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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 
Beden Terbiyesi; 
Devlet Demiryolları ve Limanları; 
Devlet Denizyolları işletme; 
Devlet Havayolları Genel Müdürlükleri 1945 

yılı yedi aylık bütçeleri kabul olundu. 
Orman Genel Müdürlüğü 1945 yılı yedi ay

lık bütçesinin tümü üzerinde bir müddet görü
şüldü ve 

Saat 15 te toplanılmak üzere oturuma ara 
verildi. 

İkinci oturum 
Orman; 
Posta, Telgraf ve Telefon; 
Tekel Genel Müdürlüklerinin de 1945 yılı 

yedi aylık bütçeleri kabul edildikten sonra; 
Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere 

birleşime son verildi. 

Başkan 
Çankırı 

M. A. Renda 

Kâtip 
Kütahya 
V. Uzgören 

Kâtip 
Samsun 
N. Fırat 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLTR 

Tasarılar 
1. — Belediyeler ve bunlara bağlı kurumlar 

ve Belediyeler Bankası memurları Tekaüt San
dığı teşkiline dair olan 4085 sayılı kanuna ek 
kanun tasarısı (1/437) (içişleri, Maliye ve Bütçe 
Komisyonlarına); 

2. — Orman Kanununun 1 nei maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler 
eklenmesine dair kanun tasarısı (1/438) (Tarım, 
içişleri, Adalet, Maliye ve Bütçe Komisyonla
rına) ; 

3. — Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel 
Müdürlüğü 1942 yılı kesin hesabı hakkında ka
nun tasarısı (1/439) (Sayıştay Komisyonuna); 

4. — Şehbenderlik Kesimleri Kanununa ek 

kanun tasarısı (1/440) (Dışişleri, Maliye ve 
Bütçe Komisyonlarına); 

5. — Erzurum Milletvekili Aziz Akyürek'iıı, 
Avukatlık Kanununun 21| nci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi (2/73) (Ada
let Komisyonuna); 

önergeler 
6. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü

şünsel ve Kastamonu Milletvekili Abidin Binka-
ya'nm, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair olan 4598 sayılı kanunun 6 ncı 
maddesinin yorumlanması hakkında önergesi 
(4/52) (Bütçe Komisyonuna), 

BÎRÎNCt OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Dr. M. Germen 
KATİPLER : Necmeddin Satar Sılan (Tunceli), V. Uzgören (Kütahya). 

«w» 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Cumhur- J başkanlığı tezkeresi okunacakta*. 

S. - BAŞKANLIK DtVAPNlN KAMUTAYA SUNUŞLAEI 

i . —• Ticaret Bakanlığından çekilen Bolu Mil
letvekili Celâl Sait Siren'fa, yerine Trabzon Mil
letvekili Baif Karadeniz'in tâyin edildiğine dair 
Cumhur Başkanlığı tezkeresi 

31 . V . 1945 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ticaret Bakanlığından çekildiği Başbakanlık
tan 31 . V . 1945 tarihli ve' 6 - 357/1146 sayrh 

a — 
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yazı île bildirilen Bolu Milletveküi Celâl Sait 
Siren'in çekilmesi kabul edilmiş ve yerine Trab
zon Milletvekili Raif Karadeniz'in tâyini onan
mış olduğunu arzederim. 

Cumhurbaşkanı 
İsmet inönü 

(Allah muvaffak etsin sesleri). 

2. — Sayın Milletvekillerinden bazılarına 
izin verilmesine dair Büyük Millet Meclisi Baş-
kanlığı tezkeresi 

Kamutaya 
Aşağıda yazılı sayın üyelerin izinleri Başkan

lık Divanınca kararlaştırılmıştır. 
Kamutayın onamasına sunulur. 

B. M. M. Başkanı 
M. A. Renda 

Afyon Karahisar Milletvekili Ali Çetinkaya 
2 ay hastalığına binaen. 

Amasya Milletvekili Nafiz Aktın 1,5 ay, 
hastalığına binaen. 

Balıkesir Milletvekili Mehmet Demir 2 ay, 
hastalığına binaen. 

Çankırı Milletvekili Behiç Erkin, 2 ay, hasta
lığına binaen. 

Çorum Milletvekili Hasan Akdoğan 20 gün, 
mazeretine binaen. 

Denizli Milletvekili Yusuf Başkaya, 2 ay, 
hastalığına binaen. 

Diyarbakır Milletvekili Dr. İbrahim Tali ön
gören 2 ay, hastalığına binaen. 

Elâzığ Milletvekili Fuad Ağralı 2 ay, hasta
lığına binaen. 

Elâzığ Milletvekili Fazıl Ahmet Aykaç, 1 ay, 
hastalığına binaen. 

Giresun Milletvekili Gl. İhsan Sökmen 1,5 ay, 
hastalığına binaen. 

İstanbul Milletvekili Gl. Ref et Bele 2 ay, 
hastalığına binaen. 

İstanbul Milletvekili Salâh Cimcoz 2 ay, 
hastalığına binaen. 

Kastamonu Milletvekili Ziya Orbay, 2 ay 
hastalığına binaen. 

Kütahya Milletvekili ö. Bedrettin Uşaklı 2 ay, 
hastalığına binaen. 

Manisa Milletvekili Kani Karaosman 20 gün, 
hastalığına binaen. 

Muş Milletvekili Hakkı Kılıçöğlu 2 ay, hasta-
lığma binaen. 

i Niğde Milletvekili Faik Soylu 2 ay, hasta
lığına binaen. 

Niğde Milletvekili Hazim Tepeyran 2 ay, 
hastalığına binaen. 

Seyhan Milletvekili Saiâhaitin Çam, 2 ay, 
hastalığına binaen. 

Sinob Milletvekili ismail Habip Sevük 1,5 ay 
hastalığına binaen. 

I Tekirdağ Milletvekili Ekrem Pekel i ay, ma
zeretine binaen. 

Bilecik Milletvekili Kemal Sun, 1 ay, mazere-
retine binaen. . ( 

I Manisa Milletvekili Rıdvan Nafiz Edgüer 1 
I ay hastalığına binaen. 
I BAŞKAN — Ayrı, ayrı oyunuza sunuyorum. 
I Afyon Karahisar Milletvekili Ali Çetinkaya 
I 2 ay hastalığına binaen. 
I BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
I Kabul edilmiştir. 
I Amasya Milletvekili Nafiz Aktın. 1,5 ay, 
I hastalığına binaen. 
I BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
I Kabul edilmiştir. 

Balıkesir Milletvekili Mehmet Demir 2 ay, 
I hastalığına binaen. 
I BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Çankırı Milletveküi Behiç Erkin, 2 ay, hasta-

I lığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

j Kabul edilmiştir. 
i Çorum Milletvekili Hasan Akdoğan 20 gün, 
i mazeretine binaen. 

BAŞKAN —• Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Denizli Milletvekili Yusuf Başkaya, 2 ay, 
I hastalığına binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
I Kabul edilmiştir. 

Diyarbakır Milletvekili Dr. İbrahim Tali Ön
gören 2 ay, hastalığına binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
I Kabul edilmiştir. 

Elâzığ Milletvekili Fuad Ağralı 2 ay, hasta
lığına binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

I. Eîâzığ Milletvekili Fazıl Ahmet Aykaç, 1 ay, 
| . hastalığına binaen. 

1 — 
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BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Giresun Milletvekili Gl. thsan Sökmen 1,5 ay, 

. hastalığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
istanbul Milletvekili Gl. Refet Bele 2 ay, 

hastalığına binaen, 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... | 

Kabul edilmiştir. 
İstanbul Milletvekili Salâh Cimeoz 2 ay, | 

hastalığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... i 

Kabul edilmiştir. 
Kastamonu Milletvekili Ziya Orbay, 2 ay i 

hastalığına binaen. » 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Kütahya Milletvekili Ö. Bedrettin Uşaklı 2 ay, 

hastalığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Manisa Milletvekili Kani Karaosman 20 gün, 

hastalığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Muş Milletvekili Hakkı Kılıçoğlu 2 ay, hasta

lığına binaen,. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... | 

4. - OÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Bu tasarının görüşülmesine 
başlıyoruz» Evvelce, 8 nci madde görüşülmüş ve 
kabul edilmiştir. 9 neu maddeden itibaren mü
zakereye başlıyoruz, 

MADDE 94 — Yapılacak yayım ve inceleme
ler sonunda sahibi bulunamadığından dolayı Ha
zine adına tescil olunan sekizinci maddenin (c) 
bendinde yazılı arazinin 10 yıl içinde hükümle 
sahibi belli olduğu takdirde elkoma tarihindeki 
bedeli kamulaştırmadaki esaslara göre belli edi
lerek Devletçe ödenir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
JÇabul edilmiştir. 
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Kabul edilmiştir. 

Niğde Milletvekili Faik Soylu 2 ay, hasta
lığına binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Niğde Milletvekili Hazim Tepeyran 2 ay, 
hastalığına binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Seyhan Milletvekili Salâhattin Çam, 2 ay, 
hastalığına binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Sinob Milletvekili İsmail Habip Sevük 1,5 ay 
hastalığına binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Tekirdağ Milletvekili Ekrem Pekel 1 ay, ma
zeretine binaen. 

BAŞKAN'— Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Bilecik Milletvekili Kemal Sun, 1 ay, mazere-
retine binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir» 

Manisa Milletvekili Rıdvan Nafiz Edgüer 1 
ay hastalığına binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Sekizinci madde gereğince 
dağıtılacak araziden aynı maddenin (a) bendin
de yazılı olanlar bu kanunun yürürlüğe girme
siyle, (b) bendinde yazılı arazi Tarım Bakanlı
ğınca ayrılmasiyle, (c) ve (:£) bentlerindeki 
arazi Hazine adına tapuya tescil edilmesiyle, 
(d) ve (e) bentlerindeki arazi meydana gelme
siyle Tarım Bakanlığı emrine geçer. 

BAŞKAN — Mütalâa var mıf Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunun 61 nci maddesi 
uyarınca kamulaştırma ve, dağıtma işlerine baş
lanacak bölgelerde bu işlerin yapılacağı yer belli 
edilmek suretiyle keyfiyet o yerin bağlı olduğu 
il gazetesi ve mahallindeki diğer münasip vasıta
larla ilân olunur. Yerlerinde bu ilânm yapılmış 
olduğu Resmî Gazetede bir defa ve ayrıca Anka-
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râ, istanbul ve İzmir'de çıkan ikişer gazetede 
enaz birer gün ara ile üç defa yayınlanır. Bu ga
zetelerde yapılacak ilk ilân Resmî Gazete ile ya
pılacak ilândan sonraya bırakılamaz. Resmî Gaze
te ile yayınlanma tarihinden başlryarak üç ay 
içinde özel idareler, belediyeler, her çeşit va
kıflar, köyler ve o yerde oturan gerçek kişiler
le özel Jmkuk tüzel kişileri tasarruflarındaki 
araziden sınıfları belli olmıyanların köşelerine 
taş dikmek, hendek açmak veya o yerde te
dariki mümkün vasıtalardan faydalanmak sure
tiyle sınırlarını belirtmek ve arazilerine ve üze
rindeki yapı ve tesislere ait örneği tüzüğün
de gösterilen beyan kâğıtlarını doldurup tasar
ruf bölgeleri veya muhtarlarca onanmış ben
zerleriyle birlikte Tarım Bakanlığınca yetkilen
dirilecek mercilere vermekle ödevlidirler. 

Şuyulu olarak tasarruf olunan arazide bu 
ödey her hisse sahibine düşer. Küçüklere ve kı
sıtlara ait arazinin belli edilmesi ve beyan kâ
ğıtlarının verilmesi işiyle kanuni temsilcileri 
ödevlidirler. 

Tasarruf belgeleri olmıyanlar, tasarrufları
nın dayandığı sebepleri beyan kâğıtlarına ya
zarlar. 

Beyan kâğıtlarında tapuda yazılı miktarlar 
gösterilmekle beraber arazinin gerçek yüz ölçüsü 
buna uymuyorsa bilinen miktar, bilinmiyorsa 
gerçeğe en yakın tahmin olunan miktar yazılır. 

Beyan kâğıtlarının kendilerince bilinebilen 
gerçeğe uygunluğu muhtarlar tarafından onanır. 

Bölge dışmda oturan arazi sahipleri beyan 
kâğıtlariyle eklerini oturdukları yerin en büyük 
mülkiye üstüne verirler. Mülkiye üstleri veril
diği tarihi belli ederek bunları vakit geçirmek
sizin kanunun uygulanmasına başlanmış olan 
yerdeki yetkili mercie verilmek üzere o ilin va
lisine gönderirler. 

SÖZCÜ C. TÜZEL (Kayseri) — Birinci sa
tırdaki 61 nic madde 62 nic madde olacak. Bir 
de 22 nci satırda «bölge» ,yerine «belge» dene
cek. Bunların tashihini rica ediyorum. 

T. B. BALTA (Rize) — Sayın arkadaşlar, bu 
kânunun istihdaf ettiği maksadın kısa zamanda 
ve pürüssüz olarak tahakkukunu temin maksa-
diyle komisyon ekseriyetinden ayrılarak bu hu-; 
sustaki mülahazalarını mazbataya dercetmiştim, 
hepinizin malûmudur. Bu kanunun pürüzsüz şe
kilde tatbikini temine matuf mülahazaların bu 
madde ile bu maddeyi takibeden iki maddeye 
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taallûk etmektedir. Şimdi tasvibinize arzolmum 
madde bu kanunun tatbik edileceği yerlerde alel-
umum toprak sahiplerine; yani yalnız büyük 
arazi sahiplerine değil, yalnız arazisi kamulaş
tırmaya tâbi olan kimselere değil, bütün top
rak sahiplerine bu kanun bir mükellefiyet tah
mil etmektedir. Bu maddeyi takibeden iki mad
deden birisi bu mükellefiyetin yerine getirilme
mesi halinde cezai bir müeyyideyi ihtiva etmek
tedir ve nihayet son madde bununla .takip olu
nan ana gayeyi göstermektedir. 

Bu kanun esas itibariyle birçok vatandaşa 
mükellefiyet tahmil ediyor. Bu mükellefiyet 
yalnız elinden arazisi alınan vatandaşlara tevec
cüh etmemektedir. Kendisine arazi verileceklere 
de tahmil edilmektedir. Bu itibarla bu kanu
nun tatbikatında bir takım engeller Ve güçlük
lerle karşılaşılması tabiîdir. Fakat takip olu
nan gaye itibariyle bu güçlüklere tahammül za
ruridir. Hakikaten bu kanuni mükellefiyetler 
tahmil edilirken ölçülü olmak ta esastır. Bü
tün bir bölge halkına tahmil edilen mükellefi
yetle gayeye ne dereceye kadar varılıp varıl
madığı da şayanı teemmüldür. Bunlar da göz-
önünden uzak tutulmamalıdır. Bu yapılırken 
beyanname almacak ve daha önce sınırlandırma 
yapacağız ki bu daha ziyade lâzım bir keyfiyet
tir. Keza mahalline komisyon gönderilecektir ve 
bu komisyon ileri sürülen malûmatı mahallinde 
tetkik edecektir. Alâkadar komisyon, tasarruf 
belgelerini veyahut tasarrufların dayandığı se
bepleri göstermekle mükelleftir. Bununla is
tihdaf edilen gaye nedir? Bu kanunun 13 ncü 
maddesi bunu şöylece tebarüz ettirmektedir : 
«Beyan kâğıtlarının gerçeğe uygunluğunu yet
kili merciler tasarruf ve belge ve dayanakları 
üzerinde ve yerinde incelerler. Böylece özelkişi-
lere ve Devlete ait arazi belli edilir...». Demek 
ki bu kanunun bu maddelerinden esas gaye ve 
fayda, arazinin tesbitidir. Su Komisyonda bi
ze verilen izahata göre esas gaye, bu toprak du
rumunu ve.toprak sahiplerinin ne*miktar ara
zi sahibi olduklarını göstermektir. Fakat bu ga
ye tam mânasiyle bu hükümlerde tahakkuk et
miş değildir. Çünkü biz idari komisyonlar ma
rifetiyle, bu toprak şimdi onu elinde tutanın 
değil, Devletin toprağı, demekle aynı netayici 
hukukiyeyi "temin etmiş olmuyoruz. Çünkü Ka
nunu Medeninin esas prensipine göre bir tapu 
kaydmm düşürülmesi ve tashihi ancak mahke* 
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me karariyle olabilir. Şu halde idare mercileri
nin yaptığı bu muamele, olsa olsa, Devlete ken 
di arazisini tesbite yarayan bir keyfiyet bul
maktan ileri gidemez. Şu halde ihtilâf vukuun
da iş mahkemeye intikal edecektir. Oraya ko
misyon gidecek, birçok dosyalan tetkik edecek 
ve sonra bulduğu neticeyi bilâhare mahkemeye 
intikal ettirecektir ve mademki komisyonu oraya 
göndermek suretiyle bu zahmeti ihtiyar ediyo
ruz, bu komisyon yerine kazai bir salâhiyeti ha
iz bir heyet gönderip, arazi durumunu mahal
linde tesbit etmek ve bu suretle tam ve kabili 
münakaşa olmıyan bir vesaiki hukukiye temin 
etmek, daha yerinde olmaz mı? Bu noktai na
zarımı Komisyon huzurunda müdafaa ettim ve 
bu tezime birçok arkadaşlar iltihak ettiler. Fa
kat bu kanunda görülen müstaceliyet dolayısiy-
le noktai nazarımız kabul edilmedi. Madde bu 
şekilde çıkarıldı. Bilâhare tapulama işi görü
şülür dendi. Bendeniz diyorum ki; mademki 
bu kadar masraf ihtiyar ediliyor ve mahalline 
komisyonlar gönderiliyor ve bu heyetlere ora
larda tetkikat yaptıracak, o halde bu heyetlere 
tam bir salâhiyet verilmeli ve tam salahiyetli 
heyetlere kayıtlara ait işleri yaptırmalıdır ve bu 
gayet yerindedir. Aksi takdirde ihtiyar olunan 
bütün zahmet, vatandaşın üzerine tahmil edilen 
külfetle mütenasip olmaz. 

Sonra arkadaşlar, arazinin tesbiti, tanzimi, 
tevzii hattâ sulama işleri bile bu tapulama iş
lerine bağlıdır, Eğer biz kendilerine toprak ver
diğimiz vatandaşların toprağını tesbit etmezsek, 
bugün cari olan tapu sistemi devam edecekse, 
arzu edilen neticeye bizi götürmez ve elde et
meye de imkân yoktur. Aşağıda gelecek madde
lerde, toprak satılamıyacak, . takyit edilemiye-
cek, tasarruf edilemiyecek diyoruz. Bu tasar
ruf keyfiyetini, tapu sicilli ile tesbit etmeğe za
ruret vardır. Bir vatandaşa verilen toprağın 
miktarını tesbit etmezsek yarm ihtilâflar, mü
nazaalar doğar. Bu itibarla bu kanunun esas
lı surette işlemesi için mutlaka tapulama lâ
zımdır. Denilmiştir ki, tapulama işi uzun bir 
muameledir, bu muameleye bu reformun bekle
meğe tahammülü yoktur, binaenaleyh evvelâ 
tapulama işini yapalım, sonra bu reformu ya- , 
palım dersek, işi âtiye talik etmek olur denil
miştir. Bu mülâhaza da varit değildir. Bendeniz 
demiyorum ki, her tarafta toplanma işini bitirin ı 
de ondan sonra tevzi yapın, en müstacel şekilde 

bu komisyonların çalışmaları dâhilinde bunu yap
mak mümkündür. Hattâ bunun yapılmasını 
temin için Hükümet birkaç sene evvel Meclise 
bir kanun tasarısı da sevketmiştir. Bu tasarı 
evvelâ Maliye Encümeninde müzakere edildi. 
Şimdi Bütçe Encümenindedir. Kısa bir za
manda Bütçe encümeninden çıkacak Adalet Ko
misyonuna verilecektir. Binaenaleyh benim şah
si kanaatime göre bu reformun tam ve pürüzsüz 
bir şekilde tatbik edilmesi için bu Tapulama 
Kanununun biranevvel ve ihtiyaca uygun bir 
şekilde çıkarılması, bu komisyonlara sarfolunan 
emek ve masrafla tapulama işinin yapılması çok 
yerinde olur. Çünkü yalnız çiftçiyi toprak sahi
bi yapmak değil, aynı zamanda o bölgede otu
ran insanların da sahip oldukları arazi parçası
nı, hakkı tasarruflarını bir vesikaya, bağlamak gi
bi işi yaparsak, bu reformun en esaslı bir kıs
mını da bu suretle temin etmiş olacağız. O iti
barla bendeniz bu bakımdan Komisyonun bu
nunla iktifa etmesini yerinde bulmam. 

h\ F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Efendim bu 
madde arazisi kamulaştırmağa tâbi olsun olmasın 
bütün vatandaşlara resmî gazete ile yayınlanma 
yapılacak: «Resmî gazete ile yayınlanma tari
hinden başlıyarak üç ay içinde özel idareler, be
lediyeler, her çeşit vakıflar, köyler ve o yerde 
oturan gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişileri 
tasarruflarmdaki araziden sınırları belli olmı-
yanların köşelerine taş dikmek, hendek açmak 
veya o yerde tedariki mümkün vasıtalardan fay
dalanmak suretiyle sınırlarını belirtmek ve ara
zilerine ve üzerindeki yapı ve tesislere ait örneği 
tüzüğünde gösterilen beyan kâğıtlarını doldurup 
tasarruf belgeleri veya muhtarlarca onanmış ben
zerleriyle birlikte Tarım Bakanlığınca yetkilen
dirilecek mercilere vermekle ödevlidirler.» diyor, 
bu madde. 

Şimdi o mmtakada mevcut vatandaşlara, ara
zisi ister kamulaştırma haddinde olsun, isterse 
olmasın, hepsine böyle külfetler tahmil etmek
tedir. Vatandaşa taş dikmek, hendek açmak ve 
orada bulunabilen vasıtalardan faydalanarak sı
nırını göstermek külfetini tahmil etmektedir. Ar
kadaşımızın izah ettiği üzere, bunun altmdû bir 
de mesuliyeti cezaiye vardır. Filhakika komis
yon bu güzel mesaisi ile, bu işi orada oturan 
vatandaşlara hasretmiş, yani müşterek bir suret
te tasarrufta bulunan vatandaşlardan arazileri 
üzerinde bulunmıyan kimseler bu taş dikmek 
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külfetinden varestedirler. Bu, hiç değilse va
tandaşların bir kısmını, ellerinde olnuyan bir 
işi yapmamaktan dolayı mahkemeye sevkedilme 
külfetinden kurtarır. Bu, faydalı ye hayırlı bir 
vaziyettir. Fakat bunun ilerisindeki kısımda, 
orada arazisi üzerinde bulunan bir vatandaş, 
arazisinin bir kısmı ifraz edilmiş olmadığı halde, 
kendisi şayi bir hisseye tasarruf ettiği halde, 
araziye taş dikmek, sınırını belli etmek gibi bir 
vazeyete maruz kalmaktadır ve karşılığında da 
ce^ai müeyyide konmuştur. Bendeniz, bu esa
sı, eeza esaslarına uygun bulmam. Çünkü bir 
kimseyi tahmil edilecek külfetin, taket getire
ceği sahada olması lâzımdır. Binaenaleyh, bu 
işi basitleştirmek icabeder. Yani hiç değilse, 
yedi iktidarında olan, demelidir veya buna ya
kın bir şey demelidir. Bir kerre daha arzedeyim, 
bu maddenin yazılış şekline göre bir arazi tasav
vur olunsun, o arazide 20 kişi hissedar olsun, 
o arazinin ancak bir kısmını eken vatanda?, bu 
arazisinin kendisine ifraz edilmemiş bulunacağı 
nazarı itibara alınırsa, bütün arazisi taşlama-
ımştır diye muatebeye ve cazaya maruz kalacak, 
Bunu doğru bulmuyorum. 

Sonra ikinci nokta, «beyan kâğıtlarının ken
dilerince bilinebilen gerçeğe uyğuluğu muhtarlar 
tarafından onanılır» denmektedir. Muhtarlar 
tarafından onanmadığı takdirde ne olacaktır? 
Vatandaş gününü geçirmiş olacaktır. Bu suret
le muhtara da bir vazife veriliyor . Yani yal
nız vatandaşa değil, muhtara da onu tasdik et
mek, kontrol etmek, gibi bir vazife verilmek
tedir. Şu halde bu üç aylı müddetin ne kadarı 
muhtara aittir, ne kadar kısmı vatandaşa aittir? 
Muhtar bunu tasdik-etmediği halde vatandaşın 
durumu ne olacaktır? Vatandaş, muhtar tas
dik etmediği halde, beyanname verirse, merci, 
bunu muhtara tasdik ettirmedin diye vatandaşın 
beyannamesini kabul etmiyecek midir? Kabul 
ederse mesele yok. Fakat bunun üzerinde ka
nunî formalite tekemmül ettirilmemiş telâkki 
olunarak vatandaş ceza mesuliyeti altma düşe
cektir. 

Sonra arazi kamulaştırılmağa tâbi, olmayan 
bir vatandaşın böyle bir külfete maruz bulundu
rulmaması lâzımdır. 

Sonra Mtjüklerin ve kısıklıların temsilcileri 
meselesi'vardır. Mahkemece, bir şahsa, bir kı
sıklının veya küçüğün temsilcilik vazifesi ve
rilmiştir. Bu, temsilci dahi mesuliyeti cezaiye al-
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tına düşecektir. Bu, üzerinde durulacak bir 
meseledir. Bu itibarla komisyon bu üç noktayı 
izah etsin ve bunlara bilhassa bir çare düşünsün. 

Sonra «bölge dışında oturan arazi sahipleri 
beyan, kâğıtlariyle eklerini oturdukları yerin en 
büyük mülkiye üstüne verirler» deniyor, burada 
muhtar var mı yok mu? Maddenin bünyesine 
nazaran muhtarın onaylamasiyle tekemmül eden 
bu muamele hakkında, yok muhtar onu onayla
mamış gibi meseleler vatandaşları ve mahkemele
ri uzun uzadiya meşgul eder. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ O. TÜZEL 
(Kayseri) — Balta ve Düşünsel arkadaşlarımız 
11 nci maddede iki noktaya dokundular. Balta 
arkadaşımızın mülâhazalarına göre, bu kanu
nu emniyetle ve isabetle tatbik edebilmek için, 
nerelerde kamulaştırma yapılacaksa ve arazi sa
hiplerinden nerelerde beyan kâğıdı isteniyorsa, 
evvelemirde tapulama işleri yapılmalı ve tamam
lanmalıdır. Çünkü arazinin hukuki hüviyeti be-
lirmedikçe, malikleri, arazinin sınırları ve ta
pudaki mikdarı lâyikıyle tâyin ve tesbit edilme
dikçe bundan bir takım hukuki neticeler ve ih
tilâflar çıkabilir ve bu da bu kanunun tatbikini 
zorlaştırabilir. Bu hususta Komisyon da arkada
şımızla tamamen hemfikirdir: Elbette bir böl
gede tapulama işleri yapılacak olursa arazinin 
hukuki hüviyeti tamamiyle belirmiş olaeaktır ve 
arazinin hakikî malikleri katiyetle tesbit edil
miş bulunacak ve bu suretle her yerde ihtilâfla
rın önü alınmış olacaktır. Neticede tatbikatta 
bazı yanlışlıklara da mümkün mertebe «et çekil
miş bulunacaktır. Yalnız şunu da düşünmek 
icabeder ki, tapulama kanunu henüz meriyete 
girmiş değildir. Esasen bu Tapulama Kanunu 
yalnız bu kanunu alâkadar eden bir kanun de
ğildir. O kanun umumiyetle, bu kanunun mev 
zuuna girsin, girmesin, memlekette arazi tasar
rufunu emniyet altına almak isteyen tedbirleri 
ihtiva eden bir kanundur. Bu kanun tasarısı 
Meclis komisyonlarında tetkik edilmektedir. 
Tetkikatın ne zaman biteceği ve ne zaman bu ta
sarının kanun haline gireceği henüz malûm de
ğildir. Çünkü böyle bir tasarının kanunlaşma
sını beklemek, bu inkılâbın tahakkukunu gecik
tireceği için, Tapulama Kanunundaki arazi ta
sarrufu emniyetini sağlamak için düşünülen ted
birlerin, bu kanunun içine alınması suretiyle ya-
pılmasmı uygun bulduk. Onun için bu kanunun 
13 ücü maddesiyle Komisjronuh yapacağı teklif-
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îere karşı, alâkadarların müracaat hakkı ta
nınmıştır. Tapulama Kanunu Meclis komisyon
larında müzakere edilip te Umumî Heyete sev-
kedilirse, o kanuna bir madde, ilâve ederek, bu 
emniyeti daha ziyade sağlamak ta mümkündür. O 
tasarıya, bu kanunun tatbik edileceği yerlerde, 
komisyonlardan, Tarım Bakanlığının, evvel beev-
vel o yerlerin tapulama işlerinin yapılmasını is
temeğe salâhiyeti olduğuna ve alâkadar mercile
rin bu istekleri yerine getirmekle mükellef bulun-
Iduğuna dair bir hüküm konulacak olursa, bu ka
nun zaten birden tatbik edilecek değildir, Ta
rım Bakanlığı hangi bölgelerde, önümüzdeki 
tatbika girişecekse, o bölgelerde evvelbeevvel 
bu tapulama işlerinin yapılmasını ilgili mer
cilerden ister. Onlarda bu tapulama işlerini 
tamamladıkları takdirde, Tarım Bakanlığı, hu
kuku tasarrufiye ' işleri halledilmiş olarak o 
bölgede tevzi işlerine başlar. Bu itibarla bizim 
istediğimiz ve arkadaşımın da temenni ettiği bu 
emniyeti temin edecek olan Tapulama Kanunun 
Kamutaya arzedilmesi ve Toprak Kanununa mu
vazi olarak yürütülmesi için oraya buna dair 
bükümler ilâve etmek suretiyle mümkün olur. 
Zannediyorum ki, bu husustaki tetkikat, ilerle
miş olup yakında Kamutaya sunulmak üzeredir. 

tkinci bir nokta olarak: : Kamulaştırmaya 
tâbi olsun, olmasm, bütün arazi sahiplerinden 
beyanname almanın fazla külfetli bir muamele 
olacağrna dair itiraz, hakikaten düşünülebilir 
ki, arazisi eğer kamulaştırmaya tâbi değil ise, 
kamulaştırmaya tâbi olmayan bir vatandaşı, ara
zisinin hudutlarını belli etmek, sınırtaşı dikmek, 
beyan kâğıdı vermek gibi mükellefiyetlere tâbi 
tutmak lüzumsuzdur. Fakat yine hepimiz bili
riz ki arkadaşlar, memleketimizde arazi resmî 
kayıtlara, plânlara ve mesahaya dayanmamak
tadır. Birçok arazinin sabit hudutları yoktur. 
Bir kısım arazinin ölçüleri tapu senetlerinde zi
ra bazılarında dönümle, bazılarında arşınla 
gösterilmiştir ve bunların da atik ve cedit olan
ları vardır, Yani toprağm gerçek yüz ölçümü 
her tarafta birbirine uymamaktadır. Hatta 
bazan 5 -10 dönümlük bir arazisi olanın 100 - 200 
dönüm araziye ve 100 - 200 dönümlük arazisi 
olanm da binlerce dönüm araziye sahip olduk
ları görülmüştür. 

Şimdi memleketimizde arazi tasarrufu sabit 
hesaplara uymamakta, resmî kayıtlara istina-
detmemekte olduğuna ve arazi yüzölcüleri de 
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her tarafta ayrı ayrı mikyasatla ifade edildiğine 
ve tapu senedinde yazılı olan miktarlarla ara
zinin yüz ölçüsü de birbirlerine uymadığına gö
re, tapuda yazılı olan kayıtlara göre bir tetkika 
tâbi tutmak bizi hakikate götürmiyecektir. 
Beyan kâğıdı vermedikleri takdirde, Tarım Ba
kanlığı için bunları tetkik ederek meydana çı
karmak bir hayli müşkül olacaktır ve belki de 
bir takım ahvalde aynı zamanda imkânsız bir 
hale gelecektir. i 

Bu bakımdan nerelerde ve ne miktar arazi 
kamulaştırılacaktır, ihtiyaç sahipleri neden iba
rettir; Bunların kesin olarak belli olabilmesi için, 
bütün arazi sahiplerini beyana davet etmekte bu 
bakımdan fayda vardır. Tarım Bakanlığı bunun
la belki de esaslı bilgiler elde edecektir. Kaldı-
ki, Devlet orada istatistik! malûmat elde etmek 
için vatandaşların her birini beyana davet ede
cektir. ve bununla beraber bu derecede büyük 
inkilâp dâvasında herkesin elinde, tasarrufu al
tında ne kadar arazi vardır, miktarı nedir, bun
ları öğrenmek bakımından da bunu her vakit is-
tiyebilir ve bu, maslahata da uygun düşer. Bu 
itibarla Komisyonumuz bütün arazi sahiplerinin 
beyana tâbi tutulmasını muvafık görmüştür. 

Düşünsel arkadaşımız; o yerde oturan gerçek 
kişilerle özel kişilere bu mükellefiyet tahmil edil
miş olmakla beraber sınırtaşı dikmek veya hen
dek açmak veyahut b yerde tedariki mümkün 
olan malzeme ile hudutları belirtmek hususunda 
vatandaşların müşkülâta mâruz kalmamaları 
için maddeye « iktidarları dâhilinde, olan işleri 
yapmakla mükellef olduklarına» dair bir fıkra 
ilâve edilmesini ileri sürdüler. "Zaten komisyonu
nuzda, sınırlandırırken.tam mânasiyle bir sınır
landırma istemiş değildir. Nihayet tasarruf et
tiği arazinin 4 taraf ma, köşelerine birer taş dik
mek suretiyle bu muamele tamamlanmış olacak
tır. Taş bulunmazsa orada bulunacak malzeme 
neyse bununla çevirecek, belli edecektir. Bina
enaleyh, ayrıca « iktidan dâhilinde > tâbirine 
mahal yoktur. Çünkü zaten iktidan olan şey 
kendilerinden istenmiştir. îktidan dâhilinde de
ğilse, hiçbir yargıcm ceza vereceği de bahis mev
zuu olamaz. 

