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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 49 
4. — Riyaset Divanının Umumi Heyete 

sunuşları 49 
1. — Diyarbakır Meblsu Nâzım önen'-

in, 6 . XI . 1953 tarihli Ulus Gazetesinde 
«Tuhaf bir teklif» başlığı altında neşredilen 
umumi efkârı şüpheye düşürecek mahiyet
teki yazı hakkında ne düşünüldüğüne dair 
Başvekilden yazılı soru önergesinin geri ve
rilmesi hakkında takriri (5/382) 49:50 

2. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak'
ın, Sermayesinin tamamı Devlet tarafın
dan verilmek suretiyle kurulan iktisadi te
şekküllerin teşkilâtiyle idare ve murakabe
leri hakkındaki Kanunun 5 nci maddesinin 
tadiline dair kanun teklifinin geçici bir ko
misyonda görüşülmesi hakkında Ekonomi 
Komisyonu Reisliği tezkeresi (3/546, 2/556) 50 

5. — Görüşülen işler 50 
1. — Ankara Mebusu Fuad Seyhun ve 

üç arkadaşının eczane bulunmıyan yerler
de eczane aşmayı teşvik, Zonguldak Mebusu 
Rifat Sivişoğlu'nun, Eczacılar ve Eczane
ler hakkındaki 964 sayılı Kanunun 49 ncu 

içindekiler 
Sayfa 

48:49 
49 

Sayfa 
maddesinin değiştirilmesi, 53 neü maddesi
ne fıkra eklenmesi ve bâzı maddelerinin 
kaldırılması, Erzincan Mebusu Ziya Soy
lu ve altı arkadaşı ile Sivas Mebusu Nâzım 
Ağacıkoğlu ve 2 arkadaşının, eczacılar ve 
eczaneler hakkında, Trabzon Mebusu Faik 
Ahmed Barutçu ve iki arkadaşının Eczacı
lar ve Eczaneler hakkındaki Kanunun 
18-24 neü maddeleriyle 49 ncu maddesinin 
2 nci fıkrasının yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun teklifleri ve Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (2/136, 297, 348, 378, 413) 50:51 

2. — Orman kanunu lâyihası, Zongul
dak Mebusları Fehmi Açıksöz ve Rifat 
Sivişoğlu'nun, Bâzı Suç ve Cezaların Affı 
hakkındaki 5677 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu, Bolu 
Mebusu Kâmil Kozak ve iki arkadaşı ite 
Tokad Mebusu Sıtkı Atanç'ın, Orman ka
nunu teklifleri ve Tekirdağ Mebusu Şev
ket Mocan'm, Orman ve Orman Teşkilât 
kanunlariyle 4785 sayılı Kanuna ek ka
nunda değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi, İstanbul Mebusu Ahmet Hamdi 
Başar'in, Orman Kaıîununa bâzı maddeler 
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Sayfa 
eklenmesine ve bu kanunun birinci madde
sinde değişiklik yapılmasına dair olan Ka
nuna ek 5658 sayılı Kanunun birinei mad
desinin ilk fıkrasının ve Orman Kanununun 
5653 sayılı Kanunla değiştirilen 105 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifleriyle Orman Kanununa bâzı hükümler 

Sayfa 
eklenmesine ve bu kanunun birinci madde
sinde değişiklik yapılmasına dair olan 4785 
sayılı Kanuna ek kanun lâyihası hakkında 
Geçici Komisyon, ve Bütçe Komisyonu ra
porları (1/170, 2/170, 200, 224, 254^.275^.; 

276 ve 1/179) 51:77 
6,.rT-. Sunumlar ve telgraflar 77 
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Î / L - GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Gündemdeki kanun teklif ve lâyihalarının 
diğer maddelerden önce görüşülmesi hakkındaki 
önergeler, kabul olundu. 

Eczacılar ve eczaneler hakkındaki kanun tek
liflerinin maddeleri görüşüldü. 

7 . XII . 1953 Pazartesi günü saat 15 te top-

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Kayseri Mebusu Gazianteb Mebusu 
Fikri Apaydın Ali Ocak 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

İbrahim Kirazoğlu 

Sorular 

Sözlü sorular 
1. — Tunceli Mebusu Hıdtr Aydın'ın; Ağrı, 

Sason, Tunceli ve Zilân bölgelerinin bâzı kısım
larındaki köylerin idari teşkilâta dâhil edilme
mesi neticesi halkın çektiği müskütâtarvieTunce
li 'n ;n Direk Köyünde tam teski'âtlı bir, nahiye 
knrurm?sı hakkında ne düşünüldüğüne dair sö?-
lü som önergesi. Adalet ve içişleri Vekâletlerine 
gönderilmiştir. (6/1273) i t i , 

2. Ordu Mebusu Feyzi Boztepe'nin; Merkez 
Bankasında mevcut altınların tamamen harcan
mış oldu#îı hakkındaki iddialar karsısında ne 
düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Başve
kâlete gönderilmiştir. (6/1274) 

3. — Çankirl Mebusu Kemal Atakurt 'un; 
kövlüye uzun vadeli ve % 3 faizli kredi veril
mesine ne zaman. nerlften basîahâea«Öİa ve; btr 
icraata, fîanVırı Vilâvetinden başlanmasının dü
şünülüp diH'inü^medifnne dair sözlü soru öner
gesi, Başvekâlete gönderilmiştir. (6/1275) 

4. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, 
1950 senesinden beri kae sağlık merkezi açıldı
ğına ve bu rmakşatla yeniden inşa edilmiş o'an 
binaların nerelerde bulunduğuna dair sözlü so

ru önergesi, Sağl k ve Sosyal Yardım Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/1276) 

5. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın Ak
çadağ Kazası hudutları dâhilinde inşa edilecek 
M ava' meydanı için istimlâk edilmesi düşünülen 
ıvazi hakk nda söz^ü soru önergesi, Millî Savun-
•na Vekâletine gönderilmiştir. (6/1277) 

6. — Manisa Mebusu Refik Şevket înce'nin, 
Garbı - Trakya 'dan memleketimize iltica eden bâ-
ıı Türk ailelerinin geriye gönderildiğine ve Yu
nan Dışişleri Vekilinin Kıbr s hakkında Birleş
miş Milletler Heyetine müracaat edeceğine dair 
gazetelerde intihar eden haberlerin doğru olup 
olmadığı hakkında sözlü soru önergesi, Dışişleri 
Vekâletine gönderilmiştir. (6/1281) 

Yazılı sorular 
,ır,;,lv,-— Ordu Mebusu Feyzi Boztepe'nin, Dok
tor İTamza ve Nedim Caner'in durumları hak-
kmcteki yazılı sovu önergesi. Millî Savunma Ve
kâletine gönderilmiştir. (6/1272) 

;2. —- Malatya^ Mebusu peh$ ıe% Kartal 'm, 
Mühendis îYusuf^iyaiAî^lssan h^ıUmda alman 
karar ve tatbik edilen muamelenin mucin sebebi
nin T»P oHıı<*una? dair vazılı soru önergesi» Dışişle-
ri Vekâletine gönderilmiştir. (6/1278) 

— 49 -
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3. —. Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un. Or

taokullarını ve bu meyanda Çaykara Ortaoku
lunun öğretmen kadrolariyle diğer noksanlarının 
ne zaman ikmal edileceğine dair yazılı soru öner
gesi, Millî Eğitim Vekâletine gönderilmiştir, 
(«/1279) , ... 

Teklifler 
1. — Çoruh Mebusu Zihni Ural'ın, inşaat mal

zemesi imaline mahsus ocaklar kûşadı ve işletil
mesine dair kânun teklifi (2/569) (İçişleri, Eko-
numi, Adalet; Maliye ve Bütçe komisyonlarına), 

2. — Konya Mebusu Saffet Gürol'un, Basın ' 
Meslekinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki I 
Münasebetlerinin4 Tanzimi hakkındaki 5953 sayılı I 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tek- I 
lifi (2/570) (Çalışma Komisyonuna), I 

3. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo- I 
yacığiller'in, Gemiyetler Kanununun 5927 sayılı 
Kanunla değiştirilen 33 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasının tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler I 

4. — SİYASET DİVANININ I 

i . — Diyarbakir Mebusu Nâzım önen*in 
€ . XI . 1953 tarihli Ulus Gazetesinde «Tuhaf 
bir teklif» başUğı alUnda neşredilen umumi ef
kâr* şüpheye düşürecek mahiyetteki yazı hak
kında ne düşünüldüğüne dair Başvekilden yazth 
soru önergesinin geri verilmesi hakkında takriri 
(5/382) 

12.İ95S 0 : 1 
I 4. — Van Mebusu Perid Melen'in, Van'm 

Erciş Kazası Belediye Başkanı Süleyman Er-
ı diç/in Hazine adına tescil ettirilmiş olan bir kı

sım arazisi hakkındaki yazılı soru önergesi Baş
vekâlete gönderilmiştir, (6/1280) 

I eklenmesine dair kanun teklifi (2/571) (İçişleri 
ve Adalet komisyonlarına). 

Takrirler 
4. î— Manisa Mebusu Refik Şevket Ince'nin, 

I Dilekçe Komisyonunun 13 . XI . 1953 tarihli 
i Haftalık Karar Cetvelindeki 7582 sayılı Kararm 
I Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri 
I (4/383) (Dilekçe Komisyonuna), 
I 5. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
I yacığiller'in, Cemiyetler Kanununun 5927 sayılı 

Kanunla değiştirilen 33 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasının tefsiri hakkında takriri (4/384) (lç-

I işleri ve Adalet komisyonlarına). 

\>€K\ 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

BEİS — Reisveküi Tevfik Heri. 
KATİPLER : Füruzan Tekil (İstanbul), İhsan Güle* (Bohı). 

3 . — YOKLAMA 

BEİS — Yoklama yapacağız. | yoklama yapıldı). 
(İstanbul seçim bölgesi mebuslarına kadar | REtS — Birleşimi açıyorum^ 

UMİ HEYETE SUNUŞLARI 

2.KIIİİİ953 
Ankara 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Yüksek Başkanlığınıza sunmuş olduğum, çe

şitli tarihlerle de tenkid ettiğim 7 . I I . 1953 ta
rihli yazüı soru önergemin bûgtfher'kadar ceva
bını almıya muvaffak olamadım. Reisvekillerin-

2. - HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

— 49 
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den Kayseri Mebusu Sayın Fikri Apaydın'm 
1 1 . X I . 1953 tarihli Tutanak Dergisine geçi
rilmiş olan cevabi yazısını da 24 . IX . 1953 tarihli 
yazılı soruma, mefhum ve muhtevası itibariyle 
cevap teşkil etmiyeeek mahiyette buldum. Seno 
başında verilmiş olan bir yazılı soru önergesinin 
sene sonuna kadar cevabının verilmemesinin ha
kiki sebebini açıklamaksızm (gerek yazılı ve ge
rekse sözlü sorular hakkında İçtüzük hükümleri 
dairesinde muamele yapıldığından) bahis edil
mesinin Teşkilâtı Esasiye Kanununun 22 nci, 
İçtüzüğün 153 neü maddelerine tamamen aykırı 
olduğunu izaha bile lüzum görmüyorum, teşri ta
rihinde emsaline nadiren rastlanacak olan bu 
hallere son verilmesini bilhassa rica eder, bahis 
meyzuu.olan önergenin bana iade Duyurulmasını 
temenni eylerim. 

Saygılarımla. 
Diyarbakır Mebusu 

Nâzım önen 

RElS — Geri verilmiştir. 

2. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak'ın, 
sermayesinin tamamı Devlet tarafından veril
mek suretiyle kurulan iktisadi teşekküllerin teş-
kilâtiyle idare ve murakabeleri hakkındaki Ka
nunun 5 nci maddesinin tadiline dair kanun 
teklifinin geçici b*ir komisyonda görüşülmesi hak
kında Ekonomi Komisyonu Reisliği tezkeresi 
(3/546, 2/556) 

REİS — Tezkereyi okuyoruz. 

Ankara 3 . X I I . 1953 
Yüksek Reisliğe 

Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak'ın, sernıa-
yesinin tamamı Devlet tarafından verilmek su
retiyle kurulan iktisadi teşekküllerin teşkilâ-
tiyle idare ve murakabeleri hakkındaki Kanu
nun 5 nci maddesinin tadiline dair kanun tekli
finin tetkiki komisyonumuzla birlikte Çalışma, 
Maliye ve Bütçe komisyonlarına da havale edil-

1953 O : 1 
mistir. ;r 

3460 sayılı Kanuna tâbi teşekküllerin umumi 
heyetine Büyük Millet Meclisi Çalışma Komis
yonu ile Çalışma Vekâletinin de iştirakini der
piş eden kanun teklifinin müstaceliyetle neti-
celendirilmesi için komisyonumuzca, havalesi 
yapılan komisyonlardan seçilecek üçer kişiden 
müteşekkil bir geçici komisyonda tetkikinin 
Yüksek Meclise teklifine ekseriyetle karar ve
rilmiştir. 

Saygılarımla arzederim. 
Ekonomi Komisyonu 

fteisi 
Bursa 

Mitat San 

REİS — Efendim; Ekonomi Komisyonunun, 
bir geçici komisyon kurulması hakkındaki teklifi
ni dinlediniz. Geçici bir komisyon kurulmasını 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Seçilecek komisyonun, Ekonomi, Çalışma, 
Maliye ve Bütçe komisyonlarından seçilecek 
üçer kişiden mürekkep olmasını reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gündeme dair bir takrir var onu okutuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
7 . X I I . 1953 

Bugünkü gündemde mevcut bulunan kanun 
lâyiha ve tekliflerinin, sözlü sorularla İçtüzük 
gereğince bir defa görüşülecek işlerden evvel gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İsparta Mebusu 
Reşit Turgut 

REİS — V nci, iki defa görüşülecek işler bö
lümündeki kanun tasarı ve tekliflerinin sözlü 
sorulardan ve diğer mevzulardan önce görüşül
mesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• Ankara Mebusu Fuad Seyhun ve üç ar
kadaşının eczane bulunmıyan yerlerde eczane aç
mayı teşvik, Zonguldak Mebusu Rifat Sivüoğlu'-
nun, Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki 964 sa
yılı Kanunun 49 ncu maddesinin değiştirilmesi, 
53 ncü maddesine fıkra eklenmesi ve bâzı mad

delerinin kaldırılması, Erzincan Mebusu Ziya 
Soylu ve altı arkadaşı ile Sivas Mebusu Nâzım 
Ağacıkoğlu ve 2 arkadaşının, eczacılar ve ecza
neler hakkında, Trabzon Mebusu Faik Ahmed 
Barutçu ve iki arkadaşının Eczacılar ve Eczane
ler hakkındaki Kanunun 18 - 24 ncü maddeleriy-

— 50 — 
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le 49 ncu maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet komisyonla
rı raporları (2/136, 297, 348, 378, 413) 

REÎS — Komisyona gönderilmiş bulunan 31 
nci ve 43 ncu maddeler komisyondan gelmiştir. 
Bunları okutuyoruz. 

MADDE 31. — Teftiş, sağlık müfettişleri ve
ya sağlık müdürleri veyahut Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vekâleti veya müdürlüğünce tensip 
edilecek resmî tabipler" tarafından yapılır. 

RElŞ — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 43. —• tehirli veya kimyevi madde
lerle tıbbi ecza ve müstahzarların müsaadesiz 
satılması yasaktır. Bunları, müsaadesiz, satan 
veya satmak üzere dükkânda bülundurarilaı hak
kında Türk Ceza Kanununun 409 ricu maddesi 
tatbik olunur ve bu gibi maddeler derhal müsa-
dera edilerek o mahallin resmî hastanesine tes
lim editiı. 

Ancak eczanesi bülunmıyan yerlere münha
sır olmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâ
letince tesbit ve ilân edilecek müstahzarlar bu 
hükümden müstesnafdıı. 

REÎS —i Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenlei..; Kabul edilmiştin 

MADPE 47. — Bu kanun neşri tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmişti*. 

MADDE 48. — Bu kanun hükümlerini Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Adalet vekiller* yü
rütül. 

REÎS —i Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler!.. Kabul Etmiyenler... Kabul edil
mişti*. ••-*••• 

Tasarının 1 nci görüşülmesi bitmiştir. 

2. —- Orman kanunu lâyihası,. Zonguldak 
mebusları Fehmi.Açıjcsöz ve Bifat Snişoğlu'-
nun, Bâzı '$üç. ve. Cezaların Affır hakkındaki 
5677 sayıfc;Kxmuna eh:kanun teklifi ve Adalete 
Komisyonu raporu, Bolu Mejbusu Kâmil Kozak • 
ve İH arkadaşı ile Tohacf, Mebusu Sıthı Atanç*-
%n, Orman Kanunu teklifleri w Tekirdağ Me-

.1953 Ö : 1 
busu Şevket Mocan'ın, Orman ve Orman feşki-
lât kanunlanyle 4785 sayılı Kanuna ek kanunda 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi, İs
tanbul Mebusu Ahmet Hamdi Başar'ın, Orman 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve bu ka
nunun birinci maddesinde değişiklik yapılması
na dair olan kanuna ek 5658 sayüı Kanunun 
birinci maddesinin ilk fıkrasının ve Orman Ka
nununun 5653 sayılı Kanunla değiştirilen 105 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ile Orman Kanununa bâzı hükümler ek
lenmesine ve bu kanunun birinci maddesinde 
değibiklik yapılmasına dair olan 4785 sayılı Ka
nuna ek kanun lâyihası hakkında Geçici Komis
yon ve Bütçe Komisyonu raporları (1/170, 
2/170, 200, 224, 254, 275, 276 ve 1/179) [1] 

REÎS — Söa istiyenlerin isimlerini okuyo-
ru2 efendim, 

Rıza Erten, Sadettin Karacabey, Cezmi 
Türk (Türkiye Köylü Partisi adına), Zeki Era-
taman, Cevdet Soydan, Sinan Tekelioğlu, Ab-
dürrahman Boyacıgiller, Zihni Ural, Ahmet 
Başıbüyük ,Şevket Mocan, Mehmet özbey, Ham
dı Şarlan. 

Yeniden söz alanları da okuyorum efendim: 
Müfit Erkuyumcu, Ziya Termen, Kemal öz-

çoban, Fehmi Açıksöz, Sabri Erduman, Adnan 
Karaosmanoğlu. 

Mehmet özdemir, buyurun. (Yoksesleri) Cez
mi Türk, buyurun. (Yok sesleri) Rıza Erten, 
(yok sesleri), Sadettin Karacabey buyurun. 

SADETTİN KARACABEY (Bursa) — 
Muhterem arkadaşlarım, takdir buyurursunuz 
ki, Orman Kanunu, mevcut nizamın içinde ayar
lanması güç olduğu kadar muhtelif menfaatleri, 
muhtelif cephelerden ilgilendiren ana kanunlar
dan birisidir. Bu kanunun tanziminde bir çok 
esaslı noktalar düşünülmüş, düne nazaran bugün 
daha verimli ve halkı memnun edecek hüküm
ler konulmuş olmasına rağmen, bâzı maddeler 
içerisindeki bâzı mühim noktalar hakikaten or
man içinde yâşıyan köylü'vatandaşlarımızı muz-
tar bir duruma düşürecek mahiyette hazırlanmıştır. 
Bu-meyaridâ 12 nci maddede, senelerden beri ekip 
biçmekte oldukları, orman içindeki tarlaların el
lerinden alınmasını âmirdir. Yani fiilî durum* 

[1] 200 sayılı basmayanı 3 ncü Toplawtı yü% 
109 ncu Birleşim tutanağındadır. 
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lannı tesbit eden bir hüküm konulmuş olmakla 
'beraber otlakıye mevzuu üzerinde esaslı aksak
lıklar mevcuttur. Büyük Heyetinizin zatî or
manlar hakkındaki hassasiyetini yakînen bilen 
bir arkadaşınız sıfatiyle bu noktaya temas et
mek istemiyorum. Yalnız 121 nci maddede, 93 
harbinden sonra Bilecik, Bursa, Balıkesir ve Ege 
mmtakası ile Trakya iskân mıntakalarında tees-
^üs etmiş olan nizamı bozacak bir hüküm mev
cuttur; (Tarla tapusu ile ormana hak iddiası 

! ınesmu olmaz) gibi hükümler vardır. Bu mevzu
da Sayın Ziraat Vekilimizin büyük hassasiyet 
göstereceğinden emin olarak bu maddelerin zama
nı geldiğinde tadili hususunda teklifte buluna
cağız. Kanunun memleketimiz için hayırlı olma
sını temenni ederim. 

REİS — Zeki Erataman. 
ZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte

rem arkadaşlar; 1951 senesinde Hükümetin 
yüksek Meclise tevdi ettiği Orman Kanunu, 
birçok çalışma safhaları geçirerek, gerek grıı-
pumuzun ve gerek Meclisimizin birçok komis
yonlarında dövüldükten sonra, memleket ihti
yaçlarına uygun bir şekilde karşımıza getiril
miş bulunmaktadır; a'ksaklıJklariyle beraber. 

