaki maksadı başka şe
kilde ifade etmenin isabeti derkenardır.» 

'BAŞKAN — Sayın hatip, 37 nci maddenin 
izahına, Anayasanın 37 noi maddesinin izahına 

bir önergenin mücmelen izahı imkân vermemek
tedir. (Mikrofondaki ses kesildi) 

Kusura bakmayın, sözünüz kesilmiştir efen
dim. (Hatip, kürsüden ayrılmayarak Başkanlı
ğa anlaşılmayan sözler söyledi) 

Konuşmanız bitti,sayın hatip. Zapta geçmi
yor, konuşmalarınız. 

Önergeyi oylarınıza sunacağım. Önergeye 
Komisyon ve Hükümet katılmıyor. Sayın Dağ-
daş'ın ve sayın Alaca'nın önergesini birlikte 
okuttum. Hükümet ve Komisyon katılmıyor. Ge
nel Kurulun tasvibine sunuyorum. Kabu eden
ler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir, 
efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Refor

mu öntedbirler Kanun tasarısının 6 ncı madde
sinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 6 -
Fıkra 1: Kanunî mirasçılık sebebiyle yapı

lan intikaller hariç olmak üzere, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten sonra, tarım arazisine 
ilişkin olarak, büyüklüğü 30 dönümü aşan müs
takil parçaların devir ve temliki toprak ve ta
rım reformunun uygulaması bakımından geçer
siz sayılır. 

Ancak, bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra arazi satın alacak kişiler veya kanunî mi
rasçıları, arazinin bulunduğu bölgede toprak ve 
tarım reformunun uygulanmasına başlandığın
da söz konusu arazi Toprak ve Tarım Reformu 
Kanununda tespit edilecek esaslara göre işliyor 
veya işletiliyorsa ve sahiboldukları arazilerin 
tümü o bölgede arazi dağıtılacaklar için tespit 
edilecek norm miktarını geçmiyorsa, satın al
mış oldukları arazi Toprak ve Tarım Reformu 
uygulamasında kamulaştırmaya tabi değildir. 

55 Numaralı Geçici Komisyon 
Başkam 

İstanbul 
Ismal Hakkı Tekinel 

Siirt Trabzon 
Nebil Oktay Ahmet Şener 

BAŞKAN — «Toprak ve Tarım Reformu uy
gulamasında kamulaştırmaya tabi değildir» sö
zü daha evvel okunan metinden sonra ilâve edil
di. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Farklıdır, onu 
ekledik. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Ba
kandan bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Gerekirse takriri izah için im
kân vereceğim. Tatmin olmadığımız takdirde 
Başkanlığa, sorunuz neyse söylersiniz. Ancak o 
şekilde aydinlanma imkânı verebilirim. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Evvel
si günkü beyana tamamen aykırı bir esas getiri
liyor. 4 ncü maddenin müzakeresinde Bakanın 
açıkça beyanı vardır, zapta geçilmiştir. Komis
yonun bu şekildeki tadili hem usule aykırıdır, 
hem de Bakanın beyanına aykrıdır. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Usul 

hakkında da yine söz istiyorum. 
Burada Komisyon Başkanı ve bir - iki 

grup başkanvekili kendiliklerinden bu takriri 
vermişlerdir. Komisyonun heyeti umumiyesinin 
kararı değildir. 

BAŞKAN — Komisyondaki üye arkadaşla
rın bir itirazı varsa o takdirde ancak karar şek
linde gelmesi kabil olur. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Böyle bir komisyon kararı yok. 

BAŞKAN — O takdirde sayın Komisyon, bu 
önergeyi Komisyon önergesi olarak değil, bir 
üye ancak tanzim edip verebilir ve siz takdir 
edersiniz ki, Komisyon olarak komisyonun ka
rarlaştırdığı metni savunmak durumundasınız; 
aksine bir karar almadıkça. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Milletvekili 
olarak veriyoruz.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Geçici Komis
yon Başkanı ibaresini siliniz, istanbul Milletve
kili olarak kalsın efendim. 

BAŞKAN — Komisyonu temsilen başka ar
kadaş mı bulunacak efendim? Çünkü katılıp ka
tılmadığını soracağım şimdi.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Geçici Komis
yon Sözcüsü burada efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükü
met katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABAHAT
TİN SAVCI (Diyarbakır) — Katılıyoruz. 
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DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılıyoruz. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Komisyonun önergeye katıldığı yolundaki be
yanının, komisyonun bu mevzuda alınmış kara
rı olmadıkça mümkün olamayacağı bellidir. Bi
raz evvel zatıâlinizin de izah etiği gibi, komis
yon kendi metnini müdafaa etmek zaruretinde
dir. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Komisyon, biraz evvel ifade ettiğim gibi, 

normal olarak getirdiği metnin tadiline ancak 
bir kararla katılabilir. Katılıp katılmamak ko
nusu kendi inisiyatifine aittir. Katılmayabilir 
veya hiçbir beyanda da bulunmayabilir. Biz 
zorlamak durumunda değiliz, ama biraz evvelki 
itirazdan da anlaşılıyor ki, komisyonun bu ko
nuda alınmış bir kararı yok. Aslında komisyon, 
metnini aynen savunmak durumunda. 

Sayın Komisyon, var mı bir karar? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Balka
nım, müsaade ederseniz bir konuyu arkadaşla
rımın ıttılaına sunmak isterim. 

Komisyonlar Yüce Meclise niyabeten vazife 
görür. 4 ncü maddede bizzat «işletme» ibaresi 
yerine, «işletiliyor» ibaresi konulduğundan do
layı maddelerde teselsülü sağlayacak bir deği
şiklik yaptık.. 

BAŞKAN — Sayın Tekinel, bir usul hatası 
varsa buyurun izah edin, yahut benim açıklaya
madığım konu varsa açıklayayım. Var mı tat
bikatımızda bir usul hatası?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Usul hatasın
dan bahsetmedik. 

BAŞKAN — Bir usul hatası yok. 
Komisyon kararı yok. 
Temsilci arkadaş önergeye katıldığını ifade 

ediyor. Hükümet katılıyor, önergeyi dinledi
niz. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Eski 
önergeyle bunun arasında çok esaslı bir fark 
vardır. Müsaade edin bu farkı usul bakımından 
bendeniz tebarüz ettireyim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Oylama sıra
sında mümkün değil sayın Başkan.. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Müm
kün değilse, o halde Bakam bu mevcut tezadı 
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izah etsin. Bir anatoprak Reformu Kanunu ge
tiriliyor. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
çıkarılıyor. Biz yangından mal kayırmıyoruz Ah
met beyefendi... 

BAŞKAN — Başkasına cevap vermeyin lüt
fen. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Biz ne 
Toprak Reformunun karşısındayız, ne de haksız 
bir hükmün çıkmasına taraftarız... 

Şimdi, asıl maddede iki türlü şey vardır.. 
BAŞKAN — Sayın Alaca, bakın size bir tek 

şey verebilirim; yapılan muamelede bir usulsüz
lük varsa ona ait. 

Biraz evvel bir açıklama yaptınız, iki madde 
arasında tezadolacak dediniz. 

önergeyi okuttum, Hükümet ve Komisyona 
katılıp katılmadıklarını sordum. Her ikisi de 
katıldıklarını söylediler, bir gerekçe vazetmedi
ler. Arzu etseler, bir gerekçe vazederek sizi ay
dınlatma yoluna giderlerdi. Başka yapılacak 
hiç bir işlem yok, şu anda da hiç bir yetkimiz 
yok. Müsaade ederseniz oylamaya geçiyorum. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — iki 
norm vardır. Eski metinde norm mevzubahis 
değildi. Şimdi asgarî normu getiriyor ve bu 
dünkü Hükümet beyanına da tamamen aykırı.. 

BAŞKAN — Sayın Alaca, bir imkânımız 
yok. 

Efendim, önergeyi Genel Kurulun tasviplerine 
sunuyorum. Kabul edenler... 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Asgarî 
normu getiriyor.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, oylama sı
rasında tüzüğe aykırı hareket etmeyin, 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen kanun tasarısının 6 ncı maddesi

nin birinci fıkrasındaki 30 dönümün 100 dönü
me çıkartılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yorlar mı efendim? 

GEÇİDİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılmıyo
ruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yor. 

Önergeyi Genel Kurulun tasviplerine sunu
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Öntedbirler tasarısının 6 ncı maddesinin 
dördüncü fıkrasındaki, 7 . 2 . 1972 tarihinin, Hü
kümet tasarısında olduğu gibi, 14 Ağustos 1971 
biçiminde değiştirilmesini öneririm. 

istanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılmıyo
ruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Önergemi izah 
etmek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka

daşlarım ; 
Burada, «Bu madde hükmü, şüyuun gideril

mesi satışları ile 7 . 2 . 1972 tarihinden önce no
terler veya tapu dairelerince düzenlenmiş olan 
bir resmî senede dayanan borçlar ile aynı tarihe 
kadar açılmış davaların sonuçlarına bağlı ala
cakların takibi dışındaki bütün cebrî satışlarda 
da uygulanır.» denilmekte. 

Şimdi, Hükümet tasarısındaki aynı fıkrada 
14 Ağustos 1971 tarihi esas alınmış. 14 Ağustos 
1971 tarihi toprak reformu öntedbirlerin strate
jisinin Resmî Gazetede ilân edildiği tarih. Yani 
Hükümet tasarısındaki bu tarih gayet yerinde 
bir tarih. 

Gerekçe olarak da, esas itibariyle 7.2.1972 
de açıklanmıştır, vuzuh kesbetmiştir kanunda
ki durum. Binaenaleyh, o tarih nazarı itibare 
alınsın, deniyor. 

Tabiî bu inandırıcı bir görüş olamaz. Bunun 
Resmî Gazetede çıktığı tarihte bu ilân edilmiş
tir. Herkes, Öntedbirler kanun tasarısında ne 
yapılacak, aşağı yukarı tahmin etmiştir. Tabiî 
ilgililer uzmanlara gidip danışmışlardır. Bunun 
üzerinde makaleler yazılmıştır. 
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Kaldı ki, bu arada da 27 . 9 . 1071 de, yani 
14 Ağustos 1971 de strateji ilân ediliyor, 
27 . 9 . 1971 de de Nihat Erim Hükümeti ta
rafından birinci tasarı sevkediliyor. 

Şimdi, bütün bunlar bu tarihlerde açık
lanmışken, bu tarihi alıp 7 . 2 . 1972 tarihine 
getirmeğim ciddî bir sebebi yoktur. Sakınca
ları vardır. Zaten birtakım noktalarda geç
miş maddelerde birtakım sakıncalar geçti. 
Rezervi azaltacak bir sakıncayı da burada biz 
kendi elimizle koyuyoruz. 

Onun için, ben istirham ediyorum, Hükü
met tasarısındaki stratejinin Resmî Gazetede 
ilân edildiği tarih doğrudur; toprak reformu 
yapacaksak. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — öçıergeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Bu maddenin müzakeresi dün bitmiş, 
önergelere geçilmişti. 

Üç adet önergeyi biraz evvel okuttum. 

Şimdi, önergelerin oylanması sırasında Sa
yın özgüner'de bir önerge gönderiyorlar. Ben 
rica edeceğim, önergelerin aykırılık derecesi 
sıralandı mı, önergenin işlemine başladık mı 
bir daha önerge kabul etmemiz kabul değil
dir. O itibarla, önergelerin zamanımda veril
mesi zorunlu. Aksi halde kararlarımızda tena
kuza düşeriz. Bir evvel reddettiğimiz kararı, 
biraz sonra daha değişik bir önergeyle kabul 
etmiş duruma düşeriz. 

işlem yapmam mümkün değil Sayın öz-
güner. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, zaten ters düşmüş olmuyor. Sıra bakı
mında da ancak sıraya koyabilirsiniz. Çünkü 
verdiğim önerge Sayın Ülker'in önergesinden 
sonra ancak uygulanmaya konabilir. 

Bundan sqnra uyarınıza uygun hareket ede
riz. önergem okunduğu zaman bu anlamda ol
duğu anlaşılır. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum efen
dim; Genel Kurul metne muttali olsun, diye. 

iSaym Başkanlığa 

Tasarpın 6 ncı maddesinin birinci fıkra
sındaki, «bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih-
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ten sonra» deyimi yerine « 7 . 2 . 1972 tarihin
den sonra» deyiminin kabulünü öneriyorum. 

içel 
Turhajn. özgüner 

BAŞKAN — Biraz evvel görüşülmüş bu
lunan önergelerden farklı bir yöntpü ifade 
ediyordunuz. Nedir efendim? 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Birinci fık
rasında tarih 7 . 2 . 1972 değil, bu kanunun 
meriyete ' girdiği tarih esas alınmıştır. 
7 . 2 - . 1972 tarihi sondan bir evvelki fıkra
da esas alındığına göre, onun da birinci fık
raya monte edilmesi hususunda önerge vermiş 
bulunuyorum. 

Bunu izah etmem içijn de konuşmama mü
saade edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — izin verirseniz usulü bozmuş 
duruma düşürmeyin. Başkanlık rahat görev 
yapma imkânını elde bulundursun. Bir istis
na yaratma durumuna girmeyelim lütfen. 

Başka bir önerge yok. 
Biraz evvel okunmuş ve kabul edilmiş bu

lunan önergenin getirdiği değişiklikle birlikte 
6 ncı maddeyi Genel Kurulun tasvibine sunu
yorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursun
lar... Kabul etmeyenler... 

Tereddüt hâsıl oldu tekrar oylayacağım. 
6 ;ncı maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir efendim. 
ifraz ve taksim hakkının sınırlandırılması : 
Madde 7. — 7 . 2 . 1972 tarihinden itiba

ren tarım arazisi üzerindeki ifraz ve aynen 
taksim işlemleri, toprak ve tarım reformunun 
uygulanması bakımından geçersiz sayılırlar. 

Yukardaki fıkra uyarınca geçersiz sayıla
cak ifraz ve aynen taksimlere ilişkin işlemler 
yapılırken, tapu sicil muhafızı veya memu
ru, «mülkiyet intikalinin toprak ve tarım 
reformunun uygulanması açısından geçersiz 
sayılacağını» re'sen tapu siciline şerh etmekle 
yükümlüdür. 

İlgili bakanlık veya bakanlıklarca tarım 
dışı amaçlara tahsisi uygun görülen arazi 
hakkında, Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığınsın bağlı bulunduğu bakanlığın olumlu 
görüşü alınmak kaydı ile, birinci ve ikinci fık
ralar hükümleri uygulanmaz. 

Tapuda kayıtlı olmayan sahipli arazinin 
tümünün veya bölünen bir kısmının zilyed-
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düğü hallerin saklı tutulması bakımından bi
rinci fıkra hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın Bahri Dağdaş, Demok
ratik Parti Grubu adına söz istemişler; tamam 
mı efendim? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
iSayın Turhan özgüner ismini kaydettir

miş, şimdi Sayın ismail Hakkı Alaca'yı ikinci 
sıraya kaydediyorum. 

Buyurun Sayın Dağdaş. 

D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri. 

(Sözlerime, biraz evvel arz ettiğim maruza
tımla başlayacağım yine. 

öntedbjrler Kanunumun, demin de arz etti
ğim gibi iki, üç günden bu yana büyük öl
çüde, Hükümet tarafından Parlamentoya sevk-
edilmiş olan Toprak ve Tarım Reformu Ka
nunumun bir Anayasası gözüyle ve büyük bir 
kulis çalışmasıyle, Büyük Meclisten çıkarıl
mak gayreti içine girilmiştir. Nitekim, Mecli
simizi suçlamıyorum, gönlümüz isterdi ki, 
>böyle çok önemli bir kanunun müzakeresinde 
50 - 60 kişilik bir Meclis çoğunluğuyle değil, 
Büyük Meclisin büyük ekseriyetinin., Mille
timizin mukadderatıyle çok yakından ilgili 
bu kanunun müzakeresinde hazır bulunsaydı-
lar daha iyi olacağı kanaatini sözlerimin başın
da belirtmek isterim. 

Neden bu gayretin içine girmişlerdir? Ne
den bunun, bu öntedbirler tasarısı bir nevi 
Toprak ve Tarım Reformu Kanununun Anaya
sası şeklinde mütalâa ediliyor? Hükümet, par
lamenterler tarafından Meclislere sevkedil-
miş kanunların büyük ölçüde komisyonlarda 
ve Meclislerde karşı görüş olarak savunulma 
imkânlarını neden ortadan kaldırmak gay
reti içindedir? Bir türlü anlaşılmıyor bu, bir 
türlü anlaşılamıyor. Hükümetin tasarısının dı
şında daha Meclislerde iki tqjne kanun tek
lifi vardır. Bu kanun teklifleri bu öntedbir-
lerle taban tabana zıt tekliflerdir, taban 
tabana zıttırlar. Evvelâ Grubum adına yapı
yorum konuşmayı, saniyen bir kanun teklif-
çişi olarak da Türk efkârı umumiyesine ve 
Yüce Meclise görüşlerimizi; artık «mücmelen» 
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kelimesinin dışında 7 nci madde münasebe
tiyle bu kanunla hangi dâvanın güdüldüğü
nü ve böyle yapan memleketlerde bunup adı
na ne denildiğini bütün ayrıntılarıyla arz ede
ceğiz. Takdir Yüce Meclisindir; elbette boy
numuz eğiktir orada. Yine ümidediyoruz ki, 
demin de arz ettiğim gibi aynı loyalite içe
risinde, aynı tarafsızlık içerisinde TRT Ku
rumu da bu görüşlerimizi aynı ağırlık içerisin
de Türk kamuoyuna duyurma vazifesini şim
diye kadar olduğu gibi bundan sonra, da 
yapacağına inancımı teyidetmek istiyorum. 

Ne getiriliyor bu maddelerle? Niçin geti
riliyor bu maddeler, niçin getiriliyor? Nedir 
bu tedbir? Demin söyledim. Biraz sonra da 
maruzatımın içerisinde bütün ayrıntılarıyla be
lirteceğim gibi, hakikaten 80 milyonluk Türki
ye'nin beslenme emniyetini sağlamak için bir 
envanter çalışmasını öngören bir tedbirler ta
sarısı olsa, elbette ki, buna iştirak etmeyen 
hiçbir parlamenter bulunamaz bu çatının al
tında; ama tasarıyla bazı doktriner görüşler 
buraya empoze edilmek istenirse, o zaman da 
elbette ki, o görüşün karşısında olan insanlar, 
parlamenterler ve parti grupları, onlar da gö
rüşlerini Türk kamuoyuna bu kürsüdeki ifade 
edeceklerdir. Hiç birimiz seçimlerde Anayasanın 
teminatı altında olan, Türk Devletinin temi
natı altında ol?fi Türkiye'de ziraî mül
kiyet mevzuuna giren toprağı şu veya bu şekil
de, bazı doktriner parti fraksiyonları hariç, 
taaihihüt etmedi hiç. Nereden, alıyor Hükümet 
bu cür'eti, geliyor Türkün mülkü üzerinde ko
yun ve kuzu kesmeye kalkışıyor; nereden alı
yor? Bunları elbette ki ayrıntılanyle burada 
izah edeceğiz. 

Şimdi ne deniyor? Deniyor ki: Evvelâ bir 
703 çiftçiden başlandı. 703 tane Güneydoğu'da 
çiftçi varmış, gelen kanunlarının ve öntedbirle-
rinin sanki onlarmış hedefi gibi iç basımda, 
Türkiye Televizyonunda, Hükümet yetkilileri 
dış basında beyanatlarda bulundular. O slogan 
ayrıldı. Ondan sonra da «Sanayi kesiminde he
nüz gelişmediğimiz için artan nüfusu istihdam 
için tarım kesiminde daha ucuz istiihdam gü
cü bulduğumuz için buraya geliyoruz, buraya 
el atıyoruz. Ve mülkiyet kamu yararının dışın
da olamaz.» Anayasanın getirdiği temel ilkeyi 
mesnet olarak ileri sürüyor. Şimdi, ben düşü
nüyorum eski bir mesul arkadaşınız olarak. 
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Hükümet yetkilileri beyanat veriyor ve bu ön-
tedbirler kanunlarını getirenler diyorlar ki: 
«Bunun portesi 90 milyar lira civarında ola
cak. Aşağı yukarı 868 000 çiftçi ailesini top
raklandıracağız, bu da on sene müddetin için
de olacak.» öbür taraftan deniyor ki: «1970 ta
nım sayımlarına göre 1 milyon topraksız çiftçi 
var, 2 milyon da yeter toprağı olmayan çiftçi 
var, on sene içinde de artan nüfus muvacehe
sinde 1 200 000 üstüne konacak 4 200 000 için 
90 milyar lira sarf edeceğiz. 868 000 aileyi top
raklandırıp» - topraklandırma da baŞhis kamusu
dur adı, o da şüpheli; katiyet yok ortada - «on 
sene sonra saınayide istihdam gücü yarattığı
mız zaman da düşünürsek; eğer, bu arazi di-
menziyonlan üzerinde de bir ayarlama tekrar 
yaparız.» sekilinde ıbeyamatta hafife alman be
yanatlarda bulunuluyor. 

Şimdi, biraz sonra bu düzemle nereye gö
türüldüğünü izah edeceğim. Aslında bölük pör
çük 50 milyona yakın olan tarım bünyesinin 
arz ettiği durumu, getirilen bu öntedbirler ka
nunu vasıtasıyle de dalha betere doğru götü
rüp toprakla bir etmek; bundan başka yok. 
Şimdi, tasavvur buyurun, bütün mülklere el-
komsa, 100'er djönüm üzerinden versek 50 ilâ 
60 milyon hektar civannda arazi isteniyor 
bizden, 100'er dcınüm, sadece bu 4 200 OOO'e. O 
'halde, bu utopinin peşine nereden düşüyoruz, 
nereden bulduk bu utopiyi? Arazi varlığımız 78 
milyon, bir deyime göre 81 milyon. Daha top
raklandıracağımız çiftçi, kendisine elinden alıp 
buraktıktan sonra 50 ilâ 60 milyon hektarlık ara
zi var 100 - 150 dönüm üzerinden gitsek dahi. 
Nereden, buluyor bu imkânı? Eğer, hakikaten 
bir ekspansiyoaı politikasını düşünüyorsa Hü
kümet onu bilmiyorum; ama 'Türkiye'nin arazi 
varlığı bu. Nereden buluyor bunu, nereden alıp 
(gelip bunları verecek ve sosyal adaleti sağ
layacak? İnsanın aklına ister istemez geliyor; 
acaba, mülkiyette sosyal adaleti, sosyal adalet 
dengesini sağlamak için getiriyorum dendiği 
zaman fabrikalarda da bu olacak mı diyoruz. 
îşihanlannda da ibu olacak mı diye insanın ak
lına geliyor bunlar ister istemez, apartmanlar
da da bunlar düşünülecek mi? Herkese üç met
rekare, on metrekare hesabına mı gidilecek şek
linde ister İstemez insanın aklıma geliyor. Mül
kiyete kamu yararı adı altında - mülkiyet bir 
bütün olduğuna göre - tarımda toprak mül-

küyle apartman, fabrika mülkü arasında Öy
le zannediyorum ki, hukukçu arkadaşlarım 
benden daha iyi takdir ederler bir fark olma
ması icabeder. Elbette ki kamu yararına olan 
bir mülkiyet nizamının karşısında hiçkimse 
yoktur, 'hiç kimse olamaz, mümkün de değil. 
Hal böyle olunca, olmayan şeylere de âmin de
mek mümkün değil. 60 milyon, 50 milyon hek
tar arazi bulacalksım, 4,5 - 5 milyon çiftçi aile
sini yeniden topraklandıracaksın... Eğer, bu ka
nunu hakikaten Türk tarım bünyesindi ıslah 
ve tarımda çalışanlann soisyal adalet ilkesi içe
risinde insan haysiyetine yakışır bir şekilde 
yaşamasını tedbir için getiriyorsan bu imkân, 
bu imkân görünmüyorsa, yok, Ne ilmen var, ne 
teknoloji bakımından imjkân var, aıe hiç bir 
şey; yok öyle bir imkân, bir ütopidir bu. Yok, 
eğer bunu 1929'larda, 1930'larda komşumuz 
iSovyet Rusya'daki gibi bir sene içinde muay
yen mülklere tevzi edilmişse, onun da sebep
lerini getireceksin bunaya, O sebepleri Meclisim. 
önüne sereceksin, serdikten sonra bu oyu iste
yeceksin, bu taihdite gideceksin. 

Değerli milletvekilleri; 
Eu kısa maruzatımdan sonra bir de Anayasa

ya gözatmak istiyorum. Anayasa ne diyor? Bu 
kanunu getirilenlerin - başında bir hukuk pro
fesörü var - her halde Anayasanın, Anayasa Ko
misyonundaki müzakerelerini benden daha iyi 
bilmek vazifesiyle, durumuyla kargı karşıya ol
ması. gerekir. 

Demin başlamıştım, Sayın Başkan bilmiyo
rum hangi ölçüde, saygım büyüktür ve daima 
tarafsızlığına inanırım, fakat her halde bazı mü
dahaleleri yerinde buldular, karar verdiler, biz 
de hürmet ettik ama, Anayasayı okuyacağım 
burada; okuyacağım, okuyacağım... 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, tamamen serbest
siniz ; Yüce Heyetin vakit kaydı ile ilgili olarak 
aldığı her hangi bir karar falan yok. Madde ile 
ilgili olmak kaydıyle istediğiniz kadar konuşabi
lirsiniz, tamamen serbestsiniz ve istediğinizi be
yana muktedirsiniz. Her hangi bir müdahalemiz 
yoktur. 

BAHEi DAĞDAŞ (Devamla) — Çok teşek
kür ederim Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. 
Konuşmam tamamen madde ile ilgili olacaktır 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

— 586 — 



M. Meclisi B : 126 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Değerli mil

letvekilleri, her halde Anayasa Komisyonunda 
bu sosyal adalete dayalı, sosyal adalet ilkelerine 
dengeli toprak görüşü şeklinde bası maddeler 
gelmiş olacak ki, Anayasayı hasırlayan Komis
yon bazı tepkilerle karşı karşıya kalmış olacak 
ki, o zamanki Anayasa Komisyonu Başkanvekili 
olan arkadaşımız bazı müdahalelerde bulunmuş. 
Anayasayı okumadan evvel biraz evvel de tek
rarladığım şayet bu tedbirler, bu öntedbirler 
mutlak orman hudutlarım teknik, teknolojik, 
ekonomik esaslara göre tespit eden, mutlak mera 
hudutlarını teknik teknolojik esaslara göre 
tespit eden ekonomik işletmeleri gelişti
ren yeterli işletmelere vücut veren, tarım
da arazi potansiyelinin ihtiyacı olan im-
putları; gübresini, ıslah edilmiş tohumunu, 
bir senede iki - üç mahsule götüren sistemlerini, 
bunların pazarlama imkânlarını, mevcut potansi
yel içerisinde birim sahadan azamî verime götü
ren yollan, kredi imkânlarının hangi hadlere 
kadar artırılabileceğini; hülâsa, Türk çiftçisinin 
kendi iradesinde teşkilâtlanmasını, pazarlama 
hizmetlerinin araştırılmasını, büyük bir potansi
yele sahibolduğumuz su kaynaklarımızın tarım
da en müsmir olarak ne şekilde hangi ölçüler 
içerisinde kullanılabileceği gibi entegre tedbir
ler; içine alan bir öntedbirler kanunu olsaydı, bi
raz evvelki konuşmamda da belirttiğim gibi, sa
bahlara kadar burada Hükümete yardımcı olur 
o kanunun biran önce çıkarılması için canı gö
nülden iştirak ederdim. Ama, mesele bunları 
bir tarafa iteceksin, - biraz sonra Anayasayı 
okuduktan sonra gireceğim konulara değinece
ğim, - sadece ve sadece, açık ekonomiye dayalı, 
hür -ekonomiye dayalı hiçbir milletin yapmadı
ğı, sadece ve sadece kapalı ekonomi nizamını be
nimseyenlerin paralelinde bir tutumun içine gi
rersen ona millet de, biz de «hayır» deriz hayır! 
«Hayır» diyeceğiz. Biraz sonra gireceğim, her 
şeyiyle gireceğim, madem iş buraya geldi gire
ceğiz. Komisyonda ikaz ettik, ümidettik ki, Hü
kümet bu tasarıyı geri alır; Komisyondan çık
tık Meclislerde çeşitli münasebetlerle ikaz ettik, 
«getirmeyin» dedik, ümidettik ki, Hükümet ge
tirdiği bu tasarıları geri alır, yeniden, ortağı 
bulunduğumuz, entegrasyonuna iştirak ettiğimiz 
hür ve demokratik milletler safındaki gelişen 
teknoloji, gelişen ekonomi muvacehesinde Türk 
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tarımının nedenleri üzerine eğilen bir tasan ile 
B. M. M.'nin önüne gelir; fakat olmadığı içindir 
ki, Yüce huzurunuzda bunları, hem Anayasa 
muvacehesinde, hem de bu Anayasayı bizim gi
bi anlayanlar olduğu gibi başka türlü anlayan
ların da misallerini vermek suretiyle maruzatı
mı bitirmiş olacağım. 