Şimdi beyanname meselesine gelince : 
Beyanname sahibi beyannameyi doldurduk

tan sonra muhtara verir. Muhtarm vazife ve 
mükellefiyeti, o yerde tasarruf edilen arazinin 
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beyannamede yazılı ok», ta4iwnee malûm o&n 
arazinin gerçeğe uygunluğu»» tasdik e»tawfctenv 
ibarettir. Herhangi bir vatandaş tasarruf tında 
bulunan arazinin bir kısraau J&etmedes#k 4ar 
göstermişse, muhtar da bunu bi&yorsa, bunu tas
dik etmiyecektir ve o vatandaşm .ts^arirufu al
fanda başka arazi olduğunu biUyarsa onu da be
yana dâhil edecekştir. 

Muhtar, onamaktan imtina ederse? Bu tak
dirde, vatandaş muhtara tevdi .ettiği halde muh
tar tarafından onandmadîğıuı yazmak suretiyle 
beyan kâğıdını alâkalı makama vermek suretiyle 
vazifesini yapmış okır. Vatandaşın, onaması için 
muhtara cebretmek iktidarı yoktur. Onamak için 
muhtara ibraz etmiş, olmasdyle ?v»azi£esjmi yapmış 
olur. Yine Düşünsel arkadaşımız, üç aylık müd
detin ne kadarının muhtara, ne kadarının .toprak 
sahibine ait olduğunu sordular. Üç ayiUk tmüd-
det, beyannameyi doldurmak ve yetkili mercile
re vermek için kabul edihaiştir. Vatandaş bu 
müddet içerisinde beyan kâğıdüaı dolduracak ve 
verecektir. Muhtarın da tasdifcına iktiran -ettik
ten sonra o yerin yetkiH merciine vermekle mü
kelleftir. Muhtarın onamast için ve geuek va
tandaş için idari bir müddet derpişine mahal 
yoktur, 

Arazi sahibine tahmil edilen mükellefiyetin 
temsilciler için de varit olup olmadığını sordu
lar. Gerek küçük ve gerek kısıklıların temsilcile
ri de bununla mekelleftir. Temsilci tâyin olun
muş kimse nasıl ki, diğer hukukî tasarruflarda 
buna ait hak ve vecaibin istimalinde salahiyetli 
iseler, bu kanunun tahmil ettiği mükellefiyetler 
dolayısiyle, küçük ve kısıklılann temsilcilerinin de 
bu mükellefiyetleri yerine getirmesi lâzımdır ve 
mükelleftirler. 

Bölge dışında oturan arazi sahiplerine gelin
ce: Maddede tasrih, edildiği gibi, yalnız beyan 
kâğıtlarını oturdukları my&takanm en büyük 
mülkiye âmirine vermekle mükelleftirler. Bura
larda muhtarın tasdiki mevzuu bahis değildir. 
Binaenaleyh, bu kabîl vatandaşlar beyan kâğıt
larını oturdukları yerin üst mülkiye âmirine 
vermek suretiyle vazifelerini ifa etmiş olacaklar
dır. 11 BCİ madde maksada tamamiyle yeter 
mahiyettedir. Aynen kabulünü istirham ederim . 

T. B., BALTA (Rize) — Sözcü arkadaşımın 
noktai nazarına iştirak ediyorum. Yâlnız 'bir 
temenni serdedecegim. Tekrar edeyim, bu ka
nunun isabetli ©iabitasi, . ih&t$ itâ-fcbik edîlebil-
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•mesi için tapulama işinin de bununla beraber 
gelmesi lâzsmdır. Bir misal arzedeyim : Topra-
ğr yetmiyenlere toprak verilecektir ve bazıjarı-
<ıun evvelce malik oldukları toprak üzerinde hu
kuku-tasarrufiyesi tahdit edilecektir. Eğer top
rağı kamulaştırılacak olanın ve kendisine toprak 
temlik edileceklerin muameleleri tapuya bağ-
laamııyaeak olursa, bunun hukuki bir kıymeti 
olmaz! Binaenaleyh herkesin mülkünün evvelâ 
tapuya bağlanması lâzımdır. Halihazırda htafeu-

;ku tasarruf iyeler tapu kayıtlariyle tamamiyle 
tesbit edilmiş bulunmamaktadır. Binaenaleyh 
gerek maliklerin arazisi ve gerekse sonradan 
kendisine arazi temlik edileceklere verilecek 
arazi tapuda tescil edilmelidir. Bendeniz Komis
yonda, evvelâ o kanunun müzakere ve kabulü
nü teklif etmiştim. Fakat muhtelif itirazlarla 
bu teklifim kabul edilmemişti. Bu hususta sahi-

. bi salâhiyet Komisyon Adalet Komisyonu oldu
ğuna göre, sön sözün de ona ait olması lâzım ve 
faydalıdır. Bu gibi mevzuların, ihtisas Komis-
yontu -olan Adalet Komisyonuna taallûku dola
yısiyle bendeniz " Hükümetten ve Komisyondan 
tercihan hu kanunun çıkarılmasını rica ediyo
rum. Çünkü aynı para ile her iki işin birden 
yapılması mümkündür. Bu itibarla Hükümetin 
getireceği Teşkilât Kanununun müzakeresi za
mana mütevakkıf olduğundan Adalet Komisyo
nunun'bu Tapulama Kanununun biranevvel çı-
karılması lâzımdır. 

C. TÜZEL (Kayseri) — Arkadaşlar; işin 
daha ziyade açıklanmasını mucip.olur mülâhaza
sı ile arzediyorum, bu kanunun 17 nci madde
sinde şöyle bir hüküm vardır : 

«Bu kanunun uygulanması ile ilgili olup gbV 
rülmesi sulh asliye hukuk mahkemesine ait dâ
va ve işleri yerinde görmek üzere asliye mah
kemesi yetkisinde, gerektiği kadar gezici mah
kemeler kurulur.» 

1 »Binaenaleyh Ifapul&ma Kanunu Büyük Mec
listen çakmadan evvel bu kanunun tatbik edildi
ği yerlere Aiaiet Bakanlığının gezici hâkimleri 
göndereceği ve bunların bu dâvaları mahallm-
*de germek salâhiyetleri olacağı ve tou muamele-
üerıdciayısiyle çıkacak olan hukuki ihtilâflarrye-
ainde faâhal halledilmeleri de bu hüküm dâhili
ne alınmış: bulunuyor. Bu bakımdan zannediyo-
•rumiM, Yüksek 'Heyetinizi tatmin edecek mahi
yettedir. 
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f' Ğ. PEKEL (Tokad) — Bir sual. Burada 
beyannameyi muhtar tasdik edecektir deniliyor. 
Bu tasdik beyannamenin içinde yazılan bütün 
şeyleri mi aittir, yoksa beyannameyi verenin 
imzasının tasdiki midir? Muhtarlardan, kendi
lerine verilen beyannamenin doğru olup olma
dığının tasdiki isteniliyorsa, bu çok büyük bir 
külfettir. Bir köyün işi üç senede bitirilemez. 
Çünkü gidip yüz ölçülerini ölçmek icabeder. Bu
nun tavzihinde fayda vardır, onun için sordum. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ C. TÜZEL 
(Devamla) — 11 nci maddede : «Beyan kâğıtla
rının kendilerince bilinebilen gerçeğe uygunluğu 
muhtarlar tarafından onanır» deniyor. Muhtar
lar bu beyan kâğıtlarının uygun olup olmadığı 
hususunu komisyonlar gibi mahalline gidip tes-
bit edecek değildir. Fakat kendi köyünde tasar
ruf edilmekte olan arazinin miktarı, yüzölçüsü 
hakkmda aşağı yukarı bir kanaate sahiptir ve
yahut o, bir kimsenin muhtelif araziye sahip ol
duğu halde bunlardan yalnız birini veyahut bir
kaçını göstermesi halinde, o adamm beyan kâ
ğıdı dışında kalmış olan arazisi hakkında dahi 
malûmat verecek mevkidedir. Muhtarlara yük
letilmiş olan vazife; beyan kâğıtlarının kendi
lerince bilinebilen gerçeğe uygunluğu olup ol
madığı hakkındaki fikirlerini ve mütalâalarını 
yazmaktan ibarettir. (Doğru, doğru sesleri). 

BAŞKAN — Başka söz alan yok. Maddeyi 
ufak iki tashihle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

MADDE 12. — 11 nci maddede yazılı ödev
leri yerine getirmiyen arazi sahipleri, kanuni 
temsilciler ve Vakıf mütevellileri 50 liradan aşa
ğı olmamak üzere hafif para cezasına çarptırı
lırlar Yazı ile istendiği halde bu ödevleri yeri
ne getirmemekte direnenler hakkmda bu ceza iki 
kat olarak hükmolunur. 

BAŞKAN — Söz.isteyen var mı? 
Dr. R. BARKIN (Zonguldak) — Efendim; 

bu yıl 11 nci maddede yazılı beyan kâğıtlarının 
çok ehemmiyeti vardır. Kanunun tatbiki aşağı 
yukan buna bağlıdır. 12 nci maddede «bunu 
vermiyenlerden para cezası alınır. Hatta dire
nenlerden de iki kat para cezası alınır» diye hü
küm vardır. Fakat bu para cezası alınmakla be
yan kâğıdı verilmiş olmuyor. Onun için bura
ya bir hüküm konsa, beyan kâğıdmı vermiyen-
îere para cezası hükmetmekle beraber, teşkilât, 
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bu kanunun tatbikiyle mükellef olan oradaki ma
kamlar veyahut idari makamlar, etraftan, şu
radan buradan sorarak bu arziyi kendileri be
lirtmek hkkma malik olsunlar. Çünkü para ce
zası, beyan kâğıdı verilmediği takdirde araziyi 
belli etmeğe kâfi gelmiyor. Şu_veya bu şahsa 
ait olan arazi meçhul kalıyor, bu cihetten dü
şünülürse, bu noktanın halli fena olmaz gibi ge
liyor bana. 

SÖZCÜ C. TÜZEL (Kayseri) — 12 nci madde, 
beyan kâğıtları vermiyenlere tatbik edilecek ce
zayı gösteren bir maddedir. Beyen kâğıtlarının 
verilmemiş olması, Tarım Bakanlığı tarafından 
kendi teşkilâti ile bu kanun hükümlerinin uygu
lanmasına engel teşkil etmez. Tarım Bakanlığı 
kendi teşkilâtı eli ile, tapudan ve vergiden ka
yıtlar getirerek ve yerinde incelemeler yaparak 
bu kanun hükümlerini tatbik edebilir. Bu mad
de, beyan kâğıdı vermekle mükellef olan va
tandaşın bu mükellefiyetini yerine getirmediği 
takdirde göreceği cezayı göstermektedir. Ayrı
ca bir tavziha lüzum görmüyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir» 

MADDE 13. — Beyan kâğıtlarının gerçeğe 
uygunluğunu yetkili merciler tasarruf belge ve 
dayanakların üzerinde ve yerinde incelerler. Böy
lece özel kişilere ve Devlete ait arazi belli edi
lir. 25 ve 26 nci maddelerin hükümleri saklıdır. 

C. TÜZEL (Kayseri) — Üçüncü satırdaki 
«dayanakların» kelimesi «dayanaklar» olacak
tır, bu suretle tashihini rica ederim. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Tashih edil
diği şekilde maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Üçüncü bölüm 
Arazi kamulaştırılması 

MADDE 14. — Arazisi olmayanlara veya yet-
miyenlere dağıtılmak üzere aşağıda yazılı arazi, 
üzerindeki yapı ve tesisleri ile birlikte Tarım 
Bakanlığınca kamulaştırılır. 

a) Mülhak ve mazbut vakıfların tüzel kişi
likleri namma Evkaf U. Müdürlüğü Yeya müte
velliler tarafından tasarruf edilmekte bulunan 
bilûmum vakıf arazisinin tamamı; 

b) özel idare ve belediyelere ait olupta ka-
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mu hizmetlerinde kullanılmayan arazi; 

c) Gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişile
rine ait araziden beş bin dönümü geçen parça
ları; 

(Kamu faydasına yarayan derneklerle, ikti
sadi Devlet Teşekkülleri ve müesseseleri ve ser
mayesinin yarısından fazlası Devlete ait ortak
lıklar arazisinin beş bin dönümden yukarı kıs
mı, işlenmek şartiyle ve Bakanlar Kurulu kararı 
ile kamulaştırma dışında bırakılabilir.) 

d) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden son
ra işlenmiyen arazi. 

t Kamulaştırılan arazideki yapı ve tesislerden 
kahve, han, dükkân, değirmen ve fabrika gibi 
ziraî işletme ile ilgili olmıyanlar ile bağ ve bah
çeler kamulaştırma dışında bırakılır. 

e) Bu kanun hükümlerine göre kamulaştır
mağa tâbi araziden bölünmek suretiyle 1944 yılı 
Ekim ayından sonra iktisap edilen ve yeni sahip
leri tarafından doğrudan doğruya işletilmiyen 
arazinin tamamı (56) ncı madde hükümleri bu 
arazi hakkında uygulanır. Miras yoluyla intikal 
eden arazi bu fıkra hükmü dışmda tutulur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ C. TÜZEL 
(Kayseri) — Bi riki tashih var onu arzedeceğim. 
D fıkrası «bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra işlenmiyen arazi» diyor. Bu fıkradan son
ra «kamulaştırılan arazideki yapı ve tesislerden 
kahve, han, dükkân, değirmen ve fabrika gibi 
ziraî işletme ile ilgili olmayanlarla bağ ve bahçe
ler kamulaştırma dışında bırakılır» fıkrası geli
yor. Bu fıkra maddenin en sonuna alınacaktır. 
Çünkü maddenin heyeti umumiyesine taallûk et
mektedir. Bu noktai nazardan en sona alınması 
icabediyor. 

Sonra E fıkrasında «işletilmiyen arazinin ta
mamı» dedikten sonra ibare bitiyor. «56 ncı 
madde» diye başlayan ibare satır başı olacaktır. 

Sonra o satırm altında ki satırda «hakkında 
uygulanır» denmiştir. «Hakkmda da uygulanır» 
denmesi lâzımdır. Bu suretle maddenin fıkrala
rının ve ibarelerinin arzettiğim veçhile tashihini 
rica ederim. 

A. M. YEĞENA (Seyhan) — Arkadaşlar; 
geçenlerde birinci maddenin müzakeresi sırasın
da da arzetmiştim. Bu kanun, esasen Anayasa
nın 74 neü maddesine eklenen çiftçiyi toprak sa
hibi yapmak için alınacak toprakların kamulaş
tırılma karşılığını ve bu karşılığın ödenişini gös
teren bir kanun olmak itibariyle, bu kanun mu-
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cibince kamulaştnlacak arazinin münhasıran çiik-
çiye tahsis edilmesi lâzöhgelir demiştim. Halbuki 
bu 14 ncü maddede arazisi olmıyanlara veya yet-
miyenleri çiftçi olmak kaydından çıkararak bu ka
nun mucibince istimlâk edilecek araziden çiftçi ol
mıyanlara da arazi verileceği anlaşılmaktadır. Hal
buki bu Anayasanın maksadına muhaliftir. Bina
enaleyh bu maddenin tadili için bir takrir veri
yorum. Mâruzâtım bu kadardır, 

R. PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar; bu ta
sarının tümü konuşulduğu sırada bazı noktaları 
üzerinde arkadaşların yardım ve çalışmasiyle 
Kamutayın bir iyileştirme payının sağlanabilece
ğini arzetmiştim. Bu madde üzerinde bir iki nok
tayı arzederek bu maksada hizmet etmek istiyo
rum. 

Birincisi; Komisyonun sayın sözcüsü tashihi
ni ifade buyurdular. (D) fıkrasının altında «Ka
mulaştırılan arazideki yapı ve tesislerden, kahve, 
han, dükkân, demirhane, fabrika ve saire gibi 
tanm işleriyle ilgili olmıyanların kamulaştırıl
madan istisna edilmeleri hakkındaki fıkra araya 
girmiştir. Ben de onu yanlış bulmuştum, sözcü 
arkadaşımızın düzeltilmesi üzerine maksadım 
hâsıl olmuştur. Fakat bu fıkranın tashihinden 
sonra dahi maddenin yapılışında gene yanlış an
laşmaya meydan verecek bir mahiyet vardır. 
Onun da düzeltilmesi lâzımdır. 

Madde şöyle başlıyor: «arazisi olmıyanlarla 
veya yetmiyenlere dağıtılmak üzere aşağıda ya
zılı araziı üzerindeki yapı ve tesisleri ile birlikte 
Tanm Bakanlığınca kamulaştmîır» deniyor. Bu
rada (arazi üzerindeki) kelimesinden sonra (zirai 
işletme ile ilgili olan) kaydı ilâve edilmelidir.» 

ikincisi ise; saym Tarım Bakanımızın, birinci 
maddenin konuşulması esnasında, üzerinde du
rup açıkladığı bir noktanın daha ziyada açık
lanmaya ihtiyacı olduğudur. O da şudur; birinci 
madde mucibince, kamulaştmlacak olan top
raklar yalnız topraksız veya yeter toprağı ol
mayan çiftçiye verilecektir. Yani çiftçi olma
yanlara verilecek topraklar, bakanın açıkladığı 
şekilde ancak Deylet topraklarıdır. Fakat asıl 
burada açıklanmasına lüzum görülen nokta, bir 
yerde hem Devletin, hem de geniş toprak sa
hiplerinin yahut bu maddenin diğer fıkraların
da yazık membalardan kamulaştmlacak olan 
toprak yekûnu, o mmtakada daha ziyade çift
çilerden topraksız veyahut yeter toprağı olmı
yanlara kâfi geliyorda artıyorsa ancak ondan 
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ttö&m esas? mesleki çiftçi oünıyafilara verilmesi 
temin edilmektedir. Aksi takdirde plânsız bir 
uygulamaya yol açılır. Maksadım, kanunun şu 
maddesinde müsaade vardır diye esas mesleği 
çiftçi olmıyanların, Devlet topraklarından dahi 
otea, kendilerine verilmesi arzusunu dermeyan 
etmeleri halinde onlara vermekte acele edilme
yerek en önce topraksız veya az topraklı çiftçi
lerin ihtiyacının teminidir. 

Asıl, benim için bu maddenin mühim olarak 
düzenlenmesi lâzımgeldiğini zannettiğim noktası 
şudur : Maddenin İl fıkrası mucibince bu kanun 

" hükümlerinin kamulaştırmaya tâbi olan araziden 
bulunupta 1944 yılının Ekim ayından sonra her
hangi bir suretle hâsıl olmuş olan iktisapların 
yalnız mirasla intikal etmiş olanlar müstesna ol
mak üzere nevamma meşru sayılması ve bunun 
muvazaa addedilmeğidir. 

Bir defa mülkiyet üzerinde muvazaalı bir su
rette bir ekimin tümünü veya bir parçasının baş
ka birisine intikal ettirilmesi çok güç bir şeydir. 
Herhangi bir mal mülk sahibinin kendi malını, 
çok katı bir inan ve itimadı bulunmadıkça - ki 
bu itimat hemen hemen bulunmaz denilebilir -
mülkünü başkasına muvazaa yolu ile veremez. 
Buna insanların mülklerine sahip olmak husu
sundaki duyguları ve ruhi haletleri müsait de
ğildir. Pek ender ve müstesna ahvalde böyle bir 
şey yapılabilirse de bu, ancak kendisinden çıkan, 
mülkün intikal ettiği başkasının, kendisi demek 
gibi bir şey olan,, evlâdı, ailesi gibi birisine malın 
bir. parçasını vermek şeklinde kabili tasavvur
dur. Binaenaleyh, muvazaanın tatbiki esasen 
insan ruhi haleti bakımından kolay değildir. Hiç 
ki-mse fesinin pskülünün bir telini bile geri al
maktan emin olmadıkça başkasına vermek istemez. 

İkincisi > muvazaanın, tabiî kanun ve hüküm* 
le ispatı kolay bir şey değildir. Kaldı ki, geçen 
Ekim ayında bu kanun tasarısının kanun haline 
gelip-çıkacağı zamana kadar bilhassa bu kısa va
kit esnasında genişleyip bu muvazaa hâdisesi 
vm yurt sınırları içerisinde geniş bir halde ce
reyan etmiş olduğunu zannettirecek müşahedeler 
mevcut değildir. Binaenaleyh, eğer tek tük ol-
amışsa bile' adedi ne kadar olduğu belH olmıyan 

: ayrrca mahkemede de ispatı da güçlük arzeden 
bîr hareketi esas bir hareketmiş gibi kaimi »edip 
bunun için sıkı ve benim düşüncemle kanun d*şı* 
mutat dışı ve hukuk dışı bir muameleye tâbi tut
mak büyük bir cemiyet için yerinde olmayan bü

yük bir hâtssöJu*. 
Afkââaşiar, tâöâ^ıhnı E fıkrasına göre 1944 

yık Ekim aymdaw biryana bir elden çıkıp başka 
bir ele geçmiş bir toprak parçasının hepsi birden, 
bu kanunun uygulandığı zaman yeni sahibinden, 
eğer işletmiyorsa, kamulaştırılıp alınacaktır, 
kendisine benzer bir çiftçinin sahip olduğu ka
dar bir toprağa sahip olmak hakkı da ondan 
istirdat olunacaktır. Hele bir kanunu yasak et
mediği bir yoldan bir vatandaş bu toprağı usu
leni satım almış ise buna böyle bir cezanın tat
biki ne kadar feci olur. Yuddaşın muvazaa ile 
toprak almış olması halinde dahi o zaman mev
cut bir- kantonun yasak etmediği bir işten dolayı 
bir nevi eeza göreeektir: Suç olduğu ancak mev
cut bir kanunda^ ifade edilmemiş olan bir fiilin 
son3?ada& cezalandırılması bizim ceza hukuku 
sisfcemimisde yer almamıştır. Böyle bir vaziyet 
doitayisiyle yurddaşı haklarından kısmen veya 
tamamen - bir nravazaa ihtimaline binaen -
mahrum» ethleye gitmek Türkiyede mevcut huku
kta*/ bümyesinde yara açmak demektir, Haydi 
büyük M* eemiyetin pek istisnai bir vaziyette 
fevfealâide bir hâdise karşısında böyle , bir mü
talâayı derpiş edeceğini düşünelim. O vakit bu 
münakaşaya değer fakat aslında, arzettiğim gi
bi,- esaslı birr haemi ofenıyan bir maksadı temin 
etînefe ilfin böyle hukuki durumun esasını yara
layabilecek- mahiyette bir istisnai hükmün bu 
kanunen metnine girmesinde isabet yoktur. Bir 
de pratik düşünelim arkadaşlar. Muvazaa olmuş 
bir yurttaş kendi toprağını Devletin kamulaş-
tıracağı duygu ve tesiri altında arazisinin bir 
parçasını birisine, hiç şüphesiz yakininden biri
sine, evlâtları gibi itimat ettiği birisine vermiş
tir. Bunu muvazaa saymağa da lüzum yoktur. 
Bu kanun esasen oradaki topraksız çiftçiyi top-' 
raklandiracak veyahut toprağı yeter olmıyan 
çiftçinin ihtiyâcını temin edecek olduğuna göre 
bu muvazaa yapılan adam da toprağı yetmiyen 
veya tamâmiyle topraksız bir adama bu suretle 
bu kanun* tasarısının yapıldığı sırada hibe su
retiyle veya satmak suretiyle vermiş olsun. İşte 
bu yoldan topraksız bir yurttaş topraklanmıştır, 
maksat hasıl olmuştur. Eğer muvazaa bu kanu
nun tecviz ettiği şekilden başka, yani 10 bin 
dönüm, yirmi bin dönüm toprağı olan bir yurt
taşın bunun yansını başka bir vatandaşa devret
mek suretiyle yapılmış bir muamele olursa Hü
kümetin bit kanunu uygulaması için yeni vaziye-
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tın hiç bir manii yoktur. Çünkü birinci sahi
binin orada bir çiftçi ailesinin geçimine müsait 
olarak tesbit edilecek miktardan fazla toprak 
sahibidir diye ikinci sahibinden de Devlet bu
nu alıp kamulaştırabilir. Fıkra bu şekilde açık
tır. Bu açık olduğuna göre böyle bir muvazaa 
ihtimali yolu ile tatbikata gitmeğe hiç bir ihti
yaç yoktur. Eğer yeni toprağı olan ikinci sa
hip burayı ektirmiyorsa kanunun bütün sahip 
olduğu toprakları işletmeyenler hakkındaki hük
mü tatbik edilerek toprağı yine alınır. 

Demek ki Devletin hukuki durumuna mül
kiyette emniyete zarar vereeek istisnaların tat
bikine her bakımdai lüzum yoktur. 

Snra arkadaşlar; (E) fıkrasındaki hüküm, 
kanun tatbik devresine girdikten sonraki zama
na ileriye doğru şümulü mütalâa edilince, bu 
girizgâhtan girilerek daha çok, pek çok zarar
lar meydana çıkacaktır. O da şudur; biz ne di
yoruz? Bu kanun tasarısı falan bakanlıktan ha
zırlanıp Bakanlar Kurulundan geçtikten ve Mec
lise, geldikten itibaren, yurttaş bunu duymuş 
ve elindeki sahip olduğu toprağı elinden çıkar
mıştır. Bu toprağı alana az çok ceza demek olan 
bir mahrumiyet muamelesi tatbik ediyoruz ve 
ondan dolayı bu vatandaşı nevama suçlu sayıyo
ruz; bu muamele daha tasarı kanunlaşmadan 
yapılıyor. 

Arkadaşlar; ya bu kanun tatbik mevkiine gir
dikten sonra kendi malını kamulaştırma sırası ge-
linciye kadar belki çok uzun seneler o toprağın 
sahibi bulunan vatandaş herhangi bir suretle ta
sarruf hakkından mahrum mu olacaktır? demekki 
kredi alamıyacak, ipotek yaptıramıyacak ve meç
hul zamanlar zarfında mülküne tasarruf ede-
miyecektir. Bu kanundan evvelki devirlere ait 
olan hareketleri muvazaa sayıp da suçlandırmaya 
doğru giden bu maddenin (E) fıkrasının zihni
yeti, Bu kanun çıktıktan sonra tabii devam ede
cek demektir. Hiçbir toprak sahibi Devletin ka
mulaştırmasına kadar malına tasarruf edemiye-
cektir. Bunda tasarruf hakkını kökünden takyi-
deden bir zihniyet mevcuttur. 

İşte arzettiğim bu sebeplerle bilâkis hemen 
bıı muvazaa (E) fıkrasının buradan kaldırılma
sı öteki yandan da bu kanunun uygulanmasında 
kendi topraklarına kamulaştırma sırası gelin
ceye kadar 15 nei maddenin son frkrasmda ta
rihi tebliği yapılıncaya kadar onun üzerinde 
her bakımdan tasarruf hakkının emniyet al-
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tında bulunacağına dair bu maddeye ayrı bir 
fıkra eklenmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Hamdı Şarlan. 
H. ŞARLAN (Ordu) — Sayın Başkan, mü

saade buyurursanız buradan söyliyeyim. 
Sözcü arkadaştan bir ricam var. (E) fıkra

sının va&'mdaki sebep nedir? Gerekçesini izah 
buyursunlar. Ondan sonra icabederse söylerim. 

BAŞKAN — Düşünsel. 
P. F . DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Kanunların 

makabline şâmil hükümler ihtiva etmemesi, bir 
cemiyetin hukuki temelidir". Hakikaten vatan
daş, kanunun teminatı altında iş görür ve faali
yette bulunur. Bu son fıkra vatandaşın hakkını 
ihlâl etmektedir. Bu bakımdan Sayın Peker'in 
yürüttüğü mütalâa tamamiyle yerindedir. Biz, 
hukuki bir cemiyet kurmuşuz ve onu sarsmadan, 
zedelemeden, hukuk esaslarına dayayarak inki
şaf ettirmek bizim için hayati en büyük kuv
vettir, 

Bu kuvveti zedeleyebilecek olan bir şeyin mev
zuatımız arasına girmesi, bu memleketin bünye
sinde zedeleme yapar. Bu bakımdan en büyük 
bir zaruret te olsa bunu yapmamak vacip iken, 
Sayın Peker'in izah ettiği üzere buna zaten lü
zum da yoktur. Çünkü diğer bir madde ile vatan
daşın elinden kamulaştırma bakımından arazisini 
alabilmek ve kendisine muayyen, bir kıstmmı bı
rakmak salâsiyeti kendisine verilmektedir. Mev
zuatımız bu gibi hükümleri koymak tehlikelidir 
arkadaşlar. Yol yapmamalı. Malûmu âliniz bir 
tarihte şairin birii deniz donmuşta «yol oldu Üs-
küdara, 1030 da Akdeniz dondu» Binaenaleyh 
yol yapmamalı; Böyle tehlikeli yollar milletin 
bünyesinde sarsıntılar yapar. Filhakika, tatbikat 
bakımından zaten aşalıdaki maddede bu salâhi
yet mevcut. Mevcut amma, bunun ifadesi ne de
mektir. Bakın, «Bu kanun hükümlerine göre 
kamulaştırmağa tâbi' araziden bulunmak sure
tiyle 1944 yılı Ekim ayından sonra iktisap edi
len ve yeni shipleri tarafından doğrudan doğruya 
işletilmeyen arazinin tamamı,..;» tamamı ne demek 
tamamı? Peker'in. buyurduğu , gibi cezai bir hü
küm koyuyorsunuz. Ne hakla? Vazn kanunun 
menettiği bir fiili yapmışım, teminatı hukukiyem 
var. Cemiyetin benden menetmediği bir fiil üze-, 
rinde şimdi bana ceza tâyin ediyorsun. Mevcut 
hukukumuzun bünyesinde yalnız Medeni Kanun 
bakımından bir zedelenme değil, ayni zamanda, 

- I * -
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(sezai müeyyide ile Anayasanın menettiği bir 
formüle gidiyoruz. Burada (tamamı) tâbiri A-
nayasanın hükmüne muhaliftir. Lüzumu olma
yan bir hükmü buraya koymak mümaselet doğu
rur. Yarın herdangi bir hâdise ile efendim, Top
rak Kanununda bu var o zaman neye buna itiraz 
etmediniz, ses çıkarmadınız derler. Onun için 
bendeniz hukuki mevcudiyetimizi sarsabilecek bu 
gibi şeylerin katiyen kabulü taraftarı değilim. 
(Doğru doğru sesleri). 

Sonra çiftçi olması meselesi. Onda da Yeğena 
arkadaşımızın noktai nazarına tamamen iştirak 
ederim. <Burada birinci fıkrada «arazisi olmıyan-
lara ve yetmiyenlere dağıtılmak üzere» deniyor. 
Bununla bundan evvelki müzakeremizde sayın 
sözcü arkadaşımız Cafer Tüzel (in ve yine arka
daşımız Yavuz Abadan'm ifade ettikleri şekilde 
bunun Anayasaya muvafık tarzda tasrihi zaruri
dir. Bunlara riayet etmek mecburiyetinde oldu
ğumu düşüncesini tebarüz ettirmek için huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum. 

