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1. — GEÇEK TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Celâl Said Siren'in, Ticaret Bakanlığından 

çekilmesi üzerine Trabzon Milletvekili Raif Ka
radeniz'in tâyin edilmiş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi okundu; 

Milletvekillerinden bazılarına izin verilme
sine dair Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul 
edildi; 

Çiftçiye Toprak dağıtılması hakkındaki ta
sarının görüşülmesine geçilerek 14 neü madde
sine kadar kabul olunduktan sonra; 

Teneffüs için oturuma ara verildi. -

îkinci Oturum 
Çiftçiye TJpprak dağıtılması hakkındaki ta

sarının görüşülmesine devamla 15 ve 16 ncı mad
deler kabul edildi. 17 nci madde bir müddet gö
rüşüldükten sonra; 

Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere 
birleşime son verildi. 

Şaşkanvekili Kâtip 
Aydın Tunceli 

Dr. M. Gvrmen Necmeddin Sdhir Sılan 
Kâtip 

Kütahya 
V.'Vzgören 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Askerî Şûranın Kuruluş ve Görevleri 

hakkındaki 636 sayılı kanuna ek kanun tasarısı 
(1/441) (Millî Savunma Komisyonuna); 

• 2. -— 11 Mart 1941 Kanununda derpiş edilen 
yardıma ilişkin esaslara dair Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Defletleri 
Hükületi arasında 23 .Şubat 1945 tarihinde im
zalanan- Anlaşmanın onanması hakkında kanun 
tasarsı (1/442) (Dışişleri Komisyonuna); 

3. — Yeniden (9) ilce kurulmasına dair ka-' 

nun tasarısı (1/443) 
yonlarına); 

(İçişleri ve Bütçe Komis-

Baporlar 
4* -T Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde akit 

Ve imza edilmiş olan Milletlerarası Havacılık 
konvansiyonu ile Sivil Havacılık geçici Anlaş
ması ve bunların eklerinin onanması Hakkında 
kânun tasarısı ye içişleri, Gümrük ve Tekel, 
Millî Savunma, Ulaştırma ve Dışişleri Komis
yonları raporları (1/425 (Gündeme). 

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

BAŞKAN — Ş. aünaitay (Sivas) 
KATİPLER : N. Baydar (Malatya), K. Turan (İsparta) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

tacağız: 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

i. — Altı vilâyette ilân edilmiş olan sıkıyö
netimin altı. ay daha uzatılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresi var oku- Jstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanak-
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kale ve Koeaeİi illerinde 23 . II . 1940 tarihinde 
ilân edilmiş ve en son 1435 sayılı kararla 
23 . VI . 1945 tarihine kadar uzatılmış bulunan 
sıkıyönetimin bu tarihten itibaren altı ay daha 
uzatılması için gereğinin yapılmasına yüksek • 

İ9Üİ 0 : 1 •"• 
müsaadelerini rica ederim: Başbakan 

Ş. Saraçoğlu 
BAŞKAN — Bu teklif i yüksek oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler„. Kabul 
edilmiştir; ,v , ; 

4. - GÖRÜŞÜLEN ÎŞLEB 

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

BAŞKAN —- Tasarının görüşülmesine devam 
ediyoruz. 

Geçen birleşimde 17 nei madde hakkında yana 
ve karşı olmak üzere söz almış arkadaşlar. Tardı. 
Onlara sıraaiyle söz vereceğim. Karşı SÖK çılan
lardan Hikmet Bayur. 

H. BAY UR (Manisa) — Arkadaşlar j Önce 
şunu. şöyliyeyim ki, burada karşı konuşmak 
için söz almış tâbiri yalnız bu maddenin aykırı 
kısımlarına aittir .Yahut ta, benim anlayışıma 
göre, bu böyle olmak lâzımdır. Yoksa ben top
raksız köylünün topraklandırılması. işine yıllar-
danberi taraf tarım ve bunun için yülardanberi 
gücümün yettiği kadar çalışnuşımdır. Sözüme 
bir tereddüdü mucip obuasın diye böyle başlı
yorum. Bu 17 nci madde daha bir yumuşak şekle 
sokulursa bu kanunun diğer maddelerini kabule 
hazırım. Bir çok kişiler de aynı fikirdedir. 

Güçlüğü çıkaran bu 17 nci maddenin bazı yön
leridir. Bunlar üzerinde duracağım. 

Bir defa 17 nci madde yalnız köylüyü toprak
landırma maddesi değildir ve bu kanunu da yal
nız köylüyü topraklandırma kanunu olmaktan 
biraz çıkarmaktadır. Bu madde ile toprak mül
kiyeti bazı şartlar altında hiç denecek kadar za
yıflamaktadır. Dolayısiyle bu madde türlü mül
kiyetlerden yalnız bir tanesini hiçe düşürecek ka
dar zayıflamaktadır. Bu bakımdan itiraz ede
ceğim. Yani bu madde gayeyi aşmaktadır. Eğer 
Bu madde gayeyi aşmazsa ben de ona tarafta-
rtm. 

Şimdi yerine göre toprak mülkiyetine hadler 
tâyin edilmiş, beş bin dönüm, iki bin dönüm. Bu
nun üstü topraksız köylüye dağıtılacak, Hükü
mete ait topraklar da dağıtılacak, Evkafa ait 
topraklar da topraksız köylüye dağıtılacaktır. 
Dolay îByle m i l y ^ a r ^ 
dağıtılmak üzere, serbest kalacaktır. O halde bu 

17 nci madde bize geldiği biçimde ve bele 300 
küsur arkadaşın imzasiyle bize geldiği teşdit edil
miş biçimde güdülen ve ileri sürülen amacı çok 
aşmaktadır. ' % 

Bu 17 nci maddede iki türlü hüküm vardır. 
Ben yazılı olarak bize dağıtılan maddeden konu
şuyorum, bunu hafifletmek isteyişime göre, şid
detlendirilmiş biçimde getirilen bu son hükmün 
daha çok hafifletilmesini istiyorum demektir. 

Şimdi bu madde iki hükmü ihtiva etmektedir. 
Bu iki hükümden birincisi şudur : Eğer bir top* 
rak 5000 ve 2000 dönümden aşağı dahi indikten 
sonra içinde ortakçı, kiracı gibi kimseler çalış
makta ise o toprak sahibi 5 000 ve 2 000 dönüm 
haddinden istif ade edemez. Yani hükmün esası 
budur ve bazı şartlarla bu haddin aşağısında 
kalan kısımları dahi kendisinden alınabilir ve 
ötekilerine verilmiş olan üç yıl içinde işletme 
mühletinden istifade edeceğiz. Yani toprakların 
hiç işlenmemiş olan toprak sahiplerine diyoruz 
ki: 5 000 ve 2 000 dönümden aşağı indikten 
sonra eğer üç yıl içinde işletirsen iyi, işletmU 
yecek olursan sana bunu da bırakmryacağım. Bu 
17 nci madde ise topraklarını işletmiş olanları 
bu üç yıllık mühletten mahrum ediyor. Bu, ben
ce bir haksızlıktır. Bundan başka bunların du
rumu topraklarını büsbütün boş bırakmış olan
ların durumundan daha fena oluyor. Yani top1-
raklârmı büsbütün boş bırakmış olan birisi 5 000 
ve 2 000 dönüm haddinden istif ade edebilir am
ma bu 17 hçi madde mucibince topraklarını ba
zı şartlar ve biçimler ile işletmiş olanlar bundan 
istifade edemezler. Halbuki, bazı önemli istis
nalar var ki, onlar düşünülmemiştir. 

Meselâ, bu şekilde işletenlerden biri öksüz 
çocuk ise, güçsüz bir kadın ise ve bu öksüz ço
cuk büyüdükten sonra bu toprağı herkes gibi iş-
letecekse dahi toprağı muayyen şartlar içinde, 
muayyen biçimlere göre elinden alınacaktır. 
Bü'J'hem haksızlıktır; hem de memleket için za
rardır/ Bti çocuk belki ziraat talısili yapacak
tır. Belki şu veya bu biçimde toprakları üst^jn. 
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de çakşaeaktır. DölayKöyle bu bir haksizliktir. 
ve-bence-fuzulî bir haksızlıktır ve lüzumsuz bir 
cezriliktiıv 

Bir de şw cihete bakalım; öbür maddelere gö
re yeter miktarda dağıtılacak toprağınelde-edil-
Mİş olması lâzımdır. Buna rağmen bu yurtta 
bazı yurttaşların öksüz dahi olsa, kadn ıda pim 
toprağının hemen hepsi elinden alınabilecektir. 
Bundan* başka bu yapılan işi biz öy^e bir ülkede 
yapıyoruz ki, nüfus kesafeti jçok: aadır^ Bte de ' 
vasati bir hesapla 'kilometre muKabbâı bahtta 
isabet eden nüfus 25 - 26 dır. Halbuki4$y% zi-
Irâat kanunları çrirarmify Topr-ak Hanui*ları 
çıkâröiişjdi#er üİkele^kı-hepsinde #Mus-feesa4eti 
bizimkiitden çok y ü k s e k t i Balkanlarda, Bulv 
jğaristan'da 40 eivarandai; kesirlerini bırakıyo
rum, ^u^^ni^an ve Yugoslavya-da-50 Roma»-
ya'da 64>, Polonya- ve^-Çefeslo^afeya vesair yer-
löpe gidersek bu 70 i aşar. • Dolayısiyle bizln-m-
l a r d a i k i vebiazan üç misU-aşağı-kesafette bu-
lunuyonaz. Fakat buna rağmen bu kada^ -'mm 
/gidiyorıiz. Bundan bu ülkeler bu ^ibi ziraat ka
nunları çıkardıkları vakit, bunları pek büyük 
ölçüde yabancılar için tatbik etmişlerdir. Yani 
kendi uluslarına, ırklarına ne derseniz deyiniz] 
yabancı olanlar için yapmışlardır. PolonyaMa; 
Romanya'da, sairede; Almanlara ve Ruslara 
karşı. yapmışlardır. Balkanlarda pek büyük öl
çüde-Türklere karşı yapmışlardır. Y/nanis* 
tan'da, Bulgaristanda ve Yoğustoya-'da Türk 
toprak sahiplerinin toprağra almak için yaT 

p$mıştır; 

B&, daha büyük bir arazi üzerinde, nüfus 
'kesafeti daha -az olan bir yerde kendi ırkdaş^ 
larımîz hakkında bu kadar cezri gidiyoruz ve 
lüzumsuz yere cezri gidiyoruz. Lüzum olsa ben 
de sizinle beraberim. 

Buaradâ bir cihet üzerinde durmak istiyo
rum. Bu kürsüden yaylaya nakil keyfiyeti de 
fiıevzuubahis oldu. Dendi ki, toprak sahipleri 
diyorlar ;ki, yer-bühınamıyan köylüler yaylaya 
nakledilsin ve yine dendi ki, toprak sahipleri 
niçin kendileri yaylaya gitmiyorlar; Yâni; eben
de öyle;Mr>.duygu hâsıl öldü', ive biıtkaç kişifle .de 
öyle bir duygu hâni oldu> ki,; yaylaya, gitmek 
;samM biır neyi cezadır? Bunun:' üzerinde bİKaz 
durmak istiyorum. Bunu söyliyen arkadaşlar 
belki bu ciheti derpiş etmemişlerdir. Amma(Vbn. 
-dahi akla gelebilir. Bujbaknndan d«rmak<is- j 
tİ£QPam; önce sunu da söyliyeyim iki, biıakansın 

ıdâhi* M nci maddesinde köylünün-bir yerden 
bir yere haklini derpiş etmektedir, amma yayla 
Mur- başka- bir yer olur. Fakat nakli derpiş et
mekledir. 

Yayla tedefia hepimiz biliriz ki, daha sıh
hidir. Yani yaylanın iklimi gerek Adana 'nm ge
rek Eğenin, gerek Karadenizin ikliminden daha 
sağlam ve sıhhidir, istisnalar olabilir, fakat 
g^nel.alarak birçok1, bünyeler için daha sağlam-
,İfr. Öftdah dolayı eh> iyi yerler arasındadır. 
1914 - 1918 Genel savaşandan ömce'4)üyük Dev
letler Osmanlı Asyasını çalışına bölgesi, nüfuz 
bölgesi diye paylaşmışlardı. Almanya'nın pa-
ıyı, da. îzmittenMusııl 'a.kadar Anadolu - Bağ
dat demiryolu mmtakasıydı. Bu m intaka üze
rinde ozaman tstanbul'da Alman Büyük Elçisi 
bulunan Vangenhaym'm yayınlamış bir raporu 
vardır. Orada der ki ; Beyaz ırkın tekessürüne 
müsait zengin buğday toprakları bizim hissemi
ze düşmüştür. Dolayısiyle biz yayladan bahse
derken aklımıda bunları daima bulundurmalı
yız. Bizim siyasetimiz daima yaylayı takviyeye 
matuf olmuştur. Başkenti orada kurduk. Fab
rikaları orada kurmaktayız. Bütün büyükleri
liniz daima bu yaylaya ehemmiyet vermiştir ve 
vermektedir. Oranın nüfusunu çoğaltmak ve
saire üzerinde uğraşılmaktadır. Memleketimi
zin güç kaynağı yine yayladır. Ülkemizin aca-
jyrp bir durumu vardır asıl merkez çok az ka
labalık fakat kenarlar daha çok kalabalıktır. 
B u h a l memleket müdafaası bakımından dahi 
gayritabiîdir. Çünkü: bîr düşman bir baskınla 
Ikarlfirbataki. mmfcakaya'. girebilirse ora kaynakla
rına elde«tmiş olur.- Osmanlı İmparatorluğu yay
laya' hiç bakmamıştır. Bunu ihmaletmiştir. 
Çüîikü1'ticaretine bayındırlık işlerini e!d« tutan 
tyabanetlar'bu kenar'bölgelere önem vermişlerdir. 
Yayla ise mühmel kalmıştır. 

Büftün. Bayındırlık işleri kenarda yapılıp, 
yaylada yapılmadıg* ıiçin pek çok kişi kenarlara 
gitmiştir.- BöytebİTakto hasıl1 olmuştur. Bu ha
sıl olan akm sonra dadevam-etmiştir. ' Şimdi ba
na öyle geliyor ki, bilhassa böyle yayladan kıyı
lara akmış olanlara obalarda iki • bin dönümlük 
had dolduktan sonm; yani büyük toprak sa-
hipleEİnia t&piîafclari'beş bin veyahut yerine göre 
iki bin diÖTiümesinâirilddkten sonm-tbilhassa yay
ladan jkena^arayakîn<jetmiş<^ 
leştirmek »daha akteıjyakuıdm MEİASL 'kenarlarda 
!tdpça^5ohlp.^taibüftök toprak sahibi bulunanla-



ra istedikleri takdirde bunun iköşşjj^ğjnı yayla-
da aynı değerde olmak üẑ re* iş^ter#şrbu#tt •$*§*• 
vik etmelidir. Nihayet bu kanufe bir. fırsat&E. 
Mademki bu Cumhuriyet devri ha^dağında» b#« 
fi bütün genel siyasetimi? yaylayı takyiye etmek 
olmuştur, bu yaylaya onları yerleştirmek için 
bir fırsattır. Yaylaya yerleşeceklere toprak ve
riyoruz, hayvan veriyoruz, tohum veriyoruz. 
Evi de köylüye yaptırırsak ucuza mal olur. Onu 
mütaahhide yaptırdığımız zaman pahalı çıkıyor. 
Bu biı* fırsattır. 

Sonra; bazı bölgeler vardır ki, meselâ Ka
radeniz kıyıları gibi, eğer bu kanun oralarda 
ciddi surette yürütülecekse, oralardaki bir kı
sım halkı nakletmekten başka çare yoktur. 

Dolayısiyle bu yaylada nakilden daha emni
yetle ve daha seveseve bahşetmek; lâzımdır. 

Şimdi 1 nci maddenin ikinei bülmıöiLe/geKyo-
rum. O büsbütün bana ;aykım ^»İmekfeedİB; Mis 
işletme tasavvur edebilir misiniz ki bir iki bin 
dönüm olsun da içinde yerleşmiş bir kaç işçisi bu
lunmasın. Buna imkân var mıdır? Hatıralarım. 
çocukluğumda istanbul'da bahçe ve sözü geçen 
orta işletmelerinden, bostanlarda bile çolüğu ço
cuğu yerleşmiş bahçıvanlar bulunurdu* Bir kaç 
kişisi bulunmaz mı? Ücretlidir, aylıklıdır, ço
luk çocuğu başka yerde olacağına -iletme için
de olabilir, karısı da orada çalışabilir. Bu gibi 
işletmelerde 1 nci maddeye göre dağıtılabilecek
tir.. Ben demiyorum M, işliler abasında (toprafe 
isteyen varsa verilmesin. Verilmesin, fakat 
mülk sahibi için de 5 000 ve 2 000 dönüm haddi 
tanmsm. Bunlara başka yerde de toprak ver
mek lâzımdır. Eğer istisnaen !başka yerde top? 
rak vermeye imkân yoksa o vaMt bunlara veri
lecek toprak mülk sahibinin niMküinâ 2 ,000 ve 
5 000 dönümden aşağı indirdiği takdirce o kısım 
için değer bedeli verilsin, öyle bir şey kabul 
edilsin ki, mülk sahiplerinin toprağına namüte
nahi bir şekilde ellerinden çok az değere alınabi
lir bir durum verilmesin. Evet oradaki hizmetçi 
ve işçiye toprak verilmesi lâzımgelebilir. Fakat 
toprak sahibinden alınacak ve hadden aşağı ine
cek toprağı için değer paha verilmesi lâzımdır. 

Ben korkuyorum ki bu yapılmazsa pek çok 
keyfi muameleye yol açar. Hangi işçiye veril
melidir, hangisine verilmemelidir, ne yapmalı
dır, ne yapılmamalıdır? Pek çok keyfi muameleye 
yol açar. Eğer bu 17 nci maddenin bu ikinci 
hükmü ile edinilmek istenilen amaç bu 5 000 ve 
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2 000 döttüm hadlerini hiçe indirmek ise bu ce
saretle söylenmelidir. Evet biz bu 5 000 ve 
2; 000 hadlerini istemiyoruz denilmelidir. Yok 
bu hüküm her yerde yür&tülmiyecek de yalnız 
şurada,, burada yürütülecekse demin dediğim gibi 
pek çok keyfi muameleye yol açacaktır. Tasav
vur etmiyorumki, içinde yerleşmiş-bir kaç işçi 
olmayan» işteto*eler bulunsun, işçi bulunur orada, 
nihayet üe»etlii adamda*. 

İçimde daima son yalların doğunduğu bir 
vehim yakmaktadır- O da suiistimal vehmi. 
Bu maddenin^ ikinci hükmü namütenahi suiisti
mal yol&;;8§aejaktja!\ Toprak Ofis ve Türk Tütün 
Limited işinde sHüfcümetin müda/Baasının ne ka-
dar zayıf ocuğunu hepimiz gördük. 

Bu ifcerde HüMmjet tarafından da denümiş^ 
tir ki Töpmk; (Mis okadar şuraya buraya ya
yılmıştır M mükemmel %onteolü imkânsızdır. 
Bu iş,ise ondanı dahdaha yayık olacaktır ve daha 
da ufak işlese nüfai£.«dee#ktir. Burada kullanı-
labilc«ek adamların % 10 nunun kötülüğü mem
leket icinde ne allak, bullaklıMa* husule getire
cektir, ne faanşMıklara meydan verecektir, ve 
no. kadar kötü dedikodulara sebep olacaktır. 
Binaenaleyh neden bunlara lüzum görülüyor. 
Mademki nihayetünnihaye bu hadlerin üstünde 
kalan topraklar köylüye dağıtılıyor, Hükümetini 
Evkafın vesairenin toprağı da dağıtılıyor. Dola
yısiyle buna lüzum kalmıyor. Bu kadar şiddete 
ve bu kadar kötülük ihtimaline yol açacak ted-
birleEelüzam göçmüyorum. Nihayet pek lüzum 
görülürse değor pahasiyle alırız. Ben daha ileri 
gideceğim,. Ben. beş, bin, iki bin dönüm hadleri 
üzerinde ıscar etmiyorum. Eğer 5 000 veya 2 000 
dönümden fazlası alınarak köylüler tatmin edik 
miyeeekse, ki bunu zannetmiyorum, çünkü nü
fus kesafetimiz çok azdır. Eğer öyleyse, yapılan 
hesaplar bunu göseriyorsa bu hatlar indirilsin 
amma bu hadler indirildikten sonra 4 000 mi, 
3 000 mi neye indirileeekse, 1 500 mü, bundan 
sonra artık toprak sahibi, tıpkı ev ve aparman 
mhibi arsa sahibi, hisse sahibi, şu ve bu sahibi 
rfbi malının sahibi olsun, ondan sonra artık 
toprak mülkiyeti de herhangi bir mülkiyet ka
dar mukaddes olsun, saygı sörsün. Namütenahiye 
doğru 50 dönünie. kadar; hepsi 50 dönüm olmı-
y acıktır, şüphesiz, 300 olur, 400 olur, fakat 50 
ye kafdftp ineînesin. 

Bii' de; köylüyü^ istismar ediyorlar deniyor. 
Bu kadar r topıoak köylüye- dağıtıldıktan sonra 
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İstismar edilecek adam kalmaması lâzımgelirl 
Bahusus benim dediğim gibi bu hadler de indi
rildikten sonra hiç kalmaması lâzımgelir. İçim
deki bir korku da şudur: Eğer bu hadler her ne 
büyüklükte olursa olsunlar tecavüz edilirse, bu 
hadler bazı şartlar altında böyle 50 - 100 dönü
me kadar indirilirse, toprak mülkiyeti hiçe ya-
km bir değerde, hiç demiyeyim, sahibinin elinden 
alınırsa pek çok meseleler ortaya çıkar ve mâ
nevi durumumuz iyi olmaz. Bir defa şunu da 
söyliyeyim ki, bu kadar aşağıya inince köylü da
hi manen rahatsız olur, kuşkulanır. 5 0 - 1 0 0 -
150 dönüme kadar ilgileneceğini duyunca birçok 
köylü dahi huzursuzluk duyar. İçine vehim gi
rer ve milyonlarca kişinin içine böyle bir vehmin 
girmesi zararlıdır ve köylü de zarar görebilir. 
Bundan 15 - 20 gün evvel bir köylü ile buluştum. 
Adam anlattı: 200 dönüm toprağı var, yedide 
çocuğu, kendisi kalaycılık etmektedir. Toprağı
nı da kira ile işlettirmektedir. Şimdi bilmem 
bu maddenin hükmüne göre bu toprak tehlikeye 
düşer mi? Elinden gider mi? O diyor ki, bugün 
ben kalaycılık ediyorum, çünkü daha çok kaza
nıyorum, fakat ben ölsem, bu toprak elimden 
alınmış olsa yedi çocuğum ne olacak? Bunlar se
fil ve perişandır. Yani bu kadara gitmemeli. 
Hadleri tâyin ettikten sonra fazlasına gimteye 
lüzum yoktur. Deniliyor ki, bu adam yalnız 
köyde çalışsın, filân; bunlar eski fikirlerdir. 
Kendim Mısır'da Hint ' te Ortaçağ Avrupa'sında 
meslek bölümleri olmuştur. Bir adam babasının 
meslekini yapar denmiştir, bunlar daha ziyade 
nüfus kesafeti pekçok ve iş az olan yerdede 
olmuştur. Halbuki bizim ülkümüz hergün bir
az daha fazla çalışmaktır. Bu çalışmayı tahdit 
doğru değildir, lüzumsuzdur. Şimdi böyle her 
türlü makul haddin altına inilerek mülkiyet 
saygı görmezse değerinden çok aşağı sahibinin 
elinden alınabilirse birçok meseleler ortaya çık
maz mı? Apartrmanîar, şehir servetleri, büyük 
arsalar mevzuubahis olmaz mı? Şu veya bu şe
kilde servetler mevzuubahis olmaz mı? Muhteki
rin, vurguncunun vesairenin parası rahat ra
hat elinde kalırken iki bin dönümden aşağıya da
hi toprak sahibinin elindeki toprak elinden alı
nırsa bu vicdanları tahriş etmez mi? Hepimizin 
İçinde bir haksızlık hissi uyanmaz mı? Beheme
hal uyanır. böyle bir duygu vicdanlarda uyan-
dimi o yürür. Zannetmemelidir ki, bu örtbas 
edilebilir. Bir kâğıt üzerine damlamış zeytinya-
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ğı gibi zamanla büyür büyür ve yayılır. Ne gibi 
tepkiler uyandırabileceğini şimdiden kimse bi
lemez. Topraksız köylüler için, çok heyecanlı, 
çok beliğ sözler söylenmiştir. Bunlara ben de iş
tirak ediyorum. Amma niçin orada duruluyor? 

Büyük emlâk ve apartman sahipleri tarafın
dan sömürülen zavallılar yok mudur? Bu harp 
zamanına mahsus olmak üzere bir kira taddidi 
konmuştur. Fakat çok defa kiracı hava parası ve
saire şeklinde bilinenden çok fazla ölçüde kemiril
mektedir. Bu kiralara ait hüküm aynen tatbik 
edîlebilse dahi muvakkat bir hükümdür. Bunlar 
için niçin aynı şey söylenmiyor? Bunlar için de 
aynı samimi belâgatler sarfedilemez mi? Fabrika 
sahipleri tarafından sömürülen amele için aynı 
samimi ve aynı heyeranlı belâgatler sarfedile
mez mi? Bunları sarf etmek için zihin yormağa 
lüzum yoktur. Avrupa sosyalist edebiyatında cins 
cins örnekler vardır. Fransız sosyalist edebiya
tında apartman sahiplerine (Monsieur Vantour) 
Bay Akbaba denir, leşe konan kuş olması dolayı-

• siyle Büyük maliyetlere, fabrika sahiplerine 
(M Köken) yani Bay köpekbalığı, denir, doy
maz iştihaya. malik bir babk olması dolayısiyle, 
yani topraksız köylü için sarfedilen bu sözler 
böyle toprak mülkiyetini hiçe indirecek kadar 
aşağı düşülecekse daha pek çok yurttaş için de 
söylenilebilir; ve bunları propaganda için şu bu 
söylemez. Toprakları değer pahası verilmeden 
elinden alınmış binlerce ve binlerce aileler can
ları yanarak söylerler ve bunların, feryatları 
yıllar ve yıllar gittikçe neticesiz kalmaz. Yani 
bir şey yapılırken bunu fuzuli hudutlara kadar 
getirmenin kötülükleri derpiş edilmelidir. 

Sonra daha birçok şeyler vardır. Yersiz, yurt
suz, böyle viraneler içinde yaşıyan adamlar du
rurken, yüzlerde ve binlerce malikhaneler vardır 
ki, yazın bir iki ay işgal edilir. Bunlar niçin du
ruyor, denilebilir, aynı mantıkla bunlara dahi 
birçok fukaranın iskânı istenebilir. Ufacık bir 
sermaye bulamadığından dolayı binbir işinden 
alıkonan teşebbüs sahipleri dururken milyonların 
bir kenarda yatmakta ve işlememekte bulunduk
ları söylenilebilir. 

Deniliyor ki, toprak bedelle almıyor, fakat 
hasgi..bedelle? Vergi kaydında ne, ise ona göre 
bir misli, iki misli veya üç misli veriyoruz deni
yor. Mülk bu vergi kayıtlarına düşük yazdırıl-
mışsa buna biz ne yapalım? Güzel, aynı ölçü ni-
çin.şehirlerdeki mülklere tatbik edilmiyor? Şehir' 
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İerde boş olarak yüzlerce, binlerce arsa vardır, 
hepsinin kaydı her yerde çok aşağıdadır. Hattâ 
satmak isterseniz satamazsınız. Çünkü alacak 
olan adam size verdiği fiyatın aynen tapuya 
yazılmasına razı olmaz. Yani eğer Hükümete 
karşı hile yapmak istemezseniz satamazsınız. 
Bu böyle midir, değil midir, samimi olarak söy-
liyelimy Bir kişi çıksın da hayır böyle değildir; 
desin. Binaenaleyh köy ve kentte niçin iki ölçü 
olsun? Ben diyorum ki, bir hudut tanıyalım 
5000 ^eya 2000 üzerinden olsun demiyorum, ge
rekirse indirelim amma onu esas olarak elde 
tutalım, işbu had bazı şartlarla 50 ye kadar inme
sin. Bir hudut tanıyalım ki arazi mülkiyeti ne ise 
şehir mülkiyeti de o olsun. Böyle vatandaşlar 
arasında iki ölçü bulunmasın. 

Ben daha da ileri gideceğim, arkadaşlar. 
Ben kendi hesabıma her ideoloji üzerinde tar
tışma ve münakaşaya hazırım. Arkadaşlar, her 
ideolojinin güzel ve kötü yönleri vardır. Bu
nun güzel yönleri iyi ve samimi olarak tatbik 
edilirse;iyi neticeler verebilir. Her ideoloji üze
rinde münakaşa edebilirim. Amma yeter ki sa
mimi olsun. Çünkü muayyen bir ideolojinin dı
şarıda tatbiki başka, içerideki tatbiki başka ola
bilir. İhracat malı oldumu emperyalist amaç
lara yarar. îç malı olarak başka şekilde, ihra
cat malı olarak başka şekilde kullanılır. Ben 
diyorum ki, her ideoloji, samimi kalmak şar-
tiyle münakaşa edilebilir. İyi ve kötü tarafları 
olabilir. Ben, onu beğenirim, beğenmem o ayn 
bir mevzu. Amma münakaşa ederim. Samimi 
olarak münakaşası kabul edilebilir. 

Hususi mülkiyet rejiminin iyi ve kötü ta
rafları vardır, münakaşa edilebilir. Nazari • 
olarak olsa dahi servet eşitliği üzerine kurulmuş 
olan sosyalimde de iyi ve kötü taraflar vardır, 
münakaşa edilebilir. Emperyalizm âleti olma-
.mak şartiyle totaliter rejimin de korporatizmde 
iyi ve kötü tarafları münakaşa edilebilir. Ka
bul edilir, edilmez o başka. Fakat her rejimin 
münakaşa edilecek tarafları vardır. Amma be
nim kabul edemîyeceğim cihet şudur. Hiç ol
mazsa bunlar kabul edilirse mantıki olarak tat
bik edilmelidir. Bir kısım vatandaşların ta 50 
dönüme kadar mülkiyet hakları tehlikeye düşü-
rülürken, Öbür kısım yurttaşların vurguncu da
hi olsalar, hırsız dahi olsalar, böyle oldukları 
herkesçe dahî, bilinse hiçbir şeyine dokunmamak 
bunu benini vicdanım kabul etmiyor. Eminim 
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ki birçok vicdan da bunu kabul etmez ve ede
mez. ;-"'•••;" 

Sonra başka bir cihete gidelim : Aşağıdaki 
zincirlemeyi aklıma bu kürsüden konuşan bir 
arkadaşım getirmiştir. Bir defa şunu arzedeyim 
ki, bunu münakaşa etmek istemiyorum, şu ve
ya bu şart altmda olmuştur, olabilir. Bu ma
denciler için yapılmıştır, ne dereceye kadar hak
lıdır, haksızdır, münakaşa etmek istemiyorum. 
Bugün toprak, sahipleri iğin yapılıyor, 50 dö
nüme kadar tehlikeye giriyor, almıyor demiyo
rum, tehlikeye giriyor diyorum, bu gibi işler 
herkes için mütesaviyen olabilir, ben diyorum 
ki, hangi bir rejimi kabul edersek edelim, bu bü
tün yurttaşlara seyyanen tatbik edilmek şar
tiyle düşünülerek, tartışılarak, tatbik edilerek 
şayanı kabuldür. Fakat birgün bu mesele, bir
gün şu meselede, birgün bu biçimde, birgün 
şu biçimde kendimizi sürüklettirmek doğru de
ğildir." Şimdi bu 17 nci maddenin ikinci kısmı 
yani arazideki işçi vesaire dahi oradan toprak 
alacak olan kismi yürürlüğe girerse orta işlet
meler yanı, teknik vasıtaları kullanmaya kadir 
olan işletmeler tehlikeye girer. Bunun tehli
keye girmesinden demin bahsettiğim haksızlık
lardan mada başka cihetler de vardır. 2 000, 
& 000, 5 000 dönüm ve aşağı işletmelerde işle
yenlerin bir kısmı ve bu işletmeleri işletenler 
aklıbaşmda olan kimselerdir. Bu adamların ka
biliyet ve saylan bir iki bin dönüm toprağa 
eklenince kamu için büyük menfaatlar hâsıl Ol
maktadır. Bunlar çok faydalı istihsal amili ve 
unsuru olmaktadırlar. Fakat o adamları bu top
raklardan çıkarıp ellerine şöyle böyle bir para 
verirlerse onlar cemiyetimiz için fuzulü birer 
uzuv olabilirler. Teşbihte intibak olmaz; bir 
doktor farzedin; soralım sen ayda ne kazan
ıyorsun? Bin lira, senede iıe eder? Bu kadar• al 
sana 30 bin lira doktorluktan vazgeç. Keza bir 
mühendisi alalım. Aynı misali tekrarlıyaİım sen 
ayda ne kazanıyorsun? Şu kadarı bunu da ser
mayeye tahvil edip yarısını, dörtte birini şana 
vereyim, mühendislikten vaz geç. Bu 17 nci 
maddenin ikinci kısmıin tatbika kalkı
şırsak başarılı ziraat yapan birçok kişi 
için buna benzer bir vaziyet ihads ederiz. 
Buzulusun ve ülkenin menfâatine uygun de
ğildir. Birşey daha söyliyeceğim: Bir yurttaş 
(5 - 6 sene tahsil eder, doktor olur, mühendis 
olur. Aldığı diploma ile dottçf Wl%m.u *eya iM-
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JieUdâigliğini iyi veya kötü yapar. Heglöriz bu
nun örneklerine rastlamışızdır. Ben birçok ta
s ta M mezunu bilirim, topMfekta •'; çakıştığı 
zaman Mr başarı elde «demezi=Bu^da ig®8#eFiy0r 
ki, toprakta çalışma bazı yönlerden mühendis
likten ve doktorluktan daha da' ğüçffür. ¥â*i hfer 
tarım okulu ^föutm Mr topr^ ı ^ilrtyle? i^e-
|yeme*&ektedir. BolayisiyJe töprağmı bahriyle 
ileten adamlar varsa t e onların töp^âklarıada 
amele v;e: işçi; de çalışıyorsa ofdarin topıafitoa 
parçaîamamailiîdır veyanut driğatilan t©pwğın 
aynı def eri' kendisl&e verilmelidir <ki iöyteee 
kendisini başka bir yerde iropai^m. 

Bu tasan dolayisiyie gerek Hükimet ve ge-
<rek birçok arkadaşlar ^ta'tSSk%]?«dlifip ortaya 
atmışlardır. Atatürk bu kanu&tt i#töttif ve* tas-
kip, etmiştir. Kâtibi oMftş3 olmak dötayisiyle 
buna verdiği önemin ben şalidiyisn. IPaliniz 
Atatürk kadar mübhlemiyetten, şu veya bu M-
çime çekilebileeek şeyîefden tîksiöön "adam ta
savvur edemem. Şimdî 17 îKcvmaAienİK bu ikltt-
ci hükmü ile öyle ^şîer f o^ül^iör, ' t o o ^ i t e 
sağa sola çekilebilir ki, tela Jl<«tÖrk%i*talıam-
mülüyoktur. Atatütk datoa' gıfrek>iç:w^r!ekse 
dış siyasada açık, sarih dürttmMr a*a%iî$>î*'. Bış 
siyasada hep gördük; ne kadar püıfM* if ararsa 
behemehal halletmek, oltadan kaldırmak içm 
çalışmıştır. 

Benim içten inandığım şti<§ur ki, A*Kttı*k*İn 
kabul edeceği Toprak ( K a r ^ u ^ y M ŞevketHa-
sit Bİatip'ötlu'nüH 7 -48 sene eWel Mzrfiadtfı »ve 
parçalan burada ökûMân ra^ofa uygtln: olan 
taşandır. (Bravo*sesleri). ' 

Makul alarak Atatürklün kabut'ede^ettoite'. 
Bu, tasarı yurdumuz için da%a ûzûtt'sen#et 

kâfi -gelebilir, ÎKzim nüftts* kesafetimiz '50 -:60 
olduğu vakit istediğimiz gibi o kaöûffiu'detiitire-
biliriz. Fakat bugün içte bttkaöar mfoıWmfâ-
te ve bu kadar ileriye' gitmeğe Jüzüıor yâHtur ı*e 
yine diyorum ki ,: bı* aüffffi1?âra < töfjr&k ^öfttftiesi 
ieabediyör. Busu kabul e#ysr8üi. flfest 9*000 
ve 2 000 hadlerini m a l t e tttltttifc^$fti*t^« t i 
relim. fotisnai haiî$rde> daira^ ap§iya i»ee*k»#k 
mal sahibine tam d«feî pahasött berelim. %;§%&«t 
böyle müphem' b«r faziyeti ^çitfSfeda^ed^H^*, 
bîttfâ^kfem ermiyor. 

Şîffidi bu düfuhdelere ıryiütı ^ r 4 & ^%t»a8-
döniü yehMefriğitâ&m geçifÜsiesi'lşl»^bir tİfcrir 
veriyorum. Öeı^KM sözleri &$j9etk#n, fer^t 
bu takriri veiîî&en, b ftiy&fum -ki 4iitââü#:$ıa-
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İmrz ve yalınız bir vicdan borcunu yapıyorum. 
$ü«ftü bre maddenin şiddetlendMlmesi için Mec-. 
İisin dörtte üç çoğunluğuna varan bir takrir ve
rilmiştir ve dolayısiyle bu takrir demek istemi
yorum ki, Anayasaya aykırıdır, içtüzüğe aykı
rı olarak hareket etmişlerdir. Hayır. Onlar da 
viedâ&i kanaatlerine uygun olarak, nizam ve 
usule uygun olarak bu takriri vermişlerdir. Fa
kat bunu yetmekle bizim gibi burada konuşanla
ra sfef «£# iştigâl etmek variyetine düşürmüşlerdir. 
Bunu bilerek, hiçbir netice vermiyeeeğinVde bi-
terek'Sirf vicdani vazifemi yapmış olmak için ve 
borcumu ödemek için bu sözleri söyledim. Bir 
de takrir veriyorum. 

E. TAEDAR (Zonguldak)— Zahmet ettiniz. 
R. KAPLAN (Maraş) — Biraz da köyleri git 

• -g*a de4 ondan sonra daha vicdanlı konuşursun. 
E. ETİşirgil (Zonguldak) — 17 nci madde 

hakkındaki arkadaşların duydukları endişeyi do
ğuran sebep, bu maddenin cezriliği, jnüphemliğî, 
hü#Bİduaun;muayyen olmaması noktalan olduğu 
aafeştlıyor. Geçen oturumda söyliyen arkadaş
lar, $u&di söyliyen Hikmet Bayur arkadaşımız 
gibi bu maddeyi açık olarak tahlil etmemişlerdi. 
Şimdi Hikmet Bayur arkadaşımızın tahlili ile 
«aüaşıhyor ki, endişe yukarıda arzettiğim nokta
lardır. 

Bendeniz evvelâ bu noktalar hakkındaki f ik-
rsm^yliyeceğmı. Bir kere bu maddede alınacak 
'KööHHt hududu yoktur deniliyor. Zannederim ki, 
maddeyi'anlayış farkından ileri geliyor. Maddede 
de» ki, 39 neu maddeye göre, arazi tevzi edile
cek 39 ncu maddede de der ki, bir ailenin geçi
cine 3?eteeek ve o aile efradının çalışmalarını 

• değerlendirecek kadar arazi verilir, Arazi sahi
bine de bunun üç misli yani; üç aileyi geçindi
recek yer verilir. Demek ki, hudut fevkalâde 
aarih olarak çizilmiş oluyor. Yani Tarım Bakan-
Üğıs^le düşünecek : bu mıntakadaki insanların, 
bir ailemin geçimi için ne kadar dönüm arazi lâ-
zaaaÜır, bir aile efradının çalışmalarını değer
lendirmek için^ bu bir aile efradının çalışmaları
nı tol^metlendirmek için ne kadar arazi lâzım-
drçîBanu tâyin edecek ve ona göre kamulaştıra-
îfcakve baaİHHi üç Biiröaıi yattıi üç ajleyi geçindi
recek miktarmı sıûıibine bırakacak bana öyle ge-

I -lifor ki, bu maıMe kudut son derece açık ve va-
j îzditer. Hüdtıdun, şöyle böyle bir parça yanlış 
i anlatmasına sebep, maddedeki elli dönüm fık-
j --râarfİlmüşfcur. Elli dönüm sözünü benim bildi-
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ğisae §gre koıaâsyo» köyaısşiaf. üâBaisgisıı $& 
zı mıntakaiarda, hiibubattan maaâa o l « köitür 
şubelerimde bir aileyi «e|»dİEecikîaikfeBrj 10 dör 
nüm olabilir. Ö vakit ü g d û ^ ^ s k ^ ^ e c t e r . Azası 
sahihini koıumak için 50 dönümü-War»k bazı 
arazi sahiplerine tenM3*&t vş^w& istemiştir. Yok
sa,, hububat ekimi olan yerlearde, Şri» Jmadsln •-
da, alelrtltk feubabftt ^ i m j dtaaı yellerde böyle 
bir şey msvımubahis dûpkâir. Binâenaleyh, 
öyle zammediyorum ki, budat kmmtm%tıv, hu-
dut yoktur, sarih değü<iâr üüm, btnim telâkki
me göre yerinde değildir. Hattâ, te budat ^heıir 
ce 2 000 d&nüm, 5 000 d e n i n ^ s ^ ^ a d«taa 
vazıh ve d&ha sarihtir. Çünkü yerâıe gere fa
lan yerde bir ailenin Egeeimi vaatti oiıfrak şu ka
dar olabilir, falan yerde m bu katlar stabüı*. 
Arazi sahibine 3 mMi b ı ^ a ^ e a k t ı r . Bu 'Mali
yette filân. yerde başka türlü I »ten yerde başka 
türlü olabilir. 

ikinci mesele tatbikat meselesidir. 
Acaba ne olabilir, tatbikatta? Bün-
yada Mfbir toprak kasan» yapamazsı
nız ki, bunu eğer tatbikatı yapfteak olan 
eller kudretli değilse istediğimiz iyiliği doğura
bilsin. Binaenaleyh temennim budur.M, bu iş
te hepimiz, memleket aydınları tam vazife gör
müş olalım. 

Arkadaşların itirazlarımdan hm de bu mad
denin orta çiftçiliğe mâni olmasıdır. Bana 
öyle geliyor ki, 15 - 16 ncı maddede düzenli or
ta çiftçiliğin bırakılacağı gayet «arih olarak ya
zılmıştır. Kendi tarafından ditzsnM o4»*ak işle
nen, orta ziraatiıı bırakılacağı yazılmıştır. Şimdi 
bunu tatbik edeceklerde hakikaten ifna bir ka
sıt olmalı -ki," i l l i orta çiftçiliğin kaldırılacağı 
mutasavver bulunsun. Binaenaleyh ben bu en
dişeyi de doğru ve yerinde bulmuy^um, 

17 rici maddeyi lüzumsuz ve^zid;tefâkki eden 
arkadaşlarımız da var. Eğer haMkateıı bir yer
de toprak sahiplerinin mevcut bir adiefik geçi
mine yeteeek kadar toprağı ©lan insanlar, mev
cutsa zaten bu madde tatbik edtkniyeeektif ki, 
cezriliği ve ^|iz?»msıaz%ığ« mevzaufaalıie o t a a . 
Eğer varsavhiç şüphe yok ki toprak iştiyaki bu
lunan yerler vardır, bumun yerüiftesi €e İlamı
dır. Ben bunu bir iâtökgi meselesi de «ddefcmi-
yorum. Bu ideolojiyi kül olarjk*ta*b& ©âela» 
dâvası olarak^leaİMiyeTUm. Bilâkifc bu memk-
ketin hayat standardını bilhassa yükseltmek fçin 
ve şehir hayat standardım yü>k»tae»in köşa&a-

I yat « t tuâa^Hön yükselmesine mütevakkıf bü-
lun^^İHiu bilerek düşünüyor ve diyorum ki köy 

| hayat standardını evvelâ yükseltmek lâzımdır, 
i başka türlü eaipe yoktur. Bunun için tek yol köy

lüyü toprağına sahip edecekseniz, oturtaeaksa-
nız ve mahsulümü yalınız kendisinin almasını 
sağlıyaoabsanız. Başka türlü buna imkân gör
müyorum. Yoksa bu bir ideolojidir. Topunu 
birden tatbik edelim diye bir mesele görmüyo
rum. MevzuU'bahis olan şey bu memiÜEetin^ nü
fusunun büyük ekseriyeti köylüdür, bunlardan 
bir kssmmm toprağı yoktur, toprak sahibi kı
larak hayat standardını velev ki ufak bir suret
te yükseîtirgek şehrin de, bütün memleketin de 
hayat standardını yükseltiriz. Benim bu kanun
da gördüğüm hedef bu noktadır." Onun için ben 
bu l fwsi maddeyi ne hudutsuz, ne münhem, ne 
tehlikeli ve ne de bir ideolojinin bir parçası ad
dediyorum. 

C&çen oturumda söz alan arkadaşiarımızın bir 
kısmı, benim de imzaladığım bir takririn demok
rasi *,şekîHe¥İne uyg»n olmadığın ifade ettiler. 
Demokrasinin şekillerini muhafaza etmek bkim 
için bir teminattır, bu itibarla hepimize ait bir 
öde<v#tr. Pâkat ben bir eksiriyetin bir noktada 
birleşip te 4al^ir vermesinin demokrasiye muha
lif olmasını cidden anhyamadım. Bana gösteri
len sebep te vazıh gelmedi. Bu noktayı bir ta
rafa bıa»akıyerum. Tabii demokrasiye şekfen 
bağlı olan insanlar ruhan daha çok bağlıdırlar. 
Buna hiç ^şüphe yok. O halde demokrasiye şek-

I le^Mğİanalım diyen arkadaşların ruhan da bağ
lanalım dediklerine şüphe yoktur. 

