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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Muş'un Bağlumeldk Köyünden olup Ahino 

Köyünde oturan Hassooğlu Nezir Toplu'nu ti 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair olan Adalet 
Komisyonu raporu kabul olundu. 

Kazanç Vergisi Kanununa c& Kanun tasarı
sının tümü üzerinde görüşüldükten sonra Birle
şime ara verildi. 

ikinci Oturum 
Kazanç Vergisi Kanununa ek Kanun tasarı

sının tümü üzerindeki görüşmelere bir müddet 

daha. devanı olunduktan sonra tasarı istek üze
rine Geçici Komisyona verildi. 

14 . I . 1949 Cuma günü saat 15 tc toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekiii Kâtip 
Trabzon Milletvekili Tunceli Milletvekili 

R. Karadeniz Necmeddin Sahir S dûn 

Kâtip 
Urfa Milletvekili 

A. Akan 

Soru 

Tunceli Milletvekili Necmeddin Sahir Sı
lan'm, Yolluk Kanunu tasarısına dair olan söz

lü sorusu, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü

şünsel'in, çok çocuklu hâkimlere verilecek yar* 

dım paralariyle ikramiye hakkındaki 3253 sayı
lı Kanunun kaldırılmasına dair kanun teklifi 
(2/143) (Adalet Komisyonuna!; 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekiii Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Sait Koksal (İsparta), Atalay Akan (Urfa) 

BAŞKAN — Oturura açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

7. — Mardin Milletvekili Riza Erten'in Dev
let Bakanlığına tâyin edildiğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (S/298) 

BAŞKAN — Tezkere okunacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
13 . iv. İ949 

Açık bulunan Devlet Bakanlığına, Başbakan
lığın teklifi üzerine Mardin Milletvekili Ali Kı
za Erten'in tâyininin uygun-görüldüğünü say
gılarımla arzederinı.; 

-, , . ; . . - , •.- ".'Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü 

2. — • Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Ta-
rakçıoğlunun, yayla ve meredarın köylerin tü
zel kişiliklerine tahsis kılınmaları veya kamıı-
laştırdmaları hakkındaki Kanun teklifinin Çift
çiyi Topraklandırma, heıkkrıidaki 1753 saydı Ka
nunun bâzı maeldclerinin deyişi iril misini <Y bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesine doir olan 
Kanun tasarısı ile birlikte rpirüşidmesi hakkında 
Gerici Komisyon raporu (5/9î) 

•Yüksek Başkanlığa 

Yüce Kamutay karariyle Komisyonumuza 
havale buyrulan (Yayla ve Meraların köylerin 
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^üzeİ Kişiliklerine tahsis kılınmaları veya ka
mulaştırılmaları) hakkındaki Trabzon Milletve
kili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun Kanun tek-
lifini gerekçesiyle birlikte incelemiş ve teklif 
sahibi dinlemiştir. 

Bu tetkik ve izahlar sonucunda; Komisyonu
muz vatandaşlar arasında birçok ihtilâflara yol 
açan bu Kanunun hayvancılığımı "in çelişmesi 
bakımından da bir an evvel halledilmesi lüzumu
na kanaat getirmiş bulunmakla beraber; 

Yapılan teklif esas ve mahiyeti itibariy
le 4753 sayılı Toprak Kanunu ile alâkadar ol
duğu gibi tadili için Hükümetçe Yüksek Mecli
se sunulan mezkûr Kanun tasarısına Tarım Ko
misyonunca mera ve yaylalarla bunlarm Tüzel 
Kişilere tahsisine dair hükümler eklendiğinden 
fer'i olan yayla mevzuunun Ana Kanunun müza
keresi sırasında diğer ayrı bir Komisyonda görü
şülmesinin birçok mahzurlar tevlit edeceği neti
cesine varmıştır. 

Bu sebeple Komisyonumuz bu teklifin Top
rak Kanunu tadili ile bileştirilerek tetkik edil
mesini lüzumlu ve zaruri görmektedir. 

Keyfiyet Yüce Kamutayın takdirlerine arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Komisyon Başkam Sözcü 

Manisa Milletvekili Seyhan 
Feyzullah Uslu Kasım Ener 

Kâtip 
Maraş Afyon Karahisar 

A' Yaycıoğlu A. Vezir oğlu 
Aydın Denizli Giresun 

N. Göktepe N. Küçnka T. Ekmen 
Gümüşane Kars Malatya 
F. Ataç A. Eyidoğan Dr. H. Fırat 

Samsun Trabzon 
M. A. Yörüker H. Orhon 

Kars 
Yayla isi müstakil bir kanun konusu 

olabileceği kanaatindeyim 
A. Eyidoğan 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Arkadaşlar yayla ve meralar hakkın
da teklif etmig olduğum bir kanunun Yüksek 
Kamutay tarafından seçilen geçici bir komis
yonda tetkikma karar verilmişti. Komisyon 
geçenlerde toplandı^ Teklif ettiğim kanunla, Top-
raK Kanunu ve Hükümet tabımdan mera ve 
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yaylalar hakkında teklif olunan yeni maddeler 
üzerinde görüşüldü. 

Şimdi komisyonun okunan raporundan an-
laşûacağı üzere, Komisyon yayla ve meralar 
işlerini, işmdi Toprak Kanununda yapılmış olan 
bâzı tadil maddeleri üzerinde komisyonda gö
rüşülmesini lüzumlu görmüştür., 
. Ben, kendim esas itibariyle yayla ve mera

ları ihata eden esas ruh ve;mesele ile Toprak 
Kanunundaki esas ruhun münasebetlerini ayrı 
ayrı görmekteyiz. Yani toprak tevzi kanunun
daki esas ruh, toprağı olmıyan vatandaşa top
rak -vermek .veyahut--yeter toprağı olmıyan va
tandaşın toprak ihtiyacmı temin etmek ve bunu 
işletebilecek biı hale getirmektir. Yayla ve 
mera meselesine gelince; bu mesele ferdî değil 
umumidir. Yani köylülerin orta malı olmasını 
temin etmektir. Mahaza komisyonun noktai na
zarına iştirak etsek dahi, yüksek huzurunuzda 
bu meseleyi belirtmek isterim. Mesele şudur: 
Toprak Kanununun bir kaç maddesi tadil edil-
miştiı. Toprak Kanunu • malûmuâlileri olduğu 
üzere .mevcuttur--ve- tatbik edilmektedir. Aşağı 
yukarı bir yıla basacak olan bu tadiller hâlâ 
komisyonlardan çıkmamıştır, içişleri Komisyo
nunda kalmıştır, içişleri Komisyonunda bu ka
nun tasarısı, hemen iki ay sonra bir yıl olacak 
ki, durmaktadır. Şimdi bütün köylerimiz dört 
gözle bu tadil kanununun çıkmasını bekleyip 
durmaktadır. Bunu ne kadar bekliyorlarsa aynı 
zamanda yayla ve mera hakkındaki nizaları 
bertarai etmek ve âdilâne bir taksim yapılabil
mek için Yayla ve Mera Kanununun çıkmasını 
da beklemektedirler. Ben tetkik ettim. Bu Top
rak Kanunu tadilini tetkik etmek için ayrılan 
komisyon; Adalet, Bütçe, Tajjim ve İçişleri Ko
misyonlarından teşekkül etmiştir. Geçenlerde 
Yüksek Kamutay taraf nidan yayla ve meralar 
üzerindeki teklifi kanuniyi tetkik etmek üzere 
Adalet, Bütçe, İçişleri, Maliye ve Tarım Komis
yonlarından teşkil edilmişti. Şimdi YükŞtek Ka
mutaydan ricam şudur ki bu tadil teklifinin 
beriki komisyonda daha kimbilir bir sene mi 
bekliyecek, buna meydan vermektense bu tek
lifi doğrudan doğruya geçenlerde teşkil ettiği
niz geçici "komisyona havalesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Hangi komisyona? 
MUSTÂFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (De

vamla) — Yayla ve meralar için seçmiş bulun
duğumuz adalet, Bütçe, İçişleri, Maliye, Tanın 

UT 
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Komisyonlarından müteşekkil, komisyon. Top
rak Kanununun tetkiki için teşkil ettiğiniz ko
misyon Adalet, Bütçe, Tarım ve içişleri Komis
yonlarından ayrılmıştır. Eğer bunu o geçici ko
misyona havale buyurursanız bunu süratle neti
celendirmek imkân dâhiline girer. 

İkincisi, yayla ve meralar hakkındaki kanun 
ya başlı başına çıkarmak veyahut bu kanuna bir 
faslı mahsus olarak ilâve imkânı vardır. Mâru
zâtım ve ricam her iki kanun teklifinin bir an 
evvel netieelendirilmesi için tadil edilmekte olan 
kanun tasarısiyle birlikte ve aynı geçici komis
yonda müzakeresi için oraya havalesidir. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar; 
mera ve yayla işlerini, ne Toprak Kanununu 
tetkik eden Komisyona ve ne de geçici .komisyo
na havale etmek ile halletmek durumunda deği
liz. Arkadaşlar, Kanuni devrinde tutulan « Ku-
yıulu Hakaniye » ile tesbit edilen meralar var
dır. Şahısların meraları vardır, köylerin mera
ları vardır. Bunlar her vilâyette ayrı ayrı hu
susiyet arzeder. Onun için bu mera işine önem 
vermek lâzımdır. Bütün vilâyetlerdeki hususi
yetleri tetkik edilerek esaslı bir kanun getirilme
lidir. Yoksa 5-10 madde ile bu işi halledemeyiz. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — 10 sene sonra. 
RASİH KAPLAN (Antalya) — Bilmiyorum, 

kaç. sene sonra çıkarsa. Bugünkü halde bu işi mu
vakkat olarak halletmeye kalkarsak işi büsbütün 
bozarız. Bugün köylerde yayla dâvalarından do
layı senelerce köylü haraç verir, kıtaller olur. 

Birkaç sene evvel Ziraat Bakanlığı Konbina-
lar yapacağım diye birkaç meraya hücum etti. 
Bu yüzden.ne kadar koyun telef ettik. Bit işte 
birçok hususiyetler vardır. Ayrı ayrı bunların 
tesbiti lâzımdır. Mera işi, öyle kolayca halledile
cek bir dâva değildir, toprak dâvası gibi halledi
lecek birşey değildir, daha zor bir iştir. 

Bunu esaslı olarak hükümet tetkik edip ge-
"•tinnelid.ir,- umumi bir kanun olarak getirmelidir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEYZUL-
LAH USLU (Manisa) — Muhterem arkadaşlar, 
bu Geçici Komisyonun Başkanı sıf atiyle, komisyo 
ımn hazırlamış ve yüksek huzurunuza sunmuş 
olduğumuz mazbatadaki mucip sebeplen kısaca 
belirtmek isterim, 

Komisyonumuz, Mıstafa Reşit Tarakçıoğlıı 
arkadaşımızın teklifini doğrudan doğruya, bu
gün toprağa taallûk eden ana dâvamızın halle-
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dilmesi bakımından ana kanun olarak elde bulu
nan Toprak Kanununun bâzı maddelerini tadil 
edici mahiyette olarak görmüştür. Nitekim Top
rak Kanunu, Reşit Tarakçıoğlıı'nun belirttiği gi
bi; sadece çift sürmek.ve mahsûl elde etmek gi
bi dar mânada toprak işini ele almış değildir-, 
hayvancılığı dahi çiftçilik saymıştır. Çiftçiyi Top
raklandırma Kanunun ikinci maddesi aynen şu 
şekildedir: (Arazide ekim, dikim, bakım ve yetiş
tirme yollan ile nebat, hayvan veya hayvan mah
sûlleri istihsalinde bulunmıya veya bu mahsûlle
rin yetiştirici tarafından işlenip değerlendiril
mesine «Çiftçilik» ve bu işleri devamlı olarak 
yapanlara «Çiftçi» denir. Binaenaleyh hayvan 
yetiştirmek işi de, buğday ve saire yetiştirmek işi 
gibi kanunun içerisine alınmış bulunmaktadır. 

Bu kadar âm ve şâmil mânâda meydana geti
rilmiş olan (Çiftçiyi Topraklandırma) Kanunu
nun dördüncü maddesinde kültür arazisini tarif 
eder ve der ki: Kültür arazisi: «Çiftçilikte kul
lanılabilen arazidir.» Ondan sonra çeşitlerinin sa
yılması kısmında «Kültür arazisi; tarla, bağ, 
bahçe, ağaçlık,, çayır ve mera çeşitlerine ayrılır». 

Görülüyor ki Toprak Kanunu mera tabirini 
dâhi içerisine almış bulunmaktadır. Bu itibarla 
Tarakçıoğlıı arkadaşımızın teklif olarak ortaya 
getirdiği ve Yüksek Kamutayca Geçici Komisyo
na havale edilen kanun teklifinin birinci maddesi 
aynen şudur: 

«Çifçiyi Topraklandırma Kanununun dördün
cü maddesinde sözü geqen çayır ve meralar çift
çiye dağıtılmayıp mera ve yaylası olmıyan köy
ler başta gelmek üzere, köylerin tüzel kişiliklerine 
tahsis olunur veya bu maksatla kamulaştırılır.» 

Görülüyor ki, ve teklif doğrudan doğruya 
Toprak Kanununun bâzı maddelerinin tadili ma
hiyetindedir. 

Yine o komisyondan öğrendik ki, Toprak Ka
nununun değiştirilmesi için Hükümet tarafından 
yapılmış bir tsklif vardır. O teklif aşağı yukarı 
10 - 15 madde halini almış ve bunların içerisin? 
mera işi dahi açıkça ithal edilmiş ve bu iş Tarım 
Komisyonunda görüşülünce meraya taalluk eden 
maddesi bir kat daha işlenerek İçişleri Komisyo
nuna gönderilmiştir. Görüyorsunuz ki, Toprak 
Kanununun tadili (mahiyetinde bulunan Reşit 
Tarakçıoğlu arkadaşımızın teklifine mümas, Hü
kümet tarafından yapılmış bir teklif vardır ve 
bugün bu teklif de İçişleri Komisyonunda tetkik 
edilmektedir. Şimdi orada tetkik edilen ayni 
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Kanunun, ayrıca Geçici Komisyonda tetkikini 
hem maslahata ve hem de bizim geler eğimize -:e 
tüzüğümüze uygun görmedik. Dedik ki, bu iş de 
o işle beraber görüşülmelidir. Bu maksat ve bu 
mucip sebeplerle bu mazbatayı hazırhyarak Yük
sek Kamutaya sunduk. • Bu, benim Başkan sıf a-
tiyle konuşmanı. 

Şallısını itibariyle, diyor ki, arkadaşımız ora
daki işleri do bu Geçici Komisyona verelim. Bu 
husustaki konuşmamı tamamen şahsidir. Biliyor
sunuz iki, Toprak Kanunu, ana bir kanundur ve 
burada görüşülürken Yüksek Kamutay dedi ki, 
bu mühim bir meseledir, esası daha evvel Geçici 
Komisyonda konuşuldu ve çok kalabalık bir ko
misyondur, çıkan kanun iki sene sonra tekrar 
tadil edilmek ihtiyaeiyle karşımıza geldi. Bu işi 
biz Geçici Komisyonda tetkik etmemeliyiz, her 
komisyon baştan başa tetkik etsin, ince elensin, 
•sık dokunsun, ondan sonra Kamutaya gelsin ve 
bu iş bu mucip sebeple İçişleri Komisyonun:-», 
ondan sonra Tarım Komisyonuna gitti, diğer ko
misyonlarda da konuşulacaktır, şahsi kanaatim, 
zaruret olmadıkça Geçici Komisyon cihetine git
memek yolundadır, bir komisyonun 20 - 24 o 
yakın âzası vardır, orada her birinin ayrı ayrı 
reyi ve mütalâası olacaktır, anüsademei efkârdan 
barikai hakikat doğar. O komisyondan sonra di
ğer komisyona gidecek ve böylece sırası ile alâ-
'kalı komisyonlardan geçtikten sonra buraya ge
lecek olursa, hiç şüphe yok ki, tasarı çok daha 
olgun bir şekil alır. Bu itibarla bu işin dahi Ge
çici Komisyonda değil de; ait olduğu komisyon
lara ayrı ayrı havale edilmesinde isabet vardır, 
kanaatim bu merkezdedir. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Arkadaşlar; iki şeyi birbirinden ayırmak 
lâzımdır. Geçici Komisyon Başkanı arkadaşım, 
Toprak Kanununu, ince eleyip sık dokunması lâ-
zımgelen bir mevzu olduğunu haklı olarak belirt
tiler. Ama sözü geçen komisyonun tetkik ettiği 
Toprak Kanununun tadilleri üzerinde esasen. 
Toprak Kanunu tetkikini yapmış ve hükmünü 
vermiştir. Halen tatbik edilmektedir. Yani 
Toprak Kanununun tadili icabeden bâzı madde
lerini tetkik etmek üzere bir komisyon teşkil edil
miştir. Halbuki şimdi mevzuubahis olan mesele 
topu "topu şurada on bir esas maddeden ibaret 
ofan bir kanundur. Bu maddelerde salâhiyeti 
kâmile sahibi olan teknik komisyonda bittabi 
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Tarım Komisyonudur. Yani bu kanunun Tarmi 
Komisyonundan geçmesi lâzımdır. 

