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içindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 128:130 
2. — Havale edilen kâğıtlar 130:131 
3. — Yoklama 131 
4. — Riyaset Divanının Umumi Heyete 

sunuşları 131 
1. — Antalya Mebusu Akif Sarıoğlu ve 

91 arkadaşının, Cumhuıiyet Halk Partisi
nin Haksız İktisaplarının ladesi hakkında 
kanun teklifinin görüşülmesi için geçici bir 
komisyon kurulması (2/575) 131 

2. — İzmir Mebusu Mehmet Aldemir ve 
Kütahya Mebusu thsan Şerif özgen'in, Ri
yaseti Cumhur Dairesi Teşkilât Kanununun 
12 nci maddesine bir fıkra eklenmesi ve bu 
kanunu değiştiren 4718 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvelinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun teklifinin geri verilmesine 
dair takriri (2/563, 4/385) 131:132 

5. — Görüşülen işler 132 
1. — İzmir Mebusu Mehmet Aldemir ve 

Kütahya Mebusu İhsan Şerif özgen'in, 
Türkiye Büyük Mil1 et Meclisi Teşkilâtı 
hakkındaki 5509 sayılı Kanuna bağlı cet
velde değişiklik yapılması hakkında kamın 
teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu (2/560) 13'^: 

133 

Sayfa 
2. — Orman kanunu lâyihası, Zongul

dak mebusları Fehmi Açıksöz ve Rifat Si-
vifoğlu'nun, Bâzı Suç ve Cezaların Affı 
hakkındaki 5677 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu, Bolu 
Mebusu Kâmil Kozak ve iki arkadaşı ile 
Tokad Mebusu Sıtkı Atanç'ın, Orman ka
nunu teklifleri ve Tekirdağ Mebusu Şevket 
Mocan'm, Orman ve Orman Teşkilât ka-
nurilariyle 4785 sayılı Kanuna ek Kanun
da değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi, İstanbul Mebusu Ahmet- Hamdi Ba
şar'in, Orman Kanununa Bâzı Maddeler 
Eklenmesine ve Bu Kanunun Birinci Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına dair olan 
Kanuna ek 5658 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin ilk fıkrasının ve Orman Kanu
nunun 5653 sayılı Kanunla değiştirilen 105, 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri ile Orman Kanununa Bâzı Hü
kümler Eklenmesine ve Bu Kanunun Birin
ci Maddesinde Derişiklik Yapılmasına dair 
olan 4785 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası 
hakkında Geçici Komisyon ve Bütçe Ko-
mîsvonu rakorları (1/170, 2/170, 200, 224, 
254, 275, 276, ve 1/179) 133:153 



Sarfa 

6. — Sorular ve cevaplar 154 

A — Yazılı soru 154 
1. — Ço um Mebusu Ahmet Başıbü-

yük'ün, Sümerbank mamullerinin faaliyet-

Kamulastırma kanunu lâyihası ile Zongul
dak Mebusu Abdürrahman Boyacıgiller'in, Millî 
Müdafaa ihtiyaçları için yapılacak istimlâkler 
hakkındaki 3887 sayılı Kanunun değiştirilme
sine ve Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu 
ve 2 arkadaşının, Belediye îstimlâk Kanunu
nun 7 nci maddesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tekliflerinin geçici komisyonda görü
şülmesi, kabul olundu. 

Gündemdeki soruların diğer maddelerden 
sonra "örüsülmesi hakkındaki önerge, reddolundu. 

Balıkesir Mebusu Ali Fahri îşeri'nin, Ke
şan'da 1952 yılında yapılan göçmen evlerinin 
sayısı ile maliyetlerine ve inşa için sarfedilen 
tuğla miktarına dair Başvekilden olan sözlü so
rusu, kendisi Oturumda hazır bulunmadığından, 
gelmek Birleşime bırakıldı. 

Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, Arpaçay'ın 
KızıVakcak Nahiyesi Tarım Kredi Kooperatifi 
seçimlerinin ne sebeple bozulduğuna dair soru
su ile, 

îzmir Mebusu Tarık Gürerk'in, Tütün Eki
cileri Ortpklı#ı kanunu lâyihasının ne için ve 
hangi sebeplerle geri alındığına dair sorusuna, 
Ekonomi ve Ticaret Vekili cevap verdi. 

Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'm, 
Devlet Tivatrosunun ıslahı hakkındaki sorusuna, 
Millî Fmtim Vekili cevap verdi. 

Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'm, 
İstanbul'un 500 ncü Fetih yıldönümünü kutla
ma programına dair Başvekilden olan sözlü so
rusuna, Devlet Vekili Celâl Yardımcı cevap 
verdi, 

Sayfa 
te bulunan toptan mağazaları vasıtasiyle. 
doğrudan doğruya perakendeci tüccarlara 
satılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair sorusuna İşletmeler Vekili Sıtkı Yır-
calı'nm yazılı cevabı (6/1194) 154:155 

Zonguldak Mebusu Muammer Alakant'm, 
Toprak mahsullerimizin kıymetlendirilmesi pren
sibinin önümüzdeki mevsimde pamuk ve kuru 
çekirdeksiz üzüme ne şekilde teşmil edileceğine 
dair sorusuna, Ekonomi ve Ticaret Vekili cevap 
verdi, 

Balıkesir Mebusu Ali Fahri îşeri'nin, otorao* 
bil ve lüks eşya ithalinin tahdidi hakkında ne 
düşünüldüğüne dair sorusu ile, < 

Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğünün 
kadro hizmet ve masrafları hakkındaki sorusu, 
kendisi bu birleşimde de hazır bulunmadığın
dan, düştü. 

Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'in, 
ilköğretim çağı dışındaki vatandaşlara okuma 
yazma öğretmek için ne gibi tedbirler alındığına 
ve alınacağına dair sorusu, kendisi hazır bulun
madığından, gelecek Birleşime bırakıldı. 

Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'm, döviz al
madan yüz lira ile harice seyahat edenler hak
kında ne düşünüldüğüne ve bu şekilde seyahat 
edenlerin miktarına dair Maliye Vekilinden olan 
sözlü sorusu, Vekil hazır bulunmadığından, ge
lecek Birleşime bırakıldı. 

Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'm, transfer 
işlerinin geciktirilmesi ve paramızın hariçteki 
kıymetini kaybetmesi sebeplerine, traktör yedek 
parçalarının pahalılaşması ve lâstiklerin kara
borsaya intikali karşısında ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne ve döviz açığı ile altın stoku mik
tarına dair Ekonomi ve Ticaret ve Maliye vekil
lerinden olan sözlü sorusuna, Ekonomi ve Tica
ret Vekili cevap verdi. 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 
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Trabzon Mebusa Hamdi Orhon'un» Ankara 
Radyosunun 20. X . 1953 Salı günü saat 13 teki 
haberler servisinde yaptığı neşriyata dair Baş
vekilden olan sorusuna, Devlet Vekili Celâl Yar
dımcı cevap verdi. 

11 . XI I . 1953 Cuma günü saat 15 te topla

nılmak üzere Birleşime son verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Samsun Mebusu Bolu Mebusu 
Tevfik îleri ihsan Güle* 

Kâtip 
İstanbul Mebusu 
Fürtuan Tekü 

floralar 
Sözlü sorular 

1. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri îşeri'nin, 
izinlerini veya raporlarını temdit ettirerek uzun 
müddet vazifeleri başına gitmiyen Devlet me
murları hakkında ne gibi muamele yapıldığı
na dair olan sözlü soru önergesi, Başvekâlete 
gönderilmiştir (6/1293) 

2. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri îşeri'nin, 
zelzele felâketine uğrıyan ve büyük hasar gö
ren Yenice, Çam ve Gönen'de kaç ev yaptırıl
dığına dair olan sözlü soru önergesi, Başvekâ
lete gönderilmiştir (6/1294) 

3. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'-
m, Attkara Radyosundaki Meclis saati yayınlan 
hakkındaki sözlü soru önergesi, Başvekâlete 
gönderilmiştir (6/1297) 

Tazıh sorular 
1. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, Kars'ın 

Posof, Kağızman, İğdır, Tuzluca kazalarına mey-
vacılık için verilen kredinin artırılması, meyva-
cılık mütehassısları gönderilmesi ve numune 
meyva bahçeleri açılması hususlarında ne dü
şünüldüğüne dair olan yazılı soru önergesi, Ta
rım Vekâletine gönderilmiştir. (6/1282) 

2. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boya-
cıgill er 'in, Ziraat Bankası Umum Müdürü Mit
hat Dülge hakkında tahkikat yapılıp yapılma
dığına dair yazılı soru önergesi, Başvekâlete 
gönderilmiştir. (6/1283) 

3. — Kars Mebusu Sim Atalay'm Kars Vi
lâyetinin kaza ve köylerinde merinos koyunu ye
tiştirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
yazılı soru önergesi, Tarım Vekâletine gönderil
miştir, (6/1284) 

4. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bp-
yacıgiller'in Devlet Vekili Celâl Yardımcı'nm 
Ağrı'da yaptığı konuşma dolayım ile vâki iddia
lar karsısında tahkikat yapmıyan Ağrı Cumhuri* 
yet Müddeiumumisi hakkında ne muamele yapıl

dığına dair yazılı soru önergesi, Başvekâlete gön
derilmiştir. (6/1285) 

5. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, Adalet işlerinin aynı mercie bağlı bir 
tek yargı cihazı ile sağlanması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Başvekâ
lete gönderilmiştir. (6/1286) 

6.— Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, Tekel fabrikalarının ve tekstil sa
nayiinin ne sebeple hususi teşebbüs ve sermaye
ye devredilmediğine dair yazılı soru önergesi, 
Başvekâlete gönderilmiştir. (6/1287) 

7. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, Millet Partisinin muvakkaten kapa
tılmasından sonra vuku bulan kanun dışı mua
melelerin bertaraf edilmesi iğin ne düşünüldüğü
ne dair yazılı soru önergesi, Başvekâlete gönde
rilmiştir. (6/1288) 

8. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, Millet Partisinin muvakkaten ka
patılmasından sonra bu partiye dntisabetmiş 
üye sayısının tesbiti için parti binalarına gir
meyi icabettiren siyasî ve hukuki sebeplere ve 
bunların kanuni mesnetlerine dair yazılı soru 
önergesi, Başvekâlete gönderilmiştir. (6/1289) 

9. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, 1951 yılı Sanayi Kongresinde alı
nan kararlardan bu güne kadar hangilerinin 
ne suretle tahakkuk ettirildiğine ve Sanayii Teş
vik kanununun niçin ihzar edilmediğine dair 
yazılı soru önergesi, Başvekâlete gönderilmiştir. 
(6/1290) 

10. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, memleketimizin umumi kalkındı
rılması için ne gibi tedbirlere tevessül edildiği
ne ve ne gibi ihzari çalışmalarda bulunulduğu
na dair yazılı soru önergesi, Başvekâlete gön
derilmiştir. (6/1291) 

IV — Balıkesir Mebusu Ali Fahri Îşeri'nin, 
1946 yılından 1950 yılına ve 15 Mayıs 1950 ta-
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rifoinden bugüne kadar bilûmum matbuata ne 
kadar ilân parası verildiğine dair olan yazılı 
soru önergesi, Başvekâlete gönderilmiştir. 
(6/1292) 

12. — Kars Mebusu Hüsamettin Tugaç'm, 
Kars'ın bâzı köylerindeki meyva ağaçlarını ye
şil yaprak kurdu hastalığından kurtarmak için 
ne gibi tedbirler alınacağına dair olan yazılı 

soru önergesi, Tarım Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/1295) 

13. — Kars Mebusu Hüsamettin Tugaç'm, 
Kars Vilâyetine yeni toprak tevzi komisyonları 
verilmesi ve bütün memleket topraklarının ka
dastrosuna başlanması hususlarında ne düşü
nüldüğüne dair olan yazılı soru önergesi, Baş
vekâlete gönderilmiştir. (6/1296) 

2. — HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAR 

Lâyiha 
1. — Yabancı Sermaye Yatırım Kanunu lâyi

hası (1/699) (Ekonomi, Ticaret, Maliye ve Bütçe 
komisyonlarına). 

Teklif 
2. — Antalya Mebusu Akif Sarıoğlu ve 91 

arkadaşının, Cumhuriyet Halk Partisinin haksız 
iktisaplarının iadesi hakkında kanun teklifi 
(2/575) (Maliye, Adalet ve Bütçe komisyonla
rına) 

3. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
102 ve geçici 30 ncu maddelerinde yazılı bir sene 
müddetin temdidi hakkında kanun teklifi (2/574) 
(Maliye ve Bütçe komisyonlarına). 

Takrirler 
4. — Antalya Mebusu Ahmet Tokuş'un, Di

lekçe Komisyonunun 11 . XI . 1953 tarihli Hafta
lık Karar Cetvelindeki 7377 sayılı kararın Umumi 
Heyette görüşülmesine dair takriri (4/386) (Di
lekçe Komisyonuna). 

5. — Niğde Mebusu Halil Nuri Yurdakul 'un, 
Dilekçe Komisyonunun 11 . X I . 1953 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 7377 sayılı kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri 
(4/387) (Dilekçe Komisyonuna). 

Raporlar 
6. — Antalya Mebusu Akif Sarıoğlu ve 91 ar

kadaşının, Cumhuriyet Halk Partisinin haksız 
iktisaplarının iadesi hakkında kanun teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu (2/575) (Gündeme) 

7. — Çoruh Mebusu Mesut Güney ve Trab
zon Mebusu Mustafa Reşit Tarakeıo&lu 'nun, 
Trabzon'un Çaykara Kazasının Paçan Köyün
den Kaltabanoğlu Ahmet Yılmaz'a vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanması hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/247) (Gündeme). 

8. — Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Umum Müdürlüğü Memur ve Hizmetlileri
nin ücretlerine dair olan 2847 sayılı Kanun ile 
ek ve tadillerinin değiştirilmesine dair kanun lâ
yihası ve Ulaştırma, Maliye ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/649) (Gündeme). 

9. —• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkında kanun lâyihası ve 
Bayındırlık, Maliye ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/366) (Gündeme). 

10. — Gümrük Tarife Kanununa bağlı Giriş 
Genel Tarifesi Cetvelinin 630 ncu numarasına 
(D) fıkrası ve ihtar eklenmesi hakkında kanun 
lâyihası ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/575) (Gündeme). 

11. — İstanbul Mebusu Fuad Hulusi Demir-
elli ve 25 arkadaşının, avukatlar yardımlaşma ka
nunu teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/531) (Gündeme). 

12. — Kastamonu Mebusu Hayri Tosunoğlu 
ve 10 arkadaşının, Abana Kaza Merkez:nin Boz-
kurt - Pazaryeri Kasabasına nakli hakkında ka
nun teklifi ve İçişleri ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/451) (Gündeme). . 

13. — Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Ku
ruluş ve Memurları Kanununun 19 ncu madde
sinin tadiline ve bu kanuna ek 4862 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvelinde değişiklik yapılması
na dair kanun lâyihası ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Bütçe komisyonları raporları (1/493) 
(Gündeme). 

14. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu ve 
Kars Mebusu Tezer Taşkıran'm, Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifleri ve Ma
liye ve Bütçe komisyonları raporları (2/513,516) 
(Gündeme) 

15. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1953 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
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cetvellefde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu (1/685) 
(Gündeme) 

16. — Yozgad Mebusu Yusuf Karslıoğlu ve 
Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'm, Edirne hudu
dunda şehit edilen Arif Necip Kaskatı'nmdul 
eşi ile iki çocuğuna vatani hizmet tertibinden ay-

. 1953 0 : 1 
lık bağlanması hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Bütçe komisyonları'raporları (2/391) (Gün
deme) 

17. — Zehra Işık'a vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkında kanun lâyihası ve Ma
liye ve Bütçe komisyonları raporları (1/579) 
(Gündeme) 

» © - « 

BÎEÎNCÎ OTURUM 
Açılış Saati :. 15,10 

REİS — Reisvekili Tevfik ileri. 
KÂTİPLER : Füruzan Tekil (İstanbul), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri). 

« •» 

(Hatay seçim bölgesi mebuslarına kadar yok 
lama yapıldı). 

3. — YOKLAMA 

REİS — Çoğunluğumuz vardır, Birleşimi 
açıyorum; 

4 —RİYASET DİVANININ UMUMİ HEYETE SUNUŞLARI 

i . — Antalya Mebusu Akif Sarıoğlu ve 91 I misyona tevdiinin Heyeti Umumiyeye arzını rica 
arkadaşının, Cumhuriyet Halk Partisinin Hak
sız İktisaplarının ladesi hakkında kanun teklifi
nin görüşülmesi için geçici bir komisyon kurul
ması (2/575) 

HULÜSÎ KÖYMEN (Bursa) — Söz istiyo
rum. 

EEÎS — Buyurun Hulusi Köymen. 
HULUSİ KÖYMEN (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar, Antalya Mebusu Akif Sarıoğlu ve 91 
arkadaşının, Cumhuriyet Halk Partisinin Haksız 
İktisaplarının ladesi hakkında kanun teklifi Ri
yaset Makamına sunulmuştur. Muhterem Heye
tinizden bu kanunun Maliye, Bütçe ve Adalet. 
komisyonlarından teşekkül edecek bir geçici ko
misyona tevdiini rica ediyorum, efendim. 

REİS — Takriri okutuyorum. 

