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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Malatya Milletvekili Dr. Cafer öselçi'nüı 
bir elektrik malzeme fabrikası kurufiftiasınm is
tenilip istenilmediğine dair sorusunu Ekonomi 
Bakanı Fuad Sirmen tarafından cevap verildi. 

Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki tasarının 
tümü üzerindeki görüşmelere devam edildi ve; 

TezkereUr 
1. — Ekonomi Bakanlığına bağlanan «Kâğıt 

ve matbuayı düzenleme» bürosu kadrosunda ya
pılan değişikliğin onanmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/252) (Bütçe Komisyonuna); 

1. — Çiftçiye toprak dağıtılması ve çiftçi 
ocakları kurulması hakkında kanun tasarısı ve 
Geçici komisyon raporu (1/386) 

BAŞKAN — Topraksız çiftçiye toprak dağı
tılması ve çiftçi ocakları kurulması hakkındaki 
tasarının görüşülmesine devam ediyoruz. 

Dünkü oturumda söz almış olan arkadaşlara 
sırasiyle söz veriyorum. 
., Söz Hıfzı Oğuz Beketa'nmdır. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 
arkadaşlar, bir mevzu ve hele p mevzu memle
ket ölçüsünde bir önem ve genişlik taşıyan ileri 
bir dâva ise üzerinde her şey söylenebilir. Bir 
milletvekilinin, bu kürsüden hakikaten samimî 
kanaat olarak ifade ettiği her mütalâa ise muh
teremdir. Fakat Büyük Meclis karar safhasına 
gedince dâima ve ancak bir tek tesire tâbi ola
gelmiştir: Bütün milleti ve vatanı içine alan 
millî menfaatların, millî hükümranlığın, millî şu
urun ve millî vicdanın tesiri! (Bravo sesleri). 
Bu T. B. M. Meclisinin temelini teşkil eden, as
la değişmeyen tarihî, şeref ananesidir. 

Muhterem arkadaşlar, çiftçiyi topraklandır
ma kanun tasarısının Anayasa gibi bütün vatan-

Vsrilen karar gereğince Perşembe günü top 
1 anılmak üzere birleşime son verildi. 

Başkanvckili Kâtip Kâtip 
Aydın Samsun Kütahya 

Dr. M. Germen N. Fırat V. TJzgören 

Raporlar 
2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1945 

yılı yedi aylık Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/389) (Gündeme). 

daşlan alâkalandıran şümullü bir mahiyet taşı
dığı meydandadır. Çünkü bu kanun, açıkça 
söylemek lâzımdır ki, bir toprak reformunu geti
riyor. Hatip arkadaşlarımız da ortada önemli bir 
dâva olduğuna işaret ettiler. 

Arkadaşlar, yüksek müsaadenizle, tamamen 
objektif bir görüşle bu konu üzerinde anladık
larımı ve inandıklarımı kısaca belirteceğim: 

Dâvayı ana prensipiyle ele alalım. 767 119 
kilometre kare bir vatan üstünde yaşıyoruz. Ki
lometre murabbaına 23 kişi düşüyor. Tasarıyı 
inceleyen komisyon raporundan bazı rakamları 
alıyorum. O vakit şu hakikatlere varıyoruz: 
Türkiye'de 5000 dönümden fazla olan büyük 
toprak mülklerinin sayısı 4118 dir, orta toprak 
mülklerinin sayısı da 5764 dür. Bunları toplarsak 
6182 yapar. Bu 6182 orta ve büyük toprak mül
küne sahip olan kimselerin ellerinde 23.600.000 
dönüm toprak vardır. Memleket nüfusunun % 
80 inin çiftçilikle uğraştığını biliyoruz. Şu hal
de kendisine yeter toprağa sahip olanların dı
şında hayatını bu toprağa bağlamış milyonlarca 
çiftçi vatandaş, araziye sahip olanların yarıcısı, 
ortakçısı, ırgadı, hizmetkârı olarak boğazı toklu
ğuna hayat sürüyor demektir. Şimdi bu büyük 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

B Î R Î N O l OTURUM 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Ş. Günaltay 

KÂTİPLER — V. Uzgören (Kütahya) Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) 

• •» 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 124 — 
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gerçeğe bakarak, yüzlerce senedir bu vatanın ! 
ıstıraplarını paylaşan, buna rağmen anavatan i 
üzerinde köksüzlükten bir türlü kurtulamayan ı 
bu milyonlarca vatandaşın elbette derdine bir 
çare bulmak mecburiyetindeyiz. 

işte arkadaşlar, dâva, ancak bu hakiki mâ-
nasiyle ve bu ölçüde daha kolay, iyi ve insaflı 
anlaşılır. 

Demek oluyor ki, bu kanun tasarısı tesadü
fi, gündelik bir ihtiyaç ile huzurunuza gelme
miştir. Bu kanun, tarihimizin akışından doğan 
ve cemiyetimizin ekonomik bünyesinin gerektir
diği millî bir zaruretin ifadesidir. 

Burada, çok mühim olan şu noktaya da kısaca 
ilişeceğin*: 

Şimdi biz bu kanunla mülkiyet rejimimizde 
bir değişiklik mi yapıyoruz? Hayır arkadaşlar. 
Bilirsiniz ki, mülkiyet rejimi başka; Arazinin 
tarzı tevezzüünü; dağılış şeklini ifade eden mül
kiyet bünyesi gene başkadır. Türkiyede mülki
yet rejijmi; Medeni Kanunla karekterlendiril-
miştir, Anayasa ile de teminat altına alman ve 
Parti proğramiyle siyasi hayatımıza maledilen 
bu mülkiyet, ferdi mülkiyet rejimidir.. Açıkça 
görülüyor ki, bizim siyasi, ekonomik ve sosyal 
kuruluşumuz ferdi mülkiyet rejimine dayanmak
tadır. Bu itibarla elimizdeki kanun tasarısının 
mevzuu asla yeni bir arazi mülkiyeti rejimi de
ğil; arazinin dağılış şeklini gösteren mülkiyet 
bünyesidir. Nitekim; çok önemli olan bu cihet 
her ne kadar komisyon raporunda tebarüz etti
rilmemiş ise de, Hükümetin gerekçesinde şöyle 
yazüldır: «Bugünkü Türk Cemiyeti hususi mül
kiyet prensipleri üzerine kurulmuştur. Şüphesiz 
arazi mülkiyeti rejiminin, temeli de hususi mül
kiyet prensibidir. Bu, milletimizin zaruretlerine 
uyduğu gibi gelecek zamanlarda inkişafının şart
lan ve imkânlarını da vermektedir. Bu bakım
dan bugün memleketimizde bir arazi mülkiyeti 
meselesi yokutr.1». 

Şu halde en küçük bir tereddüde lüzum kal
madan bu tasan ile bir arazi mülkiyeti rejimi 
üzerinde değil; ancak, bir arazi dağılışı üzerin
de duruyoruz. Gerçek de odur ki, vatan topra
ğımız geniş, çeşitli ve çok yarayışlı olduğu 
hakle, yukarıda arzettigim gibi, jbir taraftan çok 
büyük toprağa sahip insanlar ve çok defa doğ
rudan doğruya bunların, işletmedikleri büyük 
topsakJar vardır. 

öfte tarafta ise bir karış toprağa veya yeter 
toprağa sahip bulunmayan mityoalarea vatan
daş mr. Bu milyoalarea vatandaş, bayatlarını 
ve çocuklarınm hayatlarım arazi sahiplerine 
vakfetmişlerdir, Bugünkü gidişle buadan kurtul
malarına- da kökân yoktur, Köylerimizde arazi 
dâvalasnın büyük ürtrabı jgte bundan ileri ge
liyor, Bteaıın haJH i$m, tapulama ve kadastro 
işlerine intizar eiaesk, d*h& yüzlerce sene bek
lemek demektir. Buna imkân var mı? 1 

.1945 0 :,1 
Bu hal kamu menfaatma aykırı değil midir» 

Bu hal hayatını bu toprağa adamış ve bu top
raktan temin eden vatandaşa karşı hürmetsizlik* 
ten başka nedir? 

işte bu .«{urum, kendiliğinden ojpfcftdan kalka-
madjğnıa göre, tekrar ediyorum, muîkiyftt reji
mimizde değil; fakat arazi raülkjyfcti ^ü^yeıniz-
de ıslahı içabeden bir tauai oldjığil açıkta#fr. 
Onun içindir ki, bu tasan prensip itftfljsylş, jwra-
zi mülkiyeti bünyemizi düz^terei k ^ u n yöîu İle 
bir tasfiyeyi sağlıyacak olan bir refej^n yapa
caktır. Kanunun metin ve tatb^tıu4a hulcuk 
ve, adalete aykırı hareket eâ1^y£cet»». ve 
her bakmadan işletme ve başa» nukânlaıânın 
sağlanacağım tabiî saymak lâzımdır. 

Arkadaşlar, bir vatan toprağı mahdut insan
ların mülkü olunca mı, yoksa, bütün vatandaş
ların malı olunca mı daha çok vatandır? Şu 
halde, bu kanun mülkiyeti zâfa uğratmıyor, bi
lâkis daha çok kuvvetlendiriyor ve bütün va
tandaşları sarsılmaz bağlarla vatanın derinlik
lerinde kökleşti rerek tabiî bir iktidar ve müda
faa kalesi haline koyuyor. Bu kanun tasarısının 
maddeleriyle sağlanmak istenilen faydalar söy
lendi. Bu itibarla bu bahse ve maddelerin tahli
line girmiyorum. Yalnız bir kaç cümle ile bu 
tasarının ruhundan anladıklarımı da ifadeye çalı
şacağım : 

Biz millî yapımızda ve idare rejimimizde mu
ayyen bir sınıfa ve zümreye değil; bütün Türk 
halkına dayanırız. Hususiyetimiz ve kuvvetimiz 
de buradadır. Biz bölünmüş, parçalanmış mil" 
let değiliz, -v Sınıfsız, imtiyazsız bir millet bütü
nü olmak dâvamız bunun ifadesidir. 

İşte bu kanunda rejimimizin hiçbir zaman 
taklide itibar etmeyen ve etmiyecek olan bu ana 
vasfı, daha çok kuvvet bulacaktır. Vatanm sa
adet ve ıstıraplarına eşit olarak katılan bütün 
vatandaşların, vahanın refah imkânlarından da 
faydalanması bu kanunun maksadı ve bedafidir. 

Milletin çabuk. ve sağlam çoğalması, ekono
mik ve sosyal bünyesinin daha ziyade teminat 
altına alınması hite, ̂ eşit ve refahlı bir düdenle 
kabil olur., Demokrat Türkiye., mahdut insan
ların menfaat emirlerine, hizmetlerine, h«ttâ 
vesayetlerine hayatlarını vakfeden vatandaşlara 
eşit ve hür vatandaş nazariyle bakamaz. Onun 
içindir ki, bu kanunu, milletin bünyesini ve 
halkçılığımızı kuvvetlendirici, kendi toprağını 
kendi işleten mesut ve efendi çiftçi ailelerini ço
ğaltarak, Türk halkının vatan bağmı daha çok 
kuvvetlendirmek yolunda ana bir tedbir sayı
yoruz. 

Arkadaşlar, dünyanın bütün işlerini günügu-
nüne anlamak imkânına ve idrakine hergün 
biraz daha-erişen milyonlarca topraksız vatan
daşı müstakil ve köklü çiftçi aileleri olarak bu 
vatana bağlamaktaki büyük ihtiyacı ve isabeti, 
ileri görüşü daha çok deşmeğe ne lüzum var. 

Bu itibarla böyle - esaslı bir reform kanunu,-

- « * -
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hun, asla gölgelendirilmeden, milletin hizme- I 
tine ve hayrına bir an önce ulaştırılması ve tatbi
katında vazife alacak her elin de en büyük titiz
likle üzerinde çalışması şerefli bir borçtur. 

Türk halkına mesut yarınlar vâdeden böyle bir 
reform kânununun, altı yıldır neler çektiğini ya
kından bildiğimiz bu ıstırap ve ibret dünyasın
dan, ileriyi en isabetle görerek, mutlu günlere 
ulaştığımız bir zamanda, Büyük Mecliste görü
şülmeğe başlanması ayrı bir bahtiyarlıkla kar
şılanmağa değer. 

Bu prensip ve ruhla yükske huzurunuza gel
diğine inandığım tasarıya, millî hükümranlık 
ve miHî vicdanın yegâne kaynağı olan Büyük 
Meclisin şuuriyle her bakımdan en isabetli şek
lin verileceğinde hiç kimsenin şüphesi olamaz. 

* Çünkü Cumhuriyet rejiminin millete çoktan 
vâdettiği bu kanun; vatana, Büyük Meclisin; 
ehemmiyeti zamanla daha çok anlaşılacak, arta
cak ye büyüyecek olan çok kıymetli bir arma
ğanı olacaktır. ; ' ; 

Bu, gerçekten büyük eserinizin de Türk mil
letine hayırlı ve uğurlu olmasını diterim. (Al
kışlar). 

II. R. ÖYMEN (Bolu) — Arkadaşlar; tasa
rıyı Anayasamızın gerçek bir emri ve toprak 
devrimizin bir başlangıcı gibi karşılarken, bek
liyoruz ki, yurt toprakları; üzerinde çalışan 
ve yaşıyanlarla başbaşa ve Tarım teşkilâtımı
zın İm uğurda artacak emekleriyle bir arada 
daha canlı bir varlık olarak gelişme fırsatlarına 
kavuşmuş olsun. 

Bunun içindir ki, geride kalmış ve fakat 
her iki gerekçede gereği gibi belirtilmiş bu
lunan tamamlayıcı ve sağlamlaştırıcı kanun ta
sarılarını da kısa bir zamanda önümüzde gör
mek istiyoruz. Bunlar eksiktir. Hatta kanun 
tekniği dışında bazı maddeler de mümkündür 
ki, eksik kalmış olsun, insan elinin kur- | 
düğü teşkilât, bir işin tamammı birden ve bir 
anda yaptırsaydı, yeni araştırmalara ve devam
lı uğraşmalara elbetteki lüzum kalmazdı. 

Arkadaşlar, işin kanaatımca hiç tartışma gö-
türmiyen tarafı, bu topraklara bizim dün ve 
bugün olduğu kadar yarin da bütünümüzle 
bağlı ve sımsıkı sarılı olduğumuzdur. Eli : 
m izdeki kanun tasarısı bu ruhun ifadesidir. Ve 
asla şüphem yok ki, millî mücadele günlerimi
zin : temiz havasiyle sadece onun havasiylc ve 
bütün dünyanın karşısında saygı göstererek | 
eğildiği asil heyecaniyle yuğrulmuştur. Eğer 
bu toprakları biz bu tasarının değişebilecek ve 
değişmiyecek ölçüleri içinde bugün bir daha ele 
alıyorsak bu onun yaşatma ve üretme göre
vinden yani kendi tabiatından gelen bir emri 
ve bizzat afravatan toprağının bu yönden geliş
meye ihtiyacı olduğu içindir. 

Esasta bu anlayış içinde kalarak, uygulama
da ehemmiyetli gördüğüm bir noktayı, ben de 
hatırlatmadan geçemiyeceğim. Hakikaten çok ı 

I dikkatli ve çok duygulu bir davranışla çalışan 
I tasarıyı yer yer olgunlaştıran komisyonda bazı 

açıklamalar yapılmış ve kullanışlı uygulama hü
kümlerinin tasarıya eklenmiş olmasına rağmen 
her kanunda olduğu gibi bu tasarının ana hü
kümleri ve hele kamulaştırma ve itiraz hak
kı hükümleri - hepimizin iyi niyetleriyle tatbik 
olunmazsa maksada varmak güç olacaktır. Elin
deki toprak ne olursa olsun işe bu davranışla 
bağlanmamız, Devlet ve Millet borcu olarak he
pimizin üzerindedir. Bunun içindir ki, tasarı 
icra safhasında Hükümet kadar Yüksek Mecli
sin de devamlı takibini istemektedir kanaatmda-
yım. Arkadaşlar izin verirseniz küçük, fakat 
bence ehemmiyetli görünen bir noktayı da, çift
çiyi topraklandırırken, maddeler arasına, köy
lerimizin ilk öğretime kavuşmasını besler ma
hiyette bazı hükümler eklenmiş olmasmı da, 
bu topraklara yayılmış gürbüz Türk çocukları
nın yetişmesine karşı gösterilen yeni bir alâ
kanın eseri olarak övmekten aynca zevk duy
duğumu söylemek isterim. Bu toplu intihalarım
dan sonra öteki meselelere geçmeden önce, ka
nunun ruhundan çok bünyesine giren bir iki 
noktadaki şüphelerimin sözleri sırasında aydın
latılmasını değerli ve çalışkan Tarım Baka
nından ve sayın sözcü arkadaşımdan rica ede
rim. 

1. Memleketimizde yaz ve kış mevsimlerine 
göre hareketli bir toprak isteyen hayvan bes
lenir ve üretme faaliyeti bakımından bu ih-
tiyaç, yani yayla ve mera arazisi ölçüleri, aynı 
yerde ve aynı arazi boyu ölçüleri içinde mi, 
ayrıca mı düşünülmektedir? Devlet elinde bo,̂  
kalan mera arazisinden bu maksatla faydalan
mak imkânı kalıyor mu, kalmıyor mu? 

2. İktisadi Devlet Teşekküllerinin kamu 
menfaatine yarar diye vasıflandırdığımız top-

I rak işletmelerinde - ki bu ölçü, orta araziyi ge-
I çebilecektir - çiftçi ve işçi olarak çalışanlardan 

isteyenlerin ailelerine birer miktar arazi verme
yi sağlıyacak bir hükmü, gerek toprağa bağ
lılık, gerekse nüfus politikamız, hatta tasa
rının ana prensipine uygunluk bakrmından, ta
sarının ilgili maddelerini almak yerinde olmaz 
mı? 

4. Orta arazinin dar ve geniş bölgelere göre 
ülküm en arkadaşımın da işaret ettiği gibi ayrı 
hükümlere tâbi tutulmasının, gerçekte hayalî 

I kalacağına, ayrıca birçok lüzumsuz ve karışık 
işlemlere sebep olacağına; tabiat ve insan yapı
lışının bugünkü idari ünitelerin sınırları içinde 
mütalâa edilmesinden doğacak isabetsizliklere 
bakılarak, ilk Hükümet tasarısında olduğu gi
bi müşterek kamulaştırma hadlerinin alınması 
daha doğru olmaz mı idi? Verilecek izahatla 
şüpheli tarafı kalmryacağına emin olduğum ve 
bir kısmı maddeler sırasında da aydınlanabile
cek olan bu noktalar dışında, benden evvel ko-

ı nuşan sayın arkadaşlarımızın tasarı dolayısiyle 

1 2 6 -
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ortaya attıkları bazı esaslı meseleler üzerinde -
inandığım ve inanmadığım taraflariyle beraber -
düşündüklerimi müsaadenizle ben de söylemek 
istiyorum. 

Ehemmiyetli diye saydığım bu meseleler şun
lardır : 

1. —• Orta işletmenin bu tasarı ile teşvik 
görüp görmediği meselesi; 

2. —. Vatandaşa tanınan toprak mülkiyeti 
hudutları meselesi; 

3. — Kamu menfaati anlayışı ve kamulaştır
ma bedeli. 

Bunların her birine geçmeden önce, bütün 
şümulü ile inandığım bir prensipi, toprak işle
rinde de esas olmak üzere yüksek huzurunuzda 
tekrar etmeme müsaadenizi dilerim. Kanaatim
ce, topluluk hayatında, asıl olan, o cemiyetin 
muhtaç olduğu iştir, insanlar bunun için var
dır ve tuttukları işe yaradıkları ve hizmet et-
ikleri müddetçe, insan değeri taşımaktadır. Kı
saca işin beslediği adam, işi besleyen adam ol
malıdır. Bu sadece toprak üstündeki çalışma
larda değil, bütün işlerde ve Devlet işlerimizde 
kıymet vermekten kaçmamıyacağımız bir düs
turdur ve zannederim ki en objektif gerçek de 
budur. O halde, toprağı, toprak sevgisi toprak 
bilgisi olmıyana onun üzerinde çalışmaktan ve 
iyi mahsul yetiştirmekten uzaklaşmalara değil 
ona yaklaşanlara vermek, yani hakikaten 
toprağm sahibi, bekçisi ve hadimi olacağa bırak
mak doğru olacaktır. Şimdi toprağa hizmet ve 
onu işletme anlayışı içinde, orta işletmenin ta
sanda ne derece gözetilmiş olduğunu incelemeğe 
dönelim: 

Orta işletme, istihsal hayatında ve makine 
ziraatinde elbette ki mühim bir yer almaktadır 
ve ^endtine mahsus bir düzen istemektedir. Dü
zenli işletme denen şey bu olsa gerektir. Alet, 
sermaye, bilgi ve emek ve şimdi ttasarının 
Komisyon gerekçesine göre orta arazi boyunda, 
yani 5760 araiz mülküne bölünen 17 milyon top
rak yüzü var. Altı milyon da 400 küsur mülke 
bölünmüş... yekûnu 23 milyon küsur. Bu kemiyet 
ölçüsü. 

Keyfiyete gelince; bunun maalesef tamamen 
tersine olarak seviyesini do arkadaşımız... toptan 
intibaları arasında ifade etmiş bulunuyorlar. 

Tasarının 15, 16 ncı maddeleri, zannederim, 
bu 5000 dönümlük araziye geniş bölge düzenli 
işletme olsun veya olmasın; dokunulmazlık veri
yor. Dar bölgede ise düzenli işletme olmasa, 
2000 dönümden aşağısına bu hakkr tanıyor. Eğer 
düzenli işletme ise, bütününü koruyor. Sonra 
ayrıca maddede iktisat durumuyla mütenasip ih
tarlar, ikrazlar, öğütler var ve nihayet bir de 
mühlet var. Daha nasıl korusun ve teşvik etsin is
tiyoruz. 

Tasarı, toprağın ve orta işletmenin her ba
kımından âdeta bir sanat eseri haline gelmesini 

| ister hükümleri ihtiva eder ve bir kuruluşu da 
I buna dayanırken, orta işletmeyi ihmal edip sâ-
I dece küçük işletmeyi tutuyor demek bilmiyorum, 

doğru mudur? Benim gördüğüm orta işletmeyi 
bu seviyeye çıkarmak için biraz, sahiplerini sı
kıştırmak suretiyle, elinden işlemediği kısmın 
alınacağını anlatmak suretiyle de bu maksada 
doğru yürümektedir. Amma tatbikatta böyle ol
mazmış veya ben ortakçr ile işletmeden yapa-
mazmışım. Onun başta hepimiz için söyledim. 

Şimdi bu orta araiz, muhtaç olduğu hakikî 
işletme düzeninde geliştirilemez de kiracıya veya 
ortakçıya verilip Kasım ayından Kasım ayına ki-

! ra almak için başına gidilirse ve üzerinde toprak
sız köy varsa 17 nci maddedeki istisna hükümle
ri ve şartları dâhilinde bir kısmı ve belki de ta 
mamı denecek bir kısmı kamulaştırmaya uğrıya-
caktır. Bu da tabiidir. Çünkü düzenli işletme-

| nin şartlan burada eksik olduğu kadar kanunun 
| ve Anayasa'mn maksadı da açıkta kalmaktadır. 
| İşi karıştıran istisna maddesine, gelince Ben onu 
J şöyle anlıyorum : Tabiî yanlışsa Hükümet veya 
| komisyon sözcüsü arkadaşımız düzeltir. Bir yer

de devamlı olarak aynı insanlar tarafından işle
tilen bir toprak yüzü var. Bu insanlar çiftçidir. 
Belki çocukluğundanberi... İşleri kanunun en 
hâlis tarifi ile ... Bunların, üzerinde işledikleri -
hattâ metnin yazılışına göre söylüyorum - Yerleş
tikleri toprakta çalışmadıkları veya çalışamadık
ları gün bir karış hakları yok. 

Şimdi bunlar nasıl çiftçidir diye kendime so
ruyorum. Yuvasız çiftçi, yuvasız, yuvasız çiftçi 
olur mu? Topraktan rahat sıcak yuva olur mu? 
fakat bu insan, iğreti toprakta ömrü boyunca bir 
yorgana sarılmış olarak bekliyecektir. Çiftçi 
olan ve çiftçi olarak gelişmek ist iyen bir vatan* 
daş için - bugünkü demokrasi cihazı içinde -
aeı bir mahkûmiyet olsa gerektir. Bu adamların 
dünkü aşiret halkından çok farkı var mıdır, 
bilmiyorum. Bunlar her şeyden önce iskâna 
muhtaçtırlar demektir, tç iskân dediğimiz şey 
yakında uazğa doğru gitmek demek değil mi
dir. Haydi insanı bir tarafa bırakalım toprağın 
hakkı olarak ta düşününce yarıcının ve ortakçının 
ona ne kadar bakacağını ve bağlanacağını 
biliriz, âlâsını biliriz. Vaktiyle toprağa 
çocuk gibi bakan ve seven arazi sa
hipleri daha iyi bilirler. Bence bu 17 nci 
maddenin üzerinde yerleşmiş» sözüdür. Bu top
rağın üstünde topraksız köy halinde toplanmış 
demektir. İfade böyle de olabilir. İkinci cümle
sindeki tarım işçisi meselesine gelince; onu bü-
tüniyle düşünmek mümkündür? Onu maddesin
de arzedeeeğim. 

Görülüyor ki arkadaşlar, orta arazinin iyi iş
lenmesi, orta işletme tasarının başlıca maksat
larından birini teşkil etmektedir. İstisna mad
desini kendine mahsus şartlan vardır. Muvak
kat madde demektir. Benim samimi anlayışım 

I budur. Onu muhafaza etmez, toprağına bak-
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mazsan elinden alıp muhafaza edeceğe verece
ğini demekten maksadın i§e sarılmayı temindir 
diye düşünüyorum, 

Orta arazinin kamulaştırma payları dolayı-
siyle olacak, arkadaşlarımız, mülkiyet hudutları
nın tanınmadığını söylediler. Ben bu kanaatte 
değilim. 5000 dönümden elliye kadar uzanan 
bir mülkiyet hududu vardır. Toprak mülkiyet
lerimizin doğru ve gerekli belgelerinin bulun
mayışı gerekçelerde ve arkadaşlarımızın muha
lefet şerhlerimde kâfi derecede ifade edilmiş 
bulunmaktadır. Tarih içinde ve memleket top
raklan yüzünde bir seyahat de bize sademesini 
anlatır. Türlü şekilde çoğaltılmış toprakları 
bir yana bırakalım da canlı misaller şeklinde bi
ze gösterilen emek ve hizmet görmüş toprakları 
ele alalım. Hattâ bu gibilerin hatırı için hepsi
nin tam ve kâmil mülkiyeti içinde kalalım. Bun
ları tanırken her hakiki çiftçi vatandaşın istedi
ği bir aile topluluğu halinde görmeyi neden arzu 
etmiyelim ? 

Tasarı arkadaşlarımızın zannettiği gibi, top
rak mülkiyeti tanınmıyor değildir. Tersine ola
rak çok güzel tanımıştır. Gayesi onu tekemmül 
etmiş görmektedir. Bu mülkiyetin hududu bü
tün hürriyetlerin hududunda olduğu gibi başka
larının hududunda, yani topraksız çiftçilerin 
asgari hududunda nihayet bulmaktadır. Bilmi
yorum, tasarının bu asgari hududundan da ileri 
mi gidilmek isteniyor? 

Şimdi ortada kamulaştırılacak toprakların 
bedeli meselesi kalıyor. Zannederim ki en mü
him madde, düşünülen ve düşünülecek olan mad
de budur. Bunun iktisadi düzendeki tesir ve akis
lerini takdir etmekten itiraf edeyim ki, acizim. 
Fakat, 

a) Borçlanacak ve araziyi alıp işliyecek 
köylünün malî durumuna, 

b) Hazine yardımının ölçüsüne, 
c) Normal bir iktisadi gelişmenin muhtaç 

olduğu sükuna bakarak bugün için bu toprakla
rın «değer paha» ile alınabileceğini kabul etsek 
dahi mümkün görmüyorum; 

Keşke bunların hepsi tam bu gelişme içinde 
bu safhası tahakkuk etseydi. Onun için karşı
lıklı bir fedakârlık olmadıkça ve kamu menfaati 
gördüğünden .hareket etmedikçe bunun hallolu-
nur tarafını görmüyorum ve doğrusu da budur. 
Ben hukukçu da değilim. Fakat bu tarzda bir 
toprak dağıtma işini de hukukçu arkadaşlarımız 
müsaade etsinler de herhangi bir adamdan obı-
rine hususi menfaat aktarması gibi mütalâa et
mediğimi söyliyeyim. Böyle olsaydı, Hükümete 
de bir komisyon hakkı vermek yerinde olundu. 
Halbuki bu toprak dağıtımı, Anayasa ile açıkça 
belli edilmiş ve özel kanunlarla, kıymeti (de
ğer paha değil) takdir olunacak kıymet diye 
vasıflandırılmıştır. Onun için bir arkadaşımızın 
söylediği gibi, işletilmiyen topraklar, zorla de
ğil, yine kanunla alınacaktır. 

Buradaki menfaatin esası, günün piyasası 
değil, millî fayda ve yararın tesbit edeceği de
ğer pahadır. Tahsin Balta arkadaşımızın bu 
hususta şerhi olduğu gibi, bir hukuk profesö
rümüz de; ziraat reformları meselesi, Devletin 
temeltaşı yerinde sayılacak ehemmiyetli bir in
kılâp meselesidir diyor. Fedakârlıktan başka, 
buradaki değer, millî faydaya ve yarar dolayı-
siyle düşüncesiyle söylüyor. 

îskân ve Orman ve diğer istimlâk Kanunları
mız da bunu gösteriyor. Bütün yurt toprakları
nın bereketini arayacak ve bizi toptan sürekli 
çalışmaya götürecek bir işte, bugün kamu men
faatini görmiyeeek bir hukuk müessesesi olabi
leceğini de pek sanmıyorum. Amıfta bu bedel ne 
olmalıdır, bunu Yüksek Meclis takdir etsin. İk
tisadi hayatın icaplarını da düşünerek yalnız bir 
noktayı daha belirtmek istiyorum. Toprak işin
de sermaye ve para kadar gönülden ve yürekten 
toprağa sarılmak işi mühimdir ve bit tasarı, di
ğer unsurlarla birlikte onu hedef tutmaktadır. 
Bunun canlı bir misalini; geçen yaz aylarında 
Maliye çiftliği kombinelerine gittiğimizde gör
dük. Harmanı bırakmıyarak babasının ameliyat 
masasına gitmeyen genç ziraatçilerimizi gördük. 
Çölü cennete çevirmişler. Bu gençlerin, memle
ket çocuklarının harp yıllarındaki çalışmalarını 
huzurunuzda şükranla ve minnetle anmayı va
zife bilirim. Bir ecnebi 240 000 yakın toprağın 
sürülüp ekildiğini ve onun etrafında oturacak 
bir bina olmadığını görünce; hep bu çadırlarda 
mı kalacaksınız ? diye sormuş. Kombine müdürü; 
hayır diye cevap vermiş. O sorduğunuz binaları 
topraktan çıkarıp yükselteceğiz demiş! Ameri
kalı, önce şaşırmış, sonra, hakkınız var demiş, 
biz de öyle yapmıştık! 

Arkadaşlarım, işin bu cephesine de bakarak 
bu toprağa sımsıkı sarılma ruhunu bir dâ ia be
lirtirken toprağın, Türk çiftçisinin ve Türk gen
cinin gözünde sadece ekonomi mevzuu olmadığı
nı tekrar etmek isterim. 