Demin bir parantez açtım; şimdi Anayasa
nın 37 nci maddesinin getirdiği temel felsefeyi, 
bundan ne anlanması icabettiğini bütün detay-
larıyle Yüce Meclisin huzurunda tekrarlamada 
fayda mülâhaza ediyorum. 

Şimdi bakınız ne diyor? 
«Anayasa Komisyonu Başkanvekili Emin 

Paksüt — Çok muhterem arkadaşlar, Ana
yasa tasarısının sosyal ve iktisadî hak
lar ve ödevler bölümündeki mülkiyet ve vera
setle ilgili maddeler daha önce yüksek heyeti
nizde görüşüldü. Yüksek heyetinizin görüşüne 
ve milletimizin geleneklerine uygun vuzuhta ay
rı bir şekilde tanzim edildi. Anayasa Komisyo
nunuz yine millî geleneklerimizin, halkımızın 
inançlarını, müteakip maddelerde, ifadesini aslî 
maksat olarak kabul etti; ve diğer maddeler 
de, daha fazla vuzuh sağlamak için tekrar, ka
leme alındı. 

Muhtelif vesilelerle belirttiğimiz gibi aslın
da doktriner olmayan Anayasaya doktrin izafe 
etme temayülü karşısında komisyonunuz yük
sek heyetinizin görüşüne uygun daha isabetli 
formül bulmak lüzumunu hissetti.» diyor. Kim 
diyor? Sayın Emin Paksüt, Anayasa Komisyo
nu adına diyor. 

«Ve bu sebeple 37, 38 ve 41 noi maddeleri 
yeniden tedvin etme yoluna gitti. Maddelerin ilk 
yazılışında komisyona hâJkim olan fikir ve dü
şünceler ile bugün huzurunuza getirilen mad
delerde ifade olunan fikir ve düşünceler ara
sında en küçük ölçüde bir fark yoktur. Yalnız, 
yeniden tedvin edilerek tetkikinize sunulan 
maddeler bazı ters yorumların bertaraf edilme
si için, üslup bakımından salâbet kazanmıştır 
denilebilir. 37 nci maddenin eski halinde sosyal 
adaletin gerçekleşmesi amacından bahsedildi. 
«Sosyal adalet» deyiminin birtakım yorumlara 
maruz kalması, maksadın ters yorumlara sebe
biyet vermesi karşısında, buradaki maksadı baş
ka şekilde ifade etmenin isabeti derkârdır. Bu 
itibarla, daha me'nus bir ifade ve anlayışla 
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«Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini 
gerçekleştirmek ve topraksız olan veya yeter 
toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlamak 
amaçlarıyle gereken tedbirleri alır. 

Kanun bu amaçlarla değişik tarım bölgele
rine ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini gös
terebilir. Devlet çiftçinin işletme araçlarına 
sahibolmasmı kolaylaştırır. Toprak dağıtımı or
manların küçülmesi veya diğer toprak servet
lerinin azalması sonucunu doğurmaz» şeklinde 
maddeyi getirmiş bulunmaktayız. Bu madde ile 
zannediyorum ki, maksadı daha vazıh olarak 
ifade etmek imkânını bulduk. 

Diyoruz ki, Devlet toprağı daha verimli iş
letmeyi gerçekleştirmek için, topraksız olan ve
ya yeteri kadar toprağı olmayan çiftçiler için 
gereken tedbirleri alsın. 

Buradaki maksadımız şudur: Bu memleke
tin bugün 27 milyonu - hamdolsun - bulmuş olan 
nüfusu bu topraklar üzerinde ve bu toprakların 
ürünleriyle beslenecektir. Ve yine şikâyetçi ol
mayacağımız ve fakat Devlet idaresi bakımın
dan, memleket idaresi bacımından ehemmiyetli 
bir unsur teşkil edecek olan nüfusumuzun, en 
az senede yüzde 3 nispetinde artmakta bulun
ması da gerçek bir olaydır. O halde, Türkiye'de 
27 milyon halkı, yılda % 3 gibi dünya ölçülerine 
göre büyüyecek sayılan nüfus artışıyle besle
mek davası davalarımızın başında gelmektedir. 
Gelecek iktidarlar bu davayı en uygun bir şe
kilde halletme yolunu bulmaya çalışacaklar
dır. 

Türkiye'de toprakların verimli olarak işle
tilmesi ve işletmenin veriminin artırılması mev
zuu göz kapanacak, ihmal edilecek davalardan 
sayılmamak lâzımdır. 

Devletin sosyal alanda, anaistikametle hare
ket etmesi bakımından önemi arkadaşlar tara
fından belirtilen bu madde de özel bir mana ve 
değer taşımaktadır. Şimdi yine bu anlamda ol
mak üzere topraksız olan veya yeter derecede 
toprağı bulunmayan çiftçinin topraklandırıl
ması davası vardır ki, bu da kanun vazılarınm, 
hükümetlerin ilk defa halletmek mecburiyetin
de oldukları bir davadır. Tatbikatın ihtiyaca 
uygun olması ayrı bir mesele, bizatihi davanın 
mevcudiyetini kabul etmek ayrı bir mesele. Şim
di komisyonunuz tasarıda evvelce olduğu gibi 
prensibi getiriyor; «Toprak mülkiyetinde sos

yal adaleti gerçekleştirme amacı ile» ibaresi ye
rine, asıl maksadımıza göre; «topraksız olan 
veya yeter toprağı olmayan çiftçiye toprak sağ
lamak amacıyle gereken tedbirleri alır. Kanun 
bu amaçlar ile çeşitli tarım bölgelerine ve çe
şitlerine göre, toprağın genişliğini gösterebi
lir. 

Devlet çiftçinin işletme araçlarına sahibol
masmı kolaylaştırır» tarzındaki madde ile dev
lete ödev tahmil etmek istedik. «Bunun için de 
gereken tedbirleri alır» dedik. 

Muhterem arkadaşlar, 37 nci maddenin es
ki halinde bilhassa 2 nci fıkra bakımından ko
misyonun düşüncelerine tetabuk etmeye^, as
la ve kanaatime göre bu maddenin çıkarılması 
ieabeden birtakım yorumlara rastlanmıştır. Bir
takım ciddî ilmî seminerlerde madde böyle de 
olabilir diye düşünülmüştür. 

«Devlet çiftçinin işlediği veya işleyebileceği 
toprak ve işletme araçlarını doğrudan doğruya 
veya ortaklaşa sahibolmasmı sağlayacak ted
birleri alır» fıkrasındaki «ortaklaşa» tedbirinin 
doktrin mevzubahsolmayan bu Anayasada bir 
kollektivizm manasının çıkartılabileceği, belki 
de ciddî olarak düşünülmüş, ihtimal olarak ile
ri sürülmüştür. Buradaki mevzubahsolan «or
taklaşa» tabirini, müşterek veya iştirak halin
deki mülkiyet zımnında kullanmıştık. Muhak
kak ki aslolan herkesin münferiden bir şeye sa-
hibolmaşı, aslolan ferdî mülkiyeti korumak ve 
gözetmektir. Bu itibarla bazı iltibaslara mahal 
verilmesi ihtimalini de düşünerek buradaki «or
taklaşa» tabirini lüzumsuz saydık, Onun için
dir ki hazırladığımız ikinci metinde bu tabir 
yer almamıştır. 

Şimdi arkadaşlarım burada bir değişiklik 
daha vardır. Bu da her halde Yüksek Heyetini
zin, dikkatinizden kaçmamıştır. Metinde «top
rağın genişliğini gösterebilir» diyor. «Göstere
bilir» kelimesi, tayin ve tespit manasınadır. Ta
yin ve tespit yerine Türkçe deyim kullanılmış
tır. Filhakika hepimizin bildiği gibi bizim Me
denî Kanunumuzda da, terekede de, taksimde 
de buna ait hükümler arasında ziraî işletmeler 
babında esasen mevcut vahdetin muhafazasını 
gerektiren hükümler sevk edilmiştir, Bu hüküm
ler yeni hükümler değildir. Medenî Kanunumu
zu kabul ettiğimizden bu yana mevcudolan bu 
hükümlerin yeni Anayasada da belirtilmesinde 
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isabet görülmüştür. Burada «genişlik» ten bah-
sedilmesindeki maksat, malı olan çok büyük 
çiftlik sahiplerinin malını kıskanmak değildir; 
verimsiz hale gelecek olan arazinin verimini 
kurtarmak gayesine matuftur. Bu maksatla dü
şünüldüğünde açıklamada fayda mülâhaza ede
rim. Yoksa, geniş arazi sahibinin arazisini elin
den alıp dağıtarak arziyi verimsiz hale getirmek 
gibi bir düşüncemiz yoktur. Her tarafta Türki
ye'de yaşayan halkın geçim durumunu düşün
mek ve millî plan içinde mütalaa edilecek ta
rımda birtakım esaslara bağlamak ve bu husus
ta uzmanların mütalaasına uymak zorunluğu da 
vardır. 

Bu itibarla burada istihsali artırıcı tedbir
leri almaya imkân veren bir formülü komisyo
nunuz tercih etti, buradaki bahis mevzuu olan 
fikirler bunlardır.» 

«Bunlardır» diyor. 
Şimdi siz ne getiriyorsunuz? Siz diyorsunuz 

ki, «Türk çiftçisi hakikaten büyük bir hiyanet 
içinde bulunmuştur, şimdiye kadar verimsiz iş
letmiştir, onun için millet aç, susuz ve sefalet 
içindedir ve yedinde bulunan mülkiyeti de kö
tüye kulanmıştır, kamu yararı yoktur onun için 
tahdit getiriyorum, tavan getiriyorum buna.» 
Böyle diyorsunuz. 

BAŞKAN — 7 nci madde ile bağlantısı yok-v 
tur bunun efendim. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — 7 nci mad
de ile bağlantısı şurada : Miras ve mülkiyet. 
Çiftçiyi topraklandırma, efendim bunların inti
kal şekilleri, tahdit koyuyorsunuz, ifrazlar var. 

BAŞKAN — İfraz ve taksim hakkında, evet, 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Mülkiyet 

kelimesi geçiyor içinde. 
BAŞKAN — Tamam efendim, tamam efen

dim. 
BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Tamam 

mı? 
[BAŞKAN — Tamam efendim. Kimsenin te-

reddütü olmasın diye hatırlatıyoruz efendim. 
•BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Mülkiyet 

kelimesi geçiyor içinde. 
BAŞKAN — Konu içinde kalındığını tescil 

için söylüyorum. 
BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Evet. 
Şimdi değerli milletvekilleri, mülkiyete ta

van koyan milletler var. îkinci Cihan Harbin
den sonra bir Sovyet bloku teşekkül etmiştir. 

Bu Sovyet blokuna giren, 1939larda hür millet
ler camiasında yer alan bazı milletlerde Sovyet* 
blokuna geçtikten sonra, sözüm ona Toprak Re
formu sloganı adı altında mülkiyete tavan ko
yan devletler mevcuttur, ilmî literatürde. Kim
di bunlar? Komisyonda da söyledim, Yüce Mec
liste de söyledim. Bunlar Polonya'dır. Bunlar 
Macaristan'dır. Bunlar Romanya'dır. Bunlar 
Bulgaristan'dır. Bunlar Baas Partisi ile idare 
edilen bazı Arap devletleridir. Bir de hür dün
ya camiası içerisinde bulunan İtalyan'lardır. 
Bunlara biraz değinmek mecburiyetindeyiz. Ta
van konuyor, mülkiyet hakları meselesi var. 
Bir de bunun karşısında olan birim alandan aza
mî verime götüren, hür ve açık ekonomiye,da
yalı milletler var. Şimdi bizim Anayasamızı 
okudum burada. Bundan evvel de, îkinci Cihan' 
Harbinden sonra da Türkiye'de toprakla iliş
kin bazı tedbirler alınmıştır, vakıadır, doğru
dur. 4753 sayılı Kanun bunun tipik bir örne
ğidir. Bu kanunun, 25 senelik tatbikatında 
22 00Ö 000 dönüm civarında çiftçiye toprak 
dağıtılmış ve 27 milyon civarında da mer'a tah
sis edilmiştir. Ama bu toprakların hepsi ilk ma
liklerinin elinde - hepsi demiyelim de % 90 bü
yük çoğunluğu - ilk maliklerinin elinde değil
dir. Eğer varsa, gelsin söylesinler. Tahsis edi
len mer'alarm da % 90'ı çiftçinin sağduyusu 
sayesinde kültür arazisi haline getirilmiştir ve 
milletin hizmetine tahsis edilmiştir. Komisyon
da da söyledim, burada da söyledim. 

Şimdi, îkinci Cihan Harbinden sonra, Garp' 
dünyasında hür ve demokratik rejimle idare 
edilen milletlerde, mülkiyeti ve parasını devle
tin bekası ile bağdaştıran milletlerde, tapuyu 
ve parasının hükmü olana devlet denilen mil
letlerde, Sovyet blokuna karşı 2 000 yılında 7 
milyara doğru gidecek - evvelce 6 milyar deni
yordu, şimdi 7 milyar deniyor - dünya nüfusu 
muvacehesinde hem kendi milletlerinin beslen
me emniyetlerini, hem de dünya açlığı karşısın
da alınması icabeden teknik, teknoloijk araştır
malara büyük hızla girildi. Bunun karşısında 
da demin de arz etiğim gibi, Sovyet blokuna 
iştirak eden, isimlerini saydığım Polonya, Ma
caristan, Çekosyovakya, Bulgaristan, Arnavut
luk gibi memleketlerde de ilk bakışta sanki 
mülkiyet tarafları görünüyormuş gibi oradaki 
komünist partileri, bir tavan tanıdılar. Orada 

— 589 — 



M. Meclisi B : 126 13 . 7 . 1972 O : 1 

bir tavan tanıdılar. Meselâ Polonya'da 100 
hektar, Çekoslovakya'da 50 hektar - Rakamları 
buradadır, Meclisin zaJbıtlanndadır. . Arnavut
lukta 10 hektar, Bulgaristan'da 20 hektar ci
varında tavanlar tanıdılar. Ama, çok kısa bir 
zaman sonra, tıpkı Sovyet Rusya'daki 1930'lar-
da tatbik edilen, mecburî kooperatiflere tabi 
tutuluşun bir neticesi olarak, onlar da Sovyet 
Rusya 'daki sistemin içinde ahalisini ve ziraat-
le olan, mülkiyetle olan irtibatlarını derhal 
kaybettirdiler. Bu bir vakıadır, Cenup hudu
dundaki arap milletlerini hepimiz görüyoruz, 
Avrupa'ya giden her arkadaşımız da bu mil
letlerin hakikaten değil tarlada görmek, cad
dede bile görmek mümkün değildir, kaybolduğu 
vakıası ile karşı karşıyayız. 

Şimdi ne olmuş, Sovyet bloku adı altında 
bu toprak reformları yapıldığı zaman Türkiye' 
de ne oluyordu? Türkiye'de de, Türkiye solu, 
Gizli Komünist Partisi legal, illegal bütün te
şekkülleri ile, şu Meclisin kürsülerinde, bazı 
milletvekilleri vasıtasiyle, 1965 'lerde ve ondan 
sonra da kır gerillaları vasıtasıyle senelerce Yu
goslav, senelerce Romanya, senelerce Bulgaris
tan, senelerce Çekoslovakya toprak reformu 
propagandası yapılmıştır. Senelerce fukara çift
çi sloganı yapılmıştır, senelerce sömürücü, se
nelerce tefeci sloganı yayılmıştır. 

Şimdi, bu sloganlar yayılıyor ya Bahri bey, 
Türk tarımının da hiç bir meselesi yok mudur, 
siz hakikaten Türk tarımını güllük gülistanlık 
mı giörüyorsunuz, diyenler olabilir. Var. Söyle
dim başında. Türk tarımının öyle güzel mese
leleri var ki, o tedbirleri araştırsın. Söyledim, 
nedir o tedbirler? 25 milyon, 30 milyon ton güb
reye ihtiyaç vardı. Biraz sonra değineceğim. O 
tedbirleri araştıralım. 12 milyon hektar civa
rında sulanabilir arazi var. Daha 1,5 milyon 
hektarını sulayabiliyoruz. Bunu 11 milyara çı
karmanın yollarını araştıralım. Türk köylüsü 
Selçuklulardan bu yana dedesinden gördüğü to-
homun ümidindedir. Tohum ıslahına gidelim. 
Kış ve yaz yağmurlarını değerlendirecek ekolo
jik, teknolojik tedbirleri alalım; iki, üç mahsu
le gidelim. Mutlak mer'anm, mutlak ormanın 
sınırlarını tespit edelim. Niçin tespit edeceğiz? 
Millette ağa sloganı... Yani Trükiye'de ağalar 
var sloganı yayılıyor. Ben Yüce Meclisin huzu
runda bunu tekrarlıyorum. Türkiye'de ağa var
sa, bir tanedir; Devlettir. 78 milyon yahut 81 

milyon arazi varlığından 53 milyonu Devletin 
hüküm ve tasarrufundadır. 25 milyonu da zil-
liyedlik veya tapuya bağlı, Cumhuriyet hükü
metlerinin, Cumhuriyet anayasalarının teminatı 
altındaki mülkiyete bağlıdır. 

Şimdi, toprağı ele alacaksın, sadece mülki
yete bağlı veya zilliyete bağlı araziye tavan ge
tireceksin, 52 milyon hektar arazinin üzerinde 
hiç bir şey söylemeyecek, hiç bir tedbir getir
meyeceksin. Neresi mer'a? İlmî manada, tekno
lojik manada, ekolojik manada, topografik ma
nada, gelişen teknoloji manasında neresi or
mandır, bunların etütleri, öntedbirleri yok. Ne
dir, 26 milyon hektarın özel mülkiyete dayalı 
arazi üzerine, mülkiyet haklarına müdahale ge-
tiriyorsun. Bunun adına ne derler? Anayasa sa
rih. Ne yapmış, 53 milyondan ne alıyor Türk 
Milleti. İstihdam gücü yaratacağız diyoruz, fu
karalığı kaldıracağız diyoruz. Hepimiz hemfi
kiriz. Ufak çiftçinin hepimiz yanındayız. Onun 
daha iyi, daha müreffeh yaşaması, onun insan 
haysiyetine yaraşır bir şekilde, ekonominin di
ğer sektörlerinden daha ileri gitmesi için bir 
gayretin içinde olmayan hiç bir parlamenter 
yoktur. Sen geleceksin, senede azamî verimi 
7 - 10 milyar lirayı geçmeyen 52, 53 milyonluk 
hektar araziye hiç bir tedbir getirmeyeceksin, 
çünkü o devletin tasarrufundadır diyeceksin 
adına, ondan sonra geleceksin, millete deliceliği 
seyrettireceksin, zeytin diktirmeyeceksin. Gele
ceksin fundayı biçtirmeyeceksin yerinde por
takal olsun 7, 8 lira alsın. Ondan sonra da fu
kara çiftçi sloganı yapacaksın. Türkiye'de mül
kiyete el koyacaksın, rejimin şeklini değiştire
ceksin. Bu yok. Bunu Anayasa böyle söylemi
yor. Anayasa, tıpkı benim söylediğim gibi söy
lüyor. Tıpkı benim söylediklerim gibi söylü
yor. 

Komisyonda da söyledim, Yüce Mecliste de 
tasarının tümü hakkında konuşulurken söyle
dim. 22, 23 milyon hektar civarında orman var
lığımız var. 22, 23 milyon civarında da isveç'in 
var, Finlandiya'nın, Norveç'in orman varlığı 
var. İHer Ibiri *40 milyon m3 ün (üstünde kereste 
satar, ihraç eder, Türkiye'de daha 4 milyon. Kom
şumuz Yunanistan'ın 2 milyon hektar orman 
varlığı var. İstihsali 3 800 000 m3, Türkiye'nin 
22 milyon hektar orman varlığı olacak, istihsa
li 4 milyon. E., bunun içinde istihdam yok mu, 
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gel buraya tedbir alalım. Bunu 5 misline, 6 mis
line çıkaracak tedbirleri alalım. Halkla olan 
münasebetlerini geliştirelim. Çıkaralım bunu 8 
misline. Ondan sonra da mutlak mer'ayı ele 
alalım, hayvancılık hayvancılık diyoruz, aç kal
dık diyoruz, bunu yolu nazarî şu veya bu şe
kildeki gazete kupürleri ile değildir; ilimle, 
teknikle, teknoloji ile mümkündür. 

Nedir Türkiye'deki mera dediğin? 26, 28 
milyon hektarı bulan bu mera ne yapıyor, bu
nu bir gözden geçirelim. Aslında teknik, tekno
lojik manada % 100 orası mera mıdır? Ki 
mera olarak tutuyorsun. Gelişmiş ülkelerde, 
Garba dayalı literatürde deniyor ki; hektarda 
3 000, 4 000 nişasta değerimde besleme gücü 
olan meralar mevcuttur. Türkiye'de 200 - 400 
arasında değişiyor. Gelin bunu 15 misline çıkar
mak için mutlak mera sınırlarını tekniğin, tek
nolojinin ve kanunlarımızla getirdiğimiz o in
dekslerin, topoğrafik haritaların ışığı altında 
gözden geçirelim, verimini 8 misline götüren 
tedbirleri getir, beraberim. Bunlar yok, ne var
mış? Sayın İnönü buradalar. - Kendisine bir 
konuşmasını Kemal Satır beyin Ziraat Odala
rında hatırlatması bakımından burada söylü
yorum - Türkiye'de 500 000 balyaya ulaştığı
mız zaman pamukta; «büyük iş gereceğiz» di
ye ifade buyurmuşlardı. Türk çiftçisi bunu 
- Allaha şükür Sayın inönü hayattadır - 2,5 
milyona çıkardı. 2,5 milyona çıkardı. Daha da 
çıkaracak, o gayretin içinde, o imkânları, o 
tedbirleri getir çıkaracağız. 

Bir zamanlar elma, portakal süs bahçesi bit
kileri idi. Bugün portakal ihracediyoruz, limon 
ihracediyoruz. O tedbirleri getirelim. Nedir d 
tedbirler? Zorla yalvaracaksın, şu portakal bah
çesine tahdit koyalım mı, koymayalım mı mü
nakaşası yapacaksın, kim inanır artık bundan 
sonra böyle tutumlara? Bu tutumlara kim ina
nır; hangi değişikliği yaparsan yap. Ne diyor1 

aşırı solcu, ne diyor Komünist Partisi köylere 
kadar gidip? «Bir toprak reformu yap da nasıl 
yaparsan yap, «ayağımı yer edeyim, gör ki, sa
na ne edeyim» diyor. 

ISuçu nedir? Portakal satmış. Yok olan por
takalı geliştirmiş, dişini tırnağına takmış, 
10 000 - 20 000 tonluk zeytini getirmiş 200 000 
tonlara çıkarmış. Gramını dahi istihsal etmedi
ğimiz - Rahmetli Zihni Derin'i şu kürsüden 

rahmetle anmayı vazife bilirim - çayı bugün ih-
raceder duruma gelmişiz. 

Oraya dokunamazsınız, ora Devletindir, di
yor.. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, lütfen 7 nci 
madde ile ilgi kurun. Çünkü, tümü kabul edil
di. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Sayın Baş
kan, mülkiyetle ilgili. 

BAŞKAN — îlgi kurun lütfen. 
BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Neden 26 

milyona tedbir geliyor, onlarla ilgili. 
Şimdi, bir taraftan 7 - 8 milyarlık 52 mil

yon hektara hiç bir tedbir yok, bunu burada 
göremiyoruz, öbür taraftan 26 milyonu «Niye 
2,5 milyon ton pamuğa çıkardın, neden portakal 
ihraceder duruma girdin, 10 - İS milyon ton 
iken, neden buğday ihracedecek duruma bizi' 
soktun» şeklinde töhmet altında mı bırakaca
ğız? 

'Evet, bunlar hakikaten tersine olsa, pamuk 
2,5 milyon tondan 10Ö 000 tona düşseydi, 12 -13 
milyon ton buğday, hakikaten toprak ağalan, 
sömürücüler ve haini vatanlar vasıtasıyle 
100 000 tona düşseydi, elmaya, portakala has
ret duruma gelseydik burada bir sebep aramak 
icabeder, o zaman, «Evet mülkiyet kamu yara
rına çalışmıyor» deriz, ama sıfırdan başlayacak
sın, 10 -15 milyonluk Türkiye'de buğdayı ve eti 
dışarıdan getireceksin, - Kimseyi töhmet altın
da tutmuyoruz - sonra 35 milyonluk Türkiye* 
de pamuk ihracedeceksiniz, buğday ihracede
ceksiniz ve bunların hepsi de vefakâr, kadirşi
nas Türk çiftçisinin sırtından geçecek, ondan 
gonra geleceksiniz, 35 milyon Türk'ü besleyecek
siniz, kaput bezi, patiska ve kumaş imal edecek
siniz, fabrikalar kuracaksınız, yollarını yapa
caksınız, 1,5 - 2 milyonluk Ankara'yı kuracak
sınız, 3 milyonluk istanbul'u kuracaksınız, on
dan sonra köylü neden suçlu oluyormuş? Onun 
için mi mülküne el koyuyorsunuz?.. 

Bu kaynakları nereden bulduk ve nereden 
yaptık bunları? Bunlar işte oradan geldi. Onun 
suçu ne? 

Bunları 2 - 3 misline çıkarmanın imkânı var, 
ama ürkütmeden, korkutmadan, teminat altı
na alarak. İnisiyatifini, inancını her şeyini ka
nunî teminat altına alacaksın. 

Sayın Bakan, ne zannediyoruz, Türkiye'de 
Rusya mujikleri yok. Türkiye'de Rusya prens-
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leri de yok. Türk çiftçisi ölür de kimseye, hak
sız olarak mülküne elini sürdürmez. îkaz edi
yorum, sizi. Bu tasarı doktriner bir taşandır, 
mülke el koyan bir tasarıdır, sebepsiz bir tasa
rıdır, üto'piye dayanan bir tasarıdır, hakikate 
uygun olmayan bir tasarıdır. Bizim örfümüzle, 
bizim geleneklerimizle, bizim medenî anlayışı
mızla kabili telif olmayan bir taşandır. Mülki
yete tahditi nasıl koyarsınız? Türkiye Polonya 
mıdır, Türkiye Bulgaristan mıdır? Türkiye in
şallah ezelden ebede kadar hür yaşayacaktır, 
toprağa bağlı kalacaktır, toprağın sahibi ola
caktır. Bunu iyice bilelim. Bilelim de ona göre 
tedbirlerimizi getirelim. 