10. X I . 1953 
.Yüksek Reisliğe, 

C. H. P. nin haksız iktisabettiği mallar hak
kında yüksek makamınıza sunulan kanun teklifi
nin Maliye, Adalet ve Bütçe komisyonlarından 
'seçilecek beşer kişiden' müteeşkkir bir" geçici ko-

ederim. 
Bursa 

Hulusi Köymen 

REİS — Arkadaşlar, takriri dinlediniz. Bu 
teklifin Maliye, Adalet ve Bütçe komisyonların
dan seçilecek beşer kişiden mürekkep bir geçici 
komisyon marifetiyle görüşülmesini reyinize arz-
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

NAŞİT FIRAT (Ordu) — Söz istiyorum. 
REİS — Rey esnasında söz istenmez. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 

Tüzüğü daima ihlâl ediyor Sayın Başkan. 
NAŞİT FIRAT (Ordu) — Sizi milletin tak

diri ile başbaşa bırakıyorum. 

2. — İzmir Mebusu Mehmet Aldemir ve Kü
tahya Mebusu İhsan Şerif özgen'in, Riyaseti 
Cumhur Dairesi Teşkilât Kanununun 12 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi ve bu kanunu değişti
ren 4718 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelinde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifinin 
geri verilmesine dâir takriri (2/563, 4/385) 
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Yüksek Reisliğe 

Riyaseti Cumhur Dairesi memurlarının Teşki
lâtına dair olan Kanunun 12 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ve 4178 saplı Kanuna ilişik 
kadro cetvelinde değişiklik yapılmasına dair 
44005-1485 sayılı tezkeremize bağlı kanun tek
lifinin geri verilmesine müsaade buyurulmasını 
saygı ile rica ederim. 

İdare Amirleri 
Mehmet Aldemir îhsan Şerif özgen 
REİS — Geriverilmiştir. 
Gündem hakkında bir takrir vardır, onu da 

okutuyorum. 

.1953 0 : 1 
Yüksek Reisliğe , 

Bugünkü gündemde mevcut Kanun lâyiha 
ve tekliflerinin, sözlü sorularla içtüzük gere* 
ğince bir defa görüşülecek işlerden tevvel görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum Mebusu 
Sabri Erduman 

REİS — Bugünkü gündemde bulunan iki de
fa yörüşülecek işler arasındaki Kanun teklif ve 
tasarılarının diğer maddelerden önce görüşül
mesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLBR 

1. — îzmir Mebusu Mehmet Aldemir ve Kü
tahya Mebusu îhsan Şerif özgen'in, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Teşkilâtı hakkındaki 5509 sa
yılı Kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu ra
poru (2/560) [1] 

REÎS — Bir ayrı takrir daha vardır, onu da 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 

Gündemin birinci defa yörüşülecek işleri ara
sında bulunan (îzmir Mebusu Mehmet Aldemir 
ve Kütahya Mebusu İhsan Şerif özgen'in, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Teşkilâtı hakkındaki 
5509 sayılı Kanuna bağlı cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun teklifinin) öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
İzzet Akçal 

REİS — Gündemimizin son kısmında, birinci 
defa görüşülecek isteri arasında ve 13 numarada 
bulunan bu kanun teklifinin öncelikle görüşül
mesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
(Yok sesleri). 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi teklif edil-

[İJ 9 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

mektedir. İvedilik teklifini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşki
lâtı hakkındaki Kanuna, bağlı cetvelde değişik

lik yapılmağına dair Kanon 

MADDE 1. — 9 .1.1950 tarih ve 5509 sayılı 
Kânuna bağlı cetvelin Daire Müdürlüğü kısmın
da ilişik (1) sayılı cetveldeki kadro kaldırılmış 
ve yerine bağlı (2) sayılı cetvelde derece, aded, 
maaş ve memuriyet unvanı yazılı kadro eklen
miştir. 

Ü. 

[1] SAYIM CETVEL 

Görevin çeşidi Aded Maaş 

3 Müdür 

D. 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi 

5 Müdür 

1 100 

Aded Maaş 

80 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi memurdur. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyeri-

İer... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve ta
sarı kanuniyet kesbetmiştir. 

2. — Orman kanunu lâyihası, Zonguldak Me
busları Fehmi Açiksöz ve Rıfat Sivişoğlu'nun, 
Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki 5677 sa
yılı Kanuna ek kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu, Bolu Mebusu Kâmü Kozak ve iki 
arkadaşı üe Tokad Mebusu Sıtkı Atanç'm, Or
man kanunu teklifleri ve Tekirdağ Mebusu Şev
ket Mocan'm, Orman ve Orman Teşkilât kanun-
İariyle 4785 sayılı Kanuna Ek Kanunda değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi, İstanbul 
Mebusu Ahmet Hamdi Başar'm, Orman Kanu
nuna Bâzı Maddeler Eklenmesine ve bu Kanu
nun Birinci Maddesinde Değişiklik Yapüması-
na dair olan Kanuna Ek 5658 sayılı Kanunun 
birinci, maddesinin ük fıkrasının ve Orman Ka
nununun 5653 sayılı Kanunla değiştirilen 105 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifleriyle Orman Kanununa Bâzı Hükümler Ek
lenmesine ve Bu Kanunun Birinci Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına dair olan 4785 sayılı Ka
nuna ek kanun lâyihası hakkında Geçici Komis
yon ve Bütçe Komisyonu raporları (1/170, 2/170, 
200,224, 254, 275, 276, ve 1/179) 

REÎS — Tümü üzerinde söz istiyenlerin isim
lerini okuyorum : 

Zihni Ural, Zeki Erataman, Raif Aybar, Ah
met Kemal Varınca, Fahri Keçecioğlu, Şevket 
Mocan, Hüseyin Balık, Abdürrahman Boyacı-
giller, Memiş Yazıcı. 

Buyurun Zihni Ural. 
. ZÎHNÎ URAL (Çoruh) .— Muhterem arka
daşlar; mevzuun ehemmiyetini, asgari benim ka
dar takdir eden bütün arkadaşlardan istirha
mım, bu mevzuda gerek bendenize ve gerek ben-
dejı sonra konuşacak arkadaşlara, imkân nispe
tinde, biraz vakit lûtfetmenizdir. 

Arkadaşlar, tasarının tümü üzerindeki maru
zatım hulasaten şu esasları ihtiva edecektir : 

1. Ormancılığa ait mevzuatımız bugüne ka
dar ne safha geçirmiştir, verdiği neticeler nedir? 

2. Yüz seneden beri orman işlerimizde değil 
müspet bir adım ileri, niçin binleree adım geri 
atmış bulunuyoruz? Bunum sebebini, orman işle-
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rimizi tetkik etmiş bulunan yerli ve yabancı 
mütehassısları nerede bulmaktadırlar? Bugüne 
kadar bu kadar uzun bir müddet içinde, teşriî or
gan olarak, icrai organ olarak, kazai organ ola
rak ve topyekûn fert olarak azabını seneler
den beri çekmekte bulunduğumuz bu dâvamızın 
halli için acaba birleştiğimiz esaslar yok mudur? 
Elbette ki, vardır. Bu esaslar nelerdir? 

4. Yüksek huzurunuza getirilmiş bulunan 
tasarı bu esasları ihtiva etmekte midir? Netrce-
ten bu tasan 100 seneden beri devam eden bü
yük dâvamızı halledecek midir? 

5. Naçiz kanaatime göre bu mülâhazalar 
içinde orman dâvamızda tutacağımız yollar ne 
olmalıdır? 

Bu esaslar içinde ve tümü üzerinde mâru
zâtta bulunmak istiyorum. 

Arkadaşlar, Türkiye'de ormancılık dâvası 
100 sene evvel Fransa'dan getirilmiş bulunan 
mütehassıslar tarafından ele alınmıştır. Bu müte
hassısların 8 sene kadar Türkiye'de yapmış bulun
dukları* ^tkikler neticesinde Türkiye'de orman
cılığı bir mevzuuat halinde mütalâa etmek ve bu 
mevzuat içinde Türkiye'de ormancılığa bir veç
he vermek için 1285 tarihli Orman Nizamnamesi
nin tanzimine yerli mütehassıslarımızla beraber 
başlamışlardır. 1285 tarihinde mevzuat halinde 
orman nizamnamesi çıkarılmış ve tatbika kon
muştur. Arzettiğim gibi 100 seneden beri Türki
ye'de ıstırabını çekmiş bulunduğumuz ormancı
lığımıza 100 sene sonra böyle bir veçhe vermek 
için, bu 100 seneden beri devam etmiş bulunan 
ormancılık tarihimizi muhtelif devrelere taksim 
etmek suretiyle, bir mukayese yapmak üzere ev
velâ 85 sene evvel hazırlanmış bulunan 1285 ta
rihli bu nizamnamenin mucip sebeplerini kısaca 
arzetmek yerinde olacaktır. O tarihte Orman Ni
zamnamesinin mucip sebeplerinde kısaca şu şe
kilde bir ifade vardır. 

«Devlete ait cesim ve kadim ormanlar oldu-
Şu halde ezminei salifeden beri hiçbir suretle 
hüsnümuhafazasma itina olıinmayıp..» dikkati
nize arzederim; 100 sene evvelki mucip sebepler
le 100 sene sonraki mucip sebeplere dikkatinizi 
bilhassa istirham ediyorum. 

«.. Hüsnümuhafazasma itina olunmayıp bu
lunmaz ve müddeti kalilede yetişmez birçok or
manların mahvını intaceylediği bu halin mülkü 
Devlete verdiği mazarrat evvel ve âhir Saltanatı 
Seniyece mülâhaza edilmiş ve çara ıslahı içinçpfc 
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fezlekeler cereyan edip hem orman idaresi umu
runu sektelendirmiyecek ve hem de halkın ihti
yaç ve menfaatini tazyik ve ifna etmiyecek es
bap ve tedbirler ledelmülâhaza.. illi..» I 

Arkadaşlar, bu şekilde Fransız mütehassıs he
yeti ile yerli mütehassıslarının bir arada meyda
na getirdikleri bu Orman Nizamnamesi 70 sene 
tatbikat sahasında kalmıştır. Orman Nizamname
si Osmanlı İmparatorluğunda bu şekilde tatbikat 
sahasına konduğu sırada Fransız mütehassıs he- i 
yetlerinin, Arabistan kısmı hariç olmak üzere, j 
diğer birçok büyük ormanlarımızda yaptığı tet- j 
kikat neticesinde ormanların o günkü mesahai 
sathiye nispetinin % 15 teşkil etmekte olduğu 
tesbit edilmiştir. 

Arkadaşlar, bu nizamnamenin tatbiki esnasın
da teferruata ait olmak üzere muhtelif kanunlar 
çıkarılmıştır. Bu kanunlar üzerinde durarak vak
tinizi fazla almamak için izahat vermeyi lüzum
lu görmüyorum. 

Cumhuriyet Hükümeti 1932 senesinde Orman 
Nizamnamesinin ve gerekse müteferri, muhtelit 
tarihlerde çıkarılmış bulunan kanunların da bu 
mevzu iein kâfi gelmiyeceği kanaatiyle 3116 nu
maralı bu Kanun hükümleri orman kanunu ta
sarısının hazırlanmasına esas alınmış ve İzmir 
İktisat Kongresinden bu tasarı geçiril
mek suretiyle ve nihayet 1935 tarihinde 
Hükümet tasarısı olarak gelmiştir. İşte 3116 sa
yılı Kanuna bugünkü sekliyle ifadesini vermiş 
olan bu tasarı Yüksek Meclise sevkedilmişfir. 70 
sene sonraki bu kanunun mucip sebepleri ile 70 
sene evvel Orman Nizamnamesi hazırlanırken 
bir?z evvelki kısaca arzettiğîm esbabı mu^ibeyi 
birbiriyle mukayese etmek, neticeye varmak için 
faydalı olacaktır. 3116 sayılı Kanunun mucip se
beplerinden kınaca birkaç satır okumama müsaa
denizi rica edeceğim. 

24. X . 1935 tarihli mucip sebepler mazbata
sında: Saym Başvekil İnönü îmzasiyle Meclise 
sevkedilmiş bulunan mucip sebeplerde, Osmanlı 
saltanatının ibret verici bir levhası tasvir edil
mektedir, bunu dikkatinire arzediyorum: 

«Osmanlı saltanatından perişan ormancıklar 
ve bozuk düzensiz bir ormancılık tevarüs ettik. 
Bu ormanlar ilim, fen içinde hiçbir alâka taşı-
mıv*n kuvvetsiz ve çok iptidai bir nizamnamenin, 
bugünkü Türkiye, memleketin yükseliş progra
mında açık kalan bu gediğin kapanmasına ve bu 
işin mutlak başarılmasına karar vermiştir. Lâyi- I 
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hanın meni ve tasvip edici veyahut koruyucu hü
kümleri geçmiş veya geçmekte olan vakaların 
aksi sadasıdır. 

Bunun için ormansız yerlerden evvel mevcut 
ormanlarının tükenmemesine, yeşil kalan toprak
larımızın çırılçıplak çöllere dösmemesine çalışmak 
ve bunda çok acele etmek zaruretindeyiz. 

3116 sayılı Orman Kanunu tasarısı bu kötü 
gidiş yolunu keserek bütün tedbirleri almış bu
lunmaktadır. Şimdiye kadar hiçbir nesilden hiç
bir kimse, ormanların kurtarılması için esaslı bir 
tedbir düşünmemiş ve ölümlü bir uçurumun ke
narına geldiğimiz ve geri çekilmekte çok geç kal
dığımız açıkça söylenmemiştir.. İlâh» 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarı ile Türki
ye'de ormancılık dâvasını halledeceğini tahmin 
eden, zanneden iktidar 16 sene bildiğiniz veç
hile 3116 numaralı Kanunun tatbikından sonra 
omanlar bugünkü neticeye nakıs tarafından vâ
sıl olmuştur. Sebep nedir? Arzettiğim gibi Or
man Nizamnamesi yapılırken mesahai sathiye-
nin % 15 i ormanlık iken, Arabistan kısmı ha
riç, bu kadar bu kanuna güvenilmek suretiyle 
16 sene tatbikten sonra mesaili sathiye-arkadaş-
lar, yerli ve yabancı mütehassısların tetkik ve 
beyanlariyle anlaşıldığı veçhile bugün % 10 a 
düşmüştür. İşin çok feci tarafı 3116 sayılı Ka
nun tatbik sahasına konacağı sıra yine yerli ve 
yabancı mütehassıslar bir rapor tesbit etmişler ve 
ormanlık mmtakalarda mesahi sathiye nispeti % 
13 olarak tesbit edilmişti. 16 senelik tatbikattan 
sonra % 10 olarak yine mütehassıslar tarafından 
tesbit edilmektedir: 

Görülüyor ki; 3116 numaralı Kanun dahi 
ormancılık için müspet bir fayda temin edeme
miştir. Elbette ki bu kanunun mucip sebepleri 
yazılırıken mutlak bir ifade ile, bu ıstırap için
de çırpman insanlar olarak, istediler ki bu ka
nunla biz Türkiye'de bu dâvayı halletmiş odalım. 
Faknt netice; bildiğiniz gibi menfi şekilde çık
mıştı?. | ' 

Muhterem arkadaşlar, acaba bunun sebeple
ri nedir? Kusur kanunda mıdır? Bu kadar sene
ler geçmiş ,bunun çaresinin bulunmasında bâzı 
mühim esrar mı vardır? Bu, bilinememîştir. Bu
nu, bu bakımdan çok ehemmiyetle tetkikle bir 
neticeye vâsıl olmak için esaslı bir tahlile tâbi 
tutmak lâzımdır. 3116 sayılı Kanun, bütün Tür
kiye'deki ormancılığı halledeceğiz diye çıkıyor. 
Kanunun tatbikatında, # kanunun kabul etmiş ol-
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duğu meccanen intifa kaldırılmış bulunuyor. 
Bunda bir kıyamet kopuyor, onun üzerine de 
bir sene geçiyor. Bu kadar, 3444 numaralı Ka
nunda kendisine güvenilmiş olan 3116 numaralı 
Kanundaki esas prensibi bozmamak gayesi ile 
tutuyorlar da ondan bir tarife esasını ihdas et
miş oluyorlar. 3444 sayılı Kanun çıktı; bu or
manların korunmasını tedbirledi mi? Hayır. Hal
kın sızlamasını, ıstırabını dindirdi mi? Hayır, 
asla! Yine bu ıstırap devam etti. îş Meclise ak
setti. Nihayet merhum Recep Peker Hükümeti 
iş başına geldi. 14 . VIII . 1946 tarihinde Mec
liste okuduğu bir beyanname ile Türkiye'de or
mancılığı halledecek diye çıkarılan 3116 sayılı 
Kanun için bakınız ne söylüyor. Vaktinizi alma
mak için hulasaten söylüyorum: 

«Halkın lehine olarak orman işlerinde tedbir 
alınacaktır.» 

Muhterem arkadaşlar, merhum Recep Peker 
Hükümeti, bu dâvaya bir çare bulmak için, Ta
rım Vekili olan arkadaşına verdiği talimatta, 
Faik Kurdoğlu Tarım Bakanı oluyor, kabinede 
bu beyannameden beş gün sonra Türkiye'de or
mancılığı halledecceği zihniyeti içinde Türki
ye'de bu mevzuda haklı olarak hakikaten en sahibi 
salâhiyet bir insanın Orman Umum Müdürlüğü
ne getirilmesi düşünülüyor ve merhum Ordinar
yüs Profesör Mazhar Diker Orman Umum Mü
dürlüğüne getiriliyor. 