Eğer böyle olsaydı, batıdan, doğudan, güney
den ve kuzeyden harekete gelen, sınır toprakla
rı, bugün Türk çocuklarının elinde yurdun her 
yanmı, sularını ve dağlarını rahatça dolanıp 
aşamaz, bu milletin kurtuluş sabahında, 19 Ma
yısta, ayrılmaz bir bütün halinde birleşemez. 
Onun kurduğu bu Devletin Başkanına, yine 
onun kurtardığı bu topraklarımızın ruhunu ve 
selâmını ulaştıramazdı! 

F. YÜZATLI (Giresun) — Muhterem arka
daşlar, bu elimizde incelemekte bulunduğumuz 
kanun, ne dünün timar ve zeametinden haksız 
alınmış toprakların taksimi, ne de sağ, sol ideo
lojilerin bir özentisi değil, Türk inkılâbının ha
kiki mânasında kendisidir arkadaşlar. (Bravo-
sesleri) Bu, bizim Parti programımıza girmiş; 
topraksız çiftçiye toprak vermektir arkadaşlar. 

Bu kanunun hüviyeti içinde benim anladığı-
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ma göre biz ziraatte fcttçülr jştetitteys ete£ru gi- I 
diyoruz. Yani çalışıp, teşkilMandırılmîş, teknik- I 
leştirilmiş küçük bir işletJfteye doğru gidiyoruz. 
Esas dâvamız budur aıfesâaşlsr. Bu tasan Ge
çici Komisyonda konuşulurken haftan: aşağıya 
kadar iki fikir mücadelesi arasmda kısjnrttnu-
za gelmiş ve burada devam etmekte bulunmak
tadır. • '*•' ' 

Bunlardan birisi; Hükümetin Meclise ve En
cümene verdiği tasarıdır ki, esas »forası tekrar 
(arzediyorum, küçük işletme zihniyetidir. Diğeri 
ise tabiatiyie bu kurulurken büyük toprak sa
hiplerinin topraklarınrn atamasıdır. 

Büyük toprak sahiplerinin töprağmı almak ve ı 
dağıtmak muhakkak zaruri ve lâzımdır arkadaş
lar. Tasavvur buyrulur m u t bir yerde -emniyei i 
temin edeceğiz diye 2 bin dönümlük bir veya 
bir kaç orta işletmeyi toprak darlığı mevcut 
olup dağıtmazsak: asıl hedefimiz olan köylüyü 
topraklandıramayız. Vatandaşlara 20 - 30 dö
nüm toprak düşecek ve bu vatandaşlar bütün 
hayatı müddetînce cüce ziraata teşvik etmiş ve 
bu insanları daima o orta istetmelere muhtaç bı
rakacağız. Kanunun 17 nci maddesinin temas et
tiği bu hüküm hakikaten yerindedir. Eğer hv 
hüküm olmazsa, bu kafcun işlemez arkadaşlar. 
îşlemiyeeek bir kanunu yapıp da Hükümete 
vermek ve bunu işlet demek doğru ve muvafık 
bir şekil değildir. Arkadaşlar, hattâ bazı yerde 
toprakları, bunlarla beraber dağıtsak bile olsak, 
nüfus kesafetinden dolayı oralarda belki cüce 
ziraatin - yani mânası şu ki, üzerinde çalışan 
çiftçiyi doyurmıyan bir ziraat - cüce ziraatin 
vücut bulması meydana gelmesi tehlikesi vardır. 

Arkadaşlar, bunun için, Hükümetimin na-
zarr dikkatini celbederim. Bu yola katiyen git
mek doğru değildir. 

Arkadaşlar, vatandaş, aldığı toprakta hem 
alıcı, hem satıcı olmazsa hiçbir zaman memleket, 
ziraatte ileriye doğru bir adım atamaz. Onun 
için cüce ziraatin tehlikesinden korunmak lâ
zımdır. Bu kanunla beraber bir iskân Kanu- | 
nu yapılarak getirilmesini, Hükümetimden rica I 
ediyorum. îskân Kanunu, bununla birlikte iş
lemezse, yani bir yerde'yeter toprak olmaz ise 
bu' cüce ziraati teşvik olur. Biz, oradaki vatan
daşı alıp şuraya görüremiyeceksek oradaki va- ! 
tandaş daima sefil ve fakir kalacaktır. Arka
daşlar, îskân Kanununun bununla beraber ol
ması şarttır. îskân Kanunu olmazsa eski timar 
ve zeametten gelen münbit ovaların büyük çift- j 
çilerin elinde olması bir de sıtma gibi belânın 
miljeti dağa çıkarması asıl münbit ovalan boş I 
bırakmıştır. Arkadaşlar, bu dağdaki çiftçi elin
deki toprak yeter toprak değildir. Bugün or
mandan, fundalıktan açtığı ufak parçalar üze
rinde ziraat yapmaktadır. Bunu bütün arkadaş- j 
lar gittiği zaman her yerde görüyorlar. Dört j 
parmak toprak altı taş. Üzerinde mısır yetişti
receğim diye bütün hayatı boyunca uğraşmakta- . 
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I dır. Bu kanunda bu vatandaşın hissesi yok mu 

arkadaşlar? îskân kanuniyle bu Toprak Kanu
nunu birleştirerek ikisini beraber hedefe doğru 
ulaştırmak lâzımdır. Benim kanaatime göre ar
kadaşlar iskân denince birinci faktör arazi, ikin
cisi tohum, üçüncüsü de bina. 

Şimdi arzedeeeğim: Bu kanunla bu toprak 
dağıtımını Ziraat Bakanlığı yapacak, tohum 
onun elindedir, binayı yapacak orman onun elin
dedir. îskân yapmadan evvel gidip iskân yapı
lacak arazinin sürülmesi ve hazırlanması: kom
binalar vasıtasiyle, yine onun elindedir. Verile
cek ilk gıda ve havvan yemi onun elindedir. 
Benim ve belki, bütün arkadaşlarımın düşünce
lerine tercüman oluyorum. Bu memleketin bir 
yerinde iskân yanalım derken iskândan evvel 
oraya gidin araziyi sürmek, tohum atmak hay
vanları içine koymak ve bunları yaptıktan ve 
vatandaşa buraya gel dedikten sonra bu vaziyet 
karsısında hiçbir vatandaşa ıstırap hissi verme
den götürün yerleştirebiliriz. Yoksa bugünkü 
yapılan iskânın ne olduğunu ve iskân edilen hal-
kmda bir müddet sonra nasıl kaçtıklarını hepi
ni?; bilivorsunuz. Onun için muhterem Başveki
limizden rica edivorum, bu iskân işini Ziraat 
Bakanlığına vermek lâzımdır. O zaman bu kanu
nun esası daha kuvvetli olarak yürür. Bun
dan sonra yine bu kuvvetli yürüme bahsinde 
dördüncü bir nokta daha kalıvor. Oraya giden 
ve bu suretle küçük işletme olarak çalıştırılacak 
çiftçinin kredi işi Bunu da bu memlekette Zi
raat Bankası yapıyor. 

. Ziraat Bankası Ticaret Bakanlığına bağlıdır. 
îsmi üzerinde. Ziraat Bankası diyoruz, hic Ti
caret Bakanlığına bağlı olur mu? Onu bu işten 
a.vınp kendi istikametinde, kendi idealinde kul
lanmak için yeni bir kanun, yeni bir nizam, 
yeni bir şekille ortaya atmak lâzımdır. Onun 
için Ziraat Bankasını Tarım Bakanlığına bağ
lanması lâzımdır. O zaman bu kanun tam ma-
nasiyle tekemmül etmiş olur. 

Arkadaşlar: dağdaki köylüyü düşünmemişiz. 
Bir düşünmediğimiz kısım da Karadeniz sahilini 
çevreleyen mıntakada, bilhassa Giresun mmta-
kastndaki fındık bahçeleri ile Eğedeki zeytin-

j liklerdir. Arkadaşlar emvali metruke olarak 
kalan bu yerlerin çoğu haksız sahipler eline 
seçmiştir. Oradaki vatandaşa taksim yapar
ken nereden toprak vereceksiniz? Toprak üze-
rinde zeytin ağa«ı ve fındık olunca bu toprak 
neden dağıtılmasın oradaki vatandaşın bu de-

I mokrat Devletin kanunundan istifadeye hakkı 
yok mudur? 

O birikinin bahçesinde ömrü billah esir gibi 
çalışacak mıdır? Muhterem Ziraat Vekilinin 

I buna cevap vermesini rica ederim, niçin düşü-
,' nülmemiştir, neden konmamıştır? Tesis oluna

nın biraz fazla para ile almması kabil değil mi-
! dir? 
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Arkadaşlar; tekrar bu 17 nci maddeye avdet 

ediyorum. Çünkü bu 17 nci madde demincek 
arzettiğim sebepler dolayısiyle kanunun ruhunu 
teşkil etmektedir. Eğer şuradaki toprağı alıp 
buradaki vatandaşa verilmiyecek ve bunlar böy
le cüce bir ziraat içinde bırakılaeaksa kanu
nun ayağına köstek ve çalışanların elinde de 
kelepçe vurmuş oluruz. Bu şekilde bu kanun 
yürümez arkadaşlar. Bunun iztırabmı çektik. 
Biz üç sene evvel arkadaşlar çiftçi mallarını ko
ruma diye bir kanun yaptık. Aynı bu kanun 
gibi uğraştık, didindik. Meclise geldi. Encü
mene gitti Encümenden yine Meclise geldi, üze
rinde aylarca çalıştık, durduk ve bir kanun 
yaptık. O vakit bu kanunla uğraşan tecrübeli 
bir arkadaşlarımız şunu söylediler: Bu kadar 
külfeti bir reis bedava çekmez, çalışan arka
daşlara bir şey verelim. O zaman arkadaşlar 
razi olmadı, tabiatîyîe kanun da yürümedi. 
Ben kendi mmtakamda uğraştım, çalıştım, yü
rütmek imkân ve ihtimalini göremedim. Yazık 
değil mi bu emeklere, yazık değil mi vatandaşın 
bekleyip de boşa giden ümitlerine? 

Arkadaşlar; son söz olarak, kürsüden inme
den söyliyeyim, üç milyon çiftçi ailesini teşkil 
eden 15 milyon Türk halkr buradan, sizin vic
danınızdan gelecek olan reylerin sesini bekliyor. 
Bunları ümidsiz, boş çıkarmayalım arakadaşlar. 
(Alkışlar). 

Dr. S. IRMAK (Konya) — Sayın arkadaş
lar; toprak tasarısı, haiz olduğu önemi dolayı
siyle gerek komisyonda, gerek Kamutayda tah
min ettiğimiz şekilde geniş ölçüde kıyaslamala
ra, tartışmalara vol nem ıştır. Bu görüşmelerin 
bir çoğunda hazır bulunmuş bir arkadaşınız sıfa-
tiyle ilk olarak şu noktayı sarahatle belirtmek 
isterim ki,; toprağı olmıyan veya toprağı dar olan 
çiftçiye toprak verilmesi lüzumu üzerinde bütün 
bu münakaşalara ve tartışmalara rağmen ve ka
ti bir fikir birliği vardır. Bütün arkadaşları
mız topraksız köylünün topraklandırılması lü
zumu üzerinde aynı kanaati izhar etmişlerdir. 
Yalnız bu topraklandırma keyfiyei büyük arazi
yi küçültmek suretiyle mi olsun, yoksa bir iç 
kolonizasyon yoluyla mı olsun? Arazi sahibine 
bırakılacak toprak sahibi ve nihayet bedeller 
üzerinde fikir ihtilâfları olmuştur ki, bu da da
ha ziyade maddelerin münakaşasında yeri gele
cek olan noktalardır. 

Arkadaşlar, esasen topraksız köylüvü top
raklandırma dâvası üzerinde birçok sebeplerle 
ihtilâfımız olamaz. Çünkü biz yalnız milletvekili 
sıfatiyle değil, fakat sabit ve sağlam bir dünya 
görüşüne malik olan bir Partinin mensupları sı
fatiyle bir fikir ailesi teşkil ederiz ve Partinin 
millete karsı verdiği sözlerden hep beraber me
sulüz. Bunlardan birisi de topraksız çiftçi bı
rakmamaktadır. Bu itibarla teferruat üzerin
deki fikrimi maddelere talik ederek şu mâruzât
ta bulunmak istiyorum: Ortada beliren vakıa: 

i istatistiklerin söylediği şekilde memlekette bir 
milyona yakm çiftçi ailesinin toprağı kıttır. 
Toprak kıtlığın, darlığın memlekette türlü araz
larla kendini belli etmektedir. Bunlardan biri 
vakıa memleketimizde ne eskiden ve ne de şim
di resmî olarak bir servaj yoktur. Bununla övü
nürüz- rjye fakat şunu da görmekten kendimizi 
menedemeyiz ki, bir batından obir batma mal 

I sahibi, ortakçı münasebatının devamı servaj de
ğilse de bir nevi tâbilik yaratmakta ve ortakçı
nın ruhunda pisikolojik defektler, istiklâlden 
mahrumiyetin doğurabileceği bütün avakıbı 
meydana getirmektedir. 

Yy İkincisi; hepimizin birçok vesilelerle şikâyet 
T mevzuu ettgimiz, büyük şehirlerimizdeki mara-

zi insan yığını-meselesi var. Müsaadenizle tâbi
ri kullanıyorum, büyük şehirlerimizde bilhassa 
İstanbul'umuzda birçok defalar Grupta ve Ka
mutayda görüştüğümüz veçhile muayyen, sabit 
bir gelire malik olmadıkları halde sırf memleke
tindeki darlık ıstırabı yüzünden ve muayyen bir 
istikbale dahi intizar etmeksizin «taşı, toprağı 
altın olan belde» efsanesine kapılan memleket" 
bir çok dinç ve güzide evlâtlarının bu şehirde 
m arazi bir yığın halinde toplanması bir çok sos
yal ve bünyevi hastalıklara yol akmaktadır. Ve 
nihayet hiç bir zaman gözden uzak tutulamaz ki 
cinai istatistikler memleketteki toprak darlığını 

I açıkça ortaya koymaktadır. 
Y^ Arkadaşlar inkılâbımız için kanundan bekle-
1 diğimiz sosyal ve ekonomik hamleler vardır. Ev

velâ topraklarımız üzerinde toprağa sahip bina
enaleyh vatanla kökleşip kabil olduğu kadar 
büyük bir kitle istiyoruz. Saklayamayız ki top
rağa sahip olmak bir az da şümullü manasiyle 
vatana sahip olmaktır. Bu topraklar üzerinde kabil 
olduğu kadar ihtilâflardan uzak, birbirlerini müs
takil insan olarak seven ve kucaklayan ve barı
şık bir düzen içinde yaşayan büyük bir kitleye 
ihtiyacımız var. Nihayet Türk nüfusunun kem-
miyet ve keyfiyet bakımından yücelmesi ve ser
pilmesi için de sağlam ve müesses iyi kurulmuş 
köylü yuvalarına, çiftçi yuvalarma ihtiyaç var
dır. Bu esaslı zaruretler karsısında hatıra gele
bil oo(k iktisadi mülâhaza şu olabilir. .K*" 
mülkiyete doğru gidiyoruz. Bu bir vakıadır. Bu 
tasarı kanunlaştıktan sonra memlekette bir sürü 
kü^ük mülkler teessüs edecektir. Küçük ve orta 
mülk ziraatına doğru gidiliyor. Küçük mülkiyet 
geri bir işletme intaç edecekse o zaman bunun 
hakikaten aleyhinde bulunmak lâzımdır. Fakat 

I arkadaşlar küçük mülkiyet behemehal küçük is
letmeyi intaç etmez. Bu husus bu kanunu tatbik 
edenlerin göstereceği anlayış ve kudrete bağlı
dır. Mülk küçük olabilir. Fakat buna rağmen 
teknik işletme olabilir. Bunları da Hükümet koo
peratifler kurmak suretiyle tahakkuk ettirebilir. 

BBZT arkadaşlar ödeme şartları üzerinde dnr-
I dul ar, hiç şüphe yokki Devletin her nevi bore-
' larında muadelet sağlaması yerindedir. Bu top-
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rak konularının, faizlerin diğer Devlet borçları
na nazaran farklı ve yüzde dört olarak tesbit 
edilmiştir. Arkadaşlar Devletin borçlarından 
yalnız Maliye Bakanlığımız değil, biz de beraber
ce mesul olmak dolayısiyle bu % 7 faizin dehşeti 
ve azameti üzerinde durmak lâzımdır. Eğer mev-
zuubahis olan borçlar Millî Müdafaanın, vatan 
korumunun icabı ise hiçbir şey diyemeyiz. Bu 
daha da ağır fedakârlıkları icabettirir. Fakat 
dünya kasırgasına rağmen memleket içinde mil
lî birliği korumuş, memleketin dış politikasında 
görülmemiş bir muvaffakiyet kazanmış olan bir 
Hükümeti bu kadar yüksek faiz vermeye mecbur 
değildir. Onun için bendeniz adaletin teminini, 
bundan böyle Millî Müdafaa ihtiyaçları haricin
de kalan bilûmum borçlar da % 4 ün âzami had 
olarak tesbit edilmesi suretiyle tahakkuk etmiş 
görmek isterim. 
•K^A-rkadaşlar; büyük bir mazi ile münasebetle
rimizi tanizm eden ve büyük bir geleceğe şümulü 
olan böyle bir kanunda büsbütün pürüzlerin bu
lunmayışını gönül istiyebilir ve fakat bu müm
kün ve mukadder değildir. Hükümet ve Komis
yonun bu noktai naazrı gözönünde tutarak ka
nunun tatbikatı için birtakım safhalar ileri sür
müşlerdir. Vekiller Heyetine muayyen salâhiyet
ler verilmiştir. Tecrübeler yapılacaktır, ve ev
velâ en âcil mıntakalar için kanun tatbik edile
cektir. Eğer bu tecrübeler tatbikatta herhangi 
bir eksiklik veya aksaklık gösterecek olursa Hü
kümetimiz gayet açık kalple huzurunuza gelebi
lir ve eksikliğin tamamlanmasını istiyebilir. 

Bu kanun vesilesiyle Hükümetten bazı iste
diklerim vardır: Eevvelâ, memlekette hekimlik, 
avukatlık gibi bazı meslekler bir tesanüde doğru, 
teşkilâtlanmıya doğru giderken henüz çiftçimiz 
bu nevi bir teşkilâtla toplanmamıştır. Bu ek-

• siklik gitgide daha fazla sezilecektir. Onun için 
ziraat odalarının Millî hayatımızda hakikî mü
essir bir faktör haline getirmek için Hükümetten 
faaliyet beklemekteyiz. Bu kanunun tam bir 

• kalkınma kanunu olması için desteklenmesinde 
âcil bir zaruret vardır. Onun için kanunun ru
hunda istiklâl verdiğimiz, köylüye vâdettiğimiz 
kredi, donatımı hakikaten müessir surette ve sür
atle yetiştirmek için gereken tedbirlerin almma-
smı rica ediyorum. Bu kanunda görmeyi arzu et
tiğimiz ve fakat göremediğimiz bir noktayı da ar-
zetmek isterim. 
/NArkadaşlar, endüstrimiz inkişaf halindedir ve 

inkişaf etmesi elzemdir, hayatî bir noktadır. Bu 
inkişaf esnasında memleketimizde de bütün şü
mulü ile işçi meselesi ortaya çıkacaktır. Bu me
selenin memleket lehine bir istikamet alması işçi
nin toprakla alâkasını büsbütün kesmemesine bağ
lıdır. Onun için işçi vatandaşlarımızın bulundu
ğu şehirlerde veyahut da kendi! köylerinde işçiyi 
behemehal toprakla ilgilendirmek, toprakla olan 
temasını yürütmek ve idame etmek hayatî bir 
zarurettir. İşçinin kendisinin boş zamanlarını 

böyle bir toprakta çalışarak geçirmesi iyi olabi
leceği gibi yardımcı bir irat kaynağı olarak karısı 
ve çocuklarının böyle bir toprak üzerinde çalış
ması memlekete olan bir sürü iyilikler getirebilir. 
Onun için Tarım ve Ekonomi Bakanlarımızdan 
kurulmakta olan endüstrimizde bu istikamette ça
lışmalarını ve hizmetlerini beklemekteyiz. 
V Arkadaşlarımızın bir çoğunun temas ettiği 

'giBi memleektin ziraat* kalkınmasında iç iskânı 
büyük bir yardımcı unsur olarak beklemekteyiz 
ve bu iskân için- memleketimizde geniş imkânlara 
malikiz. Ben bu kanun lâyihasında iskân mese
lelerinin geçmemesini, bazı arkadaşların zanları 
hilâfına hiç iskâna gidilmiyecek mânasına almı
yorum. O müstakil bir mevzu olduğu için bu ka
nun tasarısında yer almamıştır. Yoksa böyle bir 
arazi reformunun yapılması iç iskân yapılmıya-
cağı mânasına gelmez. Ümit ediyoruz ki Devle
timiz imkân ve fırsatları en iyi bir şekilde kulla
narak iç iskânda da gereği gibi önem verir. Bu 
dileklerimi yüksek huzurunuzda Hükümetimize 
ulaştırdıktan sonra kanunun milletimiz ve mem
leketimiz için hayırlı ve feyizli olmasını temenni 
ederim. 

Gl. N. ELDENİZ (Seyhan) — Bendeniz de 
bazı kısa mâruzât için huzuru âlinize geldim. 
Çiftçilikten çok anlamam, fakat çiftçi evlâdı ol
duğum için alâkam bittabiî çok büyüktür. Mem
leketimizde toprak sahibi olmryan fakat kendisi 
rençper namı altmda çiftçilikle uğraşan şüphe
siz ki bir yığın, bir yığın vatandaşımız ve halkı
mız vardır. Bunları toprak sahibi etmek şüp
hesiz ki en muhterem en aziz, en güzel bir vazi
fedir. Bunun düşünülmüş olması ve bu işin tat-
bikma geçilmiş olması, Hükümet için, millet için, 
cümlemiz için şayanı tebriktir, şayanı teşekkürdür, 
şayanı iftihardır. Bu esas böyledir. 

Ve fakat derhal ilâve edeyim ki, bendeniz, bu
nun sureti tatbikini bu kanunla beğenmedim. Be
nim beğenip beğenmemem tabiî bir şey ifade et
mez. Şahsidir. Fakat bir şey ifade etmesini pek 
arzu ederdim. Çünkü emelim geyet saftır. Niçin 
yapmacıklar yapıyoruz? Niçin mal edindiğim bir 
şeyin, malım olmadığını benim yüzüme çarpıyor? 
Bir kanun ile, yine bir kanun sayesinde herhangi 
bir şeye malım demiş, evlâdım için emellerde ve 
ümitlerde bulunmuşsam, niçin benim bu malım-
daki emniyetim sarsılsın? (Bravo sesleri). 

Bu noktadan bu kanunu beğenmiyorum. 
Memleketimiz Elhamdülillah geniştir. Memle
ketimizde işlenmemiş yerler vardır. Bir taraftan 
da Hükümet kendisi büyük mikyasta kombinalar 
vesairelerle çiftçilik yapmak, yani arazi işlet
mekte iken diğer taraftan başkasına mal vermek 
için benim malımdan alsm. Almasm efendim. 
Kendisinin henüz işletmemiş olduğu yerlerden 
versin. Hatta kendisinin işletmekte olduğu yer
lerden versin. Bu işin de daha başlangıcındayız. 
Bu türlü düşüncelerle bu kanunu beğenmediğimi 
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arzettim. Daha bir iki nokta var, onları da 
arzedeceğim. Başınızı ağrıtmamak için fazla 
uzatmıyacağım. Daha esaslı söylemeğe salâhiye-
t im ve kudretim de yoktur. Efendim, bu kanun
da vakıflardan bahsedilmiştir. Ben istirham ede
rim, vakıflara daha bir müddet katiyen dokun-
mıyalım. Vakıflar niçin teessüs etmiştir, arka
daşlar bunu hepimiz biliyoruz. Fakat bu va
kıfların kifayetsiz olduğunu da biliyoruz. Ne 
gibi maksatlarla konulmuş olduğunu bildiğimiz 
vakıfların bugünkü halleri meydandadır ve 
bunların ne kadar müşkülâtla idare edilmekte 
oldukları meydandadır. Vakfın ne toprağına 
ne başka bir şeyine dokanmanın zamanı gelme
miştir. Amma vakıfların fazlası vardır der
sek olabilir, varsa yine o vakfın istifadesine bı
rakalım. 

Muhterem arkadaşlar, dindarlık kusur değil 
şereftir. Bununlaberaber, ben vakıf işini din-
darlrk zaviyesinden görmiyorum. Ecdadımızın 
faydalı işler için tesis ettiği vakıfların peri
şan hali bize yüz karası gibidir. Allah rıazsı 
için vakfa dokunmıyalını, vakfı takviye edelim 
(Bravo sesleri). 

Vakıfların müstesna tutulmasını istirham 
ederim. 

16 nci, 17 nei maddeleri tetkik ettiğim, oku
duğum vakit nazarı dikkatimi celbetmişti; fakat 
balı aziz arkadaşlarımızın, aynı zamanda bir 
fikir hissetle, kendilerini herhangi bir zarara 
uğratmamak fikriyle söylemediklerinden kati
yen emin olduğum, çiftçilikte salahiyetli bazı 
arkadaşların beyanlarından sonra bu iki mad
de daha ziyade benim de nazarı dikkatimi 
eelbetti; daha ziyade düşündüm ve mukayese 
ettim. Bu iki madde yeniden gözden yeeirilme-
ye muhtaçtır. î.lk sözümle arzettiğim gibitop-
raksızlara sahabet aziz bir vazifedir, yapılma
lıdır. Hiç geç kalmıyalım, yapalım .Fakat top
raklılara sahabet ve adalet gösterelim. Bu mad
deleri bir defa daha gözden geçirelim, gözden 
geçirilmesi lâzımdır. Maddelere geçildiği za
man, sırası geldiği zaman nazarr dikkate alı
nır. gibi bir mütalâa bendenize doğru gel
miyor, Kendi kendime onu düşündüm, aceba, 
dedim, kanunun umumî heyeti hakkında söz 
söylemekte iken bu noktalara temas edilmeli 
mi? Ben kendi hesabıma soyuyorum, sıra bu 
maddelere geldiği zaman ini fikirlerimi arzede-
yim dedim, Hayir arkadaşlar, maddeler biri-
birini itmam etmektedir, bu iki madde de
ğil, bütün maddeler birbirine temel, çatı ol
maktadır. Birbirine kapı ve pencere olmaktadır. 
Bu İtibarla kanunun umumiyeti görüşüldüğü sı
rada arzetmeye kendimce karar verdim. Ar-
zediyorum: tekrar gözden geçirilmesi çok iyi 
olacaktır. Efendim 21 nci ve 45 nci maddeler ve 
bunlara civar olan diğer maddelerde malî hü
kümler vardır. 

Malî hükümler gerçekten çok kısa tutulmuş
tur. Devlet Hazinesinden semahat kolaydır de
nilirse, Devlet Hazinesinden semahâtin kolay
lığına razı ve taraftar değilim. Fakat Devletin 
en büyük hazinesi, milletin fertleri, milletin ai
leleri ve milletin küçücük hazineleri olduğuna 
göre, bu hazineleri, yani fertleri, aileleri ve 
bunların kendi küçük hazinelerini kuvvetlendir
mek için milletin büyük hazinesinden lâzım olan 
fedakârlık bittabi yapılmalıdır. Zannederim; 
ki bu mantık çok güzel bir mantıktır. Malî hü
kümler kısa tutulmuş, yirmi senede bono île 
ödenecektir. Müsaade buyurursanız, bono tâ
biri beni çok ürkütüyor, o kadar ürkütüyor ki, 
hele böyle uzunca müddetli olursa, çok fazla. 
ürkütüyor. Benim başıma gelmedi. Fakat çok 
yakın tanıdıklarımın başına geldi. Benim başı
ma da bir şey geldi. 270 hektar araziye malik
tim, bu vatan sayesinde. Bugün malik değilim. 
Yakın mazide milletin başına gelen büyük fe
lâketler sırasında o da gitti. Onun acısını bi
liyorum. Bu itibarla efendim bonolarla, ne ka
dar uygunsuz işler görülmüş olduğunu ve bo
nolarla ne kadar canlar yanmış olduğunu da he
pimiz biliriz. Bonoya gitmiyelim, uzun vâde 
yapmıyalun. Bîr defa, Hükümetin kendisinden 
toprak alacağı insanlara daha baştan biraz pa
ra verelim. Benim hatırlına gelen üçte bir dere
cesindedir. Fakat maddesinde bunu biraz daha 
tafsil ile arzedeceğim. 

Yalnız malî hükümlerin kısa olduğuna na
zarı dikkati celbetmek isterim. Tekrar gözden 
geçirilirse cok iyi olacak zannederim. Halkın 
bir kısmını sevindirirken diğer bir kısmını ke
derlendirmemek daha doğru olur demiştim, no
tumda. ('Gülüşmeler). Şüphesiz ki bu çok güzel 
bir şey. 34, 47 ve 54 ncü maddeler hakkında 
umumî konuşma yapılırken de mütalâa beyanı 
mümkündür. Fakat uzatmamak için maddelere 
tehir ediyorum. 

Bir şeye daha, müsaadenizle, nazarı dikka
ti celbetmek istiyorum. Kızılırmak boylarında, 
buraya cok yakın Porsuk boylarında, Hasan-
dağ muhitlerinde Kara ve Karaca dağlar mu
hitlerinde ve daha emsalî bazr mıntakalarda 
biraz incelemeler yapılırsa, arazi vaziyeti göz
den geçirilirse ve buralardaki istidatlardan, o 
toprakların istidadından istifade edilmesi husu
sunda bazı teşebbüslerde bulunulursa hem umu
mî iskâna ve hem de köylünün topraklandrrılma-
sına büyük medar olacağını sanıyorum. Bun
ların yapılması çok yi olur. 

Bu kanunda bu gibi bazr şeylerin de olma-
smı gönül görmek isterdi. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Feridun Osman Menteşeoğlu. 
(Yok sesleri). 

Sedat Çumralı. 
S. ÇUMRALİ (Konya) - Değerli arkadaş

larım; bir hakikatin burada mutlaka aydınlan
ması lâzımdır. Dünkü oturumda söz alan iki 
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arkadaşımız Geçici Komisyon tarafından Büyük 
Kamutaya sunulan çiftçiyi topraklandırma ka
nun tasarısını mevduat harici olarak Başbakanın 
komisyona nevama zorla kabul ettirdiği m t 
lel bir tasan mahiyetinde gösterdiler; Anayasaya 
ve iç tüzüğe aykırı olduğunu söylediler. Her 
şeyden önce bu cihetin kesin olarak bilinmesini 
ve JCamutayea halledilmesini lüzumlu sayıyorum. 
Geçici Komisyonda, başından sonuna kadar ça
lışan bir arkadaşınız sıf atiyle, komisyon müza
kerelerinin cereyan şeklini bir defa da benden 
dinlemenizi rica ederim. Sekiz komisyondan seçi
len dörder, üye ile komisyon, müzakerelerine baş
ladı Konuşmalar üç ay devam etti. Tasarının 
memleketimiz için hayati ehemmiyetini gt • 
gibi takdir eden komsiyonumuz tasanyı iki defa 
faıüzakereye tâbi tuttu. Bazı maddeleri aynca 
kendi arasından seçtiği Sukomisyona havale ede
rek tetkik ve tasanya yeni hükümler ilâvesini 
uygun buldu. Bu müzakerelerin devamı sırasında 
Tarım Bakanı her oturumda ve kendilerini ilgi
lendiren mevzularda da Adalet ve Maliye Ba
kanları bulundu. Sukomisyonu bir taraftan faali 
yetine devam ederken diğer taraftan da komis
yon çakmalarına ara vermedi. Sıikomisyonunda 
hazırlanan maddelerden komisyona gelenler de 
bu arada konuşuldu. Bu tarz konuşmalar devam 
ederken daha henüz komisyon müzakerelerinin 
sona ermediği bir sırada Hükümet adına Başba
kan da gelerek tasarmın hazırlanmasını icabet-
tiren sebepleri ve selâmetle tatbiki; için gerekli hü
kümlerin tasanda bulunmasını teklif etti. Bu 
maddeler üzerinde konuşuldu. Başbakanın tekli
fi komisyonda bir usul meselesi olarak ortaya 
konuldu. -Sabit Sağıroğlu arkadaşımız kendisi
nin de ifade buyurduklan şekilde reye iştirak 
etmedi. Adnan Menderes'in de muhalefetine rağ
men komisyon, çoğunlukla Başbakanın teklifle
rinim konuşulmasının Anayasaya ve içtüzüğe ay 
kırı olmadığına karar verdi. 