Muhterem arkadaşlar, şahsi kanaatimce or
man dâvasını halletmek için, ona bağlı birçok 
işleri de beraber halletmek lâzımdır. Bugün 
delik büyük, yama küçüktür. Bu vaziyette Or
man Kanunu ne şekilde çıkarılırsa çıkarılsın, 
berveçhi peşin arzedeyim, milleti memnun et
meye imkân yoktur. Türkiye'nin tümünü ve 
bilhassa maişeti bakımından, hiç değilse nüfu
sunun üçte birini alâkadar eden bu kanunun 
tam yerini bulabilmesi için, evvelâ yakacak 
dâvasını halletmek lâzımdır. Yakacak dâvasını 
halletmeden, linyitleri çıkarmadan ormanları
mızı korumaya- imkân yoktur. Fakat maalesef 
arkadaşlar; bir Mnyit ruhsatnamesi alabilmek 
için Maadin Umum Müdürlüğüne, bir millet
vekili olarak günlerce, aylarca devam edien bir 
uğraşma neticesinde dahi bir linyit ruhsatı çı
karamamak durumundayız. Bu iş halledilirse 
orman katliâmının önüne kısmen geçilebilir. 

Bilhassa köylü vatandaşların, bina yapımın
da banka yardımları ile evlerini daha az orman 
mahsulü sarfedec'ek bir tipte kurmalarını sağlı-
yacak, çimento sistemine, tuğla sistemine gidi
lirse o zaman ormanlarımızın harabiyetine kıs
men olsun mâni olabiliriz. Aksi halde, demin 
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de dediğim gibi, ne kadar mütekâmil bir Örmaü 
Kanunu çıkarırsak çıkaralım, mesken ve yaka
cak dâvası halledilmediği için bu kanunla mil
letimizi memnun etmenin imkânı yoktur. 

, Üçüncüsü arkadaşlar; şu mesele, yani eli
mizdeki tasarının 12 nci maddesi çok mühimdir. 
Bugün hiç değilse, Türkiye arazisinin onda biıi 
açmalara dayanmaktadır. Yani orman kenarın
da yeni açılan arazinin geri alınması gibi bir 
durum vardır. 

TARIM VEKİLİ NEDİM ÖKMKN (Maraş) 
— Yok böyle bir şey. 

ZEKİ ERATAMAN (Devamla) — Bu mad
deyi tatbik ettiğiniz zaman feryat kopacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu memlekete trak
tör, motor girmiştir. Traktörün girdiği yerde 
meralar süratle erimekte ve tarla olmaktadır. 
Köylünün ormandan açtığı açmalar buradaki 
hüküm mucibince 1936 senesi arazi tahririnden 
evvel açılmışsa bunları kabul ediyor. Fakat 
1936 dan evvel ormandan bir tarla açıp da tar
la haline sokmuşsa bunu .kabul etmemektedir. 
Halbuki arkadaşlar bu madde üzerinde bilhassa 
Demokrat Parti Meclis Grupunda günlerce mü
nakaşa olmuş ve bunun için 1950 senesi esas 
olarak, prensip olarak kabul edilmişti. Gerek 
Geçici Komisyon, gerek Bütçe Komisyonu rapo
runda 1936 senesine rücu edilmektedir ki, bu 
çok karışıklıklara ve birçak köylü vatandaşla
rın haklarının kaybına vesile olacaktır. 

Bir fiikir olarak şunu arzedeyim : Çorlu il
çemiz müstesna, Saray, Şarköy, Malkara, Te
kirdağ Merkez İlçemizin pek çok köyleri açma 
olarak işletilen kültür arazisinden istifade eder
ler. Hele Saray ve Şarköy'ün birçok köy ara
zisi açmalardan ibarettir. Eğer bu madde tat
bik edilecek olursa, daha ilk tatbikatta büyük 
karışıklıklar meydana gelecektir. Diğer mühim 
bir madde (bilhassa geçici 3 ncü madde) kıl ke
çinin on yıl müddetle memleketten tamamen ih
racını ve istihlâkini hedef tutmaktadır/Orman
ların bekası namına on yıl içinde memlekette kıl 
keçi kalmıyacaktır. Halbuki arkadaşlar, kıl keçi 
diyip geçmeyin, koyundan daha fazla süt veren 
bir hayvandır. Arkadaşlar, meralar ortadan ya
vaş yavaş kalkmaktadır ve bakanlık yeni bir 
tedbir de almamış bulunmaktadır, yoncalık ya
pılmamıştır, yeraltı sularımız bol değildir. Eğer 
bir gün jnemleketten kıl keçi kalkarsa vaziyet 
no olacak? Bu bakımdan, meraların azlığı 4Q1* 



yısi^le ^ilHassa kil kerihin ormandan istifâde j 
ettîrilmesr tabiîdir^ Memleketten bu hayvanı kal- | 
dırdlgımiz takdirde memleketbugünkü süt istih
salinin en aşagi Altıda bîrinden mahrum kala- | 
çaktır. Süti yoğurt^ peynir ve emsali maddeler, 
zaımthgelecek İn, bu memlekette reçeteile satılır 
gıdalar "halme gelecektir. 

Bu ballıriidân, kıl keçinin, bu memlekette hiç 
değilse fundalıklardan, çalılıklardan, küçük or
man topluluklarından ve orman haline ğelemi-
yen, kereste istihsaline müsait olmıyan bir kısım 
ormanlıklardan istifade ettirilmesi ve bu gibi 
ağaççık topluluklarının esasen köyün mânevi şah
siyetine devri zaruridir. 

Binaenaleyh, kıl keçileri on sene zarfında kö
künden tasfiye etmek, istihlâkini kolaylaştırmak, 
her halde memleket için hayırlı netice temin et
mez. 

Arkadaşlar, kanunun tümü üzerinde müta
lâam şimdilik bundan ibarettir. 

REÎS — Cevdet Soydan. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlar, müzakaresine başlanan Orman Ka
nunu memleketimizi derinden alâkalandıran mü
him bir konudur. 1937 senesinde yürürlüğe ko
nan 3116 sayılı Kanun, orman rejiminde bir İs
lahat yapmak üzere çıkarılmış iken maalesef mu-
vaffakiyetsizliğe uğramıştır. Bu muvaffakiyetsiz-
lik aynı zamanda ormanlarımız için zararlı tat
bikatı doğurmuş olmakla kalmayıp halk efkâ
rında Devletçiliğin menfi tesirlerini de yarat
mıştır. işin asıl esefe değen noktası; bu konuda 
halkla Devleti birbirine hasım iki prurupa ayır
mış olmasıdır. Kanaatimizce bu ruhi durumun 
izalesi zamana mütevakkıftır. 

Ortada şüphesiz olan bir hakikat varsa, o da 
orman mevzuu ile ilgili halkımızın biteviye eri
mekte olan ormanlarımız muvacehesinde reji
min kabil olan süratle ıslahını beklemekte olma
larıdır. 

Muhterem Heyetinizin de bu işi bir âtf'evvel 1 
ele almak ve mümkün olan çabuklukla hallet- I 
mek hususundaki sabırsızlığı ise burada işa
rete değer ve şayanı Şükran bir olaydır. 1 

Bir taraf ffen devletin, diğer taraftan mili e- * 
timizin; T&fttfÇğe lây^'oîaiı önemi, vermek, rejimi 
ıslah etıri#^nusüsattdaki sâammiiyetine rağmen 
orman dâvası adiyle bir meselenin mevcut ol- { 
duğ%iü îİadfe etmek elemli bîr hâdisedir. Yüz- { 
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leröe seneden beri kendilerine bırakılan ve her 
türlü yaşama imkânlariyle devletin alâkadar 
olmadığı • muhakkak olan Anadolu köylüsü; 
Hükümet tasarısının mucip sebepleri arasında 
da belirtildiği gibi, ormanlarımızdan asırlarca 
devam eden, kayıtsız ve şartsız faydalanma iti
yadını kazanmıştır. Yalnız Hükümet tasarısı
nın acı olan bu hikmeti hakikat hissesini belirt
mek için tekrar ettiğimiz bu sırada, geçmiş Hü
kümetlerin de, saltanat ve Cumhuriyet rejim
lerine rağmen, ormanı faydalı bir şekilde dev
let mülkiyeti içine alarak ilmî esaslara dayanmak 
suretiyle istismar etmediklerini, yine faydalı 
bir şekilde idiare etmediklerini ve hulâsa bir hak
kın gerek'îfifnal ve gerekse ilgisizlik ve hattâ 
kötü kullanma yoliyle yüzüstü bırakılması neye 
mütevakkıf ise bunları yapmakta kusur etme
diklerini de belirtmek yerinde olur. Muhterem 
arkadaşlanm¥zın da müttefikan kabul ve-tasdik 
edeceklerine emin olarak ifade edebilirim ki; bir 
meselede küsur tek taraflı oldukça izalesi kabil 
olur. ÎM taraflı kusurlu ise devamlılık kabiliye
ti vardır. Ve ormanlarımız için de dâva maale
sef boyle^ olmuştur. 

Saltanat rejimi kısmen de olsa bu konuda 
mazbut hukuk esasları vaz'etmiş olmasına rağ
men ormanın devamlı tahribi hususunda ver
diği örnekleri tadadetmenin faydası yoktur. 

Cumhuriyet rejiminde ve hattâ yaşamakta 
olan 3İ16 sayılı Kanunun bünye ve mahiyetin
den çıkan ormanın tahriplerini de söylemekte 
bir fayda mülâhaza etmiyorum. 

Arkadaşlarımızın müttefikan kabul ettikleri
ne inandığım'hakikat şudur ki, ne evvelce ve ne 
de Jşîmdl ' ormanlarımızı muhafaza ve idamede 
gösterdiğimiz tedbir ve basiret kâfi değildir. 
Cumhufryef-devrinin başlamasından sonrayetiş-
tirilen k^mtetler arasında iftiharla kendilerin
den bahsedebileceğimiz ormancılarımız, mühen
dis ve ilim adamı olarak kalite ve adM bakı
cından kabarık Mr hald¥olmalatr4tta rağmen er-
manîarimizın idaresine 'muvaffak olamayışımız 
muhâkâfetır. Bunun sebepleri ne olmalıdfr1: Ben
ce dâvanın hal yolu bu istifhamın çözîSîhesın-
dedîr. Her meseleyi korkmadan ele almak ve 
bütün çıplaklığiyle teşrih etmekte fayda var
dır. Şimdi bir defa düşünelim. Ormanlarımızın 
süratle erimesinde ilk âmil kavakçılık mıdır? 
Yoksa İdarenin muvaffakiyetsİ3$§P ye yahut da 
suiistimali midir? 
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Orman mevzuunda en çok söylendiğine şa

hit olduğumuz bu nevi gayrimeşru faydalanma
yı misal olarak seçtik. 

Kanaatimizce bir memleketin bünyesine dâ
hil olan unsurlarda daima nispi şekilde de olsa 
bir bozulma istidadı bulunabilir. Mesele bunu 
zamanında görüp ıslah edebilmektedir. 

Halkın kaçakçılık yapması kabildir. Orman
dan gayrimeşru yollardan faydalanılması da 
kabildir. Diğer taraftan memurların suiistimali 
de vâki olabilir ve hattâ idarenin ihmali ve mev
zuatın kifayetsizliği de vâki olabilir. Fakat bun
lar, zamanında teşhis konulduğu takdirde, teda
vi edilebilen hastalıklardır. Yani tedbirlerini 
vaktinde almayı bildikten ve üzerinde çalışıldık
tan sonra halledilmesi kabil meselelerdir. Ama 
bu hakikata rağmen bugünkü tasarıyı B. M. Mec
lisine sevkeden âmiller arasında kaçakçılığın 
ormanlarımızı azaltan âmillerin başlıcası imiş 
gibi mütalâa edilmesi yanında diğer taraftan 
ormanları eriten hâdiselerin belli başlıları ara
sında memur suiistimalinin ileri sürüldüğü gi
bi, Orman işletmesinin kötü bir zihniyetle ha
rekette devamının ısrarlı bir şekilde ifade edil
diği de muhakkaktır. 

Aziz arkadaşlar, bu ifadelerde mübalâğalı 
taraflar mevcut olabilir. Fakat hakikat olan nok
talar da mevcuttur. O halde işin ciddî olan ta
raflarında tereddütsüz durmak icabeder. Bizim 
bildiğimize ve işittiklerimize göre kaçakçının ha
reketi ekseriyetle idarenin koruma ve muhafaza
daki çeşitli kusurları ile müterafiktir. Bunların 
izalesi katî tedbirler almadan da kabil olmaz. 
Evvelâ bu tedbirler ne olmalıdır? Esası iktisadi 
hâdiselere bağlı olan bu gibi suçları izale etmek 
her şeyden evvel ihtiyacın esas:nı cesaretle ele 
almakla mümkündür. Bir defa orman kaçakçılı
ğı üzerinde düşünürsek bunun ya zatî ihtiyaç
ların temini veya pazar ihtiyacı ve alelade satış 
maksadiyle yani kazanç mevzuu olarak yapıldı
ğını düşünürsek, mesele biraz kolaylaşmış olur. 

Zatî ihtiyaç için kaçakçılık yapanlar ya kul
lanacakları keresteleri veya yakacakları odunu 
ormandan çıkarmış olanlardır. Bunları orman
lardan gayrimeşru istifadeye sevkeden âmilleri 
Hükümetin her halde bilmesi ve önleyici tedbir
leri zaman;nda alması iktiza eder. Biz burada 
önleyici tedbir namına zecri muamelenin çeşitle
rini belirtmek istemiyoruz. Bir defa şimdiye 
kadar geçmiş hükümetlerin hiçbir devirde köy 
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iskân durumu üzerinde meşgul olduklarını id
dia edemeyiz. Bugünkü köy iskân durumunun 
ne kadar müdhiş orman istihlâkine sebebiyet 
verdiği ise malûmdur. Gerek yakacak odun ve 
gerekse kullanılacak kereste ihtiyacının da köy
de bir nizama bağlandığını bu bakımlardan gör
müş değiliz. Ben kaniim ki, Hükümet tasarısı 
ve Geçici Komisyonca bu noktalar cesaretle 
hal yoluna sokulmamıştır. Gerçi tasarıda köy
lüye verilen zatî mahrukat ihtiyacının ileride 
linyit ve mayi mahrukat temin olununcaya ka
dar bir nizama bağlanacağı tasrih edilmekte 
ve hattâ şimdiden bu yola giren büyük şehirle
rimizden istanbul misal olarak zikrolunmakta-
dır. Köylünün bugünkü sağlık durumunun çok 
söz götürdüğü bir sırada köy evlerinin içinde 
barınılır bir hale getirilmesi ve mahrukat işinin 
halledilmesi esaslı bir mesele olmak lâzımdır. 
Ve kanaatimize göre bugünkü duruma bir ça
re bulunursa orman kaçakçılığı kısmen ve hat
tâ yarı yarıya önlenmiş olacaktır. Ayrıca şe
hirlerimizin süratle inkişaf etmekte olduğu ve 
büyük sanayi merkezlerinin kurulmaya başladı
ğı şu sırada inşaatta kullanılan kerestelerin or
manlarımızın zayıf bünyesinden değil, hariç
ten tedariki bir zarurettir. Kaçakçılığı besli-
yen bu gibi pazarların bu şekilde kapatılması 
ormanlarda büyük fayda sağlar. Ayrıca bu ko
nuda Devlet Demiryollarının travers ihtiyacı, 
selüloz sanayiinin çok müsrifçe kullandığı tom
ruklar, kibrit sanayii için istihlâk olunan ağaç
larla maden direklerinin halen hariçten tedari
ki için katî teşebbüslere girişilmediği takdirde 
bu kanunu çıkarmaktan bir fayda olmıyacağı-
nı belirtmek yerinde olur. 

Diğer taraftan idarenin muvaffakiyetsizliği-
ni de derpiş eden mütalâamıza gelince; bunun 
düğüm noktasını da, öteden beri söylemek iti
yadında olduğum üzere, Orman idaresine nevi 
şahsına münhasır bir mahiyet verilmesinde bul
maktayım. 

Bir defa hukukun ana prensiplerine göre bir 
idarenin hükmi şahsiyeti haiz olabilmesi için, 
onun murakabe organlarının mevcudiyeti iktiza 
eder. Bu idarede şimdiye kadar böyle bir şey 
olmamıştır. 

Mahiyeten bir umum müdürlük olan idare, 
yalnız bütçe muvacehesinde Tarım Bakanlığına 
tâbidir. Fakat senevi 25 milyon liralık normal 
bütçeye mukabil yine senelik 70 - 80 milyonluk 
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işletme masrafı bakımından da tamamiyle müs- I 
takildir. Tatbikatta ise bu masrafların birbir
lerine tedahül ettiği bir vakıadır. Yani Orman 
İdaresinin durumu böyle iki cephelidir. Ve li
sanımıza malolan deve kuşu hikâyesinin tam ör
nek bulduğu bir sahadır. Böyle bir idarenin 
çeşitli muamelâtında husule gelen zorlukları te
lif bakımından ve hüsnüniyetle müracaat ede
ceği tedbirlerin ileride bir suiistimale yol aça
cağını düşünmek ve hattâ bu itiyadın husule 
gelmesinin gayet tabiî olduğunu teemmül etmek 
ise Büyük Millet Meclisinin vazifesidir. 

Muhterem arkadaşlar, 1950 senesinden sonra 
iki defa Bütçe Komisyonu raportörleri idare he
saplarının reddini mütalâa ettikleri unutulma
mıştır zannederim. Hattâ kıymetli arkadaşım 
Feridun Ergin'in hazırladığı raporda ne kadar 
suni suretlerle Orman İdaresinin masraf kısmı- | 
nın yükseltildiği de belirtilmiş bulunmakta idi. I 

Ormanlarımızın faydalı bir hale getirilmesi için 
iç iskân namı altında malûm adiyle bir tehcir si
yasetine başlanması çok ihtiyatsız bir hareket 
olur. Memleketimizin içinde bulunduğu şartlar 
muvacehesinde eğer bir iç iskân yapmak lâzım-
gelirse, bunun Orman İdaresinden başka organ
larca düşünülmesi iktiza eder. 

Muhterem arkadaşlar; bir iki sene evveline 
gelinciye kadar iskân işini idare eden İskân 
Umum Müdürlüğü namı altındaki teşekkülün, 
Ziraat Bakanlığı emrinde o ana kadar her han
gi bir muvaffakiyet sağlıyamadığma Heyeti Ce-
lineniz şahittir. 

Şu halde kendi bünyesi içinde tatbik etmekte 
olduğu bir siyaseti hakkiyle yapmaya muvaffak 
olamıyan bir idare göz önünde dururken Orman 
İdaresi namı altında çalışan ve mevzu itibariyle 
bambaşka bir ihtisas işiyle uğraşan teçekkülün 
bir de iskân siyasetini yürütmesine fiilen imkân 
olmadığını kabul etmek lâzımdır. 

Bugün yurdumuzda kış ve yaz başka başka 
yerlerde oturan insanlar çoktur, bunların her 
şeyden evvel kalkındırılması, yerleştirilmesi esas
lı bir iskân siyasetine bağlıdır. Ege mmtakası 
ile Akdeniz sahillerinde ve Şark vilâyetlerimiz
de adedi milyonları bulan bu kabil insanların 
mevcudiyeti muvacehesinde, Kâradenizin bir
kaç vilâyetine şâmil olan bir iç iskân işinin dü
zeltilmesini orman İdaresin© vermek, beyhude 
ve faydasızdır ve hatalıdır. Orman bölgesinde I 
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oturan insanlar, tabiata âşık olduklarından do
layı kendilerini fakrü sefalete atmış değiller
dir. Oradaki iklim ve hayat şartlarını beğen
diklerinden dolayı böyle yapıyorlar, bunlar 
kendilerini o kadar derin sefalete atmışlardır ki, o 
fakru sefaletin içinde kendileri yıpranmakta ve 
hırpalanmaktadırlar. Eğer iklim ve hayat şartları 
yardım etmeseydi bu insanlar orman bölgesinde 
çalışamazlardı. Yüzlerce sene orman bölgesinde 
yaşamış olan bu insanları oradan kaldırıp bura
lara getirdiğimiz zaman hepsinin sıtma ve verem
den öleceklerini şimdiden kabul etmek ve bu ha
kikati bilmek lâzımdır. Bizce, ormanları işletmek 
bakımından kendine faaliyet sahası bulan Orman 
İdaresinin, orman bölgesi içindeki insanları, bu
lundukları yerde, orman işçisi olarak çalıştırıp, 
hayatlarını temin etmek suretiyle onları orman
larda faydalı bir hale getirmesi pekâlâ kabildir. 

Tarım Vekâleti olarak bir taraftan hayvan
cılığı kalkındırmak ve hayvan mahsullerini kıy
metlendirmek hususundaki çalışmalar, en az di
ğer ziraat şubelerine verilen ehemmiyet kadar 
olmalıdır. Bugünkü orman köylülerinin yapacak
ları istihsale büyük şehirlerimiz her veçhile muh
taçtır. Bu istihsali Ziraat Vekâletinin piyasaya 
sevketme hususunda onlara müzahir olması, üze
rinde önemle durması lâzımdır ve hattâ en ciddî 
mevzulardan biri olmak lâzımgelir. Orman, köy
lülerinin hakikaten Ziraat Vekâletinden beklediği 
bu nevi faaliyettir. Bu nevi faaliyete Ziraat Ba
kanlığı şimdiye kadar diğer sahalarda yaptığı şe
kilde başladığı takdirde orman köylerinin hem 
kalkındırılması, hem de onların ormanlarımız için 
faydalı, verimli unsurlar haline getirilmesi pekâ
lâ kabildir. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, bugün orman sahasının aynı zaman
da orman köylerimizin iç turizm için birer kıymet
li eleman olduğunu, katiyen unutmamak, hatırdan 
çıkarmamak lâzımgelir. Büyük Millet Meclisini 
teşkil eden Muhterem Azanın uzun ve verimli me
sai neticesindeki yorgunluklarını gidermek üzere 
15 gün çam kokulu bir orman köyünde, taze süt, 
taze yumurta ve temiz bir yatak temin etmek 
imkânı bulunduğu takdirde iyi bir dinlenme ar
zusundan hiç birimizin müstağni kalacağını zan
netmiyorum. Orta Anadolu'daki büyük şehirleri
miz, İstanbul gibi kalabalık şehirlerimiz* halk 
bunlardan faydalanabileceğini, bu gibi imkânla-

[ rın köylülerimiz için nasıl bir pazar vücuda geti-
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rebîleceğini Tarım Bakanlığının düşünmesi lâ- j 
zııridır. 