Bünyada bir geniş kitleyi kendi toprağı ^dâ-
hiKude kendi ekim ve biçiminin mahsulünü âla-

I cak h a k getirilen bir kanun ki, Imlkçrîığıny halk
çı olmana» birinci vasfı nişanesidir, böyle ruhan 
bu kadar halkçı olan bir kanuna biz muhaMf t-va
ziyet alırsak o vakit şeklen demokrasiye mu-
haül hareket ediyoruz aman dikkat edin sözü-

I n ü sayiiy^njearin büyük bir tenakusa düAmelerine 
müncer ohtrdı ki," buna dikkat etmeleri lâzımdır. 

I tVakta-beıiB ichlia edem arkadaşımız gayet :haklı 
] olarak teı-noktayı kendileri de hissetmiştir, de-

ımştetHÖr M, benim tez-imm müdafaası çok -güç
tür, Sfüakü gemş bir halk tabakası için hayırla 
bir şeyin aleyhinde bülunuyormuşum gibi g& 
ziiküy<ff dömişfcİT. Hakikaten doğrudur, haMka-
ten be i e « müetolaa-etmek güçtür. Çünkü geniş 

I bir; halk &ft!Wlt*u8 hayat s^ıııâarâını yükseîtaaek 
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îçin alınan bir tedbirdir. Bunu demokrasi pren
sibinden tutup müdafaa etmek hakikaten güç bir 
dâvayı müdafaa etmektir. Demokrasi prensibini 
tutturarak dâva etmek ve topraksız köylüyü bu 
halde bırakalım demek hakikaten güç bir dâ
vadır ve müdafaası müşkül bir dâvadır. 

Bir kısım arkadaşlar, böyle bir kitle yoktur 
bunu diyorlar. Böyle bir kitle yok veyahut var 
amma sizin dediğiniz kısim ehemmiyette değil
dir. Bir kısım arkadaşlar da diyorlar ki, ara
zimiz geniştir, kilometre başına az nüfus isabet 
ediyor; binaenaleyh, böyle bir kitle, ehemmi
yetli bir kitle tasavvuruna lüzum yoktur. 

Evvelâ birimci mesele, böyle bir kitle yoktur. 
zannetmiyorum ki, böyle iddiada bulunanlar ol
sun. Bu kanunun umumî müzakeresi esnasında 
muhtelif arkadaşlar, böyle bir kitlenin mevcu
diyeti ve miktarı üzerinde durdular. Ben aynı 
Jmeseleye rücu edecek değilim. Fakat doğrusunu 
söylemek lâzımgelirse bu, his meselesidir, has
sasiyet meselesidir. Bazı adamlar vardır ki ; 
bir ekseriyetin ıztırabı karşısında bile yürekle
rinde çok mühim bir ıstırap duymazlar, fakat 
buna mukabil bazı insanlar vardır ki, ekalliye
tin ıstırabı karşısında bile çok ıstırap duyarlar 
ve onları ıstıraptan kurtarmak için ne yapalım 
diye düşünürler. Bence bu kanun, böyle bir 
ıstırap duymanın ifadesidir. 

Diğer birşey vardır ki, nüfus azdır ve bu top
raklar yeter .bu dâva bilriyaziye doğrudur. Am-

•ma o vakit şöyle yapacaksınız; memleketteki bü
tün insanları seyyar farzedeceksiniz, istediğini?! 
yere gider ve istediğiniz yerde oturur farzedecek
siniz. Cetveli alacaksınız herkese bu araziye tak
sim edeceksiniz ve diyeceksiniz ki, onlara git ora
da otur, bina yap, çalış ve icabında da işlenmemiş 
araziyi de işliyecek adamlar farzedeueksiniz. Bu; 
dahilî iskân meselesi kanunun umumî müzakere
sinde de arkadaşların tebellür ettirdikleri gibi 
ne kolay, ne de imkânlı bir meseledir. Zamanla 
nüfus artımı ile bu kısım araziye doğru gidile
cek Devlet açacak, işlenecek hale getirecektir. On
dan sonra köylüye verecektir. Yoksa köylü kendi 
vasatisi ile açılmamış toprakları açıp da istifade 
edecek vaziyete gelemez. Umumiyetle iskân hak
kındaki tecrübelerimizden faydalanma zorunda
yız. 

Diğer bir mesele, geçen oturumda arkadaşlar 
mevzuubahs etti, yine söyledik, demin de kısmen 
arzettim, bu elli dönüm meselesi; güya Türkiye 
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toprakları ellişer dönüme bölünecek ve herkese 
verilecek şekilde telâkki ediliyor. Arzettiğim gibi 

«bu maddenin ruhu 39 ncu maddeye bağlıdır. 39 
ncu madde de gayet sarihtir. Bir ailenin geçimi
ne yetecek miktarda olacaktır. Bu miktar Orta 
Anadoluda başka, Garbî Anadoluda başkaı Şarkî 
yine ayrıdır ve bunun üç misli olarak arazi sahi
bine verilecektir. Komisyonun hazırladığı takrire 
gelince; takrir iki noktayı tenvir için yapılmıştır. 
Bu noktalardan biri şudur: yerleşmiş amele tâ
biri vardır. Komisyonun hazırladığı şeyde, bu 
maddede bu cihet vazıh bir hale sokulmamıştır. 
İkinci mesele; 15, 16 ncı maddelerin 17 nci mad
denin tatbikatını iki, üç sene geçiktirebilmesi 
İhtimalini önlemek için konulan kayıttır. Hiç 
bir arkadaş takriri alıp, hayır efendim yerleşmiş 
amelenin bu suretle vazih bir hale getirilmesi 
doğru değildir, yahut efendim 17 nci maddenin 
iki, üç sene uzatılması doğru değildir, dememiş
tir. 

Onun için bendeniz diyorum ki, hakikaten 
mömleket için hayırlı alacak olan, değil yalnız 
köylü bakımından, şehirli olan vatandaşların ha
yat standardı ve memleket sanayiini gelişmesi 
bakımlarından hayırlı olacak olan bu kanunu 
ve bu kanunun en mühim maddesi olan 17 nci 
maddesinin Kamutayca kabulü zannederim ki 
çok hayırlı bir iş olacaktır, 

BAŞKAN — Ülkümen. 
L. ÜLKÜMEN (Mardin) — Muhterem ar

kadaşlarım; Şimdiye kadar konuşan arkadaşları
mı dinledim, usulen lehte" veya aleyhte konuşu
lanlar tarzında bir tasnife tâbi tutulmuş bulu
nan hepsinin, memleketimiz ve milletimizi maddi 
ve manevi hayat şartları içerisinde kökünden 
kavrayan bu yeni inkilâp hamlesinin selâmet ve 
isabetle atılmasının temini uğrunda heyecanla 
çalıştıklarını gördüm. Hepsinin 17 nci maddenin 
kanunun inkilâpçı ruhunu tatbik imkân ve ka
biliyetinin merkezi sikletini teşkil etmekte ol
duğu meselesinde ittifak ettiklerine de şahit 
oldum. Bütün ayrılıkların tasarının bu kanunla 
atacağımız muazzam inkilâp hamlesinin leh veya 
aleyhinde bir cereyan şeklinde değil, 17 nci 
maddeye verilmesi istenen en hayırlı en doğru 
şeklin tâyininden çıkan içtihat farklarından 
doğduğunu, büyük bir haz duyarak seyrettim. 
Bunun için ben de bu içtihat mücadelesine ka
tıldım. 

Muhterem arkadaşlarım; ben 17 nci madde 
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ile ufak tazı tadillerin yapılması ricasında bu
lunmak için yüksek huzurunuza çıktım. Tadilini 
rica etmek istediğim birinci hüküm şudur: Ge
rek tasanda ve gerekse çoğunluk tarafından 
Başkanlık yüksek katma sunulan önergede mev
cut bulunan tarım işçi kaydının 17 nci madde
den çıkarılmasıdır. Bir defa biz gerek komisyon
daki uzun tartışmalara ve gerekse tasarının ka
bul ettiğimiz maddelerine bakacak olursak, mem
leketimizde, ne neşekilde işlenirse işlensin, mevcut 
bulunan zirai işletmelerde iki türlü kamulaştır
ma prensibi kabul etmiş bulunuyoruz. Sahipleri 
tarafından doğrudan doğruya işlenmekte bulu
nan zirai işletmelerle başka bir kamulaştırma 
prensibi kabul ettik ve bunu da 14, 15 ve 16 ncı 
maddelerle tevsik ettik. Şimdi 17 nci madde 
ile ortakçılık ve kiracılıkla işletilmekte olan di
ğer ziraat işletmelerinde başka bir kamulaştır
ma hükmünün kabulüne gidiyoruz. Bu esnada 
17 nci maddeye, tarım işçisi kaydının ilâvesin
de ben, doğrudan doğruya bir fayda görmüyo
rum. Çünkü 17 nci madde, aı/ettiğim gibi bir 
kamulaştırma prensibi vazediyorsa o zaman or
takçılıkla veyahut kiracılıkla işletilen işletme
lerle istediğiniz kadar kamulaştırma yapmak 
için hükümler koymak imkânı elimizde mevcut
tur; Bu kamulaştırılan toprakla her neyi top
rakta çalışan çiftçiyi, kiracı ve amele olsun doğ
rudan doğruya çiftçi telâkki edilecekleri için, 
tasarının ileride gelecek olan 34 ve 35 nci mad
deleri hükümlerine tevfikan, topraklandırma 
imkânına malikiz. Demek istiyorum ki, biz 17 
ııei madde ile hakikaten bir kamulaştırma pren
sibi vazediyorsak bu maddenin başına toprak-

. sız çiftçi veya toprağı az çiftçi veya tanm iş
çisi kayıtlarının ilâvesine hiçbir veçhile lüzum 
yoktur. Çünkü mademki doğrudan doğruya sa
hibi tarafından işlenmiyor, geri bir işletme sis
temi olarak ortakçılarla veyahut kiracılarla işle
tiliyor, bunu başka türlü bir kamulaştırmaya tâ
bi tutarız ve muayyen takyitlerle bunları alırız 
ve 34, 35 nci maddelere göre istediğimiz çiftçi
ye, bu meyanda ameleye de pekâlâ dağıtabili
riz. Böyle olunca bu 17 nci maddeye bir amele 
kaydı koymakla, bu maddeden daha önceki 
maddelerde kabul ettiğimiz prensiplerle müte-
nakız bir vaziyet ihdas ediyoruz. Benim kana
atime £ Öre buna hiçbir lüzum yoktur. Çünkü. 
tasavvur buyurulur ki, bugün sahipleri tara
fından işletilmekte olan, ister 5000 dönüm folsun, 
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ister 2000 dönüm olsun, herhangi bir işletdle-
de, hattâ daimî mahiyette tarım işçisi kullan
mak imkân dâhilinde değildir. Binaenaleyh eğer 
biz 17 nci maddeye böyle bir tarım işçisi kay
dını koyarsak, her çeşit işletmedeki, daha ev
velce kabul ettiğimiz 15 ve 16 nci maddelerle, 
masuniyetini emniyet altına almış bulunan sahi
bi tarafından düzenli bir şekilde işletilmekte 
olan 5000 dönüme kadar olan hususi şahıslar 
elinde bulunan işletmelerdeki amele, doğrudan 
doğruya bu işletmeler üzerinde, Toprak Ka
nunu gereğince hak sahibi olacaklardır. Ka
nunun tatbiki uzun yıllar süreceğine nazaran, 
kanunun tatbik edilmediği yerlerde hattâ bu 
17 nci madde hükmüne göre ortakçılıkla 
işletilen mülklerde sahibine bırakılacak olan 
miktarındaki (bu miktar 50 ile 500 dönüm ara-' 
smda tehalüf edecektir) 300 - 500 dönümlük iş
letmelerde çalışanlar, haddi zatinde kanun tasa
rısındaki 17 nci madde tatbik edildiği halde da
hi kendilerine hiç bir tehlike gelmiyecek olduğu 
halde, kanun, o bölgelerde tatbik edilinciye ka
dar birtakım geçimsizlikler ve teşevvüşler içinde 
kalacaklardır. Aynı zamanda amele ile mülk sa
hipleri arasında daimi bir nizam sürüp gidecek
tir. î§ bu şeküde mütalâa edilince 17 nci mad* 
deden amele kaydının çıkarılması kadar doğru 
bir şey olmaz ve bu da bizi takip ettiğimiz ga
yeden uzaklaştırmaz. Yok, biz 17 nci madde üe, 
15, 16 ncı maddelerde kabul edilen prensipler 
dışında, büsbütün başka hüküm kabul etmek is
tiyorsak, yani memleketimizde orta işletmelerin 
emniyet ve istikrarını tanımayıpta, ilk defa ka
nunun tatbikatına giriştiğimiz yerlerde, bu ame* 
le kaydını koymak suretiyle bunu temin etmek 
istiyorsak, 17 nci maddeye göre sahipleri tara
fından işletilen orta işletmelerde de zikredilen 
hadlerde kamulaştırma yapmak gayesini takip-
etmek, istiyorsak, o zaman tabiatiyle bu maddeye 
işçi kaydının konmasında zaruret hâsıl olur. 
Fakat bu vaziyet arkadaşlar, arzeylediğim gibi 
bizi bu 17 nci madde ile evvelce kabul ettiğimiz, 
maddelerdeki prensipler arasında bir tenakuza 
düşürür. Denilebilir ki, biz 17 nci maddeyi mem
lekette bir defa tatbik edeceğiz, bir defa da bü
tün bu işetmeleri dağıtacağız. Bu maddeye tev
fikan yapılacak kamulaştırmaların bir defaya 
mahsus olduğuna dair hükmü 33 ncü maddede 
görüyoruz. Bu madde, memleketin her bölger 
sinde bu kabîl kamulaştırmaların bir defa tatbüfc 
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edileceğini söylüyor. Böyle denecek olursa, yani 
bir defa mülkleri dağıttıktan sonra, istikbalde 14, 
15 ve 16 ncı maddelerin hükümlerine göre tek
rar orta işletmelerin doğmasına meydan verece
ğiz. Kabul ediyorsak, bu da bizi mantıkan ga
yet mütenakız bir vaziyete sokar. Çünkü 17 nci 
madde ile ziraat bünyesi gibi, zamanla değişmek
te ve gelişmekte ve yayılmakta olan bir memle
ket meselesinde, içtimai bünyemiz üzerinde de
ğişmez bir damga .vuracak değiliz. Bu gayret-
retler, büyük müşkülât, büyük zahmetler ve bü
yük ıstıraplar pahasına ,elde edilecek neticeler, 
bu maddenin hükmü zail olduktan sonra, yeni
den aynı toprak üzerinde orta işletmeler tekev
vün etmeğe başladıktan sonra, beyhude bir ener
ji israfından başka bir şey olmıyacaktır. 

Bundan da sarfı.nazar edersek, haddi zatin
de memleketimizde orta işletmelerin lüzum ve 
zaruretini inkâr edecek bir vaziyette de değiliz; 
Topraksız çiftçilerimizi topraklandırma ana he
defini güden bir toprak reformu yaparken aynı 
zamanda memleketimizde her zamanın 
tabiî,, iktisadi, ve içtimai şartlarına gö
re değişebilecek ve gelişebilecek istidat
ta muvazeneli bir ziraat sisteöainin 
yaşaması imkânlarını gözden uzak tutmamak-

- lığımız . lâzımdır. Hattâ memleketimizin büyük 
büyük zirai kalkınma dâvası uğrunda^ harcamak 
mecburiyetinde kalacağımız muazzam miktarlar-

. daki hayvan ve nebat malzemesini yetiştirmek 
vazifesi ile karşı karşıya kaldığımızda, vaktiyle 
timar zeamet zamanlarında, timar ve zeamet 
sahiplerinin ellerindeki büyük çiftlikler ile yap
mış oldukları vazifeyi, bu defa ya Devet elin
deki büyük çiftlikler, yahut özel kişiler elin
deki büyük ve orta çiftliklerle karşılamak zaru
retinde kalacağız. Halbuki; Devlet elindeki bü
yük istihsal çiftliklerinin, bizim bu muazzam 
ihtiyacımızı rasyonel bir şekilde karşılayaca
ğına ve, bunları ucuza başaracağına katiyen 

• kani değilim. Nitekim bu cihet Tarım Bakanlı
ğınca da takdir edildiği için olmalıdır ki, sayın 
bakan, Bütçe müzakereleri esnasında tahmin 

• ıslah.istasyonlarında elde edilecek tohumlukların 
ilk üretme işinde Devlet üretme çiffclikleriyle 

. iktifa ejdileceğini ve memleketin iyi tobumluk 
ihtiyacını karşılamak için yapılacak büyük; istih
salin ise halkla yetiştirici mukaveleleri akdedi
lerek temin edileceğini ve bu işlerin proğramlaş-
'Unlmış olduğunu beyan buyurmuşlardır. Hiç 
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şüphe edilemez ki tohum ıslah istasyonlarında 
ve üretme çiftliklerinde yüz binlerce lira sarfe-
dilerek elde edilecek olan bu değerli materyal, 
yalnız israf etmiş olmak endişesiyle değil, ni
hayet tatbikat kabiliyeti bakımından da, sırf 
kendi eliyle ihtiyaçlarını karşılamak amaciyle 
çalışmakta olan Ufak köylü işletmelerine dağı
tılıp, heba edilmiyecektir ve bunun için mutlaka 
kuvvetlice, canlıca orta işletmelerin yer yer 
iş birliğine ihtiyaç hâsıl olacaktır. Hattâ bu 
tohum yetiştirme işinden sarfınazar, yine. mem
leketinzirai kalkınması uğrunda muhtaç oldu
ğumuz damızlık hayvan, iş hayvanı ihtiyacını 
karşılamak için de, büyük mikyasta hayvan yetiş
tirme ınevzuuhahis olursa, belki orta işletmeler 
de ihtiyaca kâfi gelmiyecek ve bu maksatla bü
yük özel işletmelere yer yer ihtiyaç hasıl ola
caktır. B jRdah başka Tarım Bakanlığının yap
makla mükellef olduğu büyük meseleler içinde, 
memleketimizin kurak bölgelerinde sık sık açlık 
yüzünden vukua gelen ^milyonlarca hayvan tele
fatını önlemek için hayvan yemleri yetiştirmek 
ve zirai kurumlar vasıtasiyle hayvan yemleri 
ihtiyacını karşılamak izin hususi teşebbüs sahip
leriyle iş birliği yapmak hususunda yine özel 
büyük işletmelere ihtiyaç hasıl olacaktır. Bütün 
bunlar gösteriyor ki, yalnız memleketin içtimai 
ve iktisadi icablarmın ilcaatı ve zaruretleri do-
layısiyle değil Devlet faaliyeti bakımından da 
memleket içinde orta işletmeye ve hattâ özel 

büyûji işletmeye kati zaruret ve ihtiyamımız vardır. 
şimdi denebilir ki, bütün bunlara rağmen önü
müzde de hepimize iztirap veren ve yıllardan-
beri bize sıkıntı kaynağı olan büyük bir toprak
sız ve az topraklı çiftçiler vardır. Her ne baha
rına olursa olsun, zirai kalkınma mevzuundaki 
iktisadi ve içtimai zaruretleri dahi ihmal ederek 
cezrî hareket ederek ve sıkı tedbirler alarak 
topraksız çiftçileri, bu suretle topraklandır
maya doğru cezrî adımlarla yürümek istiyoruz. 
Bu, büyük bir hamiyet ve memleket davasıdır 
diye bir iddia ile de ortaya çıkabiliriz. Fakat bu 
tarzda alınacak tedbirlerle de, işler bu genişlik
te ele aldıktan sonra, kolay kolay beklediğimiz 
neticeye ulaşamayacağız. Böyle mühim bir me
seleye karar verirken yapacağımız işi gayet 
vazıh ve katî bir şekilde aydınlatılmış olarak 
görmemiz lâzımdır, önümüzde Devletin bütçe 
imkânları duruyor, donatım imkânları duruyor. 
iDevletm bu derece vüsatte önümüze çıkan bu 
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muazzam dâvanın ne kadar bir lssmını özel 
işletmelerde yapaeagı kamulaştırmârlar yüitfyla 
halledileceği ve ne kadar bir kısmının uzun za
manlar milyarlar sarfederek ve özel işletmeler 
arazisinin dışında kalan Devlet elindeki araziye 
müracaat etmek suretiyle halledebiliriz f Bunu 
katı olarak tâyin edemezsek, bu iki meseleyi 
birbirinden ayırmazsak bu takdirdede &t£wîaığı-
mız adımların isabetinde endişeye düŞMem«k 
mümkün değildir. Bilmem, izah edebildim mi? 
Arzetmek istediğim şudur ki, bâz öyle • bir ha
reket pilânı tanzim, etmeliyiz ki, elimizdeki im-
ls&ular, bütçe bakımından, donatım için sar-
fedeceğimiz para bakımından ve hususi işletme
lerde en doğru ve haklı biî şeMlâe ya$>aea#ıniız 
kamulaştırmalarla elimize geçireceğimiz toprak 
'yekûnu bakımından bu dâva-nm. ha^gitasmını 
kolaylıkla ve selâmetle halledebiliri*? işi-hangi 
öleüde tutarsak işlerimiz sürü&eemede katmaz? 
Esas meselenin yani topraksızların halli de bu 
suretle uzun zamanla* fe«Memek mecburiyetinde 
kalmaz, işin hangi kısmını gemiye bırakırsak, 
uzun seneler zârtala- tedrici öla^k: halletmeğe 
meeburuz. Bunları aygrrirs&fe mesele v& yapacağı
mız işlerin maMyetidalıa ziyade vuzuh kasbedar. 
bunlar hakkında katı bir hükme varmak için, 
taMatiyle müsbet rakamlara istinat etmek, 
memleketin realitelerini gözÖfrüne getirmek za
rureti vardır. Eğer müsaade buyurursanız bu 
husustaki iddiamın delillerini ikinci tadil tekli
fimin izahiyle birlikte veriöek istiyorum : 17 
nci msddede yapılmasını is teğim ikinci bir 
tadil ise, bu madde mucibinee kamulaştırma
lara başlâdTğımızd& büyük ve orta işletme sa
hihlerine bırakılacak olan miktarın, bu ailele
rin de kendileri için mümldin olacak asgari 
bir hayat seviyesinde yaşamalarını temin ede
bilecek,- hak ve adaleti etıâz rencide edecek 
bir had dâhilinde teshit edîöftesi ve 500 dö
nümden aşağı küçük işletmelerde bu maksatla 
kamulaştırma yaplmamasıdîr. Kanaatime göre 
sahipleri tarafından işletilmekte olan özel işlet
melerde 5000 dönümü azâmi had olarak tesbifc 
ettikten, dar belgelerde ise bfatti 2000 dönüm 
olarak tesMt ettikten ve düMiöii bir şekliyle iş
letilen işletmelerde.ise 5O0Ö1 dönümü âzami had 
kabul ettikten söflra, memleketimizdeki toprak--
sız çiftelerin veyahut ortailpîfck çalış«n çift
çilerin mübrem ihtiyacım göztmüne alarak ve 
ortakçılık ve kirlöriıklâ yâpîiüt işletme' geri 
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bîr işletme- sistemi ddtiğü için, bu kabil işlet
melerde kaiötiiaştîrmâ hadleri, büyük işletme
lerde sahibine İÖÖÖ dönüm, orta işletmelerde 
500 d&ftünMen aşağı düşmemek üzere; mülkü
nün beşte biri bırakılmak suretiyle tesbit edi
lecek olursa, bir kişim vatandaşlarımızın feda
kârlığı hesabına, diğer bir kısım vatandaşlan-
mtta refah yftlftmtiı açarken hak ve adelete en 
yakın yara tutmuş olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, topraksız çiftçileri 
müstakil işletme sahibi kılmak gibi, yüce bir 
millî gayenin asil heyecanı içinde fedakârlık-
lariyle bizi mı mesut neticeye Ulaştırmak için 
hizmet- edea diğ&r bir kısım vatandaşlarımızın 
bfffl&rifto bigâtte kalmaktan kendimizi korumak-
hğim*z lâzımdır. 

17 fi#<mâââeliin tattaki ile alâkadar gerçi bir 
klsıia öttü işlenme saMjderi, toprakları ile fazla 
ilg#f4e^lerdir ve-bunlar, topraklarının büyük 
bir İstifti elle*intlen alınırken tamamını da el-
d**ı ̂ öa^rmay* tevessül edeceklerdir. Bu da bizi 
gayemize bir parça .daha yaklaştırmış olacaktır. 
(FalâÜgeriye kalanbüyük bir kısım vatandaş 
kitlesi? geçttfriöi ve gönlünü topraklarına bağ-
liym ve toyfrhffî&tmı doğrudan doğruya işletme 
iktidarında olmiyaft ailelerdir. Hepsi güngör-
miîş ya«Jîmlariyl0-mtıhitlerine daima bir iyilik 
kayftaf* öliöU^ vatana tömiz yaratılışlı evlâtlar 
yfe^şfiftSiiş,' metftüekethi dar zamanlarında bu 
•Vtttâa- içifr malillı, canını esirgememiş olan ve 
bugün ocakâAttödâ Tttrlr asalet ve ammesini en 
ve-sÜ bir sa*B8$ yaşatan, bu köklü ailelerin 
a*asin^â; bMm Mmayemize, şefkatimize muhtaç 
bir tJürutfttda, gelecek günleri üzüntü içinde bek
liye» ve yanlış şayialar karşısında ümidi sön-
ffiöşy g6zto?i bulftUBaî? kimseler yoktur. Kamu
taydı îti&efc' vietetfftdâh ve şuurundan bu âile-
iefİfi'de, ceffiiyet içiödeki yerlerini gözönünde 
tutarttk, kâMfrabilecekleri hayatm asgarisini 
temin edebilecek yeter bir arazi parçası bıra
kılmasını riea' ediyorum. Bti suretle topraklan-
•durmağımız va^âttdaslartmizda uyandırabileee-
mif seviBfierin, btöîlann hüzün ve iztırapları 
içinde* »öî uirÜİHfetffesini dileyorum. Hem arka-
ö^jft«î*ttj bu tâffifc ve aer fedâkârlık, toprak-
lAf^fölft^dfttaMöttîesaslî bir şekilde halle medar 
ô aMfseydi», lw «Melerde vatan ve milletin selâ-
ifi^ t ö^aa^ fc f r f ce^ bir inkllâba kür-
bitti gM#H> df£«ttîeeefctim. î%kât bu gibi aile
l e r i tfekmil miÖMgrinl ellerinden alsak bile, bu* 
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liin az topraklı vatandaşları içine alan bir top- I 
raklandırma dâvasını halletmekten yine çok 
uzak kalacağız. Halbuki kamulaştırmaları rica j 
etmek istediğim hadler dahilinde yapsak dahi I 
sahipleri tarafından işletilmekte olan orta işlet
melere dokunmadan, ortakçılıkla geçinen top
raksız çiftçiler meselesini hal imkânına kavuş
muş olacağız. Gerçi bunu, iddia ve tevsik etmek 
için elimizde % 100 isabetle tesbit edilmiş ista-
tıstiki malûmat yoktur. 

Bu, böyle olmakla beraber, bakanlığın elin
deki köy etütlerinin mevcut diğer istatistikle
rin ve yurdun her bölgesinde salâhiyet sahibi 
elemanların doğrudan doğruya yaptıkları geniş 
sondajların ilmî bir şekilde kıymetlendirilmesi 
suretiyle hazırlanmış olan bilgiler, bunlar bir 
dereceye kadar hatalı bile olsalar, adımlarımızı 
sıhhat ve isabetle atmağa yardım edecek rakam
lar bulmak imkânına da mâlik bulunuyoruz. 

Bu meyanda Tarım Bakanlığının yüksek mü
saadeleri ile yayınlanmış olan bir yazıya göre 
memleketimizdeki 2,5 milyon çiftçi ailesinden 
takriben % 5 - 7 si topraksız ve ortakçılıkla ça
lışmaktadır. Sayıları aşağı yukarı 125 - 150 
bin aile arasında tahmin edilen bu vatandaşları
mızın büyük bir kısmı büyük ve orta çiftliklerde 
asırlar boyunca çalışarak bir türlü toprak sahibi 
olamıyan ve bizim için daima bir iztırap kayna
ğı teşkil eden ortaklardır. Benim kanaatıma 
göre bizim bir inkılâp hamlesiyle bertaraf ede
bileceğimiz ve iki üç sene zarfında yurdun her 
tarafında birden hallini isteyeceğimiz .asıl müz
min olan dert ve mesele budur. İçtimai bünye
mizde mevzii de olsa bir çıban gibi cemiyetimizi 
rahatsız eden hastalık da budur, işte bu 100 -150 
bin vatandaşımızı, arzettiğim istatistiki bilgiye 
göre ortakçılık veya kiracılıkla işletilen büyük 
ve orta işletmelerde dilediğim hadler dâhilinde 
yapılacak kamulaştırma ile topraklandırmak 
mümkündür. 

Müsaade ederseniz izah edeyim : 
Memleketimizde 6,5 milyon dönüm toprağa • 

sahip olan 418 büyük işletme vardır. Bunlar 
adresleriyle birer birer tesbit edilmiştir. Bun
lar vasati olarak 15 bin dönüm araziye sahip 
[bulunuyorlar 17 milyona yakın bulunan diğer 
bir toprak miktarı 5 700 e yaklaşan arazi orta 
işletme sahibi vatandaşlarımızın elindedir. Bun
ların da büyüklükleri ellerindeki vasati toprak 
büyüklükleri üç bin dönümdür. Şimdi bu bü- | 
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yük ve orta işletmelerin hepsinin ortakçılıkla 
işlediklerini farzederek kamulaştırmaya tâbi tut
sak, büyük işletmelerin sahibine kamulaştırma 
yapıldıktan sonra 1000 dönüm kalsa. Altı mil
yon dönüm, orta işletmelerin sahibine vasati 700 
dönüm kalsa ortalama 13 milyon dönüm arazi 
kamulaştırılabiliyor. Bu suretle memleketimiz
de nispetleri esasen az olan ve doğrudan doğru
ya sahipleri tarafından işletilmekte olan orta 
işletme farkı olarak dört milyon dönüm ayırır
sak (ki bunların memlekette nispeti azdır, ek
seriyeti ortakçılık ve kiracılıkla işletmektedirler) 
geriye 15 milyon dönüm toprak kalıyor demek
tir. Topraksızların sayısı yüz elli bin olduğuna 
göre, söylediğim hadler dâhilinde kamulaştır
ma yaptığımız takdirde, bu ortakçılıkla geçinen 
ve topraksız amelelerimizin hepsini toprak sahi
bi yapmak imkânı bu suretle elde edilmiş ola
caktır. Bu suretle de zirai bünyemizin müzmin 
derdini teşkil eden bu ortakçılık meselesini or
tadan kaldırarak .ferahlamak imkânına kavuş
muş oluruz. Bundan başka Devlet ve Vakıflar 
elindeki arazi gibi birçok araziden istifade edi
leceği için bunlar da dağıtılırsa bu suretle mü
him bir kısım toprağı az olan çiftçilerin toprağı
nı yeter hadde çıkarmak imkânını elde etmiş 
olacağız. Zaten ilk hamlede ölçüyü bundan faz
la tutarsak, memleketimizin her tarafında bizi 
sıkmakta olan topraksız çiftçi, ortakçı meselesi
nin kısa bir zamanda halli mümkün olmaz. Zi
ra şimdi arzeylediğim 125 - 150 bin kişilik aile
yi toprak sahibi kılmak için, bunlardan bir 
kısmı 500 dönümden aşağı işletmelerin amelele
ri olduğu için, bunları başka yerlere nakletmek 
zaruri olacağından bunlardan bir kısmının evi 
olmıyacaktır. Fakat orta işletmelerde çalışan
ların hepsinin evi vardır. -Sonra bu ortakçılar
dan üçte birisinin çift hayvanı varsa üçte ikisi
nin yoktur. Bütün bunlara toprak verdiğimiz 
zaman üçte birinin çift hayvanını, hepsinin to
humunu, bir kısmının yiyeceğini vermek mec
buriyetinde kalacağız. Bu, bizi muazzam bir 
donatım masrafı karşısında bırakacaktır. Orta 
hesapla herbirine 1000 lira verileceğini hesap et
sek 150 bin aileye, 150 milyon lira vermemiz 
lâzımdır. Biz bunu asgari hesapla 100 milyon 
lira tahmin etsek ve bu işi üç senede ta
hakkuk ettireceğimizi nazara alsak, senede 
bu iş için 35 milyon lira donatım masrafı 
ödememiz lâzımgelecektir. Memleketimizde zaten 
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birçok arkadaşların beyanlarını dinlediğimiz za
man görmüş olduğumuz gibi, bize dert olan, 
sıkıntı veren, ıstırap veren büyük dâva, ortak
çılıkla çalışan, topraksız olan ve vatana kökleş
miş olan bir çiftçi kitlesinin mevcudiyetidir. İşi
mizi o sekide tanzim edelim ki, işin hacmi, Dev
letin zirai donatımı için malik olduğu imkânlar 
ve Tarım Bakanlığının kurma kabiliyetinde oldu • 
ğu teşkilâtı bu muazzam dâvamızı, bu derdimizi 
üç sene zarfında ortadan kaldırsın, mülkiyet 
bünyesinde mesut bir denkleşme ve memleket 
seviyesinde bir refah yüksekliği vücuda getirsin. 
Ancak ondan sonradır ki, memleketimizde yine 
istatiktiklere nazaran ufak işletme sahipleri ara
sında nisbetleri % 30 - 40 geçen, muazzam top- -
rağı az çiftçileri topraklandırma dâvasını ele al
mak doğru olur. Yoksa bilhassa bu özel arazi 
sahiplerinin ellerindeki toprakları alarak, dağıt
makla az topraklıların yeter toprak sahibi edil
mesi halledilecek bir mesele değildir. Müsaade 
buyurursanız, onun için de bir rakam vereyim. 

Biz özel arazi sahiplerinin muayyen hadden 
miktardan fazla arazilerini, yani, orta işletme
lere dokunmadan, büyük işletmelerin fazlasını 
ve ortaklıkla, kiracılıkla işletilen büyük mülk- ' 
lerde sahibine 1 000 dönüm, orta mülklerde " 
en az 500 dönüm almak üzere beşte birini bırak
sak 19 milyon dönüm elimize geçiyor. Zaten bü
yük ve orta mülklerin tekmil arazisi 23 milyon
dur. Geri 4 milyon dönüm toprak kalıyor. 
Bunları da alsak, az topraklı veya yeter toprağı 
obnıyan çiftçiler de 30 - 50 milyon dönüm top
rak lâzım olduğuna göre bu da ihtiyacı karşıla
maktan çok uzak kalacaktır. Bu tarzda dâvayı 
halledemedikten sonra ve bunun yüzünden mem

leketimizin -hertarafında işleri işkâl ettikten ve sü
rüncemede bırakacak olduktan sonra bu iki işi gü

zel bir şekilde topraksızları topraklandırma işinden 
ayırsak, esaslı, rasyonel bir şekilde işlenmiş, se
nelere taksim edilmiş uzun yıllara gidecek prog
ramlara bağlasak, daha hayırlı ve müsbet bir 
yola girmiş olacağız. Çünkü muhterem arkadaş
larım, bu iki işi birbirine kariştirırsak toprağı 
âz çiftçileri tpraklandırma dâvası, arzettiğim gi
bi kolayca ve süratle halledilemeyecektir. Az 
topraklıların mühim bir kısmı zaten, toprağı dar 
olan bölgelerde tekasüf etmiş bir şekildedir. Bu 
bölgelerde bunlara verilmek üzere parçalanacak 
orta işletmeler, büyük işletmeler, yoktur, ya
hut çok mahduttur. Bunların topraklandırıl-
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ması, ortaya tabii olarak bir iç iskân dâvası at
maktadır. Binaenaleyh bu az topraklıları top* 
raklandırma işi, bir taraftan iç iskânlarla, di
ğer taraftan Devlet elindeki arazinin bir taraftan 
ıslah edilerek bunlara dağıtılması suretiyle, di
ğer taraftan da, Devletin bugün eline alındığı 
ıslahat programlarının tatbikatının ilerlemesi sa
yesinde çiftçi nüfusunun uzun vâsi ziraattan, ke
sif z ı r h t a geçerek yerlerinde barmma imkânla
rını genişletmekle uznr. yıllar zarfındaki ve mu
hakkak ki milyarlarca lira sarf edilerek hallede
ceğimiz, muazzam bir memleket davasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu maksatla bil
hassa, kısmı âzami köylerdeki çiftçilerimizin 
elinde bulunan 500 dönümden aşağı, küçük iş
letmelere de başvurmak, benim görüşüme göre 
Hükümete de, beyhude yere külfet yüklemekten 
başka hiçbir entice vermeyecektir. Bir defa 
köylerimizin içerisine girerek buralardaki 300 -
500 dönümlük canlıca ufak işletmelerden ufak 
kırpıntılarla kamulaştırmalar yaparak ve bu yüz
den isleri uzun seneler sürüncemede bırakarak 
bu köylülerle bunlarm çalıştırdıkları ortaklar ve 
ameleyi bir birine düşürerek bu suretle köyleri-

»mizdeki içtimai nizamı bozarak bu kadar külfet
lere katlanarak elde edeceğimiz nimeti bu külfet
lerle karşı karşıya koyarsak hiçbir kıymet ifade 
etmeyeceğini gayet vâzih ve sarih olarak görürüz. 
Çünkü .500 - 300 - 200 dönümlük işletmelerde bu 
külfet ve zahmetlere gayet büyük masraflara kat
lanılarak ufak kamulaştırmalara, bölüştürmelere 
girsek bile. ne olacaktır? Bunların ellerinden al
dığımız toprakları bugün toprağı az olana,verece
ğiz, fakat 10 - 20 sene sonra, nihayet bir nesil 
sonra bu adamlar ölecek her birinin 5 çocuğu 
varsa arazileri bunlar arasında, takdim edilecek 

; ve karşımıza bugün olduğu gibi, yine bir top
raksızlar dâvası çıkacaktır. Böyle bir vaziyetle 
karşılaşmak mukadder olduktan sonra, işi ken
di seyrine- bırakarak bu toprakların dağıtılması 
işini kendi haline terketsek hiç olmazsa toprağm 
çiftçi ocakları içerisinde terbiye edilerek yetişe
cek olan ve ileride ellerine toprak geçtiği zaman 
bunu muvaffakiyetle idare edebileceklerinıden 
emin olacağımız-bu hakikî işletme vârisleri ara
larında bölüşülmesi imkânını verirsek daha isa
betli hareket etmiş oluruz kanaatmdayım. Aksi 
takdirde bu hal Hükümetimize büyük masraf ve 
külfetler yükleyeceği gibi memleketizde de 
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büyük karışıklıklara ve -geçimsMiklere yol aka
caktır. 

Muhterem arkadaşlar, eşi bulunmayan bu ka
dar zengin ve bu kadar ierajı bir memlekette 
darda olan. çiftçilerimize bütün bu g€®işıimkân
lara başvurarak ferahlık ve saadet getirmefe müm
kün iken diğer bir kısım insanları feragat ve fe
dakârlık »hududunu aşan sıkıntılara uğratmak 
doğru değildir. Memleketimizde sanayiin ve tica
retin inkişafına kadar daha uzun yıllar bir zira
atçı memleket olarak yaşamak «orundayız. Ferdî 
yaşama gücünü ve millî kalksnma hjzjm hep bu 
toprak mahsullerimizden alacağız. Takip edeceği
miz ziraat siyaseti ve kuracağımız toprak mülki
yeti sistemi, yurdun sıermaye ve zekâ varlıkları
nın bu mesleke akışını teşvik edici ve bu meslekte 
her seviyedeki istidatları tatmin edici bir çalış
ma alanı sağlayıcı mahiyette olması lâzımdır. 
Yurdumuzun saadet ve selâmeti refah ve kalkın
ması için çiftçiyi topraklandırma dâvası bizim 
için ne derece mukaddesi bir gaye ise, ziraatımı
zın inkişaf ve tekâmülüne müessir olaeak diğer 
bütün meseleleri de bununla telif etmek, o dere
ce ehemmiyetli, o derece mukaddes bir vazifedir.. 

Muhterem arkadaşlar, vicdan borcumu eda 
etmiş olmak için bir de önerge takdim ediyorum. 
(Alkışlar). 

A. TÎRlDOĞLU (Kütahya) — Saym arka
daşlar, huzurunuzda ve Mecliste aylardaüberi ko
nuşulan, gerek Türk'basıcında, gerek efkârı umu-
miyemizde tutulan ve müdafaa edilen Toprak 
Kanuunu bu milletin çoğunluğunu doğrudan doğ
ruya ilgilendiren mühim bir mev£u<lur. 

Toprak Kanunu gibi önemli işlerde millet ef
kârının kesin olarak aydınlatılması ve tatmin 
edilmesi zaruridir. 

Arkadaşlar, bu kanunun belkemiğini teşkil 
eden 17 nci maddeyi nasil ve ne iğin solduğu
muzu bununla ne istediğimizi bir âefa tlatoa hu
zurunuzda ve bütftn millet tearşısi&da izah et
mek zaruretini duydum. Ayia^dsnberi karma 
komisyonda ve Meeliste k©nj@$ulan bu kmuniun 
umumî efkârımızda m kadar büyük bir ilgi gös
terilerek yer ettiğini ve »asıl turta tefsir ve an
layışlara yol aktığını bir şok vatandaşlardan al
dığım mektuplarla öğrenim. Bu tas&rnun top
tan konuşulduğu sıralarda kısaca temas -ettiğim 
iki muhtelif zihniyet çar2>ıg!»a«Bm ne g i r i 
şirlere yol açtığını aeıkga Türk milletinin teu-
runda teşrih edeceğim. 

..»»' 0:1 
Arkadaşlar; Cumhuriyet Halk Partisi pro-

^rajHP^rf biitü» büyük Kurultayların mütaakıp 
Mr?ana mad<ie iktiva eder. Bu madde şöyle der. 
(Topn&îHZ Türk çiffisini toprak sahibi yapaca

ğ ın ) . 
Atatürk muhtelif resmî demeçlerinde kısaca 

îşöyle der: (Topraksız Türk çiftçisini toprak .sa
hibi yapacağa). 

JMplî Şef İsmet İnönü muhtelif resmî demeç
lerinde şöyle der : (Topraksız Türk çiftçisini 
toprak sahibi yapaeagıa). 

Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve yedinci Büyük 
Millet JİeeJMeri hemen hemen her açılış yılında 
Devlet ve Hükümet reislerinin buna müteallik 
demeçlerini alkışlarla tasvip eder ve Türk mille
tine karşı yazı ile, sözle vâdedilmiş olan bu mev
zuu sabırsızlıkla bekler. 

Nihayet arkadaşlar Saraçoğlu Hükümeti Bü
yük Meelise bu konuyu halledecek olan (Türk 
çiftçisini topraklandırma kanunu tasarısını ge
tiriyor). Yüksek Mecliste bir karma komisyonu 
teşekkül ediyor. Üç aylık çetin ve uzun bir ko
nulmadan sonra bu tasarı huzurunuza tam bir 
'bünye istihalesi geçirerek (Türk köylü ve top
raksız çiftçilerine toprak vermeği imkansızlaştı
ran bir topraklandırma tasarısı halini aldıktan 
sonra .geliyor). Şayet arkadaşlar bu 321 arkada
şın huzurunuza arzettiğî 17 nci madde olmasay
dı komisyondan gelen tasarı ile bilhassa komis
yonda bazı arkadaşların bu tasarının maddeleri 
üzerinde gayet ince ve sanatkârane işletmelerin
den sonra (Türk köylü ve çiftçisine toprak ver
me imkânı kalmryaoaktı). Tasarının komisyonda 
her maddesi komisyonu teşkil eden bir kısım ar
kadaşlar tarafından topraksız çiftçiye toprak 
vermek imkânını ortadan kaldırır bir şekilde 
baltalanırken Hatipoğlu ile beraber komisyonun 
buna taraftar olan üyeleri buna itiraz ediyor ve 
Komisyon kararlarına bazan bir rey fazla ile 
muarız kalıyorlardı. Tasarınm son görüşme gü
nü Mym Başbakan Şükrü Saraçoğlu Hükümet 
reisi' olarak Komisyona -geldi Büyük Meclise sun
dukları tasarının ruhunun, topraksız köylüye top
rak vermek olduğunu ve bu kanunun komisyon
da aldığı son şekle göre Hükümetin teklifini boz
duğumu söyledi. Uzun bir usul müzakeresinden 
som» 17 &çi maddenin yazılmasına karar verildi. 

AskftÖftftlar, 17 nci madde yasılıp huzurunu
za gel§iği jsaman görüldü ki, bu madde dahi top-
rate«« ?§iftoiye toprak verme imkânını ortadan 

i r f J Ç B ' ' ^ ' ^ •-* 
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kaldırır hir mahiyet almıştır, îşte arkadaşlar, 
takririmizle huzurunuza arz ve teklif ettiğimiz 
17 nei madde topraksız çiftçiye toprak verme im
kânım temin eden bir maddedir. 

Arkadaşlar, aylardanberi bu kanunun pek 
haklı olarak komisyondaki oluş ve yürüyüş tar-
zmı bilmek imkânına malik olmıyan Türk ba
san, arasıra söylenen veya sızan birkaç söze mâ
na verecek muhtelif istikametlerde yazılar yaz
dılar.' Bu* kanun Türk efkârı umumiyesihde 
yanlış akisler yaptı. Şurasını bütün millet hu
zurunda açıkça söylemek isterim ki, bu tasarı 
Komisyona geldiği gündenberi, Komisyonu -teşkil 
eden bazı' arkadaşlar tarafından gayet dikkatle 
ve ince bir takiple (baltalandı). 

Arkad^lar, takdir buyurursunuz ki, Millet 
Meclisinde ancak fikirler ve prensipler çarpışır 
ve tartışır. Fikir ve prensipler bir maksadı mah
susla bazı usuller ve formaliteler arkasına gizle
nerek müdafaa edilmeye kalkışılırsa yenilmiye 
mahkûmdur, tşte bu değişmez kaidenin en iyi 
misalini bû Toprak Kanunu vermiştir. 

R. PEKER (Kütahya) -r- Reis Beyefendi, bir 
Meclis, Komisyon, çalışmasının maksadı mahsus
la baltalama tarzında, Millet Meclisi kürsüsün
den söylenmiş olmasını protesto ederim. (Bravo 
sesleri). 

t. ARVAS (Van) — Komisyon Meclis namı
na çalışıyor. 