Yine çok şayanı dikkat olan ve ormancılık 
tarihimizde ve ormancılığımızı kurtarma bakı
mından çok ehemmiyetli olan bir yazı, ki ilmen 
Orman Umum Müdürlüğü mevkiinde bulunmak 
suretiyle sahibi salâhiyet olan bir zata bu mev
zuda Hükümet namına resmen bir emir veriliyor. 

Alâkanızı istirham ederim arkadaşlar,, çok 
mühimdir; ondan da birkaç satır okumama mü
saadenizi istirham ediyorum. Muhterem arkadaş
lar, Tarım Vekili Faik Kurdoğlu'nun profesör 
Umum Müdür Mazhar Diker'e yazdığı yazıdan 
birkaç satır okuyorum: 

«Orman konusunda ilim, teknik ve şuur ışığı 
altında bizi gayeye ulaştıracak en kestirme yolu 
bulabilmemiz..» Yani 3116 sayılı Orman Kanu
nu sıfıroğlu sıfır, yeniden bir dâva açılıyor bu 
mevzuda bizi kurtarmak için profesörden imdat 
istiyoruz. Kısaca ifade bu. Bu en kestirme yol 
bulunamadı. Bir taraftan konuyu teferruattan 
teeridederek, en iyi fikirleri ele alınması bu fi-
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kirlerin milletçe benimsenen müşterek fikirler 
hâliue getirilmesi esastır; diğer taraftan da; di
ğer fikirleri serbestçe münakaşa edebilirsiniz. 

Arkadaşlar; görülüyor ki Hükümet ona tama
men salâhiyet vermiştir, ondan rapor istiyor. 
Diğer taraftan ilâve ediyor, hakikati olduğu gi
bi görüşmek, göstermek için hiçbir tereddüt 
göstermeden Türkiye'de gidilecek yolları ve 
çalışma şeklini ve devrelerini programlaştırma
nızı rica ederim diyor. Verilen emir 1946 dadır. 
Merhum Profesör Diker bâzı arkadaşlariyle bu 
mevzu üzerinde bir sene çalıştıktan sonra 25. 
VI. 1947 de şimdi bâzı esaslarını okuyacağım, 
Tarım Vekilinin dediği gibi, vaziyeti kurtara
cak bir raporu merhum sayın profesör hazırlı
yor ve Tarım Vekâletine takdim ediyor. Rapo
run takdim yazısında kısaca şöyle bir ifade ile 
bir beyanda bulunuyor. «Yüz yıla varan orman
cılığımızın dünü ile bugünü tesbit ve yarın için 
bir çalışma plân ve programının ana meseleleri
ni yazı ile ifade etmek em eliyle hazırlanmış ve 
Tarım Bakanlığına sunulmuş raporumdur» di
yor. 

REÎS — Zihni Bey, yazılı konuşma müddeti
niz bitmiştir. Bir de sadet içinde konuşalım, siz 
eski raporlardan bahsediyorsunuz. Bugünkü ta
sarı üzerinde konuşalım. 

ZİHNİ URAL (Devamla) — Oraya geliyo
rum ve yazıdan okumuyorum. Ancak notlarıma 
bakıyorum. Bu raporun 67 nei sayfasında.... 

OSMAN BÖLÜKBAŞT (Kırşehir) — Rapo
ru bırakırsa sermaye kalmaz. 

ZÎHNÎ URAL (Devamla) — O sermaye si
zin gibilerin sermayesidir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Sizin 
gibilerden kastın ne?. 

ZÎJTNİ URAL (Devamla) — İşte senin ^bi
ler olduğu için bu ormanlar bu hale geldi. Din
lemek istemivorsanız cehennem olur g'dersiniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Ne olu
yorsun yahu?. Eski kanunun çıktığı zamanlarda 
ben burada değildim. 

ZİHNÎ URAL (Devamla) — Arkadaşlar, or
man tahriplerinin başlıca sebepleri olarak şu esas
ları ortaya çıkmıştır. İskân işlerinde gaflet, 
vanr ve yakma işlerinde büyük gaflet, bu iller
deki sistemsizlik ve neticede büyük orman tah
ripleri. Türkiye'de senede 3 milyon metre küb 
verim temin etmea' mümkün olan orman bulun
malına rağmen 20 milyon metre küb sarfiyat 
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yapılıyor. Bu suretle senede verim harici 17 
milyon metre küb orman mahvolmaktadır, di
ye rapor verilmiş bulunuyor. Profesör bunları 
yüzde nispetiyle mukayese ediyor ve diyor ki; 
bunların % 60 ı yapı ve yakma, % 20 sd açma 
ve yangın, % 20 si de umumi ve hususi sanayi 
ihtiyaçlarının sellemehüsselâm verilmesinden 
ileri gelmektedir, diyor. Profesör bu raporu 
tanzim ediyor ve misal olarak diyor kd, orman
larını kurtarmış olan memleketler, yakıt, bina 
yapma, sanayide kullanma işlerinde orman ve
riminin ancak % 20 sini sarfediyorlar. Bu sa
nayi ise, köprü yapma, travers dmal etme ve 
sairedir. 100 - 150 sene evvel bizimle aynı du
rumda olan milletlerin ormanlarını koruma için 
buldukları tedbirler, ormanlarının veriminden 
% 20 sini iç ihtiyaçlarda kullanıp diğer % 80 ni 
ise sanayi işlerinde kullanmaktan ibaret bulu
yorlar. Bu kalkınmaya bunları sebep gösteri
yorlar. 

Muhterem arkadaşlar, daha birçok sebep
ler zikrettikten sonra diyor ki; bir Hükümet 
olarak Mahrukat Kanununu, Orman Kanunun
dan bir sene sonra çıkarmış olmasına rağmen 
(bu kanunu, tatbik etmemiştir ve saire., diyor. 

Şimdi arkadaşlar, bu raporun sonunda çok 
şayanı dikkat olan cihet, son cümlelerdir. Bu
rada diyor ki; «Bu izahına çalıştığım bu sis
temler, Hükümet olarak, Devlet olarak, ıslah 
edilmedikçe ormancılık mıntakalarmda iskân 
mevzuu ele alınıp açmacılık ve bundan mütevel
lit yangınlar kaldırılmadıkça...» diye izah ettik
ten sonra nazarı dikkatinizi celbediyorum. Ra
porun, «Bu şartlar içinde bugün kendisine gör
dürülen veya görmeye zorlanan hizmetleriyle 
Devlet teşkilâtı içinde bir ormancılık müessese
sinin vücudu, manasızdır.» deniyor. 

Arkadaşlar, bundan ürpermemek imkânı 
yoktur. Diyor ki: «Bu şartlar içinde ormancı
lık ele alınmadıktan sonra orman teşkilâtına ne 
lüzum vardır» Bu korkutucu bir cümledir. Tür
kiye'de salahiyetli ve kendini meslekî dlme has
retmiş bir ordinaryüs profesör, umum müdür
lüğe ne lüzum vardır, orman teşkilâtına ne lü
zum vardır, diyor. Arkadaşlar, ondan sonra ka
bine değişiyor. Tarım Vekili olarak Cavid 
Oral işbaşına geliyor ve ormancılık mevzuunu 
tekrar ele alıyor. Beyannamesinde diyor ki, çok 
şayanı dikkat olduğu için bu raporu tahlil ede-
T«kf bizim tasarıya geleceğim arkadaşlar, mu-
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kayese yapma bakımından bu mevzu çok ehem
miyetlidir, müsamahanızı istirham ediyorum. 

Cavid Oral Tarım Vekili olarak işi ele alı
yor, resmî bir ifadesinde diyor ki; Cumhuriyet 
Hükümetinin, 3116 numaralı Kanun güya orta
da yoktur gibi hiçbir iş yapılmamış, Faik Kur-
doğlu gelmiş, umum müdür profesöre yazı 
yazmış, Hükümet namına cevap istemiştir, ra
por alınmıştır, orman işlerine çareler aramıştır. 
Bu cihetler meskût geçirilerek Hükümet namı
na yaptığı resmî beyanatına devamla diyor ki : 
«Cumhuriyet Hükümetiniz, memleketin- en bü
yük dâvası olan orman meselesini bütün mesu
liyetlerini bilerek omuzlarında taşımaktadır. 
Yaptığımız değişiklikler, halkımızın ihtiyacını 
karşılıyacak ve ıstırabı dindirecek ve hattâ 
bunlara orman sevgisini verecektir. Zannede
rim ki Orman Kanunu - dikkatinizi istirham 
ediyorum arkadaşlar - Orman Kanunu çıktığı 
günden bugüne kadar - arkadaşlar iktidar de
ğişmiş değildir, aynı iktidarın bir vekili bun
ları söylüyor - orman tahribatı yine devam edip 
gitmiştir. Halen de devam edip gitmektedir.» 
deniyor. 

Bunu sayın Cavid Oral hüsnüniyetle, sami
miyetle, bu dâvanın halli için çalışan bir insan 
olarak serbestçe ve samimiyetle söylemiştir. 
Cavid Oral devamla : «Ben o kanaatteyim ki, 
orman rejimini halka karşı ne kadar sert ve 
sıkı kullanırsak bunun o derecede aksülâmeli 
görülmektedir ve nihayet bütün tetkikler ya
pılıyor. İsveçli bir beynelmilel profesör rapor 
veriyor. Bu raporun son cümleleri şöyledir : 
«Türkiye'de ormanları tahrip eden âmilleri kal
dırmadıkça bu işlerle meşgul olmak manasız
dır.» Ve nihayet Günaltay Hükümeti geliyor, 
okuduğu Hükümet programında, yine nazarı 
dikkatinize arzediyorum; halkımıza kolaylık
lar sağlıyacak yeni tadil tasarısını Büyük Mil
let Meclisine sunacağımızı bildirmek isteriz, 
diyor. Şimdi bu mevzu ile alâkalı olarak bir 
arkadaşımızın mebus olmadan evvel kendi se
çim mıntakasmda, acaba ne gelecek diye düşü
nüyor ve artık çok şükür bundan sonra orman
ları kurtaracağız. Sayın hocamız Şemsettin 
Günaltay beyannameyi okumuş ve Vekil arka
daşı da bu şekilde beyanda bulunmuştur. Çalı
şılmıştır, çıka çıka ne çıksa beğenirsiniz bu 
5653 sayılı Kanun çıktı, ki hatırladığıma göre, 
neşir tarihi Mart 1949 olacak. Demokrat Parti 
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iktidara geçtikten sonra mevkii tatbika kon
muştur. Çünkü iktidar Demokrat Partiye ge
çince bu kanunu da Demokrat Parti çıkarmış
tır, diye propaganda yapılmıştır. Hem bu pro
pagandayı yapanlar kimdir biliyor musunuz? 
Bilir veya bilmez, Halk Partili arkadaşlardır. 

Bu kanunla hapis müddetleri artırılmış bulu
nuyor. Ve sair cihetlerden de Vekilin kendisi
nin tamamen beyanı hilâfına 5653 sayılı Kanun 
bildiğimiz şekilde çıkmış bulunuyor. Verdiği 
neticeler ne oluyor? Mütehassısların son tes-
bitine göre ormanların mesahai sathiyesi yüzde 
sekize düşmüş bulunuyor. Bunu, ben söylemiyo
rum, mütehassıslar söylüyor. Ve biz de gezdiği
miz ve gördüğümüz yerlerde hakikaten vaziyetin 
bu mütehassısların tesbidettiği şekilde olduğunu 
ve aynı şekilde tatbikatın devam ettiğini görü
yoruz. 

Nihayet Demokrat Parti iş başına geliyor. 
Bütün bu geçmişteki, hattâ yüz senelik ormancı
lık mevzuunu halletmek için bütün kuvvetiyle 
elden gelen bütün imkânlarla çalışmak üzere 
mevzuu ele alıyor. Bunun için, çok yerinde bir 
tedbir olarak, Tarım Vekâleti tutuyor, Orman 
Fakültesine bir yazı yazıyor. Kısaca ondan da 
bir iki noktayı arzedeceğim. 12 . VI . 1950 ta
rihini taşıyan bu yazıda profesörler toplanarak, 
yeni yapılacak orman kanunu tasarısı için, bu 
dâvayı halletmek için, esaslar ne ise; bunları 
bir rapor halinde bildirin, diye rica ediliyor, ar
kadaşlar. 

Dokuz tane profesör ve Mazhar Diker de iç
lerinde, evvelce Faik Kurdoğlu zamanında Or
man Umum Müdürlüğüne getirilmiş, bilâhara 
Fakülteye geçmiştir. Alman Profesörü Kessler 
de dâhil olmak üzere bir rapor hazırlıyorlar, 
arkadaşlar vakitlerinizi almamak için daha faz
la izahata geçmiyeceğim ancak şu kadarını arze-
deyim ki, biraz evvel, Merhum Profesör Maz
har Diker'in ormancılık için ele alınması icabe-
dcn esaslar ne ise hülâsası aynı olmak üzere ge
niş bir rapor hazırlanmış bulunuyor. Bunda de-. 
niliyor ki, - son kısma temas etmeden geçemiye-
ceğim - Bu raporun 20 nci maddesinde, bütün 
bu raporda işaret ettiğimiz mevzular üzerinde 
ormancılığımızı kurmak için Hükümet, koordi-
ne bir halde çalışmalı ve ormancılık mevzuu 
mütemadiyen takibedilmeli. Deniyor ve işin tek
nik, idari cephesini ve sairesini nazarı itibara 
şlarak bu büyük azaptan bu memleketi kurtar-
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mak için bir de Ormancılık Şûrasının kurulması 
isteniyor. Nihayet bildiğiniz şekilde tasarı, ha-
hazırlanmış bulunuyor. Biliyorsunuz, Meclisten 
bunun için 20 kişilik muhtelit bir Komisyon 
kurulmuş bulunuyordu. Komisyondaki bir aza
nız olarak, 20 kişiden birisi olarak 2,5 sene bu 
Komisyon içinde ben de dâhil olduğum halde, 
çalışıyor ve nihayet bu Geçici Komisyon huzu
runuza takdim edilmiş olan raporunu hazırlıyor. 

Arkadaşlar; sözlerimi bitiriyorum. Konuş
mama başlarken arzettiğim neticeye geliyorum. 
Gelen Hükümetlerin vekilleri, iyi bir Orman Ka
nunu getireceğim, iddiasiyle ortaya atılmışlar
dır. 

Arkadaşlar, Geçici Komisyon olarak iki bu
çuk sene çalıştık. Bu çalışmanın büyük mânası 
vardır. Şunu itiraf edeyim ki, Geçici Komisyon 
bu mevzuda canla başla çalıştılar. Fakat netice 
ne oldu? Sayın Tarım Vekili tasarının hazırlan
masında Nedim ökmen şu şekilde bir beyanda 
bulunuyorlar: 

«Muhterem arkadaşlar, hazırlanan tasarı, or
man ve ormancılık mevzuunda umn yıllar yurt 
ve yurttaş için endişe ve ıstırap membaı olan bir
çok meseleler, vatandaş menfaatini teknik ve ik
tisadi şartlarla telif ederek halledilmiş bulun
maktadır. Şimdiye kadar alınan korunma ted
birleri, bir taraflı olduğundan ve totaliter bir 
zihniyetle tatbikata intikal ettirildiğinden vatan
daşı kırmıştır. Orman, korunacak yerde, tahrip 
edilmiştir. Bîr taraflı görüşle zaruretler göze
tilmeden sadece yasakla orman korunamaz. Bu 
hakikati nazariye değil, vakalar ve hâdiseler is
pat etmiştir. Bu itibarla hazırlanan tasanda 
ormanların korunması, yalnız Orman Umum Mü
dürlüğünün vazifeleri meyanmda mütalâa edil
memiş, yurt dâvası olarak ele alınmış ve milletçe 
ormanların korunması yoluna gidilmiştir. Or
mancılık, milletle Hükümet arasında münakaşa 
mevzuu olmaktan çıkarılmış, ormanlar vatanda
şın hizmetine tahsis edilmiş, kanun yurttaşların 
ihtiyaçlarına göre hazırlanmış bulunmaktadır.» 

Muhterem arkadaşlar, maddeler üzerinde hiç
bir izflha lüzum görmüyorum; vaktinizi almak is
temiyorum. Bu beyanatında diyor ki sayın vekil, 
«profesörler ve mütehassısların raporları nazara 
alınmıştır». Ben bu cihetlerin maddelere intikal 
ettirildiğini göremiyorum. Şunu evvelâ arzede-
yim ki, Orman Nizamnamesinin tatbika kon
duğu .tarihten itibaren gerek 3116 sayılı Kanun 
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ve gerekse teferruatı üzerinde konuşurken şu ve
ya bu şekilde tenkidetmeye asla lüzum yoktur. 
çünkü gerek yerli ve gerekse yabancı mütehassıs
lar, demin işaret ettiğim raporlariyle kanunda 
hiçbir kusur bulmuş değildirler. Mutlak ifade 
ile raporun hazırlandığı esaslar nazarı itibara 
alınıp ormanları tahripten kurtarmak çarelerini 
ortaya koymuşlardır dokuz kişilik profesörler he
yeti. 

Şu hale göre ne Orman Nizamnamesi, ne 3116 
numaralı Kanun ve ne de bunları tadil eden diğer 
hükümler ve ne de huzurunuza getirilmiş bulu
nan tasarıda, hiçbir noksanlık yoktur, demektir. 
Burada vaziyeti muğlâk hale sokmuş olan şekil, 
Avrupa'da 100-150 sene evvel ormancılık nasıl 
bir ıstırap halinde idi, bugün nasıl kurtarılmış-
sa, onlar hangi esasları tedbir olarak ele almış
sa biz de onu alıp koordine bir vaziyette bu 
mevzu için çalışmadığımızdan ileri gelmiştir. 