Maddeler hakkında sırası geldiği zaman ko
nuşmak üzere sözlerimi burada bitiririyorum, 
cümlenizi sevgi ile selâmlarım. 

REİS — Ahmet Hamdi Başar. 
AHMET HAMDİ BAŞAR (İs tanbul )— 

Efendim, bu mühim kanunun, Orman Kanunu
nun müzakeresinin bugün başlıyacağmı pek tah
min etmediğim için kâfi hazırlıklı gelmemiş bu
lunuyorum. Bununla beraber dâvanın ehemmi-
yetiyle mütenasip bir takım prensip meseleleri 
üzerinde durmama müsaadenizi rica edeceğim. 

Elimizdeki yani, yürürlükteki Orman Kanu
nundan niçin şikâyet ediyoruz? 

Arkadaşlar; bu Orman Kanunundan şikâyet 
etmemizin sebebi, kısaca altı noktada toplanmak
tadır; evvelâ bugünkü Orman Kanunu, Türki
ye'deki bütün ormanları, Devlet idaresi altında 
toplamaktadır. Bu idare, doğrudan doğruya, 
merkeziyetçi bir idaredir. Yani Türkiye hudut
ları dâhilinde ormana, ağaca ait olan bütün me
seleler Ankara'da bir Umum Müdürlük elinde
dir. Ve bu Umum Müdürlüğe bağlı bir teşkilât 
tarafından bütün işler görülür; demek ki, yü
rürlükte bulunan Orman Kanunundan şikâyet 
mevzuu olan birinci mesele budur. 

İkinci şikâyet noktası; ormanları idare eden, 
işleten el birdir. Yani, bu işletmeyi ve idareyi 
kontrol eden organların ikisi de birdir. Devlet 
ormanları kendisi işletir, işletmeyi kontrol eder, 
fakat îıer iki işi de aynı Umum Müdürlük aynı 
adamlar vasıtasiyle yapar. 

Orman müdürlüğü, işletmecilik vazifesi iti
bariyle, ormandan gelir sağlamak için, rastgel-
diği ağacı yıkmakla mükelleftir. Yine aynı Or
man Müdürlüğü kontrol vazifesi itibariyle bu 
tahribatı önlemekle de mükelleftir. Şu halde 
mevcut Orman Kanunu icabı olarak bir taraftan 
Devletin orman kontrolünü tesis ile mükellef 
idare diğer taraftan işletme faaliyetlerini yapa
cak idare aynı çatı altında olup hattâ aynı ih
sanlardan müteşekkil olarak bu vazifeler yapıl
maktadır. Ben bugün Orman Kanununun bu gi
bi şikâyet mevzuu olan noktalarından bahsediyo
rum. 

Üçüncüsü, orman idaresi ile uğraşan şahsi
yet, devlettir. Orman işletmesi ile uğraşan şahsi
yet, mütedavil sermaye altında, devletimsi 
bir şeydir. Devletimsi bir şey, diyorum. Çün- | 
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kü, mütedavil sermaye altında çalışan bu işlet-r 
me, devletin diğer işletmeleri gibi, yani orma
nın dışındaki sahalardaki işletmeler gibi : Sa
nayi işletmesi, maadin işletmesi, ziraat işletme-. 
si gibi ayrı bir hukuki şahsiyete malik olarak 
teşkil edilmemiştir. Ne iktisadi devlet teşekkü
lüdür, ne şudur. Mütedavil sermayeli bir işlet
medir. Şu halde işletme ile meşgul olan şah
siyet, kontrol ve idare ile meşgul olan devlet 
şahsiyetinin altındadır. Fakat devletin idare 
usullerinden hemen hiçbirisi, orada tatbik edil
mez. Devlet işletmesidir, fakat devlet kanun
larının dışındadır. Yani o, bütçesini kendisi ya
par; kadrosunu kendisi tanzim eder, masrafları
nı dilediği gibi yapar. Ama sonunda, Divanı 
Muhasebat vizesine tâbidir. O başka. Ama, me
selâ, devlet malı kanun dışında harcanmaz de
nir, orman mütedavil sermayesi harcanır. Nite
kim 1951 senesi Bütçesinin tanzimi sırasında 
Orman İdaresinin Bütçesini, . bendeniz raportör 
sıfatiyle tetkik etmiş ve bu mevzuda Anayasa
ya aykırı tatbikatın, senelerce devam etmiş ol
duğunu tasrih etmiştim. . 

Dördüncüsü ki, en mühimmidir arkadaşlar, 
bu 1937 senesinde gelen Orman-Kanunu nasıl 
bir kanundu? Her kes zannetti ki, veya öyle 
olması lâzımdı ki, bu kanun, Türkiye'de orman
ları koruyacak ve ormana devletçilik elini sok
tuktan sonra orman ihya edilmiş olacaktır, öy
le olmadı. 1937 senesinde Orman Kanunu çıkın
caya kadar Türkiye ormanlarını halk istismar 
ederdi; 1937 senesinden sonra bu istismar, dev
lete geçti. Fakat orman, gerek bu kanundan ev
vel, gerek bu kanundan sonra bir istismar me-
taı olmaktan kurtulamadı. Şimdiki yeni kanu
nun - biraz sonra temas edeceğim - en bariz hu
susiyeti, halkla devlet arasında sırf ormanların 
istismarı bahsinde mevcut olan ihtilâfı mümkün 
olduğu kadar kanuni mevzuat ile halle çalış
ması d ir. Fakat orman ortadan kalkmakta ve ge
ne tahrip edilmekte, ve gene mahvolmaktadır. 
Hulâsa : Mevcut Orman Kanunundan şikâyeti 
mucip olan nokta arzettiğim gibi ormanın ida
re, muhafaza ve kontrolü, gerek işletilme, gerek 
yeni orman yetiştirmek için Türkiye'de bugün
kü durumu ihdas edefi mevcut Ormaö-Kanu- -
nu ile şu prensip vaz'edilmiştir !f OrmânŞ'îken- '• 
di gelirlerini verir ve orman kendi hasılatı ile 
bütün bu masrafları, işleri kendi görür. Mevcut 
Orman Kanunundaki prensip, budur. Nitekim 
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1937 senesindenberi devlet bütçeleriyle ormana 
10 kuruş tahsisat verilmemiştir, ve ormanı ken
di hasılatı ile başbaşa bırakılmış, gerek gayet ge
niş olan kadrosunu, teşkilâtını temin etmek ve 
gerek muaazzam derecede lükse kaçan masrafla
rı karşılamak zorunda kalmış, bu sebepten or
man gelirleri, ormanın ihyası ve ıslahı mas
raflarını karşılayamamıştır. Bendeniz yaptığım 
tetkiklerde görmüştüm ki; yeniden ağaç yetiş
tirmek hastalıklı ormanları korumak için devede 
kulak kabilinden adetâ bir büyük bataklığa 
küçük filit makinesiyle D. D. T. sıkar gibi tah
sisat konması sebebiyle bugün muazzam dedi
ğimiz ormanlarımız haşerat mücadelesinden mah
rum bırakılmış bulunmaktadır. 

Altıncı şikâyet noktası olan meselede şu idi; 
Türk nüfusunun dörtte biri ormana yakın ve 
içinde oturduğu için yürürlükte bulunan Or
man Kanunu, bu vatandaşlara bir geçim sağla
mamış ve bilâkis devlet işletmesi bunların ha
yat ve maişetlerini daraltmış olduğunu kısaca arz-
ettim. Bu hususu, bugün yürürlükte bulunan ka
nundaki en büyük şikâyet mevzularını teşkil et
mektedir. 

Arkadaşlar; yeni Orman Kanununa gelelim. 
Hani; hepimizin gayet geniş, gayet ıbüyük ümit
lerle bağlandığımız, bütün millete çıkarılacağı
nı vadettiğimiz bugünkü Orman Kanununa ge-
lelim. Bu, acaba şikâyet mevzuu olan bu mese
lelerin hangisini halletmiştir?. Ve bu kanun, ne 
gibi yeni prensipler getirmiştir?. Evvelâ bu
günkü yeni tanzim edilen ve yüksek huzuru
nuzda müzakeresine başlanılan Orman Kanu
nu da, eski Orman Kanununda olduğu gibi, or
manların yine Devlet elinde ve yine merkeziyet
çi bir idare tarafından idaresini esas tutulmuş
tur. Halbuki, ormanların idaresinde, bilhassa 
Türkiye gibi gayet geniş bir memlekette teşki
lâtın mutlak surette ademimerkeziyet sistemi
ne gitmesinde zaruret vardır. Bu, yeni kanun
da nazarı itibara alınmamıştır. Halbuki benim 
kanaatimce ve bu işin ehli olanların kanaatince 
büyük ve mahdut olan Devlet Ormanları İşlet
mesi dışındaki orman parçalarının idaresi ve 
tanzimi işi, kontrol ve muhavazası işi artık Or
man Umum Müdürlüğünün elinde olmamak, 
bunların vilâyetlere, hususi idarelere, belediye
lere ve mümkün olan kısımlarının da köylere 
ve hususi şahıslara terkedilmesi lâzımgelirdi. 
]3u takdirde idi ki, Orman İdaresi, Devlet na-
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mına âmme kontrolünü hakiki mânada tesis ede
bilirdi. Şu halde bugünkü Orman Kanununda 
Devlet idaresi sistemi aynen muhafaza olunmuş 
ve hattâ, bir az ileride arzedeceğim sebepler 
dolayısiyle, bu idare genişletilmiş ve yetkileri 
çoğaltılmıştır. 

İkinci mahzur; yani ormanların idaresiyle 
uğraşan Devlet prensibi aynen muhafaza olun
muştur. Yine bir Orman Umum Müdürlüğü var
dır, Orman mevzuatını tanzim eder, takip eder 
ve yeni orman yetiştirir. Aynı Orman Umum 
Müdürlüğü bir cephesi ile de elinde balta orman 
keser ve işletir. 

Arkadaşlar, bu tarz işletme, bizim Türk Dev
letçiliğimizin diğer sahalarda tatbik etmekte 
olduğumuz sistemine de aykırıdır. Niçin maden 
işletmesini Maden Umum Müdürlüğü yapmı
yor?. Niçin Devlet çiftliklerini Ziraat Umum 
Müdürlüğü işletmiyor?. Niçin Sanai Umum Mü
dürü Devlet fabrikalarını işletmiyor da Orman 
Umum Müdürlüğü orman işletmeciliği yapıyor. 
Eğer büyük sahalarda bir Devlet orman işletme-
si kurmak lâzımgeliyorsa bir anonim şirket mi 
olur, ,bir iktisadi Devlet teşekkülü mü olur, her 
halde bir tesis meydana getirilir. Hükmi şahsi
yeti haiz olan bu tesis, işletmecilik bakımından 
İşletmeler Bakanlığına, diğer işletmelerde ol
duğu gibi, bağlı olur, orman olması bakımından 
da Orman Umum Müdürlüğüne bağlı olur. 

Nitekim, P T T Umum Müdürlüğü, Ulaştırma 
Bakanlığına bağlı müessese idi. Bunları idare, 
murakabe yetkisi Ulaştırma Bakanlığına ait bu
lunuyordu. Devlet Demiryolları, Ziraat İşletme
leri, Etibank, Sümerbank bu halde idi. 

Bu halde arkadaşlar, mutlaka bu yeni kanu
nun yeni bir prensip, yeni bir ruh meydana ge
tirebilmesi matlup idi ise, evvelâ bu ana mese
lenin, orman işletmeciliğinin, orman tanzim ve 
idare işlerinin sarih bir şekilde birbirinden ay
rılması ve orman işletmeciliğinin diğer işletme
lerimize benzer hukuki çehreler altında taazzuv 
etmesi lâzımgelirdi. Bu kanun, bunu da getir-
memektedif. 

Arkadaşlar, yeni kanunda Orman Umum 
Müdürlüğünün orman işletmesi ve orman idare
si ile meşgul olması ve yine orman yetiştirmekle 
meşgul olması dolayısiyle mühim kadrosunun, 
masraflarını, bütün her şeyini yine ormanın 
kendi gelirleriyle karşılaması prensibi, kabul 
edilmişti*. 
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Ben bıı memlekette büyük hamleler yapan, ! 

büyük iktisadi bir kalkınmaya girişen bir mem
lekette, bilhassa en mühim mevzu olarak Tür-
kiyenin gittikçe ormanlaşsızlaştığını ve her sene 
orman servetini gittikçe kaybetmekte olduğu
nu ve bu kayıp devam ettiği müddetçe Türki- I 
yenin orman sahasında birçok işlerinde büyük 
sarsıntılar geçireceğine kaniim. Vaziyeti bu mer
kezde olan Türkiyede her türlü ormaman yeni
den ele almak ve yeni orman sahaları tesis et
mek ve mevcut ormanları kaybetmemek için ko- I 
rumak, - işletmek maksadı ile değil - yetiştir 
mek maksadı ile korumak ve Türkiye'de orman 
servetini memleketin muhtaç olduğu seviyeye 
ulaştırmak, ormancılığımız için birinci plânda 
yer alması gerekmektedir, bu takdirde durumu
muz düzelebilir. Bunun için ormandan almıya-
cağız, ormana vereceğiz. Bu memlekette uzun 
seneler yalnız köylüden alınmış köylüye veril
memiş olduğu için iktidara gelen yeni Hükü
met, yeni parti köylüden almıyarak köylüye 
vermek prensibini tatbik etti. Bu prensip dola-
yisiyle âdeta, dikkat buyurursanız, Devlet, şim
di köylüye vergi vermektedir. Uzun asırlar al
dığını iade etmektedir. Orman mevzuunda ya
pacağımız vaziyet, bu olmalıdır. Ormanlar, yüz
lerce sene tahrip edile edile bu hale geldi. Halk 
istismar etti, Devlet istismar etti, yangınlar 
oldu, şu oldu, bu oldu... Bizim yapacağımız, or
mandan almak değil, ormana vermek olacaktır. 
Her sene bütçelerinde ne ayırabiliyorsak âzami
sini ayırmak, orman işletme prensibini, yukarda 
izah ettiğim gibi büsbütün yeni bir tatbik şekli
ne bağlamak suretiyle Orman Umum Müdürlü
ğüne bir şekil vermek ve mevcut ormanları ıs
lah için ormancılığın tekniğini hakikaten ve 
hakkiyle tatbik etmeye çalışan bir teşekkül, bir 
müessese olarak ayakta tutmak lâzımdır. 

Halbuki yeni orman Kanununda da prensip 
bu değildir. Ve orman, kendi gelirleriyle bütün 
bu işleri yapmaya mecbur tutulmuştur. 

Arkadaşlar, Türkiye'de ormanların verecek 
bir şeyi olmadığına katî olarak kanaat getirmek 
lâzımgelir. Korucunun masraflarını, Umum Mü
dürlük teşkilâtının masraflarını, ormanın bütün 
masraflarını bu cılız kalan kütleye yüklemekte 
devam edersek; zaten her sene ormanın bir mik
tar azaldığı ve masraflarının da her sene 
yükseldiği dikkate alınırsa bir taraftan aza
lan hacmin çoğalan masrafları karşılıyamı- | 
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yacağı gayet bedihidir. Ve yakın bir âtide, 
hudanekerde, Türkiye'de dikili ağaç kalmıyacak-
tır, ancak o vakit orman dâvası, kendiliğinden 
sukut etmiş olacaktır. 

Bu itibarla Orman Kanununun yeni bir pren
sip getirmediğini üzüntü ile müşahade etmiş bu
lunuyorum. Bundan evvelki mâruzâtımda Or
man Kanununun orman içinde veya civarında 
yaşıyan ve geçimleri ormana bağlı olan vatan
daşların bu haklarını korumamış olduğuna işa
ret etmiştim. Yeni Orman Kanununda bu mev
zu ele alınmış ve iç iskân politikasının tatbiki 
da Orman Umum Müdürlüğüne verilmiştir. Ev
velâ prensip itibariyle bu bir hamledir. Orman 
dâvasını Devlet eline aldığı için bu dâvanın tat-
bikmdan mütevellit, tatbikmdan dolayı muta
zarrır olan vatandaşlarla meşgul olmanın Dev
let vazifesi içine girmiş olması bir ilerlemedir. 
Yalnız bunun hem tatbik şekli ve hem de bu tat
bik şekline dayanan diğer birçok teferruat me
selelerinin yeni kanunda halledilmiş şekli, hiç de 
doğru değildir. Evvelâ bu Orman Umum Müdür
lüğü ne şekilde bir teşkilât oluyor ki, bir taraf
tan ormanları koruyacak, hem orman mevzuatı
nı tatbik edecek, hem, yeni yeni ormanlar yetiş-
tirecek, hem orman işletmesini idare edecek ve 
hem de aynı zamanda muazzam iskân dâvasını 
idare edecek. Orman Umum Müdürlüğünün is
kân dâvasiyle uğraşması asla doğru olamaz. İs
kân denilen politikanın, bir memleket politikası 
olduğuna şüphe yoktur. 

İskân politikasının, orman dâvasından ve ka
nundan ayrılmıyarak buraya getirilmiş bulun
ması, benim için tatbik bakımından, prensip ba
kımından çok mahzurludur. 

Hulâsa arkadaşlar, eğer maddelere geçilecek 
olursa, uzun boylu izahat vereceğim, yalnız ka
naatim şudur ki, bu kanun bu şekilde B. M. 
Meclisinden çıkamaz. Umumi müzakaresi uzun 
sürecektir. Diyelim ki, umumi müzakeresini kısa 
keselim, maddelere geçelim, fakat arkadaşlar ben 
korkuyorum, birinci maddede takılıp kalacağız. 
100 küsur madde. Fakat daha birinci maddeyi 
halledemiyeceğiz. Eğer tesadüfen oradan geçsek 
önümüze o kadar çok manialar çıkacak ki, bun
ları imkân ve ihtimal yok atlıyamıyacağız ve şu 
kısa, çok kıymetli zamanımızı israf etmiş ve ne
ticesi almamıyacak olan bir effor sarfetmekten 
mütevellit bir ruh ıstırabı duymuş olacağız. 
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Benim kanaatim şudur; eğer biz; hakikaten I 

bu orman dâvası üzerinde memlekete vadettiği-
miz yepyeni prensiplere dayanan bir kanun yap
mak istiyorsak bu kanunu olduğu gibi bıraka
lım. Hükümetten riea ettik; olmadı. İstiyorsak 
ve B. M. Meclisine eğer bu kanun maledilmişse 
bu sefer hakikaten bunun üzerinde çalışabilecek 
arkadaşlardan mürekkep bir komisyonda, geçici 
bir komisyonda bunu görüşelim. 

REFBT AKSOY (Ordu) - O d a tecrübe 
edildi. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Üç bu
çuk sene geçti. 

AHMET HAMDÎ BAŞAR (Devamla) — Ben 
de bu teklifimi yaparken memnun değilim, şüp
he yok ki. Ne yapalım; bir çıkar yol bulmak 
için yapalım diyorum. 

Bir çıkar yol bulabilmek için. Evvelâ Ka
nundan evvel arzettiğim şekilde büyük prensip
leri konuşalım. Prensipler üzerinde mutabık ka
lalım. tş redaksiyona kalsın. Redaksiyonu yapa
lım. 

Bir noktaya işaret etmeyi unuttum. Bu ka
nun, eski kanunda olduğundan farklı bir nok
tayı daha ihtiva ediyor. Gayet geniş şekilde te
ferruat meselelerine sapmıştır. O kadar ki, ne 
şekilde istida verileceğine, beyannamelerin nasıl 
yapılacağına, tahririn nasıl olacağına dair; hu
lâsa talimatnamelerin hattâ tamimlerin hudu
duna girmesi mümkün olan işleri kanunun, met
nine almıştır. Bu kadar dondurulmuş hüküm
lerle iş halledilebilir mi? Kanunlar, büyük pren
sipleri ihtiva eder. Benim kanaatime göre 130 
maddelik olan bu kanun 30 - 40 maddelik bir ana 
kanun halinde tedvin 'edilseydi, çok daha mü
kemmel, çok daha iyi olurdu. 