Şimdi rica ederim; belirtmek mecburiyetinde 
kalıyorum ki; Toprak Kanununda yayla ve me
ralar hakkında hiçbir hüküm yoktur. Âcizane 
olaralk bendeniz 1947 senesinde bu kanunu teklif 
etmiştim. Bu teklifimden tamı bir sene on gün 
kadar İçişleri Komisyonunda kalmıştır. Nitekim 
Hükümetin Toprak Kanununun tadiline dair 
olan teklifi de İçişleri Komisyonunda ta Mayısın 
10 undanberi durmaktadır. 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Biran 
evvel çıkması lâzım. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (De
vamla) — Arkadaşlarımı, yayla ve mera mesele
sinin neler olduğunu, memleket için faydalı ol
duğu hakkında söz söylemeyi zait görüyorum. 
Ama esas Toprak Kanununun ruhu halledildik
ten sonra bir daha uzun uzadıya yayla meselele
rini Komisyonlarda bu şekilde uzatmak halkımı
zın sabru tahammülünü tüketmiş bulunuyor. 
Rasih Kaplan arkadaşımız yayla ve mera işleri
nin cok mühim işler olduğunu söylediler. Kâşki 
o kadar ehemmiyetine inandığı bü mevzu etra
fında, ben Meclise gelmeden <ewel onun tarafın
dan teklif edilmiş olaydı da Meclise geldiğim 
zaman onun alnından öpeydim. 

Şimdi; bir seneden fazla bir zamandır k i ; Ko
misyona .sunulan bu esaslı mesele daha ne kadar 
zaman kalacaktır? Beş komisyondan mütahassıs 
âza seçilmiştir, sizin kararınıza muntazırdırlar. 

Arkadaşlar; ben de iddia ettim ;dedim ki; bu 
Toprak Kanunu yayla ve mera meselelerini hal
ledemez. 

Toprak Kanununun belki hiç tatbik edilmiye-
eek yerleri vardır. Karadeniz sahilleri böyledir. 
Yüzlerce kilometre araziden tevzie yarayan top 
rak yoktur. 

Eğer Toprak Kanununun halline intizar 
edersek bu işin teminine imkân yoktur. 

Bendeniz orta bir fikir olarak, Hükümet ta
rafından, herkes tarafından kabul edileceğini 
zannettiğim bir mütalâa olarak ileri sürüyorum. 
Geçici komisyona bunu havale edersek içinden 
çıkılmaz deniyor. Bu okadar mühim bir mesele
dir ki, geçici komisyona havalesine neden imkân 
görülmüyor. Niçin orta yere atılmış bir mevzuu 
mühim bir kütlenin derdini halledecek bir mev
zuu geçici bir komisyona havale etmiyelîm. Ge-

, cici komisyonun elinde bulunan teklifi daralt-
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inak genişletmek her zaman mümkündür, niha
yet oradan da Yükesk Meclise gelecektir. Onun 
için Evkafa ait, Hazineye ait, veya şahsa ait 
bu müşterek mal olarak kullanılmakta olan bu 
meselenin muğlâk bir iş gibi gösterilip geçici ko
misyonda halledilmesi mümkün değildir denmesi 
bence doğru değildir. Arkadaşlar yalnız bir vi
lâyetin ihtiyacından bahsedeceğim. Trabzon vi
lâyetinin bir milyon dönüm yaylası vardır. Bu 
yaylalara her sene 300 - 400 bin hayvan çıkarılır 
ve onları yaylaya götürmek için de 30 - 40 bin ki
şi beraber yaylaya gider. Bu kadar geniş yay
lalarda, bu kadar az olan hayvanatın bile otla
masına imkân bulunamıyor. Kavgalar, kıya
metler çıkıyor, neden, çünkü tevziat adaletsiz
dir. Köy vardır ki, geniş yaylası vardır, hay
vanı azdır, yanındaki köyün ise hiç yaylası yok
tur. Bizim tesadüf ettiğimiz misale göre o köy 
yanındaki köyden, inek başına 3 - 4 lira, koyun 
başına ise 40 - 50 kuruş alır. Bu hal memlekette 
bir millî servet olan hayvancılığın inkişafına su
reti katiyede mânidir. Yayla işi mahkemelerimizi 
uzun boylu işgal eden ekonomik ve sosyal bir dâ
vadır. 

Seçtiğiniz Geçici Komisyon kâfi bir ehliyeti 
haizdir ve Toprak Kanununun bu meseleye te
mas eden bîr noktası da mevcuttur. Nihayet ya
kında Yüksek Huzurunuza gelecektir. Onun için 
bu milletin % 80 ini teşkil eden Türk köylüsü
nün dört gözle beklediği toprak ve yayla mese
lesinin bundan böyle de sürüncemede kalmama
sı için yeter ehliyeti haiz olan geçici komisyona 
havale edilmesini sureti mahsusada rica ederim. 

KASIM ENER (Seyhan) — Sayın arkadaş
lar; affmızı istirham edeceğim. Bir mazeretim 
vardı, geciktim. Benden evvel Komisyon Baş
kanı lâzımgelen izahatı vermişler. Sözcü olarak 
ben de fikrimi arzetmeye çalışacağım. 

Sayın Tarakçıoğlu tarafından yapılan teklif 
hakikaten önemlidir. Komisyonumuz da bunun 
önemini takdir etmiş, inceden inceye incelemiş 
bulunmaktadır. Ancak Sayın Tarakçıoğlu Top
rak Kanununun, Taran Komisyonunda yapılan 
son tadilini görmüş değildir. Bu tadilde ek 
madde olarak iki madde vardır ki, Sayın Ta
rakçıoğlu ?nun tekliflerinin kısmı mühimmini ih
tiva etmektedir. 

Şimdi tasavvur buyurunuz; İçişlerine giden 
muaddel Toprak Kanunu aynı maddeleri ihtiva 
ettiği halde konuşulurken diğer bir geçici ko-
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misyonda da sayın arkadaşınızın teklifi müzake* 
re edilecektir. Bunun mahzuru, bir kere birbi
rine zıt iki teklif olabilir. İkincisi de; ana ka
nım olarak Toprak Kanunu ile beraber bu işin 
yürütülmesi daha uygun olur. Ozaman yeni ilâ
ve edilecek maddeleri havi bulunduğu için tama
men kolay ve basit bir şekle girer. Ancak Ta
rakçıoğlu arkadaşın sözlerini ben de teyit ede
rim. 

Ricamız şu olsun ki, İçişleri Komisyonu, Bu 
kanunu önümüzdeki hafta başında başlayıp tet
kik ederek elden çıkarsın ve diğer encümenler de 
mümkün olduğu kadar süratle intacına çalışsın, 
Toprak Kanunu gibi Tarakçıoğlu'nun arzuları 
da yerine gelmiş olur, tezat da olmaz. Çok ye
rinde ve mahzursuz bir netice elde etmiş oluruz. 
Bu bakımdan ana kanunla beraber Tarakçıoğ
lu'nun teklifinin birleştirilmesini Komisyon adı
na rica ediyorum. Ve İçişleri Komisyonuna gidip 
gitmemesi veya geçici komisyona gönderilmesi 
hakkındaki takdiri Yüksek Meclîsinze bırakıyo
rum. 

HAMDİ ŞARLAN (Ordu) — Sayın Tarak
çıoğlu'nun yayla ve meralara ait olan teklifinin 
ehemmiyetini bendeniz de takdir ediyorum. 
Çok ehemiyetli bir mevzu üzerinde teklifte bu
lunmuşlardır. Yalnız bu teklif yapıldığı zaman, 
Hükümetin yüksek Kamutaya sunduğu Tapula
ma Kanunu vardır. Bu kanun memleketimizin 
içtimai bünyesi üzerinde en esaslı tedavi çare
lerini derpiş eden çok mühim bir kanundur. 
Bendeniz, o kanunu İçişleri Komisyonuna hava
le edilmiş olması haysiyetiyle tetkik etmiştim. 
O kanun yayla ve meralara ait bütün mevzuları 
derpiş etmiştir. Eğer memleket şümul ve çok de
ğerli olan o kanun yüksek Kamutaydan bir an 
evvel çıkacak olursa, arkadaşımın sağlamak is
tediği neticeyi bu Tapulama Kanunu çok esas
lı bir şekilde temin edecektir. 

Noktai nazarım şudur ki : Bu teklifin Top
rak Kanunu ile alâkası olduğu gibi, bendenizce 
daha çok alâkası, Tapulama Kanunu iledir. Eğer 
bu teklif Tapulama Kanunu ile beraber tek el
den tetkik edilmezse, iki kanunun ayrı ayrı tet
kiki neticesinde hâsıl olması muhtemel bulunan 
tezatlarla karşı karşıya kalınmak ihtimali de 
vardır. 

Mademki memlekette şehir dışı ve kabili isti
fade olan arazilerin tapulanmasi meselesine Öü-
kümetçe ve Meclisçe el konmuştur, bu işin ehem-
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miyet ve şümulünü de takdir ederek tek elden ve 
kabediyorsa o vakit bir geçici komisyon teşkil 
etmek suretiyle, yani Tapulama Kanununu sü
ratle çıkartmak suretiyle, hem arkadaşımızm 
bahis buyurduğu ihtiyaçları ve hem de memle-
ketiu buna muvazi olan umumi ihtiyaçlarını te
min etmek gibi faydalı bir neticeye mazhaı- ola
cağız. 

Bu itibarla bu teklifin, Tapulama Kanunu ile 
birleştirilmek suretiyle bir elden tetkik edilme
si ve Yüksek Kamutaya arzedilmesi daha uygun 
ev daha muvafıktır. 

BAŞKAN — Hamdi bey, bir şey sorabilir mi
yim zatı âlinizden? Umumi Tapulama Kanunu
na İçişleri Komisyonu el koymuş mudur? 

HAMDÎ ŞABLAN (Ordu) — Koymuştur. 
Hattâ bir Su komisyon teşkil etmiştir ve Su ko
misyonda bendeniz de bulundum, tetkik ettik. 
Şu komisyon raporunu hazırlamış ve esas komis
yona tevdi etmiştir. 

Kanun çok esaslı bir kanundur. Bendeniz 
fırsat arıyorum ki yüksek kamutaydan bu kanu
nu samimî olarak rica edelim, bir an evvel <nk-
sın. 

Telâkki ve kanaatime göre, Tapulama Kanu
nu memleketimizde yapılacak olan kanunlar 
arasında çok mühim bir kanundur. Yüksek Ka
mutaya böyle bir teklifle gelirsek vicdanımız, 
telâkkilerimiz dâhilinde müsamaha görmesini 
şimdiden rica ediyorum. 

Dr. GALİP KENAN ZAİMOĞLU (Giresun) 
— Sayın arkadaşlarım; bir ziraat memleketi 
olduğu kadar aynı zamanda bir hayvancılık mem
leketi de olan yurdumuzda otlak ve yayla meselesi 
hakikaten üzerinde hassasiyetle durmaya değer 
hususi bir ehemmiyet taşır. 

Sayın Tarakçıoğlu'nun kürsüye getirmiş ol
duğu ve üzerinde durmuş olduğu bu mevzu Yük -
sek Meclisin her türlü alâkasma lâyıktır. Şura
sı muhakkaktır ki; Millî servetimiz bakımından 
böyle bir gelir membaı olan hayvancılık mem
leketimizde lâyık olduğu himayeyi henüz 
tamamiyle görememektedir. Bugün yurdun bir
çok yerlerinde.mera ve yayla yüzünden geniş 
ölçüde niza ye ihtilâflar mevcuttur. Vaktiyle 
bilhassa Şark bölgesinde iskân muamelâtındaki 
tajcclirsizlik ve usulsüzlük yüzünden bâzı eşha
s a elinde haklı veya haksız geçirmiş olduğu bir-
gpjs: mera ve yayla ve otlakların hakiki sahibinin 
aşikâr ve mutlak ihtiyacı ortada iken, onun yanı 
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başmda elinde hayvanı olmıyan ve hayvancılık
la fazla iştigali olmıyan bu vatandaşlar bunıuı 
otunu satmak ve maddi faydalar temin etmek su-
retilye diğer vatandaşlar aleyhine bu mera ve 
yaylalar istismar edilmektedir. 

Bu sefer, vazife seyahatim esnasında, birçok 
vatandaşlar bundan bana yana yakıla şikâyet et
tiler. Bizzat önümde göz yaşları dökenler oldu. 
Sarıkamış 'm Selim Bucağında büyük ölçüde bir 
dâvaya şahit ve muttali oldum. Uzun senelerden 
beri mahkeme ve Devlet Şûrasında tetkik mevzuu 
olan bu dâva henüz halledilmemiştir. 

Selim bucağının Malakan Yaylası adiyle tanı
lan büyük bir yayla yanı başmda hemen hiç veya 
pekaz hayvanı olan bir köyün tasarrufu altmda-
dır. Selimler onbinlerce hayvanı otlatmak, kı
şın yazlatmak için büyük bir sıkıntı içindedir. 
Dört gözle çıkacak kararı bekliyorlar. Bendeniz 
şahsan çıkacak kararın bunların derdine melhem 
olacağını zannetmiyorum. Çünki vaktiyle bu yay
laları elinde tutan vatandaşlar iskân yoliyle tah
sis muamelesi görmüşler ve bunları halen tasar
ruf etmektedirler. Kanaatimce Yüksek Meclis tek
lifi ister Geçici Komisyona havale etmek suretiyle 
Sayın Tarakçı'nm tekliflerini kabul etmiş olsun, 
ister Toprak Kanununun hükümleri içinde yeni 
bir hal çaresine gitmiş olsun bendeniz bu esaslı 
dâvanın bu suretle halledileceğine kani değilim. 
Her vilâyetin, bilhassa Karadeniz vilâyetlerinin 
ve daha evvel do iskân muamelesine tâbi tutul
muş olan Kars Vilâyetinde bu iş çok sıkıntılı bir 
haldedir. Hükümetin tâyin edeceği hususi heyet
ler vasıtasiyle bu işler yerinde incelenerek, et
raflı tetkik edilerek bütün müşküller halledilecek 
bir kanun tasarısı getirmelidir. 

Bendeniz bu işin bu kadar kısa bir zamanda 
halledileceğine kani değilim. Çünki memleketi
mizin, bilhassa Kış mevsimindeki hususi iklim 
vaziyeti nazarı itibara alınırsa bahardan evvel bu 
işin intacma imkân yoktur. İnceleme yapılmadan 
bir karar verilirse eski adaletsizliği devam ettir
mekten başka bir netice alınmaz. Hükümet ma
hallinde tetkikler yapmalı ve ondan sonra buna 
bir çare bulmalıdır. Kendilerinden feyiz aldığım 
Sayın Hocam Tarakçıoğlu bu fikrimi mazur gör
sünler şahsen yaptıkları Geçici Komisyona havale 
teklifine muhalif değilim fakat Geçici Komisyona 
da gitse, Toprak Kanunu içinde dê  mütalâa edil
se bu dert ayrı bir tetkik mevzuu yapılmadan 
halledilemez kanaatindeyim. 
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HÜSAMETTİN TUĞAÇ (Kars) — Sayın 

arkadaşlar, yayla meselesi yine kürsüye gelmiş 
bulunuyor. Memleketin çok önemli bir davasıdır. 
Diğer arkadaşlar bu meselenin önemine kâfi de
recede temas ettikleri için ben artık tekrarına 
lüzum görmüyorum. Ancak elimizde bulunan Top
rak Kanununun bu dâvayı halledemediği aşikâr
dır. Toprak Kanunu elimize geçtiği zaman üze
rinde inceden inceye durduk ve yayla derdine 
çare bulamadığını müşahede ettik. Geçici Komis
yon Başkanı arkadaşımızın buyurdukları keyfi
yet yayla meselesini yine halledemiyor. 