Şimdi, yeni tasarı koordineyi ele almış mı? 
Birçok mevzuları ele almış, iskân mevzuunu ele 
almış, kalkınma kredisi mevzularını ele alını. t ı r . 
Fakat raporda okuduğum gibi mütehassisi nrın 
beyan ettiği şekilde koordine bir vaziyette çalışıp 
bunun yalnız Tarım Vekili olarak değil, t şlet
meler Vekili olarak değil, Dahiliye Vekili OİHI'PA 
değil, topyekûn bu mevzu ile ilgili Hükümet ola
rak evvelâ bu tahrip âmilleri ne ise onları orta
dan kaldırmaları lâzımgelir. Mazhar Diker'in ra
poru bunları da açık bir şekilde izah etmiştir. 
Şükranla arzedeyim ki, ben, asla bedbin değilim, 
evet bidayette biraz öyle idi ama bilâhara bu de
ğişmiştir, bedbin olacak bir cihet kalmamıştır. 
Çünkü arkadaşlar, bilirsiniz ki, bu tahrip mev
zuu; köylerle çok alâkalıdır, fakat hatırlarsınız, 
Sayın Reisicumhurumuz köylerdeki evlerin in
şası için âzami derecede bir kredi sağlanması 
mevzuunun ele alındığını bize tebşir etmişler
dir. Sonra yine hatırlarsınız ki, Sayın Menderes, 
buradaki bir beyanatında, çok yerinde olarak, 
buyurmuşlardır ki, biz Türkiye'de betahsis köy
lerde inşaat mevzuunu halletmek için çimento 
fabrikaları işi, tuğla, kiremit fabrikaları işi ele 
alınmış bulunmaktadır, kredi mevzularını ele al
mış bulunmaktayız. Bu şekilde Hükümet olduk
tan sonra, her kim ne derse desin, söylediğini faz-

• lasiylo yapmış bir Hükümet bulundukça kaniim 
ki, Orman Kanunu ister çıksın, ister çıkmasın, 
arkadaşlar çok müsterihim, asla bedbin değilim, 
ki, bu prof esörler heyetinin verdiği raporu Hü-

l. 1953 O : 1 
kümet kendiliğinden ele almış ve işleri temin et
mektedir. Ve muvaffak da olmaktadır. Bir haf
talık yolu bir saate indiren bu Hükümet bunu 
da yapacaktır. Asla bedbin değilim ama bu ta
sarı ile değil. Netice; 

Biz geçici komisyonda çalışırken bütün mev
zular ortaya döküldü. Biz Komisyon Sözcüsü de 
beraber ittifak halinde kaldık. Dedik ki, profe
sörler heyetinin verdiği bu esaslar dâhilinde 
eğer bu tasarı neticelendirilmezse yaptığımız iş
ten bir hayır yoktur. Şu halde bütün bu madde
leri bu tasarıya intikal ettirmemiz lâzımdır, işte 
bunda uyuşamadık. Hükümet olarak, vekil ola
rak mesuliyetlerin hepsi tanınsın, yarın Tarım 
Bakanı bu kanunla neden yalnız mesul olsun?. İş
te arzettiğim gibi bu mesuliyetleri maddeler ha
linde tasarıya intikal ettiremediğimiz içindir ki, 
tasarı, kifayetsizdir. 

Onun için benim naçizane, kanaatime göre 
ihtisas komisyonu olarak Tarım Komisyonuna 
bu tasarıyı tevdi edelim, orada bütün bu fikir
ler koordine bir şekilde tetkik edilerek prog
ramlı bir dâva halinde bu arzettiğim fikir ve 
kanaatler maddelere intikal ettirilsin. Fakat 
bütün bunlara rağmen bedbin değilim, arzetti
ğim gibi tekrar bir daha gözden geçirmiş ola
lım. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Usul hak
kında söz rica ©diyorum. 

REİS — Buyurun. 
ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Usul hak

kında müsaade eder misiniz?. 
REİS — Buyurun. 
ŞEVKET MOCAN (Devamla) — Çok muh

terem arkadaşlarım, kurucularının muhalefette 
iken büyük mitinglerde, orman faciasını hallet
mek bizim için on günlük bir meseledir, diye-
rekten iktidara gelmiş ve ekseriyetinin onların 
teşkil etmiş olduğu bir Meclisin... (Usul hakkın
da konuş) Usul hakkındadır, memleket şümul 
bir dâvada bu derece tenha olması cidden üzü
cüdür. 

REİS — Usul hakkında söyleyiniz. 
ŞEVKET MOCAN (Devamla) — Usul hak

kında konuşuyorum. 
Gerek muhalefetten, gerek iktidardan, iki 

cami arasında kalmış ve bunun mücadelesini 
yapmış bir arkadaşınız sıfatiyle Yüksek Mec
lisin fikirlerime karşı alâkasını istirham edece
ğim. 
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MECDET ALKlN. (Kütahya) — Biz alâka 

ile dinliyoruz. 
REÎS — Üsul4ıakkmda söyleyiniz. 
ŞEVKET MOCAN .(Devamla) — Ekseriyet 

yoktur. 
- REİS — Müzakerelerde istediğimiz şekilde 

bir ekseriyet mevzuubahis olmaz. Reye koyma, 
oylama yoktur ki. 

ŞEVKET MOCAN (Devamla) — Arkadaş
larım çok haklıdırlar. Bunun dört senedir ne 
safhalar geçirdiğini biliyoruz. Gazetelerdeki ha
vadis hâli işbaa geldi. Bu kanunun nasıl olsa çı
karılacağı yazıldı. 

Biraz müteyakkız olalım. 
MECDET ALKÎN (Kütahya) — Alâka ile 

dinliyoruz. 
REİS — Köylü Partisi Meclis Grupu adına 

Cezmi Türk. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, zihni

yeti, prensipleri, bilgisi ve tekniği itibariyle ta
mamen eski olan bu yeni tasarıya Türkiye Köy
lü Partisi Meclis Grupu olarak muhalifiz. Bu 
muhalefetimizin muhtelif mucip sebeplerini kı
saca huzurunuzda arzetmek istiyoruz. 

Zihniyeti eski olan bu yeni tasarının zihni
yetine muhalifiz. O zihniyet nedir?. O zihniyet 
dün askerî bugün cezacı olan bir zihniyettir. 
Bu memlekette ormanların korunması mevzuu 
3116 sayılı Kanunla askerî bir muhafaza teşki
lâtına tevdi edilmişti. Asker nedir? Memleket mü
dafaasında çalışan insandır. Kime karşı?. Düş
manlara karşı. Asker nerede kullanılmıştır?. Or
manda kullanılmıştır. Kime karş;? Vatandaşla
ra karşı. 

Bu zihniyetin zamanla kötülüğü anlaşılmış
tır. Bu milletin en mukaddes tanıdığı askerlere 
(odun askeri) denmiştir. Ve orman köylerinde 
bu tâbir dile getirilmiştir. Nihayet bu milleti 
bir türlü anlıyamamış olan idareciler bunun 
mahsurlarını anlamışlar ve bu teşkilâtı orman
lardan kaldırmışlardır. Onun yerine bir zabıta 
rejimi getirmişlerdir. Bu zabıta rejimi o günkü 
kanunun zihniyetinde vardır , bugünkü kanu
nun zihniyetinde de vardır. Hattâ açıkça 
beyan edilmektedir, orman kaçakçılığı tıpkı 
gümrük kaçakçılığı gibi telâkki edilmektedir. 
Orman bakım memurlarının eline silâh verile
rek vatandaşı katletme imkânı verilmektedir. 
Biz bu zihniyete dün olduğu gibi bugün de: bir 

millet dâvası olan ve millete ormanları sevdir
me dâvası olan bir dâvada askeri bir zihniyete 
hele vatandaşı katletme zihniyetine muhalifiz. 

Arkadaşlar; Türk Milleti itham altında bu
lundurulmakta; ormanların kaatili olarak gös
terilmektedir. Hattâ bu hususta öyle nazariye
ler söylenmiştir ki, Türk Milleti mücrim olarak 
gösterilmiştir. 

Onlara göre; bu^ Anadolu'nun ormanlarını 
bu keçilerle Türk milleti imha etmiştir. Bu 
maalesef en idealist ormancılarımızın dahi di
linde gezen acıklı bir nazariyedir. Türk Mille
ti, Orta Asya'daki ormanları imha eden suçlu 
keçileri ile beraber Anadolu'ya gelmişler, Ana
dolu'daki ormanları imha etmekte imişler. Ha
yır, asla! Bilgiye istâıadetmiyen bu ithama as
la iştirak etmiyoruz. Türk Milleti en aşağı on 
asırdan beri bu topraklarda ve ormanların kı
yısında yaşamaktadır. Dünkü meteorolojik ka
yıtlara bakarsanız yurtta ısı derecesi, Karakö-
se'de nakıs 29, Alanya'da zait 20 dir. Senenin 
büyük bir kısmında 50 derecelik b'r fark gös
teren; bu Doğu'dan Batı 'ya doğru yüksek 
yaylalar memleketinde yaşıyan halk orman
ları imha etmemiştir. Seksen sene evvele ka
dar kömürü tanımıyordu. Yirmi sene evvel 
elektriği, beş, on senedir de linyit yakmasını 
öğrenmiştir. Mahrukat olarak odundan^başka 
bir şey tanıtılmamış, bir şey gösterilmemiş ve 
kendisine verilmemiş olan bir memlekette tezek 
yakmaya dahi tahammül etmiş, yine ormanla
rına kıymamıştır. Halbuki bu memleket tren
lerini *dahi odunla işletmiştir. Her mclletin 10 
asırda, bu iklim şartları içinde bütün harbler 
ve sefaletlere rağmen yaşadığı bir memlekette 
bu kadar orman bırakmasına imkân yoktur. 
Ormanlarımızın caniyane denecek şekilde imha 
ediLliği bölgeler bulunduğu gibi, ormanları
mızda asırlardan beri koyun koyuna vatandaş
larımızla yaşıyan 100 - 160 senelik çamlık ağaç
larımız da vardır. Bizim değil, bizim zavallı 
mütehassıslarımızın tetkik edemediğini dünya 
eksperleri tetkik etmekte ve neşriyat yapmak
tadırlar. O kadar ki, yakacak odununu dahd 
dünya vasatisinden az kullanmakta, inşaat için 
kullanacağı ağacı dahi dünya piyasasından kul
lanılan miktardan çok az istihlâk etmektedir. 
Yani ev yapmak için ormanı kesmemektedir. 
Halen birçok bölgelerimizde kerpiş duvarlı, top
rak damlı orman evleri garibesi görülmektedir, 
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arkadaşlar. Bunu ormanı olan başka ülkelerde 
göremezsiniz. 

Biz bu kanunun ilmine de inanmıyoruz. Biz 
»bu kanunun ilmini, beynelmilel eksperlerin di
miyle karşılaştırdığımız zaman geri, yaya, yan
lış ve hatalı gördük. 

Bu kanunun içinde hukukçu arkadaşlarımı
zın daha iyi takdir edecekleri üzere, kanun tek
niği diye bdr şey yoktur. Maalesef kanun, en 
hurda teferruata girmiş, en basit disiplin ceza
larını, en basit iaşe maddelerini içine almış ve 
bu suretle tatbikatı her an sürçecek, bdr nizam
name vaziyetine girmiştir. Tıpkı bundan evvel
ki nizamnameye benziyen kanun gibi. 

Bu kanunun prensiplerinde de bir yendlik 
yoktur, arkadaşlar. Bu kanun Devlet malı ve 
Devlet anlayışı, orman mülkiyeti ve mülkiyet 
anlayışı hakkında da yeni bir fikir getirmemek
tedir. Bu memlekette aşiret devrindeki idare 
kurmak ve mülkiyet zihniyeti devri çoktan geç
miştir. Bugünkü mülkiyet anlayışındaki tezat
lar bunun sarih bir icabı olarak gösterilmektedir. 
Bugün Devletin malik olduğu büyük küçük top
raklar yanında vatandaş büyük küçük toprak 
mülkiyetine sahip olabilir. Dünyanın her tarafın
da normal olan mülkiyetin esası da budur. Bizde 
vatandaşlar için bir orman mülkiyeti esası cari 
değildir. Vatandaşlar, Devlet ormanlarının ya
nında bir orman sahibi olamazlar. 

Su mevzuuna gelince; bunda da mülkiyet 
esasları değişik şekiller arzeder. Bâzı yerlerde 
sular Devletin malıdır, bâzı yerlerde köyün müş
terek malıdır. Bâzı yerlerde de sular şahısların
dır veya vatandaşlara ancak intifa hakkı tanın
mıştır. Toprakta tanınan mülkiyet haklarına, 
sularda tanınan mülkiyet haklarına mukabil or
man mevzuunda vatandaşa mülkiyet hakkı ta
nınmamıştır. Bu tamamiyle totaliter, tamamiyle 
Devletçi bir zihniyettir. 

Sayın Ziraat Vekilimiz geçen sene Bütçe Ko
misyonunda bu kanun didiklenirken, Hükümetin 
bu husustaki prensibi olarak şunları arzetmiş-
lerdi: Hükümetin prensipleri 1945 te ilân edil
miştir. Bunlardan dönmeye de imkân yoktur, 
demişlerdi. Bu tasan eski zihniyetin temadisi 
olan bir tasarıdır. 

TARIM VEKÎLÎ NEDÎM ÖKMEN (Maraş) 
— Benim okuduğum, Demokrat Parti programın
daki prensiplerdir. Lütfen tashih ediniz. 
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I CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Onu îûtÜ» 
I siz bir partili olarak, burada tashih edersiniz 

Sayın Bakan!... 
1945 te Hükümetin ilân ettiği prensipler ne

dir? Bu, 4785 sayılı Kanunda vardır. Bütün 
ormanlan Devletleştiren kanundur. Fakat eski 
iktidar sahipleri dahi bu Devletleştirmenin millî 
bünyeye ve zihniyete uymadığını görmüşler ve 
iktidarı terkedecekleri dakikada yani 12 ye çey
rek kala 5685 sayılı Kanunu çıkarmışlar ve 
Devletleştirdikleri ormanlardan bir kısmını sa
hiplerine iade etmişlerdir. Bu iadelerin bir sürü 
ihtilâf lan halen mevcuttur. O zaman 4785 sayıb 
Kanunla zorla istimlâk edilen orman say usı 743 
tür. Bunun 399 unun itirazsız bedeli ödenmiş, 66 
kıymet takdiri safhasında kalmış, 231 idari mu
amele safhasındadır ve 47 de şimdiden mahkeme
lere intikal etmiş, bulunmaktadır. »Ayrıca Devlet
çe istimlâk elildiği halde sahipleri tarafından 
bedeline el sürülmemiş olan ormanlar da vardır. 
Dünya milletlerinde Devlet ormanı yanında hu
susi orman, Devlet arazisi yanında hususi top
rak mülkiyeti mevcut iken bu memlekette toprak 
Kanunu da çıkarılmış, fakat büyük harb içinde 
bu da iflâs etmiştir. 

Memleket ziraatinin inkişafı için hususi şa
hıslar tarafından traktör ithali istendiği zaman 
bu ithale mâni olunmuş, Devletçe traktörler it
hal edilmiş Devlet çiftlikleri kurulmuş ve Dev
let çiftlikleri ile bu milleti harb esnasında besle
meye kalkışılmış ve büyük bir fiyasko ile mem
leket ve millet açlığa mahkûm edildikten sonra 
tekrar toprak mülkiyeti kabul edilmiş, vatandaş
lara traktörler dağıtılmış ve çalışmalarına mü
saade edilmiştir. 

Bugün de yeni iktidarınız eski Devlet çift
liklerini Devlet Üretme Çiftlikleri haline getir
miş ve harb içinde eski yıllarda yürümediği an
laşılmış olan ve her halde demokratik de olmı-
yan, Türk milletine lâyık olmıyan bu prensip; 
Devlet ormanlarında tatbik edilmiş, senelerce 
yürümediği anlaşılmış olmasına rağmen yeni bir 
tasarı ile tekrar yürütülmek istenmektedir. Bu 
memlekette millet zararına, ormanlar zaranna 
senelerdir tatbik edilmiş ve 3116 sayılı Kanun
dan bu yana bu eski bid'at uğruna en aşağı bir 
milyar lira ödenmiştir. Bir milyar para verilmiş 

I olmasına rağmen ormanlar idare tarafından da 
| baltalanmış, tahrip edilmiş ve nihayet bu yolda 
I orman muharebesi denecek kadar acıklı can ve 
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inal kayıpları verilmiştir. Buna rağmen yeniden | 
bu zihniyette, bu prensipte bir Orman Kanunu- I 
nun getirilmesi Türk milletinin ıstırapları ile, I 
başından gelip geçenlerle istihza edildiğini gös- I 
termekte ve bu hal bize eza vermektedir arka- I 
daşlar. 

Arkadaşlar, orman mülkiyeti, tasarruf hakkı, I 
intifa hakkı tanınmalıdır. Sadece basit köy bir- I 
likleri için, zarureti kabul edilen kooperatifler I 
için değil, Türk köylüsünün asırlardan beri; ken- I 
dişinin (nafaka ormanı) adını verdiği şahsi mül- I 
kiyet tesbit ve kabul edilmelidir. Bunun yanın- I 
da Devlet ormanları kendi vaziyetlerinde teknik I 
müessese olarak çalışırlar ve intifa haklarını I 
köylü vatandaşların oradan da temin etmeleri I 
lâzımdır. „ I 

Tamamen bir gasıp olan istimlâkler üzerinde I 
muhakkak durarak hak ve prensipler bakımın
dan üzerine eğilmek ve bunun çaresine bakmak I 
lâzımdır. I 

Aziz arkadaşlar, bir hayal-i ham bu memle- I 
kette yayılmaktadır : Ormanlarımız elden gitmek
tedir, memleket çöle dönecektir, biz Orta Asya'
dan göçer gibi Küçük Asya'dan göçeceğiz, denil
mektedir. 