Arkadaşlar; bir şey daha arzedeyim : Bâzı 
prensipler pamuk ipliği ile bağlanarak metne 
geçmiştir. İfadelerde birtakım dolambaçlı yol
larla ne evet denmiş ne hayır, sarih değil. Pren
siplerde anlaşma olamamış. Geçici komisyon ku
rulmuş, su komisyon kurulmuş, ihtisas komis
yonu kurulmuş, Grup toplantıları yapılmıştır. 
O komisyonlarda görüşülerek, aman şu Orman 
Kanunu çıksın denmiş, esile deşile en sonunda 
bağlanmış ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş 
Bütçe Komisyonu da ne yapsın; nihayet ihtisas 
komisyonu değil... Şurasına bakmış, burasını dü
zeltmiş, ben de Meclise havale edeyim, Meclis | 
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halletsin demiş. Ayıkla pirincin tagını... Buraya 
gelmiş. İnşallah bu kanun, böyle çıkmaz. Bu 
kanunun müzakeresine başlıyalım, maddelerine 
geçelim, ayıklıya ayıklıya pirincin taşını elimiz
de bir avuç taş kalacak; pirinç dahi kalmıyacak. 
Bendeniz istirham ediyorum. Bir de takrir ver
mek niyetindeyim. Bu kanunu muayyen prensip
ler bakımından insicamlı bir şekle konmasını, 
kırk elli madde halinde, ana bir kanun şeklinde 
Meclise getirilebilmesi için bir komisyona havale 
edilmesini rica ederim. Başka çare yoktur. 

Mâruzâtım şimdilik bu kadardır. (Alkışlar). 
REİS — Ahmet Tokuş. (Yok sesleri) 
Keşşaf Mehmet Kurkut. 
KEŞŞAF MEHMET KURKUT (Bilecik) — 

Efendim, bendeniz bu Orman Kanunu münase
betiyle orman köylüsünün kalkınması hakkın
da görüşecektim. Bâzı arkadaşların konuşma
ları bizi birtakım evhama düşürdü, bu kanun 
çıkmıyacak gibi bir evhama kapılıyoruz. Niçin 
çıkanısın bu kanun? 

Muhterem arkadaşlarım, üç seneden beri 
komisyonlarda görüşülerek bugün Heyeti Umu-
miyede görüştüğümüz Orman kanunu tasarısın
da ormanlarımızın tarif ve tahdidi ve yetiştiril
mesi hususu üzerinde arkadaşlarımız hassasi
yetle durmuşlardır. 

Orman dâvası köylümüzün, milletimizin ve 
memleketimizin en hayati ve başta gelen dâva
lardan ve millî servet kaynaklarından olduğu 
cümlemizce malûmdur. 

Memleketimizde çam, köknar, meşe, pala
mut, gürgen ve sair ağaçlardan mürekkep hu-
dayinabit çok güzel ormanlarımız vardı. 30 se
neden beri türlü vesilelerle yer yer fasılasız tah
ribata uğrıyan ormanlarımızın bu ağlamasına 
son verecek zamanımız gelmiş ve geçmiştir. Bi
naenaleyh, evvelâ bu ormanların hakiki koru
yucu ve müdafii olan orman içi ve civarı köy
lümüzün ödenilir hakkı başta gelir. 

Yurdumuzu âfetlerden koruyan ve miktarı 
civar memleketlere nazaran çok az kalan or
manlarımızın muhafaza ve yeniden yetiştirilme
si için mühim fedakârlıklar yapmamız icabeder. 
Tasarıda da zikredildiği gibi ormanın hakiki 
koruyucu ve yetiştiricisi orman içi ve civarı 
köylümüze katiyata tahammülü olan baltalık 
ormanlarının intifa hakkının verilmesi de tabiî 
olan haklardır. Ormanlık mmtakalarda ve ci
varlarında yaşıyan 6 milyona yakın ve nüfusu-
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muzun dörtte birini teşkil eden vatandaşlarımı
zın arazilerinin kifayetsiz ve verimsizliği yü
zünden ormana saldırdıkları ve usulsüz katiyat 
yaptıkları malûmunuzdur. Ormanların hakiki 
1bekçileri oldukları halde orman mahsulünden 
her birisi bihakkın istifade edememektedirler. 
Yalnız ormanın temiz havasını teneffüs etmek
te ve soğuk sularını içmekle, bâzıları da hay
van yetiştirmekle faydalanmaktadırlar. 

Orman köylüsünü orman sanayimden istifa
de ettirelim diyoruz. Bu sanayiden ancak ka
sabalardaki fabrika sahipleri ve zengin kereste
ciler istifade etmektedirler. Dünyanın makine-
leştiği şu zamanda orman köylümüze, sen or
man mahsulünü el tezgâhlarında imal edip sat 
mı, diyeceğiz? Eski Orman Kanununda orman 
içi ve civarında kereste biçtirahnesi mevzuat 
harici bırakılmış ve bu suretle kasabalardaki 
şerit sahipleri ve keresteciler köylünün elinden 
ve Orman İşletmesinden ucuz fiyatla tedarik 
ettikleri keresteleri imal ederek, oldukça pa
halı olarak satmaktadırlar. Binaenaleyh orman 
köylüsü kendilerine verilen odun ve satış ke
restelerini, gayrimamul olarak, ucuz fiyatla 
satmakta ve bu mahsullerinden hakkiyle istifa
de edememektedirler. Hal böyle olunca keres
te imali hakkının bunlara da bahsedilmesi ehem
miyetle matluptur. Orman içi köylüsünün or
manda tahribat ve usulsüz katiyat yapmasının 
önüne geçilmesi için şiddetli tedbirlerden evvel, 
onları doyurmamız icabeder. Bu da Hüküme
timizin çok ehemmiyetli ve fevkalâde tedbir 
yardımlariyle hâsıl olur. Hayvan üretimine 
muvaffak olan köylümüz hayvanlarından ala
cağı bol mahsulle idare olur ve gözünü ormana 
'dikmez. Yine tasarıda zikredildiği verhile or
man içi ve civarı köylüsü Devlet ormanları ot-
lakiy esinden istifade etmelidir. (Ormanlara 
zarar iras etmemek şartiyle) Bâzı mahallerde 
orman içerisinde ve civarında vukua gelen aç
malar, tahdit komisyonlarının karariyle, or
mana elverişli olanlarının tekrar ormana kal-
bedilmesi, kültür arazisine elverişli olanlarının 
da yine kültür arazisi olarak terkedilmesi ve
yahut meyva ağaçlariyle tesçir edilmesi yerin
de olur. 

Yine tasarıda zikredildiği veçhile : Orman 
içi ve civarı köylüsünün kalkınması için miktarı 
kâfi uzun vadeli hayvan kredisi, meyvacıhk, bağ
cılık, gülcülük, arıcılık gibi faydalı gelirler te- j 
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[ mini 'için kredi sağlanması ÇOK yerindedir. An

cak Ziraat Bankasının halen orman köylüsüne 
vermiş olduğu kredi hane basana yüz lirayı geç
memektedir. Vatandaş bu yüz lira ile iki koyun 
bile alamamaktadır. Ziraat Bankası bunların 
topraklarının verimsiz olduğunu nazara alarak 
kredilerini kısık tutmaktadır. Etin ve sütün 
para ettiği sn anlarda bu köylülere meralarının 

[ vüsatine göre hayvan kredisi ve halkının çalış-
' kanlığına göre sanayi, bağcılık, meyvacıhk, gül

cülük, bahçıvanlık ve çok ağaç yetiştirmek gibi 
işlerin tarzı tedviri 'için kredi sağlanması da bu 
köylülerle yakın alâka peyda etmekle olur. Ta
rım Bakanlığı bu hususta hiçbir tedbir almamış
tır. îşte orman köylüsü kaçakçılıktan böyle me-
nedilir ve ağaç sevgisi kendisine öğretilir. Bura
da şunu arzetmek isterim ki : Evvelâ orman köy
lüsüne ağaç sevgisini aşılamak, onu irşat etmek, 
ona taviz vermekle olur. Orman içi ve civarı 
köylümüze de lâyık olduğu ehemmiyet verilme
dikçe orman köylülerimizin kalkınmasına imkân 
yoktur. Komşu memleketlerde orman mühendisi 
ve memurları orman köylüsünün kalkınması için 
yukarda arzettizim hususatı teşvik ve irşat etmek 
üzere icabında çizmesini, çarığını çekerek çiftçilere 
ağaç yetiştirmesini, orman sevgisini bahçıvanlık 
ve fennî ziraati öğretmekte ve bilfiil köylü ile 
teşriki mesai etmektedirler. Ziraat Vekâleti bu 
hususlarda ciddiyetle alâkalanmadıkça tavzif 
edilen memurlar da hiç alâkalanmamakta veya
hut maddi imkân bulamamaktadır. Yoksa mem-
lekeaimizdeki tabiî zenginlik ve varlıklarımız ve 
orman yetiştirme imkânlarımız mevcut iken or
man içi ve civarı köylümüzü de üç beş sene içe
risinde refaha kavuşturabiliriz. Avrupa memle
ketlerinde orman içi köylülerinin her zümreden 
ziyade rahat vakit geçirdiğini işitiyoruz. Bunun 
bizde daha çabuk ve birçok imkânları vardır. 
Orman sanatlarını tamim ,bahçe ziraatini teşvik, 
hayvancılığı ıslah için tasarıda ehemmiyet veri
leceği şayanı şükrandır. Arkadaşlar, malûmunuz 
olduğu gibi, orman bulunmaz bir nimettir. Tü
kenmez bir servettir. Yeşillikleriyle hayata neşe 
veren bir cennettir. Bizi sellerden ve âfetlerden 
koruyan tabiî bir varlıktır. Ormanlar böyle tah
rip edildiği takdirde 50 sene sonra memleketi
miz çöl haline gel'ir. Çöllerde bile milyonlar sar-
federek orman yetiştirmeye sarfı gayret eden mil
letler varken, maalesef bizde yetişmiş ülkemiz
deki mevcut ormanlarımızı da ona buna peşkeş 
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^kemeyiz. Hususi ormanların temlikinde öteden 
beri sakatlıklar vardır. Bmıların içerisinde âba-
vü ecdadı tarafından köyünün veyahut tarlası -
tıın etrafında kendileri tarafından korunularak 
yetiştirilen ve miktarı nihayet beş yüz dönümü 

- v geçmiyen ormanlara hususi orman denir. Yoksa 
&er nasılda mütegallibelikleri ve o zamanın göz
deleri olarak ormanlara tapu alanların ormanla
rı hususi orman değildir. Bütün ormanların 
devletleştiriîdiği bundan evvelki kanunda bu gi
bi hususi ormanların Devlet tarafından istimlâ
ki yerinde olmuştur. 

Binaenaleyh, binlerce dönüm Devlet ormanla
rı içerisinde veyahut ittisalindeki Devlet tarafın
dan istimlâk edilen böyle hususi ormanların kıs
mı küllisinin istimlâk bedeli ödenmiş ve bir kıs
mının da ödenmediği anlaşılmaktadır. Namüte
nahi hudutları ihtiva eden bu gibi hususi orman
lar Devlete maledilmediği takdirde Devlet için
de Devlet yaratmış oluruz. Yarın hususi orman 
sahipleri silâhlı bekçilerini ormana koydukları 
zaman vatandaşa sahip olduğu ormanda değil 
bir çırpı kestirmek, hayvanını bile sokmıyacak-
tır. Anın için bu hususta iyi kararlar almamız 
icabeder. Ormanlarımızın son zamanlardaki tah-

* ribatından sonra yer yer sel felâketleri olmakta
dır. Sizlere misal olarak arzedeyim; 1948 sene
sinde vukua gelen Eskişehir sel felâketi Bozü
yük ormanlarının fazla tahrip edilmesinden ileri 
gelmiştir. Bu felâkette Eskişehir'de dört bir. 
haneye yakın vatandaşlarımız evsiz kalmıştır. 
Ormanlarımızın korunmasına lâyîkı veçhile 
ehemmiyet verilmedikçe böyle âfetlerin tekrarı 
melhuzdur. Orman teşkilâtımızın halihazır va
ziyeti ne milleti ve ne de Devleti memnun ede
cek durumda değildir. Bu teşkilât üzerinde de 
hakkiyle durmamız icabeder. Bu teşkilâtta bâzı 
işletme müdürleri ve bölge şefleri eski kanunun 
boşluklarından istifade ederek istedikleri gibi 
katiyat yaptırmaktadırlar. Misal; 4875 sayılı Ka
nuna, göre ormana 10 kilometre mesafede bulu
nan köylerde ormanın bütün mahsullerinden is
tifade edebilirler. Halbuki köyün etrafında veya 
bir iki kilometre mesafesinde eskiden köy balta
lığı foiaaı ormanlar Devlet ormanları meyanma 
ithaifroililince*t;r Devlet çam ormanlarına 30 kilo
metre olan köylerde çam ormanlanndan aynı 
hakka malik olmaktadırlar. Hal böyle olunca or-

, inan içi köylüsü mağdur olmaktadır. Bu huşu-
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sun da yeni çıkacak bu kafcunda dikkat ve ehem
miyetle nazara alınması lâzımgelir. 

Zeki Erataman arkadaşımızınfdllr,tebarüz et
tirdiği veçhile 1936 senesinden sonrak^ açmaların 
Devlete terkedildiği takdirde orman içi köylü
sünün de günden güne artan nüfusunun tehci
rine sebebiyet verilmesi demektir. Zaten fakrü 
hali olan orman içi köylerimizin bilmem halleri 
nice olur? 

Ormanın korunması; Devletten daha ziyade 
önce köylüler tarafından korunmuştur. 4845 sa
yılı Kanun bütün ormanları Devletleştirdikten 
sonra ormanlarda gittikçe tahribat fazlalaşmış
tır. Çünkü ücretleri kendileri tarafından verile
rek köyleri namına yetiştirdikleri baltalık or
manlarının bu kanunun tatbikma başlanıldığı 
günden beri mahalli âhara satıldığından orman 
köylerimiz ormanları kırarak açmalara başla
mışlardır. 

Kaçakçılar hakkındaki cezaların hafif olma
ması ve hattâ kaçakçılıkta İsrar edenler hak
kında sürştfin cezası tatbik edilmesi lâzımgelir. 

Tarım Bakanlığının, orman, veteriner* ziraat 
umum müdürlükleri birleşerek ormanlar hakkın
da iş birliği yapmak suretiyle çalışmadıkça, or
man köylüsünün kalkınması için maddi yardım
larda bulunmadıkça, mevcut ormanlarımızı hak
kiyle korumadıkla, hulâsa orman mevzuunu po
litika harici bırakmadıkça, yapacağımız bu ka
nun da noksan olacaktır. Noksan olmaması için 
arkadaşlarımızın hassasiyetle üzerinde duraca
ğından emin olarak sözlerime son veriyorum. 

Arkadaşlar, biz ormanları korur ve yetiştirir-
sek onlar da bizi korur. (Alkışlar). 

REİS — Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, eski orman kanunu ile, yani bundan 
evvelki partinin yapmış olduğu Orman Kanunu 
ile bu elimizdeki kanun tasarısı mukayese edile
cek olursa, bunun da, bundan evvelki kanuna he
men hemen çok yakın olduğunu görmek gayet 
kolay ve mümkündür. 

Arkadaşlar, bugün meriyette bulunan kanun, 
ormanları devletleştirmiştir. Biz örüyoruz ki, 
hangi müessese devleüeştirimıişse o müessese ile 
halk arasında münazaa eksik olmamıştır. Bu-mü-
esseseler, benim kendi görüşüme göre, hiç de mu
vaffak olmamışlar, bunlardan en az muvaffak 
olanı, hattâ hiç muvaffak olmıyanı da Orman İda
residir. Buna da sebep, bugün meriyette bulunan 
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kanundur. Bu kanunla bütün ormanlar devletleş
tirilmiş, bu kanunla amenajmanlar yapılarak mu
hafaza ormanları ismi altında tahtı emniyete alı
nan ormanlar da işletme mmtakasma girmiş, ora
lara konan işletme mühendisleri içeriye soktuk
ları amelenin eline verdikleri baltalar ile orman
ları baştan başa imha ettirmişlerdir. Eğer vekil 
bey bunun misalini görmek isterse bir gün ken
disi ile fındıklı ormanlarına gidelim, Toros'un o 
güzel ormanlarını gezelim, o vakit orada kazıktan 
başka bir şey kalmadığını ve oraların muhafaza 
ormanları olarak katıyattan hariç tutulması lâ-
zımgetldiğini gözleriyle görürler. 

Arkadaşlar, bir arkadaşımız, Orman İdaresine 
ne isterse verelim dedi. Fakat Orman idaresi yi
ne bildiğini yapacaktır. Yani isterseniz Türkiye 
Devletinin bütün varidatını Orman İdaresine ve
riniz yine, kâfi gelmez. Çünkü, aşağı yukarı biz 
de orman mmtakası milletvekiliyiz, halen mer'i 
olan kanun çıkmazdan evvel Adana 'nm ve bütün 
kazalarının masraflarını Orman İdaresi karşı
lardı. Hattâ civar vilâyetlere de yardım ederdi 
Bugün Orman İdaresi kendi memurlarının maaşı
nı vermekten âciz olduğu için biz onlara her sene 
14,5 milyon kendi bütçemizden para veriyoruz. 
ne oluyor orman hasılatı ? 250 bin lira bize hasılat 
gösterirler. İsterseniz bütçeleri açın bakın. 

Arkadaşlar, böyle bir müessesenin devam et
mesi demek, on sene sonra Türkiye'de bir tek ağaç 
kalmamasını intaç edecektir. Bunu göreceksiniz. 
Koyun tarihi. Bu orman işletmeleri hayatta kal
dıkça ve bugünkü rejimi kontrolsüz takibettikçe 
ve ormanları harap ettikçe, on senelik odunu bir 
yere yığdıkça bu işin sonu budur. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Bunun 
kanunu geliyor. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Gelse 
de gelmese de ben bu kanundan bahsediyorum. 
Bugünkü kanım dünkü kanunun amcazadesidir. 
hiç de ondan farkı yok gibidir. Çünkü asıl ya
pılacak olan orman kanunu 3 maddelik olacak
tır. 

1. Orman işletmeleri mülgadır. 
2. Türk ormanları muhafaza ormanlarıdır. 

Yalnız köylülerin ihtiyacı için lâzımgelen keres
teler bu ormanlardan verilir. 

3. Devletin orman ihtiyaçları hariçten te
min edilir. 

Arkadaşlar, hatırlardınız, bundan bir müddet 
evvel bir kanun çıkardı bu Meclis. Hariçten 

. 1953 O : 1 
gelecek orman mahallerinden, kerestelik ağaç
tan gümrük (resminin kaldırılması hakkında. Bu 
işi kime verdik, bunun sahibi kimdir? Bu ke
resteleri kim getirecek? Orman İdaresi. Bun
dan istifade edecek Ahmet, Mehmet değil, İşte 
arkadaşlar kanunları çıkarırken onun netayiei-
ni de düşünmek bizim vazifemizdir. O zaman 
düşünemedik, 

Şimdi, Bayındırlık Vekâleti travers münaka
şası yaptı. Bu traversleri hariçten getirmekle 
ikim kazandı biliyor musunuz? Hasan, Hüseyin 
kazandı. Orman İdaresi değil, Bundan Orman 
İdaresi istifade etseydi daha iyi değil miiydi? 
Dışardan gelen kereste bizim çıkardığımızdan 
daha ucuza .maloluyor da neden biz hâlâ orman
larımızı imha etmeye uğraşıyoruz? 

Darılma yok ormancılar! Mesele böyledir, 
ço<k acıdır. Bu memleket bizimdir. 

Çukurova Fransızların idaresinde iken bu ka
nundan evvel bir kanun vardı. Kimse ağacın 
yanma dahi sokulamazdı. Kim imha ediyor or
manı? Müşterekülmenfaa İnhisarı Dühanı Dev
leti Aliyei Osmaniye. Acaba ormanın içerisinde
ki muhafızlar müsaade etmeseler, yardım etme
seler kim ağaç kesebilir? Ormanı kesen, ağacı 
damgalıyan, muhafaza eden, Kaçakçılığı önliye-" 
cek olan tek müessese Orman İdaresidir. Yeni 
mektepten çıkmış ve ağacı, ancak mektepten 
çıktıktan sonra görmüş bir mühendise bir işlet
me müdürlüğü veriliyor. Koca bir orman. Bu ne 
acıdiî. 

Biz eski işi de biliriz. Ormana girerdiniz. 
Kaç metre kereste istersiniz? O zaman fen me
muru idi, şimdi mühendis oldu; bir kelime daha 
ilâve ettiler oldu «yüksek mühendis». Şimdi aynı 
fen memurudurlar. Gelir ormanda ağacın irti-
famı, kalınlığını ölçer, o adama ne kadar ke
reste verilecekse o kadarını damgalar, kimse o 
ağaçtan başka bir ağacı kesemezdi. Şimdi öyle 
bir şey yoktur. Giriyor ormana; tüüh, diyor bir 
taraftan, başlıyor öte taraftan çıkıyor. 

Yine tekrar ediyorum, gözümle gördüğüm 
hakikatlardır. Ormacılıkla bir zaman meşgul 
olduğum için bu işi gayet iyi bilirim. 

Gidiniz işletmelere, odunlar kıyamet gibi, 
halk odunsuz, komürsüz, Çukurova'da kömür bu
lamıyorlar, 75 lira bir ton odun. Bu nedir? 
Böyle mi devletçilik olur? Devleeçilik demek, 
halkın nafakasını kesmek, onu soğuktan dondur-
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mak demek değildir. Bir de döner sermaye ver- I 
dik, 50 milyon lira. Vekile sormuştum, bu döner 
sermayeden 20 milyon kalmış, yenisini hazır
layın. 