Arkadaşlar, mera ile yaylayı biraz birbirine 
karıştırıyoruz. Mera, köyün yanmasında veya o 
köyün civarında eşhasa ait veya köyün kendisine 
ait otlaklardır. Yaylalar meralar gibi değildir. 
Yayla iki saat uzakta olur, 20 - 24 saat uzakta 
olur. Günlerce yol katettikten sonra yaylaya va-
rılabildiği haller de olur. Toprak Kanunu bu 
dâvayı halledemiyor. Toprak kanunu ne hudut-
landırılmıştır, ne de hudutlandırılabilir, ne de 
kimseye teffiz edebilir, edememiştir. Meselâ açık
ta kalmıştır. Tarakçıoğlu 'nun verdiği önerge bu 
yüzdendir. Zaimoğlu'nun temas ettiği noktaya 
ayrıca geleceğim. Şimdi mevzuubahs olan mesele 
bu yüzden köylerimizde her sene dökülen kanın, 
yapılan münazaaların ve sairenin önüne geçmek 
için bir an evvel bunun kanun şekline girmesi 
ve çıkması lâzımdır. Zannediyorum ki, İçişleri 
Komisyonundaki bu iş daha uzun sürer. Geçen 
sene Kars Milletvekili arkadaşlarımızın da sıkı 
ve yakından alâka ve takipleriyle Tarım Bakan
lığında üzerinde dura dura bu işin Meclise gel
mesine biz de çalıştık. Uzun müddet Tarım 'Ko
misyonunda görüşüldü. Ondan sonra İçişleri 
Komisyonuna gitti. Aradan bu kadar zaman 
geçti. Şimdi gene Tarım Komisyonuna gidecek, 
ondan sonra da bilmem nereye gidecek ? Bu 
vaziyette ne zaman çıkar, belli değil. Ondan 
dolayı Tarakçıoğlu'nun bu teklifinin geçici bir 
komisyonda görüşülüp bir karara varılması lâ
zımdır. 

Geçici Komisyon sözcüsünün, bu kanunun 
Toprak Kanunu ile birleştirilmesi yolundaki ileri 
sürdüğü mütalâasına bir diyeceğim yoktur. Fa
kat toprak kanunu esasen bu meseleyi halletmiş 
değildir. Onun için bu işin toprak kanunu ile 
alâkası vardır diye tekrar İçişleri Komisyona 
havalesi doğru değildir. Esasen toprak kanunu-
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nun kolay kolay o komisyondan çıkacağım tah
min • etmiyorum. 

Bir de şimdi Hamdı Şarlan arkadaşımız ta
pulama kanunu ile yanyana getirmek sitiyor-
lar. O zaman büsbütün suya düştü demektir. 
Tapulama Kanunu, şahsi mülkiyete * taallûk 
eden bir kanundur. İsmi ve ruhu itibariyle şah. 
si mülkiyete taallûk eder. Okumadım ama, böy
le zannediyorum. Zannımda aldanıyorsam, lüt
fen tashih buyursunlar, belki birleşiriz. Adı 
üstünde, tapulama kanunu. Binaenaleyh, şahsi 
mülkiyete taallûk eden ve şahsi mülkiyet iş- ^ 
] erini halledecek olan bir kanundur. Ama bun
da şahsi mülkiyet yoktur, yayla işi kimsenin 
tasarrufu altında değildir ve olmamak lâzımdır. 
Tarakçıoğlu arkadaşımızın bahis buyurduğu 
ve hakikaten mühim bir hastalık halini alan, 
hastalık halinde demiyeyim, mühim bir ihtilaf 
mevzuu olan. yaylalar üzerindeki şahsi tasarruf ^ 
meşe Leşini ortadan kaldırmamız icabeder. Böy
le bir teklifin Hükümetten gelmesini istediler. 
Şimdi meseleyi ele almış olan komisyon bunu 
Hükümetten ayrıca bir teklifi kanuni olarak 
istesin. Aksi halde iş yine uzun sürer-. Hazır 
elimizde bir teklif vardır. Bunun noksan tara
fını komisyon bizzat ikmal etsin veya Hükümet
ten bu noksan kısımlar hakkında acele teklif 
istesin. Bu işin süratle halli buna bağlıdır. Ve * 
bir an evvel halli de gereklidir. 

Daha fazla izahat vermek lüzumunu görmü
yorum. Bilhassa istirhamım Toprak Kanununun 
içine girmemiş olan yayla işini bu önerge gere
ğince yine geçici komisyon tarafından noksan
ları ikmal edilmek şartiyle ikmal edilmesi, çı
karılması keyfiyetine Yüksek muvafakatlerinizi * 
istirham edeceğim, bir an evvel çıkmasını temin 
bakımından, buna lüzum vardır. 

BAŞKAN — Feyzullah Uslu. 
FEYZULLAH USLU (Manisa). — Arkadaş

lar, bu yayla ve mera dâvasının önemini hepi
miz takdir etmekteyiz, bu, yüzyılların derdi 
olan yayla ve mera dâvasının ne mühim bir dert 
olduğunu, şu toprağın üzerinde yaşıyan, küçü
ğünden büyüğüne kadar her fert bilir ve onun 
acısını duymuş veya çekmiştir. 

Binaenaleyh bunun önemi üzerinde söz söy
lemeyi zait sayarım. & 

Dâva şudur .- Ayırdığınız Geçici Komisyon bu 
işin önemiyle mütenasip şekilde halledilmesi
ni daha çok istemekte ve Reşit Tarakçıoğlu'-
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nun yaptığı tekliften daha ileri gitmektedir. 

Reşit Tarakçıoğlu teklifinin ikinci maddesin
de der ki, Devletin büküm ve tasarrufunda bu
lunan veyahut özel mülkiyeti altmda bulunan 
yayl* ve meralar köylerin şahsiyeti mâneviye-
sine verilir». İkinci maddede böyle diyor. Biz 
de diyoruz ki, bu doğrudan doğruya Toprak 
Kanununun tadili mahiyetindedir. Toprak Ka
nununun 8 nci maddesinin A bendinde bütün 
devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, 
kamu hizmetinde, bulunmıyan topraklar otoma-
tikman o işe hasredilmiş ve tevzie tâbi tutul
muştur. Onun dışında bundan bir parça alıp, 
köye mera diye vermek mevzuubahis oldu mu, 
bunun mânası şudur : Toprak Kanununun 8 
nci maddesinin A bendinin tadili. 

Görülüyor ki, arkadaşımızın teklifi Toprak 
Kanununun tadili mahiyetindedir. Halbuki Ka
sım arkadaşımızın da belirttiği gibi, Toprak Ka
nununun tadili İçişleri Komisyonundadır ve o 
komisyonda tadil teklifleri meyamnda mera işi 
de vardır. Biz diyoruz ki, bu iki işi ayrı ayrı 
görmekte hata vardır, mahza hatadır, ikisi bir-
leştirilsin, lâyık olduğu şekli alsın. 

Hamdi Şarlan arkadaşımız dediler ki: Tapu
lama Kanunu da vardır, onunla da ilgisi vardır, 
onunla birleştirilsin; Tapulama Kanunu ile ilgisi 
olduğunda arkadaşımla beraberim, fakat bir
leştirilmesinde beraber değilim. Tapulama Ka
nunu, adı üstünde tasarruf meselesini halleden 
bir kanundur. Halbuki Reşit Tarakçıoğlu arka
daşımızın teklif ettiği kanun, hayvancılığın in
kişafı için, hayvancı olan birçok köylerde hay
van otlatmak yeri olmadığından bunlara biraz 
otlakiyelik yer verelim mahiyetindedir ve bu 
hayvancılığın inkişafı için atılması gereken adı
mın bir ifadesi olarak belirtilmelidir. Mahiyeti 
itibariyle çiftçiyi topraklandırma dâvası içine 
girer ve oradaki maddelerin doğrudan doğruya 
tadili mahiyetindedir. Bu itibarla Tapulama 
Kanunu ile ilgisi olmakla beraber, doğrudan 
doğruya Toprak Kanunu ile birleşerek, beraber
ce yürütmek ve onu tetkik eden komisyonun, 
Tapulama Kanunu işlerini de gözden geçirmesi 
kadar doğru ve isabetli bir hareket olamaz. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYİDOĞAN (Kars) *- Muhterem arkadaşlar; 
tasvir edilen safhalarla günahkâr bir komisyo
nun, günahkâr bir solcusu olarak Yüksek Huzu
runuza çıkıyorum. 

j BAŞKAN — Ne günahı.. 
| AKİF EYİDOĞAN (Karo) — Şimdi gerek 
I Hükümetin Toprak Kânununa ait tadil teklifi, 
| Tarım Komisyonundan dolaşarak, İçişleri Ko

misyonuna gelmiş, gerekse, komisyonda önemli 
bir bahis konusu olan bu yayla işi hakkında Re
şit Tarakçıoğlu arkadaşımız bir teklifi kanuni 
vermiştir. Bu da İçişleri Komisyonuna verilmiş
tir. Gerekse âciz arkadaşınız içlerinde bulundu
ğum halde Elviye Selâse bölgelerinin, yaylala
rının hususi durumları hakkında esasen Elviye 
Selâse Kanununda mevcut ve onun tadilâtını 
mut azanımın 2502 numaralı Kanunun bünyesin
de mevcut değişiklikleri ihtiva etmekte bulönan 
teklifler İçişleri Komisyonunda kalmış aylar
da nberi yatmaktadır. Bunun yüzüne baküma-
maktadır. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — On ay. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Arkadaş

tır, İçişleri Komisyonunun elinde zaman zaman 
diğer ilgili Komisyonları dolaşarak Yüksek Hu
zurunuza gelmekte olan ve devrin bilhassa de* 
mokrasi anlayışı Constitution anlayışı ile ilgili 
gayet canlı mevzular, çok işlenmiş travaylar 
vardır; ve gelecektir. İl idaresine ait tasarı el-
dedir* özel İdarelere ait tasarı eldedir, bahset
tikleri tapulama tasarısı büyük volüm halinde 
eldedir, Toprak Kanunu ile Orman Kanunu ta
dilâtı eldedir. Biz Hükümet namına İçişleri Ba
kanının mütalâası üzerine Komisyonunuzda ge
rek Kars Milletvekillerinin teklifi kanunisini 
ve gerekse Trabzon Milletvekili Reşit Tarakçı
oğlu'nun teklifi kanunisini Toprak Kanunu ile 
birlikte müzakere etmeye karar vermiştik 

Buyurdukları Mayıs ayından bu yana Birinci 
Hasan Saka Kabinesi zamanında Tarım Bakanı 

! olan sayın Tahsin Coşkan 'm huzuru Ue işin mü-
j zakeresine geçmiştik. Bakanlıktaki tebeddül vu-
I kuu üzerine yerine gelen Tarım Bakanı Cavid 
! Oral; ben müstahzar değilim, işi tetkik etmedim, 
! hazırlanayım öyle geleyim dedi. Teklif sahipleri 

de Hükümetin hazırlanarak gelmesine muvafa
kat etmişlerdi. Kendi muvafakatlariyle yakın 
zamana kadar elde tutulmuştur. Meclisin açıl-
masiyle beraber Tarım Bakanı Bütçe Komis
yonunda insaf edeceğimiz kadar büyük bir ağır 
yük altında meşgul bulunmaktadır. Bu arada 
Reşit Tarakçı arkadaşımızın teklifi üzerine bir 
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Geçici Komisyon teşkil «dildi. Bu yayla işinin 
Geçici Komisyonda görüşülmesi kararlaştırıldı. 
Geçici Komisyona ben de iştirak ettim. Mazba
tada akalliyet reyim vardır. Yayla işinin Toprak 
Kanunu işinden ayrı olarak hattâ müstakil bir 
kanım konusu olarak düşünülebilecek bu meşe-
leyi Meclisin vermiş olduğu bir vazife olarak 
müsatakiUen yapabileceğimize kaniim. Fakat 
bir kerre akalliyette kaldım. Bir taraftan Top
rak Kanunu bir taraftan da, Hamdi Şarlan ar
kadaşımın buyurdukları gibi. Tapulama Kanunu 
ile alâkalıdır. 

Şimdi arkadaşlar; yuvarlak hesap aradaki 
mühim birçok farkları bir tarafa bırakacak şöy
le arzedeyim ki, topraksız çiftçi, toprağı az olan 
çiftçi huzurunda içtimai adalet bakımından b ;r 
vazifemiz vardır. O anlayışa Meclisin ei koydj-
ğu bir toprak dâvası vaıvlır ve Tütaoi Meeli?ift 
kabul ettiği bir kam.a nıevcultur. o kamım!?. 
yapılmakta olan tadilât mevcuttur.. Zirai ikti
sat, içtimai adalet, ve demokrasi anlayışları ze
mini üzerinde Toprak Kanunu Cumhuriyetin bir 
nevi eski Arazi Kanunnamesine halef olan hü
kümlerini ihtiva eder. Tapulama Kanunu, eski za
manın Tapu Nizamnamesi hükümlerine yeni bir
takım yenilikler ilâve edilerek, eski Tapu Ni
zamnamesine halef olacaktır. 

Yayla mevzuuna gelince; eski Arazî Kanun
namesinde - yüksek malûmlarıdır - arazi beş kıs
ma ayrılırdı; arazii memlûke, arazii emiriye, ara-
zii mevkuf e, arazii metruke ve bir de arzı mevat. 

Şimdi bu bahis konusu olan yaylalar, mera
lar, kura baltalıkları gibi, eskiden arazii metruke 
sınıfına dâhil olan topraklardır ki, bunlar kol-
lektif olarak tasarruf edilir, bir kişinin tasarru
funda değildir. Eski Arazi Kanunnamesinde ve 
eski İslâm Hukukunda da yayla arazii metruke 
nev'indendi, şahıs mülkiyetine geçmezdi. Bugü
nün menfaati de yine bu şekilde olmasındadır. 
Bizim Kars mıntakasında 474 sayılı Elviyei Se-
lâse Kanunundan istifade edilerek, 1914 ten ev
vel bu yer babamın sabanı altındaydı diye Tapu 
Tasarruf Encümenleri huzurunda şahit ikamesi 
suretiyle yaylayı dahi hususi mülkiyete geçirmiş
lerdir. Bizim Elviyei Selâseye maksur olarak ge
tirdiğimiz kanun bunu istihdaf etmektedir. 
Kars'ın bugün 750 yaylası vardır ve 750 de köyü 
vardır. 

Şimdi tasavvur buyurunuz ki, «nazari olarak 
arzediyorum» 750 adam çıksa, bu hareket ve bu 
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t seyir bugün orada başlamıştır, ikişer şahit, ehli

hibre, bilirkişi yani ehlivukuf tedarik etse ad-
j lî yoldan bunları üzerlerine geçirebilecekleri gi

bi idari yollardan da bu yaylaları hususi yala
dır diye üzerilerine geçirdiler mi, bu yaylaların ta
sarrufu 750 adamın mülkiyetine geçti mi artık 

! bütün Kars mmtakasında hayvancılıkla, hay-
i van müştakkatı olan et, süt, yağ, peynir ve saire 

istihsali ile geçinmekte olan 360 000 nüfusun 
gırtlağını 750 adamın eline vermiş oluruz. 

Buna dair olan teklifi kanunimizi vermiş bu
lunuyoruz. Bunun Reşit Tarakçıoğlu'nun tekli
fi ile birleştirilmesine taraftarız, mutabıkız, aynı 
mevzuun Toprak Kanunu ve Tapulama Kanunu 
ile birlikte gözden geçirilerek ve ne boşu bo
şuna vakit kaybetmek, ne de acele, çabuk çıkar
mak için işin iktiza ettirdiği hakiki, mufassal 
tetkikatın zamanında ihtisara hacet kalmamak 
üzere, müsaade buyurun da bu tekliflere Sayın 
Hükümetin huzuru ile ve bu işi şimdiye kadar 
hazırlamış olacağını tahmin ettiğim Tarım Ba
kanının huzuru ile içişleri Komisyonunda yine 

| bakalım. Ve vazifemizi hakkı ile ifa ve ikmal etti
ğimize kani olarak sırasiyle ihtisas komisyon
larından geçirelim. Toprak mevzuu da, yayla 
mevzuu da, tapulama mevzuu da halkımızın ha
kikaten ihtiyacına kâfi olacak hükümlerle mü- » 
eehhez Yüksek Huzurunuza gelsin ve burada, en 
isabetli karar şüphesiz Kamutayın kararıdır, yük
sek kararınızı da alarak bu kanunlarla bu mil
let huzura ve refaha kavuşsun. Bütün memle
ket mikyasında huzuru sağlıyacak istihsali temi
nat altına aldıracak ve yarın ,öbür gün hayvan 
sigortalan, hayvan kredileri ve hayvan mahsûl
leri ve sairenin ihracı ve sairesi üzerinde koop-
ratifleşmesi üzerindeki yenilik hareketlerine sağ
lam bir zemin hazırlamış olsun. Mâruzâtım, ka-
ıjaatim bundan ibarettir, bu maksadı tazammun 
etmek üzere bir de önerge sunuyorum, takdir 
Yüksek Heyetinizindir. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Bir sual sora
cağım, müsaade ederseniz. 

I BAŞKAN — İçişleri Komisyonunun Sözcüsü 
olmanız itibariyle bîr sual sormak istiyorlar. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Efendim; Top
rak Kanununun, Katırımda kaldığına göre, İSu'-
yük Kurultay taraf nidan tadili karar altına'arüıv 
mıştı ve bu karar da 1 - 3 'maddeye münhasııth. 

