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dir. Binaenaleyh ne tarafından tutarsanız tutu
nuz, şimdiye kadar tatbik edilen toprak mev
zuunda, daima hatalar işlenmiştir.
Demin de arzettiğim gibi eğer toptan bir ik
tisadi kalkınmak istiyorsak, 18 milyonun top
tan, iktisaden kalkınmasını düşünüyorsak, el
bette bir toprak reformuna ihtiyaç vardır.
Onun için ana prensipleri tatbik etmek zarure
ti vardır. Yoksa suni tedbirlerle bu memleke
tin ne millî geliri temin edilir ve ne de 20 mil
yonun hayat seviyesi yükseltilir. Binaenaleyh,
tedbirler ortasında cezri birta'kım prensiplere
vâsıl olmak lâzımdır. Böyle olmazsa işte tadil
tasarısı geldi, 17 nci madde kalktı. Ondan son
raki yine halledilemiyecektir.
ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Maddelerde
hepsi halledilecektir.
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Bu
'kanun, çok esaslı bir meseleyi ele alan bir ka
nundur. Ama dört bir taraflı ele alınmamıştır.
Belki şimdi komisyon adına konuşan arkadaş
lar dahi bir çiftçi ailesinin dar, muayyen bir sa
hada kalmaması için, miras hukukuna gidecek
tir. Hukukun ana prensipi muhafaza etmesi
şarttır. O memleketin iktisadi hayatını, .malî in
kişafını temin etmek için bu iki prensip ancak
Millî iradenin kontrolünden geçmek suretiyle
tatbik edilir. Onun için böyle yarım bir tadille
toprak meselesini hallettik gilbi yanlış bir dâva
üzerine gitmıyelim ve memlekette yeniden bir
noksan toprak rejimi, yaratmıyalım. Bu, kanu
nu, emrivaki olarak sürüklenmekte olduğumu/
yeni seçimden sonra, gelecek Millî ira'de hallet
sin. Arkadaşlar bence mesele, hastalıktan kur
taralım derken meseleyi tekrar hasta haline ge
tirmektir bu hareket, Bu kanun, memleket re
aliteleri tetkik edilmeden çıkarılmıştır. Meselfr
çiftlik köyleri hakkında esaslı bir hüküm yok
tur. Çiftlik köyleri deyip de geçmeyiniz, çiftlik
köyleri dâvası, içtimai değil, iktisadidir. Çift
lik köylerinde bulunan halk, hiçbir şeye sahip
olmamanın mânevi ıstıralbı içindedir, yalnız
maddi güçlükler içinde değil. O halde bir çift
lik köyü dâvasını dahi halledemiyeeek kadar
eksik bulunan bu tasarı ile memleketin toprak
dâvasını halledemiyeceğiz ve bununla hiçbir za
man halkın huzuruna çıkıp da seçim propagan
dası dahi yapamayız. Kabil olduğu kadar si
yasi noktalarına temas etmiyorum, Halk Partisi
i^in de bu işin üzerine bu kadar düşecek bir
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mevzu olmadığını söylüyor ve bunu söylemek
le de vazifemi yapmış oluyorum.
BAŞKAN — Evvelâ hangi komisyon konu
şacaktır.
YAŞAR ÖZEY (Manisa) — Biz de Tarım
Komisyonu adına düşüncelerimizi arzetmek is
teriz.
ADALET KOMİSYONU ADİNA ABDURRAIIMAN KONUK (Bursa) — Arkadaşlar,
toprak dâvasının ehemmiyeti, üzerinde lehte ve
aleyhte konuşan arkadaşların hiçbirisinin fark
lı düşünmediklerini ancak meselenin vaz'edili
şinden fark müşahede etmiş bulunuyoruz. Zan
nediliyor ki 50 dönüm,, topraksız olan çiftçiye
bırakılacak olursa toprak dâvası tamam olacak
tır.
Meselenin vaz'edilişi bu tarzda olunca elbet
te ki karşı tezi müdafaa edenler bunun realite
ye aykırılığını gösterirler.
Arkadaşlar, çiftçiyi topraklandırma mevzuu,
aynı zamanda toprak dâvasının da bir parçası
dır, onun dahi tamamı değildir. Çiftçiyi top
raklandırma şu memlekete asırların getirdiği
meselelerin bir tanesidir. Bunun yanında nü
fus dâvası var, bunun yanında tapu dâvası var.
Vo mesut bir tesadüfle şunu arzedeyim ki, bu
kanunun hemen arkasında bir Tapulama Kanu
nu var. Emin olun, toprak dâvasını bu tarzda
en iyi halledecek olan varlık ve onun yarınını
sağlıyacak olan en mühim mevzulardan biri,
bundan sonra müzakere buyuracağınız, Tapu
lama Kanunudur. Bu itibarla toprak dâvasını
mütalâa ederken meseleyi ekilmekte, işlenmek
te bulunan sahipleri topraklara hücum şeklinde
mütalâa etmeyin. Bunu bu tarzda mütalâa eden
arkadaşlar olduğu içindir ki iki günden beri
işin içinden çıkamıyoruz. Zannediliyor ki, sa
hipli topraklara hücum edersek, onları alıp par
ça parça dağıtırsak toprak dâvası tamamdır.
Meseleyi böyle vaz'ettikleri içindir ki, yanlış
yola gidiyorlar. Karşı tezi müdafaa edenlerin
yanlış dedikleri cihet de, budur.
Arkadaşlar, memleketin bugün işlenmekte
bulunan araziyi, işi enin emekte bulunan araziyi,
bahçe arazisini, orman arazisini ve işlenmeye
müsait olmıyan araziyi, nazarı itibara alacak
olursak, 50 dönüm olsun, 2 bin dönüm olsun di
ye konuşmaya mahal kalmaz, toprak meselesi
nin çok başka tarafı olduğu görülür. Meseleyi
bu tarzda mütalâa eden Adalet Komisyonu, ax
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