Ne olacak, 3 - 4 kulisle, 10 -15 tane arkada
şımızın reyi ile bunu geçirirsiniz, ama Nasrettin 
Hoca'nın dediği gibi «Uçmayı becerdin, ama 
konmada zorluk çıkar,» ikaz ediyorum. Vazi
femdir, bunu yapacağım. Suçunu söylesinler. 
Demin tekrarladım, hakikaten 2,5 - 3 milyon 
tonluk pamuk istihsali 100 000 tona düşmüşse 
sizinle beraberim. 11 -12 milyon tonluk buğday 
istihsali 50 000 - 100 000 tona düşmüşse sizinle 
beraberim. Mülkiyet kamu yararına çalışmıyor 
demektir. Bizim anladığımız budur. Aksi hal
de rölâtif görüşlerle «mülkiyet - kamu yaran 
ve sosyal hukukta bunlar vardır, böyle çeke
rim, böyle uzanınm» la bunlar ölçülmez, ölçü
len şeyler ayrıntılı olan şeylerdir, ütopik şeyler 
değildir, buutları olan şeylerdir. Gübreyi ölçe
ceksiniz, tonla. 11 milyon hektara doğru götüre
ceğiniz tedbirlerdir, ölçeceksiniz, bunlar hayat' 
getiriyor, Türk Milletine sosyal adaleti getiri
yor. İşte bu bunun içindedir. Arazi dimension-
larmı, ayrıntılannı ekonomik kıstaslar içinde 
tutmadıkça, Ortak Pazara iştiraki sağlamak 
mümkün değildir. Bu kayıtları koyuyorsun, ne 
oluyor, ne getiriyor?.. Ortak Pazar'dan bahset
tim; 180 OOO'lik taban koymuş, tavan değil ve 
yapılan araştırmalarda da Ortak Pazar ve Av
rupa şartlarında, o iklim ve o toprak şartların
da - bunlann hepsi ilmî dokümantasyonlardır, 
hiç birini ben uydurmuyorum hepsi beynelmi
lel dokümantasyonlara dahildir - 30 ve 40 dö
nümlüklerin hiç birisi ekonomik değeri olma
yan arazi varlıkları olarak çıkmıştır. Diyor ki : 
«îş gücü prodüktivitesini, yani tanında çalışan-
lann insan haysiyetine yaraşır bir şekilde yaşa
ması, tanmda sanayie destek olacak saf gelirin 
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artışı asgarî 400 dönümle 1 000 dönüm arasın
daki ekonomik büyüklüklere taban teşkil eden 
işletmelerdir» 

Bu ilmîdir, bunu ilim diyor. Türkiye'yi sız 
bu entegrasyonun dışına çıkarabilir misiniz? 

Ondan sonra tedbir arıyor, diyor ki : Bölük 
pörçük, ekonomik değerini kaybetmiş olan işlet
melerin yeter gelirli hale getirilmesi ve bunla
rın azamî randımanı asgarî maliyet üzerinden 
üçüncü milletlere karşı rekabet imkânını sağla
mak için asgarî öyle bir taban tutacaksın ki, 
aksi halde verdiğin taban fiyatlarla, karşıladı
ğın sübvansiyonlarla bunun altından çıkamıyo
rum, ekonomik dimeksionu asgarî büyüklükte 
tutmadığın takdirde» 

öyle diyor, Ortak Pazar, okudum burada. 
Siz ne diyorsunuz : «Henüz 4,5 milyona yakın 
çiftçi topraksızdır, bunların içinden bir kısmına 
15 000 TL. gelir sağlayacaksınız, ne onun altın
da, ne onun üstünde tedbir getiriyorsunuz.. 

Bunun manası şudur : Türkiye'yi büyük öl
çüde bir çiftlik olarak, içindekileri de 15 000 
liraya tutulmuş işçi aileleri olarak görüyorsu
nuz. Bunun ekonomik manası budur. Bu, bun
dan başka bir şey değildir. Bu demogoji de de
ğildir, bu bir vakıadır ve her türlü buutları ile 
ölçülen bir şeydir. Niye koyuyorsunuz, bunu? 

Hayvancılıktan bahsediyoruz. Bütün Garp 
literatürü ve bugüne kadar yapılan araştırma
lar diyor ki 1 000 Kg. nebatî enerjiyi elde et
mek için. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, 7 nci madde ile ne ilgisi var?.. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Var, var, 
bileceğiz beyefendi. Bunların hepsi mülkiyetle 
ilgili, koyduğunuz tahditlerle ilgili, mülkiyet 
tavanı ile ilgili. Dinle.. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, biliyorsunuz tü
mü kabul edildi. Tümüyle ilgili olan kısımları 
lütfen.. 

'BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Mülkiyetle 
ilgili. 

BAŞKAN — Bağlantısını kurun efendim, 
lütfen. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Mülkiyet
le ilgili, mülkiyetin.. 

'BAŞKAN — 7 nci madde yalnız ifraz ve 
taksimle ilgili. 
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BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — 7 nci mad
denin üzerindeyim. 

Evet, ne diyor? «1 COO Kg. nebatî enerjiyi 
elde etmek için 0,61 hektar araziye ihtiyaç var
dır, ama aynı kaloriyi hayvansal gıdadan al
mak için 3,5 hektar araziye, yani 5,5 misli ara
ziye ihtiyaç vardır.» 

Şimdi eğer tahdidi koyarsanız, mutlak mera 
hudutlarını da ayırmayıp Devletin tasarrufun-
dadır derseniz, düzenli işletmelerinde tahditle 
dimensionunu küçültür, mülkiyeti tahdideder-
seniz, teknik münavebe ortadan kalkıyor, be
dava yem istihsali ortadan kalkıyor. Ben nere
den bulayım 40 - 50 milyon insana eti, sadece 
ve sadece 15 000 lirayla dondurulmuş mülkle
rinin içinde nasıl hayvan yetiştirecekler?.. 

Ziraî bünye içerisinden ayrılmayan bir cüz 
olan ve ziraî ekonominin ziraî bünyedeki arasi 
dimensionlarının, ayrıntılarını temelini teşkil 
eden bu mülkü tavanla tahdide derseniz, tek
rar ediyorum, Polonya ve Bulgaristan misali bi
zim entegrasyonumuzda bulunan tek bir millet 
gösteremezsiniz. Orada taban vardır, onun al
tına düştümü verimsiz oluyor, ama medenî ve 
açık ekonomiye dayanan, mülkiyet esasına da
yanan hiç bir milletin literatüründe, meselâ, 
Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da, Danimarka' 
da, Batı Almanya'da bu milletlerin arazilerine, 
mülklerine tavan konmuştur diye tek bir işaret 
gösteremezsiniz, mümkün değildir. 

Ortak Pazar tedbirler arıyor, ben de o en
tegrasyonun bir üyesiyim, beni neden götürüp 
demirperde gerisiyle bir ediyorsunuz, sebep ne 
taJdit koymaya? Neden o entegrasyonun vecibe
lerini yerine getirecek tedbirlerin içine girmi
yoruz da, mülkiyete tahdit koyuyoruz? 

Bu konunun hukukî yönünü de uzun uzun, 
diğer arkadaşlarım izah edeceklerdir. Ben ko
nuşmamı burada bitiriyorum ve sözümü bağlı
yorum : Bunların hiç birisinin cevabı yoktur, 
bu kanun içinde. Sadece hiç bir şeye dayanma
yan bir tavan politikasını Türkiye'de realize 
etmek için getirilen bu öntedbirler kanunu ta
sarısının 7 nci maddesinin de metinden çıkarıl
masını grubum adına teklif ediyorum. 

Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. (D. P. sı
ralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
SSaym Başkan, söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Pek Sayın Bahri Dağdaş'ın ileri sürmüş ol

duğu görüşlere kısaca cevap vermek üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Toprak ve tarım reformu kanunu tasarısıyle 
tarımsal mülkiyet hakkına miktar yönünden 
bir sınırlama getirildiği vakidir. Ancak, bu ilk 
defa Türkiye'de uygulanan bir usul değildir. Bu 
sadece kollektivist sistemi benimsemiş olan ülke
lerde değil, demokratik hukuk devletinin hâkim 
olduğu ülkelerde de benimsenmiştir, örmeklerini 
biraı sonra açıklayacağım. 

Bu hususu böylece belirttikten sonra bir nok
tayı. daha açıklamak istiyorum. Toprak ve Tarım 
Reformu kanunu tasarısı mülkiyet hakkına 
saygı prensibinden ayrılmamıştır. Anayasamızın 
30, 37 ve 38 nci maddelerinde yer alan hüküm
lere tamamen sadık kalmıştır. 

Anayasamızın 36 nci maddesi, herkesin mül
kiyet ve miras 'haklarına sahibolduğunu, bu hak
ların ancak kamu yararı amacıyle kanunda sı
nırlanabileceğini, mülkiyet hakkının kullanılma
sında toplum yararına aykırı hareket edilemeye
ceğini öngörmektedir. 

Demek ki, Anayasamız mülkiyet ve miras 
hakkının vatandaşların en mukaddes hakkı ol
duğunu kabul etmiş, ama bunun kamu yararı 
amacıyle de istisnaî olarak sınırlanabileceğini 
öngörmüştür. Yalınız bu sınırlama hiç bir za
man, Anayasanın diğer bir maddesinde de ön
görüldüğü gibi, bu hakkın özüne dokunur şekil
de olmaz. Biz de mülkiyet hakkının özüne do
kunmadan, zorunlu olan sınırlamaları getirdik, 
tasarıda. 

Ayrıca yine Anayasamızın 37 nci maddesi 
«Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini 
gerçekleştirmek ve topraksız olan veya yeter 
toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlamak 
amaçlarıyle gereken tedbirleri alır. Kanun, bu 
amaçlarla, değişik tarım bölgelerine ve çeşitleri
ne göre toprağın genişliğini gösterebilir.» de
mektedir. 

Anayasamızın 37 nci maddesi de, tarım ala
nında mülkiyet hakkına genişlik bakımından sı
nırlama getirilebileceğini öngörmüştür. 

Yine aynı şekilde Anayasamızın 38 nci mad
desinin dördüncü fıkrasında, çiftçinin topraklan-
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dırılması için kamulaştırma yapılabileceğini ve 
toprak bedellerinin ödeme şeklinin de kanunla 
gösterileceğini Anayasamızın 38 nci maddesinin 
4 ncü fıkrası tespit etmiş bulunmaktadır. 

Görülüyor ki, Toprak ve Tarım Reformu ka
nun tasarısı tamamen Anayasanın doğrultusun
dadır, Anayasanın içindedir. Demokratik hu
kuk devletinin temel yapısını tespit eden Ana
yasamızın her kelimesine, 36, 37 ve 38 nci mad
delerinde ve diğer maddelerindeki her kelimesi
ne tamamen sadık kalarak hazırlanmış bir kanun 
tasarısı niteliğindedir. Müsaadenizle bir nokta
ya daha işaret etmek isterim. 

Mülkiyet hakkına getirilen sınırlamalar -
özellikle sadece tarım alpjnmda - sadece kolek
tivist ülkelerde olmamıştır. Kolektivist ülke
lerdeki sınırlamalar daha çok, hele başlangıçta 
mülkiyet hakkının ortadan kaldırılması şeklinde 
olmuştur. Mülkiyet hakkına sınırlama, kollekti-
vist olmayan demokratik hukuk devletlerinde 
de getirilmiştir. Çağımızın sosyal hukuk devle
tinin bir gereği olarak bu, bugün bütün demok
ratik ülkelerde uygulanan bir sistem olmuştur. 

Nitekim, bugün demokrasinin hakim olduğu 
bir ülke olan Milliyetçi Çin'de de tarım alanın
da bir uygulama getirildiğini görüyoruz. Çin 
Halk Cumhuriyeti var, Milliyetçi Çin var. Çin 
Halk Cumhuriyeti kolektivist sistemi benimse
miş. O, diğer alanlarda olduğu gibi tarım ala
nında da mülkiyet hakkını kabul etmiyor. Ama, 
Milletçi Çin demokratik bir ülke. Demokratik 
bir ülke olan Milliyetçi Çin'de bugün tavan 34 
dönümdür değerli milletvekilleri, 3,39 dekardır 
Milliyetçi Çin'de tarım alanındaki mülkiyet hak
lanır. tavanı. 

italya zorunluluk hissetmiş, mülkiyet hakkı
na tavan getirmiştir. Aynı şekilde, bizim komşu
muz olan iran'da, o da kendi ölçülerine göre bir 
sınırlama getirmiştir çıkarmış olduğu reform 
kanununda. 

Japonya tam demokratik hukuk Devletidir. 
Japonya'da da bu 30 dekar olarak tespit edil
miştir. Demek ki, mülkiyet hakkına miktar yö
nünden Japonya da sınırlama getirmiştir. 

Güney Kore; biliyorsunuz Kore, Kuzey Ko
re ve Güney Kore diye ikiye ayrılmış, biri kol-
lektivist sistemi benimsemiş, diğeri benimseme
miş. Güney Kore de tarım alanındaki mülkiyet 
hakkına bir sınırlama getirmiş. 
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Hindistan, Batı Pakistan; hepsi mülkiyet 
hakkında tarım alanında sınırlamalar getirmiş
lerdir. Ama, bunun yanında «Fransa'da yok» 
diyecekler, veya «Batı Almanya'da yok» diye
cekler. Olabilir. Zaten kanunlar niçin çıkarılır?.. 
Toplumun ihtiyacını karşılamak için. Eğer bir 
yerde zorunluluk hissedilmişse, tedbirler alınır, 
hissedilmemişse alınmaz. Bugün Almanya'nın 
veya Fransa'nın problemi bu olmadığı içindir 
ki, onlar tarım alanındaki mülkiyet hakkına sı
nırlama getirmemişlerdir. Ama bunun yanın
da, tam demokratik sistem içinde olan Milliyet
çi Çin, italya, Japonya gibi ülkeler ve diğerle
ri - biraz evvel saymış olduğum ülkeler - mülki
yet hakkında sınırlama getirmişler. Hem de ora
daki miktarlar, bizim getirmeyi düşünüdüğümüz, 
Büyük Millet Meclisinde, tasarımızda önerdiği
miz miktarların çok çok altında. Neden?... Çün
kü Japonya'da arazi kıtlığı var, daracık bir ada 
üzerinde yaşıyorlar. Tabiî ki, onlar bizim gibi 
geniş davranamazlar. Bizim arazi durumumuz 
daha müsaidolduğu için Türkiye'nin yapısına 
uygun olan bir sınırlamayı getirmiş bulunuyo
ruz tasarımızda. 

Bu konu burada direkt olarak öntedbirlerle 
ilgili olmadığı için bunun üzerinde daha fazla 
durmayacağım. Bu, zaten Geçici Komisyonda 
görüşülecek, orada en iyi şekli alarak huzurunu
za gelecek. 

Burada 7 nci madde ile ilgili olarak, yine 
kanunun esasına, temel felsefesine dayanan eleş
tirilerde bulundular Sayın Dağdaş. Fakat bu 
eleştirilerinin, şimdi de belirtmiş odu|*um gibi, 
Anayasaya aykırılık yolundaki eleştirilerinin 
haklı olmadığı kanısındayız. 36 - 37 ve 38 nci 
maddelerin hükümlerini okuduk. Bu maddeler, 
mülkiyet hakkına kamu yararı amacıyle sınırla
ma getirilebileceğini öngörmekte. Yine bu mad
deler tarım alanında topraksız veya yeter topra
ğı olmayan çiftçiyi topraklandırmak için tarım
sal mülkiyete sınırlama getirilebileceğini öngör
mekte. Bunlar bizzat Anayasamızda öngörül
müş. Biz, Anayasamızın emirlerini yerine getiri
yoruz. Anayasanın dışında değiliz, tam içinde
yiz ve Anayasanın emrindeyiz böylece. 

Aynı şekilde, mülkiyet hakkına bütün» demok
ratik ülkelerde ne zaman zorunluk hissedilmiş
se, tarım alanında da sınırlamalar getirilmiştir. 
Misallerini arz ettim; zorunluk yoksa tabi geti
rilmem. 
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Bu durumu tespit etmek üzere huzurunuza 
çıkmıştım. Saygılarımla. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Soru sorabi
lir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Komisyonda 

bu toprak reformunu hazırlayan Prof. Dr. Mü
layim dedi ki : 

«İtalyanlar iki sene içerisinde toprak refor
munu bitirdiler. Fakat ne toprağı alan, ne de 
toprağı alman hiç birinin - 17, 18 bin lira da 
kredi aldığı halde - toprağı da kalmadı; sanayie 
gittiler.» 

Komisyonda da belirttiğim gibi, italya'da 
«Flubereiningung» diye yeni bir sistemin içine 
girdiler. 

Sonra, Formoza bir askerî üstür. Bir askerî 
üste yeni yeni bir yerleşme vardır. Onu alıp, 
bin senelik Türkiye'nin ihtiyaçları Formoza'ya 
benziyor ve yahut da bir Mc. Arthur'un da Tür
kiye'yi işgal ettikten sonra gelip böyle bir ka
nun tasarısını yapması hususuna ns buyurulur? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Bu tabi, sorudan çok mütalaa oldu 
Sayın Başkan. Ama, ben yine bu mütalaaya ce
vap verme durumundayım. 

Bizim tasarımızın. hazırlanmasında Sayın 
Mülayim Gökalp çalışmış ve Hükümete bir ta
sarı taslağı sunan Komisyonda görev almıştır. 
Kendisi, Komisyonda konuşurken, italya'da bu
nun baştan uygulandığını, sonra buna ihtiyaç bu
lunmadığı noktasında zannediyorum bir fikir 
beyan etmişti. Tabi, italya'da sanayileşme iler
ledikçe toprak reformu da önemini kaybediyor. 
Biz de aynı şeyi tekrarlıyoruz. Türkiye'nin bu
günkü ihtiyaçlarını gözönünde tutarak bu kanu
nu çıkarıyorum. 15 veya 20 sene sonra sanayi
leşmiş bir Türkiye'de toprak meselesi başka tür
lü ele alınacak. Ama bu 15 - 20 seneyi Türkiye' 
nin sosyal barış içinde geçirebilmesi için, demok
ratik hukuk devletinin her türlü sarsıntıya kar
şı korunabilmesi için bu tedbiri almak zorunda
yız. 

Türkiye'de toprak üstünde nüfus baskısı var. 
Buna hal çaresi bulmak zorundayız. Daha evvel 
de arz etmiştim, sanayi alanında bir kişiye iş 
yaratabilmek için çok para harcamak lâzım. Ta
rım alanında bu kadara ihtiyaç yok, çok daha 
azına ihtiyaç var. Bundan dolayı ki, biz, sanayi-
leşirken bunu da bir arada yapmak zorundayız. 

Aynı şekilde, Milliyetçi Çin'in askerî üs ol
ması meselesi dışında, Milliyetçi Çin, demokratik 
hukuk devletini yaşatabilmek içindir M, toprak 
reformunu yapmıştır. Askerî üs olmasından do
layı değil, kendi bitişiğindeki dev bir kolektivist 
Çin topluluğuna karşı, kendi millî savunmasını 
tam gerçekleştirebilmek ve Milliyetçi Çin'de Çin
li vatandaşlara bütün imkânları sağlayıp onları 
devletlerine, milletlerine bağlı - daha çok dev
letlerine bağlı - hale, Milliyetçi Çin Devletine 
bağlı hale getirmek zorunluğu iledir ki, toprak 
reformunu gerçekleştirmiştir. 

Janponya Mc. Arthur'un işgalinden sonra 
yapmış, meselesi bambaşka. Japonya kendi ih
tiyaçlarından doğduğu için yapmış. Mc. Arthur 
emredip yaptıysa, Mc. Arthur gittikten sonra 
kaldırabilirdi. Bunu, toprak orada mahdut, ol
duğu için yapmış. 

Daha başka misaller de verdim. Yalnız, sa
nayileşmiş ülkelerle sanayileşmekte olan Türki
ye'nin sorunlarını aynı şekilde mütalaa edip 
«Almanya'da yok, Fransa'da yok» demeye hak
kımız yok. Fransa'da toprağını bırakana Dev
let tekaüdiye veriyor. Arazinin büyümesi zo-
runluğunu hissediyor. Ama, daha evvel başka 
tedbirler almış. Dediğim gibi biz de günün birin
de o yola gideceğiz. 

Arazimin toplulaştırması meselesi ayrı bir 
konu Sayın Dağdaş. Zaten bizim tasarımızda 
da arazi toplulaştırması ile ilgili gerekli hü
kümler var. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayım Şener, grup adıma mı söz 

istiyorsunuz? 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU 

ADMA AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Benden evvel konuşan Sayın Bahri Dağ
daş arkadaşımız, aslımda bu kanunun 7 nci mad
desi görüşülmesi ioabederken bu sevimli, kıy
metli arkadaşımızın icab olarak veyahütta gö
rüşü olarak konuşmalarımda biraz, daima fi
kirlerini çok yaymak ister ve yayarken de muay
yen bir istikâmete yaymayı şiar edinmiştir. 

Sayın arkadaşım evvelâ bir devreye çat
mıştır. O devrede meyve yetiştirilemiyormuş, hu
bubat yetiştirilemiyormuş ziraî mahsul yetişti
rilemiyormuş, hattâ yeteri kadar değilmiş. Doğ-
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rudur. Ama kendisi bilsin ki, o devir kendisi
ni ve beni yetiştirmek için, bugünkü devreye 
gelmek, liçim çaba sarf etmiştir. Kendisini Av
rupa'da, beindenizi Türkiye'de ve bu camiayı 
yetiştirmek için o zaman elbetteki bu çabayı 
sarfediyordu ve ziraî mahsulü belki ikinci de
receye bırakmıştı. Limon yetiştirmeyi, porta
kal yetiştirmeyi, elma, şeftali yetiştirmekten 
zeytin yetiştirmekten dalha önemli gördüğü 
için o zaman, Sayın Bahri Bağdaş ile Ahmet 
Şener'i veya benim gibi olan arkadaşları , ye
tiştirmeye çalışıyordu. Onun içini, onu Sayın 
Bahri Bağdaş minnetle ve şükranla anmalıdır. 

M E M E T KILIÇ (Gaziantep) — O devre
yi anmayacağız bir daha. 

AHMET ŞENER (Devamla) — O devreyi 
smmadıktan sonra, eğer o devreyi sen bilmesey-
din sınıfta kalırdın. Evet, o devrenin yaptıkla
rını söylediğin için sınıf geçmiş ve buraya ka
dar da gelmişsindir. 

Sayın Bahri Bağdaş arkadaşımızın elinde, 
bu Komisyonun emrinde, yani 81 Nolu Komis
yonda bir toprak reformu tasarısı vardır. Ken
disine müteşekkirim, bir emek sarfetmiştir, 
- liyakati da vardır - ve buraya getirmiştir. Ama 
içerisi; İçerisi eğer bu görüştüğünüz tasarıyı 
tetkik eder, Mr de iSayın Bıağdaş'ın tasarısını 
tetkik ederseniz; Sayın Bağdaş'm tasarısı te
zatlarla doludur. 

Anayasaya aykırı olduğunu söyler. Beraber 
söyleyelim; benden evvel pek liyakatle bu işi, 
hocası bulunan arkadaşımız Sayın 'Bakan ifade 
etti. Ama söylüyorum, 38 nci maddeyi veya-
hutta 36 ncı maddeyi beraber okuyalım: 

«{Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahip
tir.» 

Sayın Balhri Bağdaş da öyle söylüyor bura
da, bu tasarıda da öyle söyleniyor, «Bu (halk
lar ancak kamu yararı amacıyle kanunla sınır
lanabilir.» Sayın Bahri Bağdaş bunu teklif et
ti, Hükümet de bunu teklif etti. Bunun dışına 
çıkamazki. Çıksa, siz müsaade etmeyeceksiniz. 
Ama maden?... Sayın Bahrıi Bağdaş her çıktı
ğı zaman lügatında en bol bulunan illâ soldan, 
sağdan veyaihutta kol'hozlardan, komünistlikten 
bahsedecek. Sayım Bahri Bağdat'ın sığındığı 
Anayasanın 79 ncu maddesine ben de sığmıyo
rum. Çünkü hakkımdır, hakkıdır. Burada söy
ler. Ama söylerken, bir Hükümet bir tasarı ge

tirecek.. İstirham ediyorum kendteüns soruyo
rum; Türkiye'nin bu konuda liyâkati mevcut
tur. Sayın Bahri Bağdaş, bu memlekette top
rak ve tarım reformu yapılmadan bu memle
ketin ziratte kalkınmasına emin midir, söyle-
yelbilir mi bunu? 

ıSeneletrce Bakanlığını yapmış olduğu o mües
sesenin kıymetli elemanların, bu memleketi bir 
tarım ve toprak reformu kalkındıracak diye 
2 ibin yıllık makro hedeflerini icabettiren pro
jeksiyonları yaptırıyordu. Neden yaptırıyor
du?.. Bu memlekette bulunan plan ve programa, 
toprağa bu nüfus baskısını biz, şehire akımı 
durdurmak ve köyde muhafaza edebilmek içim 
ancak ona toprak vermekle olduğunu beraber
ce münakaşa ettiğimiz ve konuştuğumuz gün
ler vardı. Şimdi neden bir polemiğe kaçıyoruz 
da; toprak reformu Anayasaya aykırıdır, ön-
tedbirler Anayasaya aykırıdır, bu maddeyi 
kaldıralım, tavan yoktur.. Sayın Bakan saydı; 
Japonya'da, İran'da, Hindistan'da, Formoza'da, 
Kore'de, her yerde tavan gösterilmişti. 

Kendisi «Toprak yok» diyordu. Akşam TRT 
televizyonunda verilen bir görüşmede de ver
dim: Resmî rakamlara göre bugün Türkiye'de 
51 milyon dönüm arazi mevcuttur. Bunu toprak
sız ailelere tevzi ettiğimiz zaman 651 12;0 aile
yi topraklandırmak mümkün, Eğer bumu az top
raklıya verdiğimiz zaman, 8 800 - 0 OO'O aileyi 
topnaklanıdırmak mümkündür. Hani kendileri 
«yoktur» diyordu, «Toprak yok, kimseyi toprak-
landıramayacağız» diyordu. 

Mulhterenı arkadaşlarım, burada teknik bir 
arkadaşımızın kalkıp bu Bakanlığın 4 sene me
suliyetimi şerefle kabul etmiş ve vazife gör
müş olan bir arkadaşımızın, Toprak Reformu
nun Öiîi'tedlbirler Tasarısına veya Toprak ve Ta
rım Reformuna karşı çıkması mümkün değil
dir. Kendisi; bir tasarı hazırljadı ve burada, «Ta
rım Reformu» diyor. Peki, Anayasanın bu mad
desini eğer ona bina ettirmezsen, sen bu Top
rak Reformunu nasıl teklif edebilirsin. İtal
ya'yı soruyor. Kendisi yazıyor: 

«İçlerinde yalnız İtalya, Toprak reformu ya
parak, kamulaştırma ve toprak tevziini yapmış
tır.» Kendisi bahsediyor ve peşinden de ilâve edi
yor. Ama kendisi de bilmelidir ki, İtalya'da top
rak reformu bitmiştir; bittiği içinde ondan vaz
geçmiştir. Sanayileşme çok süratle inkişaf et-



M. Meclisi B : 126 13 7 . 1972 O : 1 

mi'ştir. Köyde o baskılı olan nüfusu tutmak im
kânına sahip değildir. «Şimdi işletmeler büyü
müştür» Doğru. Türkiye'de evvelâ, 3,5 milyon 
ailenin topraiklanidırılmasını temin edemeyece
ğimiz ortadadır. Ama, bu 3,5 milyona toprak ve
remeyeceğiz, diye 1 veya 1,5 milyonunıa verme
yelim mi? Elbette ki, onlara da vermeye mec
buruz. Ondan sonra bu baskıyı kurtaracağız ve 
Allalh nasip ederse, bir kısmını sanayie akta
racağız. O zaman, biz de bu işletmelerin bu dar 
kısmından, belki daha geniş bir kısımına gide
ceğiz. 

Neden, bir toprak reformu veya kooperatif
ten bahsedildiği zaman derhal «kolhozlar veya 
Rusya» misal gösteriliyor. Kemdi şeylerinde var
dır. Bu memleketin... 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Kolhoz işi 
tehlikeli de ondan. 