I Bilmem ki, on aydanberi bunu bekletmek ne 
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derece doğrudur? Buyurduğunuz iş içinde niha
yet iki celselik bir işti, bu zamana kadar çıkmaz 
mı idi.? Bu cihetin tavzihini rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYÎDOĞAN (Kars) — Efendim, Toprak-Kanu
nunun tadiline ait tasarı Hükümetten gelmiştir. 
Tasarının sahibi Hükümettir. Hükümeti temsil 
eden kimse, ben çalışacağım, henüz müstahzar 
değilim, derse, ve bununla ilgili teklif sahibi ar
kadaş da buna muvafakat ederse buna Komisyon 
Sözcüsü ne diyebilir; bu bir. 

İkincisi;, böyle bir mevzuda sual varit ol-
mıyan bir nokta vardır. Efendim,.Yüksek Mec
lisçe işlenmiş bir metin ile gelmiş olsak bu me
tinde, Komisyonun ekseriyetini teşkil eden ar
kadaşların kararı mevcut olur. Bu takdirde 
benim size komisyon ekseriyetinin sözcüsü sı-
fatiyle arzedeeeğim Komisyon çoğunluğunun re
yi olabilir. Bunun haricindeki bir suale Komis
yon sözcüsü olarak bir cevabım olamıyacaktır. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Benim sualime 
Sözcüden cevap almadım. Bu sual\me cevabı Ko
misyon Reisi versin. 12 maddelik bir kanun on 
aydanberi bekleyemez. 

ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar; mera ve yayla konusu 
şimdi, filhal müşahede ettiğimiz ve yaşadığımız 
gibi çok derin ilgi uyandıran bir konudur. Bu ko
nu Büyüfc Millet Mecluisinde ilgi uyandırdığı 
kadar memleket içinde de uyandırır. Bu itibarla 
bu kadar ehemmiyetli olan bu kanunun müstace
liyetle halli değil, selâmetle halledilmesi lâzımdır. 
Memleketimizin bugünkü yayla ve mera durumu
nun hukuki bakımdan ve ekonomik bünyemize uy
gun bir şekilde ve yarınki temayüllere göre ölçül
mesi, bana öyle geliyor ki, ihtisas komisyonları
nın ve ihtisas adamlarının konu üzerinde inceden 
inceye tetkikat yapmasına bağlıdır. Günlük ih
tiyaçlara cevap verebilmek için bu kadar ehemmi
yetli bir konuyu burada acele halletmeye kalkı
şırsak korkarım ki, yarın tekrar tekrar aynı ko
nu üzerine dönmek zorunda kalırız . 

Konunun bugünkü mahiyeti ve vaziyeti hakkın
daki maruzatım bu kadar olacaktır. Ben daha ziya
de, mevzuun münakaşası sırasında müphem 
kalmış; kısmen bir iki arkadaş tarafından temas 
edilmiş olan, fakat gereği kadar ortaya konma
mış bulunan bir prensip üzerinde duracağım, işi 
bu prensipin ışığı altında mütalâa etmek isterim. 

.Arkadaşlar; Topr&k Kanunu meralar hakfon-
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i da bir ana prensipi ihtiva ediyor. Bilmiyorum, 

nasıl oluyor da bâzı arkadaşlar tarafından-, Top
rak Kanunundan bahsedildiği zaman kanunun 
sadece çıplak araziye şâmil olduğunu ve toprak 
devrilince sadece bu mânaya alınmaktadır. Böy
le bir fikrin doğmasını önlemek için, vaktiyle bu 
kanun müzakere edilirken mesele mevzuu -
•bahis olmuş ve teknik ve ekonomi bakım
larından toprak dendiği zaman, neler aıı-

j laşılacağı bizim çıkardığımız Toprak Ka-
J nununda ayrı hükümler halinde açık olarak tes-

bit edilmiştir. Bu itibarla bugün Toprak Kanu
nu bizim arazi rejimimizin bu fondaanantal pren-
sipini hüküm halinde ifade etmektedir. O da şu
dur; kültüre yarayışlı arazi Toprak Kanununun 
şümulü içindedir. Bu kültür arazisi içinde de 
yayla ve mera arazisi bulunmaktadır. Bunların 
hepsi de aynı rejime tâbidir, ilim, ekonomi 
ise kültür arazisi tarla arazisi, mera ara-

j zisi, çayır arazisi, bahçe arazisi... ilâh. 
i olarak tefrik etmiştir. Bu itibarla konu objek-
. tif olarak Toprak Kanunuun içine girmiş bu-
ı lunmaktadır. Hattâ arazi tevziinde Devletin hü-
; küm ve tasarrufunda bulunan arazinin dağıtılma-
• sı meselesi münakaşa edilirken köylülere orta ma

lı olarak bırakılacak otlakiyeler hakkında bana 
uzun uzun sualler teveccüh etmişti. Bunun daha 
o zamandan prensipleri konmuş her köyün orta 
malı olarak elde edeceği mera o köyde yetiştiri
lecek hayvanların çeşit ve miktarı gözönünde tu
tularak ileride hayvancılığın iktisap edeceği inki
şaf ve kıymet nazara alınarak hesap edilir ve bu 
köye bırakılır şeklinde ölçüler belli edilmiştir. 

] Ondan ötesinin ancak tevzie tâhi tutulacağı 
I esas olarak alınmıştır. Bu sebepten Tarım Ba-
; kanlığının Toprak İşleri Umûm Müdürlüğü bu-
- gün tevzi tatbikatını yürütürken buna ait norm

ları kullanmaktadır. Yani köylerin orta malı 
olarak ayrılacak meraları için, önce büyük baş 
hayvan adedi, küçük baş hayvan adedine göre 
ne kadar diye bir tesbit yapılmakta ve bizzat 
tatbikat bu esas üzerinden yürümekte bulun
muştur. Bu itibarla haddizatında konu Toprak 
Kanununun mevzuu içinde bulunmaktadır ve 
buna göre ana prensipler o kanuna konmuştur. 
Böyle olduğuna göre mera ve yayla işi birinci 
plânda ve birinci derecede Toprak Kanunu ve 
toprak tevziiyle sımsıkı ilgilidir. .Çünkü biz zi
rai istihsaller namı altında sadece bitki; yetiş
tirmeyi değil, mera ve çayır gibi yerlerde hay-. 
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van yetiştirecek çiftçiye imkân vermeyi de dü
şünmüşüzdür. Memleketimizin iktisadi ve tabiî 
şartlarına göre hayvancılık yapılan mmtakalar 
için çayır, mera tahsisi de prensip kararı altına 
alınmış bulunmaktadır. Onun için, başınızı ağ-
ntmıyayım, Tarakçıoğlu arkadaşım da herhal
de bu esasa iltihak edeeektir, mevzu Toprak Ka
nunu ile münasebeti! mütalâa edilmelidir. 

Konu bizatihi ehemmiyetlidir. Toprak Ka
nunu ana prensip kanunudur. Binaenaleyh 
memlelcetin günlük zaruretini ifade eden bu 
teklifin normal olarak ihtisas komisyonlarından 
geçmesi ve Toprak Kanunu çerçevesi içinde ve 
onun ışığı altında tetkiki doğru olur. Geçici 
Komisyonun yaptığı teklif de budur, bu da ha
kikaten isabetli bir tekliftir. Yüksek Kamutayın 
bu teklifi kabul etmesi, işin selâmetle halli ba
kımından lâzımdır. 

Bir dakika izin vermez misiniz? Rasih Kap
lan arkadaşım demin Devlet ziraati yapılan yer
lerde meralar alındığı için hayvan kırımı oldu 
dediler. 

Arkadaşlar, söz dilin ucuna kolayca gelive
rir ve kayıverir. Ama sözün kasdettiği mâna ve 
ifade ettiği hareketin ispatı zordur. Neye isti
nat ediyorlar? Arkadaşım bu mmtakaları gez
miş midir? Ve bu topraklardan elde edilen eko
nomik kıymeti, hayvancılıkla elde edilecek kıy
metle mukayesesini yapmış, mıdır? Bu itibarla 
arkadaşımın tesadüfen mera işinin ehemmiyeti
ni belirtirken ağzından kaçırıverdiği şeyin vâki 
olmadığını yüksek huzurunuzda ifade etmek is
terim. Eğer aksini düşünürse ispat etmesi lâ
zımdır. Ben de onun aksini ispat etmeye muk
tedir ve hazırım. 

BAŞKAN — Hamdi Şarlan. 
HAMDÎ ŞARLAN (Ordu) — Tapulama Ka

nununun sadece eşhasın mülkiyet haklarını tes-
bit için hazırlanmış bir kanun olmadığını ar-
zetmek için, arkadaşlarımın mukabil mütalâa
larına cevap vermek üzere söz almış hulunttyo-
rtim. 

Tapulama Kanunu yalnız şahısların değil, 
her türlü hükmi şahısların, köylerin, kabili isti
fade arazinin Hazine namına tapulanmasmı da
hi temin edici hükümleri muhtevidir. Tapulama 
^anunu tamamen tatbik edildiği zaman Türki
ye'de kaa bili iıÜfade bütün arazi meeahalan-
mıç ve tapuya bağlanmış bir h t | aJw«ktır, Bu 
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mesahalanmış ve tapulanmış araziye sahip olan 
eşhas, hükmi şahıslar ve Üevlet teşkilâtı, her
kes, elindeki tapu senediyle tasarruf haklarını 
ispat etmiş olacaklardır. Bunu kısaca arzettik-
ten sonra, arkadaşlarımın teklifi karşısında 
şu noktayı da belirtmeliyim ki: Yayla ve mera 
meselesi yalnız Şark valâyetlerimîze ait bir 
mevzu değil, belki bütün memlekete şâmil ve 
sâri bir vaziyettedir. Nasıl ki, yayla ve mera 
dâvalarının mahkemelere aksetmesi ve bunların 
içerisinden çıkılamaz bir hale gelmesi, memleke
ti huzursuzluğa sevketmiştir. îşte tapulama 
kanunu, şahsın bu huzursuzluğunu tesbit eder
ken aynı zamanda ve bu meyanda bunu da hal
letmek suretiyle memlekete umumi bir huzur 
sağlamak peşindedir. 

Şunu da arzedeyim ki: Eğer yayla ve mera 
teklifiyle bâzı hayvan sahibi vatndaşlara faz
la mera verilmek gayesi takip ediliyorsa, bu
nun aynı zamanda tapulama kanunu ile bera
ber tetkik edilerek intaç edilmesi, yayla ve 
meraların nerelerde bulunduğunun ve mesa
halarının nelerden ibaret bulunduğunun tesbi-
tino de imkân verecektir ki, bu şekilde Yüksek 
Kamutay daha isabetli bir karara varacaktır. 
Yani bu gibilere verilecek meraların mesaha
lanmış olarak verilmesini sağlamış olacaktır. 
Yine arzetmek isterim ki, bu teklifle s Tapula
ma Kanununun sıkı münasebetleri vardır. Bun
larda köylerin mezarlıkları, meraları yaylaları 
mevzuubahisti. Sadece kabili istifade olan 
arazinin mesahası haricinde geri kalan bütün 
arazi mesahalanacaktıı. Ve memleketin her ta
rafında vatandaışlar arasındaki nizalar bu ka
nunla bertaraf edilecektir. 

BAŞKAN — Hüseyin Ulusoy. 
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Mühim bir 

meseleyi Yüksek Meclisin huzuruna getirdiğin
den dokyı Reşit Tarakçıoğiu'ya teşekkür ede
rim. 

Muhterem arkadaşlar, bugün yurtta, mera 
meselesi, ekonomik bir mesele olmaktan ziyade 
bir içtimai mesele olmuştur. Bugün Türkiye'de 
köyler arasındaki kavgaların, hafta batililerin en 
büyük âmillerinden birisi mera meselesidir. 
Ben muh/terem Şevteet Raşit Batipoğlu arkadaşı
mın selâmette işi halletmek notetai imzama işti
rak etmekle beraber mümkün olduğu kadar sür 
aitle temin «dilmesini wtem«fctey%n. 

Arkadaşlar; mera meselleri üaeriade Köy 
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Kanunu, Belediyeler Kanunu, Çiftçi Mallarını 
Koruma Kanununda, Toprak Kanununda bâzı 
hükümler vardır. Fakat bu meseleyi milkiyet 
esası üzerinden katı ve doğru olarak halledemedi
ği için iş idari safhada kalmıştır ve sağlam bir j 
esasa bağlanmamıştır. j 

İşin bugünkü manzarası şudur: Köylerde me
ranızı hududu teamül halinde yaşatmakta idi, ne 
zamana kadar? 1939, İkinci Dünya Harbine kadar 
İkinci Dünya Harbinde ziraat mahsullerinin 
kıymetleri fevkalâde yükselmiş olduğu için me
raları sürmek hususunda gayet kuvvetli bir te
mayül belirdi. Daha doğrusu köyde kim nüfuz 
İU ise, gitti, o köyün merasını sürdü. Mera sü-
rülmteye başlanınca, bu defa bütün köylüler me
raya hücum ettiler. Hayvan yetiştiriciler frı 
yüzden cidden müşkül bir duruma düştüler. Bil
hassa müşterek meralarda köylüler arasında pay
laşılacak sahalar bakımından büyük kavgalar 
çıktı. Bu meyanda meralar ve hattâ yaylalarda 
bâzı usulsüz iskânlar da yapıldı. Orada eskiden 
beri yerleşmiş olan halkın, hayvan yetiştirmesi 
işi kararsız vaziyete düşürüldü. Bütün bu bakma
lardan benkrı temennilerim şunlardır: 

1. — Mera meselesini başka kanunlara bağla-
maıııak ve kemdi bünyesi içinde müstakil bir ka 
ıran halinde mütalâa etmek mecburiyetindeyiz. 
meraları Toprak Kanununa bağladığımız takdir 
tâe, tatbikat sahalarındaki mera vaziyetini büs
bütün açık bırakmış olacağız. Bu bakımdan mera 
'meselesini kendi bünyesi içerisinde müstakil bir 
kânun halinde mütalâa edelim ve bunun başka 
kanunlarla münasebetini o kanun içinde düşüne 
lim. YalnıZ| bu kannular çıkarılıncaya kadar 
mümkün olduğu kadar idari yollarla köylerdeki 
bu meraya tecavüz hareketini Önleyici tedbirler 
almasını bilhassa Hükümetten rica ederim, mera
lara tecavüz ediliyor, hayvancılık müşkül duru
ma giriyor. Bir taraftan idari tedbir alınırken 
diğer taraftan da hayvancılığı müstakil bir ka
nun içinde kendi bünyesine uygun esaslı tetkika 
tâbi tutmak zaruridir kanaatindeyim. 

NECMEDDÎN SAHİR SILAN (Tunceli) -
Sayın arkadaşlarım; Yayla ıstırabını yakından 
duyan bir çevreıin Milletvekili olarak ben de 
arkadaşlarıma katılıyor ve bu konu üzerinde, mü
saadenizle, kısaca durmak istiyorum. 

.Aziz aıftadaftlanm; MületveME bulunduğum 
esrenin, Tunceli'nin geçim kaynağı, kazanç kay 
na£ı> olarak belli başlı, iki çalışa* sahası vArdır. 
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Bunlardan biri, çok dar bir saıhaya mafesur ol
mak üzere, üç, dört ilçemizde, Mazgirt ve Pertek 
İlçeleri lie kısmen Çemişkezek ve Ovacık İlçe
lerimizde toprak, tarım işleridir; diğeri de Per
tek ve Çemişkezek, Ovacık Ilûelerimizde teka
süf eden hayvancılık işleridir. 

Ancak hayvancılık bakmamdan, diyebilirim 
ki, Tunceli, diğer illerimizden bâzılarının arzet* 
tiği hususiyetlerden de başka özelliklerle, yayla 
meselesinde, hâlâ kanayan bir yarat halinde ıs
tırap çekmektedir. Bu hakikat olduğu gibî 
huzurunuzda arzetoeyi vazifemin icabı saymak 
tayım. 

Arkadaşlar; eski devir ve idarelerde, Dersim 
topraklarına Hükümet nüfuzunun girmemiş 
bulunduğu zamanlarda, Hükümet yerine o çev1 

reye tasarruf ve tasallut edenlerin, müteğallibev 
lerin hâkim olduğu devirlerde büe, baç almak 
suretiyle dahi olsa, hayvancılığa vurulmak is
tenilen darbeye rağmen, Munzur sıradağları 
üzerindeki yaylalardan f aydalanabüen ve Şa-t 
vak'lı adiyle anılan Türk vatandaşları son yıl
larda, türlü sebep ve bahanelerle' ve bâzı nü
fuzlu kimselerin tesirleriyle adı geçen yayla
lardan istifade edememektedir. 

Halbuki, bu muti insanlar, bu vatandaşlar, 
Tunceli sınırları içerisinde, Munzur sıradağia-
rındaki yaylalardan başka hiçbir yaylada yay
lanmak imkânına malik değildir. Bu sadık,insan
lar, çok eski yıllardanberi, münhasıran hayvan* 
cılıkla uğraşmakta, hayvancılıkla yaşamakta ve 
bu suretle geçimlerini namuskârane sağlamakta, 
hayatlarını kazanmaktadır. 