E. ERlŞÎRGlL (Zonguldak) — Ben mad
denin son fıkrası hakkındaki itirazlara karşı 
Yüksek Kamutaya düşüncelerimi arzedeceğim. 
Çünkü bu hukuk telâkkisi bakımından bir pren
sip meselesidir. Maddenin son fıkrasında da 
Ekim ayından sonra arazinin başkasına intika
li, eğer arazinin yeni sahibi doğrudan doğruya 
işletmiyorsa bu kanun hükümlerine göre bu ara
zi kamulaştırılıyor. Gerek sayın Receb Peker 
arkadaşımız, gerek Feridun Fikri arkadaşımız 
bu kaydi esas prensiplerimize mugayir buluyor
lar. Halbuki bendeniz esas hukuk prensipleri
ne bunu muvafık buluyorum. Çünkü esas hu
kuk prensibi kanunların vatandaşlar arasında 
müsavi olarak tatbikidir. Şu vatandaş veya bu 
vatandaş istihbar vasıtasından istifade ederek 
kendi arazisini bölmek suretiyle kamulaştırma
nın önünü alır, öteki vatandaş, istihbar vasıta
sı olmadığından, yahut kanun emrine riayet 
eden vatansever insan olmasından dolayı kanu
nun hükmü o vatandaşa tatbik edilirse işte o 
zaman hukuk prensibi ortadan kalkar. Hukuk 
prensibi asıl odur ki, bütün vatandaşlara kanu
nun hükmü aynı şerait altında tatbik edilsin. 
Arkadaşlarımız buyurdular ki, kimse arazisini 
muvazaa için de olsa bakasına veremez. Eğer 
böyle ise hakikaten bu maddenin ehemmiyeti 
yoktur; bu maddenin konulup, konulmaması 
müsavidir. Fakat benim bildiğime nazaran bu i 
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I hükmün konulmasının sebebi Komisyonda bu 

nokta konuşulurken birtakım vakıaların ortaya 
konulmasıdır o vakıalar üzerine konuldu, de-
mekki böyle yapanlar vardır.. Yok ise mesele 
yok, varsa kanunun müsavi olarak tatbiki için 
bu fıkranın konulması lâzımdır. Eğer bazı mü
cerret prensiplere dört elle sarılarak gerçeğe 
gözümüzü kapar ve kanunların bütün vatan
daşlar hakkında müsavi olarak tatbikini temin 
edemezsek o vakit hukuk kaidelerini bozmuş 
oluruz. 

ikinci bir itiraz şudur : Bunu yapmış olan 
adamın kimseye zararı olmamıştır. Eğer haki
katen mülkü devrettiği adam doğrudan doğru
ya onu işliyorsa gerçekte mesele yoktur. Zaten 
kanun bu türlü satışları kabul ediyor. Çünkü 
toprak bir çiftçiden, bir çiftçiye intikal ediyor 
demektir. Amma toprak bir çiftçiden, bir çift
çiye intikal etmiyorsa çiftçi olmryan bir adama 
herhangi bir şekilde araziyi almış bulunuyor
sa, sırf araziyi küçültmek maksadiyle bu satış 
yapılmışsa o vakit hakiketen kanunu zedeliyen 
bir iş olmuştur. Kanunu bu nevi zedelemeden 
korumak için bizim prensibimiz, hedefimiz ba
kımından bu fıkra hükmünün kabulü lâzım ve 
zaruridir. Şu noktaya Yüksek Kamutayın na
zarı dikkatini celbederim ki; her hukuki pren
sip ahlâkilik ve müsavilik esasına dayanmalıdır. 
Ahlâkilik ve müsavilik esasına dayanmıyan bir 
prensip haddizatında bir hukuk prensibi olamaz 
ve bugünkü telâkkimiz bakımından da bir hak 
prensibi addedilemez. Onun için bu son fıkra
nın hak bakımndan kabulünü rica ediyorum. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Arkadaşlar; 
Sayın Emin Erişirgil arkadaşımız mevzuu yalnız 
bir taraftan alarak tetkik etti. Bu günün cemi
yetinde medenî tarihin tekâmülü büyük bir ha
kikate, modern dünyayı isal etmiştir. O da şu
dur : Bir cemiyetin kanunu yapılırken, vatan
daşların müktesep haklarına hürmet ve riayet et
mek ve onların kanuni bir memnuiyet altında 
bulunan fiillerini bilâhara bir kanunla, bir vaz 
ile ihlâl etmemek, esas budur. Şimdi biz bura
da ne yapıyoruz? Tamamen aksine gidiyoruz. 
Arkadaşımız, dikkat buyurmamışlar. Vatan-

I daşa bir muamele yapmış olmuyoruz, müsavat 
esasına riayet etmiyoruz. Riayet edilmeseydi 
mesele olmazdı. Tamamını elinden alıyoruz. On
da hiç bir hak bırakmıyoruz. Ceza koyuyoruz 
arkadaşlar, inkılâbın en büyük mânası, bir ce* 
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tniyeti kanun, nizam ve hukuk kaidelerine ria
yetle yürütmektir. (Bravo sesleri) 

Asırlardan beri bu millet daima bu ruh üze
rinde yürümüş ve 100 senedir bunu tahakkuku 
için uğraşmıştır. Binaenaleyh; inkilâbm esası
nı kuralım ve hedm ettirmiyelim diye çırpmır-
ken, bu cemiyette vatandaşa temin ettiğimiz bir 
vaziyeti hukukiye yeni bir hükümle ihlâl edile
mez kanaatini çermektedir. Yoksa bunu ihlâl 
ettikten sonra, güzel, mantiki bir şeyle yeni bir 
kaide koyarız ve müktesebatı ihlâl ederiz. Bu, 
cemiyetin temelinde bir sarsmtı yapmaz mı? Her 
hangi bir kanun vazii çıkar da hukuku müktese
bi, meşru faaliyetleri ihlâl edecek olursa bu, 
cemiyette inkilâp mefhumunu takviye etmek mi 
olur? Çok yanlış düşünüyor, Emin Erişirgil. 
Bu basit bir konu değildir, arkadaşlar, bu ga
yet mühim bir meseledir. Bu memleketin umu
mî inkişafında Sayın Peker'in dediği gibi, bün-
yei hukukiyemizi sağlam tutmak mecburiyetin
deyiz. Biz bugün bu gaye ile, bu hedefle her
hangi bir cezasız, önceden menedilmemiş olan 
bir vaziyeti bir cezaya bağlıyacak olursak cemi
yetin bünyesinde teminat kalır mı? Yarın bu 
gibi vergi kanunları da gelir, diğer kanunlar da 
yapılır. Bendenizin demin, yol olur dediğim bu 
idi. Bu, zedeleme yapar. Kaldı ki faydası da 
yoktur. Efendim diyorlar, müsavat olacakmış. 
Efendim müsavat olacaksa o zaman bunu da tam 
mânasiyle müsavi yapmak lâzımdır. Halbuki sen 
müsavi yapmıyorsun. Bilâkis cezai müeyyide de 
koyuyorsun. Aşağıdaki bir hükümle bünyede bu 
yarayı açıyorsun. Ben, Emin Erişirgil gibi, 
böyle içtimai ve hukuki meselelerde uzun zaman 
fikir yormuş bir arkadaştan bu mütalâayı bekle
mezdim. Millî felsefemizde ve millî idaremizde 
daima düsturun bir hukuk Devleti olmamız bu
lunduğunu ve bunun bizim bir hayat düsturumuz 
olduğunu hiç bir zaman unutmadım. (Alkışlar) 

E. ERŞÎRGÎL (Zonguldak) — Müsaadeniz
le Düşünsel arkşadaşrmızı bir noktada tatmin et
mek isterim. Ben de hak prensipine bağlı kal
makta ve Devletimizin ötedenberi yürüdüğü Hu
kuk Devleti olma yolunu takip etmesi lüzumun
da kendileri kadar mutaassıbım. Amma hukuk 
şekilden ibaret telâkki edilmemeli ve gerçeğe göz 
yumarak mücerred kaide ve prensiplere bağlı 
kalma telâkki olunmalı. Gerçekler, olanlar hu
kuk çerçevesi içine sokulursa o zaman hukuk ka
idelerin* bağlı kalırız. Şimdi Düşünsel arkada-
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şımıza soruyorum. Bir adam var, Toprak Ka
nununun komisyonda müzakeresini teferrüatiyle 
haber alıyor ve arazisini ona göre muvazaa yo
luyla başkalarına devrederek kamulaştırmadan 
kurtulacağını sanıyor ve bunu yapıyor, diğer 
bir vatandaş vardır, bunu yapmıyor, yahut ka
nunun komisyondaki müzakeresinden haberdar 
değildir. Şimdi bu vatandaş arazisini bir mak
sada göre parçalamıştır diye diğer dürüst insan
dan başka muameleye tâbi tutmak mı hukuki ol
maktır, yoksa bu son intikal doğrudan doğruya 
arazi işletenin eline geçmediği sabit olunca onu 
muvazaa telâkki eyliyerek toprağı kamulaştırma
ğa tâbi tutmak mı hukukidir. 

Arkadaşlar, bu ceza gibi görüyorlar. Ben 
bu fikirde değilim. Çiftçi olmıyan bir adama hu
susi bir maksatla satan adamm bu satışını ka
bul etmemek ve arazisini kamulaştırmağa tâbi 
tutmak sadece müsaviliğe riayet eylemektir. 
Onun için tekrar rica ederim, hukuki Devletsek, 
hukuki Devlet olmak taassubunda isek müsavat
sızlığa meydan vermiyelim. Bu fıkrayı bütün 
vicdan huzuru ile kabul edelim. (Alkışlar). 

F. USLU (Manisa) — Arkadaşlar, bir arka
daşımız, konuştuğumuz 14 ncü maddenin (E) 
bendindeki hükmün makabline teşmil edilmesi 
hukuk esaslarına aykırıdır ve binaenaleyh, hu
kuk bünyemizi sarsar, hukukan izaha muhtaçtır. 
buyurdular. Ben bu kanaatte değilim. Yalnız 
hukukçu olmıyan arkadaşlarımızın nazarlarında 
bir istifham belirir korkusu ile bir misal verece
ğim, 

Vereceğim misal, Medeni Kanunu aldığımız 
isviçre'ye aittir. İsviçre'de 19 0 senesinde top
rak spekülâsyonu, toprak sahiplerinin aşkın borç
lanmasını önleyici tedbirleri havi bir kanun ma
hiyetinde bir kararname tedvin ediliyor. Bu ka
rarname, gayrimenkulun intikaline taallûk eden 
akitlerin sahih olabilmesi için muayyen bir mer
ciin bu akdi tasdik etmesi lâzımdır diyor. Yani 
gayri menkulün intikaline ait yapılan bir akdi 
mutlak olarak muteber tutmıyor ve muayyen bir 
merci tasdik ederse muteberdir diyor, tasdik 
etmezse muteber tutmuyor, bâtıl addediyor. Bu 
kadar ağır bir hükmü ihtiva eden kanun mahi
yetinde bir kararname 10 Şubat 1940 da yürür
lüğe giriyor. Fakat hükümleri '1 Kasım 1939 ta
rihine kadar teşmil ediliyor. Görülüyor ki, 1940 
şubatında kararname yürürlüğe girdiği halde 
hükmü 1939 tarihine kadar teşmil olunuyor. 
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Binaenaleyh, hukuki bünyeyi sarsan bir şey 
yoktur. 

Bu misali vermek için huzurunuza çıktım. 
BAŞKAN — Başka söz istiysn yoktur. 
R. PEKER (Kütahya) — Komisyon söyle-

miyecekse sözüm var, Komisyonun açıklamasını 
bekliyorum. 

GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ C. TÜZEL 
(Kayseri) — Madde hakkındaki mütalâalar üç 
noktada toplanıyor. Ali Münif arkadaşımız; Ana
yasaya göre arazinin kamulaştırılması ancak 
çiftçiyi toprak sahibi yapmak maksadiyle ola
bileceğine göre maddede «arazisi olmıyanlara ve 
yetmiyenlere» tâbirinden sonra «çiftçi» tâbirinin 
ilâvesini istedi. Birinci maddenin müzakeresi 
münasebetiyle arzetmiştim. Biz esasen bu kanuna 
göre kamulaştıracağımız miktarları, Anayasanın 
vermiş olduğu cevaz ve müsaade dahilinde, çift
çilere ve tarım işçilerine dağıtmağı düşünüyoruz. 
Bunun haricinde kalanlar, ancak Devlet top
raklarından toprak almak suretiyle topraklandı-
rüacaklardır. Binaenaleyh «arazisi olmayan ve
ya yetmeyen çiftçilere, (tarım işçileri dahil)» 
şeklinde maddenin tashihine komisyon muvafa
kat etmektedir. Arazisi olmayan veya yetmiyen 
çiftçilere (tarım işçileri dahil) dağıtmak» su
retiyle. 

R. PEKER (Kütahya) — Güzel .. Teşekkür 
ederim. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ C. TÜZEL 
(Devamla) — Ancak, Peker arkadaşımız, aşağı
da (D) fıkrasını takip eden fıkrada işletme ile 
ilgili olmayan yapı ve tesislerinde kamulaştırma 
dışında bırakılmış olduğuna göre maddede dola--
yısıiyle bu cihet açıklandırılmış olmasına rağmen 
«işletme ile ilgili» tâbirinin yukarıki fıkraya 
derç edilmesinin maksadı daha ziyade vuzuhlan-
dırması bakımından faydalı olacağı mütalâasında 
I)ulundu!ar. Zaten biz de aynı şeyi kast ve ifade 
etmiş bulunuyoruz. Binaenealeyh yukarıya «iş
letme ile ilgili» kaydının ilâvesini... 

• S, BATU (Çanakkale) — Zirai işletme ile 
ilgili... 

C TÜZEL (Devamla) — Evet. «Zirai işlet
me ile ilgili» tâbirinin ilâvesinde bir mahzur 
görmüyoruz. Zirai işletme ile ilgili olmayan tesis
ler bunun dışındadır. 

Asıl mühim olan (E) fıkrasına gelince; ar-
kadaşlarımızın en çok bir noktada endişeleri şu 
fikirde toplanıyor. Hiçbir kanurL makabline şa-
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mil olamaz. Binaenaleyh bugün yürürlükte olan 
kanunlar, vatandaşlara sahip bulundukları top
raklar üzerinde diledikleri gibi tasarruf hakkını 
verdiğine göre, bu vatandaşın, sahibi bulunduğu 
toprağı istedişi gibi ve dilediği şartlar dairesinde 
.satmış olması bir muvazaa karinesi, bir mu
vazaa delili addederek ve cezaen arazinin tama
mına şâmil olacak bir kamulaştırma yapmak, hu
kuk sistemimize aykırı birşey olur dediler.. 

Komisyonumuz, makable şamil bir hüküm te
sis ettiği kanaatmda değildir. Şu bakımdan de
ğildir. Maddede tesbit edilen tarihten sonra 
lahi bir toprak sahibi toprağını satmış ve sa-
tınalan yeni kimse dahi o toprağa sahiplenmiş 
ve toprağı işletiyorsa, bu toprağa zaten ilişmi
yoruz. Fakat bir kimse sahip olduğu toprağı 
sırf bu kanunun kamulaştırma hükümleri dışın
da bırakmak gibi bir maksatla satmış gibi gö
rünerek başkasının adına tapuya bağlıyarak fa
kat o toprak üzerindeki ilgisini idame ettiriyor 
ve toprağı kendisi işletiyorsa, burada mücerret 
bu kanunun tesbit ettiği tarihten sonra bu 
başka bir ada kayıtlıdır diye bu kayda istinat 
ederek bu araziyi kamulaştırma dışı bırakama
yız. Çünkü bu takdirde muvazaa, kanun meri
yete girdikten sonra dahi devam eliyor demek
tir. Toprağını başka birisi namına kaydettirdik
ten sonra dahi alâkasını muhafaza etmektedir. 
Tapuda arazi başka biri namına kayıtlı oldu
ğu halde. Halbuki hakikatte toprağı yarıcıya 
vermekte veya ameleye işletmek suretiyle tasar
ruf eden eski sahibidir. Eğer kanuna böyle ka
yıt konmazsa adaletsizlik olur. Çünkü diğer ta
raftan bir vatandaş vardır ki, kanuna rağmen ta
sarrufu altında bulunan araziyi herhangi bir su
retle parçalamamış ve bu suretle de o arazi üze
rinde kamulaştırma hükümleri tatbik edilmiştir. 
Diğer birisi de araziyi parçalamış, kanunun tesbit 
ettiği kamulaştırma hadlerinin aşalısma düşür
müş ve muhtelif şahıslar namına tapuya bağla
mış. Amma hakikî sahibi yine kendisi ve üzerinde 
de kendisi çalışmaktadır. Araziyi bir bütün ola
rak eski sahibi uhdesinde bırakmış olsaydı na
sıl ki, kamulaştırmaya tâbi tutacak idiysek, bu 
bölümü de gayrivâki telâkki ederek arazinin ta-
mamiyeti üzerinde kanunun hükümlerini tatbik 
ediyoruz ve geniş bir hüküm kabul ediyoruz. 
Hakikatta bu adamın yaptığı muvazaa da ola
bilir. Yani sahip olduğu arazi kamulaştırmaya 
tâbidir ve bu araziyi bir başkasına temlik et-
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mîştir;ve yeni sahibi araziyi işletir görünmek
tedir. Diyoruz ki, eğer yeni arazi sahibi bu 
araziyi işletmiyor ve eski sahibi işletiyorsa üze
rinde kamulaştırma hükmü tatbik edilsin. Eğer 
yeni arazi sahibi esasen toprağa muhtaç bir çift
çi ise, Recep Peker arkadaşımızın dediği gibi, 
onun elinden bu toprağı almaya lüzum ve sebep 
yoktur. Yeni sahibi esasen toprağı işliyorsa ona 
müdahale etmiyoruz, kendisi o arazi üzerinde 
bırakryoruz. Fakat alelıtlak adamın elindeki 
arazi kendisine bırakılacak olursa, o arazi eski 
sahibinin uhdesinde olsaydı, biz, bir çiftçi aile
sinin geçimi için yeter miktarın üç katını bırak
mak suretiyle tamammı kamulaştırdığımız 
halde, burada arazi parçalara bölünmek sure
tiyle 16 ncı maddenin tatbikina imkân vermiye-
cek vaziyet ihdas etmiş olacağız. Yeni sahip
leri tarafından işlenmediği ve eski sahibinin 
arazi üzerinde tasarruf hakkı devam, ettiği için. 
Binaenaleyh hukuk sistemimize aykırı bir ma
hiyet yoktur. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Burada heye
ti umumiyesi mevzuubahistir. Kendisine bir his
se bırakılacak mı, bırakılmıyacak mı? Asıl me
sele buradadır. Yani siz muameleyi keenlemye-
kûn addediyorsunuz. Fakat bu adamın elin
den tamamını alıyorsunuz ve hiçbir hisse bırak
mıyorsunuz. 

C. TÜZEL (Devamla) — Komisyonun kara
rma iktiran eden hüküm şudur Eğer bir kimse 
bu kanunun tesbit etmiş olduğu kamulaştırma 
hadleri haricine çıkmak için arazisini parçala
mış ise ve bunun bir muvazaa olduğu anlaşıla
cak olursa, arazisinin tamamı kamulaştırıla-
cak, burada bir nevi ceza mahiyeti mevcuttur. 
Fakat Yüksek Kamutayca, heyeti umumiyesini 
kamulaştırmaya tâbi tutmayarak ve arazi bö
lünmemiş olduğu kabul edildiği takdirde, eski 
sahibi üzerinde bir bütün olarak kalırsa, bu
nun tâbi olacağı hüküm ne ise o Hüküm bunlar 
hakkında da kabul edilebilir. Bunun takdiri de 
Yüksek Kamutaya aittir. 

'H. ŞARLAN (Ordu) — Sayın arkadaşlar, bu 
tasarının heyeti umumiyesi üzerinde görüşmeler 
yapıldığı zaman yüksek huzurunuzda bazı mülâ
hazalarımı arzetmiştim. Bu mülâhazalardan bi
risi, hakiki bedel meselesi, ikincisi tasarının 
müşkül kamulaştırma muamelelerine tâbi tutul-
mıyarak otomatik bir tatbik sistemine tâbi tutul
ması ve bu sayede hem hakiki bedelin temini ci-
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sma dair kanaatlerimi arzetmiştim. 
Şimdi sayın sözcü arkadaşımızın bu E fıkra

sı hakkındaki kanaati benim noktai nazarıma gö
re çok tatminkârdır. Onu arzedeceğim. 

Sayın arkadaşlar, bu tasarı komisyonda gö
rüşülürken gerek bakan, gerek arkadaşlar za
man zaman bu tasarının hazırlanmakta olduğu 
bir sırada muhtelif vilâyetlerdeki arazi sahiple
rinin arazilerini ellerinden çıkarmakta olduğu 
duyulmakta idi. Binaenaleyh bu hâdise nasıl 
bir müeyyide ile önlenmiş olacak diye zaman za
man bir maddenin tedvini hakkında komisyon 
üyeleri kendi aralarında görüşüyorladı ve ben de 
dinliyordum. O zaman korkuyordum ki, biz ete 
hukuku tasarruf sistemlerine göre, şimdi falan 
tarihten itibaren arazi temliki, teffizi yasaktır 
şeklinde bir hüküm ortaya çıkarsa, Devletin is
tinat ettiği hukuk sistemleri bütün bütün ihlâl 
edilir zannediyordum. Tasarının ikinci müzake
resi bitirildikten sonra her halde komisyon ken
di aralarında konuşup anlaşmak sureti ile şu fık
rayı maddenin sonuna ilâve ettiler. Bu, ister 
muvazaayı Önlemek için olsun, ister benim kas-
dettiğim maksadın hususlü için olsun bu kanunun 
bence, bel kemiğini yani manevi mesuliyetini 
üzerime alarak şu yüksek kürsüden arzetmiş ol
duğum noktai nazarımın şu fıkra ile teeyyüd et
miş olmasını görmekle kendimi adeta müteselli 
buluyorum. 

Simdi sözcü arkadaşımızın izahatına göre; her 
toprak sahibi, toprağını gerek şimdiye kadar ve 
gerek bundan sonra dilediği gibi tasarruf edecek
tir ve hem de hakikî bedel ile tasarruf edecek
tir. Benim anlayışımın bu şekilde olduğunu, doğ-

] ru olduğunu, eğer sözcü arkadaşımız bir daha 
bu kürsüden teyit ederse daha çok memnun olu
rum. O takdirde dilediği gibi tasarruf edecektir 
demek, hakikî bedelini alacak, satacak demek
tir? Amma bir muvazaa şaibesi var da cezaen 
arazisinin tamamı kendisinden istirdat edilecek
tir şu esasa göre; yani arazisini kendisi istimal 
etmezse. Bu fıkranın tadiline de muvafakat et
tiklerine göre mahzur kalmıyor, bendenizce en 
büyük mahzur, kabul edilen on birinci madde
nin gayet ivicaçlı hükümleridir. Gerek vatandaş 
için, gerek Devlet için tahakkukunda daimi 
müşkilâtı olan bir takım formalitelerin bu su
retle meydana getirilmesidir ve ondan sonra ara-

| zinin kamulaştırılması, teffiz kılınması ve bu 
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hun bir çok zorluklara mütevakkıf bulunmasıdır. I 
En nihayet bu vatandaşların; zaman . ve sıua 
kendj*n« ne vakit gelecektir diye emri tasarruf
ta müşkilâta, istikrarsızlığa, telâşa düşmüş bu
lunması gibi hatıra gelebilecek bir ço*k unsurla
rın şu fıkra ile bertaraf edilmiş olduğu kanaa
tindeyim. Evet, bu kanun bir çok esasları ih
tiva etmektedir, Şu kadar dönümden fazla ara
ziye tasarruf edilemiyor, arazi üzerinde yarıcı, 
maffabacı, müstecir bulunursa ve orada mukim 
olursa verilecek gibi bir çok kuyudu ihtiva et
mektedir. Bu kanunun koyduğu bu gibi kayıt 
ve^artlara halel gelmemek üzere burada dilediği 
gibi vatandaş kendi arazisini isterse marabaciya 
satacak, isterse diğer bir yerde bulunan şahsa 
satacak ve bedelini alacak, kendisi için de ayı
racağı araziyi istediği yerden beğenecek. 

Hülâsa kanun gerek alıcı ve gerek satıcı için 
hiç bir müşkilâtı ifade ettirmiyeeek surette bir 
nlâfla taşıyacaktır. Arkadaşlar bu şekliyle fıkra 
ister kabul edilmesin, ister tadilen kabul edilsin, 
Mademki vatandaşlar arazilerini tasarruf etmek
tedir ve bugünden itibaren vazedilen bazı kayıt
lar müstesna olmak üzere tasarruf salâhiyetini 
haizdir. Bu kanun bununla tekâmül şekline geç
miş demektir. Amma sayın Peker'in dermeyan 
ettikleri mahzuru da ortadan kaldırmak yerin

dedir. Düşünsel arkadaşımızın noktai nazarı da 
yerindedir. Fakat asıl mesele, arzettiğim gibi 
vatandaşların tasarruf haklarının kayıtsız, şart
sız olarak ve emmniyette bulundurulmasının şu 
fıkra ile temin edilmiş olmasıdır. Böylece bu 
Toprak Kanunu bize büyük telâş veren ve acaba 
vatandaşları bu vaziyetten azami mutazarrır ede
cekler midir korkusu da bertaraf edilmiştir ka
naatindeyim. Bendeniz bu maddenin bu tadille 
kabulüne taraftarım. 

E. PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar, Tür
kiye'de yurttaşa bir mükellefiyetin veya bir ce
za yüklenmesini icabettiren iş, onun hakkında
ki Meclisten çıkacak kanunun neşri tarihinden 
itibaren meriyet mevkiine girer. Bir bakanlık
ta herhangi bir işin iyice yapılıp onarılması 
için bir tasan yapılır. O tasarı Bakanlar Kuru
lundan çıkar, Meclise gelir, burada Komisyon
larda uzun müddet görüşülür, belki kabul edi
lir, belki reddedilir, belki de kadük olur. Bü
tün bu ihtimalâta mâruz kalan herhangi bir ta
sarının Hükümetten Meclise gönderildiği tarih 
bir mükellefiyet zamanının başı gibi sayılarak | 
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o. tarihten itibaren falan falan fiilin yapılmış 
veya yapılmamış olmasının küçük veya büyük 
bir ceza müeyyidesi altına alınması Türkiye'
nin hukuk durumundaki asalet ve isabete mu
haliftir. Muhterem Sözcü arkadaşımız bunu ifa
de buyururken muvazaaya çalar görünmüş di
ye ifade buyurdular ve Düşünsel arkadaşımız da 
sualin cevabı olarak, kanun çıkmadan toprak 
alana yapılacak muamelede cezai mahiyeti var
dır dediler. Demek ki önceden kanuni olmayan 
bir harekete ceza vermeyi tasvip ediyorlar. Böy
le tahlil ve terkipler içerisinde Devletin bütün 
yüksek hukuk mefhumuna zarar verecek bir ne
ticeye varmadan kaçınmak lâzımdır. 

Diğer arkadaşlar uzunboylu söyledikleri söz
leri tekrar etmeği sıda addederim. Yalnız şu
nu söylemek isterim ki; bazı vatandaşların vak
tiyle haber alıp almamasının farklı muameleye 
tesiri olur diye bir kanunun usulü dairesinde 
neşrinden ve Meclisten çıkmasından evvelki bir 
zamanı mebde yapmak isabetli ve doğru bir ha
reket değildir. 

Sonra, üzerinde durmak istediğim mühim bir 
noktaya muhterem arkadaşım dokunmadılar. 
Onan da belirtilmesini rica ederim. Eğer, bu 
muvazaa fıkrası ki, ne kadar muvazaa olduğu 
bize söylenmedi böyle hukuki bir hükmün istis
nası şeklinde tedvinine sebep teşkil edecek hâ
diselerin hacmi nedir? Vâzıı kanun önünde 
bunun ehemmiyetini belirtmediler. Eğer muva
zaa fıkrası kabul edilecek olursa, bunun mânası 
üzerinde yürünerek yurttaşın elindeki büyük 
toprağı Devlet kamulaştırıncaya kadar başkasına 
satmasını suç sayabilecektir demektir ve bu sa
tıştan yurttaş menedilecek demektir. Eğer bu 
benim dediğim gibi menedilecekse bu kanunun 
tatbiki için meselâ 10 yıl hattâ daha fazla za
man sonra kendisine sıra gelecek olan vatandaş 
yeryüzünde hayat mesnedi, çalışma mesnedi 
bulunan toprağının tasarruf hakkından mahrum
dur. Ona güvenerek kredi bulamaz, ona muh
taç olduğu zaman ipotek yapamaz, herhangi bir 
derdine deva bulamaz. Bu kanunun çıkmasın
dan evvelki alış verişler suç sayılacaksa bundan 
sonraki alış verişler de pek mantıki ve tabiî bir 
surette yasak olacak demektir. Tabiî şimdi sa
rih kanun var denecektir. 

Bundan sonra büyük toprak sahibi Devletin, 
(oğlum şu kanun mucibince senin toprağını ka-
mulaştırıyorum,) dediği zamana kadar bunda iste-

r -^4$^. 
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diği gibi tasarruf edip, onu alıp s&tacaksa, bu ka

nunun tasarı halinde iken bunun hükmünden uzak
laştı diye bunun bir suç telâkki edilmesi veya suç 
müstehak bir hareket diye vasıflandırılmasmda ri
ca ederim mantık bakımından imkân var mı? bina
enaleyh bu iki nokta birbiriyle tezat halindedir. 
Lütfen bunun, bu noktanın çıkarılmasını riea 
ediyorum. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — JEfendim, Fey-
zullah Uslu arkadaşımız bir kararnameden bah
settiler. Biz şurada burada şöyle bir kanun, böyle 
bir kararname çıkmış, bunu bilemeyiz. Bizim bil
diğimiz Anayasamızdaki hukuk esaslarına göre, 
bizim cemiyetimizde Ceza Kanununun başındaki 
ikinci maddesinde «suç teşkil etmeyen bir fiilden 
dolayı vatandaş cezalandınlamaz.» diyor. Bu, ana 
ve büyük bir kaidedir ve bugün dünyanın üze
rinde ittifak ettiği en büyük bir esastır. Cürüm
de böyle, şibih cürümde de böyle. Yani, hukuku 
medeniyede mevzuubahis olan meselelerde ayni 
kaide muteberdir. Bu, hukuk cemiyetinin en bü
yük esasıdır. Bir vatandaş bunu bilebilir mi? 
Bilemez ve ileride ne için menedüeceğini iptida-
en tâyin edemez. Bilâhara konulan bir kaide bu
na nasul tatbik edilir. Yarın bir başka kanun o 
bir gün de bir başka kanun görüşülürken bugün 
bu kanun dolayısiyle bana İsviçre'deki kararna
meyi misal getiren arkadaşım yarın da diğer 
bir kanusda Toprak Kanununda böyle idi, der. 
Tehlike buradadır. Bar kere kaydı mı gider. Düs^ 
turun birinci cildinde, ilk kanunîarm sureti tan
zimi hakkındaki kanunun? birinci maddesinde ka
nunlar hiç bir veçhile makabline teşmil oluna
maz» der. Bu, en esaslı bir hukuk kaidenidir ar
kadaşlar. Biz bunu bir kere kaydırdık mı müte
madiyen heyelan yapar, mütemadiyen yuvarla
nır gider. Ondan sonra toprağı durduranlayız. 
Binaenaleyh bu noktayı düşüsmek mecburiyetin
deyiz. Bir cemiyeti tutan, arkadaşlar, bir tablo
yu nasıl duvardaki bir çivi tutarsa, etrafındaki 
çerçeve nasal onu inhilâl ettirmezse, cemiyeti de 
bu kaideler tutar. Binaesaleyh bendeniz arkadaş
larımın bu husustaki hassasiyetini çok yerinde 
bulurum, tabii ayni fikre iştirak eden arkadaş
ların... 

Sayın Sözeü arkadaşımız da bunun için, bir 
cezadır, dediler. Bu bir ceza ise niçin mevzuatı
mız içerisine koyalım? Biz ki bu memleketi bir 
hukuk emniyeti içinde yaşatmak isteyen insan
larız. Biz ki sağlam bünyeli Türk cemiyetini bu 
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I suretle inkişaf ettirmek zihniyetindeyiz. Onun 

için bendeniz buradaki cezai) karekteri ifade eden 
i «Tamamı» kelimesinin hiç değilse tâyini • gerekli 

görmekteyim. Bu hususta bir takrir takdim edi
yorum, Sözcü arkadaşımız da meseleyi Yüfasek 
Heyetin takdirine bırakmışlardır. Binaenaleyh 
kabulünü rica ederim. 

Ş. TUGAY (İçel) — Efendim, sözeü arka
daşımız Geçici Komisyonun görüşünü izah bu
yurdular. Bendeniz o görüşe iştirak ederim» 
Şahsi bir mütalâa olarak evvelâ şunu arzedece-
ğim. Evvelâ bu kanun tatbik edilirken bu ka* 
nunun hükümlerinden kaçmak isteyenlerin teves* 
sül edebilmeleri mümkün olan yolları kapatmak 
lâzım mıdır, değil midir? Hiç şüphesiz bu kanun 
tatbik edilirken bu kanunun hükümlerinden kaç
mak isteyenler için bir müeyyide lâzımdır. O 
halde bu müeyidenin mahiyeti ne olmak 
lâzımgelir? Muhterem arkadaşlar, bu müey
yidenin mahiyeti şüphesizdir ki cezai ol
mak lâzımdır. Fakat bu müeyyidenin cezai 
olması, bu kanunun uygulanmasını kolay
laştırıcı bir müeyyide olamaz. Esas mesele, ka
mulaştırmağı temin etmek için, bu kainin Hüküm
lerine göre, kamulaştırmağa tâbi olan arazinin 
bir bütün halinde mütalâa edilmesi lâzım 
gelir. 

Şimdi; bir bütün halinde bulunan araziyi ka
mulaştırma hükümlerinden kaçırmak için, haki
katen muvazaalı olarak, bir parçası bir başkasına 
ferağ edildiği sabit olduğu takdirde, hiç şüphe 
yoktur ki, muhterem heyetiniz de muvazaaya 
müstenit muamelenin kabulüne taraftar değildir1. 
Asıl mühim olan mesele, hiç bir vakit bir htu-
muvazaa esasına istinat etmeyen bir muamelenin, 
bir muvazaa gibi telâkki edilerek kamulaştırma
ğa tâbi tutulması noktasıdır. Şüphesizdir ki mu
vazaa mevcut olmadığı halde, onu muvazaa 
gibi telâkki etmek suretiyle, mal edinen bir ya
tandasın malını bu kanuna göre kamulaştırmak, 
hiç bir hukuk esasına istinat etmez. O halde 
muvazaayı önleyici olan bu madde, nihayetül-
emir kanuni bir delilin ifadesinden ibarettir. 
Muvazaanın filhal mevcut olup olmadığını bu ka
nunda derpiş edilen kanun yollarrı takdir ede
cektir. Bğer muvazaa addedilmiyecek bir su
rette başkasına gecen bir arazinin kamulaştırıl
ması mevzun bahis olursa, bu kanun hükmüne gö
re, o vatandaşın, muvazaanın mevcut olmadığını 

I ispata ve kanun yollariyle müracaata daima hak.-



k* vardır. Demek ki, herhangi bir suretle olur
sa olsun muvazaaya müstenit bir muamele olmak
sızın.... 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Öyle şey yok
tur. 

Ş. TUGAY (Devamla) — Ferağı yapılan 
arazi, kamulaştırmaya tâbi tutulduğu takdirde 
bu muvazaanın yokluğu daima kabili ispattır. 
Muhterem Düşünsel arkadaşım buyuruyorlar ki, 
bu kanunda muvazaa kelimesi yoktur. Kanunda 
(Muvazaa) kelimesinin mevcut olmaması, telâf
fuz edilmemesi, bizatihi muvazaya karşı tedbir 
alınmasına mâni değildir. Kanunda muvazaa 
yoktur, muamele bizatihi muvazaadır, ve mu
vazaayı önlemek için alınan bir tedbirdir. 

Onun için muhterem arkadaşlardan bu mad
denin aynen kabul Duyurulmasını rica ederim. 

M. ÖKMEN (Ankara) — Arkadaşlar, konuş
tukça mevzu daha iyi aydınlandı. Bize Encüme
nin yaptığı teklif şudur: Bir adam malını, ara
zisini hüsnüniyetle diğer bir adama satabilir. 
Bunun hakkında mesele yoktur. Dikkat buyurun, 
son fıkrayı tekrar şimdi arkadaşlarla dikkatle 
okudum. 1. Bölecek araziyi, 2. Çiftçiden gay
ri birisine satacak, 3. O da işletmiyecek. Bi-
ca ederim, bu lâyihanın Meclise takdiminden son
ra bir yurttaş tasavvur edin ki, elindeki araziyi 
,bilâ lüzum parçalıyor, başkasına veriyor ve ver
diği adam da çiftçi değil. BuAı muvazaadan ve 
suiniyetten başka neye hamledebilirsiniz? Hem 
bölüyor, hem de çiftçi olmıyan birisine veriyor, 
o da işletmiyor. Burada üç şart var. Böyle bariz bir 
suiniyeti önlememek ve bu nevi suiniyetleri ka
nunla, ibret olacak surette ... bir defa ceza mev
zuu yok, nerede tecziye var? Bütün çalıştırılmı-
yan arazi istimlâk ediliyor." 56 ncı madde mu
cibince. Nihayet böyle bir adam hakkında 56 ncı 
madde hükmünü tatbik ediyoruz. 

