
DÖNEM : Vîn C t L T : 25 TOPLANTI . 4 

T. fi. M. M. 
TUTANAK DERGİSİ 

Altmış dördüncü Birleşim 

14.III.19S0 Sah 

İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 366 
2. — Havale edilen kâğıtlar 366:367 
3. — Yoklama 367 
4. — Geçici Komisyon kurulması 367 
1. — Eskişehir Milletvekili Kemal Zey-

tinoğlu ve iki arkadaşının, Eskişehir'de 
yaptırılacak meskenler hakkında Kanun 
teklifinin Geçici Komisyona havalesi 
(2/233) 367:368 

5. — Başkanlık Divanının Kamutaya 
sunuşları 368 

1. — Rize Milletvekili Hasan Oavid Be-
lûl'ün öldüğüne dair Başbakanlık tezkere
si (3/498)- 368-

2. — Balıkesir Milletvekili Eminittin 
Çeliköz'ün, Orman Kanununa ek 3444 sa
yılı Kanunun birinci maddesinin yorum
lanmasına dair olan önergesinin geri ve-

Sayfa 
rilmesi hakkında önergesi (4/201) .. • 368 

6. — Görüşülen işler 368 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

1949 yılı Aralık ve 1950 yılı Ocak ve. Şu
bat ayları hesabı hakkında Meclis Hesap
larını inceleme Komisyonu raporu (5/117) 868 

2. — Çiftçiyi Topraklandırma hakkın
daki 4753 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesine dair Kanun, tasarı
sı ile Trabzon Milletvekili Mustafa .Reşit 
Tarakçıoğlu'nun. yayla ve meraların köy
lerin tüzel kişiliklerine tahsis kılınması 
veya, kamulaştırılmaları hakkında Kanun 
teklifi ve Tarım, İçişleri Komisyonları ra
porları ile Maliye Komisyonu m*ütalâası 
ve Adalet ve Büt$e Komisyonları rapor
ları (1/315, .2/82) 368:392,392:407 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Fikir Eserleri Kanunu tasarısın, adalet ve 

Millî Eğitim Komisyonlarından yedişer üye ay
rılarak kurulacak Geçici Komisyonda görüşül
mesi, uygun görüldü; 

Kütahya Milletvekili Hakkı Gedik'in, Dev
let Kalkınma Plânına, hususi teşebbüse verile
cek iş sahasına, Devletçilik rejimine ve Devlet 
İktisadi Teşekküllerine dair olan sorusuna, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı vekili Ce
mil Said Barlas cevap verdi. 

Balıkesir Milletvekili Eminittin Çeliköz'ün, 
Körfez , Mmtakasmda Zeytincilik Enstitüsü te
sisi Edremit'deki tapulu ve tapusuz zeytinlik
lerin köylüye dağıtılması ve Zeytincilik Kanu
nu tasarısının ne vakit Meclise getirileceği hak
kındaki sözlü sorusuna, Tarım Bakanı Oavid 
Oral cevap verdi. 

Erzincan'da Yaptırılacak Meskenler hakkın
daki 5243 sayılı Kanuna ek Kanun kabul edil
di. 

Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları 
hakkındaki 5039 sayılı Kanuna ek Kanun, ka
bul olundu. 

Askerî Hastabakıcı Hemşireler hakkındaki 
Kanunun ikinci ve altmeı maddelerinin değiş
tirilmesine, dair Kanun, kalbul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imza 
edilen Anlaşma gereğince temin edilen parala
rın kuüanrimas.ına dair Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti ile Amerika Birledik Devletleri Hü-
kfemeti arasında Ankara'da imzalanan Anlaş
manın onanması hakkındaki Kanun, kabul olun
du. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Fede-
raitf Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında An
kara'da imzalanan Yugoslavya 'daki Türk em
lâk ve menfaatlerinin tazminine mütaallİk pro
tokol ve eklerinin onanması hakkındaki Kanun, 
kabul edildi. 

3502 sayılı Kanuna ek Kanun, kabul olundu. 
Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 4-753 

sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu Kanuna bâzı hükümler eklenme
sine dair Kanun tasarısının tümü üzerinde gö
rüşüldü. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 4753 

sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bâzı hükümler eklenmesine 
dair Kanun tasarısının tümü görüşüldü. 

14 . III . 1950 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi1. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Tunceli Milletvekili 

F. F. Düşünsel Necmeddin Sahir Süan 
Kâtip 

Manisa .'Milletvekili 
H. öztarhan 

Sorular 

Antalya Milletvekili Niyazi Aksu'nun, Ma
navgat İlçesinin Ulan Ovasının sulama işiyle 
Serik İlçesinin, Çiftçi Alanının sulama etüdü ve 
Kıara;göl,'ün kurutulması için ne düşünüldüğüne 
£air olan sözlü soru önergesi, Bayındırlık ve 
Tarım bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/469) 

Denizli Milletvekili Hulusi Oral'm, Eskişe
hir'de vukubulan su baskınının verdiği zarar
lar ve alınacak tedbirler hakkındaki sözlü soru 
önergesi Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/470) 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 

Öörev ve Kuruluş Kanunu tasarısı (1/757) 
(Tarım ve Bütçe Komisyonlarına); 

2. — Bitki ve Mahsul Koruma Kanunu tasa
rısı (1/758) (Tarım ve Bütçe Komisyonlarına); 

Teklifler 
3. — Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytin-

oğlu ve iki arkadaşının, Eskişehir'de yaptırıla
cak meskenler hakkında Kanun teklifi (2/283) 
(Bayındırlık ve Bütçe Komisyonlarına); 

4. — İstanbul Milletvekili Mekki Hikmet Ge-
4MZ12 
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îenbeğ ve iki arkadaşının, Devlet Demiryolları 
ve Limanları İşletme Umumi idaresi memurları 
Tekaüt Sandığı hakkındaki 2454 sayılı Kanuna 
ek 2904 sayılı Kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair Kanun teklifi (2/234) (Ulaştırma 
Komisyonuna) ; 

Raporlar 
5. — 1946 yılı rekoltesi tütünümüzden isviç

re'ye yapılacak ihracata mukabilaynı tutarda 
•bâzı emtianın İsviçre'den memleketimize ithali 
için İsviçre ile yapılan Anlaşmanın onanması 
hakkında Kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu 
raporu (1/559) (Gündeme); 

6. — Çorum Milletvekili Hasene İlgaz ve iki 
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arkadaşının, 3803, 4274 ve 4459 sayılı Kanunla
rın köy okulu, öğretmen evi köy sağlık me
murları ve ebeleri 'evleri inşa ettir̂ rmiEfsıyîe 
ilgili maddelerinin değiştirilmesi ve 5012̂  ve 5062 
sayılı kanunların'kaldırılması hakkındaki 5210 
sayılı Kanuna bir madde eklenınesifte dair Ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyon
ları raporları (2/210) (Gündeme); 

7. — Erzurum Milletvekili Gl. VeMbi Koca-
güney'in, memur ve müstahdemlere verilecek 
fevkalâde zam - hakkındaki' 4178 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesinin üçüncü fıkrasının değiştiril
mesihâkkıhda Kanun' teklifi ve Bütçe Komis
yonu raporu (2/177) (Gündeme). 

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

BAŞKAN — Baskanvekili Raif Karadeniz 
KÂTİPLER : Hilmi Öztarhan (Manisa), Necmeddm Sahir Sılan (Tunceli) 

mmm 

3. — YOKLAMA-

BAŞKAN— Yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN -
mu açıyorum. 

Çoğunluğumuz varcbr. Oturttu 

4. — GEÇİCİ KOMİSYON KURULMASI 

1. —• Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytin-
oğlu ve iki arkadaşının, Eskişehir'de yaptırılacak 
meskenler hakkında Kanun teklifi (2/233) 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Evskişehir) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Efen

dim ; Eskişehir felâketzedelerine ve bilhassa 
bunların muhtaç ve fakir ailelerine yardımı 
ve birer mesken teminini istihdaf eden bir tek
lifi kanunide bulunmuş oluyoruz. Bu kanun ha
len Bayındırlık ve Bütçe Komisyonlarına hava
le edilmiştir. Takdir buyurursunuz ki, Meclisin 
yenileme kararı vermesine az bir zaman kalmış 
ve yine takdir buyurursunuz ki, inşaat mevsimi
ne girmiş bulunuyoruz. Bu haller nazarı itiba-, 

ra alınarak Yüksek Heyetinizden vaziyetin 
ehemmiyet ve müstaceliyetine binaen Kanun 
teklifimizin karma bir komisyonda mü&ş&efft-
siyle bir an evvel intacını arz ve teklif' ediyo
rum, 

BAŞKAN — Bayındırlık ve Bütçe Komis
yonu işba halindedir. Arkadaşlarımız sabahtan 
akşama kadar mütemadiyen çalişmaktadırlar 
Arkadaşımız tekliflerinde diyorlar ki; bu tasa* 
rıyı tetkik etmek üzere iki komisyon birleşsin 
ve bunu çıkarsın. Fakat bilmiyorum buna ne 
dereceye kadar imkân vardır. Bunu tasvibinize 
arzdeceğim. (Geçici komisyon olsun sesleri)7' 

BAŞKAN — Geçici Komisyon olmasını kabul 
ediyor musunuz t 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — G«. 
cici olsun. 

367 
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DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI VEKÎLÎ CBMÎL SAÎD BAÎtLAS 
(Gazianteb) — Hükümetçe bu hususta bir ka
nun tasarısı hazırlanmıştır, getirilmek üzeredir. 
Bunu arzediyorum. 

ABİDÎN POTIJOĞLU (Eskişehir) — Gel
mişi var efendim, 

BAŞKAN — Hükümetin tasarısı da geldiği 
takdirde kabul buyuracağınız komisyona veririz. 

Şimdi iki komisyondan ayrılacak beşer arka-
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daştan mürekkep olmak üzere teşkil edilecek 1>u> 
komisyona,.., 

ZÜHTü AKIN (Kırklareli) — Hükümetten 
gelecek olan teklifle birlikte bu komisyona hava
le edilsin... 

BAŞKAN — Evet, Hükümetten gelecek olan 
teklifle birlikte havale edilmek üzere arzettiğitiı 
şekilde geçici bir komisyon teşkilini kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1, — Rize Milletvekili Hasan Cavit BelüVün 
öldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi (3/498) 

13 . i n . 1950 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Rize Milletvekili Hasan Cavit Belül'ün 
4 . III . 1950 tarihinde öldüğü, İçişleri Bakan
lığından alınan 7 . I I I . 1950 tarih ve 23302J/2066 
sayılı tezkerede bildirilmiştir. Teessürle arze-
derim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

BAŞKAN — Arkadaşımızın aziz hatırasına 
hürmeten iki dakika ayakta sükûta davet edi
yorum. 

(Ayakta iki dakika ihtiram sükûtu yapıl
mıştır). 

2. — Balıkesir MiUetvekili Eminittin Çelik-
öz'ün, Orman Kanununa ek 3444 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin yorumlanmasına dair 
olan Önergesinin geri verilmesi hakkında önergesi 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Başkanlığın 2 . V . 1949 tarih ve 3845 - 5059 

sayılı ve 4/155 esas numaralı (3116 sayılı Or
man Kanununa ek 3444 numaralı Kanunun 1 n-
ci maddesinin yorumlanmasına dair önergem) in 
iadesini saygılarımla rica ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Eminittin Çeliköz 

BAŞKAN — Geri veriyoruz. 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

İv — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1949 yû% 
Aralık ve 1950 yık Ocak ve Şubat ayları hesabı 
hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu raporu (5/117) [1] 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN— Bilgi edinilmiştir. 

2: — Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 
4753 sâyik Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine've bu kanuna bâzı hükümler eklenme
sine dair kanun tasarısı ile Trabzon Milletvekili 
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun, Yayla ve mera
ların1 köylerin tüzel kişiliklerine tahsis kılınması 
veya kamulaştırılmaları hakkında kanun teklifi 

[1] 224 sayûı basmayazı tutanağın sonundadır. 

ve Tarım, İçişleri Komisyonları raporları İle Ma
liye Komisyonu mütalâası ve Adalet ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/315, 2/82) 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında mü
zakere cereyan etmekte idi, söz Tarım Bakanının-
dır. 

TARIM BAKANI CAVÎT ORAL (Seyhan) 
— Muhterem arkadaşlarım; 

Yedinci Büyük Millet Meclisi 1945 yılında 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu müzakeresini 
yaparken bendeniz gerek altmış gün kadar de
vam eden katma komisyonda ve gerekse umu
mi heyet toplantısında Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununun prensiplerini tutmuş, müdafaa et
miş, böyle bir toprak reformuna bizde de her 
bakımdan ihtiyaç olduğunu belirtmiş ve fakat 

- 3 6 8 — 
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sonradan ilâve edilen orta işletmeyi tamamiyle 
bertaraf eden 17 nci maddenin de aleyhinde bu
lunmuştum. 

Tabiatiyle Toprak Kanunu Büyük Millet 
Meclisince kabul edilen hüviyet ve şekli ile yü
rürlüğe girdi. Aradan zaman geçti. Hâdiseler 
inkişaf etti ve Cumhuriyet Halk Partisi Kurul
tayında Toprak Kanunu üzerinde yapılan mü
zakere ve münakaşalar yapıldı. Ve parti prog
ramının 43 ncü maddesinde Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununun, toprak sahiplerine bırakıla
cak azamî miktar ve kamulaştırma değerleri 
yönlerinden gözden geçirilmesi tesbit edildi. 

Parti Kurultayının bu kararma ve direkti
fine uyularak o zamanki birinci Hasan Saka 
Hükümeti tarafından 4753 sayılı Çiftçiyi Top
raklandırma Kanununda bâzı tadilât yapılarak 
1948 tarihinde Büyük Millet Meclisine sunul
muştu. O günkü Tarım Bakanı olan Muhterem 
Selefim Tahsin Çoşkan Büyük Meclisten bu 
kanunun katma bir komisyonda müzakeresini 
rica etmişti. Ve fakat Meclis Çiftçiyi Toprak
landırma Kanununun normal olarak bütün alâ
kalı komisyonlarda ay'rl ayrı görüşülmesini mu
vafık bulmuş ve o suretle de bir karara bağla
mıştı. işte bu değişik tasarı ilgisi dolayısiyle 
evvelâ Tarım Komisyonunda müzakere edilmiş
tir. Ancak müzakereye başlarken Tarım Komis
yonu kendisini Hükümetin teklifi ile mukayyet 
görmemiş, ve bir ihtisas Komisyonu olar ak Top
raklandırma Kânununu toptan müzakereye al
mıştır. Hatıramda yanılmıyorsam, Sayın sele
fim de, o zaman bana söylediklerine göre, buna 
muvafakat etmişti. 

Bu kanun tasarısı Tarım Komisyonundan 
sonra içişleri, Maliye, Adalet ve nihayet Bütçe 
komisyonlarında uzun ve etraflı bir surette ko
nuşma ve tartışma mevzuu olmuş ve şu anda 
Büyük Mecliste üzerinde münakaşa yapılan bu 
son şeklini almış bulundu. Bendeniz Tarım Ba 
kanı olarak tasarıyı içişleri Komisyonunda bul
dum ve bu komisyondan itibaren takip etmeyo 
başladım. Tasarının 1948 yılında Büyük Mille! 
Meclisine sunulmuş olduğu nazarı dikkate alı
nırsa, nerede ise bir buçuk seneye yakın bir za
mandan beri komisyonlarda görüşülüp konu 
şulmuş bulunduğu takdir buyurulur. 

Bendeniz o kanaattayim ki, Çiftçiyi Toprak
landırma Kanunu bütün komisyonlarda lâyık 
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olduğu ehemmiyet ve ciddiyetle müzakere ve 
münakaşa konusu yapılmıştır. 

Demek oluyor ki, Büyük Meclis Komisyon
ları Hükümetin tadil teklifini kendilerine mal 
etmişler, teşriî ve kanun yapma salâhiyetini kul
lanmak suretiyle şimdiki şekle koymuşlardır. 
Bu değişik tasarının son ve katî şeklini alması 
hususunda yetki ve karar da, milletin iradesini 
temsil eden kanunları değiştirmek, düzeltmek 
ve yeniden kanun yapmak gibi bütün hak ve 
salâhiyetlere sahip bulunan Büyük ve Yüksek 
Heyetinizindir. Yalnız ne garip bir hayat tecel • 
lisidir ki, bendeniz 1945 te 17 nci maddesiyle 
tasarruf hakkını ve mülkiyet emniyetini zedele
diğini ve sarstığını tenkit ettiğim bu kanunun 
bugün de Kurultay karariyle ve Meclis Komis
yonlarının müzakereleri neticesinde almış oldu
ğu değişik şeklini müdafaa etmek vaziyetiyle 
karşılaşıyorum. Onun î çin kanunun izahatına 
girişmeden evvel çok muhterem arkadaşlarım 
bendenizin, üzerime emanet etmiş bulunduğunuz 
bir millet vazifesinin, yani Tarım Bakanlığının 
mâna, mesuliyet ve salâhiyetini müdrik olarak 
bütün hislerden tecerrüt etmiş, yalnız memle
ket realitesini göz önünde tutan ve yalnız meme-
leket ziraatinin inkişaf tedbir ve çareleri üzerin
de objektif düşünen ve konuşan bir arkadaşı
nız durumunda görmenizi istirham ederim. Za
ten bunun aksi bir histe, bir zihniyette ve b v 
karekterde olsaydım Yüksek Huzurunuza çık
maya teeddüp eder ve bu kanun tasarısını mü
dafaa etmekten çekinirdim. Ancak inandığım 
bir dâvanın adamı olduğum içindir ki, bu cesa
reti kendimde duymakta ve memlket ziraati ve 
istihsal politikası hakkında daima cevap ve he
sap vermek mecburiyetinde olarak mesul bir 
adam sıfatiyle karşınızda açıkça konuşabilmek
teyim. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de toprak 
reformu dediğimiz zaman gözlerimizin önünde 
şöyle bir manzara canlanır. Öyle bir memleketi 
filorasiyle, toprak formasyonu ile ve nüfusu
nun yüzde seksen ikisiyle koyu bir ziraat mem
leketidir. öyle bir memlekettir ki, millî geliri
nin büyük payını topraktan alır; ihracatının bü
yük ve döviz getiren kalemlerini toprak mahsul
leri teşkil eder. Ve nihayet öyle bir memleket-

| tir ki, denk bütçesi, ekonomik varlığı, halkının 
l refahı, hayat istandardmm yüksek veya düşük 
I olması hepsi, her şeyden evvel ziraatın inkişa-
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fma bağlı bir memlekettir. Daha kısa ifadesiyle 
Türkiye, toprağı ile ve insanı ile köylü ve çiftçi 
karekterinin en açık ve canlı bir tezahürü de
mektir. 

Hiç şüphe yok ki böyle mütekâsif bir ziraat 
memleketinde bir toprak reformunu ele almak 
lâzımdı. Çünkü bütün medeni memleketlerin »it 
miş olduğu bu yoldan bizim de gitmemiz ve ge
çirmiş ; oldukları istihale devrelerini bizim di 
geçirmemiz icabederdi. Bu itibarla 1945 yılın
da Çiftçiyi Topraklandırma adiyle çıkardığımız 
4753 sayılı Kanun esas ruh ve prensip itibariyle 
bir ihtiyaçtı ve zaruretti. Gerçi bu kanunu çı
karırken hazırlıklarımız tam değildi. Memleket 
topraklarının henüz kadastrosu yapılmamıştı 
Elimizdeki istatistik! malûmat bizi yeter derece
de aydınlatmaya da kâfi gelmemişti. Çünkü doğ
ru dürüst memlekette ne mevcut topraksız köy
lünün adedi ve ne de köylüye dağıtılacak dev
let, vakıflar ve özel idarelerdeki toprak miktarı 
sarih ve katı olarak bilinmiyordu. Memleketteki 
küçük, orta ve büyük işletmeler hakkında ise 
esaslı bir malûmata istinat edemiyorduk. Nite
kim. henüz zirai istatistik yapamadığımız için 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun tadil ta 
sarısı üzerinde bugün konuşurken de aşağı yu
karı aynı vaziyette bulunmaktayız. Bununla be
raber 4753 sayılı Toprak Kanunu mânası, mef
humu ve espiri ve prensipi ile Cumhuriyet Halk 
Partisinin bu memlekette ortaya koyduğu işler 
arasında en ciddî ve esaslı eserlerden birisini 
teşkil etmektedir. Ve ilanihaye de öyle kalacak
tır. Çünkü bu kanunla istihdaf edilen gaye o 
kadar büyük, o derece şümullü ve öyle bir kud-
siyet ifade eder ki buna karşı bu memlekette 
hiçbir kimsenin itiraz etmesine ve ses çıkarma
sına vicdanın müsaade edeceğini tasavvur et
mek pek güçtür. 

Evet kanunun istihdaf ettiği gaye bu mem
leketin gerçek efendisi olan topraksız ve top
rağı yetmiyen Türk köylüsünü topraklandır
mak, onu ev, yurt, ocak sahibi yapmak, onu 
istihsal hayatına karıştırmak ve onu yuvasında 
mesut kılnıak, ona vatanında müstakil ve efen
di bir hayat sağlamak. Bilmiyorum bir millet 
hayatında bund,an daha güzel, daha, ulvî ve şahe
ser ,ne olabilir, Ve bu işin hizmetinde çalışanlar 
için bundan büyük bir vicdan huzuru ve vicdan 
zeyjçi bulunabilir mi? 

Evet arkadaşlarım Türkiye'de tam hazırlı-
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ğımızı yapmamış olmamıza rağmen bu toprak
landırma kanunu sosyal, poletik, ekonomik ve 
ziraat şartlarımızla bir zaruret halini almıştı. 
Türkiye'de topraksız köylü kadar toprak sahibi 
çiftçi de bir toprak nizamının çeşitli yönlerden 
fayda ve ehemmiyetini takdir ediyor, birçok fak
törlerin tesiri altında geri kalmış memleket zi-
raati içinse, toprak tasarrufundaki uygunsuz
luk ve düzensizliğin bir an önce derpiş edilme
sini lüzumlu kılıyordu. Şu halde Toprak Kanu
nu çeşitli hâdiselerin getirip önümüze koyduğu 
bir emrivâkidi. Fakat bu çeşitli hâdiseler ve va-
kaalar içinde bilhassa memleketimizde milyon
larca nasipsiz Türk köylüsünü dağ başlarında 
kıraç, ve kurak yerlerde tabiat zenginliklerinden 
mahrum bir halde kendi hallerine', tabiat ve hâ
diselerin çeşitli tecellileriyle kendi mukadderat
larına terketmek bizim gibi inkılâpçı bir nes
lin ve vatandaş kadir ve kıymetinin ne demek 
olduğunu bilen milliyetçi ve halkçı bir rejimin 
hiçbir zaman ihmal edeceği bir iş olamazdı. Bu 
sebeple ve bu düşünce iledir ki, toprak mesele
lerini eski devirlerin rakabet rejimlerinin hu
dutsuz ihtiraslarına ve tabiat nizamlariyle, li
beral prensip ve telâkkilerin oluş- ve gidişine 
bırakamazdık. Nitekim de bırakmadık. Toprak 
işlerini nizamlayıcı ve ayarlayıcı tedbirlere baş 
vurduk. 

tşete bugünkü Toprak Kanunu böyle bir dü
şüncenin ve böyle bir memleketçi ve halkçı zih
niyetin mahsulü olarak doğmuştur .ve bütün 
vatandaşların malıdır. Ancak her kanunda ola
cağı ve tatbikatla anlaşılacağı gibi bu 4753'sa
yılı Kanunun da bâzı sivri tarafları görülmüş
tür. Zaman ve hâdiseler bunu gösterdiği içindir-
ki bu sivri taraflarını tashih etmek ve düzelt
mek lüzumu hissedilmiştir. 

Bu tashihde ise hâkim olan zihniyet böyle 
mühim ve hayati bir reformun hukuki bir dü
zen içinde ve içtimai muvazene ve adalet hisle
rine ve kaidelerine uygun olarak memleketin 
sosyal ve ekonomik inkişaflarının da göz önün
de tutulmasiy] e daha faydalı ve hayırlı sonuç
lar vereceği kanaatinden ilerigelmiştir. 

Zira takdir buyurursunuz ki tahminî rakam
lara, mesnetsiz; hesaplara hattâ şahsi görüş ve 
hislere ve hele muayyen bir bölgenin intiba ve 
tazyiklerine dayanarak harekete geçmenin ve 
teşebbüs almanın o memleket ziraatini bir çık
maza götüreceği inkâr götürmez bir realitedir. 
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O halde biz bu neticelere göre iki vaziyet 

karşısında kalıyoruz demektir. Bunlardan bi
rincisi; Türkiye'nin bugünkü köy ekonomisinin 
istediği ve özlediği ve millet ekonomisi için ya
ratılması bir zaruret halini alan köylü tipinin 
bir kaç dönümle avutulması doğru olmıyan ve 
kuracağı küçücük, cılız ve cüce işletmelerle 
memleket iktisadiyatına bir yük yapılması ihti
mali olan insan değil, bilâkis köy ve millet eko
nomisi içinde kendisine yarayışlı memlekete fay
dalı istihsalci ve varlıklı bir tip yaratmak va
zife ve mesuliyetidir. Zira toprak dağıtımında 
rasyonel bir sistem tatbik edilmediği takdirde 
vücuda gelecek cüce işletmelerin gümrah ve ve
rimli bir ziraat gelişmesine engel olacağı hepini
zin yüksek malûmudur. Ve bu realitenin bâzı 
mıntakalarımız acıklı sıkıntılarını da bugün 
çekmekte bulunmaktadır. 

ikincisini ise, memleketimizde takip etmekte 
olduğumuz ekonomik kalkınmamız için çok bü
yük önemi olan istihsal politikamızın izahı teş
kil eder. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'nin karekterini toprağı ile ve insanı 

ile ziraatçi olarak hem de koyu bir ziraatçi ola
rak ifade etmiş olmamıza rağmen bugünkü Tür
kiye her sahadaki istihsal kapasitesinin henüz 
eşiğinde ve başlangıcında bulunmaktadır, der
sek mübalâğa etmiş olmayız zannederim. 

Bu hususta yüksek heyetinize bâzı rakamlar 
verilmekte fayda umarım. 

1948 de hububat istihsalâtımız 9 041 660 
ton iken 1949 da hububat istihsalâtımız 5 150 790 
tona düşmüştür. 

1950 de binde 11 artışa göre nüfusumuzun 
lî) 916 146 olacağına göre 8 660 000 olması la
zım. 

1955 de binde 11 artışa göre nüfusumuzun 
21 635 898 olacağına göre 9 378 000 ton olması 
lâzım. 

1960 da ayni artışa göre nüfusumuzun 
22 218 607 olacağına göre 10 466 000 ton olması 
lâzım. 

Görülüjror ki Türkiye bugün ihracat şöyle 
dursun bizzat kendi yemeklik ve sair hububat 
ihtiyacını bile güçlükle karşılar bir durumdadır. 
Kaîdıki çeşitli mahsulleri arasında hububat gı
da maddesi, yem maddesi olarak başta gelmek
te ve çiftçi nüfusunun % 82 sinin de % 70 ini 
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nerede ise hububatçı müstahsil teşkil etmekte
dir. 

Şimdi biz yukarda arzttiğinı nüfus artışına 
ve birde ihracat yapmak zaruretine göre he
saplarımızı yürütecek ve istihsal kapasitemizi de 
ona göre ayarlamak istiyecek olursak Türkiye'
nin büyük bir istihsal pröplemi ve dâvası kar
şısında bulunmakta olduğunu kolaylıkla anlamış 
oluruz. Evet öyle bir istihsal proplemiki bir ta
rafta artan nüfusu ile birlikte artmakta olan 
kendi yemekli ve sair ihtiyacını karşılıyacak, 
diğer taraftan da ucuz maliyetli ve iyi kaliteli 
bol istihsali ile dünya pazarlarına satıcı olarak 
iştirak etmek imkânlarım sağlıyacak. 

Muhterem arkadaşlar 
"Bugün Türkiye Atatürk ve İnönü gibi büyük 

iki tarihî şahsiyetin bu iki kudretli liderlerin 
rehberliği ile dünya tarihinde pek az milletlere 
nasip olmuş gerekli ve şümullü inkılâplar yap
mıştır. 