Bir defa bunu söyliyenlerin katî olarak şunu 
bilmeleri lâzımdır. Çöl olan vatanlar da vardır. 
Vatan çöl de olsa ihya edilir. Vatanlarını ihya 
eden, hiçten orman yapan milletler vardır. Orta-
Doğu'da bunun en yeni ve güzel örneğini tsrail 
milleti vermektedir. 

Kaldı ki, asırlar boyunca, tarih boyunca or
manlık olmuş, orman yetiştirmiş bir1 vatanı çöle 
götürmek o memlekette ancak ormancı bulun
madığına delâlet eder, ancak bunu gösterir. 

Aziz arkadaşlar, kaldı ki, memleketimiz or
manları, bugün bizim mütehassıslarımızın tezatlı 
ifadelerine nazaran, bâzılarına göre 10 milyon 
hektardır, bazılarınca da 17 milyon hektara çı
kılmaktadır. Bu asgari miktarı verenlerin bu 
rakamları Birleşmiş Milletler etüdlerine de in
tikal ettirdikleri anlaşılıyor, Çünkü 1953 sene
sinde çıkan, Dünya Tarım Teşkilâtının Avrupa 
Ormanları ve Odunları hakkındaki Büyük Kitapta. ' 
Türkiye 'de halen 10 milyon hektar orman mevcut i 
bulunduğu kaydedilmiş bulunmaktadır. Hal-
buki Türkiye de dâhil olmak üzere - yalnız Rus- | 
ya dâhil değil - Avrupa ülkeleri orman bakı- ! 
mından ne çok zengin, ne de çok fakirdir. 137 
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milyon hektar, yani dünya ormanlarının % 8 ti 
Avrupadadır ve nüfus başına ortalama 0.3 hek
tar orman düşmektedir. Bu ormanlardan adam ba
şına senede istihlâk edilen sanayi odunu mik
tarı 0.40 metre kübdür. Türkiye'nin dâhil oldu
ğu Avrupa bu bakımdan Şimalî Amerika ve 
Sovyetler Birliğinden sonra üçüncü gelmektedir. 
Ayrıca Avrupa ormanları dört bölgeye ayrıl
makta ve içinde faydalı, kabili zeri araziye na
zaran ormanlık arazi nispeti ayrıca gösterilmek
tedir. Bir milletin bugünkü sosyal ve ekonomik 
yaşamasında Argo, Silvo, Pastoral muvazene di
ye bir muvazene vardır ki bu da çok mühimdi^. 
Maalesef bizim gerekçeler ve mevzuatımız buna 
da hiç temas etmemektedir. Bu.da yine tetkik 
edilmiştir. Avrupa'nın ormanlık bölgeleri içinde 
İskandinav Yarımadasında ormanlık arazi, ka
bili İ3tifade ve kabili zeri arazinin % 80 ini teş
kil etmektedir. İkinci bölge % 10 a düşmekte
dir. Türkiye'de' ormanlıklar ziraat arazisi ile 
mukayese edilirse % 40 tır. Yani Avrupa mem
leketleri içinde bugün Ormanlarını kaybetmiş 
denilen Türkiye halen mutavassıt mevkidedir. 
Bu sözlerimi ilerde yine arzedeceğim, hiçbir 
zaman ormanlarımızı korumıyalım, mânasına 
gelmez, ancak ormanları koruyacağız diye, in
sanları ve aileleri de mahvetmiyelim, öldürmi-
yelim ve köylü vatandaşlarımızı süründürmiye-
lim, mânasına gelir. 

Aziz arkadaşlarım; Avrupa ülkelerinde or
mancılığı ideal olan memleket malûmunuz Fin
landiya'dır, 20 milyon hektar ormanı vardır. 
^.dam başına 5.18 hektar düşmektedir. Ormanla
rında sanavberiye nispeti 77 dir. En çok ormanı 
var sanılan dağlık , İsviçre'de ise 0.92 milyon 
hektar ormana mukabil, adam başına 0.20 hek
tar düşmektedir. Sanavberiye nispeti 75 tir. 

Biz de, Türkiye'de 10 milyon hektardır diye 
asgariyi alırsak adam başına 0.52 hektar düş
mektedir. Sanavberiye nispeti 65 tir. Avrupa 
memleketleri arasında bugün dahi; ormanlarımı
zın mevcudiyet ve mülkiyeti itibariyle Türkiye 
ikinci gelmektedir. 

İskandinavya Yarımadası ve Finlandiya'dan 
sonra bizden çok aşağı olan memleketler vardır. 
İsimlerini tasrih ederek uzatmak istemiyorum, 
mehazı zikrettim, alâkalılar oradan tafsilâtiyle 
okuyabilirler, aşağı yukarı 500 sayfalık bir ki
taptır ve yukarda kütüphanede mevcuttur, ar
kadaşlar. 

— ı « -
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Sosyal ve ekonomik bakımdan da ormanları

mızı düşünmek lâzımdır. j 
Düne kadar çekilen bin bir ıstırap, satılan mal

lar, hacizler, öldürmeler âdeta memlekette bir 
orman muharebesi şeklinde cereyan etmiştir. Tek 
taraflı bir istatistik olmakla beraber bir fikir 
vermesi için arzediyorum, Orman Umum Mü
dürlüğünün beş yıllık bir istatistiğine göre or
man kaçakçılığından 12 memur ölümü, 78 yara
lı, 651 tehdit hâdisesi olmuştur. Memurların öl
dürdüğü vatandaş sayısı 16, yaralama 45, tehdit 
beş olarak gösterilmektedir. İlâve edeyim ki, bu 
istatistik idarenin tuttuğu bir istatistiktir. Bu
gün de yalnız Toroslarm Karsantı bölgesinde 
4500 vatandaş orman dâvâlısı olarak mahkeme
lerde sürünmektedir. 1500 orman dâvası vardır. 
Her dâva ile 2 - 20 vatandaş alâkalıdır. 

Geçen yaz, Bütçe Komisyonunun kabul ettiği 
Orman Kanununun hangi şekilde tatbik oluna
cağını bir defa daha görmek istedik. Arkadaşla
rımızla beraber dolaşırken Toroslarm eteğinde 
Sırkmtı Nahiyesinde yirmi kişilik bir kafileye 
rastladık. Jandarmalar yakalamışlardı. En kü
çüğü 12 yaşında bir yetim, en büyükleri 65 ya
şında bir ihtiyardı. Bunlar hayvanlariyle keres-
to getirirken yakalanmışlar, hayvanlarının se
merleri alınmış, ifade için bekliyorlardı. 

Orada yaptığımız anket şu neticeyi verdi. 
iki üç, tanesi hırsızlığı ülfet haline getirmiş 

orman kaçakçısı idi. 12 yaşındaki yetim ve 65 
yaşındaki ihtiyar da dâhil olmak üzere diğerleri 
ilk defa sefere çıkıyorlardı, buğdayları yoktu, 
başka işle ekmek temin edememişlerdi. Birer hav-
van. yükü kereste getirip satmak ve bir gülek 
buğday almak için çıkmışlardı. Ve hattâ keres
teyi para ile değil buğday mukabilinde satmak 
istedikleri anlaşılıyordu. 

Avdetlerinde de bir «gülek» buğdayın ailesi
ne ancak 20 gün yetişeceğini ve 21 nci gün de 
tekrar ormandan kereste kaçırmaya devem ede
ceklerini ifado ediyorlardı. 

Demek ki, biz iktisadi ve içtimai olan bir dâ
vayı yirmi seneden beri askerî bir zihniyetle 
görmek gafletindeyiz ve bu gafleti bir kere da
ha göstermekteyiz. 

Arkadaşlar; bu kanun eğer milletimizin bü
yük bir kısmını ve ekseriyetini alâkadar etme
seydi bu kadar başınızı ağrıtmazdık. Arzetuek 
istiyoruz ki, bugün orman içinde 6 000 köy, or
mana 10 km. mesafede 14 000, yani ceman 20 000 
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köy var ki Türkiye'deki köylerin yansından fazla
dır Orman Oenei Müdürlüğünün anketlerinde 
ve zatî ihtiyaçları tevziattaki nispetlerine bakacak 
olursanız, 1 415 000 aile, bu ormanlarla alâkalı 
görünmektedir. Türkiye'de mevcut köylü aile 
sayısı son Devlet istatistiklerine göre iki buçuk -
üç milyon arasındadır. Orman işli'yen 55 083, 
mangal kömürü yapan 26 063, sepet ve emsalini 
imal eden 28 031 aile vardır demek, 11 477 aile 
orman mamulâtı üzerinde işliyerek hayatiarını 
kazanmaktadır. 

Köylerde yaşamak güçtür, ormanlarda ise 
büsbütün zordur. Onun içindir ki, 13 767 köyün 
halkı her yıl başka memleketlere çalışmaya git
mektedir. Son Devlet istatistikleri gösteriyor 
ki, bir yılda kendi köyü dışına çalışmaya giden 
köylü vatandaş sayısı 546 765 tir. Bu vatandaş
ların dısarda kaldığı iş günü toplamı da 
(63 397 581) gündür. Yani ortalama bir köylü 
vatandaş 116 gününü hanesi haricinde geçilmek
tedir. En norma] zamanda dahi yuvadan cüda, 
seyyar göçebe gibi dolaşmaktadır, içtimai, ikti
sadi durumu bu olan vatandaşlara karşı bâzı 
memleketlerde yapıldığı gibi orman köylerini ya
şatacak, kalkındıracak, refah verecek yatırım
lar yapmak kabildir. Dünyada denenmiş ve usul
leri gösterilmiştir. Hazineler kadar müsait ve-
sıik ve vesait vardır. Bu köylülere karsı eski 
zihniyet, eski terhipli bir Ceza Kanunu getirmek, 
bu bizim kabul edeceğimiz bir şey değildir. Si-
7'n de vicdanlarınızın kabul edeceğine emin de
ğiliz. 

Aziz arkadaşlar; bâzı memleketlerin bizden 
seksen sone evvol recirdiai istihale safhalarını 
geçirmekteyiz. Memleketimiz, zirai kalkınmadan 
süflileşmeye doğru gimektedir. Bunu, meselâ 
Fransa 100 sene evvel geçirmiş ve Fransa'da köy
lü vatandaş nisncti % 76 iken burrün % 50 nin 
altına düşmüştür. O memleketlerde köyler boşal
mış, şehirler nüfus kesafetinden yaşanamaz bir 
hale p-ehnistir. Onun için, o hükümetler köy-
b'ivü köyüne bağlamaya ve bilhassa orman köy-
Hilorini ormanlarda, orman civarında iskân et
mek, tesbit etmek îcin cnreler aramakta, plânlar 
hazırlamaktadırlar. Fakat bizim nazariyemize göre 
orman içindeki ve civarındaki köylüleri tehcir et
mekle bu derde deva bulacağımızı somyoruz. Baş
ka memleketler orman köylüsünü tarih, karak
ter, içtimai bünye ve iktisadi gelişme bakımların
dan ormana bağlamayı düşünürken biz bu yerleri 
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boşaltmaya çalışmaktayız. Başka memleketler or
manların ihyası işinde müspet şeyler düşünmek
te ve ağaçlandırmayı ön plâna almaktadırlar. 

Ormanlarımızın halini, istikbalini korumak 
için orman yangınlarına karşı dahi esaslı, cid
dî, fennî ve asrin icaplarına uygun tertip al
mamış ve bu kanunla da alamıyacağı anlaşıl
mış olan bir idareye, sen, eskisi gibi, kendi bil
diğini, başına buyruk bir Orman Umum Mü
dürlüğü olarak çalış, bu kanunu al eskisi gibi 
yap, tatbik et demek, bu ıstıraba yeni hiçbir 
şey getirmiş olmaz arkadaşlar. Memleketin ag-
ro, silvo, pastoral muvazenesi henüz objektif 
şekilde tetkik edilmemiş ve bilhaasa hayvancı
lık, birçok ziraat işleri ve ormancılık işlerine 
taksim edilmiş olan bu büyük meseleyi ele alıp 
tetkikat yapmadan bu, Orman Zabıta Nizamna
mesini getirmekle, ne Sayın Bakan, ne de Muh
terem Hükümeti, bu milletin ihtiyacına ve ıs
tırabına lâyık bir bergüzar getirmiş olmıyacak-
lan gibi, bu milletin senelerdir beklediği güzel 
bir bergüzarı sizler de vermemiş olacaksınız. 

Sayın arkadaşlar. 
Türk Milletinin yanında bir küçük mücrim 

de keçilerdir, arkadaşlar. 3116 numaralı Kanun 
çıktığı zaman Türkiye'de 8 milyon keçi varmış. 
Bu kanun imhayı emrettiği için yani tabiata 
karşı koyduğu için - biyoloji ile oyun olmaz - bi-
yolajik bir isyan olmuş, keçiler 16 milyona 
çıkmıştır, yani keçiler bir misli artmıştır. Dün
yada 45 milyon keçi varmış ve bunun 16 milyo
nu bizde imiş. Biz de keçiler bulunduğu için 
en iptidai bir milletmişiz. İdealist ormancılar 
beni mazur görsün, iptidailiğimizi ispat için 
başka bir şey bulamamışlar da zavallı keçileri 
mi bulmuşlar. Ve bu sürrealist kisveye bürün
mek istiyen ütopcst dediğim mugalâtaya göre1 

ormanın tahribatı Türklerin Anadoluyu istilâsı 
ve bir de keçiler tarafından yapılmakta imiş. 
însan ne diyeceğini şaşırıyor, buna şaşı zihni
yet demekle iktifa edeceğim. 

Bugünkü tasanda göreceksiniz ki, hayvanat 
İki kısma tefrik edilmiş. Ormanda seyrana me
zun hayvanat, ormanda seyrana mezun olmıyan 
hayvanat. Yalnız keçi ile deve seyre mezun de
ğilmiş. Bunlar ancak pırnarlıklarla makilikler
de otlatılacak, bu suretle en küçük hayvan 
keçi ile en büyük hayvan deve ormanda yaşatıl-
mıyaeaktır. Ama bununla geçinen insanlar ne 
yapacaklardır? Bir valinin yaptığı gibi belki 
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i birer inek temin etsinler, denecektir. Elhasıl bü

tün bular hususiyle bir plâna veya tertibe bağ
lanmış da değildir. Bütün bunlara karşı komis
yonda aziz bir arkadaşım bir beyanda bulundu. 
İsmini açıklamryacağım, belki siyasi veziyetine 
dokunur, dedi ki : «Bütün keçileri kırpıp kır-

I pıp tavşan yapmalı. Başka çare yok.» Bendenize 
de en ciddî teklif olarak bu munis gelmektedir. 

Arkadaşlar! Dâvaları menfi tarafından al
mak, o dâvaları ceza tehdidi altında bulundur
mak döğücü, kırıcı, öldürücü ve ezici olarak 
yürütmek demokratik bir zihniyet değildir. De
mokratik zihniyetin bu suretle tekâmül edemi-
yeceğini bilen dünya, kızıllığa karşı cephe al
mış insanları sürü gibi seri fabrikasyon çeşit
leri gibi sayı hesabiyle ele alan, onu konstrüktif 
metotlarla yürütmek istiyen zihniyete karşı çık
mıştır. Bu yeni demokratik zihniyet en kü
çük fikre, teşebbüse serbest yaşama hakkı verir. 
Âdeta bir fidanlıkta çiçek yetiştirir gibi hepsi
nin yeşermesine müsait olan eşit muamele - on
ları ezmek şöyle dursun - örselemekten dahi ko
ruyan zihniyet. Ormancılıkta ise bu zihniyet, 
ağaçlandırmakla olur. Çocuk ölümleri çok çocuk 
doğurmakla en tabiî şekilde nasıl karşılanır
sa, çocuk doğumlarını artırmakla nasıl önlenirse 
yanan ormanları, tahrip olunan ormanları ida
mede, ağaçlandırma seferberliği yaparak, ağaç
landırmayı artırmak suretiyle ve onları yaşat
makla mümkün olur arkadaşlar. Yeni kanun 
tasarısının en büyük hususiyetlerinden birisi bu
dur. Saym Bakana sorarsak, ağaçlandırma 
projelerini bu tasarının getirmekte olduğunu 
söyler. Hattâ kesin plân da olmuştur. Kanun, 
miktarını da tâyin etmiştir, senede beş bin hek
tar ağaçlandırmaya mecburdur, orman idaresi. 

Arkadaşlar, halbuki, orman idaresi şu geç
miş senelerde milyonlar harcamış, fidanlıklar 
kurmuş ve kurutmuş, bunlardan biraz tecrübe 
edinmiştir diyelim. Bu tecrübe ile, ilk seneler
de beş bin hektar ağaçlandırmaya başlansa bu 
2 - 3 senede tecrübesi artmış ve sene içindeki di
kilen fidan sayısı artmış ve ağaçlandırılma sa
hası da artmış olacaktır. 

Bu tecrübelerle memlekete faydalı olmak 
için beş bin hektarla bağlı kalmanın hansri zih
niyete ve hangi bilgiye dayanmakta olduğunu 
soruyorum. 