Başbakan teklifleri de şukomsiyonda müza
kerelerden sonra tadiller, ilâveler yapılmak su
retiyle tasarının bünyesi içerisine alındı. Hadi
senin eerayan şekli budur. 

Arkadaımızın Komisyon ve Kamutaya sev-
kedilen tasannın mahiyeti hakkında ileri sürdü-

' ğü fikirler tamamen şahsidir, kendisine aittir. 
Komisyon çoğunluğunun kararı değildir. 

Menderes arkadaşımız kanun tasarısının alel
acele hazırlandığını ve bir acelelik havası içeri
sinde Büyük Meclise ve komisyona geldiğini 
söyledi. Yıllardanberi sürüp gelen bu dâvanın 
halânde acele mi edildiğinin, yoksa geç mi ka
lındığının muhasebesini tarih yapacaktır. Yalnız 
bu işte bir acelecilik vardır ki azabını bütün ha
yatım boyunca çekeceğim. Kabahati politika
daki acemiliğime bağışlayın. Tasarının yüzde 
yüz değil amma % 70 - 80 derecesinde bu mem
leketin hayrma ve menfaatına olduğunu kabul 
ederek son şekli komisyonda hazırlandıktan son

ra benim de kendisine sözcü olması için rey 
verdiğim ve hattâ kendisine rey temin ettiğim 
arkadaşımızın tasarı hakkında yazdığı gerekçe-

| yi, raporu okumadan, okuyamadan imza ettim. 
Yeter toprağı olmayan veya hiç topraksız 

i olan vatandaşların topraklandırma dâvasınm 
j bir reddiyesi mahiyetinde olan ve taşandaki 
I esaslı hükümlere aykırı bulunan raporun altında' 
î benim de imzamın bulunuşu hayatım boyunca 

beni azap içerisinde bırakacaktır. Tarih mesul 
I etmesin. 

İçtüzüğe, mevzuata, hukuk disiplinine bağlı 
bir insan sıf atiyle kabahati üstüme alarak susu
yorum. 

Sayın arkadaşlarım, tasarmın heyeti umumi-
ı yesi hakkında söz alan arkadaşlarımızdan bir 

kısmı da teferruat imiş gibi görünen bazı ana 
prensiplere dair ileri sürdükleri fikir ve müta-

I lâalar üzerinde durmayı tekrar da olsa milleti
mizce olduğu gibi bilinmesi bakımından fayda 
mülâhaza ediyorum. Kanun tasarısı şu veya bu 
ideolojinin tesiri altında hazırlanmış değildir. 

Hükümetçe hazırlanan kanun tasarısının bir 
ı faslını ihtiva eden çiftçi ocağı kurulması mü

essesesinin Almanya'da da mümasili bulunuşun
dan istidlâlen Nazi toprak rejiminin bir taklidi 

] olarak söylenildi. 
Hükümet tasarısında yer alan çiftçi ocağı 

müessesesi, hiç bir memlekette tanıdığımız bu 
i kabil bii' hukukî müessesenin ne aynen taklidi 

ve ne de öyle birinden kopye edilmiş bir mü
essese değildir. Tamamen iktisadımızın temeli 
olan ziraatımızın özlenen gelişme ve ilerileme 

I şartlarının telkin ettiği esasların meydana çı-
1 kardığı bir müessese şeklinde görünmekte 

idi. Kaldı ki, bugün elimizde bulunan Medeni 
Kanunumuz çiftçi ocaklarına esas veya benzeri 
olan bir takım müesseseleri de içinde barın
dırmaktadır. Aile malları, aile tesisleri, aile 
şirketi emvali yani aile mal ortaklığı ve aile 
yurdu bu cümledendir. 

Aziz arkadaşlarım, Devletçe kendisine top
rak verilen vatandaşların toprağa bağlanması-" 
nı, onu verimli bir hale koymasını, borcunu 
ödemesini, toprağını işlemesini sağlamak için 
bunların elbette prensiplere başlanmasını ve 

I hükümlendirilmesi zarureti vardır. Komisyonu-
I muz çiftçi ocağı müessesesinin adım kaldır

dı. Fakat Hükümet tasarısının bu fasılda bulun
masını gerekli gördüğü hükümlerden daha şid
detlisini çok yerinde bir kavrayışla tasarıya 
ilâve etti.,, Borç ödense dahî kendisine toprak 
verileni toprağına sımsıkı bağlamak için ko
misyon tasarısında mevcut verilen toprakların 
25 yıl müddetle satılamaması hükmü bu cüm
ledendir. Realiteye uygun olan • bu hükümle
rin tasarıya ilâvesini kabul buyuran komisyonu
muz da acaba nazi rejiminin düşüncelerinden 

I mi mülhemdi? Hayır arkadaşlar, Büyük Meclisi 
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de, Hükümeti de bu kabil düşüncelerden tenzih 
ederim. Hazırlanan kanun tasarısı memleketi
mizde var olan ve yer yer sıkıntısı çekilmekte 
bulunan muhtaç çiftçiyi topraklandırma dâva
sının kanunla ifadesinden başka bir şey de
ğildir. 

Arkadaşların; kanun tasarısında mülkiyet hak
larını ve mülkiyet rejimini sarsan, ihlal eden ne 
bir hüküm vardır ve ne de böyle bir mana çıkar
mak mümkündür. Anayasamızın ve Medeni Ka
nunumuzun diğer hak ve hüriyetler gibi kutsal 
tanıdığı mülkiyet hakkı kanun tasarısı ile zede
lenmiş değil aksine olarak pekleştirilmiştir. 

Arkadaşlarım; esefle kayde değer ki, komis
yonumuz raporunda olduğu gibi bir kısım ar
kadaşlarımız da mülkiyet rejimi ile mülkiyet bün
yesini biri birine karıştırmaktadırlar. Anayasa
mızın mukaddes tanıdığı mülkiyet rejimi aley
hine hiç kimsenin bir düşüncesi olamaz. Şikâyet 
olunan, düzeltilmesi istenilen mülkiyet bünye
sindeki bozukluk, ahenksizliktir. Hamdi Şarlan 
arkadaşımız bize bunun güzel bir misalini verdi. 

Arkadaşlarım; Bu misallerin yürekler acısı 
örnekleri bir midir. Yurdumuzun neresinden 
bakarsanız yurdun çeşitli acılarım görürsünüz. 

Arkadaşlarım; bilinen gerçek, mülkiyet bün
yesindeki bu kabil ahenksizliklerin mevcudiye
tidir. 

Tasarı ile nizam allına alınmak istenilen dâ
va, tarihin Cumhuriyete kötü bir miras olarak 
devrettiği, miktarı, ne olursa olsun heran bü
yüyen ve büyümek istidadını gösteren büyük 
arazi mülkiyetinin tahdidi ve toprak fazlasının 
muhtaç olanlara verilmesidir. 

Arkadaşlarım; Medenî Kanunumuzun müşte
rek maliklere tanıdığı tasarruf ve elden çıkar
ma salâhiyetini tahdit eden şufa hakkı, zirai 
gayrı menkullerin ve malların parçalanmadan 
bunları işletmeye ehil istekli mirasçıya ve hat
ta tercihan erkek mirasçıya tahsisi, 3116 sa
yılı Orman Kanununun muvakkat birinci mad
desindeki takyit, 1505 sayılı kanundaki tak
yit, Millî Korunma Kanunu ile gayrimenkul kira
larına »konulan kayıt bugünkü mevzuatımızda 
yaşıyan gayrimenkul takyit ve tahditleri değil 
midir? 

Aziz arkadaşlarım; toprak mülkiyeti esas tu
tarak tasarıda kabul edilen hadlerden fazla
sını kamulaştırarak muhtaç olanlara dağıt
ma işi, bina mülkiyeti ve apartıman katı ve 
mutlaka bir ideolojiye ad bulmak düşüncesiyle 
ifade olunamaaz. 

Zira toprak bir vatandır. Umumî harpte, 
millî mücadelede memleketin sıkıntılı günlerin
de para yardımı, buğday yardımı yapan vatan
daşların yanında bu topraklar için kanını dö
kenler de vardır. Çıkaracağınız kanunu, sessiz 
sedasız bekliyenler de vardır. Bunların da hak
kını gözetmek millet vekillerine düşen ödevle

rin en büyüğüdür. Kaldı ki tasan bu memleket 
için faydalı ve hayırlı saydığı ortamülkiyeti ya
ni dar bölgelerde 2 bin ve geniş bölgelerde 5 bin 
dönüme kadar toprağa sahip olmanın veya bu 
miktar toprağı elinde bulundurmanın esaslarını 
sağlıyacak hükümleri de ihtiva ediyor. 

Bu miktar toprağı, ziraat tekniği ve memle
ket ihtiyaçlarının istediği şekilde işletmek şartiy-
le sahiplerine refah temin edeceği ispat isıtemi-
yen bir hakikattir. 

Arkadaşlarım; araziye konulan âzami had 
miktarı Hükümet tasarısında 5 bin dönüm olarak 
teklif edilmişti. Hükümet tasarısının 12 nci mad
desiyle kamulaştırma bu miktarın üstüne teşmil 
edilmişti. Ancak dağıtılacak arazinin yetmediği 
yerlerde yani Hükümetin muzdâr kaldığı ahval
de, orta arazinin o yer için Tarım Bakanlığınca 
belli edilen çiftçi ocağından fazlası kamulaştır
maya tâbi tutuluyordu. Yani 30 dönüm ile 500 
dönüm arasındaki miktar, bu istisnai ahvalde de 
sahibine terkediliyordu. Toprağı dar olan yer
lerde dahi gene orta işletmeyi korumak bakımın
dan üzerinde her türlü tesisleri ve donatımı tam 
bir işletme kurulu bulunan düzenli ve sürekli iş
letilen 5000 dönüme kadar olan orta arazi bu 
hükmün dışında bırakılıyordu. Komisyonu teşkil 
eden arkadaşlarımız Hükümet tasarısındaki bu 
hükmü emniyetli bulmadılar. Memleketi dar ve 
geniş bölgelere taksim ettiler. Eldeki tasan ile 
de geniş bölgeli yerlerde beş bin, dar bölgeli yer
lerde iki bin dönümü orta mülkiyette âzami had 
olarak kabul ettiler. Amma dâva bununla halle
dilmedi. Memleketin bazı yerlerinde arazi mah
dut ellerde toplanmıştı. Buralarda ise toprak 
ve toprağa muhtaç insanlar vardır. Bu kabîl is
tisnai vaziyet arzeden yerlerde yine bir istisnai 
hüküm koymak zarureti hâsıl oldu. Karşımıza 
üzerinde en çok münakaşası yapılan 17 nci mad
de çıktı. 

Yüksek huzurunuza gelen 17 nci madde ile 
evvelki 17 nci maddenin kanunî unsurları birbi
rinin tamamen aynıdır. Değişen nokta miktara, 
bedele, tarım işçisine taallûk eden kısmıdır. Ora
da da topraksız veya az topraklı çiftçiler tarafın
dan ortakçılık veya kiracılıkla işletilmekte olan 
orta arazi mülkiyeti kendilerine verilmektedir. 
Yalnız miktar beş yüz dönüme indiriliyor ve 
bedel takdir olunacak bedel değer paha ile öde
niyordu. Noksan olan ciheti babadan, dededen 
beri toprak üzerinde yerleşmiş bulunan toprak 
verilse işleyebilecek kudrette insanların vaziye
tini de derpiş etmek gerekti. Yapılan tadil ile 
bu cihet sağlanmış oldu. Nihayet 17 nci madde
deki hüküm bu haliyle de bir istisnadır. Bu 
maddenin tatbiki ortaya koyduğu şartların ger
çekleşmesine bağlıdır. Bu maddenin ihtiva etti
ği unsurların aleyhinde olduğu kadar lehinde de 
söylenebilecek çok söz vardır. Sırası gelince ko
nuşulacaktır. 

Arkadaşlarım; kanun tasarısı bazı arkadaş-
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larmıız tarafından bir toprak kamulaştırılması 
dâvası gibi ele alındı. Kamulaştırmanın şekli, 
miktarı ve kamulaştırma bedeli etarafında fi
kirler yürütülmesine sebep oldu. 

Toprağı olmıyanlara ve yetmiyenlere dağıtı
lacak arazi tasarısının 8 nci maddesinde yazılı 
olduğu üzere altı çeşittir. Devlete ait arazi da
ğıtılacaktır. Bir veya bir kaç köyün ihtiyacın
dan fazla olduğu tesbit olunan arazi dağıtılacak
tır. Sahibi bulunmayan arazi dağıtılacaktır. Dev
letçe kurutulan ve tabiî surette elde edilen ara
zi dağıtılacaktır. Bunlar arasında kamulaştırı-
iacak arazi de dağıtılacaktır. 

Arkadaşlarım; çiftçiyi topraklandırma tasa
rısı içtimai bir rahatsızlığın ameliyatla tedavisi
dir. Cemiyetin emniyeti, selâmeti refahı bakir 
mından bir kısım uzviyetin ağrı ve sızı duyması 
yapılan işin büyüklüğü karşısında tahammül 
edilebilecek geçici bir sıkıntıdır. 

Kanun tasarısı bugünkü haliyle de yarının 
Tüfkiyesinin temel direklerinden birisini teşkil 
edecektir. 

R. ERTEN (Mardin) - Arkadaşlar, ben
den evvel toprak tasarısı hakkında konuşan ar
kadaşlarımın hiçbirisinin bu tasarının esası aley
hinde lakırdı söylediğini işitmedim. Yani mem
lekette topraksız veyahut yeter topraklı olmı-
yan çiftçilerin mevcudiyeti hakkında hepimizin 
müttefik olduğu kanaatindeyim. Topraksızlık 
ne şekilde vücut bulur? Topraksızlık ancak nü
fusun kesafeti ve orada arazinin vaziyeti dola-
yısiyle toprak olmaz veya açılacak toprak bu
lunmaz, kurutulacak yer olmaz. Bu takdirde bu 
gibi topraklar hakkında yapılacak muamele baş
ka bir hükme ve esasa ve başka bir tedbirin 
alınmasına dayanır veyahut Devlete ait büyük 
arazi vardır. Büyük veya orta mülkiyet çoğal
mıştır. Binaenaleyh buradaki topraksızlara top
rak vermek için alınması lâzımgelen tedbir baş
ka olur. Bugün huzurunuza sunulan tasarının 
derpiş ettiği nokta bu ikinci kısımdır. Yani 
mülkiyetin tarzı tevezzüü dolayısiyle bir kısım 
vatandaşların topraksız kalmaları veya yeter 
toprağa malik bulunmamaları meselesidir.. 

Şimdi bu tasarı konuşulduğu esnada esası
na itiraz etmiyen arkadaşlar yalnız bir kaç 
nokta üzerinde ehemmiyetle durdular. O da 
bu tasarı orta işletmelere meydan vermiyor; or
ta işletmeleri ortadan kaldırıyor. Arkadaşlar, 
orta işletmeler yeni tekniğin, ileriliğin alınma
sı, yayılması bakımından mutlaka çiftçilikte, 
memleket ziraatinde lâzım olan bir nevi işlet
medir. Bu işletmeyi ihmal etmek imkânı yoktur. 

Bu işletme tabiatiyle yeniliği, rizikoyu göze 
alarak derhal alır ve etrafına da yayar. İyiliği 
budur. Bu tasarı bunu kaldırıyor mu? Orta 
işletmeyi kaldırmaya matuf hiçbir hüküm yok
tur. Berakis orta işletmeyi temin eden hatta 
ortakçılığı da kabul eden hükümler vardır. Or

takçılık biliyorsunuz ki daima fakir olan, ser
mayesi az bulunan memleketlerin yaptığı bir 
nevi işletmedir ki her memleketin tatbik etmek 
istediği ve kabul etmek istediği iyi işletmeler
den değildir. Maalesef memleketimizde buna 
da bir zaman için yer vermek mecburiyeti ol
duğundan dolayı ortakçılık mefhumunu veya
hut kiracılık mefhumunu kaldıran hiçbir hü
küm yoktur. Kiracılık bahusus hükmine uzun 
senelere matuf olmuş olursa bir çok memleket
lerde olduğu gibi bizde de zaruret halinde 
makbul ve muteber olması icap eden bir nevi 
işletmedir. Bu orta işletmenin yanında Türk 
Milletinin esasını teşkil eden ve kendisine efen
dimiz dediğimiz köylünün, çiftçinin de toprak
sız kalmamasını veyahut çiftçi ailesinin geçi
mini »ve efradının iş kuvvetinden faydalanması
nı temin edecek şekilde kendisine toprak veril
mesini sağlamayı da unutmamalıdır. Arkadaş
lar, ekseriyetimizin köylüyü, çiftçiyi teşkil 
ettiğine ve bu esasın, kuvvetli ve derinliğe gi
den kökünün sağlam bir temele dayanması ve 
ona göre fışkırıp yayılması matlup olduğuna gö
re, küçük, yani köylü işletmesinin memleke
timizde çoğalması, yayılması iktisaden ve si-
yaseten ve savunluk bakımından herhalde Türk 
camiasının istediği ve arzu ettiği ve yüksek 
heyetinizin de bir an evvel bunun tahakkuku 
için çalıştığı bir mevzudur; şu takdirde, yal
nız arkadaşların itiraz ettiği yani üzerinde 
durduğu diğer bir mesele kalıyor ki, o da zor 
alım meselesi hissini veren intihalardır. 

Arkadaşlar, Anayasamızın 74 ncü madde
sinde kamu faydasına değerli olduğu usulüne 
göre anlaşıldıktan ve Kamulaştırıldıktan sonra 
peşin ve değer pahası verilmeden hiç bir mal 
alınmaz dendikten sonra ikinci fıkrasında çift
çiyi topraklandırmak ve ormanı Devlet idaresi 
altına almak için icabeden istimlâk bedel ve te
diye şartları özel kanunlarla tesbit edilir den
diğine göre Anayasamız çiftçiyi topraklandır
mak için kamu faydasını kendi zatında tesbit 
etmiş oluyor ve bedel ve tediye şartlarını da 
bu özel kanunla biz müzakere etmiş oluyoruz. 

Dünyanın hiç bir tarafında gerek toprak 
İslâhatı ve gerekse zirai ıslâhat yapıldığı za
manlarda peşin para vermek meselesi mevzuu-
bahis olmamıştır. Nitekim Anayasamız da bu
nu sağlıyor ve bunu ilham ediyor. Bir millet
ten maada diğerlerinin hepsi değer paha değil, 
değer pahanın altındaki miktarı veya bu ta
sanda mevcut olan tahvilâtı vermekte veyahut 
kısmen nakit olarak ödenmektedir. Tabiî bun
ların hepsi milletlerin, devletlerin, hükümetle
rin varlı,ma göre değişen mevzulardır ve dik
kat edilecek olursa verdikleri tahvilâtın faiz nis
petinde % 6, 6,5 u geçmez ve bir çoklarında 
da müddet 30 senedir. Halbuki tasarıda bu 
faiz nispeti yüzde 4, müddet de 20 senedir. 
Şimdi her iki hususta da ya 17 nci maddeye 
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veyahut da 21 nci maddeye temas ediliyor. He
yeti umumiyesi esas itibariyle kabul edilip yal
nız 17 nci ve 21 nci maddeler üzerinde durul
duğuna nazaran müzakere kâfi görülerek mad
delere geçilmesini ve 17 nci ve 21 nic maddeler 
geldiği zaman o vakit meselenin üzerinde du
rulması ve tabiîdir ki yüksek heyetinizin ve
receği karar en doğru ve en isabetlisi olacak
tır. Onun için bu suretle bir an evvel bitirilip 
millete ve bu tasarının kesbi kanuniyet etmesi
ni bekliyen köylülere ve çiftçilere, yakın za
manda, hediye edilmesini arz ve teklif ederim. 
Bir de önerge veriyorum. 

E. SAZAK (Eskişehir) — Bendeniz geçenki 
mâruzâtımda bazı esasları tamamlayamamışım, 
onu itmam için huzuru âlinize geldim. 

Memleketimizin bugünkü vaziyetini ele alınca 
dünyanın hiç bir yerine benzemeyen bir vaziyet 
vardır. Biraz alafranga konuşayım. Kendi ken
dine sosyalize olmuştur. (Gülüşmeler). 

Bizde toprakssız adam. nispeti dünyanm hiç 
bir yeri ile kıyas kabul etmez derecededir. Bazı 
memleketlerde •% 40 dır, 50 - 60 dır. Bizdeki nis
peti, istatistikler % 70 gösterirse ben fazla oldu
ğuna kaniim. Çünkü bizde de memurların bile 
az çok toprakla alâkası vardır. Bakıyorum vazi
yet böyle olunca bu işe nereden başlamak lâzım? 
OKanun yapalım, fazla toprağı alalım, Meclisi 
Âli sahibinin elinde 10 dönüm kalsın derse yine 
haktır, doğrudur. Fakat katı olarak, emniyet 
vererek kimin elinde ne kalacaksa o bilinsin ve 
sahibi ona göre emek, para sarf etsin amma arka
daşlar, memleketi şöyle ciddi bir temaşa edince; 
biz bugün topraksız deyince istanbul boğasın
dan tutun Hopaya kadar ve Kastamonu gibi 
memleketimizin topraksız olan en mühim yerle
rine el süremiyeceğiz. Bir şey yapıyoruz deme
nin mânası yoktur. Asıl topraksız olan bu yer
lere selâm veremiyoruz. Gene memleketimizin 
bir kısmında az topraklı insanlar bulunacaktır. 
Bize hazin gelen manzara, kurulmuş düzenli iş
leyen yerin bozulmasıdır. Evet bazı az toprak
lılara toprak verilmek lâzımdır. Ben Eskişehiri 
huzuru âlinizde arzedeyim. Geçen gün civar köy
lüler de gelmişti, toplandık, konuştuk. Eskişehir-
de 200 bine yakın nüfusun 35 bin kadarı dağ 
köylüleri, topraksız veya az bir toprağı bulunan 
köylülerdir. Mevcudu ancak 10 kadar olan ve 
4 - 5 bin dönüm kadar arazisi bulunan, büyü' 
çiftçi dediğimiz arazi işletenlerin arazisini tama
men ellerinden alıp topraksızlara verdiğimiz va
kit, bin kişiye bir az yardım etmiş olabileceğiz, 
geriye kalan 34 bin kişi olduğu yerde eski ha
linde kalmaktadır. 

Bu bin nüfus için, memleketin umumî istih
sali noktai nazarından, beş on orta işletmelerin 
ve orta işletmecilik yapan çiftçilerin işini boz
makla, memleket namu hesabına, hatta bizzat 

. toprak verdiklerimizin hesabına, bir menfa
at ve kâr varmı diye düşündüm. Hatta hissî 

| olmayayım diye de kendimi zorladım ve nef-
i sime ciddi hitap ettim, fakat bir şey yok. Si-

vas'tan tutunuz, îzmir ve Adana'ya ininiz. 
I Ne Karadenize, ne daha cenuba selâm verebi-
I leceksin, nede cenubda boş yatan yerlere. Mera-
! leketi böyle vaveylaya verip şöyle yapacağım, 

böyle edeceğim diye umumî bir huzursuzluk ya-
I ratmanm yeri yoktur. Kanun yapalım, karar 

verelim, fakat katî nokta diye ölçüler kullana-
| hm. Emniyetsizlik havası yaratmadan kestirme 
I yoldan gidilmesi daha iyi olur. Bu işten anla-

mıyan arkadaşların kurma makina gibi bura
da konuşmalarını, memleket hesabına, ^ endiş ı 
ile karşılarım. 

Arkadaşlar, şimdi Orta Anadoludayız, es-
ki Meclis gibi İstanbul'da değiliz, kötü gördü
ğümüz yere kalkar gideriz. Acaba bugünkü 
varlık ne sakatlık yapmıştır, bunun neresi 
muhtacı İslahtır diye görmek için bir arabaya 
binip oraya gitmek kâfidir. 

Arkadaşlar, memleket için ne çıkarırsanız 
inşallah hayırlı olacaktır. Temennim budur. 
Yalnız şunu tekrar rica edeceğim: Meselâ bizim 
Devletimizin siyasi bünyesinde mühim bir mev
ki alan ve en genç ve iyi arkadaşlarımızı dahi 
içinde bulunduran Müstakil Grupun Şefi Ali 
Rana Bey dahi bu iş şöyle olsa dedi. Biz Ali 
Rana Beyden ikaz yapsın isterdik. Bu Meclisi 
Âlinin dikkatini gevşetecek şekilde, hakkı ara
yacak işlerde böyle müdahaleleri memleket için 
hayırlı mıdır"? Hakikaten uzak bir yerde deği
liz. Şuradan kalktık mı, nerededir bu zarar 
veren adamlar, nerededir vücudunu kaldırmak 
istediğimiz mendeburlar, sağda mıdır, solda-
mıdır, istediğimiz zaman görürüz. 

Bilmeden de memlekette muhakkak bir sar
sıntı ve emniyetsizlik, bilmem ne, ve değişik
lik yaratacak olan bir şeyi de bilmeden insan 
nasıl söyler? Bir tanesi çıksın da; şu iş böyle
dir, falan iş zararlıdır, ben onu alıp falanın 
yerine koyacağım desin. 

Efendim, arkadaşlarımın kanaati arina, fi
kirlerine hürmet ederim. Benden de hiç hür
metsizlik beklenmesin. Ancak vaziyet te gayet 
açıktır. İnsan, falan köye gittim, şu tedki-
katı yaptım, falan şey böyledir diye müsbet 
bir şey söyler. Yok. Memlekette ele alacağı
mız şey bu değildir arkadaşlar. Ben de tekrar 
temenni ederim, burada çıkacak olan karar 
memleket için hayırlı olsun. Bizim memlekette 
ameli işler yapmalı idik arkadaşlar, bizim çift
çiyi yarım kilo süt vermeyen koyunun yerine 
üç kilo süt veren damızlık koyun mu verdik? 
On kilo süt veren bir inek damızlığımı verdiniz, 
köylünün tarlasını selden mi kurtardınız, şu 
köye gübre mi verdiniz? Ne bileyim, şu köye, 
senin şurada bir ulu dere var, oraya ceviz dik 
falan mı dedik ? Bu sabah geldim, Allah gös-

I termesin, bir hafta daha yağmur yağmazsa va-
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ziyet fena. Bunu sulayamıyoruz birader. Ya
ni hüsnü niyetten başka bir şey diyemem. Fa
kat samimi olarak ifade ederim ki bihnemezlik 
mahsulüdür bu inad. 

Hasta idim, çıkmıyacaktım, eğer vebal 
gördüğüm için tekrar kürsüye geldim. Köye 
gittim, yanıma geldiler. Ziraat Bankası kefa
leti müteselsile ile çiftçiye para veriyordu, onu 
da kesmiş. Bunun üzerine bakkal da çakkal da 
emniyeti kesmişler. Ne bileyim bir tedbir alı
nınca, ona mukabil diğer bir tedbirin alınma
sı lâzımdır. 

Arkadaşlar, çok hastayız. Anıma 3 - 5 sene
dir bu şey havası içinde, ne diyeyim ona, toprak 
ıslâh ediyoruz, yaratıyoruz, şunu yapıyoruz, 
bunu yapıyoruz, diye böyle büyük inkilâplar, 
büyük fedakârlıklar, kahramanlıklar icadederek, 
eskiden mera hakkında köylerde bir düzen var
dı, köylerdeki bu düzeni de bozduk. Aslı iyi olan 
Orman Kanonunda, bunun neresini koruyalım, 
neresi ormanla yaşar diye düşünmeden, ormanı 
muhafaza etmek. lâzımdır, gelecek nesillere çöl 
halinde bir vatan bırakmıyalım diye kafa yorma
dan, emek çekmeden; nerede keçi olur, nerede ko
yun ölür diye düşünmeden bir şeyler yaptık. 
Arkadaşlar, yarın süt bulunmazsa, yarın et bu
lunmazsa etin okkası 10 liraya satılırsa, bunun 
vebalini ben neden çekeyim? Ben de hiç olmazsa 
rahat rahat öleyim, öbür tarafa rahat gideyim. 

Sonra mera diye bir şey yoktur bu kanunda. 
Anadolu'nun şu yayla kısmı ,arkadaşlar Allah 
etmesin, 10 gün yağmur yağmasın tamamen mah
volur. Benim gördüğüm şuradan Eskişehir'e 
kadardır, Başka yerleri bilmiyorum. Böyle fe
lâket zamanlarında, elinde hayvanları olan ve 
bir köyde 10, 20, 50 ne kadar hayvan varsa, olan 
olmıyana biribirine yardımlaşa yaşarlar. Arka
daşlar, Türk Milleti bildiğiniz insanlar gibi de
ğildir. Bir zamanlar kurak bir sene idi, bizim 
pahıl bir adamımız vardı, vermiyor dediler, biz 
verdik falan. Sonra gittik ambarını açtık ve bak
tık hiç bir şey yok. Olunca mutlaka yardım ya
parlar. Binaenaleyh, herkes kendi mesleki dı
şında bir işi bilmesi ve yapması da kolay değil
dir, zordur, amma bu öyle bir zelzeledir ki, Er
zincan gibi bir muhitte değil, orada oldu geçti, bu 
bütün Türkiyenin bir zelzelesidir. Emniyeti ke
ser çalışmada umumî bir aksaklık yapar. 

Fazla maruzatta bulunmıyacağım. Amma 
nıer'a diye bir şey yoktur, bu tasarıda. Baytar 
Umum Müdürlüğünden sordum. Yahu böyle bir 
kanundan haberiniz var mı, mer'a hakkında müs-
bet menfi ne düşünceniz var? dedim. Hayvanlar 
hakkında bu tasarıda hiç. bir hüküm olmıyacak 
mı? Bu memlekette hayvana lüzum yok mu? de
dim. Cevap olarak, böyle bir kanundan haberi
miz yok dediler. 

Arkadaşlar en iyi şeyin dahi âkibeti görülme-

I den ve bilinmeden yapıldımr akibeti kötü olur. 
Tekrar ediyorum, Inşaallah memleket hakkında 
hayırlı olur. 

*H. MENTEŞE (izmir) — Bir söz verir mi
siniz, takrir takdim etmiştim. 

BAŞKAN — Söz kaydediyorum. 
H. MENTEŞE (izmir) — Takririm okunma

dan evvel birkaç cümle arzetmek isterim. 
BAŞKAN —• Takririniz okunduğu zaman 

söylersiniz. 
BAŞKAN — 15 arkadaş daha söz almaştır. 

Ali Rıza Erten arkadaşımız görüşmenin yeterliği 
hakkında bir önerge verdi. (Hayır sesleri). 