Hiç şüphe yok ki, bu ileri ve medeni inkılâp
ların seyri içinde Milletin ve memleketin ihti
yaçları düne nazaran çok artmıştır. Vre artmak
ta devam etmektedir. Yirmi beş sene zarfında 
memlekette sosyal politik ve ekonomik birçok 
şeylere başlanmış ve bunlar başarılmıştır. 
Fakat bugün yine memleket ihtiyaç içindedir, 
mektep ister, yol ister, elhasıl memleketin imar, 
kültür gibi top yekûn ifadesiyle kalkınma ve 
yükselme dâvası bu inkılâpçı nesli o derecede 
zorlamaktadır ki. ilerisine baktığımız zaman ar
kada. bıraktığmıız o muazzam eserleri, daha çok 
iş yapmak ihtirası ile küçüldüğünü görüyor ve 
!büyük ihtiyaçlar karşısında karşılaştığımız mad
di imkânsızlıklar yüzünden üzüırtü ve sıkıntı du
yuyoruz. Çünkü her şey, her hareket, her teşeb
büs maddi imkânlara, Devletin malî taka tına da
yanır. Hazinenin kuvvet bulması, ihtiyaçlara 
yetecek nispette malî kaynakların artmasını za
ruri kılar ve bütün bunlar da tamamı toprağa 
dayanan ve bugünkü ziraatçi karakteri ile her 
şeyi topraktan bekliyen bu memleketten ziraatın 
süratle gelişmesine gümrahlaşmasına ve pazar 
istihsalatınm mümkün olabildiği kadar artırıl
masına lüzum gösterir. 

Zira para olmazsa hiçbir şey yapılamaz. Tür
kiye'de her çeşit ziraat maddesinin istihsali art
masa da para temin edilemez. 

Demek oluyor ki, memlekette hayat pahalılı
ğının ucuzlaması da, milletin iyi ve bol gıdaı alma-
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sı da Türkiye'nin sosyal, kültürel ve Ekonomik 
kalkınması dâvası da her peyden evvel ziraati-
mizin inkişafına ve istihsalâtımızın hızla yük
selmesine bakmaktadır. 

işte arkadaşlar böyle ziraatin gelişmesine 
ve istihsalâtm artmasına çok ve şiddetle ihtiyaç 
olan bu memlekette bu mühim problemi çözebil
mek için başta gelen faktörlerden birisini, hattâ 
esasını ve temel taşını teşkil eden toprak mül
kiyeti rejiminde istikıar, tasarruf hakkında 
güvenlik ilk ve en ciddî bir şart olarak belirir. 
Çünkü toprak mülkiyetinde istikrar ve emniyet 
olmıyan bir yerde ziraatin inkişafı ve istihsalin 
artması beklenemez ve bunu beklemekte bir 
hayalden ibaret kalır. 

Bu mühim ve ciddî sebepledir ki değişen 
zihniyetler elindeki müsait imkânlarla bir dö
nüm noktasında bulunan memleket ziraatine ke 
sin olarak toprak mülkiyetinde bir istikrar ve 
bir emniyet sağlamak mecburiyeti ile karşılaşı
yoruz ve bunun içinde 4753 sayılı Çiftçiyi Top
raklandırma Kanununun espirisini ve prensi-
pini zedeleyen ve ondan evvelki işlenmiş ve ol
gunlaşmış maddeleri işlemez bir hale getiren 
17 nci maddeye bu kanunun ahengini bozmaz 
nizamı değiştirmez daha vazıh ve daha sarih ve 
daha olgun bir şekil vermek lâzımgeldiği kanaa
tine varıyoruz. Zira kanuna sonradan ilâve edi
len 17 nci madde olduğu gibi kalacak olursa bu 
maddenin memleket ziraatinde yarattığı top
rağa karşı emniyetsizlik havası devam edecek 
ve topraktan münevver de, sermaye de haklı 
olarak kaçacak ve bu suretle bu memleket zi-
raatinin hızlı gelişmesi için şart olan her va
tandaşın alâkası artmıyacak bilâkis azalacak 
ve kesilecektir. 

İşte Kurultayın bu nususta bir karara var
ması ve tasarının Meclis komisyonları tarafın
dan da müzakereye başlanması sayesinde Tür
kiye'de toprağa karşı başlamış olan bu güven
sizlik havasını bertaraf etmiş bulunmaktadır ve 
hele Yüksek Heyetinizce tasvip buyurulduktan 
sonra bu kanunun memleket ziraatinde yara
tacağı emniyet ve istikrar temin edici havanın 
hayırlı ve faydalı eserleri ise pek yakın zaman
larda kendisini hissettirecek derecede büyük 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; istihsal bahsine iliş-
mişken bugün memleket ziraati için çok hayırlı 
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neticeler vereceğine inandığım Marşhal yardımı 
plânı ile istihsal politikamızın ve dolayısiyle 
toprak mülkiyetinde ahenkli ve emniyetli bir 
hava yaratmanın da bir zaruret olduğunu teba
rüz ettirmek mecburiyetindeyim ve sonra Marş
hal plânına mukabele olarak her yıl Avrupa'ya 
dünya piyasasına göre ihraç etmek ve satmak 
taahhüdünü kabul ettiğimiz muayyen miktar
daki hububatı da hatırlatmak zorundayım. Çün
kü istihsal işlerimize günden güne adedini ar
tırmak suretiyle dâhil ettiğimiz medeni ziraat 
vasıtalarını, eğer umumi efkârımızda bu tasa
rının 17 nci maddesinin daha makul bir hale ge
tirileceği kanaati uyanmamış olsaydı, çiftçileri
mize bu kadar süratle benimsetmek ve nerede 
ise kapışılırcasma memleketin her ziraat bölge
sine yaymak kolaylıkla mümkün olmıyacaktı 
sanırım ve ozaman medeni ziraat vasıtaları ba
kımından birçok ziraat memleketlerinden geri 
kalmış bir vaziyette olan bu memleket ziraati 
Marşhal plânından hakkı ile istifade etmek im
kânlarını bulamıyacak ve bize kısa zamanda bol 
ve oldukça ucuz maliyetli istihsal vadeden bu 
hareket daha çok geç ve güç yılların hasretiyle 
bizi üzüntüde bırakacaktı. 

Halbuki Marşhal plânından faydalanmaya 
başlıyalı henüz bir yıl olduğu ve beş yılda ala
cağımız malzemenin 4 de 5 te birini almış oldu
ğumuz halde bu sene yurtta hububat geçen se
nelerden daha fazla ekilmiştir. Bize bu büyük 
bir döviz kaynağı olan pamuk istihsalâtı ise 
300 000 balyadan 500 000 balyaya yaklaşmıştır 
ve eğer Cenabıhak normal bir yıl verirse bu 
miktar önümüzdeki yıl 600 000 balyaya yüksel
miş olacaktır. Zira Ekim sahası o nispette hazır
lanmıştır. 

Şurasını yeri gelmişken arzedeyim: 
17 nci madde ile stirüktürü bozulan orta iş

letmelerin Marşhal plânından istifade etmek su
retiyle bu yılki istihsal hareketinde sağladık
ları faydanın millet ekonomisindeki rolü ve de
ğeri tasavvurumuzun çok üstüne çıkmaktadır. 
Çünkü makineleşen orta işletme aldığı traktör
le yalnız kendi işini yapmamakta, edindiği biçer 
döğer makinesiyle yalnız kendi hububatını da 
biçip çekmemektedir. O bu makinelerle hem 
kendi işlerini görmekte ve hem de civarındaki 
küçük müstahıle geçen senelere nazaran nispet
siz derecede ucuzuna tarla sürmekte ve hubu
bat hasadı yapmaktadır. Zira makineler çoğal- . 
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dıkça rekabet artmakta ve rekabet arttıkça da 
ucuzluk başlamaktadır. Şu halde orta işletme
nin böylelikle de memleket ziraatına hizmeti 
mütenevvi olmaktadır. 

Şimdi yüksek heyetinize memleket realitesi 
bakımından tarım politikamız içinde köylüyü 
topraklandırmaya verdiğimiz önemi izah etmiş 
ve bunun yanında yine memleket gerçekleri za
viyesinden istihsal politikamızın hedef ve ga
yelerini kısaca belirtmiş bulunuyorum. 

Yalnız ben orta işletmenin mâna ve mahiyeti 
hakkında biraz da ilim ve işletmecilik bakımın
dan kısaca bir izahta bulunmayı faydalı saymak
tayım. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün ziraat ilmin
de iki kerre iki dört eder kabilinden küçük, 
orta ve büyük işletmeler arasında avantajlı du
rumun hangi işletmenin lehine olduğu katî ola
rak ilmî bir karara bağlanmış değildir. Ancak 
bu işletmelerin şekli ve birinin diğerinin aley
hine olarak inkişafı her memleket ziraatinin 
bünye tezahürleriyle kendisini hissettiregelmiş-
tir. Bakarsanız bu üç sistem bâzı memleketlerde 
ahenkli yürümüştür. Bâzılarında ise bilhassa sos
yal dâvaların tazyiki altında küçük işletme lehine 
tezahür etmiştir. Tabiî Sovyet Rusya'da ve onun 
peyki olan memleketlerdeki politik ve zoraki 
toprak reformları bunun dışındadır. Çünkü 
Sovyet Rusya'daki cebrî toprak parçalaması 
dünyanın hiçbir medeni memleketinde tatbik 
edilmemiştir ve edilmez de. O başka bir âlemdir. 
Komünist âleminin mezhep tarikatiyle demok
rat memleketlerin hayat ve "bısanlık telâkkileri
nin bağdaşmasına ise imkân tasavvur edilemez. 
Bununla beraber Sovyet Rusya'da dahi parça
lanmış olan küçük arazi işletmecilik bakımından 
büyük çiftlikler haline getirilme siyaseti güdül
mektedir. 

Türkiye'ye gelince; bizde de bugünkü reali
te küçük işletmenin kahir bir ekseriyetini ifade 
etmektedir. Gerçi elimizde 1945 de Toprak Ka
nunu çıkarılırken sarih ve sahih bir istatistiki 
malûmat yoktu. Bugün de var denemez. Bu hu
susta katî ve sarih malûmatı tabiatiyle bu yıl 
yapılacak olan zirai istatistikle öğrenmek kabil 
olacaktır. Ancak derme çatma olsa bugün eli
mizdeki mevcut rakamlar memleketimizde küçük 
işletmenin üstün vaziyetini açıkça göstermek
tedir. 

1950 O : 1 
Bakınız mevcut malûmata göre 
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Şimdi 4753 sayılı Kanunla büyük işletmeyi de 
tamamen ortadan kaldırdığımız göz önünde tutu
lursa o zaman netice şu oluyor. Türkiye'de % 
99,5 nispetinde küçük işletme yüzde yarım, hay
di bilemediniz yüzde bir nispetinde de orta işlet
me kalıyor demektir. 

İşte arkadaşlar bütün meseleler memleket 
ziraati için istihsal bakımından, sosyal ve eko
nomik bakımlardan ve bilhassa çevrelerine tek
nik ziraat ve örnek olmak bakımından faydası 
olan ve mevcudiyetinin zarureti ziraat ve işlet
mecilik ilmi ile ve memleketimiz realitesi zavi
yesinden açık ve aşikâr bulunan bir orta işlet
meyi emniyetle yaşatmak veya yaşatmamak 
noktasında toplanıyor. 

Bendeniz samimî kanaatim olarak ve bir 
prensip adamı sıfatı ile şu noktayı vaktiyle ol
duğu gibi bugün de arzetm eliyim ki, bu memle
ket realitesi içinde ve bilhassa ziraatimizin bu
gün almakta bulunduğu istihsalci istikametle 
bu orta işletmenin mevcudiyetine lüzum değil 
bir ihtiyaç ve bir zaruret vardı^ Ve Türkiye 
ziraatinin süratle gelişip kalkınması bu müte-
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şebbis orta işletmelerin muhafazasını şart koş
turur. 

Benim bâzı muhterem arkadaşlarımla bir 
türlü anlaşamadığım ve birieşemediğim cihet 
Türkiye'de toprak reformunu getirip bu yüzde 
bir nispetindeki orta işletmenin elindeki arazi
nin o da hepsini değil, çünkü eski kanun az da 
olsa onlara da bir hak tanımıştır, bir kısmını 
kamulaştırmak ve dağıtmakla halledilip veya 
edilemiyeceği noktasına bağlamalarıdır. 

Ben doğrusu ne şahsi görüşümle ve ne de bu 
memleket ziraatinin mesuliyetini üzerinde taşı
yan bir adam sıfatiyle böyle bir noktayı nazara 
iştirak edemiyorum. 

Bendenizin kanaatine ve tecrübesine göre 
Toprak Kanunu bu memlekette gerçekleştirecek 
veya gerçekleştirmiyecek tatbikatını hızlandı
racak veya durduracak olan orta işletmenin 
elinde memleket lehine işletilmekte olan arazi
nin kamulaştırılıp veyahut kamulaştırılmaması 
değildir. Çünkü bu işletmelerin tasarrufundaki 
arazi zaten memlekette kabili zeri, ziraate elve
rişli arazinin yanında bir şey dahi ifade etmez. 
Çünkü memleket gerçekleri bunun aksini gös
termektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bugün Türkiye, memleket topraklarının % 

38 nispetinde ziraatin her branşına kullanılır ve 
elverişli araziye sahip bulunurken bu miktarın 
ancak % 18 ini ziraat edebilmektedir. Toprak 
Kanunu çıktıktan sonra vilâyetlerden toplanan 
rakamlara göre halen: 

Dönüm 
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1947 de 49 025 ] 
1948 » 232 335 [ Hazineye ait 
1949 da 331 883 J 

25 389 583 Devlet arazis 
11 072 662 Orta malı arazi 
3 132 119 Sahipsiz arazi 

238 838 Özel îdare ve belediyelere ait arazi 

39 833 202 
boş ve kamulaştırılarak dağıtılması mümkün 
arazi mevcuttur. Fakat buna karşılık bugüne 
kadar dağıtılnbilmiş olan arazinin miktarı ise 
şudur. 

Bir kere kanun 1945 de çıkmış ve fakat bir 
yönetmelik yüzünden 1947 yılma kadar tatbik 
edilememiştir. 

613 248 
Bu yukardaki miktarın 

60 540 Eşhasa 
7 848 Evkafa 
2 175 Özel idare ve belediyelere 

a it* olup 14 874 çiftçi aileye verilmiştir. 
Bugün yurdumuzdaki ziraate elverişli arazi

nin % 33 ünün % 18 i içinde kalmak üzere dahi 
dağıtmaya müsait 40 milyon dönüm arazi mev
cuttur. Şu halde ortada topraksızlık değil de, 
iş daha ziyade memleket gerçekleri bakımından 
ele almak zarureti ile karşılaşıyoruz demektir. 

Burada bir misal arzetmek isterim. Türkiye 
nüfusu bakımından çok gayrimüsait bir dağılış 
göstermektedir. Memleketimizin bâzı mıntıka
larında nüfus çok mütekâsiftir. Ve meselâ Ka
radeniz sahillerinde kilometre karede (94) ün 
üstüne çıkmaktadır. Buna mukabil Şarkta nü
fus dörde düşmekte ve bomboş yatan araziler in
san hasretiyle yanıp bekleşmektedir. Biz bugün 
elimizdeki kanunla Karadeniz bölgesinin bu ka
labalık ve çalışkan insanlarına acaba o mınta-
kada mevcut kaç orta işletmenin arazisini da
ğıtmakla tatmin edebiliriz. Ve aıcba o mıntakada 
bir iki aded orta işletme bulabilir miyiz? 

Geçelim Ege bölgesine; acaba Ege bölgesin
de kamulaştırmaya tâbi orta işletmelerin yekûnu 
arazisi 500 bin dönümü bulur mu? ve bu mik
tarla Ege'deki bütün topraksız vatandaşlar do
yurulmuş olur mu? Aşağı yukarı diğer bir m in ta
kamız böyledir. 

İşin daha hazin tarafı var. Bugün Karade
niz sahillerinde arazi taksimatı o kadar anormal, 
küçük, cılız ve cüce işletme şeklini almıştır ki, 
bu sistemin memleket ekonomisine yük olmak
tan başka temin edeceği hiçbir fayda kalmamış 
gibidir. Zira hiç rasyonel ve verimli olmıyan bir 
işletme şekline girmiştir. Ve bizi en çok düşün
dürecek realitelerden birisi de bu olmalıdır. 

O halde arkadaşlarım, bu mülâhazalara gcV 
re neticeyi şu kesin hüküm ve kararla bağlamak 
lâzım gelir. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu dünyanın 
hiç bir tarafında bu şekilde bir kanun olarak 
gerçekleştirilememiştir. Dünyanın her tarafın
dan topraklandırma Kanunu ile birlikte ic iskân 

— 374 — 
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politikası ahenkli ve ayarlı yürütül nüye çalışıl
mıştır-. Vaktiyle Almanya'da da, Polonya'da da 
böyle yapılmıştır. Hattâ bu maksatla bankalar 
bile kurulmuştur. 

Bizde de böyle olması lâzımdır.' Eğer Top
rak Kanununu verimli ve neticeli bir tarzda tat
bik etmek istiyorsak, iç iskan politikasını da 
beraber yürütmemiz zarureti vardır. 

Bugün orman içinde -'3042 1 1.0.1 514 
Orman kenarında :îö:32 1 503 088 

Yekûn «574 2 «04 (302 

6574 köyde 2 604 602 Türk vatandaşı orman 
içinde ve orman kenarında mukadderatın pek de 
yüzlerine gülmiyen cilvelerine terkedilmiş biv 
durumdadırlar. Halleri perişandır. Nafakaları 
bir merkep yükünün veya da kendi sırtında ta-
şıyabilecği odun ve çalının temin edeceği birkaç 
kuruşa bağlıdır. Yine memleketin şurasında 
ve burasında hayat tarzı ancak yokluk ve yok
sullukla ifade edilebilecek birçok vatan çocuk
ları mevcuttur. Bunları kaderin kötü cilvele-
riyle kendi hallerine bırakmak nasıl mümkün
dür? 

Şu halde yapılacak iş Devletçe malî feda
kârlığı ve icabeden teşkilât ve külfeti göz önüne 
alarak iç iskân işlerini de beraber yürütmeye 
teşebbüs etmektir. Çünkü ancak bu sayede Top 
rak Kanununu kolay tatbik etmek kabil olacak
tır. Hükümetiniz geçen yıllar Bütçe konuşma 
larında ve Büyük Meclisten mülhem olarak is 
kân politikasını ele almaya karar vermiştir. Ve 
bu maksatla iskân Umum Müdürlüğü ile Top
rak Umum Müdürlüğünü birleştiren tasarıyı da 
Büyük Meclise sunmuştur. Bu tasarı Bütçe Ko
misyonunda müzakere edilmiş ve gündeme alın
mak üzere de Başkanlığa, takdim edilmiştir. Bu 
tasarı da yüksek tasvibinize mazhar olursa o za
man Toprak Kanununu bugünkünden daha ko 
laylıkla ve daha süratle tatbik etmek mümkün
dür. Yalnız sırası gelmişken, şu ciheti belirt
mek isterim ki, Hükümet iskân işinde hiçbir 
vatandaşı zorlıyacak değildir. Yalnız gönlü ile, 
rızasiyle mümbit ve mahsuldar arazilerde iskân
larını talebedenleri iskân etmeye çalışacaktır. 
Fakat daha şimdiden bu talepte bulunan birçok 
vatandaşlarımız olduğunu da söylemek ieabeder. 
Bu dediğimiz olduğu takdirde Türkiye'de top
raklandırma işlerinin Yüreği r arkadaşımızın 
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söylediği,gibi 500 yılda değil 30 - 40 yıl içinde 
tahakkuk ettirmek imkân dâhiline girmiş bulu 
nacaktır. Bu ise uzun bir müddet sayılamaz. 
Zira bizden çok zengin, daha çok imkânlara sa
hip memleketler bile bu muazzam işin içinden 
ancak böyle uzun bir devre içinde planlı prog
ramlı ve sistemli çalışmakla çıkabilmişlerdir. 
Yoksa ben Türkiye'de topraklandırma dâvasını 
üç beş senede gerçekleştirebilecek hiçbir kuvvet 
hiçbir teşkilât ve hiçbir parti tasavvur edemi
yorum. Bunun aksini söyliyenler varsa demagoii 
yapmış olmaktan ve vatandaşı kandırmak suro-
tijde huzursuz ve rahatsız bir duruma sokmak
tan başka birşy yapmamış olurlar. Bu itibarla 
Ahmet Tahtakılıç arkadaşımızın, bizim toprak 
ve orman mevzularında politika yapılmaması ve 
demagojik bir- hava yaratılmaması hususundaki 
kanaat ve zihniyetimize iştirak etmiş olmasında! 
sevine duyduğumuzu belirtmek isterim. Yalnız 
bir buçuk senedir Meclis komisyonlarında mü
zakere ve münakaşa mevzuu olmuş, olan bu ta
sarının tekrar komisyona iade edilmesi teklifine 
iştirak edemem. Çünkü biz Toprak Kanununu 
politik bir mevzu olarak anhyan ve ele alan in 
sanlardan değiliz. Bunu bir memleket problemi, 
bir vatan dâvası, bir millet dâvası olarak gören 
ve anlıyan insanlardanız. Bunun için de kanu
nun çıkmasını ve tatbikata eskisinden daha kuv
vetli bir enerji ve azimle ve daha plânlı ve prog
ramlı olarak geçilmesini istij^oruz. Çünkü Türk 
köylüsünü toprak sahibi yapmak, onu kendin" 
ve memlekete bugünkünden daha verimli biı 
hale getirmek, onu yuvasında müreffeh ve ıııe-ı 
ut kılmak dâvasının inanmış insanları olarak bu 
sahada yapabileceğimiz naçiz hizmetlerin gecik 
meşinden ancak üzüntü ve endişe duyarız ve 
iıiz Türk köylülerini topraklandırmak imtiyazı 

I nı kimsenin edebiyatına bırakamayız. Bu kanırt 
milletin malı olmuştur ve hakikî sahibi millettir. 
Bu husustaki karar Yüksek Heyetinizindir. 

i ALİ RİZA AKİ (istanbul) — Bakanın be 
I yanatına karşı bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN - - Müsaade buyurun, Oezaroğlu 
söyleşinde... 

ZÎYA ERSİN ZECAROĞLU (Tekirdağ) — 
Mayın arkadaşlarım, hakikaten ilme, bilgiye, vu
kufa. ve istatistiğe dayanan güzel müdafaaları 

j ve beyanlarından dolayı, Tarım Bakanına teşek-
I kürle sözüme başlamak istiyorum. 
I Savın arkadaşlarım, su hava üzerine konus-
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mak istemezdin), sonradan söz aldım, kısaca ar-
zddeceğim, Türkiye'nin güzel toprakları nüfu
sunun tavazzuu ve tevezzuü, hakikaten bugünK.:; 
iktisadi sosyal ve zirai ihtiyaçlarına göre uygun 
düşmemektedir. Bâzı ahvalde topraksız vatandaş 
vardır, bâzı yerde adamsız, insansız toprak var
dır. Bunların birbirine hasretini kavuşturmak, 
bu memleketin hakiki toprak dâvasını halletmek 
olur. Uzun senelerden beri Toprak Kanunu, Top
rak Kanunu dediğimiz yalınız Toprak Kanunu 
ne türlü çıkarsa çıksın daima tek ayaklı olacak
tır. Eski. bir Tarım Bakanının söylediği gibi bu
nun Tapulama ve tskân Kanuniyle çıkmasını is
terdik. Sayın Şemsettin (ı imal tay Kabinesinin 
en mühim vakarlı, azimli icraatından biri bu. üç 
kanunu bir birine ekleyip bugünkü gündemimi
ze koymuş olmasındandır. Bugünkü gündem şa
yet akşama kadar çıkarsa Füzyon Kanunu hem 
de Rayın Bakanın söylediği Toprak Umum Mü 
dürlüğü Kanunu çıkacak. Bunun üçü çıktıktan 
sonra uzun zaman ihtiyaç göstermeden belki, bü
yük bir tevazu ile süyl edikleri 35 seneye varma
dan, 20 sene içerisinde bu memlekette topraksız 
adam, adamsız toprak kalmıyacaktır. Sayın ar
kadaşlar dünden beri çok konuştular, kimisi lü
zumlu, kimisi lüzumsuz ben, ben dediler. Bunların 
hepsi beyhude şeyler. Esasen 4753 sayılı Toprak 
Kan unun nn ruhu hiçbir suretle değişmeden bu 
yeni tadil tasarısına girmiştir. Toprak 'Kanunu 
üç esası ihtiva ediyordu : Toprak tasarrufuna 
tahdit etmek, topraksız çiftçiyi topraklandırmak 
ve araziyi işletmek. Bu üç noktada, yeni tadil 
tasarısına hiç zedelenmeden, keyfiyet bakımından 
hiçbir değişiklik yapılmadan huzurunuza gel
miştir. Yalnız kemiyet bakımından bâzı tâdille
re uğramıştır. Ve 1.7 ne i maddenin toprak üs
tünde çalışan insanların toprağa bağlılığı ve 
toprak aşkını yok edecek huzursuzluğu kalkmış 
tır. 

Sayın arkadaşlarım birşeye dokunacağım; 
burada konuşulan sözler içerisinde dendi ki. 200 
milyarı 20 milyon insana taksim edersek 100 li
ra düşer 200 lira düşer. Ama bugün meteliksiz 
insanlar vardır, milyoneri vardır, apartımanlar 
filân.... 

Arkadaşlar, toprak böyle bir mukayeseye müte
hammil değildir. Toprak vatandır, vatan dendiği 
zaman bunun içerisinde kanunlar, insanlar, ge
lenekler bir toprağın üzerinde olunca o vatandır 
denir. Bütün tarihleriyle ve gelenekleriyle IIü 
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kümetlcriu ve milletlerin tutanağı topraktır. 
Onun için bugün bizim milletimiz ayağa "kalk
sa 100 dönüm toprak yapamaz ama milyonlar*';! 
kâğıdı hem basarız, hem de istediğimiz gibi 
100 katlı apartmanı yaparız. Onun için bir Top
rak Tevzii Kanununu ele alıp, diğer saydığım 
kanunlarla beraber yürüterek, istihsalin mayası 
olan alınterini topraktan esirgenıiyecek surette 
işletmeleri kurmak suretiyle bu dâvayı hallet
mesi hususunda Şemsettin Oünaltay Hükümeti
nin başarı sağlamasını temenni ederim. Bu ta
rihî hizmet Türk Milletini minnettar edecektir. 
Kanun kendisine ve millete mübarek olsun. 

Bir de önerge takdim ediyorum, kabulünü 
istirham ederim. 

BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi vardır, 
şimdi oya arzedeeeğim. 

AHMET REMZİ YÜREGİli (Seyhan) 
Şimdi yanlış bir anlayışa dayanan bir ifadede 
bulundular, bunun tashihine lüzum görüyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET REMZİ YÜEEGİR (Seyhan) -

Muhterem arkadaşlar; hepimizin arzusu ve ben
denizin de temennim topraksız vatandaşları hit
an evvel toprağa kavuşturmaktır. Bu bakım
dan görüştük. 

Türkiye'de 8 milyon topraksız insan bulun
duğunu gene Tarım Bakanlığının resmî kayıt
larından öğrenmiş bulunuyoruz. Bendeniz ma
ruzatta bulunurken. Sayın Bakanın da söyle
diği gibi, 3 sene zarfında o"00 bin dönüm arazi 
tevzi edilmesi bakımındın 8 milyon halkın top
raklandırılması için muhakkak 500 sene lâzım
dır. Yani 1)11 tempo ile gidersek halkı toprak
landırmaya imkân yoktur. 30 sene buyurdular, 
İlendeniz 150 seneye razıyım. Bizim gayemi/ 
toprak;-;?:/: halkın biran evvel toprağa kavuşması
dır. Yoksa müddet mübalağası değildir. 

BAŞKAN —- Ali Rıza An ; ne soracaksınız? 
ALİ RİZA ARI (İstanbul) -— Sayın bakanı 

dinledik. Fikirlerinde tebarüz eden iki nokta, 
vardır.' Birisi memlekette toprak reformunu 
yapabilmek için mutlaka iç iskân dâvası şarttır; 
bunun yanında plânlı ve programlı bir toprak 
dâvası, reformu tatbik edilebilir buyurdular. 