E. SAZAK (Eskişehir)"— O Komisyonda 
Başbakan da bulundu. 

H. BAYUR (Manisa) — Komisyon Başkanı 
da buradadır, söylesin. 

KOMİSYON BAŞKANI R. Köken (İzmir) 
—- Oevap vereceğiz efendim. 

A, TÎRÎDOĞLU (Kütahya) — Arkadaşlar; 
dikkat buyurursanız, sözlerime Peker arkadaşım 
dikkat etmemiştir ve onun için müdahale etmiş
tir. Ben komisyon demedim. Komisyonda çalışan 
bazı arkadaşlar dedim ve komisyonda bazı ar
kadaşlar bu şekilde harekette bulunmuşlardır. 
sözlerimin* sonunu dinlemiş olsalardı, bu mü
dahaleye lüşMm^girmezlerdi zannederim..; 

R. PEKpl^(Kütahya) — Müsaade buyu
run; öyle dain olsa-bir Milletvekilinin bir Meclis 
Komisyonu çahşmalarmı maksadı maiısuB YE bal-
lalama şeklinde bu kürsüden söylenmesi doğru S 
değildir zararlıdır. (Bravo sesleri)* (Bevam, de- j 
vam sesleri). f 

.m& o M 
BAŞKAN — Müsaade buyurun sözünü kes

meyin. 
A. TÎRÎDOÖLU (Devamla) — Arkadaşlar; 

bu sözlerinde kasdetiğim arkadaş saym Aydın 
Milletvekili Adnan Menderes arkadaşımdır. Ad
nan Menderes arkadaşım, hepiniz biliyorsunuz ki 
bu kanun tasarısmmu komisyonda ye bir günde 
Meclise intikalinden sonra resmî sözcüsü idi. 
Bu sayın arkadaş üç ay komisyonda kanunu 
işlemez bir hale getirmek için ince ve zarif ze
kâsını kullandıktan sonra Başbakanın 17 nci 
madde hakkındaki müdahalesi üzerine bir usul 

.meselesini ele alarak muhalefete . geçti. Dikkat 
buyurun arkadaşlar, Adnan Menderes ortaya 
bir prensip veya fikir müdafaa ederek çıkmıyor. 
Diyor ki, (Toprak kanununda herkesle berabe
rim, fakat niçin Başbakan Hususi Kaleni müdü
rüne bir madde dikte ettirerek komisyona geldi 

. ve, bu maddeyi kabul etirdi.) itiraz ettiği nokta 
bu imiş. 

Arkadaşlar ogüıı komisyonda bende vardım. 
Mesele hiç bir ^aman sayın Aydın Milletvekili
nin söylediği gibi değildir. Nitekim Adnan Men
deres bu usul itirazını yaptığı zaman komisyo
nun şimdi sözcülüğünü yapmakta olan arkada
şımız Cafer Tüzel şöyle bir müdahale yaptı.. 

( - Başbakanın söyledikleri ruh ve zihniyet 
itibariyle esasen Hükümetin bize sunduğu ilk 
tasarıda vardır. Başbakanın söyledikleri yeni bir 
teklif mahiyetinde değildir. Sözü üzerine Adnan 
Menderes Ha.iç bütün komisyon bu konu üze
rinde mutabık kaldılar ve 17 nci madde bizim 
şimdi teklif ettiğimiz ruh ye zihniyet dâhilinde 
yazılmak üzere bir fcukomisyona havale «dildi.' 

Arkadaşlar tasarının yjaksek huzurunuza 
geldiğinden bir gün sorna tasarı gerekçesini, 
bir müdafaa gerekçesi olmaktan ziyade, bu ka
nunun bir ittihamnamesi şeklinde yazdıktan ve 
bu kürsüden resmen itiraf •edildiğine göre, bazı 
arkadaşların meclis tecrübesizliğinden istifade 
ederek bu gerekçeyi imza ettirdikten ye bu kanu
nun müdafaasını üzerine almış olan sayın Ay
dın 'Milletvekili Adnan Menderes'in uzun b"* 
politika nutku okunduktan, sonra tantanalı, bir 
şekilde sözcülükten istifa ettiğini yoruyoruz. 
Parlemehtö tarihlerinin nâdir kaydettiği, bu l^a-
rek# şeklinin takririni Türk umumî efkârına 
bıriinyoniBi. İşte arkadaşlar kanunun Öukü-

.metteı vekonno^ycfedan geçerek huzurunuza gel-
'mesı^n hazin tsrihçesi budur. 
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arkadaşlar; Adnan Menderes arkadaşımızı, 

ikinci defa 17 nci maddenin düzeltilmesi hakkın
daki takririmizi verdiğimiz azman tekrar kür
süde görüyoruz. Sözlerini dikkatle dinledim ve 
Meclis müzakerelerinin iki günlük fasılasından 
istifade ederek zabıtları aldım, onları da oku
dum. îtiraf ederim ki, ben Adnan Menderes'in 
neyi müdafaa ettiğini ve hangi fikir ve prensi
bin taraftan olduğunu anlıyamadım. Şimdi bu
nu size ve Türk efkân umumiyesine mazbut 
kendi sözleriyle isbat edeceğim. 

Arkadaşlar; verdiğimiz takririn aleyhinde 
en çok konuşanlardan iki arkadaş ta Emin Sa
zak ve Cavit Oral arkadaşlarımızdır. îkisi de 
birer fikir ve noktayınazar müdafaa ettiler. 
Meselâ Emin Sazak arkadaşım bizim toprakları
mıza dokunmayın diyor ve aynen şu sözleri soy
uyor. 

(Benim gördüğüm kendi kendine yaşamak 
kabiliyetini iktisap etmiş kendinden sonra bu
lunduğu köydede fakirane yardım etmek kudre
tine gelmiş bir adamm karısı öldüyse bunun ev
lenmesine tekrar yardım etmiş öküzü öldüyse o 
ökariâya öküz alıvermiş veya ona kefil oluver-
miş^yEm biz bu yüze gelmiş insanların düzenini 
koşarsakvallahi arkadaşlar ilâyevmül kıyame 
bize jnemleket beddua eder.) 

Arkadaşlar Sazak arka<iasjm fikrini ve mü
dafaa ettiği prensibi açıkça söylüyor. Demek is
tiyor ki, çok şükür (rahatımız iyidir. Siz bir 
iyilik yapmak istiyorsanız biz çiftlik sahiplerine 
yapın, öte tarafını düşünmeyin. Memleketi zen
ginleştirmek istemiyorsunuz ben çiftliğimi iyi 
işletirsem benim ortakçılarda iyi olurlar. Siz 
Hükümet ve Devîet olarak bu işleri yapamazsı
nız diyor. Bu arkadaşımın bu kanaatma söz ve 
fikir hürriyetinin bir abidesi olan bu bina için
de yalnız bir noktayi nazardır, diye hürmet et
mekle iktifa ederim. 

Arkadaşlar; Cavit Oral Arkadaşım orta ve 
büyük çiftliğin memleket için hayırlı bir ziraat 
olduŞ^nu iddia ediyor, cidden bu mesele bir asir-
danberi alimler arştmda henüz tez, antitiz ola
rak mü&akaşa edilmektedir, kâtı» olarak sente
zinin yapıldığını bugüne kadar işitmedim. Ama 
bir fakirdir. Bir tezdir, Onun fikrinde kendi nok-
tai nazarımı muhafaza ederek hürmet ederim. 

Arkadaşlar; Adnan Menderes arkadaşıma ge
lince bütün zabrfcl&rdaki sözlerini tekrar dik-

.ım o : ı 
I katle okudum. Maatteessüf müdafa edilen sarih 

bir fikre tesadüf etmedim. Nutku tamamiyle 
politik bir demeç olmakla beraber bu bakımdan 
dahi tezatlar içindedir. Adnan Menderes sözle
rine başlarken gayet istihzalı bir yazı uslu-
biyle diyor ki. 

( Gördük işittik ki bir takrir imza ettiriliyor. 
ve elden ele geziyor ve bu takrir Parti emriyle 
imza ettirilmiştir, diyor.) 

Arkadaşlar; Sayın Adnan Menderes C. H. 
Partisinin Büyük Divanı üyelerindendir. C. H. 
Partisinin emirlerinin ve kararlarının hangi yol
lardan ve ne gibi tüzük formalitelerinden geç
tikten sonra imza ettirilebileceğini zannedersem 
benim kadar iyi bilirler. Bir Parti emri ve ka
rarı ortada bulunmuş olsaydı kendilerinin dahi 
başta olarak bu takriri imza.etmeleri lâzımgel-
mez miydi? Vakıa böyle değildir arkadaşlar. 
Her arkadaşla teker teker münakaşa ederek an
laşarak bu takriri imzada mutabık kalmışızdır. 

Netekim takriri okuduktan ve uzun müna
kaşalar yaptıktan sonra kanaatlarını muhafaza 
ederek takrire imzalarını koymamış olan arka
daşların bir çoğunu içinizde saymağa muktedi-

i rim. Sonra bu takrire imza koyan sayın mületve-
I kili arkadaşlârımında kendeliri kadar Parti em

rinin veya kararının tüzük ahkâmına ne şekilde 
uygun olacağını bilirler. 

! Arkadaşlar; Adnan Menderes arkadaşını, 
burada söz hürriyeti olmadığına dair usta bir 
incelikle telmihler yaptılar, iç tüzüğe göre (20) 
dakikadan fazla yazdığımı okumaması lâzımge-
lirken, hürriyetsizlikten bahseden bu arkadaş 
tam bir saat 5 dakika hatta bu mukaddes kür
sünün de hürriyetini suiistimal ederek yazdığını 
okuyor ve tenkit ettiği takriri Meclisin büyük 
bir ekseriyeti imza etmişken, ve bu ekseriyetin 
takriri kanaatlan hjlâfma imzalamış olduklarını 

I söyîiyerek Adnan Menderes saygısızlık göster-
! misken, dünyanın hiçbir Millet Meclisinde tesa-
I düf edilmiyen bir sükûn ve hürriyet havası için-
i de sözleri dinleniyor ve bu hali de sayın millet-
j vekili söz hürriyeti yoktur diye vasıflandırıyor. 
t Bu konuya verilecek isim en hftiif tabiriyle in-
| safeızlıktır. 
I Arkadaşlar; Adnan Menderes arkadaşımız 
I takririn nasıl hazırlandığı hakkında da tezatla-
! ra düşüyor. Hem milletvekili arkadaşlarımın 
t hüsnüniyetlerinden emin, hem onların bu tak-
! rirl tesir altmda imza ettiklerine kani. Söylesin 
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Dununla ne demek istiyor. Neden bu kadar do
lambaçlı yollardan efkârı umumiyenin huzuruna 
çıkmak istiyor. 

Takririn muhtevasına gelince diye başlayan 
sözlerinde sayın Adnan Menderes bakın ne diyor. 

(Bu takrir kiracılık, ortakçılıkla işlenilen 
değil, genişliği 50 dönümden fazla olan arazinin 
sahipleri tarafından düzenli ve teknik işletilme
sine de bakılmaksızın 50 dönümden fazla olan 
kısmının kamulaştırılabileceği hükmünü taşı
maktadır.) 

Arkadaşlar; burada da Sayın Adnan Men
deres efkârı umumiyeye şimdiye kadar ki demeç
lerinde olduğu gibi maddeyi yanlış aksettirmek. 
istiyor* 

Arkadaşlar; insafınıza müracaat ederim, 
takdirde böyle bir anlam mevcut mudur? 

K. TURAN (îsparta) — Adnan arkadaşıma 
rica ederim, takriri iyi okunsunlar. 

.Arkadaşlar; Adnan Menderes, sözlerinin di
ğer bir yerinde yine tezada düşüyor. Bakın ne 
diyor: 

(— Toprak mülkiyetinde en küçük emniyete 
dahi yer kalmıyaeak; bir âmil olarak sermaye
yi, bilgiyi, teşebbüsü topraktan derhal uzaklaş
tıracak yalnız kendi bizzat çalışmak suretiyle 
topraktan yiyeceğini çıkarmak durumunda olan 
çiftçilere nispi bir emniyet bırakacaktır.) 

Şu halde Adnan Menderes'in istediği emni
yet bizzat çalışan vatandaşlar için temin edildi
ği zaman kâfi değil mi ? 

Arkadaşlar, Sayın Adnan Menderes sözleri
nin diğer bir yerinde bakın ne diyor: 

(— Kabul etmek, lâzımdır ki bu sert tedbi
re gitmek taraflısı olanların durumları kolay
dır ve ne derlerse desinler bir çoklarına karşı 
büyük kütlenin menfaatini koruyor görünmek 
mazhariyetindedirler. Asıl zor olan, toprakla 
alâkalı zümrelerin menfaatleri bakracımdan değil 
meselenin gerçeklere dayanılarak memleketin 
umumî nizam ve menfaatini ye kalkınması bakı
mından mütalâasına taraftar olanların durumu
dur.) * 

Arkadaşlar, Adnan Menderes burada, demek 
istiyor ki, ey takrir sahibi arkadaşlar/siz haki
katte haksızsınız fafcat. memleketin/büyük küt
lesinin /,menfaatlerini koruyorsunuz,, doğruluk 
bizim tiıiafımizdadır. Amma ne yapahm ki ek
seriyet sizin tarafmız^adır. . -...'.../_. 

; arkadaşlar, bunun aksini ve: daha,.jyi.bir 

.im Ö : i 
şeklini insanlık cemiyetleri henüz keşfetmiş de
ğillerdir. • j 

Arkadaşlar, Adnan Menderes arkadaşım ne 
büyük tezada şu misalle düşüyor. Diyor ki: 

(—• Ziraî reform altmda daha birçok uzun 
yıllar zâti istihsal devrinde kalmıya mahkûm ve 
hep birbirine benzer basmakalıp işletme şekille
riyle toprağı dağıtıp parçalamak dünyanın dün 
gitmekte olduğu Ve bugün terkedilmek üzere 
bulunan bir yoldan yürümeğe başlamak olacak
tır. Küçük işletmeleri yer yer birleştirmek su
retiyle istihsali kolektifleştirmek ve bu yoldan 
orta ve büyük işletmelerin faydalarını elde et
mek dahi farzdır.) 

Arkadaşlar sorarım sayın Adnan Menderes 
bununla neyi kastediyor bu kolektifleştirmeği 
toprak mülkiyetinde mi yoksa işletme tarzında 
mı arıyor. Eğer kastı mülkiyete kollektivizm 
ise fikirlerrdaha insicamsız bir hale giriyor. Yok 

[ yalnız ziraatte makine kullanabilmek için büyük 
arazi birleşmelerini kastediyorlarsa bu koopera
tifler temin etmez mi? 

Hulâsa arkadaşlar, Hükümete her hafta fi
kir değiştirir deyen bu arkadaşımız tek demecin
de dört fikir değiştirmiş olduğunu görüyoruz. 

Adnan Menderes arkadaşımın hiçbir fikir mü
dafaa etmeyen sözlerinin muhakemesini Türk Ef
kârı umumiyesine bırakırım. 

Arkadaşlar sözlerime nihayet verirken mü
him bir noktaya daha temas etmek istiyorum. 
Büyük Millet Meclisinin kurulduğu günden beri 

. bir hürriyet abidesi olarak kalmış ve kalacak 
olan bu kürsü Toprak Kanununun müzakeresi 
boyunca bazı milletvekilleri tarafından kötü bir 
kullanma mevzuu yapılmıştır. Nazist ve faşist 
kuvvetlerin Avrupa % Medeniyetinin ortaya koy
duğu doğru güzel iyi ne varsa behimi bîr zevkle 
yıkıp yakmak için şahlandığı sırada askerî ba-
kimdan hakikaten o zaman zayıf bir durumda 
olan fakat hakkın ve hürriyetin müdafi! bulunan 
demokrat milletlerle saf birliği yapmamızda reh
berlik eden bir Hükümetin getirdiği Toprak Ka
nunu tasarısma bu kürsüden nazist, faşist usulü 
demek en hafif tabiriyle insafsızlık olur. • 

Gine bu kürsüden hazırlayanları arâşmda bn-
lumlufum bi» takrir hakkında Partinin bir em-
riyîebiştediği ileriye sürülerek demokratik esas-
larataykırı bir surette .imzalattırıldığını söyle
mek haksızlık olmaz mı? 
".•; x Arkadasjiarmı, hepinizin benimle ayni fijlir* 
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de olduğunuza inanarak ifade etmeme müsaade 
etmenizi rica ediyorum. Bu yası kürsülerin en 
yükseğidir. Bu kürsüden her hakikat Mtün çıp
laklığı'ile söylenebilir. Fakat bu kürsüyü işgal 
edenlerin kalplerini hiçbir zaman insafsızlık ve 
haksızlık bürümemelidir. Zira o vakit bu mem
leketin gerçeklerine uyularak hazırlanmış bir ka
nun tasarısına nazist veya faşist demek; par
lamento çerçeveleri dâhilinde imzalanıp huzuru
nuza getirilmiş bir takriri demokrasi usûlleri dı
şında gprmek gibi hakikatin tam aksi beyanlar
la anılabilir. Hiç bir yere yakıştıramadığım bu 
kahji,hakikat dışı beyanlar yalnız hakikatlerin 
söylenmesi için dikilmiş olan bu abideden yapı
lınca, çirkinlikleri arkadaşlarım büsbütün belli 
oluyor.. 

iSaym arkadaşlar üç milyon çiftçi ailesi ye
receğiniz büyük kararı sabırsızlıkla beklemekte
dirler. • • » • • . 

A. MENDERES (Aydın) — Arkadaşlar tasarı 
nm leh ve aleyhinde pek çok arkadaşımız söz 
aldılar ve bu arkadaşlarımızdan pek çokları be
nim konuştuklarımdan, aleyhte farz olunan söz
lerimden çok daha ileri sözler söylediler. Uzak 
gitmeye hacet yok. Biraz evvel konuşan Hikmet 
Bayur arkadaşımız hakkaniyet ve adalet bakı
mından tasarının ihtiva ettiği hükümleri ele ala
rak apartmanları, arsaları ve diğer servet parça
larını da aynı ölçü ve hakkaniyet prensibi bakı
mından ele alıpta bir karara bağlamıyoruz gibi 
benim asla temas etmediğim ve içine girmediğim 
hadler ve hududlar içinde konuştu. Yiiıe benden 
biraz evvel söz »alan Lütfü Ülkümen arkadaşımız 
tasarının arkadaşım takririn ihtiva ettiği hüküm
lerin aleyhinde olarak benim söylediklerimden 
çok ileri sözler söyledi. Çok garip bir .tecellim 
var arkadaşlar: teklif in aleyhinde veyahut ta bazı 
hükümlerin aleyhinde söz söylemiş tek arkadaş 
benmişim gibi, arkadaşım Alâettin Tiritoğlu 
beni bahis mevzuu ediyor. 

A. TÎBÎTOĞLU (Kütahya) — Onlar fikir 
söylediler» siz polemik yapıyorsunuz. 

A. MENDBRES (Devamla) — M^hterm ar
kadaşlar, bu takrir hakkında ne söyledim M mu
aheze ediliyorum? Arkadaşlar bendeniz dedim ki, 
bu takririn imzalanması bu kürsüde konuşmayı 
faydasEz ve lüzumsuz hale getirmiştir. Aynı söz
leri Hikmet Bayur arkadaşım dâ, bazı diğer 
arkadaşlarım da söyledi. Hiç birisi söylememiş 
dahi o&a vakıa bu değil midir? Burada bu ko
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nuda konuşmak, bu takrir muvacehesinde fayda
sız ve neticesiz kalmıştır. 

Takririn imzalanış ve hazırlanış tarzına ge
lince' bunun hakkında söyliyeeeğim hiç bir şey 
yoktur. Neler olduğunu vicdanlarınıza eğilerek 
cevaplarmı alabilirsiniz. Bendeniz bunun ileri
sinde bir şey söyliyeeek değilim. Sözlerimin bir 
prensibi, bir tezi müdafaa ediyor oîup olmaması 
hususundaki iddialarına gelinee bendeniz iki üç 
defa söz alarak huzurunuzu işgal ettim ve bu 
sözlerimde de neticelere varmış olduğumu sanı
yorum. Prensip ve tez müdafaa edilmiştir. Yal
nız müdafaasız kalan prensip sayın Alâettin 
Tiridoğlu arkadaşımın serapa polemik olan şu son 
konuşmasında mevcuttur. Yoksa bendeniz Toprak 
Kanunu ve toprak reformu, zirai kalkmma dâ
vasını muhtelif cephelerinden ele almış 
ve bunları tetkike tâbi tutmuş ye huzu
runuzda vardığım neticeleri belirtmiş„ bir 
arkadaşınızım. Bu itibarla beni bu yolda 
muahaza edecek Alâettin Tiritoğlu'ndan başka 
arkadaşımdan başka aranızda bulunacağını tah
min etmiyorum. Ben bu sözleri de sırf polenik 
olarak söylediklerimi tahmin ediyorum. 

Komisyon mesaisi hakkmda ve Komisyon
dan sonraki tarzı hareketim hakkında konuştuk
larına gelinee; bunların hesabını sayın Alâettin 
Tiritoğluna vermek mecburiyetinde değilim ve 
hiçbir suretle ' köret hareket etmemiş vaziyette 
olmadığımı yakinen teşriki mesai etmiş olduğum 
arkadaşlarım bilirler. Sayın Tiritoğlu arkadaşı
mın, konuşmalarında, bazı hareketleri vasıflan-
dırıken çok ileri sözler «söylediler, çirkin tâbiri, 
saygısızlık tâbiri ve buna benzer gayet ileri mâ
nalar taşıyan tâbirleri biraz mübalâtsızlıkla kul
landılar. Bendeniz bunları yüksek takdirinize 
bırakarak fazla işgal etmemek üzere, başka ar
kadaşlarıma kürsüyü terkediyorum. (Alkışlar). 

M. ÖKMEN (Ankara) —Arkadaşlar, şu son 
birkaç gün içinde bazı arkadaşları ihata etmiş 
olan asabi havanın içinde mümkün olduğu ka
dar düşmemeye çalışacağım. Esasen sözü şimdi 
almış değilim. Geçen gün, 324 arkadaş arasın
da benim de imzamı ve bittabi şerefimi taşıyan 
bir takrir Büyük Meclise arzedilmek üzere Re
isliğe sunulduğu zaman bir, arkadaşımız bu kür
süden bu takririn, muhtevası itibariyle de, ter
tibi itibariyle dey tanzim tarzı ve İmza tarzı iti
bariyle de : 1. — Anayasaya mugayir olduğunu, 
2, ;J— Hâkimiyeti milliye esaslarına^ mugayir el-

w^^W^ 
- ; « * ~ 



B : ÖÖ 4 . 6 . 
duğunu, 3. — Son günlerde Büyük Meclise te- \ 
celli etmiye başlıyan serbestli müzakereyi"önle-
miye matuf olduğunu, 4. — Bü takriri imzalı-
yanlann Büyük Meclisin serbest ve açık müza
kerelerinden korkarak bundan dolayı bu müza
kereyi önlemiye matuf bir teşebbüse giriştikle
rini; inkâr ve tevil edilmez bir surette bu kür
süden ilân ettiler. İşte tam o sıradadır ki, ben 
de hem takrir sahiplerinden biri ve hem de na
çiz bir hukukçu olmak dolayısiyle ve Anayasa 
Komisyonunun mütevazı bir üyesi olarak söz al
mış bulundum. 

Şimdi söz sırası, geldiği için, tekrar arze-
diyorum, mümkün olduğu kadar sinir ve asabı
ma hâkim olarak ve mümkün olduğu kadar ken
dimi bu havaya kaptırmıyarak Meclisin ve mil
letin huzurunda bu işin içyüzünü çırılçıplak teş
rih etmiye çalışacağım. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar; tam ve müstemirren devam et
mek şartiyle 26 sene süren Büyük Millet Mec
lisinin teşriî hayatını bir kısmmız yaşadınız, 
bir kısmınız da zabıtlarda görebilirsiniz. Hiçbir 
kanun tasarısı yoktur ki Toprak Kanunu tasa
rısı kadar bu Mecliste uzun müzakerelere mev
zu, ince tetkiklere mevzu olsun ve müzakeresi bu 
kadar uzun sürsün. Yine arkadaşlar, bilirsiniz 
ki bu milletin siyasi, iktisadi ve kültürel bütün 
hayatını yeniden tanzim eden Cumhuriyetin hiç
bir inkılâp hareketi yoktur ki, toprak dâvası ka
dar gecikmiş olsun. Toprak dâvası kadar muka
vemetlere mâruz kalsın. Toprak dâvası kadar 
millete lâakal 15 senedir vâdedildiği halde ta-
hakkuk ettirilmemiş olsun. (Doğru, bravo ses
leri). 

Arkadaşlar; bunun sebebini teşrih edecek de
ğilim. Bunun sebebi, malî zorluklar mıdır, si
yasi bünyedeki noksanlıklar mıdır? Bunun se
bebini burada teşrih edecek değilim. Yalnız ar
kadaşlar; daha Şeyh Sait isyanının âmillerini 
tetkik ederken, daha halk dileklerinin birer mâ-
kesi olan Kurultayların ilki olan 1927 Kurul
tayını burada yaptığımız zaman milletin millî 
bir feryat halinde bir. sesi ile karşılaştık. Bu 
ses, topraksızlık sesi idi. Bu ses bir kısım va
tandaşların bazı yerlerde toprak sahiplerinin 
tahakkümü altmda mustarip olduğunun sesi idi. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

AjjkadaşJar; miktarı az da olsa, fakat inkâr 
edemezsiniz ki,.b*ı memlekette ana rahminden top
rağa kundaksız düşen, ve gece gündüz ölünciye 
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kadar toprakta, toprak içinde Ömrünü tebah et
tiği halde öldüğü vakit toprak altma kefensiz 
giren Türk çoeuklan vardır. Az da olsa var
dır ve bunlar emeklerinin karşılığım tam olarak 
alamamaktadır. 

R. KAPLAN (Maraş) -— Mekansızdır, evsiz
dir, yuvasızdır. 

M. ÖKMEN (Devamla) — arkadaşlar, top
rak işi, şapka işi değildir, toprak işi yeni Türk ' 
harfi işi değildir, toprak işi herhangi bir inki-
lâbın bir hamle ile yere serebileceği bir iş değil
dir. Elbette tetkik ister, elbette tetebbu ister, 
elbette ki tatbik kabiliyeti işerdi. Biz de öyle 
yaptık. 15 sene uğraştık, 20 bin köyde tetki-
kat yaptırdık. Milletler Cemiyetinden raporlar 
getirttik, Avrupa'ya heyetler gönderdik. Ni
hayet arkadaşlar, bu kadar mesaiden sonra bu 
kanayan, bu kanadıkça evvelâ toprak sahipleri
ni boğacak olan yaraya bir merhem sürelim de
dik. Tatbik sahasına geçtik, beş aydır uğraştık. 
Fakat arkadaşlar, istirham ediyorum, bütün his
lerden tecerrüt ederek düşünelim, bu beş aylık 
mesainin muhassalası olan bu tasarının bilhassa-.17 
nci maddesi iyi bir hal olmadıktan sonra köylü
nün yıllardanberi hasretini çektiği toprak mev
zuunda ona ne veriyoruz? Tasarıdan alın bu 17 
nci maddeyi, rica ediyorum, ne kalıyor. Türk 
köylüsüne?... İşte "arkadaşlar, yazık ki tasan bu 
hale geldi, bu hale getirildi Neden bu hale* gel
di? Bütün açıklığiyle bunun sebebini de arzede-
yim: Teşkil ettiğimiz geçici Komisyon bize iyi -
bir tasan veremedi. Bunda ilmî ve meslekî kud
retini hakikaten takdir ettiğim Tarım Bakanının 
siyasi hayatının körpeliğinin de tesiri vardır. 
Fakat yine samimiyetle söylüyorum ki, Komisyo
nun mesuliyet hissesi daha büyüktür. Çünkü 
arkadaşlar, Komisyon bu işte müşterek bir gay
retle yaratıcı, inanıcı, yapıcı bir zihniyetle çalı
şıp iyi bir eser meydana getiremedi. Nitekim ar
kadaşlar, meydana çıkan eserin Nasrettin Hoca
nın kar helvası gibi bizzat Komisyon arkadaşla
rımızın bazı üyeleri tarafından ne hale getiril
diği malûmdur. 40 tane muhalefet damgası, 
kırk tane muhalefet yaması vurulmuştur. Ko
misyon dahi yaptığı işten memnun değildir. Ar
kadaşlar benim bu sözlerimden dolayı Alâettin 
TŞritoğlu arkadaşımıza vâki olan tarizin insaf -
İr arkadaşlar tarafından bana yapılacağını zan
netmem. Her arkadaşın bir eserin iyi bir eser 
olduğunu tebarüz ettirmek hakkıdır. Milletin 
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verdiği t>u sıfatla diyorum ki, komisyonun verdi
ği eser iyi bir eser değildir. O halde arkadaşlar bu 
takrir nereden çıktı, nasıl çıktı ve niçin çıktı bu 
izahatla daha iyi anlaşılır. Arkadaşlar millî 
ihtiyacın yanında, hepimizin bu millete verilmiş 
bir şeref sözü vardır, O halde biz bu eseri bu 
haliyle millete sunamazdık. Bu eseri gördükten 
sonra bu Meclisin ananesine uyarak, Meclisin 
müşterek vicdanı, müşterek şuuru harekete gel
di. . . ." 

Bu müşterek vicdan, bizi tahkik eden bu ileri 
vicdan, bu ana sütü giibi ak ve pak olan vicdan, 
hiç bir isnadın kirletemiyeceği vicdan bizim gu
rurumuzdur, bizim faziletimizdir. O vicdanın 
tahriki ile millete bu kanunu hediye için bu tak
riri meydana getirdik. (Alkışlar). 

Arkadaşlar; gurur iddia eden hodkâm bir ar
kadaşınız değilim, fakat naçiz bir hukukçu, Ana
yasa Komisyonunun bir üyesi ve Anayasa hakkın
da mütevazı bilgiye malik bir arkadaşınız ola
rak iddia edebilirim ki, takrr iradei maliyenin 
bir ifadesi, milletin yegâne mümessili olan mec
lisin şahlanmış bir timsalidir. (Alkışlar, bravo 
sesleri) Anayasa ruhuna uygundur, içtüzüğe uy
gundur, müteşebbislerini tebrik ederim. Müte
şebbisleri takriri en ince f ormalitelelere riayet 
ederek buraya getirmişlerdir» 

Adnan Menderes arkadaşımızın samimiyetin
den elbette şüphesiz yoktur. Fakat lütfetsinler. 
Demin Recep Peker arkadaşımız, Alâettin Tiridoğ-
lu'nun encümenin dört azasının hattı hareketini 
belirtirken sarfettikleri sözden dolayıı feveran 
ettiler. Fakat kendilerisin, hareketi nihayet millî 
hâkimiyeti baltalayan, Anayasaya mugayir olan, 
iradei milliyeye muhalif olan tarzı hareketi 321 
Milletvekilinin, Büyük Millet Meclisinin dörtte 
üçünü teşkil eden büyük bir arkadaş kitlesini 
takririne mal ettiler hareketidir. 

Hattâ ettiniz Adnan Menderes, günahkârsınız 
Adnan Mederes. 

Arkadaşlar, bir kaza ettiniz, Peygamberi bil
mem, Türk milletini hoşnud ettiniz, iftihar ede
bilirsiniz. (Bravo sesleri alkışlar). 

.... F; KURDOĞLÜ (Manisa) — Sayın arkadaş
lar, bundan evvelki oturumlarda, karşı söyleyen 
birkaç arkadaşı 4inlemiş, «serbest meslek sahibi, 
aydın bası arkadaşların bazı süalleriyle karşılaş
mıştım. Sâdece bu çürük iddiaları, dinlemiş ve
ya okumuş diğer vatandaşlarımız da bulunabUe-
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ceğini düşündüğüm için cevaplarımı kısaca bu 
kürsüden „de tekrarlamayı ve hakikati ve düşün
celerimi bu kürsüden de belirtmeyi faydalı gör
düm. İşaret ettiğim arkadaşlar, dâvayı anlamakta 
benimle birleşmişlerdi, bu izahatımı, dinleyecek 
veya okuyacak vatandaşlarımızın da aynı kanaati 
paylaşacaklarında şüphe etmiyorum. 

Sayın arkadaşlar, bu tasanyı ilk incelemeye 
başladığımız gün, bir kaç arkadaşımız ve bun
ların arasında bilhassa Aydın Saym Milletvekili 
Menderes uzun uzadiye konuştular. 

ileri sürdükleri fikirlere dayanak olabilecek 
malzeme ararken, sınamadıkları delil kalmadı, 
meşhur bir deyişle gökten, yerden istimdat et
tiler. Dâvanın maksadına ve menşeine kadar 
uzandılar, hatta... Bu kürsüden, halka hizme-
tin en büyük teminatı, eseri ve delili olan bu 
kürsüden ve...böyle bir kanun tasarısını konuş
tuğumuz sırada gerçeklere gözlerini yumup, hal
kımızın % 80 ni kaplayan köylü ve çiftçi kardeş
lerimize devamlı bir hizmetimiz geçmemiz oldu-

- ğunu söyliyecek ve daha da ileri giderek, bu 
yurtta daima nefretle anılmış ve bugün yıkılmış 
olan yabancı, bayağı bir rejimin bir kanunu ile 
herhangi bir münasebet düşünebilecek kadar ha
talara saptılar. 

Esas itibariyle ,baş vurdukları delillerin is
tikâmeti takip edilerek arkadaşımızı tatmin ede
bilecek bir tartışmanın yapılabilmesi ve ileri sür
dükleri mütalâaların kendilerinin iltihak ede
ceklerine şüphe olmıyan şekillerde çürütülebil-
mesi; 

— Bu memleketteki toprak rejimi ve duru
mu. 

— Ve bu rejim ve durum içinde topraksız çift
çiyi toprak sahibi yapmak için bir kanun düşün
mek faydalı olup olmıyacağı üzerinde görüşme 
imkânına bağlı kalıyordu. 

Bir arkadaşımız haklı olarak mensup olduğu
muz parti programlarının birbirini takip etmiş 
fıkralarını, Devlet ve Hükümet reislerimizin bu 
fıkraları tekrarlayan söylevlerini ve nihayet Ana
yasanın 74 ncu maddesinin millete ve Devlete 
maloîmuş âmir hükümlerini burada Jıatrrlattılar. 
Yalnız partili, olarak değil, Türk olarak ta Ana
yasanın bu sarih, âmir, kesin hükmü baki kal
dıkça arkadaşımın ve bir kısım arkadaşlarımızın 

. ileri sürdükleri fikirlerin bizi seyketmek işlediği 
istikâmeti takip ve bunun üzerinde tartışmaya 
ye neticede nerelerde, nasıl hata etmekte olduk 
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larını bir kerre daha ispata mahal ve imkân yok. 
tu. Aksi halde Anayasanın bir hükmünü tar
tışma durumuna düşmüş olacaktık. 

Büyük Meclis vekâr ve hürmetle bütün söy
lenenleri dinlediği ve maddelere geçilmesi oyu
nu verdi. Bu değerli arkadaşımızın şüphesiz 
kendi yazıhanesine kapanarak uzun uzadiye ko
nuyu kendi bakımından ölçüp, biçip kürsüde 
bize bildirdiği metni dinlerken, 17 nci madde 
hakkındaki takrir dolayısiyle kendisinin ileriye 
sürdüğü mülâhazalara mütenazır bir sual aklımı
za geldi 

Arkadaşımızın bu Meclisin gelenek ve İçtü
zük bâkrmmdan uygulandığı usuller hakkında 
ayrı ayn ve kendine mahsus ölçüler kullandığını 
ilk demeçleri sırasında da anlatmıştık. Bu defa 
da tek başına kendilerinin mükerreren yaptıkla
rı ve yapabilecekleri bir hareketi, toplu bir mil
letvekili kitlesi tarafından yapılmış görünce ye

niden garip ve hakikatten uzak fikirlere sapmış 
olduklarını görmek hayret verdi. Kendi tabir
leriyle: «Konuşulmadan Meclisten geçirilmek 
istenmesi ve bu maddenin kabulünü bir emriva
ki haline sokmak arzusu» bu; Yüksek Heyetini
zin dörtte üçünden fazlasının imzasmı taşıyan 
takriri doğurmuş. 

Arkadaşlar, bu, bizim kendisini, hiç biri
si ayakta duracak halde blmıyan gunagün fikir
lerini hürmetle dinlemiş olduğumuz arkadaşımı
zın... Ne garip bir mukabelesidir. îki oturum
dur yapılmakta olan tartışmalar kendisinin bu 
ana zannmın ne esassız bir vehim olduğunu is
pat etmiyor mu? Bu Mecliste ne zaman daha 
doğru ve daha isabetli ve yurt ve jnillet için da
ha hayırlı bir fikir ileri sürülmûşse böyle bir ek
seriyet toplayamamıştır. 

Arkadaşımın fikirlerinde ise böyîe.bir mahiyet 
olsaydı, onun da talihi böyle olacaktı. Kendile
ri, çiftçiyi toprak sahibi yapmak prensipinin 
esasma müteriz olmadıklarını son demeçlerinde 
lütfedip söylemişlerdir. Başka türlü-de olamaz. 
Fakat ben bu sözlerle tezlerini bağdaşır bir va-
ziyettte göremiyorum. Bana bir nevi barikat sa
vaşı yapıyorlar gibi geldi. - Tuttukları ve tekrar
ladıkları usul bunu gösteriyor. Eğer bu yol is
tikâmetinde gitmelerinin bu kanunun bu yurtta 
ve"^Wüuİratâhda§larımiz nebinde karşılaşması 

lı sıcak sevgi, anlayış, feragat havasma 
nr zararı ölmiyaeağını kestırseydiıiı, bu çok 

kıymetli'arkadaşımızla bu kürsüde bu tarzda kar-
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şılaşmak istemezdim. Fakat gazete sütunlarında, 
radyo başlarında toplanan milyonlarca vatanda
şı düşününüz ve bunlardan bir tanesinin bile, 
yanlış, usulsüz bir yol tutulmuş, milletvekille
rinden dörtte üçünden fazlası doğruyu ve tartış
mayı boğmak için bir takrir altma imzalarını 
koymuşlar gibi bir iddiayı mukabelesiz dinjemiş 
olmasını hiçbir bakımdan doğru görmedim. , 

Bu takrir ve bu iddialar muvacehesinde en 
tarafsız şekilde fikirlerini söyliyebilecek vazi
yette, ' milletvekillerinden biri sıfatı ile, millet 
kürsüsünden millete §u gerçeği söylemek istiyo
rum. 

Anayasamızın 74 ncü maddesi; çiftçiyi top
rak sahibi etmek ve bu maksatla kamulaştırıla-
eak toprak bedellerini ödemek tarzını özel bir 
kanuna bağlamak vazifesini vermektedir. Bu
gün yaptığımız ve tartışma ve dikkatimizi has
retmemiz gereken iş de budur. 

Parti programlarımız ve Kurultaylarımız, 
arasız bu prensipi tekrarlamış ve başta bu mille
tin en büyük evlâdı ve Devletimizin kurucusu 
Ebedî Şef Atatürk ve Millî Şef tnönü olmak üze
re ; Hükümet ve Devlet reislerinin söylevlerinde 
arasız tekrarlanmıştır. 

Bu şahsi menfaatlar ve vaziyetler ve yalnız 
bugüne ait mülâhaza ve hesaplar bakımından dü-
dünübilecek bir mevzuu değildir. Fazilet *ve ce
miyetin saadeti ve istikbali çerçevesinden anla
yışla, feragatte sevgi ile düşünüp cesaretle ka
rar verîlmesj gereken ulusal bir iştir. Hayat ken
dimiz içinde, yurdumuz içinde çalışmak için kâr 
fi derecede uzun ve milletimizin hayatı ise hu
dutsuzdur. Zekâmızı ve kararımızı yalmız gü
nümüzü ve hayatımızı aydınlatan benci ışıklar 
değil, nesiller boyunca ışığı yanacak olan şekil
lerde kullanmaca mecburuz, ' . - . • 

Yannki ve hattâ yakın.yarındaki terkiye 
için Topraksız k6^i& bırakmamak çok hayati bir 
önemi hiç şüphe bırakmıyacak şekillerde ih
tiva etmektedir. Bu kadar esaslı geniş ve önem
li bir karardan bazı vatandaşlar tahiatan muta
zarrır olsalar ,ve kendileri için acı olsa bile bu 
şekil ve önemdeki millî işlerin bu tarzda acı ola
rak duyulacak jflk tesirleri o işin sonu itibariyle 
Şeadöeri için de iyi ve her tesirli ilâca acı o\-
âuğunu düşünmeleri lâzımdır. Yurdumuzun 
Şiftşıduritoü/ ktfig kesafeti ve sahaları bakir 
mmdan gen iş ve çeşitli manzaraları kapsadrğı ve 
Anayasanm iöe yalaız bol topraklı yejder içijl o 

- t f -
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hükmü ihtiva etmediği malûmdur. Hükümet bu 

- Anayasanın ve Parti Kurultay ve programlarının 
emrettiği vazife ve yetki ile teçhiz edilirken ken
disinin bunlardan herbirine uyacak ve kanunun 
her yerde ve her vaziyette tatbikim teinin ede
rek adalet ve umumiliğini sağlıyacak şekillerde 
salâhiyetlendirilmesi için kamutayda hiç bir iti
razsız kabul edilen dar ve bol topraklı yerler 
hakkındaki 15 - 16 neı maddelerden sonra 
pek çok dar topraklı veya hususi şartlı 
sahalar için de bir hüküm ilâve etmek Ana
yasa hükmünün umumiyeti bakımından bir 
zarurt idi. Bu madde yani 1(7 nci maddenin 
gerek Geçici Komisyon mazbatasında gerek tak
rirde mevzuu bahis şekli bundan evvelki iki madde 
esaslarını sıfıra inidrmekte olsaydı, o halde bu 
iki maddeyi kanun koygusu yani Büyük Millet 
Meclisi lağıv ve abes olarak kabul etmiş olurdu. 
Kanun koyucusuna böyle bir şey isnadedilemez. 
Hakikat da bu değildir. Bütün hukukçular bi
lirler ki, birbirini takip eden bu üç madde an
cak çeşitli vaziyetleri karşılamak için konmuştur. 
Bir tertibi ihtiva eder, biri diğerinin hükmünü 
nakzetmez. Çeşitli kanunlarımız da icra mevkii
ne verilmiş bundan daha geniş, daha dereceli sa-, 
lâhiyetler yok mudur?. Salâhiyetlerin lâyıkı ile 
kullanılmadığı,, hallerde Büyük Millet Meclisinin 
teşriî. murakabesi kullanmıyanların yakasına 
yapışır. 

Dâvanın esası nedir? Ne zirai işletme, temi
natlı mülkiyeti bu madde ile 50 dönüme indiril
miş; ve zirai kredi ve kıymetler üzerinde tesir 
yapacak ve mütekaddim iki madde hüküm Te te
minatını sarsacak bir vaziyet ihdas olunmuş ne 
de her geyi nispi olduğuna ve 15 ye 16 nci 
maddeler hükmü baki kaldığına nazaran orta 
veya büyük işletme imkânları köklenmiştir. 

• Arazide aslolan mesaha değil, işletme şekli
dir. Bu kanunla teminatlı ziraî işletme mülki
yeti 50 dönüme düşmüş olmak için Türkiye'nin 
nüfusla lebalep farzedilmesi veya Hükümetin 
kanunu anlamayacak ve mutlaka fena maksatla 
tatbik edecek sanılması lâzımgelir ki, bu da-ha
kikate • Meclise "ve Hükümete karşı itimada uy
gun çieğjİdiK 

vŞipKÜbir iki kelime de Hükümete söylemek 
istiyorum i' 

• Bizim rejimimiz Devletçiliği gaye değil,'- va
sıta diye kabul etmiştir. Bu görüş neticelerine 
t&ftapen uyg$n yeni bir; dünya ile de karşı kar-
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siyayız. Bazı arkadaşlarımızın toprak mevzu
unda söz söylerken başka şahsi ve maddelerden 
de bahsetmeleri yanlış ve gülünçtür. Yurdun-

; saadet ve istikbali, kurulup korunmasij eüıazlan-
I ması herşeyden önce toprak ve üzerindeki insan 
i emeğinin kıymetleudirilmesine bağlıdır. Kar

şılaştığımız bugüne ait fiyat, ihraç, ithal, hayat 
pahalılığı meseleleri dahi bu istikametlerde tu
tacağımız ve adım adım takip edeceğimiz hesaplı 
plânlı yürüyüş ve eş gidişi temin derecemizle 
mütenasiptir. Rasyonel çalşmayı millî şiar hali
ne getirmek için, ilgili bütün sahalarda aynı za
manda alınıp tatbik ve takip edilecek tedbir
ler, bugünkü iç ve dış vaziyetlere ve bilhassa dış 
ticaretin görünen çehresine göre dahilî yani 
müstahsili yıkmıyacak senkronizasyon yoluyla 
elde edilmiş bir fiyat intibakı plânı, kooperatif 
mevzuatımızda bazı değişiklikleri uygun bir 
dış ticaret ve sanayüeşme politikası, istihsal ve 
ticaret hayatında, bu hayatın emniyet gerekle
rine ve dileklerine uygun istikrarlı mevzuat ve 
usulleri kanunla birlikte ele alınması gerekli 
kök işlerdir. 

Harpsonrasının cephesi, tarlalara sınai istih
sal ve ticaret sahalarına ve bir kelime ile piyasa
lara inhikal etmiş ve edecektir. Her çeşit müs
tahsil ve her dereceden tacir bu ileri ve medeni 
dünyayı kaplıyan ve kaplıyacak olan savaştan, 
millî korunma ve kurulma cephemizde ön safta 
ödev alınmış, çalışma tarzlarını ve muvaffaki
yetlerini kolaylaştırmak başlıca menfaatimiz 
olan millî varlıklarımızdır. Hükümet gerekçesin
den ve bu kürsüdeki açıklamalardan bu kanunu 
bu maksatlarla diğer birçok, mevzuatın da takip 
edeceğini memnuniyetle kaydetmiş bulunuyoruz. 