Kimdir bu adam? Tekrar hâdiseye girelim, 
arkadaşlar. Elindeki araziyi bu kanun tasarısı
nın Meclise tevdii tarihinden sonra bir defa bö
lüyor tamamını satmıyor. İkincisi, çiftçi olmıyan 
birisine satıyor, üçüncüsü de işletmiyor. 
Dikkatle okuyunuz. Şimdi maddeyi ka
bul ettiğinize göre, ana, baba, karı, 
koca oğul, enişte; bunlar beşer bin dönüm 
araziye sahip olabilecekler. Şu halde bir aile 
•bu kanunun tevdii tarihinden itibaren fiili olarak 
fşiraatle meşgul olmıyan 3 er, 5 er binlik 25 bin 
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dönüm araziyi bu şekilde taksim ederse ve işlet
mezlerse, biz bunları muteber addedelim diyoruz. 
Muhterem arkadaşlar; rica ederim, kanunları 
tanzim ederken hakikaten hukukî esaslardan ay
rılmamak şarttır. Fakat nihayet hukuki esaslar
dan ayrılmamak şartiyle dediğimiz zaman, o hu
kuki esasların cemiyete getirdiği faydaların ve 
akidelerin ve inanışların haleldar olmamasını te
min içindir. Ona riayet etmek lâzımdır. Jlica 
ederim; şu maddeyi okuyan müdakkik bir ada
mam; şayet bu madde aynen kabul edilirse, top
rak dâvasını halleden vazn kanunun en ince bir 
eleme ile suiniyet sahiplerini yakalayıp onların 
taaddilerine mâni olmak basiretini göstermekten 
başka dışarıda menfi bir tesiri olamaz. 

Meselâ benim 25 bin dönüm arazim var, ka
nun çıkıyor, tevekkeltüalelah demişim, millete ve 
Meclise itimadım var, hiç bir muamele yapmadan 
beklemişim. Kanun çıkmış benim bu arazimin 
hepsini almışsınız. Aynı şekilde 25 bin dönüm 
arazisi olan diğer bir adam bunun 5 binini oğlu
na, 5 binini kızına, diğer 5 binini de diğer bir 
adama bölerek vermiş. Şimdi bu adamın bu mu
amelesi yerindedir, Bunlar kamulaştırmağa tâ
bi değildir mi diyeceğiz? 

Kaldı ki, 56 ncı maddenin tatbik edileceği söy
leniyor. O madde nihayet işlenmiyecek arazi 
hakkında tatbik edilecek hükmü ihtiva etmekte
dir. Burada kanun; bir, bölerse; iki, çiftçi ol-
mıyana verirl|, üç çiftçilik etmezse 56 ncı madde 
hükmünü tatbik ediyor. 

Samimî olarak arkadaşlarımın kanaatine hür
met etmekle beraber, bunda bizim ve dünyanın 
hukuk esaslarına zerre kadar aykırı bir vaziyet 
bulunduğu kanaatinde değilim. 

Bilâkis, suiniyetleri vazn kanunun iğmazı-
ayın etmemesini ifade eden bir hüküm olması 
itibariyle maddeyi tamamen yerinde bulmakta-

. ynn. j i 
F. A. BARUTÇU (Trabzon) — Efendim, biz 

burada hukukun icaplarıyla realitelerin isterle
rini bir arada düşüneceğiz. Sade mücerret 
nazariyerele bağlı kalacak olursak, ozaman 
maksat ve gaye kaybolabilir. Meselâ satışlar 
olduğu gibi bağışlamalar dahi olur. Bugünkü 
mevzuatımızla, bağışlamalar üzerindeki hüküm
ler mahfuz bulunduğuna göre, şuna bağışla
dım, bunabağışladım, şuna sattım, buna sattım 
derse bunların hepsi muteber addedildiği tak-
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dıfde ne olacak? Kamulaştırma ve tevzie tâbi 
tutulacak hiçbir arazi bulamıyacaksınız. Bin-
netice vazn kanun abesle iştigal etmiş olacak
tır. Vazıı kanun abesle iştigal etmez. Bendeniz-
ce ortada hakkı müktesep esaslarının inlâlını, 
satış serbestisinin ihlâlini icabettirecek bir hu
sus mevzuubahis değildir. Burada sadece mev-
zuubahis olan, gizleme meselesidir. Satışa bir 
şey dediğimiz yok. Kanun satışa birşey demiyor. 
Muteber bir satış pekâlâ makbuldür, yeni sahibi 
tasarruf edebilir. Kanun böyle birşeyi menetmi-
yor, sadece gizlemeyi menediyor ve o kadar da 
açık bir şekilde izah ediyor ki, maddeyi okuduğu
nuz zaman tereddüde düşmeğe imkân yoktur. 
Satmıştır amma kendisi işletmekte devam eli
yor. Böyle satış olur mu? Ben sattım Ahmed'e 
amma kemafissabık yine işletiyorum. Bu hâ
dise kendiliğinden bağırıyor, feryat halinde, ka
nunun icaplarına karşı beni gizlemek istiyor 
diye. Vazıı kanun işte bunu menediyor. (Doğru 
doğru sesleri). 

Şimdi bu açık hüküm iki şekilde derpiş edi
lebilir. Sözcü arkadaşımızın dediği gibi, na
sıl? Madamki gizlenmiştir, muameleyi keenlem-
yekün addederek. Keenlemyekün addettiğin tak
dirde kanunun [diğer esas hükümlerine tâbidir. 
Bir de burada derpiş edildiği şekilde bu satı
lan kısmın tamamı kamulaştırmaya ve tevzie 
tâbi tutulur. Buradaki fark şuradadır: Bir ka
nun yapılıyor, kanunun icaplarından gizlemek 
maksadiyle yapılan bir muamele üzerine kanunun 
hükümlerine tamamen riayetkar olan vatanda
şın ahlâki durumunun yanı başında berikinin 
lâahlâki bir vaziyeti varlır. Eğer yüksek He
yetiniz derseki bu kaçırma fiili bu lâahlâki du
rum hiçbir cezai mahiyette bir muameleye tâbi-
tutulmasın, aynı o vatandaşın yapacağı mua
mele kanunun hükümlerine riayetkar ve ahlâ
ki durumun tâbi olduğu muamelenin aynı ol
sun dersek o zaman yüksek Heyetinizin deme
si lâzımgelir ki, yapılan muamele keenlemye-
kündür. Binaenaleyh bu kanunun esas hüküm
lerine tâbi olsun. Yok, bu adamın gizlemek mak
sadı gayet vazıh olarak kendini gösteren mua
melesi üzerindeki lâahlâki durumu cezai ma
hiyette bir muameleye tâbi tutulmak gerekti
ğinde o zaman maddenin aynen kabulü lâzım
gelir. Bu hukuk esaslarını sureti katiyede ihlâl 
etmez. Bilâkis hukuk esaslariyle realitenin is-

terleri bir arada derpiş edilmiş oıur ve vâzü 
kanun abesle iştigal etmek vaziyetinin tamamen 
üzerinde kalmış olur. 

E. ORAN (İzmir) — Saym arkadaşlar, ben
den evvel söz almış olan arkadaşlar bilhassa 
Faik Barutçu, benim söylemek istediğim şeyle
rin bir kısmını, belki bendenizin ifadesinden 
daha kuvvetli, daha açık olarak arzettiler. Bi
naenaleyh, kıymetli zamanlarınızı aynı şeyleri 
tekrar etmek suretiyle benim de ifade etmemde 
mâna yoktur. 

Yalnız şunu tebarüz ettirmek isterim ki, ben 
tamamiyle Barutçu arkadaşımın fikirlerine iş
tirak ediyorum. Yalnız ikinci bir kısım vardır 
ki, Barutçu arkadaşım bu noktaya tam benim 
anladığım şekilde temas buyurmadıkları için 
bendeniz bu ciheti tebarüz ettirmek isterim. 
Efendim, bu maddede arkadaşlarımın anladığı 
gibi cezai bir hüküm yoktur. Maddenin (E). 
bendi diyor ki, maddenin evveli (bu kanun hü
kümlerine göre kamulaştırılmaya tâbi araziden 
bölünmek suretiyle 1944 yılı ekim ayından son
ra iktisap edilen ve yeni sahipleri tarafından 
doğrudan doğruya işletilmeyen arazinin ta
mamı.) ı 

Şimdi bir arz parçası var, bu arz parçası, 
faraza 7000 dönüm veyahut 10000 dönüm. Bi
naenaleyh bu kanunun icaplarına göre bunuıi 
bir kısmı kamulaştınlacaktır. Faraza mevkile
rine göre 5000 den yukarı, 2000 den yukarı kı
sımları alınacaktır. Şimdi bu arz parçasının sa
hibi olan adam kanunun bu hükmünden kurtul
mak için esasen eline geçecek arazi parçasını biz
zat çalışıp işlemiyecek olan »bir takım adamlara 
satmış veyahut bağışlamış oluyor. Şimdi bu gi
bi arazinin tamamı denmek suretiyle asıl arz 
sahibinin elinde kalan kısım değil, ya? ayrı
lıp, satılan kısmın, tamamı kamulaştınlacaktır. 
Binaenaleyh kendi elinde kalan kısmı, şayet 
kamulaştırılması icabeden kısımdan fazla değil
se kendisinden birşey alınmıyacaktır; eğer faz
la ise tabii fazlası alınacaktır. Amma esasen ka-
mulaştırlmağa tâbi olan kısımları elden çıkar
dığı için, onun tamamı kamulaştınlacaktır. Bi
naenaleyh bu hükümde hiçbir cezai hüküm yok
tur ki, bir müsavatsızlığı, kablelhüküm bir ce
za verilmiş mahiyetini arzetmiş olsun. 

Sonra, bir de şunu ilâveye lüzum görürüm 
ki; bizim kanuni hükümlerimizde de hakkı müh;-
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teseplerin ihlâl edildiği çok kere vakidir. Amma 
biz bunları kıyas tutalım da bu kanunda da 
müktesep hakları ihlâl edelim demek istemiyo
rum. Fakat kanunlarımızda bunun yapıldığı 
vakidir. isterlerse buna misal de verebilirim. 
Amma misale lüzum görmüyorum. 

Gl. K. SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Ya
ni aynen kabul mü? 

E. ORAN (izmir) — Evet, aynen kabul. 
Y. ABADAN (Eskişehir) — Muhterem ar

kadaşım Ekrem Oran'm mütalâası benim.de 
düşüncelerime uyduğu için konudaki durumu 
kendi görüşüne göre açıklamak kastiyle bu fır
satı istimal edeyim. 

Sayın Barutçu'nun iddia ettiği gibi hakikaten 
meselede cezai bir mahiyet mevcut ise bir ceza 
kanununun çıkmadan önceki hâdiselere teşmil 
edilmesi hukuki prensiplere cidden aykırı bir 
şey olur. Çünkü hiç bir zaman daha kanun ha
linde tesbit edilmemiş bulunan bir hareketten 
dolayı daha önceki bir tarihten başlamak şek
liyle ceza tertibi gibi bir mesuliyet kaidesi ha
tıra gelmemek gerektir. Ancak bendeniız bu mad
dede böyle bir hüküm bir ceza mahiyeti görmü
yorum. Çünkü burada nihayet sayın sözcünün 
de belirttiği gibi bir karine vazedilmiştir, bir 
muvazaa karinesi. Muvazaa her zaman hangi ta
rihte yapılırsa yapılsın muvazaa olduğu sabit 
olduğu takdirde tabii hükümsüz olması icabeder.. 
Şu halde mevzuubahis olan mesele bu muvazaa 
karinesinin esaslı olarak tesbit edilip edileme
diği noktasına inhisar eder. Dşüşnülmesi gereken 
mevzu budur. Ben şahsi görüşüm itibariyle bu
rada tesbit edilen hükmü muvazaa karinesi ola
rak vazih, açık ve adalete uygun bulmaktayım. 
Ve kamulaştırmaya tâbi olacak arazinin ancak 
kamulaştırılmadan kaçırılmak üzere satılmış olan 
arazinin tamamına münhasır olduğu kanaatini 
taşıyorum. Bu husus zannediyorum ki sayın süz-
cünün beyanatiyle tevazzuh etmiş bulunuyor. 
Bu itibarla hükmün vuzuhuna kaniim. Yalnız 
hakikaten cümlemizin hukuki bir Devletin tem
sil organı olmak itibariyle üzerinde hassasiyetle 
durmamız icabeden mefhumları burada bir bi
rine karıştırmamak icabettiğini de tebarüz ettir
mek isterim. Burada bir ceza vaziyetinde mu
amele varsa bunu kanunun çıkmadan evvelki 
hallerde tatbik etmekte ve fiilen tarihte gayri 
ahlâki • hareket eden ceza vermekte beis yoktur. 
Pöha evvelden başlatabiliriz şeklinde bir muta-
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lâa Büyük Millet Meclisinin tasvibini asla kaza* 
namaz. 

Sonra bu münasebetle 14 ncü madde hakkın
daki düşüncelerimi belirtmek istiyorum. Sayın 
sözcü arazisi olmayan ve yetmeyenlere fıkrası
nın arazisi olmayan ve yetmeyen çiftçiler; ve 
tarım işçileri suretiyle düzeltilmesine komisyo
nun taraftar olduğunu söylediler. Birinci mad
denin müzakeresi sırasında bahis mevzuu edilmiş 
ve münakaşa olunmuş bir konu olduğu için Ana
yasa ile şekil ve ruh mutabakatı bakımından bu 
kanuna göre kamulaştırüacak arazinin ancak 
çiftçilere inhisar etmesi icabeder mülâhazası üze
rinde bendeniz de şahsan ısrar etmiştim. Bunun
la beraber bugün değerli bir arkadaşımızın Ulus'
ta yazdığı bir yazıdan bu ısrarın mânasına ait 
efkârı umumiyeye yanlış akstemesi ihtimali olan 
bir endişe doğdu. Bunu tavzih etmek istiyorum. 
Bir arkadaşımız bu yazısında birinci maddenin 
konuşulması sırasında 17 nci madde hükümleri 
başka bir konu ile gölgelendirilmek istenmiştir. 
Anayasanın 74 ncü maddesi çiftçiyi toprağa ka
vuşturmak için kamulaştırma kolaylıklarını ka
bul ettiğine göre yerleşik tarım işçisi kamulaştı
rılmış topraklardan faydalanabilir mi? Düşün
cesinin ortaya atıldığını ileri sürüyor. Yazının 
ifade tarzı bu münakaşaların aşağı yukarı Mec
liste yerleşik çiftçileri toprak sahibi olmaktan 
mahrum etmek gibi bir gayeye matuf olduğunu 
anlatacak şekildedir. Arkadaşımız şüphesiz ki 
samimi kanaatini ifade etmiştir. Fakat Meclis
te hiçbir zaman hatta kanunun esas muhtevası
na karşı cephe alan arkadaşlar da dâhil olmak 
üzere daimî tarım işçisini toprak sahibi etmeğe 
karşı bir gölgelendirici hareket olmamıştır. Bu
nu böylece belirttikten sonra Anayasanın 74 ncü 
maddesinin ikinci fıkrasına istinat eden mütalâa
mı açıklamanın komisyonun iştirak etmek istedi
ği tadil bakımından faydalı olacağı düşüncesiyle 
bir daha vaziyeti hülâsa etmeği isabetli görü
yorum. Biz burada doğrudan foğrutya arazisi ol-
mıyanlara veya yetmiyenlere diyeceğimiz yerde 
arazisi olmıyan veya yetmiyen çiftçilere dersek 
bu hükme göre kamulaştırüacak araziden ancak 
çiftçi olanlara arazi tahsisini icabettiren Anaya
sanın şekline ve hükmüne tamamen uygun bir 
hareket yapmış oluruz. 

Bü demek değildir ki, sonradan çiftçilik yap
mak isteyenlere herhangi bir şekilde bu haktan 
mahrum edilsinler. Zaten böyle bir şey meyan* 
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bahis değildir. Fakat bu kanuna göre, eşhas 
elinden alıp, evkaf elinden alıp, istisnai bir 
şekilde, kamulaştırılan araziden yeniden çiftçi
lik'. yapanlara tahsis edilemez. Bu sebeple tadil 
teklifine iştirak ettiği 14 ncü maddenin birinci 
fıkrasında sayın komisyon sözcüsünün, tarım iş
çileri tabirinin lüzumsuz yere kullanılmamasına 
razı olmasını rica ederim. Çünkü tarım işçileri 
daimî ise, bizim tarif ettiğimiz şeyin içine gi
rer ve çiftçi sayılır, hatta geçici işçiler üzerinde 
bile Tarım Bakanlığının takdir hakkı olacağına 
göre elbette daimî tarım işçilerini çiftçi arasına . 
ithal eder. Tarım işçilerine de arazi tevziatı ya
pabilir. Ayrıca bir tarım işçisini koymakla ben 
zannediyorum ki, takibedilmekte olan gayeye 
aykırı hareket ediliyor. Yani tarım işçisini biz 
çiftçiden ayırmak istemediğimiz halde sözcü ar
kadaşımız bunu ayırıyor gibi bir vaziyet hasıl 
oluyor. Binaenaleyh bu iki nokta hakkındaki 
maruzatım tasvibinize mazhar olursa burada yal
nız çiftçi tabiri ile iktifa edilmesi muvaffık olur 
mütalâasındayrm. 

S. PEK (Kocaeli) — Efendim; hukuk ilmi 
bazan çok uysaldır. Kim ne tarafa götürürse o 
tarafa gidiyor. Fakat yine sabitkadem olduğu 
yerler çoktur. 

Efendim; herkesin kanunundan, alemin iç
tihadından bize ne olmaz dünyada daima kanun
lar, daima içtihatlar birbirini destekler. Ta Ro
ma hukukundan beri gelen silsile bunun en bariz 
delilidir, isviçre böyle içtihat koymuş, bana ne 
olmaz. Nitekim Kanunu Medeniyi isviçre Ka
nunundan alıp, ondan istifade ettiğimiz, destek
lendiğimiz yerler vardır. 

Yine bir mütalâa; kanunda yazılı olmıyan 
fiile ceza verilemez deniyor. Biz zaten ceza ver
miyoruz ki, toprağını parçalayanın, böyle yapa
nın arazisi zapt ve müsadere olunur demiyoruz. 
Ceza zabtü müsaderedir. Toprak mevzuunda 
kanunda böyle birşey görmüyoruz. Burada de
nilen şey parçalarsa, bazı kayıt ve şartlar da
hilinde o arazinin tamamını kamulaştırıyoruz. 
Hüsnü niyetinden ayrılanlar olursa nihayet on
lar için konulmuş bir müeyyidedir. Nitekim 
miras meselesini kanun mevzuubahis etmek su
retiyle hüsnüniyet sahibini daima koruduğunu 
göstermiştir ve suyımyet erbabı ıçm tamamını 
kamulaştırmak kaydını koymuştur. Suiniyet er
babına hiç dokunmıyalraı demekte elbette caiz 
olmaz. Onun için benden evvel sayın arkadaş-
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larımm çok güzel izah ettikleri gibi madde v&zl-
han anlaşılıyor. Kamulaştırmaya tâbi olmak 
için bölmek suretiyle başkalarının iktisap etmiş 
olmaları lâzımdır, sahibi tarafından doğrudan 
doğruya işletilmemiş olması lâzımdır. Bugün 
bunlar olduktan sonra kayıtlardan kurtulmak 
azmile bu şekil ve şerait altında parçalanmış 
arazinin sahibine de elbette birşey yapmak lâ
zımdır. O itibarla maddenin aynen kabulü hem 
hak vehem de müstehaktır. 

F. F . DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Arkadaşları
mızın bir kısmı maddeye olmıyan mana veriyor
lar ve işte bir muvazaa mefhumu arıyorlar. 
Muvazaa olup olmaması ayrı bir mevzu. Şimdi 
maddeyi okuyalım. 

«Bu kanun hükümlerine göre kamulaştırma
ğa tâbi araziden bölünmek şartiyle 1944 yılı 
ekim ayından sonra iktisap edilen» işte bir un
sur, bu şekilde iktisap. 

ikinci unsur «Yeni sahipleri tarafından doğ
rudan doğruya işletilmiyen...» öteki adam işlet
miş veya işletmemiş mevzuubahis değildir. Ye
ni sahibi işletmiyor. Yeni sahibi işletmiyorsa, 
belki işletmek için tertibat alıyordu. Belki üç, 
belki altı ay sonra işletecektir. Kanunun bu 
hususta üç senelik bir müddeti var. Kanunun; 
sene zarfında bir arazi işlenmiyecek'olursa o, 
kamulaştırmağa esas teşkil eder, diyor. Bina
enaleyh, arkadaşlarımızın tasvir ettiği şekilde 
değildir madde. Madde büsbütün başak tür
lüdür. işletmiyor mu, gitti, derhal elinden ala
caksınız. Maddeyi dikkatli okumak lâzımgelir. 
Arkadaşlarımın anladığı şekilde değil mesele. 

Şimdi lâahlakilik meselesine geliyorum; Ar
kadaşlar bir baba tasavvur ediniz, dört tane ço
cuğu var. Arazisini evlâtlarına taksim etmiş. Ne 
olur? (Bu nazaridir sesleri) Nazari değil, gayet 
hakiki. Sayın Peker'in demin izah ettiği üzere 
(Çocuklar işletiyorsa mesele yok sesleri). Bir ba
ba tasavvur ediniz, dört çocuğu var. Açık konu
şalım arkadaşlar, millet huzurunda açık konuş
makta fayda vardır. Bu kanun çıkmadan ara
zisini dört çcüğuna taksim etmiş, fakat çocuk
ları henüz bunu işlemeye başlamamışlar. Bun
da lâahlakilik nerede? Bunda ahlâki cepheden 
ahlaksızlık telâkki edilecek ne var? Babasından, 
ahlâksızlık telâkki edilecek ne var? Babasından, 
böyle bir mülâhaza yapmış. 

K. KAMU (Rize) —• Kamulaştırmadan ka
çırmak için yapmış. 

— 28 ̂ r 
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F. F. DÜŞÜNSEL (Devamla). — Müsaade, 

ediniz, konuşalım. Kesmeyin sözümü. Bu ka
badır, işliyor. Döner tekerleğin araşma kazık 
sokarsanız işlemez efendim; (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar, şimdi bunda ahlâksızlık diye ne 
var? Arkadaşlar kanun müsaade ediyor. Evlât
larına adam arazisini taksim etmiş. Sen ne ya
pacaksın Adamın arazisinin bütününü alıyorsun. 
Maddeyi iyi okuyalım. Arazisinin tamamı ka
mulaştırmaya tâbidir. (Gürültüler). Efendim, 
madde açıktır. Ben maddeye, ibareye bakarım. 
Buradaki sözler beraber gidecek değildir. Bina
enaleyh encümen sözcüsü arkadaşımız izah etti, 
burada cezai bir mana vardır. Amma efendim 
burada Ceza Kanunu mucibince hapis müeyyi
desi mi konuluyor Hayır. Bu, cezai bir tesirdir. 
Yalnız bir adama hapis vermek suretiyle ceza 
konmaz. O adamın kanunen, seyyanen haiz ol
duğu bir hak elinden almıyor, hakkmda istisnai 
bir muamele yapılıyor. Demin tasvir ettiğim 
şekilde dört çocuklu bir babanın yapmış olduğu 
işu muameleden dolayı o adamların cedlerinden 
kalmış olan tonrak üzerinde tasarruf etmelerine / 

Î K İ N C İ C 
Açılma saı 

BAŞKAN — D 
KATİPLER : rTeomeddin Sahir Sil; 

»-•-« 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 18 

BAŞKAN — Dr. M. Germen 
KATİPLER : rTeomeddin Sahir Sılan (Tunceli), V. Uzgüren (Kütahya) 

BAŞKAN — ikinci oturum açılmıştır. 
Söz Tahsin Balta'nm. 
T. B. BALTA (Rize) — Sayın arkadaşlar, 

bundan evvelki oturumda cereyan eden müza
kereler maddenin mâna ve medlulü hakkmda 
muhtelif kanaatlerin tahassülüne sebebiyet ver
diği için bendeniz Komisyonda bu maddenin 
müzakeresine iştirak etmiş ve altnla imza koy
muş bir. arkadaşınız sıfatiyle maddeyi teşrih 
edeyim ki, Heyeti Celileniz maddenin mâna ve 
medlulüne vâkıf olarak reylerinizi izhar bu
yurun. Şüphesiz herhangi bir hüküm dahi koy
sak, bu gibi muayyen bir gayeyi takip için kon
muş olan kanuni hükümlerden kaçmak için yap,ı-
lan muameleleri gayrimuteber addetmek hukuk 
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bir gûna imkân kalmıyor. Böyle değil mi, söz
cü arkadaşım Kanunun manası bu değil mi? Bu
dur. Başka türlü anlaşılmaz, ibare budur. Bu
nu başka türlü izah edemezsiniz. Cezai karak
teri yardır, işin içinde bu şekilde bir ahlâksız
lık ciheti mevzuubahs değildir. Bu kullanılan 
tâbirlere yüksek dikkatinizi istirham ederim. 

Tek unsur şudur : İktisap olmuştur. Para 
ile olsun, veraset ile olsun, yani evlâtlarına in
tikal edebilecek şekilde olsun, ne olursa olsun, 
elinden alıyorsunuz, bu revayı hak mıdır? Ka
nun menetmemiş, menetmediği bir şeyden dolayı 
bir şey ediyorsunuz. Binaenaleyh bunda cezai 
karakter yoktur, ahlâksızlık gibi şeylerle bu 
maddenin portesi değiştirilemez. Takdir Büyük 
Heyetinizindir. Fakat bendeniz gibi düşünen 
arkadaşlar bu kanaatte haklıdırlar. Netekim Ya
vuz arkadaşımız bunda «cezai karakter görmedi, 
Saym sözcü ise bunda cezai karakter olduğunu 
ifade etti 

BAŞKAN — Yarım saat sonra toplanılmak 
üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,30 

esasları icabatındandır. Yani muvazaa veyahut 
kanun hükümlerinden kaçınmak için yapılan 
muamelenin muteber addedilmemesi gayet ta
biidir. Fakat madde bu esastan hareket etmi
yor. Bu kanun hükümlerine göre kamulaştır
maya tâbi olan arazi, muayyen bir tarihten son
ra, başkasına devredilmiş ise, miras yolu hariç, 
alan kimse ister çiftçi olsun, ister çiftçi olma
sın, herhangi bir muamele hakkındaki bir ikti
sap mevzuubahistir. Bizzat kendisi tarafından 
işletilmiyorsa kamulaştırmaya tâbidir. Bu ka
nun hükümlerine göre kamulaştırmaya tâbi 
olan maddeler nelerdir? 14 ncü maddeye göre 
5000 dönümden yukarı, 17 nci maddeye göre 
2000 dönümden yukarı, tasarmın diğer bir mad-
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desine göre de 50 dönümden yukarı arazi kamu
laştırmaya tâbidir. Bunun 50 cfonümü kamulaş
tırmaya tâbi ise bunun tâbi olmıyacağı bir yer
de tesbit edilen geçim haddine göre sahibine 
bırakılacak olan bilfarz 50 dönümdür. Binaen
aleyh bu adam yüz dönümden elli dönümünü 
kendisine alıkor ve elli dönümünü satarsa ve 
bunu satın alan adam bizzat arazi işletmiyor
sa, bu kamulaştırmaya tâbidir. Bu muvazaa ile 
olmasa.dahi, araziyi alan kimse, hakikî ve hüs
nüniyetle almış olsa dahi, eğer bizzat işletmiyor
sa veya günün birinde bizzat işletemiyeeek hale 
geçerse, o arazi kamulaştırmaya tâbidir. Me
ğer ki 56* neı madde hükmü mabihüttatbik ol
sun. Bu 56 neı madde hükmü hastalık ve bir 
mazeret dolayısiyle bizzat kendisinin işletme 
gücünde olmayan kimseye, toprağını kiraya ver
mek salâhiyetini tanımaktadır. Bu bir istisna
dır. Şu halde ancak istisnai hal hariç, bu ka
nun hükümleri dairesinde kamulaştırmaya tâ
bi olan araziden yani bilfarz 50 dönümden yu
karı araziden bittefrik ayrılan arazi sahibi tara
fından bizzat işlenmiyorsa ve prensip bakımın
dan 56 neı maddede bahis mevzuu mazeret te 
yoksa kamulaştırmaya tâbidir. Binaenaleyh, 
madde muvazaayı önlemek için değil, herke
sin kendi arazisini işlemesini ve bu suretle yurt 
topraklarının daha verimli hale gelmesini sağ
lamak bakımından konmuş bir hüküm mahiyetini 
arzeylemektedir. 

Bunu arz için söz almış bulunuyorum. 
F. A. BARUTÇU (Trabzon) —Efendim, iki 

noktayı tavzih etmek maksadiyle tekrar huzuru
nuza çıktım. 

Benim kıymetli arkadaşım Düşünsel çok iyi 
bilirler ki; lâahlâkilik ahlâksızlık demek değil
dir. Gayriahlâki muamele ahlâksızlık demektir. 
fakat lâahlâki muamele ahlâksızca muamele de
mek değildir. Ladini, lâyiklik gibi. Lâyiklik 
dinsizlik demek değildir, dini inkâr etmez amma 
bana ne der, mevzule alâkalı addetmez. Fark bu
dur. 

İkinci nok^. da, bendeniz maksadımı anlat
mamışım. Eaagcn, maddede cezai bir hüküm 
yok. Bir arkadaşımın dediği gibi cezai ma
hiyetini Jşşfe bir hüküm bedelsiz alma şeklînde 
bir hükşnfc olabilir. öyje bir şey yârımı? Yok. 
Mademki böJsli n^ttkabümde âliSSı&ktadır, * ce
za mevzuubahisL değildir, Yalnuz ş8$eü arîıâda-
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şımız aradaki farklı muameleyi ceza mahiyetin! 
haiz bir muamele addettiği için bendeniz, ayrı 
mahiyeti haiz olan bu muamelenin neden ileri 
geldiğini izah ettim. Farklı muamele şu: Fa
kat bir defa şu cihetin iyice anlaşılması lâzım. 
Madde gizlenen arazi parçasının tamammı ka
mulaştırmaya tâbi tutuyor. Satış muamelesi yap
mış adamın ne kadar arazisi varsa heyeti ümu-
miyesi değil. Böyle bir şey yoktur. Bu eîhet 
iyice anlaşılsın. Sadece tefrik edip sattığı arazi. 
Meselâ; gizlemek maksadiyle 500 dönüm bir 
parçayı vermişse ve kendisi işletmekte devam edi
yorsa bu suretle gizlediği gayet açıktır. Bu tak
dirde 500 dönüm kamilen kamulaştırılmaya tâbi 
tutulur. Farklı muamele nedir? Farklı mua
mele şudur: Şimdi farz buyurunuz ki, bir ada
mın 2 500 dönüm arazisi vardır ve bunun 500 
dönümü kamulaştırmaya tâbi tutulacaktır. Eğer 
bu adam bu 500 dönümü de kurtarayım diye bin 
dönümünü muvazaa suretiyle bir başkasına tem
lik ederse o vakit bu bin dönümünü de kanun 
kamulaştırmaya tâbi tutacaktır. Kanuna ria
yetkar olsaydı sadece 500 dönümü kamulaştm-
lacakken kanuna muhalif kaçırma hareketinden 
naşi. bu 1 000 dönümü tamamen kamulaştırıl
maya tâbi tutulacaktır. Sözcü arkadaşım bu 
farklı muameleyi cezai mahiyeti taşıyan bir mua
mele şeklinde göstermiştir. Bu gizleme ameliye
sinin bir mukabilidir. İstersen sen buna cezai 
mahiyeti haiz bir muamele de, istersen muvazaa
nın mukabili deyiver. Bu farklı muamele yerin
dedir. Neden yerindedir? öteki hem kanunun 
hükümlerine, vâzıı kanunun derpiş ettiği .muk-
tezalara tevekkül ile bütün malmı ,arazisini^ama-
de bir halde bulundurmuştur. Bu, dürüst bir 
harekettir. Dürüst bir adamın tâbi tutulması 
icap eden bir muamele ile dürüst hareket etmi-
yen bir aamın yaptığı işi ayrı bir muameleye tâbi 
tutmak yerinde olmaz mı ? Mesele buradadır. 
Bazı arkadaşlarımın mütalâalarından maksadımı 
iyi anlatamadığımı gördüğüm için huzurunuz* 
tekrar çıktım, affmızı dilerim. 

R, ERTEN (Mardin) •— Arkadaşlar, benden 
evvel konuşan arkadaşlarımın bir kısmı bunda 
muvazaa meselesi mevzuubahis değildir diye söy
lediklerinden dolayı Yüksek Heyetinizi bu mesele 
hakkındaki görüşüme göre tenvir etmek iste^m, 

Bm fıkranın gerekçesi sudur, hattâ bu fıkra 
ikinci müzakere esnasında konmuştur. Komjsyo-
numuz üyelerine ve gerekse Hükümet erkânma 

• . * - • 
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şuradan, buradan, kanun tasarısının görüşülece
ği ve bu yıl mevkii tatbika konacağı işitilerek bir 
takım tertibat alındığı söylendi. Bu tertibat ge
rek yakın akrabasına veya uzak akrabasına ve 
hattâ tanıdıklarına, kamulaştırma haddi içinde 
arazisi olan kimselerin topraklarının bunlara her
hangi bir sjhretle ferağ ve intikal ettirdikleri işi
tildi. Bunu, bu muvazaa şeklini önlemek için 
bir hüküm konusu denildi. Muvazaa böyle her
hangi bir surette yaknı veyahut uzak akrabasına 
mülk intikal ettirdikten sonra doğrudan doğruya 
intikal eden kimseler tarafından işletilmeyip 
yine kendisi tarafından işletilmesinin de vâki 
olabileceği söylendi. Bunun için 1944 yılı Ekim 
ayından itibaren de bu kanunun behemehal bu yıl 
yürürlüğe girmesi endişesinin mümkün olduğu 
düşünülerek bu tarihten itibaren muvazaa yapı
lır düşüncesiyle 1944 yılı Ekim ayından itibaren 
diye tasrih edildi. Fakat bu tarihten sonra her
hangi bir surette iktisabedilmiş olan malların 
hepsi muvazaa olmayabilir. Yani bir zatın muva
zaa yapacağım diye ölmek ihtimali yoktur. Bu
nun içinde mirası tarikiyle geçen arazinin istisna 
edilmesi&e dair altına bir hüküm konmuştur. 
Yani bu .f ıkranm tesbiti doğrudan doğruya muva
zaaya aittir ve muvazaa şayet alan kimse yani 
toprağı iktisap eden kimse, herhangi bir suretle 
araziyi üzerine intikal ettiren kmse, bunu işleti
yorsa, nihayet bir elden diğer bir ele geçen yurt 
topraklan işleniyor ve yeşilleniyorsa mesele yok 
ve hattâ ekonomi bakımdan fayda var ve hiçbir 
mahzur yoktur. Eğer intikal ettiren kimse çalış
mayıp da evvelki sahibi-bunıin üzerinde yine ta
sarrufta bulunuyorsa demek ki bu meselede mu
vazaa vardır. Bu husfustazannederim Tarım Ba
kanı bize daha sarih malûmat verebilir ve Yük
sek Heyetinizi tenvir edebilir. Binaenaleyh bu 
fıkra doğrudan doğruya muvazaaya aittir. Alım 
satın meselesinde de arazinin eski1 sahibini haki
katen müşkülâta mâruz kılmaz. Satan değil, alan 
kimse düşünsün. Eğer almışta işletmemişse almış 
olduğu araziye tabiatiyle sahiptir ve arazinin 
kâffesi kamulaştrnlacak demek değildir, yalnız 
1944 Ekim aymdan aonra iktisabedilmiş olan 
arazi muvazaalı ise kamukutırrlacak demektir. 