Acaba iç iskân dâvası mı bunu halledecek, 
yoksa bu çıkardığımız kanun mu? Eğer bu top
rak dâvasını halledecek bu kanun değil de iç 
iskân dâvası ise bu kanunun lüzumsuzluğu aşi-
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kârd ı r . Sayın bakandan bu hususun izahını rica 
ederim. 

BAŞKAN — İbrahim Refik Soyer, sualinizi 
sorunuz? 

İBRAHİM R E r İ K SOYER (Niğde) — E f e n 
dim, yeni gelen tasarıda vakıf arazinin de tevzi 
edileceği yazılıdır. (Maddede sesleri) . Hayır , 
izahat is t iyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, so
rusunu sorsun, mahzur yoktur . 

İBRAHİM R E F İ K SOYER (Devamla) — 
•Şimdi bu mazbut ve mülhak vakıf araziden şim
diye kada r kamulaş t ı rma ve dağı tma yapılmış 
ise mik tar ı nedi r? 

2. Halen ne kada r mazbut ve ne kada r mül
hak vakıf arazi vardı r? 

3. îkından ne kadar ı , or tadan kalkan hay
rata ve ne kadar ı mevcut hayra ta a i t t i r? 

TARİM BAKANİ CAVİI) ORAI. (Seyhan) 
-—•• Ali Rıza arkadaşımızın suallerini tamamiyle 
anlıyamadını, sonradan geldim. 

ALÎ RİZA ARİ ( îs tnbul) — Tekrar edeyim 
efendim. 

B A Ş K A N — Müsaade buyurun . İç iskânda1! 
bahsettiler. Memlekette çiftçiyi topraklandırmak 
için başka bir çare var mı? Eğer yalnız çare bu 
ise, buna lüzum yoktur diyorlar. 

A L İ RIZA ARI (İs tanbul) — Eksiği var, mü
saade buyurun tamamjıyayım. 

Efendim buyurdunuz ki, memlekette toprak 
reformunu 35 seneden yapabilmek için bu Top
rak Kanunu kâfi değildir. İç iskân dâvası var-
dır, bunun tatbik ve tahakkuku lâzımdır ki, top
rak. reformu yapılmış olsun. 

t kincisi; Remzi Yüreği r, hesyüz senede bu 
mesele bitmez dedi, ben bu işin plânlı ve pro
gramlı bir şekilde, 35 senede t a h a k k u k edeceği
ne kaniim. 

Şimdi, birinci noktai nazara göre mi î'5 se
nede bu iş t a h a k k u k edecek, ikinci noktai na
zara göre mi? Eğer birinci noktai nazara göre 
ise bu kanuna, lüzum yok. eğer ikine i ve göre. 
3,1 senede t a h a k k u k edecekse, o başka. Bumu: 
tavzihini rica edeceğim. 

TARIM BAKANI CAVİI) ORAL (Devamla 1 

— • Bilmiyorum, arada bir anlaşmazlık var. Ben 
bu kanunun ta tbikat ını kolaylaşt ı rmak için bir 
iskân polit ikasına lüzum olduğunu bel ir tmek is
tedim, 
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' Bugün dağbaş la rmda , orman içinde yeıie-
ı şerek sefil ve perişan yaşamakta olan insanlar ı 
i ne suretle alıp da istihsal bölgelerine get i r ip 
| yerleştirebil irsiniz? 

; İç iskân politikamız olmazsa bu adamları na 
i sil oraya getirip de o tur tmak mümkün olur? 
i Bunlar birbir ini t amaml ıyan iki k a n u n d u r . Ni

tekim işte tatbik 'at ta Toprak K a n u n u bu şekilde 
i kaldığı için istediğimiz şekilde ta tb ik edileme-
I mistir. (Kâfi kâf i sesleri) . 

| Bugüne k a d a r vakıf araziden dağı t ı lan mik-
dar 7 .390 dönümdür . İb rah im Beye maddeier-

j de daha etraflı izahat verebilirim. 
| BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur . Mü-
i saadenizle yeter l ik önergelerini reye koyacağız. 
| Önergeleri oku tuyorum. 
| 
J Yüksek Başkanl ığa 

Tümü hakk ında görüşme yeter, maddelere 
geçilmesini arz vç teklif eyleriz. 

Mardin Mardin 
Yusuf Mardin Şemsettin Ekmen 

| Ağr ı 
I Müştak Aktan 
ı 

Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Çiftçiyi. Toprak land ı rma K a n u n u n u n müza

keresi kâfidir, maddelere geçilmesinin oya kon-
| masını tekl i ı ederiz. 
! Aydın Milletvekili Teki rdağ Milletvekili 
j Sabri Akın Ziya Ers in Oezaroğlu 

| BAŞKAN — Bugünkü müzakerenin yeterl i-
| ğini oylarınıza sunuyorum. Maddelere geçilmesi-
j ni kabul edenler... Etmiyenler. . . Maddelere ge-
I e'lmesi kabul edilmiştir. 
I 

iki önerge daha var onları da okutuyorum. 

' Yüksek Başkanlığa 

Memleketin içtimai ve ikt isadi varlığı ile 
alâkal ı olan Çiftçiyi Toprak land ı rma Kanunu
nun 70 - 80 kişilik bir mevcutla tadi l ine gidil
mesi bu mevzuun da siyasete âlet olduğu fikrini 
uyand ı rmak ta ve meseleyi tecrübe tahtası ha
lim* get i rmektedir . 

I Mecliste kanunsuz ve sebepsiz olarak bir se-
| çim vemlemesi havasının yaratı ldığı bu günler

de böyle bir kan::!:;:n. meseleleri gereği gibi 
halletmeden tadil ine gidilmesi hatalı ve isabet
siz bir hareket olur. 
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Tasarının encümene geri verilmesini rica 

ederim. 
Kütahya Milletvekili 

Ahmet Tahtakılıç 

A U MET TALİ TAK ILIÇ (Kütahya) — Tak
ririm hakkında izahat verebilir miyim? 

BAŞKAN - - Yeterlik önergeleri kabul olun
muştur. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ye
terlik önergesi verildikten sonra o kadar konuş
ma oklu ki, yeterlik önergesi usulsüz olarak oya 
sunuldu. Önerge verileli ne kadar zaman oldu 
ve ondan sonra ne kadar söz oldu. 

BAŞKAN — Müsaade, buyurur musunuz 1 
Yeterlik önergesi verilmiştir. Bu önerge ve

rildikten sonra Bakan konuştu, ondan sonra 
yeterlik aleyhine Cezaroğiıı konuşacak denildi. 
Bu kadar kimseye söz verildi. Onun haricinde 
de soru sahiplerine de söz verildi. Böyle olduğu 
halde önergeler usulsüz olrak reye konuldu 
denemez. 

AHMET TA! İTA KILIÇ (Kütahya) —• Riya
sette zati âliniz değildiniz. Yeterlik önergesi 
bendeniz konuşmadan, benden evvelki iki hatip 
de konuşmadan verilmişti. O zaman reye konula
caktı, konmadı. Binaenaleyh bu yeterlik öner
geleri hükümsüz kalmıştır. 

BAŞKAN — Ondan sonra bugün yine bir 
yeterlik önergesi verildi, iliç kimse hattâ zati 
âliniz de aleyhinde söz istemediniz. Ben de reye 
koydum. 

Şimdi bir önerge daha vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen, arz ve teşrih ettiğim sebeplerden 

ötürü Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 4753 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı hükümler- eklenmesi
ne dair Kanun tasarısının yeniden incelenmek 
ve işlenmek üzere komisyona geri verilmesini 
arz ve teklif eylerim. 

Amasya Milletvekili 
A. K. Yiğitoğlu 

BAŞKAN — Tahtakılıç'm önergesiyle bu 
önerge, tasarının komisyona verilmesini istiyor. 
Sebepler ayrı ayrıdır. Fakat istedikleri şey ay
nıdır. Onun için her ikisini birden, tek mesele 
olarak, oyunuza sunacağım. 

Tasarının komisyona iadesini kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen-
ler... Maddelere geçilmesi kabul .olundu. 

Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 4753 sa
yılı Kanunun bâzı maddeerinin değiştirilmesi 
ne ve bu kanuna bâzı maddeler ve geçici mad

deler eklenmesine dair Kanun 

BİttİNOÎ MADDL — 11 . VI . 1945 tarihli 
ve 4753 sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıda
ki. şekilde değiştirilmiştir: 

Bu kanunun güttüğü başlıca maksatlar şun
lardır : 

a) Arazisi olmıyan veya yetmiyen çiftçi
lerle bu kanım gereğince toprakJandırılmaları 
kabul edilenleri, aileleri ile birlikte geçimlerini 
sağlıyacak ve iş kuvvetlerini değerlendirecek 
ölçüde araziye sahip kılmak; 

b) Kendilerine arazi verilenlerle yeter ara
zisi bulunu]) istihsal vasıtaları eksik olan çift
çilerden! muhtaç bulunanlara kuruluş, onarma 
ve çevirme sermayesi, canlı ve cansız demirbaş 
vermek; 

c) Yurt topraklarının sürekli olarak işlen
mesini sağlamak. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen var 
1.11? 

IIULKİ KAKAOÜLLE (Konya) —• Arkadaş-
ar, maddemin esası hakkında mâruzâtta bıılun-
ı uyacağım. Yalnız, bir formüle dair konuşaca
ğını. Benim görüşüme göre, bu şekilde kanun 
tekniğine uygunsuzluk vardır. Bunun tashihi
ni Bütçe Komisyonu arkadaşlarımdan rica ede
ceğim. Eğer muvafakat buyurmazlarda sayın 
Kamutayın bunu halletmesini niyaz edeceğim. 

O da şudur; Adalet komisyonu ve diğer ko
misyonlar kanun metnini yazarken birinci mad
deye şöyle girmiştir: «Madde 1 - 475:] sayılı 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun : 1, 2, 6, 
7, 11, 14, 15, 16, 18. 20, 21, 24, 31, 33, 34, 38, 
:>9, 45, 47, 51, 53, 5(5, ncı maddeleri aşağdaki 
şekilde değiştirilmiştir.». 

Ondan sonra madde 1 diye değişen madde
leri. sıralamıştır. Artık diğer maddeleri de böy
lece. tadada, lüzum bırakmamışlar. Okuyucu bi
rinci maddeyi gözden geçirecek olursa hangi 
maddelerde değişiklik yapıldığını görecektir. 
Bu, kanun tekniğine de uygun bir sistemdir. 
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Gerçi Bütçe Komisyonunun bu kanun tasarısın- I 
da iltizam ettiği şekilde kanunlar da kabul edil
diğini gördüm. Fakat muhakkaktır ki bende-
nizee bu, kanun tekniğine uygun değildir. 

Şimdi birinci maddeye geliyorum: Diyor ki; 
2 . VI . 1945 ve 4758 sayılı Kanunun birinci 

maddesi aşağıdaki şekilde değişmiştir. 
ikinci maddesinde; kanunun filân, maddesi 

aşağıdaki şekilde gösterilmiştir denilmektedir. 
Bütün maddelerde aynı tekrarlar vardır, bunu 
müsaade buyurursanız tashih edelim. Birinci 
maddenin metninde, iki komisyon arasında esa
sen virgül farkı dahi yoktur. Muvafakat buyur
sunlar/birinci maddeyi Adalet Komisyonunun 
teklif ettiği şekilde heyeti umıımiyesıne şâmil 
olmak üzere, bu kanunun şu şu maddeleri değiş
tirilmiştir diye kabul edelim. Bâzı emsali olma
sına rağmen, hoş görülnıiyen bu şeklin arkadaş
larım. tarafından muvafakat edilerek tashih 
edilmesini rica ediyorum. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Mani-a) 
— Efendim, maddelere oy verme zamanı gelmiş 
bulunuyor. Ekseriyetin, temin buyurulmasını ri
ca ediyorum. Üyelerin buraya teşrif buyurma
larını rica ederiz. Oünki oy verme anında ek
seriyet kalmıyor. 

BAŞKAN — Arkadaşları, davet ediyorum. 
müzakere sırasında, mütaaddit defalar bu kür
süden söylendiği gibi, her an Kamutayda ekse
riyet bulmaya imkân yoktur. Dünya Parlâmen
tolarında da vaziyet böyledir. Ancak, Meclis 
açılırken salt çokluğun bulunması lâzımdır. Bi
zim İçtüzük, Meclis açılırken salt çokluk yok
sa yoklama, yapılır, diyor. Ve o zaman ekseriyet 
arıyor'. Onun haricinde, heyeti umumiye salo
nunda ekseriyet bulmaya maddeten imkân yok
tur. Ancak, komisyonlarda, koridorlarda, yani 
Meclis sakfı .altında ekseriyet varsa ve buna 
riyaset kani ise müzakereye devam eder. Şim
di Riyaset Meclisin sakfı altında ekseriyet ol
duğuna kanidiy ve şimdi zil çalmak suretiyle 
arkadaşları davet ediyorum. Kamutayda ekse
riyet olmadığı zaman müzakere olmasın dersek 
o zaman iş görmeye imkân kalmaz. Durum bu
dur. (Her yerde böyle sesleri) Arkadaşlarımız 
izah ediyorlar, Avrupa. Parlâmentolarında, Ka
mutayda bu kadar dahi üye bulunamazmış. Sa- I 
kıf. altında ekseriyet oldukça ve buna da riya
set kani bulundukça müzakere devam eder. Biz I 
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buna riayet ediyoruz. Mamafih, arkadaşları da
vet ediyorum, alâkadar'olsunlar. 

Bütçe Komisyonunun birinci madde hakkın
daki mütalâasını dinliyeeeğiz. Buyurun! 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ MUZAFFER AK
ALIN (Kastamonu) — Sayın arkadaşlar, Adalet 
Komisyon Başkanı Say m arkadaşımızın mev-
zuubahis ettikleri husus Kanunun tertip şekline 
taallûk etmektedir. Filhakika Adalet Komis
yonunun bu knunun şevkinde ihtiyar ettiği ter
tip şekliyle Bütçe Komisyonunun (tasarıya ver
diği şekil arasında bir fark mevcuttur. Adalet 
Komisyonunu kanun tasarısının birinci madde
sinde Toprak Kanununun değiştirilecek bütün 
maddelerini sayarak filân, filân, filân numaralı 
maddeler değiştirilmiştir, şeklinde bir girişle 
başlıyor. 

Bu suretle bir maddeyle değiştirilecek mad
deler ifade ediliyor. Bizim Bütçe Komisyonu
nun şimdiye kadar takip ettiği, kanunların hü
kümlerini değiştiren hususlarda takip ettiği 
usul; maddeleri doğrudan doğruya ve sırasiyle 
yazmak ve her maddede ne yapıldığını ifade et
mektir. Ve bu yeni getirilen maddeleri bir sı
rada .numaralamak iltibasa mahal vermiyen bir 
tertip şeklidir. Bu tertip şekli, ilk defa Toprak 
Kanuniyle Yüksek Kamutayın huzuruna gel
mekte değildir. Bütçe Komisyonunun şimdiye 
kadar kanunlarda değişiklik yaparken tasarı
lara verdiği şekil hep budur ve bu suretle 
Yüksek Kamutaya gelmiştir. Hepsi ve hattâ 
dün kabul buyurduğunuz askerî hastabakıcılar 
Kanununda değişiklik yapan kanun dahi yine 
bu Toprak Kanununa Bütçe Komisyonunuzun 
verdiği şekil dairesinde Yüksek Kamutaya ge
tirilmiş ve o suretle kabul edilmiş bulunuyor. 
Şimdi Toprak Kanunu vesilesiyle bu usulü bı
rakalım, şu usulü ihtiyar edelim teklifi bahis 
mevzuudur. Filhakika arkadaşlar, kanunlar
da değişiklik yapılması için iki şekil ve iki usu-
ün değil, ancak bir şekil ve bir usulün tatbiki 
lâzımgelir. Ancak 'bunlardan hangisinin da
ha isabetli, hangisinin daha faydalı ve doğru 
olduğunu Toprak Kanunu müzakeresi münase
betiyle burada halletmek kanaatimce doğru ol
maz. 

Benim kanaatimce bu iki şekilden birisi bı
rakılmalıdır. Yalnız bir tanesi ihtiyar edilme
lidir. Filhakika tatbikat hem adalet Komisyo
nu Başkanı arkadaşımızın ifade ettikleri şe-
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kilde cereyan etmekte ve hem de Bütçe Komis
yonunun teklifi dairesinde cereyan etmektedir. 
Yani iki türlü tatbik şekli vardır. Ben tetkik 
ettim ; uzun yıllar Bütçe Komisyonunun ihti
yar ettiği tertip şekli takibedihniştir. Birkaç se
neden beri de öteki şeklin bâzı komisyonlarca Hı
yar edildiği görülmektedir. Şimdi bunlardan 
bir tanesinin takip ve iltizamı gerekir, gerekir 
ama, bunun burada oyla halledilmesi hatalı olur. 
Bence bunun, her komisyon başkan ve sözcüsü 
davet edilecek, "Riyaset Makamı bir tetkik mev
zuu yapar ve kanun tadillerinde takip edilecek 
şekil meselesi devamlı ve her komisyon tara
fından takip edilecek bir usule bağlanır. Bu mâ
ruzâtıma ilâveten Toprak Kanununa Bütçe Ko
misyonunuzun verdiği şeklin ihtiyarı zaruri ol
duğunu gösterecek bir iki mâruzâtta daha bu
lunmak mecburiyetindeyim. 

Adalet Komisyonu esas kanunun 15 ne i mad
desini 16 ncı madde olarak tasarıya koymuş
tur. Eğer Kanunun esas çerçevesi muhafaza 
edilmeyip tamamen kaldırılmakta olsaydı esas 
kanundaki maddelerde bir değişiklik yapmak 
bahis mevzuu olabilirdi. Sonra Adalet Komis
yonunun bu tasarıya verdiği şekil esas .kanu
nun değişen madde ııumaralariyle tasanda 
yer alan numaralarda değişikliği mucip olacak
tır. Komisyonunuz bunu da göz önüne al ara.k 
bu değişikliğe uygun bir şekle koymuştur'. 
Esas. kanunun 15 nci maddesi olan yeni 16 ncı 
madde de daha evvele alınmıştır. 

Sonra arkadaşlar; bu tasarıya ek olarak al
tı madde daha eklenmiştir. 
Bunlar da, ek birinci, ek ikinci, ek üçüncü, dört 
ve beşinci madde diye gösteriliyor, tasarıda 
ikinci maddede. Fakat esas kanunda böyle ek 
birinci, ikinci, üçüncü denilince karışıklığı mu
cip oluyor. 

Sonra, tasarının 3 ncü maddesiyle bir geçici 
madde de değiştiriliyor. Şimdi geçici bir mad
denin esas kanunun numarasını takibeden bir 
numara altında değiştirilmesi, geçiciliğin mahi
yeti ile kabili telif görülemez. 

Sonra diğer bir madde ile, 4 ncü madde ile 
de üç. tane geçici madde ekleniyor. Fakat bu
gün, yaşıyan kanunda geçici maddenin sayısı 
bir olduğu için numara tasımlamaktadır, yalnız 
geçici madde denmiştir. Şimdi Adalet Komisyo
nunun metnine göre yeniden ilâve edilen geçici 
üç madde 1 - 8 numarayı taşıyor. Kanunun asıl 
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metninde geçici madde numarasız kalmaktadır, 
'bütün bu sebepleri varit görürseniz, müsaade 
ederseniz kanunun bu şekil meselesini burada 
halletmeye kalkmıyalım, ayrıca Riyaset Divanı 
bunu lütfedip tedvin buyursun, benim istirha
mım bundan ibarettir. 

ADALKT KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AB-
DÜRRAISMAN KONUK (Bursa) — Arkadaş
lar, müzakerenin Bütçe Komisyonunun tasarısı 
üzerinde ve bu yolda devam etmesi mevzuu üze
rinde bir tek cümle söyliyerek ineceğim. 

Bütçe Komisyonu tasarısının 24 ncü madde
si Adalet Komisyonunun ve İçişleri Komisyonu
nun ek birinci maddesi yerine kaim oluyor. 

Bu tasarının 24 ncü maddesi ile asıl kanu
nun 24 ncü maddesi ortada durmaktadır. 

Bu Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun, 
asıl kanunun 24 ncü maddesi var, bir de tasa
lının 24 ncü maddesi var., 

Bu, kanunda her hangi bir maddeyi değiş
tiren madde değildir. , 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 24 ncü 
maddesi gereğince dersem hangi 24 ncü madde
yi anlarsınız? 

Binaenaleyh bu tarz karışıklığı muciptir, na
sıl takdir buyurursanız. Benim bildiğim, gerek 
Hükümetin, gerek komisyonlardan geçen şeklin 
bizim tertip ettiğimiz şekilde olmasıdır. Elimiz
deki tasarıda da bu böyle bulunmaktadır. 

Bu arzettiğim mülâhazayı da nazarı dikate 
alarak yüksek kararınızı verirsiniz efendim. 

BAŞKAN - - Hulki Karagülle. 
İİITUKİ KARAGÜL I JE (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar, Hükümetin teklifinde birinci 
madde : «4758 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununun 13, 17, 20, 21, 24, 31, 38, 39, 45, 
47 ve 51 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.» denilmiş. 

Tarım Komisyonunun : 1, 7, 11, 14, 15, 16, 
17, 20, 21, 34, 45, 56 ncı maddeleri değiştiril
miştir, demiş. 

İçişleri Komisyonun : «1, 7, 11, 13, 14, T5, 
Ki, 20, 21, 24, 31, 34, 38, 39, 45, 47, 51 ve 56 
ncı maddeleri değiştirilmiştir.» Demiş. 

Adalet Komisyonu 1, 2, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 
İS, 20, 21, 24, 81, 33, 84, 38, 39, 45, 47, 51, 53, 
ve 56 ncı maddeleri değiştirilmiştir, diyor. 

Bütçe Komisyonuna geldiığ zaman, bambaş
ka bir şekil alıyor. Adalet Komisyonunda bun-
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ca zamandır çalışan bir adamım, bütün ömrü
mü kanunlar içerisinde geçirmeme rağmen, bu 
tarzda bir tadil şekli görmedim. Bunda kanun 
tekniği bakımından, hattâ Avrupa'nın başka 
memleketlerinin kanunlarında böyle bir şekil 
görmedik. Bunun için bana çok ağır geldi. Hü
kümetin teklifine aykırıdır, İçişleri Komisyonu
na aykırıdır, Adalet Komisyonuna aykırıdır, 
Tarım Komisyonuna aykırıdır, bana nahoş bir 
şey geldi. Bunun için bir takrir verdim. Sırf 
tertiDe münhasır olmak üzere, Adalet Komisyo
nunun tertibi esasının kabulünü rica ederim. 
Aksi takdirde görülmemiş bir bid 'at yapılmış 
olur. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerden dolayı Adalet Ko

misyonunun birinci maddesinin kabulü ile di
ğer maddelerinin de bu esasa göre tertiplendi
rilmesin! dilerim. 

Konya Milletvekili 
Hulki Karagülle 

BAŞKAN — Efendim, bu önergenin mahi
yetini arzedeyim : Arkadaşımız diyor ki : Çift
çiyi Topraklandırma Kanununun değiştirilen 
maddelerinin numaralarını bir maddede toplı-
yalım. Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun fi
lân falan maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir, diyelim Ve değişen maddeleri aşağıya sı-
ralıyalım. Ayrıca ek madeler varsa onu da ek
liydim, en sonra da geçici maddeleri koyalım 
diyor. Bütçe Komisyonu ise, filân kanunun fi
lân maddesi değiştirilmiştir, diye değişen her 
maddeyi ayrı bir madde olarak gösteriyor. 

Bu iki şekil de, şimdiye kadarki tedvin usu
lümüzde cereyan etmiştir. ^Ceza, Usul, İcra ve 
İflâs kanunları gibi mühim kanunlarda Adalet 
Komisyonu bu yolu tutmuştur ve teknik bir 
yoldur, hükmü değiştiren bir sistem değildir. 

Eğer bu önergeyi kabul buyurursanız, Çift
çiyi Topraklandırma Kanununun hangi madde
leri değişiyorsa onları kanunun baş tarafına, bi
rinci madde olarak yazacağız ve altına da de
ğişen maddeleri sıralıyacağız, ondan sonra ek 
maddeler, daha sonra da geçici maddeleri koya
cağız. 

Bu izahattan sonra Hulki Karagülle'nin 
önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar... KabuT etmiyenler... 
önerge kabul edilmiştir. 
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Şimdi birinci maddeyi yeni şekliyle okutu

yorum : 

BİRİNCİ MADDE — 4753 sayılı Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununun 1, 2, 6, 7, 11, 13, 
14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 31, 33, 34, 38, 39, 45, 
47, 51, 53, ve 5ü ncı maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 1. — Bu kanunun güttüğü başlıca 
maksatlar şunlardır: 

a) Arazisi olmıyan veya yeimiyen çiftçiler
le bu kanun gereğince topraklandırılmaları ka 
bul edilenleri, aileleri ile birlikte geçimlerini 
sağlıyacak ve iş kuvvetlerini değerlendirecek 
ölçüde araziye sahip kılmak; 

b) Kendilerine arazi verilenlerle yeter ara
zisi bulunup istihsal vasıtaları eksik olan çift
çilerden muhtaç bulunanlara kuruluş, onarma 
ve çevirme sermayesi, canlı ve cansız demirbaş 
vermek; 

e) Yurt topraklarının sürekli olarak işlen
mesini sağlamak. 

BAŞKAN — Maddenin esas metni hakkında 
soz istiyen var mı? (Yok sesleri) 

Birinci maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Birinci madde kabul 
olundu. 

Madde 2. — Arazide ekim, dikim, bakım ve 
yetiştirme yolları ile nebat, hayvan veya hay
van mahsulleri istihsalinde bulunmaya veya bu 
mahsullerin yetiştiricileri tarafından işlenip de

ğerlendirilmesine çiftçilik ve bu işleri devamlı 
olarak yapanlara çiftçi denir. 

Bu kanuna göre tarım işçisinden maksat: 
Kendisinin veya ailesinin hiç arazisi olmayıp da 
en az üç yıldan beri muayyen bir bölgede yer
leşmiş ve bir ücret veya dovşirilecek semere ve
ya hasılatın bir hissesi mukabilinde devamlı ola
rak bedenen çalışanlardır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz istiyen 
var mı? Söz istiyen yok. Maddeyi oyunuza su
nuyorum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
olundu. 

Madde fi. — Arazi mülklerj yüz ölçüsü bakı
mından küçük, orta ve büyük arazi olmak üze
re üç boya ayrılır. 

Küçük arazi, 500 dönüme kadar olan arazi
dir. 
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Orta arazi, 501 dönümden 5 000 dönüme ka

dar olan arazidir. 
Büyük arazi, 5 000 dönümü gecen arazidir. 
Arazinin boylara ayrılışında nerede olursa 

olsun bir kişiye ait bütün arazinin tutarı hesap
lanır. 

Müşterek arazi mülkiyetinde her kişiye ait 
hisse ayrı ayrı hesap edilir. 

İştirak halinde tasarruf edilen arazi 11 nci 
maddede; yazılı ilânın yapılmasından itibaren 
bir aylık süre içinde hisseliler tarafından müş
terek mülkiyete çevrilmemişse, yalnız o arazi 
üzerindeki iştirak halindeki mülkiyet kendili
ğinden kalkar ve bulunacak hisse miktarlarına 
göre müşterek mülkiyet teessüs eder. ilgililerin 
bu suretle bulunacak hisse miktarları hakkında 
25 nci ve 2G ncı maddelere göre itiraz hakları 
mahfuzdur. 

PİMİN SOYSAL Maraş) — Efendim bu mad
dede küçük arazi beş yüz dönüme kadar olan 
arazidir, orta arazi beş yüz bir dönümden beş 
bin dönüme kadar olan arazidir, büyük arazi de 
beş bin dönümü geçen arazidir deniyor. 