İlâveten şunu da arzedeyim ve karşımda ken-
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di kendine konuşan Sait Kantarel arkadaşımıza 
ithaf ederek söyliyeyim ki, ormanların ancak % 20 
si Devlet omanı olan ve onun yanında hususi 
ormanları ekseriyette bulunan Fransa'da, Fran
sız Meclisi 1946 da yeni bir Ağaçlandırma Ka
nunu çıkarmıştır. Bu kanuna göre yapılan 
plânla ilk safhada ağaçlandırma yapılmış ve 
296 bin hektar çıp*ak arazi ağaçlandınlmıştır 
arkadaş'ar. Bu ağaçlandırılmaya nazaran senede 
vasati 70 - 100 bin hektar orman haline getiril
mektedir. 

Ormanları kendi yurdunda % 20 olan ve 
ormancılığı mütekâmil olan, hattâ kendi ya
kacak ihtiyacı olan odunu fazlasîyle istihsal 
eden ve ihracat yapan bir memleketi yeniden 
ormanlandırmak için ayrılan çıplak arazi - çıp
lak toprakların kısa zamanda öldüğü dünyaca 
musaddaktır - pTânı 2 milyon hektarlıktır ve ilk 
4 senede 296 bin hektarı tahakkuk ettirmiştir. 
Buna mukabil yeni kanunumuz yeni bir iddia 
ve dâva ile gelmektedir. Pek ileri bir iddia... 
Senede 5 bin hektar.. Bununla mevcut orman
ları yaşatacaklar, bununla yangına karşı koya
caklar, bununla orman imhasını önliyecekler. 
Buna kerdPerinden başka kimseyi inandıracak
larını zannetmiyorum arkadaşlar. Ağaçlandır
ma başka şeydir, orman olmıyan yerleri ağaç
landırmak başka şeydir.. Devlet ormancılığı 
başka şeydir, hususi teşebbüs ormancılığı baş
ka sevdir ve hele hele, orman yüksek mühen-
disMği çok yüksek ve büyük bir şeydir. Ama, 
orman yüksek mühendisliği hir koruculuk ve 
zaptiyelik demek değildir, işletme ve ticaret 
demek değildir. Bu, demokrat dünyanın her 
yerinde böv^dir. Ben bu kürsüden Türkiye'de 
bulunan yüksek orman mühendislerine hitabe-
diyorum ve diyorum ki; bu kıymetli arkadaş
larımız, orman mühendislerimiz bu memleketi 
ağaçlandırsınlar, ormanlarımızda teknik işlet
mecilik yapsınlar ama korucu'uğu, zaptiyeliği, 
mütaahhitliği, tüccarlığı başkalrına bıraksınlar 
arkadaşlar. 

Aziz arkadaşlar, ormanların dünya istihsa
li gittikçe düşmektedir. Pek eski devirlerden 

. beri hep müşavere halinde bulunduğumuz ve 
senelerce memleket ormanlarının hattâ tahdidi 
dahi objektif şekilde yapılmadığı için bugüne 
k^da** maaVsef ancak 3.5 - 4 rniVon hektarı 
tnhd:ded;lmistir. Amenajman p^n lan da tam 
değildir. Biz hâlâ iptidai zabıta vakaları gibi 
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I ormanlarımızın zabıta meseleleri üzerinde ko

nuşuyoruz. Halbuki dünya, ormanı odunluktan 
çıkarmış, sanayi tomruğu haline getirmiştir. 
Fakat 3116 sayılı Kanundan bu yana çeşitli 
emirnamelerin çıkmasına rağmen, köylü ailele
rimizin zatî ihtiyaçları ancak yarı yarıya bin 
bir ıstırapla temin edilmiştir. Ona rağmen 
memlekette bir kereste karaborsasına da karşı 
koyma imkânı olmamıştır. Bu milletin 15 yıl
dır en aşağı bir milyar yatırım yapmasına rağ
men bu memlekette orman maliyetleri düşürüle-
memiştir. 

Dünyanın en güzel, en eski ağaçlarını ihti
va eden ve kerestesi dünyanın en makbuı ke
restesi olan bir bölgenin de milletvekili olmak 
sıfatiyle ve Türkiye Köylü Partisinin küçücük 
grupu adına mâruzâtımı burada kesiyorum. 

Bu kanun, ne zihniyeti, ne prensibi, ne tek
niği ve ne de bilgisi ile yeni bir şey getirme
mektedir. Bu kanun dünkü gibi bugün de Türk 
Milletinin orman meselesini, orman dâvasını, 
orman ihtiyaçlarını ve ıstıraplarını teskin etmi-
yecektir. Tasarı yakıt olarak linyiti düşünmüş 
ve fakat yakabileceği sobasını dahi düşünme
miştir. Alâkadarlardan nlca ediyorum ve hal
kımız bir köy ocağında linyiti gözleri ve ciğer
leri yanmadan yakabilirler mi, diye soruyorum. 
Eğer yakabiiirlerse, ben bu sözümü geri alaca
ğım. Köylüye linyit vermek yerine, elektrik 
enerjisi en doğrusudur. Bu da olmazsa en ba
sit ekonomik odun yakacak sobalar dahi yapı
labildiği halde bu da düşünülmemiştir. 

Köylerde, 'köylünün içtimai durumu, kal
kınması, ekonomisi ve aile ünitesini yükselte
cek hiçbir tedbir dahi alınmamıştır ve düşünül
memiştir. Sadece 3 milyon kredi ile 5 bin hek
tarlık bir arazinin ağaçlandırılması dle bu ka
nun bir heyülâ gibi karşımıza dikilmiştir. Bu 
kanun ıstıraplara ilâç olacak yeni bir şey getir
memiştir, bu kanun eska zihniyetli bir zaptiye 
kanunudur ve onda yeni olan esaslı başka bir 
şey yoktur. Onun için, küçük grupumuz adına, 
Yüksek Heyetinizin bu kanunu reddetmesini ve 
Hükümeti; en yakın zamanda milletin hayrına 

i ve asrın icaplarına uygun bir kanun getirmesi 
I için tavzif etmesini sizden istirham ediyoruz. 

Kanunun reddi için de bir takrir verûyoruz. 
(Sağdan alkışlar) 

REÎS — Efendim, kanunun tümü üzerinde 
14 arkadaş söz söylemiştir. Bir kifayet takriri 
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vardır. Takriri reyimize koymadan evvel Hü
kümete ve bir milletvekiline söz vereceğim. 

Söz Hükümetindir. 
TARIM VEKİLİ NEDÎM ÖKMEN (Maraş) 

— Muhterem arkadaşlarım, üç senedir Büyük 
Meclisin meşgul bulunduğu Orman kanunu lâ
yihası huzurunuzdadır. Bu kanun tasarısının 
halline uğraştığı dâva, memleketin millî müda
faa dâvasiyle atbaşı beraberdir. Millî müdafaa, 
memleketin, vatanın emniyetini, selâmetini te
min eder. Fakat orman bizatihi vatanı temin 
«der. 

Hatcp arkadaşlarım konuştular. Kendi fikir 
ve kanaatlerini huzurunuzda izhar ettiler. Bu 
mevzu üzerinde gerek Grupta, gerek encümen
lerde lâzımgelen izahatı Hükümet adına ben
deniz verdim. Daha fazla konuşarak vaktinizi 
almak istemiyorum. Bâzı arkadaşlarımız pren-
sipsizlikten bahsettiler. Cezmi Türk arkada
şım da, benim Bütçe Komisyonundaki bir be
yanatımı yanlış tefsir ettiler. Bir siyasi parti, 
teşekkülü anında programiyle meydana çıkar 
ve millete kendisini programiyle takdim eder ve 
iktidara geldiğim zaman bunu tatbik edeceğim, 
der. 1945 te programımız ilân edildiği zaman, 
ormancılığa mütaallik prensipler ve maddeler 
de Demokrat Parti programında tesbit ve dlân 
edilmiştir ve huzurunuzdaki kanun da bu pren
siplerden zerre kadar ayrılmış değildir. Mad
delere geçilmesini kabul buyurduğunuz takdir
de her maddenin sırası geldikçe arkadaşlarımın 
itirazlarına cevap vermeye çalışacağım. Fakat 
şunu huzurunuzda arzedeyim ki: Yeni Orman 
Kanunu ile, eski kanundaki güçlüklerin izalesi 
mümkün olduğu kadar temin edilmiştir. 

Bilhassa; tahdit sırasında, dün orman olma
dığı gibi yarın da orman olmıyacak olan, ve 
burası arazi olarak kullanıldığı takdirde mem
lekete daha faydalı olacak yerlerin orman böl
gesi dışında bırakılması isabetli olacaktır. 

Yine Devlet işletmeciliğini inhisarcılıktan 
kurtarıp, icabına göre mütaahhit eli ile, şahıslar 
eli ile işletmeye cevaz verilmektedir. 

Üçüncü yenilik; yalnız baltalık işletmesine 
tâbi olan kısımları değil, koru ormanı olarak 
işletilen ksımları da civarındaki köylerin men
faatine terk etmiş olmasıdır. Bâzı arkadaşlarımın 
izhar ettikleri endişeler yerinde değildir. Bu Or
man Kanunu tatbikat mevkiine konduğu andan 
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itibaren köylerde bir hicret başlamıyacaktır. 
Maddeleri geldiği zaman görülecektir ki, orman 
içinde ve kenarında yaşıyan köylülerden kendi 
imkân ve vasıtalariyle kalkındırılmaları mümkün 
olmıyan orman köylerimiz, kendi arzuları lâhik 
olmak şaı tiyle, başka yere nakledileceklerdir. 

Şunu da arzedeyim ki, Cezmî Türk arkada
şım ormanlarımız hakkında nispetler verdiler. 
Bilmünasebe tahdit ve amenajman yapılmadığını 
söylediler. Kabul etmek lâzımdır ki„ bugünkü 
hakiki net rakamı bilmiyoruz, ormanlarımızın 
vüsatini bilmiyoruz, ormanlarımızın senelik ta
haccür kabiliyetini bilmiyoruz, memleketin hakiki 
kabiliyetini bilmiyoruz. 15 seneden beri Orman 
Kanunu tatbik edilir, fakat orman endüstrisini 
ancak geçen sene kurabildik. Ormanlarımızda 
ormancılarımızın ayak basmadığı yerler vardır. 
îki seneden beri yapılan yol programı tahakkuk 
ettiği takdirde senelik istihlâk 4 milyondan aşağı 
düşmiyecektir. Bununla da köylüye iş sahası 
açılacaktır. Meselâ Çukurova'da nasıl ki hariçten 
işçi celbedildiği gibi belki ormanlarımız için de 
hariçten işçi cetbetmek mecburiyetinde kalınıla-
caktır.. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Urallarda da öy
ledir efendim. 

TARİM VEKİLİ NEDÎM ÖKMEN (Devam
la) — Keçi meselesine gelince onda da endişe edi
lecek bir vaziyet düşünmüvoruz. Kanun meri-

'yet mevkiine girer girmez bâzı mıntakalardaki 
köylerimizin yegâne maişet vasıtası olan keçileri 
bir anda yoketmek veya tavşana döndürmek aklı
mızdan geçire. Muhakkak ki. hor hareketimiz, 
köylü vatandaşlarımızın bugünkünden daha faz
la bir refah seviyesine ulaşmalarını temin yolun
dadır. 

Arkadaşlarımın, maddeler üzerinde görüşü
lürken, izhar buyuracakları endişeleri, elimden 
geldiği kadar izaha açlışacağım. Bu itibarla şim
di d^ha fazla vaktinizi almaktan hazer ediyorum. 

REİS — Komisyon adına Sait Kantnrel. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON ADINA SAİT KAN-

TAREL (Kastamonu) — Muhterem arkadaşla
rım: hepinizin malûmudur ki 1950 senesinde De
mokrat Parti iktidara geçtikten sonra ilk iş ola
rak ele almış olduğu mevzulardan biri de Orman 
Kanununun hazırlanması idi, bu kanunun hazır
lanması için gerektiği kadar zaman verilmiş, ilk 
iş olarak Bakanlıkta istişarî heyetler toplandık
tan sonra Meclisimizde de bir Geçici Komisyon 
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tertibedilnıek suretiyle yeni tasarının hazırlan
ması için geniş mikyasta tetkiklere imkân veril
miştir. 

Arkadaşlarımın üzerinde uzun uzun münaka
şa etmiş oldukları Orman Kanununun, bu ince
lemelerden sonra, Yüksek Meclisinizden de geçe
rek, daha büyük bir inceleme yapıldıktan sonra 
maddelerde yapılacak birçok değişikliklerle yeni 
bir hüviyet arzetmesini ve halkm ihtiyacını kar
şılamak bakımından elbette hayırlı bir kanun 
olmasını temenni edeceğim. 

. Arkadaşlarımın yapmış oldukları tenkitleri 
topyekûn sıralıyacak olursak bunları birkaç mad
de içinde toplamak mümkündür. Ezcümle en 
son konuşan arkadaşlarımızdan köylü partisi 
grupu adına Cezmi Türk arkadaşımızın getirdi
ği mevzular, aşağı yukarı diğer arkadaşların 
üzerinde ısrarla drudukları bâzı mevzuları içeri
sine almaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, hazırlanmış bulunan 
kanun, kanun tekniği bakımından, belki eskileri
ne benziyebilir. Fakat zihniyet ve prensip bakı
mından hiçbir zaman eskisinin aynı değildir. 
Yakasındaki kokardı, başındaki silindiri değiş
miştir. 

ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Arkada
şımız hangi komisyon adına konuşuyor? Bütçe 
Komisyonu Sözcüsünün konuşması lâzımdır. Çün-
ki elimizdeki metin, Bütçe Komisyonunun met
nidir. 

REİS—• En son söz milletvekilinindir naza
riyesine uyarak kendisine söz vermedim. 
. Sait Beyefendi, şimdi Bütçe Komisyonu Söz

cüsünün konuşması icabediyor. Eğer Bütçe 
Komisyonundan kimse konuşmıyaeaksa bir 
milletvekiline söz vereceğim. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Bağımsız 
bir milletvekili olarak bendeniz de konuşmak 
istiyorum. 

REÎS — Söz alanlara sırasına göre söz ver-
miye mecburum. Bir arkadaş konuştuktan son
ra kifayeti oyunuza arzedeceğim. 
- Müfit Erkuyumcu... Yok. 
- Zeki Erataraan.. 

ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Ben mad
delerde konuşacağım. 

REÎS — Lûtfi Ülkümen, buyurun. 
LÜTFÎ ÜLKÜMEN (Aydın) — Muhterem 

arkadaşlar, Orman Kanununun heyeti umumiye-
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si üzerinde, hatırlıyacağınız veçhile, Meclis ta
tile girmezden evvel fikirlerimi arzetmiştim. 
Sayın Tarım Bakanı bir iki madde üzerinde 
efkârı umumiyeyi tenvir kasdiyle beyanda bu
lunmamış olsalardı tekrar huzurunuzu tasdi et-
miyecektim. Efkârı umumiyede teşevvüş ya
ratmamak endişesiyle kendi görüşüme nazaran, 
daha fazla teşevvüşe, endişeye sebebiyet vere
cek beyanlarını burada açıklamak, tashih et
mek zaruretidir iki beni huzurunuza sevketmiş 
bulunmaktadır. 

ıSaym arkadaşlarım, hazırlanan Orman Ka
nunu, evvelce de temas ettiğim gibi ve birçok 
arkadaşlarım tarafından da temas edildiği gi
bi, gerçekten tamamiyle eski devrin zihniyeti
ni, sistemini, metodunu getirmiş, hattâ daha 
ziyade teşdit edici hükümlerle gelmiştir. Mem
lekete* büyük ıstıraplar veren, bilhassa köylü 
ve orman münasebetlerimizde ihtilâçlar, buhran
lar yaratan, 3116 sayılı Kanun başka bir hüvi
yetle, şurasına, burasına iktidarımızın zihniyeti
ne tercüman olur mahiyetinde, iğreti hükümler 
ilâve edilmek suretiyle huzurunuza sunulmuş 
bulunmaktadır. 

Şimdi yine Tarım Bakanı, partimizin pren
siplerine tamamiyle uygun ,bir şekilde hazırlan
dığını söylediler. Kanun tetkik edilirse görü
lür ki, getirdiği zihniyet, metot ve sistem bakı
mından Demokrat Partinin zihniyetini ifade 
edebilecek bir karakterde değildir. 

REFET AKSOY (Ordu) — Lütfen ,bir mi
sal. 

LÜTFÎ ÜLKÜMEN (Devamla) — Müsaade 
buyurun, izah edeceğim. Partimizin programın
da, ormancılığa, ormancılığın tekniğine ait mad
deler vardır. Getirilen bu Orman Kanununda 
mübayenet.... 

Fakat asıl Orman Kanunu hazırlanırken par
timizin programından ve partimizin zihniyetin
den ilham almak ve bilhassa 14 Mayıs inkılâ
bının memleketimize getirdiği icaplar altında 
hazırlanması ve onu temsil eder mahiyette ted
vin edilmesi lâzımgelirdi. 