Tunceli'nin Çemişkezek ve Pertek İlçelerin
deki bellibaşlı köylerinde yaşamakta olan bu 
vatandaşlar her yıl Nisan ayında Munzur sıra
dağları üzerindeki yaylalara çıkmakta ve Ey
lül ayı sonlarında yaylalardan köylerine dön
mektedir. 

Ancak, hayvancılık yüzünden, adı geçen 
yaylalara çıkmak zorunda olan bu vatandaşlar, 
arzettiğim gibi, son yıllarda, yaylalara, eski 
deyimle Cibali mübahaya tasarruf iddiasında 
ve sevdasında bulunan ve bunu bugünün telâk
kilerine ve icaplarına aykırı bir şekilde tahak
küm vesilesi olarak kullanmak istiyen bâzı nü
fuzlu kimselerin zebunu olmuş.. ve bu sebeple 
hayvanlarının Munzur yaylalarmdan. eskiden ol
duğu gibi, serbesetçe faydalanmak imkânını 
bulamamıştır. . . ...'.„•...:.,• -r* •••-. 
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Bu meselenin büyük bir ihtilâf mevzuu ha- I 

linde resmî makamlara intikal etmiş olmasına ı 
rağmen, yayla dâvasının, esas itibariyle, memle-
ket çapında halledilmemiş olması yüzünden, bu I 
vatandaşlarımızın, Savak'lıların perişan bu
dununa düştükleri bir hakikattir. j 

Sayın arkadaşlarım; arzettiğim gibi, Tun
celi'nde Nisan ayı başlarında Munzur sıradağ-
lanndaki yaylalara çıkmak zorunda olan mev-
zuubahis vatandaşlarımızı bu çıkışlara mecbur 
edici esaslı iki âmil vardır: 

Savak 'lıların, kış aylarında, sürekli olarak 
barınmakta olduklan Pertek ve Çemizkezek ilçe
lerinin sınırları içindeki köylerin civarlarında 
akar sular yoktur. Birikinti sularda yaşıyan, 
hayatiyet bulan çeşitli parazitlerden bâzıları, 
ilkbaharda sulara koşmak zorunda olan yeni I 

doğan kuzu ve davarlara çok zararlı olmaktadır; 
Kış aylarını bildiğimiz şartlar ve zorluklar içe
risinde geçiren hayvanlar ölüm tehlikesi ile 
karşı karşıya gelmektedir; birikinti sulardan ! 
içen hayvanlar zehirlenmekte ve ölmektedir. i 

Bu suretle, memleketin bu çevresinde, ha
len yüz bini aşmakta olan davar sürüleri, yur
dumuzun ekonomik bünyesini de zarara uğra
tacak şekilde, heder olmak tehlikesi ile karşı- > 
laşmış bulunmaktadır ki, bu vaziyet, vatanımı- ı 
zm işlenmeye muhtaç olan bir bölgesinde, Tun
celi'nde, geçimlerini hayvancılıkla temine ça
lışan bir kısım vatandaşlarımızın, esas itiba
riyle geçim darlığı çeken, istihsal işleri elve
rişli bulunmıyan Tunceli'nin diğer feragatli ve i 
muti insanlarına ilâveten, çok müşkül duruma 
sokması bakımından da önemli bir mahiyet ta
şımaktadır. 

•Mevzuubahis âmillerden diğeri yasak bölge
lerdir. Bildiğiniz gibi Tunceli çevresinde, Devle
timizin, Millet ve memleketimizin emniyet ve 
masuniyeti itibariyle evvelce alınmış olan tedbir
ler icabı olarak, sınırlarının genişliği itibariyle J 
hiçbir ilimizde olmadığı şekilde, iki büyük yasak i 
bölge vardır. Tunceli 'nde « Kalan > ve « Koç » j 
yasak bölgesi diye adlandırılan bu geniş sahala-
ra, 5098 sayılı Kanun gereğince hiçbir kimse 
giremez, ikamet ve iskân edilemez. j 

Vatandaşlarımızı, zararlı ve kötü unsurlar- j 
dan korumak maksadiyle de tesis edilmiş olan f 
Tunceli yasak bölgesinin açılmaması memleketi- I 
mizin ve vatandaşlarımızın menfaati icabı oldu
ğuna göre davar sürülerinin bu yasak bölgeler- I 
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den geçmelerine, istifade etmelerine dahi müsa
ade edilmemesini zaruri bulmak lâzımdır. 

İşte bu sebepledir ki, geçen yıllarda, Hükü
met adına Dördüncü Genel Müfettişlik bu davar 
sürülerinin geçeceği yolları tesbit etmiş ve Sa
vak 'lılar da buna sadakat göstermekte ve böylece 
Ovacık ilçesini de aşarak Munzur yaylalanna 
çıkmak imkânlarını bulmuştur. Tabiî, kışın er
ken geldiği yıllarda ve diğer tabiat zorluklan 
karşısında yolların şaşırılması suretiyle yasak 
bölgelere girildiği de olmuş ve Hükümetçe gerek 
li kovuşturmalara tevessül edilmiştir. 

Şu duruma göre, arzettiğim şekilde, iki esaslı 
âmilin zorlayıcı ve kayıtlayıcı tesirleri altında 
bulunan Savak'lıların, hiç olmazsa, ötedenberi, 
cetlerindenberi serbestçe istifade etmekte bulun
dukları gibi köy sınırları dışında mütalâası ge
reken Munzur sıradağları üzerindeki geniş yay
lalardan, cibali mübahadan serbestçe istifade 
etmelerini temin eylemek lâzımdır. 

Şu veya bu ilin sınırlarının şimdiye kadar 
Hükümetçe tesbit edilmemesi dolayısiyle, köy 
sınırlarının engin ve zengin yaylaların içerlerine 
kadar genişletilmesi suretiyle şunun veya" bunun 
özel intifa ve tahakkümüne vesile ve fırsat veril
memesi gerektir. 

Esasen, demin de işaret ettiğim gibi, cibali 
intibaha Devletin malı olduğuna, yaylalar Hükü
mete ait bulunduğuna göre, mülkiyet hakkı tapu 
sicilli ile sabit ve müseccel olan kısımlar hari
cinde, yaylalara çıkmak zorunda olan vatandaş
ların, yaylalardan müştereken istifadelerini sel-
bedecek hareketlere müsamaha ve müsaade edil
memelidir. a 

Bana göre, Devletin, Hükümetin esas vazife
lerinden biri de bu gibi halleri önlemek olmalı
dır. Bu itibarla yayla ihtilâflarını, yayla vaziyet
lerini tezelden, hattâ müstakil bir kanun ile dü
zenlemek, sağlamak bence bir zarurettir, hattâ 
hayati bir meseledir. 

Tunceli'nde, Ovacıklı vatandaşlarımızın me
ra meselesinde, yayla meselesinde uğradıkları 
haksızlıkların, Hükümet ve Adalet kapılarında 
on altı yıl incelendikten sonra giderilebildiğini 
söylemekle de mera ve yayla dâvasının tezelden 
halimdeki zarureti teyit etmek istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım; Tunceli'ndeki yasak bçl* 
gelere göre davar sürülerinin yaylaya çıkış ve 
dönüşleri için tesbit edilmiş olan yollar bugün 
de esas tutulmakta olduğu halde Savak'lıların 
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Munzur yaylalarından eski yıllarda olduğu gibi 
faydalanamamalannda diğer mühim bir âmil 
de, yaylalara çıktıkları zaman, türlü bahaneler
le zorluklara ve tecavüzlere uğramış olmaların
dan ileri gelmektedir. 

İki yıl önce, «Kamarik» mevkiindeki bâzı va
zifelilerin, yaylada, Savak'hlara tatbik ettikleri 
muameleler bâzı müessif hâdiselere yol açmış ve 
Savak'hlara ait davarlardan bir kısmı sahiple
rinin gözleri önünde, yok edilmiş, böylece bu 
vatandaşlar, evvelki yıl olduğu gibi, son yıl için
de hayvanlarını emniyetle ve serbestçe yaylat
mak imkânından mahrum edilmiştir, 

Bütün bunları ifade etmekte esaslı bir nok
tayı belirtmek istiyorum : Meralar ve yaylalar, 
bazılarınca, mefhum itibariyle ve birbirine ya
kın bulunduğu için karıştırılmaktadır. Bu iti
barladır ki, yayla dâvasını, kendi hükümleri 
içinde halleden müstakil bir kanun ile süratle 
tanzim etmemiz en isabetli bir hareket olsa ge
rektir. 

Bir arkadaşımız, yaylalara ait hükümlerin, 
Tapulama Kanunu gibi, Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu gibi esaslı kanunlarla olan ilgisi muva
cehesinde, memleketin hukuki bünyesini de na
zarı dikkate almak suretiyle, ihtisas komisyon
larınca emniyet ve selâmetle tesbit edilmesini 
istihdaf eden bir mütalâada, bir teklifte bulun
du. 

Esas itibariyle, bu teklife, ilk baışta, iştirak 
etmemek mümkün olamaz. Ancak, bu teklifi ar
kadaşlarımızın da arzettiği olaylara ilâveten de
min işaret ettiğim ve başkaca ilâve edeceğim se
bepler dolayısiyle, bu mevzu için elverişli bul
mamaktayım. 

Çünkü, memleketin hukuki bünyesi yanında 
ekonomik bünyesini de düşünmek, takviye et
mek ve bunu, çalışma programlarımızda da der
piş ettiğimiz şekilde, vatandaşlarımızın hakiki 
refahını temin edici vaziyete getirmek, yani işin 
hukuki bünyesi yanında ekonomik bünyeyi de 
göze almak, korumak lüzumuna kani bulunuyo
rum. 

Akif Byidoğan arkadaşımız, bu mevzu üze
rinde, geçirmiş olduğu vazife merhalelerinin icabı 
olarak, en yetkili, bilgili bir arkadaşımızdır. Bu 
itibarla, aziz arkadaşımın, demîndenberi açıkla
dığım ve kanayan bir yara halinde tavsif etmek 
zorunda bulunduğum bu vaziyet karşısında, va

tandaşlara süratle cevap vermek, Adalet ve Hü
kümet maakmlarmı çeşitli müracaat ve. ihtilâf
lardan kurtarmak, türlü münazaalarla vatan
daş kanının akmasına bir an önce mâni olmak 
emeli samimîsinde olacağına göre, yayla mevzu
unu tezelden kanunlaştırmaya matuf teklife il
tihak etmesini ben de rica edeceğim. 

Çünkü, bugün, İçişleri Komisyonunda tetkik 
mevzuu olan muhtelif kanun taşanlarından baş
ka Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu tadili, As
kerlik Kanunu, Orman Kanunu tadili, Tapula
ma Kanunu, İl İdaresi Kanunu gibi her biri baş* 
libasına esaslı ve sürekli incelemeleri, çahsmalan 
icabettiren önemli kanun tasarıları bulunmak
tadır. 

İçişleri Komisyonumuzun, bu kanun taşanla
rı arasında, yayla dâvası gibi önemli bir mevzuu, 
yayla dâvasına ait tasarılan, Çiftçiyi Toprak
landırma ve Tapulama Kanunlariyle beraber te
zelden mütalâa ve intacetmek istese dahi buna 
maddeten.imkân bulacağına kani değilim. 

Ben, esas itibariyle, İçtüzük hükümlerinin 
tıpatıp tatbikini istiyen bir arkadaşınız olarak 
ve Büyük Meclisin, zaruret olmadıkça geçici ko
misyonlara taraftar olmadığını bilen bir arka
daşınız olarak, arzedilen sebep ve zaruretlerle, 
bu mevzuun, müstakil bir kanun halinde getiril
mesi için, Mustafa Reşit Tarakçıoğlu arkadaşı
mızın teklifi üzerine geçen birleşimlerimizden 
birinde kurulmasına karar verilmiş olan Geçici 
Komisyonda süratle intacedilmesini daha uygun 
görmekteyim. 

Aziz arkadaşlarım; bir kanunun Geçici Ko
misyonda incelenmesi demek, ihtisas komisyon
larında sarfedilmekte olan dikkat ve ehemmiye
tin, Geçici Komisyona katılmakta olan arkadaş
larımız tarafından gösterilmemesi demek değil
dir. Eğer, bir arkadaşımızın ifade ettiği şekilde 
bir telâkki varsa, icabında Geçici Komisyon ku
rulmasını derpiş etmiş olan İçtüzük hükümle
rine göre, şimdiye kadar, mütaaddit geçici ko
misyonlar, kurmak suretiyle büyük hatalar işle
nilmiş olduğunu kabul etmek lâzımgelir ki, ben, 
müsadenizle Büyük Meclisimizi böyle bir hata
dan tenzih etmek isterim. * 

Akif Eyidoğan arkadaşım, meselenin yeni
den İçişleri Komisyonunda tetkikini mev-
zuubahsederken, Hükümette ve ilgili Bakanlık
lardaki değişiklikler yüzünden bm könü üzerin
deki tetkiklerin tamamlanmamış olduğunu, Hü-
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kametin yeter der&eede hazırlıklı bulunmaması j 
itibariyle yaylalara ait taşanların zamanında in- I 
eelenememiş bulunduğunu söyledi ve bugün, | 
Kamutayca karar verildiği takdirde, bu mev
zuun İçişleri Komisyonunda yeniden esaslı ola
rak tetkik etmek fırsat ve imkânının buhmaea- i 
ğını ifade etti. 

Saym arkadaşlarım; demokratik gelişmele- ı 
rin icabı olarak Hükümetlerin, belki de sık sık j 
değişmek vaziyetinde olduğu bir devrede böyle 
önemli kanun tasarılarını, şu .veya bu sebepten, 
şu veya bu bakanın değişmesinden dolayı ince
lenmesinin, kanunlaşmasının geciktirilmesini, 
ben^ asla doğru görenlerden değilim. 

Bu itibarla, benden önce konuşmuş olan ar- * 
kadaşlarıma katılarak memlekette kanayan ya
ra halinde olan yayla dâvasının bir an önce 
halledilmesi için gerekli kanunun tezelden çıka- J 
Mİmasmı ben de istiyorum. Şu duruma göre bu 
esasları sağlayıcı müstakil bir kanunun, tıpkı 
ihtisas komisyonlarında olduğu gibi, Yüce Ka
mutayın tasvibiyle son günlerde kurulmuş olan j 
Geçici Komisyonda aynı dikkatle, aynı emni
yetle, aynı ciddiyetle hazırlanmasına, incelen- l 
mefcine imkân verilmesini rica ediyorum. Ve bu ! 
esas kabul edilmediği takdirde İçişleri Komis
yonunun bu hayati mevzuu en kısa zamanda so
nuçlandırılmasını da niyaz eyliyorum. 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Efendim, 
Sayın Hatiboğlu arkadaşımızın zamanında, ha
zırlanan ve hakikaten ilmî esaslardan mülhem 
olan modern biğilere istinadeden bu Toprak 
Kanununun prensip bakımından elbetteki mera 
meselesini içersine almış olduğuna ben de ka- ı 
mim. Okudum ve gördüm. Prensip itibariyle 
Bjeveut, fakat hükümlerin noksanlığından ve 
bunun tatbikma dair çıkan kayıtların kâfi olma
dığından dolayı gittiğimiz vilâyetlerde şu va
riyetle karşılaşıyoruz : Vali, Ziraat Müdürü ve 
toptrafk tevzi komisyonları karşımıza çıkıyorlar, j 
Toprak Kanununun yayla meselesini hallettiği- j 
ne dair bir işaret yoktur diyorlar. Bu iş üzerin- j 
de mütehassıs arkadaşlar onlardır. Onların bu . 
sözleriyle karşılaştık. Hattâ bendeniz o zaman j 
Hatiboğlu arkadaşıma sordum; dedim ki; ka
nun elimizde, ben de bakıyorum, arıyorum, tarı
yorum, sarih biı- hükme tesadüf edemiyorum, j 
Biz her gittiğimiz yerde bu sözlerle karşılaşıyo- j 
rnz. Şimdi burada verdikleri cevabı bana o za
man da vermişlerdi, i 
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İkincisi: Buyurdular ki, selâmeti sürate ter

cih ederim. Bu söz elbetteki yerindedir. Fakat 
sürat dediğimiz zaman şunu kastediyoruz: Kars 
Vilâyetine komisyonlar gittiği halde bir sene 
içinde yalnız iki köyde ölçme işi yapılabilmiş
tir. O da köyün civarında bulunan ve hudutları 
belli olan mera ve tarla ile kültür arazisi ölçü-
lebilmiştir. Bizim yayla dediğimiz zaman aklımı
za gelen şey dağlardır, dağ silsileleridir. Bunla
rın ölçülmesi lâzımdır. Kars'ta bu böyledir, 
memleketin diğer yerlerinde de aynı, Trabzon'
da böyledir, Çoruh'ta böyledir, Rize de böyle
dir. Bu işler sürat istiyor. Selâmeti temin et-
mek için komisyonların tetkik ve mütalâalarını 
bekliyeceğiz, bir de Tapulama Kanununu uygu
ladı. 