Sayın Bakanın izahatı arasında bilhassa or
ta araziyi müdafaa ettiklerini gördüm. Yani 
memlekette, bu orta işletmeyi ilerletmeyi 
ve bunlar azlık ifade ettiğinden dola
yı açındıklarını ve bu işin geliştirilmesi
ni söylediklerini. dinledik. Bu meyan-
da arazi parçalanmasından da bahis buyur
dular ve çeşitli memleketler saydılar. Savyet 
Rusyada da arazi parçalanmasından bahsettiler'. 
Sovyet Rusya'da arazi, parçalanması yoktur. Bi
lâkis Sovyet Rusya'da arazi toplanması yardır. 
Orada Kolhozlar nıolhozlar vardır. Bu iş de bi
zi alâkadar etmez. Zaten Toprak Kanunu vesi
lesiyle muhtelif zamanlarda bu konu etrafında 
birçok şeyler söylemiştir. Halbuki bu kanunu 
çıkarmaktan maksat, toprak mülkiyetini tarsiıı 
etmektir. Bu mülkiyetin vatandaşın kalbinde 
sevgisini yaratarak o sevgiyi yerleştirmektir. 
Sovyet Rusya'da bir arazi parçalanması mev-
zuubahit",' olmadığı gibi, bizim işimizle de bir 
alâkası yoktur. Bunu kaydettikten sonra, kü
çük arazi 500 dönüme kadardır. Orta arazi de 
501 den 5000 e kadardır. Bunun böyle olmasını 
hangi ölçüye ve kriteryuma dayanarak söyle
mişlerdir. Kendilerinin ifade ettikleri gibi, Ka
radeniz de küçük işletme ve orta addettiğimiz 
arazi 50 veya, 100 dönümü, geçmiyeceği vakıdır. 
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| Bu. rakamları hangi esasa göre vermişlerdir': 
i Osmanlı İmparatorluğu zamanında 1274 tarihli 
I Arazi. Kanunnamesi vardır. Bu ölçüleri başka 

şekilde kullanmışlardır. Bu. ölçü küçük işletme
de 500, orta işletmede 5000 e kadar, büyük iş
letmede 5000 den yukarı olan arazidir dermek, 

! o zaman, işin rengi değişir. Realite deyip duru-
I yoruz, memleket realitesiyle bunun alâkası yok

tu ı\ Memleket realitesinde küçük işletmenin 
i elindeki arazi nispeti hepimizce malûmdur. Or

ta işletme; elli dönümden, yüz ilâ üç yüz dönü
mü geçmez. Büyük işletme mevzuunu koruma 
bakımından bu rakamların kabartılmasmın doğ
ru olacağına bendeniz kani değilim. Diğer ta
raftan bu maddede müşterek arazi mülkiyetin
de her kişiye ait hisse ayrı ayrı hesap edilir gi-
gi bir fıkra vardır. Bu fıkra bu maddelerin tat
bikim haylice güçleştirecek fıkradır. Yüksek 
Meclisin nazari dikkatini celbederim. 

BAŞKAN --. ismail Hakkı Çevik. 
İSMAİL HAKKI ÇEVıK (Eskişehir) 

Efendim, bu. madde müşterek mülkiyetle işti
rak halindeki mülkiyetten bahis vardır. Arazi
nin sahipleri, kendi, arzulariyle, iştirak halinde
ki mülkiyeti müşterek mülkiyete kalbetmedik-
leri takdirde kanun, otomatikrrıan bunu müşte
rek mülkiyete kalbediyor. Fakat arkadaşlar de
diler ki : Kanunu Medeni hükmüne göre bir 
gayrimenkulun sicildeki hükmünü tashih et
mek, mutlaka hâkimin hükmüne tâbidir. Bu böy
le olunca, bu. maddenin işliyebilmesi için bu 
maddeye bir fıkra ilâve etmek lâzımdır: Bu 
madde mucibince otomatikman müşterek mül
kiyete intikal, etmiş olan gayrimenkullerin, Ta
rım Bakanlığından verilecek müzekkere üzerine, 
Tapı? İdaresince kaydı tashih edilir, demek lâ
zımdır. Yoksa madde, başka türlü işlemez. 

FEİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) -
Amelî, pratik ve çok doğrudur. 

TARIM BAKANI CAVlT ORAL (Seyhan) 
— Emin Soysal arkadaşımın, Sovyet Rusya zi
raat! hakkındaki sözümü alıp da böyle konuş
masına hayret ettim doğrusu. Ben ziraatte kü-

i çük, orta ve büyük işletmelerin mâna ve mahi 
j yetini izah ederken, Komünist rejimde; arazi

nin ne şekilde parçalandığını ve bunların nasd 
bir araya getirildiğini ifade etmiş bulundum. 
Yoksa bizi hiç, alâkadar etmez. 

Buradaki 6 ncı maddeye gelince, eskiden ol
duğu gibi burada da aynen muhafaza edilraiş-
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tir. Hiç bir şey ilâve edilmiş değildir. Bu hü- | 
küm eski kanunda da vardır. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDÜR- | 
RAHMAN KONUK (Bursa) — Arkadaşlar; ka- I 
nunun eksik taraflarından biri de bu altıncı 
maddenin sonuna eklenen fıkra idi. iştirak ha
linde mülkiyet hallerinde ne yapılacağı madde
nin esasında bulunmadığı için Komisyonumu/ ı 
tarafından bu ilâve yapılmıştır. 

Şimdi arkadaşımızın buyurduğu mütalâa sı. ı 
esasa dayanmaktadır. Tapuda iştirak halinde 
mülkiyet olarak kaydedilmiş yerlerin kamulaş
tırılmasının yapılabilmesi için bu hususun da 
belli olması gerekti. Komisyonumuz arkadaşı
mızın bu teklifini bir eksikliği tamamlar mahi
yette kabul etmektedir. Bu itibarla arkadaşı
mızın tekliflerini esas itibariyle kabul et t i ' \ 
formülünü beraber mütalâa edebiliriz. 

BAŞKAN — önerge verecek misiniz? 
İSMAİL HAKKI ÇEVİK (Eskişehir) - - Tak 

rir vermeye lüzum yoktur. Kabul ediyorlarsa 
Komisyon maddeye ilâve etsin. 

BAŞKAN — Komisyon, eklenmesi istenen 
fıkra nedir? Neyi istiyorsunuz"? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDÜl>-
BAHMAN KONUK (Bursa) — Arkadaşımı/ 
yazılı bir teklif yaparlarsa... 

BAŞKAN —• İsmail Hakkı Çevik, önerge ve
riyor musunuz? 

İSMAİL HAKKI ÇEVİK (Eskişehir) — Ya
zıyorum, bir dakika, 

Yüksek Başkanlığa 
Bu suretle müşterek mülkiyete inkılâp eden 

gayrimenkuller için bildirişe göre tapu kayıt 
lan düzeltilir. 

Eskişehir 
İ. H. Çevik 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDÜR-

RAHMAN KONUK (Bursa) — Muvafakat edi-
yourz, maddenin sonuna eklenecektir. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — «İnkılabeden» 
yerine «çevrilen» diyelim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HULKT j 
KARAGÜLLE (Konya) - - «Çevrilen» olma'-. 
çünkü kendi kendisine, otomatik olarak müşte
rek mülkiyete inkılâp eder. Mekanizma böyle | 
kurulmuştur, ehemmiyeti de bu noktadadır. Bu J 
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nokta şu şekilde tecelli ettikten sonra, tapu me
muru tescil etmezse ne olur dediler... 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) -
Maddede «eevrilmemişse» yazılıdır. 

BAŞKAN — Çevrilen irade ile olur, burada
ki gayriira'di bir harekettir. 

İsmail Hakkı Çevik'in önergesindeki fıkra
yı sona eklemek suretiyle maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul olunmuştur. 

Madde 7. — Bu kanunda arazi işletilme 
"sinden maksat, türlü kültür arazisinin bo? 
bırakılmayıp tabiî ve mahallî, şartlara göre 
ekim, bakım, yetiştirme yolları ile nebat, hay
van mahsulleri istihsali suretiyle değerlendiril 
mesidir. 

Dinlendirme, nadas, askerlik ve belgelendi
rilmiş uzun hastalık gibi makbul bir özür olmak
sızın üst üste üç yıl birinci fıkra hükmüne göre 
değerlendirilmiyen arazi işlenmiyor sayılır. 

Arazinin işlenip işlenmediğini Tarım Bakan
lığı belli eder. Bu karara karşı arazi sahibinin 
Bakanlığa itiraz veya idari kaza mercilerine dâ
va hakkı mahfuzdur. 

ALI KEMAL YİĞİTOLU (Amasya) — Sa
yın.arkadaşlarım: bu maddenin tedvininden mak
sat evvelâ arazinin işletilmesinin şartlarını tâ
yindir. Çünkü aşağıdaki maddelerde işlenmiyor 
arazi istimlâke tâbi tutulacaktır. 

Ancak burada tadil yapılırken komisyonlar 
tarafından, eski kanunda mevcut olan (İktisadi-
lik) kelimesi tayyedilmiştir. Orada; «Bu kanun-, 
da, arazinin işletilmesinden maksat, türlü kül
tür arazisinin boş bırakılmayıp tabiî ve mahal1; 
şartlara göre ekim, dikim, bakım, yetiştirme yol
ları ile iktisadi şekilde nebat, hayvan veya hay
van mahsulleri suretinde değerlendirilmesi.» de
nilmekte idi. Böylece arazinin yarayışlı olduğu 
kültür nevinde kullanılması sağlanmak istenmiş
tir. Halbuki bu kayıt kaldırılmakla beraber aynı 
zamanda kültür nevilerini tarif eden maddeyi de 
beraber kaldırmıştır. 

îktsadi şekilde ibaresini maddeye koymayı 
kabul ettiğiniz takdirde aşağıda ayrıca kaldırıl
mış olan işletme nevi erini de yeniden ihya etmek 
ieabedecektir.. 

Bundan başka bu maddenin ikinci fıkrasın
da. dinlendirme ve nadastan bahsedilmekte ve 
binaenaleyh dinlendirme ve nadas arazinin işleu-
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nıesi iyin bir kıstas olarak kabul edilmektedir. I 
Halbuki l)iı, ekim, dddnı v-e sürüm ilerisinde bi
zatihi mevcuttur. Bunun üzerinde kanunun tü
mü görüşülürken mâruzât ta bulunmuştum. Bu 
itibarla komisyon da kabul etliği takdirde dinlen 
dirine ve nadas kelimelerini buradan çıkaralım, j 
F ık ray ı ; 

«Askerlik ve belgelendirilmiş uzun hastalık gibi 
makbul bir hastalık olmaksızın üç yıi birinci fık
raya göre değerlen*liriInıiyen arazi» diyelim. 

Bu hususta bir t akr i r hazırladım, Başkanlığa 
sunuyorum, takdir yüksek heyetinizindir. * 

BAŞKAN — Emin Soysal 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim, sayın 

Yiğit oğlu a rkadaş ımın Filerine ben de iş t i rak 
ediyorum. Bu maddenin ikinci f ıkrasında din
lendirme, nadas kelimeleri vardır . Eğer dinlen
dirme ve nadas kelimelerini burada b ı rakacak 
olursak hiçbir araziyi Ziraat Vekâletinin istim
lâk etmesine imkân kalmaz. Dinlendirmeye' biz
de bor bırakma derler. Nadasa bâzı yerlerde herk 
derler. Nadasta, tarla bir sene sürülür , boş 
kalır , o tunu filân temizler, ikinci sene eker. 

Şimdi dinlendirme deyince ekmez, olduğu 
gibi bırakırız. Biz buna bor diniz. Biz bu sene 
araziyi boş bı rakıyoruz, çünkü dinlendir iyoruz, 
efendim. İkinci sene de sorduk, d inlendir iyoruz 
efendim, diyecektir . Üçüncü sene de aynı ceva
bı alacağız. Onuncu sene de sorsak dinlendiriyo
ruz, diye cevap verecektir . Binaenaleyh bu mad
dede1. bu kanunla varacağımız hedefi or tadan 
kaldırabi l i r . (Nadas) ve (dinlendirme) kelime- ı 
lerinin bu f ık radan çıkması yer inde olur kanaa
t indeyim. Y u k a r d a birinci maddede teshil etti
ğimiz gayelere u laşacaksak alelusul bu kelime
lerin çıkarılması şar t t ı r . Hak ika ten toprak tev
zi edeceksek, i lerde tevzi ve taksimde, arazi ali]) 
vermede bir hayli gürü l tü le r i mucip olacak hu 
iki kelimenin bu radan suret i kat iyede çıkarıl
ması lâzımdır.. 

YAŞAR ÖZEY (Manisa) — Söz ist iyorum. 
BAŞKAN — Komisyon namına ise buyurun . 
TARIM KOMİSYONU SÖZOÜSÜ YAŞAR 

ÖZEY (Manisa) — Efendim, bizim ziraat siste
mimiz esasen dinlendirmeye dayanmak tad ı r . Or
ta Anadolu ziraat i doğrudan doğruya dinlendi r-

" sistemi ile devam etmektedir. Araziyi din len
fi irmek suret iyledir ki arazinin ziraat kabiliye
t ini koruyoruz. Dinlendirmeyi o r tadan kaldıra- I 
cak olursak top rak kuvvetsiz bir halde kalacak- j 
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t ır . Dinlendirmekten maksadımız toprağa kuv
vet temin e tmekt i r . Ben çok temenni ederim ki, 
ziraatimizde dinlendirme sistemi kalksın. Bu
günkü şar t lar bilhassa Orta-Anadolu 'da dinlen
dirmeyi icabet t i rmektedir . Ziraat in iki sistemi 
vardır . Ekstansif ziraat , entansif ziraat . Bizim 
ziraat sistemimiz ekstensiftir, çok yerlerimizde 
dinlendirmeye dayanmaktad ı r . 

Sayın arkadaş ımın dediği gibi, d inlendirme 
birkaç sene olabilir. Hat tâ dün te reddüt ett im, 
enst i tüye sordum, altı seneye k a d a r dinlendiri
len yerlerden bahsett i ler . 

Ben de ziraat hoealar ındanım. Daima ki tap
larımızda bunları misal getiririz. Üç, sene ka t î 
olarak dinlendirme hadd i kabu l edilemezse, bu 
şekilde birçok çiftçileri bâzı zarure t ler dolayı-
siyle bir takım külfetlere sevketmiş oluruz. 

Ook rica ederim a rkadaş la r ımdan bunun üze
rinde ısrar etmesinler. Üç sene beş sene de olur. 

Ali Kemal Y'^ğitoğlu arkadaşım diyor lar ki, 
bu şekilde toprak ka lmıyacakt ı r . Buna hayre t 
ediyorum. Maddenin aşağısını lütfen okusunlar . 
Bu durumu Tar ım Bakanl ığı tesbit ediyor. Din
lendirmeyi suiistimal ederse altındaki fıkra ile 
Tarım Bakanlığınca önlenebilecektir . Çok rica 
ederim, ziraat sistemimizin icabı olan dinlendir
me kelimesinin üzerinde arkadaşlar ımız hassas 
bulunmasınlar . Doğrudan doğruya dinlendirme 
olursa, şöyle yapar , böyle .yapar, topraksıza top
rak kalmaz gibi bS>- uıâna çıkarmasınlar . 

ALİ KEMAL Y h", ıTOfîLU (Amasya) - - ik
tisadi kelimesinin ilâve edilip edilmemesine Ta
lanı Komisyonu ne diyor? 'kincisi de, nadasa ne 
buyııi 'uluyor? 

TAKIM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YAŞAR 
ÖZEY (Manisa) - - Nadas bir nevi işliyerck din
lendirmedir. Bizde z i raat te işliyerek dinlendir
meye nadas dendiği gibi ekilecek toprağa nadas 
denir. Aradaki fark budur . Onun için ihtisas 
komisyonunuz her ikisini de beraber koymuştur . 

EMİN SOYSAL (Maraş) - - Müsaade eder
seniz bir sual soracağım. Bir defa nadas ara
zinin terkedildiği mânasına olmaz. N a d a s ; 
arazi işleniyor demekt i r . Aşağıda, arazi işlen
miyor kaydı vardır . Bu maddenin nadasla mü
nasebeti yoktur . Nadas ; arazinin bizzat çiftçi 
tarafımdan işlendiğini t azammun eder. Dinlen
dirme meselesinde tar lanın heyeti umum iyesi 
mânası çıkıyor. Bütün arazinin heyeti umu-
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mıiyesiııîn kaçta kaçı nispetiııdedir? Biz diyo
ruz ki, dinlendirme şekli üç beş on sene olursa 
Tarım Bakanlığı her müdahale ettiği zaman, 
araziyi dinlendiriyorum, diye kargısına çıkar. 

TARIM Ko. SÖZCÜSÜ YAŞAR ÖZEY 
(Manisa) — Efendim, hali üzerine terkedilmiş 
araziye bizde keleme derler. Biz burada, ziraat 
edilen arazinin dinlendirilmesin] kastediyoruz. 
Bu dinlendirmeyi ieabettiren. memleketin ziraat 
sistemidir. Ziraat yapılan ao'azi, dinlendirilince 
kuvvet alır. Maalesef kimyevi gübre kullana-
ınıypruî?, hayvan gübresini de yakacak olarak 
kullanıyoruz. Şu halde toprağın kuvveti ne su
retle iade edilecek:'? Şüphesiz dinlendirmekle. 

Bir de, a.raziyi dinlendirmekle birtakım has
talıklar ve haşerata karşı mücadele imkânı sağ
lanmış olur. Kuru ziraatte toprakta su birik
tirilmesi için de dinlendirme yapılır. 

ALÎ RIZA ESEN (Siird) — Efendiler, bey
ler! eski kanunda bir arazi üç sene işlenmedi mi, 
derhal halka verilirdi. Şimdi bir yeni kanun 
çıkarıyoruz, köylüye arazi vereceğiz diyoruz ve 
arkasından nadastı, dinlendirme idi diye dört 
sene işlenmeden bırakılmasına göz yumuyoruz. 
kabil değil, bu suretle kimseye bir dönüm arazi 
veremeyiz. (Bravo Ali Bey sesleri), (Gülüşme
ler). 

İcardan bahsettiler, apartmandan bahsetti
ler, bu başka şeydir. Bunun bir mikyası var
dır, bunu bilmek lâzımdır. Hocam, burada 
edebiyat yapmayınız. Eğer ki, bu 16 milyon 
halkı bir an evvel topraklandırmazsak, olmaz. 
bu suretle de bu işin içinden çıkılmaz. Bu bir 
inkılâptır, edebiyatın burada yeri yoktur ho
cam! Hoca kendisi de bilir ki, eski kanun" ol
saydı bu iş daha kolay olurdu. Bu kanun iş
leri biraz daha zorlaştırıyor. (Gürültüler). Böyle 
şey olmaz, kabul etmem. 

NECATİ ERDEM (Muğla) — Efendim ; şu 
kanuna fr'öre işlenmemiş arazi, sahibinin ihtiya
cından hariç addedilir. Bir kimse üç sene 
müddetle arazisini işlemezse, bu kanunun an
layışına göre, kamulaştırmaya tâbi tut ulur ve 
ihtiyacı olanlara verilir. 

Fakat istimlâki yapabilmek için bu arazinin 
üç sene terkedilmesi lâzım. Acaba üç sene ter
kedilmiş olması bir mazeret dolayısiyle mi yok
sa, sahibinin araziden müstağni bulunmasından 
mı neşet etmiştir? Kanun bunu düşünmüştür. 
Eğer sahibi tarlasını nadas etmişse, nadas et

tiği sene hesaba katılmaz. Nadas ettiği seneyi 
takip eden sene, ertesi senesinden itibaren üç 
sene işletmezse ozaman istimlâk edilir. Yok, 
arazinin dinlenmeye ihtiyacı varsa ve bir sene 
dinlenmişse bu dinlendirme müddetinde arazi 
işletilmemiş sayılmaz. Dinlendirme müddetinin 
ertesi senesinden itibaren 3 sene hesap edilir ve 
işletilmezse istimlâki cihetine gidilir. Esas ola
rak bu düşünülür. Yoksa vazıı kanun bir tar
lanın üç sene nadas edileceğini, üç sene dinlen
dirileceğim ifade etmiyor. Endişeye lüzum yok. 
Hiç şüphe yok ki, tarlalar nadasa muhtaçtır. Na
dasla meşgul bir adam tarlasını işlemiş demek
tir. Bu itibarla nadas ettiği seneyi işlememiş 
addetmek doğru olmaz. Nadas ettiği senenin 
ertesi senesinden itibaren 3 sene araziyi terket-
mişse, bu arazi işlenmemiş sayılır. Nadas ettiği 
sene, arazi işlenmiş demektir. Kanun bunu dü
şünür. 

İki sene arazi dinlenmeye muhtaç imiş, din
lendirilmiş. Bu, işletilmemiş sayılmaz. Ne
den? Mazerete müstenit, tarlanın bilmem neye 
ihtiyacı varda ondan. Yoksa tarlaya ihtiyacı ol
madığından değil. Binaenaleyh, dinlenme süre
leri hesaba katılarak bunu takip eden seneden 
itibaren üç sene işlenmemiş ise ozaman istimlâk 
edilir. Çok mâkuldür. Binaenaleyh, burada en
dişeye lüzum yoktur. 

EMİN SOYSAL (Maraş) —Efendim; sayın 
sözcü izahatları arasında nadas kelimesini pas 
geçtiler, yani temas etmediler, demek istiyorum 
Nadas; arazinin işletilmesini tazammum eder, iş
letilmektedir demektir, nadası buraya koymı-
ya bile lüzum yoktur. Tarlayı nadas yapma, 
otunu ayıklama, korizmasını yapma, bunların 
cümlesi arazinin işletilmesi demektir. Keza ara
zinin dinlenmesi de aynı şeyi tazammun eder. 
Çünkü tarlasına kuvvet iktisap ettiriyordu. Ora
ya kadar gitmiyelim ama nadas kelimesi burada 
hiç yeri yoktur. Dinlendirme nevine gelince 
bunun için 5 - 1 0 sene olamaz arkadaşlar, bu 
maddeleri zannederim, yeni tetvin etmiyoruz, 
müsaade ederseniz size 1274 tarihli Kanunun bir 
maddesini okuyayım. 

«Madde 7ü. — Bir kimse arazisini alette.vali 
iki sene bilâ özür terk ve tatil eyledikten sonra 
ahara fariğ oldvJÎ'.Um veyahut fevt olup da ol 
arazi evlâdına veya babasına veya anasına inti
kal eyledikte mefruğunileh veyahut işbu hakkı 
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intikale nail olanlar dahi ol kimsenin tat i l ini 
takiben Mı- veya iki sene bilâ özür tati l ederlerse 
ol arazi müs tahakı tapu olamaz.» 

1274 tar ihl i Arazi Nizamnamesinde böyle de 
irilmektedir. Yani im bizim için yeni bir mad
de değildir. 

Şimdi ecdadımızın düşündüğü bu meseleyi 
öyle kaçamak bir suret te , dinlenme, nadas bun
lar işi güçleştirir . Binaenaleyh nadas kelimesi
ni suret i ka t iyede çıkarmalı , dinlenmenin d( 
nispetini tâyin el m ek mecburiyetindeyiz. (Jif'tçi 
arazisinin kaçta kaçını dinlendirecekti i •'. Yer 
var ki, ikide birini, yov varki üçte birini din
lendirmek zarure t indedir . Faka t tabiî toptan 
arazi dinlendiri lmez. Onun için bir nispetin 'bu
lunması lâzımdır. 

YASFI OEROBK U ' r f a ) - - Muhterem ar
kadaşlar , Nadasla, dinlendirme işi bozar buyur
dular , f'iHiin Soysal arkadaşımız. Bunlar ayrı 
ayr ı şeylerdir . İkisini de kanunda zikredersek 
faydalı olur. Nadas toprağa tohum ekmek için 
1 o]ırağı hazırlamak, demekt i r . 

Dinlendirme, nadas toprağın, kuvvei inbati-
yesini .artırmak için bırakmak demekti r . Şimdi 
memleketin top rak la r ım bir çeşit addetmek 
doğru değildir . Memleketin kuvvei inbatiyesi 
her toprak ta , her n ımtakada ve- her bölgede çe
şitlidir. Toprağın verimini \re durumunu göz 
önüne abnak h'/.ıiüd'r. Verimli olmayan. hölge-
ler vardır . Binaenaleyh kanunda ondama dinleu-
dirmeyi. mutlak bir mazeret kaim! etmek zo-
rundayr / . Sermayenin iradı ne d ir? Toprağa 
tohum ekeceksin, onun va 
dört ıb'i'a süreceksin, hu 
mahsul nasıl al ınır? 

TARHI İT SÖZ*'ÜST 
nisa) ---• Arkadaşım İL'T'' 
Kaunundan bahsettik1 

raa t te vazivetler değişmişi ir. 

Tlat :Ui ka!du'a."ak;uı 
eimadur; tak?b:T 

YASAR ÖZMY (A5; 
> senesine ait Ar;:; 

Zaman değism'Ti r . Z 
Tada s uzeriiK 

d u r u y o r l a r : işliyerck dinlendirmek usulüne de 
nadas denmektedir . Köylüler nadasım vardı r , 
ekilecek arazisi vardır demekti r . Madasın mut
lak, hemen o sene ekilmesi şart değildir, ister
seniz buraya bâzı kay ı t la r koyalım : Teknik se
beplerdim diyelim, yahut ihtiyacın, doğu rduğu 
sebeplerden diyelim. Uakat dinlendirmeyi or
tadan. kaldırmayalım, bir takım zorlukdara mey
dan verir. 

EMİN SOYSAL (Maraş.) — Bir sual. 
Nadas, tar layı işlemek midir, değil inidir? 

TA HIM K. SÖZCÜSÜ YASAK ÖZfTY (Devam
la) - Nadas da bir çeşit toprağı işl iyerek din
lendirme demekt i r . 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDUR-
R, A HM AN KONUK (Bursa) — Mesele o k a d a r 
kar ış ık değildir . Zannedi ld iğ inden çok daha ba
sitt ir . fşi de zirai t ekn ik t a ra f ına dökmeye de 
lüzum yoktur . İzin verin bir dakika , izah ede
yim. 

Kanunun m e r ' i maddesinde der ki , makbul 
bir sebep olmaksızın üs tüs te üç yıl sürüm, ekim, 
dikim yapı lmamış yer işlenmiyor sayılır. 

Diğer birçok k a n u n l a r d a da, hat ı r lars ınız , 
mâkul, makbul bir sebep olmaksızın diye eşhas 
lehine kabul edilmiş hükümler vard ı r . Mücbir 
sebepler t ah t ında bir işi y a p m a m a özür mahi
yet inde olmak üzere mut l ak bir h ü k ü m d e n müs
tesna tu tu lmuş tu r . O vaki t vazıı k a n u n düşün
müştü; ' ; ana kanun l a rda Medeni Kanunda , 
Borçlar Kanununda mücbir sebep, makbul 
sebep kabul edilmiştir. Maddenin asl ında da 
vardır , dükündük ; mâkul sebebi t akd i r e mi bı
rakalım ta tb ika t t a , yoksa «gibi» diyelim ve bir 
örnek vermek suret iyle ta tb ika tç ı la r ın önüne 
bir ışık mı verelim ? 

Arkadaş la r maddeden bunu çıkarırsanız, 
bunların hepsini ç ıkar ı rsanız yine makbul se
bepler dolayısiyle işlenmiyen arazi ka lacakt ı r . 
Ta tb ika t ta dinlendirme de makbul sebep sayıla
cağı için aayet tabiî olarak, yüne maksa t hâsıl 
olmuş olacaktır . Ta tb ika t ı ko laylaş t ı rmak için 
ve diğer kanunlarda- daima t ak ip ettiğimiz bir 
şekilde hastal ık gibi, askerl ik gibi, bilmem ne 
gibi ; burada da yapılan değişiklik bundan iba
ret t i r . İs t i rham ederim. (lit\ve reye sesleri) . 

BAŞKAN -•- Ahmet Bozbay. 