AHMET ŞENER (Devamla) — İstirham ede
rim arkadaşım. Size sevgim vardır, dinleyiniz. 
biz arkadaşımla beraber burada bir diyalog 
kurmuşuzdur. Buradan elbette tenkit edece
ğim. Her şeyden evvel, burası bir fikir yeri
dir, serbest bir kürsüdür; tüzüğe ve ıSayın Baş
kana bağlıdır. Söz istersiniz, konuşursunuz. 
Ben de cevabımı alırım. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Şener Bey, 
Rusya misali tehlikeli olduğu için, ondan bah
sediyoruz. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Arkadaşım, 
bu memlekette biz fikrin olduğu yerden fikri, 
sanayiin olduğu yerden sanayiini alacağız. Bu 
memlekete kendisi daihi Sonora Buğdayını, Ame
rika'nın buğdayını getirdikleri zaman, bu mem
lekette en iyi tohum olduğunu ilân etmişlerdir. 
Bunun, için horon yapıyordu arkadaşımız, şe
refle yapsın. Ama, «Bezestiya buğdayı, Rus buğ
dayıdır» diye; kendi üretme çiftliklerinde se
nelerce bu milletin parasını vererek denemesi
ni yaptığı ve Orta Anadoludaki deneme neti
cesinde 270 kilo buğdak aldığı hailde, «Aman, 
aman, siz orada bunu denemeyin» demiştir. Ne
den? Orta Anadoludaki vatandaşımın tarlasın
dan bugün 80 - 100 kilo alacağım. Rusya'dan 
tohum geldi ve «Rus tohumudur» diye, yani çu
valların* içinde komünistlik mi buraya getiri
yordu. İstirham ediyorum. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Gelir, ge
lir.... 

AHMET ŞENER (Devamla) — Gelirse seni 
bulur, beni bulmaz. O kadar. (O. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Vallahi ge
lir, sizi bulur. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Ben kork
mam. Ben kendimi bilen kişiyim. Benim gibi bi
len vatandaşlarım da korkmayacaklardır. (C. 
H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) O kadar. 

MEHMET KILIÇ (Gıaziantep) — Korktuğun 
için mi bu kadar bağırıyorsun 

AHMET ŞENER (Devamla) — Şüphesi olan 
korkar... O kadar. 

Ülkemizde yapılması gerekli tarım ve top
rak reformu, reformla ilgili hukukî temeller 
ve sayıyor: Anayasanın 11, 36, 37, 38, 40, 41, 
51, ve 131 nci maddelerini sayıyor. Kendileri
ne soruyorum: Bu gelen Toprak ve Tarım Re
formu veya öntedbirler tasarısı, bu sayılan 
maddelerin hangisine aykırıdır? Aykırı değil
dir. Kendisi ve bendeniz hukukçu değiliz. Fa
kat, anayasacılar, hukukçu arkadaşlar - tüzü
ğün icabı olarak - Komisyonda bu gelen tasa
rının Anayasaya aykırı olmadığını tespit etti
ler ve bunu bir karara bağladıktan sonra hu
zurunuza getirmişlerdir. Ama arkadaşımız bu
nun Anayasaya aykırı olduğunu söyleyebilir, 
çünkü serbesttir. Yalnız, Anayasaya aykırı ol
duğunu ifade ederken, başka yollara tevessül 
edip, memleketin bu hassas konusu üzerinde 
gölge düşürmeye hakkımız yoktur. 

Bu memlekette elbetteki, biz bir Anayasa
nın teminatı altında hukukun icaplarını ye
rine getiriyoruz. Kim getiriyor? Bu Meclis ge
tiriyor. Anayasaya aykırı olursa veya yanlış
lıkla Anayasaya aykırı çıkarsa, Mecliste arka
daşlarımız - Anayasa Mahkemesi vardır - buyu
rur, Anayasa Mahkemesine giderler. Gayet ta
biî, bu hakkınızdır. Bu hakkı biz sizden almı
yoruz ve alamayız. Bu hak sizindir. Anayasa 
Mahkemesine gidebilirsiniz. Ama, şimdiden bu
na gölge düşürmeye hakkınız yoktur. Bunu söy
lerken de başkalarına tân etmeye hakkınız yok
tur, onu söylemek istiyorum. 

KUBÎLAY İMER (Konya) — Sayın Şener, 
oylarla bu Mecliste ne ayıpların örtüldüğünü sen 
de bilirsin, biz de biliriz. 

AHMET ŞENER (Devamla) — O, Meclisin 
bileceği iştir. 
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Sayın Bıahri Dağdaş arkadaşımız, teklifin
deki 16 ncı maddesinde «Tahdit yok» diyor, fa
kat kendisi koydu: «Yeter gelirli işletme tip
lerimin tespiti...» Aynısı yine var, Anatoprak Re-
formunldıa var. Yalnız burada bir,yanlışlık var
dır, bir rakam hatası da olabilir. Gerekçesinde 
15 ton, diyor, Bir aile işletmesi 15 ton gelir te
min edecek. Buma da esas 16 ncı maddede «30 
ton» diyor. Bilmiyorum; ya 15'i kabul edecek 
veya 30 'u; omı bilmem, arada fark vardır. Ama 
tahdit koymuş. Yani Ahmet Şener'e diyor M, 
«ISen aile işletmesi" olarak 15 tonla idare ede
ceksin.» Sana bu kadar taihdit koymuyordu, 
diyor. Yani demek ki, 40 - 50 tonu bırakın di
yordu. Bu memlekette bırakın 50 ton yapsın da, 
ihracat yapalım. Şimdi neye bırakmıyor? Ken
disi yapıyor. Tasarı kendisinin, imza da kendi
sinindir: «Konya Milletvekili Balhri Bağdaş.» 

(İstirham ederim; yani bir şeyi söylerken, 
Sayın Hükümet te onu getirdi. 'Sayın Hükümet 
te, Anatoprak Reformu Kanununda bu tahdidi 
getirmiştir. Düşünümüz, memlekette bu kadar 
topraksız çiftçi ve fakirin olduğunu, burada
ki gerekçe yazıyor. Arkadaşımız bilerek yazdı. 
Ama onlara toprak vermeye kalkışıldığı zaman, 
tavanı koymayın. Tavanı koymadıktan sonra, 
biz bu toprağı nereden bulup ta, kime verece
ğiz? iSöyler mi bunu bana arkadaşım? Bu top
rağa elbetteki bir tavan koyacaksın ki, emtan-
sif bir ziraat sistemini daima savunurken, bi
rim sahadan azamî istihsal yapabilmek için, 
evvelâ tahdit koymaya mecbursunuz. Gübre
leme ilaçlama ve sulama yapacaksınız; teknik 
ve bilgi vereceksiniz. İyi tohumluk, iyi damız
lık hayvan vererek; bir ziraî aile işletmesi ku
racaksınız. Ona diyeceksiniz ki: «ISulu da şu ka
darla çalış, istihsalini artırmak için ben sana 
kredi de vereceğim.» 

Kooperatifi kabul etmiyor. Halbuki, bura
da var; Kendisi «kooperatiflerle kalkınır» diye 
burada var. Bu memleketin kalkınması koope
ratiflere bağlııdır, diyor ve orman içi köylerin
de bilhassa kooperatifi tavsiye ediyorlar. 

KUBÎLAY ÎMER (Konya) — Demokratik 
kooperatiflerle... Devlete bağlı kooperatiflerle 
değil. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Biz de, «De
mokratik kooperatiflerle» diyoruz; «Antide
mokratik» demiyoruz ki... öküzün, altında buza
ğı arıyorlar. 
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BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim. 
AHMET ŞENER (Devamla) — Şimdi bakı

nız, sayın arkadaşım «Demokratik kooperatif
lerle» der. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşıma cevap ver
mek isterim. Bu memlekette hangi kooperatifi
miz antidemokratiktir? Tarım - Kredi koopera
tifleri imi, Köy Kalkınma kooperatifleri mi, hay
vancılık veya su kooperatifleri mi antidemok
ratiktir? 

Kıymetli arkadaşım Sayın Bıahri Dağdaş ile 
Sayın Naki Bey arkadaşımla da iftihar ede
rim. Topraksu kooperatifleri muvaffak ol
muş kooperatiflerdir; bunlar (antidemokratik 
mid,ir? Geçen gün de söylediim; Sayın Bıahri 
Dağdaş, pancar kooperatiflerinin çoklarımı, 
bilhassa Konya'da bir haylisini kurmuştur. 
Onlar antidemokratik midir. Orada, «Siz pan
car kooperatifine girmedikten sonra, pamcar 
ekemezsiniz; tohum, kredi ve gübre alamazsı
nız.» diyor. Sayın Hükümet te diyor ki; «Ben 
sana toprak verirsem, toprak kooperatifine gi
receksin.» Bunun «Kolhoz» ile ne alâkası var? 

Anatoprak Reformunda diyor ki, «Müdür 
Devlet tarafından tayin edilir». Buraya gelir, 
Komisyonda bir önerge verir, bizi ikna eder. 
Biz de o fikrini beğenir, onu çeviririz ve «se
çimle yapılır» deriz. Buna, demokratik koopera
tif olmasına ben de taraftarım. Eğer «koopera
tif müdürü Hükümet tarafımdan, tayin ediliyor» 
diyorsa, Fiskobirlik, Çukobirlik antidemokra
tik midir de, umum müdürü buradan tayin edi
liyor? Demokratik kooperatifler, demokratik 
sistem ve demokratik repim hususunda - en 
azından bütün arkadaşlarım kadar - bendeniz 
de aynı kanatteyim. Ama lütfediniz M, burada 
bir kanun görüşülürken, siz «Antidemokratik
tir bu. Kolhoz'dur bu. Şimal rüzgârları esiyor.» 
diyorsanız. Cebennemin dibine «Şimal rüzgâr-
laırı»... Neye? İstirham ederim, «Şimal rüzgâr
ları» derken, ne kastediyorlar, laulamıyorum. 

Bunlarla beraberiz, aramızda bunda bir fark 
yoktur. Bir tarım mühendisi ile iki tanım mü
hendisi arasında bu ka|dar fark olamaz- Eğer 
herkesin biyografisini burada ortaya koymuş 
olsak... Zaten şimdi köylü olmak, moda oldu. 
Ama ben o köyün modasındayım. İstirham ede
rim kendisinden; bu işin sözcülüğünü yapar
ken, Grupum adına konuşurken, ben rahat ra-



M. Meclisi B : 126 13 . 7 . 1972 O : 1 

bat konuşuyorum. Fakiri düşünmeyi öyle bir 
Shale getirdiler ki, burada fakiri düşünmek, 
suç olur gibi oldu. Neye? Zenginden bahsetti
ğimiz zaman şerefyâb oluyoruz da, fakirin fa
kirliklerinden bahsedersek neden kötü oluyor, 
neden? Toprak ağasından bahsederken tamam. 
Peki, topraksızdan, topraksız olandan bahset
tiğimiz zaman neden kötü oluyor? 

Muhterem (arkadaşlarım; bu oturumda bu 
madde hakkında şimdi söz almak istemiyor
dum. Fakat öyle bir hale getirildi ki, cevap 
vermeye ımecbur kaldım ve bu cevaplarımla da 
arkadaşımı kırmadığıma kaniim. Ama arkada
şımdan istirham ediyorum: Kendisi konuşurken, 
gruplar hakkında lüzumlu veya lüzumsuz siöz et
tiler. Ben fikirlerine daima hürmetkarım. Fa
kat gelen kanunlara, gruplar ve arkadaşlar ola
rak - ne olursa olsun - hepimiz sahibiz. Elbet
te değişiklikler olacaktır. Ama Bunları yapar
ken, istirham ediyorum: Bunum, dışında, yani 
Tüzüğün ve Anayasanın dışına itmeye, reji
min dışına hiçbirimizin hiçbirimizi itmeye hak
kımız yoktur. 

Bu memleketin rejimine hepimiz birbirimiz
den üstün olarak saygılı olduğumuzu ifade edi
yoruz. Elbette Bahri Beyin veyahut ta başka 
grupların proigramları başkadır. Benâım bu mem
leketin gerçeklerini savunma şeklim, programı
ma bağlıdır. Programım, Anayasa teminatı al
tındadır, kendisinin de programı Anayasanın 
teminatı altındadır. Bunları söyler ve savu
nurken, elbetteki bu hükümlere sadık kalma
ya mecburuz. Ben, kendisi programını savunur
ken, beğenmediğim taraflarını tenkit ederim; 
o 'da bende beğenmediği tarafları tenkit eder. 
Ama ben, bir fikre, bir kanuna taraftar oldu
ğum zaman, «Sen şu niyettesin» derse, ona «Ha
yır». Bu konuda, rejim konusunda bu memle
kette, «Evet». Elbetteki biz savunuyoruz. Bi
zim prensiplerimiz, Anayasamızın teminatı al
tında meclislerimiz, seçim bildirgemiz ve buna 
aidolan bütün programlarımız vardır; sizin dıe 
var. Onlara, biribirimize saygılı olmaya mec
buruz, Anayasanın dışına çıkmadığı müddet
çe. Anayasanın içindekilere evet, amıa sen ka
nunu müdafaa ederken veya savunurken mad
denin kaldırılmasına itiraz ettiğim zaman ver
diğin önerge gerekçe olarak benim omuzları
ma asla, benim fikMerdmin üzerine asla, bu 
konuyu kondurmak mümkün değildir. 

Sayın Başkan, benim maruzajtım bundan iba
rettir, saygılar arz ©derim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dağdaş, biraz 
evvel işaret etmiştiniz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ben de 
söz istiyorum Başkanım. 

BAŞKAN — Tamam efendim kaydettim. 
MEHMET NEBÎL OKTAY (Siirt) — Betn 

daha evvel grup adına s'öz istemiştim iSayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim biraz evvel bir yetki 
belgesi ibraz ettiler, grup adına konuştular, tek
rar söz istediler zannediyorum grup adına. 
Grup adına mıdır Sayın Bağdaş? 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Evet Sayın Baş
kan grup adına. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Şener konuşurken başlangıcında işa

ret ettiler, hatta arkadaşım buradan beni uyar
dılar Sayın Dağdaş'm söz istediğini söze baş
lar başlamaz, sonradan tekrar kalktılar ayağa 
ikinci defa aynı sözü tekrar istediler. Onun için 
ilk isteyişinin farkında olmadınız. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar, benden sonra söz alan 
değerli Devlet Bakam İlhan öztrak ve değerli 
meslekdaşım Trabzon Milletvekili Sayın Ahmet 
Şener arkadaşım benim de bazı şeylerde aynı 
fikirleri savunduğumu, fakat kanun tasarısı 
gelince polemik yapıp Rusya ile rejimimizi mu
kayese ettiğimi ifade ettiler. Bu mealde bir sa
taşma oldu, ondan sonra da ben demiştim ki, 
hür ve açık ekonomiye dayalı demokratik mem
leketlerde toprağa, mülke tavan koyan tek bir 
millet yoktur demiştim. Bunun karşılığında sa
yın Devlet Bakanı burada Hindistan toprak re
formundan bahsettiler, Pakistan toprak refor
mundan bahsettiler, İran toprak reformundan 
bahsettiler. Halbuki ben daha başka toprak re
formları da söylemiştim. Meselâ Irak toprak 
reformu da var, Suriye toprak reformu da var, 
Yugoslavya toprak reformu da var. ilmî litera
türde toprağa tavan koyan kolektif bir görüşün 
içine itilen şeylerin adına reform denmiyor, ih
tilâl deniyor, ziraat ihtilâli deniyor. Kitapta 
öyle, bu kitap da elimdedir, siz de biliyorsunuz, 
tanıyorsunuz bunu, şöyle açıyorum 23 ncü say
faya bakıyorum bu demin söylediğim isimleri 
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sıralıyorum size. 25 tane sizin gibi profesör ta
rafından yazılmıştır bunlar, buradadır agra re-
volution diyor, Almancası osteuropa Şarkî Av
rupa da agra ihtilâli diyor, ziraat ihtilâli diyor. 
Kimdi yapanları diyor? Başta Lenin'den bah
sediyor kitabın içinde, arkasından deniyor harp 
sonrası diyor Polanya iştirak etmiş 50 ilâ 100 
hektar tavan konmuş. Çekoslavakya 50 dönüm 
demiştir, aynen yazıyor burada. Romanya 50 
dönüm demiştim, aynen yazıyor. Macaristan 
20 ilâ 50 hektar demiştim aynen, Yugoslavya 
35-45 hektar demiştim aynen yazıyor, fakat 
altında da diyor ki, bunlar diyor, mecburî koo
peratifçiliğe tabi tutuldu 1910'dan sonra o mec
burî kooperatifçilik bunları getirdiği istasyonlar 
kurdu, araç istasyonları kurdu, şu istasyonları 
kurdu, bu istasyonları kurdu ondan sonra da 
boğaz tokluğuna çalıştırdı diyor burada. Lite
ratürün de ismini veriyorum ikinci bir literatür 
de çıkaramazsızm ve bütün garp dünyasındaki 
görüşler, hattâ bizim getirdiğimiz toprak en
deksleri dahi bu görüşün ışığı altındadır. Hepsi 
burada var, yazılıdır. Ben bilmediğim bir şeyi 
mutlâJk surette etüt etmediğim bir şeyi Yüce 
Meclisin huzuruna getirmem, mümkün değil bu. 
Toprağa konuldu mu adı ihtilâldir, reform değil
dir, adı ihtilâldir onun, - böyle diyor ben de
miyorum, ilmî literatür diyor işte 22 nci sayfa 
okudum. Agra revojution Ostocuropa diyor. 
Şimdi bir hususu belirtmek isterim, Sayın Şener 
benim için burada bir devri kötüledi dedi. Haşa, 
bir evvelki Meclis konuşmam elimde, Sayın 
İnönü'yü burada gördüm memleketin geleceği
ni bazı rakamlarla belirttiğimi, Sayın Kemal Sa
tır Ziraat Odaları toplantısında ifade etti, Sayın 
İnönü bir zamanlar demişti ki, 500 bin ton pa
muk, bu bir temennidir, bir devlet adamının te
mennisidir, 50 bin tonluk 70 bin tonluk bir 
üretim varmış, fakat 500 bin tonluk bir hedefe 
ulaşırsak pamukta büyük bir ferahlık duyaca
ğız demiştir. Bunu belirtmek istedim Sayın Şe
ner. Bakın buradadır, okuyorum ve onu da Al-
laha şükür dedim Sayın İnönü da hayatta iken 
2,5 milyon tonu' gördü dedim, Kötü mü dedim? 
Bunda bir devri kötülemek var mı? Doğrudur, 
harpten çıikmıştık, elmamız yoktu, portakalımız 
yoktu, muzumuz yoktu, buğdayımız yetmiyor
du, tavuk etinin suyunu komşuda pişirse içi
mizi çekerek seyrediyorduk, bunlar da vakıa 
idi. Ama bugün aldık onu taa nerelere götür-

I dük, bunlarda bir vakıa. Şimdi ben tavan kon-
masmdaki sebebi araştırırken, teknik sepeleri, 
ekonomik sebepleri araştırırken acaba o günle
re doğru mu gittik ki, buna tahdit konuyor, 
kamu yararı ortadan kalktı deniyor. Kamu ya
rarı meselesi var mülkiyette bunu isbadetmek 
için Yüce Meclisin huzurunda ekonomiye nere
den başladık, nereye geldik onu belirtmek için 
bunları ben ifade ettim. Bilmem ifade edebil
dim mi? Benim kanunuma gelince 30 tondur, 
gayet tabiî benim imkânlarım, Hükümet gibi 
zengin değildir, daktilo hatası olmuştur, ben 
taban koymuşum taban. Benim kanunumda ta
van göremezsiniz Sayın Şener, yoktur. Tava
nım ekonomik ünitelerdir, ekonomik dimensi-
onlardır. Aramızdaki fark bu ve ne demişim? 
Demişim ki; Hükümet isterse 60 tona da çıka
rır, Hükümet isterse 90 tona da çıkarır asgarî 
büyüklüklerini. Misal verdiğim zaman da Ortak 
Pazardaki konulan tabanı dedim, tavanı verme
dim. Ortak Pazarda yok öyle bir tavan, yok de
dim ve entegrasyon da yok dedim. Ondan son
ra da projeksiyonumdan bahis edildi. Doğru
dur, Türkiye'de daha flurbereinigung ön çalış
maları başladığı zaman havza amenajmanlarına 
büyük ölçüde ağırlık veren program şu sıra
larda oturan Adalet Partisinin progoramıdır. 
Ben o zaman onların bakanı idim, ilmî idi o 
görüş, doğruydu. Onu ilmî olarak isbadettim, 
ben onu getirdim. Şimdi çantamdadır, gösteri
rim, kanun tasarısının hazırlanmasında o prog
ram nasıl ki, Sayın Ahmet Şener kendi partisi
nin programını savunuyorsa ben de bu kanunu 
hazırladığım zaman o zaman mensubolduğum 
partinin programını savunmuşum. Bugün de o 
programa sadığım, benim partimde de. o prog
ram vardır. Ben oların ilmî olduğunu isbadet-
mişimdir. Şimdi meseleyi şuraya getiriyorum 
Sayın Şener, siz değindiniz de onun için söylü
yorum. 

Sayın Şener ben size bir şey söyleyeyim, 
ben şeker sanayinde, kolektif çalışmanın mut
lak karşısında olan bir meslektaşınızım, iyi bi
lirsiniz. Bakın size söyleyeyim, Doğu Anadolu' 
da yeni fabrikalar kuruldu, büyük ölçüde bu
rada pancar bitmez sloganı yayıldı. Doğu Ana
dolu milletvekili arkadaşlarım buradadır ve se
bep olarak da çekü gücünün noksan olduğunu, 
tarla işleme tekniğinin bu yüzden pancara lâyık 

I bir şekilde olmadığını ileri sürdüler. O zaman 
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200,'e yakın zeto traktörleri aldılar dört fabri
kaya aldılar, emrine verdiler, gidin köylü tarla
larını sürün. Bu olmaz dedik, köylü bunu sür
dürmez. Bu traktörleri götürdünüz mü elimiz
den tarlaları alacaklar derler. Bu o bölgenin 
halkının en büyük düşmanıdır diyen kardeşim
dir. Beni memur etmişlerdi, gitmişim o trak
törleri satmışım ucuz fiyatla 3 bin liraya, 5 bin 
liraya halka intikal ettirmişiz, yeniden kredi 
açtırmışız şahsi mülkiyet altında sadece Suşshri 
içine bir sanede 35 tane traktör girmiştir. Koo
peratifçiliği ben bu anlamda anlıyorum. Komis
yonda da söyledim, burada da söyledim, temel 
felsefesi raiffeissen'e dayanan hür düşünen, hür 
karar veren bir kooperatifçiliğe evet, ama şu 
kanunun 73 ncü maddesindeki kooperatifçiliğe 
hayır diyorum ve buna dayalı olan bir toprak 
tevzii ve buna dayalı olan - ki burada literatür
de öyle diyor - 'ilimdir bu. 25 tane profesör bu
radadır gelin okuyun diyor ki : «İlimde mül
kiyete, ziraatte tavan koyan sistemin adına ih
tilâl denir reform denmez,» O inancın içinde
yim, Avrupa entegrasyonu da bu İnancın için
dedir. Avrupa'daki gelişmiş milletlerdeki bü
tün ekonomik seyri benim milletim de takibe-
diyor. Takip ettiğini ispat ettim, taban fiyat 
politikamızda, gübre politikamızda birim saha
dan azamî verim, azamî gelir diyorum çünkü 
entansite ile azamî gelir ve azamî verimi birbi
rinden ayıralım. Bir işletme fevkalâde entansif 
olur ama içindeki adamlar sübvansiyon götür-
medin mi aç ölür. Ekonomik olmensiyonu ona 
göre ekonomik divisyona göre götürmedin mi 
aç ölür. İki yol var, hattâ üç yol var. Ekonomik 
büyüklükler tespit edilmediği takdirde asgarî 
tabanları tespit edilmediği zaman ya sübvansi
yon vereceksin onu insan haysiyetine yakışır 
bir şekilde geçindirmek için, veyahut ekonomik 
işletme büyüklüğünü artıracaksın gelişen tek
nolojinin İçinde. Üçüncü bir yol da vardır ki, 
burada ne sübvansiyon çalışıyor; ne ekonomik 
dimenşiyon vardır, bunun adına da Sovyet blo-
ku altında ne de maliyet fiyatları vardır. Bu
nun adına da mecburi kooperatifçiliğe dayanan 
ziraî ihtilâller deniyor, ben de onu İfade ettim. 

Şimdi projeksiyondan bahsettiniz, doğrudur. 
Türkiye potansiyeli havza amenajmanı. Havza 
amenajmanma dayanan toprak varlığı, mutlak 
orman sınırı, mutlak mera sınırı, bunlar için ala
cağım ekonomik tedbirler, milletle olan ilişkiler, 

Miçelli Kanunu, verimlilik kanunu, iklim ve 
ekolojik hususiyetleri, ekonomik gücünün mil
letle, çiftçi İle olan münasebetlerimizi dikkate 
alarak varmış gibi kabul ederek projeksiyonlar 
öyledir, projeler değildir. Türkiye ne üretebi
lir, niçin bunu yaptı? Tıpkı bugün Ortak Pazar 
milletleri, bütün medenî milletler de bunu yapı
yor. 80 milyon Türkiye olduğu zaman aç mı ka
lacağız? Gübreye hangi ölçüde ihtiyaç duyula
cak, bunu hesaplayacaksın, tedbir bu. Bugünkü 
mevcut tohum ıslaha tabi tutulmadığı müddet
çe üretim seviyesi nereye gidecek? Kışın yağan 
yağmurları değerlendirmeyip bol hayvan yemi 
üretmedikçe süte, ete hasret mi kalacağız? 

İşte bunlar tedbir, projeksiyon onlar. O 
1 200 kişi, Allah bin kere razı olsun, büyük öl
çüde gayret sarfetmiştir, iyi bir eserdir. Ama 
mutlak katiyet ifade eden değil; ama bir fikir 
verendir. Bezestiya buğdayı da, Meksika buğ
dayı da bu görüşün ışığı altında bütün karşı 
gelmelere karşı inisiyatifimi kullanıp getirdiği
mi hatırlarsın. Mutlak manada ben getirdim 
onu. Hatta ayçiçeğini dahi, bilirsin Vilmorin' 
den 15 kilo gelmişti, onun dışında o da dejene
re oldu, Yeşilköy Araştırma Müdürünü Rus
ya'ya gönderdik, ayçiçeği getirdi; ıslâh etmiş
tir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Niye Rusya' 
ya gönderdin? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Ha, şimdi 
niye? Seninle, aynen senin gibi düşünmüyorum. 
Rusya'dan korkmak, hani sen dedin ya; ben 
sözü oraya getiriyorum. Ben sözü oraya getiri
yorum, oraya; «ilmin vatanı olmaz» sözüne ge
tiriyorum. Yani demek istiyorum ki, tereciye 
tere satma. İlmin vatanı yoktur, ilmi olan yerde 
evet; ama sistem, rejimle ilmi ayrı ayrı müta
laa et. Nixonla Padgorni de görüşüyor, bulu
şuyor, ziyaret ediyor. Bu demek midir o da ora
ya olacak? Yani iki avuç ayçiçeği getirdik diye 
ben de o görüşün içine girdin, diye bir müta
laayı serdetmek burada her ha/de yersiz olur. 

Şimdi geliyorum italyan tarım reformuna: 
italyan tarım reformu bitmemiştir, iflâs etmiş
tir. Bir balon olduğu, hür dünya için, ilmî ola
rak ta söyledim, Bedford Üniversitesinde bir 
üniversite profesörünün konferansını da Ko
misyonda aynen bütün açıklığıyle verdim. [Bi
zim için büyük bir ışık tutmuştur. Toprak re-
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formu değil, hatta nitekim 1972 yılında Roma' 
da yapılan Tarım Bakanları toplantısında top
rak reformu terminolojisi ortadan kaldırılmış
tır, tarım reformu terminolojisi, flurbereinigung 
terminolojisini esas aldığını Komisyonda da, 
Yüce Meclisin huzurunda da kanunun tümü 
konuşulduğu zaman arz etmiştim. Neden?. Ta
van konduğu zaman adma ziraî revolusyon, 
ziraî ihtilâl dediğimi de burada dokümantas
yona dayalı olarak arz ettim. 