M. ÖKMEN (Ankara) — Kifayet aleyhinde 
söyl iveceğim. 

BAŞKAN — önergeyi okutayım sonra. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözlü olarak ta arzettiğim gibi görüşmenin 

yeterliğini ve maddelere geçilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Mardin 
R. Erten 

M. ÖKMEN (Ankara) — Kifayet takriri 
aleyhinde bulunacağım, mevzuu üç buçuk ay 
encümen görüşmüştür. Meclis, dört gözle bek
lediği kanunu üç gündür müzakere etmektedir, 
hakikat, Büyük Millet Meclisinin hakikî his
siyatı ancak bütün arkadaşları dinledikten son
ra belli olacaktır. (Bravo sesleri). Nitekim bir 
iki gazetede gördüm. Büyük Meclisin hissiyatı 
bir kaç arkadaşın bir, iki fikri alınarak çok 
yanlış bir şekilde efkârı umumiyeye aksettiril
miştir. Hakikat böyle değildir, dâvası olan söz 
sahibi arkadaşlar vardır, konuşacağız. (Doğru 
sesleri). Rica ederim, takriri geri alsınlar. 

BAŞKAN — Oya sunmak üzere önergeyi 
tekrar okutuyorum. 

(Önerge tekrar okundu). 
BAŞKAN — Görüşmenin yeterliğini yüksek 

oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Etmiyen-
ler... Görüşmeğe devam ediyoruz. 

I H. ŞARLAN (Ordu) — Sayın arkadaşlar, 
dün sıramı savmış ve maruzatta bulunmuştur. 
Şimdi yüksek huzurunuzu bir kaç dakika daha 
işgal etmemin sebebi, Emin Erişirgil arkada
şımızın dünkü beyanatım hakkındaki mütalâa
larını tashih etmek esasından mülhemdir. Sa
yın arkadaşımız beyanatta bulunurlarken ancak 

i mâruzâtımdan iki noktayi dinleyebilmişler ve 
üçüncüsünü de bugün üzülerek gazete de gör
müşler. Hatırlarsınız ki, dünkü mâruzâtım 
arasında; köylüyü kalkındırma dâvasının çok 
mühim bir meselesi üzerinde durmakta olduğu
muzu ve bunun da Devletin milyonlarını alan bir 
iş olduğunu ve bu bakımdan da ehemmiyet ve 
kiymetini tebarüz ettirmiştim. Kısaca mâruzâ
tım bundan ibarettir. 

I İkincisi de kanun tasarısında kamulaştırılan 
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arazinin tâbi olacağı külfet ve binnetice ka
mulaştırmaya ihtiyacı olmadığı hakkında ta
sarıdaki dilekçenin ifade ettiği mana bakımın
dan kanunda yazılı olacak kayıtlar ve tahdit
ler dairesinde, yani orta çiftçi ve küçük çiftçi 
için tesbit edilecek miktardan sonraki arazinin 
ayni şartları haiz olan vatandaşlara arazi sa
hipleri tarafından satılması yoliyle bu işin 
önlenmesi imkânı olcağı noktasını belirtmiştim. 

Üçüncüsü de, bedel meselesine temas etmiş, 
bizdeki hukuk sistemlerine göre bu bedelin ha
kikî bedel olması lüzumunu kaydetmiştim. 

Sayın arkadaşlar, belki sayın Emin Brişirgil 
arkadaşımızın beyanatını gazete yanlış aksettirmiş-
tir. Fakat bu bendenizi üzmüştür. Gazete bu 
beyanatı şu şekilde yazıyor: (Köylüyü okutma
ya doğru gidiyorsunuz, köyde mektep açıyor
sunuz, köyde düşünme kabiliyetini geliştiriyor
sunuz. Bunu yaparken zamanı değildir demek, 
yakın bir tehlikeye göz yummak demektir. 
Bendeniz köylüye doğru okutma sahasında atıl
mış olan adımın zamanı gelmediğini söyleme
dim. Yüksek Heyetiniz de dün söylenen bu söz
leri gayet iyi bilir. Ben millî eğitime verilen 
değer ve kıymet gibi bu işe de milyonlarca kıy
met verilmesi lüzumuna işaret etmiştim. Bu 
zan altında, yani yüksek Mealisin millî eğitim 
hakkındaki inancına sizin gibi iştirak etmiş bir 
arkadaşın mânâsız yere bu iştirak haricinde 
kalmak töhmeti altında kalması elbette doğru 
olmaz. Onun için huzurunuzu işgal etmiş bulu
nuyorum. 

R. VARDAR (Zonguldak) — Zabıtta doğru
su vardır. 

H. ŞARLAN (Devamla) — Sonra sayın arka
daşım, gene ifadelerinde, bence yapılacak şjey 
Hükümete cesaret vermek ve onu teşci etmek, çok 
ağır yük yükleniyorsun, seni tebrik ederim, ce
saretle bu işi başar demek, hepimizin borcudur, 
ondan yardımınızı esirgememeliyiz, buyurdular. 
Buna da cevap arzedeyim: Bizim bizliğimizin ica
bı olan Devlet, Hükümet hep bu çatı altında te
şekkül etmiş bir vahdettir. Binaenaleyh aramız
da vekâlet ve Hükümet vazifesini gören arka
daşlarımızın, işte muvaffakiyeti başarması ye sağ
laması, gene bu Hükümetin vazifesidir. Binaen
aleyh bazı arkadaşlar bunu teşci etmek, bunu te
min etmek için çalışırlarsa biz de bunun hari
cinde mi kalırız? ve sonra şu ifadeye göre burada 
yüksek Meclise bir tasarı ile gelen Hükümetin 
tasarısını bilâkayduşart kabul etmek mi, yoksa 
onunla beraber şurada çok samimi, çok ciddi ve 
bilgilerimize temas eden mevzularda âzami dikkat 
ve itina ile müzakere ve münakaşaya ve en ni
hayet varılacak karar üzerinde, kanaat üze
rinde durmak vazifemizdir. Biz de işte bu va
zifemizi yaptığımıza kaniiz. Münakaşa ve mü
zakere edeceğiz, Yüksek Heyetin kararına ikti
ran eden en son şekil, memleketin saadet ve selâ

metine uygun olduğuna kani olacağız, iman 
edeceğiz. Amma bu işe varmak için şimdi müza
kere mevkiindeyiz. Bu müzakere esnasında mü
talâa beyan ederken, Hükümeti teşci etmiyor
sunuz, cesaret vermiyorsunuz demeğe ve bende
nizi bu zan altında bulundurmağa zannederim
in arkadaşımızın hakkı yoktur. 

Arkadaşlar; tasarı hakkındaki fikirlerimi ar-
zederken kamulaştırmanın külfetinden kaçınmak 
üzere arazi sahiplerinin arazilerini satması lüzu
muna inanarak arzetmiştim. Bu fikrim arkada
şım tarafından beğenilmiyebilir. Fakat bende
niz fikrimi, şimdi, tasarıdaki bir maddeye isti-
nadederek daha ziyade İsrarla arzedeceşim. 

Komisyonda tasarı müzakere edilirken şu 
arada arazisini satan, kamulaştırma haricinde 
bırakmaya muvaffak olan vatandaşların arazisine 
ne türlü muamele yapılacağı, Komisyon arkadaş
ları arasında haylıca münakaşa ve müzakere mev
zuu oldu. En nihayeti bunun arzedeceği müşki-
lât ve ihtiyaç bakımından bir madde konulması 
suretiyle faydalı olmayacağı kanaati hâsıl ol
muştur ki, 14 neü. maddenin son fıkrasında, yani 
(E) fıkrasında, bu gibi şahıslara müsaade edil
miştir. Yani 1944 Ekim ayından sonra kamulaş
tırma miktarının üstünde arazisini satanlar, eğer 
bunu bir muvazaa sebebiyle satmamışlarsa, yani 
oraya, buraya kaçırmamışlarsa, bizzat kendileri 
işletiyorsa bu tasarrufa bu fıkra müsaade ediyor. 
Bu fıkra müslaade edince ve bu kanun bütün vilâ
yetlerde tatbik edilinceye kadar herkes mülkünü 
satmaya salahiyetli olunca hiç şüphesiz ki, orta 
arazi sahibi olacak olanlar ve küçük arazi sahibi 
olacak olanlar kanunda yazılı olan miktarı göz-
önüne alarak fazlasını diledikleri gibi satabilirler. 
Kanun buna müsaade etmiştir. Benim de zaten 
müsaade ettiğim bu mevzudur. Yalnız kanunun 
maddesini, başka yerlerde kamulaştırma gibi kül
fetli işlere gitmemek için bir fikir olarak ortaya 
arzettim. 

Tasanvi istinadı den bir fikir değişikliği an
cak kabili münakaşa olur. Yoksa bendeniziıj bu 
husustaki fikrimi, arkadaşım mazur görsünler, 
münevverlerin bu şekilde beyanatı doğru değil
dir şeklinde tarif ve izahlarından da doğruisp 
üzüldüm. 

Üçüncüsü bedel meselesi: Ben evvel ve ahir 
arzettiğim bedel meselesini hakikatte başka türlü 
düşünmekliğime imkân yoktur. Onun yanlışlığını 
iddia etmesd, hukukça yanlıştırdır demesi, kâfi 
değildir nazariyenin doğrusunu huzurunuzda söy
lemediler. Ben yine ayni şeyde İsrar ediyorum. 
Bedel bizim hukuk sistemlerimize göre hakikî 
bedeldir. Ama bu Devletin, bu milletin bu ka
dar çok parayı derleyip toplayıp vermesi imkânı 
var mı, yok mu? Güç mü? Bunlar mevzuumuz dı
şındadır. Yalnız nazariyenin doğruluğunu bir 
daha tebarüz ettirmek için bir iki dakikanızı daha 
rica ediyorum .Kış tatilinde Hükümetin getir
diği tasarı dağıtılırken Parti Gurupunun Ko-
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{misyonunun da tasarıya benzer bir şeyi daha da
ğıtılmıştı. Bendeniz, onu tasan zannettim ve 
asıl tasarıyı bulamadığım için onu uzun boylu 
tetkik ettim. Orada 38 nci maddede şöyle bir fık
ra vardı. îskân veya tevzi için istimlâk edilecek 
topraklara verilecek kıymetler 1914 yılı vergi 
veya tapu kıymetlerinin 4 katıdır. Bu kaydı gö
rünce; kendi muhitime göre bir hesap yaptım. 
Yüksek Meclis şu kaydı kabul ederse, bildiğim, 
tanıdığım bir çok arazi, 10 000 veya 20 000 lira 
değerinde olan bu arazinin kamulaştırılmak su
reti ile bedeli 25 - 30 liradan ibaret olacaktır. 
Tevahhuş ettim, besbelli Mecliste bu, kabul edil
mez dedim. Çünkü 1914 senesi, Birinci Cihan 
harbinin ilk senesinde o vakit tahrir de edilme
miş, binaenaleyh kamulaştırırken 1914 senesinin 
vergi kaydini istimlâk bedeli olarak verip bir 
vatandaşın elinden arazisini almak, o araziyi be

delsiz almaktan ibaret olacaktır. Bu tevahhuşu
mu saklaya saklaya Yüksek Meclisin komisyon
ları müzakerelerine iştirak edince işin 1944 e 
kadar çıkarıldığını gördüm. Şimdi arkadaşlar 
1914 ü muvafık görmiyen yine Hükümettir. Bu
nu biraz daha arttırmak istiyen yine Hükümet
tir, Ve bu artırma ile bir vatandaşın toprağını 
kamulaştırma zarureti karşısında, vermekle mü
kellef olduğu paranın hakikî bedel olduğunu be
nim gibi, sizin gibi bilen yine Hükümettir. Am
ma imkânsızlık karşısında şu ^miktarı teklif edi
yor. Şimdi bu iki görüşü ve kendi kanaatimi 
Yüksek Huzurunuzda arzederken bu kanaati ni
ye arzettim diye bunu münevverlere yakıştırma
mak gibi bir zan altında asla yaşamak istemem. 
îşte hakikî bedeli vermek ihtiyacını hissederek 
arzetmek istedim ki, istimlâke mahal kalmadan 
vatandaş kendi arazisini dilediği bedelle ve ka
nundaki kayıtlar ve tahditlerle satabilsin. Bina
enaleyh arkadaşımın hakkımda bir sui zannı ol
duğunu bilmiyorum. Fakat... 

E. ERÎŞİRGÎL (Zonguldak) — Ben böyle 
söylemedim ve sizi katiyen muhatap görmedim. 
Sui tefehhüm \ ardır. 

H. ŞAHLAN (Ordu) — Mesele yok o halde, 
zaten üç mesele vardır ki onları ben arzetti-
îrim için beni muhatap addettiklerini sanıyorum. 
Madamki bana söylememişler mesele yoktur. 

A. TÎRÎDO&LU (Kütahya) — Sayın arka
daşlar, aylardaııberi komisyonda ve bir kaç top
lantımızda da bütün millet muvacehesinde ko
nuşulan Toprak Kanunu tasarısı hiç şüphe yok
tur ki inkılâp kanunlarımızın en önemlilerin
den biridir. Bu kanunun önemini bilhassa Cum
huriyet Halk Partisinin üyeleri ve milletvekil
leri olarak bütün millet huzurunda tebarüz etr 
t irmek için, bu kanun buraya nasıl ve niçin 
geldiğini müsaadenizle beraberce mütalâa edelim. 

Sayın arkadaşlar, hepiniz takdir edersiniz ki 
Türk inkılâbı ve Cumhuriyet Halk Partisi bü
tün tarihi boyunca hiçbir yabancı sistem ve 
ideolojiden istiane ederek şekilleşmemiştir. Top

rak Kanunu ne sağdan ve ne de soldan istiane 
edilerek huzurunuza gelmiş değildir. Bu kanun 
Ebedî Şef Atatürk'ten başlayarak, Millî Şef 
tnönü tarafından ve gelmiş geçmiş başbakanla
rımız tarafından Cumhuriyet Halk Partisinin 
Büyük Kurultayları, tarafından muhtelif vesi
lelerle «Türk köylüsü efendimvzdir, onu toprak 
sahibi edeceğiz» diyerek bu milletin büyük bir 
kısmına açıkça vâdedilmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, her Parti Kurultayında toprak 
dâvası, toprak meselesi programlarımızda en 
önde yer almıştır. Bundan başka Atatürk ve 
Millî Şef bizden evvel geçmiş Meclislere ve bize 
her sene Şefler Meclisi açış nutuklarında bu 
kanunun çıkarılmasını tavsiye etmişler ve o 
Meclisler de bu konuyu alkışlarla tasvip etmiş
lerdir. 

Arkadaşlar, büyük inkılâp kanunları takdir 
buyurursunuz ki, hiçbir zaman apaçık ortaya 
atılmadan ve onun yüzüne korkmadan bakılma
dan çıkmalarına imkân yoktur. înkılâp kanun
ları takdir edersiniz ki, basit formüllerle veya
hut formalitelerle cürütülemez. Bu kanunun 
gerek Karışık Komisyonda konuşulduğu sıralar
da ve gerek yüksek huzurunuza sunuluşundan-
beri apaçık iki ana zihniyetin çarpıştığı görül
mektedir. 

Arkadaşlar, birinci zihniyet : Toprak mül
kiyetinde statükoyu olduğu gibi muhafaza et
mek ve Devletin düzeni iyeceği bütün nimetler
den istifade etmek. Tabiatiyle bu şekilde zen
ginleşmesi neticesinde gerek ortakçı, gerek ken
di ailesinin refaha kavuşacağını iddia eden bir 
zihniyettir. Bu arkadaşların bu fikirlerine hür
met ederim. Ancak muayyen bir zihniyeti tem
sil etliklerini kabul buyursunlar. 

Arkadaşlar, ikinci zihniyet : 4 500 vatanda
şın 4 500 çiftliğini orada amele yancı olarak 
- muhtelif yerlerde daha başka adlarla - başkası
nın mülkünde çalışanları, toprağa fiilen sahip 
kılmak ve Devletin düzeni iyeceği krediyi fiilen 
kendilerine maletmektir. Arkadaşlar, ben bu zih
niyeti müdafaa edenlerdenim. 

Saym Sazak arkadaşımız kurulmuş makine
ler diye biraz evvel, belki bu zihniyeti müdafaa 
edenler için iyma ettiler. Fakat Emin Sazak ar
kadaşım da durmadan birinci zihniyeti tahrik 
ederek o makineyi kurmaktadır arkadaşlar. Çün
kü bu zihniyet, Atatürk tarafından, înönü ta
rafından, 15 seuedenberi, her Başkanm Meclis 
açılış nutuklarında, Kurultaylarda, Parti pro
gramlarında millete vâdedilen ve nihayet bu mil
letin bakası için inandığım bir zihniyet olduğun
dan buna taraftarım.-

Arkadaşlar, geçen devredeki Parti programı
mızın 35 nci maddesini aynen okuyorum, bakı
nız ne diyor : 

35 nci madde — Her Türk çiftçisini kâfi 
toprak sahibi etmek Partimizin güttüğü ana 
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payelerden bîridir. Topraksız çiftçiye toprak 
dağıtmak için huhusî istimlâk kanunları çıkar
mak lâzımdır. 

Bu mevzuun ruhunu aynen bu Kurultaydan 
geçen 36 ncı madde aynen alınmıştır. 

Bu kanun arkadaşlar, bilirsiniz ki, Cumhu
riyet Halk Partisinin kurulmasiyle rejimimi
zin teessüs etmesiyle başlıyan bir mevzuudur. 

R. KAPLAN (Maraş) — Nazilikten sonra 
mı? 

A. TÎRÎDOĞLU (Devamla) — Nazilik olma
dığını Atatürk'ün bir sözü ile şimdi isbat ede
ceğim huzurunuzda. 

1. XI.-1936 Atatürk'ün nutku: Toprak 
Kanununun bir neticeye varılmasını Kamutayın 
yüksek hizmetinden beklerim. Her Türk çiftçi 
ailesinin geçinecek ve çalışacak toprağa malik 
olması behemehal lâzımdır. Vatanın sağlam 
temeli ve imarı bu esastadır. 

Atatürk'ün 1937 deki açılış nutku: Millî 
ekonominin temeli ziraattir. Bunun içindir ki 
ziraatte kalkınmaya büyük önem vermekteyiz 
Köylere kadar yapılacak programlı ve pratik 
çalışmalar bu maksada erişmeyi kolaylaştıracak. 
Bir defa memlekette topraksız çiftçi bırakmama
lıdır. Bundan daha önemli olam ise, bir çift
çi ailesini geçindirebilecek toprağın hiç bir se
bep ve suretle bölünmez bir mahiyet almasıdır. 

Arkadaşlar; Atatürk'ün muhtelif nutukla
rında bunları bulmak mümkündür. 

Millî Şef İnönü 1 . Tl . 1944 tarihindeki ye
dinci devrenin açılış nutkunda «Eğer kuvvetle 
ümid ettiğim gibi bu sene Toprak Kanunu çı
karırsak, ziraat halamından büyük neticeler 
verecek-ve içtimaî bünyemizin esas bir meselesi 
olan dâvayı, temel bir tedbire bağlamış ola
cağız.» 

Şu halde Atatürk'ün İnönü'nün ağzından 
ve nihayet Partimizin ağzından 20 milyondan 
J5 milyonu, çiftçi olan Türk Milletine vade-
dilmiş olan bu kanunun behemehal çıkması, 
O. H. Partisinin yemin etmiş üyeleri ve Millet
vekilleri olarak bizlere borçtur. 

Arkadaşlar, bazı hatip arkadaşlar, kanu
nun hukukî ve nazarî cihetine temas ettiler. 
Bu arkadaşlardan bazılarr ile hukukî anlayış
ta bir farkmiTZ olduğuna kaniim. Ben de, bir 
hukukçu olarak arzederim ki, bu günkü mo
dern hukuk telakkileri hiç bir zaman klasik ro
ma hukuku telakkisi değild'r. Hukuk eskiden 
olduğu gibi hadisatı gemlemez, bilakis hadi-
satı anarşiden kurtarmak için onun hemen ar
kasından yürüyen ve onu tanzim eden bir nizam
lar heyeti mecmuasıdır. Esasen bugünkü bü
kük telâkkisi etek çeken bir mevzu değildir, tan
zim eden, bir müessesedir. 

Arkadaşlar, ie muhaceretten bahsettiler. 
Bu arkadaşlara göre. filan çiftlikteki aileleri 
Harran veya Muş ovasına hali araziye götür
melidir. Bunun tatbik kabiliyetini, bu kanu

nun tatbik kabiliyetini görmiyen arkadaşlara 
ellerini vicdanlarına koyarak düşünmelerini ve 
hükümlerini vermelerini yine kendilerine bıra
kıyorum ve onlara sorarım: bunun bir kolay 
tarafı daha vardır. Eldeki istatistiklere göre 
büvük toprak sahipleri 4500 dür bunların elle
rinde sermayeleri ve kafalarında bilgileri muhak
kak vardır. Çünkü kendilerini cok güzel mü
dafaa ediyorlar, toprak verilecek vatandaşlar 
yerine bu 4500 vatandaşı Muş ovasında ellerin
den aldığımız toprak kadar oradan toprak ver
mek suretiyle oraya göndermek için her han
gi yeni bir madde imal etmek ikânlarım Yük
sek Heyetiniz maliktir. 

Tasavvur edersiniz ki, milyonlarca ailevi 
Mro orava götürülmekten toprağa asîk olan bu 
4500 kişiyi orava götürmek cok daha kuvveti 
ve cok daha kolay olur. (Konuşmalar) 

Arkadaşlar bazı arkadaşlarım bu kanunla 
mülkiyet emnıvetine halel geldiğini ifa^e et
tiler. Bendeniz ayni fikirde değilim. 4500 va
tandaş tarafından müdafa edilen bir mülkiyeti
mi. beninize sorarım? Bu mülkiyeti mî daha 
kuvvetli müdafaa edilir? Yoksa, yarın sahip 
olacağı topraklar üzerindeki milyonlarca, aile
nin mevcudiyeti ile müdafaa edilen bir toprak 
rm daha iyi müdafaa edilir. Şüphe yok ki ikin
cisi daha çok emniyetle müdafaa edilen bîr 
keyfiyettir. 

Arkadaşlar. Atatürk'ten beri bindiklerimi
zin. Partimizin. Kurul tavların üzerinde dur
duğu ve nihayet Büyük Millet Meclisi tarafın
dan daima durulan ve vadedilen ve açıkça ifa
de edilmiş olan bir dâvavr 15 milyon çiftçi va
tandaş gözlerini buraya dikmiş olarak vereceği
miz karara bakmaktadır. (Alkışlar) 

H. TUOAÇ (Ağrı) —- Savrn arkadaşlarım: 
Yüksek Kamutayın günlerdenberî incelediği bu 
kanun tasarısının ben de memleket müdafaası 
bakımından, üzerinde biraz durmak istiyorum. 
"Fakat bu konnva girebilmek için tasarı hakkın
da. şimdiye kadar tebarüz etmiş olan esas fikir
lerin açtığı yollar üzerinde yürümeyi uygun bu
luyorum. 

Arkadaşlarımın sözleri iki kanaat üzerinde 
toplanmaktadır. Çok ekalliyette kalan bir fikir 
sn dur : Topraksız çiftçi durumu bir ıstırap teş
kil etmemektedir. Bazı bölgelerde toprak sıkın
tısı varsa, serbest satış suretiyle iş tanzim edile
bilir. Bu sebeple böyle şümullü ve bütün mem
leket ölçüsünde bîr kanuna lüzum yoktur. Esa
sen bütün topraksız çiftçileri de mahallinde top
rak sahibi yapmak imkânı yoktur. 

İkinci fikir sudur : Hükümetin teklifi esas 
itibariyle uygundur. Buna göre memlekette bü
yük bir topraksız çiftçi zümresi vardır ve bir 
tonrak reformu yapmak zaruridir. Benim fikir 
ve kanaatime göre de memlekette bir toprak me
selesi ve bir topraksız çiftçi dâvası vardrr. Hem 
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de sosyal bünyemizde zaaf teşkil edebilecek ma
hiyettedir. Nasıl olmasın ki bir tahafta toprak 
muayyen yerlerde, mahdut ellerde toplanmakta, 
Devletin kredi ve diğer yardımlarından da en 
çok bunlar faydalanmaktadır. Bunun yanıba-
şında çoluk çocuğu ile birlikte çalışan veya az 
topraklı bir kitle mevcuttur. Vakıa bu toprak
sız kitlenin tamamen mahallinde toprak sahibi 
olabileceklerine ben de kani değilim. Fakat bu 
tasan bu dâvayı halledecek olan teşebbüs silsi
lelerinin ana halkasıdır. İcabına göre başka 
kanunların meselâ bir İskân Kanununun bunu 
takip etmesi lâzımgeldiğine kaniim. 

Arkadaşlar; dünyada şahit olduğumuz çok 
derin sosyal değişmelerden ders almamız lâzmı-
gelir kanaatimdeyim. Bizzat memleketimizde 
dahi köylümüzü aydınlatmak için büyük kültü
rel adımlar atılmış bulunduğunu gözönünden 
uzaklaştırmamak icabeder. 

Arkadaşlar, eğer bugüne kadar köylümüz 
toprak meselesini bir dâva olarak ortaya alma
mış ise bunun hep böyle devam edip gideceğini 
kabul edemeyiz. Hele bugünden sonra, yani Hü
kümet topraksız çiftçiyi toprak sahibi yapmak 
için Yüksek Meclise bir kanun tasarısı getirdik
ten ve aylardanberi yapılan neşriyat yolu ile 
memleketin en uzak köşelerinde dahi akisler 
uyandırdıktan sonra artık «böyle bir şeye lüzum 
yoktur, bir toprak reformu yersizdir ve zaman
sızdır» diyebilmemizin ve muhal dahi olsa bu ta
sarıyı reddetmemizin memlekette husule getire
ceği derili akisleri hepimiz pekâlâ tahmin ede
biliriz. 

Millî birlik ve millî dayanışma konusunda 
uzağı gören ve hâdiselere takaddüm etmesini bi
len bir düşünce tarzı yerine menfaat esaslarına 
dayanan bir zihniyetin Kamutayımıza hâkim 
olabileceğine katiyen ihtimal veremem. Böyle 
bir halin "topraksız çiftçiyi menfi istikametlere 
sürükliyebileceğine bütün arkadaşlarım gibi ben 
de eminim. 

işte arkadaşlar, bu mülâhazar beni asıl mev-
zuuma getirmiş bulunuyor. Bir memleketin mü
dafaa kudreti ve kabiliyetinin tümü ve kökü, 
millî tesanüt ve millî birlik temeline dayanır. Bu 
sebepledir ki, her memleket bu ciheti birinci 
derecede gözönünde tutar ve bunu zâfa düşüre
bilecek prüzleri ve tezatları edadan kaldırmaya 
çalışır. 

Başka bir deyimle arzedeyim : Hasım bir 
memleket, herşeyden evvel karşı tarafta millî 
birlik ruhunu ve tesanüdü bozmaya uğraşır ve 
bunun için elverişli bulduğu her konudan ve 
bilhassa sosyal ve ekonomik düzensizliklerden fay
dalanmak ister. 

îşte muhterem arkadaşlar, bu kanun tasarısı, 
bizi şimdi böyle bir mesele ile yüzyüze getir
miştir. Bugün bariz bir tehlike şeklinde görün-
miyen, fakat yarmın çok önemli bir dâvası olan 
tapraksız çiftçi meselesini halletmek istiyor. Ya

ni içtimai bünyemizde gittikçe büyüyen tezat
ları ve büyük menfaat farklarını telife çalışarak 
millî biriğimiz için tehlike teşkil edebilecek hâ
diseleri öniemek amacını güdüyor. 

Bu gerçeğe dayanarak tereddütsüz diyebili
riz ki, tasarı memleket müdafaası dâvasına en 
büyük hizmeti sağlıyacak çok esaslı bir mahiyet 
taşımaktadır. 

Bence asıl dâva budur. Yani sosyal bir dâ
vanın iktisadi, hukuki ve malî yönlerden alınması 
gereken tedbirleri düşünmek ve teklif etmek Bü
yük Millet Meclisindeki uzman arkadaşlarımın 
işidir. ' . . ; , . . ; 'A: i i 

Hulâsa: Çok esaslı ve tahakkuku elzem olan 
bir dâva karşısındayız. Çiftçiyi topraksızlıktan 
kurtarmak ve onu bu memleketin toprağına da
ha kuvvetle bağlıyarak kendi yerine ve yurduna 
sahip hür vatandaş yapmak elzemdir. 

Atılan bu adımdan geri dönmek memleket 
müdafâası meselesinin dayandığı temeli sarsmak 
demektir. , 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Selâhattin Batu. 
S. BATU (Çanakkale) — Muhterem arka

daşlar; müzakere ettiğimiz Toprak kanununun 
ne gibi gayeleri istihdaf ettiği, ne gibi zaruret
lerin mahsulü olduğu, burada yapılan müzake
relerde etraflı bir şekilde açıklanmış bulunma
sıdır. Bu tasarı, gerek komisyonda, gerek Ka
mutayın Umumî Heyetinde günlerdenberi ehem
miyetle mütenasip bir şekilde müzakere edil
mektedir. Çünkü arkadaşlar; nüfusunun % 80 ni 
gibi bir ekseriyeti çiftçi, köylü olan bir memle
kette toprak kanununun esaslı bir şekilde gerek 
Kamutayda, gerek komisyonda tetkik edilmesi 
çok yerindedir. Ve Kamutayın sağduyusu bu 
yerinde alâkayı göstermiş bulunmaktadır. Bende
niz gerek komisyonda çalışan ve Kamutayda 
dikkat ve ilgi ile görüşmeleri takip eden bir ar
kadaşınız sıf atiyle bu kanunun heyeti umumiyesi 
hakkındaki noktai nazarımı burada belirtmeyi 
bir vazife saydım. Onun için arkadaşlarımın belirt
tiği bazı noktalan tekrar bile olsa bir iki dakika 
sabırlarını rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun memleketi
mizde toprak meseleleri ile ve zirai kalkınma ile 
ilgili bazı çok esaslı meseleleri halletmek zaru
retinden doğmuştur. Bu zaruretin neticesinde 
buraya gelmiştir. Bu itibarla yerinde ve lü-
7.urnlu bir kanundur. Bunun içindir ki, Cumhu
riyet rejimi kurulduğu günden beri Parti pro
gramları ve şeflerinin ağzından bu kanunun' 
biranevvel Kamutaya gelmesini her zaman di
lemiştir. 

Bilhassa Komisyonun verdiği şekil içinde 
bu tasarı en esaslı bazı dâvaları halletmektedir. 

Onlardan birincisi, arkadaşların üzerinde it
tifak ettikleri gibi, memlekette topraksız olan, 
az topraklı olan Büyük bir millet kalabalığım 
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topraklandırmak davasıdır. Bu, mevcut, im- I 
kânlar dâhilinde tahakkuk ettirilecektir. Haki
katen ecir vaziyetinde maddi olduğu kadar ru
hî düşüklük içinde milyonlara varan bir mem
leket ve millet kalabalığının bu vaziyette bu
lunmasını hiç bir rejim, hiç bir Hükümet ka
bul etmez. Ve istemez. Burada bu esas pren- ı 
sipe aykırı Olacak bütün düşüncelerin tama
men yersiz olduğunu ifade etmek isterim. Bu, 
bir vakıadır. Gerek tasarının gerekçesinde ge-
rekse arkadaşların beyanatında belirtildiği gibi 
Türkiye'de topraksız veya az topraklı büyük 
bir kütle vardır. Bugünkü vaziyette arkadaş
lar topraksızlara toprak vermekle iş bitmez. Bu 
da bir vakıadır. Onun için tasan toprak veri
lecek vatandaşların müstahsil hale gele bilme
lerini sağlıyacak tedbirlerin esaslarını da getir
mektedir. Hakikaten kendilerine toprak ve
rilenleri Hükümet iktisadi yönden de ele ala
caktır. Bunların müstahsil hale gelmelerini te
min edecek ve yuva sahibi olmalarım sağlaya
caktır. Bunu biz Kamutay olarak zevkle ve 
şükranla karşı 1 amaliyiz. Bir topraksız köylü 
sefaleti, memleketimiz için şeref verici bir va
ziyet değildir. 