A 11 MET BOZBAY (Kütahya ) - E tendim, 
I en işin esasını b ı rak ıp da bu dinlenme mevzu
unda bu kadar meşgul olmanın mânasını anlı
ya madun. Toprak, çiftçinin geçim vasıtasıdır. 
ffepiniz bunu bilir ve t akd i r edersiniz. öy]e, 
çiftçiler va rd ı r ki, d inlendirme ne demek, bir 
smmde iki mahsul a lmak için çalışır. Bu da 
toprağın kuvvei inbatiyesi ile ölçülür. Toprağı
na, güvenen adam her sene eker, güzün mahsulü 
alınca da tekra r eker ve ikinci mahsulü yetiş
t irmek ister. Pak a t dinlendiri lecek t o p r a k da 
Tellendiril ir . B u n u n için bir had koymanın ben
ce bir mânası yoktur . Ben çiftçiyim t a r l amdan 
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50 kilo, 100 kilo, beş ton, 10 ton fazla .mahsul 
alıp ona göre fazla menfaat temin etmek peşin
de koşarım, öyle tarlalar vardır ki, her sene 
ekilir, gübre atarsın, su kenarmdadır, böyle 
tarlalar her sene iki mahsul verir. Fakat bâzı 
yerler de vardır ki, icabında 10 sene de dinlen
dirirsin. Bunun için dinlendirmeye bir had ko
yarsak doğru olmaz, muvazaaya da gider. 

Yirmi dönüm arazim vardır, dinlendimeye 
bıraktım, gün korsak olmaz faraza beş sene gün 
koyduk. Ozaman ben muvazaa yaparım. İki kile 
buğday feda ederim, işte tarlamda ekin vardır 
derim. Onun için bu! mevzu üzerinde fazla meş
gul olunmamasını rica ederim. 

EMİN SOSYAL (Maraş) — Bir noktayı tav
zih edeceğim. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Söylendi söy
lendiği kadar. Kâfidir. 

BAŞKAN — Tavzih edeceğim diyor, yeterlik 
önergesi de yoktur. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Dinlendirme ve 
nadas meselesi konuşulurken Sayın Sözcü Ya
şar Beyefendi ziraat hocasına ders verir gibi bir 
vaziyet takındılar, dediler. Böyle bir vaziyet 
yoktur. Biz dedik ki ; nadas arazinin işlenmesi
dir. Mademki işlenmemesi sebepleri zikredili
yor, nadas işleniyor demektir. Mazeret olmaz 
dedik. Bunu her hangi bir zata ders vermek 
şeklinde almadım. Diğer arkadaşlar kendi nök-
tai nazarlarında ısrar ediyorlar. Dinlendirme ve 
nadas meselesi burada bulundukça bu madde
nin yürümesine imkân yoktur. st 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Efendim, nadas 
meselesi hakkında arkadaşlar izahatta bulundu
lar. Sayın Ali Kemal Yiğitoğlu iktisadi şekilde 
işletme hakkındaki kaydın maddeye eklenmesi 
için talepte bulundular. Bu kayıt maddenin esa
sında mevcuttu, Bütçe Komisyonu çıkarttı. Bu 
çıkartılmanın mucip sebebini arzedeyim ona gö
re takdir buyurun : Bu kaydın mevcudiyetinin, 
çeşitli anlayışlara yol açacağını Bütçe Komis
yonu hesaba kattı. Aynı zamanda her yerin ik
tisadi icabı her hangi bir zeriyatın iktisadi olup 
olmadığı bakımından farklı anlayışlara sebep 
olacağı gibi memurlar arasında da bu yere buğ
day ekileceğine pamuk ekilseydi yahut da su
sam ekilseydi daha iktisadi olmaz mı idi gibi 
bölgeler, şahıslar hattâ seneler bakımından, bu 
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! sene susam ekilirse iktisadi olur diğer bir sene 
! başka bir şey ekilirse daha iktisadi olur gibi şa-
< hışlar, bölgeler ve seneler değiştikçe çeşitli tak-
J kürlere yol açacağı düşünülerek bu mahzurun-
I dan dolayı Bütçe Komisyonu maddeden bu kay

dın çıkarılmasını musip gördü. Takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

ALÎ KEMAL YİGÎTOĞLU (Amasya) — 
İktisadi şekilde, tâbirini Bütçe Komisyonu mu 

| yoksa Tarım Komisyonu mu çıkardı? 
| BÜTÇE KOMİSYONU AÜINx\ MUZAFFER 
I AKALİN (Devamla) — Bütçe Komisyonu çı

kardı. 
j ALÎ KEMAL YİĞİTOĞLU (Amasya) — 
ı Hayır daha evvel çıkarıldı. 
I BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MUZAFFER 
I AKALIN (Devamla) — Bütçe Komisyonuna 

madde, bu kayıt mevcut olduğu halde geldi. 
İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — 

Efendim, hakikaten maddede benim de kavrı-
yamadığım bâzı noktalar var. Dinlendirme, na
das, askerlik ve hastalık.. Bunların hepsi ma
zerettir. Bir kere dinlendirme mazeret sayılsın, 
fakat nadas hakikaten mazeret değildir, Nadas, 
ekilmek için yapılır ve mütaakiben de ekilir, 
eğer hakiki nadas yapılmışsa boş bırakılmaz. 
İki sene bekletir, üçüncü sene nadas yapar, ve 
eker burasını anlarım. Fakat üçüncü sene de 
bekletir, nadası dördüncü sene yaparsa tarlayı 
beşinci sene mi ekecektir1? Veyahut birinci se
nede nadas yaparsa bir üçüncü seneye daha mı 
hak kazanacak? 

Diğer bir nokta daha var, üç sene dinlen
dirdi, dördüncü sene askerliğe gitti, ondan son
ra iki sene daha beklemek suretiyle müddet al
tı seneye mi çıkacak? Bunu tavzih etmek lâzım
dır. Tekrar arzediyorunı. 3 sene dinlendirildik
ten sonra 4 ncü sene askere giderse ne olacak
tır? O da mazeret sayılırsa o vakit altı seneye 
baliğ olabilir. Bu itibarla madde tavzihe muh-
taçtıv. 

(Reye reye sesleri) 

Yüksek Başkanlığa 

Şifahen ar/ettiğim sebeplere binaen. I - 4 ncü 
maddede belirttiğim yerlere «İkHsadi şoki'de» 
ibaresinin, ilâvesini, 

l İT - Ayni maddenin 2 nci fıkrasındaki «Din-
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lendirme nadas» kelimelerinin tayyını arz ve 
teklif eylerim. 

Amasya Milletvekili 
A. K. Yiğitoğlu 

BAŞKAN -•• Önerge iki. kısım ihtiva ediyor. 
Evvelâ birinci kısmı oya sunacağım. Nazarı dik
kate alanlar.. Alnııyanlar.. Nazarı dikkate alııı-
mamıştu'. 

İkinci kısmı nazarı dikkate alanlar.. Almı-
yanlaı*.. Nazarı dikkate alınmamışı w. 

Yüksek Başkan!ığa 
Arzettiğim sebeplerle 4 neü maddeden Nadas 

kelimesinin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Maraş Milletvekili 

Emin Soysal 

BAŞKAN —• M m in. Soysal arkadaşımızın da 
önergesi bu mealdedir, oya sunuyorum. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Yalnız «nadas:* 
kelimesini oya koyunuz. 

BAŞKAN— Emin Soysal arkadaşımızın tek
lifini oya sunuyorum. Nazarı dikkate alanlar.. 
Almıyanlar.. Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza sürmüyorum. Kabul eden
ler.. Etrniyenler.. Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 1.1. — Bu kanunun Ki ncı maddesi 
uyarınca kamulaştırma, ve dağıtma işlerine baş
lanacak bölgelerde bu işlerin yapılacağı yer bel
li edilmek suretiyle bu iş o yerin bağlı olduğu 
il gazetesi ve mahallindeki diğer münasip ve mu
tat vasıtalarla ilân olunur. Yerlerinde bu i ânın 
yapılmış olduğu. Resmî Gazetede bir defa ve 
ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir'de çıkan bi
rer gazetede yayınlanır. Bu. gazetelerde yapıla
cak ilân Resmî Gazete ile yapılacak ilândan 
sonraya bırakılmaz. 

Resmi Gazete ile yayınlanma tarihinden baş-
lıyarak üç. ay içinde özel idareler, belediyeler, 
her çeşit vakıflar, köyleı ve hakiki yüz ölçüsü 
2000 dönümden fazla araziye sahip bulunan ger
çek kişilerle özel hukuk tüzel kişileri tasa r ruf-
karındaki her parça araziden sınırları belli ol
mayanların köşelerini o yerde tedariki mümkün 
vasıtalardan faydalanmak suretiyle belirtmek 
ve araziye ve üzerindeki yapı ve tesislere ait 
beyan kâğıtlarım, doldurup tasarruf belgeleri 
veya muhtarlarca onanmış suretleriyle birlikte 
Tarım Bakanlığınca yetkilendirilecek yerlere 
vermekle ödevlidirler. I 
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Müşterek veya iştirak halinde tasarruf edi

len arazide bu ödevi her hisse sahibi yapar 
Hisse sahiplerinden orada bulunımyan'arla kü
çüklere ve kısıtlılara ait arazinin belli edilmesi 
vı: beyan, kâğıtlarının verilmesi işi ile temsilci
leri ödevlidirler. 

Tasarruf belgeleri, olmıyanlar tasarruflarının 
dayandığı sebepleri, beyan kâğıtlarına yazarlar. 

Beyan kâğıtlarında tapuda yazılı miktarlar 
gösterilmekle beraber, arazinin gerçek yüz öl
çüsü buna uymuyorsa bilinen miktar; bilinmi
yorsa gerçeğe en. yakın tahmin olunan miktar 
yazılı/. 

Beyan, kâğıtlarının kendilerince bilinebilen. 
gerçeğe uygunluğu, muhtarlar tarafından ona-
n 11*. 

Bölge dışında, oturan arazi sahipleri beyan 
kâğıtlariyle eklerini oturdukları yerin en bü
yük mülkiye üstüne verirler. Mülkiye üstleri ve
rildiği tarihi belli ederek bunları vakit geçir
meksizin kanunun uygulanmasına başlanmış 
olan yerdeki yetkili yere verilmek üzere o ilin 
valisine gönderirler. 

ALÎ RIZA ARI (İstanbul) - - Arkadaşlar; 
bu maddenin ikinci fıkrasında «hakiki yüz ölçü
sü 2000 dönümden fazla araziye sahip bulunan 
gerçek kişilerle» denmektedir. Ben anlamak is
tiyorum : Bii' Toprak Kanunu yapacağız, bir kö
ye, bir yere gideceğiz; orada 2000 dönümden 
fazla olanlar beyanname vermeye mecburdur. 
Bunun faydası nedir? Bundan aşağı arazisi 
olanların vermemesindeki fayda nedir? Belki 
de bu adam Devlete ait bir araziyi fuzulen işgal 
etmişti. Bu şekilde acaba ne gibi bir fayda dü
şünmüştür de Komisyon bunu buraya koymuş
tur? Eski kanuna nazaran reform kanun diye 
meydana getirdiğimiz İni kamunla dahi zanne
derim ki istenilen maksat temin edilemiyeeek-
tir. 

Kaldı ki, 2000 dönüme kadar olan kısımlara 
bu kanunla yepyeni bir hüviyet ve imtiyaz ver
mek tasavvurunda isek o başka. Beyanname 
istemekle mülkünün 2000 dönümden az olanla
rın dahi belki arazi vermek zaruretinde kala
caklar da olabilir. Buradaki sebebi ben aniı-
y.ımadurı. Bumun tayyını rica ederim. Bu hu
susta bir de önerge takdim ediyorum. 

ADALET Ko. SÖZCÜSÜ ABRURRAHMAN 
KONUK (Bursa) — Arkadaşımız bu maddeye. 

i fazla ehemmiyet verdiler. Bu madde işin esas 
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prensipine taallûk eden bir madde değildir. | 
Maddenin güttüğü maksat hangi arazi nerede 
olabilir, bu arazi kime aittir? Bu, kamulaştırma 
yolunu açmak için bir ön tedbirdir. 16 ncı mad
dede iki bin dönüme kadar olan arazinin istim
lak dışında bırakılmasını kabul ettiğimiz için bu 
sebeple bu miktar arazi sahibinin arazilerinin 
yerini, hududunu ve sairesini beyannamesinde 
göstermemesi maksadı ile buraya konulmuştur. 

Fıkradan bunu çıkarmak doğru değildir. 
Esas prensipe taallûk etmiyen bir maddedir, 
maddenin aynen kabulünü rica ederim. 

(Kâfi sesleri, reye sesleri). 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Efendim, burada mevcut iki bin dönüm kaydi 
16 ncı maddede zikredilmiş olan hadde göre, ya
ni onun, mefruz bulunmasına göre konulmuştur. 
Halbuki o hususta henüz Meclis kararını bildir
memiştir. Binaenaleyh iki bin dönümün şimdi
den kabul edilmesi bizi adetâ bilâhara gelecek 
olan haddi de şimdiden kabul etmiş bir vaziyete 
düşürebilir. 

O itibarla komisyon müsaade etsin, 16 ncı 
madde görüşüldükten sonra, bu kabul edilecek 
miktarı o zaman koyalım. Zaten sözcünün fik
ri de o merkezdedir. 

BAŞKAN — İvedilik olmadığına göre ikinci 
görüşmesinde tashihi mümkündür. 

Ali Rıza Arı, önergenizde ısrar ediyor musu
nuz? 

ALÎ RIZA ARI (İstanbul) — Önergemin 
okunmasına ve oya konmasını rica ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebepler dolay isiyle 11 nci mad

denin 2 nci fıkrasından « hakiki yüz ölçüsü 
2000 bin dönümden fazla araziye sahip bulu
nan » ibaresinin çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul Milletvekili 
A. R. Arı 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum... Kabul eden
ler ... Kabul etmiyenler ... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13. — Beyan kâğıtlarının gerçeğe 
uygunluğunu yetkili yerler tasarruf belge ve 
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dayanakları üzerinde, yerinde inceler. Böylece 
özel kişilere ve Devlete ait arazi belli edilerek 
Devlete ait olanların bu belirtilişe göre tapuca 
tescili yapılır. 25 nci ve 26 ncı maddelerin hü
kümleri mahfuzdur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler ... Kabul etmiyenler ... Madde kabul 
olundu. 

Madde 14. — Arazisi olmıyan veya yetmiyen 
çiftçilere ve bu kanun gereğince topraklandırıl-
maları kabul edilenlere dağıtılmak üzere aşağı
da yazılı arazi, üzerinde zirai işletme ile ilgili 
yapı ve tesisleri ile birlikte, Tarım Bakanlığın
ca kamulaştırılır: 

a) Mülhak ve mazbut vakıfların tüzel ki
şilikleri namına Vakıflar Genel Müdürlüğü ve
ya mütevelliler tarafından tasarruf edilmekte 
bulunan bütün vakıf arazinin tamamı; 

b) Özel idare ve belediyelere ait olup da 
kamu hizmetlerinde kullanılmıyan arazi; 

e) Gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişi
lerine ait araziden beş bin dönümü geçen parça
ları; 

(Zirai Devlet kuruluşları ve müesseseleri 
arazisinin beş bin dönümden yukarı kısmı iş
lenmek şartiyle ve Bakanlar Kurulu kararı ile 
bu hükmün dışında bırakılabilir.) 

d) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra işlenmiyen arazi. 

Kamulaştırılan arazideki yapı ve tesislerden 
kahve, han, dükkân, değirmen ve fabrika gibi 
zirai işletme ile ilgili olmıyanlar; bağ ve bahçe
ler, zeytinlik ve palamutluklarla okalüptüs ve 
kavaklık gibi ağaçlıklar kamulaştırma dışında 
bırakılır. 

ALİ RIZA ESEN (Siird) — Bu maddenin 
bir fıkrasının 16 ncı maddenin (e) fıkrası ile alâ
kası vardır. Onu o vakit oya koymanızı rica ede
rim. 

BAŞKAN — Tashih icabederse ikinci görüş
mede tashih edeceğiz. 

Başka söz istiyen var mı Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Bu kanunun kamulaştırma hü
kümlerinin uygulanacağı ve dağıtımın yapılaca
ğı bölgeler Tarım Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulu karariyle belli edilir, Her ilçe 
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bir bölge sayılır, i ler bölgede yapılacak ilândan 
sonra o bölgede hemen kamulaştırma ve dağıt
ma işine başlanabilir. Gerekli ahvalde veya özel 
durumda bulunan iller bir bölge sayılabilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler-.. Etmiyeııler.. Madde kabul edil
miştir. 

Madde Ki. — Bu kanunun uygulandığı böl
gelerde dağıtma işlerine sekizinci madde gere
ğince Devlete ait arazi ile 14 ncü madde esasla
rına göre kamulaştırılacak araziden başlanır. Bu 
arazinin o9 ncu madde uyarınca ihtiyaca kâfi 
gelıııiyeceği anlaşıldığı takdirde gerçek kişilerle 
özel hukuk tüzel kişilerine ait orta arazinin ka
in ul aştrı 1 m asma gidilir. 

Sahibi tarafından işletilmiyen orta arazinin 
2 000 dönümden fazlası kamulaştırılabilir. Bu 
suretle kamulaştırma dışında kalan araziyi mal 
sahibi istediği şekilde işletebilir. 

Sahibi tarafından işletilen orta arazi kamıı-
laştırılamaz. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti
yen! eri okuyorum: Ahmet Remzi Yüregir, Mu
ammer Alakant, Ali Rıza Arı, Ali Rıza Esen. 

Ahmet Remzi Yüregir buyurun. 
AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 

Efendim, Cuma günkü konuşmamda arz ve işaret 
ettiğim üzere kanunun kamulaştırma kısmında 
meselenin ruhunu teşkil eden maddeye geldik. 
Bu da orta arazi sahiplerinin, yahut çiftlik sa
hiplerinin yani beş bin dönüm araziye sahip olan 
kimselerin kendi taraflarından işletilen arazinin 
kamulaştırılmıyacağı hakkındadır. Halbuki Hü
kümet teklifinde bir «düzenli» olarak kelimesi 
vardır. Bu, Tarım Kamisyonunda ve mütaakıp 
komisyonlarda çıkarılmış, tamamen serbest bir 
hale terkedilmiştir. Bu bakımdan beş bin dö
nüm araziye sahip olan orta çiftlik sahipleri dü
zenli, düzensiz işletiyor-, işletmiyor diye istim
lâkte ihtilâf olacak, bu bakımdan da topraksız 
halka toprak vermek imkânı kalmıyacaktı. 

Bendeniz dündenberi dinlediğim arkadaşlara 
göre bilhassa Tarım Komisyonu Sözcüsü arka
daşımın ifadesine nazaran, memlekette sazlık
lar kurutulacak, göller akıtılacak, bataklık
lar kurutulacak ve yüz binlerce, milyonlarca dö
nüm arazi hâsıl olacaktır. Bunlar da topraksız 
halkın ihtiyacına kâfi gelecektir demektir. 

TARIM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YAŞAR 

1950 O : 1 
ÖZEY (Manisa) — Öyle birşeyi Tarım Komis
yonu Sözcüsü söylememiştir. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Devamla) — 
Öyle bir şeyi zatı âliniz söylediniz, zabıtta var
dır. 

YAŞAR ÖZEY (Manisa) — Politika yapı
yorsunuz, Teessüf ederim. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Devamla) — 
Teessüfünüze teessüf ederim ve reddederim. Za
bıtta vardır. 

YAŞAR ÖZEY (Manisa) — Öyle birşey söy
lemedim. Başka yerlerde de söylemişsiniz. Te
vil yollu söylüyorsunuz. Teessüf ederim. Şimdi 
cevap vereceğim-

AHMET REMZİ YÜREGİR (Devamla) — 
Müsaaade buyurun. Gelin buradan konuşun. Ni
çin asabileşiyorsunuz? Sizin teessüfünüzü size iade 
ederim, reddederim. Nezahet dairesinde konu
şalım. Hocasınız, size hürmet ederim, ama ko
nuşurken de biraz nezaket kaidelerine göre ko
nuşmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Ahmet Bey, esasa geçiniz rica 
ederim, münakaşayı bırakınız Yaşar Bey. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Devamla) — 
Yine bugün Sayın Bakanı dinlerken de işittim 
ki, memleketteki Devlet arazisi fazlası ile top
raksız halka kâfi gelebiliyormuş. Bendeniz bu 
şekle nazaran bu Toprak Kanununun kamulaş
tırma maddelerinin hattâ tamamının tedvinine 
ihtiyaç görmüyorum. Madem ki, Devlet elinde 
arazi vardır, göller kurutulacak ve buradan çı
kan arazi de köylüye dağıtılacaktır ve bu da 
topraksızları tatmin edecektir, ohalde niçin 
arazi sahiplerini kuşkulandıracak bir kanunu 
yapalım ve niçin birtakım maddeler çıkaralım. 
Bendeniz bu bakımdan bu kanunun lüzumsuz 
olduğuna kaniim. Devlet, belediye ve Evkafa 
ait arazi topraksızları toprak sahibi kılmak için 
kâfi geliyor. Şu hale göre bu maddedeki 5 000 
dönümlük arazinin, yani çiftlik arazisinin dü
zensiz olarak işletilmesi tarzının bu kanunu en-
gelliyeceğini ve yürütmiyeceğini zannediyorum. 
Binaenaleyh istirhamım; Hükümet teklifinde 
olduğu gibi, bu maddenin son fıkrasına (düzenli 
olarak sahipleri tarafından işletilen arazi) deni
lirse, hem bu araziye sahip olan çiftlik sahiple
rini tembellikten kurtarır ve hem de memlekete 
faydalı olur. Düzenli vaziyet Amerikanvari ol
maz. Her memleketin vasfına göre tâyin edile
bilir. Bunu da Tarım Bakanlığı tâyin edebilir. 
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Düzenli kelimesi çıkmazsa, bu kanunu âdil bir I 
şekle sokulmuş olur. Bu teklifimin kabulünü is
tirham ediyorum. Bu hususta da bir önerge 
takdim ediyorum 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 
—• Yüregir arkadaşım, mademki Devletin, Hu
susi muhasebelerin ve belediyelerin elinde ara/i 
vardır, o halde bu Kanuna lüzum yoktur dediler. 

AHMET REMZİ YÜREGÎR (Seyhan — Eş
has için. 

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Devamla) 
— Bu kanuna lüzum vardır. Çünkü bu kanunda 
orta işletmenin üstünde tesbit edilen araziyi va
tandaşa dağıtacağız. Üç sene zarfında işletilmi-
yen araziyi vatandaşa dağıtacağız. Hükümet 
olarak Remzi Yüregir arkadaşımızın ileri sür
müş olduğu «düzenli» sözüne taraftarız. Tarım 
Komisyonunun 16 ncı maddesinde şöyle bir şey 
var : Ancak mahallî imkân ve şartlara göre ge • 
rekli tesis ve donatımı olduğu halde sahibi tara 
fından işletilen orta arazi kamulaştırılmaz. Bu I 
na, Hükümet olarak iştirak ediyoruz. Bu keli
menin kalmasında fayda vardır, zarar yoktur 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Arkadaşlar, biz bu kanunun bu maddesini lü
zumundan fazla dar, mülkiyet hürriyetine v? I 
Anayasada musarrah ve müemmen olan ortak
lık hürriyetine darbe vuran, Çiftçiyi Topraklan 
dırma Kanunu olduğu halde ortakçılıkla yaşîyan 
birçok çiftçileri işçi menzilesine indiren bir mad
de olarak kabul ederken, Sayın Tarım Bakanı 
nm, mülkiyeti mülkiyet ve ortakçılık haklarını 
daha fazla takyit eden bir kayıt koymayı kabul 
etmiş bulunması, hakikaten bir sürpriz ve acı 
bir sürpriz olmuştur. 

Şimdi okunmuş olan maddenin ikinci fıkra
sında şu şekilde bir kayıt görüyorum: Bunda*. 
evvelki maddede Tarım Bakanlığının beş bin I 
dönümü geçen kısımlara el koyabileceği hükmü 
kabul edilmişti. Halbuki burada: «sahibi tara- I 
fmdan işlenilmiyen arazinin iki bin dönümden I 
fazlası kamulaştırılabilir.» kaydiyle yukarda ka
bul edilmiş olan had aşağıya indirilmiş bulunu- I 
yor. Sahibi tarafından işlenilmiyen araziden I 
maksat, sureti mutlakada işletilmiyen arazi de
ğildir, sahibi arazisini bir ortakçıya verirse o I 
takdirde o tarlalara da sahip olamıyacaktır ve 
Hükümet buralara da el koyabilecektir. I 

«Sahibi tarafından işletilmiyen» tâbirinden. 
çıkan mâna şudur: | 

. 1950 Ö : İ 
Şimdi arkadaşlar; umumi konuşmamızda da 

arzetmiştim, daha evvel Meclisi, hiç olmazsa 
metnolarak, Anayasa ile mutabakat halinde 
bulundurmak için arazi meselesinde istimlâklere 
ait hususatta Anayasada tadilât yapılmıştı <. 
Anayasada evvelce yapılmış olan bu tadilâta is
tinaden mülkiyet hakkını beş bin dönüm olarak 
takyit ediyoruz. Binaenaleyh 5 bin dönüm ola
rak mülkiyet hakkını tahdit ederken hiç olmaz
sa Anayasa metniyle açık bir muhalefet ha
linde bulunmıyoruz. Fakat Anayasamızda Türk
lerin kamu hakları faslı altında Türk vatandaş
larına verilmiş şu şekilde haklar vardır: «Malını 
ve hakkını kullanma, ortakçılık hakları Türk
lerin tabiî haklarındandır». 

Şimdi bir vatandaşa beş bin dönüme kadar 
arazi verdikten sonra bu arazi onun malıdır. 
Bu malını ve hakkını kullanması, ortaklık yap
ması Türk vatandaşının ana haklarından ve 
hürriyetlerindendir. Bunu tahdit edebilecek, 
ilga edebilecek, tayyedebilecek ve bunları ya
pabilecek şekilde salâhiyet veren bir hüküm 
Anayasamızda yoktur. Bu, Anayasa bakımın
dan böyle olduğu gibi, bu hükmün konması is
tihdaf ettiğimiz gayenin tamamen aksi netice
ler vermiştir ve vermektedir. Ben çok uzun 
müddet köylerde bulunan ve köylülerle konu
şan bir arkadaşınızım. Senenin beş ayı burada 
geçerse, yedi ayı onlar arasında geçer. Bugün 
yüzlerce, binlerce aile vardır ki, bundan iki se
ne evvel ortakçı olarak rabat ve huzur içinde 
yaşıyan bir aile olduğu halde, bugün arazi sa
hiplerinin arazilerini işletmeleri dolayısiyle 
'hayvanlarını dalhi otlatacak yer bulamadıkları 
için, beş on dönüm olsun sürecek arazi bulama
dıkları içindir ki, ellerine aldıkları çapalarla 
toprak işçisi vaziyetine düşecektir. Bu kaydı 
koyduktan sonra vaziyet ne olacaktır? 5000 dö
nüm araziyi hiç kimse elinden çıkmaması için 
lâzımgelen her şeyi elbette yapacaktır. Ortakçı 
olarak çalışmakta olan pek çok kimseler yarın 
işçi olarak çalışmaya mecbur kalacaklardır. 
Asırlardan beri Türkiye ziraatinde ortakçılık 
vaziyeti vardır. Sizler de birçok köylere gitmiş-
sinizdir, ortakçıların evinde misafir kalmışsı-
nızldır. Onların birçoklarının rahat, ipekli çar
şaflar içinde rahat ortakçılık hayatı temin etti
ğini görürsünüz. Fakat şimdi kabul edilmiş olan 
bu hükümle, ortakçı sınıfı ortadan kalkacak, 
iktisadi bir netice hâsıl olmıyacaktır. Gezdiğim 
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mıntıkalarda' yüzlerce bu şekilde ortakçılar 
•görmekteyim. Bunlar ıstıraplar içinde şikâyette 
bulunmaktadırlar, bunların ıstırapları ile karşı 
karşı bulunmaktayız. 

İktisadi bir ziraat bakımından böyle olduğu 
gibi, Anayasanın sarih hükmü karşısında mu
halif bir hüküm tedvin edilmek isteniyor. 

Arkadaşlar, burada, geçen gün bir prensip 
ortaya atıldı, Anayasanın hükümleri karşısında 
memleketin iktisadi ve içtimai menfaatlerini de 
gözönünde bulundurmak istiyen bir nazariy.e 
Faşist rejimlerde; faşist liderler de böyle dü
şünmüş, Musolini italya Anayasasını ilga etme
di. Musolini italya Anayasasını ilga etmeden 
•25 sene italya'da faşist idareyi idame etti, ya
şattı. 