Bekliyeceğiz. 
Arkadaşlar; o takdirde daha 100 sene bekle

meliyiz. Tapulama işlerini, kadastro işini, arazi
yi ölçme işini bunlarla nasıl ayarlıyabiliriz? 
Mübrem iştir, her sene bunlar üzerinde cidal. 
döğüş ve kan olmaktadır. Bir an evvel bunlara 
çare bulabilmek içindir ki, hususi ve iki madde 
halinde, geçen sene Toprak Kanununa ek ola
rak gelsin diye bir teklifte bulunduk. Fakat Uza
dıkça uzadı. Tarakçıoğlu arkadaşım bunun geçici 
komisyonda tetkikim istedi ki, çok yerindedir. 
İşin selâmetini yine düşünsünler, ikmal etsinler. 
Bununla beraber sürate de ehemmiyet verelim. 
Sılan arkadaşımın da belirttiği gibi, geçici ko
misyon bunu pekâlâ yapabilir. Sonra teklif edi
len şeyde noksan cihetler varsa - ki vardır - ik
mal edilebilir. Bilhassa yayla dediğimiz dağ sil
silelerinin şahsi tasarruf altından çıkarılması 
çareleri araştırılmak lâzımdır. Buna teklifte kâ
fi derecede temas edilmemişse komisyonun bil
hassa bu nokta üzerinde durmasını istirham ede
rim. Meselâ Elviyei Selâse Kanunu mucibince 
vaktiyle Akif Eyidoğan'm Kars Valiliği zama
nında tarla, tarla olarak; yayla, yayla olarak 
ve köylerin ihtiyacı nispetinde tevzi edilmiştir. 

Şimdi, bâzıları, Elviyei Selâse dediğimiz bu 
bölgenin bize intikalini sonra birtakım eski ka
yıtlar çıkartarak, tapu dairelerinin ve bilir kişi
lerin malûmatına müracaat ederek büyük ölçü
de tasarruflar temin ettiler. Bu tasarruf neti
cesi olarak büyük ihtilâflar doğdu. Belki hu
kuki bakımdan bu kimselerin hakları vardı. 
Fakat daha adilâne prensipler dairesinde bu işi 
Hükümetin halletmesi lâzımdır. Bu bölgenin ifcti-
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sadi unsuru hayvancılıktır. O havalinin otu, 
hayvan beslenmesine en müsait ottur. Bunu, 
mütehassıslar tetkik «dip söylemişlerdir. Onun 
için bu yerleri sürmek, tarla haline koymak 
veyahut eşhasın elinde istifade edilemiyecek bir 
halde bulundurmak millî servet bakımından bi
zim için büyük bir zarardır. Bu işi şimdiye ka
dar, henüz daha Toprak Kanunu elimizde yok* 
kez* ve Toprak Kanunu son dört senedenberi eli
mizde bulunduğu halde dahi hangi esaslara göre 
idare ediyoruz bunu belirtmek isterim. Âkîf Eyi-
doğan Beyin zamanında yapılan iş tipik bir misal 
olduğu için arzediyorum, Akif Eyidoğan Bey za
manında, bizzat yaylalar gezilmiş, köylüler top-, 
lanmış, her köyün hayvan miktarı teshil edilerek, 
onların hayvanlarına yetecek kadar yayla, köyle
rimizin arasında ahenkleşıne ve uzlaşma şartiyle, 
yoliyle halledilmişti. Fakat arkadaşlar ozaman 
halledilen bu dâva bilâhara iki bozucu unsurun 
araya katılmasiyle altüst oldu. Birisi eskiden 
tapum var diye veyahut bâzı kimselerin vuku
funa müracaat suretiyle ortaya çıkan eşhas bura
ların bir çoklarına el koyması suretiyle iş bo
zuldu. Bir bu unsur. 

İkincisi; o vakit yapılan tevziin, hayvanların 
bâzı köylerde fazla artması ve bâzı köylerde şu 
veya bu sebepten eksilmesi dolayısiyle ozaman 
tahdit edilen bu sınırların bugünkü duruma elve
rişsiz bir hale gelmesidir. 

Ghalde geçici komisyonda bu gibi tipik misal
ler de ele alınarak tasarıya maksadı temin edici 
tam bir şekil vermek imkânı vardır. 

Binaenaleyh tasvip buyurduğunuz geçici 
komisyona gittiği zaman tabiî bu tasarı üzerin
de konuşacağız ve en iyi şeklini alması için ko
nuşacağız. Fakat benim burada şimdi istirham 
edeceğim şudur; bu işte selâmet gözetilmek sure
tiyle elzemdir. 

Bendeniz işin yine geçici komisyonda görü-
*tilm*si için yaptığını teklifi tekrar ediyorum 
ve Reşit Tarakçıoğlu arkadaşımızın verdiği öner
geye aynen iştirak ediyorum. 

Bir noktaya daha temas edeceğim; o da bizim 
iein çok mühim olan yasak bölge meselesidir. 

Arkadaşlar; bilhassa Ağrı İlinde yasak bölge 
denilen büyük bir yayla Igsmt hayvanların, yayıl
masından, insanların oturmasından uzak kalmış
tır^ yasak bölge namı altında. Bunlardan birisi 
Erciş'le Ağrı arasında bakman Zeyiân Beresi 
ve Muratbaşı ha^mlisîdir. I*toyanın ve momle-
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kelimizin en iyi yaylalarından bir parçadır, 
fakat maalesef burası tamamen istifadeden uzak 
kalmıştır. Artık bunun da zamanı gelmiştir. Bu 
meseleye tekrar göz atıp, bugünün icabına göre 
bugünkü durumun ışığı altında ele alıp, bu ya
sak bölgeyi kaldırmak mı lâzımdır, sahasını 
küçültmek mi lâzımdır, her ne ise bunu gözden 
geçirmek ve çaresini bulmak lamındır. Çünkü ya
zıktır, ve hakikaten millî servet namına bir zi
yadır. Bizzat Ağrı Dağı da öyledir. Ama Ağrı 
Dağı hakkında şimdilik birse? söylemiyeceğim, 
yasak bölge içinde buna da göz atmak icabedor. 

BAŞKAN — Ziya Ersin Cettroğlu. 
ZİYA ERSİN CEZAROĞLÜ (Tekirdağ) — 

Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Taıakûfâğlu. 
(Kâfi, kâfi sesleri). 
MUSTAFA RJ3ŞÎT TARAKÇIOĞLU (Trab

zon) -^ Efendim, son birkaç söz söyliyeceğim. 
yayla çocuklarının karşısında yayla meselesini 
bahis konusu etmek kadar insanın ruhuna zevk 
veren bir mesele çok azdır. 

Ey Anadolu yaylasının çocukları, mor, kır
ınızı, dumanlı yaylaların çocukları (Gülüşme
ler). 

Aciz şahsım hakkında bana iltifatta bulunan 
yüksek kalbli arkadaşlarıma arzı şükran ede
rim. Ama esas teşekkür olunacak ve karşısında 
minnetle eğilinecek varlık Kamutaydır. Çünki 
yayla meselesini o ele almış ve o geçici komis
yonu teşkil etmiştir. Buna muttali olduğu anda 
en kuvvetli eli benim meselem üzerine o koy
muştur. Ben buna müteşekkirim» Arkadaşlarım 
bu mevzu üzerinde konuşan değerli arkadaşla
rımı dinledim. Bir çokları geçici komisyonda 
meselenin neticelenmesine taraftar olduklarını 
haklı olarak ileri sürdüler. Geçici komisyona 
gitmesini arzu etmiyenler, normal komisyonlar
da' görüşülmesini istiyenier tek bir mahzur 
soluyorlar; diyorlar ki; bu kanun Toprak ve 
Tapulama Kanunu ile alâkalıdır, korkarız ka
nuni ,bir hataya düşeriz, drayman olar, yoldan 
çıkar. Ama arkadaşlarım sizin seçtiğiniz komis
yonlarda ihtisas adamları meveuttur. Bu kanu
nu inoeliyecek komisyonda, Adalet, İçişleri. 
Maliye, Bitçe ve Tarım komisyonundan arka
daşlar vardır. 

Sonra ne olacak Toprak Kanununu tadil 
eden kanunun maddeleri ve Tû^mk kaûiuMiRun 
heyeti umumiyesiyle yapılacak oton yayla ka-
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mum müstakillen veyahut da faslı mahsus ola
rak tesis edilecek olan Yayla Kanununun tena
kuz teşkil eden maddelerinin Önüne geçilmesi
dir. Komisyon buna kadirdir, pek âlâ yapabilir. 
Arkadaşlarımın müsaadelerini adlarını söyle
meden arzı malûmat edeceğim; kimisi çıkan 
kanuna yayla hakkında Toprak Kanununa de
ğil bir tek hüküm; hattâ bir tek kelime koy
madığı halde meselenin yine burada uzun uza-
dıya komisyonlarda tetkik edilmesi ve ehemmi
yeti mahsusası olduğunu söylediler. O ehemmi
yeti nıahsusayı şimdi mi anladılar. Sonra siz 
havale ederseniz komisyonlar bundan sonra 
süratle çalışır dediler. Komisyonların süratli 
çalışmaları veya çalışmamaları tetkika da muh
taç değildir. Yani Geçici Komisyonun kuvvet 
ve kudretine inanmamız lâzımdır. Neden inan-
miyoruz. (İnanıyoruz sesleri). 

Tapulama Kanunu çıkacakmış, başka ka
nunlar çıkacamış, bu kanun o kanunlarla alâ-
kadarmış. Hangi kanunun diğer kanunlarla 
alâkası yoktur? Bütün kanunların birbiriyle ir
tibatı vardır. Ama o kanunu tedvin edenler o 
alâkaları görürler, ona göre tedbirler alırlar. 

Sizi çok yordum; atfınızı rica ederim. Yük
sek huzurunuzda sizin de bu kanunla şiddetle 
alâkadar olduğunuzu görmekle mütahassis ol
dum, heyecan duydum. Ben bu mevzuu getir
dim. Bunun Geçici bir Komisyonda incelenip 
tutunacağına ve iyi bir kanun çıkacağına kani 
bulunuyorum. Bunu halk da bekliyor. Ve tepe
leri dumanlı yaylaların evlâdı olan sizlerin de 
bunu kabul edeceğinizden eminim. 

BAŞKAN — Bir arkadaşımız daha söz iste
miş bulunuyor, gerçi yeterlik önergesi var ama 
mesele esasen tenevvür etmiş bulunuyor. Bu 
arkadaşımızın da söylemesini mütaakıp öner
geyi okutup oyunuza sunacağım. 

GENERAL VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzu
rum) — Sayın arkadaşlar, Yayla ve Mera me
selesi Doğu'nun ve bu arada Erzurum'un müzmin 
dertlerinden biridir. Binlerce sürüyü besliyen 
bu mera ve yaylalar yüzünden köylüler ve köy 
grupları arasında zaman zaman ihtilâflar''ve 
hattâ müessif hâdiseler meydana geliyor. Bu 
sebeple bu işin bijf an evvel halli ve kanununun 
çıkıp yürürlüğe girmesi lâzımdır. Bu itibarla j 
Sayın Tarakçıoğlu'nun tekliflerinin kabulünü I 
bendeniz de rica ederim. (Bravo Paşam sesleri) 1 
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BAŞKAN — Efendim, başka söz istiyerı 

yoktur. 
Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakcı-

oğlu arkadaşımızın teklifleri bundan evvel Tarım, 
Bütçe, Adalet ve İçişleri Komisyonlarından mü
rekkep bir Geçici Komisyona havale edilmiş bu 
Ummakta idi. Bu Geçici Komisyonda bu tekli 
fin Çiftçiyi Topraklandırma Kamunu ile ilgisi 
olduğu ve onu tetkik etmekte olan komisyonda 
ikisinin birlikte konuşulmasında fayda olduğu 
ileri sürülmüştür. Elimde bulunan dosyasından 
anlaşıldığı üzere bu Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununun vaziyeti şudur: 12 . IV . 1048 tarihinde 
Yüksek Meclise gelmiş ve 10 . V . 1948 tarihinde 
Tarım Komisyonundan çıkmıştır. Yani işin esas 
komisyonu mahiyetinde bulunan Tarım Komis
yonu mesaisini ikmal etmiş bulunmaktadır. Fa
kat onu mütaakiben 10 . V . 1948 tarihinde git
tiği İçişleri Komisyonunda henüz bir neticeye 
varılmamış bulunmaktadır. Bunun da, yeni Ta
rım Bakanının, mevzuu tetkik etmek is*bemesin-
deu ileri geldiğini. İçişleri Komisyonu Sözcüsü 
ifade etmiş bulunmaktadır. 

Yüksek Meclisinizi bu 'kadar, bihakkın işgal 
öden bu mühim konuyu tamamiyle tenvir etmiş 
olmak için şunu da araedeyim ki, İçişleri Komis 
yonundaıı çıktıktan sonra bu tasarı, yani çift
çiyi topraklandırma tasarısı Adalet, Maliye 
ve Bütçe Komisyonlarına da gidecektir. 

Kare Milletvekili Akif Eyidoğan ve 4 arkada
şının verdiği tasarı da 8 . X . 1947 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulmuş ve elyevtm içişleri Ko
misyonunda bulunmaktadır. Bu Komisyonda 
da bu tasan henüz bir neticeye bağlanmamıştır. 
Bundan sonra, şayet Komisyon bir neticeye va
rırsa, Tarım, Sağlık Sosyal ve Yardım, Maliye 
ve Bütçe Komisyonlarına gidecektir. 

ABDüLHAK FİRAT (Erzincan) — Yayla 
ve mera hakkında mıdır? Yani Akif Eyidoğan 
ve arkadaşlarının teklifi yayla ve mera hakkında 
mıdır? 

BAŞKAN — Yayla ve mera hakkındadır, fa
kat Kars Vilâyetine maksurdur. Mahliyeti itiba
riyle aynıdır. 

Sonra Tapulama Kanununa gelince; Tapulâ 
ma Kanunu da Yüksek Meclise 9 . VI . 1948 ta-
ri'hinde sunulmuş. ..ve içişleri,: Maliye, Adale*»' ve 
Bütçe. Komisyonlarına havale ediUniştdr. İçişleri 
Komisyonunda, Jlaandi Bey arkadaşmuzin Made 
buyurdukları şekilde, Su Komisyonuna havale 
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edi%iş ve bu Su Komisyonu vazifesini ikmal I 
ederek elde mevcut olan raporınu ledşleri Ko
misyonuna sunmuş bulıunfuyor. Şimdi durum bıı 
şekilde açıklanmış ve aydınlanmış oluyor. 

Müsaadenizle önergeleri okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
İçişleri Komisyonunda tetkik edilmekte olan 

Toprak Kanunu tadil tekliflerinin Yayla ve Me
ra Kanunu tekMfiyle birlikte tetkik edilmek 
üzere Geçici Komisyona havale edilmesini teklif 
ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Reşit Tarakçıoğh 

Yüksek 'Başkanlığa 
Toprak ve Tapulama Kanuriariyle Kars Mil

letvekillerinin 2592 sayilı Kanun hükümlerinde 
değişiklik yapılması hakkındaki tekliflerinin hep 
birlikte gözden geçirilmesini ve esaslarıni-i tü
züğün belirttiği seyri takip etmek üzere İçişleri 
Komisyonuna verilmesini arz ve teklif ederim. 

Kars Milletvekili 
Akif Eyidoğan 

BAŞKAN — Şimdi bunlardan birincisi Reşit 
Tarakçıoğlu'nun önergesi, Çiftçiyi Topraklan-

* dırma tasarısını yani elyevm İçişleri Komisyonun
da bulunan tasarının geçici komisyona verilmesi 
şeklinde bir talebi ihtiva ediyor. 

Akif Eyidoğan'm teklifi ise, Tapulama Ka
nunu ile 2512 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması hakkındaki tetkiklerde hep birlikte gözden 
geçirilmek ve tüzüğün belirttiği seyri takip et
mek üzere, o komisyona havalesini istiyor. Yani 
zaten Çiftçiyi'Topraklandırma Kanununa ait ka
nun tasarısı İçişleri Komisyonundadır, Tapula
ma Kanunu da o komisyondadır, halen ikisi de o 
komisyondadır. 