Bundan başka arkadaşlar yapılacak kamu
laştırmalarda almack arazinin sahibi tarafın
dan işletilmemesi çok mühim bir noktadır. Çün
kü memleketimizde sahibinin benimsemediği, 
şehirlerde oturup da. ortakçıya bıraktığı bir çok 
arazi vardır. Ekonomisi zirai istihsale istinat 
eden bir memlekette böyle sahibi tarafından be-
nimsenmeyip başkalarının eline bırakılmış top
rakların bulunması o memleket için zararlıdır. 
Kanunun bu şekildeki topraklan tevzi etmiş 
olması ileri bir harekettir, bunu selâmlamak lâ
zımdır. 

Bazı arkad:!,ş'arımız kamulaştırmağr mülki
yet. prensiplerine uygun bulmuyorlar. Ben ışah- [ 
sen bu düşünceye iştirak edemem. İlk bakışta 
ferdî biı- hakla ferdî mülkiyet gibi görünen 
toprak mülkiyeti mahiyeti itibariyle, şümulü iti
bariyle ferdî mülkiyet çerçevesi içinde mütalâa 
edilemez. Toprak mülkiyeti, bir milleti, mil
let iktisadının bütününü ilgilendirir. Bir çok 
memleketlerde para ve sermaye sahiplerinin el
lerinde büyük arazi parçaları bulundurmalarına 
müsaade edilmemesinin sebepleri vardır. Bu I 
suretle bir kısım, vatandaşlar topraktan mah
rum kalır ve bunlar, yaşamak ve kazanmak için 
ilk şart, ilk imkân olan topraktan mahrum olur
lar. Bununla birlikte cemiyet zâfa uğrar. Ce
miyetin bütününü, millet iktisadını bu kadar ya
kından ilgilendirdiği için toprak mülkiyeti üze
rinde daima bir çok ameliyeler yapılmıştır. îea-
bettiği yerlerde kamulaştırmalarla büyük arazi 
parçalanmıştır. 

Bundan başka arkadaşlar, cüce işletmelerin 
önüne geçmek için aynı şekilde bir çok kanuni 
tedbirler alınmıştır. Toprak .mülklerinin birçok I 

I yerlerde parçalanmış olmasını Önlemek için bun
ların muayyen bir arazi parçası halinde tapulaş-
tırmak için tedbirler de alınmıştır. Bütün bun
lar kamulaştırma ve cüee mülkiyete mâni olma 
gibi daima bu mülkler üzerinde ameliyeler ya
pıldığını ve lâalettayin diğer mülkler gibi bir 

ı mülk telâkki edildiğinin misalleridir- Bizim top
rak Kanunumuzda millî ve ekonomik zorluklar 
karşısında kamutaya gelmiştir. Bu kanunla biz 
topraksızlık dâvasını halleder ve ileride imkân 
bulunca iskân politikasiyle de birleştirerek bu 
mühim meseleyi hallederiz. Fakat bugün bu ka
nun bu yolda atılmış önemli bir adımdır. Bu ka
nunun saydıklarımdan başka asıl istihdaf ettiği 
gaye asıl zamanla tahakkuk edecektir. Bunun 
hiç bir zaman gözönünden uzaklaştırmamak lâzım 
olduğuna kaniim. Toprak vermekle derhal yur
dumuzda birçok işletmelerin doğu vereceğin e 
ben do kani deiğlim. Fakat bu gayelerin ekle 
edileceğine ben de kani deiğlim. Fakat bu ga
yelerin elde edilebilmesi için bu kanun ilk adımı 
teşkil etmektedir. Binaenaleyh, bu kanunun ta
hakkuk ettireceği topraklandırma ile ve diğer 
çeşitli çalışmalarla beraber gayeler tahakkuk et
tiği yüz binlerce işletmenin memlekette doğup bü
yüdüklerini gördüğümüz zaman bu kanunun ne 
kadar faydalı neticeler verdiğini idrak edeceğiz. 
Onun için bendenizin mütalâam objektif olarak 
bunlardan ibarettir. Esasen umumî müzakere
ler bittikten sonra maddelerde de arkadaşlar, 
mütalâalarını söyliyeceklerdir. Kanun maddele
rinin münakaşalarının da bu kanunun hedef tut
tuğu yüksek gayeler gözün ünde tutularak yapı I-
masmr temenni ederek sözlerime nihayet veriyo
rum. (Alkışlar). 

Dr. R. BARKIN (Zonguldak) — Arkadaşlar, 
bugün yüksek huzurunuza sunulan tasarıda gö-

j zetilmiş olan en esaslı hedef yalnız çiftçiye arazi 
vermek değil, bir çiftçi ailesinin maişetine yete
cek kadar arazi vermek ve bu yetecek arazi ünite-
•sinin bütünlüğünü muayyen bir müddet için mu
hafaza etmektir. Bu itibarla şimdi huzurunuzda 
tasvibe arzedilen tasarı bundan evvelki toprak 
tevzi kanunlarından ve tasarılarından külliyen 
farklıdi).. 

Arkadaşlar; geçime yetmiyecek mertebedeki 
bir arazi üzerinde çiftçilik yapmanın ne demek 

I olduğunu cümlemiz biliyoruz, işletilen toprak 
çiftçinin geçimine yetmediği hallerde çiftçi kö
yündeki işiyle gerektiği gibi meşgul olamıyor. 
Bir nevi yan köylü haline geliyor ve geçimine 
yardım için şehirlerde muvakkat işler alıyor. 
Büyük şehirlerimizde elinde, bir iple sefil ve pe
rişan bir hâlde dolaşan, yüklerimizi ve paketle
rimizi taşımak isteyen köylüler işte bunlardır. 
Bunlar öküzü öldüğü, vergi sıkıştırdığı, ayağına 
bir papuç veya sırtına bir mintan almak mecbu
riyetinde kaldığı zamanlar şehirlere geliyorlar ve 
iş metaı olarak iş pazarlarına ancak kol ve beden 

I kuvvetlerini arzedebiliyorlar. Bu köylüler köy-
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lerinden şehirlere gelip gitmek ve buralar da der- I 
hal iş bulamadıklarından günlerce aylak dolaş
mak yüzünden günler ve haftalar kaybediyorlar. 
Bunların buldukları iş günleri için aldıkları yev
miyeleri fiilen kaybettikleri zamana taksim eder
sek kendilerinin pek az bir hasıla ile köylerine 
döndüklerini görürüz. Bu arada köydeki işleri 
do yüzüstü kalıyor, ne iyi amele ve ne de iyi köy
lü olabiliyorlar. Ekseriyetini köylüler teşkil 
eden cemiyetimiz büyük ilerlemeler kaydedemi
yor. 

Bu münasebetle, köylünün şehirlerde mâruz 
kaldığı bedenî ve ahlâkî hastalıklara, korkunç 
enfeksiyonlara da işaret etmek isterim. Arka
daşlar, köylü şehirlerden pek az bir menfaat ve 
büyük zararlarla köyüne dönmektedir. Köylü
nün geçimine yet m iyen toprağını tasfiye ederek 
şehirlerde başka işler aramak yoluna gitmemesi
ni ve toprağına daima bir bağlılık göstermesini 
% 80 ni köylü olan Türk Cemiyeti için çok ha
yırlı ve mesut bir alâmet saymalı ve köylünün 
içinde meknuz olan. bu doğru meyli bütün va
sıtalarımızla inkişaf ettirmeğe çalışmalıyız. Bu 
meyil vatansevgisinin köküdür. Bizi nice badi
relerden kurtaran, içimize istikbali için güven ve-
ıvn hissin temelidir. 

Arkadaşlar, bugün geçime yetecek mertebe
de olan bir arazi parçasının yarın miras veya 
türlü taksimlerle bölündüğünü ve geçime yet
mez hale geldiğini görüyoruz. Gerçi dağılan ve 
bölünen arazi başka ellerde gene toplanmakta
dır. Fakat bu mütemadi mülkiyet tebeddülü 
işlenilen arazi üzerinde uzun vadeli sermaye te- | 
sisine mâni olma.kta ve zirai kalkınma bir türlü 
istenilen ölçüde tahakkuk edememektedir. Gerçi 
zirai kalkınmada yalnız bu mesele âmil değildir. 
Zirai kalkınmamızın gerçekleştirilmesi için da
ha. bir çok işlerin başarılması gerektir. Nitekim 
Geçici Komisyonun raporunda derin ve isabetli 
bir görüşle zirai kredi, iç iskân, sulama, ucuz 
maliyet, ulaştırma ve saire gibi bir çok mühim 
dâvaların tahakkuk ettirilmesi lüzumuna işaret 
edilmiştir. Bütün bu istek ve temennilerin ye
rine getirilmesi için mülkiyet rejiminde biri ıs
lah yapılması dâvasının baş şart olduğunu kim 
inkâr edebilir? Mülkiyet rejiminin makul bir 
şekle ifrağı, değişmez bir düzene konulması 
bundan sonra yapılacak işlerin, kurulacak bi
naların zemini olacaktır. Önümüzdeki çalışma 
yıllarında Hükümetimizin Büyük Millet Mecli
sine muazzam zirai kalkınma dâvasının gerek
tirdiği bir çok işler üzerinde yeni tekliflerle ge
leceğine emin olalım. Zirai donatım ve kredi, iç 
işkâlı, sulama ve ulaştırma işleri merhale mer
hale tahakkuk ettirebilecek büyük ölçüde işler
dir ve bunlar Meclisin ve Hükümetin el birliği 
ile yapacağı gayretlerle tahakkuk ettirilecektir. 
Fakat tekrar arzediyorum önümüzdeki muazzam 
dâvanın halli yolundaki ilk adım mülkiyet reji
minin evvelâ ıslahı yani çiftçi ailelerine, ge- ı 
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çimlerine yetecek büyüklükte bir arazi tevzii 
ve sonra da bu geçime yetecek bütünlüğün mu
ayyen bir müddet için arkadan öteki tedbirler 
yetişinceye kadar küçülmeden ve dağılmadan 
muhafazasıdır. İşte gerek Hükümetin tekli i; et
tiği ve gerek Geçici Komisyonun kabul ettiği 
tasarıda bu esasla, bu ana prensip mevcutlar. 

Arkadaşlar; bize sunulan taasndaki ki jnu\ 
prensibin isabeti üzerinde cümlemiz müttefikiz. 
Komisyon uzun incelemeler ve tartışım .ardan 
sonra tertip ettiği raporunda bunu b ırltıği 
gibi bu ane kadar söz almış bulunan r"kadar
larımızın ekseriyeti de ana fikirlerde mutabık 
göründüler. Sinesinde Türk cemiyetinin en ileri 
aydınlarını saklayan Büyük Millet Meclisinin 
bu yoldaki gayret ve başarıları cidden takdire 
değer. Gerek Komisyonun raporunda ve gerek 
üç gündeııberi devam eden müzakerelerde orta
ya atılan fikirler arazi reformuna dair dünya 
literatüründe zikredilmiş olan bütün nazariye
leri ve bunlara, mütaallik esaslı fikirleri ve 
prensipleri ihtiva etmektedir. Bu müzakerele
rin heyeti mecmuası âdeta bu mevzua dair bü
tün nazariyat ve fikirleri içinde toplayan bir 

.ilim eseri değerindedir. Ancak önümüzde duran 
65 maddelik bu büyük kanunun ihtiva ettiği 
her hükümde herkesin aynı fikirde olması b k-
lenemez. Nitekim Geçici Komisyonun raporun
da ve bilhassa raporun sonunda yazılı olan mü
talâalar da'değerli Komisyon üyeleri noktai 
nazarlarını dermeyau ettiler ve muhalif kaldık
ları noktaları da açıkça yazdılar. İşte Meclisin 
ve Hükümetin müşterek sâyile vücude gelen 
bu güzel tasarıdaki ihtilaflı noktalan Yüksek 
Meclisin rey ve kararları halledecek ve ona ce
miyetimizin bünyesine uygun, en selim ve en 
isabetli şeklini verecektir. 

Şimdiye kadar söz almış olan arkadaşlarım 
hemen hiçbiri tasarının külliyen reddi tarafta
rı değildir. Şunu da unutmamak gerektir ki, 
biz henüz kanunun heyeti umumiyesi üzerinde 
konuşmak sadedindeyiz. (içrektir ki fikirlerimi
zi şimdi yalnız bu saha üzerinde toplıyalım ve 
maddeler üzerinde sırası geldikçe konuşalım. 
Aslın fer ile ihtilâfı fikirlerimizi karıştırabilir 
ve bu çok mühim dâvanın halli yolunda bekle
nen isabetli kararlardan bizi uzaklaştırabilir. 
Üç gündeııberi müzakerelerin aldığı şekil içimiz
de böyle bir endişeyi ' uyandıracak mahiyette 
görülüyor. 

Arkadaşlar, geriye doğru bir bakarsak dün
kü denilebilecek yakın zamanlardan daha uzak
ça bir maziye kadar Büyük Meclisimiz karşılaş
tığı muazzam ve hayati meseleleri şu iki gündür 
içinde yaşadığımızdan daha başka bir hava için
de halletmiştir. 

Birlikten doğan kudretin verdiği güven ve 
iç ferahlığı ile bu toprak dâvasını da hallede
ceğiz. Şu kadar var ki, gayretlerimizi ancak 
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Verimli olmak hedefine tevcih edelim ve işin I 
özünü teferruatiyle kanştırmıyalım. I 

Yalnız bir noktayı işaret etmek istiyorum. ' 
Türkiyede inkişafa başlıyan yeni endüstri te
sisleri ve hareketinde işçilere verilecek toprak 
meselesi. (Bravo sesleri) Bunu şimdi biraz ev
velki maruzatımda da arzettim. Köylü bizde 
cidden toprağına bağlıdır ve bu toprağa bağlılık 
hakikaten iyi bir alâmettir. Bu sebeple endüst
ride çalışan ameleyi, bu ameleyi bulmakta ha
kikaten müşkilât çekiyoruz. Fakat çektiğimiz 
bu müşkilât hayırlı bir müşkilâttır. Yani bun
dan yüksünmememiz lâzımdır. Çünkü amele 
toprağına bağlıdır ve endüstride ancak geçici 
surette çalışacaktır. 

Binaenaleyh biz eğer amelenin geçimini en
düstride temin edeceğiz ve fakat geçimine mu
avenet ve .bu toprağa bağlılık meylini tatmin 
edici bir dönüm, 700 - 800 metre kare veya bir 
buçuk dönüm verirsek bu ameleyi mesut ederiz. 
Bununla yalnız ameleyi tatmin etmiş olmayız, 
aynı zamanda işine de bağlamış oluruz. Bu su
retle sıhhatli, muvazeneli, güzel bir cemiyet 
kurmuş oluruz. Maruzatım bundan ibarettir. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Dr. Ali Süha Delilbaşı. 
Dr. A. S. DELİLBAŞI (Kütahya) — Sevgi

li arkadaşlarım, eğer izin verirseniz yüksek hu
zurunuzda, bendeniz filvaki ressam değilim ama, 
kara kalem bir kaç küçük taplo çizeceğim. 

Bu mübarek vatanın çok uzak, aşağı yukan 
kaybolmuş denecek kadar ücra bir köşesinde ben
deniz bir belde tanırım, bir kaza merkezi. Yal
nız buradaki aziz memleket çocukları benden, gü
cenmesinler, bana kalpleri kırılmasın diye o bel
denin ismini söylemiyeceğim. O beldeye gittiği
niz gün, bir çarşamba günü ise ertesi sabah 
uyandığınız zaman - Anadolunun muhtelif yer
lerinde olduğu gibi oranm pazar günüdür, per
şembe günü - ertesi sabah uyandığınız zaman 
zaten küçücük olan beldenin küçücük meydanın
da bir vatajndaş kitlesi değil, insan kitlesi de
mek için düşünmek lâzım gelen bir kalabalık gö
receksiniz. Bu kalabalık, bağrı kadar yüzü de ya
nıktır. Bu kalabalık en iptidai haya hissini tat
min edecek, kadar dahi hiç bir tarafı örtük değil
dir. Bu kalabalığın sırtındaki elbiseye elbise na
mını vermek mümkün değildir. Ve bunlarm el
biselerinde, mübalâğa etmiyorum arkadaşlar) lâ-
akal iki yüz yama vardır. Ve bu yamalar birbi
rini tutmıyacak bir hale de gelmiştir. İşte bu 
kalabalık topraksızlıktan dolayı bu hale gelmiş 
zavallı Türk köylüleridir. Resmin bir tanesi bu. 

İkincisi; Jinemur veya misafir sıfatiyle bir 
köye gidersiniz. Türk köylüsü de şehirlisi gibi 
garibi misafiri ağırlamasını güzel bilir. İyi veya 
kötü bir eve girersiniz. Burada size evinde ne 
varsa, gönlündeki yüksek semahatten ziyade bir 
semahatle huzurunuza çıkarır. Biraz sonra odaya 

evin sahibinden başka diğer köylülerin geldiğini 
görürsünüz. Arkadaşlar yine mübalâğa etmeden 
arzediyorum. Zaten bu hepinizin bildiği şeydir. 
Ben de bunu teessürle arzediyorum, hatırlatma 
kabilinden. Odayı dolduran kalabalık arasmda 
aşağı yukarı onda bir nispette bir parça elbise
ye benzeyen bir şey giymiş adam ya bulur ya bu
lamazsınız. Geri kalan zavallı beldenin köylüsüne 
benzerler. 

Yine huzurunuzda bir tablo daha çizeceğim. 
Anadolunun muhtelif yerlerinde muayyen mev
simlerde şehirlere doğru bir göç başlar. Bu göç 
yine dediğim şekilde, kıyafetlerini yüksek huzu
runuzda tasvvir etmeye çalıştığım insanlardan 
müteşekkil bir göçtür. Yalnız bir fazlalıkları var
dır. Demin koridorda sayın Millet Vekili Gene
ral Seyfi hatırlattılar, ben de bilirdim. Bu köy
lülerin ve göçlerin diğerlerinden farkı sırtların-
daki bir yorgandır. Bu yorganla ve sefil kıya
fetle göç yaparlar, nereye Adana ovalarına. Da
ha başka fabrika veya geniş topraklar bulunan 
yerlere. Yahut ta istanbul, izmir gibi Ankara 
gibi el ve bilek kuvvetine ihtiyaç hisseden yer
lere göç ederler. 

Muhterem arkadaşlar, acaba bu adamlar 
hangi iztirapların şevkiyle memleketlerini, di
yarlarını, küçük ve kötü de olsa evlerini, yurt
larını terkedip buralara geliyorlar? Muhterem 
arkadaşlarım, bu şu iztirabın ifadesidir ki ve 
katiyetle ifade edilebilir ki bizim memleketimiz
de esefle söylüyoruz ve kabul edeceğiz - asıl 
memleketin ve milletin çekirdeğini teşkil eden 
köylümüzün büyük bir kısmı muhakkak ki ga
yet az miktarda araziye sahiptir ve gayet az 
miktarda sahip olduğu bu arazide çok defa ta
biatın hasisliğinden dolayı kâfi derecede mah
sul alamadığı için hayatının teminini başka yer
lerde aramaktadır. Muayyen vilâyetler vardır, 
gençliğimde görmüşümdür, gayet iyi hatırlıyo
rum, bu arazi o kadar dardır ki erkek kuvveti
ne değmez farzedilir. Ondan dolayı kadın an
cak o arazide ekip biçer ve arazi o kadar kötü 
arazidir ki, o kadar meyilli arazidir ki hayvan
la çift sürmek kabil değildir. Kadın kendisini 
belinden bir ağaca yahut bir kayaya bağlamak 
suretiyle orada arpa, buğday, mısır vesaire 
yetiştirir. Erkek de kazancını başka yerlerde, 
hatta yabancı memleketlerde aramak mecburi
yetinde kalır. 

Hepimizin gerek memleket unsuru, gerek 
insan ve gerekse ayrı ayrı kiymetli Milletvekili 
olmanız dolayısiyle meseleyi ancak bu zaviye
den tetkik etmeniz imkânı olduğuna bendeniz 
kani olduğumu arzettikten sonora, komisyon 
mu olur, bakanlıktan mı olur, kısaca bir iki 
noktanın tavzihini rica edeceğim. Bu nokta
lardan birisi; hepimiz biliyoruz, Tarım Ba
kanlığının idaresinde kombinaların ziraat yap
makta olduğu mmtakalar ve arazi vardır. Ka
mulaştırmada bu arazi de topraksız köylüye, 
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topraksız çiftçiye dağıtılacak mıdır, dağıtıl» 
mıyacak mıdır? Bu bir. 

İkinci sualim: 8 nci maddede dağıtılacak 
arazi gösterilirken a, b, c, d, e, f fıkraları 
vardır. Bu a, b, ve ilâh., fıkralar rasgele ya
zılmış fıkralar mıdır, yoksa arazi dağıtımında 
bu tertip mi nazara alınacaktır? Yani evvela 
A fıkrasındaki topraklar, sonra sırasiyle diğer
leri mi tevzi edilecektir? 

Üçüncü anlamak istediğim nokta; hepiniz 
bilirsiniz Anadolunun ve Rumelinin bir çok 
yerlerinde küçük esnaf ve küçük memurlar var
dır. Bunların esnaflıkları, kendilerini doyura
cak kadar değildir. Kezalik bu memurların 
Devletten alabildikleri aylık kendilerini doyur
mağa kâfi gelmez. Amma bunları geçindiren 
yardımcı unsur olarak herbirinin ellerinde birer 
miktar arazileri vardır ki, bunları bu kanunun 
istediği, dilediği şekilde bizzat ekip biçeme-
nıektedirler. Kendileri ekip biçemediklerinden 
dolayı, bu kısım vatandaşların elinde bulunan 
toprakların da kamulaştırma hududu dahilinde 
alınacak mıdır, alınmayacak mıdır? 

Bu hususta Hükümetin, imkânı varsa ko
misyonun tavzihini dilerim. 

Ş. SÖKMENSÜER (Erzincan) — Saym ar-
daşlar, asıl konuya dokunmadan evvel iki gö
rüşümü sevinçle yüksek huzurunuzda, milletin 
huzurunda belirtmek istiyorum. 

Görüşümün birincisi; bu kürsüye kurularak 
gelmiyoruz, bu kürsüye vicdanımızın emriyle 
ve hiç bir nüfus ve tesir tanımadan geliyoruz. 
(Bravo sesleri, alkışlar) Büyük inkılabın, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ancak vazi
felerini yapıyorlar. Bunun tesbit edilmesini 
milletçe bilinmesini arzu ediyor ve sevinçle ifa
de ediyorum. (Bravo sesleri). 

İkinci görüşüm; arkadaşlar, Büyük Millet 
Meclisi konuşmuyor, Milletvekilleri susuyorlar 
dedikodularını hep beraber sezinebiliriz. Bu
günle üç gündür sürüp giden tartışmalarda Tür
kiye Büyük Millet Meclisi özünde köklü olarak 
yaşıyan demokrasi aşkmm ve ruhunun cerhe-
dilmez ve reddedilmez misallerini vermiş bulun
muyor muyuz? Bir farkla. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi yalnız ve ancak millet davaların
da sözünü esirgemez, coşar taşar ve hiç bir kuv
vet tanımıyarak iktidannı,duygululuğunu gös
terir. 

O millî menfaatleri ilgilendirmiyen hususî 
maksatlar güden dâvalara kulak asan ve çene 
yoran yıkıcı, ayırıcı, parçalayıcı bir demok
rasi kaynağı değildir. 

O yapıcı, birleştirici, diriltici ve koruyucu 
bir demokrasinin eşsiz ve örnek bayrağıdır. 

Arkadaşlar, konuya geliyorum. 
Çiftçi değilim, toprağım da yok. O halde 

niye söz aldım? Küçük yaşlarımda iken ata 
tarlalarında buğday başaklan ve mısır koçan
ları arasında oynadığımı seziniyorum. Yarım 

asrı bir hayli aşan ömrümün gidişinde de en 
çok köylü ve çiftçi yurddaşlarla derdleştim ve 
onlarm iç sızılarını tıpkı kendileri gibi duydum. 
İşte bunun içindir ki söz aldım. 

Atatürk'ün çok istediği ve fakat İnönü gü
nünde, Saraçoğlu Hükümetinin tasarı halinde 
Meclise sunduğu bu «eseri» en büyük ve kendi 
öz malımız olan bir devrin eseri olarak karşılar 
ve selâmlarken sonsuz sevinç içinde geleceğin 
içtimai adaletin muzaffer olduğu çok nüfuslu, 
refahlı, sağlıklı, gürbüz Türk Milletini; yem
yeşil Bayındır ve pazarları vızır vızır i§ gören 
Türk Vatanını görür gibi oluyorum. 

Arkadaşlar; bu büyük millet işi, köylü 
efendimizdir, dediğimiz günden başlar ve ifa
desini Anayasamızın 74 ncü maddesinde kesinleş
miş olarak bulur. Anayasanın 74 ncü madde
sinde şu hükümler açıktır. Bunlar yalnız çift
çiyi topraklandırma konusunda hukuk sitemi
miz ve mülkiyet rejimimiz için ana prensipler
dir. 

A) Çiftçiyi toprak sahibi kılmak. 
B) Bu maksadla alınacak toprakları kamu

laştırmak. 
C) Kamulaştırmanın karşılığının, eski ta

biriyle bedelinin ne olacağını özel kanunla gös
termek. 

D) Bu kamulaştırma karşılığının ödeniş 
şeklini eski tabirle bu bedelin tediye suretini 
özel kanunla göstermek, 

Arkadaşlar; tartışmasını yaptığımız tasarı
nın esasları, bu ana prensipler haricinde hü
kümleri mi taşıyor ve onlar hangi hükümlerdir? 
Kendi anlayışıma göre bu prensiplerin çemberi 
dışına çıkmış hiç bir hüküm yoktur. 

Toprağı kime vereceğiz? Çiftçiye. Çiftçi 
kimdir? İşte onu da bu tasarı formülleştiriyor. 
Bu formülün dışındakilere de toprak verileceği 
şüphesini taşımağa zannederim hak sahibi de
ğiliz. 

Sonra bu tasarının başlangıcı çok eskidir. 
Tek basma Şevket Raşit Hatipoğlu'nun işi de
ğildir. O, yalnız bu tasarıya son şeklini verme 
zevk ve şerefini kazanmıştır. 

Kaldı ki, tasan, Hükümetin malı olduktan 
sonra Meclise gelmiştir. Bugün ise Yüksek Mec
lisin malı ve yarmda yine B. M. Meclisinin en 
büyük devrim eseri olacaktır. Bu tasarmın ha
zırlanıp Meclise kadar gelmesinde de bütün bir 
milletin Parti dileklerinde beliren isteği hâkim 
olmuştur. Başka herhangi bir düşünce veya te
sir asla düşünülemez. Bu isteğe kesin olarak ka
nun şeklini, millî iradenin kayıtsız ve şartsız kay
nağı olan Büyük Millet Meclisi verecektir. Ar
kadaşlar, bu kanunun bir özelliği vardır. O da 
birden bire bütün memlekette uygulanamıyaca-
ğr ve imkânlar ölçüsü içinde zamanla yürütüle
ceğidir. Amma bu zaman ne dörtte bir asır ve 
ne de daha çok zaman olamaz. Şüphesiz ki, 
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(1505 sayılı) kanunla verdiğimin geniş çapta ka
mulaştırma yetkisinin toprak sahipleri lehine da
ha açıklanmış bir şekli olan bu tasarı da kanun
laştığı zaman aynı ihtiyat ve dikkatle uygulana
cağından şüphe etmemek gerektir. 

Bu kanun toprak sahiplerinde hiç-bir zaman 
güvensizlik uyandıramıyaçaktır ve uyandıramaz 
da. Çünkü umumi emniyet bütün yurtaslar için 
parçalanmaz bir küldür. Türk milletinin ken
disinin öz malı olan Anayasanın bir hükmünü ye
rine getirmek o millet safları arasında niçin em
niyetsizlik doğursun. 

Hayır arkadaşlar yurtta emniyetsizlik havası 
değil, bu tasan kanunlaştığı gün çiftçi halkımı?; 
için düğün ve bayram günü olacaktır. 

Tasarıda bir 17 nci madde var. İstisnai hal
leri gözönünde tutan ve tasarının ruhu olan bir 
madde. Bu, orta işletmelere son verecek diye bir 
endişe yaratıyor. 

Oi'ta işletmeler, iyi halde ve muhitlerine fay
dalı bir durumda iken ve (Muhtarlık) halindeki 
köyleri içinde bulundurmadığı müddetçe onların 
faydalarını kim inkâr eder ki, Kaldı ki. tasarı 
bu mahiyetteki orta işletmeleri ortadan kaldıra
cak hiç bir kesin hükmü içine almamıştır. Bir 
orta işletme masa başında emekler sömürücü bir 
duruma girerse veya girmiş ise, çevresi için fay
dalar yerine zararlar getirirse, muhtarlıkla ida
re olunan köyleri içine alıp bu köylerin sakinle
rine haklarını vermez ise bu nevi orta işletmele
rin devamına müsaade eder misiniz? 

Kendi görüşüme göre bu nevi orta işletmele
rin çevrelerine sağbyabileeeği faydaları, toprağa 
tapu ile sahip olacak köylülerimiz aralarında is 
birliği yaparak Hükümetin de mutlak yetişecek 
yardımı ile yurtta daha sağlam birer istihsal 
kaynağı olarak sağlayacaktır. 

Bu tasarı ayrıca sosyal hayatımızı besleme, 
fert teşebbüslerini arttırmak ve devrimizi kuv
vetlendirmek gibi daha canlı ve verimli fayda
lar da sağhyacaktır. 

Millet hayatını uzun zaman mısır koçanları
na ve buğday başaklarına bağladık. Sanayi 
müesseseleri baca dumanlarının kokusunu bile 
almadık bu tasarı ise bir kısım vatandaşları bu 
sahada enerji sarfetmeğe hayatlarını bu yol
dan kazanmağa sevketmek gibi pek yararlı bir 
tesir de yapacaktır. Bu güzel vatanda enerji 
isteyen ismi yok1? Müteşebbüsler bekleyen ik
tisadî kaynaklarını yok? Şayet toprakla ilgisi
ni büsbütün kesecek vatandaşlar olursa onlar bu 
sahada yurda .-.üphesiz daha favdalı olacaklar
dır. 

Tasarıda mülkiyet rejimini değiştiren ne bir 
mana ve ne de bir ruh buldum. Hukuk siste
mimizin ve mülkiyet rejimimizin ana prensip
lerini taşıyan ana yasanın bir az evvel anlatabil
diğim 74 ncü maddesinin açık olan hükümleri
ni yerine getirmek mukaddes tanıdığımız mül
kiyet rejimini ve hukuk sistemimizi değiştirmek 

mi oluyor? Tasarruf hakkı hududsuz mudur? 
Hududsuz ise bu tasarıdan asla aşağı olmayan 
kamulaştırma hükümlerini taşıyan 1505 sayılı 
kanun ne diye duruyor? 

Vatan topraklarında tasarruf hakkkının da 
İrr sınırı olmak gerektir. Tıpkı hürriyet hakkı 
gibi. Onu da kanunlar çizer, tşte halkçılığı
mızın tanı bir. ifadesi olan bu tasan da o ka
nunlardan biridir. 

Varlıklı vatandaşların çoğalmasını, millî 
kalkınmayı çabuklaştıracak ve perçinliyecek 
esatir bir umde olarak biliyoruz. Bu tasarının 
da istediği, varlıklı vatandaşları ve dolayısiyle 
ferdi teşebbüs kaynaklarını arttırmak değil mi
dir? 