Şimdi, bu memleketin menfaatleri bunu 
icabettiriyor gibi şahsi mülâhazalarla Anayasa
mızın katı hükümleri aleyhine hareket ederek 

, 1950 0 : 2 
kanunlar çıktığını görenler diyorlar ki, B. M. 
Meclisinden başka ikinci bir meclis daha tees
süs etmelidir. Matbuat ve münevverlere hâkim 
olan 'bu fikir, B. M. Meclisinin Anayasaya uy
gun kanunlar çıkarmadığından ileri geliyor. 

Sekizinci Büyük Millet Meclisi, kendisinin 
âzası olmakla iftihar ettiğimiz Büyük Millet 
Meclisinin Anayasanın ruhuna ve metnine aykı
rı "bulunan kanunlar çıkarmak ve hak ve hür
riyetleri yerine getiremediği yolunda bir şaibe 
altında kalmaktan kendimizi tenzih etmeliyiz. 

İşte sırf bu maksatladır ki ve kendi vicda
nımı, kendi izanımı tatmin etmek içindir ki, bu 
yolda hazırladığım bir takriri Makamı Riyasete 
takdim ediyorum. 

BAŞKAN — 15 dakika istirahat etmek için 
Oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17,50 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 18,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

KÂTİPLER : Hilmi Öztahan (Manisa), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) 

BAŞKAN —• Oturum açıldı. Buyurun Ali 
Rıza Arı. 

ALI RIZA ARI (istanbul) — Arkadaşlar, 16. 
maddenin ikinci fıkrasında (2 000 dönümden 
fazlası kamulaştırılabilir. Bu suretle kamulaştır
ma dışında kalan araziyi mal sahibi istejdiği şe
kilde işleyebilir.) fıkrası üzerinde durmak isti
yorum. Birinci fıkranın (e) fıkrası var. Orada 
(Yurt topraklarının sürekli olarak işletilmesini 
sağlamak...) ifadesiyle zannımea tezat teşkil et
mektedir. 

Birisinde (Dilediği gibi işliyebilir) diyor; 
bundan evvelki maddede ise bekletme esası ka
bul edildiği için beş sene ve hattâ fazla bek
letebilir. Şu toprağı şu kadar zaman bekletebilir, 
şu toprağı bekletemez diye bir kayıt mevcuttur. 
Bu itibarla bir tezat vardır. 

Sonra arkadaşlarım hakikaten bu madde 
üzerinde dururken dün yine mevzuubis ettiğimiz 

ortakçılık meselesine de dönmek isterim. Bu mev
zuda ideal ortakçılığı düşünürsek, şu veya bu
rada şu fabrikada götürü çalışan işçi gibi bir 
nevi ortaklık ve ortakçılık telâkki edilebilir. 
Ama bizim dediğimiz ve memlekette hakikatta 
ortakçılık bu şekildeki ortakçılık değildir. 

Sayın bir arkadaşımın bahsettikleri yorganı 
sırmalı ortakçılardan hiçbirisine ben rastlıya-
madım Meriçten Antakya'ya, Antakya'dan Silif
ke'ye, izmir'detn Samsun'a kadar olan sahada 
üç sene muhtelif bölgelerde gezdim. Bu mevzu
da çok temaslarım oldu. Dün diğer bir arkada
şım demişti: Acaba bu işin amele ile, sununla 
bununla alâkası nedir? 1 milyon 600 bin tarım 
işçisi vardır ki Tarım Kanununu beklemekte
dir. Ve bize en yakın komşularda dahi toprak re
formu 1912 de ve ondan evvel tatbik edilmiş
tir. Civarımızda ve uzak!aranızdaki memleket
lerin hiçbirinde toprak reformu tatbik edilmiyen 
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memleket kalmamıştır. O memleketlerde arazi 
küçük parçalara 300 - 500 - 1000 - 1500 dönüme 
ayrıldığı zaman mutlaka modern ziraat yapmak 
için çiftlik beyine veya çiftlik ağasına lüzum 
göstermemektedir. Bu küçük parçalar bir araya 
gelerek kooperatif şeklinde ve o şartlar altında, 
büyük arazi şeklinde çalışmaktadırlar. 

Gezdiğim, gittiğim yerlerde Fransa'nın Ce
nup kısmında, Macaristan ovalarını işliye a 
çiftçiler arasında bunları gördüm. Oralarda 
dahi büyük işletmeler olduğu gibi büyük a ran 
sahiplerinin çiftliklerinden daha iyi çalışan ve 
bu dâvada çok yi muvaffak olan kooperatifler 
de yok değildir. Binaenaleyh bu maruzatıma 
ilâve olarak şuunu arzedeyim ki ; reform diye 
meydana attığımız bu dâvanın ikinci kanununu 
getirirken birinciden daha sakat ve birinci ka
nunda konulmuş bulunan prensipleri zedeleyi
ci olduğu meydandadır, inkılâpçılıkta tekâmül 
şarttır ve esastır. Biz bir taraftan inkilâpçıyız 
diyoruz, fakat getirdiğimiz bu gibi kanunlarda 
gayeye de^ru bir tekâmül d rğil, aksi sezilmek
tedir. Burada «istediği şekilde» kelimeleri yeri
ne «düzenli olarak ve muhitin icaplarına göre» 
ibaresnin ilâvesini teklif ederim. 

Bu hususta tasvip sizlerindir. 
Arkadaşlar ben öyle çiftlikler bilirim ki bir 

adamın avlanmasına tahsis edilmiştir, iki bin lira
ya icara verilmiştir, etrafından köylüler de bun
dan hiçbir suretle istifade edemezler. O sahanın 
sahibi olan ağa dilediği gibi orada at oynatabi
lir. 

Bunun için bu kanunla yapılan reform kar-
şnsnda B. M. Meclisi lüzumsuz tolerans veya 
supieks gösterirse ona bir diyeceğim yoktur. Tak
ririmi Yüksek Başkanlığa sunuyorum, takdir 
sizlerindir. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Hor arazi sa
hibi ağa mı olur0? 

ALİ RIZA ARI (tstanbuul) — Ben, köylü 
lisanı ile bunlara ağa dedim. 

Dilerseniz benim hükmüm şudur, öbürünün 
.hükmü de budur diyebilirsiniz. Benim 12 yaşın
dan beri kulağımda çınlıyan bir sestir. Ortakçı
lar hayatta fonksiyondurlar. Onlar müstakil bi
rer varlık değillerdir. Ben müstesna vaziyeti? 
olan bâzı inansları bu zümreden hariç bırakmak 
isterim. Bana yaldızlı yorganı olan bir ortakçı 
gösterirlerse ben onlara bin tane çarığı delik or
takçı göstermeye her zaman hazırım. 

3. 1Ö5Û 6 : â 
ALI RIZA ESEN (Siird) — Arkadaşlar, Ta

rım Komisyonunda üyeyim, Komisyonda muta
bık kaldık, buraya bir madde koyacaklar, Hü
kümet de kabul edecek, noktai nazarım kabul 
edildi. Söyliyecek başka bir sözüm yoktur. 

TARIM Ko. SÖZCÜSÜ YAŞAR ÖZEY 
(Manisa) — Arkadaşlar, dün de arzettiğim gi
bi Komisyonunuz bu tadil tasarısını müzakere 
ederken daima topraksızı topraklandırmak için o e 
tedbir almak lâzımgelirse onu düşündü ve ona gö 
re hükümler koydu. Bâzı hükümler vardır ki. 
tatbik kabiliyeti olmadığından dolayı bunları 
kabul etmemek ıstırarında kaldı. Omlardan bi 
risi de : Düzenli ve düzensiz, tâbiridir. Bu dü
zenli ve düzensiz kelimeleri vesilesiyle sayın ar
kadaşım Yüreğir bana, söylemediğim sözleri at
fetti. Bu münasebetle kısaca ö nokta üzerinde 
duracağım. Evvelâ Tarım Komisyonumuzun 
düzenli, düzensiz tâbirini kabul etmemesinin se
bebi şudur arkadaşlarım: 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Düzenli ne 
demektir? Lütfen bunu izah edin. 

YAŞAR ÖZEY (Devamla) — İktisadi şart
lardan sarfı nazar toprağın tabiati ve iklim şart 
lan neticesi olarak memleketimizde bu düzenli 
ve düzensize ait fıkrayı kanuna koymak suretiy
le birçok geniş takdirlere yol açılacak kanunun 
tatbikatında zorluklar çıkacaktır. Toprak tabi
atının değişikliği, iklim şartlarının da birbirine 
uymaması memleketimizde bunun ayrı bir hu
susiyet arzetmesinden düzenli ve düzensiz keli
melerinin komisyonca maddede yer almaması 
neticesine varıldı. Bunun üzerine konan hüküm
lerini okumama müsaadenizi rica ederim. 

Düzenli, düzensize karşılık koyduğumuz şart
lar vardır. Ancak mahallî imkân ve şartlara gö
re gerekli tesis ve donatım olduğu halde sahibi 
tarafından işletilen orta arazi kamulaştırılanı az. 
Binaenaleyh, teklifimiz daha vazıhtır. Remzi 
Yüregir arkadaşım bu fıkra vesilesiyle sazlık ara
ziden bahsettiğimi söylediler, zabıt meydanda, 
'böyle vir bahis geçmemiştir. 

Biraz evvel Saym Tarım Bakanının gayet gü
zel açıkladığı üzere memleketimizde bugün tev
zi edilmek durumunda olan Hazine aırazki 40 
milyon dönümdür. Bundan henüz 600 bin dö
nümü dağıtılmıştır, gene yanlış anlaşılmasın, 
topraksızlara yalnız bu arazi verilecek değildir, 
tabiî eşhasın arazisine de müracaat edilecektir, 
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Bugün su siyasetimizle arazinin ıslâhına doğrn 
gidilmektedir, bunu şükranla arzederim. 

Kurutulan arazi temenni ederim ki çiftçiye 
verilsin, kurutulan arazinin zirai değeri yük
sektir, daha kuvvetlidir, arazinin kurutulması 
kolay değildir, bugün bir dönümün kurutma 
masrafı 35 - 40 liradır. 

Sular idaresi bir dönümü kurutmak için ar-
zettiğim gibi 35 - 40 lira sarfetmektedir. bu 
türlü arazinin, kuvvei inbatiyesi yüksek oldu
ğundan topraksız vatandaşlara tevzii bir avan
tajdır. Bu araziden kâfi derecede elimizde olsa 
da tevzi etsek. 

Sonra, ben sazlık diye birşey ifade etmedim, 
arkadaşımızdan çok rica ederim, söylenilmiyen 
kelimeyi ortaya atmasınlar. 

Şunu hulasaten arzetmek isterim, memleke
timizde su taşkınlarından kurtulması lâzımge-
len dört milyon dönüm arazi vardır. Bu dört 
milyon dönüm araziden 1 milyon 70 bin dönümü 
şimdi su taşkınlarından kurtarılmış bulunuyor. 
Bu bir milyon yetmiş bin dönümün j % 20 si Hü
kümete ait bulunuyor. 

Kurutulacak arazi de 2 milyon 300 bin dö
nümdür. Bundan kurutulan miktar 300 bin dö
nümden fazladır. Kurutulmak üzere ele alınmış 
bulunan da 270 bin dönümdür. 

Bütün bunları bendeniz misal olarak söyle
dim, bu suretle şu politikamızın başarılı duru
munu açıkladım. 

Düzenli düzensiz ziraat üzerinde komisyonu
muz arzettiğim şekilde tadilâtı yapmıştır, bu 
şekilde kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Ziya Ersin Cezaroğlu. 
ZİYA ERSİN CEZAROĞLU (Tekirdağ) — 

Sayın arkadaşlarım, ufak birşey izah edeceğim; 
Tamamiyle ihtisasım içinde olan bir iştir. Ufa
cık işletmeler, verdiğiniz imkânlar dâhilinde 
serbest kalmalıdır. Bunun üzerinde bâzı arka
daşlarımız verdikleri takrirlere «düzenli» keli
mesini koyuyorlar. Bu «düzenli» kelimesinin 
lügat mânasına bakarsak iyi bir mâna ifade et
mez, düzenci, düzenbaz gibi kelimelerin içinden 
ne mâna çıkarabilirsiniz, ne şekilde bir mâna
ya alırsınız? Bunu bir kasabadaki Ziraat mu
alliminin eline vereceğiz, herhangi bir işletmeye 
gidecek, kendisine göre uygun gördüğünü, iyi 
karşılıyacak, uygun görmediğini, senin traktö
rün var, yanında öküzün bulunuyor diyecek, 
tarlaya gidecek, sen bu tarlayı iki defa sürmüş-
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| sün, hayır efendim üç defa süreceksin diyerek 

yapılan hiçbir şeyi beğenmiyeeektir. Bu düzenli 
düzensiz kelimesi bütün ihtisas encümenlerin 
hepsinde birden çıkarılmıştır. Yalnız Tarım Ko
misyonunun bir maddesi vardır; «Mahallî şart
lara uygun şekilde işletmek..». Buna sayın ba
kan da muhalefet etmedi. Ben, bunun da ziraat 
mualliminin eline verilmesine taraftar değilim. 
Şayet bir gün bizde ziraat odaları kurulursa 
bu salâhiyeti onların eline vermeye candan ta
raftarım. Ama dün mektepten çıkmış, memleke
tin hususiyetlerini bilmiyen bir gence bu salâ
hiyeti tevdi etmek doğru değildir, Bu, demok-
lesin kılıcı, gibi çiftçinin tepesinde asılı du
racaktır. Buna hiç lüzum yoktur. Sizden rica 
ediyorum, komisyonun maddesini olduğu gibi 
kabul edelim. Başka birşey istediğim yoktur. 

BAŞKAN — Ahmet Kemal Silivrili. 
ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Ben

deniz sarfınazar ettim, Yaşar Bey arkadaşımız 
izah ettiler, Konuşmayacağım. 

AHMET KEMAL SİLİVRİLİ (İstanbul) — 
Sayın arkadaşlarım, diplomalı değil, tam mâna-
siyle pratik yetişmiş, 13 yaşından beri kara 

I sabanı kendim yaparak ziraate başlamış ve bu-
I gün de karşınızda birkaç tane traktörü, harman 

makinelerine sahip olan bir çiftçiyim. Bu işi bi-
I lerek konuşuyorum. 

Deminki maddede söz aldım, fakat yeterlik 
takrirleri dolayısiyle görüşemedim, şimdi görü-

I şeceğim. 
I Şimdi azizim, beş bin dönüm araziden bahse-
I diliyor. Beş bin dönüm araziye sahip olan bir 

çiftçi bu beş bin dönüm arazinin içinde ancak 
500 dönümümü verimli olandır, onu işliyebilir her 

I sene ekebilir, Bunun kalanı, orta ve kıraç olan kı
sımdır. Beş bin dönüm arazi içinde çalışan bir 
çiftçi âzami 1500 dünüm yer ekebilir. Bunun ka
lanı deminki maddede görüşüldüğü gibi din
lendirmeye tâbidir. Bizde ve her yerde icar ve 
isticar mukaveleleri çiftçilerin üç seneye mun-
hasırdır. Birisi yatırmak içindir, birisi de nadas-

I tır. Nadas dinlendirme değildir. Ekin ekmek 
I için Martta hazırlanmış ve ekim ayında ekilecek 

bir yerdir. Bunu Martta yapmazsa toprağı ayık
lanmaz, incelmez. Otlardan ayıklamak, toprağı 
inceltmek ve güneş banyosuna arzetmek için 
bu iş yapılır. Bu, dinlendirme değildir. 

I Nadas çiftçinin sermayesidir. Nadası omu-

-m-
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yan çiftçiye çiftçi denmez. Bu dinlendirme de
ğil, hazırlıktır. 

Binaenaleyh beş bin dönüm arazi orta bir 
çiftçi içindir. Bendeniz arazi sahibi olarak ko
nuşmuyorum. Bu kanunla hiç bir ilgim yoktur. 
Fakat diğer vatandaşlarımın ilgisi olduğu için 
konuşuyorum. Benim de 10 bin dönüm arazim 
var, bunun ancak 3000 dönümünü ekebiliyorum. 
Bu Türkiye dâhilinde 5000 dönüm yer ektim 
diyebilecek çiftçi Türkiye'de pek azdır. Yani 
bu 5000 dönüm arazi gözümüze büyük gözük
mesin. 

Ali Rıza arkadaşımın temas ettikleri nokta
ya gelince: Yine madde 2000 dönümden fazlası 
kamulaştırılır, bundan fazlasını da dilediği gibi 
kullanır, diyor. Buradaki gaye; 50 bin dönüm, 
40 bin dönüm, 30 bin dönüm arazisi olup da 
böyle ufak bir kıymetle elinden alman bir aile 
çocuğu ki, bunun içinde- dul kadını var, Avru-
paya gitmiş, tahsil için orada kalmış hattâ gel
diği zaman arazisinin hudutlarını bile bulamı-
yan genç var. Bunların elinde kalacak 2000 dö
nüm araziyi de işlemiyor diye alıp da, tekaüt 
olduktan sonra bu adamı namerde muhtaç mı 
edeceğiz? 

Elinde iki bin dönüm arazisi kalmış, halkın 
araziye ihtiyacı vardır, a arazi bittabi boş kala
maz. Derhal o zata başvurulur, bana icar edi
niz denir ve o işlenmiyen arazi alınır ve işleti
lir. 

Ali Rıza Arı, madem ki kendisi işlemiyor, 
bunu alıp başkasına verelim, diyor, bu hiçbir 
zaman alınmaz ve doğru da değildir. Onun sa
hibi ağadır, beydir, çünkü babasından mevrus 
bir arazidir. Eğer Devlet arazisine taarruz vâ 
ki ise, onu da ait olduğu makamlar fazlasını 
elinden alır. Yoksa 30 bin dönüm vermiştir, 
elinde daha 2 bin dönüm arazi kalmıştır, bunu 
da alalım demek doğru değildir. Arkadaşımız 
herhalde işçileri müdafaa ediyorlar ama onun 
bildiği işçi ziraat işçisi değildir. O iş başka, bu 
iş başkadır. 

Cezaroğlu arkadaşımın söylediğine ben de 
iştirak ediyorum. O benden daha iyi izah ettiler. 
Buna düzenli, düzenbaz deyin, ne derseniz de
yin, hakikaten bozuk bir şeydir. Bu bizim ba 
şımızı belaya sokar. Ziraat memurlarına bizi 
esir edersiniz. Yarın kalkar gelir, komşu da 
bir arı gördüm, senin bahçen varken neden arı 
koymadın? Filân, traktörle ziraat yapıyor, 
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Marşhal plânından istifade ederek sen de niçin bir 
traktör alıp traktörle ziraat yapmıyorsun? Ulan 
(gülüşmeler) traktörle yapılacak ziraat başka, 
sabanla yapılacak ziraat başkadır. Bunlarda 
arazinin çok rolü vardır. Bu salâhiyeti verdik 
mi iyi olmaz. Binaenaleyh bu kanunun bu mad
desinin olduğu gibi kabulünü rica ederim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDÜR-
RAHMAN KONUK (Bursa) — Arkadaşlar; bu, 
tasarının en mühim maddelerinden birisidir. Her 
şeyden önce şu noktayı arzedeyim, komisyon
da üzerinde uzun uzadıya durulmuştur. Mese
leyi üç bakımdan mütalâa etmelidir: Kanun, bir 
dönüm olsa, beş bin dönüm dahi olsa işlenmi
yen araziyi mutlak surette kamulaştırmaktadır. 
Onu yukarda yedinci maddede tarif ettik. Ka
bul buyurdunuz. Burada mevzuubahis olan ka
nunun tarif ettiği şekilde, yedinci maddede yazılı 
olduğu gibi, işletilmekte olup da işletme tarzı 
bakımından değişiklik arzeden arazidir. İki 
bin dönüme kadar işletme mecburiyeti olmakla 
beraber işletme tarzı bakımından ortakçı veya 
kiracı tarafından işletilmekte olması kaydiyle 
sahibine bırakılır, işletilmiyorsa yine alınır. İki 
bin dönümden beş bin dönüme kadar olan arazi 
işletme bakımından bir fark arzeder; Sahibi ta
rafından işletiliyorsa mutlak surette kamulaştır
ma dışında bırakılır. Maddenin hüviyeti ve çer
çevesi budur. 

Kelimeler bakımından daha vazıh olsun diye 
arkadaşların bâzı mütalâaları var. Sahibi tara
fından işletiliyorsa, beş bin dönüme kadar olan 
arazi bırakılır, yolundaki kanunun ifadesi bâzı 
arkadaşlara müphem geldi. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Meselâ icar da 
öyle mi? 

ABDURRAHMAN KONUK (Devamla) — 
Arkadaşlar, gayet tabiî olarak (sahibi tarafın
dan işletiliyor) un mânası asgari bâzı işletme 
tesisatının bulundurulmasını zaruri kılar. Bu
rada işçi bulunmaz mı? Gayet tabiî olarak beş 
bin dönüm arazi işçisiz yürür mü? Bir müdür 
bulunmaz mı? Bu beş bin dönüm araziyi şahsan 
sahibi, kendi vasıtalariyle tabiî, işletmek için 
bâzı hayvan gibi, motorize vasıta gibi ve bun? 

l an koyacak bina gibi şeylerin bulundurulması 
zarureti hâsıl olmaz mı? Bu itibarla sahibi tara
fından işletilir kelimesi altında mer ' i şartlara 
göre bulunması lâzımgelen ve beş bin dönüme 
kadar bir arazinin işletilmesini mucip kılan ve 
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zirai bakımdan zaruri olan şartları haiz olması 
gayet tabiîdir. Biz bu maddeyi, son komisyon 
olarak, İçişleri Komisyonundan aldığımız zaman 
sahibi tarafından işletilmekte bulunan kaydını 
bu mânada anladık. Tetkikimiz sırasında Ta
rım Komisyonunun 16 ncı maddenin son fıkra
sında mahallî şartlara göre bulunması gerekli 
olan tesisatla beraber sahibi tarafından işletilen 
yolundaki ibareyi de, sahibi tarafından işletil
menin içinde telâkki ettiğimiz için çıkardık. 
Eğer Yüksek Heyetiniz sahibi tarafından işleti
len kaydını müphem telâkki eder, tatbikatta 
bunun güçlükler doğuracağını düşünürse Tarım 
Komisyonunun o maddenin son fıkrasında yazılı 
olan ve sahibi tarafından işletilme mânasını an
latan, onu tavzih eden kelimeleri buraya al
makta tamamen serbestirsiniz ve bununla da 
esası değiştirmiş olmazsınız. 

Düzenli işletme meselesi: Maddenin içinde 
düzenli kelimesinin bulunmaması bir zühul de
ğildir. Tarım Komisyonunun maddesindeki dü
zenli kelimesinin kaldırılmış olması zühul de
ğil ; bile bile yapılmış bir harekettir. 

AHMET KEMAL SÎLİVRİLİ (İstanbul) — 
Bravo. 

ABDÜRRAHMAN KONUK (Devamla) — 
Arkadaşlar; kanunun, mer'î olan kanunim .16 
ncı maddesi düzenli işletilen araziyi kamulaş
tırma dışın'da bırakmıştır. 

Düzenli ne demektir? Düzenli; kanunun tat-
'bikı için yapılmış olan nizamnamede tarif edil
memiştir, bu yönetmeliğe bırakılmıştır. 

Şimdi bu kanun kabilitatbik hale getirilir
ken komisyonlar şunu düşünmüşlerdir; 17 nei 
maddeye yapılan bir taarruz vardır, gayrika'bi-
li tatbik hale getirilen şekli taarruzu mucip 
olmuştur. Düzenliyi kanunda tarif, bunun için
dir. Bunun için Tarım Komisyonunda 16 ncı 
maddenin son fıkrası düzenliyi anlatmak 
maksadı ile «Ancak mahallî imkân ve şartlara 
göre gerekli tesis ve donatımı olduğu halde sa
hibi tarafından işletilen orta arazi kamulaştı-
rılamaz» suretinde tavzih edilmiş bulunmakta
dır. Bizim komisyonumuz tarafından da sahibi 
tarafından işletilir kaydı böyle anlamıştır. 

Bunun için bu şekil kabul edilecek olursa, 
edilse de olur, edilmese de olur, aynı mânaya 
gelir. Yani kabul edilirse düzenlinin mânası ta
rif edilmiş olur, tatbikatta sıkıntıyı mucip ol-
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mıyacak surette vazıh bir hüküm konulmuş 
olur. 

Yine bizim komisyon gerek 16 ve gerekse 17 
nei maddelerin yukardan itibaren; geçen defa 
Mecliste müzakeresi sırasında gerek Hükümet
ten gelen teklif, gerek komisyonlardaki müza
kereler sırasında ve gerekse heyeti umumiyede 
aldığı şekilleri mer'î maddenin mânası komis
yonlarda geçen maddeler aldığı şekilleri topye-
kûn mütalâa etmiş ve bu maddeyi o şekle sok
muştur. Şimdi orada bir fark kalıyor arkadaş
lar. İki hali de derpiş etmek lâzımdır. Bir arazi 
vardır, üzerinde yerleşmiş olarak tarım işçisi, 
topraksız çiftçi az topraklı çiftçi yerleşmiş ola
rak bulunmaz, yanından gelir, başka bir köyde 
oturur, oradan gelir, toprağı işler gider. Bir bu 
vardır. Bunu 2000 dönüme kadar bırakmış. 

Tarım Komisyonu, üzerinde işçisi ve toprak
sız çiftçisi bulunmıyan arazide 2000 dönüm 
araziye kadar işletme serbestisi vermiş, ortak
çılıkla işletebilirsin demiş. 

İkinciyi değiştirmiş demiş ki : Kamulaştırı-
lacak arazinin üzerinde topraksız çiftçi ve işçi 
varsa, bu takdirde o arazinin kamulaştırılması 
ve o çiftçilere dağıtılması mülâhaza edildiği için 
etrafında da dağıtılacak başka topraklar yoksa, 
bu takdirde sahibine bırakılacak miktar 2000 
olmasın, 1000 olsun. Böyle mütalâa etmiş. İçiş
leri Komisyonu da : Çiftçisi üzerinde oturan, 
veya yanında oturan arasında bir fark gözet
menin mânasını anlamadım; demiş, mazbatasın
da. Bu itibarla bunu böyle tefrik etmektense 
vasatisini alalım. 1500 yapalım. Sahibine 1500 
bırakalım, demiş. 

Hakikaten bir arazi vardır ki, çiftçi topra
ğının üzerinde oturuyor; yanı sıra bir arazi 
vardır ki, çiftçi hududunda oturuyor. Üzerin
de oturan toprak sahibine bin dönüm bırakacak 
siniz, çiftçisi hemen kenarındaki köyde oturan 
arazi sahibine iki bin dönüm bırakacaksınız. 
Çünkü üzerinde oturmuyor. Bunun izahı güç ol
duğu için tevhit etmiş ikisine birden 1500 de
miş. Bizim Komisyonumuz bunu mütalâa eder 
ken esas itibariyle kanuna prensip olarak işlet 
me kaydını ortakçı ve kiracı marifetiyle yapı
lınca, bırakılacak arazi madem ki, iki bin olarak 
telâkki edilmiştir. Hem m er'i kanunda hem de 
Tarım Komisyonunda prensip olarak kabul edi
len bu tefriki kaldırınca ortada sahibine bıra
kılacak arazi iki bin olarak kalsın demiştir. Bu-

— me — 
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na nazaran ortada anlaşılmryacak ve işi karıştı
racak bir husus yoktur. Mütalâa edilecek hu
susları hulâsa edersek sahibi tarafından işleti
yorum mânası tavzih edilmek emrediliyoısa bu 
hususta Hükümetin zaten kabulü vardır, o ya
pılır. 

Eğer bir tefrika--gidilecekse •bunda katî bir' 
zaruret olmamakla beraber sahibi tarafından 
arazi üzerinde işçinin oturması oturmaması yo
luna bir tefrik yapılacaksa Tarım""Komisyonu
nun maddesi de meydandadır. Ama tatbikatta 
müşkülât doğuracağı için 2000 dönüm olara K 
kabul edilen esasın kabulünü faydalı görmek 
teyiz. 