Toprak ve üstündeki adamı kıymetlendirme 
bakımından bilhassa bütün mütehassısların tav
siyede- birleştiği yayım sistemi üzerinde durma
larını ehemmiyetle ben de tavsiye ederim. Bu 
sistem iskân ve diğer ilgili işler ve kurumlarla 
birleştirilerek bir kökişler manzumesi halinde de 
mütalâa edilebilir. 

Maddenin teklif veçhile kabulünü ye tatbi
katının memleketimiz ve milletimiz için hayırlı 
olmasını dilerim. • 

H. T- DAĞLIOĞLÜ (Antalya) -^- Arkadaş
lar, ben Toprak Kanununda 17 nci mt^teıım 
bulunmasını, bilhassa adına efendi demlimiz 
çiftçiler için zaruri, görüyorum. Kanunda bu 
maddeyi çıkartınız, o bir iskelet haline gelir. 
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Tadil teklifine bendeniz de imzamı koydum, 

çünkü o olmasaydı kanun adım başmda bir arı
zaya uğrcyacaktı ve kösteklenecekti. 

Arkadaşlar; memleketimizde küçük işletme 
bilhassa vatandaşın sâyiine istinat eder. Gör
dük ki, şimdiye kadar icarla veya yarıcılık su
retiyle toprakları işletmek, aile sayinin karşılı
ğını hiç bir zaman vermedi. Arkadşalar, bizde 
çiftçi dâvasının ve arazi meselesinin • ehemmi
yetini tebarüz ettirebilmek için müsaadenizi rica 
ederim. Tarihi bir iki hâdiseyi arzedeceğim. 
Yüksek malûmunuzdur ki, Osmanlı împerator-
füğunda da arazi meselesi bilhassa bu memleketin 
en büyük dâvasını teşkil etmiştir. împerator-
lukta başlıca iki tabaka göze çarpıyordu. Birisi 
asker veya memleketi koruyan kısım. İkincisi 
çiftçi tabakası, yani reaya dediğimiz- kısım. Os
manlı İmperatorluğu arazi fethettikçe oradaki 
gelenekleri ve âdetleri muhafaza etmiş olmakla 
beraber oradaki halkın, çiftçi tabakasının hak
kına hürmet etmeyi de pekâlâ göstermiştir. Mem
leketin temsilcisi olan timarlı sipahiler bilhassa 
araziye sahip değillerdi. Yalnız bunlar işletir
ler, yalnız muayyen bir öşür mukabilinde kendi 
haklarını alırlardı. tmperatorluk kanunlarında 
çiftçi için sipahiye çalışırken öşrü en yakın bir 
yöre götürmek mükellefiyetinden başka bir şey 
yoktu. Bugün dahi bu usul hâlâ Romanya'da 
caridir. Yani köylü istihsal ettiği mahsulünü 
en yakın bir merkeze götürmek mecburiyetin
dedir. Sipahi için de bundan başka hususi yani 
köylüden istiyecek başka bir şey yoktur. Sipa
hiye köylüye hiç bir şey tahmil edemez. Halbuki 
Uzun Hasan Alâid&evle Bey ve Kayıtbay ka
nunnamelerinde salgın, angarya ve beyleri bes
leme mükellefiyetleri vardır. Yani bu usul koyu 
derebeylik sistemine uygundu. Fakat tmperator-
lukta, bizim Osmanlı sisteminde bu yoktu. Son
ra arkadaşlar, bu sistem bozuldu ve bilhassa 
17 nci asırda timarlar lâyik olmıyan insanlara 
verildi'. 

İltizam " usulü, aşar usulü, mukataa usulü, 
memleketin nizamını yıktı. Bu memlekette gö
rülen bir çok ihtilâflar sırf bu yüzden doğmağa 
başladı. Yani toprak sisteminin değişmesi, bu 
memleketin harabesine sebep olmuştur. 

Biliyorsunuz ki, Osmanlı İmparatorluğunda 
sahibi arz diye kimse yoktur. Toprak tamamı ile 
Devletindir. Fakat sonra biz; hatır için ve yahut 
muhtelif sebeplerle, fakat kötü sebeplerle mu-
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kataa usulüne, iltizam usulüne şuna ve bunft 
doğru gittikçe memleketin şirazesi bozuldu. Ce
lâli isyanları, memleketin muhtelif taraflarında 
çıkan bir takım isyanlar hep, bu sistemin bozul
masından ileri gelmiştir.. 

Arkadaşlar; Rumeliliden feci bir şekilde, çe
kildik. Sebep; Rumeli ayanı, Rumeli Beylerbey
leri, kilometrelerce devam eden çiftliklerinde 
daha ucuz olsun diye raiyet çalıştırdılar. Türk 
çiftçisine toprak vermediler, yabancı unsur 
çalıştırdılar. Vaktaki felâketler gelip çattı, dün 
hâkimi olduğu toprakları bıraktı, Devlet hâki
miyetini bıraktı, dün esir olanlar o toprakla
rın sahibi oldular. Rumeli 'de ' hâkimiyetimizin 
bu kadar çabuk silinmesine saik olan meselele
rin başında bilhassa bu toprak meselesi gelir. 

İkinci bir tarihî hâdise : Bosna. 15 nci'asır
da Fatih Bosna'yı zaptetti. Orada Etiyen Du-
şan tarafından 14 ncü asırda kurulan bir Sırp 
İmparatorluğu vardı. Halk onların zulmü al
tında inliyordu. . Orada köle hayatı yaşıyorlardı. 
Vaktaki Fatih burasını aldı, zenginler, zadegâu 
kaçtı, Fatih eline geçirdiği toprağı hakikî hal
ka verdi ve orada İslâmiyet bugüne kadar yaşa
maktadır. Tabii o devirde İslâmiyet yan Türk
leşmek demekti. Sırp Bosna'da eğer bugün bir 
milyona yakın Müslüman varsa Fatih'in toprak 
siyasetinde tatbik ettiği sistemde aramalıdır. Ar
kadaşlar, biz memleketi içinden fethetmek mec
buriyetindeyiz. 17 nci asırdanberi Türk çift
çisi topraksızlıktan mustariptir. Yollarda görü
yorsunuz birçok kütleler kimisi yorganlarını 
sırtlamış giderler, sorarsınız ya Çukurova'ya ve
ya Aydın ovalarına giderler. Zannetmeyiniz ki 
bunlar geçici ameledir. Hayır, bunlar ve top
rakları olmıyan veyahut ta yetmeyen kimseler
dir. Bunlar çoluk çocuklarını geçindirmek için 
altı ay uzaklarda gurbet hayatını yaşamak mec
buriyetinde kalan zavallı vatandaşlardır. Niçin 
bunları toprak sahibi yapmıyalım? Belki bu ka
nun bazı vatandaşların zararını mucip olacaktır. 
Fakat düşününüz, binlerce, yüzlerce ve milyon
larca vatandaş bundan istifade edecektir. Bu 
kanunu kabul etmek suretiyle memlekette me
sut, müreffeh, işine, yerine ve yurduna bağlı 
birçok ailelerin teşekkül etmesine sebep olaca
ğız. Adına «Efendi» dediğimiz köylüye hakika
ten hizmet etmek zamanı gelmiştir. Köylü efen-
dimizdir. Ne şekilde efendimizdir ? Mustarip 
olan odur, toprağı olmıyan odur, herşeyi on-
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elan bekliyoruz, ona bir şey vermiyonız. Dâva * 
büyüktür. 

Arkadaşlar; sözlerime son vermeden evvel 
adı Gündeşlioğlu olan bir halk şairinin bilhassa 
bu toprak yüzünden Türk milletinin, Türk 
çiftçisinin ıstırabını belirten bir beytiyle niha
yet vereceğim. Dün Hasan Reşit Beye vermiş
tim, Ulus yanlış yazmış : 

Nere ğidem gidi yokluk elinden, 
Dolanıp belime kuşak oluksun. 

Hakikaten yokluk bir sefalet kuşağı halinde 
köylünün beline dolanmıştır. Yüksek Meclisi
niz Türk köylüsünün belindeki bu ıstırap kuşa
mını atacaktır. Ona hakikî hüviyetini veriyoruz. 
Millet te bizden bunu istiyor. 

K. KAMU (Rize) —• Sayın arkadaşlarım; 
toprak reformu memleketin hayatını geniş mik
yasta ilgilendiren esaslı ıslahatdan biridir. Bu, 
inkilâp sayılabilecek kadar önemli kanunun bir 
Part i konuşmasına konu dahi yapılmadan Bü
yük Meclisin açık konuşmalariyle bütün dünya 
ve millet huzurunda müzakere ve münakaşası 
Türk demokrasisinin çok büyük bir olgunluk
ta bulunduğunun bir delili sayılabilir (Bravo 
sesleri);. 

Üstünde ençok durulmak istenen 17 nci mad
de daha kanunun heyeti umumiyesi üzerindeki 
görüşmeler sırasında o tarzda takdim edildi ki, 
bu madde aşağı yukarı kanunun iskelet mad
desi oldu. 

Arkadaşlarım toprak reformuna ve bu kanu
nun getirdiği esaslara mutabık olduğunu söyli-
yen arkadaşlarımızın samimiyetlerine tamamiyle 
inanıyorum. Kimsenin hüsnü niyetinden şüphe 
etmeğe hakkımız yoktur. Fakat kabul buyur
sunlar ki, bu madde dolayısiyle ortaya sürdük
leri argümanlar birçokları tarafından bu re
formun lüzumsuzluğu lehinde dahi kullanılabi
lecek niteliktedir. Bu itibarla bu itirazlara ob
jektif bir tarzda cevap vermek lüzumuna kanaat 
getirenlerdenim. Bendenizi kürsüye sevkeden 
sebeplerden birisi budur. 

Bir defa 17 nci maddenin memlekette orta iş
letmeyi ortadan kaldırmak isteyen, memleketin 
50 şer dönümlük parçalara bölünmesi neticesini 
verecek bir muhtevada bulunduğunu iddia eden
ler oldu. Birçok arkadaşlarımız haklı olarak 
bunun hakikate uybadığmı söylediler. Arkadaş
larım, orta işletmeyi ortadan kaldırmaya matuf 
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bir hüküm ortada mevcut değildir. Bir defa 
memleketi dar topraklı veya geniş topraklı böl
geler olarak tefrik eden, orta ve büyük işletme
ler için bu bölgelerden birisinde 5 000, diğerin
de 2 000 dönümden fazlasını kamulaştırmaya tâ
bi tutan maddeler vardır. Hattâ arkadaşla
rım, düzenli işletmeler dar bölgelerde 2 000 dö
nümün üstünde de olsa, yani 5 000 dönüme ka
dar kamulaştırmaya tâbi tutulmıyacaktır. Bu 
hükümler dışında 17 nci madde bir başka mad
deye atıf yapmaktadır. 17 nci madde kiracı, 
ortakçı veya tarım işçisi sıfatiyle hayatlarını 
muayyen bir toprak parçasına bağlamış insan
ların üstünde çalıştıkları topraklara sahip ol
masını istihdaf eden bir maddedir. Bu vaziyet
te bulunan topraklar için kamulaştırma haddi 
50 dönümün üstündedir. 50 dönüm bir haddi 
âzami teşkil etmemekte, bilâkis 39 ncu madde 
gereğince, bir çiftçi ailesi için o yerde kâfi gö
rülen toprak haddinin üç katı mal sahibine bı
rakılmaktadır. Arkadaşların bu nokta üzerin
de verdikleri izahatı tekrarlamak istemiyorum. 

Bazıları toprağın küçük parçalara ayırmak 
suretiyle yapılan reformların başka memleket
lerde, yalnız siyasi sebeplere dayandığını söyle
diler. 

Arkadaşlar; Tuna ve Baltık memleketlerinde 
yapılan reformlardan bazılarında siyasi, içtimai, 
iktisadi sebepler birbirine karışıktır, bunları za
ten kesin olarak birbirinden ayırmağa imkân 

• yoktur. Bu memleketlerde yapılmış olan top
rak küçültmelerinin, toprak küçültmelerinin, 
toprak dağıtmalarının asıl sebebi memlekette 
toprağın tevezzüünde çok adaletsiz bir durumun 
mevcut oluşudur. Meselâ Romanya 'da 4 000 ka
dar aile 4 milyon hektar toprak sahibi olduğu 
halde 3 000 000 çiftçi ailesi 3 000 000 hektara 
yaklaşmıyan bir miktarda arazi sahibi olmak va
ziyetinde idi. 

1907 - 1908 senelerinde Romanya'da toprak 
durumundaki bu nispetsiz gayri müsavilik yüzün
den s/ilâhla bastırılan kanlı ihtilâller olmuştur. 

Orta işletmenin değil, büyük işletmenin ÜST 
tünlüğü kabul edilir, bu üstünlük; makine kulla
nılması, büyük sulama işlerine, büyük teslislere 
imkân bulmak, pazar teşkilâtı yaparak satış işle
rini tanzim edebilmek, sonra bütün bu ıslâh ve 
tesisler için lâzımgelen krediyi tedarikte kolay
lıklar elde etmekten ibarettir. 

Arkadaşlarım; buna mukabil küçük işletme-

— 74 — 
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kr in muhakkak olan faydalan vardır, bir defa; 
toprak dağıtma yoluyla böyle küçük mülkiyetin 
kuvvetlendirme istikametinde yapılan reformla
rın mutlaka randumanı düşürdüğü hakkında ileri 
sürülen iddialar doğru değildir. Bu reformla
rın muhakkakki faydaları bir defa içtimai istik
rara hifemet etmiş olmalarıdır. İkincisi, memle
ket içindeki istihlâke cevap vermeği hedef tutan 
Tarım istihsali için küçük işletme büyükten dada 
elverişli, istihsali daha artırıcı bir vasıtadır. Son
ra küçük işletme için büyük işletmelerin üstün
lüğüne karşı birlikte teşkilâtlanmak, dayanışma 
ve teşkilâalanma yoluyla gerek kredi işlerinde, 
gerek satış işlerinde, gerek makinalaşmada, ayni 
imkânları temin etmek çaresi vardır. Birçok mem
leketlerde tatbik edilmektedir. 

Bizim memlekette hububat istihsali ihracat 
maddesi tedariki için değildir, bizzat Adnan Men
deres arkadaşımın yazdığı raporda görüyoruz, bir 
yerde diyor ki, Türkiye'de yapılan zirai istihsa
lin % 80 ni bizzat çiftçi tarafından istislâk edil
mektedir. 

Sonra Çekoslovakya'da yapılmış olan, küçük 
mülkiyeti kuvvetlendirme yolundaki toprak refor
munun memlekette istihsali azaltmadığı; bilâ
kis randıman bakımından daha iyi neticeler elde 
edildiği klasik ekonomi tretelerinde yazılmaktadır. 

Muhtelif vesilelerle arkadaşlarımız tarafından 
bir emniyet faktörü ortaya atıldı. Hakikaten bir 
muayyen iktisadi faaliyet için ilgililerin ilerisin
den emin olması büyük bir kuvvettir. Bendeniz 
bü sahada yapılmış olan temennileri Toprak Ka
nununun iyi uygulanması, çabuk uygulanması, 
formalitelerin biranevvel yapılması ve bütün va
tandaşların vaziyetlerini biranevvel öğrenmeleri 
bakımından yerinde bir temenni olarak telâkki 
etmekteyim. Yalnız arkadaşların sadece toprak 
sahipleri için düşündüğü bu emniyet faktörünü 
ben bütün dayatını muayyen bir toprak parçasına 
bağlamış ihsjanlar için de düşünüyorum. 17 nci 
maddenin istihdaf ettiği ortakçı, kiracı ve de
vamlı tarım işçisi sıf atiyle kendisinin ve ailesi
nin hayatını muayyen bir toprak parçasına bağ
lamış olan insanlar için bu emniyet faktörüne 
ihtiyaç yok mu? Kira mukavelesi bittiği zaman 
veyahut mal sahibi malını başkasına sattığı za
man bu adamlar kendi vaziyetlerinin ne olaca-
şını düşünmekte muztarip değiller midir? 17 nci 
madde işte bu çeşit vatandaşları, bu çeşit yurt-
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| taşları ötedenberi almteriyle yuğurmakta o ıduk 

lan ve bütün hayatlarını bağladıkları topraklara 
sahip kılmak gayesini istihdaf ediyor. 

Arkadaşlarım; Büyük Millet Meclisi gerek 
Medeni Kanunumuzun gayrimenkul mülkiyetine1 

ait hükümleriyle, gerek 2762 sayılı Vakıflar Ka
nuniyle mukataa ve icareteynli yerlerin üstünde 
bulunanlara temlikini hattâ mecburi kılmıştır; 
Bu husustaki hükümler açıktır. Bugün 17 nei 
madde ile yapılması istenen; bu hükmü yâlnız 
vakıflara değil* hususi mülkiyet sahasına da teş
milden ibarettir: 

Son^â arkadaşlarım; biz tarihi sahasında çok 
zaman, Devletin ve bütün müstehliklerin fedakâr
lığına dayanan himayeler yapmaktayız. Ve sırası 
geldikçe yapmaklığımız da lâzımdır. Bütün bun-
lan yaparken istinad ettiğimiz en sağlam temel, 
memleketin büyük kısmının, büyük çoğunluğu
nun çiftçi oluşu ve bunda çiftçi lehine yapılmış 
bir fedakârlık mevzuubahis olduğudur. Müsteh
lik ve Devlet şu veya bu fedakârlığı ihtiyar 
ederken yaptığı fedakârlıkların sadece bir kaç 
kişinin ceplerini dolduracak intibaını hiç bir za
man almamalıdır. Bu itibarla dahi küçük mül
kiyetin kuvvetlendirilmesi isikametinde gitmekle 
bizdeki toprak ferormunun çok yerinde ve çok 
doğru olduğu kanaatındayım. 

17 nei madde de yapılması istenilen tadil 
için verilen takrirde bendenizin de imzam var
dır. Bu tadili, bir defa komisyonun getirdiği hat 
ve nispetler üzerinde hiç bir tadil yapmamak
tadır. Yalnız bu madde hükmünün daha iyi ve 
daha engelsiz işleyebilmesi için daha açık bir 
hale konmasını istihdaf etmektedir. 

Biz ortakçı, kiracı, daimî işçi ile işletilen bir 
toprağın sahibine, bir çiftçi ailesine yetecek; 
haddin üç katını tanımakla da iktifa etmiyoruz. 
Başka madde, değer miktarı bahsine ait olan 
madde yapılacak istimlâklerde diğerleri için ka
bul ettiğimiz vergi kıymetinin bir misli, iki 
misli yerine bu nevi vatandaşlar lehine üç misli 
tanımaktadır. 

Bunun da 17 nci maddenin tatbikından mü
teessir olacağı farzedilenler- için kanunun der
piş ettiği bir iyilik olduğunu arzederek sözleri
me son veriyorum. 

BAŞKAN — Dinlenmek üzere 15 dakika otu
ruma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 18,03 
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BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Söz Hamit 
Pekcan 'indir. 

H.PEKCAN (Kütahya) — Arkadaşlar, top
raksız ve toprağı yetmiyen müstahsilleri toprak
landırarak, şahsi teşebbüs sahasında birer varlrk 
haline getirmeyi amaçlayan, topraklandırma dâ
vasında 17 nci madde bir düğüm noktasıdır. 
Bu düğümü ne kadar açabilirsek, yolumuz o.ka
dar aydınlanmış muvaffakiyetli bir tatbikat o 
nispette sağlanmış olacaktır. -

Aziz arkadaşlarım, bu maddenin yüksek oyu
nuza sunulan önergedeki ruh ve mânası kısaca 
şudur: Üzerinde mütemekkin olsun veya olma
sın civarında başka arazi bulunsun veya bulun
masın; toprağı işliyen vatandaşın sıfatı ister or
takçı, ister kiracı, ister tarım işçisi olsun. : Sene
lerden beri işlediği, üzerinde çalıştığı bu toprak
lardan topraklandirılacaktır.' Bu demektir ki, tar
lası olmayan, aylarca devam eden bir çalışma, 
bir didinme neticesinde elde ettiği mahsulünden 
şimdiye kadar toprak sahibine hisse vermek mec
buriyetinde bulunan veya cüzî bir ücretle ça
lışmak zaruretinde kalan binlerce ve yüz binler
ce müstahsile emek sarf ettiği, topraklar üzerinde 
ebediyen yaşamak hakkı verilecek. Bu müstah-
sıllar; tabiatiyle mücadele küvetini bundan böy
le de alînteri döktükleri bu topraklarında bula^ 
caklar ve bu topraklar, bu müstahsillere yaşa
mak kaynağı, bitmez ve tükenmez birer hazine. 
olacaktir. 

Arkadaşlar, yurdumuzda geçimlerini toprağa 
bağlamış (125 000) i topraksız 800 küsur bini 
yetmiyen topraklı çiftçi ailelerinin bulunması 
sosyal ve ekonomik bakımdan derhal tedbir alın
masını leabettiren acı bir durumdur. Bu dünyâ 
üzerinde medeni bir cemiyet vasf iyle bir milyona 
yakın çiftçi ailesinin,* ortakçı, kiracı, tarım işçisi 
sıfatiyle kendi mukadderatlarına terkedilmeleri-
nin bu acı hakikatle medeni cemiyet vasıfları
nı^ birbiriyle telif i imkânsızdır. 

Ziraatin ilerlemesi^ köylülerimizin ekonomik 
kalkınması için imkânların üstünde çalıştığımız 
bu devirde bu geri sistem hiç şüphesiz devam et
tirilemez 

Arkadaşlar, 17 nci maddenin eski şeklinde 
yüz binlerce ortakçı, kiracı, tarım işçisinin topra
ğa kavuşması tatbikatta bertaraf edilmesi güç 
birtakım kayıt ve şartlara bağlı bulunmaktadır. 
Filhakika bütün hayatlarını üzerinde çalıştıkları 
bu toprakların hudutlarından tesadüf en elli met
re uzakta veya bu toprakların karşılarında sa
kin. oldukları takdirde maddenin eski şeklinde 
üzerinde; mütemekkin kaydının hükmü haricinde 
kalacaklarından topraklandırmada uzun yıllarca 
emeklerini sarfettikleri bu topraklardan toprak-
landıramıyacaklardır ki, bunun hiçbir veçhile ka
bulüne imkân olamazdı. 

Yine maddenin eski şeklineki « şu kadar ki •» 
kelimesiyle başlıyan ve topraklandırmayı civar
daki arazinin imkânlariyle takyit eden hükmü 
maddenin yeni vaziyetinde kaldırmakla ortakçı
nın, kiracının, tarım işçisinin üzerinde çalıştık
ları topraklardan istifadesi emniyet aİtma alın
mıştır. 

Arkadaşlar; diğer bir cihette müstahsıllarm 
iş kabiliyetlerinden sahip, oldukları toprağı ken
disine işletmek suretiyle âzami bir istifadeyi is
tihdaf eden Toprak Kanununu bu 17 nci mad
desinin kamulaştırâcak arazide 39 ncu madde 
gereğince dağıtılmıya esas tutulan miktarın ken
di seçtiği yerde üç katı sahibine bırakılacaktır. 
Bu miktar elli dönümden aşağı olmıyacaktır 
yolundaki hükümleri hiçbir zaman bu toprakla
rın muhakkak elli dönüme kadar inceği mahiye
tinde anlaşılmamalıdır. Prensip itibariyle top
raklandırılacak müstahsillere bir çiftçi ailesini 
geçindirebilecek miktarda toprak verilecek, bu 
miktar bölgelere, ziraatin çeşitlerine göre deği
şiklikler arzedecek. Bu miktarın kendi seçtiği 
yerde üç katı kendi sahibine bırakılacaktır. 
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Maddenin yeni şeklinde en mühim noktalar- I 

dan birisi de madde hükümlerinin geçici tarım 
işçisine uygulanmıyacağının en küçük bir tered
düde mahal bırakmryaeak şekilde tebarüz ettiril
miş olmasıdır. - -

Arkadaşlar-, Toprak Kanununun takip ettiği | 
gaye ancak 17 nci maddenin önergede açıkla- I 
nan şekliyle tam mânasiyle gerçekleşecektir. 

Arkadaşlar, yarının Türkiye'sinde emeği par-
çalanmıyan, işlediği toprağına sahip, kendine 
güveni tam, bahtiyar, binlerce ve yüz binlerce 
müstakil köylü işletmelerini yaratmakta en 
önemli vazifeyi görecek olan bu maddenin dü
zenli ve başarılı bir tatbikat sağlaması için güç
lükleri, tereddütleri kökünden yıkacak açıklıkta 
ve kuvvette olmasında katî zaruret vardır. 
Cumhuriyetin bu dâvada artık kaybedilecek | 
vakti yoktur, 

Son sözüm arkadaşlar; 17 nci maddenin ya- I 
ratacağı küçük köylü işletmeleri, küçük köylü 
yuvaları Türkiye'mizin millî bünyesine temel 
olacak köy ekonomisinin kalkınmasında aziz 
yurdumuzun topraklarını verimlendirmede, bü
tünlüğünü kuvvetlendirmede muhakkak ki bü
yük faydalar sağlıyacaktır.- Köye doğru atılan 
öz varlığımızla, bütünlüğümüzle alâkalı kültür, 
ümran, sağlık adımları şüphe yoktur ki 'bu inkı
lâp hamlesiyle bir kat daha kuvvetlenmiş ola- | 
çaktır. 

Arkadaşlar, Cumhuriyet tarihinde 17 nci 
madde önemli yüksek bir mevki alacak varlığı, 
hayatı, neşeyi, bahtiyarlığı toprak olan, toprak-

' tan alan, toprakta bulan her köylünün, her va
tandaşın kalbinde bu madde daima yaşıyacaktır. 
(Alkışlar). . • 

R. PEKER (Kütahya) — Sayın arkadaşla
rım; son tartışmalar sahnesinin dışında olarak 
konuşmaların konusunu teşkil eden 17 nci mad
denin iyileştirilmesi bakımından hatırladığım 
müsbet teklifleri arz için kürsüye geldim. 

Sözlerimin sonunda son anda üzerinde du
rulmuş olan nokta üzerinde kısaca fikirlerimi I 
söyleyip maruzatımı bitireceğim. 

Bahis mevzuu olan önergeyi hazırlıyan muh
terem arkadaşlar tarafından bazı arkadaşlara' 
olduğu gibi bana da imza teklifi yapılmıştır, j 

Bu 17 nci madde üzerinde. gerek komisyon I 
çalışması esnasında ve gerekse komisyon mazbata
sında önlü, arkalı çeşitli fikirler söylenmiş olduğu | 
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için ben önemli madde üzerinde düşünme ve söyle
me serbestisini muhafaza edeceğim mazeretini ar
kadaşlara söyleyerek, önergeye imzamı koymamış
tım, koymayışımda da isabet olmuş. Burada söyle
nenleri de dinledikten sonra maddenin uygulan
ma kabiliyetini artıracağını zannettiğim bazı tek
liflerde bulunacağım. 

Bir defa yeni yapılan önerge ile eskisini, ya
ni komisyonun hazırladığı teklifi karşılaştırdığ
ınız zaman birbirinden iyi ve fena tarafları ol
duğu görülüyor. Yeni teklifin iyi olan bir tara
fı; bu maddede geniş toraklar üzerinde kiracı, or
takçı ve tarım işçisi olarak çalışanlara dağıtı
lacak toprakların esasını gayet iyi bir surette 
tarif etmiş olmasıdır. 

Komisyon maddesinde 39 ncu maddeye atıf 
yoktu. Yani eskisinde 50 dönüme kadar küçük 
parçalara ayırıp ihtiyacı olanlara dağıtıverecek 
gibi bir hava okuyanları rahatsız ediyordu. Hal
buki yeni şekilde 39 ncu maddeye atıf yapılmak 
suretiyle bu mahzur ortadan kalkmıştır. 39 
ncu maddenin müzakeresine henüz geçilmediği 
için arkadaşlar bunu belki hatırlamazlar. Yalnız 
bu madde der ki, bir yerde kamulaştırılacak olan 
topraklar, topraksız veya toprağı yeter olmı-
yan çiftçilere bir çiftçi ailesinin geçinebilecek ve 
çiftçi ailesinin çalışmasını değerlendirecek mik
tar dâhilinde dağıtılır. Yani memleket toprak
lan yerine göre öyle dağıtılmalıdır ki, 500, 600 
dönümlük bir miktar arazinin bir çiftçi aile
sine verilebilmesi icabeder. O burada hem .eke
cek hem nadasa bırakacaktır. Bazı yerlerde top
rak kuvvetli mahsul verimli ve yetişen mahsul 
cinsi değerli olduğundan bu mikdarın onda biri 
ve hatta daha azı aynı maksadı temin eder. 
Toprak su- altında, su üstünde, kıraçta, hububat 
için bire üç veren ile bire on veren değişik kıy
met ve kabiliyette olduğuna göre oradaki ara
ziyi normlaştıracak ve bir çiftçi ailesine ge
çindirecek miktarda bir ölçü ile teknisiyenler 
tarafından tesbit edilecek ve Tarım Bakanlığı 
tarafından yapılan bu esaslar dâhilinde dağı
tılacaktır. Bu maddede bulunmadığı takdirde 
dar bir surette parçalanmış arazinin birer avuç 
içi kadar, arazi haline gelmesi ihtimali insanı 
rahatsız edebiliyordu. Bu kaydın yeni önerge 
metnine geçmiş olması hem mütalâa edenler ta
rafından mânasının iyi anlaşılmasına imkân 
verir. 

İkinci iyi nokta; küçük bir şey olmakla be-
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raber ; geçici mevsim işçilerine bu topraklardan 
verilmemesini yeni önerge ortaya koymuştur. 
Halbuki komisyonun yaptığı metinde böyle açık
lık yoktur. Alelitlak tarım işçisi olarak çalışan
lara veya kiracı verilecek mânası içinde belki de 
hariçten gelecek bir çok tarım amelesinede veri
lecek gibi bir mâna çıkabilirdi. Yeni teklifte es
ki komisyon teklifi arasında eksik gördüğüm bi
risi nispeten küçük, diğeri ehemmiyetli olan iki 
nokta vardır. 

Küçükçe gördüğüm nokta, mühim olmak
la beraber belki başka türlü temin olunabilir. Bu 
nokta köy öğretmenine topraklardan toprak ve
rilmesi yazılı değil. Belkide yeni teklifi yapan 
arkadaşlar burada kamulaştırılan toprağın yal
nız çiftçiye verileceği hakkındaki bu kanunun 
temeline aykırı görmüş olacaklar ki bunu bu
radan çıkarmışlar. Fakat komisyon sözcüsü ve
ya Hükümet tensip buyurursa rica ederim bu 
kürsüden açıklandırsınlar. Bu köy öğretmenle
rinin . topraklandırılmasmm esas olduğunu ve 
bunlara vakıf arazisinden veya kamulaştırılmı-
yan Devlet elindeki topraklardan bu maksadın 
temin edileceğini bu kürsüden söyleyip zapta 
geçmesini temin buyursunlar. 

Noksan gördüğüm bir nokta da birçok arka
daşlar tarafından ağır telâkki edilen havayı ha
fifletici, düzeltici hem de uygulandığı zaman 
pratik olarak maddenin güçlüğü ana amaçlan 
bozmadan maksadı pek âlâ temin edecek bir tek
liftir. Bir defa bu yeni teklifin içerisinde alel-
ıklak 15 ve 16 ncı maddelerin müzakere ve ka
bul edilmiş olan bu iki maddede zikredilen bütün 
esaslar bundan sonra bû maddede zikredilen va
ziyetler üzerindeki Uygulama esnasında nazara 
âlmmıyaeağı ve hükümlerinin işlemiyeeeği yazı
lıdır. Halbuki müphem bir nokta vardır ki ko
misyon bunu açıklar, ve temin ederse maddenin 
ağır olan tarafı ehemmiyetli surette hafifler ve 
o mmtakada sahip olan yani - bizim yeni tasarı
daki tarifle - özel kişilerin malı olan azariden ka-
mulaştırilacak olanlardan şu vasıfta olanlara da
ğıtmak maksadını çiğ olarak ve kuru olarak ifa
de etmişi bulunuyoruz. ~ 

özel kişilerin malı olan araziden kamulaştın-
lacak olanlardan şu şu vasıfta olanlara dağıt
mak maksadını çiğ olarak ve kuru olarak ifade 
etmiş bulunuyoruz ve bundan şu anlaşıîryor ki, 
orada bu maddenin derpiş ettiği insanlara top
rak dağıtılırken sadece özel kişilerden kamulaş-

tırılaeak araziden onların ihtiyacı temin edile
cekmiş gibi bir düşünce insanı rahatsız ediyor.. 
Halbuki, zannediyorum bu kanunun 14 ncü 
maddesinin A, B, C diye sıralanmış olan f ıkra-
larda kamulaştırılaeak Evkaf Belediye, özel ida
re ve nihayet Devletin malı topraklar da vardır. 
Bu mıntakada muhtelif arazi parçaları üzerinde 
ortakçı, kiracı ve sair suretle çalışanlara orada
ki bir çiftçi ailesini geçindirebiİecek normda ya
pılacak olan hesaba göre ne kadar arazi verilece
ği plânlaştırılırken orada bir çiftçi ailesini geçin
direbiİecek bir şekilde dağıtılmasını plânladıktan 
sonra icap ediyorsa aynı maksadı yerine getir
mek için özel kişilerden kamulaştırma yapıp ik
mal edilmesi temin edilirse bu kanunun koydu
ğu ana maksat yerine getirilmiş olur ve bu mad
denin ağır olarak ifade edilmekte olan bazı hü
kümleri karşılayıcı imkânlar hâsıl olur. Bunun 
bir mahzuru akla gelir: 

Belki özel kişiler konacak bu yeni hükme isti
naf ederek «biızim elimizde bulunan arazi alı
nacağına göre işte şu tepenin yamacında bir fun
dalık vardır o araziyi açar muhtaçlara verir
siniz» derler. Yahut bataklık yardır. Bunu gös
terirler. Elbette ekim yapılmaya ' müsait halde 
olmayan bir stoprak parçassmı verilmesi ve 
kendi iyi topraklarının kendilerine kalmasını 
müdafaa ederler. Arkadaşlar, bu mahzuru önle
mek için doğrudan doğruya evvelâ Devlet elin
de bulunan Evkaftan, özel îdare ve Belediye
lerden kamulaştırıp alınan arazinin heyeti mec-
muasiyle oradaki çiftçinin, kanunun derpiş etti
ği miktarda (kemmiyet ve keyfiyetçe) arazi ile 
ihtiyaçlarının temini nazarı dikkate, alınırken, 
bu arazinin (hali hazırı ile) ekip biçmeye mü
sait olduğu şartı da ibareye eklenirse hiç bir 
mahzur kalmaz. Bu sayede birçok yerlerde Doğ
rudan doğruya oradaki topraksız olan yuttaşlar, 
pekâlâ diğer arazi sahiplerinden 50 dönüme ka
dar kamulaştırma esasına gitmeğe lüzum kalma
dan maksat temin edilir .Şayed diğerlerinin mak
sada yeter olmadığı anlaşılırsa o vavkit özel ki
şilerden kamulaştırılan arazi kısımları ile kamu-
İaştırılarak bu maddenin derpiş ettiği maksat 
temin edilebilir. 

Arkadaşlar, bu sözümün dayandığı ana nokta 
budur. Gerek bu konuda Kamutayın çalışma
sında muhtelif hatiplerin önem verdikleri ve ge
rek bu kanunuun önce kabul ettiğimiz maddele
rinde orta işletmenin memlekette arzu edildiği 
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ve beslenmesi lâzımgeldiği meydandadır, işte 
bu teklifim tatbik olunursa hem tojpraksız işçi
ler ve sairenin ihtiyacı temin edilmiş hem de 
orta işletme yapan arazi sahipleri işlerine de
vam imkânından mahrum edilmez. 

Her iki maksadı da temin edeceğini tahmin 
ettiğim bu teklifim hakkında muhterem Komis
yon sözcüsünün ve madde hakkında yeni öner
geyi yapmış olan arkadaşlanaun. fikirlerini söy
lemelerini bilhassa rica ederim. 'Komisyonda 
bunda mahzur görmezse, isterse bunu zapta ge
çirmek, isterse komisyona alıp bir fıkra halinde 
bu maksadı buraya eklemek suretiyle neticeyi 
temin, edebilirler * 

Bir başka noktayı anlayışımda, biraz eksiklik 
oldu. Bunu da lütfen açıklamalarını rica ede
rim. O da, yeni önergede bu madde bahis mev
zuu edilirken bu maddenin yukarıdaki 15, 16 ncı 
maddelerin hükümlerinin istemeyeceği bahsinin 
tarafıdır. Bu iki maddenin hükümleri arasında 
birtakım şeyler vardır ki, 17 nci maddenin uy
gulanması için de mer'i Bulunması ve tatbik 
edilmesi lâzımgelir. 

Meselâ;, benim not ettiğim noktalardan birisi, 
dağıtılan topraklarm çiftçilere yeter miktarda 
olup olmadığının Bakanlar Kurulunca tesbiti; bu, 
17 nci madde yolu ile topraklanacak olacak top
raksız tarım işçisi, ortakçı ve kiracılar muamele
sinde hu usul tatbik edilmiyecek midir ve niçin? 

İkinci nokta, 15 nci maddenin bir hükmüne 
göre her il bir bölge ve bazı * ilçeler birer bölge 
halinde ayrılacaktır. Her bölgede incelemeler 
tamamlandıkça yapılacak ilân sonunda derhal 
kamulaştırma muamelesi yapılacaktır. Bu, bel
ki muameleyi geciktirebilir.. Fakat bu hükmün 
niçin tatbika lüzum olmadığı veya bu tatbik 
olunursa 17 nci maddenin güttüğü doğru ama
cın niçin yerine getirilemiyeceğinin kürsüden 
açıklanmasında fayda görüyorum. Bir de asıl 
toprak sahibine asgari bırakılacak elli dönüm 
olunca burada kanunun 39 ncu maddesinde ta
rif edildiği veçhile 17 dönüm çiftçi ailesinin 
geçimini temin ediyor demektir. Filhakika mem
leketimizin öyle toprakları vardır ki, 10 dönüm
lük yerde bile bir çiftçi ailesi ihtiyacını temin 
etmeye yetişir. Çünkü toprak kuvvetli olduğu 
gibi mahsul de değerlidir. Buralarda toprak ta 
azdır. Normlaştırma esnasında onar dönümden 
toprak verilecek. Bunun üç katı esas sahibine 
bırakılacağına göre otuz dönüm olur. Burada 
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derpiş edilen on dönüm üzerinden normlaşmış 
toprak miktarına rağmen sahibine 3 katı olan 
30 yerme 50 dönüm bırakılıyor. Bu elli dönüm 
miktarca az görünse de* oranın toprak feyzine 
ve mahsul cinsine göre beş ailelik demektir. Bu
rada ben düşünürken küçük bir rahatsızlık his
sediyorum. Eğer bu asgari miktarın biraz daha 
arttırılması kabilse zannediyorum ki bir ferah
lık olacaktır. O da şudur : Velevki 8, 10, 15 
dönümlük arazi parçasiyle, meselâ tütün gihi 
kıymetli bir maddeyi ekerek, kıraç yerlerde, 
Orta Anadolu'nun yağmursuz, verimli olmiyah 
topraklarındaki meselâ 300 dönümlük bir arazi
nin geliri kadar gelir temin etmek kabil ola
caktır. Bu kabil olacaktır ki zaten bu haddi 
buraya kadar indirmek mevzuubahis oluyor. 
Böyle dahi olsa, eğer elinden arazisi almıp içe
risinde çalışanlara dağıtılacak olan yurttaş, 
kendi hayatım beş yüz veya hin dönüm büyük
lüğündeki bir toprağın gelirine göre nizamla-
mış ve ailesinin geçimini ona göre tertiplemiş-
se elindeki toprak birden 50 dönüme düşünce 
birden çok sarsılır. Arkadaşlar, bu insanları, 
alıştıkları hayat . seviyesinin ortasının jaltına, 
daha çok altına katî mecburiyet olmadan pek 
çok altma düşürmekten mümkün olduğu kadar 
kaçınmak lâzımdır. Bunu temin için hesaplana
rak oralarda tatbiki kabilse enaz 50 dönümü enaz 
yüz dönüme kadar bırakılacağını derpiş etmek
te pek çok fayda. vardır. Bu, Komisyonun tak
dirine ve bilhassa yeni önergeyi yapmış olan 
Kamutayın çokluğu olan arkadaşların muvafa
kat ve düşüncelerine bağlı bir noktadır. 

Arkadaşlar; bu tasarının tümünü konuştu
ğumuz esnada zannediyorum ki, mutabık kal
mıştık, Hükümet çalışmasını yapmış, Komisyon 
elinden gelen emeği sarf etmiş ve nihayet Ka
mutayda bu elindeki tasarıyı daha ziyade iyi
leştirmek için bir çalışma sahası açılmıştır. Be
nim bu sözlerim, bu hususta yardım etmek ve 
maksada hizmet etmek emelimin mahsulüdür. 

îşte bu kanun mümkün olduğu kadar iyileş
tirici imkânlar konuşurken; vücuda gelen bir 
takım tartışmalar esnasında Meclisin vekarı ve 
müşterek bir itimatla birbirine dayanarak, ina
narak çalışması bakımından mümkün olduğu ka
dar birbirimizin rencide edilmemesi gerektir. 
Diğer taraftan bir Kamutay, bir Parlemento bir 
ilim akademisi değildir. Binaenaleyh burada her
kes sükûnetle, akademik konuşmalarda olduğu 
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gibi tam soukkanlılıkla takip edecek bir du
rumda değildir. Meselâ ben yaradılış itibariyle 
tamperaman'itibariyle hızlı konuşan, hızlı ya
zan, merdiyeni hızlı çıkan bir adamım. Bu yara
dılışıma yapışık birşeydir. 

Bilhassa bir Parlementoda çalışırken hassa
siyetler bir araya gelince ve mevzuda bir takım 
olağanın üstünde bir ciddiyet arzeden bir mahi
yet arzedince burada biraz fazla hassasiyet ve 
biraz fazla canlılık ve sert konuşmalar tabiidir 
ve Meclisin bu ciddi yoldan gitmesi de gayet ta
biidir. 

Fakat arkadaşlar; Adnan Menderes arkada
şımızda gördüğümüz kusurun takrir imzasına 
itiraz ve arkadaşların Meclis faaliyetindeki ser
best hareketini tenkit etmek kusurunun bir ben
zeri olarak Tiridoğlu'da büyük bir kusur işle
miş emekle çalışan komisyon arkadaşlarımıza 
baltalama ve maksada mahsus isnat etmiştir. 

A. TlRÎDOĞLU (Kütahya) — Peker'in mil
letvekili olarak burada ders vermeye hakkı yok
tur. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, herkesin söz 
söylemeye hakkı vardır. 

A. TİRÎDOĞLU (Kütahya) — Ders vermeye 
hakkı yoktur. Onun reaksiyonunu Meclis göste
rir. (Diyerek oturumu terketti.) (O, o sesleri, 
gülüşmeler). 

R. KORALTAN (îçel) — Maşallah. 
BAŞKAN —• Devam ediniz. 
R. PEKER (Kütahya) — Devam edeceğim, 

arkadaşların susmasını bekliyorum. 
Arkadaşlar; saded üzerindeyim. Her arka

daşın diğer arkadaşın düşüncesine, lâakal kendi 
düşüncesi kadar hürmet etmesi, bu kürsüden her 
söz söyliyen milletvekilinin sözüne, aldığı hare
ketin lâakal kendisi kadar halis ve samimi ol
duğuna inanması ve icabında bunu böylece jgös-
termesi lâzımdır ki, böyle bir rejimin böyle bir 
halk idaresi rejiminin, bu Devlet için yaşâtıcı 
teminatını sımsıkı elde tutmak-mümkün oljsun. 
(Bravo sesleri, alkışlar). • 

Demin arzetmiştim; hiç ne alınganlık ve ne
de teessür duymuyorum. Tiridoğlu arkadanım, 
böyle bir hareket tarzı tuttu. Beni rahatsız ^den 
arkadaşlar; vazife ifası halindeki bazı arkajdaş-
larm baltalama ile hareket ettiklerini bu )riir-
süden kıyasıya ifade edilişidir. Eğer arzettjğim 
gibi arkadaşlar; hepimiz hüsnüniyetle altyor 
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I söylüyor yazıyor, hareket ediyor diye inanmaz

sak kendi düşüncemize uymayan fikirleri yine 
fikrimizin ifadesi olan sözlerle karşılayacak yer
de ağır isnatlara kalkarak demokrat cihazını 
başarı ile işlemesine zarar veririz. Bilelim ki bir
birimizin baltayıcılık isnat ettiğine öteki de on
dan hafif olmayan bazı sözlerle mukabele eder. 
Sonra bu söyleyişlerin karşı isnatların yekûnu, 
medenî âlemin bulduğu böyle en yüksek devlet 
idaresi cihazını, temiz ve asil bir hava içerisinde 
yaşatmak esasını yaralar. Buna zararlar verir. 
Bu zarar verişten arkadaşlar, neler çıkıyor ne
ler çıkıyor, biliyor musunuz? Tabiî bilirsiniz. 

Bu, milletimizin ileri, medenî Devlet haya
tım bütün unsurları ile ileri götürüp yaşatmak 
istidadından şüphe edilen bir cemiyet olduğu 
hakkındaki haksız ve zararlı bir takım telâkkile
re yol açar. Bu yoj bazılarını milletin esareti de
mek olan şunun bunun mutlak hükümranlığını 
düşünmeğe sevk edebilir ve nihayet bunların ser-
dedeceği esbabı mucibelerin yerinde olduğuna 
doğru thlikeli kanâatlar yavaş yavaş belirip mil
lî bünyemizi tahrip etmeğe kadar varır. (Bravo 
sesleri) Dünyada bunun misalleri çoktur. îşte 
bunun için arkadaşım Alâettin Tiridoğlu da dâ
hil olduğu halde hepimiz bir birimize halisiyetle 
söylemek vazifesinden iba edemeyiz. 

Sonra arkadaşlar, Hikmet Bayur arkadaşı
mızın buyurdukları sözlerde büyük bir eksiklik 
ve hata olarak gördüğüm bir nokta var. Müsaa
denizle onun hakkında da fikrimi arzedip, kür
süyü bırakacağım. 