İşte arkadaşlar; bu kanuna girmek için ev
velâ Orman İdaresinin vaziyetini tesbit edelim. 
O orman idaresi ayrılamaz oradan, ayrılamaz 
o saltanat o debdebe ve o dârattan Vekil Bey 
kendisi bizzat bahsetmişti. Onu şuradan hayran
lıkla dinledim, alkışlamıştım. Bu seferki l.anu-
nu, düşündüğüm gibi getirecceğini zannetmiş
tim. Maalesef ormandakileri dışarıya e'İvarmak 
istemektedir. Ziraat Vekiline soruyorum: dok
san bin dekarlık Mercimek Harasından beş bin 
dekannı kimseye vermiyor. 300 - 500 hayvana 
90 bin dekar araziyi terkediyor da etrafındaki 
insanların arazi sıkınıtıısmı tahfif etmek iste
miyor onların bir santim arazileri yoktur. 

Tohum İslah çiftliği olan Hacıali köyünde 
pamuklara hastalık geldi diye ovayı sürdüler. 
Halk pamukları toplamak istiyor, müdür mâni 
oluyor. Bu mu Devletçilik?.. Rica ederim, bu 
Devletçilikten kısmen olsun vazgeçelim. Demok
rat Partinin yapacağı işlerin birincisi d»; budur. 
Halkı iş ve toprak sahibi yapmak lâzım-br. 

Onun için elde mevcut buna mâni olan ka
nunlara yer vermemelidir. Vatandaşlar ıstırap 
içinde, bunların dindirilmesini hep sizden bekli
yor, Demokrat Partiden bekliyor. Darılmasm-
lar, ondan evvelki idarenin yapmış. olduğu kötü 
durumu idame etmek bizim hakkımız değildir. 
Biz bu kötülükleri düzeltmek için, halkın hakkı
nı vermek için geldik. İktisadi Devlet Teşekkül
leri diye memleketin başına türlü türlü beli-
yeler getirmemelidir. Toprak mahsullerini ben 
çok severim. Çalışıyor; memurlarına senede 16 
maaş veriyor, 30 kuruşa aldığı buğdayı 26 ku
ruşa halka veriyor. Bu teşekküller istedikleri gi
bi para sarfederler ve istedikleri gibi iş yapar
lar. Biz her sene Orman Kanununa tevfikan 
bu müesseseye on dört buçuk milyon lira yardım 
yaparız. Onun için arkadaşlar, Orman Kanunun
da yapılacak ilk iş, orman işletmelerini çok 
azaltmak, ihtiyaçlarımız için hariçten getirtece
ğimiz keresteleri getirtmek ve satmak işini de Or
man İdaresine vermek, muayyen sahalara inhi
sar etmekle beraber muhafaza ormanları diye
bileceğimiz ormanlarımızdan da k'vlüye vere
bileceğimiz kereeste, odun ve kömür istihsal sa
hasını tanzim ve tertip etmeliyiz. Demin söyle- I 
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diğim gibi, halk, 30-40 kuruşa kömür yakıyor 
arkadaşlar. Birçok fakir halk odunsuz titriyor. 
Tonu 75 liraya odun olur mu arkadaşlar? Kö
mür, paketle evlere giden bir nesne haline gel
di. Soruyorum, Orman İdaresine; bu mudur 
Devletçilik? Onun için arkadaşlar bu kanunu 
müzakere bile etmiyelim, gayet kısaltalım, Türk 
milletin arzusuna uygun, halkın, memleketin 
bünyesine uygun bir şekle ifrağ edelim. Keçiyi 
ormandan çıkar, insanı ormandan çıkar. Peki 
nereye götüreceksiniz bunları? 

Onun için arkadaşlar, halkın ıstırabını din
dirmek vazifemizdir. Çok mühim bir kanun mü-
zakeresindeyiz Eğer biz bunu düzeltmezsek, 
bundan sonra da bu düzelmiyecektir. Çünkü âti
nin ne getireceğini kimse bilmez. Elimize fır
sat geçmişken milletin arzusunu yerine getire
lim. Maruzatım bundan ibarettir. Maddelere 
geçersek, ki, İnşallah geçmeyiz, orada yine ko
nuşuruz. 

REİS — Abdürrahman Boyacıgiller. (Yok, 
sesleri). 

Ahmet Başıbüyük. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Üç se

neden beri birçok ihtisas sahipleriyle mütaad-
dit komisyonun kafa yorarak, hazırlamış oldu
ğu orman kanunu tasarısı nihayet Yüksek Mec
lis Heyeti Umumiyesine intikal etmiş bulunmak
tadır. Bizi kanun çıkarmaya zorlıyan iktisadi, zirai, 
içtimai sebepler tamamen ortadan kalkmadan or
man dâvasının katî olarak halledilemiyeceği aşi
kâr olmakla beraber Yüksek Meclisin bu mevzu 
üzerinde âzami gayret ve hassasiyet göstererek 
ıstırapları asgari hadde indirecek prensip ve 
hükümleri bulmak suretiyle en iyi kanunu çı
karacağında şüphemiz yoktur. Bendeniz de or
man bilgisine dayanmak suretiyle değil, mem
leket realitelerine ve senelerden beri gezip do
laştığımız köylerde, şehirlerde işittiğimiz şikâ
yet ve temennilerden ilham almak suretiyle ka
nun tasarısı hakkındaki görüşümü arzetmeye ça
lışacağım. Tasarının daha ilk maddelerinde mem
leket ihtiyaçlarına cevap ^verecek, geçim zor
luklarından kıvranan bâzı vatandaşların yürek
lerine su serpecek bâzı prensip ve hükümleri 
görmemekteyiz. Nitekim ikinci madde ile (İk
lim, su, toprak rejimine zarar vermiyen ve da
ha verimli kültür arazisi haline getirilmesi Ta
rım Vekâletince uygun görülen ormanların or
man rejimi dışında bırakılmasına Heyeti Veki-
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lece karar verilebileceği) prensibi kabul edil- I 
mistir. Filhakika Türkiye'nin b'rçok yerlerinde 
uzayıp büyümiyen ve orman olduğunu kabul 
etmeye hiçbir sebep ve imkân görülemiyen, 
odun ve ağaç vermiyen yüz binlerce dönümlük 
yerler ormancıların hasis görüşleri yüzünden 
faydasız bir halde olduğu gibi bekleyip dur
maktadırlar. Yukardaki hüküm hakkiyle tatbik 
edildiği takdirde yarın bu yerlerin münbit ve I 
mahsuldar arazi haline getirilerek, topraksız, 
geçim sıkıntısı çeken yüz binlerce yurttaşlarımız 
araziye kavuşacaklardır. 

Tasarının en güzel prensiplerinden birisini de 
40 ncı maddesinde görmekteyiz. Halen mer'i olan 
3116 sayılı Kanunun neşrinden önce köy hükmi 
şahsiyetleri, köy halkının tamam veya bir kısmı 
tarafından tasarruf edilen, tuttukları bekçiler 
marifetiyle göz bebekleri gibi korudukları bal
talıklar eski hallerine iade olunmaktadır. Bu 
hükmün Yüksek Meclisçe ittifakla kabul edileceği
ne eminim. Gezip dolaştığımız birçok köylerde 
Devlet; ormanlarını ellerinden almış olmalarına 
rağmen hâlâ tuttukları bekçilerle korudukları
na şahit olduğumuz eski ormanlarının köylerine 
iadesi milvonlarca vatandaşı sevince garkede-
cektir. Neticenin memleket ve yurttaşların mut
lak lehine tecelli edeceğine de kaniim. Zira eski 
ormanlarına kavuşan köylülerin bunlara bir bağ 
ve bahçe gibi bakacakları ormanı mmtaka ve 
senelere taksim ederek yakacak ihtiyaçlarını 
ziraat aletlerini ve hattâ yapı ihtiyaçlarını da 
buradan temin için her türlü fedakârlığı yapa
cakları tecrübe ile sabittir. 

Halbuki bugün bir kısım köylü başı ucun
daki bu ormanı, orman memurlarından fırsat 
buldukça kesmek, tahrip etmek ve hattâ kütük
lerini sökerek tarla açmak yolundadır. Zira on
daki kanaat kendisi kesmediği takdirde başka
larının qrelip gözleri önünde kökünden kesece
ği şeklindedir. Ormanlarının kendilerine iadesi 
bu kötü telâkkileri kökünden kurutacak orman 
memurlarının esasen başarmaktan âciz olduğu 
muhafaza vazifesini bütün köylü üzerine alacak 
ihtiyaçlarını da külfetsiz olarak bol bol temin 
edeceklerdir. Tetkik ettiğim tasarıda memleket 
ve vatandaş yararına olabilecek daha bâzı esas
lı prensipler mevcuttur. Maddelere geçildiği 
zaman elbette bunlar üzerinde durmayı bir borç 
bilirim. % 

Ancak bunca emek ve zahmetlere rağmen ta- | 
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sarıda hayretle müşahade ettiğimiz, beğenmedi
ğimiz, maddeler geçildiğinde * değiştirilmesi için 
gayret sarfına mecbur olduğumuz sakat hüküm
ler de vardır. 

Dünkü nüfusumuz bir misli artmıştır. Dünkü 
25 hanelik bir köy bugün 50 hane olmuş, yetişen 
çc* •.•'Ular, torunlar müstakil birer eve sahip ol-
IAU.;., böylece bir ev ve onu geçindiren toprak
lar zamanla ikiye, üçe, ve hattâ beşe taksim edil
miş, toprak verimini kaybetmeye başlamıştır. 
Bunun neticesi olarak köyde müthiş bir toprak 
ve geçim sıkıntısı baş göstermiştir. Bu zaruret
ler köylülerimizi yeni yeni tedbirler ve geçim 
kaynakları aramaya zorlamıştır. Ve böylece bir 
taraftan köyün mera ve yaylalarına hücum edi
lirken eivarlarındaki ormanlar da muhtelif za
manlarda muhtelif suretlerle tahrip edilerek 
arazi haline getirilmiştir.. Bu hal uzun seneler
den beri devam edegelmektedir. Bugün orman
dan açılmış tarlaları, ve bunların açılış tarihle
rini fiilen teshit imkânı dahi kalmamıştır. 

Hal bu merkezde olmasına rağmen tasarının 
12 nci maddesi, köylünün bugün içerisinde bu
lunduğu iktisadi ve içtimai şartları bir kenara 
bırakarak ve hele nüfus çoğalması yüzünden 
toprağa karşı duyulan ihtiyaç ve zaruretlere 
ehemmiyet ve kıymet vermivon bir zihniyetle şu 
prensibi ihtiva ediyor : (Devlet ormanlarının 
sınırları bitiştiğinde bul"nur> da 1936 tarihli 
arazi tahririnin hitam bulduğu tarihten sonra 
Devlet ormanından açıldığı tahdit komisyon
larınca anlaşılanlar orman hududu içerisine alı
nır, keza Devlet ormanlarının içerisinde olup da 
kövün ziraat arazisi topluluğuna dâhil olmıvan 
1936 arazi tahririnden sonra açıldığı komisyon
ca anlaşılan arazi, ev ve ağıllar da Devlet or
manı içerisine alınır...) şeklindeki hüküm ka
naatimizce kövlüleri köylerinden hicrete mah
kûm edecek, birçok haksızlıklara, adaletsizlik
lere sebep olacak mahiyettedir. Bu hüküm Mec
lisçe kabul edildiği takdirde 1936 yılından bu 
yana ormandan açılıp imar, ihya edilmiş, alın 
teri, £Öz nuru dökülmüş topraklar sahiplerinden 
alınarak ormana katılacaktır. 

Böylece köylerde halen devam etmekte olan 
toprak sıkıntısı.bir kat daha artacak, milyonlar
ca vatandaşlar yersiz, yurtsuz, topraksız kala
caklardır. Bu hüküm ormanları kurtarmak ve 
çoğaltmaktan ziyade orman civarında bulunan 
köylerde facialar doğuracaktır. Kaldı ki, üç ki-
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silik bir tahdit komisyonu esasen böyle bir dâ
vanın esasını da halle muktedir olamaz. Bu iti
barla bahsi geçen 12 nci maddenin kaldırılması 
zaruridir. Tasarının memleket realitelerine uy-
mıyan, vatandaşları tazyik edici mahiyette olan 
hükümlerinden birisini de 33 ve 34 ncü madde
lerinde görmekteyiz. Hudutları içerisinde Dev
let ormanı bulunan ve nüfusu 2500 ve daha aşa
ğı olan köy, kasaba halkının ev, ahır, ambar, sa
manlık ve kullanacakları ziraat aletleri ve ya
kacak ihtiyaçları 'için tarifenin onda biri karşı
lığında kerestelik ağaç ve odun verileceğini otuz 
üçüncü maddede görmekteyiz. Orman içerisin
de bulunan vatandaşlara her türlü kolaylığı gös-' 
termek ve ucuz kereste ve odun temin etmek za
rureti aşikârdır. Esasen bal tutan parmağını ya
lar bu itibarla 33 ncü maddedeki hükmü yerin
de bulmaktayım. Ancak tasarının 34 ncü madde
si halen tatbik edilen 3116 kanunun seneler
den beri şikâyet edilen hükümlerini aynen ipka 
etmesi bakımından üzerinde hassasiyetle durula
cak şekildedir. Yakacak ihtiyacı, bina, ambar 
için lâzım olan kereste miktarı ve hele ziraat 
aletlerine ihtiyaç bakımından ova köyleriyle 
orman civarındaki köyleri birbirinden tefrik et
meye ve ova köyleri için tatbiki daha zor ve pa
halı hükümler sevketmeye asla hakkımız yoktur. 
34 ncü maddedeki prensibe göre, ormandan 10 
kilometre uzakta bulunan vatandaşlar yakacak, 
bina ihtiyacı, ziraat aletlerini temin bakımların
dan kendi mukadderatlariyle başbaşa bırakılmış
lardır. 

Ormandan 10 kilometre uzakta bulunan köy
lerin hepsinin mümbit mahsuldar ova olduğu, 
çeşitli ziraat usulleriyle ceplerine bol bol para 
aktığı için bu ihtiyaçlarını nasıl olsa bir tüccar 
gibi bol para ile temin edebileceklerini kabul et
mek hatalı bir görüştür. 

öyle ova köyleri, öyle ormandan uzak köyler 
bilmekteyim ki durumlan orman içi köylerinden 
daha beterdir. Binaenaleyh ormandan 10 kilo
metre uzakta olmak gjbi bir tefrikin kaldırıla
rak alelûmum köylerin yukarda arzolunan 33 ncü 
maddedeki prensipten istifadelerini yani tenzi
lâtlı tarifeye tâbi tutulmalarını sağlamak zorun
dayız. Bu müsavatı gerektiren sebeplerden biri
si de yakacak, ziraat aletleri, bina için muktazi 
kerestelerin birçok orman köyleri ile ova köyle
rinin aynı yerlerden tedarik etmeleridir. 

.1953 0 : 1 
Meselâ, Mecitözü, Alaca, Sungurlu, Çorum, 

İskilip, Osmancık'in gerek orman içi addedilen 
gerekse ova köyü sayılanları zatî ihtiyaçlarını 
günlerce zahmet ve külfet çekerek Osmancık 
veya İskilip'in muayyen iki, üç yerinden temin 
etmektedirler. Ziraat aletleri ise ekseriyetle 
Vezirköprü ormanlarından gelmektedir. Çeki
len zahmet, külfet, mesafe bütün köyler ve 
köylüler için aynı olduğuna göre, ova köylerini 
ayrı mütalâa ederek onlara ihtiyaçlarının paha
lı verilmesi adalet, mantık icaplarına da aykı
rıdır. 

Orman işletmeleri birer ticaret müessesesi 
olmadığına göre neden bütün vatandaşlara ucuz 
tarife tatbik etmiyor? Doğrusu bunu anlamak 
zordur. Filvaki tasarının muvakkat dördüncü 
maddesi ile ormana 10 kilometre uzakta bulu
nan köyler halkına maden kömürü, linyit ve 
sair yakacak maddeleri sağlanıncaya kadar is
tif yerlerinden kesme ve taşıma masraflarını 
ödemek şartı ile onda bir tarife bedeli mukabi
linde yakacak verileceği esası kabul edilmiş ise 
de bu prensip de memleket realitelerine asla 
uymamaktadır. Zdra bugün bilhassa yaz mev
simlerinde pek az köylere linyit kömürü taşı
mak kabil ise de maliyet fiyatlarının yüksekli
ği, kömürleri yakacak soba ve sairenin pahalı 
olması itibariyle birçok köylüler kömür yaka-
mamaktadırlar. Bundan başka kış mevsimi ha
riç olmak üzere dokuz ay köyde kömür kullan
mak imkânı da yoktur. Köylü kömürü yakın-
caya kadar çalı çırpısı ile yumurtasını, çorbası
nı, yemeklerini pişirmek zorundadır. Ayrıca 
kömürün yanması için de çalı çırpı ve oduna 
ihtiyaç vardır. Bu sebeplerle muvakkat dör
düncü maddenin tatbikatta yeri olmıyaeaktır. 
Meselenin birtakım kayıt ve şartlara, takdirlere 
bağlanacağına ova köylerine de ormanlık köy
ler için konulan kolaylıkların tatbiki bugün için 
hâlâ bir zarurettir. 

Kaldı ki, muvakkat 4 ncü madde ova köy
leri için yalnız yakacak bakımından bâzı ko
laylıklar derpiş etmekte olup, ziraat aletleriy-' 
le binalar için gereken keresteler bakımından 
yukarda arzettiğim zorluk devam edecektir. 
Yani ova köyleri istif yerlerinden bir tüccar gi
bi ağaç ve kereste alacaktır, bu olamaz arka
daşlar. Nitekim tasarının 40 acı maddesinin ka
bul ettiği prensibe göre (Orman idareleri orman 
içi köylerinin ihtiyaçlarını yani sır ile zatî, müş-
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terek ve küçük el sanayii ihtiyaçlarını karşıla
dıktan sonra istihsalinin geri kalanını piyasa
da serbest olarak satabilecektir.) Ve binnetrlce 
ova köyleri de ancak bu yoldan ihtiyaçlarını 
karşılıyabilecektir. Bu hükmün ova köylerini 
ne kadar müşkül duruma so'kacağmı tahmin et
mek zor değildir. Kaldı ki, birinci plânda ih
tiyaçlarının karşılanmasına gayret edilen or
man içi köylerinin durumları da pek ferahlatıcı 
görülmemektedir. Nitekim 38 nci maddeye gö
re (zatî kerestelik ihtiyaçları her sene orman 
bölge şefinin iştirakiyle köy ihtiyar heyeti ta
rafından olmanın verimi ve isteklilerin (ihtiyaç
ları göz önünde tutularak mahallinde teabit 
olunacaktır.) Şu prensrbe göre bir imletme böl
gesi içerisindeki ormanların verimi azsa, talep
ler çoksa bugünkü olduğu gibi ihtiyaçların an
cak çok cüzi bir miktarı karşılanabilecektir. 

Gönül isterdi ki, mücavir inletmeler bir kül 
olarak mütalâa edilerek birbirlerine karşılıklı 
yardımlarda bulunsunlar ve vatandaşların ih-
tivaçları azami nispette karalanabilsin. Ve bat
ta k-rmşu isletmeler -müşterek programla halk ih
tiyaçlarını karşılamaya gayret etsinler. Meselâ 
Çorum Orman İşletmesi mmtakasmda ziraat 
aletlerine elverişli keresteler yoksa, komşusu Ve
zirköprü Orman İşletmesi bu noksanı telâfi et
sin, İstihsal ettiği keresteleri Çorum Orman İş
letmesine göndererek, bu işletmenin bölgelerin
de açılacak depo ve satış yerlerinde halka sattır
sın... Maalesef bu teşkilâtın yürümesi, tahak
kuku çok müşkül bâzı kayıt ve şartlara talik 
edilmiştir. 30 ncu maddedeki hüküm bu ciheti 
açıkça göstermektedir. Yakacak, yapı ve zi
raat aletlerinin tedariki bugünkü şartlar altın
da çok külfet ve müşkülât arzetmektedir. Or
man idareleri bâzı kövlere en yakın ormanlar
dan bu imkânları sağladıkları halde bâzılarını da 
bir kağnı odun için üç günlük yerlere gönder
mektedir. 

Hele kerestelik ağaçların ormandan çıkarıl
ması âdeta bir mesele halindedir. Birçok köy
lerin günlerce orman içerisinde ve civarlarında 
mütehassıs isçi bulmak, damgalı ağaçları yoll 
kenarına indirmek için ihtiyar ettikleri külfet 
ve zahmetler ve sarfedilen paralar köy odaların
da uzun hikâveler halinde anlatılmaktadır. 
Her halde bir iki metre küb kereste için hususi 
kamyon kiralıyarak günlerce uzak mmtakalar-
da çabalıyan kimselerin acınacak..• durumları 
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i meydandadır. Bu ağır şartları hafifletmek 

için orman teşkilâtının şehirlerde depo açarak 
ihtiyaç sahiplerine yardım yapması mümkün
dür. 

Tetkik ettiğim tasarıda maalesef bu yolda 
atılmış esaslı ve sarih bir adıma, prensibe raslan-
mamaktadır. 

Kırılan sabanını temin edecek bir yer ve 
merci bulamıyan köylünün Devlet ormanından 
kaçak olarak bu ihtiyacını karşılamıya çalışacağı 
tabiîdir. Bu itibarla hiç değilse kasabalarda sa
tış depolan açmak zarureti meydandadır. Yı
kılan evinin damına koyacağı iki direği vatanda
şa kolaylıkla temin etmek satış depoları açmak
la mümkündür. 