S. OKÖEBTREîî '(Balıkesir) — Arkadaşlar, 
hepimi?? uzun yıllarm tecrübeleri ve hayât bo
yunca, okuyarak; işiterek, görerek anladığımız 
bîr hakikat karşısındayız. Her teşriî heyete, 
mîllet ınEelisIerme kanunlar geliyor. Bunlar içe* 
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risinden o kadar çok ehemmiyetli görülmiyen ba
zı maddeler vardır. Onların tecellisi, o ehemmi
yetli gibi addedilmeyen madde üzerinde çok ko
nuşulmasını icabettiriyor. Bu tecelli, uzun, çok 
ve etraflı konuşmak tecellisi, sonunda daha iyiyi, 
daha mükemmeli hazırlıyan bir konuşma olursa 
emekler heder olmaz. Fakat bu sonuç, bütün bu 
konuşmaları, emekleri sıfıra değilse bile, ona ya
kın bir vaziyete düşüren bir hale bizi isal ederse, 
yani Millet Meclislerini görürse, o zaman o ko
nuşmanın yersiz olduğu hakkında kanaat hâsıl 
olur. Ben bu madde için ne kadar çok konuşu
lursa, bizim mutlaka iyiye ve isabetliye götüre
ceği kanaatinde olduğum için bu kadar çok konu
şan arkadaşlardan sonra huzurunuza gelmiş olu
yorum. 

Arkadaşlar; bu kürsüde kıymetli Milletvekil
leri arkadaşlarımın üzerinde dikkatle, ısrarla, 
muhakkak büyük bir samimiyet içerisinde duruş-
larmm asıl mevzuunu teşkil eden nokta, bu ka
nun tasarısı Hükümet tarafından hazırlanıpta 
Türkiye Büyük Millet Meclisine kanuniyet kes-
betmesi için verildikten ve Büyük Millet Mecli
si sekiz komisyonundan seçtiği beşer kişilik ki, 
35 - 40 arkadaştan ibaret süreksiz encümende 
müzakereler başladıktan sonra, yani, Türkiye'de 
büyük topraklar üzerinde bu kanun hükümleri
nin yeni yeni tesirler ve tasarruflar yapacağı ta
hakkuk ettikten sonra, elbette memlekette her 
vaziyet ve seviyede bulunan 18 milyonluk büyük 
Millî kütlenin içinde, bir iki tane de olsa, bu 
kanun hükümlerinin tesirinden arazisini kurtar
mak isteyen insanların çıkması ihtimali, Devletin 
bu kanunu yapmaktaki maksadını sıfıra indire
cek bir karşılamayı, Büyük Millet Meclisinin red
dettiği bir hareketi menetmek için bir kanaat hâ
sıl olmuş ve bu maddenin son (E) fıkrası bu ta
sarıya konmuştur. Arkadaşlar, hiç kimse inkâr 
edemez ki, akıl, mantık, ikrar ve itilâfı âmirdir. 
18 değil, 5 milyonluk bir kütlede dahi tasavvur 
ettiğimiz gibi bir vatandaş çıkabilir. Kanun yapı
lırken bütün ihtimalât ve tek tek ihtimaller he
saba katılır. Onun için bu kanunla, bu ihtimali 
karşılıyacak, Devletin kasdını, milletin kendi 
meclisi marifetiyle hâkimiyetini kullanarak ya-

I rataeağı kanun hükümlerinin tesirini sıfıra indi
recek "teşebbüsleri menetmeğe çatışması, bu teş-

' riî uzvun başta gelen işlerinden birisidir. Niçin 
girmemiştir? Maddenin bu fıkrayı ihtiva etme-

! ın«sî, muhakkak büyük hukuku yok eden, aklı, 
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fikri hiçe sayan, bir boşluktur. 

Şimdi bu mülâhazalarla buraya konulduğuna 
inandığım» (E) fıkrasına geliyorum. Teşrii he
yetin hakikî ve intihai maksadının ne olduğunu, 
biz, bu tasarıyı hazırlryan bir mebus ve Hü
kümetin lisanından ve bu tasarının ilk tetkika-
tını yapan Encümenin lisanından. anlasak dahi, 
bu, bizim anlamamız kâfi değildir. Nihayet bu, 
Büyük Meclisin elinden kanun halinde çıktık
tan sonra, o kanun hükmüne tâbi olmayı millî 
ve içtimai borç sayan milletin eline geçecektir. 
Onun bu kanunu anlaması da, elbette ibarelerin 
anlattığı hükümler ve mânalarla olacaktır. Onun 
için maddenin bir değil bin def a burada okun
ması halinde faydalı olur. Bir defa okuyayım: 

E fıkrası ; «Bu kanun hükümlerine göre 
kamulaştırmağa tâbi araziden, bölünmek suretiy
le 1944 yılı Ekim ayından sonra iktisap edi
len...» şart, unsur, hükmün üzerine istinat ede
ceği unsurdan birisi budur. İkinci unsur «ve 
yine sahipleri taraf nidan doğrudan doğruya iş
letilmeyen arazinin tamamı...» ne olduğu 14 ncü 
maddenin ilk fıkrasında yazılı kısmın son hük
müdür, «kamulaştırılır» kamulaştırma ne de
mektir? Bu kanunun heyeti umumiyesini iyi 
anlamış olduğumuz için muayyen bedeli verile
rek, o vatandaşın mülkiyeti nezolunuyor, elin
den alınıyor, muayyen âmme menfaati için. 
Görülüyor ki arkadaşlar, hu kanun tasarısı mü
zakereye başlandığı zaman herhangi bir vatan
daş, elinde bulunan, miktarı ne olursa olsun, 
ister iki bin dönümden fazla olsun, isterse aşa
ğı okun, bunlar farazi olarak ve tesadüfen söy
lenmiş sözlerdir, nihayet daha aşağı dahi olsa, 
muayyen bir ölçüde bir toprağm muayyen bir 
parçasını bir ikinci vatandaşa satıyor. İkinci 

- vatandaş da, alış veriş para im olduğu için bu
rnun değer pahasını veriyor, alryor. Yeni sahibi 
bunu 1944 yılının Ekim ayından sonra alıyor, 
yani bu kanun Meclise sevkolundüktan ve ma
hiyeti bütün dünyaca belli olduktan sonra alı
yor. Bu alış vehleten samimiyete delâlet eder, 
muhakkak ki toprağı işlemek için ve çiftçilikle 
hayatını kazanmak içindir. Aksi, suitefekkür, 
suizannı aklımıza alamayız. Amma ne yapalım 
ki, kanunun tasavvur ettiğine göre, o vatandaş 
aldığı b i toprağı ekmiyor, işletmiyor, başka 
birisine, işletiyor. Onun,, o toprağı işletenin biran 
içm bu toprağı satan olduğunu kabul buyusu
nuz. Toprak ashabının elindeki toprağın âki-
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beti hukukiyesinin ne olacağı kendilerince belli 
olmayıp, çok vesveseli bulunduğu bir devirde 
satılan bir toprağı alan vatandaş o toprağı iş
letmiyor ve satan işletiyor. Belki de o toprağı 
saten da işletmiyor da başkası, bir üçüncü şa
hıs işletiyor. Sonra kendisinhı işletmeme sebe
bi de, yine bu maddenin E fıkrasının sön kıs
mında yazılı olduğu-üzere, 56 ncı maddede sa
yılan ve kendini affettiren bir mazerete de müs
tenit değildir. Askerlik gibi, hastalık ve emsali 
gibi üç unsur tahakkuk ediyor. Şüpheli devir-
dey tâbiri mazur görünüz, maksadı tam ifade etti
ğini zannettiğim için kullanıyorum, satılan, arazi 
var, alan vatandaş, ondan sonra kendisi işletmiyor. 
İşletmeyişi de makul bir mazerete dayanan muay
yen sebeplere müstenit değildir. Arkadaşlar; bu 
alış verişin, B. M. Meclisinin yapmakta bulun
duğu kanun hükümlerinden, arazisinin bir kıs
mını kamulaştırmaya tâbi olmaktan kurtarmak 
kastına matuf olduğunu anlamamak için hangi 
izan, hangi irfan, hangi hak ve madelet kaideleri 
mülâhazası vardır ki, başka delil, başka karine 
aransın. Binaenaleyh böyle bir hâdisei içtimaiye 
vukubulduğu zaman ne yapılacağını bu kanuna, 
bir fikir, bir hükümle koymak, bizim kanun yap
mak işimizin başında gelen bir iştir. Burada be
lirtmeliyim ki, benden evvel söz söyleyen çok sev
gili, kıymetli arkadaşlarımdan bazılarının bu 
haklı müeyyideleri, hukuk zabıta ve teminatının 
içinde yaşıyan ve o teminat mülâhazasının başın
da yaşıyan inkilâp Türkiyesinin, Cumhuriyet 
Hükümetinin sarsıntısına kadar götürecek gayrı 
hukuki bir zihniyet ve hareket gibi telâkki etme
lerine maalesef ben iştirak etmiyorum. 

Arkadaşlar; Kanun, nak ve hukuk, içtimai 
adaleti temin'elici vasıtalardır. Adalet; taş gi
bi, tahta gibi, kupkuru tarif edilen ve tarif edil
diği gibi kalan değil, muhitindeki ieabat ile 
hergün değişen memleket şeklinde, birbirinden 
ayrı ve hatta hazan aykırı mahiyetler gösteren 
millî ve umumî menfaatları» mueyyidesidir. 

Sonra; alman arazi, alınmağa tâbi tutulan 
arazi, bu kanun metnine göre, cezai mahiyette 
bir muamele asla teşkil etmez. Zaten bu mad
de olmasaydı da satılmamış, öteden beri bilfiil 
mesela benîm tasarrufum altında bulunan arazi 
olsaydı, mazeretsiz işletmesem veya kirayla baş
kasına verseydim *• buradaki maddei kanuniye 
yem iktisap ettiği araziyi kasdediyor - kamulaş
tırılmak suretiyle alınırdı. Nasıl? Bedeli veri-
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lerek. Benimkine cezai mahiyet demiyorsunuz da 
neden buna cezai mahiyet veriyorsunuz. 

Arkadaşlar; burada olmaz. Fikri içtihadı 
açık. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Muhterem Üyelerinden birisi veya bir kısmı ve
ya heyeti umumiyesi, bu kanunu yapacaksın, 
memlekette bu kanun hükümlerine arazilerini 
tâbi kılmamak için teşebbüs alacak tek adam 
çıkmıyacâktır, Binaenaleyh böyle müeyyede 
koymağa lüzum yoktur der ve bünü da hiç ol
mazsa'nazariye halinde isbat edebilirse, hur
dan bu hükmün çıkarılmasında hiçbir mahzur 
yoktur. 

Fakat dünyada hiçbir zaman hiçbir milletin 
içinden böyle bir insanın çıkmıyacağmı tasav
vur eden bir Meclis çıkmamıştır. Çok kıymetli 
arkadaşım; Ordinaryüs Profesör Yavuz Aba
dan; Komisyon Sözcüsü arkadaşımın 14 ncü 
maddenin birimci fıkrasında komisyonun yapıl
masına muvafakat ettiğini, ifade buyurdukları 
tadilâtı vesile ittihaz ederek, orada tarım iş
çilerinin, tarım çiftçilerinin çiftçi telâkkisi 
mümkün olup olmadığını, çiftçilik nedir ve 
çiftçi kimdir diye Heyeti Umumiyenin tasvibine 
iktiran etmiş olan ikinei maddede geçen tarım 
işçisi tâbirinin madde içinde kullanılmasına 
lüzum olmadığını ve kullanılmazsa daha doğru 
olacağını söylediler. Arkadaşlar bu, bu madde 
içinde mütalâa edildiği gibi, bütün maddeler 
içinde de mütalâa edilebilecek yepyeni bir mev
zudur. Fakat bendeniz kendilerinden rica ede
rini; bu, tarım işçisi çiftçi midir, değil midir 
diye meslekî yolun takdiri vaziyetini açar ki bu
nu bu maddede vazetmiyelim. 

BAŞKA N— Henüz söz almış iki arkadaş 
var. Bir de görüşmenin yeterliğine dair takrir 
var. 

R. PEKER (Kütahya) — Kifayet takriri re
ye konacak sa, bundan sonra toprak sahipleri
nin, elinde toprak bulunanların, bu maddenin 
şekli şöyle olsun, böyle olsun, uzun yıllar sonra 
Devletin kendilerinden satmalma vakti gelin-
ciye kadar bu yerleri satmak, nakde tahvil et
mek, ipotek yapma haklarının mahfuz olup ol-
mıyaçağını sordum, Sorularıma komisyon ce
vap lütfetmedi. Bu nokta açık kalmasın. 

Bu noktanın açıklanmasından sonra takriri 
reye koymanızı rica ediyorum. Çünkü maddenin 
feajrati noktası budur. 
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BAŞKAN — önerge>i oyunuza arzettikten 

sonra yeterliğini kabul etmezseniz konuşursu
nuz. Fakat şimdi umumun daha iyi şekilde oy 
vermesi için komisyonun izahat vermesi muvafık 
olur. Onun için müsaade buyurursanız komisyon 
konuşsun: 

KOMtSYAN SÖZCÜSÜ C. TÜZEL (Kay
seri) — E bendi hakkındaki mâruzâtımı bazı 
arkadaşlarımın yanlış anlamış olduklarını, ya
hut bendenizin maksadımı iyi ifade edemediğimi 
yaptığım temaslardan anladım. E bendinin hük
mü şudur arkadaşlar: bu kanun hükümlerine 
göre kamulaştırmaya tâbi araziden bölünmek 
suretiyle 1944 yılı Ekim ayından sonra iktisap 
edilen ve yeni sahipleri tarafından doğrudan 
doğruya işietilmiyen arazinin tamamı.» 

Binaenaleyh, kamulaştırmaya tâbi olacak ara
zi, satanın elinde kalan arazi değil, tamamı ka
mulaştırmaya tâbi olan araziden bölünmek su
retiyle yem sahibi adma kaydolunmuş olan ara
zidir. Bu arazi dahi yeni iktisap eden tarafın
dan doğrudan doğruya işletiliyorsa bu, kamu
laştırma hükmü dışındadır. Kezalik bu intikal 
miras suretiyle vâki ise bunlar hakkında dahi 
bu hüküm tatbik edilmiyecektir. Yani yeni sa
hipleri tarafından doğrudan doğruya işletilme-
mekle boraber, .̂imdi örgeevren arkadaşımız ta
rafından izah edildiği gibi, 56 ncı maddedeki 
şartlar dâhilinde yeni sahibi tarafından bizzat 
işletilmeye imkân olmadığı takdirde kira ile 
dahi işletilmesi tecviz olunmaktadır. Binaen
aleyh (E) fıkrasının tatbik görebilmesi için fık
ranın tesbit ettiğine göre, bir intikalin vâki 
olması, yeni sahibi tarafından doğrudan doğruya 
işletilmemesi ve 56 ncı maddedeki mazeretlerin 
dahi mevcut olması takdirindedir ki, bu arazi 
aneak kamulaştınlacaktır. 

Feridun Fikri arkadaşımız, bir baba arazisini 
çocukları arasında taksim eder ve bu araziyi o 
çocuklar işletmemiş olurlarsa bunların tamamı 
kamulaştırmaya tâbi olacak mıdır diye bir sual 
sordular. 

Bir baba bu kanuni hükümlerden kurtulmak 
için velev ki, bu maksatla dahi olsa, arazisini 
çocukları arasında taksim etmiş ise ve bunların 
her biri de o arazi üzerinde çalışıyorlarsa, mun
tazam bâr işletme kurmuşlarsa, bunlara dahi 
ilişmiyoruz. Mademki toprak bölünmüştür ve 
toprak sahibi olanların her biri kendi toprağı 
üzerinde ayrı bir işletme kurmuşlardır, bina' 
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eüaleyh bu bölünmeler muteber sayılmaktadır. 
Bizim kabul etmediğimiz, muvazaa kastiyle ya
pılan ve bölündüğü halde yine eski sahibi tara
lından işletilmekte olan arazidir. (Güzel güzel 
bravo sesleri). 

Recep Peker arkadaşımız, bu kanun meriye
te girdikten sonra, arazı sahiplerinin, kendi 
arazilerinde tasarruf ettikleri bölgede, bu kanu
nun hükümleri tatbik edilinceye kadar, bu ara
ziye tasarruf edip edemiyeceklerini, yani arazi
yi satmak, rehnetmek, araziden kredi temin 
etmek gibi tasarruflar bulunup bulunmryacakla-
rı meselesinin açıklanmasını istediler. Fıkrada 
buna mâni bir hüküm yoktur. Bu kanun meri
yete girdikten sonra, arazi sahipleri, tasarruf
larında bulunan toprak ne miktarda olursa olsun, 
arazi üzerinde dilediği tasarrufu yapabilirler. 
O bölgede bu kanunun tatbikına sıra geldiği Ba
kanlar Kurulunun karar ve tesbiti ile ilân edil
medikçe, arazi sahibi arazisini bizzat eker, bi
çer, arazisini ipotek eder, parça parça yapıp 
bölüp satış yapabilir. (Bravo çok doğru sesle
ri) Elverir ki bölerek sattığı parçalar muvazaa 
kasdiyle satılmış olmasın ve yeni sahibi o arazi 
üzerinde araziyi bizzat işletmek sureti ile tasarruf 
etsin. Fakat satılmış parçalar yeni sahibi adma 
kayıtlı olmakla beraber eski sahibince tasarruf 
edilmekte olduğuna dair karineler varsa bu ka
yıt muteber sayılmıyacaktır. (Müzakere yeter 
sesleri) 

H. S. COŞAR (Urfa) — Komisyon Sözcüsü 
arkadaşımız D fıkrasının şu kısmının en sona 
alınmasını teklif ettiler, «kamulaştırılan arazi
deki yapı ve tesislerden kahve, han, dükkân, 
değirmen ve fabrika gibi zirai işletme ile ilgili öl-
mıyanlar ile bağ ve bahçeler kamulaştırma dı
şında bırakılır.» 

Şimdi bu kısmı, cümlenin tertip tarzına gö
re en sona gelecektir. Bağ ve bahçeler denince 
bende bir istifham işareti hasıl oldu, aydınlan
mak istiyorum. Karedeniz bölgesindeki fındık
lıklarla - bilhassa dağlık bölgelerdeki - zeytinlik 
bölgeleri bu mevzuu dışında kalıyor mu? 

SÖZCÜ C. TÜZEL (Kayseri) —Bağ ve bah
çe mevzuuna dâhil olanların hepsi kamulaştır
ma haricindedir. Bu kanunla kamulaştırılması 
mevzuubahis olan arazi, üzerinde kültür mah
sûlleri yetiştirilmiş olmıyan, insan eliyle mah
sul yetiştirilmemiş olan çıplak arazidir. 

S. COŞAR (Urfa) — Tarım Bakanıma ko-
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misyonumuzda izahat verirken bu zeytincilik.ve 
1'müıç.ıiıkia hayatını temin edenler hakkında bir 
darlık bulunup bulunmadığı hakkında Komisyon 
Heyetine bir izanda bulundular mı? 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ C. TÜZEL 
(Kayseri) — Onlar ayrı bir kanun mevzuunu teş
kil edecektir. Fındıkçılık ve zeytincilikle meş
gul olunmamıştır. 

G. PEKEL (Tokad) — Bu maddede beş bin 
dönümden fazla olan toprakların kamulaştırıl- -
ması mevzuubahistir. (E) fıkrası yalnız be§ bin 
dönümden fazla olan arazinin kamulaştırılması 
için midir? Yoksa iki bin dönüden yukarı top
raklar da ve keza elli dönümden yukarı arazi de 
dâhil midir? Eğer dâhilse gayet geniş bir şey 
teşkil eder. Bunda bir mahzur görmezler mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ C. TÜZEL 
(Kayseri) — Kanunun maddelerinde kamulaştı
rılma hükümleri ayrı ayrı gösterilmiştir. Bun
dan sonra müzakere edeceğimiz 15 nci maddede 
«kamulaştınlabilecek arazinin toprak dağıtıla
caklara yeter miktarda olup olmadığı Bakanlar 
Kurulu karariyle belli edilerek geniş ve dar top
raklı bölgeler ilân olunur» denilmektedir. Keza 
16 ve 17 nci maddeler buna dair hükümleri muh
tevidir. 17 nci maddede «sahibine bırakılacak 
arazi elli dönümden aşağı olamaz» deniyor. Ka-
mulaştırılacak toprak tamamen topraklandırma
ğa yetmediği takdirde daha aşağı hadlere inile
ceğim söylüyor. . Bugün bu kanun hükümlerine 
göre kamulaştırmaya tâbi arazi seçilirken 14, 15, 
16 ve 17 nci maddelerde kamulaştırılmaya tâbi 
arazi... (Kâfi sesleri, gürültüler) 

G. PEKEL (Tokad) -— Müsaade buyurur mu
sunuz! Matlup mademki muvazaadır... 

BAŞKAN — Pekel, rica ederim, söz verme
dim. 

H. ŞAHLAN (Ordu) — Kamulaştırmaya tâbi 
yalnız arazidir. Kültür arazisi, bahçeler hariç
tir. Yalnız tapuda arazi olarak mukayyet, fa
kat senelerdenberi bahçe olarak kullanılan, kül
tür arazisi de kamulaştırmaya tâbi tutulacak mı
dır? (Bahçeler hariç sesleri) 

SÖZCÜ C. TÜZEL (Kayseri) — Tapuda kay
da bakılacak değildir. Arazinin bugünkü şekli
ne ve vaziyetine bakılacaktır. 

BAŞKAN — Görüşmenin yeterliğine dair bir 
önerge var. 

Y. ABADAN (Eskişehir) — Kifayet aley
hinde söyliyeceğim. •" 
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. Efendim; deminki mütalâalarımdan bilhassa, 

bir muvazaa karinesi olarak telâkki ettiğim bu 
maddeyi tasvip eder mahiyette vazıh gördüğümü 
beyan etmiştim. Şimdi Tahsin Balta arkadaşım
la, Komisyon Sözcüsü, arkadaşımın son yaptıkları 
izahtan sonra, bazı yerlerde kamulaştırmanın 50 
dönüme kadar ineceğine göre 50 dönümden faz
la alanların bu muvazaa hükmüne girebileceği 
endişesi doğmuştur. Onun için işin bu bakımdan 
aydınlatılması ieabeder. Bendeniz müzakerenin 
kifayeti düşüncesinde değilim; 

H. BAYUR (Manisa) —Aleyhinde söyliyece-
ğim. 

BAŞKAN — Aleysinde söylenmiştir, şimdi 
önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele aydınlandı müzakere kâfidir, madde

nin oya arzını teklif ederim. 
Maraş Milletvekili 

Dr. K. Bayizit 

BAŞKAN — Efendim; yeterlik hakkındaki 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi iki önerge daha vardır:-

• Yüksek Başkanlığa 
Anayasanın 74 ncü maddesine ekli fıkraya 

müsteniden 14 ncü madde başındaki fıkranın aşa
ğıda gösterilen şekle konulmasını teklif ederim. 

MADDE 14. '— Yalnız arazisi olmayan veya 
yetmiyen çiftçilere verilmek üzere.... 

Seyhan 
Ali Münif Yeğena 

Yüksek Başkanlığa 
(E) fıkrasındaki (Tamamı) kelimesinin tayyı-

nı arz ve teklif ederim. 
Bingöl 

F. F. Düşünsel 

(Ali Münif Yeğena'nın takriri tekrar okundu) 
O. TÜZEL (Kayseri) — Komisyonun bir 

mütalâası var. (Tarım işçileri dahil) kaydiyle 
muvafakat ediyoruz. 

BAŞKAN — Encümenin hazırlamış olduğu 
birşey var. Kürsüden arzetmişti. Çiftçiler ve ye
ter arazisi olmıyan ve tarım işçileri kaydiyle be
raber bu şekilde tadile muvafakat ettiklerini bil
dirmişlerdi. Fakat bu tadil teklifi taran işçisi
ni ihtiva etmyerek çiftçiler ve yeter arazisi olmı-
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yanlar dediğine göre ayrıca bu önergeyi oyunu
za sunmak mecburiyetindeyim. 

Binaenaleyh önergeyi nazarı itibara alanlar, 
almıyanlar, önerge nazarı itibara alınmaınıştır. 

Şimdi ikinci önergeyi oyunuza sunmak üzere 
tekrar okutuyorum. 
(Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'in 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Önergeyi nazarı itibara alanlar... Almıyanlar... Na
zarı itibara alınmamıştır. 

Şimdi maddenin daha evvel gerek fıkraları
nın bazılarının yerlerinin değişmesi ve gerekse 
bazı tashihler yapılması sebebiyle son almış oldu
ğu şekli ihtiva eden metni tekrar okutuyorum. 

Üçüncü bölüm 
Arazi kamulaştırılması, 

MADDE 14. — Arazisi olmayan veya yet
miyen çiftçilere (Tarım çiftçileri dâhil) dağıtıl
mak üzere aşağıda yazılı arazi, üzerindeki zi
rai işletme ile ilgili yapı ve tesisleriyle birlikte 
Tarım Bakanlığınca kamulaştırılır. 

a) Mülhak ve mazbut vakıfların tüzel kişi
likleri namına Vakıflar Genel Müdürlüğü veya 
mütevelliler tarafından tasarruf edilmekte bulu
nan bilûmum vakıf arazisinin tamamı; 

b) özel idare ve belediyelere ait olupta ka
mu hizmetlerinde kullanılmayan arazi; 

c) Gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişile
rine ait araziden beş bin dönümü geçen parça
lan; 

(Kamu faydasına yarayan derneklerle, İkti
sadi Devlet Teşekkülleri ve müesseseleri, ve ser
mayesinin yarısından fazlası Devlete ait ortak
lıklar arazisinin beş bin dönümden yukarı kıs
mı, işlenmek şartiyle ve Bakanlar Kurulu kararı 
ile kamulaştırma dışinda bırakılabilir.) 

d) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden son
ra işienmiyen arazi. 

e) Bu kanun hükümlerine göre kamulaştır
mağa tâbi araziden bölünmek suretiyle 1944 yılı 
Ekim aynıdan sonra? iktisap edilen ve yeni sa
hipleri tarafından doğrudan doğruya işletilmi-
yen arazinin tamamı. 

(56) neı madde hükümleri bu arazi hakkında 
da uygulanır. Miras yoluyla intikal eden. arazi 
bu fıkra hükmü dışında tutulur. 

Kamulaştırılan arazideki yapı ve tesislerden 
kahve» han, dükkân, değirmen ve îabrik& gibi 

—w 
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ilgililerin müracaat haklan saklıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyeriler... Kabul edilmiştir. 

zirai işletme ile ilgili olmıyanlar île bağ ve bah
çeler kamulaştırma dışmda bırakılır. x 

BAŞKAN — Madde bu şekli almış bulunu
yor. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyeriler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Bu kanunun yayınlandığı ta
rihten başlayarak her bölgede sekizinci madde
nin a, b, c, d, e bentlerinde yazılı arazi ile 14 
mcü madde gereğince kamulaştmlabileeek arazi
nin toprak dağıtılacaklara yeter miktarda olup 
olmadığı Bakanlar Kurulu karariyle belli edi
lerek geniş ve dar toplaklı bölgeler ilân olunur. 

Her il bir bölge sayılır, özel bir durumda 
olan ilçeler ayrı bir bölge sayılabilir. 

îl veya ilçe topraklarının geniş veya dar ol
duğunu belli edilmesinde 33 ncü maddenin a, b, 
c bentlerinde yazılı o yerde oturan çiftçilerle 
ziraat işçileri aileleri «sas tutulur. 

Her bölgedeki incelemeler tamamlandıkça 
yapılacak ilân akabinde o bölgede derhal kamu
laştırma ve dağıtma işlerine haşlanabilir. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ C. TÜZEL 
(Kayseri) —Burada «ti veya ilee topraklarının 
geniş veya dar olduğunun belli edilmesinde 33 
ncü maddenin A, B, C bendlerinde...» diye yazılı 
olan kısımdaki madde numarası 33 değil 34 ola
caktır. O şekilde tashih buyurulmasını rica ede
rim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Mad
deyi bu tashih ile oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Geniş topraklı bölgelerde ger
çek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine ait arazi 
kamulaştalmalânnda 14 ncü maSdenin C bendi 
Kukümieri tatbik olunur. 

'Ditr topraklı bölgelerde orta arazinin iki bin 
dönümden fazlası kamulaştınlabilir. Şu kadar 
ki, mahallî imkân ve şartlara göre gerekli te
sisleri ve donatımı olaıı ve düzenli bir şekilde 
sahibHaraîmdan işletilmekte bulunan orta arazi 
bu hükmün dışında tutulur. 

Tarım Bakanlığı düzenli saymadığı bir istet
mede gördüğü noksanlan sahrbrae trildirir ve 
tamâânlaııması işin iktisadi şartları ve sahibinin 
durumunu gözöuündet^rtaTaİTnfinasip bir müd
det tâym eder. Makbul mazeret-olmaksızın bu 
müddet içinde noksanlar tamamlanmaz ise sahibi 
düzenli isletme hükmünden faydalanamaz. T&-
rnafiaiaDtlığımn bu husustaki kararlarına faşı 

MADDE 17. — Topraksız veya az topraklı 
çiftçiler tarafmdan ortakçılık veya kiracılıkla 
işlenmekte olan veya hiç arazisi olmayıp öte-
denberi tarım işçiliği ile geçinenlerin üzerlerinde 
yerleşmiş bulundukları arazi, o bölgede (39) ncu 
madde gereğince dağıtmıya esas tutulan mikta
rın kendi seçtiği yerde üç katı sahibine bırakıl
mak şartiyle yukarıda yazılı çiftçi ve işçilere 
dağıtılmak üzere kamulaştınlabilir. Sahibine bı-

- rakılacak olan arazi 50 dönümden aşağı olamaz, 
Şu kadar ki, bu hükmün uygulanmasında daha 
yakınında dağıtılabilecek veya kamulastırılabi
leeek araziden bunlara verilmesi mümkün oları 
miktarın bu çiftçileri topraklandırmaya yetme
mesi şarttır. Civardaki çiftçiler tarafmdan or
takçılık veya kiracılıkla işlenmekte olan arazi-
dahi bu çiftçilere dağıtılmak üzere yukarıdaki 
şartlar ve esaslara göre kamulaştınlabilir. Bu 
gibi yerlerde köy varsa köy öğretmeni için köy 
tüzel kişiliği adına da bir yer verilir. 

BAŞKAN — Tirîdoğlu. 
A. TÎBÎDOÖEU (Kütahya) ^- Sayın arka

daşlar; malûmu âliniz, bu kanundan maksat, ge
rekçesinde de belirtildiği gibi topraksız veya az 
topraklı vatandaşları toprak sahibi yapmaktan 
ibarettir. Memleketimizde, toprak meselesin?, 
toprak /konusunu halledecek olan bu kanunun 
ana maddesi, temel maddesi biliyorsunuz ki, şim
di konuşmağa başladığımız bu 17 nci maddedir. 
Bu 17 nci madde, Kanşık Encümende tasarıda
ki son şekli alıp ta Huzurunuza geldikten sonra 
bazı noktalannı arkadaşlar vuzuhsuz gördüğü
müz için bir takrirle bunun düzeltilmesini mü
talâa ettik. 

Arkadaşlar, bu madde bir ana madde oldu
ğuna göre bu maddeyi beş, on arkadaş aramız
da maatteessüf ayn, ayrı anladık ve dedik ki; 
biz aramızda bu kanunla yakından alâkadar ol
duğumuz halde bu şekilde anlarsak yarm bu 
kanunun tatb&atı. sırasında memlekette daha 
fazla karışıklığa meydan verebilir, dedik ve 
biraz sonra arzedeceğim takrir şeklini hazırla
dık Bu. maddede, arkadaşların aynı fikirde ol
dukları halde mutabık kalamadıkları, yani met
ni anlama meselesinde tezatlara düştüklerini 
gördük, «Yerleşmiş tarım işçiliğiyle geçinenle-

— tt — 
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rin» üzerinde yerleşmiş tâbiridir. Bir de son 
fıkra olarak «şu kadar ki, bu hükmün uygulan
masında daha yakınında dağıtılacak veya kamu-
laştırclabileeek araziden bunlara verilmesi müm
kün olan miktarın bu çiftçileri topraklandırma
ya yetmesi şarttır. Bizim anlayışımız tanm iş
çisi dahi esas bu kanuna göre çiftçi tâbirinin 
içine girmektedir; Böyle olduğuna göre arazi
nin üzerinde yerleşmiş tarım işçisi tâbiri üze
rinde mutabık kalamadık. Böyle bir arazi üze
rinde yerleşmiş ortakçı tâbirinde vuzuh vardır. 
Orada çiftçilik sahibine ait bu adamın oturdu
ğu evi,. samanlığı ve sairesi vardır amma, üze
rinde yerleşmiş tarım işçisi deyince o (çiftlikte 
yerleşmiş olma) kelimeleri tıpkı bir ortakçı gi
bi evi olup olmaması itibariyle yerleşmiş olma
sı tâbiri üzerinde tereddüt ediyorlar. 