Kars Milletvekili arkadaşların, yani Akif 
Eyidoğan ve arkadaşlarının teklifi de İçişleri 
Komisyonundadır. Şu halde kendileri teklifleri
nin mahiyeti itibariyle raporun aynına vâsıl 
olmaktadır. Yani raporda bu işin seyrini taki-
betmesi yolunu tutmasını iltizam ediyor, gerçi 
orada İçişleri diye bîr tasrihatta bulunmuyor, 
şû halde Akif Eyidoğan'm tasarısı mahiyeti 
itibariyle rapora yakındır, Reşit Tarakçıoğlu '-
ıran teklifi rapora en uzak tekliftir; çünkü ken
disinin, teklif i, Çiftçiyi Topraklandırma hakkın
daki kanunla alâkadardır. Tapulama Kanunu j 

hakkında Reşit Tarakçıoğlu'nun teklifinde bir 
şey yoktur. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile 
birlikte görüşülmesini talebetanektedir, Geçici 
Komisyonda. Mevcut Geçici Komisyonun elinde 
başka iş yoktur. Şayet bu evrak, bu tasarı Ko
misyonun raporuna tevfikan seyri tabiîsini yap
mak üzere veyahut Akif Eyidoğan arkadaşımı
zın dedikleri üzere, İçişleri Komisyonuna hava
le edildiği takdirde, Geçici Komisyonun elinde 
hiçbir iş kalmıyacağından o komisyon dağıla
caktır. (Allah allah sesleri, dağılmaz sesleri) 

Dağılır veya dağılmaz. Bendeniz yüksek he
yetinizi tenvir sadedinde arzediyorum. Reşit Ta
rakçıoğlu arkadaşımızın takririni tekrar okutu
yorum. 

(Reşit Tarakçıoğlu'nun önergesi tekrar o-
kundu) 

BAŞKAN — Müsadenizle bir önerge daha 
gelmiştir, onu da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yayla ve mera meselesi çok ehemmiyetli bir 

mevzudur. Bu mevzuun şu kısmım bu kanunun 
içerisinde halletmek maksadı temin etmez. An
cak (Mera ve Yayla) Kanunu adiyle diğer alâ
kalı kanunlardan da mülhem olarak müstakil 
bir kanun yapılması zaruridir. Buna göre bir lâ
yiha hazırlayıp heyeti umumiyemize getirilme
si için geçici komisyona havalesini teklif ederim. 

Yozgad Milletvekili 
Sırrı Içöz 

BAŞKAN — Bu da mahiyeti itibariyle tasa
rının geçici komisyonda tetkikına müntehi ol
maktadır. Şimdi asıl Tarakçıoğlu'mm, (Gürül
tüler) müsaade buyurun, rica ederim Çiftçiyi 
Topraklandırma hakkındaki elyevm İçişleri Ko
misyonunda bulunan tasarının Geçici Komis
yona havalesi teklifi mahiyetindedir. Bunu ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
etmiyenier... Kabul edilmemiştir. 

SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — Müsaade ederseniz 
takririmi izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Aziz arkadaşarım; 

bu mera ve >yayla mevzuu üzerinde çalışmış ve 
bu sahalarda vazife görmüş bir arkadaşınız sı-
fatiyle arzediyorum, > • ' \ v^ 

Köy Kanunu, ^Toprak Kanunu, Tapulama 
Kanunu ve sair kanunların bu «raevzula ufak te-» 
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fek ilişiği vardır. Şw kaide meselâ Toprak Ka
nunu yaptığımız takdirde, Köy Kanunundaki 
hüküm nedir? onları arayacağız. Toprak Kanu
nunu alacağız, bu suretle birçok kanunları ka
rıştırmak mecburiyetindeyiz. Olye yapniaktan-
sa* Yayk ve Mera Kanunu adı altında müsta
kil bir kanun yapmak ye bu meseleyi kökün
den halletmek yerindedir. Teklifim, geçici bir 
komisyon teşkil edilerek müstakil bir kanun 
yapılması mahiyetindedir. Kabulünü rica ede
rim. 

BAŞKAN — Bu, yayla ve mera işinin Geçici 
Komisyonda kalması mahiyetinde bir tekliftir, 
Geçici Komisyonunun, Tarakçıoğlu'nun teklifi
ni ve diğer hususları *da tetkik edereik bir tasarı 
hazırlayarak Yüksek Huzurunuza getirilmesi 
mahiyetindedir. Bu teklifi kabul edenler... Etmi-
yenler... Reddedilmiştir. 

Şimdi; Akif Eyidoğan'm, bu tasarının İçiş
leri Komisyonuna havale edilmesi ve aynı za
manda Toprak ve Tapulama kanunlariyle birlik
te bir seyir takip etmesi, yani hep birlikte gö
rüşülüp;... (Gürültüler) 

Müsaade buyurun; yanlış anladımsa;... 
AKİF EYÎDOĞAN (Kars) —• Güzel; benim 

maksadımı ifade buyuruyorsunuz. 
BAŞKAN — Elimizde mevcut; Trabzon Mil

letvekili Tarakçıoğlu'nun ve Kars Milletvekili 
Akif Eyidoğan'm, Tapulama ve Çiftçiyi Top-

1. — Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in kömür pe yakacak sıkıntısı 
hakkında Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/241) 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) — 
Bu soruyu cevaplandıracak arkadaşımız Ekonomi 
Bakanıdır. Kendisi dündenberi kum sancısı çek-
mektedir.Onun için bu sualin cevabının gelecek 
hafta aynı güne tehirini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Muvafakat ediyor musunuz?. 
KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Mu

vafakat ediyorum.' 
2. — Trabzon Milletvekili -Hamdı Orhon'urı, 

Balık avcılığı hakkında Ticaret ve Ekonomi Ba-
karilıklarmdan sözlü sorusu (6/243) 

BAŞKAN — Ekonomi Bakanı rahatsızdır. Bu
nun, da, gelecek haftaya bırakılmasını tensip bu
yuruyor musunuz? (Muvafık sesleri) Kabul edil-
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raklandırma Kanununun; dördünün birden be
raberce görüşülerek, mütalâa edilerek tam bir 
ahenk içinde ve kül mahiyetinde çıkması pren-
s'ipi hakkındaki Akif Eyidoğan'm teklifini ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Bu suretle 
Akif Eyidoğan'm teklifi, arzettiğim mahiyet ve 
esaslar dairesinde kabul edilmiştir. 

Komisyonun raporu da bu mahiyettedir. Yani 
bıı şekilde vuzuh vermek için.. 

NECMEDDİN SAHİR SILAN (Tunceli) - -
Vuzuh vermek için soruyorum: 

Yayla ve meralar işini halletmek üzere bi
raz önce kurulmuş olan Geçici Komisyon, şimdi 
verilen karara göre, kalkıyor, değil mi? 

BAŞKAN — Evet kalkıyor. 
NECMEDDİN SAHÎR SILAN (Tunceli) — 

Şu halde, İçişleri Komisyonumuz, bu işi, Büyük 
Meclisin belirttiği temayüle uyarak ivedilikle in
celemeli ve kısa zamanda sona erdirmelidir. 

BAŞKAN — Komisyona böyle bir direktifle 
veremeyiz, zabta geçmiş, imlâ hâsıl olmuştur. 
Raporun mahiyeti bundan ibarettir. Binaenaleyh 
onu ayrıca oyunuza koymıya lüzum yoktur. 

NECMEDDİN SAHİR SILAN (Tunceli) — 
Böylece sözcü arkadaşımız Akif Eyidoğan'm tav
sif ettiği şekilde «günahkâr» vaziyetten kurtul
muş olurlar, sanırım.. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

mistir. 

o. — Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen'-
in, Çanakkale'nin Yenice İlcesine bağlı Alancık 
Köyü muhtar ve kâtibinin bucak müdürü tara
fından döğülüp döğülmediği hakkında İçişleri. 
Bakanlığından sözlü sonısu (6/244) 

BAŞKAN — Nurettin Ünen burada HM? (Yok 
sesleri)* O halde bu maddeyi gelecek birleşime bı
rakıyoruz. 

i. — Çanakkale Milletvekili Nurettin ünen'-
in, Çanakkale'nin Kus Köyünden bir vatandaşa 
ait tarla hakkında Tarım Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/245) 

BAŞKAN — Çanakkale Milletvekili Nurettin 
Ünen burada olmadığından bunu da gelecek bir
leşime bırakıyoruz. 

4. — SORULAR 
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5. — GÖRÜŞ 

1. — Yol Vergisi Kanunu t cimri sı ve Geçici 
Komisyon raporu (î/423) 

BAŞKAN — Yol Vergisi tasarısının görüşül
mesine başlıyoruz. 

(48 saat dolmadı sesleri) 
Müsaade buyuran, istişaremi yapayım. (Gü

lüşler) 
Kâtibi Umumi bey, ayın 12 nei günü akkanı 

üzeri dağıldığını söylüyor. 
ABİDİN POTüOÖLü (Eskişehir! — Kfen

dim, Vol Vergisi tasarısı dmı sabahleyin saat 9 
buçukta dağıldı. Bendeniz geldim, paltomu çıka
rırken hademe geldi dağıttı. Oradan çıktıktan son
ra Bütçe Komisyonundaki arkadaşlarla görüştüm, 
arkadaşlar bu tasarının kutularında olmadığını 
ifade ettiler. Binaenaleyh dün saat 0 buçukta da
ğıtılmıştır. 

BAŞKAN — Bu mesele, üzerinde durulacak 
bir konu değildir. Yüksek Heyetiniz tensip buyu-
rursa şimdi, tensip buyurmazsa gelecek birleşim
de görüşülür. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) Dün 
sabah dağıtıldı.. 

BAŞKAN — Kâtibi Umumi bey, akşam dağı
tıldığını söylüyor, zatı aliniz böyle buyuruyorsu
nuz. Böyle sıkı sıkıya ve istical eder bir durum da 
yoktur. Yüksek Heyetiniz tensip buyıırursa, bu 
işin daha etraflı tetkik edilmesine imkân vermek 
üzere gelecek birleşime bırakırız. (Muvafık ses
leri) Gelecek birleşimde görüşülecektir.. 

SEDAD PKK (Kocaeli) — Reye koymadınız, 
ekseriyet nasıl tecelli etti? 

BAŞKAN — Ekseriyet o kadar tecelli etti ki, 
oya koymaya lüzum kalmadı. (Gülüşmeler) 

SEDAT) PEK (Kocaeli) — Ekseriyet sağda 
tecelli etti. 

BAŞKAN — Ekseriyet sağ tarafta ve sol ta
rafta, her tarafta müncelidir. (Gülüşmeler) Bu 
tasarının gelecek Birleşimde görüşülmesini ka
bul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsm... Kabnl 
huyurmıyanlar... Kabul buyurulmuştur. 

2, — Eski Ekonomi Bakanı ve Korneti Mû-
letveküi Sırrı Bdliağlu'nun hükümlü bulundu
ğu cezasının affma dair Adalet Komisyonu rapo
ru (5/93) fi] 

[1] 82 sayılı basmayazt tutanağın sonundadır. 

tJLEN İŞLER 

BAŞKAN - - Tasarı 12.1.1949 tarihinde 
dağıtılmıştır. Tasarının tümü hakkında söz iste
yen var mı ?.. 

Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Sayın arkadaşlarını-, mübarek vatanımızı, şer> 
fimizi, istiklâlimizi ve bütün Türk varlığım em
niyet ettiğimiz mübarek ordumuzu Hükümet 
aleyhine teşvik eden bu günahkârın bu Mecliste 
affı tarafına gidilmemelidir. Eğer memleket için 
geçmiş günlerde bir hizmeti varsa, bu büyük gü
nah bu hizmetler üzerinden bir sünger geçirmiş
tir. Vatanın muhtelif yerlerindeki cezaevlerinde 
bunun gibi son senelerini yaşıyan birçok cezalı
lar vardır. Onların hepsi dururken, son yıllarını 
kemali mutavaatla beklerken, eski bir Milletve
kili veya Bakan'in affa mazhar kılınmasını ada
letle kabili telif görmüyorum. Bu itibarla bu tek
lifin kabul Duyurulmasını ve cezasının tamamen 
çekmesi lâzım geldiğini arzederim. 

EMÎN HALÎM BBGUN (Ankara) — Efen
dim; Adalet Komisyonunda bu tasarıya aykırı 
düşünen . arkadaşlarınızdan biri olarak noktaı 
nazarımı yüksek huzurunuzda arzetmek isterim. 

Gerçi bu husustaki düşüncelerimizi taşarının 
altına da.yazmış ve yüksek heyetinize sunmuş bu
lunmaktayız. 

Yalnız bu vesile ile yapacağmı mâruzâtta en 
güç bir durum şahsa temas etmek, şahıs üzerinde 
konuşmak olacağı için cidden üzüntü duymak
tayım. Bununla beraber şahıs zaten malûm ol
duğu için « hükümlü » şeklinde isimlendirmek 
suretiyle noktai nazarımı arzetmek istiyorum. 

İkinci Cihan Harbinde geçirdiğimiz en müşkül 
zamanlara, 1940 senesine nazarlarınızı çevirirse
niz endişeli olduğumuz o zamanlarda vatanı teh
likeye düşürecek hareketlerden kaçınmamız ve hu
dudumuza yakin bir mesafeye gelmiş olan tehlike 
anında her şeyi unutarak ve her türlü ihtirasları 
bırakarak yalnız ve yalnız vatan ve milletin selâ
metini düşünmemiz ve bütün varımızı ve yoğumu
zu ve her türlü enerjimizi, vatanın selâmeti ve 
harb tehlikesi içerisine girmemesi için gerekli yol
lara sevkedeceğimiz günlerde bu hükümlü imzası
nı dahi atmaktan çekinerek, her türlü tesirden 
uzak kalmasını istediğimiz ordu kumandanları
mıza kolordu kumandanlarımıza ve Kurmay 
Başkanımıza bu memleketi fena yollara 
götürecek telkinler yapmak redaetini iş-
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i emekten çekinmemiştir. Bu öyle bir şahsy ettir 
ki; vaktiyle Milletvekilliği yapmış, Bakanlık yap
mış ve bu suretle kendi hareketinin fenalığını her
kesten daha iyi idrak edecek bir durumda olması 
lâzımgelir. (Ret kardeşim, ret sesi). 

Biz Komisyonda bu vaziyeti tetkik ederken 
lehte düşünen arkadaşlarımız kendisine verilen 
cezanın ağırlığını ve bu cezanın bir çoğunu çek
miş olması esbabı muchesinj ileri sürdüler. Ceza
nın ağırlığı keyfiyeti bizim için mucibi tetkik 
olamaz, verilen ceza kaza mercilerinden geçmiş ve 
bugün kaziyei muhkeme halini iktisap etmiş ve 
kısmı mühimmi de infaz edilmiştir, ceza müdde
tinin bitmesine az kalmış olması keyfiyeti de bi
zim için düşünülmemesi lâzımgelen bir noktadır. 
Biz yarın vatandaşlarımız arasında af ile bütün 
günahlarından sıyrılmış, zamanında memlekete 
fenalık yapmak istiyen bir insanın münezzeh va
ziyette gezmesine taraftar olmadık. Mahkûmiyet 
damgası, kaza mercilerinden geçerek katileşen bu 
mahkûmiyet damgası, bu suçu irtikâp ten çekinmî-
yen hükümlü üzerinde kalmalıdır. Yaşının iler
lemiş olması dahi af için bir sebep teşkil etmeme
lidir, Arkadaşlar ne türlü düşünülürse düşünül
sün, her şeye rağmen ve her şeyin üstünde vatanı!.. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? 
MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Sa

yın arkadaşlar; affedilmesi bahis konusu olan 
hükümlünün hareketini ve suçunun mahiyetini 
yakından bilen bir arkadaşınız olarak bu hususta 
Yüksek Heyetinize mâruzâtta bulunmak ve mü 
taklamı söylemek üzere söz almış bulunuyorum. 

Hâdise 1940 yılında cereyan etmiştir. Istan 
bul postahaaelerinin damgalarını taşıyan bâzı 
maktularla, memleketti isyana ve ayaklanmaya 
teşvik ve tahrik ediliyordu. Ordunun kumanda 
makamlarına, Belediye Başkanlarına, Üniversite 
erkânına, gazete başyazarlarına, bellibaşlı he
kimler gibi serbest meslek sahiplerine ve daha 
bâzı kimselere gönderilen bu iimzaisız mektul'arın 
muhatapları bunları Hükümete teslim ediyor 
ve kimler tarafından hazırlandığını meydana çı
karmak için bu mektuplar Iı̂ tambul Emniyet 
Müdürlüğünde toplanıyordu. Bu arkadaşınız 
İstanbul'da Emniyet Müdürü idi. Mektupların 
Beyoğlu postaihanelerinin damgasını taşıdığı 
göz Önüne alınarak bu semtte haftalarca devam 
eden geniş ölçüde dikkatli ve çetin çalışmalardan 
sonra Sırrı Bellioğlu'nun birgün Tophane ile 
Oalatasaray arasındaki posta kutularından biri-
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ne bu mektupların yeni bir serisini attığı tesbit 
edildi. Bu suretle Bellioğlu'nun sırrı belli ol
du. Buna rağmen hareketinin sorumluluğunu 
yüklenmeye ve mesnetlerini müdafaaya cesaret 
•edemiyerek uzun müddet suçunu inkâr efcmiye 
kalkıştı. 

Arkadaşlar, bu hâdisıede önemli olan birkaç. 
noktayı müsaadenizle tebarüz ettireyim. 