Dört seneden beri köylü, şehirli ve her türlü 
sanat erbabı ilo orman mevzuu üztcinde durma-

! dan konuşmaktayız. Her gittiğimiz köyde mü-
| balâğasız orman derdi açılmakta, saatlerce hi-
i kâyesi devam etmektedir. Tasarıyı tetkik eder

ken, tesbit ettiğimiz bu dertlerin ilâçlarının pek-
I copunu yino bulamamaktan mütevellit teessürü

müzü saklamaya lüzum görmüyorum. Esasen bi
zi yeni kanun çıkarmaya zorlıyan iktisadi, içti-

j mai sebeplerin bir anda halledilivereceğine de 
I kaani olanlardan değilim. 
I Kanunu çıkarmaya zorlıyan sebepleri şöyle-
i co hülâsa etmek kabildir : Bir yandan orman 
i tahribine son verirken, diğer taraftan köylü ve 
ı şehirli vatandaşların yakacak, yapı, ziraat alet-
J 1 erini tedarik hususunda çektikleri çilelere çare 
I bulmak, köprü, cami ve diğer âmme müessesele-
j ri yapılırken kolaylıkla kereste tedarikini müm-
j kün kılmak, ormanla alâkalı bâzı sanat erbabı-
j nın geçimlerine yardım gibi hususlar ön plân-
j da yer almaktadır. Ayrıca kerestelerin fiyatla

rının ucuzlatılması da düşünülecek, halledilecek 
meselelerimizdendir. 

Tetkik ettiğimiz tasarı maalesef bu dâvalara 
pratik hal çareleri bulmuş değildir. Peşinen şu
nu kabul etmek zorundayız ki, ormanı tahrip 
âmilleri ortadan kaldırılmadıkça orman dâvası
nın halli mümkün değildir. 

Bugün ormanların Tahribedildiği bir haki
kattir. Ancak bunun vebali ne köylüde ve ne de 
orman memurlarmdadır. Vebal sistemdedir. 

Yukarda arzettiğim halk ihtiyaçlarının hepsi 
I sadece ormandan tatmin edilmemektedir. Tasa

rıda hem ormanların korunması, hem de halkın 
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ihtiyacının kolaylıkla temini bakımından ana 
bir prensibe rastlanmamaktadır. Ormanın ko
runması için evvelemirde linyit kömürü dâvası
nın halli şarttır. İhtiyaç tatmin edilmedikçe or
man korunamaz. Kereste ve ziraat aletleri işi 
başka şekillerde halledilmedikçe orman yine tah
ripten kurtulamayacaktır. Bilhassa orman içeri-
sindo yaşıyan, ormandan başka geçim vasıtası 
olmıyan milyonlarca vatandaşa geçim kaynak
ları bulunmadıkça, bunların geçimlerine yardım 
edecek tedbirler alınmadıkça orman kaçakçılığı 
önlenemiyecetkir. Zira, araziden, her türlü gelir 
kaynaklarından mahrum olan bu vatandaşla:' 
elbetto kaçakçılık yapacaklardır. 

Tasarının 36 ncı maddesinde yer alan pazar 
ihtiyacı için verilecek odun ve kerestelerin bu 
vatandaşların kalkınmalarına hizmet edebilmesi, 
faydalı olması için satış bedeli üzerinden değil, 
tarifo bedeli üzerinden yani çok ucuza verilmesi 
lâzımdır. îstif satış bedelinden alınacak âzami 
10 metre mikâp kereste ile bir miktar odunun 
şehirdo satılması ile temin edeceği fayda mühim 
bir yekûn teşkil etmez, bu tedbir orman içi köy
lerini kurtaramaz. Bu köylere ucuz hububat ve
rilmesi gibi tedbirler de düşünülmeğe değer. 

Keçi meselesi : 
Muhterem arkadaşlarım, tadarının huzursuz

luk yaratacak hükümlerinden birisi de orman 
içerisrnde bulunan köylerdeki keçilerin 10 se
ne zarfında tamamen yok edileceği yolundaki 
hükümdür. Keçi köylünün her şeyidir. Birçok 
fakir köylü ve şehirli aileler bir keçinin sütü 
ve Yağı ile gecinrni sağlamaktadır. Ayrıca kıl
larından çul dokurlar. Dünyada mevcut olan 
30 milyon keçinin İG milyonu Türkiyede'dir. Bu 
muazzam yekûnun velev 10 sene zarfında da olsa 
tasfiyesi esasen mümkün değildir. Yüksek Mec
lisin bu mevzuda da hassasiyet göstereceğinden 
eminim. 

Tasarının ihtiva ettiği esaslardan birisini 
de 15 nci maddede görüyoruz. Bu maddeye göre 
orman içinde ve kenarında bulunan ve orman
lardan istifade edemiyenler Ziraat Bankasınca 
(Kalkınma Kredisi) açılacaktır. Maalesef bu 
tedbir sefalet içerisinde çırpman köylüler için 
hiçbir mâna ifade etmiyecektir. Nitekim seçim 
mı nt akam olan İskilip ve Osmancık'm orman 
içi köylüleri imkân olmasına rağmen ödiyeme-
mek ,endişesi, kullanmak imkânlarının mevcut 
bulunmaması gibi sebeplerle hâlâ Ziraat Ban-
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kalarmdan 20-50 lira arasında çevirme kredisi 
almaktadırlar. 

REİS — Vaktiniz dolmuştur Ahmet Bey... 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Esa

sen bitti efendim. 
REİS — Söz Şevket Mocan'mdır. (Yok ses

leri) . 
Mehmet özdemir (Yok sesleri). 
Müfit Erkuyumcu (Yok sesleri). 
Ziya Termen (Burada sesleri). 
ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Muhte

rem arkadaşlar, bu kanun tasarısı, üzerinde 
saatlerce konuşabilecek konuları, .ihtiva etmek
tedir; takdir edersiniz. Yalnız bu kanun; Yük
sek Huzurunuzda şu anda bu işten anlıyan ve fi
kir yürütebilecek durumda olan ve söz almış bu
lunan birçok arkadaşlarımız bulunduğu halde, 
talihsizliğinden diyelim, ehemmiyetiyle müte
nasip ve lâyık olduğu revacı görmedi. Bunu 
şahsi bir kanaat olarak bilhassa konuşmamın 
başında arzetmek isterim. 

Kanun ehemmiyetlidir diyorum. Çünkü beş 
milyon Türkün ekmeği ile, çorbası ile alâkalı 
bir kanundur. Birkaç .arkadaşımız, başta Muh
terem Hamdi Başar Bey olmak üzere, bu kanu
nun ehemmiyetinden ve bu ehemmiyetle muva
zi bir neticeye bağlanmamış şeklinden ve mah
zurlarından dolayı, burada görüşülmemesini 
teklif ettiler ve İtimat ediniz ki, beni fevkalâ
de endişeye düşürdüler. 

Arkadaşlar; üç buçuk seneden beri, Türki
ye'de bu kanunla alâkadar olarak her gece rad
yosu başında bekliyen insanların merakları, 
son haddini bulmuştur ve biz Demokrat Parti 
iktidarı olarak, bu devrede, mutlaka ve mutla
ka bu kanunu çıkarmak mecburiyetindeyiz 

1950 senesinden evvelki aylarda, bu kanunun 
sakatlığı hakkında, en açık bir dille tenkidlerde 
bulunan bizler, üç buçuk senelik bir zaman içe
risinde, bu kanunu maalesef çıkaramadık, Mec
lisimizin çeşitli ve haklı faaliyetleri buna se-
bebolmuştur ve fakat işte bugün çıkarmak için 
tezgâhımıza gelmiştir. Artık bunun, (prensiple
ri halledilmemiştir.) esbabı mucibesiyle tehir 
edilmesi, büyük haksızlıklar yaratır. Vaz'edil
mesi lâzımgelen prensipleri ileri sürecek olan 
arkadaşlar, bizzat bu kürsüden bu prensipleri 
müdafaa edebilirler. Mecliste birkaç komisyon 
halinde bu kanun didik didik edildi; ayrıca 
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mütehassıs arkadaşlar bunun üzerinde fikirler 
yürüttüler ve esasen çok iyi mânada bir şekle 
bağlanması imkânsız olan bu kanun, Meclisin 
kudreti nispetinde, bugün iyi bir hale sokuldu 
ve geldi. Eğer bugünkü şeklinde birtakım sa
kat esaslar varsa, bunların da bu kürsüden hal
li ve iyi şekle konmasını önergeler vermek su
retiyle Yüksek Heyete takdim edip kabul ettir
mek mümkündür. 

11 kazasının 11 inde de orman bulunan bir 
memleketin mebusu olarak, mebus olduğum 
günden bugüne kadar, başta bu konuda en sa
lahiyetli arkadaşımız olarak Sait Kantarel bu
lunmak üzere, kongrelerde, halk toplulukların
da, (Bu kanun ne vakit çıkacak?) sualine, müte
madiyen «Yakın zamanda çıkacak.» şeklinde ce
vaplar vermekten, artık hakikaten usandık. Esa
sen biz değil, Türkiye'mizin dörtte bir vilâ
yetinin mebusu olan arkadaşlarımız da aynı 
dert içindedirler. 

Ben, Yüksek Heyetinizden istirham ediyo
rum, eğer bu kanunda sakat bir dâva, sakat bir 
prensip, sakat bar hususiyet varsa, bunu öner
geler vermek suretiyle zamanında tadil edelim 
ve mutlaka ve mutlaka şu dört aylık zaman 
içinde millete bu kanunu hediye etmiş bulu
nalım. 

Millete bu kanunu hediye edelim derken, 
muradım şudur: Eski kanunun Türk köylüsü
nün canını yakan tarafları vardır. Yine o ka
nunda, kanunun ruhu ve maddelerinin mânası 
dışına çıkmak istiyen vatandaşların canını ya
kan hükümler de mevcuttur ve bulunması da 
lâzımdır. Fakat esas prensip olarak bizim bu 
yeni kanunda halletmek mecburiyetinde bulun
duğumuz tek bir mesele vardır ki, 6 da şudur: 
Biz yerinde, isabetli bdr iskân işini Devlet ola
rak yapamadığımız müddetçe, yani iyi bir is
kân işini başaramadığımız müddetçe ve Türk 
köylüsünü bugünkü rejim içinde muhafazaya 
mecbur kaldığımız müddetçe; orman içinde ya-
şıyan köylüyü, yaşıyacağı şekilde ormandan bes- . 
temek mecburiyetindeyiz! İşte benim ıstırap 
olarak benimsediğim dâva, bu dâvadır. Tanrı
nın arazi vermediği bir vilâyet olarak Kastamo
nu; 400 küsur bin nüfusu ile, şu kanunun ken
disine tanıyacağı ışıklardan ekmeğini bekliyor! 
Devlet işletme yaparken, işletme ameliyesinin 
çeşitli safhalarını icra ederken, köylüye; taşı
ma, kesme, satma gibi konularda nakdî yardım 
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yapmaz ve eğer köylüye yapacak, yakacak ve 
satacak olarak birtakım yardımlarda bulun
mazsa, bu kanun, milletin beklediği bir kanun 
değildir! 

Fakat arkadaşlar, tam bu noktada şunu iti
raf edeyim ki, elimizdeki tasarıda bu hususi
yetler vardır! O halde, köylünün menfaatleri 
yönünden bu kanun tasarısı, alâküllihal, doyu
rucu bir mâna taşıyor. 

Fakat sırası gelince, bir noktaya da itiraz 
etmekten geri durmıyacağım: Bu kanundaki 
köylüye verilmek istenen ve yapılmak istenen 
yardımlar, ihtiyari fiil şeklinde tersim olunma
mak lâzımdı. Yani, (Falan falan işlerde, köy
lüye şu verilebilir), (Filân filân işlerde, şu, şu 
yapılabilir!) gibi, ihtiyari fiiler kullanmamak 
lâzımdır. Çünkü, şef, isterse vermez! Onun için, 
ihtiyari fiil yerine, yapar! eder! gibi bir hü
küm lütfettiğiniz takdirde, bu kanun hakika
ten, memleketimizde ormandan geçimimi sağlı-
yan, köylünün beklediği bir kanun hüviyetini 
kaanzmış olacaktır. 

Bu kanunun tümü üzterinde görüşürken, bâ
zı konuları da ilâveten arzetmek istiyorum: Gö
nül isterdi ki, bu kanun çıkarken, sadece köy, 
köylü menfaatlerini düşünmek değil, aynı za
manda, köylünün memnuniyetini de temin et
mek ve bundan daha da esaslı olarak, ta ecda
dımızdan kalma ormanlarımızın, ahfadımıza in
tikalini de temin etmek vazifemizdir. İşte onun 
içindir ki, bu kanunun ikinci prensibi de şu ol
mak lâzımdır: Milleti memnun edecek hüküm
ler vaz'etmekle beraber, ormanların muhafazası 
ve nesliâtiye intikalini sağlıyacak prensipler 
vaz'etmek!.. 

Bu kanunu iyi bir kanun diye beş milyon 
Türk vatandaşı beklediğine göre, tarafsız olarak, 
iyi bir anlayışla, ayrıca şu prensipleri de vaz'et-
mek zorundayız: 

1. öyle bir mekanizma kurulmalıdır ki, Tür
kiye ormanları, uzun asırlar bu millete hizmet 
edebilsin! Bu mevzuun başında, yetiştirme gelir. 
Şekerci dükkânlarmdaki kavanozlardan lezzet al
mak istiyen fakir çocuklar gibi, bu husus (Ahmet 
Hamdi Başar arkadaşımızın da dediği pçibi) bu 
kanunda üstü kapalı bir şekilde geçiştirilmiştir. 
Köylünün hangi resmî damga ile mal taşıyacağı, 
damganın şekline, figürüne kadar bu tasarıda tes-
bit edilmişken, Türk orman mühendisinin vazi
fesi bu tasarıda tadat edilmemiştir. Her mühen-
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dişin yılda ne kadar iş yapacağı, yazılmamıştır. 
Tayyerecinin her sene ne kadar uçacağını, kanun-
laştırıyoruz; bir ilkmektep hocasına, her günkü 
programını yap da gel diye emir veriyoruz, fa
kat Türkiye orman mühendislerine bu kanunla, 
Yüksek Meclis olarak zerre kadar vozife tahmil 
etmiyoruz. Köylüye yılda ne kadar mal alabile
ceği bir hak olarak tanınırken, ormana ne kadar 
emek verileceği de, bu kanunla işaret olunmak 
lâzımdır, işbu yetiştirme bölümü müzakereye gel
diği zaman, tafsilâtlı bâzı hususlar arzedeceğim. 

2. Türkiye ormanları, içinde ve civarında 
yaşıyan köylüye, tam bir geçim vasıtası temin 
edecek dürüst ve rasyonel bir işletmeye tâbi tu
tulmalıdır. Buradaki rasyonel işletmeden maksa
dımı takdir buyurursunuz. Ormanlar hiç bir za
man zarar etmiyecek zengin kaynaklardır. Fakat, 
Parker Misyonunun verdiği raporda pek güzel 
göründüğü gibi, ne vakit ki, demiryollarının yıl
lık geliri, Türkiye'de demiryolları memurlarının, 
personelinin aldığı gelirle başbaşadır, demiryol
ları kâr edemez. Ne vakit ki, demiryonllarında 
fiilen vazife verenlerin adedi bu işletmeyi idare 
edenlerin adedine müsavidir, kâr yoktur. İşte 
bunun gibi, ne vakit ki, Türkiye'de, ayakta tut
mak istediğimiz orman rejiminde emek sarf eden 
Türk vatandaşları adedinin yıllık gideri, Ha
zineden maaş, ücret olarak ormanlarımızın kat'ı 
sonunda gelen paraya eş olur, bu iş sakattır. Or
man Fakültesinden çıkanlar, Devlette daima 
açık ve şerefli vazifeler buldukları halde faraza 
Edebiyat Fakültesinden mezun 150 kişi, 7 se
neden beri, Türkiye'de muallimlik vazifesi bek
lerler. Demek ki, Orman Fakültesinden çıkan
lar, daima iş bulabiliyorlar. Bu iş bir ihtisas, bir 
branş davasıdır, kabul. Fakat rejimin muhafa
zasına memur kadro dolduktan sonra, orman fa
kültelerine, (bir az dur) demek yerinde olur. 
Kapansın demiyorum, adet daima ihtiyaçla "Dir
likte ayarlanmalıdır, emekliye ayrılanlarla, ve
fat edenler nazarı dikkate alınabilir kanaatin
deyim. Her yıl, bir sonraki yılın talebe adedi 
ayarlanabilir. Şu şu fakültelerde vazife bulamı-
yanlar, Orman Fakültesine toptan girip, memu
riyete toptan dâhil olursa, Hazineye yük teş
kil ederler. Binaenaleyh rasyonel işletme konu
sunda muhafız adedinin fazla tutulup yüksek 
maaş alan teknik personel adedinin azaltılması 
zarurettir, göz önünde bulundurmak yerinde 
olur. 
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3. Türkiye ormanlarının; her yıl eksilme

si suretiyle zayi ettiği kısım, genç fidanlar ye
tiştirilmek suretiyle telâfi edilmeli ve ormanlar 
mutlak bir imha politikasından kurtarılmalıdır. 
Bu orman meslekinde gördüğüm realiteler orta
sında pek ender tesadüf ettiğimiz bir dâva ola
rak hassaten işaret etmek isterim. Ancak mev-
zuumuz yetiştirme olduğundan, katıyatm önüne 
yetiştirmelerle geçilebileceği inkâr kabul etmez 
bir hakikattir. 

4. Ormanı, bâzı açıkgöz vatandaşlara mil
yon temin eden zavallı bir millet malı olmaktan 
kurtarmalıdır. Gönül istiyor ki, bu kanuna bu
nu önleyici bir hüküm koyalım. Kereste ticare
tinden dört yılda bir milyon kazanmış insan 
vardır! Babadan kalma bir sanatı ölünceye ka
dar temadi ettiren ve Öldüğü zaman da kefen 
parası sıkıntısı çeken insanlar olduğu da, bir 
vakıadır. O halde kısa bir müddette milyonlar 
veren bu işin, şüpheli bir ticaret mevzuu oldu
ğu hakkındaki gösterisi, yerinde bir endişedir. 
Bunun önüne geçebilmek için, ne yapılması lâ
zımdır?. Arkadaşlar, her işte kılı kırk yaran 
Hazinenin, elinin, yumruğunun, bu şeyde de dâ
hil olması lâzımdır. Türkiye'de her şeye vaziyed 
eden Hazinedir. Sadece orman satışlarına, orman 
alım işlerindeki muamelelere, ormanın getirdiği 
ve götürdüğü gelir ve gider mevzularına, re'sen 
Ankara olarak vaziyed olunmaktadır. îl olarak, 
vaziyed edilmez. Bugün çok titiz şekilde çalışan 
orman muhasebelerinin yanma, bir de Hazinenin 
elini koymak, zannımca çok yerinde olacaktır. 

5. Orman, fevkalâde bir süratle gelişen 
memleket inşaat hareketleriyle alâkalı bir Devlet 
plâm elde bulunmaması dolayısiyle, mutlak bir pe-
rişaniye mahkûmdur, kurtarılmalıdır! İnşaat işin
de, şehirlerde büyük beton ve betonarme binaların 
kalıplan ve kasaba ve köylerde ahşap inşaat ola
rak yapılmakta olan inşaat, orman tahribatını 
devam ettirmektedir. Hariçten kereste ithaline 
dair olan kanun, haddi zatında çok faydalı bir 
kanun olmakla beraber, maalesef verimli bir şe
kilde tatbik edilememiştir. Zira, ortada Hima-
lâya gibi duran bir Cumhuriyet Merkez Bankası 
döviz meselesi, vardır. 

6. Ormanın, çeşitli zengin imkânlarına rağ
men inkişaf ettirilmiyen yeraltı ham maddele
rinin Anadolu'da yakacak olarak istihlâkinin te
min edilememesi de, mahvına âmil olmaktadır. 
Madenler igletilerek, ormanın tâbi tutulduğu bu 
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haksız istihlâke de mâni olunmalıdır. Seneler- ı 
den beri memleketimizde işletilmiyen ve fakat 
var olan ve var olduğu ilmî raporlarla tesbit edi- I 
len madenlerimizin işletilmesi ihmal olunmuştur. I 
Bu madenler, ister yerli teşekküller halinde, is
ter yabancı sermaye celbi suretiyle işletilmek du
rumundadırlar. 

işte Türkiye'de ısınmak için genç ağacı kesip 
yakmak fikrinden, yegâne kurtuluş yolu olarak 
bu politika ormanı kurtarır. Yüksek ormancı ar
kadaşlarımız pekâlâ takdir ederler, Garpta bu 
mahrukat işi halledilmiştir, bizde ise henüz ele 
alınamamıştır. Orman sevgisini tanıtmak için 
film göstermekten ise, dağ başına bir iki plâka 
asmaktan ise, Türkiye'de madenleri işleterek, bu 
kesimleri önlemek lâzımdır. Madenleri işletmek, 
Bayındırlık Vekâletiyle anlaşarak maden civa
rının yollarını yaptırmak, orman sevgisini aşı- | 
lamaktan önce yapılacak işlerdir. 