Arkadaşlarım, toprak iptidai bir hayat unsu
rudur. Hava , su, gün ışığı ne ise çok az fark
la hayat için; insan için, yaşamak için, refah 
için toprakta odur. Toprak meselesi bir büyük 
rejim dâvası olmaktan çoktan çıkmamıştır. Top
rak işi ilk insanlar için mühim idi. Toprak me
selesi bugünde'medenî cemiyet halinde sükûnla 
yurt dediği memleketin içinde huzurla oturmak 
isteyen her insanların baş işi olarak telâkki edil
miştir. Bunun için de her rejim kendi hususi te
lâkkilerine kendi hususi ihtiyaçlarına uyan bir 
takım ufak tefek farklarla ister sağ ister sol te
lâkkilere göre olsun hepsi yurtlarında toprak 
işinin düzenliğini sağlamışlardır ve sağlamak yo
lundadır. Arkadaşımız Bayur'un bir takım ede
bi Fransızlar şöyle demiş, ötekiler böyle demiş 
gibi mütalâalarını dinledik. Evet, ciltler teşkil 

I eden bu edebiyatın içerisine ekseriya simî zehir-
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ler katılarak sımf mücadeleleri körüklenmiştir. 
Büyük telkin vasıtaları kullanılarak büyük be
şer kütlelerini çekip sürükledikleri de gözle gö
rülür bir hakikattir. Fakat biz ekseriya kendi
mizi olgunlaşmış gibi telâkki etmiyerek öteki in
sanlar arasında bizim mevkiimiz ne diye kendi 
kendimizi küçümseriz, fakat.bu konuda basit 
hakikatleri sezeriz. Toprak bahsini diğer mülki
yetlere sirayetine sebep teşkil edeeeği mülâhaza
sı bu konularda esas olamaz. Rejimimizin bütün 
siması belirmişken bir Türk yurtseverinin, ma
demki toprak kamulaşıyor, apartıman da fab
rikada kanıulaşsın mantığına kapılacağına kani 
değilim. Bu yalnız Türk ülküdaşlarmm hakika
ti uzaktan görüşünün ifadesi değildir. Bu mah-
zî hakikatin kendisinden ibarettir. Ben bizzat 
maddelerin almışı işinde pek teferruatlı tetkik
lere fırsat bulamadım, amma Hikmet Bayur ar
kadaşımızın dediği gibi, dün madenler alındı, 

. bugün toprak alınıyor, öbirgün de şu olacak 
bu,olacak şeklindeki ifadeleri pek doğru olma
sa gerektir. Benim bildiğim kömür madenlerinin 
Devletçe idaresi takdire muallak bir meseledir. 
Kömür madenleri şu ve şu sebepten dolayı Dev
let-idare etsin gibi Devletin hakkı olan düşünce
lerin eseridir. Yoksa madenlerin mülkiyeti ta
nınmıştır. Bu sebeple bu madenler toprak gibi 
vergi mikyası ile vesaire ölçülerile değil, bildi
ğimiz usûller dairesinde değer pahası verilmek 
suretiyle kamulaştırılarak alınmıştır. Eğer bazı 
sebeplerle ve ihtilâflarla tediye geç kalmışsa bu 
bir takım zaruri büro muameleleri veya mahke
me usûlleri yüzünden olmuştur. Benim bildiğim 
bu maden meselelerinde alacaklı olan asıl sahip
leriyle yapılmış olan bir takım hesaplar ve pa
zarlıklar eski zamana ait işi söylüyorum, miktar
lar belki yanlıştır. Şu kadar yüz bin liraya an
laşılmak istenmiş ve anlaşılmamıştır. Nihayet 
mahkemece müracaat etmişler. Mahkemede de
ğer pahası olarak Devlet adlî otoritesinin tâyin 
ettiği miktarı tesbit ettirip Hükümetten almış
lardır. Yani bu şekil topraktan arsaya, arsadan 
apartîmana bilmem nereye gidermiş...-Bu gidişin 
ifadesi hakikaten kendisinde yoktur. Bütün 
dünya rejimlerinde, toprak işleri kendi muhit
lerine uya» şekilde halledilmiştir. £iz de bu 
toprak işini halletmek yolundayız. Elimizde bu
lunan tasarının eksik tarafları varsa onu tamam
layıcı ve ikmal edici ve toprak işinin mümkün ol
duğu kadar çok faydalı, mümkün olduğu ka-
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dar az zararla yapılmasını temin edecek tedbir
leri teklif edip Kamutaya arzedilmesinden baş
ka, bu mevzuda benim görüşüme göre yapılacak 
bir şey yoktur arkadaşlar. (Bravo sesleri, al
kışlar) 

R. KÖKEN (İzmir) — Komisyona ait arze-
dilecek bir iki şey vardrr,^söz istiyorum. 

BAŞKAN :— Komisyon namına! buyurun. 
TOPRAK TASARISI O. K. BAŞKANI R. 

KÖKEN (İzmir) — Efendim, Maddeye ait ar
kadaşların mütalâalarına Komisyon sözcüsü ar
kadaşımız cevaplar verecektir. 

Bendeniz yalnız Komisyon mesaisi hakkında, 
bazı arkadaşlar, lâyık bulunmadığım, bazı söz
ler sarf ettiler, bunlara Komisyon namma Ko
misyon başkanı sıfatiyle cevap vermek vazifem 
olduğu için huzurunuza geldim. 

Muhterem arkadaşlar, kanun tasarısı Meclise 
ve Komisyona bazı noksanlarla gelmiştir. Bu 
noksan maddelerin bir kısmî teşkilâta aitti, bun
lar gelmemişti, sonra gelecek dendi. Malî hüküm
lere ait kanun da sonra gelecek dendi İşletme kıs
mı da aynca gelecekti. Demek kanun tam ve 
kâmil bir şekilde gelememiştir. Bu noksanlar ar
kadaşların haklı itirazlarını mucip oldu bir kı
sım münakaşa ve gecikmelerin sebebi budur. 

Nihayet malî kısım için Hükümetten madde
ler getirildi ve iyi oldu. Teşkilâta ait kısımları 
da Geçici Komisyon birçok maddeler ilâvesiyle 
tamamladı. Komisyon çok esaslı tetkikler yaptı. 
Tecrübeleri, iMm ve irfanlariyle tasarıyı memle
ket ihtiyacına uygun bir hâle koyan komisyon 
arkadaşlarımı bu kürsüden hürmetle anmayı bir 
vazife bilirim. Komisyon çalışmalarına 
karşı yapılan tarizleri haksız bulurum. 
Biz Meclise sunduğumuz eserin hatasız ol
duğunu iddia etmedik. Biz Heyeti Umumiyeye 
ihzari bir eser getirmekle mükelleftik. Onu ta
mamlamak, noksanlarını ikmal etmek, kanun kuv
vetini vermek Heyeti Umumiyenin vazifesidir. 

Meclis şimdi bunu yapmaktadır. Komisyo
nun eserini Mümtaz ökmen beğenmedi., Beğen-
miyebilir. Fakat mesuliyet hissesini nerjpen çı
kardı, anlıyamadım. Bk aklımızın yettiğini yap-

I tık. Daha iyisini elbette Heyeti Umumiye yapa
caktır. Fakat bunca yorucu ve samimi mesainin 
mükâfatı bu olacağını hiç tahmin etmezdim. 

t Karhelvası ve saire gibi sözlere gelince; şim-
[ diye kadar 16 maddenin hiçbir tadile uğramak-
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Si2m Heyeti Umttmiyeee kabulü de göstermiştir 
ki, Komisyon iyi bir eser vermiş ve böyle hak
sız tevbihlere lâyık olmadığım ispat etmiştir. 

17 nci madde, Başbakanın tadil teklifi üzerine 
Komisyonca, Su Komisyonuna gönderildi. Bu 
Komisyonda Başbakan da bizzat bulundu. Hü
kümetin noktai nazarlarını anlattı ve müdafaa 
etti. Nihayet 17 nci madde Hükümet adına, ken
disinin de tasvip ettiği şekli aldı ve Komisyonun 
ekseriyeti bu tadili kabul etti ve tasan Huzuru
nuza geldi ve kanunun bütün maddelerinde, Hü
kümetin mutabık olduğunu ve hepsini kabul etti
ğini Başbakan kanun tasarısının müzakeresi so
nunda söyledi. Böyle ortaya çıkan bir kanunu 
tasarısında komisyonun büyük hissesi varsa 
bunda Hükümetin de hissesi vardır, demektir. 
Başbakan buna ne derler bilmem? Cevabını ken* 
dileri versinler. Alâettin Tiridoğlu arkadaşımız 
mesaimize, hazin bir tarihçe vasfmı verdiler. 
Ben Komisyonun şerefli bir vazife yaptığına ka
niim. (Bravo sesleri). 

Kendi kanaatlarma katiyen iştirak etmiyo
rum. Haksız ve ölçüsüz konuşmalarının hepsine 
cevap vermek sizi fazla üzecektir. 

Komisyon arkadaşımızla, yurdumuza hayırlı 
hizmetler yapmağa çalıştığımıza vicdanen emin 
ve müsterih olarak sözümü kesiyorum. (Bravo 
sesleri, şiddetli alkışlar). 

H. ŞARLAN (Ordu) — Arkadaşlar, ben, yal
nız- gerekçesi malûm olmıyan takririn gerekçe
sinin, neden ibaret bulunduğunun salahiyetli 
arkadaşların ve icabediyorsa Hükümetin izah et
mesi için ricada bulunacağım ve 17 nci maddenin 
sakin bir hava içinde 17 saat değil 17 gün müza
keresinin devamında bir zevk ve memleket için 
hakikî bir teminat olduğu kanaatmdayım ve 
yine öyleyim. Yalnız müzakere biraz heyecan saf
hasına geçti. Bendeniz heyecan mevzuu üzerinde, 
hisle alâkadar olmıyacağım ve olamam. Yalnız 
söz almaktaki maksadı kısaca arzedeyim; mak
sadım huzurunuzda belli olsun ve alâkalılar bu 
maksat dairesinde ricalarımı cevaplandırsınlar. 
Bu suretle benim de maksadım hâsıl olur. 

Sayın arkadaşlarım, tasan komisyona geldi, 
birinci müzakeresi yapıldı, ikinci müzakeresi 
oldu, sayın Başbakan geldi benim de şimdi ve 
hakikaten üzerinde her vakit ve bütün kanun tat
biki hayatımda meşgul olduğum çok esaslı bir 
noktaya temas etti. Müstecir, marabacıya, ya
ncılara arazi verilmesini istedi. Bu mevzu üze-
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rinde Başvekilin fikir ve izahlannı büyük bir 
ferahlıkla kabul ettim ve çok müteselli oldum. 
Komisyonda bu teklifi 17 nci madde namı altında 
taknin ve tedvin etti. Bu maddenin gerekçesini 
ben kendi noktai nazarıma göre evvelceden bil
mekle beraber biı< de Hükümetin en mesul şah
siyetinden bunu dinlemiş ve komisyonun fikir ve 
mütalâalarını da dinledikten sonra kendimce bü
yük bir dâvayı kazanmış kadar zevk duymuş
tum. Şimdi 17 nci madde bir komisyon mazba-
tasiyle değil, bir takrirle tadil ediliyor. Sormak 
istiyorum ki, 15 ve 16 nci maddelerin kalkmasını 
mucip' olan sebepler takrirde yazılmadığına 
göre ve bu takrir bize irae edilmediğine göre, 
ancak şurada muttali olduğumuz takririn esbabı 
mucibesini salahiyetli bir arkadaş anlatsın ve 
yüksek heyetin büyük bir ekseriyetinin imza koy
duğu bu teklif elbette manaya, elbetteki ciddi
yete, elbetteki samimiyete müstenittir. Bu elli 
olsun, hattâ 30 ve hattâ on olsun, bunda da bir 
maksat ve mâna vardır. Bunda şu ve bu fena 
maksatları istişmam etmeğe asla mahal yoktur. 

Yalnız söylensin. Arkadaşımın biri diyor ki: 
Topraksızlara toprak verirken 80 bin aile açık
ta kalacaktır. Bu 80 bin ailenin açıkta kalma
sı neye varacaktır? Eğer Tröyle ise bunun esba
bı mueibesi ile karşı karşıya gelmeliyiz. îşte 
âcizane maksadım, Komisyon Sözcüsünü ve Alâ
ettin Tiritoğlu arkadaşın buradaki izahlarını 
dikkatle dinledim, bu mevzua hiç temas etme
diler. Yalnız biraz Kamu ve Pekcan arkadaşı
mız işin bazı taraflarına dokundular. Bu tak
riri yalnız benim anlamaklığım değil, herkesin 
anlaması şarttır. Bu takrire imza koyan arka
daşlarımız, o teklif sahibinin vicdanına, bilgi
sine itimat ederek, imza koymuştur. Ben de 
böyle itimat ettiğim arkadaşlarımın takririne 
imza korum. Binaenaleyh ben, toprağım elim
den alınacak diye gocunacak bir arkadaşınız 
değilim. 9 sene evvel Başbakanımızın teklif 
ettiği raporu yazmak suretiyle Ziraat Kangre-
sine gönderen bir arkadaşınızım. Yani müste-
cirlerin, murabahaların bulundukları arazide 
yerleştirilmelerinde zarureti kabul eden fikir 
ve kanaat sahibi bir arkadaşınızım. Benden bir 
arazi alınacak değildir. Maahaza şunu söz ola
rak söyliyeyim ki, şu kudsi çatı altında bulu
nan arkadaşların elinden arazisi dâhi alınacak 
arkadaşların hiçbirisi müteessir olmamakla be
rber, memleket ve millet işi olan bu kanunda 
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memleket duygusu ve ruh birliği gösterecekleri 
hakkında da hiçbir şüphem yoktur. Hürmetle 
huzurunuzdan ayrılırım. (Alkışlar). 

G. PEKEL (Tokad) — Muhterem arkadaş
lar, bu maddenin münakaşasına karışmak iste
mezdim. Fakat bazı yerlerini tavzih etmekte 
fayda gördüğüm için söz aldım. Onlan tavzih 
edeceğim. 

Arkadaşlar, gerek 17 nci madde, gerek onu 
daha başka bir şekle, daha tatbiki kolay bir. 
şekle koymak arzu eden takrir olmadıkça Top
rak Kanunundan beklenilen semereyi elde et-
miye imkân yoktur. Gerek 17 nci madde, gerek 
321 arkadaş tarafından imzalanan takrir bun
dan 12 sene evvel yapılmış bulunan Toprak 
Kanunu projesine nazaran daha çok geride 
kalmıştır. Gerek 17 nci madde olarak önümüze 
sunulan matbu madde, gerekse takrir yalnız 
yarıcılığa verilen, kiraya verilen ve bir de üze
rinde yerleşmiş çiftçi amelesi, yerleşmiş top
raksız çiftçiler bulunan toprakları istihdaf et
mektedir. Sonra, toprak sahiplerine de, çiftçi
lere dağıtılacak miktarın üç misli bırakılmakta
dır. Halbuki bundan on iki sene evvel yapıl
mış bulunan tasarıda iş bundan daha çok ileri 
götürülmüştür. O tasarının 33 neü maddesi is
timlâke taallûk eder. Bunun bir kısmını oku
yacağım: 

«Madde 33. — Büyük ve küçük çiftlikler, is-. 
kân haddinin iki katından ve zaruret olan yer
lerde iskân hattinden çok olan topraklar... Top
raksızveya as topraklı yerli çiftçileri, toprak
landırmak için istimlâk edilebilir» demektedir. 

Oradaki asgari kamulaştırma miktarı iskân 
haddinin iki mislidir. Bundan başka zaruret 
olan yerlerde iskân haddine kadar da toprakla
rın istimlâkini kabul etmektedir. Arkadaşlar, 
iskân haddi şu idi; elli,- altmış yıllık bir tecrübe 
neticesi elde edilmiş bir cetvel vardır. Cetvelde 
gösterilmiştir. O da şudur : 

Hububat topraklarında iki nüfuslu bir aile 
için 80 dönümden başlar, 90 dönüme kadar gider, 
ondan sonra nüfus arttıkça nüfus başına topra
ğın cinsine göre on dönümden otuz dönüme ka
dar ilâve olunur. 

Sonya; şehir ve kasaba civarlarında bağ, bah
çe yapmağa müsait topraklarda bu değişir. İki 
nüfuslu bir aile için altı dönümden on beş dönü
me kadar verilir, sonra .artan her nüfus için 
buna ikişer dönüm katılır. 
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ı Binaenaleyh, bu tasarı; 6 dönümden ve hu

bubata müsait topraklarından 30 dönümden ar
tık toprakların istimlâkini kabul etmiş bu
lunuyor. 

Arkadaşlar; memlekette toprak miktarı az 
değildir. İşlenen topraklar Tarım Bakanlığının 
ve başka bakanlıkların tesbit ettiğine göre 150 -
200 milyon dönüm arasındadır. 

Daha memlekette bu kadar ziraate elverişli 
topraklar vardır. Fakat arkadaşlar; ziraate el-

I verişli olan topraklar çok muhtelif yerlerdedir. 
Memlekette nüfus vaziyeti ziraate elverişli top
raklara göre yayılmış değildir. Bazı vilâyetler 
vardır ki, hem de halkı ziraatçidir. Kilometre 
murabbaıma 80 - 90 kişi düşer. Yine bazı vilâyet
ler vardır ki, kilometre murabbaına 5-6 kişi dü
şer. Kaza bakımından da böyledir, öyle kazalar 
vardır ki, orada nüfus kilometre murabbama 
25 dir ve bazı kazalarda da bu miktar 250 kişi
ye çıkar. Bu kadar değişmektedir. Eğer mem
lekette bir iç iskânı kabul edebilseydik, takati
miz müsaade etseydi de iç iskânı yapabilseydik, 
hiç şüphe yok ki, böyle 17 nci madde ve ona 
benzer hükümlerin bu tasarıda yer almasına lü
zum kalmazdı. Fakat madem ki, bu iç iskâna 
imkân bulamıyoruz, o halde ne yapacağız? Bi
zim bugün yapabileceğimiz, kudretimiz dâhilin
de bulunan iş çiftçiyi yerleştiği yerde toprak
landırmaktır, iskân işine girmeden topraklan
dırmaktır ve bunda ne kadar kabilse o kadar 
ileri gitmek lâzımdır. 

Bugün topraksız veya az topraklı bütün çift
çileri topraklandıracağız demeğe de imkân yok
tur. Fakat ne kadar kabilse o yapılmalıdır, Bun
da memleketin menfaati vardır. Memleketin üs
tün menfaati bunu istemektedir, yalnız arkadaş
lar burada birşey var, eski tasarıda iki bin dö
nümden yukarı bütün toprakların istimlâkine 
cevap verilmişti. Para mukabilinde bun
lara yüzde altı faizle toprak tahvilleri verilmesi 
tasarlanmıştı. İki bin dönümden aşağı toprak
lar için ise peşin para verilmesi esası kabul edil
mişti. Arkadaşlar; asıl bunun yeri 21 nci mad
dedir. Fakat bununla çok alâkalı olduğu için 
şimdiden temas ettim iki bin dönümden aşağı 
topraklan istimlâk ettiğimiz zaman, bin hele beş 

I yüz dönümden aşağı topraklan istimlâk ettiği
miz zaman bunlara değer pahasını para olarak 
vermezsek eDerinden topraklarını aldığımız bu 

j adamlan perişan hale sokarız. Bir taraftan top* 
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raksız çiftçileri topraklandırmayı düşünürken 
diğer taraftan da birçok vatandaşları dilgir et
miş olmayalım. Binaenaleyh 21 nci madde gel
diği zaman üzerinde ehemmiyetle durmak lâzım
dır. 

Şimdi arkadaşlar; toprak miktarı işi öyle bir 
iştir ki, kaza kaza değil köy köy değişecektir. 
Mademki insanları olduğu yerde toprak sahibi 
yapmak hedefimizdir. Yapılacak şey o köydeki 
topraklarla ne kadar kabilse o kadar çiftçiyi 
topraklandıralım. O halde toprağı biraz fazla 
olan insanları başka şekilde tatmin edelim. 
Buna başka şekil vermek imkânı yoksa onların 
elindeki toprağı alıp onları topraksız bırakarak 
beriki topraksızlara vermemelidir. Bunda ne ka
dar muvaffak olursak o kadar verimli şekilde 
iş görmüş oluruz. Fakat toprağı 500 dönümden 
aşağı olanların toprağına ancak zaruret halinde 
el koymalıyız. 

Bu memlekette mutaç olanlara ilk verilecek 
toprak boş duran topraklardır. Yatanm üstün 
menfaati bunu emretmektedir. Tarım Bakanlığı
nın en büyük işlerinden birisi boş duran işlen
memiş topraklan kuvvetli makinelerle sürüp 
nadaz haline getirmek ve bunları heman top
raksız veya az topraklı çiftçilere dağıtmaktır. 
Kombinalara ve diğer teşekküllerde mevcut trak
tör, ve diğer vasıtalardan faydalanarak bu işe 
hemen başlamak ve hız vermek kabildir. 

Tarım Bakanlığı bunu ne kadar çabuk yapa
bilirse memlekete o kadar çok iyilik yapmış 
olur. Ondan sonra 5000, yetmezse 2000 dönüm
den yukarı olan kısımlar kamulaştırılmalıdır. 
Nihayet zaruri olduğu takdirde 500 - 2000 dö
nüm arasındaki topraklan muhtaçlara vermeli
dir7*'Bu da yetmeyen yerlerde 50-500 dönüm 
arasındaki topraklara el sürülmelidir. Ben bu
nu: tavsiye etmek için kürsüye çıktım. Memleker 
tin yüksek menfaatim bu sırayı takipte görüyo
rum. 
:.'•• H. S. COŞAR (Urfa) — Sevgili arkadaşlarım, 
heyecanlı bir hava içinde bu işin daha müspet, 
daha rakkama dayanan ekonomik saf hasma te
mas etmeden bu müzakerenin nihayet bulmasını 
istemiyorum. 

Teklif edilen 17 nci madde münasebetiyle söz 
almış olan sayın arkadaşlardan bazılan büyük 
arazi parçalanırsa Türkiye'nin iktisadi durumu 
zedelenir. İhracatı zarar görür. Bunlardan do
ğan aksaklıklar ve boşluklar parçalanmış arazi 
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I üzerinde kurulacak çiftçi ailelerinin varlıkları 

ile doldurulamaz kanaatini izhar ettiler. Ve bu 
münasebetle teessüs eden çiftçi ailelerine kredi 
bulmak hususunda çok müşkülâta mâruz kalını-
lacağını temin ettiler. Bu münasebetle şurasmı 
arzetmek istiyorum ki bizim memleketimizde ya
rıcılık, ortakçılık suretiyle bilhassa işletilen bü
yük arazinin şiddetli bir iktisadi buhran ve 
muvazenesizlik karşısında gösterdiği iktisadi mu
kavemeti ölçmek için elimizde geçmişten bir ör
nek vardır. 1929 iktisadi buhranının sarsıcı ve 
zedeleyici tesirleri memleketimizde görülmiye 
başlandığı zaman ki, aşağı yukan 1930 da başlar, 
31 de devam eder, rakama dayanan hatıralarım
la muhterem meclisi aydınlatmak ve temin et
mek isterim ki, o vakit en ziyade sarsıntıya uğ
rayan büyük arazi sahipleri olmuştur. Banka
ların bu devreye tesadüf eden kredi hesaplan ob
jektif bir tarzda sükûnetle tetkik edüirse görü
lür ki, şahıslar tamamiyle bertaraf ederek sırf bir 
etüd maksadiyle tetkik edilirse görülür ki, gerek 
memleket içinde çalışan yabancı bankalar, ge
rek millî bankalar büyük işletmelere verdikleri 
paraları alabilmek için yeni krediler vermek ız-
tırannda kalmışlardır, eski matlûbunu kurtar
mak için. Bunu arkadaşlarım, gerek Adana böl
gesinde, gerekse Orta Anadolu'da, kendi hatıra
larını yoklarlarsa bunun birçok misalini görür
ler. 

Küçük müstahsile gelince, memleketin muhte
lif şubelerinde banka müdürlüğünde bulunmu-
şumdur. Gerek Balıkesir, Akhisar, gerekse İz
mir, Afyon Karahisar, Kütahya gibi birçok yer
lerde bölgelerde banka müdürlüğü yapmış bir ar
kadaşınızım. Bu bakımdan arzediyorum ki, ik
tisadi bakımdan bir buhran muvacehesinde mu
kavemetsiz telâkki ettiğimiz çiftçi aileleri üzerin
deki kredilerin tamamı zamanında tahsil edilmiş. 

I tir. Bankaların çiftçi aileleri yüzünden bir za-
t rara uğradıklarını tahmin etmiyorum. İstisnaları 

olmaz değil, tabiî olur. Fakat bunun bir pren
sip halinde ifade edilecek kadar mühim bir ye-

I kûn tutacağını hiç zannetmiyorum. Bu küçük 
j müstahsil diğer memleketlerde, bilhassa İsviçre 
h gibi hak mefhumunda son derecede titizlikle ha

reket eden, ki, Medeni Kanunumuzu aldığımız 
bir kaynaktır, İsviçre bu tarzdaki çiftçilerin 
borçlarım hafiflettirmek için makabline şümulü 
olan kanunlar kabul edilmiştir, mevzuat kabul 

! etmiştir. İsviçre sırf nizamı, içtimai bünyeyi ko-
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rttmak için. Arkadaşlar, daima ekonomik mülâ
hazaları niçin derpiş etmiyoruz, buyurdular. Bu
nu derpiş etmemekliğimize imkân yoktur. Fakat 
bir milletin içtimai nizamı sarsılır, İçtimai bün
yesi sarsılırsa artık ekonomik mülâhazalar rolünü 
oynayamaz. Binaenaleyh, hukuk mefhumu, 
hukukun tatbik edildiği ve hukukuk bilcümle va
tandaşların münasebetlerinde, vatandaşla Dev
let arasındaki münasebetlerde,. vatandaşların 
münasebetlerinde, vatandaşla Devlet arasındaki 
münasebetlerde, vatandaşların kendi aralarındaki 
münasebetlerde nâzmı rolünü oynaması lâzımge-
lir. Fakat o memleketin herşeyden evvel, hayatım 
korumak lâzımdır. Biz bu devrede böyle bir 
şeye teşebbüs etmedik. Etüdleri yapılmadı de
ğil. Bendeniz de bu etüdü yapan arkadaşlar ara
sında naçizane bulundum. Umumî olarak diye
bilirim ki, çok defa Türk köylüsünün murabaha
cılıktan mütevellit borçlarını hafifletmek için 
kanunlar hazırlanmıştır, murabahacılardan kur
tarmak için emek ve kuvvet sarf edilmiştir. 

Fakat zincirleme zincirleme, fiktif bir te
selsül yüzünden tahammül edilmez bir çığ ha
linde yük teşkil eden zirai alacaklar nihayet 
kutsal bir haktır denildi, mukavele vardır denildi 
ve sadece Ziraat Bankasının alacakları indiril
mekle iktifa olundu. 

Bu maruzatım ile görüyorsunuz ki, çiftçi ai
lesi buhranlı bir hengâmede eğer çoluğu ve ço
cuğu ile işliyebileceği yeter derecede arazi sa
hibi olmazsa, ekstantif ziraat yapılan geniş bir 
bölgede bir çiftçi ailesine kalkar 30 dönüm ve
rirseniz, sizin mukaddir insafınıza müracaat 
ederim, ancak sefaleti içinde kıvrandırmakla 
hiçbir zaman bu camiaya müfit bir hale getirmiş 
olmazsınız. Fakat bunu, 250 ye çıkardığınız va
kit, önümüzde birçok numuneler vardır, kal
kınmışlardır, canlanmışlardır, borçlarını öde
mişlerdir. Nihayet sermaye terakümü başla
mıştır. 

Bu meyanda bakmız, başka bir mevzua temas 
edeöeğim. Buğday Ofisinin durumunda suiisti
mal olmuştur, olabilir. Yere sereceğimiz şey sui
istimali yapmış olanlardır. Fakat buğday Ofi
si sizi temin ederim bu memleketin hayatı için 
zaruri bir müessesedir. Size bu kanaatimi mü
dafaa etmek için İstanbul'daki büyük değirmen
cilerin Ofis teşekkül etmeden evvel buğday fi
yatının tesbiti hususundaki dalavereli faaliye
tini hatırlatmak isterim; binaenaleyh bütün 
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gücümüzün yettiği kadar Buğday Ofisini de, 
suiistimallerle mücadele edelim, suiistimali ir
tikâp edenleri yere serelim fakat bu müesseseyi 
yükseltelim. 

Büyük arazi sahipleri 1929 buhranının sil
lesini yedikten sonra arkadaşlar, ben içlerinde 
öylelerini bilirim ki, eğer millî bankalar 1 -
1,5 milyon krediyi göze almış olmasalardı bu 
büyük arazi sahipleri bugün maalesef insafsız 
buhranm baskısı altında iktisadi mevcudiyetleri 
sona ermiş olurdu. Cumhuriyet Hükümeti esaslı 
bazı tedbirler aldı. Onlar nelerdir'? Malın emni
yeti ve istikrarlı bir müşterisi bulunmak çiftçi 
içiiı en büyük bir garantidir. Şeker şirketleri 
başka memleketlerde köylüye, çiftçiye karşı bir 
zihniyet, taşır. Bizde kuruluşunu takip eden 
seneler içinde Hükümet, işi eline aldı, şeker 
ve pancar fiyatları üzerinde tedbir aldı, bina
enaleyh şirket başka memleketlerde olduğu gibi 
bir feodalite rolünü oynamaktan çıktı. Şimdi se
ker şirketi bu mevzularda.. 

BAŞKAN — Lütfen 17 nci- madde hakkında 
konuşunuz, 

S. COŞAR (Urfa) — Yani 17 nei maddenin 
zayıf olduğunu ispat sadedinde büyük arazinin 
mahiyetini teşrih ettiler. Binaenaleyh ben bu 
mevzuda gayet kısa duracağım. Şeker şirketinin 
pancar zeri için büyük ve küçük arazi sahip
lerine ayırmış olduğu kontenjanları liste halin
de neşredersek Devletin büyük araziye ne kadar 
büyük yardım ettiğini ve onu buhrandan kurtar
mak işin ona ne büyük istirahatgâh teşkil eyledi
ğini görürsünüz. Pamuğun vaziyeti de aydınır. 
Pamuk mahsulü üzerinde Devlet daima alıcı va-
ziyetttedir. Netice itibariyle bu kolaylıklar kü
çük müstahsıla yani çiftçi ailesine gösterilirse o 
neye palazlanmasın, canlanmasın ve memle
kette istihsal faktörü rolünü oynamasın. 

Orta çiftçiye gelince; arkadaşlar; burada ge
çen defa belki fikrimi tamamiyle ifade edeme
dim, ben ne bu tasarının içinde ne de bizim tek-

- lif ettiğimiz takririn içinde düzenli orta ziraati 
muayyen siyasi ve içtimai bir gaye güderek da
ğıtılacak toprak bulunduğu halde orta işletmeyi 
kasden ortadan kaldırıp bu memleketin iktisadi 
hayatından bertaraf etmek gibi bir düşünceyi 
kimse aklından geçirmemiştir. Arkadaşlar; na
sıl aklımdan geçer.ki, böyle bir ünite, şahsi ka
naatimce, bizzat sahibi tarafından işletilecek 
olursa, yani işinin başmda bulunursa muhakkak 
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ki bir randıman verecektir. Başlarmm alm-
terini istismar etmezse, başkalarını kendi kârı 
ve menfaati için kullanmazsa... Dağıtılacak top-. 
rak varken onu ne diye bertaraf edelim? Ken
di sermayesini, kendi istihsal vasıtalarını kul
lanan bir adama karşı o bölgede topraksızları 
toprak sahibi kılacak toprak bulunduğu halde 
ö adamın elinden o vasıtayı almak zannederim 
yalnız manasız bir iş yapmak olmaz, aynı za
manda Büyük Meclisin umumî kanaatini de ze
delemiş olur. Asıl maruzatım yeni 17 nci mad
denin niçin 15 - 16 nci maddelerin hükümleri
ni kaldırmak istediği hakkındaki suale şahsi 
kanaatimi izhar ederek cevap vereceğim. 

Takriri imza eden bir arkadaşınız sıfatiyle 
şunu arbedeyim ki; yeni 17 nci maddede kamu
laştırma işinin sürüncemede kalmasından endi
şe edilerek tedbir ittihaz edildiğini şahsen ka
bul ediyorum. Onun için bu takriri imzaladım. 
Çünkü bu işin memleketşümul bir tarzda, mem
leketin muhtelif bölgeleri tetkik edilip hazırlan
ması, bilmiyorum, kaç sene devam.eder? Sü
rüp giden bu kadar yıl içinde harekete geçmek 
sekteye uğrarsa kanunun tatbikatı zarar gör
mez mit Elbette görür. 

16 nci maddeye gelince, orta ziraat ve işlet
meye karşı iktisadi olmayan ve küçük çiftçiye 
toprak teim etmek amacının dışında şu veya bu 
şekilde orta çiftçiyi ortadan kaldırmak suretin
de sabit bir fikrin eseri bulunup bulunmadığı
nı evvelce arzetmiş idim. Böyle bir kasıt yok
tur. Fakat bazı bölgeler vardır ki, orada 2000 
dönüm bırakmaya maddeten imkân yoktur. 
Binaenaleyh, o bölgede vatandaşların orta işlet
melerini bozacak diye mutlaka o mıntakadaki 
toprakları dağıtmaktan sarfınazar etmeyi takri
re imza koyanlar doğru bulmamışlardır, ben de* 
şahsen bulmamışımdır. 

İkincisi; bir köy alınız, bir köy istihsal 
mmtakası alınız. Eğer Devletin o köye 14 saat 
mesafedeki toprağını topraksız çiftçiye göster
diniz mi hicran duyarak suratınıza şu cevabı 
vurmazlar mi? Eşeğe binip ben 14 saat gidece
ğim, 14 saat de geleceğim a efendi, ben nasıl 
çiftçilik yapacağım, derse ben ona ne diyeyim 
arkadaşlar? Binaenaleyh bunu mütalâa ederken 
o köy mıntakasmm yakınında bir toprak verme
lidir ki, ondan müstefit olsun. Fakat köye 8 
saat mesafede bir bataklık kurutuluyor. Eh, 
işte burada arazi var, gitsene orada çalış. Na-
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sil çalışsın? Bu mecburi iskânla eşittir. 

Mecburi iskân meselesinde de kanaatimi söy
lemeden evvel kürsüden inmeyi doğru bulmu
yorum. Ben bir tarihlerde o zamanın iktisat ve 
Maliye Vekillerinin maiyetinde bir müşavir ola
rak bütün Doğuyu dolaştım. Van Gölünün ke
narında Tatvan denilen şirin bir kasabada bez
gin, ümitsiz, fakat bünyeleri itibariyle sağlam 
yapılı insanlar gördüm. Bunlarda bir neşesizlik 
vardı ve hayatiyetlerinin • düşmek üzere olduğu
nu gösteren bir sezinti vardı. Bunlar nereden 
getirilmiş buraya, iskân edilmiş? Memleket dı
şından mı ? diye soruldu. Mesul Vekillere veri
len cevap şudur; efendim, bunlar Karadeniz 
uşağıdır. Van Gölünün kenarında, onun suyu 
da tuzlu olduğu halde bunların yüzünde ken
dileri de Karadeniz uşağı olduğu halde bunla
rın yüzlerinde neşeden eser yoktur. Buraya 
ekilen o fidanlar tutmamıştı. Arkadaşlar, bu
rada psikolojik âmilleri gözönünde tutmak lâ
zımdır. Ecdadının kemiklerinin yattığı, doğup, 
büyüdüğü, bir yerdeki adamı ikdar etmek için, 
uzak bir diyara götürün. Bunlar toprak refor
mu yaptığınızı iddia ederseniz bu mânaya gel
mez. Amma doğduğu, büyüdüğü köyün biraz 
uzağına iktisadi mülâhaza ile kabili telif olmak 
şartiyle ona toprak verirseniz hayata kavuşur, 
canlanır. Bu 17 nci maddenin 15 ve 16 nci 
maddelere matuf olan istisnai hükmü salâhiyet 
meselesinde kanunun tatbikında Tarım Bakan
lığının, elinin kolunun bağlı kalmamasını arzu 
etmekten doğmaktadır. Benim şahsi görüşüm de 
budur. 

Arkadaşlar; ben, şu kanaatteyim ki, Hükü
metimin bu hususta da tabii noktai nazarını 
tavzih etmesi icabeder, edecektir. 

Hiçbir zaman zarureti mutlaka olmadıkça 
düzenli bir orta ziraat; şu veya bu mülahaza 
ile, memleketin iktisadi hayatından koparılıp 
bertaraf edilemez. Bozulması, felce uğratılması 
bahis mevzuu değildir. 

BAŞKAN — Canbolat. 
Dr. M. CANBOLAT (Gaziantep) — Sayın 

arkadaşlarım; bu kürsüden tebarüz eden iki 
fikre karşı, kendi düşünce ve duygumu izah için 
söz almış bulunuyorum. 

Birincisi arkadaşlar; tasarının heyeti umu-
miyesi konuşulurken komisyonun 17 nci madde 
üzerinde ısrarla, durarak memleket işin faydalı 
olduğunu ileri süren bir arkadaşınızım. Yine 
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ben arkadaşlar, bu müdafaadan sonra ayrı bir I 
tafeire inıaasmı koyan jbir arkadaşınızım. Sebe
bi şudur. Arkadaşlar ben, kayıtsız ve şartsız, 
köylünün yeter topraklı olmasının memleket öl- ı 
çüsünde büyük faydalar temin edeceğine inanan 
bir arkadaşınızım. Eğer bana başka bir arkadaş 
gelirde bil esası, yani köylünün toprak sahibi 
olmasını daha gerçekleştiren bir şey getirmiş ol
sa hiç düşünmeden imzamı koyarım. Çünkü ben 
ilk sözüne ve ilk yeminine sadık kalan bir arka
daşınızım, ilk söz ve ilk yemininin milletin ve mem
leketin menfaati için çalışmak, uğraşmak ve başar
maktır. îşte bundan dolayı eğer bugün bir ar
kadaşımız çıkarda köylünün toprak sahibi olabil
mesi için bundan daha mükemmel ve daha ileri 
birşey getirecek olursa hiç şüphe yok ki, hem im
zamı koyar ve hem de ikna etmeği bir vazife bi- | 
lirim. îlk sözümü ve ilk yeminimi tahakkuk et
tirmeğe çalışırım. 

Arkadaşlar, çok sevdiğim ve çok saydığım bir 
arkadaşım buruda dediki yalınız toprak mı! 
apartıman, bağ, bahçe dediler. Arkadaşlar, 
evet yalmız toprak, çünkü çok sevdiğim arka
daşımın imzasmı da taşıyarak değiştirilen Ana
yasada yalınız toprak var. Köylünün toprak sa
hibi olmasını yani Anayasayı tahakkuk ettirmek 
için rejimin, inkilâbin, partinin bize verdiği va
zifeyi başarmak için toprak kanunu gelmiş bulu
nuyor. Yine bu çok sevdiğim şahıs Atatürk ol
saydı dedi. Evet arkadaşlar, eğer Atatürk sağ 
olsaydı açık ve sarih olan bu takriri tercih eder 
ve imza eden 323 kişinin arasına değil en başına 
geçerdi. 

BAŞKAN— Söz Alâettin Tiridoğlu'nun. 
A. TÎRÎDOĞLU (Kütahya) — Yaz geçtim. 
A. R. EREM (Çoruh) —Arkadaşlar, öner

geye imzasını koyan arkadaşlardan biri de be. 
nim. îmza koyanlara dokunucu tenkitler yapıl
dığı için söz almak zorunda kaldım. 

Bazı arkadaşlarımız, bu önergeyi imza ettir- j 
mek isteyen arkadaşların, «bunu Hükümet böy- i 
le isliyor,. Parti böyle arzu ediyor» dediklerini 
söylediler. Evvelâ işin doğrusunu söylemek -lâ- | 
zımdır. Bana bunlardan hiç birini söyleyen ol
madı... Söyleseydi ona cevap olarak: - Hükümet 
istiyorsa her istediğini MecKs kürsüsünde soy- i 
yelen Hükümetin bunu da böyle istediğini açık- I 
ça söyleyebilirdi... 

Parti istiyorsa, Parti Genel KUFUIU, tüzü- | 
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gün kendisine verdiği yetki geteğince, bunu 
Parti Grupuna sevkedebîlirdi. 

O halde bu önergeyi imzalayanlar araşma ka
tılmamın'sebebi-bu kadar basit değildir. 

ArkadaşlaT; komisyonun çok uzun ve dik
katli emeklerinin mahsulü olan tasarının 17 nci • 
maddesinin bence üç büyük eksikliği veya fazla
lığı vardır: 

• 1. — ötedenberi Tarım işçiliği ile geçinenle
rin üzerinde yerleşmiş bulundukları arazi şartı
nın konulmuş olması. 

.2. — Şu kadar ki ile başlıyan son fıkra ile 
maddenin ilk fıkrasının da hükümlerini uygula
ma imkânını adeta kaldırıcı olan şart; 

3, — 15 ve 16 ncı maddelerin karşısında bu 
maddenin bir kerre daha kösteklenmiş ve uygu
lamaya imkân bırakılmamış olması; 

Arkadaşlarım; bu maddede ötedenberi tarım 
işçiliği ile geçinenlerin dedikten sonra «üzerinde 
yerleşmiş oldukları» şartının konulmuş olması 
tatbikatta çeşitli yorumlara ve dolaytsiyle hak
sızlıklara ve anlaşmazlıklara ve nihayet müzmin 
toprak kavgalarına meydân verebilir. 

Sonra, «üzerinde yerleşmiş» sayılması için 
ölçü nedir, belli değil. Ne kadar zaman o ara
zide çalışmış olana onun üzerinde yerleşmiş vasfı 
verilecektir? Belli değil. «Üzerinde yerleşmiş* 
sayılmak için işçiliğini yaptığı arazi üzerinde 
mesken sahibi olması da şat mıdır? O da belli 
değil. 

Bu kadar meçhuller içinde.bu madde nasıl 
uygulanabilir? 

2. —- Bu maddenin son fıkrasına gelince; «şu 
kadar ki» den sonrasını okuyunuz. 

«Civarında dağıtılacak veya kanlulaşttrilacak 
başka arazi olmaması» şartı var. 

Civarında veya yakınında tabiri ile ne kadar 
bir mesafede ve ne çeşit ve kabiliyette bir arazi 
kastediliyor, belli değildir. Meselâ bir arazi 
üzerinde ötedenberi ortakçılık, kiracılık veya 
işçilik ile çalışan çiftçilere nasıl olur da siz ar
tık burada çalışmayın, size biz î u civardaki şu, 
şu toprağı veriyoruz diyesbiKriz? ¥& onlar, ef
endim oralardaki topraklar yâ taâçtrr, ya fın-
dalıktır veya uzaktır. Zaten e*aîardaki toprak
lar bizim işimize gelseydi oralarda çalışırdık. 
Biz ötedenberi üzerinde çalıştığımız, alıştığımız 
ve bağlandığımız ve yakinımizdeki bu topraklar
dan oralarda köy edemeyiz... Derlerse,.. 

Onlar yine ortakçı, kiracı veya işçi olarak 

— * 
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yerlerinde mi bırakacağız veyahut illâ civarında- I 
ki araziden vereceğiz diye onları bir nevi zoraki ! 
bir tehcir ve iskânamı tâbi tutacağız? 

Yoksa üzerinde çalıştıkları topraklardan top- j 
rak mı vereceğiz? I 

îşte komisyonun tesbit ettiği 17 ııci madde I 
bence bu kadar tereddütlere ve karışıklıklara 
meydan verecek mahiyettedir. 

Yni teklif edilen önergedeki şekil, bu tered
dütleri ve karışıklıkları daha önleyicidir. İçti
mâi adalete de daha uygundur.. Onun için imza 
ettim. ' 

Arkadaşlar; şimdiye kadar, bu önergenin aley
hinde yürütülen fikirleri dikkatle dinledim. Fa
kat bu önergeye imza koyduran kanaatimi de
ğiştirecek bir iz bulamadım. Bulsaydım öner
gede imzam vardır diye ona saplı kalmaz, o fik
re iltihak ederdim. Zaten bu konuşmalar da bu
nun içindir. Onun için bazı arkadaşlarımızın, 
bu önergenin verilmesi, bugünkü konuşmaları 
beyhude bir hale getirmiştir, fikrine katılamam. 

Bazı arkadaşlar, önergenin bu şekilde çıkması 
80 - 100 bin çiftçi ailesinin geçimini tehlikeye 
sokar » dediler. 

Halbuki, bunun rakamla verilmiş cevabını 
komisyonun raporunda buluyoruz ve orada gö
rüyoruz ki, memleketimizde iki buçuk ilâ üç mil
yon çiftçi ailesinden 128 bini hiç topraksız, 870 
küsur bini yeter topraksız olmak üzere bir mil
yon küsur çiftçi ailesi de var. Zannederim bun
ların geçimi elbette daha tehlikelidir. Eğer bu 
bir milyon küsur çiftçi ailesini yeter derecede 
topraklandırmak için kanunun çizdiği ölçüde 
topraklarrmızm bir kısmı kamulaştırrlacak olan 
çiftçi ailesi, denildiği gibi, 80 - 100 bini bula-
bilse - ki bence bu kadar dahi değildir - bu du
rum önergenin aleyhine değil, lehine şahadet 
eder. 

Kanun ve önergenin aleyhinde söylenen söz
ler arasında deniyor ki « toprak sahibi olanlar 
bu memlekete varı ile yoğu ile daima yardım et
mişlerdir s> Pek doğrudur, öyle olduğu için 
değil midir ki, Toprak Kanunu Topraksız çift
çiyi toprak: sahibi yapmak, mülkiyet sahibi yap
mak Ülküsünü güdüyor. 