Hic sürthe edilmesin ki Türk Vntan ve Mille
tinin âli menfnatlarına uygun olarak işleyen 
varlıkların düşmanı değil gönülden ve yürek
ten dostuyuz. 

Bu tasarıda meşruivet sınırı dışında hiç bir 
(zoralım) ruhu sezmedim. Anayasanın prensip 
olarak emrettiği bîr hükmü yerine getirmek, 
yani topraksız çiftçileri topraklandırmak için, 
meşru yolda kamulaştırmak kanun dışı bir zor-
al'm mıdır? 

(Değer paha) ya gelice; vergi kıymeti 
vero'i nazariyelerine göre değer baha değil mi
dir? Vergi kıymeti değer baha değilse değer 
baha üzerinden ödenmesi gereken farkları bulup 
istemek te Devlet Hazinesinin hakkı değil mi
dir? 

Çiftçi ile çiftçi amele arasındaki münasebet
lerin tanzimi' işi her zaman özlenen bir tedbir
dir. fakat yalnız bu tedbir bu tasarının ya
ratacağı bahtiyar vatanı korumağa muktedir 
olamaz. 

Şüphesiz ki Devlet elinde, hususî idareler 
elinde. Belediye ve Evkaf elinde olan ve eki
me yatkın bütün topraklar ilk iş olarak ele alı
nacaktır. Fakat topraksızların ve yeter toprağı 
olmıyanların her bulunduğu yerde bu nevi top
rakın bulunacağını ummak ta yanlış olur. Bu 
takdirde Devlet malı diye kırçıl ve taşlık dağ
ları ve yamaçları dağıtarak bu ^damları top
raktan büsbütün mü soğutacağız? tşte bu hal
de bu tasarı kanun olarak işliyecek ve dertlere 
deva. olacaktır. 

Nüfusumuzun büyük çokluğu olan temiz Türk 
kanına daima kaynaklık eden köylerimiz ara
sında topraksızlığın sızıları ve acıları arasında 
hala inim inim inliyenler pek çoktur ve ya
raları derindir. 

Büyük ve mkilâpçı ödevimiz bu vatandaş
ların yaralarına on ayıcı merhemi bulup sürmek
tir. Onları yeter toprağa ve kendine ait bir 
yuvaya sahip kılmak merhemin ta kendisidir. 
Topraksızları toprağa bağlamakla bu vatanın 
koruyucularını bir taraftan çoğaltacağız ve bir 
taraftan da çok çocuk yapacak yuvaları artıra-
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rak özlediğimiz çok nüfuslu ve emniyetli bir is
tikbale en sağlam temeli atmış olacağız. 

Yalnız bu tasarı, çiftçinin dertlerini çö-
zümliyebilir mi, hayır arkadaşlar; böyle bîr şeyi 
düşünemeyiz. Tasarıyı getiran Hükümet de 
şüphesiz böyle bir kanaata değildir. Ancak, sa
yın Tarım Bakanı Geçici Komisyonda anlatış
lar yaparken, iskân işletmeler, kredi işleri gi
bi diğer ihtiyaçları da çösümiiyecek tamamla
yıcı tasarıların da hazırlanmakta olduğunu ve 
bu tasarı arkasından, birbiri ardından Yüksek 
Meclise sunulacağını ve ancak bu tasarılarla işi 
kemale götürme yoluna girilebileceğini pek açık 
olarak ortaya atmışlardı. Şu halde bu tasarı 
tarım alanmda geniş kalkınma yapısının teme
lidir. Yapmın bu temel üzerine iyi bir şekilde 
kurulmasına devam olunacaktır. 

Arkadaşlar, vaktiyle uygulama yolunda fi
len görev aldığım toprak dağıtımı işinin önemi 
çok büyüktür. Bu iş, yurdun iktisadî progra
mına ve hususiyle senayileşme programına tam 
uygun bir yolda yürümezse faydası kısır kalır. 

Benim inanışım şudur: Yurda bol döviz ge
tirtecek, yurdda büyük kıymetlerin terakkü-
müne yol açacak uzun vadeli bir senayi prog
ramı kesinleştirilirse toprak dağıtımı daha fay
dalı ve verimli olur. Meselâ: Gıda, meyva, 
şarap ve hatta her nevi içki, hayvan ve balık 
mahsûlleri senayii ve madenleri işletme gibi bü
yük kıymetler getirecek uzun vadeli bir ekono
mi programı elbette toprak dağıtımında ölçüyü 
değiştirir. 

Devlet alıp dağıtacağı toprakların bedelini 
tam olarak veya yarım olarak derhal ödiyebilir 
mi ? Evet yine büyük çapta emisyonlara vteya 
tahammülü asacak yeni vergilere girerek ödiye
bilir. O halde iktisadi durumumuz ne olabilir? 
Benee buna imkân yoktur. Tasarının düşündü
ğü gibi bir ödeme yoluna gitmek çıkar yoldur. 
Eğer Hükümet bu işi yarım asırda yaparım 
derse o zamart belki de bedellerin yarısmı peşin i 
olarak ödiyebilir. Acaba isin önemi zamanm tây-
meti bu işi bu kadar geciktirmeğe müsait midir? 
înceden inceye ve her yönlen hesaplamadan böy
le bir karara varılamıyacağını sanırım. 

Tasarının şu veya bu maddesi Yüksek Kamu
tayın daha faydalı bulacağı şekli alabilir. Bu 
Hiçbir zaman tasarının asimde taşıdığı büyük 
kıymet ve mânayı bozamaz. 

Arkadaşlar, inandığım, ruhumla ve gönlüm
le benimsediğim bu görüşleri ve anlayışları yük- I 
sek kafanıza sunarken bu tasarının büyük kry-*. 
metini bir defa daha ifade etmeği zevkli bir 
görev bilir ve 17 nci ve 45 nei madde de dâhil I 
olmak üzere reyimin tasan ile beraber olduğu- I 
nu, Geçici Komisyonun büyük emekler sarfede-
rek şflkillendirdiği bu tasarının kabulünün bah
tiyar ve geleceği emniyet altraa alacak vatan I 
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t dâvasına en uygun düşeceğini samimî duygula-
I nmla arzeyîerim. 

Dr. M. CANBOLAT (Gazianteb) — Arka
daşlar, önemi admda mündemiç bu kanun hak
kında vicdanımın emrettiği şekilde f ikrimi muh-
tasaran Yüksek Meclise arzedeceğim. 

Bu kanunu getirdiğinden dolayı Saraçoğlu 
Hükümetine teşekkür ederek söze başlarım. 

Türk milletinin kendi malı, kendi tesisi olan 
•" Cumhuriyetin maziden kalan bir çok dertleri, 

musibetleri hal yoluna girdiği gün ilk karşılaş
tığı millî yaralardan birisi de topraksız köylü 
mevzuu oldu. Hakkın, hâkimiyetin, yurdun ve 
toprağm hakikî sahibi millettir diyen bir reji
min bu eski ve müzmin dâvayı behemehal hal-

• letmesi tabiî idi. Uğraştık, çalıştık, belki geç 
kaldık, Fakat muhakkak olan bir şey varsa ni
hayet dâvayı hal yoluna girdik. 

Arkadaşlar, biz millî dâvaları hallederken 
münakaşa ederiz, tartışırız, fikir çarpıştırırız. 
Fakat asla hedeften, millî gayeden uzaklaşma
yız ve herhalde sonunda en iyi neticeyi alırız. 
Bu bizim Meclisin geleneğidir. Şimdiye kadar 
böyle olmuştur, bugün de böyle olacaktır. Ohal-
de arkadaşlar, biz ancak büyüyen, ulvî ve millî 
bir dâvanın gerçekleşmesinden haz duyarız, gu
rur duyarız. 

Arkadaşlar, benim üç gün süren, bu müzake
relerden edindiğim kanaata «öre, hiçbir millet
vekili tasarının aleyhinde değildir. Bu gayet ta
biidir. Çünkü Türk köylüsünü toprak sahibi 
yapmak, yani efendi kılmak gribi, bir maksada 
muhalif Türk milletinin vekili değil basit bir 
vatandaş dahi bulunamaz. 

Arkadaşlarım, tasarı hakkında en çok ten
kit ettikleri ve münekkitlerin üzerinde birleştik
leri nokta, tasarının 17 nci maddesidir. Bu 
madde ele alınarak kanunun toprak emniyetini 
ihlâl ettiğini istihsali azaltacağı yollu hakikaten 
yersiz mütalâlara şahit olmaktayız. 17 nci mad
de ne diyor? : Bir çiftliğin üzerinden toprağı tır-
naklariyle deşeleyen, alnmm teri ile sulayan 
yurttaşlar varsa bu yurttaşa bu toprağı kanun 
dairesinde kamulaştırcp dağıtacağız diyor. 

Çiftçileri tırnaklariyle kazdıkları, alnı terle-
riyle suladıkları tonrağa sahip kılmak neden is
tihsali azaltıyor? Kanun bu kadar açık, bu ka
dar asîl ve bu kadar haklı bir ihtiyacı da tat
min etmezse bu kanunun gülünç olmaktan baş
ka ne mahiyeti kahr? 

! Dünya bilmelidir ki; biz Türk köylüsünü 
üzerinde kendisinin ve ecdadının kan ve emek 
döktüğü ye emek dökeceği topraklarda köle ola
rak bırakamayız. Onları behemehal o toprakla
ra sahip kılacağız. 

Dünyanın her tarafmda toprak dâvasının en 
basit, en açık ve en haklı problemini dahi hal
letmezsek ohalde köylünün toprak sahibi olması
nı nasıl izah edebiliriz? 

Arkadaşlar, dâva millîdir, hayatidir, eskidir. 
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"Rejimin, inkılâbın ve bilhassa Meclisin malıdır. î 
Bir insan inandığı bir dâvayı karşısındakine 
kabul ettirmek için makul bulduğu her tedbire 
müracaat edebilir. Bu itibarla ben de muhterem 
Tarım Bakanımız gibi tekrar ediyorum : Bu 
millî dâvayı ve millî derdi herkesten evvel gö
ren Büyük Atatürk, Büyük inönü her vesile 
ile bu mevzua temas ederek milleti aydınlat
mışlardır. Ben imanım kadar eminim ki, Ata
türk'ün .büyük ruhu, bu yolun yolcuları ile be
raberdir. 

Arkadaşlar; Tarım Bakanının vaktiyle yuka
rıdaki fikirlere muhalif bir fikir izhar etmiş ol
ması bizim dâvamızın zafına delâlet etmez, gene, 
Tarım Bakanımız bundan on sene evvel sahip I 
olduğu fikirlerden bugün daha olgun, daha pra- 1 
tik fikirleri ileri sürmüş ise bu icra mesuliye
tini almış olan arkadaşımızın tekâmül ettiğine 
gittikçe olgunlaştığına ve icra mevkiinde hakikati 
görmüş oİmasma delâlet eden hâdise olabilir. 
Kendisini bu tekâmülden dolayı tenkit değil an
cak takdir ve tebrik ederiz. 

Arkadaşlar; Türk milletinin iradesini ve ha
kimiyetini ancak Büyük Meclis temsil eder. Da
ima böyle olmuştur ve daima böyle olacaktır. 

Toprak tasarısının Hükümetin samimi noktai 
nazarmdaki ısrai'larma rağmen encümence al
dığı şekil Büyük Millet Meclisinin noktai nazarı
na dilediği gibi sahip olduğunun en canlı bir 
misali değil midir? 

Teşri salâhiyetimizden murakabe vazifemiz
den en hafif bir ihmalde bulunmaksızın tetkikle
rimize, münakaşa.Inmıza devam etmek bizim va
zifemizdir. Fakat vazifenin büyüğü, Büyük Mec
lisin Köylüve hakkını ebediyen vermesi olacak
tır. Meclis bu kanunu kabul ettiği zaman yük
selecek büyük abideyi Cumhuriyet devrinin kur
duğu en haşmetli bir şaheser olarak göreceğiz. 
O zaman önümüzde manzara, varlıklı, zinde, 
sıhhatli okur yazar büyük bir vatandaş kitlesi
nin neşeli ve diri çehresi olacaktır. O zaman | 
millî gelirimiz, bütçemiz yaşadığımız sıkıntıları i 
hayal yapacaktır. 6 yıllık savaş içinde bu temiz i 
vatandaş kitlesinin her sahadaki bütçe yardımı
nı ve varidatımızı müstehlik olarak nasıl arttır
dığım rakamlarla görmek kolaydır. Bu arızi 
malî kabiliyetin yarın tekrar sönmesini görmek 
istemiyorsak medeni dünyanın yarınki müthiş 
kasırgalarına aynı ruhla üzerine titrediğimiz bir
lik ve beraberlikle göğüs germek istiyorsak şahsi 
amellerden uzak kalarak öz malımızı da vermek
ten çekinmiyelim. Kanunun muvaffak olması 
bundaki beraberliğin kuvvetine, olgunluğuna 
bağlıdır. 

Arkadaşlar, uğrunda öldüğü ve icabında öle
ceği toprakta köle değil sahibi olarak çalışmak 
Türk köylüsünün asırlık hakkıdır. 

A. MENDERES (Aydın) -— Muhterem ar
kadaşlar Kendisine hürmet etmek borcum olan 
arkadaşım Sedat Çumralı, bana karşı çok hınçlı 

imiş. Bu hıncının sebebini bilemiyorum. Kürsü
ye geldiklerinde tavırlarından çok hiddetli ol
duklarını anlamıştım. Meğer bu hiddetlerinin 
hedefi ben imişim. 

Ben, fikir ve kanaatimi huzurunuzda serbest
çe ifade etmiş isem kendileri bana .niçin hiddet 
ediyorlar? Burada kendileri de fikirlerini açık
ça ve serbestçe söylerler. Ben de hürmetle din
lerim. Siyasi hayatta henüz acemi oldukları 
hakkındaki sözlerine bir tarftan inanacağım geli
yor: Çünkü huzurunuzda ve millet kürsüsünde 
serbest konuşan bir arkadaşınızın başka bir ar
kadaşınız tarafından hiddete ve tekdire mâruz 
kalmasını iyi karşılamıyacağınızı takdir etmemiş 
gibi görünüyorlar. "Fakat diğer taraftan gerçek
ten yeni intisap ettikleri siyasi hayatta cevval 
zekâ ve derin kavrayışları ile bu hayatın gerek
lerini derinden kavramış bir arkadaş olduklarına 
dair de inandırıcı deliller vardır. Onun için ben. 
arkadaşımın siyasi hayatın acemisi oldukları hak
kındaki sözlerini yine ihtiyat kaydi ile telâkki 
ediyorum. Hattâ kendilerini bu hayatın icapla
rım. kendisinden eski olmama rağmen, benden çok 
iyi kavramış bir arkadaş olarak tanımakta de
vam ediyorum. 

Arkadaşımın kürsüye gelmesi bana bir şey 
daha öğretti. Geçici Komisyonun sözcülüğü
ne seçilmem için bana rey vermiş ve hattâ 
rey verilmesini, de temin etmiş, ne kendilerine ve 
ne de başka kimseye böyle bir rica da bulunma
mış ve bu gibi ricaları asla ihtiyat edinmemiş 
bir arkadaşınız olmama rağmen benim gıyabımda 
arkadaşımın hakkımda gösterdiği bu teveccühe 
teşekkür etmek isterim. Fakat ne careki buna 
da imkân yok. Çünkü bu hareketlerinden şimdi 
nadim oldukları gibi komisyon sözcüsü sıfatiyle 
yazdığım mazbataya da okumadan imza ettikleri 
için nedamet göstermekte olduklarını görüyorum. 
Huzurda şükranla ifade edeyim ki, okumadan 
imza eden bir arkadaşa karsı mazbata, okuya
rak ve bile bile imza eden arkadaşların kıymetli 
imzalariyle süslüdür. 

Kendilerinin bu vadideki sözlerinden çıkan mâ
na hakikaten üzücüdür. Okununca imza edilmeye
cek bir mazbata yazmış olduğumu anlatmak is
tediler. Bütün arkadaşlarımın bu mazbatayı 
imza ettiklerini ve kendilerinin bu iddiada tek-
başrna kaldıklarını görmek sözlerinin üzerimde 
yaptığı üzücü tesirleri gideren tesellidir. 

Tasarının üçüncü defa müzakere edilmesinin 
usule ve İçtüzüğe aykırı olduğu hakkındaki dün
kü sözlerime verilmesini kendilerince lüzumlu 
gördükleri cevap ve mütalâanın benim şahsi mü
talâam olduğu yolundadır. Bu hususta kendi
siyle tamamen beraberim. Arkadaşlar, Komis
yon bu hususta benimle beraberdir mi, dedim 
acaba. 

Hayır böyle bir şey söylemedim. Hatta ha
tırladığıma göre bu mütalâamın komisyonca ka-
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bul olunmadığım da dün sarahatle söylemiştim. 
Asıl meseleye gelince -.Dünkü izahlarımda bu
nun üzerinde uzun boylu durmuş bulunuyorum. 
Kanaatimce ne denirse denilsin tasarının bazı 
maddelerini üç defa müzakere ettik ve üç defa 
reye koyduk.. Bu maddeler hakkında üç metnin 
mevcudiyeti üç müzakerenin yşpılıaış olduğuna 
da delildir. Arkadaşım noktai nazarların mu
hafazada nasıl serbest iseler ben de bu hususta
ki kanaatimi muhafaza da serbest bulunuyorum. 
Son toplantı hakkında dün kâfi izahat verdim. 
Bunu şayet komisyona tesir yapılmış manasın
da alıyorlarsa bunda da serbesttirler. . Anlat
tığıma göre sözlerimden çıkan manayı takdirde 
yüksek heyetiniz hakemdir. Sözlerimi Sedat 
Çumralı arkadaşıma da, başka kimseye de mut
laka beğendirmek özentisinde ve üzüntüsünde 
değilim. Çumralı arkadaşım tasarmın hazırlık
sız olduğu hakkındaki mütalâalarıma da işti
rak etmiyorlar. Eendüeri beğenebilirler. Be-
ğendi&erini ifadede fayda da görebilirler. Bu 
beni alakadar etmez. Ancak bunu hatırlatmak 
isterim ki> bana söyledikleri gibi, bunu da 
ben kendi şahsi mütalâaları olarak kabul etmek 
mecburiyetindeyim. 

Mülkiyet rejiminde ve bünyesinde yapılan 
değişiklikler konuşulurken benim sözlerimden 
mülkiyet rejimiyle mülkiyet bünyesi arasındaki 
farkı tefrik edemediğimi söylediler. Olabilir. 
Bunu da takdirinize havale ediyorum. Ancak 
kısaca ifade edeyim, ki, Türkiyede toprak is
tenildiği gibi, her istenildiği miktarda alınır, 
satılır ve temellük edilirken bunun temellük ve 
tasarruf şekillerini nizamlayan yeni yeni hüküm
ler koymak toprak mülkiyet rejiminde bir de
ğişikliği ifade etmez mi? 

Çok sayın arkadaşlarım; son olarak Çum
ralı arkadaşımın Emirdağında hâkim iken 32 
dönümlük bir tapunun sahibine 260 bin dönüm
lük koskoca bir kıtânm sahibi olmak hakkını 
hükmetmiş olduklarını, huzurunuzda olduğu 
gibi, Geçici Komisyonda da ifade buyurdular. 
Bendeniz Türkiyede bir kıtada 260 bin dönüm
lük bir arazinin mevcut olmadığını zannediyo
rum. Herhalde bunda bir zühulleri olsa gerek
tir. 

Mevcut kanunlarımızın 32 dönümlük tapuya 
260 000 dönümün verilmesini tecviz veya em
redecek hükümler, taşıdığına da kani değilim. 
Madem Meclis kürsüsünde bahis mevzuu olmuş
tur, böyle bir çiftlik var mıdır, huhukî duru
mu nedir ? Adalet Bakanı bunu izah eder. Kal
dı ki, konuştuğumuz mevzu 260 000 dönümlük 
arazi parçalarının alınması, verilmesi değil, 
elli dönüme kadar inen kamulaştırma hükümleri 
karşısında üç, beş yüz dönümlük, nihayet bir 
iki bin dönümlük orta işletmelerin durumudur. 
Kendilerini muhatap alarak konuşmak mecburi
yetinde kaldığım için evvelâ Yüksek Heyetiniz
den özür dilerim. 

R. PE&ER (Kütahya) — Arkadaşlar, çift
çiliğin teferruatı üzerinde bilgi ve tecrübem o 
kadar ileri olmadığı için bu tasarı üzerinde söz 
almak niyetinde değildim. Fakat bilhassa ko
nuşmalar gelişince harp sonu devrine yaklaşmış 

. olduğumuz günlerde bulunduğumuz için doğacak 
yeni dünya içerisinde bu meftmmun önemini dü
şünerek genel çizgileri üzerinde bir kaç söz söy
lemek istedim ve konuşmalar esnasında söylen
miş bazı sözlerin, Devletimizin bünyesine do
kunan bazı noktalan üzerinde durarak fikirle
rimi arzetmeği vazife bildim. 

Arkadaşlar, bir cemiyetin/ zamanın ehem
miyeti içinde genişliğine haeımlanmıs bir cemiyet 
olan Devletimizin toprak isi, onun hayatındaki 
bir kaç ana işten birisidir. ' 

Yeni zamanın cemiyeti iş hayatını tanzim et
melidir. İşçi ile sermaye arasındaki muvaze
neyi 'bir ana iş olarak kanunlamalı, tüzüklerini 
tanzim etmeli ve hayata uygulama yollarını bûl-
malıdı. Bilhassa en yeni zaman ki yaklaşmak
ta olduğumuz harp sonu zamanının Devletidir'. 

-Yeni cemiyeti, yurddaşı evlenmelidir. 
Onu yurt sahibi yapmalıdır. Bu işlerin arasın
da Kamutayın bu günlerdeki konuşma konusu
nu teşkil eden Toprak Kanunu da her hangi ka
nunların biri değil, Devletimizin nizamlı ve ra
hat, sakin bir cemiyeti olarak yaşaması için 
özel bir önemi olan bir temel kanunudur. 

Bir cemiyetin iç ve iş hayatındaki nizam iyi 
kurulmazsa, bir cemiyetin toprakta çalışan çift
çisi kendi işletmesine yeter toprak sahibi kı-
lmmasza; bir cemiyetin insanları evsiz, bark
sız, yurtsuz bulunursa ve iş hayatı kavgasız esas
lar üzerinde tanzim edilmezse sermaye ile isçiyi 
barış ve güven içinde çalışacak bağlar kurulmazsa 
böyle bir cemiyette harp sonunda azgın seller 
halinde bütün diyarlara akacak olan idoolojik 
fikirlerin çeşit çeşit zehirleri nereden geldiği şe-
zilmiyen bir takım tesirler yaparak millî vücu
da, bu cemiyetin içinden mütemadiyen bunu 
kaynatır ve kökünden hayatı rahatsız eder. Biz 
iş hayatını kanunu ile tanzim etmişizdir ve ta
bii icabederse mevcut kanunu yani ihtiyaç ve 
şartlara göre iyileştireceğiz. Devletin yurtsuz-
luğu önliyecek bir kredi fonsiye tipi ile yurtta
şın ev ihtiyaçlarını da az faiz ve uzun itfa ile 
karşılama tedbirleri düşüneceğini de şüphe et
miyoruz. İşte, yurttaşın iş hukuku ve hayatı, 
yurttaşın çift ve toprak işi de nisamlanmca bir 
cemiyeti hiç bir ruzğâr sarsamaz. Bu günkü va-
izfemiz işte bu ana işlerden birini görmektir. 

Üzerinde bulunduğumuz konunun bence ba
riz olan önemini böylece çizdikten sonra, bazı 
arkadaşların sözlerinde bilhassa yakm geçmişi
mizi, Cumhuriyet devrinin çalışma hayatı için
de geçmiş yirmi seneyi yaralıyaeak tesirde ad
dettiğim bir görüşü düzeltmeğe çalışacağım. 
Bu geçmiş yirmi yıl içerisinde bilhassa konuşma 
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konumuz çiftçilik hayatı olduğu için bunu ni-
zamlamak, -bu ihtiyaçları karşılamak bakımın
dan mevcut eksiklikler ölçüsüz sözlerle tenkit 
ediliyor. 

Arkadaglar; biz bu yirmi yılı nasıl şartlar 
içinde geçirdik? 120 milyondan aşağı bütçeler
le bu yirmi yılın işlerine başladık. Bugün harp 
tahsisatiyle, olağanüstü bütçe hesaplariyle bir 
milyarı bulan bütçemizm onda biri ile çalışan bir 
hükümet olarak çalıştık, .bizden önceki idareler 
den bu yurdu çöl ve çorak olarak teslim almış
tık. Devlet mefkure namına, manevî inamş 
mevzuları manasına ve ülkü adına, 'yani mane
vî bakımdan hiç bir temele istinat etmez bir hal
de olduğu gibi maddî bakımdan da köprüleri
miz, yollarımız, mekteplerimiz, fabrikaları
mız, hastahanemiz, Limanlarıma, demiryolları-
mız ilaahiri gibi medenî bir varlığın hayatî ve 
ileri unsurları olan bütün vasıtalarından mah
rum idi. İşte bu Anadolu içinde bütün maddî 
ve manevî bütün vasıtaları ile yeni bir Devlet 
kurduk. 

Olağan yolda bir türlü mesafe alamıyorduk. 
Milletin süratle gelişmesini göstekliyen büyük 
tarihi hadiseler bizim önümüze çıktı; bir Mo-
solini delisi bir köşeden kalkıp yurdumuz hak- i 
kmda aklına geleni söylediği zaman biz o gün
kü yeter derecede çok dar bulunan müdafaa va
sıtalarımızın imkânsızlığı, çaresizliği içinde yur
du koruma gayretiyle elimizde bulunan sayı
lı beş on milyon lirayı bir gün manevra diye, 
bir gün askerî teçhizat diye şuraya buraya sarf-
fetmeğe mecbur oluyorduk. 

1930 ekonomik buhranı" gelip çattı, «yalnız 
günlük hayatımıza kâfi gelemiyen o günkü büt
çemizden orduya ayırdıklarımız da dâhil olarak 
% 5, 10, 20 indirmek mecburiyetinde kaldık. Bu 
şartlar içerisinde ana çizgileri üzerinde çöl ve 
çorak olan Anadolu'nun bozkırını doldurmak 
üzere büyük bir kaç istikamette mesaimizi teksif ' 
etmeğe fırsat bulabildik. Biliyorsunuz ki, Kı
rıkkale'de yüz ağartacak bir kıymette harp sa
nayii merkezini kurduk, öbür taraftan Türki
ye'nin demiryollarını inşa plânına geçtik. O za
man eski başkentimiz olan istanbul ile Ankara 
arasındaki demiryolu bile geçmiş devirden inti
kal eden bir ecnebi şirketten satınalmak esası 
dâhil olduğu halde yokluk içinde Anadolu'nun 
içerisinde, bugün çizgilerine baktığımız zaman 
az çok yüreklerimize ferahlık verecek şekilde bir 
demiryolu şebekesi vüeude getirdik. Sonra geniş 
bir sanayi plânını uygulamağa başladık. 

Evet, çiftçiler için yapılmamış şeyler var- I 
dır. Fakat arkadaşlar, yapılmamış değil, yapı
lamamış şeyler vardır. Ancak, yalnız yapamadık
larımızı söylemek, böyle tek taraflı bilanço ile 
hakikat ifade edilemez.' Bu darlık içinde * bile I 
Cumhuriyet çiftçisinin imdadma başka yollar- f 
dan koşmuş ve yetişmiştir. Bunun, bu müsbet 
tarafınm teferruatını ve bilançosunun müsbet | 

J taraflarını ifade etmek vazifesi benden ziyade 
Tarım Bakanı arkadaşımıza düşen bir vazifedir. 
Elbette o, bunları sırası gelince ifade edecektir. 
Fakat yapmanın arzusu ile yandığımız halde 
Cumhuriyet devrinin yirmi yılı aşıldıktan sonra 
bile hâlâ yapamadığımız pek çok şeyler vardır. 
Biz hepsini başarma yolu üstünde koşarken iş
te yeni dünya harbi geldi çattı. Bilinen zorluk
lar karşısında yaşamamızı ve vergilerimizi zor-
lıyarak yine ileri gitmeye çalışıyoruz. Bugün 
sıtma denilen millî felâketi karşılamak için kuv
vetli tedbir almak takatına henüz yeni varmış 
bulunuyoruz. İstikbalin şerefi ve kuvveti olan 
çocuklarımızı ilk tahsil gibi medenî bir heye
tin ilk hayati ihtiyacı olan bir işi başarmak için 
bugünkü harp yrllannın çetin ve hudutsuz mas
rafları içinde önemli tahsisat ayırıp bunları ye
tiştirmek güçlükleriyle müeadele ediyoruz. 

Millî Eğitim kolları üstünde yeni yeni hız 
alabiliyoruz. Daha noksanlarımız mı yok I. Dev
letin sağlık bakımından, sayılması müşkül ola
cak derecede çok noksanlarımız vardır. Muhtelif 
münasebetlerle Kamutay çalışması halinde, Par
ti Grupu çalışması halinde birçok muhterem ar
kadaşların iç sızısiyle bahsettikleri fakir ve kim
sesiz çocukların imdadına henüz koşamıyoruz.' 
Biz onlara kıydığımızdan o faciayı göremediği 
mizden, onlara yardım vazifesini duymadığımız
dan mı imdatlarına yetişemiyoruz? 

Hastanelerimiz, verem dispanserlerimiz, sıh
hat mücadele teşkilâtımız ve bunların hangisi 
böyle nazari ve insafsız bir kıyasla yapılacak 
bir tenkide lâyık görülebilir, bu konularda ya
pabildiklerimiz bizim yeter derecede ruhumuzu 
tatmin ediyor. 

Sonra arkadaşlar, hakikî yol namına mem
lekette neyimiz vardır? Yol ihtiyacı bayındırlık 
kaniim. Aksi halde yeise düşeriz ve yeis feci şu
le geri kalıyor ? Bugün arkadaşlar, bütün bun
lar arasında çiftçi için de yapabildiklerimiz is
tikbalin getireceği rahat günlerde maliyenin, 
paramızın genişliyecek takati ile genişliyebilecek-
tir. Kendimizi şimdiye kadar daha ne derecede 
zorlıyabilirdik ? Bugün bu istikametlerde istedi
ğimiz genişlikte para sarfetmeğe imkân var mı
dır? 

Ben, hiçbir fena maksat görerek değil, fakat 
günlük işlerimizi konuşur, mütalâa ederken bir 
çıkar yol ararken bulmak istediğimiz çare ve 
vasıtaları aklımızdan geçirirken bir hesap ve 
insaf ölçüsü ile hükmetmemiz lâzım olduğuna 
kaniim. Aksi halde yeise düşeriz ve yeis feci su-

I rette sâri bir hastalıktır. 
I Biz, bütün dünyanın işittiği bir yerde bu 

haksız hükümlere inanmış gibi zaruri şartlar al
tıdaki bu eksiklikleri bir günah olarak memle-

I ketin kusuru, rejimin kusuru, Partinin kusuru 
f olarak ifade edersek fayda sandığımız bir çalış

ma ile yurda büyük zararlar veririz. (Bravo se-
| leri, tabiî sesleri). 
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İşte ben, bunları açıklamak için söz aldım. 
Arkadaşlar, bir arkadaşımız bahis mevzuu 

etti. Menderes arkadaşımız, zannediyorum, 
eski bir tabirle sürcü lisan olacaktır yahut il
mî. bir ifadenin politik ifadesi içine girmiş olan 
bir parçanın, belki kendisinin de arzu etmedik
leri halde söylenmesinden iba*et bir hata ala
caktır. Mevcut tasarıdaki fikirlerin Nasyonal 
sosyalizimderi mülhem olduğunu ifade etmekte 
ne hakikate uyar ne de insafa sığar bir tarafı 
olduğunu kabul edemiyorum. (Çok doğru, bra
vo sesleri). 