(Orman senin anandır) filân gibi levhalar 
asarak sözle, tıraşide lâflarla meşgul o'mumak, 
rejiminin ilk mantıki gereklerini ifa etmetv ;:<>ru- j 
ridir. Propaganda, esastan sonra gelen bir io-
nudur. 

İnşaat işi rejime bağlanmak şartiyle ve Tür
kiye'de mahrukatı güzel bir politika ile ayar- I 
lamak ve dolayısiyle ormanları ocakta kütük 
olarak yanmaktan kurtarmak, evvelâ bugünkü 
orman idaresinin vazifesi hükmündendir. 

Bu kanun çıkar çıkmaz, gönül arzu eder ki, ' 
memlekette ormandan geçim bekliyen aç Türk 
ailesi kalmasın ve şu saydığım dertler yokedil-
miş bulunsun! Bu Meclisin bu anlayışı, bu ka- | 
nunla başaracağına kaani bulunuyorum. Bu ka- ı 
nunun geri kalmasını dileyen arkadaşlarıma, ' 
memleketimizde bu kanunun çıkmasını bekliyen 
binlerce insanın ricalarını, vekil olarak, arzediyo-
rum. İşimize devam, ortaya beklenilen bir eser ı 
çıkaracaktır. 

REİS — Sıtkı Atanç. (Vazgeçti sesleri). 
Kemal Özçoban (Vazgeçti sesleri). 
Sabri Erduman. 
SABRİ ERDUMAN (Erzurum) — Muhte- | 

rem arkadaşlaı, birçok arkadaşlarımızı Orman I 
Kanunu üderinde konuşurken dinledik. Arka
daşların mütalâaları çok yerinde olabilir. Fakat 
bugün içinde bulunduğumuz cemiyetin ve Dnun 
fertlerinin ihtiyacını ve memleketin durumunu 
hesaba katarak böyle bir kanunun bir an evvel 
çıkmasmdaki zaruret kenliğinden tebarüz eder. I 
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Bu Orman Kanunu lâyihası üç seneden T êri 

Yüksek Meclis komisyonlarında tetkik olunmak
tadır. Bu zaman içinde gerek Orman kanuniyle 
ilgili gerekse alâkası bulunmıyan birçok arka
daşlar bu dâvayı ccandan takip ettiler. Bu ka
nun esas itibariyle dünkü kanundan çok fark
lıdır. Dünkü kanun hakikaten tam bir Devlet
çilik şeklini ihtiva etmekteydi. Bugünkü kanun 

ise birçok vatandaşların ıstıraplarını silmek üzere 
ortaya çıkmıştır. Devletçilik şekli bugün tama
men bu kanundan da çıkarılmış mıdır? Hayır, 
çıkarılmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, biraz da Devletçilik 
şekli içinde, yani hali hazır vaziyette kalmak 
mecburiyetindeyiz. Orman Kanunu deyip de geç
memek lâzım. Türkiye'nin sahalarının kaçta ka
çını orman teşkil ettiğini hepimiz biliyoruz. Bu 
günkü Türkiye'nin nüfusunun çoğalışı, Türki
y e l i n her tarafında yolların yapılışı, Türki
ye'nin her tarafındaki su faaliyeti, yine her 
tarafta elektriklerin ışık vermesiyle orman el
bette birçok gözlerin altında kalıyor. 

Dünü ne çabuk unuttuk arkadaşlar. Dünkü 
hayat şartlarımız nasıldır? Ben, kazalarında or
man bulunan ve fakat esas itibariyle geniş sa
hası ormansız bulunan bir bölgenin vekiliyim. 
Dün dediğimiz, babalarımız, kışın soğuklarında 
çamağacmm hareketinden değil ancak beraber 
yaşadıkları hayvanların nefeslerinden ısınıyor
lardı. Fakat bugün cemiyetin yükselişi, her 
odada sobaların yanışı elbette ormanların fazla 
tahribine sebep olmuştur. 

Bu durum göz önüne alınacak olursa orman 
larımızı eski kanunla himaye etmek imkânsızdır. 

Bu kanun çıktığı gün vatandaşlar bir'-ok hü
kümlerinden istifade edeceklerdir. Karını belki 
tamamen tatmin edicci değildir, fakat Yüksek 
Meclis, huzuruna gelmiş olan bu kanunun mad
deleri üzerinde uğraşırken onu daha tatmin 
edici şekle getirebilir. Tatbikatta noksanları gö
rüldüğü takdirde önümüzdeki seneler tekrar baş
ka bir kanun getirebilirler. Ama diyeceksiniz ki, 
her zaman bir Orman Kanunu mu çıkaralım? 
Peki çıkarmasak, bu kanun reddedilse ne olacak
tır? Eskisi gibi aynı şekilde devam mı edecektir? 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun çıkmalıdır. 
Bu kanunun içindeki maddeler üzerinde duru
lacaktır. Bu maddelerin en ehemmiyetlisi, orma
nın nasıl korunmasıdır. Eski kanunda ve bu 
kanunda okuduğuma göre, hakikaten ormanı ko-
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rumak telâkkisi yanlıştır. Bugün Çankırı'da or
man bölgesi bulunan b'ir kazada bir bakım me
muru duruyor. Oltu'da bir işletme şefi bulunur, 
yanında 3-5 bakım meemuru.. Fakat Erzurum'
un içinde tam teşkilâtlı bir Başmüdürlük, yahut 
bir müdürlük. Etrafında birçok memurlar, yol
ları kapamış, gelen giden köylülerin arabalarını, 
düvenlerini, çiftlerini, hayvanlarını tutmaktadır. 
Benim şahsi kanaatime göre, Ziraat Vekilinin 
bu iş üzerinde duracağı mesele, evvelâ, ormanın 
korunması, orman içinde olmalıdır. Yani ormanın 
idinden balta çekildiği gün orman muhafaza 
edilmiş olur, yoksa kesildikten sonra, binlerce 
kamyon ve arabalar bunları şehre naklettikten 
sonra bir şey yapılamaz. Çünkü orman bekçileri, 
bakım memurları kamyonların ortaklarıdır. Ma
alesef bunu söylemek mecburiyetindeyim. Çün
kü benim bölgemde bunu açıkça müşahede ettik, 
Vekil Beye vaziyeti arzettik, derhal hepsinin 
cezasını verdi, Vekil Beye bundan dolayı burada 
teşekkür etmek borcumdur. 

Demek ki ormanı ormanın içinde muhafaza et
mek lâzımgelir. Yoksa Kızılcahamam'ın Ekiz Kö
yünden bir kimse beş tane ağaç almış, yahut evi
ni sökmüş veya başka bir evden almış bunu 
durdurmakta ne hakkımız vardır. Bu yüzden va
tandaşlar çok müşkülât çekmektedirler. 

İkinci nokta da; arkadaşların da üzerinde 
durduğu altı milyon vatandaşı orman içinde 
iskân etmektir. Bunlara dünkü kanuna nazaran 
bugünkü kanunla daha çok imkânlar bahşedil
miştir. Şahsi kannatim şudur ki, eğer ormanı 
muhafaza etmek istiyorsak ormanın kesimini, 
arkadaşın temas ettiği gibi kazalarda ve tren 
güzergâhı olan yerlerde bâzı depolar tesisi ci
hetine Hükümet gitmelidir. Vatandaş, ihtiyacı
nı hiç olmazsa o depolardan temin etmelidir. 
Bu olmadığı takdirde nereye gidiyor vatandaş
lar; doğrudan doğruya köylere gidiyor. Or
mana yakın olan bütün köylerde ağaç stokları 
vardır. Köylerdeki şahıslar ormancılarla or
taktır. Bu, bir iftira değildir. Hakikatin ta 
kendisidir. Bir köyden kereste alınıyor, üç beş 
araba yükleniyor. Peşine aynı köyün adamı 
takılıyor. Bu pusla, şu ka'dar araba şu kadar 

~*raba şu istikamette hareket etti. Ciple takip 
ediliyor, yakalanıyor. Çift aletleri satılamaz 
diye Ziiraat Vekâletinin katî kararlan ve ta
mimleri varken, vatandaşların öküzleri, hay
vanları ve çift âletleri elinden almıyor. Haf-
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talarca, aylarca sürüncemede bırakılıyor, Sa
tılacak diye vatandaşlar hanlarda korku içinde 
günlerce bekliyorlar. Bunun içinde bu vatan
daşlardan bir para almıyor, bu para öyle yüz, 
iki yüz lira değil, 1000 liradır. Bu dâva çok 
mühimdir. Vatandaşın kereste ihtiyacını temin 
için bir çare bulmalıdır. Mademki ormanlar 
•bugün Devletçilik mevzuuna giriyor, o halde bu 
ihtiyacı nereden temin etmesi icabediyorsa, ora
lardan bunu temin etmelidir. Ziya Termen ar
kadaşımızın dediği gibi halen 3 - 5 kerestecinin 
bir vilâyet merkezinde milyonlara sahip oldu
ğu hepimizin malûmudur. Bunlar vatandaşın 
ihtiyacını temin etmediği için vatandaş sağa, 
sola gitmeye mecbur kalıyor. 

Bugün, birçok damlarımız dedelerimizden in
tikal eden damlarımız hâlâ mevcuttur. Fakat 
ufak bir sarsıntı ile her zaman yıkılmaya mah
kûmdur. Bir deprem dolayısiyle yüzlerce va
tandaş o topraklar altında inliyerek ölüyor. 

Bu itibarla vatandaşın ihtiyacını temin et
mek için inşaat malzemesini bol bulundurmak 
lâzımdır. Biz bunu bu kanuna, ne pahasına 
olursa olsun maddeler halinde koymalımız. Va
tandaş başka bir yerden, başka bir Devletten 
gidip odun, ağaç getiremez. Odunun katiyatmı 
ıbütün köylüler yapmıyor, .ormanın civarında 
bulunan köylüler yapıyor. Yoksa başka bir yer
den kalkıp gelen re ağaç kesip götüren vatan
daş yoktur. Vaktiyle hazırlanıyor, köylü ile 
memur anlaşarak ağacı kesip götürüyor. 

Onun için memleketin ihtiyacını temin et-
mek~Myük bir dâvadır. Keresteyi yeninde köy
lüye teslim etmek ve parası ile ona satmak lâ
zımdır. Köylü hiçbir zaman parasız kereste 
isteıfiiyor. öbür taraftan ormanın içinde bulu
nan köylü vatandaşın ihtiyacını temin etmek 
de hakikaten bir zarurettir. Biz icabederse bu 
arkadaşlara odun kesip satmak değil, bütçeden 
«olsa dahi, orman varidatından olsa dahi, ^esi
len ağacın yüzde bir nispeti olsa dahi orman 
içinde ve edvarında oturanların senelik geçim
lerini vermeliyiz. O zaman orman içinde ve ci
varında bulunan vatandaş tê k ağaç kesmez. Or
man o zaman kendiliğinden himaye edilmiş 
olur. 

Kanunda temas etmek istediğim noktalar
dan biri de şudur: Köylüler, ormana yakın 
olan köylüler ve halk ucuz tarife ile ormandan 
istifade eddyor. Fakat ormandan uzak olan 
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olan vatandaş niçin istifade etmesin? Konya'
dan arabasını koşan bir vatandaş Kastamonu'
ya gittiği vakit Kastamonu'daki vatandaş nasıl 
bir hakla ormandan istifade ediyorsa o da o 
haktan istifade etmelidir. Konya'dan Kasta
monu'ya giden vatandaş kereste istediği zaman 
muhakkak ki bu keresteyi ya çiftlik aletleri dçin 
yahut evini yapmak için alır. Yoksa yakmak 
için değil. Memleketin birçok bölgeleri zaten 
kokar yakıt denilen tezekle kendilerini ve evle
rini ısındırıyorlar. Devletimizin, Hükümetimi
zin üzerinde durduğu memnuniyet verici işler
den birisi de kömür davasıdır. Kömür dâvası 
hakikaten birçok bölgelerde ele alınmıştır. Dün
kü kömür işi ile bugünkü kömür işi arasında 
çok fark vardır. Bizim vilâyetimizde de bir
çok yerlerde işletmeler açıldı ve kömür havza
ları faaliyete geçti Bugün Zonguldak 'tan ge
len kömür düne nazaran azalmıştır. Onun için 
yer altı servetlerimizi de işletmek bizim için 
esastır. 

REÎS — Sudi Mıhçıoğlu. 
SUDÎ MIHÇIOĞLU (Manisa) — Muhterem 

arkadaşlarım, memleketin mühim dâvalarından 
birisinin müzakere mevzuu olduğu şu sırada muh
terem heyetinize kanaatlerimi arzetmek isterim. 
Yalnız, muhterem Başıbüyük arkadaşım, temas 
edeceğim birçok noktalara temas ettiği için ma
ruzatım kısa olacaktır. 

Bir hakikat vardır; bir tarafta memleket or
manlarının memleketimizin istikbaline ait olan 
kısmı, bir tarafta bugün ormanlardan müstefit I 
olmak yolunda bulunan vatandaşlarımızın ıstı
raplarının dindirilmesi. Bayındırlık Bakanlığı
nın bütçesine konulan para göz önüne getirilecek 
olursa ve bunun ne maksatlarla harcandığını bir 
an düşünürsek görürüz ki, bu memleketin uzun 
senelerden beri ormanlarının tahrip edilmesi yü
zünden,. birçok mümbit arazimiz, çakıl ve kum
larla dolmak suretiyle, memleket cidden çorak 
bir hale gelmek yolunu tutmuştur. Yalnız Manisa 
Vilâyetinde binlerce ve binlerce hektar arazi ci
vardaki ormanların tahribi yüzünden kum ve ça
kıl altında kalmıştır ve bu bir hakikatin ifade
sidir. 

Diğer taraftan orman bölgesinde yaşıyan, ve 
ormandan kestiği üç beş odun parçasından geçi
mini temin etmek yolunda bulunan vatandaşın da 
çektiği ıstırap için bir tedbir alınmamıştır. Şu | 
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halde yapacağımız iş, bir taraftan ıstırap çekmek
te olan vatandaşın ıstırabını giderici tedbirleri 
müeyyide olarak bu kanun hükümleri dâhilinde 
mütalâa etmek, öbür taraftan memleketin orman
larını tahrip ettirmemek, memleketin âtisini tah
rip ettirmemek için esaslı tedbirleri kanunun 
içinde mütalâa etmek icabeder. Bu görüşlerimizi 
kanunun maddeleri sırasında arzetmeye çalışa
cağız. Bu kanunun bâzı arkadaşlarımızın işaret 
ettiği gibi, konuşulmaması, müzakere edilmemesi 
gibi bir noktai nazarın isabetli bulunmadığına 
işaret etmek isterim. Üç seneden beri çok esaslı 
tetkiklerden, üç seneden beri ihtisas sahiplerinin 
görüş zaviyesinden çıkıp huzuru âlilerine kadar 
gelen bu kanunun çıkmaması gibi bir teklif kar
şısında bulunmayı, cidden üzüntü ile karşılama
mak elden gelmez. 

Bu itibarla arkadaşlarım, bu meselenin çok 
ciddî olarak maddeleri üzerinde durmak, memle
ketin külli menfaatleriyle fert menfaaılerini 
memzuç bir halde telif kabul eder bir tarzda ted
vin eylemek vazifemiz olacaktır. Inşaallah Yük
sek Meclisiniz bunda muvaffak olacaktır arkadaş
lar. 

REÎS — Emrullh Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlarım, iktidara geldiğimiz günden 
beri, vatandaşa hakikaten ıstırap verdiği için, 
halli ile meşgul olduğumuz bu kanun nihayet 
huzurunuza geldi. Bilirsiniz ki, her zaman, nok
tai nazarım, teferruattaki mahzurlar yüzünden 
esası feda etmeyip, mahzurları da olsa ileride 
bertaraf edilmesi şartiyle, esası kazanmak ve 
halletmektir. O itibarla bu kanunun görüşülme
mesi veya tekrar komisyona havale edilmesi gi
bi bir fikrin tamamen yanlış olduğuna, bununla 
beraber kanunun, teferruata taallûk eden bâzı 
mahzurlu tarafları bulunduğuna da kaniim. 
Yalnız burada esas prensipleri bakımından bâzı 
noktainazarlar mevcut ise de, onu da burada 
tadil etmenin mümkün olduğuna kani olarak bu 
kanun üzerindeki müzakerelere germi verip çı
karmamız taraftarıyım. 

Arkadaşlar ben bâzı prensipler üzerinde du
racağım. Bir arkadaşımız çıktı, kanunun kara
keçiyi on sene müddetle tasfiye edilmesi husu
sundaki maddeye itiraz etti. 

Arkadaşlar; Orman Kanunu gibi mühim bir 
dâvanın halledilmesi sırasında artık karakeçinin 
hükmü kalmamıştır. (Kalmıştır, sesleri) (Gü-
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rultüler) Vatandaş kara keçi yerine koyun bu
labilir, tavuk bulabilir.,. (Bulamaz, sesleri) . 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Sen de
nizde geziyorsun. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Mü
saade buyurun, ben noktai nazarımı söylüyo
rum. Şu muhakkaktır ki, bu memleketin orman
larının tahribine sebep olan yüzde 20 âmil bu 
kara keçilerdir. Bu, artık taayyün etmiş bir ha
kikattir. O itibarla böyle bir dâvanın içinde 
kara keçiyi muhafaza edelim iddiamız olmama
sı lâzımdır. 

Arkadaşlar, bu kanunun içerisinde mühim 
olarak telâkki ettiğim iki husus vardır: Evvelâ 
Sayın Tarım Vekilimizin, hâtıramda hâlâ yaşı-
yan müfettişlik devrine ait bir murakabesini dü
şünerek, bu kanunun içinde Orman Teşkilâtımı
zın murakabesini temin edecek bir fonksiyonu 
koymadığını görmekten müteessirim. Şimdiye 
kadar orman muhafazasında ve orman işletme
sinde murakabeyi temin edememiş olmaktan 
dolayı birçok ıstıraplar çektik. Binaenaleyh bu 
kanuna bir murakabe sisteminin girmesi lâzım-
gelirdi. (Ayrı teşkilât kanunu var sesleri) Ay
rı teşkilât kanunu olacaktır elbette. Yalnız bu 
hususta bu kanunun içinde hükümler bulunma
sını isterdim. Kanunun lehinde reyim bulun
makla beraber bir de itiraz sebebim vardır. 

Arkadaşlar, bu kanunun geçici maddelerin
den birisine, Orman Üretme ve İşletme Kuru
munun Devlet İktisadi Teşekkülü olarak hiç ol
mazsa bir sene zarfında kurulmasını temin ede
cek bir hüküm koymalıyız. Yoksa, Devlet me-
muriyle orman işletmesi yoluna gitmemiz, bizi 
fena neticelere götürür. Bu itibarla bu kanuna 
geçici madde olarak konulması lâzımgelen bir 
hususu da (Devlet Orman Üretme ve İşletme 
Kurumu) nun tesisidir. 

Sonra arkadaşlar, orman servetlerinden köy
lüye verilmesi : 

Hiç şüphesiz, orman, bizim âmmeye ait bir 
servetimiz, memleket şümul bir servetimiz ol
ması itibariyle bundan köylünün faydalanması 
lâzımdır. 

Fakat ben bugün bakıyorum da TüiKİye'de 
orman serveti diye bir şey göremiyorum. Orman 
serveti diye bir şey kalmamıştır, orman fakrı kal
mıştır. Ormanlarımız o derece tahrip edilmiştir 
ki, artık üstünde bir işletme ve istihsal yapma
nın dahi günah olacağını düşünmek mümkün-
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dür. Şu itibarla biz bütün köylü vatandaşları
mıza bu orman servetinden, yani imtiyazlı şekil
de istifade etmesini düşünecek bir durumda ol
madığı kanaatindeyim. 

Arkadaşlar, düşünmeliyiz ki, bu şekilde de
vam ettiği takdirde bu memlekette, arkadaşla
rım, elli senede dediler, kanaatimce on sene son
ra bir tek ağaç kalmıyacaktır. Köylüye imtiyaz
lı şekilde ağaç ve orman yardımı yaparken hiç 
olmazsa onun mukabilinde ondan on tane ağaç 
diktiğine dair vesika istemek lâzımdır. On tane 
ağaç dikmiyen köylü, ormandan imtiyazlı bir 
şekilde istifade etmek isterse bu hakkaniyet mi
dir? Bu itibarla orman mevzuunda vatandaşla, 
milletle el birliği yapmak suretiyle ona yapaca
ğımız yardımı muhakkak ivazlandırmak icab-
eder. Bu suretle ormanlarımızın üretilmesine hiz
met ederiz. 

Zirai kalkınmamızda, madenler üzerindeki 
çalışmalarımızda, kendi işleri üzerindeki mesai
mizde nasıl ki, vatandaş ile elbirliği yapmış 
isek, ve yeni kurulan fabrikalarımızda onları 
hissedar etmiş isek, ormanlarımızdan istifade 
edecek olan vatandaşlarımızı da, ormanın yetiş
tirilmesinde, ormana yapılacak hizmette de ken
dilerini hissedar etmek lâzımdır. 

İşte arkadaşlar, bu prensipler, kanunun çık
masında faydalı olacaktır. Yüksek huzurunuzda 
kanunun maddeleri görüşülürken noktai nazarı
mın dikkate alınacağından emin bulunduğumu 
arzetmek ister ve hürmetlerimi sunarım. 