Ekonomik tekamüllerde hiçbir zaman hiçbir 
millet sanayisini yerden bitirmemiştir. Hep 
ziraattaki politikasını o ölçüde tutmuştur ki, 
geliri artırdığı müddet oranında sanayisini ge
liştirmiştir. Bizim milletimizin de yaptığı odur. 
Biz Ortak Pazarın kurulduğu bünyenin için
deyiz. Biz de Ortak Pazarın bugün geldiği bün
yeye ulaşmamız için o pazarın tatbik ettiği sis
temi gübresiyle, tohumuyla, yüksek verimli 
hayvaniyle, kooperatifleştirmesiyle, o nizam içe
risinde kooperatifleştirmesiyle oraya geleceğiz. 
oraya geldikten sonra 30 tonluk, 60 tonluk 90 ton
luk buğday tabanları da 160 tona, 170 tona çıka
caktır ve Türkiye sanayiinin de ancak ziraat
taki safî gelirin artmasıyle mümkün olduğu bir 
vakıadır. Yoksa 15 bin lirayla dondurulmuş 
toprakla bir edilmiş bir ziraî bünyeden sanayi 
doğacağını ümidetmek hayaldan başka bir şey 
değildir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — C. H. P. Grubu adma Sayın 

özgünıer, buyurun. 

C.'-H. P. GRUBU ADINA TURHAN ÖZGÜ-
NER (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

Tasarının 7 nci maddesinin müzakeresi bir 
ölçüde bu sınırı aştı ve grupların bir çizgiye 
gelip artık tasarının tümü üzerinde görüşmesi 
görüntüsüne getirdi müzakereleri. 

Ancak, yine de 7 nci maddenin sınırları içe
risinde bilahare durmak üzere bazı hususlara 
temas etmeyi gerekli görüyorum. 

Arkadaşlarım, şüphesiz 20 milyon hektar 
bir mülkün dağıtımını esas alan bir tasarı ola
rak takdim edilirse bu tasarı, başlangıç müza
kere noktası bakımından isabetsiz bir istikame
te götürür Yüce Kurulu Ve 53 milyon hektar 
Devlet arazisi dağıtıma tabi tutulmayacaktır 
iddiasıyle kürsüye çıkılırsa en son söylemek is

tediğini sayın arkadaşımızın en baştan açıkça 
ifade ettiği şeklindeki iddiamızı haklı kılar. 

Biz o kanıdayız ki, gerek bu öntedbirler ta
sarısı, gerek Anareform tasarısı, 52 milyon 
hektar Devlet arazisini toprak reformunun dı
şında bırakmayacaktır. Toprak reformunun dı
şında kalacağı şeklindeki iddia, tamamen kav
li mücerrette kalmaktadır ve havli mücerrette 
kalması şöyle bir yana, ancak burada bir saati 
aşkın bir zaman zarfında bunur üzerinde duran 
Sayın Bahri Dağdaş'm, bir tek delil ve madde
de bir sarahat gösterdiğini göremedik arkadaş
lar. Demek ki, kasıtlı desem biraz ağır olur; 
ama şüphesiz Komisyonda başlayan ve Yüce 
Mecliste devam eden bir davranışın devamıdır. 
bu ve bu davranış açıkça; «Toprak reformun
dan yanayız; ama...» şeklinde başlayıp, netice
de konuşmalardı tamamıyla toprak reformu
nun karşısında olduğunu - hiçbir şekil ve su
retle aksini söyleyemezler - fütursuz iddia eden 
konuşmacılar olarak görünmektedirler. Şimdi 
konuşmacılar olarak diyorum, cemî söylüyo
rum. Çünkü üzülerek beyan edeyim ki, gerek 
Komisyonda, gerek Yüce Mecliste daha açık 
bir şekilde toprak reformumun karşısına kişi
ler olarak değil, Demokratik Parti Grubu ola
rak çıkıldığı artık ayan beyan belli olmuş
tur. Şu veya bu partiyi suçlamadan söyleme
ye gayret ettik geçen konuşmalarımızda; ama 
artık açık söyleriz, toprak reformunun karşı
sında olmak ayıp değildir, yanında olmak ayıp 
değildir; ama şüphesiz benim kınadığım, 
toprak reformunun yanında görünüp de karşı
sında olmaktır. Gruplardan çok sözcüler ko
nuştu. Gruplardan konuşan sözcülerin hepsi 
kişisel görüşlerini veya grup görüşlerini bil
dirirken açık seçim beyan ettiler. Bazı grup
larda, gruplarına ters düşem; ama fikirle
rine saygıyı hiçbir zaman şüphesiz ihmal etme
diğimiz değerli arkadaşlarımız oldu. O görüş-
rüştedirler. Grup adına konuşmadılar; ama 
gerek grup adına, gerek kişisel konuşmala-
rıyle artık ayan beyan meydana çıkmıştır ki, 
Demokratik Parti, toprak reformunun karşı-
sındadır. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Bu getirilen tasarının.. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Top
rak reformunun tümünün karşısındasıpıız; tasa-
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rıyı bahane etmeyiniz. Konuşmalarınız tama
mını bir kere de gözden geçirdiğimiz zaman, siz 
mert bir insansınız Sayın Kubilay imer, çı
kıp burada karşısındayım diyecek bir insansı
nız, bunu yapınız lütfen. Yani sağ gösterip 
sol vurmayınız lütfen. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Bu tasarının umumu karşısında olduğumuzu 
mertçe ifade ettik. 

TURHAN ÖZGÜR (Devamla) — Ha edi
yorsunuz... Bunu kamuoyuna ilân ediniz. Yani 
sağ gösterip sol vurmayınız lütfen. 

Arkadaşlarım, toprak reformu Türkiye için 
gereklidir sözünde birleşiriz; fakat ne var 
ki, toprak reformumu hadi el değişmişken çı
karı verelim.... Katiyen yana olmayan bir grup 
karşısında hakikaten daha net oldukları için 
müteşekkiriz, ne var ki, kişisel görüşlerini be
lirten arkadaşlarımızın kendi gruplarına ters 
düşmemeleri iktiza eder. Diğer bazı gruplar 
için bunu söylemeyi de hakikaten gerekli gö
rüyorum. 

Arkadaşlar, şimdi aşırı solcu bir görüşle it
ham edilen bir iddia var : Aşırı solcular; 
«Bir toprak reformu yapın da nasıl yaparsa
nız yapın» derler imiş. Bunu Sayın Dağdaş 
söylüyor. Efendim, bunu biz müzakerenin 
başlangıç noktası kabul edersek, söyleyecek 
çok sözümüz var. Ya|ni demek isterler ki, top
rak reformu her ne şekil ve suretle çıkarsa 
çıksın aşırı solcunun ekmeğine tereyağı sürer, 
o istikâmette bir eylemdir. 

Bu böyle midir? Evvelâ asgarî müşterekte 
anlaşalım. Toprak reformu, aşın solcunun 
hakikaten her ne şekilde çıkarsa çıksın istediği 
bir kanun tasarısı mıdır? Yok arkadaşlarım... 
Ya aşırı solu iyi tarif etmekte anlaşamıyoruz 
yahut da bıynu kasıtlı beyan ediyoruz. Aşırı 
sol toprak reformunun hiçbir suretle yanında 
olamaz. Çünkü aşırı sol, mülkiyeti inkâr eden 
bir soldur, mülkiyete saygılı olmayan bir sol
dur ve o solun yanında olacak bu Yüce Mec
liste bir tek kişi yoktur arkadaşlanm Ve 
onu böylece tarif edecek ve takdim edecek bir 
sayın üyenin de bulunabilmesi azap verici
dir. Siz aşırı solu Yüce Meclis üyelerine böyle 
mi takdim edeceksiniz? Aşırı sol öylesine bir 
sol çizgidedir ki, mülkiyeti külliyen inkâr 
eder. Bunda anlaşamıyor muyuz? Anlâşamı-
yorsak, bu basit tarifte anlaşamıyorsak zaten 

kürsüde anlaşabilmemiz mümkün değildir. Tür
kiye'de artık bu?ıu bilmeyen kalmamıştır. 
Fazla kültür sahibi olmak gerekmez. Aşırı 
solun mülkiyet rejimini inkâr ettiği münakaşa 
götürmez. Siz diyorsunuz ki, mülkiyet getiren, 
mülk dağıtımını esas alan toprak reformu, her 
ne şekilde olursa olsun çıksın; aşın sol bunu 
istermiş... Yok arkadaşlarım... Bununla siz ken
dinizi ikna edemezsiniz va kamuoyu, böyle 
gayri ciddî konuşmaları, gayri ciddî iddiaları 
da şüphesiz samimî kabul etmez ve toprak re
formunun tabanını teşkil eden öntedbirler ta
sarısının çıkmasında da sebepsiz zaman kaybı 
olarak nitelendirir kamuoyu bunu. 

Arkadaşlanm, bu Ttriiyük toprak sahiplerinin 
kabahlati ne imiş?... Türkiye artık portakal ih
racı yapıyor, Türkiye artık buğday ihracı ya
pıyor; kabahati bu muymuş? öyle takdim edi
yor Sayın Dağdaş. Ankara'yı, İstanbul'u imar 
etmiş bu toprak ağalan; Türkiye'yi baştanbaşa 
demiryolu yapmış toprak ağalan... Vallahi bu
mu böylesine ciddî kabul edip münakaşanın içi
ne girmek istemeyiz; ama Türkiye'nin baştan
başa imar edilmiş olması, Ankara'nın, İstan
bul'un yapılmış olması hakikaten toprak ağa-
lariyle kabili izah ise, Türkiye'yi tanımamış ol-
miak şeklinde nitelendirirsem arkadaşım beni 
affetsinler. Yani Türk vatan sathındaki bütün 
imarın şerefini tamıamiyle toprak ağalarına, 
büyük toprak sahiplerine bırakıvermek, Türk 
Milletine 'hakikaten ters düşen bir tarif olur ve 
şüphesiz bunda benim arkadaşımın da dediğin
den uzaklaşmış olduğunu kabul ederim. Bu 
espri içimde söylememiştir; ama herhalde ko
nuşması isabetsiz olsa gerektir. 

Bu toprak ve taran adını verdikleri, şüphe
siz tarım tedbiri getirmediğini iddia ettiğimiz 
için tarım deyimini isab3Üi karşılamadık ta 
başitan beri; öntedbirler tasansmın doktrimer 
bir görüş yansıltttığı iddia edilmektedir. Bu iddia, 
komisyonlarda Birinci Nihat Erim Kabinesinin 
getirdiği tasanyı görüşen komisyonda ve ikin
ci Nihat Erim Kabinesinin getirdiği tasarıyı gö
rüşen komisyonda da yapıldı ve tartışıldı. 

Arkadaşlanm, o zaman işçi Partisinin dahi 
getirdiği tasanda buıgün Birinci Nihat Erim 
Hükümetinin getirdiği tasarıya uygun bazı 
maddeler olduğu iddiası ileri sürüldü. Ben o za
man söylemiştim, yine» söylüyorum; 'arkaldaşla-
nrnı, şüphesiz şu partinin bu partinin değil, bü-
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tün partilerin programlarını açm; bazısı çok 
açık, 'bazısı dolaylı olarak toprak reformundan 
veya tarım reformundan yana, görünürler. Bir 
İşçi Partisi günün birinde hakikaten geçtiğimiz 
dönemlerde buraya bir tasarı getirdi ve bunun 
bazı maddeleri bugün1 Hükümetlerin getirdiği 
tasarıya yakın ise, bu hakikaten Anayasamıza 
ters düşmeyen ve Anayasamızın öngördüğü 
37 nci maddenin emrettiği bir toprak reformu 
istikametimde, paralelinde ise; bunu, işçi Par
tisinden geldi diye istemezük kabilinden bir zih
niyetle şüphesiz karşı koymak isabetli bir ha
reket olmaz ve ben o zaman söyledim, işçi Par
tisinin bu memlekette şüphesiz Anayasa Mah
kemesi tarafından kapatılmış olması bir top
rak reformuna taraftar olmasından değil ve 
İşçi Partisi aslında samimiyetle toprak 
reformundan yana da olamaz. Benim halisane 
görüşüm; İşçi Partisi, bu memlekette solun 
aşırı çizgisimdeydi, aşırı sol hiçbir zaman mül
kiyet taraftarı olamaz arkadaşlarım; ama ne 
var ki, onun getirdiği tasarı ortanın solunda 
ya da toprak reformunu benimseyen tüm komu-
oyunun istikametinde, 37 nci maddenin parale
linde oldu ise, bunun bazı maddelerini benim
semek Türkiye yaranma ise, vaktiyle işçi Par
tisi de bunu istedi deyivermek her halde bu 
üzerinde münakaşayı geçersiz sayabileceğimiz 
bir davranış olur. 

Arkadaşlarım, demokratik ülkelerde mülki
yete tavan konmaz şeklindeki bir iddia şüphe
siz karşı konuşmacıyle Ibertaraf edildi ve çok de
ğerli sayın profesör Devlet Bakanı bunu bir
çok memleketlerdeki misalleriyle belirttiler. 
Şimdi bu böyle olmasına rağmen, yine sayın ar
kadaşımız Dağdaş kürsüye çıkıp, yalnız Sovyet 
bloku ve onun paralelindeki devletlerdeki toprak 
reformunu esas alıp, tekrar onları tadadetmekle 
iktifa etti. Demokratik ülkelerden neden misal 
verilmediği, misal; Sayın Devlet Bakanı tara
fından isim be isim bu kürsüden -söylendiği 
halde, onları neden kendi misaline katmadığını 
anlayabilmek mümkün değildir. Daha doğrusu 
anlamak mümkün, her ne şekil ve suretle olur
sa olsun arkadaşımız toprak reformundan - fi
kirlerine hürmet ederim - yana değildir. Arka
daşımızı toprak reformundan yana olmadığı için 
bir antidemokratik çizgide gösterme çabası de
vam etmektedir. 

13 . 7 . 1972 O : 1 

Hal böyle olmasına rağmen, Türk kamuoyu 
toprak reformunun ne olduğunu, ya da ne ol
madığını bilmektedir ve bu çizgiye gelmiştir. 

Arkadaşlarım, senelerce ve senelerce evvel 
Türkiye'de toprak reformunun savunuculuğu
nu yapan Cumhuriyet Halk Partisine çok taş
lar atıldı. O zaman toprak reformunun- lâfını 
edebilmek bir cüret cesaret idi. Çok şükür ki, 
bugün Yüce Mecliste toprak reformunun tasa
rı olarak münakaşası yapılabilmektedir, bu bir 
büyük aşamadır. 

Benim kanım o ki; toprak reformu bu dav
ranışlar tutarlı olursa, bu baltalamalar tutarlı 
olursa çıkmayabilir ama, buna rağmen, geçen 
grnı söylediğim sözü tekrar ediyorum, buz üze
rine yazı yazmıyoruz, toprak reformu artık vic-
danHara hakikaten mal olmuş, kamuoyu bunu 
benimsemiştir, bu dönem bunu yapamazsa ge
lecek kuşak bunu Türkiye yararına ve Anaya
sanın 37 nci maddesinde öngörülen modele, bi
çime uygru yapacaktır. Yoksa, toprak 
reformu yaptık adı altında, toprak reformu
nu büsbütün yozlaştıran, toprak reformunu af
federsiniz yolunmuş tavuğa döndüren bir dav
ranışın biz hiöbir zaman yanında olmayacağız 
ve toprak reformu yapmışoasma, işte toprak re
formu budur diye, milletin kamuoyunda toprak 
reformundaki umutlarını büsbütün yitirmenin 
daima karşısında bulunacağız. 

Arkadaşlarım, şimdi 7 nci maddenin sınırı
na avdededelim. Çünkü bu bir ölçüde sınırları 
aşmayı grupların sözcüleri davet ettiler bu ko
nuşmaları, tartışmamızın konusu ise 7 nci mad
dedir. 

7 nci madde, 7 . 2 . 1972 tarihinden itibaren 
deyimi ile başlıyor, evvelâ bu deyime karşıyız. 
7 . 2 . 1972 tarihinden itibaren tarım arazisi üze
rinde ifraz ve aynen taksim işlemleri toprak ve 
tarım reformunun uygulanması bakımından 
geçersiz sayılırlar. Neden 7 . 2 . 1972 tarihi, 
çüngü eğer yanılmıyorsam, Birinci Erim Kabi
nesinin bu meseleyi takdim ettiği tarihtir ve bu 
7 . 2 . 1972 tarihi onun için esas alınmıştır. 

Arkadaşlarım, geçen gün bir madde üzerin
de görüşürken yine söyledim, bu 7 . 2 . 1972, 
o tarihte görüşülürken kamuoyuna yansıdığı 
için, o tarihten itibaren bu kanun sınırlan dı
şında kalabilmenin çabasını göstermiş olanlar, 
ancak 7 . 2 . 1972 tarihinden göstermiş oldu-
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ğu için bu çabayı, şüphesiz bu kanun sınırları 
içimde mütalaa edileceklerdir. Getiriliş esprisi 
bu. 
- Fakat, ne var ki, Toprak Reformu öntedbir-
ler kanun tasarısı, gerekse 81 sayılı komisyon
da müzakeresi devam etmekte olan ve ara ve
rilen anaref orm kanun tasarısı şüphesiz birden
bire Parlamentoda görüşülmeye başlanmış ve 
akıllarımıza gelivermiş de böyle bir tasarı ya
palım, kanun çıkaralım deyiverdiğimiz bir ka
nun değildir. 

Bu, 1961 Anayasasının emrettiği ve öngör
düğü bir kanun tasarısıdır. 1961 Anayasası şüp
hesiz ona takaddüm eden bir müzakere ile ted
vin edilmiştir. Bu müzakere, kurucu Meclis 
müzakereleridir. Kurucu Meclis müzakereleri 
esnasında bugün meri. bulunan Anayasanın 37 
nci maddesi müzakere edilir ve tedvin edilir 
iken, Türk kamuoyu günün birinde Türkiye va
ttan saJthında bir toprak reformu yapılacağını bil
mekte idi, çünkü bu Anayasa emri olarak ge
tiriliyordu Türkiye'ye. 

O halde, Türkiye'de toprak reformu, kanun 
tasarısı olsun, öntedbirler tasarısı olsun geti
rileceği bir hayal değil, bir süpriz değildir. Ta, 
lOÖO d̂an sonıra Kurucu Mecliste müzakere edil
diği zamandan beri bilinmektedir. Bu Anayasa 
o güm tedvin edilmekte olduğu esnada, müza
kere edilirken kamuoyuna aksetmiş olduğuna 
göre, omun müzakere edildiği tarihi esas say
mak lâzımdır veya hiç değilse Anayasanın me
riyete girdiği Resmî Gazetede ilân ve neşir ta
rihi olan 20 Temmuz 1931 tarihini mebde ka
bul etmek lâzımdır. 

Aksi takdirde, 20 Temmuz 1961'den itiba
ren neşir ve ilân ile Anayasanın 37 nci mad
desiyle emredilmiş olan (bir toprak reformunun 
er-geç Türkiye'de yapılacağı bilinir iken, bu
na göre kendisini hakikaten bu gelecek kanun
ların sınırı dışına atabilmek için her türlü ka
nun dışı davranışları bugün burada .mata ile 
karşılamış olmak ve onu teçhiz etmiş olmak du
rumunla düşeriz. Bu isabetli olmasa gerektir. 

Bu sebeple, gerek bundan evvelki 6 ncı mad
dede, gerekse 7 nci maddede mebde kabul edi
len 7 . 2 . 1972 tarihinde hiçbir şekil ve suret
te isabet yoktur arkadaşlarım. Buna 20 Tem
muz 1961 tarihini esas alan bir önerce getiriyo
rum. İltifat buyurulmasını rica eder, Yüce Mec
lise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Nebil Oktay, M. G. P. 
G-rubu adına buyurun efendim. 

MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUBU ADINA 
MEHMET NEBİL OKTAY (Sürt) — Değerli 
arkadaşlarım; 

Sayın Başkanın bütün ikazlarına ve hüsnü
niyetine rağmen konuşmacıları bir türlü 7 nci 
maddenin hudutları içerisine sokmak mümkün 
olmamıştır. 7 nci maddenin, kooperatifçilikle, 
ne ilgisi vardır, 7 nci maddenin, toprak re
formu ve toprak ihtilâlinin felsefesini yapmak
la ne ilgisi vardır, 7 nci maddenin, Meksika 
buğdayının faydalarından bahsetmekle ne ilgi-
gisi vardır? Bunu anlamak hakikaten mümkün 
değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, 7 nci madde bir 
tedbir getiriyor, diyor ki; ifraz ve aynen tak
sim işlemleri 7 . 2 . 1972 tarihinden itibaren 
toprak ve tarım reformunun uygulanması ba
kımımdan geçersiz sayılır. 7 nci madde, 
ifraz ve aynen taksimi yasaklamıyor. 
Eğer 7 nci madde ifraz ve aynen taksim yapıl
ması yasaktır şeklinde bir hüküm getirseydi, 
elbettski mülkiyet hakkına, Anayasaya aykırı 
bir hüküm vazetmiş olurdu. Ancak, toprak ve 
tarım reformunun uygulanması bakımından bir 
geçersizlik getiriyor bu bir takyittir, hiçbir sü
ratle Anayasanın ne lafzınla, ne ruhuna aykırı 
bir manası yoktur. 

Esasen, 2 nci fıkra da bunu teyidediyor, ya
ni ifraz ve aynen taksim işlemlerin':! yapıla
bileceğini ancak bunlar yapıldığı takdirde ta
puya bunun ş:rh verileceğini açıkça belirti
yor. 

Demek ki, taksim yapmak, ifraz yapmak bu 
madde ile yasaklanmış değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; hiçbir tedbir alma
yacağız, toprağın parçalanması mevzuunda 
hiçbir hüküm getirmeyeceğiz ve ondan sonra 
da toprak reformunu yapacağız, bu mümkün 
değildir. 

ifraz V3 taksim işlemleri serbest bırakılsın, 
her türlü satış serbest bırakılsın, arazinin ta
vanı tespit edilmesin, kooperatifçilik serbest 
bırakıîsTi, bugünkü düzen devam etsin ve on
dan sonra da, zavallı köylü vatandaş, zavallı 
çiftçi vatandaş edebiyatı yapılsın ve biz bun
lara rağmen toprak ve tarım reformunun 
yanındayız denilsp, böyle bir iddiada bulun-
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mak her halde hiçbir saf vatandaşı inandırır 
bir iddia olamaz. 

Hiçbir tedbir almayalım, ama toprak re
formu yapalım, biz toprak reformundan ya
nayız diyenler, bütün umumî efkârın huzu
runda münakaşası yapılmaktadır ve Türk Mil
leti uyfynmış bir millettir. Kimlerin toprak re
formunun yanında, kimlerin de - ne denilirse 
denilsin - toprak reformunun karşısında oldu
ğunu kesinlikle bilmektedir. 

Burada bir müfiakaşa yapılıyor, Sayın Şe
ner, toprak rezervi vardır, toprak vardır, şu 
kadar aileye dağıtılabilir diyor, Sayın Dağ-
daş da, toprak yoktur, neyi dağıtacağız id
diasında bulunuyorlar. Kanaatime göre her iki 
arkadaş da haklıdır. Sayın Şener birtakım 
tedbirleri getiriyor, ifade ediyor, Sayın Dağ-
daş arkadaşımız, hiçbir tedbir almaya
lım, elbetteki hiçbir tedbir almadığımız za
man, her türlü satışı serbest bırakdığımız za
man, tavanı tespit etmediğimiz zamanı Tür
kiye'de dağıtılacak toprak kalmayacaktır. Bu 
bakımdan Sayın Bahri Dağdaş'ın iddiası da 
varidolacaktır, bir bakıma varittir. Tedbir al
madığımız zaman dağıtılacak toprak da yok
tur. 

Değerli arkadaşlarım, milliyetçilik hiç kim
senin inhisarında değildir. Millet olarak, Mil
let Meclisi olarak elbetteki komünizmin kar
şısındayız ve bunu bütiipı siyasî partiler her 
meselede izhar etmek imkânını bulmuşlardır. 
Ama benim kanım şudur ki; beğenmediğimiz 
her fikri kötülemek için komünizm silâhına sa
rılmak ve her taşın altında mutlaka bir komü
nist var mıdır hastalığına kapılmak da mp.tı-
tikî değildir, faydalı değildir. 

Değerli arkadaşlarım, zabıtları tetkik buyu
runuz, arkadaşlarımızın burada saatlerce, isim 
tasrih etmeyeyim, ifade ettikleri • fikirlerin 
hemen hemen hepsi hu tasarının tümü üzerin
de yapılan müzakerelerde mevcuttur. Kısacık 
bir maddeyi yalnız ifraz ve taksimi kayıtla
yan bir madde üzerinde yeniden ve yeniden ta
sarının tümü üzerindeki bütün münakaşaları 
buraya getirmenin anlamı yoktur, ifraz ve 
taksimle ilgili bir hüküm getirilmiştir, buna 
taraftar mısınız, değil misiniz, mahzurları ne
dir, bunu kısaca 5 - 10 dakikanın içerisinde ifa
de etmemek mümkün değildir kanaatindeyiz. 

Eğer madde üzerinde, tasarının tümü üze
rinde konuşur gibi bir havanın içerisine gi
rersek, bu tasarının da bitmesini boşuna bek
lemeyelim, aylar ve yıllar sürer. 

Değerli arkadaşlarım, mutlaka bir çizginin 
içerisine girmenin zaruretine inanıyor ve say
gılar sunuyorum. 

MUSTAFA KUBİLAY (Konya) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 

MUSTAFA KUBİLAY İMER Konya) — 
Muhterem Başkan, kıymetli milletvekilleri; 

Burada görüşülmekte olan mevzu etrafın
da orta yere konulmuş olan fikirler şayet 
başka şekiller altında ve birtakım ithamları 
içerisine alır tarz içerisinde olmasaydı bu 
maddeyle ilgili olarak grup adına tekrar 
bir söz alma niyetinde değildik. Ama, görülü
yor ki, mesele ve mevzular bir tenkit açısın
dan ele alınırken tenkit edilen duruma biza
tihi tenkit edenler giriyorlar ve karşı ta
rafı bir itham veyahut da itham altında bı
rakmak istiyorlar. 

Bu çeşit düşünüş, bu çeşit anlayış, elbet
teki bizi doğruya götürmeyecektir ve gö
rüşmekte olduğumuz tasarının 7 nci maddesi 
üzerinde gereken açıklığın kazanılmasına da 
sebep teşkil etmeyecektir. 

Burada görüşülmekte olan tasarı, madde
lere geçilmeden evvel umumu hakkında yap
mış olduğumuz konuşma sırasında belirttiğim 
gibi, bir toprak ve tarım reformu tasarı
sıdır. Burada görüşülen tasarı, ısrarla toprak 
reformu tasarısı diye Birinci Erim Hükümeti 
tarafından getirilmişti. Sopıradan komisyon ta
rafından üzerinde değişiklik yapılarak toprak 
ve tarım reformu haline getirilen tasarının ga
yesinden uzaklaştırılarak, müzakerelerinden 
uzaklaştırılarak ve hatta orada komisyon üye
lerince reylerce birtakım hususların halledil
diği beyan edilmesine rağmen, bundan da 
uzaklaşılarak meseleyi sadece toprak dağıtımı 
açısından bir toprak reformu olarak burada 
konuşmak her halde yerinde değildir. O ka
dar yerinde değildir ki, umumu hakkında mü
zakereler yapılırken belirtmiş olduğum gibi bi
zatihi Birinci ve ikinci Erim hükümetleri za
manında bu tasarıyı değişik şekillerde geti
ren Nihat Erim Bey, istifasına bir hafta kala; 
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«Biz bir toprak ve tarım reformundan, âdil öl
çülerle bir toprak dağıtımını anlamıyoruz. Bi
rim başına azamî geliri ve verimliliği esas alan 
bir toprak ve tarım reformunu anlıyoruz.» şek
linde konuşmuştur. 

O halde burada mesele ve mevzuu toprak 
dağıtma şekli etrafına getirmek ve bu tarzda 
mütalâa etmek yersiz olacaktır. Esasen bizim 
tasarı ile ilgili olarak... 