Yine önerge aleyhinde söylenen sözler ara
sında « memlekette en büyük ekseriyeti teşkil 
eden toprak sahiplerinin topraklarını almak doğ
ru değildir » mütalâası da vardır. Bu da doğ- | 
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! ru değildir. Kanun ve önerge toprak sahipleri

nin topraklarını ellerinden almak değil, hiç veya 
yeter topraksız çiftçi bırakmamayı hedef tutu
yor. Onun için ne bu mütalâaya ve ne de 

: «önerge orta toprak sahipliğini ve mülkiyetini 
ortadan kaldırıyor » fikrine katılmak çok zor
dur. Çünkü büyük Meclisin kabul ettiği 15 ve 
16 ucı maddeler meydandadır ve memlekette or
ta arazi sahibi ailelerin sayısı da 5 764 den iba
ret olduğunu gene Komisyon raporu bize söylü
yor 

Bir de, arkadaşlar; şurada burada Toprak 
Kanunu münasebetiyle yürütülen sözler ve yazı
lar arasında « Şu sağ veya sol yabancı rejime 
gidiyoruz » gibi açık veya kapalı imalar görüyo
ruz ve işitiyoruz. Arkadaşlar, Büyük Millet 
Meclisinin 25 yıllık hayatı şahittir, biz herhangi 
millî bir meselemizi, devrim meselemizi çözümle
mek için herhangi bir devrim kanununu inceler 
ve ona oy verirken onun şu sağ veya sol yabancı 
rejimin prensipine mi gidiyoruz diye asla kaygı
lanmayız. 

Biz onu, sâdece Türk milletinin siyasi, içtimai 
ve iktisadi bünyesine, uğruna hepimizin başkoy-
duğumuz dinamik ve devrimci Kemalizm yolu 
prensiplerine uygun olup olmadığına kandık mı 
onun artık herhangi bir sağ veya sol rejimin şu 
veya bu prensipine benzeyip benzememesi bizi 
asıU ilgilendirmez, ve kocundumaz. 

Arkadaşlar, hepimizin bildiği bir hakikat
tir ki, elbet birçok 'yabancı rejimlerin tatbik 
ettiği içtimai ve iktisadi prensipler içinde, Ke
malizm prensiplerine benziyenleri bulunabilece
ği gibi, bizim tatbik ettiğimiz sosyal ve ekono
mik prensipler içinde de, başka rejimlerin şu 
veya bu prensibine benziyenleri bulunabilir. 

Bugünkü medeni dünyanın, medeni ulaş
tırma ve kaynaştırma vasıtalarının mesafe mef
humunu azalta azalta milletleri âdeta bir mil
letin fertleri kadar birbirine yaklaştırmakta 
olduğu ve birlik haline getirmekte bulunduğu 
böyle dar bir dünyanın gidişi ve- akışı ortasın
da kenara çekilip kapımızın içine çekilerek ya
şamamıza imkân yoktur. Onun için, kanunları
mızı yaparken biz sadece, o kanunun bu mille
tin her bakımdan bünyesine uygun, onun re
fahça, kültürce, medeniyetçe yükselmesine daha 
ziyade yarar olup olmadığını düşünürüz. Baş
ka hiçbir tesir altında kalmayız. 

E. SAZAK (Eskişehir) —.Arkadaşlar; Tî  
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ritoğlu arkadaşımızın sözleri olmasaydı huzu
ru âlinize çıkıpta sizleri rahatsız etmezdim. Za
ten mesele hali tabiisinde yürüyor. Artık sözün, 
ıııözün tesiri olacağının yeri yoktur. 

Tiritoğlu arkadaşımız benim geçen gün ko
nuştuklarımın bir kısmını alıyor (lâtakrabüs 
selâte) sini alıyor da (ve entüm sükâra) sini 
okumuyor. (Gülüşmeler). Nihayet o kadar mü
him bir meseledir. Mühim mesele olunca işi ol
duğu gibi söylemek lâzımdır. 

Efendim, arkadaşımız Tiritoğlu babasından 
kalan çiftliği satmıştır. (Gülüşmeler). Bizim 
memlekette babasından kalan toprağı satmak 
pek makbul bir şey değildir.( Gülüşmeler). Ti
ritoğlu, çok sevdiğinden dolayı mıdır, nedir, be
ni de kendisi gibi yapmak istiyor. Gel diyor, bı
rak şu işi, Devletin halkasına yapışalım, bu 
Devlet nasıl olsa bizi besler, diyor. 

Şimdi Tiritoğlu arkadaşımıza bu kadar arz; 
cevap ettikten sonra meseleye geleceğim. 

Zihnime dokunan şeyi geçenlerde arzetmiş 
idim. Ne bizim arkadaşlarımız, ne Adnan Bey 
arkadaşım, içimizden hiçbir arkadaşa hürmet
sizlik etmemişizdir. Bir vaka var ki, zikrederken 
evirip çevirip bazı şeyler söylenebilir. Bu, bir 
hürmetsizlik değildir. Biz de, Meclisi Âli de, 
hiçbir vaSğf, memleketin kötü olduğunu iste
mez. Biz istemeyince Hükümet te hiç istemez. 
İstemez arkadaşlar amma, biz memlekette çiftçi 
işini, ziraat işini muhakkak yanlış tuttuk. Baş
lanacak yol bu değildir. Buraya gelmezden ev
vel zihnimi kurcalayan iki şey var. Çiftlikleri 
kaldırmışlar^ kaldırmamışlar, onları çoktan unut
tuk. Fakat memlekette umumî bir rahatsızlık, 
memlekette umumî bir emniyetsizlik, memle
kette imar ile ihyanın durması gibi kötü şeyler 
hatıranıza geldi. Geçen gün konuşuyorduk, ar
tık hiç konuşmıyayım, bırakayım gideyim de
dim. Kendi toprağımı da hazmettim, dedim. 
Bir çiftçiye, çiftçi amelesine çalıştığı yerde bir 
hak kabul ediyoruz. Bu umumî prensip ise, ki 
öyle olmak lâzımdır, bir işçiye veriyoruz bu hakkı, 
amma bunun sonu nereye varır? Memlekette ha
kikaten bir huzursuzluk yaratır. Ben bunu çok 
geniş tahlil etmiyeceğim. Yalnız Hükümet tara
fından halka emniyet verecek bir tarzda bunun 
ifade edilmesini isterim. Acaba ben mi yanlış 
anladım diye işçisine sordum, köylüsüne sordum, 
şehirlisine sordum, fabrikacısına sordum, nasıl 
telâkki edersiniz diye, hepsinin içinde bir endişe 
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gördüm. Hükümetçe, sırf bu, ziraat işçisine ait
tir diye bunun açıkea söylenip, efkârı umumiye-
ye bir emniyet verilmesi lâzımdır gibi görü
yorum. 

Arkadaşlar; orta çiftçi lâzımdır, şu, bu, 
hepsini konuştuk. Bu iş köylünün yakasına sar
masın. Elimizdeki son takririn, komisyonun ha
zırladığı komisyonun Başvekille beraber muta
bık olarak hazırladığı maddeyi beğenmiyen, 
sevgili arkadaşımız A. Tiridoğlu'nun ayakta 
yazdığı takririn isabetine kani oluyoruz. Bunun 
hükmünce elli dönüme kadar indirmek, bunun 
kül halinde indirilmesi Tarım Bakanlığının sa
lâhiyeti dahilindedir. Farzedelim ki arkadaşlar, 
Hükümet bunu yapmıyacaktır. 

Toprak nasıl iştir? sermaye yeyici bir iş-
dir. Meşhurdur, rençberin karnını yarmışlar 
40 tane gelecek sene çıkmış. Böyle tehlikeli bir 

: işte emniyetsizlikle kim çalışır? 
Arkadaşlar, bizim en az işlenmiş işimiz zi

raat işidir. Türkiye'de en az bu işlenmiştir. Bu
rada zekâ ve sermayenin çok büyük hissesi var
dır. Hattâ; bence teşvike lâyiktır. Onu bırakıp 
ta bütün bütün Ziraat Vekilinin keyfi olmazsa, 
hapı yuttun, 50 dönüme gittin. Keyfi olursa 
sana bütün bırakır. Bin dönüm, iki bin dönüm. 
Buradan bunu çıkarırsak bilmem ki B. M. Mec
lisinin şerefiyle ne kadar uyar? nasıl veriyoruz 
bu salâhiyeti bilmem? Bugünde akimim buna 
ereceği yok, ilelebet te ereceği yok. 

Arkadaşlar; benim takriri imzalıyan arkadaş
larıma hürmette zerre kadar kusur etmem. Böyle 
bir hakkı nasıl veriyoruz? Ben, bizzat Başbaka
nın kendi ağzından duymuştum. 5000 dönüm 
düzenli bir yeri bozmağı, Hükümet üzerine ala
maz. teabederse Meclis yapsın. 

Hükümet bunu, yapmazsa Ziraat Vekiline 
nasıl veririz? Halep orada ise arşın burada diye 
bir tâbir vardır. Etrafımızda bu kadar köylü 
vardır, küçük topraklı, büyük topraklı. Acaba 
bu serfler, bu esirler nerede diye insan bir zah
met ederde gidiverir. Malûmya mektep çocuk
larım bile okurken çıkarırlar arazi üzerinde tat
bikat yaptırırlar. Ne olur arkadaşlarımızı da 
acaba kurtaracağımız şu esirler nerededir ve ne 
olacaktır diye bir baksalar. 

R. KAPLAN (Maraş) — Arkadaşlar bu mem
lekete başka memleketten mi geldiler? Hiç kö
ye gitmemiş insanlar mıdır? 

—m— 
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F. C; GÜVEN (îçel) — Sen gez, Emin Sazak 

sen! Aşağıya doğru bir geziver. 
E. SAZAK (Devamla) — Bu kadar şakaya 

dayamverin, birader. (Gülüşmeler). 
H. ÇARIKLI (Balıkesir) — Sen şaka söyle

medin. Burada oturan arkadaşların hepsi, köyü 
de bilir, köylüyü de. 
• E. SAZAK (Devamla) — Bilir, bilmez. Ne 

ise diyeceğim yoktur. Ben emin olun biraz te
lâş ettim. Nerede başını kaldıracağımız insan
lar? Nerede ihya edeceğimiz insan? Arkadaşlar 
takrir kanunun bütün ahkâmını zedeliyor birşey 
bırakmıyor. 

Mümtaz ökmen arkadaşımız, çok kısa kese
ceğim arkadaşlar, uzatırsam beni de bozacaklar. 
Mümtaz ökmen arkadaşımız Peygamberin ve 
milletin memnun olacağını söylediler. Türk mil
letiyle Peygamber, haksızlığı sevmez. Bilmem 
Mümtaz ökmen kimi memnun edecek? 

Arkadaşlar; bu memleketin siyasetine, mem
leketin iktisadiyatına tamamen muzırdır. Allah 
muinimiz olsun. 

H. BAYUR (Manisa) — Bir arkadaşım adımı 
anarak, birkaç arkadaşım da adımı söylemeden 
sözlerime itiraz ettiler. Fakat sözlerinden anla
dım ki, derdimi iyi anlatamamışım. Tekrar edi
yorum Ben köylünün topraklandırılmasını can
dan isteyen bir arkadaşınızım. Onun topraklan-
drrılması için Devletten, Evkaftan ve özel ki
şilerden ne kadar toprak alınması lazımsa bunun 
alınmasına taraftarım. 5 000 dönüm yetmiyorsa 
bunun haddi 4 000, 3 000 veya daha aşağı olsun. 
Fakat bir had bulunsun. Bu haddin altına inil
di mi seyyanen muamele olsun. Şimdi bu had
din altına inliyor. Ne suretle? Orada çalışan 
adamlar bu toprakları vereceğiz deniyor. Eğer 
çalışan kimse yoksa o vakit bu toprağın sahibi 
5 000 veya 2 000 haddinden istifade ediyor Bu, 
toprak sahibleri için bir haksızlıktır. 

Had ne olacaksa olsun. O hadden aşağı indi
niz mi değer bedelini veriniz. O değerden çok 
aşağı bir bedel verdiniz. O değerden çok aşağı bir 
bedel verdiniz mi haksızlık olur, dedim. Sözüm 
bundan ibarettir. Eğer bu toprağı behemehal da-
ğıtacaksamz. Bu hadlerin aşağısına inicc değer 
bedelini dağıtacaksınız. 

Sonra 50 dönüme kadar daima inilecektir de
nemiyor fakat çok iniliyor. 39 nen madde.dela
letiyle bir köylü aileadnin geçinebileceği toprağın 

1945 0 : 2 
3 misli mülk sahibine bırakılacaktır deniyor. Şim
di bu maddenin kabulü ile bu 50 - 150 dönüm 
olabilir. Benim istediğim tâyin ettiğiniz haddin 
aşağısına inildi mi toprak mülkiyeti herhangi 
bir mülkiyetin eşidi addedilsin. Bir şehirli mülk 
sahibinin elinde bir şehirli ailenin geçinebilece
ğinin üç misli gelir getiren mülk, apartmanını 
bırakıyorsunuz. Ben bu yöne itiraz ediyorum. 
Mademki bir had tâyin ediliyor, o haddin altına 
inilince toprak mülkiyeti herhangi bir mülkiyet
le eş tutulsun. Recep Peker arkadaşımız, toprak 
mülkiyetinin bir hususiyeti var buyurdular, ben 
5 000, 2 000 haddini, hattâ icabediyorsa daha aşa
ğı hadleri kabul etmekteyim, dolayısâyle bu hu
susiyeti tanıyorum. Yani toprağın bir hususiyeti 
vardır amma ben bir had tâyin edelim diyorum. 
Bu hadden aşağı inildi mi gayri müsavi muamele 
yapılmasın, eşsiz muamele yapılmasın diyorum. 
yoksa böyle bir muameleye mâruz kalan kendini 
haksızlığa uğramış sayacaktır. Bu böyle bilindi 
miydi, mütemadi şikâyetler olacak, bu gibi aile
lerin mütemadi şikayetleriyle karşılaşacağız. Bu 
ailelerin miktarı ne kadardır bilmem. Bu, bin
lerce, on binlerce olabilir, bu, 17 nci maddenin 
tatbik şekline bağlıdır. Bu şikâyetlerle karşılaş
makta faydamız yoktur. 

Hulâsa gerekenlere toprak verelinis|p000 had
di buna yetmiyorsa, 4000 e indirelim, fakat bir 
had tâyjıı edelim ki, onun altında toprak mül
kiyeti de ilişilmez bir hak olsun. Benim söyle
diğim bundan ibarettir. 

Bir söz daha : Dendi ki, bu iki maden işiyle 
mukayese etmişim. Ben madenlerle mukayese 
etmedim, yalnız dedim ki, böyle bir zincirleme 
burada konuşan bir arkadaşın, aklına gelmiş
tir, demekki gelebilir. 

Sonra arkadaşlar, öbür şekil mülkiyetleri 
alırsak yani toprak harici olan apartıman, ar
sa, vesair mülkiyetleri, müsavi görürüz: Top
rakları alınacak olanlar bunlar hakkında çok 
söz söylemektedir. Ben burada, söylenen sözle
rin ufak bir kısmını anlattım. Bunu bu kürsü
den söyliyelim veya söylemiydim, işitelim veya 
işitmiyelim, bu sözler büyür ve yayılır, eğer 17 
nci maddenin haksızlığa uğratacağı kimseler çok-
sa bu sözler o nispette büyür ve çok tehlikeli 
biçim alır. Tekrar ediyorum arkadaşlar; hak
sızlıktan maksadım, gayrimüsavi muameledir. 
Bir had almalı ve bu herkes için eş olmalıdır ve 
o had istenildiği gibi bir köylü ailesinin geçine-
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bilmesine yetenin 3 misline veya 50 dönüme ka
dar inmemelidir. Çünkü şehirlerde bir şehirli 
ailesinin geçinebilmesi için lâzım olanın 100 mis
li veya fazlası serveti kabul ediyoruz. Yani hak
sızlık yapmamalıdır. Bu 17 nci maddede ileri 
sürdüğüm mahzurlar kaldırılmalıdır, takriri
min matufu haksızlıktır. Bu haksızlıktan da 
çok fena şeyler çıkabilir ve biz çok fena duruma 
girebiliriz. Onun için bu inanımı yeniden tek
rar etmeğe mecbur oldum. 

A.' BAYINDIR (istanbul) — Muhterem ar
kadaşlar; işba haline gelen sabrınızı fazla tü
ketmemek için kısa söyliyeceğim. 

Söz aldığım zaman zihnimde iki mevzu vardı. 
Biri; Geçici Komisyonunuza karşı söylenen 
ağır sözler; bu ağır söz tâbiri belki ağırdır, az 
mültefit sözler, ikincisi de; 17 nci maddenin 
mevzuunu tebarüz ettirmek. 

Birinci mevzu; muhterem Reisimiz Rahmi 
Beyin izahatı ve ona karşı Yüksek Heyetinizin 
gösterdiği hassasiyet, o mevzuu tenvir etmiştir. 
Bunun için ancak iki nokta daha tebarüz etti
receğim. 

Rahmi Bey arkadaşımız; Muhterem Hükümet 
Reisinin Komisyonumuz hakkındaki iltifatlarını 
tebarüz ettirdiler. 

Bendeniz de Muhterem Tarım BaKariının Ko
misyon hakkında aynı kuvvetteki bir iltifatını 
tebarüz ettireceğim. Biz, Muhterem Hatipoğlu 
arkadaşımızla mütemadiyen iki ay kavga ettik, 
boğazlaştık. Her iki taraf ta aynı hassasiyeti 
gösterdi. 

Bir mevzuun, günün birinde, izahı için de
dim ki, Muhterem arkadaşlar, bu kanun di
namik bir kanundur ve Ziraat Vekilimiz de aynı 
dinamizmi görüyorum. Kendileri de bir müna
sebetle dediler ki, hayır arkadaşlar, bu arkada
şımızın sözleri eksiktir, ben bu dinamizmi, bu 
muhterem komisyonun faailyet ve gayretinde gö
rüyorum. Bunu da Yüksek Huzurunuzda teba
rüz ettiriyorum* 

Muhterem Rahmi Bey arkadaşımız şu noktayı 
da tebarüz ettirdiler. Komisyonumuz iyi veya 
fena, fakat eser meydandadır. 16 neı madde
ye kadar hepsini hemen tadilatsız kabul ettiniz, 
bu bizim için bir iftihardır mealinde söylediler. 
Bendeniz de buna bir şey daha ekleyeceğim ve 
diyeceğim ki ve kehanet yapmadan diyeceğim 
ki, bundan sonra ki maddeleri dahi büyük ta-

. 1045 O : 2 
| dilâta uğratmadan bu Yüksek Meclisi kabul bu-
I yuracaktır. Çünkü bu eseri 32 arkadaştan mü

rekkep iktisat Encümeninizle ona eklenen lâal-
kâl 32 arkadaş üç ay mütemadiyen her gün ça
lışmışlar ve bir abide inşa eder gibi her biri ta-

! şmı intizamla ve fevkalâde bir gayretle işlemiş
lerdir. Bu suretle huzurunuza takdim edilen eser 
meydana gelmiştir. Bu eseri yerli ve ecnebi bü
tün tetkik ve ilim adamlarına gösterebilirsiniz. 
Bunların hepsi aynı hassasiyet ve aynı kuvvetle 
teyit edeceklerdir. Biz reform edebiyatı yapma
dık. ispanyolların yaptığı haksızlıkların veya 

- az haksızlıkların nasıl tenkit edildiğini biliyoruz. 
Biz bu eseri bütün cihana karşı göğsümüz açık 
her türlü tenkide arz ediyoruz. Çünkü çalıştık, 
uğraştık, biliyoruz ve görüyoruz ki sağlamdır 
ve metindir. 

17 nci maddeye geliyorum; bu kanunun tat
bikinden iki kıstas vardır. Birincisi mesaha, 
genişlik kriteryumu idi. Burada komisyonun 
mesaisiyle nihayet şu neticeye varıldı: 15 ve 16 
nci maddelerle tebarüz ettirildiği gibi, büyük 
sahalı mıntakalarda 5 000 dönümden yukarısı 
küçük arazi strüktürlü, kuvvei inhatiyesi fazla 
olan yerlerde iki bin dönümden fazlası istimlâk 
edilsin. Sonra denildi ki iki bin dönümden faz
lası istimlâk edilerek verildiği takdirde yine top
raksız köylü kalırsa o zaman bu miktar 500 dö
nüme kadar insin denildi. Bunlar kabul edildi. 
Hükümetin teklif ettiği şekilde yeni bir kıstas 
kabul edilmiş oluyor; orada deniyor ki, yine 
ortada topraksız çiftçi kalacak olursa-ne yapaca
ğız? O halde yeni bir kıstas alalım. Asıl sahi
bine üç mislini vererek üst tarafını muhtaç çift
çilere verelim. Zaten komisyonumuzun kabul 
ettiği 500 dönümdür. Nihayet 53 ncü maddeden 
anlaşılacağı üzere bir köylü ailesine yeter derece
de toprak verilecektir. Geniş sahada 200 dönüm
den aşağı verilemez. Bu verildiği takdirde ka
nun suitatbike uğramış demektir. Tütün mm-
takasında ve ziraatin enstantif olduğu mmtaka
larda daha aşağı verilebilir. Fakat sahibine üç 
mislinden aşağı verilemez. Demek ki aşağı yu
karı 500 dönüm raddesinde bir şey verilecektir. 
Biz kanunu huzurunuza bu şekilde şevkettik. Ta
rihte inkılâp yaratacak olan bu meşhur 17 nei 
madde ile bizim arzettiğimiz eski 17 nci madde
nin son fıkraları arasında esaslı bir fark olmadı
ğı gibi bu önerge ile de büyük bir fark yoktur. 
Bendeniz söz söyleyen arkadaşları dikkatle din-
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ledim, o takriri yakından okumadım, bendeniz I 
görmedim, getirmediler. Fakat burada işittim, 
esaslarını zapt ettim. Bu zaptettiğim esaslara 
göre, hakikaten bir değişiklik yoktur. Çünkü 
orta ziraati kabul etmektedir. Emin arkadaşı
mızın söylediği sözü zaptettim. Diyorlar ki, 16 
ncı maddedeki, düzenli işletme hakkındaki hü
küm mahfuzdur. Sonra Kemalettin Kamu ar
kadaşımız, bu yalnız açıklamadan ibarettir, 
başka bir şey yoktur dediler. Evet hakikaten 
böyledir. Düzenli işletmeler hakkındaki hüküm
ler mahfuzdur. Geçici olmayan ameleler hak
kında da, huzurunuzda arzedilen tasarıdaki hü
kümler mahfuzdur. Yalınız bir değişiklik varsa, 
civarda yeter arazi olmamak şartiyle arazi veri
liyor deniliyor. Peki verelim. Bu suretle bu üç 
ay çalışmanın mahsulü olan bu kanunun bünye
sini kötûleştirecek bir delil olabilir mi? Bilakis 
bunu kaldırdığımızda bir noksanlık olacaktır. 
Civarda istimlâk edilecek arazi varsa ne yapaca
ğız? Herkes yerli yerine yerleştirildikten civar
da da istimlâk edilecek arazi vardır. Fakat bu 
hükümde esas olan muhaceret olmadığına göre, 
iskân olmadığına göre onu istimlâk edemiyece-
ğiz demektir. Binaenaleyh bunu yüksek nazarı 
dikkatinize arzediyorum. Orada istimlâk edile
cek toprak varsa bu hüküm onu istimlâk ettir-
miyecektir. Bu noksandır. 

Sonra daha başka bir noksan var. «Civarın
daki çiftçiler tarafından ortakçılık veya kiracı
lıkla işlenmekte olan arazi dahi bu çiftçilere da
ğıtılmak üzere yukarıdaki şartlar ve esaslara gö
re kamulaştırılabilir.» Bu da kalkıyor. Bu da 
bir eksiktir. «Bu gibi yerlerde köy varsa köy 
öğretmeni için köy tüzel kişiliği adına da bir yer 
verilir.» Bu da kalkıyor, eksiktir. 

Arkadaşlar; bendeniz yüksek huzurunuzda, | 
üç ay mütemadiyen gayretle çalışmış olan ko- ] 
misyonunuz için takdir isterim. Ama bunu 
belki vermiyebilirsiniz. Fakat birşey istiyece- ! 
ğim ki onu muhakkak vereceksiniz. O da yüksek ı 
insafmızdır. 

S. PEK (Kocaeli) — Sayın arkadaşlar; saa- i 
tin yirmiyi geçmekte olduğunu ve Yüksek Ka
mutayın da hakikaten yorgun olduğunun far- | 
kmdayım. Yalnız birşey ilâve etmeyi zaruri gö
rüyorum. 17 nci maddeyi yeni şekle sokacak 
olan takririn çok mühim olan noktası o takrir 
içindeki birbuçuk satırdır ki, bu elimizdeki ka
nunun kabiliyeti tatbikiyesini temin eder. Bu 
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birbuçuk satıra takrir dayanmaktadır. 17 nci 
madde hükmünün uygulanmasında 15, 16 ncı 
madde hükümleri işlemez. Eğer şu birbuçuk sa
tır olmazsa sayın arkadaşlar, bu kanun da işle
mez. Müsaadenizle arzedeyim; 15 nci maddeyi 
okuyalım. «Bu kanunun yayınlanması tarihinden 
başlıyarak a, b, e, d, e bentlerinde yazılı arazi 
ile 14 ncü madde gereğince, kamulaştırılabile-
cek arazinin toprak dağıtılacaklara yeter mik
tarda olup olmadığı Bakanlar Kurulu kararı ile 
belli edilerek...» 

Şu 4,5 satırın içerisinde yapılması lâzımgel-
diği tarif edilen şeyler 20 senede yapılamaz. 
Kısaca bir göz gezdirirsek bunu kabul ve takdir 
buyuracaksınız. 

8 nci maddenin A, B, C, D bentlerini müsa-
denizle sırası ile arzedeyim : 

«A bendi; Devletin hüküm ve tasarrufu veya 
hususi mülkiyeti altında bulunup kamu işlerinde 
kullanılmıyan arazi», yi tesbit edecek. Takdir 
buyurursunuz ki, bu, Devlet eliyle yapıldığı za
man 10 dönüm bile aşağı olmamak lâzımge-
lir. Devletin hükmü tasarrufu altında bulunan 
arazinin tamamının meydana çıkarılması lâzım-
gelir. 

«B. - Bir veya birkaç köy, kasaba veya şe-, 
hirin ortamalı olan arazisinin ihtiyaçtan fazla 
olduğu Tarım Bakanlığınca belirtilen parçası». 

Arkadaşlar; bu ne demektir'? iki köy arasın
da köy münazaasının ne olduğunu, iki köy ara
sında mutlaka münazaanın mevcut olduğunu 
bildiğimize göre bu işin ayıklanıp içinden çıkıl
masına maddeten imkân tasavvur edermi-
siniz? Ve bunu Devlet, eliyle yapmak mecburiye
tinde olduğuna göre ve mutlaka noktası nokta
sına belirtmek zaruretinde olduğuna göre, bu 
işin içinden çıkarılacağını tasavvur eder misi
niz? 

«E - Sahibi olmıyan arazi. Saym arkadaşla
rım bunun da içinden çıkmağa imkân yoktur. 
En bariz misali emvali metrukedir. Biz bugün 
daha memleketteki emvali metrukenin tam bir 
listesini çıkaramadık, zaten Devlet beş sene zar
fında tatbiki lâzımgelen bu şeyleri nereden ve 
nasıl çıkaracak? 

Dahası var; «D. Devletçe kurutulan sahipsiz 
bataklıklardan kazanılacak arazi». Bataklıklar 
kurutulaıcak, buradan ne kadar arazi çıkacak, 

| onlar anlaşılacak, santimi santimine Devletin 
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elinde tesbit edilecek. Tasavvur buyurunuz bu
nun ne kadar zamana mütevakkıf bulunduğunu. 
Bunların bu kanunun müstaceliyetine sığama-
yacağmı görürüz. 

BAŞKAN — 17 nci maddeye ait mi konuşu
yorsunuz? 

S. PEK (Kocaeli) — Onunla alâkası vardır. 
Arzettiğim kayıtlar olmadıkça kanun işlemez. 
Binaenaleyh bu cihetleri izah ediyorum. 

«E. Göllerin kurutulması ve nehirlerin dol-
durulmasiyle elde edilecek arazi». Sayın arka
daşlar, kanunu aynen tatbik etmek için bunları 
da harfi harfine tatbik etmek mecburiyetindeyiz. 

< F. Bu kanun hükümlerine göre kamulaş-
tmlacak arazi ... > Ondan sonra 14 ncü madde
ye geçiyor. Birazevvel okuduğum gibi 15 nci 
maddeye atfediyor. Bu ara mülhak ve mazbut 
vakıflar, özel idare ve belediyelere ait arazi, ger
çek kişilere ait arazi... Maddenin altı daha uzun. 
Bunların hepsi belirtilecek, meydana çıkacak ve 
ondan sonra Bakanlar Kurulu bu bölgenin dar ve
ya geniş bölgeli topraklı yerlerden olduğuna 
karar verecek ve orada bu kanunun tatbikine ge
çilecek. Hakkalinsaf kabul etmek lâzımdır ki 
şu arzettiğim işleri. yaparak Bakanlar Kurulu 
haysiyetiyle mutlak ve mazbut, noktasına mu
tabık bir karara varabilmek için büyük müşki-
lat içindedir. Binaenaleyh bu kanun tatbik edi
lemez ve işletilemez. O itibarladır ki 17 nci mad
denin çok ehemmiyetine işaret ettiğim bir buçuk 
satırının mutlaka bu kanunun yürümesini temin 
için kabulü lâzım ve zaruridir. 

C. TÜZEL (Kayseri) — Tasarının genel 
olarak görüşmeleri yapıldığı sırada da bazı ar
kadaşlarımız 17 nci maddeye ilişmiş oldukları 
için evvelce bu madde hakkında kısaca maru
zatta bulunmuş ve komisyonun düşüncelerine 
hâkim olan noktaları, aklımın yettiği kadar, an
latmağa çalışmıştım. 

17 nci maddenin gerçekleştirmek istediği ana 
fikir şudur: 

Topraksız veya az topraklı çiftçilere toprak 
dağıtma mevzuunda eğer 15 ve 16 nci maddeler 
içinde kalır ve bu vatandaşlara ancak 16 nci 
maddenin tesbit ettiği hadler dahilinde yapıla
cak kamulaştırmalarla elde edeceğimiz toprak
ları dağıtmak suretiyle bu vatandaşları yurtlaş-
tırmak isteyecek olursa, birçoğunun, öteden-
beri yerleştikleri, iktisaden bağlı bulundukları ve 

işlettikleri toprakların üzerinde toprak sahibi 
yapmağa imkân hâsıl olmıyacaktır. Çünkü bu top
raklar ya 16 nci maddenin tesbit ettiği kamulaş
tırma hadlerinin aşağısındadrr, yani geniş top
raklı bölgelerde ise 5 000 dönüm, dar yerlerde 
ise 2 000 dönümden aşağıdır. Bu takdirde 16 
nci maddenin hükmü dahilinde girdiğimizde, ka
mulaştırma yapacak vasıfta yer yok demektir. 
Yahut 16 nci madde hükmü dahilinde yapacağı
mız kamulaştırmadan elde edeceğimiz topraklar 
o muhitte yerleşmiş olan bu vatandaşları toprak 
sahibi yapmağa kifayet etmiyecektir. Çünkü 15 
ve 16 nci maddelerde gayet sert ve kati bir rakam 
kabul etmiş oluyoruz. Diyoruz ki, Tarım Bakan
lığı her bölgede etüd yapacak, bu bölgelerin ge
niş veya dar topraklı bölge olduğunu tesbit ede
cektir. Geniş topraklı olarak tesbit ettiği bölge
lerde 5 000 dönümü sahibinin mutlak olarak ta
sarrufunda bırakacak, üst tarafını kamulaştrra-
cak. Dar olarak tesbit ettiği bölgelerde ise 2 000 
dönümünü sahibinin mutlak olarak tasarrufuna 
terkedecektir. Bu rakamlarla sık sık bağlı kal
dığımız takdirde kamulaştıracağımız toprakların 
ötedenberi o topraklarda işletme, ömürlerince, 
belki nesiller boyunca emeklerini o topraklara 
harcamış olan vatandaşları, ötedenberi yerleşmiş 
oldukları yerlerde toprak sahibi yapmağa imkân 
kalmıyacaktır. 

îşte bu düşünce iledir ki, Kornişonumuz, bu 
maddelerin tazyıkından. işi kurtararak, istihsalin 
belli başlı unsurları olan bu adamlarıı öteden
beri işledikleri ve yararlı bir hale getirdikleri top
raklardan, bir aileye geçineceği kadar toprak ve
rilmesini,, kanunun esas ve maksadına uygun 
bulmuştur. Eğer bu fıkra, bu hüküm kabul edil-
miyecek olursa, bir iç iskân politikasının gerçek
leşmesine intizar ederek uzun yıllar bir şey ya
pamamak lâzımgelecektir. Bu sebeple Komisyo
numuz 15 ve 16 nci maddeleri müzakere ettikten 
sonra 17 nci madde olarak ayrıca şöyle bir metin 
teajbit etmiştir. 

«Dar topraklı ilân edilen bölgelerde üzerinde 
oturan topraksız veya dar topraklı çiftçiler ta
raf ından 500 dönümden fazla olan arazi bu çift
çilere dağıtılmak üzere kamulaştınlabilir. Şu 
kadar ki; bu hükmün uygulanmasında daha 
yakınında dağıtılabilecek veya kamulaştmlabile-
cek araziden bunlara verilmesi mümkün olan 
miktarın bu çiftçileri topraklandırmaya yetme
mesi şarttır. Civardaki çiftçiler tarafından or-
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takçılık veya kiracılıkla işlenmekte olan arazi 
dahi bu çiftçilere dağıtılmak üzere yukardaki 
şartlar ve esaslara göre kamulaştırılabilir.» Şu 
halde bu madde ile komisyonumuz, 15 ve 16 nci 
maddelerde tesbit etmiş olduğu dar ve . geniş 
bölgeli topraklarda tesbit edilen kamulaştırma 
hadlerinin aşağısına iniyor ve 500 dönüme kadar 
kamulaştırmayı bu ihtiyat şevki ile kabul etmiş 
oluyordu. Yalnız 500 dönüme kadar inmek için 
iki şartın tahakkuku lâzım geliyordu. Bunlardan 
birisi; orada Devlete ait olan topraklar dar ve 
geniş bölgelerde olduğuna göre, bu arazinin, ka
mulaştırılan topraklardan elde edilecek miktarın 

. oradaki topraklandırmaya yetmemesi lâzımdır, iki 
bin dönümden beş yüz dönümü inmek için, 2000 
dönümle 500 dönüm arasındaki kamulaştırma 
karşılığının değer paha ve peşınpara olması iea-
beder. 17 nci maddenin geçirdiği istihaleyi muh
telif arkadaşlar ,muhtelif tarzda izah ettiler; 
vaktinizi almazsam, bir de benim ağzımdan bunu 
kısaca dinlemenizi rica edeceğin .̂ 

17 nci madde kabul edildikten sonra Hükü
met Reisi komisyonda bu madde üzerinde ikinci 
bir müzakere istedi. Hükümet Reisinin istediği 

değişiklik şu idi arkadaşlar: Komisyon esasen ih
tiyacın kendisini şiddetle hissettirdiği ve tazyik 
ettiği yerlerde iki bin dönüm | aşağısına inmeği 
de kabul etmiştir ve bunu 500 dönüm olarak 
tesbit etmişti. Bunun 500 dönüm olarak tesbit 
edilmesi, bazı yerlerde ihtiyacı tamamen tatmin 
etmek kayf iyeti idi. Binaenaleyh bazı bölgelerin 
hususiyetini nazara alan komisyon, orada top
rak tevziine bir ailenin geçinebilmesi için kabul 
edilen. miktarın üç katı sahibine bırakılmak 
şartiyle icabında bu miktarın daha aşağısına 
inmeyi bazı toprakların çok verimli olması iti
bariyle bazı yerlerdeki topraklardan daha az 
tevzi edilse de bir ailenin ihtiyacını karşılayaca
ğını nazarı itibara alarak 50 dönüm olarak kabul 
etmiştir. 

Encümenin tesbit etmiş olduğu maddede 
(işçiler) kaydı mevcut değildir. Yalnız kiracı
lara ve ortakçılara bu hak tanınmaktadır. 

Halbuki, bir de (tarım işçileri) vardır ki, 
Bunlar ötedenberi bu muhitte yerleşmiştir ve o 
toprağı işlemektedirler. Binaenaleyh bütün ö-
mtirleri boyunca, iktisaden yaralı bir hale ge
tirmeğe devamlı olarak çalıştıkları toprak üs
tündeki Tim insanları, ortakçılar gibi düşünmek, 
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| vicdan, hakkaniyet ve adalete uygun olur buyuf-
I dular. 

Üçüncü bir nokta değer bahanın peşin olarak 
verilmesini istiyorsunuz, bunun takdirindeki 
güçlükleri uzun uzun izaha lüzum yoktur. Diğer 
kamulaştırma kanunlarında nasıl suiistimallerin 

I meydana geldiğini tatbikatta ne güçlüklerin doğ-
[ duğuhu, bütün bu zorlukları gözönünde bulun

durarak bunun da esas itibariyle bir ölçüye bağ-
j lanmasım istiyorum dedi. Bunun üzerine Hü

kümet Başkaniyle Komisyon üyeleri arasında 
birçok tartışmalar, birçok görüşmeler yapıldı. 
Bizzat yine bendeniz orada Hükümet Başkanının 
teklifiyle Komisyonun tesbit ettiği madde ara
sında geniş bir ayrılık olmadığını, binaenaleyh 
komisyonun bu madde üzerinde görüşmeyi ka-

• bul etmekle, ihtiyaca en uygun bir şekil bulabi-
! leceğini izah ettim. Komisyonun bu maddeyi 

tekrar görüşmesine karar verildi. Arzettiğim gi
bi Hükümet Başkanının teklifi üç noktayı ihti
va ediyordu : 

Birisi; tarım işçilerinin buraya eklenmesi; 
Diğeri, değer baha yerine bir ölçünün ika

mesi; 
Üçüncüsü de; 500 dönüm haddi yerine, bir 

çiftçi ailesine geçimine yetecek miktar ve hep
sinin üç katı sahibine bırakılmak şartiyle bu 
kamulaştırmanın .yapılabilmesi idi. Her üç nok
tada, benim kendi görüş ve anlayışıma göre, 
Hükümetle Komisyon arasında tam bir mutaba
kat hâsıl oldu. 

Nihayet işçiler kaydının da maddeye ilâvesi 
ve değer baha olarak da; vergi kıymetinin üç 
katının kabulü suretiyle 17 nci maddenin yeni
den kaleme alınması kararlaştırıldı. 

Bendeniz burada tamamen şahsıma ait olan 
bir bedbahtlık görüyorum, 17 nci maddeyi, Hü
kümetin istediği ve komisyonun kabul ettiği 
mâna ve maksat dâhilinde yazmış olduğunu zan
nediyorum, 17 nci madde üzerinde Hükümetle 
dahi mutabık kaldıktan sonra Ve komisyon ar
kadaşlarımız dahi huzurunuza sunulan bu 17 
nci madde için rey verdikten sonra, bu mak
sadın anlaşılmadığı, gerek komisyon asası arab
amda, gerek Hükümet anlayışı üzerinde birçok 
farklar bulunduğunu birçok müracaatlardan 
anlaşılmıştır. Hatta bazı arkadaşlar bu madde 
hakkındaki görüşlerini Başbakana hikâye et
tikleri zaman hefbiri ayrı ayrı manada izah et
mişlerdir. Buna karşı Hükümetin de kendine 
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göre bir anlayış tarzı vardır. Şuhalde o müza
kerelerin heyecanı içerisinde bendeniz ne bir ar
kadaşımızın fikrinden dönmüş olduğunu kabul 
ederim, ne de Hükümetin fikrini değiştirmiş ol
duğunu kabul edebilirim. Bunun bütün kusur
larını şahsımda toplamak suretiyle, o günkü gö
rüşmelerin heyecanı içinde bütün dikkatimi bir 
nokta üzerinde toplayamadığım için, bütün ar
kadaşların arzuları dâhilinde ve itirazlarını ber
taraf edecek bir metin hazırlayamanuş olaca
ğım. Fakat muhakkak olan şudur ki, komisyo
nun kararına iktiran ettiği zaman bu 17 nci 
madde üzerinde komisyon arkadaşlarımla Hü
kümet arasında bir ihtilâfı efkâr mevcut idi. 

Takrire geliyorum. Komisyon esas fikre ta
raftar olduğunu, 17 nci maddeyi yüksek huzu
runuza takdim etmekle ifade etmiş bulunuyor. 
Binaenaleyh, takrir hakkında söz söylemek 
bendenize düşmez. 

Yalmız şurasına işaret etmeliyim ki, bazı ar
kadaşlarımızın düşündükleri gibi, Komisyonda, 
gelen Hükümet tasarısını baltalıyacak gibi bir 
zihniyet asla hasıl olmamıştır. Muhterem Komis
yon Reisine karşı Yüksek Meclisin gösterdiği te
zahür bizim için kâfi bir mükâfattır arkadaşlar. 
Bu Meclisin içinden, Hükümetin getirdiği her 
Sarigi bir tasarıyı, şahsi menfaat kaygulariyle 
baltalayacak , bir Encümen çıkmaz arkadaşlar. 
Komisyon bütün dikkatini ve hassasayetini kanun 
üzerine kullanmış, yurt için ve yurttaş için en 
iyi bir kanun yapmağa çalışmıştır. Ve bunun 
misal ve örneği de, 16 nci maddeye kadar, - çün
kü Hükümetin getirmiş olduğu maddeler üze
rinde Komisyon bir çok tadiller yapmıştır - ay
nen kabul etmekle Yüksek Kamutay bunu izhar 
etmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan komisyona 
karşı insafsızca tarizde bulunan arkadaşları, 
kendi duyacakları vicdan azabiyle baş başa bı
rakmayı tercih ediyor ve başka bir şey söylemiye 
lüzum görmüyorum. 

Yalnız şurasmı tebarüz ettireyim ki 17 nci 
madde ile verilen takrir arasında esaslı bir ay
kırılık meveut değildir. Takrirde esaslı olarak 
gösterilen nokta, Komisyonun 17 nci maddesinde 
aynen mevcuttur. Komisyon, topraksız veya az 
topraklı çiftçilerle beraber tarım işçilerini, öte-
denberi işledikleri yerlerde, iktisaden bağlı bu
lundukları o yerlerde yararlı bir hale gelmek
leri için, toprak üzerinde hak sahibi olarak ta
nınmalarını esas itibariyle kabul etmiştir. Yal-

. 1945 O : 2 
mz komisyonun getirdiği madde «üzerinde yer
leşmiş olması ve tarım işçisi bulunması» kaydı 
vardır. Bu yerleşmiş bulunmak tabiri, o yerde 
mütemekkin olmak manasına alınmıştır. «O yer 
üzerinde» tabiri aynen takrirde de vardır. İçin
de mevcut bulunan köylüler eğer oturdukları 
damın mülkiyetine sahip olacak olurlarsa, bu 
takdirde, o topraklar üzerinde yerleşmiş adde
dilin iyecekleri için bunların, o çiftlik arazisin
den istifade edememeleri gibi bir fikir'in akla 
gelmesi ihtimalinden takrir sahibi arkadaşları
mız bu kayıtların çıkarılmasını maksada daha uy
gun görmüşlerdir. 

Yine Komisyonun getirmiş olduğu teklifte, 
bu hükmün uygulanmasında, orada Devlete ait 
zannetmiyorum ki, takrir sahibi arkadaşlar, bir 
arazinin bulunmaması şarttır demektedir. Ben 
çiftlik arazisinin yanı başında Devlete ait kabili 
ziraat arazi mevcut olduğu halde, o toprakları 
olduğu gibi muhafaza ederek, Devletin o toprak
larını dağıtmryarak, Çiftliği parçalamağı tasav
vur etmiş olsunlar, (öyle şey olur mu sesleri). 

Yalınız bu kanunda kurutulacak bataklıklar 
la nehirlerin, metrukâtı, sahipsiz arazi dahi dağı
tılmaya tâbi arazi meyanında sayılmış olduğuna 
göre, olabilir ki, herhangi bir çiftlik sahibi ma
demki bu kanuna göre bu topraklar dahi dağıtıl
mağa tâbidir, binaenaleyh evvelâ gölleri kurutun, 
bataklıkları ıslâh edin, sahipsiz araziyi tevzi 
edin, ondan sonra benim arazimi tevzi edin gibi 
bir itirazla Hükümetin icabatını sektedar eder 
gibi bir düşünüşte bulunabileceği iejn bu hüküm
lerin maddeden çıkarılmasını isteyenler olabilir 
bendeniz takrir sahipleriyle görüşmedim. Hâkim 
olan maksladın ne olnuğunu bilmiyorum. Fakat 
başka türlü düşünüleceğine de ihtimal vermiyo
rum. Bendeniz takriri imza eden arkadaşlarımın 
izahatından bu intibaı aldım. Arzettiğim muhte
mel itirazdan dolayı Hükümetin icraatını felce 
uğratması ihtimali mevcuttur. Böyle bir ihtimale 
meydan vermemek için, Hükümetin kendi arazisi 

dağıtılacak toprakların başında bulundurulacağı
na göre bu kaydın maddede kalmasına lüzum 
yok dediler. Takrir sahiplerinin takrirlerinden 
anladığım mâna budur. 

Dâva mevzuu bütün çıplaklığiyle ortaya kon
muştur. Takdir sizindir, yüksek şuurunuz ve isa
betli kararınızla memleketin menfaatma en ha
yırlı bir şekilde, en musip bir tarzda meseleyi 
halledeceğinize inanım vardır. (Alkışlar). 
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BAŞKAN — Sualiniz mi var? 
Dr. K. BAYÂZÎT (Maraş) — Hayır, söz sföy-

liyeeektim, vaz geçtim. 
TARIM BAKANI Ş. R. HATÎPOĞLU 

(Manisa) Muhterem arkadaşlar,; vakit çok geçti 
ve bugün bir hayli yoruldunuz, bunu biliyorum. 
Fakat bununla beraber 17 nci madde vesilesiyle 
dokunulan bazı ana mevzulara bendenizin de, 
vaziyeti aydınlatmak vesilesiyle temas etmekliği-
me zaruret vardır. 