Muhterem arkadaşlar, yıktığımız zihniyet, 
totaliter bir devrin tasfiyesi.... Muhalefette olan 
arkadaşlarımız alınmasınlar, bu totaliter zih
niyetin ıstıraplarını senelerce çekmiş bulunmak
tayız, onun tesirleri aile nizamımıza kadar nü
fuz etmiştir, birçoklarımız hâlâ o devrin kötü 
ihtiyatlarının, zihniyetlerinin tesiri altındayız-
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dır. Bunu tabiî telâkki etmek lâzımdır. Bilhas
sa eski nesle mensup olanlar, iler birimiz ayrı 
ayrı kendi içimizde bu devir zihniyetinin artık
larını ruhumuzdan temizlemek, içimizi bunla
rın teressübatından kurtarmak için her gün mü
cadele ve mücahade halindeyizdir. Ben 
ormancı arkadaşlarımı eski devrin zihni
yetiyle tasarıyı hazırlamış olmalarından do
layı, bu uğurda emek ve gayret sarfet-
tikleri için ne tahtie etmek istiyorum, ne 
de küçültmek istiyorum. Şunun ıstırabı içinde 
bulunuyorum ki, maalesef hepimiz, Routine için
de bulunanlar meslekî idealinin, meslekî taassu
bun tesiri altında bulunarak yetişmiş, muhtelif 
fikir ve hâdiseleri benimsemiş -bulunan arkadaş
lar, Demokrat Partinin getirmiş olduğu yeni 
devrin, yeni zihniyetin icaplarına birdenbire in-
tibakda güçlük çekiyorlar. Bundan dolayı ge
len kanunlarda o devrin zihniyet artıkları, me
totları daima 'önümüze çıkıyor ve bizi izaç, 
memleketi rahatsız ediyor, huzursuzluğa sevke-
diyor. 

Asıl sadede gelelim : 
Eski devrin zihniyeti neydi?. 3116 sayılı Ka

nun ne gibi bir zihniyet altında hazırlanmıştı?. 
3116 sayılı Kanun, doğrudan doğruya köylü

ye, millete itimat etmiyen, milletin idaresini ve
sayet sisteminde gören ve bu vesayet sisteminin 
icabı olarak da, ormanların korunmasında cez
ri vasıtalar, tedbirlere baş vurulmasını zaruri 
gören ve binnetice totaliter nizamların içinde, 
tahtında mündemiç olan fena duyguların, fena 
hislerin, istismar ve tahakküm hırslarının tesiri 
altında kalaraktan buna kapılar açmak emeli
ni besliyen bir zihniyetin mahsulü olarak hazır
lanmış bulunuyordu. 

Bunu, kanunun birkaç maddesindeki birkaç 
misal ile izah etmek ve 3116 sayılı Kanunla bu 
tasarı arasındaki münasebeti belirtmek için yük
sek müsaadenizi bilhassa istirham ederim. 

Söylemiştim ki, 3116 sayılı Kanunda, bir ve
sayet sİ3temi, prensibi, zihniyeti hâkimdi ve ka
nun bu zihniyet ve görüş zaviyesinden hazırlan
mış bulunmakta idi ve köylüye, millete itimat 
etmemek, milleti, bir « sürü » zihniyeti ile üs
tün bir kudretin « Hükümet, devlet » diye üstün î 
bir kudretin vesayeti altında idare edilir şekil
de telâkki etmek za'fı altında hazırlanmıştı. 
Bilhassa orman köylülerinin orman mahsulle
rinden intifama mütedair olan eski kanundaki 
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hükümlerin, bu zihniyetin bütün çıplaklığiyle 
her iki kanunda da hâkim olduğunu göstermek
tedir, Demokrat Partinin getirdiği zihniyet, 
milleti memleketin hâkimi ve sahibi telâkki et
mek, memleketin sevku idaresinde milletin iş 
birliğini temin etmektir. Bizim zaferimiz bu gö
rüşten kuvvet alaraktan tahakkuk etmiştir, ay
nı görüşün Orman Kanununun hazırlanmasında 
da kendini göstermesi icabederdi. Halbuki, kan-
lariyle bu memleektin karış karış toprağını yu-
ğurmuş ve dünyanın, maşeri ve mânevi değer
ler bakımından en üstün seciye sahibi olan Türk 
köylüsü, ormanların idaresinde, içinde yaşadığı 
ve sahibi olduğu ormanlardan kendi mesuliyeti 
altında intifa «tmesi düşünülmemiş ve katiyen 
emniyete, itimada lâyrk görülmemiş, âdeta bir 
vesayet altında bir çocuk gibi Hükümetin sevk 
ve idaresine, lütuf ve atıfetine bağlı bırakılmış
tır. Yani bu kanunun hazırlanmasında totaliter 
nizamların vasfı mümeyyizi olan cemiyeti ni-
zamlamak, cemiyeti sevkü idare etmek görüş ve 
zihniyeti içinde hükümler vaz'edilmiş ve bu esas
lardan yürünerek totaliter bir zihniyet hâkim ol
muş ve bizim getirmiş olduğumuz devrin icabı 
olan o cemiyetin sevk ve idaresinde tabiî seyir ve 
inkişafı destekleyici hükümler vaz'etmek pren
siplerinden tegafül edilmiştir. 

REFET AKSOY (Ordu) — Lûtfi Bey, bir 
cemiyette nizam olmazsa ne hakkı hayat olur ne 
de bir şey. Nizam şarttır. 

REİS — Hatibin sözünü kesmeyiniz. 
LÛTFİ ÜLKÜMEN (Devamla) — Nizamsız

lıktan bahsetmiyoruz. Bir milletin sevk ve ida
resinde, cemiyet meselelerinin üstün bir kudret 
tarafından nizamlanması, şekillendirmesi tabiî
dir. Bunu reddedecek hükümlere gidilmesi zih
niyeti bugün hür dünyanın mücadele ettiği bir 
dâvadır. (Bravo sesleri). 

Misallere geliyorum. Bu zihniyet bilhassa ka
nunda, köylü ve orman münasebetlerinin tâyini
ne medar olan hükümlerin tedvininde ayrı ayrı 
kendisini göstermektedir. Köylünün ormanla 
olan münasebeti üç sahada kendisini gösteriyor : 

Orman köylüsünün toprakla olan münasebe
ti, orman köylüsünün orman mahsulleri ile olan 
münasebeti, orman köylüsünün ormanlardaki 
meralarla olan münasebeti. Bütün dâva; bütün 
buhran, bütün şikâyet, bütün ıstıraplar bu mü
nasebetlerin hüsnüsuretle tanzim edilmemesin* 
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den, iktidarımızın getirdiği zihniyete göre ayar
lanmamış olmasından ileri gelmektedir. 

Köylünün orman mahsullerinden istifadesi 
için konan hükümler şöyledir: Köylüden doğru
dan doğruya değil, lâfzî ve şeklî olaraktan, or
ganik bir mahiyette olmak üzere müeyyideleş-
tirilmeden ormanların muhafazası istenmek
tedir. 

Kanunun bu maddesinde deniyor ki, köylü 
ormanı korumakla mükelleftir. Halbuki köylü
nün ormanı koruması, muhafaza mesuliyetinin 
doğrudan doğruya üzerine yüklenmesi ve inti-
faı ile bizzat alâkadar edilmesi ile mümkündür. 
Şimdi Tarım Bakanı dediler ki, - zaten kanunun 
hem za'fı hem de fikirleri teşviş eden tarafı 
buradan gelmektedir - biz kanunda orman içi 
köylerin, orman civarlarmdaki köylerin, civar 
ormanlardan intifaı hakkında hükümler getir
dik. Demek ki, bu kanun orman içinde yaşıyan-
lara, civar ormanları veriyor. Onların intifamı 
ve muhafazasını onlara terkediyor ve bu husus
ta köylü ile iş birliği temin ediyor. Halbuki bu 
prensip kanunda âm ve şâmil değildir. Halk 
Partisi zamanında intişar eden kanunlardan 
evvel köylü tarafından intifa edilen ve korunan, 
tesahup edilen ormanlar, bu kanunun neşrinden 
sonra tekrar onlara iade ediliyor. 
' Hepimizce malûmdur ki, 3116 sayılı Kanunun 

neşrinden evvel memleketimizde köylüler tara
fından korunmakta olan ve köy koruluğu na-
miyle, tıpkı koyulunun bağı, bahç'esi gibi koru
nan ormanlar mevcuttur ve köylülerce 
ormanların tam mânasiyle, tahribine mâ
ni olunmaktaydı. Diğer ormanlar cebeli 
mubah olarak terkedilmişti ve bu or
manların intif aı, murakabesi, muhafazası mes
uliyeti köylüye ait değildi. Bu sebeple köylü 
ormanların tahripkâr unsuru olarak gösteriliyor, 
bütün mesuliyet köylünün rızkına, keçisine yük
leniyordu. 

Bu tasarıdaki hükümlerle köylü, bir ihtiyaç 
beyannamesi verir. Buna göre yakacak, yapacak 
ihtiyaçları tesbit edilir. Vesayet vaziyetinde olan 
orman işletmesi ormanları keser, köylüyü işçi, 
ecîr olarak kullanır. Mahsulü hazırlar. Köylüye 
de bir atıfet olarak muayyen bir 1/10 tarife be
deli ile, bir kısmını da bedelsiz olarak verir. 

Bu sistem açık olarak gösteriyor ki, köylünün 
ormandan intif aı meselesi bu kanunda prensip 
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olaraktan eski devrin zihniyetine uyularak ve
sayet sistemi şeklinde düşünülmüş, köylü ile iş 
birliği temin edilmemiştir. Köylüye itimat edil
memiştir. Bunun neticesinde, yine eski devrin 
fenalıklarının ne şekilde bu sistem dâhilinde or
taya çıktığı apaçık kendini göstermektedir. 3116 
sayılı Kanunda da aynı sistem vardır. Doğur
duğu kötülükler nelerdir? İhtiyaç beyannamesi 
istenmek, köylünün ormandan talebini hırsını 
tahrik ediyor. Mümkün olduğu kadar ben fazla 
hisse alayım diyerekten aşırı ihtiyaç beyanname
leri gösteriliyor. Bu vaziyet karşısında Hükü
met mümessillerinin açık olarak beyan ettiği gi
bi, ihtiyaç beyannamesiyle istenen miktar o ka
dar çok oluyor ki, Hükümet bunları karşılamaya 
imkân bulamıyor. Hatırımda kaldığına göre, ih
tiyaç beyannamesiyle istenen miktardan yedi yüz 
bin ailenin ihtiyaçları karşılanamıyor. Hepimiz 
intihap dairelerimize gittiğimiz zaman ihtiyaç 
beyannamesi vermiş, yakacak alamamış kimseler 
bulunduğunu görmekteyiz. Bir de öteki mesele
ler vardır ki, bunların doğurduğu idari kötülük
ler de başkadır. Hattâ birçoklarının ihtiyaçları 
uzaktan veriliyor. Sistem bozuk olunca her tür
lü fenalıkların doğmasına sebebiyet verir. İşte 
başta gelen fenalıklar bunlardır, öte taraftan, 
hepsini tenzih etmek istediğim, hepsinin ıstırap
larına katılmak istediğim muazzam ormancı kit
lesi içinde bulunması melhuz soysuzlarla, birçok 
ormancıların da şikâyet ettiği bu insanlarla bâ
zı açıkgözler iş birliği yapabiliyor ve bu suretle 
bu kanaldan memleketimizin her tarafında gör
mekte olduğumuz kaçak keresteleri piyasaya dö
küyorlar. işte totaliter dediğim sistem, bunlara 
imkân veren sistemdir. Bu sistem kabul edilince 
türlü kötülükler de zincirleme olarak arkasından 
gelmektedir. Bu da memleektte içtimai, iktisadi 
ve ahlâki büyük ıstıraplara yol açıyor. Bunlar 
malûmken, eski devrin metodu ile kanunu işle
meye ne ihtiyaç vardır? Bu asil köylüye neden 
itimat etmiyoruz? Neden bunlara ayrılacak or
manların intifamı kendilerine terkedip koruma 
işlerini de onlara bırakmıyoruz? Bu suretle Hü
kümet de muazzam bir orman kitlesinin yükünü 
omuzlarından atmış olacaktır. Vazifeleri hafif-
liyecek ormancılarımız da geri kalan ormanları
mızı ihya etmeye çalışaacklardır. Böyle feyizli, 
bu milletin ruhuna, asaletine, seciyesine uygun 
bir sisteme niçin tenezzül etmiyoruz? öteki sis
tem her türlü fenalıkları, fesatları yapmak isti-
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dadmdadır. Partimizin sistemi, itimat sistemidir j 
arkadaşlar. (Soldan bravo sesleri) Niçin köylü-
yo itimat sistemine yanaşmıyoruz? 

Şunu da esefle beyan edeyim ki, bu madde
lerin bu şekilde hazırlanmasında arkadaşlarımız, | 
anları da tenzih etmek isterim, Halk Partili ar
kadaşların ısrarlarına rıza göstermişler, onların 
gösterdikleri yolda yürümüşlerdir. 

TARIM VEKİLİ NEDÎM ÖKMEN (Maraş) 
— 40 ncı maddeyi bir defa okuyun. 

LÛTFÎ ÜLKÜMEN (Devamla) — Bir defa 
değil, yüz defa okudum. 

Tekrar arzediyorum, ormandaki köylülerimi
ze, ormanlarımızın istitaatı nispetindo aile ba
şına bir kısım ayıralım, intifamı onlara bıraka
lım, Hükümet yalnız murakabe etsin, amenaj-
man plânlarını yapsın, ona göre ormanları imar 
ve ihya etsin, iş birliğini temin etsin. 

Sayın Celâl Bayar, İktisat Vekilliği zamanın
da, bir baltalık kanunu hazırlanmıştı. Fakat tat
bik edilmeden kaldı. Demokrat Parti idaresinde 
hâkim olan vatanperverane zihniyet ta o zaman
dan beri kendisini tecelli ettirmiştir. Tatbik im
kânı bulamamış olan o kanun bu devrede tatbik 
imkânını artık bulmalıdır. | 

Sonra gelelim, Sayın Tarım Bakanının bil
hassa efkârı umumiyede endişe yaratmamak ni- | 
yetiyle açıkladığı 12 nci maddeye. Ben, Sayın I 
bakanın bu beyanatını doğrusu taaccüple kar
şıladım. Hükümetin getirdiği tasarıda mevcut 
olmıyan, ondan ileriye giden komisyon tasarısın
daki hükümleri ne gibi bir zihniyetle müdafaa 
ettiğini bir türlü kavrıyamadım. Komisyon mad
deleri, zaten, maalesef şurasını açıklıyayım, ga
yet ustalıkla işlenmiştir. Meselenin künhüne, 
mahiyetine nüfuz edemiyen sathi bakışlar, onla
rın bütün ihtiyaçları, arzuları tatmin edildiği 
zehabına kapılabilir. 

12 nci maddede diyor ki, «orman içindeki 
köylüler tahdit esnasında toplu araziye sahipse
ler bunlar tahdit dışı bırakılır. Fakat ormana 
bitişik olursa, 1936 senesinden beri, yani 17-18 I 
senedenberi, açılmış olanlar orman içine alınır.» 
Bu o kadar mühim değildir. Asıl şaşırtmaca B 
fıkrasındadır. Birçok köyler orman içinde dağı
nık olarak araziye sahiptirler. Eğer bu arazi şa
yet ormandan açılmamışsa, ki bunun için zaman | 
ve mekân tâyin edilmemiştir, fiilî durumları tes-
bit edilir. 
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Bu zihniyetin doğuracağı faciaları ayrıca teş* 

rih edeceğim. Bunlar için 1936 senesinden sonra, 
yani 16 -18 seneden beri açılmış olanlar tahdit 
esnasında içeri alınır, istirham ederim, bizi yu
varlamak istedikleri şey nedir? Hangi kudretin 
elindedir? Köylünün 16 - 17 seneden beri açmış 
olduğu ve işlediği toprakları cayır cayır elinden 
alıp orman içine sokmak kimin kudretindedir? 
Bu, ne bizim iktidarımızın ve ne de gelecek ik
tidarın, hiç kimsenin yapmaya muktedir olamı-
yacağı bir iştir. 3116 sayılı Kanunda dahi bu 
yoktur, Hükümetin getirdiği tasarıda da yoktur. 
Halk Partisi giderayak, Demokrat Partinin taz
yiki altında, köylüye tahakkümün, zulmün yürü-
miyeceğini gören Cavid Oral, teşkilâtına, orman 
tarifi mevzuuna neresi giriyorsa tahdidi oradan 
yapın dedi. Bugün de Sayın Başbakanımızın ver
diği direktif ise budur? Bu gibi tehlikeleri önle
mek için Tahdit komisyonlarına talimat veril
miştir. Memleketin her tarafında gayet tehli
keli bir tehdit faaliyetine geçilmiştir. İntihap 
dairelerimizden tümen tümen şikâyetler alırken, 
birçok ısırapların başladığı görülen, memleketin 
ve partinin sevkü idaresinde yüksek kiyaset gös
teren o büyük zat, hele durun, yeni orman ka
nunu geliyor, ona göre hareket edin, demiştir. 