BAŞKAN — Sayan imer, Sayın imer... 
M. KUBİLAY İMER (Devamla) — Bir da

kika Başkan... Bizim tasarı ile ilgili olarak üze
rinde yaptığımız tenkit de, adı toprak ve tarım 
reformu öntedbirler tasarısı olmasına rağmen, 
bu tasarı ile sadece toprak dağıtımı ile ilgili 
hükümlerin getirilmiş olması nedeniyledir. 

Evet, bir tasarının adı toprak ve tarım re
formu tasarısı olacak, ama getirdiğiniz hüküm
ler tarımla ilgili olmayacak, sadece ve sadece 
toprak dağıtımı ile ilgili olacak; o takdirde o 
tasarının adı toprak ve tarım reformu tasarısı 
olmaz. 

Anayasanın getirdiği hükümler içerisinde 
tarım ve tarıma bağlı olarak toprak reformu 
müdafaa edilmiştir ve bizim parti görüşü ola
rak da söylediğimiz husus, bir tarım ve buna 
bağlı olarak gerekiyorsa tavanını belirtmemek 
şartıyle, icabında, daha evvel sözcü olarak ko
nuşan arkadaşımızın da belirttikleri gibi, taba
nını göstermek ve hattâ yükseltmek suretiyle 
tarım reformuna bağlı bir toprak reformu üze
rinde durulabilir. Ama, reform meselesi köksüz, 
bilgisiz ve ilmî düşünüş içerisinde ele alınma
dığı takdirde bir özentiden öteye geçemeyecek
tir. Biz diyoruz ki, bir özentiden ileriye geçe
meyen ve bir yasak savma kabilinden bir re
form yapma veya bir tasarı çıkarma durumun
da olmayalım. 

BAŞKAN — Sayın tmer, yeniden konu dı
şına çıkma gibi bir duruma geliyoruz. Arkada
şımız bir defa İsrar etti, biz İsrar ettik, konu 
içinde tutmamız bir türlü mümkün olmadı. Bu 
defa diğer arkadaşlar münakaşa konusu olan 
konuyu işlemek durumunda kalıyorlar. Şimdi 
tekrar yeni bir konu dışına çıkma pozisyonu 
açarsınız, bir netice almamız mümkün olamaz. 
Rica ediyorum Sayın imer, siz bunu çok iyi bi
lirsiniz. 

M. KUBİLAY İMER (Devamla) — Sayın 
Başkan, mevzuu gayet iyi biliyorum ve 7 nci 

maddenin üzerinde gayet rahatlıkla konuşuyo
rum. O kadar rahatlıkla konuşuyorum ki, diğer 
tasarıdan bahsetmiştik, umumu hakkında görü
şülürken, burada yine o tasarıya ilgisini açıkça 
ve istitraten arz edip diğer hususa geçeceğim. 

Sayın Bakanın dün toprak ve tarım reformu 
hakkında gelen tasarının görüşülme mevzuunu, 
tasarı sadece Hükümete aidolup onun dışında 
kanun teklifleri olmasına rağmen, bu önted
birler tasarısı çıkıncaya kadar yukarıda komis
yonda görüşülmesinin ertelenmesi, bu görüşmek
te olduğumuz tasarının, diğerine kök teşkil et
mesi bakımından ehemmiyetini artırmaktadır. 

Biz, bu ehemmiyet üzerinde durarak diyoruz 
ki, burada getirilmekte olan tasarı bir toprak 
ve tarım reformu tasarısı mıdır, yoksa sadece 
ve sadece toprak reformuna yer veren tasarı 
mıdır? 

7 nci maddede başlık şu : ifraz ve taksim 
hakkının sınırlandırılması. 

Muhterem arkadaşlarım, başlangıcından be
ri maddeyi bir defa okuyalım ve son fıkra üze
rinde duralım : 

«Madde 7. — 7 . 2 . 1972 tarihinden itiba
ren tarım arazisi üzerinde ifraz ve aynen taksim 
işlemleri, toprak ve tarım reformunun uygulan
ması bakımından geçersiz sayılırlar...» 

Muhterem arkadaşlarım, burada bir mevzu 
üzerinde duracağım. Bu getirilen tasarının 7 nci 
maddesinin birinci fıkrası hükmü bizatihi da
ha evvel getirilen hükümlerle, geçen madde hü
kümleriyle çelişki halindedir. 

4 ncü madde ile kabul edilen 20 . 7 . 1961 
gibi bir tarih burada. 7 . 2 . 1972 tarihi ile bir 
değişikliğe tabi tutuluyor. Neye göre 1961, ne
ye göre 1972 ve neye göre kanunun neşri.. Bun
lar belirlenmeden, maddeler arasında koordi
nasyon sağlanmadan önümüze her maddesi bir 
ayrı telden çalan bir tasarı getirilmiş bulunmak
tadır ve bunun dışında taksim ve ifraz işlem
leri, belli olduğu üzere Medenî Kanunun hü
kümlerine bağlıdır. Medenî Kanunun bu hu
sustaki hükümleri orta yerden kaldırılmadan 
bunları sınırlandırmaya götürmek, oradaki hü
kümleri, mülkiyetin verilmiş haklarını tak
yide tabi tutmak, hukuk devleti ile, demokra
tik düzenle bağdaşır bir keyfiyet değildir ve 
getirilen hüküm bu bakımdan yersiz ve yol
suzdur. 
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Diğer taraftan kanunun makabline teşmili 
mevzuu, ceza yönünden ancak cezaya uğra
yacak olanın lehine olan hükümlerde işler. 
Medenî hukuk hükümlerinde bir moda haline 
getirilmek isteniyor, geçmişe şamil hükümler 
vaadedilmek isteniyor. Bu suretle şunu arz 
etmeye tekrar mecburuz ki. Devlete ve hukuk 
nizamına vatandaşın bağlılığı prensibi yıkıl
makta ve zedelenmektedir. Çünkü hukuk, o 
anda yaşanılan kaidelere vatandaşın uyma
sı esasına göre getirilmiştir. O anda, kanunu 
bilmemek mazeret teşkil etmez, fikri ve 
hükmü içerisinde kanunun gerektirdiğini ya
pan Vatandaşın dün yaptığı muameleyi bugün 
orta yerden kaldıracak bir düşünüşe girmek, bu 
memlekete hukuk prensibini zedeleyecek ve 
ortadan yerden kaldıracaktır. 

Nitekim bu tasarı müzakere edilirken, bu 
mevzuda kendisine sual tevcih ettiğimin bir 
sayın hukuk profesörü, bu tasarıyı müdafaa 
etme zımnında bunu ancak bir istisna olmasını, 
eğer teraziyi elinde bulunduranların, yani 
Meclisin bunu kaçıracak olursa, memlekette 
hukukî bir açmazın, hukukî bir çıkmanın içine 
girileceğini ve vatandasın Devlete ve hukuk 
nizamına bağlılığının sarsılacağını açıkça ifa:!o 
etmiştir. 

Bir iş yavaş yavaş baslar. Şunu arz edeyim 
ki, birtakım takyidlere girmek suretiyle bir 
meseleye akıllı olarak girenler, onun sonucu
nu temin ederler. Nitekim burada Rusya mi
salleri verildi. Rusya'da ilk defa mülkiyet 
elden alınmamıştı; çıplak mülkiyet bırakıl
mış ama mülkiyet üzerindeki hakların, tasar
ruf haklarının takyidine gidilmişti. Ondan 
sonra derece derece, 12 senede yani, ihtilâl 
1917'de yapıldığına göre 1929 senesinde Rus
ya'da toprak reformu mevzuu tamamlanmıştır. 

Biz diyoruz ki, birtakım mesele ve müesse
seler bugün o kasıtla getirilmemiş dahi olsa, 
yarın o kasıtla hareket edeceklerin ekmeğine 
«n azından yağ sürücü durumunda olacaktır. 
Bu balamdan eğer birtakım temel kanunlar 
var ve bunlar Bîedenî Kanun hükümleri içe
risinde ise ve eğer Anayasanın 37 nci maddesi
nin hükmü getirilirken 1961 Anayasasında, 
Anayasa değişikliğini getirme durumunda olan 
komisyonun sözcüsü bunun Medenî Kanun
daki mülkiyet, büyük toprak sahiplerinin elin
deki mülkiyeti ve mülkiyetin kullanılış tarzı-

I nı elden alıcı bir nitelikte değildir, demişse 
ve ondaiı on sene sonra burada bu kürsüde, 
Anayasanın 37 nci maddesi bu açıklığa rağmen 
başka tefsire uğramışsa, elbetteki bizim de bir
takım tereddütleri ortaya koymamızın se
bebi vardır ve bu yerindedir. 

Bu sebeple diyoruz ki, buradaki ifraz ve tak
simin sınırlandırılması mevzuu Anayasanın hür
riyetlerin ve hakların ana ve esasına dokunul
mayacağı yönündeki hükmüne de karşıdır. Me
deni Kanunla verilmiş, Anayasa ile verilmiş mül
kiyete bağlı miras hakkının içerisinde olan tak--
sim ve mülkiyet hakkının içinds bulunan ifraz 
işlemleri tutuluyor, kayıtlandırılıyor. 

ikinci fıkrasına gelelim: «Yukarıdaki fıkra 
uyarınca geçersiz sayılacak ifraz ve aynen tak
simlere ilişkin işlemler yapılırken, tapu sicil 
muhafızı veya memuru, «Mülkiyet intikalinin 
toprak vs tarım reformunun uygulanması açı
sından geçersiz sayılacağını» re'sen tapu siciline 
şerh etmekle yükümlüdür.» 

Burada açıkça görülüyor ki, yapılacak ifraz 
ve taksimler getirilen bir öntedbirle, sonu ne ola
cağı belli değil, hükmü ile durduruluyor ve 
vatandaşlar arasında artık bir taksim ve ifrazın 
yazılamayacağı kanaatini uyandırıyor. Bunu 
uyandıramaz, diyemezsiniz, Çünkü, dün komis
yondan getrdikleri bir tasarıyı, öntedbirler ta
sarısının sonuna kadar bekletme durumunda 
olan bir Hükümet, öntedbirlerle getirilen hü
kümlerin diğer tasarıyı içine alacak nitelikte 
olduğunu kabul etmiş durumdadır. 

Eunu kabul ettiğine göre, biz; Sayın Bakan 
veya Sayın Başkan veya ben, demokratik bir 
usulle yapılacak seçimlerde yerimizi muhafaza 
edebileceğimizi temin edebilir miyiz?.. Yarını 
yaşayabileceğ'ümizin teminatı içerisinde miyiz?.. 
Yarın, nelerin, kimler tarafından istismar edilip 
edilmeyeceğinin teminatını hangi ölçüler içeri
sinde verebiliyorsunuz? 

i Biz dedik, 12 Mart'a gelinirken bu memleket
te komünizm tehlikesi olmadığının Hükümet 
olarak, Devlet olarak teminatı varken 12 Mart'-
tan sonra bu memlekette komünizmin devleti yı
kacağı tespit edilmiş midir, edilmemiş midir? 

Kimin ne teminatına, yarın için ne şekilde 
güvenme durumunda oluruz? 

Kaldı ki burada müesseseler yıkılmaktadır. 
Medeni Kanunla getirilmiş, mülkiyete bağ-

1 lı, mirasa bağlı müesseseler, Anayasanın 
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teminatı altında olan müesseseler bu hü
kümlerle yıkılmaktadır. Biz bir tarım ve 
ona bağlı toprak reformuna taraftarız ama, 
adalet mülkün temelidir esası içerisinde 
düşünen insanlar olarak, mülkiyetin zedelenmesi 
yoluyla getirilecek toprak reformunun, tarıma 
bağlı da olsa, doğru olmayacağı kanaati içerisin
deyiz ve elbet karşısındayız da, 

Elbette inandığımızı savunacağız. Bir idareci, 
bir siyasî ilmî haysiyetine, fikrî haysiyetine, 
faziletine, basiretine, cesaretine sahibolmadığı, 
bunu müdafaa edemediği ölçüde ters düşmekte
dir ve bulunduğu yere layık değildir. 

Burada açıkça birtakım hususları dile getir
mek lâzımdır. Koimsyonlarda bir türlü Umumî 
Heyette bir türlü, vatandaşın önünde diğer tür
lü konuşamazsınız. İstediğiniz kadar açık otu
rumlar düzenleyin, istediğiniz kadar burada 
verdiğiniz reyleri vatandaşa yanlıştır diye izah 
edin, biz buradaki konuşmalarla Meclis önünde, 
zabıtlar önünde, millet önünde kimin hangi öl
çüde, hangi düşüncede olduğunu tescil etmek 
için konuşuyoruz. 

Bu memleketin radyo ve televizyonunda bir 
teşekkülün temsilcisine; «Tek kelime ile cevap 
ver» deniliyor; «Toprak reformundan yana mı
sın, değil misin?» 

Gene bu memleketin radyo ve televizyonun
dan partilerin birtakım caddeler üzerinde an
laşmaya vardıkları mesul Bakan tarafından be
yan ediliyor. Bizim böyfe bir anlaşma ve ko
nuşma mevzuuyla (nedir o konuşma mevzuu 
açıklığa kavuşmalıdır) alâkamızın olmadığını 
parti olarak açıkça beyan etmek isterim. 

M. NEBİL OKTAY (Siirt) — Madde ile ne 
alâkası var efendim? ' 

M. KUBİLAY İMER (Devamla) — Çıkarı
lan madde ile gelecek maddelerin alâkası oldu
ğunu dün Sayın Bakan ifade ettiler. 

BAŞKAN — Sayın imer, size maalesef ikin
ci ihtarımı yapmaya mecburum, 92 nci madde 
gereğince Dahili Nizamnamenin. 

M. KUBİLAY İMER (Devamla) — Sayın 
Başkan, çok teşekkür ederim, yalnız bu ihtarı
nızda bana gelmeden evvel çok geç kaldığınızı 
da size beyan etmek isterim. 

Ben fıkra, fıkra 7 nci madde üzerinde konu
şuyorum. Yoksa burada diğer bir grup sözcü
sünün ve diğer konuşmacıların ortaya koyduğu 
hususları dile getirme durumunda olmuyorum. 

«ilgili bakanlıklarca tarım dışı amaçlara 
tahsisi uygun görülen arazi hakkında Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığının bağlı bulundu
ğu Bakanlığın olumlu görüşü alınmak kaydıyle 
1 nci ve 2 nci fıkralar hükümleri uygulanmaz.» 

Sayın Başkan, burada isterseniz üçüncü de
fa bir ihtara muhatap kalayım, ama Tarım ve 
Toprak Reformu Müsteşarlığı gibi sonra gele
cek bir madde hükmü 7 nci maddede bahsedil
diğine göre, her halden müsteşarlık meselesinden 
de bahsetme durumunda olacağım. Burada bir 
kanun çıkarılırken maddeler arasındaki irtibatı 
serd etmek acaba sadet dışında mı olmaktır, yok
sa içinde mi olmaktır? Bunu açıklıkla belirt
mek istiyorum. Kanun maddeleri arasındaki 
irtibatı orta yere koymak, bu konuda geçmiş 
maddelerle gelen maddelerin irtibatını beyan 
ederek oradaki hususlarla aradaki irtibatı or
taya koyarak bir yanlışlığı düzeltmek yolundaki 
beyanlar, eğer 92 nci maddenin çerçevesi için
de bir ikinci ihtara sebebiyet veriyorsa, benden 
evvel konuşanların ikinci değil, yüz ikinci ihtarı 
almaları lâzımdı. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş'a da aynı ihtar
ları yaptığımı hatırlatırım. 

M. KUBİLAY İMER (Devamla) — «İlgili 
Bakanlık veya bakanlıklarca tarım dışı amaçla
ra tahsisi uygun görülen arazi hakkında Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının bağlı bu
lunduğu Bakanlığın olumlu görüşünü almak 
kaydıyle 1 nci ve 2 nci fıkralar hükümleri uy
gulanmaz.» 

Tarım dışı amaçlara tahsisi uygun görülen 
arazi nedir, nasıl yapılacaktır? Bunun ölçüleri 
de ve bu hususta getirilmiş kıstaslar da belli 
değildir. Birtakım umumî, afakî hükümlerle 
vatandaşın elindeki haklar alınıyor ve tahdide 
tâbi tutuluyor. Diğer taraftan, daha evvel üze
rinde fikrimizi beyan ettiğimiz ve teşekkülü 
mevzuunda ilgili madde gelince daha geniş ola
rak üzerinde duracağımız bir Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığının da (bu madde vesi
lesi ile tekrar beyan edelim ki) kuruluşunun 
karşısındayız. Bugünkü kuruluş ve müessesele
rin bu konudaki ihtiyacı karşılayacağı kanaati 
içindeyiz. 

4 ncü fıkrasında ise; «Tapuda kayıtlı olma
yan sahipli arazinin tümünün veya bölünen bir 

J kısmının zilyetliğinin devrinde de 21 nci mad-
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denin öngördüğü hallerin saklı tutulması bakı
mından 1 nci fıkra hükmü uygulanır.» 

Burada yine açıklıkla zilyetliğe ait hükmün 
kayıtlayıcı bir tarafı vardır. Daha evvel beyan 
ettiğim gibi; açıkça bu Kanunun 21 nci mad
desi ile ilgili bir hüküm getirilmektedir. Acaba 
daha evvelki duruma uyarak 92 nci madde çer
çevesinde biz 21 nci maddenin hükmüne temas 
etmiş olursak, sadet dışına çıkmış oluyor mu
yuz, olmuyor muyuz? Bu da ayrı bir şekil
dir. 

Yalnız, buna rağmen ben yine şu husustan 
da bahsedeceğim; asgarî ve azamî normlar adı 
altında 21 nci maddede «Toprak ve tarım re
formunda kamulaştırmaya tâbi tutulacak tarım 
arazilerinin asgari ve azamî hadleri değişik ik
lim bölgeleri ve arazi nitelikleri ve nüfus kesa
feti ve tarım türlerine göre Toprak ve Tanm 
Reformu Kanununda tâyin ve tespit edilecek
tir» diyor. 

Bir kanun getirilmiş ve halen komisyonda 
görüşülmekte olan tasarının âkibeti de belli de
ğil ve o tasarıya rağmen burada birtakım hü
kümler getirecek ve bunları tedvin edeceğiz. 

Biz yine bu ölçülerle 7 nci maddenin içeri
sinde kalmak şartıyle diyoruz ki; bir toprak ve 
tarım reformu veya bizim ölçümüzle tarım ve 
toprak reformu getirilip görüşülecekse, bu şe
kilde ayrı, ayrı kanun tasarıları şeklinde değil, 
bir tek tasarı halinde getirilip görüşülebilirdi. 

Sayın .Başkan, kıymetli milletvekilleri; 
Burada vakit israfına yol açıldığından bah

sediliyor. Bu kadar vakte düşkün olanlar iki 
ayrı tasarı ile getirilen aynı mevzudaki hüküm
leri tartışırken bu hususları ileri sürselerdi. Ta
sarrufa bu kadar riayetkar olanlar, Toprak ve 
Tarım Reformu tasarısı bunca zamandır komis
yonda müzakere edilip de düne gelinceye kadar 
ağızlarını açmayıp dün onu, bugün görüşülmek
te olan tasarının çıkışma kadar ertelendiği za
man ileriye sürselerdi. 

Birtakım hakikatleri dile getirdiğimiz za
man, muayyen ideolojilere, belli düşünüşlere 
karşı çıktığımızdan bunlar, onlara hoş gelmiyor. 
Ama biz kimsenin hoşuna gidelim diye değil, 
bildiğimizi ilme bağlı olduğu ölçüde, inandığı
mız ölçüde savunmak için söylüyoruz. Yoksa 

sunun veya bunun hatırı için, şunun veya bunun 
menfaatinin temsili içinde konuşmuyoruz. Bu 
ölçüler içinde konuştuğumuz için de, konuşma
larımız belki biraz sert oluyor ama hakikati de 
orta yere dökmüş oluyoruz. Hakikatleri kat-
mederek, birtakım yerlere hoş görünmek düşü
nüşü içinde meseleleri dile getirmemek her hal
de daha yerinde bir tutum olmayacaktır. 

Biz 7 nci madde üzerindeki görüş ve kanaat
lerimizi de daha evvelki görüş ve kanaatlerimi
ze uygun olarak yine bu çerçeve içinde beyan 
etmiştik. 

Böylece; öntedbirler tasarısının komisyonda 
görüşüldüğü sırada tümüne ve bu maddesine de 
gösterdiğimiz sebeplerle, karşı çıkma durumu 
içindeyiz. Bunların tarım reformunu gerçekleş
tirici bir toprak reformunu dahi içine alamaya
cak ve bunu destekleyici değil, köstekleyici bir 
durum içinde olduğu kanaatindeyiz. 

Bu bakımdan tasarının tümüne olduğu gibi, 
bu 7 nci maddenin de karşısındayız. Daha ön
ce de belirttiğimiz gibi mülkiyeti ve miras hak
larını zedeleyici hükümler getirdiği, Anayasa
nın hakların özüne dokunulmayacağı hususun
daki prensibine bunun açıkça ayrı düştüğü ve 
Medeni Kanununumuzun hükümlerini tadil et
tiği, değiştirici hükümler getirdiği ve Anayasa
mızın 37 nci maddesinin getirdiği hükme ve bu 
hükmün değiştirilmesine açıkça aykırı olduğu 
için yine 7 nci maddedeki mülkiyeti taksimle il
gili olan hükümlerde getirilen sınırlamaların ve 
bu hususta getirilmiş olan hükümlerin karşısın
dayız. 

Bu ölçüler içinde gerek teknik yönden, ge
rekse hukukî açıdan Demokratik Parti olarak 
görüşlerimizin hangi ölçülerle ortaya konulmak 
istendiğini izah ettiğimi zannediyorum. 

Sözlerime son verirken parti grubum adına 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (D. P. Grubu sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Çalışma süremiz bitmiş oldu
ğundan 14 Temmuz 1972 Cuma günü saat 
15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 20,00 

— 6X0 — 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

12G NCİ BİRLEŞİM 

13 . 7 . 1972 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon rapora (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesini»! kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 18 
nei maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma 
latya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununuo. 10 ncu maddesinin 
(•b) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 2 
arkadaşımın, 64$ sayılı Siyasi PartiHer Kanunu
nun 79, 80, 82 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/611, 
2/659, 2/666) (S. Sayısı : 061) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 . 1OT2) 

3. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
§ad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 

değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192 ye 1 nci ek, 192 ye 
2 nci ek, 192 ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971 ve 
26 . 4 .1972) 

X 4. — Toprak ve Tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, Ti
caret, İçişleri, Maliye, Köy İşleri, Orman, Tarım 
ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçilerek 
kurulan 55 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/G09) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 7126 sayılı Sivil (Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile Cumhur
başkanının geri gönderme tezkeresi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 375 ve 
375'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 2 . 7 . 1971, 
29 . 12 . 1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29 .12 .1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı : 161, 161 e 1 nci ek ve 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayıları : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

7. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayıları : 361 ve 361 
e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayıları 366 ve 366 ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — ıSakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin 
cezalarının affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komilsyonu raporu (2/135) (S. Sayılan : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 .1972) 

10. — Burdur Milletvekili 'Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yılan : 368 ve 368 e 1 nei ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanlann ölüm cezası ile 
cezalandırılmakn hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla

rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Ardan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayılan : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi haikkmda kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
lan : 372 ve 372 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 26 . 6 .1971 ve 4 . 2 .1972) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nei mad
delerinin yürürlükten kaldmlması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 .7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayılan : 378 
ve 378 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6 . 7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurlan Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayılan : 381 ve 381 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi ıSalih Tan
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında ka/iun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da 
ğıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle-



ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

19. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve içel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, ölüm cezası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 20. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının ge
ri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan ko
misyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311 e. 2 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

21. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 ncı maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan Ticaret erbapları
nın itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi 
ve Ticaret ve Adalet komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
25 . 5 . 1972) 

22. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori, (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5 .1972) 

23. — T. B. M. M. Saymanlığının, Aralık 1971 
Ocak, Şubat 1972 ayları hesabına ait Meclis He
sapları İnceleme Komisyonu raporu (5/21) 
(S. Sayısı : 693) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1972) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci mad
desinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (2/532) (S. Sayısı : 
698) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1972) 

25. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan'-
m, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilâ
tında çalışan memurların maaş intibakı hak
kındaki 627 sayılı Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plan komisyonları raporları (2/269) <($. Sayı
sı : 721) (Dağıtma tarihi : 10.7.1972) 

X 26. -r- Ceza ve ıslahevleriyle işyurtları 
döner sermaye saymanlığı 1968 yılı genel bilan
çosu hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve 

Sayıştay Komisyonu raporu (3/826) (S. Sayısı : 
716) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plan komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(S. Sayısı : 136 ya 1 nei ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

4. _ 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

5. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plan komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 362 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 



6. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
içişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

7. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

8. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Ören'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

9. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
iu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin 'in. ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

10. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

11. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contpy köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 

T tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

12. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hamm'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Korniş yo
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

13. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 14. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve içişleri ve 
Plan komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı: 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1 9 7 2 ) 

15. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve içiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıları : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 .1970 ve 4 . 2 .1972) 

16. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2.1972) 

17. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata
ğım'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dai* 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 nci ek) (Dâ-

I ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 , 1972) 



X 18. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşımın, çiftçi mallarının korun
ması hakkımda kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öner
gesi (2/171) (S. Sayılan : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarikleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

19. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı ti idaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 20. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
cıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plan Komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

21. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8.2.1972) 

22. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğma 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

23. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus sicilide kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/9*84) (S. Sayısı : 5-111) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . W72) 

,X 24. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanım teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plan komisyonlarından 3 er üye 
seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
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| raporu < 1/583, 2/572) (S. Sayısı : 5S4) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

I 25. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

26. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşının, Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/910) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi: 
26 . 4 . 1(9712) (içtüzüğün 36 nci maddesine gö
re Genel Kurul karardyle) 

X 27. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

28. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri ve Plan komisyonları raporları (1/506) 
(S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 12.5.1972) 

I 29. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri TJ&sulü 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1972) 

30. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve Plan komisyonlarından seçilen 3 er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1972) 

31. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madds eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
- İskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. Sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 25.5.1972) 

32. — Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na iki ek madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko-

j misyonları raporları (1/103) (S. Sayısı : 179 ve 



179 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 6 .1970 ve 
30 . 5 . 1972) 

X 33. — Millî parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3 er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

34. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'm, 
Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve içişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı : 689) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

35. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nın 1462 sayılı Harb Okulları Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/654) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 
2 . 6 . 1972) 

36. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı As
kerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak re
virlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 .1972) 

X 37. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye^l Ra-
gıp Üner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1072) 

38. — 171 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/520) (S. Sayısı : 694) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1972) 

X 39. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının, 6831 sa
yılı Orman Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bir ek madde ile bir geçici 
madde ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 
sayılı kanunlarla konu gelirlerin kaynak ola

cağı orman köylerinin kalkındırılma fonu teş
kili ile orman köyleri kalkındırma kooperatif
leri kurulması hakkında kanun teklifi ve Trab
zon Milletvekili Ahmet Şener'in, önergesi 
(2/515) (S. Sayısı : 695) (Dağıtma tarihi : 
17 . 6 . 1972) 

40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
9 arkadaşının, Bina Kiraları hakkında kanun 
teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
önergesi (2/369) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 6 . 1972) 

X 41. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji. Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 .1972) 

42. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Ce
zaların infazı hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve A.ialet Ko
misyonu raporu (1/592) (S. Sayısı : 701) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 .1972) 

43. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
151 sayılı Kanunun ek 2 nci madesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/612) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1972) 

44. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağılılk ve Sosyal Yardım ve 
Plan komisyonları raporu (1/264, 2/189) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1972) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiye
leri üçte birlerinin harb malûllerine ve şehit ye
timlerine tahsis ve tevziine dair 30 .5 . 1929 
tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
ve Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plan Ko
misyonu raporu (2/368) (S. Sayısı : 245 ve 
245'e 1 nci -ek) (Dağıtma tarihleri : 27 . 1 . 1971. 
- 27 . 6 . 1972) 

46. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hak
kında kanun tasarısı ve içişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. 
Sayısı : 706) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1972) 
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X 47. — 29.7.1970 tarih v e 1318 sayılı Finans

man Kanunu ile diğer bazı vergi kanunlarının 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile Si
nop Milletvekili Fikret Övet, Tekirdağ Millet
vekilli Yılmaz Alpaslan Zonguldak Milletvekili 
Cahit Karakaş Trabzon Milletvekili Selâhattin 
Güven, Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi Ha-
mamcıoğlu, Kayseri Milletvekili Enver Turgut, 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım, istanbul Mil
letvekili Kâzım özeke'nin, aynı kanunun bazı 
maddelerinin değişbirilmesıi hakkında kanun 
teklifleri ve Adalet, İçişleri, Maliye, Plan ko
misyonlarından seçilen 6 şar üyeden kurulu 59 
Numaralı Geçici Komisyon raporu (1/545, 
2/410, 2 / 472, 2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 
707) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 48. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı ve 30 arkadaşının, Gelir Vergisi Kanununu 
değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 
4 ncü maddesinin tadili hakkında kanun tek
lifi ve Maliye ve Plan komisyonları raporları 
(2/625) (S. Sayısı : 710) (Dağıtma tarihi : 
30 . 6 . 1972) 

X 49. — 261 sayılı Kanun gereğince hükü
metçe alman kararın onaylanması hakkında 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi 
(1/145) (S. Sayısı : 677 ve 677'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972). 