Bunun sebeblerini başlıca ikiye irca ediyo
rum. Bu kanunun hangi maddesi müzakere edi
lirse edilsin, bilhassa mühim olan maddeler üze
rinde, dikkat ediyorum, daima aynı mülâhaza
lar ileri sürülüyor. Teknik, Ekonomik ve Sos
yal olan bu mülâhazalar aynı suretle, geniş çapta 
tekrar tekrar ortaya konmaktadır. Ve bu mülâ
hazalar ortaya konurken, müteaddit vesilelerle 
benim bu mevzular karşısındaki düşünüş tar
zımda benim dışımda bazı arkadaşlar işaret etmiş 
bulundular. Bunlara cevap vermek, takdir bu
yurursunuz, evvelâ hakkımdır; sonrada arkadaş
larım iyice aydınlanmadığı için sizlere müphem 
kalan nokalan açıklatmak ve milletin efkârı umu-
miyesine yarım olarak bildirilmiş olan benim 
noktai nazarlarımı keza aydınlatmak vazifemdir. 

Bu itibarla eğer biraz sabrınızı suiistimal 
edersem bunu bana bağışlamanızı dilerim. 

Arkadaşlar, Toprak Kanunu umumî heyeti 
konuşulurken Adnan menderes arkadaşımız bir 
rapordan bahsederek, benim o raporda bu gün
künden başka düşünceclerim olduğunu belirtti
ler. Rapordaki mülâhazaları münhasıran bana 
izafe ederek burada okudukları yazılarında zik
rettiler. Fakat dikkat buyurduysanız, raporun 
ne zaman, ne şekilde, hangi maksatla kimler ta
rafından kaleme alındığını burada zikretmedi
ler. Okudukları pasajların hangi mevzulara çev
rilmiş mülâhazalar olduğuna da işaret etmediler. 
Bir kerre bu metot itibariyle yanlıştır. Fikir
leri apaçık ortaya koyabilmek için her şeyden 
evvel bu bakımdan luvayyal olmak lâzımdır. Fi
kirleri çevrildikleri mevzulara göre ölçmek ge
rekirdi. Eğer bu mesele matbuata aksetmiş olma
saydı huzurunuzda üzerinde durmazdım. 

Sizin emrinize milletin hizmetinde çalışır
ken ben kendimi daima nefsimin ötesinde te
lâkki ederim. Amma Tarım Bakanı vaktiyle 
böyle düşünmüş, bugün böyle düşünüyor diye 
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fikirlerde bir düğüm noktası kaldığı için, mil
letin en mühim dâvası olan toprak dâvası halle
dilirken, Tarım Bakanmm hakikî düşüncesinin 
bilinmesinde hem fayda vardır, hem de zaruret 
vardır, Arkadaşlar. 

Ayni suretle bugün Hikmet Bayur arkadaşı
mız da giene bir raporumdan bahsettiler. 

H. BAYUR (Manisa) — Ayni rapor. 
TARIM BAKANI Ş. R. HATÎPOĞLU (De

vamla) —- Tarım Bakanınızın vaktiyle memur 
olarak Devlet hizmetinde çalışırken bu konuya 
ait iki raporda emeği vardır, iki raporda çalış
mıştır. Birisi arkadaşlar, 1935 yılında îç Ba
kanlığı tarafından hazırlanmış olan toprak ve 
iskân kanununa karşı dermeyan edilen mülâha
zaları ihtiva eden rapor, ikincisi de Tarım Ba
kanlığının hazırladığı ziraî ıslahat kanunu üze
rinde çalışırken tanzim edilmiş olan rapordur. 
Bunların ikisinin de birbirinden tefrik edilmesi 
lâzımdır. 

Adnan Menderes arkadaşımızın bahsettikleri 
rapor 1935 ytlmda Dahiliye Bakanlığı tarafından 
hazırlanmış bulunan Toprak ve îskân Kanunu 
lâyihasına karşı o zamanki Ziraat Vekâletinin 
verdiği bir mütalâa olmak üzere gönderilmiş olan 
rapordur. 

Dikkât buyurun arkadaşlar, evvelâ zaman 
itibariyle bunun üzerinden 10 yıl geçmiştir, ikin
cisi rapor Hatipoğlunun şahsi raporu değildir, 5 
kişilik bir komisyonun raporudur. Zan ediyo
rum ki bu andığım unsurların açıklanmış bu-. 
lunmasınm, rapordan aimmış olan pasajlar 
hakkında hüküm verilmesinde büyük bir tesiri 
ve ehemmiyeti vardır. 

Sonra arkadaşlar, bugünkü Tarım Bakanı o 
raporu hazırlayan 5 kişilik komisyonda çalışır
ken Yüksek Ziraat Enstitüsünde İktisadiyat Şefi 
idi. Bu işte de ancak ihtisasının adamı olarak 
çalışmakta idi. 

Bugün sizin emrinizde milletin muayyen sa
hadaki işlerini görmek üzere hizmete koştuğunuz 
icra adamı, ve mesuliyet adamı değildi. Keza-
lik bu konuda bu noktanm da sizler tarafından 
gayet açık olarak bilinmesinde fayda vardır. 

Şimdi arkadaşlar, rapordan aimmış olan pa
sajların her birisinin mevzu itibariyle hangi he
deflere çevrilmiş olduğunu açıklayacak olursam 
o pasajların arkadaşımın nutkuna bir gazete ma
kalesine alınır tarzdan alındığını ve bundan far
kı olmadığını takdir buyurursunuz. Adnan Men-

- ~ « — 



B : 68 4.6. 
deres arkadaşımızın yazılı nutkunda okuduğu1 

mülkiyet haklarına ait pasaj, Toprak ve îskân 
Kanununda mevcut bulunan şu maddenin aksul 
amelinin bir tezahürüdür. O madde şöyle hük
mü ihtiva ediyor. «Türkiyede arazi mülklerinde 
tapuda kayıtlı olan miktar tapu sahiplerine bı
rakılır ve diğer tapu artıkları bedelsiz olarak 
Devlete kalır.» j 

İkincisi, Türkiyede arazi sahipleri ancak i 
tapu senetleriyle mülkiyet haklarını ispat ede
bilirler. îşte bu maddeye karşı çevrilmiş olan 
mülkiyet hakkına ve buna ait mülâhazalar, ar- | 
kadaşımızm yüksek huzurunuzda tekrar ettiği, 
ifadeler şeklinde arz edilmiştir. 

Şimdi arkadaşlar; bugünkü Toprak Kanu
nu; yani Tarım Bakanınızın nöktai nazarının 
değiştiği söylenen kanunda, acaba böyle haki
katen tapuda kayıtlı miktar tanılır, ondan öte
si Devlete mal edilir; yahut mülkiyet hakkı bu 
memlekette sadece, tapu senedine bağlıdır gibi 
bir hüküm var mıdır? (Yoktur sesleri) O halde 
bunun şimdi ileri sürülmesinin sebebi nedir? 

Büyük işletme, küçük işletme mevzuu üze
rinde biraz sonra objektif olarak duracağım. Ay
rıca mülâhazalarımı arz edeceğim. Gene nut
kunda arkadaşımız işletme büyüklüklerine ait 
rapordaki mülâhazalara işaret ettiler. O kanun 
toprak tevziinde Türkiyede işletme bünyesini dü
şünmeksizin kıstas olarak her yer için sabit sayı
lar koyuyordu. Bunlar zannederim iyi toprak
larda 45 dönümlük, orta topraklarında 75 daha 
verimsiz topraklarda 90 dönümden ibarettir. îş
te tevziatı bunun üzerinden yapıyordu. Bugün
kü Toprak Kanunun da asgari ve azamî had tâ
yin edilmiştir ve böylece memleketin kültür çe
şitlerine ; mahalli şartlara göre hareket imkânı
na meydan verilmjştir. Arada büyük fark var
dır. Bununla onun münasebeti yoktur. Fakat 
bunu açıklamadan yalınız bazı mülâhazaları alır
sanız netice başka olur. Şüphesiz bu mevzuda 
maruzatım başka türlü olur, bugünkü Toprak 
Kanununun mülkiyet işletme mevzuları hakkın
daki mülâhazalar başka türlü olur. 

Sonra arkadaşlar, işletme şekilleri hakkında
ki pasaja geliyorum arkadaşlarım: 

Hatipoğlu vaktiyle raporunda, - tekrar ede
yim rapor komisyonundur, amma o şerefi bana 
bağışladılar, kabul edeyim bari, yalnız başıma 
ben yazmış olsaydım. - Bir memlekette işletme 
şekillerinin katagorik tâyin edilemiyeceğini der-
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meyan ediyor, bugün ortakçılığın aleyhinde bu
lunuyor, diye ifadede bulundular sanırım. 

Halbuki arkadaşlar o raporda da ortakçılık 
hakkında gayet katî hüküm var. Arkadaşım bu
nu söylemedi. îskân ve toprak kanunu herkesi 
toprağının başmda işletmekte görmek istiyor ve 
müdürle, icarla işletmeyi nehi ediyor. îşte rapor
da işletme şekillerinin bire irca edilemiyeeeği 
hakkmda mülâhazalar var. Fakat şimdi elimizde 
bulunan Toprak Kanununda bir tek işletme 
şekli tesbit edilmemiştir. Yalnız bu üç misal ra
pordaki mülâhazaların yanlış şekilde kullanıldı
ğını canlandırmak için kâfidir zannediyorum. 
Farzediniz ki, o rapor benimdir ve bu defa Top
rak Kanununda Tarnn Bakanının temsil ettiği 
noktai nazarlar hilâfına bu raporda noktai na
zarlar mevcuttur. Onlar da tamamiyle' Hatip
oğlu'nun karihasından çıkmıştır. Fakat arka
daşlar aradan 10 yıl geçmiştir. 10 yıl içinde fi
kirleri tekâmül göstermeyen insanlar tahaccür 
etmiş demektir. Sonra benim 10 sene evvelki 
Devlet hizmetindeki mevkiim düşünülmek gerek
tir. 10 yıldanberi Devlet hizmetindeki mevkiim 
düşünülmek gerektir. 10 yıldan beri Devlet hiz
metindeki hayatımın inkişaf seyri ve bugün bu
lunduğum mevki gözönünde tutulmalıdır. Biz 
bu milletin hayatındaki hâdiseleri takip ederiz 
arkadaşlar, B. M. M. bana telkin ettiği o dur ki 
bu milletin senin iş sahana verdiği vazife 'dö-
menindeki zaruretlerini adım adım takip ede
ceksin ve ben de milletimizin hayatındaki hâdise
leri takip ede ede onun zaruretlerini sezerek 
kanunlar üzerinde çalışıyorum. * Sizin huzuru
nuza kanunları o ruhla, o muhteviyatla getiriyo
ruz. Ben işte bunu vazifem addediyorum. (Bra
vo sesleri). 

Nihayet arkadaşlar, bir noktaya daha işaret 
edeyim; bu kanunu yalnız başına Hatipoğlu yap
mamıştır ve huzurunuza sevketmemiştir. Bizim 
kanun şevki ve Hükümet idaresi yollarrmız ye 
Meclis bünyemiz buna ait fazla izahat vermeyi 
lüzumlu göstermez zannederim. Bu, huzurunuza 
Hükümetin kanunu olarak gelmiştir. Ben onun 
içinde Hükümet içinde amelî iş kabul etmiş, bir 
vazife adamı olarak bulunuyorum. (Doğru ses
leri). Olsun arkadaşlar, bütün o rapordaki fikir
lerin vaktiyle bana ait olduklarını kabul edeyim 
ve tekrar ediyorum ve dünkülerle bugünküler 
arasında yine büyük tezatlar bulunduğunu da 
kabul ediyorum ve buna karşı diyorum ki, 10 
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34 IgflİfMe £u »©»lekeMa hayatında vazife 
adamı Qİ*r#k müşahede ettiğim realiteler benî 
| $ fenamda tgmaü ettiğim bir yakına ulaştır-
m®W. Mm tyx gpçeklere imıayorum ve bu fea-
»U»UÖ oluşanda i»anarak çalsşryorum, 

A^kaıiaşlay, fikirle? değişir ye İnkişaf ©der. 
A4aan Hendefes arkadafiBMszm da fikirleri mü-
fcuaadâyen inkişaf halindedir. Ben hu^rşinıısj-
4a n4 ı^a» bahsetmek istemeadlöi. Sjrl bunu 
*ppltmamak katiyle kedilerinin hayatından 
da^İrmiş$l vereyim: r 

Al?İ8Ş$aşîmız bir samanlar serbest fırkaya 
m#n&uptu,, Yaktiyie Aydjn'da verdiği nutukları 
btliyoım Serbest- Fırka ile Cumhuriyet Halk 
^ r t i s i prensipleri arasında ne büyük farklar 
vardjr. Bir 4üşü»ünü> bu arkadaş şimdi aramış-
dftdir. Cumhuriyet Halk Partisindendir ve onun 
|$#çlis Barti Grupu îdare Heyetindendir. Ken
dini. biç ayıplamıyoruz, fikirleri tekemmül et 
ı^yştir. Elemek insanların kanaatları bile değişi
yor, Ben bunları Eylemeyi zarurî addettim, 
Sfcrf aydtnlştmak için, affınızı dilerim. Amma 
banların Toprak Kanunu ile münasebeti ne ? 

Aykadaşlar, mesele orada değil, ben bu ha-
diı»nin kabuğunu «oyarak içini, huzurunuza, 
©leMşu gibi koyayım. Resele; Tarım Bakanı 
vaMiyle beyle düşünmüş, şimdi de böyle düşü-
nüyo*, kanundaki kauaatlar onun kanaati değil
dir, lİMni yaymaktadır. Bütün bunlardan bu 
fikir ortaya çıkıyor. îşte taktik budur. Sonra 
ar^^a^ar< ayni zamanda bumun yanında, hiçbir 
%mm bunuula, barışamjyacakolan fikir de ka
nun adentedjr, Başka memleketlerden a ı ı n J W 
tjr. Düşümedir. Bilmiyorum ben bu. teşatlan 
nasıl izajb. edeyim. Tanm Bakanı vaktile böyle 
düşünmüş, şimdiki düşünceler kendi kanaati de
ğildir. Ke.nöU kantatı değildir amma, kendisi 
bj*»nbas&a M* rejimden adapte etmiştir. Fakat 
nede»? Arkadaşlar, vaktinizi çok almayayım, 
bu kanun»» dagu#&na ve oluşuna ait vesikalar 
&imjz,de$r. Bumdaki konupftalarda tek tek ar* 
&g$il§tom bnaa ait vesikaları aldılar, Bunlar 
şâ oaLaz, aşinalardır, Ben. sifeç dayaıwaye£um, 
vesikaya dadanıyorum, Bu vesikaları isteyenler 
görebilirle*. 

Arkadaşa?, bu H*eı»leketin toprak dâvası da. 
b$ J f̂tfeip^ğlu taW£ni yaparke»bu mülefcin ana 
d^fftisulfffftk $e alınmıştır ve Cumhuriyet Halk 
lfcr^ti?4» pşe^ramıaa geçjsjş^r. Bunun -veM-
}^ımşiS^^^m. T̂ KPftfe; davası feem^de s%e%4 
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diye kadar beş altı kanun lâyihası hazırlanmış
tır. Bu dâva muhtelif seyir ve istikâmetler ta
kip etmiş olan bir dâvadır. 

Arkadaşlar, memleketimizde Toprak dâvası 
bütün bu seyri takip ettikten sonra lâyiha .üzeri
ne lâyiha hazırlanmıştır. 

Nihayet bu lâyihaların her birisinde nazarı 
itibara alman vakıalar düşünülerek bugünkü 
zihniyetimize ve milletimizin yarınki inkişafına 
ait. tahminlerimize, temayüllerimize uydurul
mak üzere rötuşlar yapılarak hazırlanmış olan 
tasarı huzurunuza getirilmiştir. Keşke bu yalnız 
benim kanunun olsa idi, ben böyle bir şerefe er
miş olmakla ne mazhariyeti! bir fani olurdum. 

Bu kanun için, bu kanun üzerinde çok insan
lar çalışmıştır arkadaşlar ve kanun bu -halde 
Meclise gelebilmiştir. Ben vaktiyle hazırlan
mış olan tasarılardan alman maddeleri şimdi bu 
kanun içinde teker teker Meclisteki arkadaş
larımın huzuruna sunabilirim ve hangi madde
nin nerden alındığını gösterebilirim. 

Arkadaşlar; üzerinde duracağım ikinci mü
him nokta tasarının adapte edildiği meselesi
dir. Maatteessüf bu söylenmiştir.' Şimdi de 
bunu arzedeyim. Eğer bu düşünce çiftçi ocak
ları müessesesi, Hükümetin sevkettiği tasanda 
var diye başka ve hariçten adapte edildiği ileri 
sürülürse veya tahmin edilirse biran için insaf 
ve irfanla düşünülsün. Taklit edildiği söylenen 
memlekette buna benzer kanunun hangi motif
lerle yapıldığı tetkik edilsin. 

Arkadaşlar; o memlekette hâkim olan rejim, 
kendisine yar olsun diye bir aristokrat zümre
sini, hanedan toprak sahiplerini tatmin için ka
nun çıkarıyor, bambaşka niyetlerle. Huzurunu
za gelen kanun lâyihası ise sırtmda bir gömle
ği zor bulunan ve bu benimdir diyecek temelli 
bir şeyi olmıyan Türk köylüsünü toprak sahibi 
yapmak istiyor. (Alkışlar). Bizim kanunumuzun 
kaynakları nerede, bu isnatlar nerede? 

Diğer bir nokta arkadaşlar, bunun üzerhıe 
ben kısaca şunu arzedeyim: O İmparatorluk yı
kıldıktan sonra yeni Devletin kurulmasına ta
kaddüm eden zamanlarda, bu neslin, C. H. F. si- * 
nin ve ona takaddüm eden teşekküllerin ve bil
hassa Büyük Millet Meclisinin yaptığı inkılâp
ların farikası olarak şunu görürüm. Bütün bun
larda; taklit yoktur. Bunlar taklit değildir arka
daşlar; bu memlekette yapılan büyük işlerin he-
p4şi bu milletin zaruretlerinden doğmuştur ve 

— w -
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bizim kuvvetimizde işte buradadır. Bizim mil
letimizin inkişaf kanuniyeti kendi hayatından 
fışkırır. , 

Arkadaşlar; biz başka memleketlerden, biz
den ileri olan memleketlerden metod almazmı-
yız? Alırız, bilgi almazmıyız alırız. 

Amma espiri almayız, asla ruh almayız, yap
tıklarımızın ruhu bizim ruhumuzdur. O ruh dai
ma bizim olur. Onun için sözü uzatmayacağım. 

Arkadaşlar; bütün bunlara karşı şunu diye
bilirim ki, ben nasıl ki, toprağın içerisinden çık
tım ve onun üzerinde isem ve sizler, hepiniz bir
den nasıl bu toprağın insanları iseniz bütün 
iyilikleri eksiklikleri veya noksanları ile huzu

runuza gelen Toprak Kanunu da okadar bizim 
toprağımızın kanunudur, Türktür. {Alkışlar, 
bravo sesleri). 

Şimdi arkadaşlar; Adnan Menderes arkada
şım* biraz sonra üzerinde duracağım, mevzua 
ait olmak üzere, bu memlekette sert vardır de
mek memleketi dünya karşısında ne feci vaziyete 
düşürür buyurdular. İşte buna ait düşüncelerimi 
söylemek isterim. Arkadaşlar^ önce şunu arze-
dseyim ki, biz fenalıkları apaçık söylemek cesa
retini gösteren bir nesiliz. Biz fenalıkları hiçbir 
zaman kapayamayız ve olanı olduğu gibi gör
mek ve göstermek cesaret edişimiz hem işimizi 
kolaylaştırır ve hemde dünya karşısında bize 
şerefli bir mevki temin eder. Tarihten miras al
dığımız bir kötülüğü açığa vurmamak bir kusur 
sayılmaz. Fenalıklar saklanarak kaldırılamaz, 
ve ne kadar saklanmak istense onları dünya gö
rür. Amma, arkadaşlar, Türk zaruretlerinden do
ğan ve tamaiyle Türk olan, bir lâyihaya, hem de 
Büyük Millet Meclisinin müzakeresine aldığı bir 
zamanda bu nazi lâyihasıdır demeyi asla izah 
edemem, ben işte bunu dünya karşısında haki
katen ayıp telâkki ederim, arkadaşım bu hatayı 
işlemiştir, temenni ederimki bir daha bu biçim 
bir hatayı tekrar etmiyecektir. 

Şimdide işletme büyüklükleri meselesine ge
liyorum Kanun müzakere edilirken mütemadi
yen büyük işletme-, küçük işletme mevzuu üze
rinde duruldu. Vaktinizi almamak için kısaca 
arzedeyim. Ziraatte büyük işletmenin, ilimde, ta-
rafdârları olmuştur. Orta işletmeninde ilimde 
birçok taraftarları çıkmıştır. Küçük işletme
yi de zekâsının bütün işiyle mütalaa eden âlim
ler olmuştur. Fakat lehte ve aleyhte söylenen
lerin bephöde bir memlekette, yani bir memle-
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ketin ziraat bünyesinde sadece büyük işİetmei*E 
bulunmalı veya orta işletmeler olmalı, yakutta 
küçük işletmeler kalmalıdır deyemsmjşlerdir. 
Ancak bir memleketin ziraat bünyesinde-sadece 
büyük işletmeler bulunmalıdır diyenler malûm
dur. 

Bu halde memleketin içtimai nizamı büsbütün 
başka mahiyet alır. Yalnız arkadaşlar, her mem*-
leketin işletme bünyesinde türlü boyda olaa 
meler,, büyük, orta, küçük işletmeler, 
nisbetler dahilimde bulunur. Bu nispetler o m«ffî» 
leketin tarihi ve içtimai zaruretlerine göre takar
rür eder* 

îlim şunu tesfeit eder ki, memleketlerim zirai 
bünyesinde bu işletme çeşitlerinden birisi vey* 
öteki dominan (galip) bir vaziyette butaabüar* 
Gene ilim şunu dedi ki, her memleket kendi işlet
me strüktürünü kendi şartlarına, kendi zaruret
lerine ve inkişaf temayüllerine göre tayin etme
ğe yönelir. Bunlar tabiatiyle otomatik olm&fc* 
Buna müdahale edilebilir, kanunlarla bunlara-
inkişaf yönü verilir. îmdi bizim tarikte» devir 
aldığımız bu memlekette köylü memleketi oldu
ğu için bizde de küçük işletme daha doğrusu köy
lü işletmelerinin hâkim olmasa; zaruridir* B« mil
letin inkişaf temayüllerine de uygundur. 

- Şimdi bunu başka sebepleri ve kökleriyle de 
arzedeceğim*: Arkadaşlar, bizim zirai isletme bü&* 
yemizin, vaktiyle Encümende de arzettiğim gi
bi, özü köylü işletaıesidir. Buuun böyie «übattr-
nın da hem sosyal, hem ekonomik faydalan var
dır. Yalnız şunu da ilâve edeyim bu <*rt« işieti*»-
yi büsbütün nefyetmeyor. Amma arkadaşlar w-
ta işletme dâvası Toprak Kanunu vesilesiyle ya
pıldığı gibi üzere toprağa tevzi işisde, müt««M&-
yen orta işletmeyi bir barikat haliöda kanuiitt& 
önüne çıkarmağa da mitsaade edecek bir zarıjB?et 
halinde bulraımayor. 

Arkadaşlar; susu da arbedeyim k^ arazi mülk
leri ile zirai işletmeleri birbirinden tefrik et
mek lâzımdır. Bazı arkadaşlar bu koauda B&1&-
hazalar serddederken bunları birbirme 
dllar. Büyük arazi mülkü olur, fakat; 
me şeklinde kullanılır. Netekim 
zı orta ve büyük araziler bu durumdadır. £ a « 
arkatteslafmıa orta işletme diye üzerinde- durdu** 
lan aslında orta arazi mülküdür, orta işletiöe 
değildir. Bunlar işletme hususunda parça par
çadır arkadaşlar. Bu durumdaki araaiyi m a fy 
letmedir diye müdafaa edemeyiz. Bu hu*uat* &&# 
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hükümler vermek için işletme ile arazi mülkünü 
biribirinden tefrik etmek lâzımdır. Onun için 
bendeniz evvelâ bu husustaki düşünüşümü ortaya 
kovmak zorundayım. Bu vesile ile şunu arzede
yim ki, arkadaşlar, insanlığın tarihi inkişaf seyri 
tetkik edilecek olursa görülür, bazı yerlerdeki 
istisnalardan sarfınazar, milletlerde duraksız, 
arazi mülklerinde bir bölünüşüne doğru gidiş 
vardır. Çünkü arkadaşlar, ziraat işi) milletin 
iaşesi işidir, bu iş asla diğer sanatlara benzemez. 
Nüfus üredikçe iaşe mekânı daralır ve arazi 
mülkleri bölünür. îşte cihandaki tandas böyle
dir. Şimdi Türkiye'deki duruma geliyorum. 

Bizde işletme istatistiklerinde köylü işletme
leri galip görünür amma işletme adedi olarak gör
düğümüz bu kemmiyetin hepsinin de toprak sa
hibi olan köylüler olduğu sanılmamalıdır. Ar
kadaşlar, ortakçılar başkalarının arazisinde çalış
tıkları halde bu istatistiklerin içine müstakil 
köylü işletmesi olarak girmişlerdir. Onun için 
işletme istatistiklerini tetkik ederken memleketi
mizde köylü işletmelerinin galip bulunduğu gö
rürüz, Fakat buna bakarak bizde en çok köylü 
işletmeleri vardır derken asla bunların hepsinin 
de tamamiyle bu işletmelerin sahibi olduklarını, 
bu köylülerin kendi toprakları üstünde çalıştık
larını sanmamak lâzımdır. Çünki köylü işlet
mesi dendiği zamanda bu istatistikler mülkiyet 
hususiyetini ve işlenen toprağın aidiyet bakımın
dan mülkiyetini aramamaktadır. Buna göre de 
memleketimizde köylülerin işledikleri topraklara 
sahip olmaları dâvası vardır, ikincisi, ve buna 
karşılık, memlekette bir çok boş arazi vardır, 
Devletin boş arazisi çoktur denildi. Hakikaten 
memlekette boş arazi vardır iddiası bize tam . 
vakayı yakaladığımız kanaatini vermemektedir.. 
Zira işin içine giripte bu boş arazi üzerinde iş 
yapmak istediğimiz zamanda her yerde karşımı
za bir. ferman çıkar arkadaşlar. Bu kanun çık
sın,, ve biz operasyon yapmaya başlayalım, göre
ceksiniz, bizim sahipsiz dediğimiz arazinin hep
sinin de türlü sahipleri çıkacaktır. Belki, mu
arız arkadaşlarım, henüz daha buna ait istatis
tik rakamları belli değildir diyeceklerdir. Fa
kat biz bu vakayı hayatımızda amelî olarak mü
şahede ediyoruz ve aklımızla bu hükme varıyo
ruz. Buna göre de başkalarının toprakları üze
rinde çalışanları boş topraklarla topraklandıra-
mıybruz. Bunlar boş toprakları bulunduğu yer-
$e değildir. 
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I Şu üzerinde çok durulan orta işletmelere ge

lince: Arkadaşlar bu memlekette, bizim burada 
konuşurken bazı arkadaşlarımızın bahsettikleri 
iki bin, üç bin, beş bin dönümlük, hakikaten ku
rulmuş işletme denebilecek kaç işletme vardır? 
Bunlar arasına ortakçılıkla işletilenleri alamayız, 
bütün işletme olarak bunlar mahduttur. Arka
daşlar, buna rağmen bir, çok arkadaşlar tekrar 
memleket istihsaline orta işletmelerin büyük kıy
metler kattığını ileri sürdüler, bunlar parçala-

! nırsa memleket istihsali baltalanır, dediler. 
I Açık olarak arzedeyim arkadaşlar, Türkiyenin 

ziraî istihsalinin büyük yekûnu köylü ziraatin-
ı den elde ettiği mahsuldür. Bunun her zaman 

anketle, istatiktikle ispat edebilirim. Bunun ya-
nında orta ve büyük işletme dediğimiz işletmele-

| rin bu memleket istihsalinde kazandırdıkları 
I miktar henüz bizi Öğündürecek derecede değil

dir. Aksini iddia edenler, ortakçılıkla köylü
ler tarafından işlenen orta arazi mülklerinin is
tihsallerini de orta işletmeler hesabına geçiri-
yorlarsa o başka 1 Amma bunlar orta işletme de • 
ğildir. Bizim memleketimizin, hem iaşesinde, 
hem de ayni zamanda ihracatında rol oynayan 
köylü işletmeleridir. 

Arkadaşlar; bu hakikati istersek ve yer yer 
araştırarak her zaman ortaya koyabiliriz. Ben, 
size şunu hatırlatayım: Üç yıl evvel iaşe sıkın
tısı çektiğimiz zaman nereye baş vurduk. Eğer 
söylendiği gibi büyük ve orta işletmeler memle-
kettte ziraî istihsalin büyük bir yekûnunu mey-" 
dana getirselerdi, Devletçe iaşe işimiz ne kadar 
kolaylaşırdı. İhtiyacımızı onlardan toplayıve-
rirdik. Fakat biz, köy köy dolaştık arkadaşlar, 
ordunun ve milletin iaşesini sağlamak için orta 
işletmelerin verebildiğini biliyoruz, işte hakikat 
bu merkezdedir. Yaşadığımız yakın hâdise böy
le olunca Türkiyede realite orta işletmeler ziraî 
istihsalin büyük hacmini yapıyor, şeklînde ̂ de
ğildir. Bu, bizim realitemizdir ve bendeniz Ta
rım Bakanınız olarak başka türlüsünü kabul ede
mem; 

Orta işletme üzerine konuşan arkadaşlarım, 
orta araziyi, yani sadece mülk vüsatini eğer 
orta işletme addediyorlarsa bunlar işletme değil
dir ve bu kanunun espirisi dâhilinde bu çeşit or-

. ta işletme mevcut değildir. Memleketimizde ha
kikaten üç bin dönüm, beş biri dönüm, on bin 
dönüm arazisi olan vardır. Fakat dediğim gibi 

I bunların çoğunun arazisi parça parça ortakçılara 
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Verilmiş vaziyettedir ve bunun için köylerimizin 
bir kısmı az topraklı ve topraksızdır. Bunun 
böyle oluşu da esas itibariyle tarihidir. Tarihten 
devir aldığımız bu vakaa sürüp gitmektedir. Bu
nu ben, inanarak ve müşahadelerimle tesbit et
miş olarak sizlere arzediyorum. Bunun böyle 
sürüp gitmesinin sebebi de ortakçılık sistemidir. 
Eğer ortakçılık sistemi, bizde tarihten devraldı
ğımız gibi sürüp gelmeseydi bu mülk sahipleri, 
mülklerini bizzat işletmek mecburiyetinde kal
salardı çoktan bu topraklar onların ellerinden çı
kacaktı yahutta hakiki işletmeler bizde de kurul
muş olacaktı, amma ortakçılık sistemi yerleş
miş ve bize kolay gelen bir usûldür, onun için 
devam edip gidiyor. Şimdi bizdeki bu ortakçılık 
sisteminin mahzurlarını arzedeeeğim arkadaşlar; 
bununla da Toprak Kanununun 17 nci maddesi
nin sebelerini açıklamış olacağım. Yalnız ondan 
evvel 17 nci madde vesilesiyle ele alman orta iş
letme üzerinde durayım. Hakikaten memleket 
ekonomisi için muayyen nispette orta işletmenin 
bulunması yerindedir. Bu mütalâayı dikkatle 
dinler ve üzerinde dururum. Fakat bütün bir 
memleket ziraatını orta işletme dâvası üzerinde 
teksif ettiğimiz zaman ben asla beraber olamam. 
Hele bu köylüyü topraklandırmamak bahasına 
olursa. Dikkat buyurduysanız bazı arkadaşla
rım köylüyü topraklandırma içinde hep bunu 
ileri sürdüler, ve Toprak Kanunundaki mülk, 
sahibine bırakılan asgarî rakamı ele alarak mem
lekette orta işletme kalmıyor diye mülâhazalar 
serdettiler. 

Arkadaşlar; toprak tevziinde gözetilen nis
petler ele alınırsa bu mülâhazaların yersizliği 
anlaşılır. Çünkü her yerde verilecek toprak elli 
dönüm değildir. Beş yüz dönüme kadar toprak 
verilecek yerler vardır. Biliyorsunuz ki, memle
ketimizde öyle yerler vardırki yirmi beş dö
nümü bahçe yaptığımız zaman bir aileyi gül gi
bi geçindirir. Binaenaleyh bu elli dönüm 17 nci 
maddeye göre istimlâk edilecek arazide mülk 
sahibine bırakılacak asgarî had olarak konmuş
tur ve bunun tatbikattaki yeri gayet az olacak
tır. Madde bu kadar sarih olduğu halde orta 
işletmeyi öne süren arkadaşlarım mütemadi
yen bütün arazi mülkleri elli dönüme inecek de
mişlerdir. Bir dâva Büyük Millet Meclisinin 
huzurunda konuşulurken daima böyle asgarî ra
kamlarla, ve ifratlarla ortaya konmaz. Bu usu
le de uygun değildir. Hakikati arzedeyim ar-

1946 ö : l 
kadaşlar, memleketin istihsal bünyesi, iklim 
şartları itibariyle öyle yerler vardırki, oralarda 
bir çiftçi ailesinin geçimi için dört yüz dönüm 
arazi verilmesi lâzımdır. 17 nci maddeye göre 
buralarda istimlâk edilen arazi sahibine bunun 
üç katı yani bin iki yül* dönüm verilecektir. 
Yine öyle yerler vardırki, bir aileye üç yüz dö
nüm arazi verilecektir, mülk sahibine dokuz yüz 
dönüm kalacaktır. Yine bazı yerlerde bu mik
tar beş yüz dönüme kadar çıkacaktır ki, arazi 
sahibine kalacak arazi bin beş yüz dönüm eder. 
Kanundaki kriteryum budur. Şimdi jou orta iş
letme ortadan kalkıyor demek midir? 

Bunun böyle canlandırdıktan sonra da içi
mizde bir müphemiyet olmasın diye arzediyo
rum, halâ orta işletmeler elli dönümlük işlet
meler haline iblâğ ediliyor diye iddia varit ol
duğu zaman, bence başka türlü mülâhazalar ser-
detmek icapedecektir. O da şudur Orta işlet
meleri korumak için köylüye toprak vermemek 
lâzımdır. Arkadaşlarımın noktai nazarları muh
teremdir, fakat bunu başka türlü anlamak 
mümkün değildir, orta işletmeler bahsinde ob
jektif olmak mecburiyetindeyiz. Bazı arkadaş
larım memlekette kurulu düzen bozulmasın bu
yurdular. Bunun için de orta araziye dokunma
mak gerektir. 

Bilhassa bu mülâhazada bulunan arkadaşın 
adını zikredeyim, E^ûı SazaK arkadaşımız; bu 
arkadaş Topra* Kaı unu hakkında hüküm veriı 
ken bu kanan mevcut düzeni de bozacakta' de
diler. Nedir mevcut düzen arkadaşlar bilir mi
siniz? Ortakçılık sizlere bu düzeni ben anlatayım 
müsaadenizle hem de çırılçıplak. Arkadaşlar, 
memleketimizde ortakçılığın türlü tipleri olmak
la beraber, şartları yerine göre tenevvü etmekle 
beraber bu geniş memleket içinde her çeşidi
nin de umumî karakteri ekonomik bir istismar 
sistemi olmasıdır. Bizdeki ortakçılık işte budur 
ve göze çarpan düzen de başka düzen değildir. 
Bu acı da olsa apaçık söyliyelim. Arkadaşlar 
ortakçılık sistemi niçin iyi değildir. Bu sistemde, 
teknik bakmamdan toprak iyi bakım görmez. Or
takçı toprak sahibi olmadığı için toprağı imar 
için çalışmaz, sulamak için hendek açmaz, top
rağı iyi işlemez, fundasını çıkarmak, taşını ayık
lamaz ve o der ki, bir gün bu malı sahibi ben
den alıp başkasına verecektir. Neye zahmet çe
keyim. Bunu inkâr edebilir miyiz arkadaşlar. 
Bu tarzda kullanılan toprağı verimlendirmek 
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ftıtimküû müdür? Bu sistemin, büküm sürdüğü 
yerde ziraatı teknik bakımından bir adım ileriye 
götürmeğe imkân var mıdır? Yoktur arkadaşlar. 
ikincisi, hiçbir kimseye tariz yapmadan, olduğu 
gibi söylüyorum. Öteyandan arazi sahibi de köy-
Hi ne istihsal ederse o Kadarla iktifa eder. Çün
kü 'onun toprakla ilgisi çok zaman malik olmada 
kalır. Başka yerden de kazancı vardır. Köylü
nün. istihsalinden, eline ne geçerse kâr sayar. 

Bu sistem işletmede arazi sahibi toprağa ze
kâmı sarfedeyim, biraz ben de emek çekeyim, 
sermaye vereyim, demez. Onun bu işde katlan
dığı muayyen nispetler dahilindedir. Ben bu yur
du bucak bucak gezerken bilhassa, son yedi se 
kiz yıl için bu nevi işletmeler içinde dolaştım, ar
şedeyim. Arazi sjahibi ile konuştum, ortakçı 
köylüsü için bana bağışlayın, kelimeleri olduğu 
gibi kullanacağım, »tohum veririm çalar, hayvan 
veririm bacağını kırar satar, saban veririm 
kirar», hakikat budur. Köylü ile konuşuyorum, 

«vaziyetiniz iyidir, size toprak veriliyor, tohumluk 
veriliyor, işiniz yolunda» diyorum, öyledir. «Bun
dan beş yıl evvel aldığım hayvanın bedelini hem 
para veriyorum, hâlâ ödeyemiyorum». Bunları, 
btl şekil şekil, çeşit çeşit kötülükleri ortakçılardan 
Vtâ arazi sahiplerinden her yerde dinliyebilirsiniz. 

Murabahanın köylünün . kucağına çörekle
r i biraz da bu ortakçılık yolu ile olmaktadır. 
Söhra arkadaşla!4; ortakçılık münasebetlerinde 
taraflar hakikaten oyun ederler birbirlerine. Bu 
sistemde inal sahibi mülkünü iyice ve işiyle be-
ttiflisemez. Toprağı işliyenler de ona sahip değil
dir* Bîl nevi bir işletme münasebetiyle arkadaş
lar vatandaşlar birbirleriyle yekparçadır. Bizim 
nö^ımiz bunu hoş görmiyeeektir. Sonra arkadaş
lar iatemleketimizde bu milletimizin bir şerefi
dir. $ervaj Hukuk müessesemize geçmedi amma 
memîeket zayıf düştükten sonra iş bu anlattığım 
bale geldi. Arkadaşlar Ege mıntakasından tu-
tunuzy Van'a kadar bütün memlekette derece de
rce» bu işletme sisteminin istismar şekillerini gö
recesiniz. Bu sistem iki tarafı da tembelleştir
mektedir. Müsaade ediniz. Bu vesile ile, bir de
fe Bi Mi Meclisine bizdeki ortakçılık sistemi hak-
kindaki düşüncemi söyliyeyinı. 

Bizdeki ortakçılık Türk çiftçiliğinin kanseri
dir arkadaşlar (Bravo sesleri). 

Eğer biz, bû tarihten miras aldığımız işlet> 
03*0 sistemini tasfiye etmiyeeek olursak teknik ve 
ekonomik alacağımız bütün tedbirler emin olu-
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nuz ki, çiftçiyi kalkındırmakta birçok haiİeİerİe 
karşılaşacaktır. 

Bazı arkadaşlar; bizde servaj yoktur dediler. 
Evet bizde servaj kelimesi yoktur, bende bunu 
kullanmıyorum. Fakat arzettiğiîn şekiller vardır 
ve bunlar,realitedir, yok diyorlar, yok demek
le realite yok olur mu? 

Ben eskiden de Tarım Bakanlığım zamanında 
da gezdiğim yerlerde çiftlik köyleri gördüm. Bu 
köylerde aileler oturmaktadırlar. 30 hane, 40 ha
ne, 50 hane, 60 hanelik köyler. Bunlar yıl-
lardanberi işledikleri topraklara sahip ola
mamanın ıstırabı ile bu toprak ile boğuşa boğUşa 
göçüp gitmektedirler. Arkadaşlar. Bu vardır. 
Söyliyeyim .size.. 

Denizli'de vardır, Antalya'da vardır, Muğ
la'da vardır. Sırayla şarka doğru, daha çok sa
yabilirim. Memleketin büyük bir kısmında bu 
vakıa böyledir. Bunu olduğu gibi görmemezlimiz 
ne bizim cesaretimizi tüketir ne de meziyetimizi 
azaltır. Asıl mühim olan bunun üzerine el koy
mak ve bunu bu Toprak Kanunuyla en iyi şekil
de tasfiye etmektir. 

işte arkadaşlar bizim bu 17 nci madde dediği
miz madde asıl bu şeylerin tasfiye edilmesini te
min eden maddelerden birisidir. Bu kanunla ger
çek yapacak madde budur. Bunu tatbik ettiği
miz zaman bugün bize tariz eden arkadaşlarımız 
dahi, eminim, allah razı olsun diyeceklerdir. Bu 
memlekette bu iş yapıldığı gün hayatımız da 
değişecektir. 

Bir arkadaşımızın zannettiği gibi bu kanun 
sadece iktisadi ve teknik bir kanun değil taaıa-
miyle reel, hayatımızı değiştirecek bir inkilâp 
kanunudur. Benim bukanun hakkındaki telâk
kim budur. 

Çünki bu topraklar üzerinde, kendilerine 
toprak verdiğimiz adamların,' aileleriyle birlikte 
toprağı mülk edinip üzerinde işletme kurmaları 
ve buna sahip olmaları bize hem içtimai hem 
iktisadi bakımdan bir çok şeyleri birden kazan
dırmış olacaktır. Arkadaşlar* milletler, serpilip 
gelişmekte olan milletler, mutlaka köylü taba
kasını geniş ölçüde tutanak mecburiyetindedir. 
Biliyorsunuz nüfus köylerde bilhassa bizim 
köylerimizde şehirlerden daha çabuk ürer. Bizim 
milletimizin üremesi müstakil köylü ailifcsrüıin 
yurt üzerinde adedlerinin artmasına bağiidtr. 
Binaenaleyh milletütttizin âtisi bakanından bu* 
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nün yaplmasında ben vicdanen zaruret görmek-
teyiin. Terilen toprakları alanlar bırakıp gider
ler şeklinde söyliyenler oldu. Devlet yardrmma 
ve Devletin istemesine rağmen toprak almıya-
eöklardır diyen arkadaşlar bulundu. Bunlar hep 
orta araziye dokunulmasını istemeyenlerdi. Bun
lara sözüm; alamazlarsa mesele yoktur. Orta 
işletmeler korkmamalıdır. İstemezlerse mesele 
yoktur. Zarla toprak verilmiyecektir. Amma biz
den toprak isteyenlere biz memleketin her bu-
eağmda rastiıyoruz. 

Sonra arkadaşlarımın bazıları bazı mukayese
ler yaptılar. Bir dönüm arazi şu kadar gelir 
getirir, halbuki köylü orta işletmede işçi olarak 
çalıştığı zaman ayda şu kadar para alır dediler. 
Bu ne kadar ekonomik bir hesaptır. Bence orta 
işletmeye işçi olarak bağlı olan bir adamm yıl
lık geliri bin lirayı bulsa ve onun kendi toprağı 
üzerinde müstakil çalıştığı zaman yılda kazancı. 
5Ö0 liradan ibaret kalsa dahi millet ve memleket 
için köylünün kendi toprağı üzerinde çalışması 
daha iyidir. Eğer arkadaşlar çiftçi işçiler haki
katen bin lira kaaancı çok görür de Devlet top
rak vereceğim dediği zaman almazlarsa gene 
mesele yoktur, korkumuz yoktur. Bu kanunun 
hiç bir noktasında, vatandaşı toprak almaya zor
layan hiç bir hüküm yoktur. Kaldı ki toprak 
verileceklerin hakikaten toprak sahibi olup o 
toprağı hem millî iktisat menfaatlerine iyi kul
lanmaları, hem de kendilerinin refahlarını, ma
işetlerini ayarlıyabilmeleri için ayrıca da bazı 
evsaf ve meziyetlere sahip olmaları şart koşul
muştur. Bu iş gelişigüzel yapılmıyacaktır. Bir 
de orta işletmelere işçi lâzım, işçisiz ziraat 
olur mu buyuruluyor. Bu şu demektir : Orta 
işletmeyi devam ettirmek için toprak isteyen 
vatandaşlara toprak vermiyelim. Buna karşı 
benim sualim şu alacaktır : Toprak dağıtılmasın 
çünkü orta mülklerin işçileri elden gidiyor, pek 
iyi amma, öyle vatandaşlarımız vardır ki top
rak, toprak diye bağırıyorlar ve bunlar alacak
ları toprak üzerinde çoluk çocuğu ile çalışarak 
müstakil bir varlık olmak istiyorlar. Bunlar 
arta işletmeyi iBe devam ettireceğiz, sizler mülk-
süzr ıâü kaim diyelim arfeadaşlar. Hiç birimiz 
bunu diyemeyiz. 

Sonra arkadaşlar, büyük kültürlerin fışkı-
rıp yükselmesi esas itibariyle toprakta yaşayan 
ve toprakla boğuşan, insanların çokluğuna bağ
lıdır. Bdz bu saftaki insanların hayatını güm-
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rahlaştifmak ve zenginleştirmek mecburiyetin
deyiz. Arkadaşlar, ben bu küçük ve orta işlet
me işini tavzih ederken sizi fazla rahatsız etme
mek için teknik mukayeseler yapmadım. Dâva
nın yalnız özünü söyleyip geçtim, tzin verin de 
arkadaşlar,; sözlerime şunları da katayım: Eğer 
Demokrasi yalnız usullerde ve şekillerde aranmı
yorsa arkadaşlar, Demokrasiyi Türk: milletinin 
hayatinin içine" yerleştirmiş görmek istiyorsak, bu 
memleketin içerisinde minderini, yorganını eşe
ğinin sırtına sararak çölûgu çögucu île işleye
cek toprak aramaya çıkan" vatandaşların azalma
sını, hâttâ büsbütün ortadan kalmasını temin 
etmek lâzımdır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Benim anladığım hakikî Demokrasi, maişe
tini çöluğu ile çocuğu ile başkasına bağlanmadan 
kendi toprağından çıkaran köylü ailelerinin bu 
memlekette çoğalmasında aranmalıdır. 

işte Demokrasi asıl o zaman, asıl hayatımı
zın içerisine temelli olarak yerleşmiş olur. Yok
sa Demokrasi usullerde ve şekillerde değildir. 