1. — İmzasız mektup saıhM; muhatapları 
üzerindeki tesiri artırmak için kendisini, bir fert 
olarak değil, Hükümeti devirmek maiksadı ite 
kurulmuş gizli ve çeşitli teşekkül ve zümreler 
adına hareket etmekte olarak gösteriyordu. 

2. — Her iki nvektup serM ile muhataplar1 

nm sayılarını ve mensup oldulkları zümreleri ge 
nişletmekle beraber en çok ordu üzerinde tesir 
yapmayı birinci plânda tutuyordu. Ordunun ku
manda makamlarına yazdığı mektuplardan birin 
de diyordu: 

(Sizin babalarınız Abdülhâmit istibdadını 
yıkmıştır. Bugünkü idare ise size dayanarak Ab
dülhâmit 'e rahmet okutacak zulüm ve tazyikleri 
yapmaktan çekinmiyor). 

3. — Adalet Komisyonunun raporunda affa 
taraftar olmıyan arkadaşların mütalâası arasın
da bu zatın, karakterini isabetle belirten şu sözler 
var: «Mumaileyhin şahlanan ihtiras zirvelerine 
doğru yükselmekte iken» ve «ihtirasını meşru 
olmıyan yollardan tatmine koyulmuştur.» 

Hakikaten arkadaşlar; ba zat her seçimde 
Milletvekilliğine aday gösterilmesi için müraca
atta bulunmuş, maksadını sağlıyamaymca halkı 
ve orduyu isyana teşvik ederek zorla idareyi yık 
mak için teşebbüslere girişmiştir. Görülüyor ki, 
bu zatın bahsettiği zulüm ve tazyik şathsi ihtira 
sim tatmin edememiş olmanın ifadesinden başka 
bir şey değildir. 

4. — Sırrı Bellioğlu'nun giriştiği teşebbüs 
hangi hal ve şartlar içinde vukubuimuştur? 

İkinci Dünya Harhi başlamış bulunuyor. 
Yurdumuzun emniyet ve istiklâli tehlikede. 
Memleket elbirliğiyle bu istiklâli korumak zo
runda. Bellioğl'u'nun memleketi ihtilâle sürük
lemek için vasıta yapmak istediği ordu, dış t«eh 
likeyi önlemek için vazife almış. Karartmalar 
İstanbul'da nüfusun seyrekleştirilmesi ve kıs
men dâhile nakli ye sabotajlara karşı tedbir 
alınması gibi birçok ihtiyaç ve hizmetlerle kar
şı karşıyayız. 

- * W -



B : 32 14.1 
işte Sim Bellioğlu haris emellerinin tahakku

ku için bu zamanı seçmiştir. 
Arkadaşlar, memleket için en zararlı, en va

him işlerden biri orduyu siyâsete alet yapmak
tır. Bunun yakın ve uzun tarihimizdeki kanlı 
misallerini hatırlamamak mümkün mü ? 

Eğer Bellioğlu'nun meşum maksadı hâsıl ol
saydı, memlekette ne kadar kardeş kanı dökü
lecekti? 

Eğer bu meşum maksat hâsıl olsaydı Balkan 
Devletlerinden sonra memleketimize saldırmak 
için Alman Ordularına ne baha biçilmez fırsat 
kazandırmış olacaktı. 

Bellioğlu'nun memlekette beğenmediği, ten
kide lâyık gördüğü değişmesini ve kalkması
nı zaruri bulduğu bâzı şeyler olabilirdi. Fakat 
usla caiz olmıyan şey, bunları zorla ve ordu va-
sıtasiyle memleketi ihtilâle sürükliyerek yapma
ya teşebbüs işidir. 

Affın lehinde bulunan arkadaşlarımın yüksek 
insani duygularına hürmet ederim. Fakat şahsi 
hırsları uğruna memlekette nizamın ve kanun 
hâkimiyetinin altını üstüne çevirmek istiyenlere 
karşı şefkat ve müsamaha göstermek iyi bir ör
nek olmaz. 

Böyle bir suçlunun cezasından bir gününü 
bile affetmek zararlı olacağı kanaatindeyim. 
(Bravo sesleri). 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAHİR 
KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Muhterem ar
kadaşlar, hâdise 1940 senesi Şubatında imzasız, 
bâzı askerî makamlara gönderilen mektuplarla 
orduyu isyana tahrik etmek mahiyetinde telâk
ki edilen bir suçun tekevvünü ve katileşen 
bir mahkûmiyetin infazından ibarettir. De-
lâili sübutiyesi zahir olan kısımları elbette 
gayrikabili münakaşadır. Vasfı eürmisi sabit ve 
kaziyei muhkeme halini almış olan bir hâ
dise karşısında elbette sübut ve tatbikat ba
kımından münakaşa imkânı yoktur. Adalet Ko
misyonunda uzun uzun affın lehinde ve aley
hinde konuşan arkadaşlarımız ekseriyet itibariy
le Sırrı Bellioğlu'nun affına taraftar oldular. 
Arkadaşlarımın tebarüz ettirdiği gibi, 1940 
senesinde ordu vasıtasiyle ve orduyu is
yana teşvik ve tahrik eder mahiyette bir 
suçun işlenmesini elbette hazarı tasvip 
ve müsamaha ile karşılanamaz. Falkat hâdise
nin oluşu ve tatbikatı noktalarından bura-
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da bir tahlilini yapmak imkânı olmadığı 
için bu kısmı hakkında komisyon na
mına söz söylemeye kendimi salahiyetli 
addetmiyorum. Ancak. Komisyonun Sırrı Belli-

• oğlu'nun niçin affa lâyık gördüğünü arzede-
ceğim. 

Yüksek malûmunuzdur ki, hususi aflar su
cun işleniş tarzına ve şahsa göre mütalâa 
edilir. Binaenaleyh işi Sırrı Bellioğlu'nun bir 
hususi affa lâyık olup olmadığı zaviyesinden 
mütalâa ederek affa lâyık ve mazharı atıfet te
lâkki etmiştir. 

Sebeplerine gelince : 
1292 doğumlu ve 72 yaşında bulunan Sırrı 

Bellioğlu, devri istibdatta da kendini hürriyet 
mücadelesine atmış ve uzun zaman zannederim 
Ankara'da menfa hayatı yaşamıştır. Kafasında 
bir hürriyet mefhumu vardır ki, bunu kendi gö
rüş zaviyesinden ne ozamanda ve ne de bu za
manda tahakkuk etmediğine kanaat getirmiş ve 
bu fikre sadık kalmıştır. Bu kendine göre çer
çeveli bir hürriyettir. Bir defa meseleyi bu yön
den ele aldık. 

İkincisi; 
İki ncisi, bir müddet evvel Yüksek Meclisinız-

ce aifa mazhar olmuş olan Ali İhsan Sabis ka
rarı, mahkûmiyeti ile kıyas yaparak, aynı 
mahiyeti taşıyan bu iki fiilin bir neticeye var
masının daha isabetli olacağı neticesine varmı
şızdır. Ve Askerî Ceza Kanununun 94 ncü mad
desine tevfikan dokuz sene dört ay mahkûm 
olan Sırrı Bellioğlu, halen mazbatasının yazıl
dığı günde bu mahkûmiyetinden yedi ay, 13 gü
nü kalmıştı (Çeksin sesleri). Ve bu müddet zar
fında da cezanın terhibi ve tenkili mahiyetteki 
tesirlerinden mütenebbih. olmuştur. Ve yaşının 
çok ileri bulunması, kendisinin muhtelif devir
lerde inandığı bir fikri sabitin kurbanı bulundu
ğu ve bu sebeple affa mazhar olmasının kabili 
müdafaa bulunması neticesine vararak, komis-
younunuz affa mazhar kılınmasına ekseriyetle 
karar vermiştir. Takdir Yüksek Heyetindir. 
(Reye reye sesleri). 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı .. 
Dr. SAÎM ALt DÎLEMRE (Rize) — Çok 

kısa soyliyeceğinı. Bunun evrakı içinde bir 
Tıbbı Adlî muayenesi vesikası var mı?.. Sora
cağım bu. 
: Ad. K. SÖZCÜSÜ SArİİR KÜRÜTLÜ0@LU 
(Kırşehir) ~- Yok hocam. *' " 
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B AŞK AK — Başka söz istiyen var mı?.. 
NECATÎ ERDEM (Muğla) — Sayın arka

daşlar; mahkûme isnat edilen suç» hukuku âm
medendir. Âmme suçu bu memlekette yaşıyan 
bütün vatandaşların; büyüğünün, küçüğünün 
zayıfının, kavisinin, fakirinin, zengininin alâ
kalı olduğu bir suçtur. Bunun yerine Devlet 
kaim olmuş, dâva açmış, mahkemeye vermiş, 
hüküm giymiş ve şu vaziyet hâsıl olmuştur. 'Bi
naenaleyh' Büyük Millet Meclisi af kararını dü
şünürken mahkûmun vaziyetini düşünmez. Mah
kûm sefil olur, fakir olur, istikbalini kaybet
miş olur, bunları düşünmez. Ancak mahkûmun 
memlekete iras ettiği zarar mukabilinde affe
dildiği takdirde memlekete bir menfaat temin 
edecek mi? Bu düşünülür. Niçin? Çünki Yük
sek Meclisiniz Milleti temsil ediyorsunuz. Mil
let namına söz veriyorsunuz. Raiyye üzerinde 
tasarruf maslahata menuttur, manâsız, hikmet-
siz karar verilemez. Millet düşünülürse, mem
leket; düşünülürse, millet ve memlekete ait bir 
menfaat mutasavver ise affetmek doğrudur. 
Fakat böyle bir tasavvur imkânı var mıdır'? 
Böyle bir sebep, mucip sebep ileri sürütebil
miş üii Ne kaldı? Merhamet. Pekiyi merhamet 
e'd erken, birini diğeri üzerine tercih etmenin 
sebebi nedir'? Bu vaziyette yüzbinlerce adam 
hapisanede yatarken bunlar içerisinde yalnız 
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bir tanesini ele alıp bunun hakkında atıfet te
sis etmekteki hikmet ne olur? Hiç bir şey ol
maz. Tercih bilâ müreccih olur. 

Sonra kanun hükümlerinin tatbikmda eğer 
merhamet, bir hâkimi veya bir milletvekilini 
muahaze ederse o merhamet değildir, ona zaıfı 
kaib derler, zarfı kalble, siyaset, adalet yürüye
mez. 

BAŞKAN —- Başka söz istiyeu yoktur. Bir 
önerge vardır, okutacağım: 

Yüksek Başkanlığa 
Sırrı Bellioğlu *nun hükümlü bulunduğu ce

zasının affı hakkındaki tasarının reddini arz 
ve teklif ayleriz. 

Kastamonu Ankara 
Muzaffer Akalın Emin Halim Ergun 

BAŞKAN -•• Tasarının reddi mahiyetinde 
olan önergeyi oyunuza sunuyorum. Önergenin 
kabul edilmesi demek, tasarının red edilmesidir. 

Önergeyi kabul edenler.. Etmiyenier.. Öner
ge kabul olunmuştur. Binaenaleyh at' teklifi 
reddedilmiştir. 

Gündemimizde görüşülecek başka madde 
yoktur, önümüzdeki pazartesi günü saat on 
beşte toplanmak üzere oturuma »on veriyorum. 

Kapanma saati : 17,30 

» H K 1 
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S. Sayisı: ti 
Eski Ekonomi Bakam ve Kocaeli Milletvekili Sırrı Belüoğlu'nun 
hükümlü bulunduğu cezasının affına dair Adalet Komisyonu ra

poru (S /93) 

Adalet Komiyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 11.1.1948 
Esas No. 3962-5922 

Karar No. 20 
Yüksek Başkanlığa 

Muhtelif askeri makamata ve komutanlara 
gönderdiği mektuplarla Orduyu Hükümete karşı 
ayaklanmıya teşvik etmekten dolayı İstanbul 
Komutanlığı Askerî Mahkemesince 22 Tem
muz 1940 tarih ve 4/17007, 40/196 esas 
40/39 karar sayılı ilâmla Askerî Ceza Ka
nununun 94/1 Türk Ceza Kanununun 80, 
31, 33, 36 ncı .maddeleri gereğince 9 sene I 
ay müddetle ağır hapis ve müebbeden kamu hiz
metlerinden memnuniyet ve ceza müddetti zar
fında mahcuriyeti kanuniye halinde bulundurul 
m ak cezalariyle sureti katiyede hükümlü Sırrı Bel-
lioğlu'ııun makhûmiyetinin affı hakkında vâki 
müracaatı üzerine Dilekçe Komisyonunca yapılan 
müzakere sonunda : 

Dilekçe sahibinin mahkûmiyetini bitirmek 
üzere bulunması ve geçmişteki hizmetleri ve yaşı
nın da ilerlemiş bulunması hasebiyle mazharı af 
olması yerinde görülerek dosyasının Adalet 
Komisyonuna tevdiine 18 . XI I . 1948 gün ve 
6363/5922 sayı ile karar verilmekle Komisyonu 
muzca iş incelendi. 

24. IV . 1940 tarihinde tevkif edilen dilekçe 
sahibinin katileşen cezasından 8 sene 8 ay 17 gü
nünü çekmiş bulunduğu İstanbul Savcılığının 
derkenarından anlaşılmış ve 1292 doğumlu bulu
nan mahkûmun bu müddet zarfında cezanın ter-
biyevi tesirine mâruz kalmış olacağı bedihi bu
lunduğu gibi geçmişteki hizmeti de göz önünde 
tutularak af yoliyle atıfete mazhar kılınması ye
rinde görülmüş olduğundan mumaileyhin ceza 
mahkûmiyetinin bütün neticeleriyle birlikte af-
tına çoğunlukla karar verilmiştir. 

Bu sebeplere dayanılarak hazırlanan ilişik af 
tasarısı Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
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Dilekçi, Bellîoğlu Cumhuriyet Ordusunu is-
yana teşvik suçundan hükümlüdür. Kendisi 
geçmişte milletvekilliği, bakanlık yapmış bir zat
tır. Bütün ordulara, kolordulara muhtelif bir
likler komutanlıklarına ve Genel Kurmay Baş
kanına yazdığı imzasız mektuplarla Hükümete 
isyan ettirmeye çalışmış durmuştur. Mumailey
hin şahlanan ihtirası zirvelerine doğru yüksel
mekte iken birdenbire kırılmış ve bu zat ihtirası
nı meşru olmıyan yollardan tatmine koyulmuş
tur. Maksadındaki şeamet aşikârdır. Almanla
rın Türk sınırlarını tehdit ettiği sıralarda her 
yönden disiplin istiyen bir cemiyetin ordusunu 
Devletine isyana teşvik fiilinin hattâ bir taklibi 
hükümet için değil başka bir ordunun aziz Yur
dumuzu yabancı bir Devletin kolaylıkla istilâsı
na imkân vermek gibi 4aha feci bir gaye düşünü-
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lürsa böyle bir suçun failini affa kendimizde sa
lâhiyet gömüyoruz. Bundan dolayı bu zatın al
ıma muhalifiz. 

Ankara Erzurum 
E. H. Ergun Ş. îbrahimhaktooğiu 

îzmir Konya Manisa, 
E, Oran If. Karagülle K, Coşkunoğlu 

irtikâp eylediği suç Askerî Ceza Kanunu
nun 94 ııcü maddesine uygun görülerek mahkûm 
edildiği kesinleşen ilâmla subut bulmuş olan Sır
ın Belîioğlu 'nun yaşınm 72 ve mahkûmiyetinin 

çoğunu da çekmiş olması, nedamet hissini Bü
yük Millet Meclisinin atıfetine sığınmak su
retiyle izhar etmiş bulunması ve nihayet husu
si afların en mütereddi bir mahkûnun ruhun
da bile terbîyevi tesiri bulunacağının derkâr ol
ma sı mülâhaza ve mucip sebepleriyle Sırrı 
Belîioğlu'nun sadece hususi affına, yani fer'i 
ve mütemmim cezalarda müessir olmamak şar-
fiylr hususi mahiyette affedilmesine tarafta
rım. 

Manisa 
Fevzullah TJshı 

Eski Ekonomi Bakam ve KocaeU Milletvekili 
Hım Bellioğlu'nuJn hükümlü bulunduğu cezai

nin affına, dair kanun tasarısı 

MADDE 1 — Eski Ekonomi Bakanı ve Ko
caeli Milletvekili Sırrı Belîioğlu hakkında istan
bul Komutanlığı Askerî Mahkemesince 22 Tem
muz 1940 tarih ve T. Esas 40/196, 40/46 M. Ka
çar 40/39 la hükmedilip kesinleşen ve infaz edil
mekte bulunan dokuz sene dört ay ağır hapis ve 
müebbeden kamu hizmetlerinden memnuiyet 

mahcuriyeti kanuniye halinde bulundurulmasına 
cezası bütün hukukî neticeleriyle affedilmiştir. 

MADDE 2. — 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
rütür 

Bu kanun vavımı tarihind* 

Bu kanunu Adalet Bakanı vü 

( S. Sayısı : 82 ) 