REİS — Burhanettin Onat. 
Affedersiniz, Vekil Bey daha evvel söz iste

mişti. Buyurun. 
TARIM VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Maraş) 

— Muhterem arkadaşlarım, üç seneden beri üze
rinde meşgul olduğumuz orman kanunu, hamd-
olsun Heyeti Umumiyeye geldi. Birçok arkadaş
larım kıymetli fikirler beyan ettiler. Daha da 
konuşacak birçok arkadaşımız vardır. Bendeniz 
icabederse sonra tekrar mâruzâtta bulunacağım. 
Yalnız efkârı umumiyeye yanlış aksetmesi ihti
maline karşı iki üç noktaya kısaca temas etmek 
istiyorum : 

Zeki Erataman arkadaşımız, heyecanlı ko
nuşmasında, 12 nci maddeye temas ettiler ve (Or
man kanunu mevkii tatbike vaz. 'edildiği gün köy
lerde bir facia yaratacaktır. Köylünün medarı 
maişeti olan tarlalar bir anda elinden almacak-
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tır) dediler. Biz bu kanunu tedvin edilirken, en- I 
cümenlerde görüşülürken böyle bir şeyi katiyen 
düşünmedik. Arkadaşım metni dikkatle okurlar
sa göreceklerdir ki, orada köyün hududundan, 
son evin bittiği yerden itibaren Devletin orman 
lan içinde açılan kültür arazisi Devlette kala
cak, yalnız 1936 tarihinden evvel açılmış olup 
da kültür arazisi olarak kullanılanlar yine sa
hiplerinin elinde kalacaktır. Bunun haricinde 
olanların vaziyeti ayrıca belirtilecektir. 

ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Belirti
lecektir sözünü tavzih edin. 

TARIM VEKÎLÎ NEDÎM ÖKMEN (Devam
la) — Müsaade buyurun efendim. 

Eğer bu kanun yüksek tasvibinize iktiran 
eder de kanunlaşırsa orada Hükümete verilen 
bir salâhiyet vardır, onda (Memleketin icabına, 
köylülerin hayati durumuna göre Tarım Veki
linin teklifi ve Heyeti Vekilenin tasvibi ile ağaçlı 
olan bâzı arazi dahi orman rejiminden çıkarı
lır.) denilmektedir. 

Arkadaşlarım, Hükümetinizin bu gibi va
tandaşların hayati ihtiyaçlarını daima göz önün
de bulunduracağına ve halka hizmet için en iyi 
şekilde hareket edeceğine şüphe edilemez. 

Kara keçi meselesine gelince : Bâzı arkadaş
larım, «Bu kanun mevkii tatbika konur konmaz, 
bir anda memlekette ne kadar kara keçi varsa 
yok olacaktır.» tarzında konuştular. Böyle bir 
şey yoktur arkadaşlar. Biz kara keçiyi memleket
ten değil ormandan uzaklaştırmak istiyoruz. Bü
tün arkadaşlar şunda müttefiktirler ki, kara keçi 
ormana en büyük zarar ika eden bir âmildir; 
keçi ile ormanın yanyana yaşamasına imkân 
yoktur. Ancak kara keçi ile maişetini temin 
eden vatandaşların medarı maişetleri olan bu 
hayvanların bir günde ellerinden alınıp da on
ları sefil bir hale getirmek kimsenin aklından 
geçmez. Arada 10-15 senelik bir müddet vardır. 
Bugün Bilecik Vilâyeti fiilen işe başlamıştır; 
keçi yerine inek ikamesi için nasıl bir prog
ram takibedildiğine dair Bilecik Val iliğin !n te
şebbüsü vardır. Alınacak tedbirlerle, Keşşaf 
Mehmet Kurkut arkadaşımın işaret ettiği gibi, 
veteriner ve ziraat teşkilâtı da ormana yardım 
ettiği takdirde bütün bunlar bertaraf edilmiş 
olur. 

Cevdet Soydan arkadaşımın temas ettiği mu
haceret meselesine geliyorum : Orman Kanu
nunda köylüleri tehcir edici bir madde yoktur. I 
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Yalnız (Bütün imkânların hazırlanmasına rağ
men orman mmtakasında geçimlerini sağlıyamı-
yan vatandaşlar arzulariyle başka yerlere nak-
ledilebiiirler.) hükmü vardır. 

Öabri Erduman Arkadaşımın bütün orman 
teşkilâtını töhmet altında bırakan bir cümlesi
ne işaret etmeden geçemiyeceğim : Dediler ki; 
köydeki kaçakçılarla orman memurları müşte
rektir. Teşkilât içinde feragatle çalışan memle
ket çocuklarını kendilerinin bu sözleri töhmet al
tında bırakabilir. Arkadaşım daha evvel bir hâ
diseden bahsetti, bakım memuru ile fen memu
runun suçları tesbit edildi ve gereken kanuni 
muamele yapıldı. Kendilerinden rica ederim; 
eğer bunun haricinde yine bildikleri varsa, hâ
dise, mahal ve isim zikretsinler; derhal lâzımge-
len tedbiri alırız. Yoksa bütün ormancı camia
sının bu şekilde kaçakçılarla ortak olduğu id
diasından arkadaşlarımı tenzih ederim. 

REÎS — Bürhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar; bir teşriî devrenin sonuna 
yaklaşırken, geriye dönüp baktığımız vakit 
birçok hayırlı işler gördüğümüzü ve birçok 
mühim kanunlar çıkardığımızı hatırlarız. Bun
lar içinde çok çetinleri, çok üzerinde münakaşa 
edilenleri olduğu gibi, zannediyorum ki, bugün 
müzakeresine başladığımız Orman Kanunu da 
şimdiye kadar çıkan kanunlar ve bu kanunlar 
üzerinde yapılan münakaşaların en çetinlerinden 
b'iri olacaktır. Çünkü arkadaşlar, en başta mem
leketin hayatiyeti mevzuubahifstir. Uzun uzun 
tasriha, izaha lüzum yoktur. Ormansız toprak 
vatanlıktan çıkıyor, basit yalçın bir kaya halini 
alıyor. Binaenaleyh en başta memleket menfaati. 
Ondan sonra hususi orman sahiplerinin tapulu 
arazileri içinde orman bulunan vatandaşların 
menfaatleri işin içine giriyor. Bunlar başlıbaşı-
na üzerinde durulmaya, incelenmeye, büyük ve 
âdil bir ruhla üzerinde titremeye değer mevzu
lardır. Ufacık bir tarlası var, içinde beş on ağaç 
var. Bu beş on ağaç yüzünden o vatandaş hare
ket şerbetisin! kaybetmiştir, öbür taraftan on 
dönümlük bir tapu almıştır, tapusunda 10 dö
nüm diye kayıtlıdır, fakat efendinin orman hu
dutlarına baktığınız zaman binlerce hektarlık ara
ziyi kapladığını müşahede edersiniz. Bunların 
hangisi acaba kestiği, istifade ettiği, intifa etti
ği ormana tek bir ağaç dikmiştir! Tek bir ağaç 
dikmiştir, hududunu işaretlerle tâyin etmişlerdir: 
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Kuruçeşme, bilmem, Kızıldere. Bu beş dönümlük 
ormanın hududunu gösteren bu Kuruçeşme bâzan 
taşiyle, toprağıyle temelinden alınıp yüz kilo
metre ötesine dikilmiştir ve ormanın hududu 
olmuştur. Bunu bizzat gördüm. Kurudere, dağm 
zirvesinde, Kurudere burasıdır diye ehlivukuf 
dinletilmiştir. Bu da bir hususi ormandır. 

Arkadaşlar, ikt'idari ele aldıktan sonra bâzı 
mülâhazalarla hususi orman sahiplerine* vaktiy
le tâbi oldukları takayyudatı azıcık gevşetir gi
bi olduğumuz anda ne ile karşılaştık? Asırlık 
ağacın tanesini, asırlarca ormanı istismara alış
mış kereste tüccarına 40 kuruşa sattılar. Buna da 
şahit olduk. 

Bir taraftan orman içinde yaşıyan, temekkün 
etmiş bulunan köylülerin menfaati işin içine giri
yor. Adam açtır, diyorki senin tarlan var, ekip 
biçiyorsun. Ben bu ormandan bir şey alabilirsem 
ancak nafakamı temin edebileceğim. Bunun men
faati ine giriyor, orman civarında bulunan köy
lerin ve köylülerin yakacak ve kereste ihtiyaçları, 
bunların menfaatleri işin içine giriyor, kereste 
tüccarının menfaati işin içine giriyor, Orman 
İdaresinin şimdiye kadar 'ittihaz ettiği usuller
den ayrılmamak hususunda gösterdiği temayül 
işin içine giriyor. 

tşte arkadaşlar; bütün bunlar bir araya ge
lince; herkesi memnun edecek, her ihtiyaca ce
vap verecek bir kanun çıkarmanın bir kanun 
tedvin etmenin zorluğu kendiliğinden meydana 
çıkar. Ne yapacağız, arkadaşlar? Neyapacağız, 
nasıl hareket edeceğiz ki, bu işin içinden çıka
lım. Memlekete hayırlı bir kanun hediye etmiş 
olalım, Ben bir orman mmtakasınm mebusu
yum. Bir arkadaşın buyurduğu gibi, seçildi
ğim ilk gündenberi uğradığım her köyde, geç
tiğim her yolda, temas ettiğim her toplulukta 
muhatap olduğum ve olduğumuz ilk sual, « Or
man Kanunundan, orman meselelerinden ne ha
ber » suali oluyor. Bir köye gittiğim zaman, 
şikâyetiniz, arzunuz nedir diye sorduğum zaman 
ilk şikâyet, orman mevzuundan olmştur. Bu 
işin içinden nasıl çıkacağız? 

Arkadaşlar, kim olursak olalım, ne olursak 
olalım, hangi partiye mensup olursak olalım, 
m'Simleketin menfaatini her şeyin üstünde tut
mak mecburiyetindeyiz, zaruretindeyiz. 

Ormanı ne şekilde mütalâa edeceğiz? Bugün 
Türkiye'de mevcut orman, memleketimizin ih
tiyacını karşılıyacak bir raddede midir? HayyiR 

arkadaşlar. Bu, birçok salahiyetli ağızlardan 
ifade edilmiştir ki, bugünkü orman yalnız ke
reste ve yakacak ihtiyacı bakımından değil, 
memleektin coğrafi selâmetini, zirai selâmetini 
sağlıyacak durumdan çok geridir. Şu halde ev
velâ ele alacağımız iş ormanı korumak olacak
tır ve olmalıdır. Köylünün menfaati, öjjlSn 
sonra hususi orman sahibinin menfaat), şu ve 
bu, her şeyden ve hepsinden sonra^^feî e eskitir. 
Çünkü arzettiğim gibi ormansız memleket, va
tan olmaktan çıkıyor, ikinci Dünya Harbinde 
Almanya müttefiklerin istilâsına uğradıktan 
sonra ağır bir kış Almanlara çok çetin, çok acı 
günler yaşatmış, yakacak ihtiyaçları kalmamış
tı. Galiplere müracaat ediyorlar, müstevlilere 
müracaat ediyorlar ve diyorlar ki, bize biraz 
un veriyorsunuz, biraz yiyecek veriyorsunuz, 
ama yakacağımız kalmadı. Müttefiklerden ıbir 
subay diyor ki, ne düşünüyorsunuz, işte bur
nunuzun dibinde orman var, 'kesin kesin yakın. 
Buna Alman'm verdiği cevap şu oluyor: Mem
leketçe, köyce, kasabaca donarak ölmeye razı-
yrz. Fakat bu ormandan bir tek dal kesip yak
mayız. 

Bizim ananelerimiz, millî seciyemiz arkadaş
lar, size bugün misal olarak gösterdiğim bu Al
man ağaç severlt:ğinin çok üstündedir. Size vak
fiyeler gösterebilirim. At üstünde giderken 
eteği bir orman dalına takılan bir adamın, or
man dalını kırmıyarak eteğini kesteği takdirde 
onun destarının 'bedellini ödemek için vakfiye
ler bırakmıştır ecdadımız. Vakıf .ormanlar var 
arkadaşlar. Ecdadımız, ormana büyük ehem
miyet vermiştir. Fakat bugün maalesef bu duy
gumuzu da kaybetmiş durumdayız. 

Arkadaşlar, şu halde ne yapacağız? Ne şiş 
yansın, ne kebap yansın. Yani 'böyle bir idarei 
maslahat politikası ile bu işin içinden sıyrılma
nın yolunu mu arryacağız? Bence arkadaşlar; 
kalbinde ufacık bir memleket sevgisi, bir parça 
vatan sevgisi taşıyan bir vatandaş, bir mebus 
bu yola güdemez ve gitmemelrdir de. Bugün 
nasıl vatanımızın bir karış toprağını, bir zerre 
toprağını başkasına kaptırmamaya azmetmiş-
sek, bir karış ormanını da aynı şekilde muhafa
za etmek için çırpmmalıyız. Buna mecburuz. 

Şu halde nasıl koruyacağız? Arkadaşlar bu
nun muhtelif yolları olsa gerek, naçiz kanaati
me göre. Evvelâ ormanı bu şekilde harabiye gö
türen âmiller nelerdir? Bunlar üzerinde hassa-
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siyetle duralım. Otuz sene evvel Antalya'ya 
geldiğim zaman arkadaşlar orman şehirin tâ ke
narında idi. Şimdi otuz kilometre geriye kaç
mıştır. Her gün gözümüzün Önünde bir parça 
doğrana doğrana, adım adım içerilere kaçmış
tır. Bu ne yalnız köylünün :kestdği dal, budak, 
ne de kaçakçının devirdiği ağaçtan ileri gel
miştir, ben, en iyisini işletirim diye işletmeler 
İdaresinin, işletmeyi ele aldıktan sonra bâzı 
yerlerde 8 - 10 sene evvel, orman katliâmı yap
masından dleri gelmedir. Bu da, ormanın hara-
biyetine sebep oluyor. 

Arkadaşlar, memleketimizde toprak o kadar 
feyyazdır ki, bâzan ağaç kesilen yerden ertesi 
sene fırça gibi yeniden çıktığım görüyoruz. Fa
kat arkadaşlar o müthiş yangınlar yok mu? Bir 
de mahsul para ediyor. Ormanlık yerde mah
sul iyi yetişiyor. Köylü geliyor, küçücük bir 
yer açıyor, bir evlik, iki evlik falan, fakat beş 
sene sonra, bütün civar tarla olmuştur. 

Sonra hakikaten Kara keçi. Bunun tahriba
tını 30 sene reyülayın görmüş bir arkadaşını
zım. Yalnız keçinin yiyip kemirmesiyle kalmı
yor. Bir de çoban gelecek sene ot bitsin diye 
ateşe veriyor. Bu suretle ikinci bir tahribata 
yol açıyor. Yalnız Sayın Bakanın buyurdukları 
gibi ben ormanı kurtarmak için karakeçiyi ıbü;;-
hütün hudut dışı edelim demiyorum, hayır, bâ
zı fundalık mmtakalarımızda pekâlâ beslenebi
lir. Adedi azalmaz, belki artar, ama bu mahlû
kun ormanlarımızdan uzaklaştırılması zamanı 
gelmiş, hattâ geçmiştir. 

Sonra, bu kanunda gerek yangınlar gerekse 
tahribata karşı konulan müeyyideler bana biraz 
hafif geliyor, öyle memleketler vardır ki, ora
da ağaç kesmek, adam öldürmeye bedeldir, faili 
idam olunur. Biz 'bu kadarına gitmiyelim, git-
miyelim ama ormanı yaktıktan sonra iş bir za
bıtla hâkimin huzuruna getirilince hâkim ona 
şahidin var mı dememelidir. 

Niçin tougün bir kadastro mahkemesi var 
ve bilmem ne mahkemesi var da, bir orman 
mahkemesi yoktur. Olmaz mı arkadaşlar, ayrıca 
bir orman mahkemesi kurulamaz mı?. Nasıl bir 
vatandaş hukuk mektebinden çıkar, hâkim olur 
ve hüküm verirse orman mektebinden, or
man mektebi âlisinden çıkmış bulunan bir 
münevver orman cürümleri hakkında niçin hü
küm veremesin?. 

Binaenaleyh, kanun müzakere edilirken müey-
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yideler bahsinde bu cihetin nazarı itibara alın
masının muvafık olacağını zannediyorum. 

Şimdi müeyyideleri koyduk. Fakat orman 
içinde yaşıyan köylü aç ise, açlıktan müzdarip ise 
ne yapacağız arkadaşlar?. Her köyün meydanına 
bir darağacı dikseniz köylü kesecek, nihayet kar
nım doyurmak için kereste kesip satacak... Şu 
halde evvelâ o köylünün, çalıyor dediğimiz, tah
rip ediyor dediğimiz köylünün karnım doyurmak 
onları terfih etmek yolunu da aramalıyız. Mem
lekette inkişafa başlıyan smai kalkınma, bunun 
başlıca önleyici tedbirlerinden biridir. 

Şimdi ormanlar içinde yaşayıp da orada baş
ka iş bulamıyan adamlar pamuk tarlasında ame
lelik yapıyor, fabrikalarda çalışıyor ve nafaka
sını temin ediyor. 

Ormanları koruma bakımından sizlere küçük 
bir misal vereyim arkadaşlar. 

Bizim, şimdi ismine Güzeloba dediğimiz, kü
çük bir sahil köyümüz vardır. Burada bir plaj 
tesis ettik, plajı ve köyü tenvir etmek için de 
hidrolik bir elektrik santrali kurduk. Yazın plaj 
aydınlanıyor, kısın da ev basma bir lira vermek 
suretiyle köy ve plaj istifade edivor. Biz. evvelce 
tedbirler almış olmamıza rağmen ormanlarımızı 
koruyamıyorduk, her hafta bir, iki orman suçlu
su yakalanıyor ve ormanı tahripten mahkemeve 
veriliyordu. 'Köylü bir lira vermekle evine elek
trik almakla kalmamış bir de elektrik ocağı al
mıştır. Ve bu suretle de arkadaşlar ormanda ağaç 
kat'ıyatı ve orman tahribi devam etmiyor. De
mek k\ bugün iktidarımızın ele almış bulunduğu 
elektrikleme politikası inkişaf ederse ve halka 
bol ve ucuz elektrik temin edersek, bir taraftan 
da yine bir arkadaşımın işaret ettiği çyibi yeral
tı ormanlarımızı işletip artık odunu bir yakıt 
maddesi olmaktan çıkartırsak bu tahribatın mü
him bir kısmını da hu şekilde önlemiş oluruz. 

Sonra arkadaşlar, bütün tedbirleri aldık di
yelim. Orman tahribatını durdurduk, yeter mi? 
Havır. Ormanlarımızı çoğaltmak lâzımdır. Bu
nun için ne tedbir almak lâzım, ne yapılıyor? 
Arkadaşlar, insanlar vardır ki, övünmesini bil
mediğinden değil, sevmediğinden yaptığı işleri 
söylemez. Bizim Muhterem Nedim ökmen bu 
cinsten bir arkadaş. 

Bütün dünyada ormancılığı tetkik etmek 
için mütehassıslar gönderilmiştir. Amerika'ya 
bilhassa bizim yurdumuza iklim itibariyle çok 
benziyen Avustralya'ya mütehassıslar gönderil-
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mıştır, ve neticede birçok mühim neticeler elde 
edilmiştir. Çabucak yetişen, iki bin metre irti
fada ve sıfır altı 18 derecede susuz neşvünema 
bulan okaliptüs cinsleri getirmiştir. 40 sene
de, bizim çamların 100 senede aldığı hacmi ik
tisap eden çam cinsleri bulmuş ve tohumlarını 
getirtmiştiı „ Bütün bunların tecrübeleri yapı
lırken bir taraftan da 10 gün içerisinde 450 bin 
ağaç dikmek mucizesini göstermiştir, bugünkü 
orman idaremiz. Bunları biliyor muydunuz? 
Yok. Çünkü çok defa yaptığımız hayırlı işleri 
söylemek mûtadımız değildir. Ben bu hayırlı 
işleri arkakdaşlarıma bildirmekle bahtiyarım. 

Diğer taraftan Hükümetin ve Tarım Ba
kanlığının çok esaslı şekilde ele almış olduğu 
ağaçlandırma işine âzami derecede hız verme-
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6. — STOUKLAR 

Çamhdere Belediye Reisi Hamdi Okur ile 
Demokrat Parti kaza idare heyeti tarafından 
gönderilen ve Çamhdere'nin kaza haline ifrağı 

miz lâzımdın. Ve nihayet arkadaşlar, orman 
meselesini, şahsi menfaatların, günlük politika
nın ve siyasi ihtirasların üstünde müşterek bir 
vatan meselesi, en mühim bir vatan meselesi 
olarak ele almamız, acaba şu şekilde konuşur
sam orman mıntakasındayım, ondan sonra seç
menlerim bana ne der diye, zaten böyle düşüne
cek arkadaşımız içimizde hamdolsun yoktur, içi
mizde bu şekilde düşünmeden sırf yüksek men
faat endişeleriyle mütehassis olarak bu endişe
lerin tesiri altında düşünerek kararımızı ona 
göre vermeliyiz. (Alkışlar). 

REÎS — Vaktin gecikmiş olmasından dolayı 
9 Aralık Çarşamba günü saat 15 te toplanmak 
üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,15 

VE TELGRAFLAR 

| dolayısiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine şük-
! ranlannı bildiren telgraflar. 
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