X 50. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi (1/115) 
(S. Saynsı : 678 ve 678'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

X 51. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu arasında geçici anlaşma hükümleri uyarın
ca bu anlaşmanın kapsamına giren maddelerin 

Gümrük vergilerinde anlaşmada yer alan esas 
oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin onay
lanması hakkında kanun tasarısı ve Plan Ko
misyonu tezkeresi (1/571) (S. Sayısı : 680 ve 
680'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17 . 5 .1972 
ve 10 . 7 .1972) 

52. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer ve 14 arkadaşının, Jardarma Astsubay Üst
çavuş Ali Mutlu'nun özel affına dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/545) (S. 
Sayısı : 718) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 7 .1972) 

53. — Polis memuru Öner Sarman hakkında 
özel af kanunu tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/670) (S. Sayısı : 719) (Dağıtma ta
rihi : 1 1 . 7 .1972) 

X 54. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğru 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret övet'in, 5237 
sayılı Belediye 'Gelirleri Kanununa ek kanun 
(teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plan ko
misyonlarından 15 er üyeden kurulu 59 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 7 .1972) 

X 55. — Tek işçinin taşıyabileceği yükün en 
çok ağırlığı hakkında 127 sayılı Milletlerarası 
Çalışma Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Çalışma ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/632) (S. 'Sayısı : 714) (Da
ğıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 56. — Uçakların kanun dışı yollarla ele ge
çirilmesinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 ta
rihli La Haye Sözleşmesinin enıaylanmıasınıın uy-. 
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ada
let ve Dışişleri komisyonları raporları (1/657) 
(S. Sayısı : 715) ((Dağıtma tarihi : 11 . 7 .1972) 

(Millet Meclisi 126 nci Birleşim) 





Dönem : 3 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, 
İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harb malûllerine ve şehit ye
timlerine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 tarih ve 1485 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ( 2 / 3 6 8 ) (Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, İçtüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi 21 . 1 . 1971 tarihli 39 ncu Birleşimde kabul edilerek) 

19 . 1 . 1971 
MÎLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

«inhisar bey'iyeleri üçte birlerinin harb malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine dair 
30.5.1929 tarihli ve 1485 sayılı Kanuna ek kamın teklifi» na görüşmek üzere 25 Haziranı 1970 tari
hinde bir Geçici Komîisyon teşkil edilmiş, ancak, teklif bugüne kadar Geçici Komisyonca neticelen-
düriilememişt'ir. 

Teklifin, mahiyetine ve ehemmiilyetine binaen bir an önce görüşülmesini temin maksadiyle, içtü
züğün 36 ncı maidîdesi uyarınca gündeme alınması hususunda karar ittihazını 'saygılarımla arz 
ederim. 

M. Kemal Yılmaz 
Ankara Milletvekili 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 12 . 6 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10592 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu, Ankara Üyesi Yiğit Köker ve arkadaşlarının, inhisar beyiyeleri üçte bir
lerinin harb malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine dair 30.5.1929 tarih ve 1485 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harb malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine dair 
30.5.1929 tarih ve 1485 sayı'ıı Kanuna ek kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla rica ederiz. 

Yiğit Köker Ragıp Üner Selâhattin Özgür 
Ankara Senatörü Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye 
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GEREKÇE 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesine 6306 sayılı Kanunla eklenen? 
(d) fıkrası ile; «Hazarda ve fevkalâde hallerde emir veya vazife ile uçuş yapan uçucularla, han
gi meslek ve sınıftan olursa .olsun emirle vazifeli olarak tayyarede bulunanlardan uçuşun havada
ki ve yerdeki sebepleri ile ve yine «mir ve vazife ile dalış yapan dalgıçlarla, han,gi meslek ve sı
nıftan .olursa olsun emirle vazifeli olarak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulunanlar
dan denizaltıcılığm veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve tesirleri ile vazife malûlü olan» muvazzaf ve 
yedek subay, astsubay, askerî memur, erbaş ve erlere, orduda vazifelendirilmiş sivil iştirakçilere 
ve erlikten dolayı aylık bağlananlara «harb malûlü» denilmiş ve bunlara, vazife malûllüğü ay
lıkları ile birlikte «vazife malûllüğü zammı» ve «tütün ikramiyesi» ödenmesi /kabul edilmiştir. 

Bilâhara ısdar olunan 15 . 4 . 1969 tarih ve iî 145 sayılı Kanunla; «Bir vazifelinin mâruz kala
cağı hizmet riskinin, diğer bir sınıf mensubu ile mukayesesine imkân bulunmadığı» vakıasından 
hareketle, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde ıgörev ya panlar arasında meydana gelen dengesizliği gider
mek ve eşitliğin sağlanmasına gerçekleştirmek maksadına matuf olaralk ve mıoral prensipler de 
dikkate alınarak; denizaltında veya havada hizmet ifa edenlere tanınmış bulunan sosyal haklar
dan, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin diğer mensupları ile Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Ko-
mutanlığındaki görevlilerin de yararlanmaları öngörülmüş; ve 1969 yıllında özel kanunu gereğin
ce dağıtılmakta bulunan «Tütün ikramiyesi» nd en, bütün vazife malûlleri, - maluliyet derecelerdin'e 
göre - istifade etmişlerdir. 

Ancak, 1145 sayılı Kanunun bu imkânı vere:t hükümlerinin, Anayasa Mahkemesinin 14.4.1970 
tarih ve 1969/45 - 1970/21 sayılı kararı ile iptal edilmesi; vazife malûllerinin, mezkûr kanunla 
sağlanan ve 1969 yılında uygulaman sosyal na l la rdan mahrum bırakılması sonucunu doğurmuş ve 
bu durumda meselenin, bir kanunla yeniden düzenlenmesi zaruret haline gelmiştir. 

Harb malûlleri ve şehit yetimlerinin himayesi maksadiyle, 8 Haziran 1929 tarihinde yürürlüğe 
konulan 1485 sayılı Kanunla; teikel maddelerinin satışı dolayısiyle verilen beyiyelerin üçte birinin, 
Ziraat Bankasında tesis olunacak bir fonda toplanması ve bunların harb malûlleri ile .şehit yetim
lerine tevzii kabul edilmiştir. Ancak, tesis edildiği tarihte 800 bin lira civarında olan fon, zaman
la artarak 1969 yılında 76,6 milyon liraya ulaşmış; buna mukabil fondan yararlanan harb ma
lûllerinin sayısında önemli azalmalar meydana gelmiştir. Ezcümle, 1936 yılında harb malûlü subay 
toplamı 1 128 iken, bu miktar 1969 yılı sonunda 299 a harb malûlü er toplamı 10 815 iken, 1969 
yılı sonunda 2 725 e; ve şehit ailesi sayısı da 28 653 iken, 1969 yılı sonunda 14 893 e düşmüş 
bulunmaktadır. 

Fondaki artışa karşılık (1969 yılındaki artış miktarı 10 milyon lira civarındadır), harb ma
lûlü sayısında meydana gelen eksilmeler muvacehesinde, dağıtılan ikramiyeler, «himaye» maksa
dının üzerinde bir nitelik kazanmış ve yüksek seviyelere ulaşmıştır. Gelecek yıllarda daha da ar
tacağı tabiî bulunan ikramiyelerin 1969 yılında dağıtılan miktarları aşağıda gösterilmiştir. 

Lira 

ı&ulbaylar 

1 nci derece malûl subaya 
2 nci derece malûl subaya 
3 ncü derece malûl subaya 
4 ncü derece malûl subaya' 
5 nci derece malûl subaya 
6 nci derece malûl subaya 

34 362 
30 925 
24 053 
20 617 
17 181 
13 744 
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Erler 
1 nci derece malûl erlere 
2 nci derece malûl erlere 
3 ncü derece malûl erlere 
4 ncü derece malûl erlere 
5 nci derece malûl erlere 
6 nci derece malûl erlere 

Şehit yetimleri 

Subay ve er şehit yetimlerine (2 152) lira ödenmiştir. 
Harb malûllerinin bu durumuna karşılık* vazife malûlleri çok daha ağır ve yetersiz şartlar al

tında yaşama mücadelesi yapmaktadırlar. Nitekim, birinci derecede harb malûlü erlere (17 181) 
lira tütün ikramiyesine ilâveten (1876) lira aylık ödendiği .halde, halen aynı derecedeki vazife ma
lûlü erler sadece (250) lira aylık almaktadırlar. Yine, birinci derecede harb malûlü teğmen 
(34 362) lira tütün ikramiyesine ilâveten (3 505) lira aylık almakta iken, aynı derecedeki vazife 
malûlü teğmene (607) lira aylık ödenmektedir. 

Diğer taraftan, bir harb malûlü subay veya er vefat ettiği takdirde, son almakta olduğu tü
tün ikramiyesinin beş misli de ailesine ödenmektedir. 

Bu uygulama djolaymiyle, birinci! derecede harb malûlü sutoaym aileökıe 171i 810 lira, birinci 
derecede harb malûlü blir erdn ailesine de 85 905 liraılık bir ödeme yapılmaktadır. Buna karşılık 
vazife malûlleri böyle bir imkândan da mahrum bulunmaktadır. 

Yukarıda arz edilen rakamlar, harta malûlleri il.e vazife malûllerine temin ed'illmiş olan haHar 
arasında büyük eşitsizliğin ve dengesizliğin mevcuit bulunduğunu açıkça göstermdl&edıir. Bu iti
barla, söz konusu eşitsizliği gidermek üzere; harta malûllerine ödenlmekfce olan tütün ikramiye
lerini Î9(6'9 yılında dağıtılan miktarlar üzerinden maihfuz tutarak, artan miktarın vazife malûlle
rine tevziini sağlamak mâksadiyle tedvin edilerek yürürlüğe konulmuş bulunan 1145 sayılı Ka
nunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi muvacehesinde ımleıydana gelen boşluğu dol
durmak zarureti sfonucuoda iştaıı kanun teklifi hazırlanmış bulunmaktadır. 

Maddelerin gerekçesi : 
Madde 1. — Teklifin 1 nci maddeisi, 30 . 5 . 1929 tarattı ve 14815 sayılı Kanuna, iki ek madde 

ilâvesini öngörmektedir. 

Ek Madlde 1. — Anayasa Mahkemesi, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü 
maddesinin a, b, c ve d .fıkralarına göre harta malûlü statüsünde bulunanların ve şehit yetimle
rimin 1485 sayılı Kanun uyarınca alımakta oldukları inhisar beyiyeleri üçte birlerinin 1968 yılın
da dağıtılan miktarlar üzerenden saklı tutulmasını ve artan miktarın Hazineye kal/masını öngö
ren 1145 sayılı Kanun hükümlerini iptal eflmiyerek yürürlükte bırakmıştır. Bu hükümler, ek 1 nci 
madidede aynen muhafaza olunmuştur. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, hazarda veya fevkalâde hallerde talim, manevra ve tatbikat 
sırasında Türk S'ilâiblı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun ve Yönetmeliğinin gerektirdiği askerî 
görevlerle özel kanunların talhmil ettiği görevlerin ifası sırasında ve bu görev ve hizmetlerin çeşit
li sefbep ve tesirleriyle vaziıfe malûlü sayılanlara ve aynı şekilde vazife sırasında ölenlerin dul ve 
yetimlerine, 1485 sayılı Kanuna göre ödenecek inhisar beyiyeleri üçte birlerinim, harb malûlle
rinin ve şehit yetimlerimin saklı tutulan hakları dağıtıldıktan sonra artan miktar üzerinden usu
lüne gör'e ödenmesi derpiş olunmuştur. 

ıBu suretle, 1064 yılından beri Hava ve Deniz Kuvvetlerinin bâzı hizmetlerinde olduğu gibi, 
brütün Silâihlı Kuvvetler vazife malûllerinin eşit imkânlara kavuşturulması, harta malûllerinin 
hesrihanigi bir şekilde mağduriyetlerine yol acımadan, sağlanmış olacaktır. 

Lira 

17 181 
13 744 
10 308 
6 872 
3 436 
3 436 
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Ek madde 2. — Bu madde ile, ölen vazife malûllerinin yetimlerinin de 1485 sayılı Kanunla ta
nınan «'beş misli ikramiye» ödenmesi hakkından yararlanmaları temin edilmektedir. 

Geçici madde 1. — Madde, bu teklifin kanunlaşmasından önce vazife malûlü olanlarla, vazife 
sırasında ölenlerin dul ve yetimlerinin de bu kanunla sağlanan haklardan istifade etmelerini ön
görmektedir. 

Bu madde hükmünden faydalanacak olanların 1969 yılı sonu itibariyle sayıları ve maluliyet 
dereceleri aşağıda gösterilmiştir: 

Vazife malulen 
Subaylar : 

I II III IV V VI Toplam 

1969 11 5 13 40 38 20 128 
Erler : 

I II III IV - V VI Toplam 

1969 50 32 209 118 287 572 1 268 

Vazifede ölenelrin dul ve yetimleri : 3 110. 

Geçici madde 2. — Madde, 1145 sayılı Kanunun iptalinden sonra ölen vazife malûllerinin dul 
ve yetimlerinin de bu kanunla tanınan haklardan yararlanmalarını temin maksadiyle tedvin olun
muştur. 

Geçici madde 3. —• Madde, bu kanunun süratle uygulanmasını ve ödemelerin gecikmeden yapı
labilmesini gerçekleştirmek üzere, çalışma saatleri dışında görevlendirilecek personele verilecek 
fazla çalışma ücretlerinin, 15 . 7 . 1965 tarih ve 669 sayılı Kanunda olduğu şekilde, Bakanlar Ku
rulunca tesbit edileceğini belirtmektedir. 

Madde 2. — Bu malde, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal ' edilmiyen hükümlerine bu tek
lifte yer verilmiş bulunduğundan 15 . 4 . 1969 tarih ve 1145 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasını öngörmektedir. 

Madde 3 ve 4. — Yürürlük ve yürütme hükümlerini düzenlemektedir. 

CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ YİĞİT KÖKER VE 3 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

İnhisar Beyiyeleri üçte birlerinin Harb Malûllerine ve Şehit Yetimlerine Tahsis ve Tevziine dair 
30 . 5 . 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek kamın teklifi 

MADDE 1. — inhisar Beyiyeleri üçte birlerinin Harb Malûllerine ve Şehit Yetimlerine Tahsis 
ve Tevziine dair 30 . 5 .1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin (a), (b), 
(c) ve (d) fıkralarına göre harb malûlü statüsünde bulunanlann ve şehit yetimlerinin bu kanun 
uyarınca almakta olduklan inhisar beyiyeleri üçte birleri 1969 yılında dağıtılan miktarlar üze
rinden saklı tutulur. 

Hazarda veya fevkalâde faallerde talim, tatbikat ve mmevra sırasında Türk Silâhlı Kuvvetleri 
tç Hizmet Kanununun ve Yönetmeliğinin gerektirdiği askerî görevlerle özel kanunların tahmil 
ettiği görevlerin ifası sırasında ve bu görev ve hizmetlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle vazife malû
lü sayılanlara ve aynı şekilde vazife sırasında ölenlerin dul ve yetimlerine, bu kanuna göre öde
necek inhisar beyiyeleri üçte birleri diğerlerinin saklı tutulan haklan dağıtıldıktan sonra artan 
miktar üzerinden usulüne göre ödenir. 
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Ancak, 2 nci fıkra hükmüne girenlere dağıtılan miktarlar 1 nci fıkra hükmüne girenlerin 1969 
yılında aldıkları seviyeye ulaştıktan sonra artan miktar Hazineye kalır. 

EK MADDE 2. — Bu kanunun 4 ncü maddesinin son fıkrası hükmü, ek 1 nci maddenin 2 nci 
fıkrası kapsamına girenler hakkında almakta oldukları miktarlara göre uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Ek 1 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü, bu kanunun yürürlüğe girme
sinden evvel aynı sebep ve tesirlerle vazife malûlü olanlarla, vazife sırasında ölenlerin dul ve ye
timleri hakkında da uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Ek 2 nci madde hükmü, 15 . 4 . 1969 tarih ve 1145 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra ek 1 nci maddenin 2 nci fıkrasında yazılı sebep ve tesirlerle vazife 
malûlü sayılanlardan ölenlerin dul ve yetimleri hakkında da uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 3 — Bu kanunun uygulanmasına ait belgelerin incelenmesi, işlemlerinin ta
mamlanarak, ödemelerin zamanında yapılabilmesinin sağlanması maksadiyle çalışma saatleri dışın
da görevlendirilecek personele verilecek fazla çalışma ücretleri Bakanlar Kurulunca tesbit olu
nur 

MADDE 2 — 15 . 4 . 1969 tarih ve 1145 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Millî Savunma ve Maliye Bakanları yürütür. 
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Tophoh e MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 245© I net ek 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, 
İnhisar Beyiyeleri üçte birlerinin harp malullerine ve şehit yetim
lerine tahsis ve tevziine dair 3 0 . 5 . 1929 tarih ve 1485 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu mütalâası ile 

Plan Komisyonu raporu (2 /368) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 12 . 6 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10592 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet iSeuato.su Ankara Üyesi Yiğit Köker ve arkadaşlarının, İnhisar Beyiyeleri üçte bir
lerinin harp malullerine ve şehit yetümlerüne tahsis v-e tevziine dair 30 . 5 . 1929 tarih ve 1485 sa
yılı Kanuna ek kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 
•Saygılarımla. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet (Senatosu Başkam 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

İnhisar (beyiyeleri üçte birlerinin harp malullerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine dair 
30 . 5 . 1929 tarih ve 14§5 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla rica ederiz. 
Yiğit Köker Bagıp Üner Selâhattin özgür 

Ankara Senatörü Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye 

GEREKÇE 

5434 sayılı T. C. Emekli iSandığı Kanununun €4- ne» 'maddesine 6306 sayılı Kanunla teklenen 
(d) fıkrası ile; «hazarda ve fevkalâde hallerde emir veya vazife ile n£H% yapan uçucularla, hangi 
meslek ve sınıftan olursa olsun emirle vazifeli olarak tayyaredeı hüluaaalardaa uşafaa havadaki ve 
yerdieM sebepleri ile ve yine emir v-e vazife ile dalış yapan dalgalarla, hangi asueiiek ve sınıftan 
oluüsa okun emirle vazifeli olarak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulananlaı*dan d«ai-
zaltıeılığın veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve tesirleri ile vazife malûlü ©lan •«saruR'azzaf vse yedek 
subay, astsubay, askerî memur, erbaş ve erlere, orduda vaziMendiriibnit sivil jşfeakçale^e ve «r-
likterru dolayı aylık bağlananlara «harp malulü» denilmiş ve bunlara, vazife maiaaihiğü aylıkları 
ile birlikte «vazife malullüğü zammı» ve «tütün ikramiyesi» ödenmesi kabul edilmiştir. 

Bilâhara ısdar olunan 15 . 4 . 1969 tarih ve 1145 sayılı Kamınla; «bir vazifelinin mıaruz ka
lacağı hizmet riskinin, diğer bir sınıf mensubu ile mukayesesine imkân bulunmadığı1» vakıasından 
hareketle, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapanlar arasında meydana gelen dengesizliği gider
mek ve eşitliğin sağlanmasını gerçekleştirmek maksadına matuf olarak ve moral prensipler de dik-
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kate alınarak; denizaltında veya havada hizmet ifa edenlere tanınmış bulunan sosyal haklardan, 
Deniz ve Hava Kuvvetlerinin diğer mensupları ile Kara Kuvvetleri ve Jandarma G-enel Komutanlı-
ğmdaki görevlilerin de yararlanmaları öngörülmüş; ve 1969 yılında özel kanunu gereğince dağıtıl
makta bulunan «tütün ikramiyesi» nden, bütün vazife malulleri, - maluliyet derecelerine göre -
istifade etmişlerdir. 

Ancak, 1145 sayılı Kanunun bu imkânı veren hükümlerinin, Anayasa Mahkemesinin 14.4.1970 
tarih ve 1969/45 .-1970/21 sayılı kararı ile iptal edilmesi; vazife malûllerinin, mezkûr kanunla 
sağlanan ve 1969 yılında uygulanan sosyal haklardan mahrum bırakılması sonucunu doğurmuş ve 
bu durumda meselenin, bir kanunla yeniden düzenlenmesi zaruret haline gelmiştir. 

Harp malulleri vo şehit yetimlerinin himayesi maksadiyle, 8 Haziran 1929 tarihinde yürürlüğe 
konulan 1485 sayılı Kanunla; tekel maddelerinin satışı dolayısiyle verilen beyiyelerin üçte birinin. 
Ziraat Bankasında tesis olunacak bir fonda toplanması ve bunların harp malulleri 'ile şohiit yo tüm
lerine tevzii kabul edilmiştir. Ancak, tesis edildiği tarihte 800 bin lira civarında olan fon, zaman
la artarak 1969 yılında 76,6 milyon liraya ulaşmış, buna mukabili fondan yararlanan harp ma
lullerinin sayısında önemli azalmalar meydana gelmiştir. Ezcümle, 1936 yılında harp malulü 
subay toplamı 1 128 iken, bu miktar 1969 yılı sonunda 299 a; harp malulü er toplamı 10 815 
iken, 1969 yılı sonunda 2 7-25'e; ve şehit ailesi sayısı da 28 653 iken, 1969 yılı sonunda 14 893'e 
düşmüş bulunmaktadır. 

Fondaki artışa karşılık (1969 yılındaki artış miktarı 10 milyon lira civarındadır), harp ma
lulü sayısında meydana gelen eksilmeler muvacehesinde, dağıtılan ikramiyeler, «himaye» mak
sadının üzerinde bir nitelik kazanmış ve yüksek seviyelere ulaşmıştır. Gelecek yıllarda daha 
da artacağı tabiî bulunan ikramiyelerin 1969 yılında dağıtılan miktarları aşağıda gösterilmiştir: 

Subaylar 
l ira 

1 nci 
2 nci 
3 ncü 
4 ncü 
5 nci 
6 nci 

1 nci 
2 nci 
3 ncü 
4 ncü 
5 nci 
6 nci 

derece malul subaya 
derece malul subaya 
derece malul subaya 
derece malul subaya 
derece malul subaya 
derece malul subaya 

Erler 
derece malul erlere 
derece malul erlere 
derece malul erlere 
derece malul erlere 
derece malul erlere 
derece malul erlere 

34 362 
30 925 
24 053 
20 617 
17 181 
13 744 

17 181 
13 744 
10 308 
6 872 
3 436 
3 436 

Şehit yetimleri 
(Subay ve er şehit yetimlerine 2 152 lira ödenmiştir. 
Harp malullerinin bu durumuna karşılık, vazife malulleri' çok daha ağır ve yetersiz şartlar altın

da yaşama mücadelesi yapmaktadırlar; Nitekim, birincil derecede harp malulü erlere 17 181 lira 
tütün ikramiyesine ilâveten 1 876 lira aylık ödendiği halde, halen aynı derecedeki vazife maluiDü 
erler sadece 250 lira aylık almaktadırlar. Yine, birinci derecede harp malulü teğmen 34 362 lira 
tütün ikramiyesine ilâveten 3 505 lira aylık almakta iken, aynı * derecedeki vazife malulü teğ
mene 607 lira aylık ödenmektedir. 

Diğer taraftan, bir harp malulü subay veya er vefat ettiği takdirde, son almakta olduğu tü
tün ikramiyesinin beş misli de ailesine ödenmektedir. 
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Bu uygulama dolayısıyüe, birinci derecede harp malulü subayın ailesine 171 810 lira, birinci 
derecede harp malulü bir erin ailesine de 85 905 liralık bir ödeme yapılmaktadır. Buna karşılık 
vazdfe malulleri böyle bir imkândan da mahrum bulunmaktadır. 

Yukarda arz edilen rakamlar, harp malulleri ille vazife malullerine temin edilmiş olan hak
lar arasında büyük eşitsizliğin ve dengesizliğin mevcut bulunduğunu açıkça göstermektedir. Bu 
itibarla, söz konusu eşitsizliği gidermek üzere harp malullerine ödenmekte olan tütün ikrami-
yelerilni 1969 yılında dağıtılan miktarlar üzerinden mahfuz tutarak, artan miktarın vazife ma
lullerine tevziini sağlamak maksadiyle tedvin edilerek yürürlüğe konulmuş bulunan 1145 sayılı 
Kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi muvacehesinde meydana gelen boşluğu 
doldurmak zarureti sonucunda işbu kanun teklifi hazırlanmış bulunmaktadır. 

Maddelerin gerekçesi : 
Madde 1. — Teklifin 1 nci maddesi, 30 . 5 . 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna iki ek madde 

ilâvesini öngörmektedir. 
Ek madde 1. — Anayasa Mahkemesi, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü mad

desinin a, b, c ve d fıkralarına göre harp malulü statüsünde bulunanların ve şehit yetimlerinin 
1485 sayılı Kanun uyarınca almakta oldukları inhisar beyiyeleri! üçte birlerinin 1968 yılında 
dağıtılan miktarlar üzerinden saklı tutulmasını ve artan miktarın Hazineye kalmasını öngören 
1145 sayılı Kanun hükümlerini iptal etmeyerek yürürlükte bırakmıştır. Bu hükümler, ek 1 nci 
maddede aynen muhafaza olunmuştur. 

Maddenin üMmci fıkrasında ise, hazarda veya fevkalâde hallerde talim, manevra ve tatbi
kat sırasında Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun ve Yönetmeliğinin gerektirdiği aske
rî görevlerle özel kanunların tahmil ettiği görevlerin lifası sırasında ve bu görev ve hizmetlerin 
çeşitli sebep ve tesirleriyle vazife malulü sayılanlara ve aynı şekilde vazife sırasında ölenlerin 
dul ve yetimlerine, 1485 sayılı Kanuna göre ödenecek inhisar beyiyeleri üçte birlerinin, harp 
malullerinin ve şehit yetimlerinin sakla tutulan hakları dağıtıldıktan sonra artan miktar üzerin
den usulüne göre ödenmesi derpiş olunmuştur. 

Bu suretle, 1954 yılından beri Hava ve Deniz Kuvvetlerinin bâzı hizmetlerinde olduğu gibi, 
bütün Silâhlı Kuvvetler vazife malullerinin eşit imkânlara kavuşturulması, harp malullerinin 
her hangi bir şekilde mağduriyetlerine yol açmadan, ısağlanmış olacaktır. 

E'k.madde 2. — Bu madde ile, ölen vazife malullerinin yetimlerinin de 1485 sayılı Kanunla ta
nıman «beş misli ikramiye» ödenmesi hakkından yararlanmaları 'temin edilmektedir. 

Cfeçıiıci Madde 1. — Mailde, bu teklifin kanunlaşmasından önce vazife malulü olanlarla., vazife 
sırasında ölenlerin dul ve yetimlerinin de bu kânunla sağlanan haklardan istifade etmelerini ön
görmektedir. 