«Tavzih sahibi tarafından» kelimelerinin da
ha açık bir şekilde yazmaktan ve düzenlemeyi 
tarif eden o fıkrayı buraya almaktan ibaret 
kalır. 

YUNUS MUAMMER ALAKANI1 (Manisa 
— Bir kısmını ortakçı marifetiyle işletiliyor^! 
sahibi tarafından işletilir addedilecek midir? 

ADALET KOMİSYONU ADİNA ABDÜR
RAHMAN KONUK (Bursa) — Arkadaşıma 
soruyor; bir kısmı ortakçı tarafından işletil'-
yorsa sahibi tarafından işletiliyor sayılır im? 
Kanunun burada, işletmeyi ikiye ayırıyor. M e 
selâ bir adamın üzerinde tapulu arazisi 5000 dri-
nüm ise ve bunun tamamı sahibi tarafından iş-
letiliyorsa bu, kamulaştırma dışındadır. 

Sonra, bir adamın üstünde tapulu arazisi 
2000 dönüm ise ve bunu da kiracı ve ortakçı ile 
işletiliyorsa bu takdirde yine kamulaştırma dı
şındadır. 

Maddenin mânası budur. 
AHMET REMZÎ YÜREGÎR (Seyhan) — 

Muhterem arkadaşlar, sayın Yaşar Bey arkada
şım bahsi açmasa idi ve benden bahsetmeseydi. 
tekrar huzurunuzu rahatsız etmek istemezdim. 
Konuşurken müdahale ettiler ve arkadaşlılığa 
yakışmıyaeak şekilde teessüf ettiler, ben de iade 
ettim. Çünkü görüyorum ki, çok asabidirler, ko 
nuşulan şeylere pek tahammül edemiyorlar. Ba 
na muğber oldu ve politika yaptı diyorlar. 

Ben dört senelik Meclis hayatımda herkese 
hürmetkar bir arkadaşınızım. Her şeyi ciddi 
olarak ele alırım. Binaenaleyh bir politika ko
nusu veya bir iğbirar mevzuubahis olamaz. Ken 
dilerine de bir iğbirarım yoktur, hürmet etti
ğim bir arkadaştır. 

Burada mühim bir mesele konuşuyoruz, bu 

mesele topraksız köylüye ve içi yanan insanlan 
bir toprak verelim diye düşünüyoruz. Bu bir dâ
vadır. Her milletvekilinin buna temas etme d 
kadar tabiî bir şey olamaz. 

Sonra politika yapıyor dediler, ben, bunun 
mânasını anlıyamadım. Esasen Meclis bir politi
ka merkezidir. Burada konuşulan her şey si
yasidir. Demagoji falan deselerdi belki biraz 
bir şey olurdu. Fakat beti demagoji yapacak 
bir insan da değilim. Meseleyi samimî olarak 
ele alır kanuşurum. Kendilerinin de itiraf et
tikleri gibi konuştum; bataklıklardan bahsettim 
ve misal verdim. Dedim ki, bendeniz de tekrar 
edeyim ki geniş arazi vardır ve daha çıkacak 
arazi mevzuulıbaistir. Geçen sene şu kadar dö-

.nüm arazi kurutulmuştur dediler, ben de bundavı 
bahsettim. Bu kadar arazi olduğuna göre bu 
Toprak Kanunu çıkarmaya ne lüzum vardır? Ka
mulaştırmaya lüzum yoktur. Binaenaleyh bu ka
nunu hiçbir sebeple görüşmekte mâna yoktur. 

Düzenli kelimesine gelince, düzenli kelime
sinde, bendeniz de Hükümetin teklifini teyit 
ediyorum. Sayın Tarım Bakanı arkadaşım da 
buna dolayısiyle iştirak ediyor. Tarım Komisyo
nunun kabul ettiği kısımları kabul ediyorlar. 
Şu halde düzenli kelimesini koymaktan niçin 
çekiniyoruz? Bütün salâhiyeti- Hükümet uzvuna 
bıraktıktan sonra artık bir tarım mualliminin 
şöyle, böyle diyeceğinden endişe etmek zannede
rim mevzuubahis olamaz. Bu işin mesu'iü. ve 
murakıbı Tarım Bakanı olacaktır. Bendeniz bu 
itibarla Tarım Komisyonunun izahında olduğu 
gibi «düzenli» kelimesinin konmasında bir mah
zur görmüyorum. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Efendim, bu 
maddenin kanunun en mühim maddelerinden bi
risi olduğu muhakkaktır. Zaten heyeti celilenizin 
gösterdiği alâka da benim bu kanaatimi teyit 
eder. Sayın Abdürrahman Konuk'un Adalet Ko
misyonu adına son verdiği izahat da bendenizin 
üzerinde durmak istediğim vaziyeti tenvir et
miştir. Şimdi bu madde bir defa mutlak olarak 
2 bin dönümden aşağı olan kimse isimlâk edii-
miyecek. Beş bin dönüme kadarı bâzı kayıtlarla 
yine kamulaştırılamıyacak. Bu hususta arkadaş
lar arasında br neticeye vardırılabileceği kanaa
tindeyim. Abdürrahman Konuk'un da işaret et
tiği gibi, bendeniz zannediyorum ki ortada şu 
mesele vardrı: Bir arazinin içinde uzun seneler 
yerleşmiş çiftçi var.. Toprak Kanununu ne şek-
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le korsanız koyunuz, bunlara bir şey verilmediği 
takdirde mal sahibi ile köylü arasında ihtilâflar 
her gün artacaktır; insan başka bir zirııha ben
zemez, nihayet alıştığı, yerleştiği yerden ayrıl
mamak ist re, evi orada, ecdadının mezarı orada-
dır., iki bin dönümden fazla ise o zaman bura
da. size toprak vereceğim demek kâfi gelmez. Bu
nu icabı hale göre, zannederim, en çok bin dö
nüme kadar indirmek zarureti vardır. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) - Âlâ, âlâ.. 

SİRKİ DAY (Devamla) — 20 - .r}{) bin dö
nüm arazisi varsa alacak, ama 2000 dönüm ara
zisi var, bunun üzerine gelmiş 20, :>(), 50, 1.00 
evlik bir köy konmuştur. Mal sahibi isterse bu 
adamların ayağım toprağına bile bastırmaz. 
Biz, fiilen tahakkuk etmiş, teeyyüt etmiş, vücu
da gelmiş olan bir faeiayı - vaziyet haddizatın
da facia değildir ama facialar doğurabilecek 
vaziyeti - bertaraf edecek hükmü bu maddede 
düşünmezsek hiçbir tyerde düşünemeyiz kanaa
tindeyim. Bu itibarla bendeniz bin dönümden 
fazlasını almak imkânını vermek lâzımdır fik
rindeyim. Bunun, dışında Devlete ait arazi ve 
kurutulmuş arazi ihtiyaca cevap vermez. Bu
gün biliyorsunuz, bizim Karadeniz bölgesinde 
arazisizlik yüzünden halk çok ıztırap çekmek
tedir. Bunlar başka yerlere de gidemiyorlar. Ve 
gidemezler. (Oradaki vaziyet başkadır, diğer 
bölgelere yerleştirilsinler sesleri) Bu itibarla 
Tarım Bakanının alâkasını rica ediyorum. Hat
tâ komisyonların alâkasını da rica ederim, buna 
bir çare bulunmasa yerinde olur, kendilerini 
dinledikten sonra icabederse bir takrir verece
ğim. 

TARIM BAKANI CAVll) ORAL (Seyhan) 
— Evvelâ Muammer Alakant arkadaşımızın 
izah etmiş oldukları noktai nazara cevap/ vermek 
isterim. 

Bizim, orta işletmeyi yaşatmakta takip etti
ğimiz gaye; memleketin istihsal politikasına 
faydalı olsun, teknik ziraat yapsın, muhitine ör
nek olsun ve bundan memleket faydalansın. 

Esas itibariyle komisyonlar iki bin dönüme 
hak vermiş, kabul etmiş bulunuyorlar. I.ki bin 
dönüme kadar olan araziyi ister ortakçılıkla is
ter yarıcılıkla, isterse icarcılık suretiyle işletile
bilecektir. Halbuki demin. Ahmet Remzi Yüre-
gir arkadaşımızın teklif ettiği ve benim de ka- j 
bul ettiğim Tarım Komisyonunun 10 ncı madde- i 
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sinin, son fıkrasiyle izah edilmiş, orada düzenli 
ziraatten ne kastedildiği açıklanmıştır. 

Aynen şöyle deniliyor: «Ancak mahallî im
kân ve şartlara göre gerekli tef;is ve donatımı 
olduğu halde sahibi tarafından işletilen arazi 
kanıuiaştırdamaz». Hükümet bunu benimsemiş
ti v. 

Şu halde fazla olarak bıraktığımız araziyi 
bir külfet mukabilinde veriyoruz, çalışacaktır, 
işletecektir, iyi ve teknik bir ziraat yapacaktır, 
dalıa, kısası düzenli ziraat yapacaktır'. Bunu yap
madı nn kamulaşttırılacaktır. 

Binaenaleyh, düzenli tâbiri Tarım Komisyo
nunun 10 ncı Maddesiyle zannederim halledilmiş 
olacaktır. Tarım Komisyonunun bir de Abdur-

• rahman Konuk arkadaşımızın, izah ettiği gibi 17 
ne i maddesi, vardır ki onun da orada icarcılık 
ve. ortakçılık suretiyle ziraat yapmak isteyenle
rin bâzı şartlar (iermeyan. edilmiştir. Hükümeti
niz bu maddenin de kabulüne taraftardır. Doğ
rudan. doğruya kendisi işlemiyen, arazisini or
takçılık veya icarcılık suretiyle işleten bir ada
mın arazisi üzerinde yerleşmiş çiftçi ve saire 
versa bunun, bin dönüme kadar-, bin dönümünün 
de kamulaştırılıp dağıtmakta fayda mülâhaza 
ediyoruz. (Bravo seslen) ve Hükümet olarak 
bu Tarım. Komisyonunun 16 neı ile 17 nci mad
denin birleştirilmesinde fayda umuyoruz. 

Müsaade ederseniz Tarım Komisyonunun 17 
nci maddesini okutayım : 

Madde 17. — Gerçek kişilerle özel hukuk tü
zel kişilerine ait olan ve sahibi tarafından işle
tilin iyen arazinin iki bin dönümden aşağısı ka-
mulaştırılamaz. Şu kadar ki, topraksız veya az 
topraklı ortakçı ve kiracıların, yerleşmiş olduk
ları yerde işletmekte bulundukları arazinin (Ya
nında dağıtılacak topraklar yoksa) bin dönümü 
kendi seçtiği yerlerde sahibine bırakılmak sure
tiyle mezkûr ortakçı ve kiracıların 39 ncıı madde 
gereğince ihtiyaçlarına yetecek kadarı dağıtıl
mak üzere kamulaştırdabilir. Bu ihtiyaçtan ar
ta, kalanı sahibine bırakılır. 

Mal sahibi kendisine kalan kısımları (Tasar
rufunda bulunan ve bu kısımların işletilmesiyle 
ilgili yapı ve tesislerle beraber) dilediği şekilde 
işletebilir. 

Hükümetiniz bu iki maddenin birleştirilme
sinden fayda ummaktadır. Ve bu bir ferahlık 
yaratacaktır. Sırrı Day arkadaşımın temas et-
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tiği mesele hakikaten ciddî bir mevzuudur. Öyle 
yerler vardır ki orta ve düzenli işletme olarak 
kabul edilebilir. Fakat burada 10 seneden beri 
yerleşmiş, tavattun etmiş ve bir köy halini almış 
yerler vardır. Bu gibi yerler düzenli orta işlet
meye dâhildir diye mal sahibi bu adamları ora
dan kaldırıp atamamalıdır. Bu, bir sosyal dâva
dır. Bu hususta Cevdet Kerim arkadaşım bir tak
rir vermişitr, Hükümet olarak biz buna tarafta
rız, eğer 10 seneden beri orada yerleşmişse bu 
adamlar eve ve arsaya sahip olmalıdır. Evinin 
yapmış, arsanın üzerine oturuyor. İşte istediği
miz bu. Başka bir şey değil. Orta işletmenin ara
zisine dokunacak değiliz. Onu kabul ediyoruz. Bu, 
yalnız oraya oturmuş. Fakat öyle bir işletme ki 
orta işletmedir, düzenlidir. Kamulaştırılaeak ara
zisi de yoktur. Fakat arazinin bir kenarı 10 se
neden beri 20 - 30 hanelik bir köydür. Bu arazi 
kamulaştrılmaz diye o adamları o işletme sahibi 
haydi burasını terkedeceksiniz diye bir mecburi
yet• .konmamalıdır. 

İBRAHİM ARVAS ('Van) — Yine eski 17 
nci maddeden hiçbir farkı yoktur. •Nihayet elli 
.verine bin oluyor. 

OAVİD ORAL( Devamla) — Müsaade buyu
runuz. Kendisi bizzat işleten orta işletmeyi bıra
kıyoruz. 

Takip ettiğimiz şey memleketin istihsal poli
tikası ile topraklandırma politikasını telli' 
etmekdir. Gayemiz budur, bunu tâyin et
mek istiyoruz. Keyf için kimseye ara/:i bı
rakmak niyetinde> değiliz. 

17 nci maddede Tarım Komisyonu diyor ki 
bu iki bin dönüm üzerinde yerleşmiş köylü varsa 
ve bu iki bin dönümü bu adam ortakçılık veya ki
racılıkla işletiyorsa bunun bin dönümünü ali]") 
bu içinde oturan insanlara vermek lâzımdır, di
yor. (Versin, sesleri) 

Arkadaşlar ortakçılık ve kiracılık yaptıktan 
sonra bu adama bin dönüm kâfidir. Biz şahsı 
düşünmüyoruz, memleket menfaatini düşünüyo
ruz. (Bravo sesleri alkışlar) 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Arazi sahibi 
de memleketin evlâdı değil mi, niçin böyle dü
şünüyorsunuz? 

ALİ RIZA ARI (İstanbul) — Arkadaşlar, 
benim eğer, ismim geçineşeydi, burada birkaç' 
dakikanızı tekrar; almak istemezdim. Çok sevdi 
ğiın arkadaşıma tavzih için arzetmek isterim ki 
ben hiçibr vakit 2 bin dönümün haricinde bulu-
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i nan arazi parasız alınsın demedim. Bunu teşek-
j kürle kaydetmek isterim ki sayın Bakan da beni 
teyit buyurdular beyanatımda 2 bin dönümden 

I başka istihdaf edilmiş bir cihet yoktur. Yoksa 
ben kimsenin elli bin liralık çiftliği beş bin lira-

I ya alınsın da demedim. Kendisine az bedel tahsis 
edilsin fikrinde de değilim. Bedeli ne olursa oi-
sıın çiftliğinde yalnız ortakçı sırtından geçinen 

i bir adama kendisi toprağını işletsin dedhı%lr.t-
I di yine olsun, apartmanı olsun, refah içinde ya

şasın. Yalnız onun ortakçısı da kendisi gibi işin-
j de efendi veya ağa olsun, muayyen bir kısmın 
j kayıtsız tabiî olmaktan kurtulsun, o da cemiyette 
ı işine sahi]) bir adam görülsün. Ben bunu tavzih 

derim. Bu münasebetle başka bir şey de arzede-
| eeğim. Kürsüden yaptığımız bâzı münakaşaların 
I bâzı arkadaşlar için dışarda dahi arkadaşlık mü

nasebetlerinde tesirini muhafaza etmekte olduğu-
I mı teessürle görmekteyim. Burası bir mabede 
| benzetilebilir bu mabede dost gelinir, ve dost çı-
i kıl ir. 

BALKAN — Muammer Alakan t 
YUNUS MUAMMER AL AK ANT (Devamla) 

ı - - Arkadaşlar, metnin Anayasaya muhalefeti. 
ALİ RİZA ESEN (Siird) '— Bunu söyledin 

kaç defa söyliyeceksin? 
BAKKAN — Gürültü yok Ali Rıza Bey 

I YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Çok isterdim ve çok beklerdim ki sayın Ada
let Komisyonu Sözcüsü Abdürrahman Konuk 
bu metnin Anayasa bakımından uygunluğunu 

i izah etsin ve hiç olmazsa gönüllere itminan gelsin. 
Fakat bu, izah edilmedi, bunun üzerinde 

durulmadı. Acaba, bir kanunun Anayasaya uy
gun olup olmaması o kadar ehemmiyetli olarak 
telâkki edilmiyor mu? Bu bir prensip meselesi
dir, prensi]) meseleleri üzerinde durmak şayanı 
ehemmiyet değildir, gibi bir telâkki ile mi karşı-
bışyıoruz'? Arkadaşlar, meclisler, prensiplere ria
yet ettikçe büyük olurlar. Prensipler için asırlar 
boyunca milletler ve ordular karşı karşıya gel
mişler ve prensipleri müdafaa etmişlerdir. Eğer 
elimizdeki Anayasamıza, kendi zihniyetimize ve 
düşüncemize riayetsizlik yaparsak bunun sonu 
gelmez. Şimdi, bendeniz de bir dönümden fazla 
bir araziye mâlik olan bir adam değilim, toprak 

I itibariyle. Sonra, sosyal dâvaları kendim için baş-
j lıea- meşgale olarak seçmişimdir, Ali Rıza arka-
{ daşımdan da ileriyim. Fakat mevcut olan bu hü-



B : 64 14.3 
küm, köylünün, çiftçinin lehine değil aleyhine-
d i r. 

Bey bin dönümden fazla arazisi olan adan) 
bu hüküm karşısında arazisinin tamamını ken
disi kullanacaktır, ancak bu suretle arazisinin 
'bir kısmını, üç ıbin dönünı'ünü tevzi ve taksim 
edilmek üzere köylüye bırakmıyacaktır. Beş bin 
'dönümün sahibi adam, kendisi işletecek ve sa-
ire... Sahip değilse, paralı bir adama gidecek ve 
diyecektir ki, benim beş hin dönüm arazim var, 
bunun bir kısmını alınız, beraber işletelim 
Bir küçük motor bu beş bin dönüm araziyi iş
letecektir. Bunun üzerinde yaşıyan ortakçılar, 
hir işçiden fazla hakka sahip oldukları halde bu 
araziyi terkedip başka yerlerde veya yine ora
da işçi vaziyetine düşeceklerdir. Sosyal dâva 
bu ortakçıların o toprağa sahip olmalarını 
âmirdir. Ben ıbu sosyal noktai nazardandır ki, 
hugfün kabul edilen hükmün, metnin bizzat köy
lülerimizi ortak olma vasfından çıkarıp işçi ha
line düşüreceğinden endişedeyim. Bunu bir fab
rika işletmesiyle mukayese edersek, ki, sosyal 
dâva üzerinde duran arkadaşlarımız buna temas 
ediyorlar, fabrikada ortak olarak çalışan bir kimse
nin ortaklık hakkını nez 'edip onu münhasıran işçi 
vaziyetine düşürmek demek olur. Sosyal cephe 
üzerinde duran arkadaşlarımız bunun böyle ol
madığına beni ikna ederlerse kendilerine ilti
hak etmekte tereddüt etmem. İşte size misal 
olarak arzediyorum; Manisa'da, Turgutlu'da 
ve daha birçok köylerde ne kadar köylü biliyo
rum ki, iki sene evvel bu köyler halkı ortakçı 
olarak daha iyi bir vaziyette, maişette idiler. 
Bu Toprak Kanunu çıktıktan sonra arazi sahi
bi «lan kimseler arazilerini işletmiye başladılar 
ve 50 hanelik, 80 hanelik köy halkı ellerinde 
çapa olarak işçi durumuna düştüler. Bu, hem 
Anayasaya uygun değildir, ve hem de sosyal 
dâvamıza uygun değildir ve bu hususta Ali Rı
za arkadaşımızın, arazi sahiplerinden ziyade 
ortakçı sınıfına daha ziyade müzahir olacakla
rını zannetmiştim, çünkü arazi sahipleri vazi
yetlerini kurtarabilirler, arazilerini işletebilir
ler ve işletmek suretiyle de beş bin dönüm olan 
arazilerini muhafaza edebilirler. Kanunun kabul 
ettiği bu beş bin dönüm araziden beş dönümü 
köylüye dağıtılmıyacaktır, bu hayaldir, beş bin 
dönüm arazi sahipleri kendileri arazilerini kul
lanacaklardır, işleteceklerdir. Eğer kullanma 
imkân ve fırsatına malik değillerse sermayedar i 
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bulacaklar, gel ortak olalım diyeceklerdir. Bu 
iki bin dönüm arazide çalışanlar bir zaman ge
lecek ortaklık hakkını kaybedip, elîm ve sefil 
vaziyete düşeceklerdir. Ben onların mesuliyeti
ni üzerime alamam, benim vicdanım hu ağır yü
kü onlara tahmil etmeye kail olamıyor. Nitekim 
Toprak Kanununun heyeti unıumiyesi üzerinde 
konuşurken daima bu kaydı ihtiraziyi göz önün
de bulundurdum, ortak çalışan bu vatandaşlar 
ıbu çıkardığımız kanunla düpedüz bir çiftçi ha
yatı yaşarken, işçi hayatı sürmek zaruretinde 
kalacaklardır. Ben vicdanen onları işçi haline 
getiren bir kanunun müdafii olmadım, onlara 
ben sizin ortaklık haklarınızı korudum demek
le iftihar ve kıvanç duyacağım. 

VEHBÎ SARÎDAL (Niğde) — Yani Orta
çağ sistemini müdafaa ediyorsunuz değil niif 

MAHMUT NEDİM ÜÜNDÜZALP (Edirne) 
Muhterem arkadaşlar, benim bu madde dola-
yisiyle söz almış Bütçe Komisyonunun raporu
nun nihayetindeki bir muhalefet şerhi dolayısiy-
le verdiğini takrir izaha matuftur. Ben gerçi 
Bütçe Komisyonunda bu tasarı üzerinde tetkik
ler yaparak arkadaşlarımı tenvir etmek üzere 
çalışmış bir arkadaşınız olmakla beraber, ta
rım işleri bellim ihtisasını haricinde bir mevzii 
olduğu için yalnız Bütçe Komisyonunda rapor
törlük yaparak vazifemin nihayete ermiş oldu
ğuna kani bulunuyorum. .Burada tasarının esas
ları hakkında konuşııııyaeağım. 

Şimdi görüşülmekte bulunan 16 ncı madde
de, sahiplerince doğrudan doğruya işletilen ara
ziden beş bin dönüm kiracılıkla veya ortakçılık 
suretiyle işletilen araziden iki bin dönümü ka
mulaştırma haricinde yazılıdır. Bu nokta et
rafında ihtisas sahibi arkadaşlarımız mülâha
zalarını, mütalâalarını söylediler. Ben bu esasa 
dokunan bir takrir değildir. Kamulaştırılaeak 
ona topraklar Türk vatandaşlarına aittir. Bu 
toprakların verile-eği kimseler de Türk vatan
daşlarıdır. Takririmin muhtevası başka bir mev
zua aittir. 442 sayılı Köy Kanunu, Türk uyru
ğunda olnııyanların köyler içerisinde arazi al
malarını meııetmiştir. Fakat bu Köy Kanunundan 
evvel arazi edinmiş olanların topraklarını tasfi
ye edeceklerine dair bir hüküm tedvin edilme-
mistir. Bu itibarla bugün Topraklandırma Ka
nunu dolayısiyle bir il veya ilçede kamulaş
tırmaya ve topraklandırmaya başlandığı zaman, 
bu Köy Kanununun toprak almalarını meıı-

— 400 
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ettiği şahısların da topraklarını, çiftliklerini ka
mulaştırmak ihtiyaç ve zarureti karşısında ka
lınırsa ne olacak? Şimdiki 16 ucı madde ile ka
bul buyuracağınız esaslara göre ne kadarını 
kamulaştırma haricinde bırakırsanız (2 bin, beş 
bin) o miktarı kamulaştırma haricinde kalacak 
demektir. Bu, âdeta Köy Kanununun oralarda 
toprak edinmelerini menetmiş olması mı rağmen 
bu kanun dolayısiyle onlar da Türk vatandaş
ları gibi geniş toprak işletmeleri, orta ziraat 
işletmeleri kurup işletmek hakkını teyit etmek 
gibi bir mâna ifade edecektir ki, bu tasarının 
maksadı ve gayesi bu değildir. Köy Kanununda 
takip ettiği gaye büsbütün başkadır. Benim tek
lifim burada Türk vatandaşı.arazi sahiplerine. 
kamulaştırma dışında bırakılacak arazi miktarı 
hakkında ne karar verirseniz veriniz o noktada 
ihtilâfım yoktur, Yalnız Köy Kanunu mucibince 
toprak almaları memnu olanlara bu tevsii teş
mil -etmiyelim. Bu maksatla ve biraz da kanun 
ifadesiyle bir takrir hazırlamış bulunuyorum. 

Buna itiraz edeceklere karşı da bir iki kelime 
söyliyeyim: Bu mevzuu Bütçe komisyonunda 
Hazine Hukuk Müşaviriyle Dışişleri Bakanlığı 
Hukuk Müşavirini davet ederek müzakere ettik. 

Her iki hukuk müşaviri de esasını muvafık görmek
tedir. Hazine Hukuk Müşaviri bu tasarıya böyle 
bir hükmün ilâvesini Köy Kanununa mütenazır 
bulmaktadır. Dışişleri Hukuk Müşaviri ise bu 
kanunda vatandaşlarla yabancılar arasında bir 
tefrik yapılmayıp bu işin ayrı bir kanun konu
su olmasını tercih ediyor. Ben biraz evvel alâ
kalı zata takririmi gösterdim, muvafık gördü
ler. Arzettiğim gibi prensipini Köy Kanunu 
koymuştur. Binaenaleyh bu tasarıda Köy Ka
nununa mütenazır ve o hükmü teyid edici bir 
hüküm ilâvesi ile Türk vatandaşlarının ellerin
de kamulaştırma dışında bırakacağınız miktar
ları Köy Kanununun menettiği kimselerin köy
ler dahilindeki topraklarına teşmil etmiyelim. . 
Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Komisyonun noktai naazrı ne
dir? Çünkü bu, büsbütün başka bir mevzudur. 

AKİF EYİDOĞAN (Kars) — O bahislere 
bendeniz şahsan cevap arzedeceğim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, komisyon 
daha evvel noktai nazarını söylesin. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Gündüzalp ar-
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kadaşımız verdiği takrirle mevzuubahis ettik
leri hususu, kanun tasarısı görüşülürken, Büt
çe Komisyonunda da öne sürdüler. Bütçe Ko
misyonu bu işin ahdi durumumuz ve Milletler
arası münasebetler bakımından tetkikini gerekli 
buldu. Yalnrz zamanın darlığı hasebiyle Dışiş
leri Komisyonunun mütalâasını almaya fırsat 
ve imkân bulunmadığı için Hazine Hukuk Mü
şaviri ile, Dışişleri Hukuk Müşavirini davet 
ederek bunları dinledi. Köy Kanununda yaban
cı Devlet tebaası olanların köyleri de gayrimen
kul satın alamıyacaklarma dair bir hüküm var
dır. 

Yalnız Köy Kanununun yürürlüğe girmesin
den önce yabancı Devlet tebaası tarafından edi
nilmiş malların tasfiyesi hakkında bir hüküm 
yoktur. Kanun da neşri tarihinden muteber ol
duğu için neşrinden önce yabancılar tarafından 
tasarruf edilmiş gayrimenkuller tasarruflarının 
devam etmesine mâni mahiyette değildir. Bu 
bakımdan Toprak Kanunu münasebetiyle Türk 
tebaası ile Türk tebaası olmıyanlar arasında bir 
tefrik yapmanın caiz olup olmıyacağı noktasın
da Bütçe Komisyonu kendi yetkisinin çerçevesi 
bakımından böyle bir tesis yapmakta ve kanu
na böyle bir hüküm ilâve edilmesinde bâzı mah
zurlar tevellüt edebileceği mülâhazasiyle mah
zur görmüştüm. Esasen Hükümet de emniyeti 
mutazammm olan hükmünün emniyetten evvel 
tasarruf edilmiş gayrimenkullerin tasfiyesini 
istihdaf eden yeni bir tasarının hazırlanmakta 
olduğunu verilen izahattan anlamış olduğu için, 
bu kanunun yürürlüğe konmasından evvel Türk 
tebaası olmıyanlar tarafından tasarruf edilmiş 
gayrimenkuller hakkında yapılacak muameleyi 
Köy Kanununun o maddesi üzerinde yapılacak 
tadillere; bırakmayı daha uygun görmüştür. An
cak, eğer Hükümet veya Dışişleri Bakanı böyle 
bir maddenin kabulünde adlî münasebetlerimiz 
ve milletlerarası durumumuz bakımından bir 
mahzur görmezlerse Bütçe Komisyonunun bun
da ısrar etmesi için de bir sebep yoktur. Arzet
tiğim gibi münhasıran komisyonun yetkisi dı
şında bir mevzu olarak telâkki ettiğimizden do
layı bu hükmü buraya koyamadık. 