îkinci fıkraya gelince; «Şu kadar ki» den 
sonraki kısımda, etrafta 14 ncü ve 15 nci mad
delerin de aşağı yukarı tasrih ettiği mânada 
arazi bulunmamalıdır ki, ancak ondan sonra bu 
çiftliğin içinde çalışan ortakçıya o çiftçinin üze
rinde çalıştığı topraktan arazi verilebilsin. Ya
ni tasavvur ediniz ki, bir çiftliğin içinde otu
ran ortakçılar var, bu çiftliğin yanında da bir 
fundalık var. Yukarıdaki maddelere göre bu 
fundalığın bulunması «şu kadar ki» fıkrasma 
göre o adamlara, ortakçılara çiftlikten arazi ve
rilmesine mâni teşkil eder. Bâzı arkadaşlar bu
nun aksini düşündüler. Yani bu dahi olsa mak
sadı temin eder dediler. Bazı arkadaşlar da 
maksadı temin etmez dediler. Demek ki 5 - 1 0 
arkadaş arasında dahi böyle tereddüt hâsıl eden 
bir maddenin daha vuzuh kesbetmesi için şöyle 
bir takrir hazırladık: 

«Topraksız veya az topraklı olan ortakçılar, 
kiracılar veya tarım işçileri tarafından işlen
mekte bulunan arazi, o bölgede «39» ncu mad
de gereğince dağıtmaya esas tutulan miktarın 
kendi seçtiği yerde 3 katı sahibine bırakılmak 
şartiyle, yukarıda yazılı çiftçi ve işçilere dağı
tılmak üzere kamulaştırılabilir. 

Sahibine bırakılacak olan arazi 50 dönüm
den aşağı olamaz. Bu madde hükmünün uygu
lanmasında 15 ve 16 nci maddelerin hükümle
ri işlemez. Geçici mevsim işçileri hakkında bu 
hüküm uygulanmaz. İşçinin geçici mevsim^ işçisi 
olup 'olmadığını Tarım Bakanlığı belli ed|r.» 

15 ve 16 nci maddeler bu 17 nci macŞleşin 
tatbiki sırasmda işlemez şeklinde koymaklığımız, 
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aynen demin söze başlarken arzettiğim gibi, bu 
toprak meselesini, toprak konusunu memlekette 
halletmek esasının ana prensipini vazeden bu 
maddenin, 15 ve 16 nci maddelerdeki formalite
ler yüzünden tatbik edilemez bir hale gelmesi 
endişesi bu fıkrayı koydurmuştur. 

Arkadaşlar, bunun üzerine hazırladığımız bu 
takrire, 321 arkadaşımız kendilerile konuşula
rak ve teker teker münakaşa edilerek iştirak et
miştir. Takdir yüksek heyetinizindir. 

C. OHAL (Seyhan) —* Muhterem arkadaş
lar, şu anda 17 nci maddeyi müzakereye başlar-

„ ken bu madde hakkında bu kanunun heyeti umu-
miyesi esnasında görüşürken de iliştiğimi arze-
derim. Kanaatrmca 17 nci maddenin bilhassa 
Şimdi Alâettin Tiridoğlu arkadaşımın takrirde 
okuduğu hükümleri işittikten sonra muhteviyatı 
o kadar sarsıcı ve o derece şiddetlidir ki, bunun 
Türkiye'de toprak emniyeti, iş emniyeti, bu mem
leketin iktisadi, zirai durumu üzerinde yapacağı 
menfî tesirleri belirtirken ne bir vehme ve ne de 
bir hisse kapılmadığımı bilhassa arz ve ifade et-
metke fayda umarım. Çünkü 17 nci maddenin 
hükümleri toprakta hiçbir had ve hudut tanıma
maktadır. 17 nci maddenin hükümleri bu mem
leketin istihsal ve iktisat hayatında çok önemli 
rol oynıyan orta işletmeyi, düzenli işletmeyi, 
faydalı işletmeyi hiçe saymaktadır. Yine 17 nci 
madde hükümleri bu memlekette arazi haddini 
50 dönüme kadar indirmektedir ve sonra bu ya-

• pılrrken bazı arkadaşlarımın da geçen defa he
yeti umumiyesi üzerinde konuşurken söyledikle
ri gibi, zannederim ki, bundan zarar görecek beş 
altı bin aile olmryacaktır. Bu yüzden memleket
te asgari 80 - 100 bin çiftçi ailesi vardır. Çün-
kü 50 dönüme kadar inen had 200: 300 ve hattâ 
icabında 100 dönümlük araziyi dahi parçalamak
tadır. 

Şimdi bu 17 nci maddenin bu memlekette 
böyle 80 - 100 bin ailenin geçinmelerini, istik
ballerini, tahdit ettiğini ve bunlarm istihsal sa
hasından istihlâk sahasma sevkedildiğini bir ta
savvur buyurunuz. 

Arkadaşlarım, bu dünyada hiç bir memleket
te küçük işletmenin orta işletmeye, orta işlet
menin büyük işletmeye şu veya bu bakımdan üs
tünlüğü şimdiye kadar tegbit ediîmemigüc Çün
kü; bunda zamanm, iktisadi şartlannm» mmta-
kavi şartların, kredi meselelerinin birçok tesir
leri vardır. Onun için ziraat flmi, bu iususta 
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katî bir neticeye varamamıştır ve esasen ziraat 
ilminde bu mesele, bir varidatı safiye, varidatı 
gayrisâfiye bir de pazar faktörleri bakımın
dan mütalâa edilir. Bu, o kadar garip bir şey
dir ki, bu hususta biraz eski olmakla beraber bir 
misal de arzetmek isterim. 

Meşhur Mirabo ami des komunes eserinin 
birinei cildini yazarken küçük işletmeyi şiddetle 
müdafaa ve tavsiye etmiştir. Fakat bu kitabın 
5 nci cildini yazarken orta işletmenin memleket 
için çok faydalı olduğuna kanaat getirmiş ve onu 
da müdafaasını yapmıştır. Görüyorsunuz ki, hâ
diseler, zaman bu iş üzerinde ne kadar tesir yap-
maktadır. Arkadaşlarım, küçük işletme, orta iş
letme, büyük işletme hakkında birçok eserler var
dır. Birçok iktisatçı muharrirler kendi görüşle
rini kendi memleketleri zaviyesinden bu veya şu 
sistem hakkında belirtmişler ve müdafaasını 
yapmışlardır. Fakat bütün bunlara rağmen ne
ticede hâkim olan şey iktisadi şartlar, dünya ik
tisadiyatıdır, Memleket üzerinde yapmış olduğu 
tesirlerdir. Şimdiye kadar hiçbir memleket bu 
şartların içerisinden ve tesirinden kendisini kur
tarmış değildir ve kurtaramaz. Şu halde hiçbir 
memlekette devamlı ve sabit bir işletme yoktur. 
Bunlar az çok zamanla değişiklik gösterirler. 
Onun için bir sistem bir işletme tavsiye 
ederken yahut" bir işletmeyi memlekette tatbik 
ederken bu işte yalnız kanuni müeyyideler gözö-
nünde tutulamaz. Umumî şartlar, milletin bün
yesi, toprağın şartları hepsi birlikte mütalâa edi
lerek birlikte nazarı dikkate alınması lâzım
dır. 

Arkadaşlar, toprak sisteminde yahut işlet
me şeklinde Hükümetler §u üç şekilde hareket 
ederler: Politik icaplar, sosyal icaplar, iktisa
di ve teknik icaplar ve şartlar. Şimdi elimizdeki 
kanun tasarısı büyük işletmeyi ortadan kaldırdı
ğına göre ve orta işletmeye de ikin binle beş 
bin dönüm arasmda bir miktar tesbit ettiğine gö
re acaba bu memlekette orta işletmeyi ortadan 
kaldırmak için Hükümetimizin politik ne gibi 

. şartları ve icapları görmekte olduğunu anlamak 
istiyorum* 

Arkadaşlar; orta işletme feodalite sistemiy
le kabili telif değildir, ve memleketimizde böy
le bir şey de mevcut değildir. Dikkat buyurun 
orta işletme deyince iki binle beş bin dönüm ara
sındaki araziyi ihtiva ediyor. Halbuki bu mik

tar yek nazarda büyük yekûn gibi görülmekte
dir. Fakat işin içine girerseniz bir dönümün bu 
memlekette vasati olarak bir müstahsile temin 
etmiş olduğu geliri gözönüne alırsanız bunun hiç 
bir şey olmadığını müşahede edersiniz. Çünkü 
normal zamanda bu memlekette bir dönüm ara
zinin getirdiği şey nihayet iki üç liradır. 2 - 3 
bin dönüm arazisi olan adam beş altı bin lira el
de eden bir adamdır. Çünkü memleketimizde sis
tem henüz ekstanziftir, entanzif değildir. Se
nede ancak 5 - 6 bin lira temin eden bir adamın 
serf sistemi tesis etmesine imkân var mıdır? 0-
nım etrafındaki insanlara bir serf sistemi tafbür 
ettiği iddia edilebilir mi? 

Sosyal icaplar: Arkadaşlar, bu memlekette 
muhakkak olan bir hakikat varsa o da ekseriyet
te olan küçük işletmedir. Bu, Hükümetin ge
tirmiş olduğu lâyihada dahi mevcuttur. Biz di
yoruz ki sabanı, pulluğu, vesaiti olan çiftçilere, 
müstahsillere toprak verelim. Az toprağı olanla
rın toprağını arttıralrm, bunları daha rasyonel 
çalışır bir vaziyete getirelim. Fakat buna karşı 
diyoruz ki, şurada düzenli çalışmakta olan, 
memleket istihsaline faydası bulunan bir işletme
yi bozarak bir ziraat ilminin amele olarak vasıf
landırdığı insanlara, herbirinin üzerinde 40-50 
şer bin liralık tesislerini hiçe sayarak parçalayıp 
bunlara vermiyelim. Ortakçılara verelim, ya
rıcılara verelim, fakat ameleyi topraklandırmak 
istiyorsak onun için başka çareler vardır. Bunun 
için pek âlâ iç iskân politikası takip edilebilir. 
Nitekim 1895 te Almanlar Landbank diye bir 
banka meydana getirmişler, bu banka memleke
tin her tarafında boş olan arazileri alarak bun
ları kabili iskân bir hale getirmiştir ve hepsini 
toprak sahibi etmiştir. Bundan başka Polonya'-
lılar da Banksimiki isminde bir banka meydana 
getirmişler, ayni şekilde hareket etmişlerdir. 
Bizim de yapacağımız budur. Fakat biz bu gi
bi şeyleri güç ve çetin görüyoruz ve bu gibi şey
lere teşebbüs etmiyoruz. Memlekette faydalı 
olan düzenli bir şeyi bozmağa gidiyoruz, onu 
dağıtmağa gidiyoruz. 

Arkadaşlarım, bu orta işletmeye bizim-mem-
leketimizde bilhassa ihtiyaç vardır. Çünkü bu 
işletmeler birçok ameleyi geçindirmekte, birçok 
ameleye iş vermektedir. Ayni zamanda bu işlet
meler, küçük işletmeler arasında memieketm^n-
kilâp hamleleri içinde daima önayak olmakta, 
daima faydalı olmakta, daima onlara örnek ol-
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maktadır. Bu bakımdan bunlara pek çok ihti
yaç vardır. 

Şimdi arkadaşlarım, ameleye temas edince 
bir noktayı tebarüz ettirmek isterim. 

Bir çok defalar işittim, meselâ Çukurova'da 
amele müstahsil tarafından istismar ediliyor de
nilmektedir. Emin olunuz ki arkadaşlar böyle 
bir şey yoktur. îzah ettiğim vakit sizde öğren
miş olacaksınız. Çukurova Ma bir amele komis
yonu var tır, valinin riyaseti altındadır. Amele ko
misyonunun içinde ziraat müdürü, jandarma ku
mandanı, polis komiseri, iki, üç müstahsil, iki 
üç de amele elçisi vardır. Bu, çok eskidenberi, 
hattâ İbrahim Paşa zamanındanberi taammüm 
etmiş bir şeydir. Bunlar her Pazar günü top
lanırlar, bir fiyat tesbit ederler. Bu tesbit et
tikleri fiyat asgari bir haddir. Çünkü iş sıkı
şır ve kızışırsa müstahsil birbirine düşer, re
kabet haline girer, biranevvel tarlasını çapalat-
mâk, biranevvel tarlasındaki kızağı harman yap
mak için birbirleriyle rekabet halinde fiyatları 
arttırırlar. Şimdi Çukurova'da haftalık denilen 
bir şey vardır ki, 5,5 gündür. Evvelâ işin hac
mine göre, bakınız meselâ bu sabah aldığım bir 
telgrafa göre bir beygiri ile bir amele 40 lira 
almaktadır. Eğer iş sıkışmış vaziyette ise der
hal fiyatlar birden yükselir. Bir pamuk çapa
cısı yevmiye, yemesi, içmesi de çiftlik sahibine 
ait olmak üzere, üç lira almaktadır. Arkadaş
lar, tasavvur buyurunuz Çukurova'ya senede 
30 - 40 bin amele gelir. Eğer bu insanlar kazan-
masalar kendi yerlerini bırakır da oraya kadar 
giderler mi? 

iktisadi icaplar : Arkadaşlar; modern bir 
makine işletmesi için; asgari bir had iki bin 
dönümdür, hattâ bu da azdır. Buna dahi müs
tâhsilin makinesi, traktörü, batözü vesairesi 
fazla gelir. Halbuki bu 'gibi orta işletmeler mev
cut olursa fazla gelecek, traktörleriyle bu 
adamlar etraflarındaki küçük işletmelere de 
yardım ederler. İşi biraz teferruata götürdüm, 
kusUra bakmamanızı rica ederim. Fakat biz iyi 
iş yapmak, fazla istihsal yapmak için iyi nadas 
yapmak mecburiyetindeyiz. Pullukla, sabanla 
yapılan az derin nadasla, makine ile yapılan de
rin nadas arasında büyük fark vardır. Bir hu
bubat tarlasında, bir pamuk tarlasında yapıla
cak bir sabanla, bir pullukla, yapılacak nadasla 
makine ile yapılacak nadasa göre getireceği ran
dıman, mukayese edilemiyecek kadar azdır. Şu 
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halde biz göz göre göre bu orta işletmeleri orta
dan kaldırmakla memleketin iktisadi hayatına 
bir zarar vermiş bulunuyoruz. 

Sonra arkadaşlar; bu memlekette 60 dönüm
lük bir tarla üzerinde bir pulluk iki öküzle ça
lışan bir adam 240 gün çalışmak mecburiyetin
dedir. 

İşte bununla makinenin, karasabanın, pul
luğun faydasını pekâlâ mukayese edebilirsiniz. 
Halbuki, dünya nereye gidiyor? Size basit bir 
misal arzedeceğim. Bir profesörün yazmış oldu
ğu bir broşürde okudum. Diyor ki ; Amerika'
da bir çiftlik gördüm; iki kardeşin olduğunu 
söylediler. îki bin dönümlük arazi. İki kardeş 
bu araziyi ekerek mevcut traktörle çalışarak, 
ekiyorlar, dikiyorlar, mahsul meydana getiri
yorlar, pazara götürüyorlar. Bütün bunun için 
kullandıkları bir tek cinli var, bütün işlerini ma
kine ile. yapıyorlar. 

Dünya pazarlarına gitmek mecburiyetinde 
bulunan Türkiye de bu şekilde harekete mecbur 
değil midir ? 

V. SARIDAL (İstanbul) — Buna mâni de
ğil ki bu madde. 

C. ORAL (Devamla) — Müsaade buyurunuz, 
kürsüye çıkar izah edersiniz. 

Sonra, bu memlekette orta işletmede en çok 
müessir olan şeylerden birisi de kredi meselesi
dir. Kredi müesseselerimiz nedir? 

Köylünün, arkadaşlar, ne şekilde kredi temin 
ettiğini lütfen şu mevsimde bir kaç vilâyete 
gidin de görün. Bir tek kredi müessesemiz var, 
Ziraat Bankası. Ziraat Bankası hangi müstah
silin ihtiyacını karşılamakta, hangi müstahsile 
yeter derecede para vermektedir. Eminolun bu 
memlekette kurulan her iş hep şahsi sermaye 
sayesindedir. Bunda şahsi sermayenin rolü bü
yüktür. 

Sonra arkadaşlar, bu madde ile b k şahsi te-
şebüsün, şahsi sermayenin tamamiyle önünü ka
pamaktayız, toprağı riyazi bir şekilde parçalama
ğa doğru gidiyoruz, öyle bir riyazi şekildeki, 
meselâ herhangi bir çifçi daha kabiliyetlidir, da
ha iyi iş yapabilir, bu adam nihayet 100 - 200 
dönümlük bir araziye sahip olabilecektir. İstidat 
ve kabiliyeti sedlenmektedir. Efendim, her şey
de bir imkân varda toprakta bu imkân niçin 

• bırakılmıyor. Arkadaşlarım tekrar ediyorum, bu 
17 nci madde memleket iktisadiyatında ve istih
salinde yaratacağı zararlar büyüktür. 
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Bunu gözönünde tutmak lâzımdır. Biz yan

lış bir yıldan gidiyoruz bilerek veya bilmiyerek. 
Memleketimizin iktisat ve istihsalini zedeleyecek 
ve memlekette daimî bir toprak emniyetsizliği ve 
istikrarsızlığını yaratacaktır. Tasavvur buyuru-^ 
nuz; memleketin bir tarafında tatbika başlana
cak olan bu kanunun tatbik sırası diğer tarafada 
gelinceye kadar bütün müstahsil emniyetsizlik 
ve endişe içinde kalacaktır. Elinden çıkacağını 
bildiği arazi üzerinde kimse çalışmıyacaktır. 
Niçin çalışsın, niçin imar etsin. Halbuki arazisi 
bu kadar geniş olan Türkiye'de orta işletmeye 
yer verebilirdik ve bunu servaj sistemiyle su
nunla bununla hiç alâkası yoktur. Arkadaşla
rım, bendeniz ne bir Domen ne bir latufundium 
müdafaa yapmıyorum. Ben memleketimize ha
yati ehemmiyette lâzım olduğunu bildiğim, inan
dığım ve iman etiğim için boyuyorum. Bu işlet
meye yer vermeliyiz. Ben bu kanunun heyeti 
umumiyesi aleyhinde değilim. 

Bütün samimiyetimle, bütün kanaatimle 
iman ettiğim orta işletmenin faydalı mevcu
diyetidir. Bu işletmeye yer verilmelidir. Yoksa 
bu kanunun heyeti umumiyesine hiç bir itirazım 
yoktur. Toprak Kanunu bu memleket için bir 
ihtiyaçtır. Toprak Kanunu biran evvel tatbik 
edilirse iyi olur. Fakat bunun içinde 17 nci 
maddenin yapaeağı zararları da arzetmeyi vic
dani bir borç sayarım. Karar Yüksek Heyetin
dir. Bundan doğacak hata ve savap Hükümete 
aittir. Ben bildiklerimi iktidarım dâhilinde ar-
zetmekle vazifemi yapmış oluyorum. 

H. S. COŞAR (Urfa) — Muhterem arka
daşlarım; karaciğerden ağır bir kriz geçirdim. 
Eğer hastalanmamış olsaydım uzun yıllardanberi 
gerçekleşmesi için naçiz kudretimin hududu dâ
hilinde maddi ve manevi gücümü harcayarak 
Devlet hizmetinde çalıştığım zaman, bu dâvanın 
içinde bulunmuş olduğunu, tefahür için değil 
bu kürsüye gelişimdeki isticalimi ve belki de bir
az heyecanımı siz yüksek vicdanlı arkadaşlarıma 
izah etmek için arzediyorum, Devlet hizmetine 
Ziraat Bankası kanunu tasarısı ye gerekçesi, Ta
rım Kredi Kooperatifleri, Satış Kooperatifleri 
Kanunu ve bu kanunun gerekçeleri ve bilhassa 
1930 buhranının darbesini yemiş bu yüksek Ana
dolu yaylasının, dün beni çok mütehassis eden 
Tarım Bakanının geçen günkü ifadesiyle, neta
meli iklimin bir darbesi ile içtimai hayatın bir 
iki basamağını çıkmak üzere iken ve bunda mu-
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vaffak olmak üzere iken âni olarak o basamağın 
eşiğine yuvarlanın çiftçi ailelerinin borçlarını ha
fifletmeği hedef tutan kanunun hazırlanmasında 
vaktifle çalıştım. Sayın Meclis arkadaşlarımdan 
biri dönümünden iki lira elde ediliyor dedi, bi
naenaleyh otuz dönümlük bir toprak parçası yıl

da ancak 60 lira temin ediyor demektir, şu halde bir 
çiftçi ailesi bütün bir hayat içinde vatan uğrun
da, cemiyet uğrunda çalışarak ancak yılda elli 
altmış lira kazanabilecek demektir. Millî tesanüt 
kelimesinin şümullü medeni, içtimai, insanî mâ
nası yılda 60 lira kazancın kâfi gösterilebilir mi? 
Hayır arkadaşlar. Şimdi arzedeceğim, teferru
atına girmeden evvel bir iki nokta üzerinde mü
teessir oldum. Neye müteessir oldum? Onu izaha 
çalışacağım. Bu konu üzerinde son zamanda ciddi 
çalışamadım, yalnız iki üç gün meşgul olabildim. 
Bu bir iki günlük mesai beni hayret ve teessüre 
şevketti. Muhterem Komisyon arkadaşlarım bu 
konu ülerinde hakikaten çok ciddi çalışmışlar, 
gibi naçiz bir mütahassıs demeyeceğim, bu mev
zua gönül vermiş bir insanı düşünmeğe davet ' 
eden cidden çok büyük gayret ve emek mahsulü 
olan rapordan bazı kısımları okuyacağım ve bun
ları okuduktan sonra neticeye geleceğim. Bakınız 
şimdi ne deniliyor; bir kerre umumî tasnif yapıl
dıktan sonra Karadeniz bölgesi için şu ifadede 
bulunuluyor, deniliyor ki, Karadeniz bölgesinde 
dağıtılacak arazi yoktur ve hattâ şu tâbir kulla
nılıyor. Burada bu kanun zaviyesinden iş yok
tur. 

Geçiliyor Anadolu havzasına, Anadolu havza
sında muhtelif vilâyet; kaza isimleri sayılıyor, 
buralarda taksim edilecek arazi yoktur, mantıki, 
müspet bir görüş olabilir devam edilerek denili
yor ki, tasarıdaki kayıt ve şartlar altında bu sa
yılan ihtiyaç erbabına Anayasanın hususi mad
desi gereğince topraklandırılmak icabedenlere 
verilecek, maalesef toprak yoktur. Size buradan 
okuyacağım, kendileri lütfen takip buyursunlar. 
Çünkü münakaşamızın ve bu mevzuun canlan
ması en hayati kısımdır. Mazur görünüz arka
daşlar, biraz bu mevzuun teferruatı üzerinde gö
rüşelim. 

Şimdi aynen raporu okuyorum: 
Biraz yukariki izaha göre-Türkiye'de 500 dö

nümden yukarı olan orta ve büyük mülklerin 
kapladıkları saha 23 milyon dönüm raddesinde 
Bulunuyor. Bu rakamlar 1940 yılından evyele 
ait olduğu için büyük ve orta arazi çeşitli âmil-
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lerin tesiri altında ötedenberi dağılmak istika
metinde olduğundan orta ve büyük arazi yekû
nunun hâlâ bu miktarın da aşağısında bulundu
ğu kabul olunabilir. Diğer taraftan Devlet top
raklarının yüz ölçüsü, varidat kayıtlarına göre, 
gerek tasanda ve gerekse komisyonumuzca ka
bul olunan hükümlere göre büyük arazinin ta
mamına yakın bir miktarı, orta arazinin de 
önemli bir kısmı kamulaştırılıp dağıtılabilecektir. 
Bu suretle kabul edilmekte olan hükümlere göre 
orta ve büyük araziden on, on beş milyon dönüm 
dağıtılabileceği tahmin olunabilir. O takdirde 
bu topraklarda küçük arazi katagorisine girecek 
ve katagori ortalaması 60 dönümden takriben 
65 dönüme yükselecek demektir ». 

Yani arkadaşlar, bu kanun tasarısına göre, 
bütün bu emeklerden sonra nihayet 60 dönüm 
65 bin dönüme çıkacaktır. Eğer bunu ciddiyetle 
tetkik ve tahlil edecek olursak hatıra şöyle bir 
mütalâa gelir. Demek ki, bizim mütehassıs ar
kadaşlarımız; rakamlarına kıymet verdiğimiz 
mütehassıs arkadaşlar, hesabı yapmışlar, kitabını 
yapmışlar bunun neticesinde Toprak Kanunu 
ile 60 dönümden ancak 65 dönüme çıkılabilece-
ği kanaatina varmışlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin inkilâp ana
nesi, inkilâp geleneği 60, 65 dönüme çıkararak bu 
işi hallettik diye ilân etmeğe müsait değildir. Bu 
tasarıyı böyle bıraksaydık ne olurdu Sadece bir 
demogoji kanunu çıkarmış olurduk, bir hava 
yaratırdık, kuraklığın pençesinde kıvranan za
vallı, muztarip, biçare kütleyi bir parça daha 
hayal ile yaşatırdık ve nihayet bir tasarının, 
tatbik kabiliyeti olmayan bir zirai reform tasla-
ğmm manevi mesuliyetini üzerimize almış olur-
duk. 

işte altma büyük bir imanla imzamızı koy
duğumuz bu takrir böyle bir duruma düşmemek 
içindir. Bu aynı zamanda inkılâbımızın iste
diği bir vazifedir, bir memleket ödevidir. Çün
kü bu kanunun tatbikatı başladığı zaman bir ne
ticeye varmak için yurdu gezersiniz, muhtelif 
yerlerde toprak yoktur, toprak yoktur, toprak 
yoktur... durumiyle karşılaşırız. Biz mutlaka 
orta işletmeye 2 bin, 3 bin dönüm bırakmak için 
bağlanmamalıyız. Tarrm Bakanlığının bir içti
mai adalet sistemi tatbik etmesini istiyoruz. 
Çünkü memleketin jeolojik durumuna bir bakın. 
Memleketin yalnız yüz ölçüsünü düşünmeyin. 
Türkiye'nin kabartma haritasına bakınız. Dağ 
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lan bir yana bıraktıktan sonra ziraate elverişli 
yerler meydana çıkar. Tasarıyı Meclise getiren
ler bu işin içinde çalışmış, yetişmiş mevzuu bi
len insanlardır. Düşünmüşler taşınmışlar, ça
lışmışlar ve haklı olarak gelmişlerdir. Fakat bu 
tasarının fikir itibariyle neticesi bir birini tu-
mıyor. Madem ki, memlekette tevzi edilecek top
rak yoktur deniliyor, bu ne demektir? Şu halde 
zirai reform nasıl yapılabilir. Bu ne demek. Biz 
haysiyetli adamlarız ne kendimizi ne de başka-* 
larmı hayale vakfedemeyiz. Ne yapmalıyız? 
Ziraat Bakanlığına bu yeni madde ile salâhiyet 
veririz. Arkadaşlar, memleketin menfaati icabe-
diyorsa ve imkân varsa Ziraat Bakanı orta iş
letmeyi tahakkuk ettirir. Orta ziraat müstefit 
olur. Fakat arkadaşlanm, gelsinler ve söylesin
ler, beni cerhetsinler ve benim vicdani kanaa
tim tekevvün etsin, başka türlü tekevvün etmez 
arkadaşlar. 

A. MENDERES (Aydın) — Arkadaşlar, 
işittik ve gördük ki bu kanunun belkemiği olan 
hükümleri muhtevi maddenin değiştirilmesini 
hedef tutan bir takrir eldenele dolaştırılmış, 
birçok arkadaşlara imza ettirilmiş ve toplanan 
imza sayısı da karar ekseriyetini fazlasiyle geç
miş bulunuyor. Rivayete göre bu suretle bahis 
mevzuu olan maddenin şekli burada müzakere 
olunmadan katiyetle belirmiş bulunmaktadır. 
O halde şimdiki maruzatımın bu belirmiş olan 
neticeye müessir olacağı düşünülemez. Söz al
maktan asıl maksadım bu derece mühim bir ka
nunun en mühim bir hükmünün millet kürsü
sünde açık odarak konuşulup tartışması yapıl
madan Meclisten geçirilmek istenmesi vakası 
üzerinde biraz durmaktır. 

Gerçekten bu takririn bir neticesi de ihtiva 
ettiği önemli hükümlerin lehte, aleyhte müzake
re yapılmadan mucip sebeplerle huzurunuzda 
ve herkesin önünde incelenip inandırıcı netice
ler belirmeden kabulünü bir emrivaki haline ge
tirmek Olacaktır. 

Arkadaşlar, çokluğun imzasını taşıyan bir 
takririn aleyhinde konuşmak mecburiyetinde 
kalan arkadaşınızın nazik ve müşkül durumunu 
takdir buyuracağınızı ve beni dinlemek lûtfunu 
esirgemiyeceğinizi ümit etmekten cesaret ala
rak konuşmaktayım. Arkadaşlar, tasarı her ka
nun tasarısı gibi Komisyona gitmiş ve oradan 
huzurunuza getirilmiş ve normal olarak müza
keresi yapılmakta bulunmuş iken ansızın bir 
takrir ortaya çıkmıştır. Takriri imzalıyan arka-
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daşlanmızın iyi niyetle hareket etmiş oldukla
rına en küçük şüphem yoktur. Bu vazifeyi üze
rine alan müteşebbis bazı arkadaşlar bütün mil
letvekili arkadaşlara ayrı ayrı başvurmuşlar, 
Partinin, Hükümetin arzularının bu yolda ol
duğu ifade olunmuş, ilk defasında imzadan im
tina eden bazı arkadaşlarımıza ikinci ve üçün
cü defa bile müracaat olunmuştur. İşin asıl 
dikkati çeken tarafı da Hükümet âzalarının ve 
Komisyonda çalışıp bu takrirdeki hükümlerin 
tamamen aleyhinde söz söylemiş ve reylerini 
kullanmış bazı arkadaşlarımızın da maalesef 
bu takrire imzalarını koymuş olmalarıdır. Bu 
takrir hâdisesini ben Devletimizin esas kurulu
şuna temel olan prensiplere ve Anayasanın es
prisine uygun görmemekteyim. Anayasamızın 
tamamen demokratik fikir ve kanaatların mah
sulü olduğunda şüphe yoktur. Demokrasinin 
varolabilmesi ise herşeyden önce millî hâkimiye-

• tin Millet Meclisinde tam olarak tecellisine ve 
bunun için de müzakerelere en geniş yer ve im
kân verilmesine bağlıdır. Yüksek Meclisinizde 
kanunların iki defa müzakereye tâbi tutulmala
rı da tartışma imkânlarını mümkün olduğu ka
dar geniş bulundurmağa matuf tedbirlerdendir. 

Halbuki bu takrir kanunun en mühim mad
desinin müzakeresini lüzumsuz ve neticesiz hale 
koymuştur. 

Bu hareketin sebeplerine gelince; ilk hatıra 
gelen sebep, takririn ihtiva ettiği hükümlerin, 
Meclisin normal ve serbest müzakeresine arzo-
lunduğu takdirde, kabul olunmasının .şüpheli 
görülmesi olabilir. 

Eğer böyleyse Yüksek Mecliste açık ve geniş 
müzakerenin faydası ve lüzumu hakkında ve bu 
yolla varılacak neticelerin memleket için daima 
hayırlı olacağında tereddüdümüz var demektir. 
Gerçekten çok imzalı takrir, Mecliste müzake
reyi önlemeği intaç eder bir harekettir. Ancak 
bu suretle elde edilecek netice, çokluğa dayanı
larak, mesele etrafında fikir ve görüşleri bulu
nan bir kısım arkadaşları, neticesiz kalacağı 
önceden katiyetle malûm bir konuşmadan vaz 
geçmek durumunda bırakmak, kısacası, sustur
mak bahasına elde edilmiş olacağmı unutmamak 
icabeder. Demek oluyor ki, Yüksek Mecliste 
kısa bir zamandır gelişmekte olan açık tartışma
nın, hiç değilse bu kanun için, mahzurlu olaca
ğı mütalâa edilmiş bulunmaktadır. Onun için bu 
hareketin, halkımızın isteğine ve memleket men-
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faatlarına uygun olarak geliştirmekte bulundu
ğumuza şüphe caiz olmayan geniş ve açık konuş
ma hamlesinin hızım kesmek mânasına da alına-
bilecği gözden uzak tutulmamalıdır. Gerek Hükü
met tasarısı, gerekse Başbakanın A dan Z ye 
kadar mutabık bulunduğunu Hükümet namma 
ifade eylediği komisyon metninin hükümleri ile 
bu takrirdeki hükümler arasında çok esaslı fark 
vardır. Onun için Hükümetin tamamen mutabık 
bulunduğu komisyon metninden ayrılarak bu de
rece esaslı bir değişiklik yapılmasının istenme
sinde, kanunun şimdiye kadar olan müzakerele
rinde ileri sürülen bazı mütalâaların aksi tesir 
doğurduğunu kabul etmek zarureti hasıl olur. 

Takririn nasıl hazırlandığı meselesine gelin
ce; 

Hükümetin komisyonla mutabık bulunduğu 
metin müzakereye esas bulunduğundan bu takri
rin Hükümet tarafından tahrik olunmadığını ka
bul etmek gayet mantikî olurdu. 

Fakat vakıa böyle değildir. Bu takrir ken
diliğinden çıkmış değil. Hükümetin arzusu ile 
vücut bulmuştur. O halde, 15 senedir hazırlan
dığı anlatılan bu kanun etrafında Hükümetin kı
sa zaman içinde sık sık fikir değiştirdiğini görü
yoruz demektir. Çünkü yukarıda işaret ettiğim 
gibi Hükümetin Meclise sevkettiği tasarıdaki hü
kümler başka, yine Hükümetin komisyonla mu
tabık kaldığı hükümler başka; şimdi bu takriri 
ile ileri sürülmekte olan hükümler ise bambaş
kadır. 