Nihayet arkadaşlar, mademki Büyük Mec
lis Toprak Kanununu bu kadar dikkatle incele
mektedir, ben de sizlere şunu da arzedeyim : 

; Bu memlekette köylerde yani bizim milletimizin 
kalabalığının oturduğu yerlerde böyle yuva> yu
va ve yumak yumak köksüz, yersiz-kimselerin 
bulunmasını ben gelecek zamanlar için tehlike
li görürüm. Bu bakımdan da Toprak Kanunu
nun millî dâvalardan diğer birisini daha halle
deceğine inanıyorum. Bu kadar uzak bir istik
bale bakan bu kanunun bazı işletme bünyelerin
de yapacağı operasyonu bu millet bir feda
kârlık olsa da ona seve seve katlanacaktır. 

Sonra, bazı arkadaşlar arazi sahiplerinin el
lerinden. mülkü almıyor diyorlar. Bunların 
karşısında acaba, hakikaten gasıp mı yapıyoruz 
diye benim bile içime vehim geliyor. Biz ara
ziyi yaptığınız kanunla alacağız. Koyduğunuz 
usulle, bedelle alıyoruz. Başka memleketlerde 
bu reformlar bu kadar selâmetle yapılamadı. 
Onun için işde ne kadar yorulsak az bulurum, 
ben bu bakımdan huzur içindeyim. 

Hikmet Bayur arkadaşımızın sualine gele
lim; arkadaşımız neden yalnız toprak için re
form yapılıyor, acaba bu başka servetler için 
de mevzuübahis olmaz mı dediler veyahut bazı 
vatandaşların böyle düşünebileceğine işaret et
tiler. Arkadaşlar, Hikmet Bayur arkadaşmtö! 
tarihçidir ye bir iHm adamıdır. Şimdi beö soy-

— İ 0 S _ 
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leyince hatırlryacaklar, arzedeyim: Arkadaşlar, 
toprak, milletlerin tarihinde eskidenleri mü
him yer işgal eder ve Devlet idareleri ne şekil
de olursa olsun eskidenberi toprak üzerinde 
operasyonlar yapılmıştır. Hem de aynı şeyin 
başka servetlere teşmili gözetilmeksizin. Son 
asırlar içerisinde dahi başka mevzulara geçil-
meksizin sadece toprak üzerinde reformlar ya
pılmıştır ve daima bu münferit bir iş olarak ele 
alınmıştır. Receb Peker'in de işaret ettiği gibi 
toprak; hava gibi, su gibi milletin müşterek ha
yatı üzerinde müessirdir, O diğer servetlerden 
ayrıdır. Onun için mademki toprakta bir nevi 
paylaşma yapıyoruz, aynı şey dolaşa dolaşa 
diğer servetlere de gidebilir mi? Yabancı ide
olojilerden sıçrama mı var? gibi bir his içimize 
gelmesin. Neden? Hepiniz bileceksiniz, arka
daşlar; ben sadece hatırlatayım. 

Toprak, milletin topyekûn iaşesinin kaynak
larını teşkil eder. Toprak, milletin topyekûn va
tan dediği sahadır. 

O, milletin topyekûn elbirliği ettiği zaman, 
genişletileb'ilir, yoksa ona bir karış birşey ilâve 
edilemez. Toprak tahrip edilemez, sırta almıp 
başka yere götürülemez. 

Bu hususiyetleri olduğu içindir ki en eski 
zamanlardanberi milletler toprak hakkında hu
kuk müesseselerinde daima istisnai muameleler 
yapmışlardır ve Devletler zaman zaman buna ait 
haklara müdahale etmişlerdir. 

Arkadaşım müsterih olsunlar, bu reform 
toprağa mahsustur, diğerlerine sirayet ediyor 
mu? diye düşünmesin. Birçok Demokrat mil
letler bu reformu yapmışlar. Biz de bugün mem
leketimizin gerçeklerine uyarak bunu en doğru 
bir şekilde halletme yolunun başına gelmiş bu
lunuyoruz. 

Arkadaşlar; Komisyon mesaisine ait muhte
rem Reisimiz Rahmi Köken maruzatta bulundu. 
Üç ay çalışıldı, hem de didinerek çalışıldı , iyi 
bir neticeye varmak için ben buna ait sözleri
me birşey katacak değilim. Yalnız bir ifadede 
bulundular. Kanun Hükümetten eksik gelmiş
tir, dediler ve misal olarak teşkilâta ait hüküm
ler yoktu ilâve ettik, finansman kısmı yoktu, 
ilâve ettik, buyurdular. Yok arkadaşlar, öyle 
değil. Burada bir iki noktayı unuttular, ben 
açrklıyayım: 

Kanun Hükümetten sevkediürken reforma 
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ait ana hükümleri ihtiva eden bir tasarı ola
rak hazırlanmıştı ve bir sistem halinde sevke-
dilmişti. Teşkilât Kanunu ayrı bir lâyiha ola
rak düşünüldü. Daha o zamanda tasarı hazırdı, 
şimdi de elimizde lâyiha hazır bulunuyor. Bu 
kanunun alacağı şekle göre birkaç gün içinde 
Büyük Millet Meclisine sevkedilecektir. Teşki
lât eksikti buyurdular, onun için arzediyorum. 

Finansman için de Hükümet ayrı bir lâyi
ha düşünmüştü. Fakat Encümen, arkalaşlarım 
bu kanun bünyesi içinde malî hükümleri füz-
yone edelim dediler. Hükümet bunu uygun 
gördü ve malî hükümleri de verdi, yoksa kanu
nun bu kısmı da önceden düşünülmemiş değil
dir. 

Gelelim 17 madde unsurlarının tahliline : 
(Kâfi sesleri, şiddetli alkışlar). 

BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (izmir) — 
Arkadaşlar; üstünde konuştuğumuz Toprak Ka
nunu tasarısı esaslı bir inkilâp kanunudur. Bi
zim dünya ölçüsünde yapılmış olan büyük inki-
lâplarımızdan birini daha yapacak olan bir ka
nundur. Böyle bir kanunun münakaşasız, gürül
tüsüz, patırtısız çıkmıyacağına daha evvelden 
kani bulunuyordum. Hattâ daha şimdiden kana
atim odur ki, tatbikatında da bir çok zorluklarla 
şikâyetlerle karşı karşıya kalacağız, bir çok gü
rültü ve patırtı olacaktır. Fakat iktidar mev
kiinde tuttuğumuz Hükümet bütün bu zorluk
ları yenebileceği kanaatindedir ve bütün bu 
zorlukları yendikten sonra memlekete toprak re
formu yüzünden gelecek iyiliklerin süratle te
minine çalışacaktır. (Bravo sesleri). 

Adnan arkadaşımız tarafından okunan uzun 
nutukta bazı kusurlar açık ve kısa cümle ile or
taya dökülüyor. Onun ya'zdığına ve okuduğuna 
göre haftadan haftaya kanaat değiştiren Hükü
met kezalik söz verdiği halde sözünü tutmryan 
Başbakan nihayet anlayamadığı bir şekilde ne
reden çıktığı belli olmıyan ve 300 küsur arka
daşın adını taşıyan bir takrir). 

. Arkadaşlar; Cumhuriyetle beraber denilebilir 
ki bizde köylüyü toprak sahibi yapma hareket
leri başlamıştır. Geçen her yıl, değişen her Hü-
met tebeddül eden her bakan bu fikrin arkasın
da koşmuş, daireden daireye muhabereler yapıl
mış, içtimalar yapılmış, kararlar almmış ve 
hattâ bu alman kararlar neticesinde bir kanuri 
tasarısı Meclise kadar getirilmiştir. Her Devlet 
adammm nutkunda sık sık yer alan bu ıslahatı 
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biran e^ej. başarabilmek r için ve bunu başarır
ken mümkün olduğu kadar az hattâ yap
mak, için bir taraftan bu .mesai devam 
etmekle beraber,; diğer taraftan Milleter 
Cemiyeti mesai bürosundan bize toprak re
formu.yapmış memleketler hakkında-bir rapor* 
verebilir misiniz sualini- sorduk.., Cemiyet çalış
tı, 13 memlekette -yapjlmış «olan, ıslahatı söyle
di. Bu .ıslahatta yapılan fenalıkları, elde edilen 
iyililerini birer birer göstererek: çalışmalarımızı 
haylıca kolaylaştırdı. Tarım Bakanlığınızın sı
kı bir surette son zamanlarda çalışmakta, olduğu 
bu mevzu bu raporla beraber birleşerek ka
nun tasarısı haline gelmeye başladı. Diğer ta
raftan bu rapor olduğu gibi tercüme edilerek ba
sıldı ve bütutn milletvekili arkadaşlara dağıtıldı. 
Bundan maada ayrıca komisyonda toplanan ar
kadaşlara. da: verildi. Çünkü öyle arzu ediliyor
du ki, bu kanunuda mümkün olduğu kadar az 
hata. yapalmı ve mümkün olduğu kadar çok iyi
lik getirecek şekilde bir kanun tasarısı tertip 
edelim. Nihayet Hükümet tarafından hazırlanan 
taşan püyük Meclise sunuldu. O vakte kadar 
bir türlü çıkamiyan bu kanun tasarısını hiç ol
mazsa bu. şene artık vait halinden çıkararak ka
ti ,bir kajıun olarak-ve bir vedia halinde köylüye 

. görürebilmçk imkân ve çarelerini hep beraber 
aradık. İntihap edilen komisyon arkadaşları da 
bizim bu fikrimize iltihak ettiler ve geceli gün
düzlü ü,Ç ayı mütecaviz ^celif bir çalışmada bu
lundular. Bu sıkı çalışma esnasında pek tabii 
olarak Tarım Bakanı ile sık sık fikir ayrılığı ha
linde faldılar. 

rr Arkadaşlar; daha o zaman en geniş * hürri
yetle başlıyan bu müzakerenin başka türlü iler
lemesine imkân yoktu. 

Ben arkadaşımdan rica ettim. Mâkul buldu
ğun ve memleketin hayrma olduğunda ittifak bu
lunan teklifleri kabul edeceksin. Hükümet na
mına salâhiyet veriyorum. Şayet şahsi olarak 
kanı t ına göre tatbiki müşkül vaziyetlerle kar-
şıkarsıya .gelirsen bunları da kaydı ihtirazı ile 
kabul.eder, geçersin dedim. Bu tedkikat uzun 
sürmekle beraber yavaş yavaş nihayetine yaklaş
mağa, başladı ve arkadaşım vaziyetten beni ha-
beyijar etti. * öğrendim ki komisyonla arkadaşım 
arışında epeyce farklar mevcutur ve kanunun 
ikinci tetkikinin son maddesine varılmış bir vazi
yette, müsadereler devam ediyor; arkadaşımla 
konuştuktan ve mevcut mahzurları mümkün 

3.194$ O : 2 
i mertehe bertaraf edici bir madde tesbit ettikten 

sonra komisyonun başkanınızı dinlemesi için ora
ya gittim. Oraya varır varmaz arkadaşlardan, 
bu bitmek üzere bulunan ve bitmesi için bir so
nuncu maddesi kalaa,bu kanunun görüşülmesi 

) sırasında heni de dinlemelerini "rica ettim. Bir 
çok arkadaşlar memnuniyetle beni dinliyecekle-
rini söylediler. Fakat Adnan Menderes arkada
şımız evvelâ usule uygun olmadığından tuttura
rak sonra da Başbakanın konuşmaya hakkı ol
madığını, ileri sürerek mütemadiyen itirazlarda 
bulundular... Komisyon bu hareket tarzmı hay
retle karşıladı. Fakat arkadaşımız bu iddiaları
nı biraz daha ileri götürerek Başbakan Hükümet 
namına konuşur, Hükümet namına konuşması 
için elinde imzalı vesika olmalı dediler, (Gülüş
meler). Ben de bunu sizde hasrl olan tebessümle 
karşıladım ve kendisinin komisyon âzası srfatiyle 
bir vesika taşıyıp taşımadığını sormak isteme
dim, T - " . . . : . . 

O inat etti, dedi ki: Bundan evvel Tarım Ba
kanı Hükümet namına söz söylemiştir, Tasarıda 
mevcut olmryaiL bir sözdür. Onun Hükümet na- ' 
mma söyliyebümesiiçin bir vesika ile gelmesi 
lâzımgeHr. Bununla daiahnadı, «. filvaki Tarım 
Bakanına bu kanun "için müsaade ettik, fakat 
bu müsaademiz bir şartla verilmiş bir müsaade 
idi. Tarım bakanı bize bir gün sonra yazılı ve
sikayı getirecekti » dedi. Arkadaşların hepsi 
tuğyan ettiler, böyle bir karark yoktur dediler, 
olmayan .kararlardan, bahsediyorsunuz-, dediler 
ve nihayet. Başbakanlarım 'ümit ettiğim veçhile 

j dinlemek kararma vardılar. Arkadaşlar huzu
runuzda uzun dâvaların, teknik parçaları üze
rinde uzun uzadıya dolaşmaktansa. kanunumuzu 
hakikaten Toprak Kanunu haline getirecek olan 

•küçük bir madde ile dâvanın halledümesi daha 
muvafık olaeagı mütalâasında bulundum ve ken
dilerine dedim ki,. arkadaşlar, l>en Toprak üstün
de çalışan çiftçilere topraklan yoksa veya top
raklan azsa toprak yermek istiyorum. O top- • 
rak, ister özel kişilerin olsun, ister Devletin ol
sun, isterse Evkafın olsun, bunda mutabık mı
yız. Hakikaten huzurunuzda sevinçle kaydede
yim ki> büyük .bir müşkülâta mâruz, kılmaksızın 
arkadaşlarla, arkadaşlık ahengi ile bu noktada 
mutabık olduğumuz anlaşıldı. Ondan sonra ba
na sordular; ameleye toprak vermek istiyor mu-

I sunuz?. Ben de çiftçi denildiği zaman amele ay-
ndır kanaati mevcut değildi. Çiftiçi kelimesi-
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nin içinde ameleyi de gördüğümü ilâve etmekle 
beraber, şayet bu amele geçici ameleler ise o ci
varda oturmıyorlarsa bunlarm hariç tutulması 
teklifine memnuniyetle dedim. Bu esaslar üze
rinde komisyonla mutabık kaldık. Komisyon 
seçtiği tâli komisyonlar 17 nci maddenin şu şek
li alması şartiyle yazılmasını kararlaştırdı. 0-
rada arkadaşlarla beraber çalıştım. Değişen şey 
şudur: 

1. — Bir adamm ne kadar toprağı olursa ol
sun, o adamın toprağını alabileceğiz, topraksız
lara vereceğiz. Ancak ona bırakacağımız top
rak köylülerin aldığının üç misli olacaktır. 

2. — Alman topraklara ençok iki misli bedel 
verileceği kabul edilmişti, ben üç misli verilme
sine razı oldum. 

3. —Amele meselesinde, eğer daimî surette 
çalışan amele ise, orada yerleşmiş amele 
ise maalmemnuniye, bunların da toprak alma
ları lâzımgelir kanaatini edindik. Tâli Komis
yona ve Komisyonda bu, dediğimiz noktaları 
tesbit ederken geçici ameleye toprak verilmek 
yerine «yerleşmiş ameleye toprak verilir» kay
dını teklif ettiler, her ikisini de tamamen aynı 
mânada aldığım için pekâlâ dedim. 

Sonra, «Şu kadar ki, diye başlıyan bir yazı
dan sonra tıpkı arkadaşınım izah ettiği gibi» 
yakınında toprak varsa o verilmeden, uzaktaki 
topraklar verilmez, mânasında bir cümle ko
nuldu. Bu şekilde tamamen mutabık kaldığı
mız için aynı günde, ve belki ertesi gün toplan
dık. O oturumda ben arkadaşlarımın uzun boy
lu vâki olan çalışmalarına müteşekkir kaldığı
mı ve gönderdiğimiz kanun tasarısının çok da
ha iyi bir hale geldiğinden dolayı kendilerini 
tebrik ettim, teşekkür ettim ve hattâ son mad
de kabul edildikten sonra, Tarım Bakanı ile 
aralarında mevcut olan ihtilaflı noktaların kâf-
fesinden Hükümetçe sarfınazar edilmiş oldu
ğunu beyan ettim. Arkadaşlar memnun oldular, 
neşe ve şetaretle konuştuk; birimize kahve ve 
çay ısmarladık. Fakat bu neşe ve şetaret an
cak bir hafta sürdü. Bir hafta sonra toprak 
sahibi arkadaşlardan, zannederim bir tanesi 
toprak sahibi değildir. Yedi, sekiz arkadaş Baş
bakanlığa geldiler. Gelenlerin kim olduğunu 
bilmek sadece toprak işi için gelmiş oldukla
rını anlamağa kâfi idi. Hakikaten öyle oldu. 
7 sini de ayrı ayrı dinledim. Adnan Menderes, 
Emin Sazak bu gelen arkadaşlar arasında bu

lunuyorlardı. Hepsini de ayrı ayrı dinledikten 
sonra kendilerine sordum; görüyorsunuz ki, 
hepiniz ayrı ayrı şeyler istiyorsunuz. Bunların 
hepsine peki demiş olsam orta yerde Toprak 
Kanunu kalır mı dedim? Kalmaz dediler. Ma
dem ki, Toprak Kanunu kalmaz, o halde bu 
bahsi burada bırakalım dedim. Kendi araların
da ufak bir münakaşa oldu. Hazırlıksız gel
menin böyle bir netice tevlid edeceğini söyle
diler ye bilhassa Adnan Menderes son bir gay
retle ameleye toprak vermemek için, ameleye 
toprak vermemek ve verdirmemek için elden 
gayreti sarfetti. itiraf etmekteyim ki, kanu
nun maddesi yazıldıktan, herkes okuduktan ve 
herkes bunu anladıktan sonra içlerinde yalnız 
Emin Sazak bu kanunun hakikî portesini kav
ramamış bir halde idi. Çünkü ortadaki arka
daşlarımıza da, kendilerine de, dağda oturan 
köylü vardır, çiftlik de ovada oradadır, bu 
köylüler bu çiftlikten toprak'alacaklar mı, al-
mıyacaklar m? kanuna göre fikriniz nedir? Di
ye birer birer fikirlerini sordum. Arkadaşların 
hepsi alacaktır, dediler. Yalnız Emin Sazak; 
bunu kavrayamadığını . söyliyerek eyvah 
asıl şimdi yanmışız dedi. Orada her
kesin huzurunda söylenildiği için sa
mimi olarak burada tekrar edeyim, mademki ben 
size birşey veremiyorum, hep beraber gidelim 
Karpiçte bir yemek yedireyim, vermiş olaca
ğım şey. ufak bir ziyafetten ibaret kalsın dedim. 
Bu suretle hiçbir şey alıp vermeden ayrıldık. 
Ayrıldığımız gün 17 nci madde onlar tarafın
dan şöyle anlaşılıyordu : Tarım işçisine toprak 
verilecek. Üstünde çalışan işçiye behemehal ve
rilecek. Topraksız olan ve toprağı yetmiyen 
çiftçilere de, bu çiftçi, ortakçı olsun, işçi olsun 
verilecek. Bu anlayış benim, Tanm Bakanı ar
kadaşınım ve Komisyonun görüşüne de uygun
dur. 

Aradan birkaç gün geçtikten sonra koridor
larda, Komisyonlarda konuştuğum hukukçu 
arkadaşlarda birtakım hareketler ve birtakım 
mânaların canlanmakta olduğunu gördüm. Hu
susi olarak müracaat eden bir iki arkadaşıma 
da, canım dedim, toprağı olmıyana o toprağın 
yanındaki yerden dağıtılacak, dağıtıldıktan son
ra bu da yetmezse obiri verilecektir dedim. Son
ra anlaşıldı ki, inceden inceye tetkik edilecek 
olursa «yerleşmiş» kelimesinin- ağır bir mânası 
vardır. Yerleşmiş demek, biraz evvel yeni söz-
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cünün söylediği gibi, koca bir çiftlik varsa ve 
bu çiftliğin göbeğinde de bir köy varsa, köy 
köylülerin ise, çiftlik te çiftlik sahibinin ise o 
köylülere dahi bir karış toprak vermek imkânı 
yoktur. Çünkü onlar o çiftliğin içinde yerleş
memişlerdir. Bunlara toprak ayıralım derken 
bir de baktık ki yerleşmiş kelimesi böyle bir 
mânayı taşıması ihtimali gittikçe canlanmağa 
başladı. Şu kadardan fazla diye başlryan bir 
cümleden sonra öyle izah edildi ki, Sözcünün 
söylediği gibi artık yanıbaşında Devlete ait fun
dalık, çalılık, bataklık gibi birşey varsa her 
vakit, çalışmakta olduğu topraklardan dahi olsa 
bu adamlara toprak verilemez. 

Arkadaşlar; Komisyonda konuşurken, ne de 
onlarla mutabık kaldığımız zaman asla böyle 
mânalar ne onların, ne de benim hatırımdan 
geçmedi. Komisyonla konuştuğumuz zaman kar
şılıklı olarak edindiğimiz kanaat, bu köylülere 
bü toprağı vermekti. Arada birçok hukukçu ar
kadaşlarımın da, biraz evvel arzetmiş olduğum 
tehlikeleri ileri sürmeleri ve mahkeme mahkeme 
işlerin sürüncemede kalması ihtimali, Danısta-
ya müracaat edilmesi, her memur tarafından 
başka başka anlaşılması ve tatbik edilmesi gibi 
müşkülâtla karşıkarşıya kalınca bütün • bunları 
bertaraf edici bir yazı yazmak ye bu suretle 
her türlü yanlışlık ve suiistimal kapılarını 
mümkün olduğu kadar kapamak, kısa bir za
manda bunu kolayca tatbik imkânını sağlamak 
gerekti. îşte görülüyor ki, Komisyonun kabul 
ettiği ve yazdığı madde tıpkı önergede mevcut 
olan mânayı ifade etmek için yazılmıştı. An
cak sonradan çıkan teşevvüşat ve saire ile doğ
rudan doğruya Hükümetin istediği ve Komis
yonun muvafakat ettiği mânayı ifade eden sıkı 
ve suiistimale mâni olucu bir madde haline ge
tirilmiş oldu. Demek ki geçmiş olan tarihçe 
gözönüne alınır ve yazıları bir kere daha oku-

.nursa görülür ki önergedeki hükümler Komis
yonun madde ve anlayışiyle birbirinin tamamen 
aynıdır, önergeyi tercih ediyoruz. Çünkü bun
daki hükümler hakikaten katidir ve her türlü 
suiistimale mâni olacak mahiyettedir. 

Şimdi arkadaşımız haftadan haftaya fikir 
değiştiren ve sözünde durmıyan Hükümet ve 
Başbakandan bahsediyor ve biraz da 300 küsur 
arkadaşa târizkâr sayılacak tarzda ifadelerde bu
lunuyor. Ben size olanı olduğu gibi anlattım. 
Şimdi buna ilâve edecek bir iki cümlem vardır. 

1945 0 : 2 
Adnan Menderes sözcü olarak komisyonda 

çalışmıştır ve bana son ziyarete geldikleri zaman) 
altı, yedi arkadaşın içinde, bir tek maddenin 
bir tek fıkrası müstesna kanunun her tarafımda 
harfiyen mutabıkım ve bunu müdafaa edersem 
vicdanî kanaatimi tamamen kullanarak müda
faa edeceğim demiştir. Ben de eğer hakikaten 
tek müşkülün bir tek maddenin bir tek fıkrasın
dan ibaretse o fıkrayı da biz müdafaa ederiz ora
ya kadar bu kanunu sizin müdafaa etmeniz ye
rinde olur dedim. 

Böyle olduğu halde, arkadaşım, raporunu 
yazdı, bundan sonra heyeti umumiyesinde uzun bir 
nutuk söyledi sonra uzun bir yazı okudu. Bütün 
bunların hepsi bir araya getirilecek olursa içinde; 
ben komisyonun kararını aynen kabul ediyorum, 
bir yerde ufak tadil mütasna, kanunu kabul 
ediyorum diyor. Halbuki uzun uzadiya ve alâ
ka ile dinlediğimiz nutuklarında ve hatta kanunu 
müdafaa eden raporunda bulunan yazılar oku
nacak olursa görülüyor ki itiraz ettiği nokta tek 
bir maddenin ufak bir fıkrasından ibaret değil
dir. 

Ben bunu gayet tabu addettim. Tarım Ba
kanı arkadaşımızın dediği gibi fikir değiştirme 
bir suç değildir. Millet bizi buraya inat koşusu 
yapsın diye göndermiş değildir. Biz aklımızın 
erdiği yerde aklımızın erdiği gibi iş yapmakla 
mükellef adamlarız. Ben kendisine en ufak bir 
itapta bulunmak niyetinde değilim. Sebep sa
dece şudur: Bunu bir itap gibi ifade etti. Ben 
itap addetmediğim için zannederim ki bundan 
sonra da itap addetmekte devam etmez. 

300 küsur arkadaş için söylediği cümle de 
ağırdır. Susturma bahasına elde edilecek neti
ceden bahseder. Yazılarından aynen aldım; Hü
kümetin arzusunu yerine getirmek tabirinden 
bahseder. Geniş bir ekseriyete hitap ettiği için 
geniş «kseriyete ait olduğu kadar Büyük Millet 
Meclisine de hitap addedilebilir, ümit ediyorum 
ki arkadaşımız ilk fırsatta bu kürsüden tamir et
me yolunu bulacaktır. Çünkü bizim en büyük 
varlığımız Büyük Millet Meclisimizdir. Çünkü 
Büyük Millet Meclisine dil uzatmak kimsenin 
hatti değildir. Bununla da dil uzattı demek is
temiyorum. (Alkışlar) 

îki arkadaşımız bu kanunun umumî heyeti 
konuşulurken birisi fikirlerine mümkün mertebe 
elbise giydirmeğe çalışmakla beraber oldukça 
vazıh bir fikir ortaya attı. Ona göre bizim bu 
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yaptığımız bolşevikliktir, komünizmdir. Diğer 
bir arkadaşımız da bu kanunu tavsif ederken 
doğrudan doğruya nazi sistemi unvanını vermek
te tereddüt etmemiştir. Garibi şudur ki iki uç-

. ta. oturan bu adamların ikisi de aynı şeyi istiyor
lar. İkisi de aynı şeyi istedikleri halde birisinin 
aksayi .şarki, birisinin de aksayi garbi görme
si, gösteriyor ki, hakikaten yaptığımız kanun 
tamamiyle memleketin ihtiyacına cevap veren 
bir kanundur. Arkadaşlar- bu kanunda bir tek 
koku vardır: Türk kokusu. 

Bu kanunda bir tek iyilik vardır; Türk iyi
liği ve Türk köylüsüne doğru olan iyilik. (Al
kışlar). 

Hikmet Bayur arkadaşım nasılsa bir iki se
nedir, haklı haksız, yerli yersiz mütemadiyen 
Hükümete hücumdan bir zevk duyuyor. Bu ka
ntin münasebetiyle ve hiç te yeri olmadığı halde; 
gördünüz, Hükümet ne kadar zaif düşmüştür, 
d e d i . " • _ ' . . 

H. BAYUR (Manisa) — öyle demedim. Top
rak Ofis ve Tütün Limietd meselesinde cevap 
ne kadar zaif olmuştur dedim. Söylediğim bu
dur. Amma ötekini de düşünüyorum, düşün
müyorum, o başka. Düşündüğüm budur. 

BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (Devamla) — 
O halde falan şeyde Hükümet ne kadar zayıftır. 

H. BAYUR (Manisa) — Hayır, cevabı ne 
kadar zayıf olmuştur dedim. 

BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (Devamla) — 
O halde müsaade ederseniz sizi tatmin edici ce
vap vermeğe çalışacağım. 

Benim kanaatıma göre, haklı haksız, yerli 
yersiz bu kanun münasebetiyle Hükümet kelime
sinin telâffuz ettiği, zabıtlar gözönünde olma
dığı için aynen söyliyemiyeceğim, Hükümetin 
ne kadar zayıf düştüğünü gördünüz dedi, bu
nunla da iktifa etmedi, kanunda bazı selâhiyet-
ler veriyorsunuz, bunlar suiistimale yol açacak
tır, Hükümetin zayıf zamanında... 

H. BAYUR (Manisa) — Öyle demedim, ta
mamiyle değiştirilmiştir, ben, Toprak Ofisi 
ve Tütün Limited işinde Hükümetin cevabı çok 
zayıf olmuştur dedim, öteki meseleleri düşünü
yorum, düşünmüyorum, o başka. Mütemadi
yen bana söylemediğim şeyleri söyledi diyorlar. 

BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (Devamla) — 
Bir tek ricada bulunacağım. Hakikaten siz 
konuşurken, benim kanaatıma göre biraz mü
zakere seviyesini düşürüyorsunuz. 
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I H. BAYUR (Manisa) — Olabilir. 

BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (Devamla) — 
Eğer konuşmadım diyorsanız benim bunlara ilâ
ve edecek bir şeyim yoktur. 

Yalnız ufak bir tavsiyede bulunacağım. Ko
nuşurken karşınızda haysiyetli kimselerin bulun
duğunu ve sözleriniz üzerine mukabele göreceğini
zin muhakkak olduğunu söylemek istiyorum. 

Maruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Söz alan kimse kalmamıştır. 

Önergeler vardır, onları okutacağım. 

/ Yüksek Başkanlığa 
Sözle anlattığım mahzurları kaldırmak için 

17 nci maddenin komisyona geri verilmesini di
lerim. 

• Manisa 
Hikmet Bayur 

(Bet, ret sesleri) . . 

Başkanlık Yüce Katma 
17 n.ci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

dilerim. 
(Ortakçılık veya kiracılıkla işletilmekte olan 

büyük işletmelerin 1000 dönümüne kadarı, orta 
I işletmelerin 500 dönümden aşağı inmemek üzere 
i beşte dördü kamulaştırılır. 500 dönümden kü

çük işletmelerde bu maksatla kamulaştırma yapıl
maz. 

Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 15 
ve 16 neı maddelerin hükmü işlemez). 

Mardin 
LûtfiÜlkümen 

(Ret, ret sesleri). 

1. VI . 1945 
Yüksek Başkanlığa 

Sözle arzettiğim sebeplere dayanarak 17 nci 
maddenin aşağıdaki şekilde düzeltilmesini say-

î ğılarımızla arz ve teklif ederiz: 
Madde 17. — Topraksız veya az topraklı 

olan toprakçılar, kiracılar veya tarım işçileri 
tarafından işlenmekte bulunan arazi, o bölge
de (39) ncu madde gereğince dağıtmağa esas 
tutulan miktarın kendi seçtiği yerde üç katı 
sahibine bırakılmak şartiyle, yukarıda yazılı 
labilir. Sahibine bırakılacak olan arazi elli dö
nümden aşağı olamaz.- Bu madde hükmünün uy
gulanmasında 15 ve 16 nci maddelerin hüküm
leri işlemez. Geçici mevsim işçileri hakkında bu 
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hüküm uygulanamaz. İşçinin j geçici mevsim iş-
çişi olup olmadığını Tarım Bakanlığı "belli eder. 

Kütahya 
A. Tiridbğlu 

Afyon K. 
H. Çerçeİ 
Afyon K. 

A. Taşkapılı 
- Ağrı 

H. Bayrak 
Amasya 
E. Uras 
Ankara" 

B. Baykan 
Ankara 

A. Çubukçu 
• Ankara 

M. Kayaoğlu 
Antalya 

M. Çankaya 
Aydın 

R. Âlpman 
Balıkesir 

M. Âkpmar 
Balıkesir 

. P. Etçioğlu 
Balrkesir 
H. Onat 
Balrkesir 

F. TiritoğkT 
Bilecik 

K, Gülek 
Bitlis 

M. Ertan 
Bolu 

A. Alptoğan 
Bolu 

C. S. Siren 
Burdur 

Konya 
S. Arıkan 

Afyon K. 
M. Gönenç 

Afyon K. 
B. Türker 

Ağrı 
H. Tugaç 
Amasya 

A. K. Yiğitoğlu 
Ankara 

H. 0. Bekata 
Ankara 

F. Daldal 
Ankara 

M. ökm'en 
Antalya 

H. T. Dağlıoğlu 
Aydm 

A. S. Levend 
Balrkesir 

0. N. Burcu. 
Balrkesir 
H. Karan 
Balıkesir 

S. Örgeevren 
Balıkesir 

Y. S. Uzay 
Bilecik 

Dr. M. Suner 
Bitlis 

B. Osma 
Bolu 

H. R. öymen 
Bolu 

Dr. Z. Ülgen 
Bursa 

Dr. A. R. Yeşilyurt A. Akgüç 
Bursa 

A. Duru 
Bursa 

Dr. R. Güran 
Bursa 

Dr. M. T. Simer 
Çanakkale 

R. Bulayırlı 
Çanakkale 
A. kamçıl 

Bursa 
A. M. Erhan 

Bursa 
F. Güvendiren 

Bursa 
N. Tınaz 
Çanakkale 

H. Ergeneli 
Çankırı 

Dr, A. Arkan 

Afyon K. 
î. H. Baltacıoğlu 

Afyon K. 
Dr. A! H. Selgil 

Afyon K. 
S. Yurdkoru 

Amasya 
Z. Tarhatt 

Ankara 
M. Aksoley 

Ankara 
R, Börekçi 

Ankara 
M. Eriş 
Ankara 

Z, Yörük 
Antalya 

N. E. Sümer 
Aydın 

Dr. R. Levent 
Balıkesir 
H. Çarıklı 
Balıkesir 

H. Küçükler 
Balıkesir 
K. Özalp 
Bilecik 

M. Ş. Esendal 
Bingöl 

T. Banguoğlu 
Bolu 

H. Ş. Adal 
Bolu 

C. özçaglar 
Burdur 

Ş. Engineri j 
Bursa 
A. Atlı 
Bursa 

M. F, Gerçeker 
Bursa . 

Dr. S. Konuk 
Çanakkale 

S. T, Arsal 
Çanakkale 

R. N. Güntekin | 
Çoruh 

A. R. Ereni 1 

I Çoruh 
A. Tüzün 

Çorum 
Dr. a Alper 

Denizli 
j ArEge 

Denizli 
K A. Tokad 
Diyarbakır 

Dr. î. T. öngörer 
Diyarbakır 

Çoruh 
A-.'üs 
Çorum 

N. Atalay 
Denizli 

H. Günver 
Diyarbakır 

R. Bekit 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Edirne 

Ş.Üluğ M. E. Ağaoğulları 
Edirne 

Dr. | \ Memik 
Erzinean 

B . k " Çağlar 
Erzincan 

1 A. Sİ f iter 
Erzurum 
S.Altug 
Erzurum 

N, klgün 
Erzurum 

Z, Spydemır 
Gazianteb 

Elazığ 
H. Kişioğlu 
Erzincan 
A. Fırat 
Erzincan 

Ş. Sökmensüer 
Erzurum 

P. Demirhan 
Erzurum 

M. Hİ Göle 
Eskişehir 

1. Ü. Âykurd 
Gazianteb 

Dr. M, A. Âğakay ö. A. Aksoy 
Gazianteb 

Dr. M/Canbolat 
Gazianteb 

Ş. Özdemir 
Giresun 
î. Gürak 
Giresun 

N,' Oşten 
Gümüşane 
Ş.; İErdoğan 
Gümüşane 
E . S . Tör 

Hatay 
E. Durukan 

îçel 
Dr. M, Berker 

îçel ' 
Ş. Tursan 

İsparta 
H. özdamar 

İstanbul 
Dr. G Ataç A 

istanbul 

Gazianteb 
B. Kaleli 
Gazianteb 

M, Şahin 
Giresun 

î. Sabuncu 
Giresun 
A. Ulus 

Gümüşane 
R. Güreli 
Hakkâri 

A. R. Göksidan 
Hatay 

H.Jlgaz 
îçel 

F. C. Güven 
îsparta 

K. Âydar 
İsparta 

K. Turan 
İstanbul 

. H. Denizmen 
İstanbul 

î. A. Göysa Z. Karamursaİ 

Çorum 
H. Akdoğan 

Denizli 
F. Asal 
Denizli 

N. Küçüka 
Diyarbakır 

0. Ocak 
Diyarbakır 
K. Şedeİe 

Edirne 
E. Demiray 

Elâzığ^ 
1. Yalçın 
Erzincan 

F. Kalfagü 
Erzurum 

A. Akyürek 
Erzurum 

N. Dumlu 
Erzurum 
Ş. Koçak 
Eskişehir 

1. Özdamar 
Gazianteb 

C. S. Barlas 
Gazianteb 

Dr. A. Melek 
Giresun 

M, Akkaya 
Giresun 
A. Sayar 
Giresun 

F. Yüzatlı 
Gümüşane 

C. Selek 
Hatay 

A. Ş. Devrim 
Hatay 

B. S. Kunt 
İçel/ 

• Ş. Tugay 
İsparta 

M. Karaağaç 
İsparta 

C. Tüzemen 
İstanbul 

Dr. H. Diker 
İstanbul 

H.J£ortel 
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İstanbul 

Ş. Â. Ögel 
İstanbul ' 

1. H. Ülkmen 
İzmir 

/ B . Anman 
/ İzmir 

/ S. Epikmen 
İzmir 

Dr. K. Örs 
İzmir 

H. Â. Yücel 
Kars 

Ş. Karacan 
Kastamonu 
A. Binkaya 
Kastamonu 
N. Tamaç 
Kayseri 

A. H. Kalaç 
Kayseri 

M. Taner 
Kırklareli 
Z. Akın 
Kırşehir 
F . Seler 
Kocaeli 
S. Artel 
Kocaeli 
S. Pek 
Konya 

V. Bilgin 
Konya 

S. Çumralı 
Konya 

Dr. S. Irmak 
Konya 

N. H. Onat 
Kütahya 

B. Atalay 
Kütahya 

M. Erkmen 
Kütahya 

ö . B. Uşaklı 
Malatya 

N. Baydar 
Malatya 

İstanbul 
F . Öymen 

İstanbul 
A. R. Tarhan 

İzmir 
Dr. H. H. Cura 

İzmir 
H. Onaran 

İzmir 
Ş. Saraçoğlu 

Kars 
E. Demirel 

Kars 
Dr. E. Oktay 
Kastamonu 
T. Coşkan 
Kastamonu' 
T; Taşkıran 
Kayseri 
R. özsoy 
Kayseri 
N. Toker 
Kırklareli 
K. Doğan 
Kırşehir 

Ş. Torgut 
Kocaeli 

Dr. F . Ş. Bürge 
Kocaeli 
1. Tolon 

Konya 
M. A. Binal 

Konya 
Ş. Ergun 
Konya 

H. Karagülle 
Konya 

A. R. Türel 
Kütahya 
H. Benli ] 
Kütahya 

S. Kutman 
Kütahya 

V. Uzgören 
Malatya 
M. öker 
Malatya 

M. Ş. özpazarbaşı M. Pektaş 
Malatya 
K. Saym 

Malatya 
0 . Taner 

İstanbul 
V. Sandal 

İzmir 
Ş. Adalan 

İzmir 
E. Çmar 
İzmir 

E. Oran 
İzmir 

Ş. Yunus 
Kars 

0. Dursunoğlu 
Kars 

E. özoğuz 
Kastamonu 
H. Çelen 

Kayseri 
F . Baysal 
Kayseri 

M. K. Şatır 
Kayseri 

S..H, Ürgüblü 
Kırklareli 

N. A. Kansu 
Kırşehir 
1. Turan 
Kocaeli 

R. Fenmen 
Kocaeli 

S. Yargı 
Konya 

A. F . Cebesoy 
Konya 

F . Gökmen 
Konya 

K. Okay 
Konya 

Dr. O.Ş.Uludağ 
Kütahya 

Dr. A. S. Delilbaşı 
Kütahya 

H. Pekcan 
Malatya 

E. Barkan 
Malatya 

Dr. C. özelçi 
Malatya 

H. Sağrroğlu 
Malatya 

T. Temelli 

Malatya 
M. N. Zabcı 

Manisa 
1. Ertem 

Manisa 

Manisa 
A. R. Artünkal 

Ş. R 

Dr. S. E. Kâatçılar F . 
Manisa 

Y. özey 
Maraş 

Dr. K. Bayizit 
Maraş 

A. H. Tanpınar 
Mardin 

E. Ergin 
Muğla 

C. Karamuğla 
Muş 

K. Kotan 
Niğde 

H. Mengi 
Ordu 

Ş. Akyazı 
Ordu 

H. Yalman 
Rize 

F. Sirmen 
Samsun 
F. Engin 
Samsun 
N. Fırat 
Seyhan 

K. Çelik 
Siird 

A. R. Esen 
Siir,d 

B. Türkay 
Sinob 

H. Orucoğlu 
Sivas 

A. Esenbel 
Sivas 

N. Sadak 
Sivas 

A. Yurdakul 
Tekirdağ 

C. Uybadm 
Tokad 

R. Erişken 
Tokad 

G. Pekel 
1 

Manisa 
H. Sarhan 

Maraş 
R. Kaplan 

Maraş 
A. Yaycıoğlu 

Mardin 
R. Erten 
Muğla 

Manisa 
0 . Ercin 

»Manisa 
Hatipoğlu 

Manisa 
Kurdoğlu 

Manisa 
F . Uslu 
Maraş 

H. R. Tankut 
Mardin 

S. Düzgören 
Mardin 

Dr. A. Uras 
Muğla 

H. Kitabcı F . 0 . Menteşeoğla 
Niğde 

A. G. Bodrumlu 
Niğde 

Dr. R. F . Talay 
Ordu 

Dr. V. Demir 
Rize 

Niğde 
R. Dolunay 

Niğde 
H. Ulusoy 

Ordu 
Dr. Z. M. Sezer 

Rize 
Dr. S. A. Dilemre K. Kamu 

Rize 
A. Zırh 
Samsun 
S. Erbay 

Samsun 
N. öztuzcu 

Sayhan 
Ş. Işcen 

Sürd 
E. Kılıççıoğlu 

Sinob 
C. Atay 

Sivas 
M. Ş. Bleda 

Sivas 
; H. Işık 

Sivas 
R. Ş. Sirer 
Tekirdağ 

E. Ataç 
Tokad 

Ş. Çelikkol 
Tokad 

H. N. Keşmir 
Tokad 

R. A. Sevengil 

Samsun 
Z. Durukan 

Samsun 
1. Ezgü 

Samsun 
M. A. Yörüker 

Seyhan 
H. Uran 

Siird 
S. Tuncay 

Sinob 
Dr. B. Kökdemir 

Sivas 
E. Dizdar 

Sivas 
K. Kitapçı 

Sivas 
1. M. Uğur 
Tekirdağ 
F. öztrak 

Tokad 
M. Develi 

Tokad 
C. Kovalı 
Trabzon 

S. Abanozoğlu 
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Trabzon 

M. S. Anamur 
Trabzon 
S. Day 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Tunceli 
H.Üçöz 

Urfa 
A. K. Tecer 

Van 
N. Berker 

Yozgad 
Y. D. Karslıoğlu 

Zonguldak 
E. Erişirgil 

Trabzon 
M. Aydın 
Trabzon 

D. Eyiboğlu 
Trabzon 
L. Yavuz 

Urfa 
K. Berker 

Urfa 
E. Tekeli 

Yozgad 
C, Arat 
- Yozgad 

A. Sungur 
Zonguldak" 
A. Gürel 

Trabzon 
F. A. Barutçu 

Trabzon • 
T. Göksel 
Tunceli 

N. S. Sılan 
Urfa 

H. S. Coşar 
Urfa 

S. K. Yetkin 
Yozgad 

Z. Arkant 
Zonguldak 

Dr. R. Barkın 
Zonguldak 

Y. Z. özençi 
Zonguldak Zonguldak 
Ş. Tansan R. Vardar 

BAŞKAN — Bu önergeleri sırası ile yüksek 
oyunuza sunacağım. 
(Manisa Milletvekili Hikmet Bayurun önergesi 

tekrar okundu) 
BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alanlar... 

Almıyanlar... önerge reddedilmiştir. 
(Mardin Milletvekili Lûtfi Ülkttmen'in önergesi 

tekrar okundu) 
BAŞKAN — önergeyi nazan itibara alanlar... 

Almıyanlar... önerge reddedilmiştir. 
Üçüncü önerge, Alâettin Tiridoğlu ve Saffet 

Ankan ve 319 arkadaşı tarafından verilen 
önergedir ki, 17 nci maddenin yerine kaim ol
mak üzere bir madde teklif etmektedir. Başba
kan şimdiki ifadesinde Hükümetin bunu 17 nci 
madde olarak kabul ettiğini, muvafık bulduğu
nu, söylediler. Komisyon sözcüsü de, asıl tasarı
daki, maddenin bazı yanlış tefsirlere ihtimal ve
recek kayıtlardan azade olmaması itibariyle ko
misyonca da bunun kabul edildiğini bildirdi. 
Binaenaleyh ona göre tekrar okuyup yüksek oyu
nuza arzedeceğim. 
(Tiridoğlu ve arkadaşlarının önergesi tekrar 

okundu) 
BAŞKAN — 17 nci madde yerine kaim olmak 

üzere önergeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... önerge 17 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

Arkadaşlar, yarın Parti günüdür. Parti gün
deminde müzakere edilecek bir şey yoktur. 

Havacılık hakkındaki anlaşmanın bu ayın 
yedisinden evvel kamutayca onaylandığını Va-
şington'a bildirmek icap etmektedir. Müsaade 
ederseniz yarm toplanalım, bugün tevzi edilmiş 
olan bu Havacılık hakkındaki anlaşma tasansiyle 
toprak tasarısının görüşülmesine devam edelim. 
(Muvafık muvafık sesleri). 

Yarm saat 15 te toplanmak üzere bugünkü 
birleşimi kapıyorum; 

Kapanma saati : 21, 55 
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