BAŞKAN — 16 ncı madde hakkında on altı 
arkadaş söz söylemiştir, daha üç arkadaş var
dır. Heyeti Umumiye bu üç arkadaşın da söyle
mesini kabul ederse yeterlik önerggesini redde-

i der, kabul etmezse yeterlik kabul olunur. Ben 
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İç tüzük hükümler ini yerine get irmeye mecbu
rum. 

AK.fr1 EYİDOĞAN (Kars) — Mahmut Ne
dim Gündüzalp ' ın t akr i r i kabul edilec-ekse sö
zümüz var. 

BAŞKAN — - Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanl ığına 
Konu aydı ti binmiştir , konuşma yeterl iğinin 

oya konulmasını teklif ederim. 
Denizli Milletvekili 

Kemal önce l 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Yeterl iğin aley
hinde söyliyeceğim. 

BAŞKAN- —- Buyurun . Ancak yeter l ik aley
hinde söyliyeeeksiııiz, bunu vesile i t t ihaz ederek 
esas hakk ında konuşmak isterseniz konuştur 
mam. 

E M İ N SOYSAL (Devamla) — Efendim, dü
zenli işletme mevzuu esaslı şekilde aydınlat ı l 
madı . Birçok yanlış müta lâa la r yü rü tü ldü , te
viller oldu, şu oldu, bu oldu.. Mevzuun iyice ay
dınlat ı lması lâzım. Memleket z i raat in in inkişa
fı bakımından, Tar ım Bakanın ın b u y u r d u ğ u gi
bi, Hükümet in teklif inde ve diğer tekl if lerde 
olduğu gibi, İm iş aydın la t ı lmadan geçilmemeli. 
Düzenli işletme mevzuu, memleket toprak lar ı 
nın esaslı ve randımanl ı şekilde işletilmesi mev
zuudur . Bu mevzu aydınla t ı lmadan yeter l ik 
Önergesi kabu l edilmemelidir. 

BAŞKAN ----- Yeter l ik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Yeterliği kabul edenler... Etmiyen-
•ler... Yeter l ik kabul edilmiştir. 

• Şimdi altı önerge vardır , okutuyorum. 

Yüksek Başkanl ığa 
Arzettiğim sebeplerle Ki neı maddeye aşağı

daki f ıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Trabzon Milletvekili 

S ı r r ı Day 
İçinde meskûn köy bulunan arazide mukim 

topraksız köylülere dağı t ı lmak için bu araz iden 
yeter kısmı kamulaşt ı r ı labi l i r 1000 dönüme ka
da r arazi mahfuzdur. 

(Ret, ret sesleri) . 

Yüksek Başkanl ığa 
l(i neı maddenin 2 nci f ıkrasındaki «sahibi 

taraf ından» ibaresinin tayyını teklif ederim. 
Manisa Milletvekili 

Yunus Muammer Alakan t 
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! Yüksek Başkanl ığa 

Arzett iğim sebepler dolayısiyle 16 neı mad
denin 2 nci f ıkras ında (istediği şekilde) kelime
leri yerine «düzenli o larak ve muhi t in icapları
na göre» ibaresinin konulmasını arz vvc teklif 
ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Ali Rıza Arı 

(Ret, ret sesleri) . 

Yüksek Başkanlığa, 
Mi neı maddenin son fıkrasında sahibi ta

rafından (İşletilen) kelimesinin başına (düzen
li olarak) kelimesinin ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Sayhan Milletvekili 
Ahmet Remzi Yüregir 

Yüksek Başkanlığa 
Mi nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değişt ir i lmesini teklif ederim. 
1.4 . l i r . !9f>0 

Sayhan Milletvekili. 
I Kasım. Ener 

(Mahallî imkan ve şartlara, göre gerekli te
sis ve donat imi okluğu halde sahibi ta raf ından 
işletilen orta arazi kamuîaşt srdamaz.) 

I Yüksek Başkanlığa 
Dokuzuncu madde ile değiştirilen Mi neı 

I Maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın (dilenme
sini arz ve teklif ederim. 

I (44:> sayılı Köy Kanununun 87 nci maddesin
de bahsi geçen şahıslarla cemiyet ve şirket
lerin köylerdeki arazileri ikinci ve üçüncü fık-

I raların hükmü dışındadır , bu arazinin tama-
I mı k a m u l a ş t ı n h r ) 

Edirne Mü'el vekili 
M. N. d ü n d ü / a l p 

I BAŞKAN ----- Sırrı Day'in teklifi iki bin dö-
I nüm. kaydının indirilmesine matuf tur . (Ret 
I sesleri) 
I Sez yok, isterseniz reddedersiniz, isterseniz 
I kabul, edersiniz, bunu reylerinizle izhar eder
li siniz. 
II Müsaade buyurun takr i r i t ek ra r okutuyo-
| ! rııtıı. 

r (Sırrı Day (Trabzon ) 'un takriri , t ek ra r okundu) 

BAŞKAN - - Bu önergeyi nazarı d ikka te 
j a ianar lütfen, işaret buyursunlar. . . Kabul etmi-
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yenler... Kaimi edilmemiştir. (Bravo sesleri, al
kışlar) 

Muammer Alakant'm teklifi... 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Kasım Ener'in takriri de aynı mealdedir. 
zannediyorum. 

BAŞKAN — Değil. Kasım Ener'in teklifi, 
Ahmet Remzi Yüreğir'in teklifine uymaktadır, 
yani aşağı yukarı ayın mahiyettedir. Siz ikinci 
fıkraya taallûk eden bir teklifte bulunuyorsu
nuz, ısrar: ediyor musunuz? 

YUNU« MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
----- Ediyorum. 
(Yunus -Muammer Alakant'm önergesi tekrar 

okundu.) 
"BAŞKAN -^- Önergeyi nazarı itibara ahnı-

lar.. Nazarı itibara almıyanlar.. önerce nazarı ih
bara, alınmamıştır. 

(Ahmet Remzi Yüregir'ın önergesi tekrar 
okundu) 

AHMET REMZİ YÜK M i ÎR (Seyhan) — 
Efendim, Hükümet esasına iştirak ediyordu. 
(Reye reye sesleri.) 

BAŞKAN — -- Müsaade buyurun, son fıkra şu
dur: «Sahibi tarafından işletilen orta arazi ka
mulaştırılanla/» önerge, buraya (Düzenli olarak; 
tâbirinin ilâvesini istiyor.. 

Bunu nazarı itibara alanlar.. Nazarı itibara 
almıyanlar.. Nazarı itibara alınmamıştır. 

Kasım Ener'in teklifi de aşağı yukarı bu ma
hiyettedir yalnız biraz tafsilâtlıdır. Okutuyo
rum. 
(Seyhan Milletvekili Kasım Ener "in önergesi 

tekrar okundu.) 
(Kabul sesleri) 
BAŞKAN — Kasım Ener'in takırım nazarı 

dikkate alanlar işaret buyursun.. Almıyanlar işa
ret buyursun. Nazarı dikkate alınmıştır. 

Bunda komisyon mutabık mıdır? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AB-

DÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — Mutabıktım 
BAŞKAN — Ali; Rıza Ari'nin önergesini oku

tuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Ali Rıza Ari'nin önergesi 

tekrar okundu) 
BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alanlar 

lütfen işaret buyursunlar.. Nazarı tibara alini-
yanlar.. Nazarı itibara alınmamıştır. 

BAŞKAN — Mahmut-Nedim Cündü/alp'n' 
takririne sıra geldi.; 
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Önergeyi tekrar okutuyorum: 

(Edirne Milletvekili Mahmut Nedim Cünclüzalp'-
ın önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN —- Arkadaşımız izah etti. Köy hu
dutları içinde yabaneılara ait olan arazi için is
tisnai bir hüküm koyalım diyor. Bütçe Komis
yonu tereddüt ediyor. Bu kanunda istisnai bir 
muamele yapın lyalmı diyor. Heyeti umumiye na
zarı itibara alırsa Komisyona vereceğim, tekrar iş
lenecek, incelenecektir. 
:• MAHMUT NEj)ÎM OÜNDÜZALP (Edirne) 
— Hariciye Yekiline teklifimi gösterdim, kabul 
ediyor, muvafık görüyor. 

BAŞKAN — Alâtarikılhikâye değil.. 
Heyeti umumiye tenevvür etmediyse söz vere

ceğim. (Rey reye sesleri) 
İBRAHİM REFİK SOY ER (Niğde) '— Sa

yın Başkan iyi anlıyamadık. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunu söz veriyo

rum. 
AKİF EYİDOÖAN (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, Köy Kanunu köy hudutları içinde ec
nebilerin yeniden gayrimenkul edinmelerini me
netmektedir. Hüküm zaten mevcuttur. Bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden evvel ecnebilerin 
köy hudutları içinde tasarruf et t tiki eri çiftlik
ler mevcuttu. Konya'da (Belfuva Çiftliği,) Cey
han'da (Mısırlı Çiftliği), bilmem nerede Fransız 
çiftliği var. 

Şimdi bu kabil çiftliklerin sahibi Türk olsay
dı ne olacaktı? Bu 16 ncı madde hükmüne tâbi 
olacak ve bir orta işletme olarak kamulaştırma
dan hariç kalacaktı. 5000 dönüm, 2000 dönüm, 
1;000 dönüm bu kamulaştırmadan hariç olacaktı. 

Arkadaşımız Mahmut Nedim Oündüzalp diyor 
ki ; eğer bu mal köy kanunu sınırı içinde ise ve 
sahibi ecnebi ise hepsi kamulaştırmaya tâbi ol
sun. Bu teklifin esasına taraftarım, Köy Kanu
nunun hükümlerini de teyit eder. Buna bir diye
ceğim yoktur Ancak -bir nokta vardır ki, onu 
belirteceğim. Bizim Cenup hududumuzun, 50 ki
lometre, şerit vâri olarak Şimale doğru olan mın-
takası içinde hududumuzun Cenubunda Türk 
ırkciaşlarmıız vardır ki, Suriye'de kalmışlardır, 
Pasavanla gelir kendi tarlasını çiftini işler ve gi
derler. Mütaakiben de bizden o tarafa gidenler 
vardır. Ye bunlar için muahedelerle kabul edilmiş 
birtakım ahdî hükümler vardır. Arkadaşımın tek
lifini, bu mmtakaya şâmil olmamak kaydiylo, 
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nazarı dikkate alırsanız, Komisyon işler ve taraf
tar olurum. 

NURİ GÖKTEPE (Aydm) - - Bu mesele mü
himdir, Hükümeti dinliydim. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) -
Arkadaşım buyuruyor ki, bu mesele münakaşa 
ve ihtilâfı muciptir. Bendeniz de ilk zamanlar bu
nun kabulüne taraftardım, fakat şimdi tereddüt 
içerisindeyim. Onun için bu önerge, tasarının 
ikinci görüşülmesine kadar komisyona gitsin, ora
da işlensin ve ondan sonra gelsin, O zaman tered
düde mahal kalmaz. 

BAŞKAN — Arkadaşımız önergesini geri alı
yorlar. İkinci müzakerede mevzuubahis edecekler
dir. Başka önerge de yoktur. 

»Son fıkraya, Kasım Ener'in kabul edilen öner
gesindeki fıkranın ilâvesiyle 16 ne i'maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul, edilmiştir. 

Madde 18. — 'Kamulaştırılacak büyük ,r.1 

orta arazide kamulaştırma dışında kalacak parça
ları arazi sahibi dilediği gibi seçer. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efendim, 

komisyon bizi lütfen aydınlatsın. Orta arazide 
toprak sahibine bırakılacak kısmı toprak sahibi 
bir yerden mi seçecek, ayrı ayrı yerlerden mi se
çecek? Bunun hakkında komisyon bizleri tenvir 
etsinler. Ondan sonra reyimizi verelim. 

ALÎ RIZA ESEN (Siird) — Arkadaşlar, ka
mulaştırılacak arazide mal sahibi, dilediği yer
den parça almak istiyor. Bu, istimlâke zorluk 
verir. Dilediği yerden denilirse yarısını buradan, 
yarısını şuradan alır. Bir noktadan, demek lâ
zımdır. Yoksa bu, kamulaştırmayı işkâl eder. 

MUSTAFA KORKUT (Antalya) — Kendi 
malını alıyor, çalmıyor ya. 

ADALET KOMİSYONU ADİNA ABDÜR-
BA1IMAN KONUK (Bursa) — Arkadaşlar, yü
rürlükte bulunan 18 nci. madde, sahibine bırakı
lacak olan araziyi seçme yetkisini Tarım Bakan
lığına vermiştir. Ve bunun, ne şekilde seçilece
ğine dair de bir norm, bir eras kabul edilmiştir. 
Madde esas itibariyle şöyledir: 

(18 nei Madde — Kamulaştırılacak büyük 
ve orta arazide kamulaştırma dışında ka'acak 
parçaları arazi sahibi dilediği gibi seçer. Kamıt-
laşttırma dışında kalan parçaların dahi kamu

laştırılmasını sahibi isterse Tarım Bakanlığı ka
mulaştırmakla ödevlidir.) 

Fakat bunun yanında yine mer'i kanunun 
17 nci maddesinde, (kendisine bırakılacak olan 
araziyi kendisi seçer) kaj'dı da vardır. Kanun 
18 nci maddesinde başka, yukarıki maddesinde 
başka esası kabul etmiş bulundu. Biz kanunda 
orta arazinin iki bin dönüme kadar kısmının 
kendisi tarafından seçileceği esasını kabul ede
rek esasen mer'i kanunda mevcut olan bir esası 
aynen ipka etmiş bulunuyoruz. Bunun yanında 
beş bin dönümden yukarı olan büyük arazinin, 
istimlâki halinde sahibine bırakılacak olan 5 bin 
dönüm için sahibine seçme yetkisi tanımamayı 
adaletsiz addettik. Oünki birisine tanımak di
ğerine tanımamak doğru olamazdı. Onun için 
tevhit ettik, dedik ki ; büyük ve orta arazide 
her halü kârda sahibine bırakılacak araziyi sa
hibi kendisi seçer. 

Şimdi arkadaşım soruyor; bu araziyi sahibi 
kendisi seçerken, Tarım Bakanlığı gibi, eski 
maddede mevcut olan kültür çeşitleri ihtiva ede
cek şekilde olmak üzere seçer yolunda bir kay
da riayet edecek midir, yoksa parça parça iste
diği yerden seçecek midir? Arkadaşlar, bir ara
zi her zaman toplu bir halde bulunmaz. Toplu 
bir halde bulunduğu takdirde arazi sahibinin 
menfaatleri çeşitli kültür hallerini içine alacak 
şekilde seçmektedir. Onu arazi sahibi daha iyi 
bilir. Bu itibarla; arazinin ayrı ayrı yerlerde bu
lunması ihtimali de olduğundan bu takdirde bir 
miktar arazisi bir tarafta ve diğer bir kısmı ise 
belki. 10 kilometre ötede bulunacağından bunun 
kamulaştırılmasına da imkân kalmaz. Bu kaydı 
kaldırmak ve kabili tatbik bir hale getirmek 
için sahibi istediği yerde dilediği şekilde seçer 
şeklinde arzediyoruz, ve maddenin bu şekilde 
kabulünü rica ediyoruz. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efendim, 
muhterem sözcü arkadaşım takdir buyururlar-
ki 17 nci maddede toprak sahibine tanınan ihti
yaç hakkı, orada 50 dönüme kadar inilmiş olma
sındandır. Binaenaleyh, 17 nci maddede toprak 
sahibine bu hak tanınmış olduğundan dolayı seç
me hakkının toprak sahibine tanınma esbabı mı 
cibesi kuvvetli değildir. 

Şimdi arkadaşlar ben de tıpkı tarımcı arka 
d aşlarım gibi bu memlekette bir orta işletmenin 
iktisadi oluşunu, faydalı oluşunu, memleket 
menfaatlerine uygun oluşunu doğru bulurum, 
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kabul ediyorum. Fakat bu memleketin gayet ge- I 
niş bir sosyal dâvası vardır, bu dâva karşısın
da bu tarım nazariyesinde muayyen bir hadde 
kadar fedakârlık yapmak mecburiyetindeyiz. 

Bir toprak farzedelim, bir çiftlik farzede-
lim, eğer etrafında topraksız köylü yoksa, beş 
bin, on bin dönüm olduğu gibi sahibine kalsın 
Fakat asıl mesele; toprak var, etrafında toprak
sız insan çoktur, böyle bir yerde toprak sahibine 
istediği yerden istediği şekilde seçmek hakkını 
vermek doğru değildir, muayyen bir yerden beş 
bin dönüm alındıktan sonra geri kalan arazi 
üzerinde işlenebilir. Bunu tarımcı arkadaşlar iyi 
takdir ederler. 

Biz burada yine eski kanunun toprak sahi
bine seçme hususunda koyduğu hükümleri ay
nen koyalım, toplu olarak seçsin. Fakat istediği 
yerden, istediği şekilde seçer dediğimiz zaman. 
geriye kalan arazinin işletilebilmesi için lâzımge-
len yol, sa ve sair işlerde müşkülâta mâruz kalına
caktır. O vakit geriye kalan araziyi ha istim
lâk etmişsin, ha etmemişsin bence hiçbir farkı 
yoktur. 

BAŞKAN — Ali Rıza Arı. 
ALÎ RIZA ARI (istanbul) — Arkadaşlar, 

demin konuştuğum zaman burada bizim tezimizi 
müdafaa eden arkadaşarımız dediler ki, zaten 
beş bin dönüm bırakılıyor, Ama bunun içerisin
de bin dönüm veya bin beş yüz dönümü iyi yer | 
vardır. 

Arkadaşlar, Toprak Kanununu yaparken ar
kadaşlarımın söylediği vâritse o halde 5 bin ve
ya 2 bin dönümü en iyi yerden seçiniz, almız 
demek hiçbir işe yaramıyan ıskarta kısmını da 
bize bırakınız demektir! 

Halkı refaha kavuşturacağız, diyoruz. Biz 
bir toprak reformu yapıyoruz. Demin arkadaş
larıma söylemek imkânını bulamadım. Sosyal 
kanunlarda çok defa savunmada bulunanlar 
istediği faktörleri kendi dâvaları için kulla
nacak ve kandırmaya çalışacaktır. 

Bu Toprak Kanunu ile yapılmak istenen re
formun ve Kemalizmin icabettiği ideali düşüne
rek karar verelim. Benden evvel konuşan arka
daşlarımın iddiaları yerindedir. Mütenasip bir 
yerden seçmek hakkını verelim. Ama biz öteden 
beri istismar edilen bir mıntakadaki halkı -refa
ha kavuşturacağız, derken kaymağını sahibine, 
altını, sulusunu ve kötüsünü de köylüye bırak-
mıyalım. 
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ABÎDlN POTUOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlar, bu araziyi toplu olarak bir 
yerden vermek çiftçilik üoktai nazarından ha
kikaten kabiliyeti tatbikiyesi olmıyan bir şey
dir. Malûmdur ki, arazilerin bir kısmı mümbit
tir. Bir kısmı değildir. Arazi toplu olarak bir 
yerde değildir. Aynı zamanda mademki bir or
ta işletme kabul ediyoruz. Bu orta işletme sa
hibinin tarlası, çayırı, ağaçlığı, fidanlığı vardır. 
Bunlar başka başka semtlerdedir. Şimdi bu ada
ma diyeceğiz ki, sen şuradan beş bin dönüm 
tarla al, fakat fidanlığından, çayırından vaz
geç., diyeceğiz. Çayırsız, fidanlıksız işletme olur 
mu arkadaşlar? öyle çiftçiler, öyle toprak sa
hipleri vardır ki, bunların mütaaddit yerlerde 
arazileri mevcuttur. Birisinin köy önünde şehir 
önünde gayet kıymetli bir tarlası olabilir ki, bu 
tarla beş bin dönüme muadildir. Biz sana falan 
yerde beş bin dönüm arazi vereceğiz diyip de 
elindekinden o kıymetli malını alacak mıyız? En 
kıymetli arazini alacağım mı diyeceğiz? Bu ol
maz. (Olmaz sesleri, günahtır sesleri). 

Günahtır ve haksızlık olur. 
Sonra belirtmek isterim ki, arkadaşlar elini

zi vicdanınıza koyun, düşünün. Biz toprak sa
hibine toprak vermiyoruz, bilâkis toprak sahi
binden, elinden toprağını alıyoruz. Günahtır, 
vebaldir. (Günahtır sesleri). 

AHMET KEMAL SÎLÎVRÎLl (istanbul) — 
Arkadaşlar, toprak sahibine bırakacağımız top
rak onun kendi malıdır. Bunu başkasından gasbet-

miş değildir. Bu arazinin hepsi Allah tarafından kıy
metlendirilmiş değildir. Bir kısım köylü de seneler
ce «tuz sene hizmet etmek şarfciyle meydana gel
miş kuvvetli bir toprak haline gelmiş bir arazi 
vardır. Bunu ellerinden almak ve ahara ver
mek doğru mudur? Mutlaka kendi beğendiği 
yerden yer alması lâzımdır. 

Hem Hüseyin Beye hem de Ali Rıza'ya so
ruyorum; bunların birer apartmanları olsa ve 
bugünkü Eskişehir felâketzedeleri için bir ka
nun yapılsa ve dese ki, herkes apartmanının 
dört katını bugünkü bu felâkete uğrıyanların 
hayatlarını kurtarmak için vermek mecburiye
tindeyiz ; acaba bu beyler aşağıdaki bodrum ka
tında mı otururlar, yoksa istedikleri bir yerde 
mi oturmayı tercih ederler? insaf merhamet lâ
zım yahu. Ben Meclisten âdeta şüphelenmeye 

i başladım, içimizde ne biçim adamlar var? 
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HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efendim 

sizi tenıia ederini ki, hiçbir toprak sahibinin. 
hattâ bu memlekette hiçbir Türk vatandaşını'! 
kanunen iktisabetmiş olduğu 'haklara, şu veya 
bu şekilde müdahale karakterinde değilim. An 
cak arkadaşlar, kanunun esbabı nıuçibesine .dik 
kat buyurursanız sosyal bir dâvayı halletmek 
için -çalışıyoruz. Topraksız köylüye toprak ver
meye çalışıyoruz. Hiçbir işe yaranııyaıı ve s/ı 
kanunla takip ettiğimiz maksada hiç uymayan 
toprakları niçin istimlâk edeyim. Ne lüzum var
dır. 

Arkadaşlar, maksadımızı daima göz önünde, 
bulunduralım. Maksadımız topraksız köylüyü 
topraklandırmaktır. Bunu süs için yapmıyorum 
Bir sosyal dâvayı halledeceğiz. Binaenaleyh 
bırakalım. (Gürültüler). 

Biz bu 4753 sayılı Kanunu, bu parçalama ya
ni hisselerin ifrazı hükümlerini iyi bir şekle if
rağ için tadil ediyoruz. Bu (husustaki ihtiyari kal
dıralım, mal sahibine bu hakkı verelim. Bir 
arazi bir bütün halinde işe yarar fakat parça
landığı zaman bilmiyorum nasıl işlenecek ve 
bundan ne gibi bir fayda hâsıl olacak. Kam/ulaş
tırılacak yerlerin, yola gidecek kısımları ken
disi alacak yani seçecek işe yaramıyan kısımları 
verecek burada çiftlik yapmak bilmiyorum 
mümkün mü?.. Bu şekilde kanun çıkarırsak, bu 
knuudan kasdettiğimiz sosyal mâna asla tahak
kuk etnıiyecek demektir. Arzım bundan iba 
rettir. : 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Bendeniz en 
ziyade Ali Rıza Bey arkadaşıma cevap verece
ğim. Sorarını kendisine, servet sahibi olmak 
bu memlekette cürüm müdür? Elhamdülillah 
demokrasi vardır. Bu memlekette başka rejim 
yoktur. Mal sahibi olmak cürüm müdür? Apart
mandan bir kat verir misin veya en aşağı bir 
odayı verir misin? Hırsızlık mı etti, bu memle
ketin evlâdı değil mi? Bu ziraat işi fabrika işi
ne benzemez. Rica ederim ihtisasın dâhilinde 
nlmıyan şeye karışma. 

ABİ RIZA ESEN (Siird) — Bu işi şahsiya
ta dökmeyin. 

BAŞKAN — Zihni Orhon. 
ZİHNİ ORHON (Kars) — Efendini, çiftçi 

arkadaşla)' bir noktayı hiç hatırlarına getirme
diler, ben bu noktayı hatırlatacağını; arazi sa
hibinin kendisine kalacak araziyi kendisinin 
Keçmesi doğrudur. Bu memleket dolu âfetine 
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mâruzdur. Dolu, adamın elinde kalan muıtaka-
ya düşerse o adam mahvolabilir. Onun için mü
teferrik surette arazisi olursa bir tarafa dolu 
düşerse diğeri kurtulur. Bu cihetin de nazarı 
dikkate alınması lâzımdır. (Bravo- sesleri) 

BAŞKAN — Ali Rıza Arı. (V.az geç Ali İti-. 
za sesleri) 

ALİ RIZA ARI (İstanbul) — Efendim, mü
saade ediniz söylemesinler söylemiydim. Fakat 
mademki Ali Rıza istihdaf edilerek konuşuldu 
cevap vermek mecburiyetindeyim. Bir arkada
şım diyor ki : Şüphe ediyorum. Şüphe etmesin 
renğimiz aldır. Değişmez! Merak etmesin! 

İBRAHİM ARVAS (Van) Şüphe etmiyorum 
ama demokrasi var bu memlekette. 

ALİ RIZA ARI (Devamla) — Ben hiçbir 
zaman apartmanın alt katı, üst katı diye bir 
şey söylemedim. 

AHMET EKMAL SİLİVRİLİ (İstanbul) — 
Kümese tıkıyorsunuz ötekileri. 

ALİ RTZA ARI (Devamla) — Ben böyle bir 
şey söylemedim. Reformu istihdaf eden bu ka
nunda çiftliğin muhtelif yerlerinde muhtelif 
kuvvei inbatiyeyi haiz mmtakalar bulunabilir. 
Bir işletmeye çayır da lâzım, bayır da, bağ da, 
bahçe de lâzım. Verimi bakımından mütenasi-
ben verilmek üzere muhtelif yerlerden almalı
dır. 

Çok rica ediyorum arkadaşlar; dinlerken iki 
tefekkür merkezi vardır, birisi dimağ, diğeri, 
amudu fıkaridir. Çok rica ediyorum, darılmasın
la]', bâzı arkadaşlar tefekkürlerini arzu ettikleri 
şekilde kullandılar ve benim söylemek istemedi
ğim sözleri bana atfettiler. Ben tarım işçilerinin 
vaziyetini müdafaa etmek istediğim zaman, bu
nun yalnız «lâ takrebüssalâte» sini aldılar. Be
nim arzım yalnız şu noktadadır: Ben yalnız en
düstri işçisinin davacısı değilim. Tarım işçileri-
de en kıymetli arkadaslarımdır. Ben onları da 
müdafaa ederken reformu esas tutan ve esas 
ideali hedef tutarak noktai nazarımı arzetmek 
istedim. Ben bunu arzetmezsem dâvalarını üze
rine aldığım arkadaşların haklarını müdafaa et
miş olmam. Ve sonra arkadaşlar, ben topladığım ıs
tırapların izahını yapmaya çalışıyorum. Ben 
Vasi değilim, vekilim. Müvekkillerimin dert, 

I ıstırap, düşünce ve istekleri ne ise onları arz-
I etmek vazifemdir. Burada huzurunuzda andiç-

tim. (Biz de içtik sesleri) şüphesiz sizler de iç
tiniz, gayet tabiîdir. Her fikir muhteremdir fa-
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