Bundan anlaşılan, toprak kanununun ana hü
kümleri üzerinde Hükümetin sarih ve kati kana-
atlar taşımamakta olmasıdır. Bütün memleketin 
genişliğine, derinliğine bu derece alâkalı bulun
duğu bir kanunun en mühim hükümleri üzerin
de Hükümetin haftadan haftaya değişen kanaat-
lara göre ve hele son takrir münasebetiyle be
liren mahiyetteki tasarrufları gönül ferahlığı ve
ren bir hal değildir. Bunların tekrarı ve usul-
leşmesi ise Anayasanın mâna ve ruhunu rencide 
eder. Hele tek parti olarak kaldığımız müddet
çe bu hal daha mahzurlu sayfalar gösterebilir. 
Gerçi teşrii hayatımızda üzerinde müzakere lü
zumsuz görülecek açıklıktaki meselelerde, çok 
nadir dahi olsa takrirler hazırlandığı vakidir. 
Fakat mesele gerek komisyonda aylarca süren 
müzakeresinde, gerek huzurunuzla goniş tartış
malara ve incelemelere mevzu teşkil etmiş obua
sı itibariyi memleketin ziraî ve iktisadi gelişme* 
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sinde müspet menfi son derece önemli tesirleri 
olacağı gereği gibi kavranmış olan bir kanuna 
taallûk edince bunun, böyle bir hareketin mana
sı cidden düşündürücüdür. 

Takririn muhtevasına gelince; bu takrir ki
racılık ve ortakçılıkla işletilen değil, genişliği 
50 dönümden fazla olan arazinin sahipleri tara
fından düzenli ve teknik işletiliyor olmasına da 
bakılmaksızın 50 dönümden fazla olan kısmının 
kamulaştırılabileceği hükmünü taşımaktadır. Yi
ne bu takrire göre, Türkiye'de bütün arazi 
mülklerinin 50 dönümden fazla olan kısımlarının 
kamulaştırılabilmesi için ortaya konulan tek kri-
teryumda arazinin işlenmesinde çalıştırılan ame
lenin yerli olup olmamasıdır. Biri iki yüz dö
nümlük ve hatta daha küçük ziraatte bile amele 
çalıştırmak zarureti vardır. 100 dönümlük kü
çük işletmelerde bile ara sıra yerli amele çalışı
yorsa bunların fazlası kamulaştırılabilecektir de
mek oluyor. 

Arkadaşlar, toprak ya kiraya verilerek veya 
ortakçılık suretiyle veyahutta doğrudan doğruya 
sahibi tarafından işletilir. Bunların dışında bir 
de çok küçük işletmelerde sahibi tarafından ve 
bizzat işletme şekli de vardır. Bu takririn ana 
hedefi kiracılık veya ortakçılıkla işletilen bütün 
işletmeleri tasfiye olduğu kadar, düzenli ve sü
rekli işletiliyor dahi olsa genişliği 50 dönümden 
fazla olan ve sahipleri tarafından, bizzat değil 
kısmen dahi olsa amele çalıştırmak yoliyle işleti
len bütün küçük işletmeleri dahi tasfiye etmektir. 
Bütün dünyada orta ve hattâ büyük işletmeler 
yer verilip yaşatılırken bizzat işletilemiyor. Ne 
şüphe birçok küçük işletmelerin bile tasfiyesine 
kalkışmak bütün Türkiye topraklarının sahipleri 
tarafından bizzat işletilebilecek 50 dönüm civa
rında küçük küçük parçalara dağıtılmasını he
def tutmak demektir. Topraksız çiftçiyi toprak 
sahibi yapmak amacmın bizi, istihsalimizi, zirai 
kalkınmamızı ve mülkiyet nizamımızı bu derece 
menfi tesirler altında bırakacak hadlere kadar 
gitmeğe zorladığını iddia etmeğe ölçü ve bilgi 
müsaade etmez. Yüzbinlerce dönümlük büyük 
arazi mülklerinin tazyik edici varlıklarından 
bahsedenler, feodal devir bakayası toprak mülki
yet rejiminin mahzurlarını sayıp dökenler, gö
rülüyor ki, hakikatte hedeflerinin hudutlarını 
kat kat aşarak, ve başka memleketlerde kabul 
edilen reform ölçülerini de tanımıyarak Türkiye 
jtopraklarmın 50 şer, 100 er dönümlük müsavi 
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'parçalara dağıtılmasını arzu etmektedir. Top
rak reformunda bu hadlere kadar gitmenin lü
zum ve zaruretini isbat şöyle dursun orta işlet-
Imenin tasfiyesi ve ortadan kaldırılması icabet-
tiği hakkında dahi inandırıcı bir tek delil ve mu
cip sebep henüz ileri sürülmüş değildir. 

Mevzuu aydınlatmak maksadıyla takriben 
on sene evvel Dahiliye Vekâletince tanzim edi
lip, Partiye sunulmuş olan îskân Toprak Kanu
nu tasarısının umumî mütalâa kısmından bazı 
parçalar alacağım. Bu vesikada, toprak re
formlarının siyasi hedeflerini belirten satırlar 
aynen söylediler: «Balkan ve Baltık memleketle
rinde umumî harpten sonra tatbik edilen toprak 
reformlarında büyük arazi sahibi gayri millî un
surlara karşı gayet şiddetli hareket olunmuştu. 
Çekoslavakya 'da, Romanya 'da, Yugoslavya 'da 
Alman olan büyüt arazi sahiplerinin toprakları 
bedelsiz alınmış köylüye tevzi edilmişti. Aynı 
akibete yene Çekoslavakya'da, Romanya'da, Yu
goslavya'da, Macarlar, Litvanya'da, Lehistan'
da, Besarabya'da Ruslar-mâruz kaldılar. Hatta 
Lehistan'da arazi sahibi Rusların ve Almanla
rın ellerinde ve yalnız toprakları değil ev hay
vanlarına varıneıya kadar bütün İstihsal vası
taları istirdat edildi. Bütün bu hareketler
den maksat millî hudutlar dâhilinde gayrimillî 
janasırm iktisadi varlıklarını yıkarak bunların 
ileride vâki olabilecek herhangi bir millî iddia
larının kökünü önceden temizlemekti. Binaen
aleyh bu misaller ve şarktaki irtica cereyanın 
aldığı menfi istikamet karşısında bizim de isyan 
sahalarında toprak sahiplerine karşı pasif kal-
makhğımız doğru olmasa gerektir. Orta ve 
Garbi Anadoluda böyle siyasi bir endişe olma
dığından buralarda tatbik olunacak reformu 
şarktakinden farklı olarak iktisadi bakımdan 
mütalâa etmek mümkündür. 

Şark isyanı üzerine bu mmtakadaki derebey
liğin tasfiyesi için yapılan 1505 sayılı kanunun 
âsi derebeyinin ellerinden arazisinin ancak 2 
bin dönümden fazlasını kamulaştırdığını görü
yoruz. Hatta bizzat Sayın Hatipoğlu tarafın
dan «Orta ve Büyük işletmeyi kaldırıyor, arazi
yi gelişigüzel parçalıyoruz » diye şikâyet olunan 
sözü geçen Işkân Toprak Kanunu tasarısının ka-
mulaşmağa dâhil olan hükümlerinde 200 dönüm
den aşağı arazinin kamulaştırılamıyacağı ve Ve
killer Heyeti karariyle düzenli ve teknik olarak 
İşletmekte olan 10 bin dönüme kadar genişlikte 
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bulunanları bile kamulaştırma dışında bırakıla
cağı yazılıdır. Görülüyor ki, yerli amele kul
landık diye fazlası kamulaştırılarak sahibinin 
elinde yalnız elli dönüm bırakan bu takririn hü
kümleri gerek 1505 sayılı isyan ve derebeyliği 
tasfiye eden kanun gerekse on sene evvel tan
zim olunan ve çok şiddetli olduğu daima hatır
lanmakta bulunan îskân Toprak Kanunu tasa
rısının ihtiva ettiği hükümlerden, hiç lüzum ol
madığı halde, çok daha şedittir. 

Arkadaşlar; evvelce söylediğim gibi çalıştı
rılan amele yerli midir, geçici midir? îşte tak
rirde kamulaştırma salâhiyetinin tek kıstası ve 
mihveri budur. Bir işletmede zaman zaman 
amele civardan ve yakında bulunabileceği gibi 
uzaktan gelen ameleler de çalıştırabilir; veyahut 
bir işletmede aynı zamanda hem uzaktan, hem 
de yakından gelmiş amele çalışabilir. Aynı yıl 
içinde bir işletmeye faraza beş yüz yevmiye ya
kından bin beş yüz yevmiye de uzaktan gelen 
amele işlemiştir. Bu işletme yerli amele ile mi 
yoksa geçici amele ile mi ! işletiliyor, denecek
tir? Bu çok mühimdir. Çünkü,buna göre o iş
letmenin sahibinin arazisi ya kalacak veyahut 
'da 50 dönüme kadar elinden alınacaktır. Sonra 
ameleye yerli veya geçici demek için de bir 
ölçü yoktur. 

Bütün bu hususların takdiri Tarım Bakan
lığına bırakılmaktadır. Mülkiyetin nezini mu
cip kriteryumlarm adeta hiç yok denecek ka
dar seyyal ve ele avuca alınmaz şekilde olması, 
toprak mülkiyetinde en küçük emniyete dahi yer 
bırakmıyacak bir âmil olarak sermayeyi, bilgiyi, 
teşebbüsü topraktan derhal uzaklaştıracak yal
nız kendi yiyeceğini bizzat çalışmak suretiyle 
topraktan çıkarmak durumunda olan çiftçilere 
ancak nisbî bir ehemniyet bırakacaktır, ölçü ve 
kriteryum dahi olmaksızın çok küçük miktarlara 
kadar arazi mülkleri üzerinde Tarım Bakanlığın
ca bu derecelerde tasarruf edebilmek salâhiyeti 
vermek ve buna karşı yurddaşı adlî ve kazai 
teminattan bile mahrum bırakmak hukuk esa-
satı ile, hukuku devlet mefhumu ile asla telif 
olunmıyaeak bir zihniyetin ifadesi olur. 

Denilecek ki, Tarım Bakanlığı bu salâhiyet
lerini bütün arazi mülklerinin yüz dönüme ve
ya elli dönüme indirilmesi şeklinde istimal etmi-
yecektir. Tatbikatta küçük arazi ve hattâ belki 
bir kısım orta arazi bile Tarım Bakanlığınca ka
mulaştırma dışında bırakılabilir. Hayır arkadaş--
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lar, kamulaştırma dışında bırakılacak arazi na
sıl arazi ise bunu koyacağınız kıstaslarla siz tâyin 
edersiniz. Bu kıstasların iyi tatbik edilmemesi ha
linde de yurttaş hakkını mahkemelerde arayabil-
meiidir. Diğer taraftan kullanamıyacağı salâ
hiyeti Tarım Bakanlığına vermek suretiyle top
rak mülkiyetinin büyük bir kısmını daimî kamu
laştırma tehdidi altında bırakmaya neden lüzum 
görülüyor? 50 dönümden fazla arazi sahibi her 
yurddaş, hiç değişe nazarî olarak bundan sonra 
Tarım Bakanlığına vereceğimiz bu salâhiyetin 
tehdidi altında yaşıyacaktır demektir. 

Memleketin idaresinde yüzbinleri geçen yurt-
daşlar üzerinde mal ve mülklerine taalluk eden 
bir nevi endişe idame etmeyi icabettirecek bir 
durum ne için ihdas ediliyor? 

Diğer taraftan kamulaştırılıp kamulaştırıl-
maması sadece Ziraat Vekâletinin eline ve iste
ğine kalmış olan mülkler üzerinde ve böyle bir 
mülkiyet rejimi altında ziraatin gelişmesine ve 
kalkınmasına nasıl imkân görülebilir? Binana-
leyh bu takrir aynen kabul olunduğu takdirde 
biraz önce söylediğim tipteki orta işletmeler de
ğil ; küçük -işletmelerin birçoğu dahi kendilerini 
tam bir emniyetsizlik için hissedeceklerdir. Dün
yanın her tarafında yer verilen orta işletmeyi 
memleketimizde bir kalemde ortadan kaldırmayı 
gerektiren sebeplerin neler olduğunu müzakere 
etmek ve öğrenmek imkân ve alanı bu takrirle 
maalesef ne kadar daralmış bulunuyor. 

Arkadaşlar; bu kanunun gerek komisyonda, 
gerekse yüksek huzurunuzda yapılan müzakere
lerinde çok heyecanlı sözler söylendi. Hakika
ten toprak reformlarında iktisadi icapları bir ta
rafa bırakarak ve işi münhasıran politika cep
hesinden ve bir içtimai adalet konusu olarak al
mak ve binaenaleyh müfrit hadlere kadar git
mek taraflısı olanlar bulunduğu gibi, iktisadi, 
ve zirai gerçekleri ön plâna alarak meselenin se
rin kanla mütâlâa edilmesi ve mutedil ölçülerin 
ve barışık tedbirlerin taraflısı olanlar da var
dır. Kabul *tmek lâzımdır ki şiddetli tedbirlere 
ve müfrit hadlere kadar gitmek taraflısı olan
ların durumları kolaydır ve ne derlerse desin
ler birçoklarına karşı büyük kütlenin menfaat
lerini koruyor görünmek mazhariyetindedirler. 

Asıl zor olan, toprakla alâkalı zümrelerin 
menfaatleri bakımından değil, meselenin ger
çeklere dayanılarak ve memleketin umumî nizam 
,ve menfaati ve kalkınmâsi bakımından mütalâa-
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sına taraftar olanların durumudur. Bu yol
daki mütalâalar, derhal, topraksızlara toprak 
verilmesini istememek, 'birkaç bin mülk sahibi
nin menfaati için milyonlarca serfi topraktan 
mahrum bırakmakta devama taraftar olmak 
mânasına alınarak karşılanmıya çok müsaittir. 
Sözlerime son vermeden önce şiddetli bir ifrata 
varan ölçülere ve tedbirlere gidilmesini isteyen
lerin dayandıkları bazı mütalâaları kısaca ele 
almak istiyorum. 

Arkadaşlar, evvelce söylediğim gibi, derhal 
söylemeliyim ki, esas itibariyle Toprak Kanu
nuna muarız bir arkadaşınız asla değilim. Fa
kat topraksız çiftçiyi topraklandırma dâvasında 
kamulaştırmayı elli dönüme kadar indiren çok 
müfrit tedbirlerin aleyhtarıyım. Bir taraftan 
çiftçiyi toprak sahibi yapmak, diğer taraftan 
zaruret olmadıkça istihsal düzenini bozmamak, 
hele memleketimizde çok mümkündür ve Komis
yonca hazırlanan metin maksadı temine kâfidir 
kanaatindeyim. Komisyonca hazırlanan metin
de olduğu gibi, büyük arazi mülklerinin 2000 
dönüme kadar tamamen parçalanmasına; 2000 
dönümden aşağı olanlardan ortakçılık veya ki
racılıkla işletilenlerin ve hattâ sahibi tarafın
dan işletiliyor olsa dahi içinde yerleşmişe amele 
bulunanların 500 dönüme kadar kamulaştırılma
sı kabul edilince esasen Türkiye'de çok hâkim 
olan küçük toprak mülkiyeti tamamen hâkim 
bir duruma geçecek ve büyük ve orta mülk he
men tamamen denecek derecede ortadan kalk
mış olacaktır. Bu itibarla son hazırlanan tak
riri maksadı çok aşan ve zararlı olmak sahası
na giren bir ifratta görmekteyim. 

Konuyu aydınlatmak için bir dakika müsaa
denizi istirham edeceğim. Toprak reformları
nın başta gelen sebeplerinden birisi büyük ara
zi mülklerinin çok belirgin ve hâkim bir durum
da bulunmasıdır. Rakamlar gösteriyor ki, Tür
kiye'de büyük arazi mülkleri, bir kısım arka
daşlarımızın zannettikleri nispette ve ölçüde de
ğildir. Bugün Türkiye'de 150 milyon dönüm
lük küçük toprak mülkiyetine karşı büyük ve 
orta mülkiyet 20 milyon dönümü biraz aşmak
tadır. Bu iki rakam arasındaki nispet aşağı yu
karı % 15 tir. Komisyonca kabul olunan hüküm
lerin katiyeti farzolunursa küçük mülkler le
hine mühim bir artış daha olacak ve aradaki 
nispet reformlar yapmış memleketlerdeki duruma 
kısaca bir göz atarsak göreceğiz ki; Almanya'da 
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bütün ziraat sahasının % 38 i büyük arazi mül
kiyeti! % 27 si büyük köylü mülkiyeti, |% 31 i 
küçük köylü mülkiyeti ve % 3 e yakın bir miktarı 
da cüce mülkiyetidir. 

İngiltere'de ise, ziraatte kullanılan toprakla
rın % 55 i büyük arazi mülkiyetidir. Macaris
tan'da bu nispet % 40 geçmektedir. 

Görülüyor ki, memleketimiz orta ve büyük 
arazi mülkleri ile küçük arazi mülkleri arasında
ki nisıpet bakımından bugün yapılması derpiş edi
len reformdan evvel dahî |% 100 müsait bir du
rumdadır. 

Küçük ve orta arazi mülkiyeti konuşmaları, 
tabiatiyle küçük ve orta işletme münakaşa ve mu
kayeselerini tahrik ediyor. Geçen celselerde ko
nuşan arkadaşlardan bazıları bu münakaşalara 
dokundular. Filhakika bir memlekette zirai re
form ve kalkınma dâvasa ele alınırda büyük, orta 
ve küçük işletme münakaşalarına dokunulmasın 
olmaz. Bu arkadaşlarımız orta ve küçük işletme
lerin hangisinin üstün olduğu meselesinin henüz 
halledilmemiş olduğunu ve Türkiye'mizde kü
çük işletme esasının hâkim olması lüzumunu be
lirttiler. Yukarıdaki rakam ve nispetlerin de 
açıkça söylediği gibi, Türkiye'de küçük işletme 
tamamen hâkim nispettedir. Onun için bizi bu 
yönden zorlayan sebepler mevcut değildir. Büyük, 
orta ve küçük işletme münakaşaları istihsali art
tırma bakımından ele alınınca dünya pazarlarını 
doyuran ve fiyatları asgariye düşüren memleket
ler bu imkânlarını büyük ve toptan istihsalde ve 
bu yolda maliyetleri' düşürmekle elde etmekte ol
dukları görülür. 

Son zamanlarda makine kuvvetinin, ziraate 
bu dedece geniş tatbiki ziraati âdeta sanayileştir-
miş, zirai istihsal metodlarını külliyen değiştirmiş 
ve binnetice arazi mülklerini genişliği ve küçük 
büyük işletmeler hakkında yakm zamanlara ka
dar revaçta bulunan ve daha ziyade bazı memle
ketlerdeki siyasi! ve içtimai cereyanların bir neti
cesi olarak görülen fikir ve kanaatleri kökünden 
sarsmakta bulunmuştur. 

Zirai reform adı altında daha çok uzun yıllar 
zatî, istihsal devrinde kalmaya mahkûm ve hep 
birbirine benzer basmakalıp işletme şekilleriyle 
toprağı dağıtıp parçalamak dünyanın dün git
mekte olduğu ve bugün terkedilmek üzere bulu
nan bir yolda yürümeye başlamak olacaktır. Kü
çük işletmeleri yer yer birleştirmek suretiyle is> 



tihsaH.kollektiflegtirmek ve bu y^ldâaıorta ve bü- ' 
yük işletmelerin faydalarım elde e?fcmek dahi-
farzdır. . • ". 

Bunun memleket ölçüsfcıde itaÖDİkmin takat 
ve kabiliyetimizi ne kadar aşan bîr Ktuazaanı 
dâva olduğu meydanda işe de hiç değilse.Bir 
köşeden bunun tecrübesine: başlamak dahi bir 
kârdır. Hal böyle olunca sermâye plasmanına^ 
makine tatbikatına mani bulunan şahsi teşeb
büsün >topı ak sahasından tamamen uzaMa^ması-
na müntehi olan bir yolun takibinden çekinmek 
gerektir/ 

Toprak Kanunu münasebetiyle uzun" boylu 
konuşulan mevzular araâında serf ve ziraat ame
lesi mesilesi de vardır. Bu arada denildi ki, | 
Türkiye'de 6 milyon seri durumunda. toprak- ; 
sızlar vardır. Yine denildi ki, bunlara karşı iar ! 
kaç bin büyük mülk sahibinin menfaatleri bahis. i 
mevzuudur. Meselâ böyle olsaydı r ve dâva bir \ 
kaç biri kişinin elinden topraklarını alıp dağıt- ; 
mak kadar basit olsaydı, denecek bir şey kal- ' 
mazdı. Bir defa, Türkiye'de.6 milyon serfin 
mevcudiyetinden balısetmek dünyaya karşı mem- \ 
leketimizi kötü duruma düşürmek olur. Hakikat ] 

böyle, değildir. Türkiye'mde nei. serf vardır, ne de 
servaj. Topraksız çiftçi sayılı da iddia edilmek 
istenilen rakamların çok dunundadır. Bunların. ; 
top ak sahibi kılınması - her zaman mümkün ve 
bunun için hiç. de ileri sürülen yıkıcı r̂e dağı
tıcı tedbirlere ihtiyaç yoktur. Köyde oturup ta 
toprağı olmıyana seri denilmez. iKaşabada ve . 
şehirde oturup da satacak veya kiralayacak el 
emöğinden başka hiç bir şeyi, hattâ başını so
kacak bir kulübesi dahi olmıyanlar esir denile-
miyeeeğt gibi... Eğer köyde oturup da toprağı 
hulunmıyanlara veya ziraat ameleliği yapanlara 
serf denilseydi medeni âlemin' hattâ defalarla 
toprak reformu geçirmiş memleketlerinde ve kö
şelerinde kafile kafile milyonlar ve nıilyonlarca- \ 
serf in hâlâ mevcut olduğunu da* iddia etme;k;ka-
bil olurdu. Medeni âlemin her köşesinde a-mele-
lik bütün istihsal sahalarında yaygın ve vâki 
lolduğu gibi, ziraat sahasında da ziraat amele
liği yine dünyanın her yerinde geniş ölçüde 
görülmektedir, ikinci dünya harbinden evvele 
«it hesaplara göre Orta Anadoiuda kendi top
rağı üzerinde ve ailesiyle çalışmak .esasına göre 
kurulu kü^ük ve zati işletmeleri nüfus başına; 
kendi iş t ikak ettikleri buğday hariç, yılda 
10 * 15 liya getârmek;te idi. fâne JDÇIJ b e ^ J a ^ a 
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gsre İşendi mülkünde çalışan böyle bir işletme 
iS&jjöÜaale eiradmın yevmiyeleri 40 - 50 kuruşa 
büe ^eton*3iQrdü. Amele ile bunlaran arasmdâ 
Mrls, aranaeaksa ekseriya bu amelenin lehinevİe-
eedü^eder. 

Hülâsa, bahis mevzuu olan takririn tertip 
tasanı demokratik esaslarımıza uygun götme-
#«Jfcte ve âaftairi mflhtevası itibariyle zararlı 
bidmaİE^im, Bundan bajka^top'ak reform* 
-olarak tataejEtğımız adımtorm heyecan Ve -hisse 
kapilaraık değil, yurdnmuznn gerçeklerinin iyi r -
ce oleüJüp ta-rtelmasiyle varılacak neticelere gö- ^ 
r e hesaplanması ve kanunen ileriye 'bakan ve " ^ 
ziraatle iktisadın ileriye doğru genişlemelerini 
hegaba katan ?bir görüşe sahip olması lüzumuna • 
kani bulunmaktayım. 

En nihayet-^muhterem arkadaşlar-, bütün bu 
sözlerimle ve evvelce de ileriye sürdüğüm fikir
lerimle beni Toprak -Kanunu aleyhinde bir ar- • 
kadaş olarak tanımanıza da imkân görmemekle 
müsterihim. ^Çünkü evvelce.Hükümetin de ta
mamen birleşmiş olduğu Toprak Kanunu Ko
misyonunun hazırladığı metnin gayet eh emmi-; 
yetsizjbir .iarkla taraftarı ve "müdafii bulundu
ğumu da defalarla ifade etmiş bulunuyorum. 

B A Ş K i ^ — Arkadaşlar soz alan daha on 
kişi var. .Arzu ederseniz müzakereye devam ede-, 

A. R. TARHAN (İstanbul) ' _ Müsaade eder
deniz usule dair bir iki söz söyliyeeeğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
A. R. TARHAN (istanbul) — Efendim;.. 

şimdi kürsüden inen arkadaşımızın okudukları. -
mütalâaları ben de dikkatle _ dinledim. Bunun 
bir esas kısmı, bir de politik mukaddeme kısmı . 
vardır. - Bu mttkaddemede de, takririn' hazır
lanma tarzına çok esaslı surette dokunuluyor ve 
hattâ demeçlerinin sonunda takririn demokrasi 
'esaslarına mugayir olduğunu ifade ettiler. 3 u 
takriri imza edenlerden birisiyim. Kendileri, 
burada konuşmağı tahdid veya takyid edeıcekşe-
küde bir takrir imzalanmış olduğunu da ifade 
bettiler. Burada konuştukları zaman okudukları 
şey İJelki içtüzüğün zikrettiği süreyi de geç
miştir. J?e kadar sükûn ile dinlediğimizi hepimiz 
gördük. Kürsüde konuşma hürriyetinin ne ka
dar .«eın>surette tatbik edildiği, 320 arkadaşın 
sabırlaVdâölemekliğinıizle de sabit olmuştur. İFa- _. 
kat vliürriyıet yalınız bu kürsüde konuşmaktan „ 

* 
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ibaret eteğedir. Bir de düşünme hürriyeti var^ 
jdır, danışma hürriyeti vardır, düşündüğünü 
yazma hürriyeti vardır. Bu hürriyeti hasıl im
kânsız bırakmak istiyorlar? Hiç kimsenin bu 
hürriyeti kayıt, altına almağa hakkı yoktur. 
(Sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, hakkım olmıyarak, 
hürriyeti münakaşayı cidden istediğinizi tebarüz 
ettirmek kastiyle vazifemi tecavüz ederek ni
zamname haricinde fazla söz okutmaya mü
saade ettiğimden dolayı beni reislikten af bu
yurmanızı rica ederim. (Hayır hayır sesleri). 

(Devam edelim, gürültüler, başka reis gel
sin, Büyük Reis gelsin sesleri). 

(Şiddetli ve sürekli alkışlarla Başkan Abdül-
halik Renda kürsüye geldi.) 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, daha 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 arkadaş söz. al
mıştır. İsterseniz şimdi bu arkadaşlara söz ve
rip müzakerelerimizi devam ettiririz, arzu bu
yurursanız yarın* saat 10 da toplanırız. (Devam, 
devam sesleri). s

 ı 

Ş. ÖRGEEVREN (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, usul hakkında söz istiyorum. Usul mesele
si dolayısiyle, hadis olmuş Türkiye Büyük Mil
let Meclisi''için- şayanı teessür olacak ve çiha-

»ntn dikkatini celbedecek mahiyetteki bu hâdise 
•üzerinde nizamramemize dayanan- mütalâatı 
usu-liyemi arzedeeeğim'. Lütfen söz veriniz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
S, ÖRGEEVREN (Devamla) — Bugün bir

kaç günlük aradan sonra konuşulmasına başla
nan Toprak Kanunu tasarısının 17 nci madde
sinin müzakeresi esnasında hadis olan vaziyet, 
Meclisimizden bütün üyelerinin, hükümlerine 
inkıyadı kendileri için şerefli bir vazife saydık
ları İçtüzük hükümleriyle alâkalı, usul mesele
siyle alâkalı^ bir durum yaratmıştır. 

Söylenen-söz yani Rana Bey arkadaşımız ta : 

rafından burada «öylenen söz, kendisinden ev
vel söz söyleyeıî arkadaşımız Adnan Menderes'in 
yazılı bir şey okumak suretiyle kanaatlarını ve 
düşüncelerini ifade etmeğe tevessül etmiş- bulun
masına ve onun da süresinin nizamnamede tas
rih edilen müddeti biraz tecavüz etmesinden do
layı Riyaset Makamının usulü müzakereye ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin İçtüzüğü hü
kümlerine riayetsizlik iddiasına mütaallik de
ğildir, Kasıt o idi Hij PİZ karşılıklı geniş bir 
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.hürriyet havası içinde Türk milletinin şerefine, 
* fjüyüklüğüriiEr yaraşan onun kutsal dokunulmaz 
hâkimiyetine istinat eden ve birbirini seven, sa
yan, tamamlayan bütünleyen Türk Milletinin 
mümessili olduğu büyük topluluğu ile birbiri
ni seven, sayan ve birbirini ikmal eden millet
vekilleri olarak birbirinin hürriyetine hürmet 
eden ve hattâ, Meclisimizin kendi içişlerini tan
zim için koyduğu usullerin haricinde olsa dahi, 
kendi işlerini nizamlamayı karar altına almış 
ve şekilleştirmiş İçtüzüğe riayet etme salâhiyeti
ni, riayet ananesini taşımış ve bunu teyit edici 
hareketler yapmrş ve daima kendi hareketleri
ne bunu hâkim kılmıştır. Bu suretle memleket 
nizamına tesir etmiş ve kendisinin de riayet et
tiği bu ananeye her zaman olduğu gibi bugün 
dahi münafi bir hareket tarzı ihtiyar etmiş ol
muyoruz. Binaenaleyh Yüksek Heyetiniz namı
na burada arzediyorum ki ortada bir usulsüzlük 
yoktur. Bunu Türk Milletinin ve cihan efkâ
rı umumiyesinin karşısında " hepiniz namına ar-
zetmeyi ve bunda bir usulsüzlük bulunmadığını 
Türk Milletinin büyük şerefinin tek vazifesi te
lâkki ediyorum. 

H. BAYÜR (Manisa) — Usule dair söz isti
yorum. 

. BAŞKAN — Söz hakkınız mahfuzdur. Dör
düncü olarak zatı âliniz geliyorsunuz. 

M. BİRSEL (İzmir) — Aziz arkadaşlar; çift
çiye toprak dağıtımı hakkındaki kanun tasarısı
nın memleket için tatbikatta en Önemli olacak 
maddelerinden birisini konuşuyoruz. Konu, top
raksız veya az topraklı ortakçılar, kiracılar ve 
tarım işçileri tarafından işlenmekte olan toprak
ların, o çiftçi -ve işçilere dağıtılmak üzere 15 nci 
maddedeki had kaydı aranmamak ve düzenli iş
leme şekli nazara alınmamak şartiyle kâmulaş-
tırılmasıdır. En aşağı elli dönüm olmak üzere 
39 ncu maddeye göre dağıtmaya esas tutulacak 
kendi seçtiği yerden üç misli sahibine bırakılır. 
Bu kaidenin uygulanmasında; kiracı, ortakçı 
ve işçiler tarafından işletilen topraklarda işlet
me şekilleri bakımından ne şekillerle karşılaşı
lacağı, üzerinde durulacak bir noktadır. Memle
ketin muhtelif taraflarında; toprağın vaziyeti, 
nüfusun kesafeti ve yılların gelenekleri; toprak 
işletmesinin muhtelif çeşitlerde şekil almalarında 
müessir olmuştur. Bunların muhtelif hususiyetler 

, arz eden ve belki bu hususiyetlere göre daha 
çok0çeşitlendirüebilecek olan, »şekillerinden bariz 
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ve önemli şekilleri' bir kaç küme içinde topla
mak mümkündür. •''.-••'• V: " l. 

Birinci kümeye, üzerinde köy teessüs eden 
ve tamamen ortakçı'tarafından işletilen arazi ' 
diyebiliriz. Burada arazi sahibi bizzat veya kâh
yası-vasıtasiyle hissesini alır ve çiftçilerin çalış
malarına ye hattâ orada yaşamalarına dilediği 
gibi müdahale eder. 

ikinci kümeyi; toprağm işlenmesi ile hiç alâ
kadar olmıyan ve çok defa toprağm bulunduğu 
yerden uzak şehirler ve kasabalarda oturan ve 
ancak topraksız çiftçi tarafından işlendiği zaman 
bir hak ve hisse almak üzere, toprağın bulundu
ğu yere giden arazi sahipleri diye vasiflandıra-
biliriz, 

Üçücü kümeyi de; şehir, kasaba ve hatta 
köylerde oturan, ve çalışması ile, sermayesi ile 
toprağına bağlı, geçimi ve hatta kendisinin i p 
ailesinin refahını o toprağm işlenmesinden bek-
leyen, çalışkan, orta varlıklı, oldukça bilgi 
sahibi, memleket ve Devlet idlerinde alâkalı ve 
hakikaten memleketini sven v diğer çiftçilere na
zaran bir az fazla ve herhalde elli dönümden faz
la toprağı olan ve bu toprağını da işin mahiyeti 
ve memlekette işçilik şeklinin zarureti yüzünden 
kısmen veya tamamen ortakçı veya işçi ile işle
ten ve çiftçi denilmesi lâzımgelen vatandaşlar 
kitlesi teşkil edebilir. 

Arkadaşlar;" herkesin bildiği ve doğruluğun
da hiç kimsenin tereddüt edemiyeeeği bir. gerçeği 
şöyle ifade etmeliyim: 

Türk millti ve onun hakikî ve tek mümessili' 
Büyük Millet Meclisi, Türk çiftçisini,' istihsal
de, hayatını tanzimde, devamlı bir şekilde işi
ni ve yuvasını korumada, başkalarının arzu ve 
iradesine tâbi bir halde bırakmamak ve her Türk 
çiftçisini, ailesiyle birlikte geçimlerini sağlaya
cak ve iş kuvvetlerini değerlendirecek ölçüde 
toprağa sahip kılmak, onları/ hayat seviyesi bu
günkünden çok üstün birer varlık, her birini 
kudret" sahibi birer iktisâdi v^rMc liâline getfr-
mek kararındadır., 

Büyük bir kismimn kazancı ve varlığı başka
sının arzu ve iradesine tâbi, varlıksız ve gelişme 
imkânları kapalı bir çiitçi kitlesi yerine, herbiri 
başlı başına birer iktisadi varlık Ve kazancı ken
di çaİışMsının tam mukabili olan, hayat sevi
yesi üstün, serbestçe gelişme foluna yönelmiş 
bir çiftçi kitlesr meydana' getirnieniri!niayati men
faatimiz olduğunu müdrik bulunuyoruz. 