Arkadaşlar, şunu arzedeyim ki medenî ce
miyet kan bakımından birbirine karışıktır, kül
tür bakımından birbirine karışıktır, idoolöjik 
telâkkiler bakımından birbirine karışıktır. Bu 
günkü ulaştırma araçlarının dünyanın-bir parça-
SÖS ötekine meczettiği bir devirde insanların 
neşriyat vasıtasiyle, binbir vasıta ile fikirleri 
birbirinden ahz ve kabul ettiği bir devirde ya
şıyoruz. Yalnız ilim ve teknik değil, felsefe-ve 
inanışlarda da genel kültürde de gittikçe müş-
terekteşen bir karabet hasıl olmaktadır. 

Bir çok tarihi sebeplerle kan karışmalarının, 
inkârı, gayri mukabili hakikat olduğu bir de
virde kültürde rejimden rejime, nakledilen fi
kirlerde birbirine az çok karışmalar inkâr olu
namaz bir gerçektir. Türkiye, bizim aziz va
tanımız Türkiye de, bu medenî cemiyetin bir 
uzvu olmak vaziyetinde, hem de Rejimimizin, 
programımızın ifadesi ile bu -vaziyettedir. Re
alite de bunun kendisidir. 

Meselâ bugün en liberal farzettiğiniz herhan
gi bir memlekette, asistans sosyal yani sosyal 
dayanışma bakımından mevcut hükümleri mut
lak sosyalizmden gelmiş bir hüküm olarak mı 
alacağız? Esktrem sol, en sol bir hükümetle, 
affımzı dilerim, ekstrem kelimesinin tam kar-
şılıyarak kelimemi birden söyliyemedim, öte
kinin tam zıddı olan en sağ nasyonal sosyalizim 
arasında öyle benzer noktalar vardır ki insan 
doktirinini okuduğu zaman onun mudur, bunun 
mudur takdir etmekten aciz kalır. Biz de me
denî alem içinde bir hüviyet bulunduğumuza 
göre, biz de ilim bakımından, felsefe bakımın
dan, ' ideoloji bakımından rejimimize başka re
jimlerden kendi amelî yaşayışımıza uygunluk 
kaydı ile kendi filtremizden süzülmüş, temizlen
miş unsurları elbette kendi hayatımıza karıştır
mışındır. Yeni zamanlarda idarî rejimler yok
tur. Bütün rejimlerin ana hatları belli olmakla 
beraber bunların hepsinde birbirine girft olmuş 
tedahüller vardır. Bizim Kemalist rejimimizin 
de hususî siması parti programı ve Devlet Ana 
yasası ile bellidir. Adı söylenerek fena ve men
fur bir ideolojinin esası alınmış gibi telakki et
meğe zannederim, imkân y©ktur. 

• Sırası gelmiş iken şunu da arzedeyim. Top
rak Kanunu konuşması münasebeti ile bizim ya
zarlarımızın içerisinde bu çalışmalarımızı korno-

nizm telakki .edenler olduğu gibi nasyonal sos
yalizm gibi telakki edenler vardır. Fakat bun
lar kimdir? Bunlardan kendi temayülleri, dü
şünceleri kızıla çalanlar (Bravo sesleri, alkışlar) 
tam isteklerini bulamayınca hiddetlenip en fena 
iftirayı reva görüyorlar, öteki tarafta tam ak
sine olmak üzere totalitler, müstebit en sağ
cı zihniyette olanlar da memlekette mevcut fi
kir unsurlarım kendi tarafında görmedikleri 
için buna, kanun tasarısına bir kızıl vesika di
yorlar. Hakikat nedir? 

Hakikat ne odur ne budur. Hakikat kendi 
ameli ihtiyaçlarımıza uyan en do^ru yolu bul
mak hususundaki millî gayretimizdir. 

Sözü buraya getirdikten sonra bir noktayı 
daha arzetmek isterim. 

Tafsilâtını okumağa vakit bulamadım, bu ka
nun'görüşmelerimi münasebetiyle bazr gazete
lerde neşriyat oluyor. Bunun bir ikisini basitçe 
gözümden geçirebildim. Konuşmalarda söz söy
leyen arkadaşların bir kısmını îrir sınıf menfaati 
gaygusuyle hareket ittihamı altında bulunduru
yorlar öte taraftan burada söylenen bazıJan da 
Hükümetin, yahut Partinin muayyen bir fferi
ni bazı arkadaşların isabetine inanmadan körü 
körüne müdafaa ettiğini ima veya koku
yu neşredecek bir takım ifadelerde bulundular. 
Bunların hiç biri hakikate uymaz. 

Meclis, milletin tek temsilcisi olmak vasfı ile 
ve milletin terkip ettiği bütün sınıf dâvasından 
uzak birbirini tamamlayan unsurları gibi, smrf 
ve şahısların küçük menfaatları düşüncesinin 
üstünde bir yükseklikle ve ancak yurdun ve 
milletin faydası için en doğruyu arayan bir asa
letle vazifesini yapıyor. Toprak Kanunu tartış
malarındaki hararet kanunun büyük öneminden 
doğmaktadır. 

Bazı gazetecilerimizin hatalı görüşlerine ge
lince onlar hürdürler. Fakat arkadaşlar, medeni 
bir Devlette ileri, modern, hakiki hürriyetsever 
bir Devlette kürsü ile sütun büyük insanlık âle
minin yan yana yükselen iki hürriyet abidesi
dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsü ve 
Türk gazetelerinin sütunları bu âbidelerin tam 
kendisidir. Bunun insana bir adam sıfatiyle bu 
yazılışları bizim memleketteki hürriyet tecellile
rinin bir tatbiki eseri gibi mütalâa etmeyi derin 
bir inanışla doğru buluyorum. Fakat arkadaşlar 
işte bu anlayışla ve bu kürsünün hakkını kulla
narak soyuyorum ki bu temayülün ifadesi ola
rak yazılan yazılar bu Mecliste bir sınıf var 
imiş fikrini kabul ediyor ve Millet Vekillerini 
sınıf menfaati düşünüşü altında söz söyledikle
rini yayarak milletin sağ duyusuna acı katıyor
lar. 

Hakikat şudur ki, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde söylenen her söz yalnız ve yalnız söliyen 
arkadasın vicdanı ile ve konuşma konusu 
da bir irtibatın mahsulü olan sözden ibarettir. 
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(Bravo sesleri, alkışlar). Arkadaşlar, bir toprak 
meselesi olur, bu toprak meselesi üzerinde en salâ
hiyetle söz söyliyebilmek bu işte en çok bilgi, 
ve bilgi ve tecrübe sahibi olan çift sahipleridir. 
Bunlar şüphe yok ki, toprak sahibi arkadaşları
mızdır. (Bravo sesleri). 

Bir Millî Eğitim meselesi olur, bu millî eği
tim meselesinde de ihtirasları, tahsilleri, bilgile
ri, terbiyeleri, yetişmeleri en ileri olan arkadaş
larımız söz söyler asker, hekim, hukukçu, mühen
dis ve diğer meslek sahipleri de böyledir. Genel 
kültür itibariyle umumî anlayışın elbette mem
leketin menfaati bakımından her milletvekilinin 
de faydalı fikirleri dinlenir. Nitekim benim bu
günkü tasan hakkındaki sözlerim gibi? Bunlar da 
belki verimli olur. Fakat arkadaşlar, her kim 
olursa olsun bu kürsüden söz söylediği zaman 
kendi fikirlerinin aksine söylenenleri de temiz ve 
kendi vicdanının sahibi olarak konuştuğunu ka
bul etmesi lâzımdır. (Çok güzel, doğru sesleri). 
Aksi halde parlâmento ile işleyen ileri bir Dev
let yaşıyamaz. 

Bu mevzu üzerinde söz aldıkktan sonra top
rak konusu üzerinde de pek kısa bir arzda bulu
nacağım Bu konuda bilgi ve tecrübemin yeteri 
olmadığı için sâde konuşma konusunun genel çiz
gileri üzerinde bir fikir arzedeceğim. Toprak işi 
yeni Türkiye Cumhuriyeti olarak hayatımıza ya
pışıktır. Bütün memlekette kendi rejim ve şart
larına ve ihtiyaçlarına göre toprak işini nizam
lamalardır. Biz Cumhuriyeti aldığımız günden 
itibaren bugünkü Türkiyenin toprak meselesini 
ilk günlerdenberi dillerde ve yazılar halinde 
içimizde yaşamıştır. 

Sonra büyüyerek dosyalar haline intikal ede
rek bugüne kadar gelmiştir. On seneden fazla bir 
zamandanberi, bunun ciddi bir çalışma mevzuu 
olarak Devletin elinde bulunduğunu ben, şahsan 
biliyorum. Bir zaman da bana da bunun üzerin
de ufak çalışma fırsat ve imkânları olmuştur. 
Nihayet, yer yüzündeki toprak konuları incele
nip gözden geçirildikten sonra hattâ bütün bun
ları teknik bir bilgi ile toplamış olan eski mer
hum Cemiyeti Akvamın neşriyatı da gözden ge
çirildikten sonra, Hükümetimiz en doğru bir ta-
tasarıyı yaptım diye kanaatle bizim huzurumuza 
geldi. Bizim Karma Komisyonumuz işten bir il
gi ve önemle işi kucaklıyarak yani uzaktan şahi
di olduğum çetin ve ciddi çalışmalarla - fikrim-
deki takdir ve sıcaklığı ifade için kelime bulamı
yorum - usule ve asla ait taraflarını teferruatı 
ve heyeti umumiyesi üzerinde emekler harcadı ve 
tasarı da çok iyileştirmeler yaptı. Bu gün ko
nuşma konusu olarak gelmiş olan tasarı bu ça
lışmanın mahsulüdür. Bu iyi midir, fena mıdır? 
Arkadaşlar; bütün dikkat ve gayretimizi toplı-
yarak yapabildiğimiz budur. Bizim Devlet diye 
lcurduğumuz cihazın, Hükümetin, komisyonun 
bugüne kadar yapabildiği budur. Bugüne ka
dar yapabilmen bundan sonra kamutayın yapa

cağı ayrı bir şeydir. Kamutayın daha üstün 
gören tecrübe ve görgülerine nazaran daha" kısa 
yoldan giden ve daha çabuk varan büyük bilgi
lerinin payı vardır. Her işte olduğu gibi bu ta
san üzerinde Kamutay da işliyecek. üstün çalış
ma ve karar alma yetgisini kullanacaktır. Önıı 
henüz kullanmıya başlamadık. Maddelerin konu
şulmasına geçmedik. Henüz başlangıçtayız. Fa
kat arkadaşlar bu tasan, bizim eski tüzükteki ta
birle Kamutayın müzakeresine şayan kâfi emek 
verilmiş gayret sarf edilmiş çalışılmış, ciddi gay
retlerden sonra bize gelmiş iyi bir eserdir. 

Yoksa arkadaşlar, mücerret mânada mevhum 
bir mükemmel yoktur. Bir ,şeyin mükemmel oldu
ğunu mütalâa etmek te lâzımdır. 

Tasarının tümü üstünde pek faydalı konuş
malar yaptık. Ben kendi görüş ölçüm ile derim 
ki, içinde benim fikrime uymayanlar da dâhil 
olduğu halde söylenen sözlerin hepsi güzel, mak
sada yararlıdır. Yalnız gönlüm isterdi ki bu 
sözler arasında bir çok güzel konuşmayı yara-
lıyacak bir kaç nokta da olmasın. 

Şimdi maddeler üstünde konuşacağız. Bu
nun hakkında benim de fikrim ve düzeltme tek
liflerim var. Bunları şimdi ortaya koyarak sizi 
rahatsız etmek istemiyorum, işin hacimdeki de-
riliğini o kadar bilmiyorum. 

Fakat ya hiç toprağı olmıyan veyahut yeter 
toprağı oLmryan bir milyon çiftçi Türk ailesinin, 
yani 5 000 000 Türk nüfusunun hayatını tan
zim edici çare arayan ve bu çareyi bulduğuna 
dair iddialarını müzakeremize vazeden esere, biz 
bunu konuşamayız demenin imkânı yoktur. Am-
jma bu 5 000 000 a yakın nüfusun, Türk çiftçi
lerinin başka araçları da bahis mevzuudur. Do
natım meselesi, komisyon mazbatasında mevzuu-
bahis edilirken bu işin 1 000 000 çift öküz ile 
başarıldığını söylüyor. Geçen yıl zannediyo
rum, 5 000 000 ton - galiba Tarım Bakanı 
6 000 000 diyordu - hububat istihsal etmişsek, 
bunun toptan 1 000 000 nu makineye bargir 
kullananlara vesaireye ve Devlet istihsaline ayı
ralım, demek ki 4 000 000 hububatı bize 1 000 000 

4çift öküz vermiştir. Yani bir öküz iki ton hubu
bat yetiştirmiştir. 

Arkadaşlar. Buna azametli bir mesaidir. Ana-
dolunun bu cılız öküzünü düşününüz. O cılız 
olmakla beraber kuvvetlidir. Tarlayı süren çift
çinin çalışma kabiliyeti birbirine eklenirse bu 
toprak işi ve nihayet bunlardan ayrılmaz ana 
esaslar olan donatım işi, kredi işi bu kanunla 
ve diğer kanunlarla birbiri arkasına gelirse ve 
tatbika girerse genel çiftçilik ve tarım işlerimiz 
ne kadar ileri gidecek ve yüzümüz ne kadar gü
lecektir. 

Arkadaşlar; teferruat üzerinde durmak iste
miyorum. Hep beraber maddelerde görüşeceğiz. 
Netice olarak muhterem heyetinize şunu teklif 
ederim: Bu tasarıyı konuşup çıkarmak gayet ta
bii yollardan bu uzun zamanlar tesiri doğru ol-
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mayan - tabii gün kaydı ile söylemiyorum - bir 
vazifemizdir. 

Müzakerelerimize devam edip bu borcumuzu 
yerine getirelim. (Doğru sesleri). 

Onun için tasarının heyeti umumiyesinin mü
zakeresinin kâfi olduğunu teklif etmiyorum. So
nuna kadar arkadaşlar fikirlerini söylesinler. 
Bu müzakere bittikten sonra maddelere geçilme
sini ve orada arkadaşların fikirlerini söyliyerek 
iyi neticelere varılmasını teklif edeceğim. (Alkış
la ra . 

BAŞKAN — Söz Cavit Oral'indir. 
C. ORAL (Seyhan) — Muhterem arkadaşlar, 

bendeniz maddelerde konuşmak istiyordum. Fa
kat bir arkadaşımız bize çok insafsızca hücum 
etti. Bunun için söz almak mecburiyetini hisset
tim. 

Alâettin Tiridoğlu arkadaşımız, Geçici En
cümenin müzakerelerini pekaz ilgi ile takip ede
bilmişti, belki meşguliyetleri vardı. Gerek Ko
misyonda, gerekse Büyük Mecliste hiçbir arka
daş, şimdiye kadar bu kanunun' aleyhinde bu
lunmuş değildir. Bütün konuşan arkadaşlar, 
bu kanunun lehin dedir. Yalnız biz bu kanunun 
heyeti umumiyesinde konuşurken, maddelerin 
bahsini ele alarak prensipler üzerinde durduk. 
Halbuki Alâettin Tiridoğlu arkadaşımızın ortaya 
iki zihniyet koydu : Bunlardan birisi arazileirni, 
ortaklarını muhafaza etmek istiyen, yalnız men
faatlerini düşünen bir zihniyet. 

Diğeri de memleket menfaatini düşünen ve 
onun için çalışan, onun için fikir yürüten bir 
zihniyet. Katiyen arkadaşlar, ben bunu kendim 
ve arkadaşlarım namına asla kabul etmiyorum. 
Bu memleketin menfaati için herşey feda olsun. 
Biz yalnız bir tek menfaat güdüyoruz : O da 
memleket menfaatidir. (Bravo sesleri). Bu ka
nun memleketin realitesine, memleketin bünyesi
ne daha uygun bir şekilde çıksın istiyoruz. Ar
zumuz ve endişemiz yalnız budur. (Bravo ses
leri). 

Arkadaşlar, tasavvur buyurun. Kanun ge
liyor, diyor ki, Devlet arazisini vereceğim, Va
kıflar arazisini vereceğim, hususi muhasebe ara
zisini vereceğim, peki diyoruz. Şahısların 
5 000 dönümden fazla arazisini alacağım diyor, 
dar olan yerlerde bunu 2 000 dönüme kadar da 
indireceğim, ondan- da daha dar olan yerlerde 
500 dönüme indireceğim diyor, peki diyoruz. 
Bütün arkadaşlarım bunu seve seve imza ediyor
lar, hiç birisi itiraz etmiyor. Fakat neticede, 
Hükümetin noktai nazarı da iyi ve yerinde ola
bilir. Fakat bu hayatın içinde bulunan, bu iş
ten anlayan arkadaşlarımız sonradan gelen bu 
17 nci maddeyi gerek emniyet bakımından ve 
gerek istihsal ekonomisini tehdit eder ve daha 
bozuk düzen bir hale sokar düşüncesiyle, kaygı-
siyle, ancak Encümenin sonradan kabul ettiği 
maddeyi bu milletin sosyal ve ekonomik bünye
sine daha uygun geleceği kanaatiyle o tez üze

rinde durdu. Yüksek huzurunuzda vicdanınıza, 
insafınıza, müracaat ediyorum. Bunun içinde 
hisse kapılmak, menfaat kaygısı gibi bir şey var 
mı? (Yok sesleri). 

BAŞKAN — Daha bir kaç arkadaş söz almış
tır. (Yarın sesleri). Görüşmenin yeterliği hak
kında bîr önerge vardır, okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmenin yeterliğine karar verilmesini di

lerim. 
Koeaeli 

Sedat Pek 

(Söylensin sesleri). 
S. ÖRGEEVREN (Balıkesir) — Aleyhinde 

konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
S. ÖRGEEVREN (Balıkesir) — Arkadaşlar, 

bu kanunun önemi, bu memleketin bütün ka
nunlarının anası addedilecek bir ana kanunun, 
öneminin üstünde büyük, millî, genel alakayı 
gösteren Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına 
nedense yayınlamakta çok ilgili olmıyan ve bun
dan dolayı benim daima şikâyetçisi buluduğum 
Türk Matbuatını ne kadar alâkadar ettiği, ile 
sabittir. Bilhassa son defa Recep Peker arkada
şımızın Türk yayınından dün ve bu gün Ankara-. 
ya gelebilmiş olan gazetelerde çeşitli fikirler in
tişar ettiğini doğru olarak, yerinde olarak söy
lemesi ve gazetelerde çıkan yazılar okunduğu 
takdirde alâkanın şiddet ve .şümulü tefavütü, 
tegayyürü, memleket genel efkârında yarat
makta olduğu bulanık fikirler ve tahrik edici 
yazıların arasında bulunuşu ve burada söylenen 
fikirlerin aşağı yukarı birbirinden çok ayrı, 
üstün, biribirine yakın ve uzak bulunuşu, söz 
almış üç beş arkadaşın daha bu kanun tasarısı
nın heyeti umumiyesi hakkında konuşmalarını 
her halde istilzam edecek mahiyettedir. Üç gün
dür uzun "saatler samimiyetle, mutlak hürriyet 
havası, mutlak hakimiyeti milliye esasına da
yanarak istiklâli efkâr ve vicdan içinde geçmiş
tir. Üç beş arkadaşımızın daha söz söylemek 
isteğinin durdurulmasına cevaz vereceğinizi zan
netmiyorum, binaenaleh bu takririn reddini 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Oyunuza sunmak üzere önerge
yi tekrar okuyoruz. 
(önerge tekrar okundu). 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmemiştir.* 

Devam ediyoruz. (Devam etmiyelim, Yarına 
sesleri) O bana aittir. 

î. YALÇIN (Elazığ) — Arkadaşlar, Sayın 
Recep Peker "den sonra toprak mevzuu üzerin
de söz almak talihsizliğine uğradım. Muhterem 
Peker benim söylemek istediğim bir çok husus
ları kendilerine has olan talakatlariyle pek gü-
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zel bir şekilde izah ettiler. Ben de kendi hesabı- j 
ma kendi kutretim dahilinde.bir kaç noktayı ar-
zetmek istiyorum. 

Üç günden berri devam eden müzakerelerde 
arkadaşlarımızın söylediği sözler, bana şu kana
ati veriyor. Kendime şu suali soruyorum. Di
yorum ki memlekette topraksız köylü varmı? 
Hep beraber cevap veriyoruz vardır. 

îkinci sual. Bunlara toprak vermek lâzım- * 
mıdır? Yine lıep beraber evet lâzımdır. 

Üçüncü sual memlekette işlenmesi icabeden 
ve işlenmeye salih olan toprakların işlenmesi lâ
zım mıdır"? Hep beraber cevap veriyoruz: İş
lenmesi lâzımdır. Bunda da ittifak vardır. 

Şimdi bu toprakların ne suretle muhtaç olan 
vatandaşlara tevzi edileceği meselesinde bir ay
rılık var gibi görünüyor. Fakat ben arkadaşla
rımı dinledim, kanun tasarısını da gözden ge
çirdim. Zannediyorum ki netice itibariyle bir 
yerde birleşiyoruz-. Kanun tasarısında çiftlik, 
yani orta arazi işletenlerin arazisi üzerinde dür 
zenli işletme bulunduğu takdirde bunların beş 
bin veya iki bin dönümlük arazi üzerinde iş
lemlerine müsaade eden hüküm mevcuttur. Yal
nız orta arazi deyince, çiftlik tâbir ettiğimiz bu 
araziyi bendeniz iki şekilde mütalâa ediyorum. 
Esasen tasan da bunu ikiye ayırmıştır. 

Birisi arazisi üzerinde hiç çalışmıyan, şehir-
cle ve kasabada oturan, arada sırada kâhyasını 
göndermek suretiyle arazi üzerinde iş yapan ve 
arazisinin otunu, samanını, mahsulünü satarak 
şehirde kalan insanlardır. Bunların toprakla alâ
kaları yalnız ellerindeki tasarruf senedidir. Ge
çimleri de zaten bu yoldan değildir. Fakat ikin
ci kısım vatandaşlar ki, toprağın üzerinde bizzat 
kendisi çalışıyor ve bu çalışması ile memleketin 
istihsaline yardım ediyor. Kanun istihsale yar
dım eden vatandaşların hakkını, benim kanaati
me göre, bu kanun tasarısı mahfuz tutuyor. 

Sonra yine en çok düşündüğümüz ve düşü
nülmesi lâzımgelen bir zümrenin yani. kasabada 
oturan muhtaç ve geçiminin bir kısmını arazi
den temin eden /vatandaşların vaziyetinde, yine 
tasarıda okuduğuma göre tamamen emniyet al
tında bulundurulmuştur. Bu böyle olmakla be
raber memlekette arazi üzerinde bir emniyetsiz
lik havası gibi bir havanın yaratılmakta olduğu 
hissi bize kadar geldi. Benee bu endişeye lü
zum ve mahal yoktur. Çünkü Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve onun Hükümeti kendisinin malı 
olan ve kendisinden olan vatandaşın göz yaşını 
makbul addeder de bu göz yaşına mukabil baş
kalarını sevindirmek gayesini gütmez. Muhak
kak toprak sahibi olan vatandaşların göz yaşı 
dökmemesi için onun bugünkü aile düzenini, 
aile geçimini yıkmıyacak şekilde kendisine bir | 
miktar şey bırakacaktır. Bunu ben şahsen, bir 
memleket çocuğu olmak itibariyle düşünüyorum 
ve diyorum ki acaba Hükümet bir çiftlik sahi
binin veya şimdiki tâbirle orta arazi dediğimiz i 

bir arazi sahibinin elinden bütün arazisini ala
cak ve bunu sokağa atacak. Hayır, böyle bir şey 
tasavvur etmiyorum. 

Şimdi arkadaşlar, benim asıl burada kanu
nun tatbikatındaki zorluklardan endişem vardır 
ve bunu en iyi bir kanun olarak hazırlayıp Hü
kümete tevdi ettikten sonra, eğer tatbikatında 
bir aksaklık vâki olursa, asıl korkumuz orada
dır. Tatbikatta noksanlık olmadıktan sonra ve 
bu kanunun üç gündenberi müzakeresinde me
bus olarak, millet olarak tam bir hassasiyet 
gösterdiğimiz gibi, kanunun tatbikatında da aynı 
hassasiyeti Hükümet olarak, Meclis olarak, gös
terdikten sonra kanunun tatbikatında bir ak
saklık olacağına ihtimal vermiyorum. (Doğru 
sesleri). 

Şimdi ben kanunun maddeleri arasında belki 
de memleketin menfaatine uymayan ve benim 
de kanaatime uymayan tarafları olduğunu ka
bul ediyorum. Fakat bu kanunun heyeti umu-
miyesi üzerinde müessir olacak mahiyette de
ğildir; Binaenaleyh, kanunun maddelerinin mü
zakeresine geçildikten sonra her madde hakkın
da, nasıl ki heyeti umumiyesi üzerinde münaka
şa ettik, bunların üzerinde de münakaşa eder 
memleket için en verimli, en doğru yolu bulabi
liriz. Bunun bir çok misallerini bu Meclis çok 
göstermiştir. 

Birçok kanunları bu şekilde birçok tartışma
lardan sonra nihayet memleketin menfaatine en 
uygun şekilde çıkarmıştır. Sonra arkadaşlar bu 
kanun, memlekette birden tatbik edilecek bir ka
nun değildir. Tasarıdan öyle anlıyorum ki, par
ça parça tatbika geçilecektir. Parça parça, tatbi-
ka geçildiği zaman da gördüğümüz noksanlıkları, 
aksaklıkları görüp tashih etmek bizim elimizde
dir. Eğer bu noksanlıklar bizim koyduğumuz 
hükümlerden ileri geliyorsa kanunu tashih ede
riz. Bundan değil de, Hükümet bunu iyi tat
bik edemiyorsa alaşağı ederiz. Hükümeti, sen bu 
kanunu iyi tatbik edemedin deriz. Bundan kolay 
ne var. 

Sayın Reeeb Peker'in işaret buyurdukları ki, 
Meclis içinde arazi sahipleriyle arazi sahibi ol-
mıyan arkadaşların arasında bir sınıf mücadele
sinin başlamakta olduğu şuradan buradan ku
laklarımıza gelmektedir. Katiyen. Böyle bir şe
yin bu Meclisin havası içinde konuşulması bile 
zaittir. Meclisin bu gibi şeylere tahammülü yok
tur. 

Meclis böyle haller karşısında topluluğunu ve 
memleketin büyük dâvaları karşısında bir elle 
tamamen memleketin menfaatlanna uygun bir 
şekilde karar almasını birçok defalar ispat etmiş
tir ve bu kanunda da ispat edeceğine ben şahsan 
kaniim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — General Seyfi Düzgören. 
Gl. S. DÜZGÖREjN (Mardin) — Sayın ar

kadaşlar; koridorda bir konuşma esnasında söy-
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lediğinvbir sözü işiten .doktor -Delilbaşı arkada
şım benim adlim burada« söylediği, için ve benim 
kürsüye ç>knaj»iitrd«aiİ öİchigü i$& kedisine te-
şeldriit ederim.. 

Bu .tasan hakkında^ ystgiİi arkadaşlar uzun 
söylediler. Bû  milletin bir irade mubâsşaİası var
dır, arkadaslarjm bir irade muhassalası. 

Bu ktirsüdete söyliyen arkadaşlar, bu muhas-
sâlanm ortasında »ve onun kuvvetli inana ve cere
yan* üzerinde yer. aldıldarmı takdir ettikleri nis-
bette fikirlerinde ve karori&rmdftki isabet o nis-
pleti kıymetlendiriyor.Bu /taşarının lehinde ve 
aleyhinde. fikirler yürütüldü, Bütün arkadaşlar, 
bu-ifikirlermi hep-filetin kalkınması uğrunda 
ortaya«attıklarını kfibülı ederek hepsinin fikirleri
ni ve kanaatlerini eaygı ile karsılarım. ' 

D. AR ÎKOÖLU (Seyhan) — Bravo bravo pa*. 
sam, 

Ol. S. Düzgören (Mardin) — Sayın arkadaş
lar; ben toprak işletmedim, toprak işletmenin 
•usullerini güçlüklerini pek biimem, Ancak 40 
sene süren .ordu hayatımda; eli, yüzü, nefesi top
rak kokan- askerlerle koklaştım, halleştim. 

Onların tepışk hasretiyle kavrulan, kıvıl
cım sa^aa.gözlerinin mahzun bakışlarmm acıklı 
şahidi oldum. Askere yeni gelenleri toplar on
ların vatan sevgisini kuvvetlendirmeğe çalıştı
ğımız sırada, onların dertlerini ihtiyaçlarını öğ
renmeyive mümkün olan yardımlar yapmağı 
vazife edinmi#izdir. Topalladığımız acemileri 
evıselâ: r ençberler bir tarafa, sanatkarlar bir ta-. • 
rafa diye aymrre. Bakjanz 10 da 9 u rençber-
dh\ Bu reaşberlerden kendi toprağını isletenler 
bir tarafa ortakçılık yapan; marabacılık yapan, 
amelelik yapanlar bir tarafa ayırırız. Bakarız, 
nispet yan yarıya düşer. Ortakçılık yapanla ken
di toprağında ortakçılık yaptıran büyük toprak 
sahibi yanyânadırAâr; Ortakçının yüzü saz ren
gi olmuştai; Bünyesi kavrulmuştur, öteki ise 

*•• gürbüz, benzi kan dolu bir vatandaştır/ Ortak
çıya sorarız oğtam evli: misin? başını eğer, 
yaşlı ?gözlerini saklar; Çenesinden tutar kaldırı
rız sualimizi tekrarlara, oğlum evli değil misin? 
Efendim . Nasıl evleneyim bir ayalim var köyde 
filanın çiftliğinde çalışıyor. Ben yorganımı iple 
boynuma sarar, günlerce yürür filân beyin çift
liğimde çalışırım; Ben nasıl olumda çoluk çocuk 
yetiştiririm. Zavallı bu lafları söylerken yüre
ğinde» kan akağına duyarız. Köyünüzde nasıl 
eylenir^iniz-diye-sorariZi. Verdikleri cevap; ay
da yalda bâr davul ve bir zurna gelir, onunla 
ken^ ^«yasBauzf^dindiriebiliriZi Berikine sora
rız;; çaİgüaria» çeşitli eğlenti ile vakit geçirdi
ğini söylör» 

Azif arkadaşlarım; bu-, seviyede ve bu ruh
tarmİUetin t müdafaasında ateş hattında birleşen 
bu şah ı̂laTHi duygularını vebunlarnı silâha sa
rılma» ve kedini rate§er atmacı için maneviyat-
lafimnı m- dere©* olaylını yüksek takdirinize 
havale ediyorum. 

.194& 0 : 1 
Arkadaşlarım, toprak mülkiyetini gerek 

bünyesini, gçrek rejimini hiç bir mülkiyet re
jimi ve, bünyesiyle bir tutamıyorum. Bu» be
nim içinde ötedenberi bir yaradır. Bu yarayı 
bur,ada deşmeğe vesile olan arkadaşıma teşekkür 
ederim. Herhangi bir adamın bir apartımanı 
olabilir. O apartmanın boyunu uzaltır, kısal
tır, keyfine göre her istediğini yapar. Fakat 
toprak bu milletin karnıdır. Bu toprak- üzerine 
keyfi hareket ve keyfi mülkiyet olamaz. Sahibi 
apartmanını yıkarsa Mehmedin, Ahmedin umu
runda değildir. Yalnız bu milletin beşiği olan, 
yani kan daman, can damarı olan toprak üze
rinde oynamak katiyen doğru değildir. Eğer 
toprak üzerinde mülkiyeli başka suretle telâkki 
eder de keyfe bırakırsak bu harp esnasmda top
rak mahsulünün yoksulluğu yüzünden çektiği
miz azabı hepimiz biliriz. Zaman geldi yabancı
ya el uzatmak ihtiyacında kaldık. Bir millet 
ki ihtiyacını, yani karın doyurma ihtiyacını ya
bancının kaşığına uzatarak beklerse; o milletin 
istiklâli daima o yabancının dizgini ve gemi al
tında, sallanır, sürünür kalır. 