Bu madde hükmünden faydalanacak olanların 1969 yılı sonu itibariyle sayıları ve maluliyet de-
cereleri aşağıda gösterilmiştir : 

Vazife malulleri 

Subaylar : 
I II III IV V VI Toplanı 

1969 11 5 V) 40 38 20 128 

Erler : 
I II III IV V VI Toplam 

1969 50 32 209 118 287 572 1 268 

Vazife de öl enlerin dul ve yetimleri : :] 110. 
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Geçici Maıdde 2. — Madde, 1145 sayılı Kanunum iptalinden sonra öden vaszife malullerinin dul 
ve yetimlerinin de bu kanunla tanınan kaklardan yararlanmalarını temim maksadiyle tedvin olun
muştur. 

GegJeâ, Mackle 3. — Madde, bu, kanunun süratle uygulanmasını ve ödemelerin, gecikmeden ya-
pulalbilraesinâ geı^eHeşHaimek üzere, çalışma saatleri! 'dışında görevlendirilecek personele verillıecek 
faızla çalıpaa ücretlerinin, 15 . 7 , 1965 tarih ve ©69 scayılk Kanunda olduğu şekilde, Balkanlar Ku
rulunca tespit edâeeeğjınd beliırıtmetktediir. 

Madde 2. — Bu madde, Anayasa Mahkemeli tarafından iptal edilmeyen hükümlerine bu tek
lifte: yer verilmiş bulunduğumdan 15 . 4 . 1969 tarih ve 1145 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
masını öngörmektedir. 

Madde 3 ve 4. — Yürürlük ve yürütme hükümlerini! düzenlemektedir. 

Bütçe Plan Koanisyoau Tezkeresi 

Millet Meclisi 
Mitçe Plan Komisyomı 14 . 6 . 1971 

Esas No: 2/368 
Km-mW&:lW 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan (Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
KÖker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiyelerimin üçte- birlerinin harp malullerine ve şehit yetimlerine 
tahsis ve tevziine dalir 30 . 5 . 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi) Komisyonunuzun 
9 . 6 . 1971 tarihli 15 nei BMeşinıinde görüşüldü; 

Taklittin hazırlanış nedenleri üzerinde Koımâsyena sunulan bilgiler muvaeeheslimde; 
Teklifin, 15 . 4 . 19&9 tarih ve 1145 saydı Kanunla 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu

nun 64 neü. maddesine eklenen (e) fıkrası ille, (harp malulü) tarifi kapsamına alınanların ve dola-
yıısilyle harp malulleri ve şehit yetimlerinin himayesi maksadiyle çıkarılmış bulunan 8 Ha r r an 1929 
ta,rilh ve 1485 sayılı Kanun ile her yıl tevzi edilen üçte bir İnhisar Beyilyelerinden yararlananların 
söz ko&amu (!e) fııkrasaaınn Anayasa Mahkemesinin 1 4 . 4 . 1970 gün ve 1970/21 sayılı Karariyle ip
tali sonucu, (e) fıkrası hükmü uyarınca İnhisar Beyiyeleri üçte birinden 'bu iptal tarihine kadar 
yaraıiaBanlaran, iptal nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetlerinin önlenmesine matuf bilr teklif olduğu 
anlaşılmıştır. 

Teklifte her ne 'kadar, Anayasa Mahkemesince bozma kararına mesnet teşkil eden harp ve vazi
fe malulünün ayni' tarif içerisinde mütalâasına yer verilmemiş ise de, Komisyonumuzda ekseriyetle 
hâsıl olan 'kanaat, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir kanun üzerine aynı maksadı ihya edici 
yeni 'bir kanun tedvini şeklinde beliren tereddütlerin izalesi nedeniyle, kanun teklifi, haManda 
Anayasa Komisyonumuzun mütalâasına müracaat edilmesi yolunda temerküz ettiğinden, kanun tek
lifini havi dosya ilişikte sunul'muştur. 

Gereğini müsaadelerine saygı ille sunarım. 
Bütçe Plan Komisyonu Başjkanvekili 

İçel Milletvekili 
Cavit Okyayuz 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 25.6.1971 

Esas No: 2/368 
Karar No: 13 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Yiğit Köker ve üç arkadaşının, İnhisar Beyiyeleri Üç tetiklerinin 

Harp Malullerine ve Şehit Yetimlerine Tahsis ve Tevziine dair 30 . 5 . 1'929 tarüh ve 1485 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi; Bütçe Plan Komisyonunca ve mütalâa istemiyle Komisyonumuza tevdi 
edilmekle tetkik ve müzakere olundu.N 

Anayasa Mahlkemesiinin 14 . 4 . 1970 gün ve 970/21 sayılı Kararı muvacehesinde yapılan ka
nım teklifi harp malulü statüsünde bulunan maluller, şehitler ve dul ve yetimlerinin müktesep 
haklarmı ihlâl etmediği ve bu teklifin kanunlaşması! halinde yapılacak ödemelerin ayrı bir fonda 
toplanan ve Hazineye intükal ıcden geri kalan meblâğdan yapılması seböbiyle teklifin Anayasaya ay
kırı bir yönü görülmediği netiıcesline varılmıştır. 

Bütçe Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere işibu rapor Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 
Anayasa Komisyonu Başkanı Sözcü KMp 

Adana Denizli Erzurum Çanakkale 
Cevdet Akçalı Fuat Avcı Sabahattin Araş Kemal Bağaoğlu 

Çanakkale Ordu İzmir Kastamonu 
Refet Sezgin Orhan Vural Şükrü Akkan Sabri Keskin 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Bütçe Plan Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plan Komisyonu 20 . 6 .1972 
Esas No: 2/368 
Karar No: 168 

.MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale buyurulan (Cumhuriyet Senatosu Anikara Üyesi Yiğit Köker ve 3 arka
daşımın, İnhilsar Beyiyeleri Üçte Birlerinin Harp Malullerine ve Şehit Yetimlerine Tahsis ve Tev
ziine dair 30 . 5 . 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna efe kanun teklifi; Millî Savunma Bakanlığı ile 
Maliye Bakanlığı ve T. C. Emekli Sandığı temsilcilerinin de katıldıkları toplantıda incelendi ve 
görüşüldü : 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesi, harp malulünün 
tarifini yaparak, bu gibilere harp malullüğü zammı ödenmesini öngörmüştür. Adı geçen kanunun 
64 ncü maddesine 2 . 3 . 1954 tarih ve 6306 sayılı Kanunla bir (d) bendi eklenerek maddenin kap
samı genişletilmliş ve maddenin şümulüne girenlerle münhasır Ikılınmak suretiyle harp malullüğü 
zammının yanı sıra 8 . 6 . 1929 tarihli ve 1485 sayılı Kanunla da tütün ikramiyesinden faydalandı^ 
nlmışlardı. 

Gerek Deniz ve Hava Kuvvetlerinin diğer mensupları ve gerekse Kara Kuvvetleri ile Jandarma 
Genel Komutanlığı mensuplarmıaı vazitfe malulleri arasında bir dengesilzlilk meydana geldiğü müşa
hede edilerek, 1969 yılında Yüce Meclislerce çıkarılmış bulunan 1145 sayılı Kanunla adatetsüzük 
önlenmeye çalışılmıştır. Fakat Anayasa Mahkemesinin 1145 sayılı Kanunu iptal etmesi sonucu 
olarak, vazife malullerinin kazanmış oldukları sosyal haklan ortadan kaldırılmıştır. Bu dunum 
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muvacehesinde vazife malullerini tekrar sosyal güvenliğe kavuşturmak amaciyle yukarıda adı geçen 
kanun teklifi) hazırlanarak Komisyonumuza havale 'duyurulmuştur. 

Kanun teklifinin gerekçesi özetlenecek olursa; teklifin, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinde gösterilenlerle, 6306 sayılı Kanuna ilâve edilenlerin 
sosyal güvenlilkleıüı tamdır. Halbuki Demiz ve Hava Kuvvetlerinin diğer mensupları ile Kam Kuv
vetleri! ve Jandarma Genel Komutanlığı mensupları da mez'kûr kanunTarda belirtüon şahıslara 
benzer şekilde havada veya denizdeki emsallerine göre ve değişik şiddette olmak üzere hizmet ris
kine maruz bulunmaktadırlar. Harp «ilâh ve vasıtalarında vaki gelişmeler sebebiyle bunlarla tat
bikat yapmak zorunda bulunan görevlilerin hizmetten doğan riskleri 'eski yıllara oranla daha çok 
artmıştır. Her hizmetlinin vazife sebebiyle maruz kalacağı hizmet riskini diğer sumf mensupları ile 
mukayeseye imkân yoktur. Tehlike hepsi için hayatî önem taşır. Vazifelerden birini diğerinden 
üstün tutmak için hukukî bir sebep var olmadığına göre Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleriyle Jan
darma Genel Komutanlığımda her sahada görev yapanların tütün beyiyelerinden faydalandırılma
ları vazife ve hizmette öngörülen eşitlik anl'âyışının zarurî bir sonucu kapsadığı anlatılmaktadır. 

Hal böyle olunca Komisyonumuz teklifi genişliğine ve derinliğine incelemeye tabi tutarak bir 
Alt Komisyon kurulmasına karar vermiştir. Alt Komisyon yukarıda izah olunan gerekçeyi olumlu 
karşıladıktan başka; 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun a, b, c, ç ve d fıkralarına göre 
Harb Malullüğü Statüsünün 5 ve 6 neı derecesinde bulunan malul erlerin ikramiyelerini beş yıl 
içinde muayyen nispetler dahilinde artırarak 5 000 liraya, 

Şehit, dul ve yetimlerin almakta oldukları ikramiyelerin ise altı yıllık bir süre içinde yine mu
ayyen nispetler dahilinde artırarak 6 000 liraya yükseltmiş, böylece halen son derece mağdur 
durumda bulunan bu gibi vazife malullerinin de durumlarının düzeltilmesine çalışılmıştır. 

Bunun yanı sıra yine bir hüküm ile askerî harekâtı gerektiren iç tedip veya güvenlik ve asayi
şin sağlanmasında Silâhlı Kuvvetlerle birlikte görevlendirilenlerden, bu görevlerin sebep ve tesir
leri nedeniyle T. C. Emekli Sandığı Kanununa göre haklarında vazife malullüğü işlemi uygula
nan veya görev sırasında ölen sivil iştirakçilerin dul ve yetimlerine de İnhisar Beyiyelerinden .is
tifade ettirilmesi düşünülmüştür. Ancak, bunların özel kanunlarına göre bu görevlerinden ötürü 
maddî tazminat almaları halinde Tütün İkramiyelerinden istifade ettirilmemeleri öngörülmüştür. 

Ayrıca bu kanunun kolaylıkla uygulanmasını temineıı bir yönetmelik çıkartılmasını da kabul 
edip, konulan bir geçici madde ile de kanunun yürürlüğe girmesinden evvel aynı sebep ve tesir
lerle malul olanlarla, ölenlerin dul ve yetimlerine de uygulanmasını sağlamak üzere yeni bir metin 
düzenlenmiştir. Yeni metin raporumuza eklidir. 

Komisyonumuz, Alt Komisyonun hazırlamış olduğu metni görüşmelere esas alarak, maddele
rin müzakeresine geçmiştir. 

Kanun başlığı, 2 nci madde, geçici madde ve 3 ncü madde Alt Komisyon metninde olduğu gibi 
aynen kabul edilmiştir. 

Birinci madde ile eklenen ek birinci madde de 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
(ç) bendi bir sehiv olarak metne dahil edilmediğinden (ç) bendini maddeye dâhil etmek suretiyle. 

Ek ikinci madde redaksiyona tabi tutulmak suretiyle, 
Harp ve vazife malulü assuıbaylar, yedek subaylar ve sivil iştirakçilerin tütün beyiyelerinden 

faydalanmalarını teminen yeni bir ek üçüncü madde eklenmek suretiyle, 

Alt Komisyonun ek madde üçün numarası dört olmak ve (Bu kanun) yerine (1485 sayılı Ka
nunun 5755 sayılı Kanunla değişik 4 ncü maddesinin son fıkrası) şeklinde değiştirilerek, 
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Yürürlük maddesi olan dördüncü madde ise redaksiyona tâbi tutulmak suretiyle kabul edilmiş-

G enel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 
Kâtip 

Malatya 
A. Karaaslan 

Ankara 
Muhalifim 
H. Balan 

Diyarbakır 
8. Savcı 
Konya 

N. Kalayctoğlu 

Başkanvekili 
Niğde 

Ar. Çerezci 
Afyon K. 

H. Hamamcıoğlu 

Aydın 
N. Menteşe 

İmzada bulunamadı 
Hatay 

//. Özkan 
Manisa 

H. Okçu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Amasya 

8. Aygün 
-
Bolu 

H. 1. Cop 
İmzada bulunamadı 

İçel 
C. Okyavuz 

Sakarya 
N. Bayar 

İmzada bulunamadı 
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C. ıSENATOSU ANKARA ÜYESİ YİĞİT 
KÖKER VE 13 ARKADAŞININ TEKLİM 

İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harb malullerİ7ie 
ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine dair 
30 . 5 . 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek 

kanun teklifi 

MADDE 1. — inhisar beyiyeleri, üçte birlerinin 
harp malullerine ve şehit yetimlerine tahsis ve 
tevziine dair 30 . 5 . 1929 tarih ve 1485 sayılı 
Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin a, b, c 
ve d fıkralarına göre harb malulü statüsünde 
bulunanların ve şehit yetimlerinin bu kanun 
uyarınca almakta oldukları inhisar beyiyeleri 
üçte birleri 1969 yılında dağıtılan miktarlar 
üzerinden saklı tutulur. 

Hazarda veya fevkalâde hallerde talim, tat
bikat ve manevra sırasında Türk Silâhlı Kuv
vetleri İç Hizmet Kanununun ve yönetmeliği
nin gerektirdiği askerî görevlerle özel kanun
ların tahmil ettiği görevlerin ifası sırasında ve 
bu görev ve hizmetlerin çeşitli sebep ve tesir
leriyle vazife malulü sayılanlara ve aynı şekil
de vazife sırasında ölenlerin dul ve yetimleri
ne, bu kanuna göre ödenek inhisar beyiyeleri 
üçte birleri diğerlerinin saklı tutulan hakları 
dağıtıldıktan sonra artan miktar üzerinden usu
lüne göre ödenir. 

Ancak, 2 nci fıkra hükmüne girenlere da
ğıtılan miktarlar 1 nci fıkra hükmüne girenle
rin 1969 yılında aldıkları seviyeye ulaştıktan 
sonra artan miktar Hazineye kalır. 

EK MADDE 2. — Bu kanunun 4 ncü mad
desinin son fıkrası hükmü, Ek 1 nci maddenin 
2 nci fıkrası kapsamına girenler hakkında al
makta oldukları miktarlara göre uygulanır. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTİR1Ş1 

İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harb malul
lerine ve Şehit Yetimlerine Tahsis ve Tevziine 
dair 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna 
bazı maddeler ve geçici bir madde eklenmesi hak

kında kanun teklifi 

MADDE 1. — 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 
sayılı İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harb 
malullerine ve Şehit Yetimlerine Tahsis ve 
Tevzii hakkındaki Kanuna aşağıdaki maddeler 
eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin a, b, c, 
ç ve d fıkralarına göre harb malullüğü statüsü
nün 2, 3 ve 4 ncü derecelerinde bulunan subay 
ve erlerle 5 ve 6 nci dereceye giren subayların 
almakta oldukları inhisar beyiyeleri üçte birleri 
halen dağıtılan miktarları üzerinden saklı tutu
lur. 

Ancak, bu kanun uyarınca inhisar beyiyeleri 
ikramiyesi alan birinci fıkra kapsamına giren 
5 ve 6 nci derece malulü erlerin ikramiyeleri bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş 
yıl içinde muayyen nispetler dahilinde artırıla
rak 5 000 liraya, şehit, dul ve yetimlerinin al
makta oldukları ikramiyeler ise bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 yıllık bir 
süre içerisinde muayyen nispetler dahilinde ar
tırılarak 6 000 liraya yükseltilir. 

EK MADDE 2. — Barışta veya olağanüstü 
yönetim usullerinin uygulandığı hallerde, talim, 
tatbikat veya manevra ile görev sırasında çe
şitli harp silâh veya vasıtalarının yahut da göre
vin sebep ve tesirleriyle vazife malulü sayılan
larla aynı şekilde görev esnasında ölenlerin dul 
ve yetimlerine, 

Askerî harekâtı gerektiren iç tedip hareket
leri veya güvenlik ve asayişin sağlanılmasın-
da Silâhlı Kuvvetler ile birlikte görevlendiri
lenlerden bu görevin sebep ve tesirleri nede
niyle T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri
ne göre haklarında dereceli vazife malullüğü 
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C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 
13 arkadaşının teklifi 

GEÇİCİ MADDE 1. — Ek 1 nci maddenin 
2 nci fıkrası hükmü, bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden evvel aynı sebep ve tesirlerle va
zife malulü olanlarla, vazife sırasında ölenle
rin dul ve yetimleri hakkında da uygulanır. 

GKEÇİCİ MADDE 2. — Ek 2 nci madde hük
mü, 15 . 4 . 1969 tarih ve 1145 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girmesinden sonra Ek 1 nci 
maddenin 2 nci fıkrasında yazılı sebep ve tesir
lerle vazife malûlü sayılanlardan ölenlerin dul 
ve yetimleri hakkında da uygulanır. 

Bütçe ve Plân Komisyonun değiştirişi 

işlemi uygulananlar ile görev sırasında ölen si
vil iştirakçilerin dul ve yetimlerine; inhisar 
beyiyeleri üçte birlerinden harp malulleri ile 
şehit, dul ve yetimlerinin saklı tutulan hakları 
dağıtıldıktan sonra artan miktar üzerinden 
1485 sayılı Kanunda belirtilen esas ve usullere 
göre ödeme yapılır. 

Bu madde hükmüne girenlere dağıtılan mik
tarlar statülerine göre harb malulleri ile şehit 
dul ve yetimlerinin saklı tutulan hakları sevi
yesine ulaşitıktan sonra artan miktar Hazineye 
devredilir. 

Ancak madenin ikinci fıkrası hükmüne gi
ren sivil iştirakçilerle dul ve yetimlerinden özel 
kanunlarına göre nakdî maluliyet veya ölüm 
tazminatı alanlar bu kanun hükmünden istifade 
edemezler. 

EK MADDE 3. — inhisar beyiyeleri üçte 
birlerinin tevziinde : 

a) Assubaylara subaylar gibi; 
b) Sivil iştirakçilerden; yedek subaylık 

yapmış veya yedek subay adayı olma şartları
nı taşıyanlara subaylar gibi, diğer iştirakçile
re erler gibi; 

ödeme yapılır. 

EK MADDE 4. —' 1485 sayılı Kanunun 5755 
sayılı Kanunla değişik 4 ncü maddesinin son 
fıkrası hükmü ek ikinci maddenin kapsamına 
girenler hakkında almakta oldukları miktar
lara göre uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanunun uygulanmasına 
ait esaslar Millî Savunma, içişleri ve Maliye 
bakanlıkları tarafından çıkarılacak bir yönet
melikle düzenlenir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun ek ikinci 
maddesinin birinci fıkrası hükmü bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden evvel aynı sebep ve te
sirlerle malul kalanlarla ölenlerin dul ve ye
timleri hakkında da uygulanır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 245'e 1 nci ek) 



- i ö -
C. (Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 

13 arkadaşının teklifi 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun uygu
lanmasına ait belgelerin incelenmesi, işlemleri
nin tamamlanarak, ödemelerin zamanında ya
pılabilmesinin sağlanması maksadıyle çalışma 
saatleri dışında görevlendirilecek personele ve
rilecek fazla çalışma ücretleri Bakanlar Kuru
lunca tespit olunur. 

MADDE 2. — 15 . 4 . 1969 tarih ve 1145 
sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Samnma ve Maliye bakanları yürütür. 

Bütçe ve Plân Komisyonun değiştirişi 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümleri Millî 
Savunma, içişleri ve Maliye bakanları tarafın
dan yürütülür. 

- . .> . . . )>m<t 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 245'e 1 nci ek) 
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Toptanı» : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Polis Memuru Öner Sarman hakkında Özel af kanunu tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1 /670) 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Karma Komisyonu 23 . 5 . 1972 

Dilekçe Kar. Kom. Md. No. 6722/75H8 - 6723/7697 

MİLLET MEOLÖŞİ BAŞKANLIĞINA 
öz kardeşiyle karısını zina halinde yakalayıp öldürmekten hükümlü polis memuru öner Sar

man hakkında hükmedilen cezasının özel affı Karma Komisyonca benimsenerek 140 sayılı Kanuna 
göre hazırlanmış bulunan özel af kanunu tasarısı ekli olarak sunulmuştur. 

'Gereğini saygıyle arz ederim. 
Dilekçe Karma Komisyonu Başkanı 

Ordu Senatörü 
Selâhaddin Acar 

GEREKÇE 
Adam öldürmekten sanık öner Sarman müsnet fiilinden Altındağ Ağır Ceza Mahkemesince 

yapılan yargılaması sonunda verilen 5 . 11 . .1071 gün ve 971/oo9 sayılı hükümle 4 sone 2 ay 
hapis cezasıyle mahkûm olmuş ve Yargıtay yoluna başvurulmadan kesinleşerek 1.1 . 4 . 1971 den 
itibaren infazına başlanılmıştır. 

Olayın cereyan tarzına göre; Hükümlü öner Sarman Ankara Toplum Polisi Müdürlüğü em
rinde toplum polisi iken, askerden terhis olunan kardeşi İsmail Şarmaıı'ı 4 aydan beri evinde 
misafir etmekte bulunduğu sırada, geceleri görevli olarak toplum polisi müdürlüğünde kaldığı 
ve ancak izinli olarak 12 . 4 . 1971 gününde sabahleyin vazifesinde rahatsızlanarak saat 8 de 
evine geldiğinde evinin pencereleri kapalı olduğundan karısının, çocuğunun ve kardeşinin uyku
da bulunduğunu düşünerek uyuyanları uyandırmamak için sessizce evine girdiğinde; evin salo
nunda sol tarftaki yatak içinde kardeşiyle karısını yarı çıplak vaziyette seviştiklerini gördüğü
nü ve mattulüıı eşinin göğüslerini emmekte olduğunu farkedinee ellerini yüzüne kapatarak, al
çaklar defolun diye bağırınca, eşi ve kardeşinin (biz bu anı bekliyorduk, iki senedir sevişiyoruz, 
bizim aşkımıza sen mani olamazsın) diye bağırarak yataktan fırlamaları üzerine hükümlünün 
hamili bulunduğu resmî tabancasını çekerek her ikisine •müteadit el ateş ettiği, her ikisine de 6 
şar isabet kaydetmesi sonucu aldıkları yaraların tesiri ile fazla iç kanamasından ölmelerinden 
ibarettir. 

Maktullerin olaydan önce de cinsî münasebette bulundukları bütün delaili ile tespit edilmiş 
olduğundan hüküm yerinde T. C. Kanununun 462 nei maddesinin uygulanması uygun görüle
rek neticeden 5 yıl ağır hapsine karar verilerek 59 nen madde ile de cezası hafifletilerek indiri
lerek 4 sene 2 ay hapsine karar verilmiştir. 

Hükümlü kimsesiz olduğundan, bu evlenmeden 2 yaşında öksüz kalan yavrusu başkalarının 
elinde kalmıştır. 

Günlerce devam eden ve Orta - Doğu olaylarının cereyanı sırasında orada görevli bulunan 
Öner Şarman'm yorgun, asabı gergin ve hasta bulunduğu bir sırada evine istirahat ve tedavi için 
geldiğinde, önce bu ihtiyacı sağlayacak en yakını kardeşiyle, eşinin küçük yavrusunun yanında 
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alenen zina eder vaziyette görmesi sonucu o an içinde, içine girdiği asabı bir kriz ve buhran so
nucu rasgele ateş ederek her ikisini üldürmüş bulunması olayında, neticeten mahkûm ve en elim 
hallere duçar olduğu gibi 2 yaşında bakıma muhtaç yavrusu ortada kaldığından kendisinin özel 
af lütuf ve atıfetiyle bu cezasının devam eden infazından kurtulmasında ferdî ve sosyal faydalar 
mülâhaza eden Karma Komisyonumuz özel affa kendisini lâyık görerek bu konuda hazırlanan 
kanun tasarısı Yüce Meclise sevkedilmektedir. 

Başkan 
Ordu Senatörü 

S. Acar 
Kâtip 

Kırklareli Senatörü 
A. Alkan 

Üye 

İzmir Milletvekili 
A. Naili Erdem 

Başkan V. 
Samsun Milletvekili 

N. Kale 
Üye 

Afyon K. Milletvekili 
A. İhsan Ulubahşi 

Üye 

Sivas MilLctvcfcili 
Y. Ziya Önder 

Sözcü 
Samısun Milletvekili 

B. Uzunoğlu 
Üye 

E rz inoan Milletvekili 
II. Atabeyli 

Üye 

Uşak Milletvekili. 
O. Dengiz 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/670 

Karar No. : 74 

Adalet Komisyonu raporu 

5 . 7 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Öz kardeşiyle karısını zina halinde yakalayıp öldürmekten hükümlü, Ordu ili Çavuşlar köyü 
nüfusuna kayıtlı olup, Ankara Yenimahalle 7 nci durak, Eagıp Tüzün Caddesi No. : 22/A'da otu
ran, halen Ankara Merkez Cezaevinde hükümlü, Ömer oğlu, Gülşahi'den doğma, 1942 doğumlu 
Polis Memuru öner Sarman hakkında özel af kanunu tasarısı Komisyonumuza havale edilmiş 
olmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu tarafından hazırlanan gerekçe uy
gun mütalaa edilmiş ve bu gerekçeye ilişik olarak tanzim -edilen özel af kanunu tasarısı metni 
değiştirilerek Komisyonumuzca da özel affının uygun olacağına karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere iş bu rapor saygıyle sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkam 

İstanbul 
İ. Hakkı T ekinci 

Sivas 
T. Koraltan 

İmzada bulunamadı • 

Kars 
/'. Jla'.ui Alaca 

Bu rapor sözcüsü 

Sinop 
II. Biçer 

Erzurum 
S. Araş 

Konya 
1. Baran 

Artvâıı 
A. Naci Budak 

Gümüşano 
M. Karaman 

Niğde 
M. Ocakçıoğlu 

imzada bulunamadı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 710) 
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DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU METNİ 

Öz karde§i ile karısını zina halinde yakalayıp 
öldürmekten hükümlü Ordu ili Çavuşlar köyü 
nüfusuna kayıtlı olup Ankara Yeni MahaUe 7 nci 
durak Eagıp Tüzün Cad. No .: 22/A da oturan 
halen Ankara Merkez Cezaevinde hükümlü Ömer 
oğlu Gülşen'den doğma 1942 doğumlu Polis Me
muru Öner Sarman hakkında özel af kanunu 

tasarısı 

MADDE 1. — SaJbık Toplum Polis Memuru 
öner Şarman'a hükmedilen hapis cezası bütün 
neticeleriyle birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanunu Adalet Bakanı 
•yürütür. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

ADALET KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ 

Ömer oğlu, 1942 Doğumlu, Öner Sarman hak
kında af kanunu tasarısı 

MADDE 1. — öz kardeşi ile kansını zina 
halinde yakalayıp öldürmekten dolayı, Altın
dağ Ağır Ceza Mahkemesinin 5 . 11 . 1971 ta
rih ve 1971/345 esas, 1971/339 karar sayılı 
kesinleşmiş hükmü ile 4 sene 2 ay süre ile hap
se mahkûm edilen, Ömer oğlu 1942 doğumlu, 
Ordu ili, merkez ilçesi, Çavuşlar köyü, Cilt 37, 
sayfa 60, hane 35'te nüfusa kayıtlı, halen An
kara Cezaevinde hükümlü öner Sarman'm ce
zası bütün hukukî neticeleri ile birlikte affedil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet ve içişleri 
Bakanı yürütür. 
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