1*45 6 lİ 
Nüfûsunun en büyük kısmı çiftçi olan 

ye/ %u ^tçüer in mahdud bir kısmının malik 
olduğu varlığa-değil, bütün çiftçi kitlesinin ay
rı ayrı birer değeri "olan varlıklarına istinat ek 
mekle, dünya camiasında milletler arasında zor
lu hayat savaşında daha kuvvetli adımlarla yü
rüyecek ve kendisine lâyık kudret ve medeniyet 
saflarında yerini sağlayacaktır; 

Bunlara içten inanmış birer insan olarak; top"-' 
raksız veya az topraklı çiftçiyi üzerinde çalış
tığı toprağa sahib kılmakta hiç tereddüdümüz 
yoktur, ve bu esastan* yürüyerek, 

1. — Sahipleri tarafından topraksız veya az 
topraklı çiftçilere kiralanan toprakların, 
V % —özerinde teessüs etmiş köyde oturan 
çiftçiler tarafından işletilen topraklârm, 

-• 3. — Sahibi çiftçi olmayıpta devamlı olarak" 
topraksız veya az topraklı çiftçiler tarafından 
işletilen toprakların, ; 

Sahiplerine bırakılmıyarak topraksız çiftçiye 
dağıtılmasını memleketin büyük ve ana menfea-
tine tamamen uygun görmemeğe imkân yoktur. 
Hayatını kazanmağı toprakta çalışmaktan başka 
yerde aramış olan bu topraklârm sahibi vatan
daşların da, Büyük Meclis tarafından münasip 
görülecek bedellerini alıp kendi seçtikleri hayat 
ve kazanç yolunda kullanmak şeklinde menfaat-
larını, memleketin ana menfaatiyle telif edici 
bir hareket olduğuna inanacaklarına eminim. 
Çiftçilik'yapamayan ve yapmayacak olan bu 
gibi vatandaşların elinde dağıtılacak toprağm 
üç misir genişliğinde toprağı bırakmakta , dahi 
belki o vatandaşın menfaati yoktur. İstemediği 
takdirde onun işleyemiyeceği bu toprağı da 
topraksız çiftçiye dağıtmak üzere almak imkânı 
sağlansa yerinde olur. * 

Bunların haricinde kalan ve yukarıda üçün
cü küme olarak toplu şekilde Vasıflandırmağa 
çalıştığını, çiftçilikle meşgul, geçimini ve refa-
hanr toprağından beHıyenp f akajHnemlekette ta* 
j ım işçiliğinin uzun yıllardanberi süren gelene
ğine uygun bir şekilde teessüs etmiş şekliyle kıs
men Veya tamamen ortakçı veya işçi çalıştırarak, 
toprağının başında çalışan vatandaşların vazi-
yetîneje, ayrı ve aşikâr bir hususiyet bulundu
ğunu^ belirtilmesini lüzumlu görürüm. 

Bunların da elinde elli dönümden az olmaV 
mak üzere dağıtılacak miktarı üç misli toprak 
bırakarak fazlasını ortakçı ve işçilere dağıtıl-
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masında.Hükümet ve komisyon ve takriri imza 
etmiş olan üç yüzden fazla arkadaş fayda gör-, 
müşlerdir. Bir bölgede bir çiftçinin ailesiyle 
(geçimini sağlıyacak, iş kuvvetlerini değerlendi
recek toprağın üç misli olarak çiftçi olan sahi
bine bırakılacak toprağı, az bir. ntöktâr toprak 
addetmemek lâzımdır. 

Yine muhakkaktır \i, elli dönümün takriben-
üçte biri olan 17 dönüm toprak memleketin he
men tamamına yakın bir çok yerlerinde 39 nen 
maddeye göre dağıtmağa esas tutulacak toprak 
miktarı addedilemiyecektir.» 
, Beş yüz dönüm had dâhilinde tesbit edilecek 

bu miktara göre, belki birçok, yerlerde bu vatan
daşlara (1500) dönüme kadar toprak bırakıla
caktır. Bu. toprağı da' arazi sahibi kendi seçe
cek ve ayıracaktır. Bu bakımdan umumiyetle ve 
sureti mütlakâda 50 dönümden fazlasının kamu-
lâştırıîâcâgı yolundaki bir iddiayı kabule imkân 
göremem. Bu kısım vatandaşların da, memle
ketin âna menfâati önünde, kendilerine fedâkâr
lık terettüp etse de, bunu seve seve yapacakları
nı hiç şüphesiz görürüm. Yalnız burada şunu 
belirtmek isterim: Toprak sahibiöe asgari hâüdin 
50 dönünv tesbit edilmiş olmasının, her bölgede 
töprâksiz çiftçiye dağıtılacak toprak haddinift 
teshirine kadar, memlekette çalışkan çiftçi ve 
50 dönümden fazla toprağa malik olan çiftçileri, 
toprağa tasarruflarında güvenlerini ve binnetiee, 
huzurlarını ihlâl edecek bir mahiyette görülebilen 
ceğihi düşünmek lazım olduğu kânââtındayim. 
Toprakta mülkiyet haddiniıî kâtı olarak belirtik 
meşinin emniyet ve'işine güvenme bakımından 
zaruri olduğunda kimsenin tereddüt edemiyece-
ği kanaâtmdâyım. 

Tasarruftaki emniyet ve güvenin, mânevi 
huzuru sağlamaktan başka, toprak işletmelerinin 
gelişmelerinde de çok müessir olduğunu dâ ka
bul zaruridir. * 

Bu arada hiç şüphesiz ve pek katî olarak ta-
rim işçileriyle işletilen orta arâii işletm^ierirtin 
vaziyetlerinin de uzun bir zaman belli edilmeme
si yüzünden gelişmelerinde ve hatta çalışmaların* 
dâ büyük arızalara mâruz kalabilecekleri de dü
şünülmelidir. Kamulaştırmaya başlama ve ka
mulaştırma işlerinin, memleketin hemen .her ta
rafında derhal ve birden yapılamıyacağı d« mu
hakkaktır. Bu işlere başlamanın; bile, istihsal\ 
ve"iş bakımından, uzun zamanlar sayılabilecek 
bir-zaman kadar, gecikmesi tabiîdir/ 
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Bu vaziyette bulunanların, durumlarını kati 

olarak bilememek yüzünden mâruz kalabilecek
leri maddî ve mânevi zararları önliyabilecek ted
birin alınması gerektir. '•. 

Âciz fikrimce bık tedbirler; 
1) Memleketin her bölgesinde toprak çeşit

lerine, göre, 39 ncu maddedeki esaslar dairesin
de dağıtılacak toprak haddini, kısa ve belirtili bir 
zamaMa tesbit ve ilân etmek; 

%) ihtilafsız bir şekilde sahip olduğu top
raklardan kendisine bırakılacak miktardan faz
lasının, kânunda yazılı bedel mukabilinde ve da-
ğüttlffliâk üzere kamulaştırılmasını istiyenlerin bu 
isteklerini yerine getirmek; 

3) 17 nci madde hükmüne tâbi tutulmıyarak 
16 î^ı madde hâkmünee düzenli işletme olarak 
kamuiaştırînadan hariç bırakılmasını istiyenle
rin vaziyetlerini inefeMyerek" bunların istekleri 
hakkında bir karar vermek. Bunların tatbikat sa
hal ıda sağlanması mümkün olacağı düşünüle
bilir ve' dermsyân edilebilir. Cumhuriyet Hü-
Manetiüin kanunun tatbikatında bu gibi mahzur
ları önleyici tedbirler alacağına içten inanırım! 

Aneak Devlet işlerinde bütün hüsnüniyetlere 
rağmen; ikinei ve üçüncü ellerde takdire dayana
cak tedbirlerde kaçınılması mümkün olmayan 
hataları daha evvelden önlemek ve bu gibi hata-
J ardan doğabilecek zararlardan kaçınabilmek 
mttBaküttolamjyaeağnaa da kani olduğum için bu 
yoldaki. tedbirlerin kâttım hükümleri haline gel
mesinde fayda görürüm. 

HfiMmetih ve komisyon sözcüsünün bu nok
talarda aydınlatıcı açıklamalarını dilerim. 

BAŞKAN— Görüşme sırası şöyle olacaktır1. 
Evvelâ aleyhte başladı, - sonra lehte söylendi. 
Şimdi; bundan sonrası için söz alan arkadaş
ları,lelıte veya aleyhte söz istediklerine '.göre 
ayıracağım. Sıra ile lehte ve aleyhte olmak 
üzere ikişer ikişer söz vereceğim. 

Emin \Sazak, lehte mi, aleyhte mi? 
E. SAZAK (.Eskişehir) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Hikmet Bayıır •? 
H. BAYUK (Manisa) — Maddenin aley

hinde; 
BAŞKAN — Besim Atalay? 
B. ATALAY (Kütahya); —'Lehte., 
BAŞKAN — Emin Erişirgil İ 

J ) . ERt'ŞlRGÎL (Zonguldak), — Lehte. 
BAŞMAN—- Atfettin Tiridoğlü t 

A-Ü'-a. 
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"A. TİRÎDOÖLU (Kötahya) — Tafctirmki-
bi olmak dolayısiyle lehte. 

BAŞKAN — Rana Tarfaant. 
AV. R. TARH AN (İstanbul) — S ö y l e d i 
BAŞKAN — Lûtfi Ülfcümeiî? 
ÎJ. ÜLKÜMEN (Mardin) — Aleyhte. 

.'BAŞKAN ^—Hikmet Turban BağlîGtta? 
. H. T. î>AÖLIOĞI/U (Antalya) — Xehte. 

BAŞKAN — Adnan Menderes tekrar söz al
mıştır. (Aleyhte sesleri). 

Mümtaz ökmen? (Burada yok sesleri). 
TÇem-alettin Kamu? 
K. KAMU (Rize) — Lehte. 
BAŞKAN — Şimdi iki arkadaş aleyhte söz 

söyledi. Şimdi de lehte söyliyeeek iki' arkâdasşa" 
söz vereceğim. Sonra da yine aleyhte söyliye
eek iki arkadaşa söz vereceğim. Bu snrgtle mü
zakere bitecektir. 

Besim'Ataİây. 
E. SAZAK (Eskişehir) — Jki kişi lehte söy

ledi, bir kişi aleyhte söyledi. Ben de söz i l iyo
rum. . ' ••;- • . 

BAŞKAN — Müsaade buyıirun. îki kişi 
aleyhte söyledi. Şimdi lehte sÖviiyeri^söz vere
ceğim. " -

E. SAZAK (Eskişehir)" — Şimdi iki kişi leh
te söyledik Söz verirseniz veriniz, vermiyeeekse-
niz gidiyorum. -

B. ATALAY (Kütahya) — Arkadaşlar ;_biz 
Cumhuriyet kürulalıdanberi birçok inkılâplar 
geçirdik. Yazı inkılâbı, şapka inkîljibı, Kanu
nu Medeni inkılâbı idi. Birçok medeniyetler. 
yaptık, İnkılâplar yaptık. Toprak inkılâbına ge
lince işin rengi değişti. 

Arkadaşlar; bu asırda Ahmet, Mehmet ça-
.1 işsin da ben -yiyeyim .diye birşey yoktur. Be
nim çiftliğim olsun, ben şehirde pahat otura
yım, Ahmet, Mehmet çalışsın, ben yiyeyim, bu 
asrın zihniyetine yaraşmaz, yakışmaz şeylerdir. 
Belki elli- defadır, arkadaşlar 25 sene4enberi 
Hükümet Toprak Kanununu niçin ^getirmiyor 
diye bu kürsüden sordum. îşte Toprak Kanu
nu geldi. Elbette her kanun gibi, her inkılâp 
hareketi gibi, bazı. şeylere dokunacaktır. Ben 

. kimseye dil uzatmak istemiyorum. Mal canın 
yongasıdır arkadaşlar. Kendi gözümü, kendi 
bilgimi söylüyorum burada. Doğu ürerinin biri
sinde • mâarif müdürü idim, her sene pirinç su
lamak meselesi için meclisi idare toplftfir,;L teklif -
ler yapılır, kavga diz boyu. Tamdlğiift bir 

lfâ¥^sm$ff rakip olan bîr adamı yenebil
i r i - i f i»evhie* rfeî aâam gönderdi, kıtır kıtır 
kesti, karısını, kefccBsini, beşikteki çocuğunu, 
öftfîân s«fi!r# ifteramma iıail oldu, istediği gibi 
araziyi i&Ûi-; iste&îği gibi su-ladı. Arkadaşlar, 
bti şeMide J toprak edinenin toprağını elinden 
alfsa^ da üe- yaparsın-? Bir daha arzedeyim. Her-
»tâttfeiâ Myük bir servet edinmiş bir adam,; ismi
ni fcSytefoiye^eğİH*, sorarsaflız söylerim. (Soru-. 
yörıti sMleti). Burada söylemem. Bir yere gi-
ââjr&r;- ©*a$* arâ2ir toprak edinmek istiyor. 3 yıl 
evvel saiiiiftrş, ü§ senödeftbefi adamcağız üzeri
c e ekRli& dikiniş ©Iduğu'bir arazi. -Tapusu ve-
rilfttedîğî içia îazla para veriyor, alıyor. Bu-
.»tt&lfl̂  kötea iyi ya, şıknlış gelmiş te bana bir 
otlirBİiı ye* ver demiş, rica etmiş, öbür ortağı 
kövaiuş, pfearıtılş.. ŞÎKKÜ iki şahit buluyor, ehli-
biljr^ iMe^ıyörf bunun hududu Aktaş'a kadar. 
gider* Kat"*taşa kadar ppder. Şu çayırlık yerler 
vur, onla e tİa buraya dâhil, diyerek 50 dönüm 
yer alıyorr tf*ö dömiıu öJuyor. . . ~ 

Smıra ötede bir değirmen var, geniş de 
topraklara var, haber gönderiyor, satsın bana 
bu değirmeni diye: öbürü satmam diyor. Sen 
görüşsün; ben seiiin yuvanı yaparım diyor. De
ğirmenin 7 kilometre devam eden arkı kendi 
arazisinin ighıden geçiyor: (gidiyor, diyor ki; 
bu ark benim tarlamı harabediyor... Ekinlerim, 
fidanlarım harap ©luyor diye bir dâva açıyor. 
Zararı tİbiî fcesbit ediliyor ve diyorlar ki, sen 
buraya bşfonarme bir kanal yapacaksın. Beton
arme kanal yapmanm imkânı yok. Şu kesiliyor, 
değirmen durmak üzerek Gürdünüzya toprak na
sıl genişliyor? ötekisi derleyip, toplayıp sat-
mağa mecbur oluyor. 

Tekrar arz*diyüruin arkadaşlar, hiçbir top
rak saMbiıie dilimi uzatmak istemiyorum. Ben 
yâkıız kendi görüfleriımi arzediyorum. Yine bir 
yelede Ye$îl Hoca diye bir adam vardır. Bu 
ad*m Mafeilîğ* başlamış. Köylünün birisi, oğlu
nu evlendirecek; onu çağırıyor, #bak oğlum, 
oğlunu evlendireceksin, düğün yapacaksın, mü
rüvvet göreceksin^ Sana istediğin kadar para 
vereyim, Yalnız, buna karşılık falan yerdeki,ar
palığı bana renhediver, diyor ve böyle üç dört 
köy sahibi oluyor. Bunu biliyorum, ismini de 
söyleyebilirim. Fakat burada değil. 

Arkadaşlar; yine bir köydeyim. Hırsız mı, 
aşklya mı, uğursuz mü? Nedir bilmem. Dev
leti» postalarını soyar, gece gündüz kötü şey-
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lerle meşgul olur, ormana gider, şunu yapar> 
bunu yapar. Abdülhamit devrinde daha bunlar 
gibi birçak şeylere şahit olabiliriz. ; 

Bugün burada bulunan bir arkadaşınız: tah
sile gidiyor, diyor ki, köylülere, efendiler si
ze burayı bırakıyorum. Ormanı da, palamutu 
da, h.epsi de sizin olsun, beş sene ayda bana 150 
lira gönderir inisiniz? Hay, hay göndeririz di
yorlar ve gönderiyorlar. Bugün o köyd§ toprak
tan dam yok, hepsi kiremittir. En iyi tütün zi-
raati yaparlar, işte arkadaşlar, bir kimse bu 
toprak benim inalını demedi mi, benimdir de
medikten sonra oraya kendini sindirmez, ona 
özenmez. Bunun imkânı yoktur. El eliyle yılan 
tut demişler. Sen getireceksin, bir amele ko
yacaksın, saatle mukayyet. Otu kazsa bile kö
künü bırakır tarlada. Fakat seni arazi sahibi 
yaparız dersek köylüye, elbette daha güzel ve 
daha iyi işleyecektir. Çoluğu ile, çocuğu ile bir 
saadet hayatı yaşıyacaktır. Sivaslı İsmail arka
daşım anlattı: Bizim köylerde bir hırsız vardı, 
gece çalışır, gündüz yatar. Sordum; oğlum ne
den böyle yapıyorsun? Ya ne yapayım? Topra
ğım yokki. Siz gündüz çalışır, gece dinlenirsi
niz, ben de gece çalışır, gündüz dinlenirim de
miş. Oğlum sana falan tarlayı ferağ ediyorum; 
çalışır mısın? . Çalışırım demiş. Tarla ferağ edil
dikten sonra adamcağız melek gibi upuslu olmuş. 
Bu ismail beyin dediği. Ben de gözümle gör
düm. Uşak'ta büyük bir köy. 50 - 60 haneli, 
hırsız eşkiya her şey . Fakat bugün dam dolusu 
tütün yetiştiriyor. Servet sahibi insanlar. Gör
dünüz mü toprak sahibi olmanın feyzini. 

Sokaklara bakın. Ellerinde birer urganla gi
den adamlara sorun. Ne kazanıyorsun? Niçin 
köyünde durmuyorsun? Toprağım yok, ne ya
payım? cevabını alırsınız. Toprağı olmıyan 
adamlar karnı doyasıya ekmek bulabilmek için 
akşamlara kadar dolaşıyor. Bunlar toprak sahi
bi olduktan sonra mal benim diye içinden zevk 
ye arzu iie çalışacaktır. 

Kanunu getiren, Hükümetten bir istirhamım 
var. Kredi bulmalıdır, istikraz mı yapacak ne 
yapacak? isterse ben para bulayım ona, 50 
miyor. Mengen, İlgaz, Kemaliye, köylüleri evle
nir, bir ay karısının yanında durmadan diyarı-
gurbete giderler. Bunları kaldır, iskân et, top
raklandır. 

Bir de bu .kanunla kendilerine toprak veril
miş olan adamlar çiftçilik yapmadıkları takdir-
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I de yalınız ellerinden toprak alınmakla iktifa 
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olunuyor. Bu ceza azdır, Firikyalılarda toprağını 
bırakan, çiftçilik yapmayanlar idam edilirdi. 

Eskişehir'de bir köy tanırım. Sünni değil
dir. Bundan yedi sekiz sene evvel bir kıtlık ol
muştu, dağılmışlar, buralara da gelmişlerdir. 
Samanpazarı civarlarında otururlar, Sabahle
yin kalkarlar. ' Harbiye Okulunun arkasında ka
dın, çolukçocuk tavuk gibi eşelenirler. Hiçbir 
veçhile köylüyü köylülüktenl vazgeçirmemek 
için, köylüye köylülüğünü sevdirmek için eli
mizden gelen gayreti yapmalıyız. 

Arkadaşlar; şunu bilmelidir ki, bu kanunun 
iki hali vardır: Birisi yıllardan ve yıllardanberi 
teessüs etmiş olan kanaat ve âdetlere dokun-
masıdır. 

Birisi de; keseye dokunur, keseye. Zannede
rim fazla bağırtı da keseye dokunduğu içindir. 

E. SAZAK (Eskişehir) — Arkadaşlar; vakit 
geeikti. (Dinleriz sesleri). 

Ben biraz fazla dert yanacaktım amma genç 
arkadaşlarımız bilsinler ki, buranın yakınında 
top atılırken biz nelerini gördük? Bu kubbenin 
altında şu konuşulur, bu konuşulur amma bu
nun Devletin selâmetine dokunacak bir tarafı 
yoktur. 

Ne bu Meclisin ne bu Devletin esas bünyesini 
sarsarız. Telâş edecek birşey yok. Biz konuşu
ruz, dövüşürüz, bu Devletin, bu milletin selâ
meti nerede ise muhakkak orada birleşiriz. Bir 
işte hatâ edebiliriz, fakat şu veya bu yere gene 
dönebiliriz. Bunun için manzara biraz tuhafıma 
gitti. 

Çok yorgunum, fakat bir daha kürsüye bu 
iş için gelmemek üzere bir iki kelime ile noktai 
nasarmıı canlandırmak istiyorum. 

Arkadaşlar; konuşmamda, hissiyatımda top
rakla alâkamın olmasının tesiri olmadığını inkâr 
edersem yalan söylemiş olurum (Bravo sesleri). 

Amma şu mâruzâtım da tamamen hissiyatım* 
dan tecerrüt ederek memleket nefine değilsem 
beni Allah da kahretsin, siz de kahredin. 
' • Arkadaşlar; bu şekilde düzeni bozduğumuz 
ve memlekete zarar verdiğimize hiç şüphe etmi-
yelim. Bir inancım var, ne bu takriri teklif -
eden ve ne de bunu imza eden arkadaşlar, bu , 
memleketin zararına kasden teklif ettiklerini 
asla hatırımdan geçirmem ve hata da görülünce 
tashih edileceğine eminim. '" 

Zaten Ankara Hükümetinin güzel bir vasfı 
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;da, hatada İsrar etmemesidir; Ankara diyorum, 
bununla Cumhuriyetten daha evvelkilerini de 
kasdediyorum. 

Şimdi arkadaşlar, hejy feryat ediliyor ki, 
amelenin işi zordur. Arkadaşlar, amelenin mu
ayyen bir ücreti vardır, ne tohumu yanar, ne
de bir şey. Bu sene acırım çiftçinin haline, pe
rişandır. Fakat ameleye yine ücret verecektir. 

Ben Türk milletinden, kendimi kasdetmi-
yorum, kardeşinin refahına hizmet .edecek her-' 
hangi bir teklifi hüsnü telâkki etmiyecek 
bir fert çıkacağına kani değilim. Ben en kurak 

n ' senelerde gittim, en zengin adamlardan birinin 
evine, ambarı dolu dediler, yağma ettireyim diye 
gittim. Bir de baktım ki adanlcağız bütün muhi
tine elinde, avucunda olanı o dahi dağıtmış. 

Arkadaşlar, benim kötü gördüğüm yerler şu
ralarıdır. Mevcut toprak üzerine yerleşmiş ve 
halen çiftçi olan diğer insanlara ilk yardımı, 
ilk hamleyi Hükümetin bilgisi ile, malî kudreti', 
evvelâ onları . canlandırmak olmalıdır. Benim 
gördüğüm, bununla bazı kendi kendine yaşamak 
kabiliyeti iktisabetmiş, kendinden sonra da buT 
lunduğu köyde fikrine yardım etmek kudretine 
gelmiş, bir adamın karısı öldü .ise bunun -evlen̂  
meşine delâlet etmiş, öküzü öldü ise öküz almış 
-veya ona kefil olmuş. Bunu Devlet yapacaktı. 

• Fakat yapamaz. Devletin, evvelce de arzettiğim 
gibi, muayyen bir kredi sistemi vardır. Biz bu
na defaatla şahit olduk. Biz bu yüze gelen, in
sanların düzenini bozarsak, vallahi arkadaşlar, 
ilâyevmilkıyame bize bu memleket beddua eder. 
Amma icabına bakarız, şöyle yaparız, böyle ya-

-^ parız, denebilir. Ben arkadaşlar, tasarının 
umumî müzakeresinde de söylediğim gibi, el ba-

- şından saç yolmak kolaydır derler. Toprak sa
hibi olmıyanlarm veriverelim, âlıverelim ,demesi 
kolay. Bu, memleket ihtiyacı mıdır, memleket 
dâvası bu mudur? İnkılâp mıdır bu?, Yoksa top
rak sahibi şenin emrine itaat -etmemiş midir? 
Kime karşı inkılâp yapıyorsunuz? Toprak sahip
leri hangi kanunlarınıza itaat etmemiştir? Br 
Hükümeti o kurmuştur. İcabında malını, eamhı 
vermeğe hazır bir sınıf oradaki zümre. Ona ne 
diye husumet edersin? Ona ne inkılâp yaparsın? 
Bu devrim değildir. Bu bir iktisadi kanundur. 
Memleketimiz elli, altmış milyon olsa, mevcut 
toprakların sulanması, sel dereleri, kimyevi güb-
röşi, hayvanlarının ıslahı, evi eri, yolları jıepşi 
düzelse de sayimiz amelimiz.....artsa. ve iş bir bura-
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i ya kalsa, ben zannederim ki Türk milleti bunu 

kendiliğinden yapar. 
Bir kerre şuraya dtekat edelim arkadaşlar. 

Bu memlekette toprak sahibi olmak güç bir şey 
mi? Uzağa gitmeyin, şurada Polatlı'da bir İsmail 
var, Ankara vilâyetinin tek çiftçisidir. On sene 
evveline kadar arabacı idi. 

Sonra bizim Eskişehrin köylerinden üç, beş 
tane iyi çiftçisi vardır, bunlar da yirmi beş se
nelik çiftçidir. 

Arkadaşlar, benim de bugün şahsan sahip ol-
, duğum toprak 27 senedir, elimdedir. Bir kısmı 
belki 30 senelik arzettini, babamdan kalan araziyi 
kardeşlerime verdim. 

Bu iş bu memlekette inkılâp yaratacak, hedi
ye vereceğim diyecek bir şey değildir.. Amma 
böyle bir düzeni de vermek, nüfusumuz, arttıkça 
toprakları şu ve bu şekilde,bir kammla ç^rçeve-
lemek-te lâzımdır. Amma bu bir günlük kanun 
değildir, 100 senelik, 500 seneliktir. Çünkü iş-
letmiyenlerin elinden alacağız diyoruz. 

Arkadaşlar, devirmek gayet kolay; bir tek-
' me vurursun, koskocaman bir duvarı devirisin. 
Amma onu yapmak çok zordur. Bizim Cumhu-

I riyet Hükümeti yapıcılıkta yaratıcılıkta şimdiye 
kadar varlığını göstermiştir ve bu kubbe altın
da çalışan arkadaşlar, ve yerinde maletmek kud
retinde olan arkadaşlar, bilmem bu kanunla 
memleket için hayırlı bir durum temin etmiş olu
yorlar mı? Hakikaten faal arkadaşımızın hazır-
toplanmış, Binaenaleyh, benim bu sözlerim de 
ladığı takrir bu emrivakii yaptı. Birçok imza 
boşa gidecek amma söylemeden, bana benzeyen 
toprak sahiplerinin derdini deşmeden susarsam 
vazifemi yapmış olmam. İşte bu, millî, vicdani, 
vatani vazifeyi yapmak durumunda kalmamak 
için söylüyorum. Daima ezileceğim için en son 

I maruzatımı da arzedeyim dedim. İnşaallah ümit 
ederim M, karar ne şekilde çıkarsa çıksın, netice. 
memleket için hayırlı olur. (İnşaallah sesleri). 

M. ÖKMBN (Ankara) — Yeter Emin Bey, 
yeter. 

23. SAZAK (Devamla) — Biraz daha söyli-
yeeektim. Amma biznn memlektimizjn akıllısı 

t Mümtaz Bey de yeter dedi. Ben de iniyorum. 
(Yaşa Emin Bey sesleri). 

K. TURAN (İsparta) — Arkadaşlar, misal
leri aeindrrarak alırsak varılacak hükümler de ko
lay ol'aiv Fakat meseleyi bir de gerçek tarafın
dan alırsak varılacak hükümler insanı hakikate 



götürür. Şimdi dinlediğimiz a£ka4a$lapdg& Ad-
nan Menderes ısrarla, toprakjj&Mplei3&i& 1$ şer 
dönümlük, neredeyse bir mendil Myüklüğt ncie 
toprak parçaları üzerinde kalacağını iddia etti. 
Bunda o kadar ısrarla durdu ki, hakikaten m 
binlerce dönüm arazisi olan bir adamım bu ka
darla kalması tahammül edilecek bir şey değil
dir. Hakikat bu mudur? Kendileri o»dan bir 
evvelki fıkrayı hatırlamıyorlar. Ondan biraz ev
velki fıkra takrirde de aynen var-djr. Komis
yondan çıkan maddede de aynen vardar. Şunu 
diyor ki, toprak sahibine 39 mcu manictedeki i d i 
ler dâhilinde üç kat toprak yerilir. .39 neu mad
de nedir? 39 ncu madde, bir antenin %^feı uzuv
larının çalışmasına yetişecek, geşindâ*e^k, anla
rın bütün kuvvetlerini toprağa yermeline %iSMıı 
verecektir. 5 kişilik bir aileyi tasavvur edeltaı, 
buna ne verilmişse toprak şabîbme bun?u»n "3 %a-
tı verilecek diye bir fıkra vardır; Yialarz %ı*r ka-

. yit var ki, bu yersizdir. Aneak 50 dön^Mlten 
aşağı olamaz diyor. O halde Myle bir 4ezai «var
dır. 17 buçuk dönüm bir aileyi geçiöİMr mi ki, 
50 dönümden aşağı olmaz, diyoruz.. Bum&a bir 
tezat vardır. 

Fakat şimdi kanunun bu yürüyüştoa seyret-
fcnek için, zait dahi olsa, bu 50 dönüm ^fıkrası
nın bulunmasında ben bir mahzur görmiy<mı«ı. 
Binaenaleyh, bunu Muhterem Heyete acık ala
rak arzetmek istiyorum. 50 dönüm diye bi«»şey 
yoktur, bir vakıa yoktur. Hizbir zaman fiftçi 

ailesine, geçimi için 4, 5, 6 nüfuslu aileye ne bı
rakılacak ise onun üç misli bırakılacaktır. Elli 
dönüm tahdit edici, menedici bir had#r . k a 
nunun asıl hedefi bunun üç katıdır. Niçin 15;ve 
ft6 ncı teıaddeleri. bir takrirle atmaş oluyoruz. 
Mademki komisyondan böyle çıktı, böyle -kal
sın efendim. Hayır arkadaşlar; bu -Şöyledir iki, 
eğer madde komisyondan geldiği gibi kalmış 
olsaydı, inanın ki, Toprak Kanunu-diye'birşey 
yoktu. Niçin yoktu? Arzedeyim. 15-nci .m*dde 
diyor ki, toprak dağıtımıma gedmek -içân ,o vi
lâyette şu, şu, şu topraklar aranacaktır, «Jjir.. 
8 - 10 çeşit toprak, bu topraklarda geçinecek 
aileler de^aranacak, bunlar kaifşıiaftırılMafe^^n.-
dan sonra, dar mı, geniş mi, bu. da anla$$ae&fc. 
Ondan sonra toprak damıtılacak. 

Tasavvur buyurunuz, göllerden &e ikadar' top
rak hâsıl olabilir. Bunu araştıracak, ri^&hjşr)^ 
den ne kadar toprak hâsıl *oiabilir, bunuu&mşr 
tıracak, sonra Devletin nesi verdir, bisli^en, bi-

I lifjnaiyen,,safeipli ne kadar arazi vardır, bilinen, 
bilinj&iyen, brütün bunlar araştırılacak, tesbit 
edilecek, ondan sonra toprak dağıtımına geçile
cektir. 

Tâhnıin buyurucumuz ki, böyle bir araştır-
I ^ttada efendipı, filan yerde toprak var amıua 

arama4ıaHz, onun için Devlet Şûrasına gidece
ğiz. Evet, ©halde toprak dağıtımına geçilemez. 
Çünkü dâva açılmıştır, Devlet Şûrasında. 

; • BiUrada kanun daha yürüyecek hale gelmemiştir. 
©IBIU da yapıldıktan sonra dağıtıma geçilir. Ar-

\ k#da§lar, 15 nciniaddenin bu hükmünü burada 
iyice hissederek hatırlıyoruz, 1505 numaralı ka
nun var. Bu kamunun heyeti umumiyesi konuşu
lurken hakikaten 'burada tek bir şart var. Bu 

J kanunun tatbikinde elindeki kanunu tatbik eder, 
| karar verir. Bir yerden toprak alır öbür taraf-
İ ta şu şu hadler dâhilinde muhtaç olanlara dağı-
< tır- Fakat arkadaşlar bilir misiniz bununla alâ-
1 kalı Panjştaya açılan ne kadar dâva var. Bu bir 
! yj-ğın dâva neticesinde kanunun o maddesi yürü-
j mez hale -gelmiş ve hiç bir yerde bu yolda toprak 
I dağıttmı yapılamamıştır. Halbuki köylülere top-
I rak dağıtılacak yerde köylü kalkmış demiş ki, 
| artık benim cenazemi gömecek toprağım kalma-
| di. Filvaki o köyde yetişmiş olan insanlar için 
I iş o hale -geldi ki aralarında bir husumet dâva-
j sı çıktı. Nihayet bu köylüler, bu aileler haki-
I katen cenazesini gömemieek bir hale geldi. Göm-
:] dürmedi adam. 

Buradan bir noktaya' geçeceğim, arkadaşlar 
İ zannediyor musunuz ki 500 dönüm toprak vere-
| lim, yahut 3Ö0 dönüm toprak verelim sahibine, 

ailesine bu kadar mı kalacak? Bugün şuna ina
nınız ki Toprak Kanunu görüşüleli beri büyük 

İ topraklar dağıtılmıştır, aileler arasında, yer, 
yer münakaşa edilmektedir. Fakat son zaman-

I larda <İaha da dağıtılmıştır. Zaten kanunda nü-
1 fus başına, şahıs başına kabul edilmiştir. Bir 

ailenin üç katını vereceksin, eğer bu toprak beş 
| nüfuslu bir aileye dağıtılacak diye kabul eder

sek 12 misli toprak düşecektir. Bunları tatbi
katta, göreceğiz. Binaenaleyh'bendeniz takririn 

] kabulünü ve işin Hükümetimizin isabetli elinde 
tatbikini dileyeceğiz. 

I BAŞKAN — 10 arkadaş daha söz almıştır. 
Vakit gecikti (Müzakere kâfidir sesleri) Müsaa
de buyurursanız Pazartesi günü saat ;15 te top
lanılmak üzere birleşime son veriyorum. 

J Kapanma saati : 20,50 

T. B, M, M. Basımevi 