Askerlerin mektuplarını okurdum, öteden 
beriden sorar soruşturur, ferada ferada selâm
ları arasında topal öküzüme dahi selimimi söy^ 
leyin der. Üç dönümlük tarlasını süren öküzü
ne dahi selâm söyliyen askerlerimiz vardır. Ara-
sıra karasabanımı okşayın diyen askerin mek
tubunu okurken gözlerimiz yaşla dolardı 

Burada bütün arkadaşlar bu tasarının kabul 
edilmemesi için hiçbir fikirde bulunmadılar. Bü
tün arkadaşlar bu tasarının hatta geciktiğini 
bile ortaya attılar. 

Çok istirham ediyorum; bu tasarının içinde
ki maddelerde yetkili arkadaşlar kendi fikirle
rini açıklıyarak bu tasarıyı daha mükemmel bir 
hale koymağa uğraşacaklardır. Onun için bu 
tasarıyı yüksek Kamutayın huzuruna getiren 
Hükümetimize tefekkürlerimi beyan ederim. 

BAŞKAN — Söz Cafer Tüzel'indir. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ C. TÜZEL 

(Kayseri) — Sayın arkadaşlar, heyeti umumi
ye hakkındaki izahları ve itirazları dinledikten 
sonra bir, iki noktayı komisyon adına aydın
latmayı faydalı buldum. Bu noktalar aydınlan
mazsa, komisyon çoğunluğunun düşüncelerine 
hâkim olan bu noktalar iz&k edilmezse madde
lere belki sisü bir; hava içinde girmiş olacağız. 

Arkadaşların itirazları üç noktaya yönetil-
;rrt ektedir; Teferruata ait bir çok itiraz nokta
ları vardır. Eakat maddelerin müzakeresi şıra
sında ileri y sürülecek fikirler görjişjöerek tasa
rıda ic*hed$n değişiklik yapılab^ır 

Arkadaşlarımın esaslı görîdüğüm itirazların
dan birincisi, bu tasarının, orta işletmele
ri ortadan kaldırılacağı hakkındaki, meseledir. 
Bir kısım( arkadaşİar, o kana#btadîr ki,' tasarı 
orta işletmeleri teİvdit altına almaktadır ve bu, 
memleket bünyesi için zararlıdır. 

. . « * « . 
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Bazı arkadaşlar, kamulaştırma karşılığının 

değer paha olmamasına ve bu karşılrklarm tah
vil ile ödenmesine itiraz ettiler ve bunun Ana
yasaya uygun olmıyacağını ileri sürdüler. 

Bir kısım arkadaşlar da, tasarının müzake
resi tamamlandıktan sonra Hükümet tarafından 
vaki olan teklif üzerine Encümenin 17 nci mad
dede değişiklik yapmış olmasını içtüzüğe aykı
rı bulduklarını söylediler. 

Binaenaleyh esaslı olarak üç sual karşısında 
bulunuyoruz. 

1. — Tasarı hakikaten orta işletme masuni
yetini ortadan kaldırıyor mu? 

2 — Kamulaştırma karşılığının değer paha 
olmaması ve tahville ödenmesi hakikaten Ana
yasaya aykırı mıdır? 

3. — Komisyonunuz tasarının müzakerelerini 
yaptıktan sonra Hükümet tarafından vaki olan 
teklif üzerine 17 nci maddeyi tekrar ele ala
rak müzakere etmekle tçtüzük hükümlerini ih
lâl etmiş midir? 

Bu üç noktayı tetkik edersek, zannediyorum 
ki, bir çok itirazlara hedef olan bir çok nokta
lar aydınlanmış olacaktır. 

Arkadaşlar; Hükümetin tasarısını inceliyen 
komisyonunuz bilhassa bir nokta üzerinde dik
katle ve hassasiyetle durdu. O da, tasaruf em
niyetini sağlamak noktasıdır. Tasarıyı hep mü
talâa buyurdunuz. Orada görmüş olacağınız gi
bi, tasarı toprakları dört boya ayırmakta ve 
her boydaki arazinin tarifini yaptıktan sonra 
5000 dönümün üstündeki arazi parçalarını ka
mu] aştıracağını tasrih etmekte' idi. Tasan hü
kümlerine göre, toprakların yüz ölçüsü bakı
mından 30 dönümü küçük çiftçi arazisi, orta 
ve büyük arazi olmak üzere dört boya ayrılı
yordu. Çiftçilikten başka meslekte bulunanla
rın tasarrufunda bulunduracağı miktar 30 dö
nümü tecavüz etmiyordu. Binaenaleyh bir me
mur, bir tacir, bir sanatkâr herhangi bir mes
lek sahibi 30 dönümden fazla araziye tasarruf 
edemiyecek ve bunun fazlası kamulaştırmaya ta
bi olacaktı. 

Çiftçiocağı arazisi ancak Devletin dağıta
cağı topraklara ait olmak lâzım gelirken bu ta
rifi aşıyor, bu ölçüdeki bütün toprakları şü
mulü içine alan bir mana ve mahiyet taşıyordu. 
Büyük arazide ancak Devlet mülkiyeti tanını
yordu. Ayni zamanda arazinin boylara ayrılma
sında şümullü olarak tasarruf edilen araziyi bil
hassa arazinin hisselerine göre değil de bütünü
nü nazarı dikkate alarak arazinin bu boylardan 
hangisine gireceğini ona göre tâyin etmek ica-
bediyordu. Ayni zamanda tasarıda mevcut bir 
hükme göre, toprakların 5 bin dönümden faz
lası kamulaştırmağa tabi olduğu halde, dağı
tılacak arazinin yetmediği yerlerde Tarım Ba
kanlığı o yerde çiftçi ailesinin geçinmesi için 
belli edilecek miktara kadar kamulaştırma yet
kisini alıyordu. 

Yani kaide ve prensip olarak 5 bin dönümün 
üstündeki parçalar kamulaştırmağa tabidir. Fa
kat bir yerde arazi yetmiyecek olursa Tarım Ba
kanlığı çiftçi ocağı haddine kadar kamulaştır
ma yetkisini haiz olacaktı. Bu hükümler Ko
misyonunuz tarafından emniyet bakımından uy
gun görülmedi. Hangi bölgede dağıtılacak ara
zinin yetip yetmiyeceği bilinemediği için ara
zi sahipleri için hakikaten bu madde bir emni
yetsizlik amili olabilirdi. Bir yerde kamulaştır
ma muameleleri yapıldıktan sonra, o arazinin 
muayyen bir parçası üzerine kamulaştırma mu
amelesi tatbik edildikten sonra, ileride belire
cek ihtiyaçlar yüzünden bu arazi üzerinde ikin
ci bir kamulaştırma yapılıp yapılamıyacağı da 
anlaşılamıyordu bu tasarıdan ve hatta bu tasarı 
buna müsait bir hüküm taşıyor gibi idi. Ko
misyonunuz tasarruf emniyetini sağlamak için 
şöyle bir tedbir buldu; Her vilâyet bir bölge 
sayılmak suretiyle, bu bölgelerde Tarım Bakan
lığı tetkikat yapmalı, o bölgede Devletin hük
mü tasarrufu altında bulunan, vilâyetlere, be
lediyelere ve vakfa ait olan arazi ile şahıslar ta
sarrufunda bulunan arazinin beş bin dönümü
nün üstünde bulunan parçalarının o yerde sa
kin, toprağa muhtaç çiftçiye yeter miktarda 
olup olmadığını Tarım Bakanlığı tetkik etmeli, 
bunun kifyet edip etmediğine göre o bölgeyi dar 
veya geniş diye ilân etmeli. Geniş topraklı 
yerlerde kamulaştırma beş bin dönümün üstün
dedir. Beş bin dönüme kadar olan yerler sahip
lerine terk edilecektir. Daha az olan yerlerde 
ise iki bin dönüme kadar Tarım Bakanlığı sala
hiyetlidir ve iki bin dönüme kadar olanlara sahip
leri tasarruf edebileceklerdir. 

Komisyon ikinci bir ciheti daha nazarı dik
kate aldı. Arazinin bütünün değil de şuyulu 
olarak tasarruf edilmekte bulunduğu yerlerde 
ise her hissenin ayrı ayrı hesaplanarak nazarı 
dikkate alınmasını tesbit etti. Bu tasarruf em
niyetini daha ziyade sağlamak için. herhangi bir 
bölgede kamulaştırma yapıldıktan sonra ihtiyaç
lar sebebiyle aynı topraklar üzerinde ikinci bir 
defa kamulaştırma muamelesinin yapılamıyaca-
ğmı tasarıya ilâve etti. 

Yine komisyonun kabul ettiği bir hükme gö
re, eğer bir toprak, üzerinde yerleşmiş olan ki
racılar ve ortakçılar tarafından işleniyorsa ve 
daha yakınında bu çiftçileri tatmin edecek, 
Devlete ait veya kamulaştırılacak arazi mevcut 
değilse, bu gibi yerlerde iki bin dönüm haddiy-
le de mukayyet kalrmyarak, ihtiyaç sahipleri
ni tatmin edecek şekilde, 500 dönüme kadar ol
an arazinin kamulaştırılması kabul edildi. 

Müzakereler geniş alâka uyandırdı. Bir çok
larınızın gelmiş ve işitmiş olduğunuz bütün 
mevzularda Hükümetle anlaşmak kolay olmadı. 
Hükümet bir taraftan kanunun tatbiki ve icrası 
mesuliyetini üzerine aldığına göre, kanunu hak 
ve madeletle tatbik etmek endişesini du-
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yuyor ve bu endişelerden kendisini alamıyordu. 
Fakat çok şayanı şükrandır ki yapılan tenkit
lere rağmen, Hükümet yüksek takdir ve anla-
yışıyle bölge esası, dar ve geniş .topraklı bölge 
diye beş bin ve iki bin dönüme kadar arazinin 
masuniyetini kabul etti. Fakat Hükümet, ko
misyonumuzdan bir istekte bulundu. O istek şu 
idi: Bir takım topraklar vardır, bunlar öteden 
berri bir takım insanlar tarafından işletilmekte
dir. Eğer bu derece ağır takyidlerden sonra ka
dastrosu yapılmamış tapulama muameleleri teka
mül etmemiş ve kayıtları lâyikı ile işlenmemiş 
olan herhangi bir bölgede Bakanlık, bu etüd-
elrin yapılması, arazi tesbiti ve sonra ihtiyaç 
sahiplerinin tesbiti ve ona göre dar ve geniş böl
gelerin ilânı ve ondan sonra da kamulaştırma 
muamelelerinin yapılması gibi amelî zorluklar 
karşısında, işledikleri topraklar üzerinde çalı
şan insanları, bu topraklara sahip kılmazsa 
esaslı bir şey yapmış olmıyaeağımızı kabul et
mek lâzımdır. Binaenaleyh Hükümet komisyo
numuzdan buna bir çare bulunmasını istedi ve 
nihayet komisyonunuz bu mevzuda yaptığı ince
lemelerden sonra, hakikaten insanların üze
rinde çalışmakta oldukları topraklar, o top
rakların kamulaştırma haddi dahilinde olmadığı 
düşüncesiyle bu ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıya-
cak olursa bu davada bir iç iskân davasını yü
rütmek imkânı olmadığına göre bu vatandaşları 
toprak sahibi yapmak imkânı olmıyacaktır. 

Arkadaşlar, komisyon mazbatasında da açık-
ladığımız gibi, bir iç iskân politikası ele alın
madıkça bizim, topraksızları topraklandırma 
hedefine ulaşmamıza imkân yoktur. Bir iç is-
"kân politikasının ele alınması komisyonumuzun 
da en samimi bir dileğidir. Memleketimizin bir 
çok yerlerinde, topraklar, nüfus az olduğu için 
boş yatmaktadır. Bu topraklar, toprağa gö
nülden bağlı insanlara mal edilmedikçe, bizim, 
topraksızları topraklandırmak davasını tam ola
rak tahakkuk ettirmemize imkân yoktur. Fa
kat şunu da derhal kabul ve takdir buyurursu-

•nuz ki, bir iç" iskân bolitikasmm gerçekleştiril
mesi kolay bir iş değildir. Bunun Devlet Hazi
nesine yükleyeceği ağır masraf ve külfetler ya
nında, • insanları, ötedenberi yaşadıkları, ça
lıştıkları yerlerden uzaklaştırmak ve başka yer
lere yerleştirmek pisikolojisini, amiller ara
sında hesaba katmak lazımdır. Bu, uzun se
nelere ve büyük masraflara bağlıdır. Bu insan
ları, çalışmakta oldukları yerlerin sahibini, 
bu gibi kimselşri açıkta bırakmak, bizim top-
raklaştırma davamıza uymayan bir şey olduğu 
içindir ki 17 nci maddede, komisyon çoğun
luğu, Hükümetle mutabık kaldı. Fakat 17 nci 
maddenin kabulü demek, orta işletmeyi inkâr 
etmek değildir. Tasarının 15 ve 16 nci madde
leri yürürlüktedir. Orta işletme mevcuttur. Fa
kat bir yerde insanlar vardır, çalışmakta olduğu 
yerlerin yakınında tevzi edilecek toprak yoktur 

ve o topraklar kamulaştırma haddi dahilinde de
ğildir diye, bu gibi vatandaşlar açıkta bırakıl-
mryacaktır. 

Bu şartlar ve bu unsurlar mevcut olduğu tak
dirde. bu nevi orta isletmelerin bundan müteessir 
olacağı gayet tabiidir. Faakt bunun haricinde 
bu şartlar ve unsurlar mevcut olmadığı takdirde, 
orta isletme masuniyeti mevcuttur. 

İkinci nokta; arkadaşlarımız kamulaştırma 
karşılığının değer baha olmamasına itiraz ettiler 
ve bilhassa bunun tahville ödenmesini doğru 
bulmadıklarını söylediler, Anayasaya ve bizim 
hukuk nizamımıza da pek uy%un olmıyacağı mü
lâhazasında bulundular. 

Arkadaşlar, bilirsiniz ki 1937 yılında Anaya
sada değişiklik yapılırken bu konu düşünülmüş 
ve Anayasanın 74 ncü maddesinde yapılan tadil, 
tahakkuk eden lüzum ve ihtiyaca göre yapılmıştır. 

Anayasanın 74 ncü maddesine göre, kamu 
faydası tahakkuk etmedikçe ve de£er pahası peşin 
verilmedikçe hiç bir kimstenin mülkü kamulaştırı-
lamaz iken 1937 yılmda çiftçiyi toprak sahibi 
yapmak için Devlete kamulaştırma salâhiyeti ve
rilmemiş olsaydı, kamulaştırma ancak kamu fay- * 
dası için ve kamu hizmetlerinde kullanılmak şar-
tiyle yapılabileceği için, Devletin başka birini 
toprak sahibi yapmak için diğer bir vatandaşın 
toprağını elinden almasına imkân hâsıl olmıya-
caktı. Çünkü tasarının kamulaştırmak salâhiyeti
ni kullanabilmesi için, o gayrimenkulun kamu 
faydasına ve kamu hizmetlerinde kullanılmak 
şartiyle tahakkuk etmesi ve mülkün kamu fay
dasına bağlanması lâzımdı. Binaenaleyh 1937 yı
lında tadil edilen -Anayasa iki hedef ve gayeyi 
güdüyor. Birincisi; topraksız çiftçinin toprak-
landırılmasiı ile araziyi kamulaştırmak için Hü
kümete salâhiyet vermek. İkincisi; Anayasanın, 
değer pahası peşin verilmedikçe kaydına karşı, 
bir istisna koyarak kamulaştırma karşılığı ve bu
nun ödenişinin hususi bir kanunda gösterileceğini 
tasrih etmektedir. Binaenaleyh Anayasanın bi
rinci fıkrasında kamulaştırma karşılığının behe
mehal değer paha ve peşin olarak verilmesi kay
dına bağlanmasını iddia etmek, Anayasanın 1937 
deki tabirine hâkim olan maksada uygun düş
mez. Kaldı ki, Komisyonumuz, karşılık olarak 
arazi sahibinin, Devlete karşı mükellefiyetini ifa
de kabul ettiği kıymeti bir değer paha olarak ka
bul eylemiştir. Değer paha esasından ayrıldığı 
kanaatmda değildir. 

Gerçi, kamulaştırma hadlerine göre mütefa-
vit nispetler ,kabul ettik. 5 bin dönümden fazla 
olan kısımlar için vergi kıymetini, 2 bin dönüm 
ile 5 bin dönüm arasındaki kısım için yergi kıy-. 
metinin iki mislini ve bundan az kısımlar için 
vergi kıymetinin üç mislini vermeği-esas olarak 
ifade ettik. Fakat vergi emsalini arttırmış olma
mız, arazi küçüldükçe, ufak parçalara ayrıldıkça 
arazi sahiplerinin bu yüzden uğrayacağı zarar
ları tazmin içindir. Yoksa esas itibariyle vergi 
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kıymetini değer paha olarak kabul' ettik: 

Komisyonumuz kamulaştırma karşılığının 
vergi kıymeti ile ifade edilmesinde ve bunun'tah
vil ile ödenmesinde Anayasaya aykırılık görme
miştir. . 

BAŞKAN — Tasarrnm tümü hakkında başka 
söz alan yoktur. Komisyon sözcüsü de izahatta 
bulundular. Maddelere geçilmesini yüksek oyu
nuza arzetmeden önce elimizde iki önerge var, 
onları okutacağım: 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim esbaptan " dolayı takririme bağlı 

olarak takdim ettiğim teklifimin Hükümet tasa-
rısiyle yeniden incelenmek üzere komisyona gön
derilmesini talep ederim. 

izmir Milletvekili 
Halil Menteşe 

Kamutay Yüksek Başkanlığına 
Önceden arzettiğim veçhile Anayasanın 74 

ncü maddesine ekli fıkra yalnız topraksız çiftçi
leri toprak sahibi etmek için gereken toprakla
rın kamulaştırılmasına cevaz vermektedir. Çiftçi 

• tâbiri ve tarifi dışında kalan kimseler için top
rak kamulaştırılamaz. 

• Topraksız çiftçiler için alınacak ve kamulaş-
tırılacak topraklar ise Hükümetçe de teklif edil
diği veçhile ötedenberi evleriyle yerleşmiş bu

lundukları çiftlikler arazisinden kendi çift hay
vanları ve ziraat vasıtalariyle ve ortakçılık ve 
kiracılık suretiyle ziraat edip gelmekte oldukları 
topraklardır. 

Şu halde her kaç dönüm olursa olsun içinde 
ötedenberi yerleşmiş topraksız çiftçi bulunmayan 
arazi ve çiftliklerin kısmen dahi olsun kamulaş
tırılması için kanuni hiçbir sebep ve lüzum ol
madığından bunları kayıtsız ve şartsız tasaruf 
ve ziraatte sahipleri mutlak olarak serbesttirler. 

Binaenaleyh : 
1. — Tasarının muhtelif maddelerinde zikri 

geçen ve çiftçi tâbiri ve tarifi dışında kalan 
kimselerin bu maddelerden çıkarılması; 

2. — Arazinin boylara ve memleketin dar ve
ya geniş topraklı bölgelere ayrılmasının hiçbir 
mânası olmadığından bunlara ve teferruatına 
dair olan maddelerin; 

3. — Toprak sahiplerinin her ne miktarda 
olursa olsun istedikleri gibi tasarrufa ve iste
dikleri şekilde işletmeye hakları olduğundan bu 
haklarını tahdit ve takyit eder mahiyette olan 
diğer maddelerin; • 

Tasarıdan kamilen kaldırılması lâzımgelir. 
Tasarının bu esaslara göre yeniden gözden 

geçirilmesi ve yalnız topraksız çiftçileri toprak
landırmak için yapılacak1 kamulaştırma şartları
nı gösterir basit ve sade bir şekle konulması için 
Geçici Komisyona geri gönderilmesini dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Ali Münif Yegena 

BAŞKAN — Ali Münif Yegena'nın önergesi, 
tfsarının tekrar Komisyona iadesi hakkındadır. 
Bu önergeyi yüksek oyunuza sunuyorum. 

Nazarı itibare a-lanlar... Almıyanlar... Nazarı 
itibare alınmamıştır. 

Buyurun Halil Menteşe. 
H MENTEŞE (izmir1) — Muhterem arka

daşlar; dâvanın esasında hiçbir ihtilâfımız yok
tur. Topraksız çiftçiyi toprak sahibi yapmak 
dâvasında ben de müttehidim ve bütün arkadaş
larımın da müttehit olduğunu görüyorum. Yal-
nrz metodda ihtilâf vardır. Yani dâvanın tarzı 
hallinde tutulacak yolda Hükümetten ayrılıyo
ruz. Nitekim ben de ayrılanlar arasmdayım. Te
zimi daha evvel iki esas üzerinde izah ettim. 
Yalnız bu mesele mevzuubahis olunca evvelâ onun 
portesi çizilir ve böylece karşılıklı zaruretlerin 
miktarı tesbit edilir. Nitekim ki zaruretler mik-
tarınca tesbit edilir sözü meşhur sözlerimiz ara
sındadır. Şimdi, meselenin bu zaruretini tesbit 
etmek için acaba elimizde rakam var mıdır? 

î Devlet müesseselerinde ben bu rakamı aradım, 
j arkadaşlar Encümenle meşgul iken ben de daire 
j daire, daire daire Hükümetin toprak dağıtımı 
I hususunda, muhtelif kanallarla büyük arazi tev-
I ziatına ait rakamlar aradım, aldım. Bu rakam-
î 1ar, hakikaten Cumhuriyet Hükümetinin bu me-

17 ncı maddenin Hükümet tarafından vâki 
olan teklif üzerine tekrar müzakere edilmiş ve 
değiştirilmiş olması bahsine gelinöe; arkadaşlar, 
hep bilirsiniz ki komisyonlar kendi ruznahieleri-
ne ve işlerine hakimdirler. İçtüzükte komisyon
ları bir üçüncü defa müzakereden tiıeneden hiç 
bir hüküm yoktur. Ve nihayet komisyonlar mü
zakere ettikleri ve Kamutayın yüksek takdir ve 
tasvibine arzedecekleri işleri sizin tasvibinize 
en lâyik olacak bir mükemmeliyetle huzurunu
za getirmekle mükelleftirler. Binaenaleyh madde
lerin müzakeresini tamamladıktan sonra, Hükü
met, komisyonun karşısına yelli bir teklifle gelir 
ve .bu teklifi komisyon müzakereye lâyik bulur
sa bunu her zaman tetkik eder ve takriri müza
kere yoluyla kararını değiştirebilir. Ve nihayet 
komisyonun kararı nihai ve katiyet ifade etmez. 
O, ancak tasvibinize iktiran ettikten sonra, usulü 
ve merasimi dairesinde kanuniyet kesbettikten 
sonra kati şeklini alır. Bu bakımdan komisyo
numuzun ekseriyeti, Başbakan tarafından vâki 
olan teklif üzerine 17 nci maddeyi tekrar gözden 
geçirmeyi, Anayasayı ihlâl eden bir hareket ola
rak tasavvur etmemiştir. 

Fakat buna olmayan arkadaşlarım itimat bu
yursunlar ki, bu şekilde hakimiyeti milliyeye bağlı 
bulunmak hususundaki yeminlerinde hanis ol
mamışlardır. 

Diğer mevzular maddelere taalluk ettiği için 
jsırasr geldikte cevap arzederim. (Alkışlar). 
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Selede ne kadar ciddi, ne kadar himmet ve 
gayretle hareket ettiğini ve ne kadar geniş gö- i 
nüile bu meseİe üzerinde yürüdüğünü görmekte
dir. O derecede ki, bu tasarıya kadar, .belki 
dâvanın yarısını halletmiştir ki bu Hükümetin 
muvaffakiyetli sahasına şerefle girecek bir say
fadır. Yalnız müzakerelerin ilk cereyanından 
maksadımı lâyıkiyle izah edemedim, şimdi ra
kamları topladım, kısa olarak rakamların ifade
lerini huzurunuzda arzedeeeğim. (Gürültüler). 
Müsaade buyurun, yekûn olarak kısaca arzede
eeğim. 

Şimdi arkadaşlar, evvelce de arzettiğim gibi; 
iki çeşit rakam; biri toprak tevziatının çiftçiler 
arasındaki yayılma nispetini tesbit eden rakam. 
Eevv'elâ bunu hulâsatan söyliyeyim : 

37 vilâyette, 201 kazada, 16 839 köyde, Hü
kümetin yaptırdığı tetkikat neticesinde-1 073 073 
çiftçi ailesi, bunlardan toprağı olmıyan 61 008; 
1 dönümden 10 dönüme, 10 dönümden 20 dönü
me, 20 den 30 - 40 dönüme kadar - 50 dönüm bir | 
çiftçi için ihtiyaca kâfi rakam olarak kabul edi
lirse - gayrikafi olarak araziye sahip olanlar 
66 bin küsur kişi tutuyor, bu 1 073 000- için
den, 

Diğer mıntakada, Trakya mıntakasmdâ, 1300 
köyde 116 964 çiftçi üzerinde yapılan tetkikatta 
bu nispet köylü lehine daha bariz surette görülü
yor. Çünkü yeter derecede toprağı olan % 87, 
yan toprağı olan % 8, ve hiç toprağı olmıyan da 
% 5 tır. Orta Anadolu'ya nazaran burası daha 
iyi bulunmaktadır. 

Bunlar 1937 senesinden evvelki rakamlardır. 
Ondan sonra Hükümetin, Millî Emlâk, Ziraat 
Bankası, Vakıflar ve Ziraat Vekâleti, Iskan va- | 
sıtasiyle yaptığı tevziata gelince; Millî Emlâk 
1941 senesinden 1945 senesine kadar 51 269 çift
çiye, 850 bin küsur-dönüm arazi tevzi etmiş. 
Bu yaptığım .tetkikata göre gayet muntazam şe
kilde devam etmektedir. Krokileri yapılarak ta
puya tescil edilmektedir. 

iskân müdürlüğü, 1935 den 1944 senesine ka
dar 159 586 aileye 5 694 734 dönüm araiz tevzi 
-etmiştir. % • 

Ziraat Bankası; 400 bin dönüm arazi almış,. 
50 binini tevzi etmiş. Evkaf; 3 000 aileye tevzi
at yapmış. Yapılan tevziat 218 855. Hükümetin 
elinde 9487 köyde, yani meskûn^ • mıntakalarda 
13 milyon 700 bu kadar bin dönüm arazi vardır. 
Şimdi benim bu rakamlardan edindiğim kanaat 
şudur; bu mesele.. 13 milyon 500 bu kadar çift
çiye toprak var demektir. Meskûn yerlerde Hü
kümet tevziata devam etmektedir. Sonra Ziraat 
Bankası da bir yol almıştır, devam ediyor. Bi
naenaleyh, bu tarzda bir kanun yapmağa zaru
ret yoktur. Normal yollardan ve kanun esasla
rımıza hiç dokunmadan arazi sahiplerine daha 
Eiyade emniyet vermek suretiyle meseleyi hallet
mek yolu vardır. O yolda Ziraat Bankası esasen | 
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4U0 000 dönüm dekar arazi almış ve bu işe 
aıışmıştır. Bu işte muamelenin daha iyi bir su-
Tetıe aevanıı da temin edilecektir. Bir tekim 
Kanuni yaptım. Evvelce okudum. Husumetin 
emrındeiu 13 milyon şu kadar dönüm arazi Zi
raat Bankasına ' devredilsin. Onları da Ziraat 
Bankası tevzi etsin. Ziraat Bankasına her sene 
2 milyon lira Hazine yardım etsin. Bu iş bu su
retle Ditirilebilir. 

Bu hususta bir .teklif huzurunuza arzetmiştim. 
Şimdi tasarj reye konacaktır. Bu suretle Başkan . 
daha evvel onu reye koymak suretiyle benimki 
hakkındaki kararı açıklamış oldu. 

Şunu da söyliyeyim, reislerin bitaraflıkla
rını inunafaza etmesi birinci şarttır. 

Sonra arkadaşlar, ben tasarıda iki büyük 
tehlike görüyorum.* Onlara da tekrar temas ede
ceğim. Bir'kerre bütün Türkiyenin arazisi gay
ri muayyen bir zaman için kamulaştırma tehdidi 
altında-bulunuyor bu suretle kredisi kesilecek
tir. Nitekim şimdiden kredi kesildi diye söyle
niyor. Binaenaleyh bu yol, krediyi sıfıra in
direcekti. Bu memlekette kredisiz istihsal ya
pılamaz. Küçüğü de büyüğü de ortası da böyle
dir, onun, içinde yaşayanlar bilir. Sonra ara
zinin alım satımı da duracaktır. Çünkü bu ka
mulaştırma tehdidi altında kimse araziye değer 
pahasını verip almak istemiyecektir. Sonra ikin
ci bir tehlike, arkadaş encümen namma izah 
etti, şimdi tehlike gözümün önünde daha ziya
de tebarüz etti. Hükümetin, komisyonun ar
kadaşların nazarı Rikkatlerine arz edeceğim. 
Dediler ki, 17 nci madde kamulaştırma haddini . 
50 dönüme kadar indiriyor. Eğer orada toprağı 
olmıyanlara verilecek başka bir şey yaksa Q va
kit verilecek. 

Kasabalarda halkın yüzde sekseni ile az ma
aşlı memurlar hayatlarını bir kaç yüz dönüme 
bağlamışlardır. Burada verilecek başka arazi 
yoktur. Zannediyorum bunlar bir milyona ya
kındır. Bütün memlekette böyledir. Binaen
aleyh kamulaştırma tehdidi memleket üzerine 
çok tesir yapacaktır. Bu, büyük bir tehlikedir. 
Sonra arkadaşlar yüz, ikiyüz, üçyüz dönüme 
hayatını bağlamış olan bu büyük kütleyi umu
mî nizam bakımından ehemmiyete almakla be
raber .bunları büyük bir sefalette tehdit etmek' 
tedır. Bunu gizlemeğe mana yoktur. 

Bunu açık söylemeliyim. Onun için Büyük 
Millet Meclisi bu tehlikeleri bertaraf etmeden bu 
tasarıyı çıkarırsa büyük ve ağır bir mesuliyet al* 
mı§ olur. Ben vazifemi ifa etmiş oluyorum. 

' K. KOBALTAN (içel) — Lütfen maddeler* 
de konuşsanız 

H. MENTEŞE (Devamla) —' Hayır hayır, 
bir kere takririm okunsun* Kabul edilmezse * 
ondan sonra. 

(izmir Milletvekili Halil Menteşe'nin öner
gesi tekrar okundu). .__* 

_ ı*o 
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feAŞKAN — Kendi önergesiyle.bdrlüktef Ge

çici Komisyondan çıkmış; olan tasarının da tek* i 
rar komisyona gitmesini teklif ediyor, LJ önergeyi 
yüksek oyunuza sunuyorum. Nazarı itibara alam*; 
İar... Almıyanlar... Nazarı -itibara »almmaıaıştır* 

Tasarının maddelerine geçilmesini* oyunuza 

suımyK>ruiDi.JjKabul: edenler^ Kabul Etmiyenter... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Yarın «aat 1<5 de toplanmak üzere birleşime 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 20,08 

T. B. M. M. Bmmevi 