Demokrat Partinin zihniyet, sevkü idare pren
sip ve metotlarında hangisi bunu tecviz etmekte
dir? Bu kanunla 16 seneden beri toprağını işli-
yen köylünün elinden toprağını alıp da ormana 
mı katacaklar? Onu alıp ormana katmıya im
kân var mı? Bugün büyük kalkınma hamlele
riyle işe girişilip, sel yataklarını tashih ederken, 
köprüleri, şoseleri sel tehlikesinden korumak için 
ağaçlamalar yapılırken ve elinde bulundurduğu 
imkânların yüzlerce, binlerce misli imkânlara 
sahip olmak ister dururken, hangi orman teşkilâ
tı, haneli orman idaresi koşarak gelecekte orada 
köylünün elinden, kıt kanaat ekmeğini, mısırını 
yetiştirdiği toprakları alacak da orman yapacak? 
Yapamaz. Bu kudret bizim için mevcut değildir. 
Zihni Bey arkadaşımızın söylediği gibi, içtimai 
inkişaf halindeyiz. Bu^ün bu barizdir Durup 
dururken niçin köylüyü bu topraklardan mahrum 
edîyornz, köylü ile iktidarın arasını açıp nifak 
sokmak istiyoruz? Yine totaliter zihniyet tez
vire baslıva.cıak, irtikâp baslıyacak, mefsedet do-
İpnlnrı dönmpve baslıyacak. Bunun temin ede
ceği yegâne fayda bu olacak. Yalancı şahitlik, 
yalancı ehlivukuf, şunlar, bunlar... Milletin sî-
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nesine bu ıstırap tohumlarını ekmeye ne lüzum 
vardır? (Soldan bravo sesleri). Neden ihtiyaç his
sediliyor? Orman Umum Müdürlüğüne düşen 
vazife; hepimizin içini yakan ormanların tahri
bini önlemek için bir gün evvel tahdidi temin 
edecek metotlarla, tedbîrlerle işe girişmektir. 
Ayağına yüz bin köstek, çakıldak takarak, bu 
işleri sürüncemede bırakmak, milleti birbirine 
düşürmek politika mıdır? Böyle bir politika 
mevcutsa bu bizim politikamız değildir arkadaş
lar. Bu Hükümeti sevk ve idare edenlerin zih
niyeti bu değildir arkadaşlar. Ben bu zihniyet na
sıl oluyor da kanun maddelerine kadar giriyor, 
girebiliyor? Buna hayret ediyorum arkadaşlar. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Seçim 
geliyor da ondan. 

LÛTFÎ .ÜLKÜMEN (Devamla) — Bunun 
için biz komisyonlarda yalvardık. Sayın arka
daşlar bunda bîr fayda yoktur, bugün fen ilerle
miştir, bu vasıtalardan istifade ederekten bir 
gün evvel mevcut sınırları tesbit edelim, fotoğ
raflarla bu, kabil olabiliyormuş, bunu yapalım, 
elimizde bir hüccet olsun, dedik. 

Arkadaşlarım, iki senede memleketin her ta
rafında arazi tahriri yapılmıştır. Derhal orman
ları tesbit edelim, hiç olmazsa hudutlarını tesbit 
edelim, geri kalan kısımları kadastro heyetle
rine, toprak komisyonlarına bırakalım, onlar dü
zeltsin. Haksız mı açmış, açıkgözlülük mü yap
mış? toprak komisyonları haksızı haklıyı ayırsın, 
bunları dağıtsın; fakat köylünün elinden bu top
rakları almasın. Asıl mesele işin tekniğinde de
ğil, zihniyetindedir. Kanun bizim zihniyetimiz
den tamamen uzaklaşmıştır. Mesele asıl burada
dır. Açıktır, bedihidîr, bugün dünyanın her ta
rafında tabiî ve beşerî bîr hâdisedir, bir memle
ketin nüfusunun ekseriyeti köylü olur ve o mem
lekette köylü kazancını topraktan beklerse ve hele 
bizim memleketimiz gibi geçmiş devirlerin birçok 
seyyiatımn neticesi, sıtma, istilâ âfetleri, şunlar 
bunlar gibi âfetlerle nüfusun büyük kısmı or
manlık mmtakalarda tekasüf etmişse ve bura
larda sıhhat şartları elverişli olduğundan nüfus 
mütemadiyen çoğalıyorsa, bunlar karşısında top
rağa karşı şiddetli tazyik mevcut iken, bunları 
tazyik ederek toprağı açmıyacaksın, veyahut aç
tığın toprağı geri vereceksin gibi kısır bir görüş, 
tam bir totaliter zihniyetin ifadesi değil de ne
dir? Bunu başka suretle izah etmeye imkân var 
mıdır? Totaliter demek ne demektir? Kısır bir 
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görüş değil midir? Binaenaleyh istirham ettiğim 
şey; ormanlarımızı kurtaralım, kudretimiz varsa, 
kanunda bâzı maddeler de vardır, icabını yerine 
getirelim. Eğer Hükümet zaruret hissederse her
hangi bir ağaçlandırma veya arazî istimlâk işini 
sonra da yapabilir. Milletten niçin kıskanalım? 
Demokrat Parti Hükümeti daima, köylüye ve 
kalkınmaya, her türlü fiat politikasına yüz mil
yonları sarfetmekten çekinmiyor ve çekinmez. 
Niçîn ormanı köylüden esirgesin? Hiçbir zaman 
milletin elindeki toprakları zorla almaz ve almı-
yacaktır, zaruret varsa bir kısmını pekâlâ istim
lâk suretiyle alabilir. Hükümetin şimdi almış 
olduğu istikamet ve gelişme yolu ile artık bu iş
lerin yapılması zor değildir, bunlar kolay kolay 
yapılabilecek hale gelmiştir. 

Sayın arkadaşlarım huzurunuzu işgal ettim, 
bütün mesele buradadır. 'Bâzı arkadaşlar bu 
kanunun tekrar komisyona iadesini istiyorlar. 
Bu, imkân dâhilinde değildir. Millet bizden bu 
kanunu bekliyor. Her kongrede orman, orman 
diye senelerden beri sıkıştırılıyoruz. 

Kanunun hükümlerini iki kısımda mütalâa 
etmek yerinde olur: 

Birisi; köylü ve orman münasebetlerini tâ
yin eden hükümler, ötekisi de; mücerret olarak 
ormanların politikasına, sevk ve idaresine, ke
simine, işletilmesine mütaallik hükümlerdir. 
Bu sahadaki hatalar üzerinde şimdi durmasak 
da olur, onları düzeltmek için Önümüzde müd
det vardır. Tekrar kanun getirebiliriz. Bun
dan sonra Teşkilât Kanunu gelecektir, o Teşki
lât Kanunu üzerinde bu yolda çalışırız, arka
daşlarımızın özledikleri ıslahatı yapabiliriz. 
Fakat aksülamel yaratacak olan ve sıkıntılar 
tevlit etmekte olan meseleler orman ve köylü 
münasebetlerini tâyin eden meseleler ve mad
delerdir. Bunda da izam edilecek gibi bir şey
ler değildir, üç beş hükmün içindedir. Mad
deleri geldiği zaman birer takrirle buradaki ha
taları tashih etmek ve halkın özlediği bu ka
nunu millete hediye etmek mümkün olacaktır. 
(Soldan alkışlar). 

REÎS — Şimdi kifayeti müzakere takririni 
okutacağım. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Aleyhin
de konuşacağım. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Söz is
tedim, usul hakkında. Konuşma usulü'hakkında. 
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(REİS — Hüseyin Bey, konuşma usulünde ne 

gördünüz? 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Müsaa

denizle bir dakika, izah edeyim. 
REİS — Buyurun. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Efen

dim, Riyasetten bir ricam var : Her konuşan 
hatibin arkasından Hükümete söz verilirse ol
maz. Hükümet de istemesin rica ederim. Bü
tün konuşmalaf yapıldıktan sonra neticede Hü
kümet konuşsun. Yoksa her konuşan hatip 
Mecliste bir tesir yaptı diye Hükümete der
hal söz verilmesin. Dört sene muhalefette, üç 
senedir de iktidarda, tam yedi senedir bu ka
nunun peşindeyiz. Hiçbir toplantımız yoktur 
ki bu mevzu ortaya atılmasın ve temenniler iz
har edilmesin. 

Rica ederim. • 
REİS — Söz istiyor musunuz Vekil Bey? 
TARIM VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Maraş) 

— Muhterem arkadaşlarım; orman mevzuunda 
biraz evvelki konuşmamızda söylenecek her sö
zün söylenmiş olduğunu, bilhassa kanunu yapan
ların hangi zihniyetle, hangi prensipler esasları
na dayanarak kanunu hazırladıklarını muhterem 
grup arkadaşlarıma tevdi ettiğim kırk küsur say
fada izah etmiştim. 

Lûtfi Ülkümen arkadaşımız, totaliter zihni
yette fazla ısrar ettiğimi tekrarlıyarak - inşaallah 
yanlış anlamış olmamı temenni ediyorum - Hü
kümet âzası arkadaşlarımla ve Başvekille ara
mızda noktai nazar ihtilâfı varmış gibi bir hava 
yaratmak istediler. 

Bilhassa, Orman Kanunu gibi mühim bir mev
zuda, Başvekille ihtilâf halinde olan bir Tarım 
Vekili bir an yerinde durmaz ve duramaz. Şun
dan emin olsunlar ki, bizim zihniyetimiz en az 
kendi zihniyetleri kadar memleket evlâtlarının 
bilhassa köylü vatandaşlarımızın bir an evvel re
faha kavuşmalarını temin zihniyetidir. Ve birçok 
mebus-arkadaşlarımı, mevcut kanun değişmeden, 
orman değişmeden, köylü ve ormancı değişme
den üç sene evvelki vaziyetle bugünkü vaziyet 
ardındaki müspet tahavvüle cesaretle işhat ede
bilirim. 

12 nci madde üzerinde durduk. Hükümetin 
teklifinde bu madde yoktur, Geçici Komisyonda 
ve Bütçe Komisyonunda tertip edildi. Bilhassa 
Bütçe Encümeninde Hükümetin mütalâası so
ruldu; son hükmün Büyük Meclisin olacağı mü-
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talâasiyle bu şekilde arzında bir mahzur görül
medi. Esbabı mucibesi şudur : Ahkâmı umumiye, 
Temyiz İçtihat kararları, orman arazisinde mü
ruru zamanla iktisabı kabul etmiyor. Elli veya 
yüz sene de geçse ormandan açılmıg bir tarla
nın köylü tarafından tasarrufunu kabul etmiyor. 
Ahkâmı umumiyeye nazaran taayyün eden içti
hadı önlemek için bir an evvel bu işd yapmak 
üzere ormandan açılmış olan toprağı köylü ta
sarrufuna geçirmek üzere bugünkü araziyi, Ma
liye Hazinesinin malı olarak kabul edip on sene
lik iktisabı müruru zamanla şagillerine temlik 
etmek maksadını takibediyoruz. Bunun üzerinde 
encümende de durulmuştur. Yüksek Meclis bun
da bir mahzur görürse 12 nci maddeyi çıkarmak
ta bir beis yoktur. 

REİS — Usul hakkında mı konuşacaksınız 
Sait Bey? 

SAİT KANTAREL (Kastamonu) —. Evet, 
RElS — Buyurun. 
SAİT KANTAREL (Kastamonu) — Demin 

komisyon adına 'konuşmak istedim. Arkadaşla
rımızdan Zeki Erataman'm hangi komisyon 
adına konuşacağımı sorması üzerine Geçici Ko
misyon adına konuşacağımı arzetnlintim. Bunun 
üzerine Reis Bey, halen Bütçe Komisyonu ta
sarısı üzerinde konuşulmaktadır, Bütçe Ko
misyonu tasarısı üzerinde ise ancak Bütçe Ko
misyonu Sözcüsüne söz verilir, dediler ve ba
na söz vermediler. Halbuki İçtüzüğün 89 ncu 
maddesine göre, komisyonlarda bulunmuş ko
misyon sözcüleri diye bir kayıt vardır. Orman 
Kanunu da bir Geçici Komisyondan geçmiş
tir ve Geçici Komisyon Sözcülüğü de tarafım
dan yapılmış ve halen de Sözcüsü bulunmakta
yım. Tüzüğün bu maddesine göre söz verilme
sini rica edeceğim. Müsaade .ederseniz Tüzüğün 
35 nci maddesini okuyayım : 

«Bir tasarı veya teklifi, Kamutayda başlı
ca ilgili Komisyon savunur. 

Başka bir veya birden fazla Komisyonda 
aynı tasarı veya teklif görüşülmüş raporu da 
yazılmışsa, o komisyonlar yalnız kendileriyle 
ilişikli madde veya kısmları savunurlar.» 

REİS — Buyurun Cevdet Soydan. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Reis Bey, 

bu mesele için söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) ~ Efendim, 

Sait Bey arkadaşımız, Orman Kanunu mesele-
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sini müzakere etmek için geçen senelerde ku
rulan Geçici Komisyonun Sözcüsüdür. Bu sene 
başında Geçici Komisyon seçilmiştir. Onun için 
sözcü olarak söz almasına imkân yoktur. Eğer 
Orman Kanunu tasarısında, ihtisas komisyonu 
olarak mütalâa dinlenmek istenirse, Ziraat Ko
misyonu Sözcüsü pekâlâ konuşabilir. 

. SAlT KANTAREL (Kastamonu) — Efen
dim, İçtüzük hükümlerine göre geçici komis
yonlardan geçmiş olan tasarıları, o komisyo
nun sözcüleri müdafaa ederler. Binaenaleyh Or
man Kanunu 1952 senesinde Geçici Komisyon
dan geçmiştir. 1953 yılında da Bütçe Komis
yonuna tevdi edilmiş bulunuyor ve Geçici Ko
misyonun Sözcüsü olmak sıfatiyle de, Bütçe 
Komisyonunda arkadaşların emirleri üzerine 
izahlarda da bulundum. Binaenaleyh, bu kanunun 
Mecliste konuşulması sırasında da aynı şekilde 
konuşma hakkının mahfuz tutulmasını ısrarla ri
ca edeceğim. 

REÎS — Efendim, son söz milletvekilinin ol
duğuna göre Bakandan sonra esas hakkında ko
nuşmak üzeer bir mebusa da söz veriyorum. 

Buyurun Ahmet Kemal Varınca... 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) — 

Bendeniz bu dâvanın bir parça çeşnisini yapa
cağım. Çünfcü her hangi bir meselenin her han
gi bir neticesinin sebepleri tahlil ve tetkik 
edilmedikçe o neticenin mevcut olan hakikatini 
istihsale hiç kimsenin iktidarı olmaz. 

Bugünkü dâva nedir? Ormanlarımızda köy
lülerimiz sakindir. Köyülerimiz bu ormanlarda 
sakin oldukça ormanları muhafaza etmenin im
kânı olmadığı kanaatindeyim. 

Şimdi bu meselede köylüyü ormanla nasıl 
kardeş yapacağız? Köylü ile ormanın arasmı 
açacak mıyız, yoksa köylü ile ormanı kardeş ya
pıp beraberce yaşatacak mıyız? Dâva budur, Bu
günkü netice budur. Bu netice nasıl hâsıl ol
muş? Cezmi Türk arkadaşım burada ise (Yok 
sesleri) onun burada tafsil ettiği neticelere göre, 
yani Türk köylüsünün bugünkü ormanda sakin 
olmasının sebepleri hakkında beraber değilim. 
Tarih ve coğrafya bunu böyle göstermiyor. Ba
kınız nasıl? Eski coğrafyacılar «ski kitapların
da Anadolu'yu şöyle tasvir ederler; Anodolu 
yüksek yayladır, Anadolu dağlık mintanadır, 
Anadolu orman sahasıdır. 

Şimdi yeni coğrafyacılar da yeni kitapların
da; Anadolu'nun son vasfını söylemez, yani 
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Anadolu orman sahası demejz. Diğer ikisini söy
ler, Anadolu dağlık mıntakadır, Anadolu yük
sek yayladır, Fakat Anadolu orman sahası de
ğildir. 

Halbuki biz tetkik ediyoruz ki, ilmî zaviye
den görerek arzediyorum, bugünkü neticenin 
bertaraf edilmesi ancak ilmî metotlarla ve ilmî 
usullerle mümkün olabilir. 

Türkler Anadolu'ya binlerce sene evvel ge
lip yerleştiler, siteler kuruldu, evvelâ Anadolu 
ortasında köy tipinde siteler ikuruldu, Anado
lu'yu iki dağ sdlselesi çevirir, Türkler evvelâ 
bu dağların ortasında yerleştiler ve ondan son
ra dağları istilâ ettiler ve ondan sonra sahille
re gittiler ve yerleştiler. Şimdi bunların ara
bası, evi ve sairesi hepsi ağaçtandır, en çok dh-
tiyaç duyduğu madde ağaçtır. Orta Anadolu'
nun dörtte üçü orman. Bu dağların eteklerin
de yürüdükçe ne îstiyordu köylü? Evvelâ zi
raat sahası istiyordu, sonra ev istiyordu, hay
vanatı için mera istiyordu, yakacak istiyordu. 
Ne yaptı? Bu dağların eteklerinden itibaren 
Anadolu'yu Şimalden Cenuba istilâya başladığı 
gün karşısına orman çıkmıştır, O va'kit otori
te, Devlet diye bir şey yok. Köylünün tabiatla 
münasebatını ortadan kaldıracak bir kuvvet 
yok. Ne yapacak? Ziraat sahası dedd tarla açtı, 
Kabala Köyü vardır. İlgaz ormanları oradan 
başlar. Bu suretle hem tarla açtı, hem arabası
nı yaptı, hem evini yaptı, merasını kurdu, geç
ti gitti. Ondan sonra sahile indi. Fakat iner
ken de 'buna ihtiyacı vardır. Demek ki tabiatı 
e?ya köylü ile ormanı hasım yapmıştır. Siz bu 
tabiat kanunlarına icabet etmedikçe bu dâvayı 
halledemezsiniz. Bu bir formüldür. Yani tabi
atı eşyadan mütevellit olan bu kötü. neticeyi 
edebiyatla, hattâ hukukla halledemezsiniz. Köy
lü kesmiş, kesmiş nihayetülemir Ikala kala az 
bir şey kalmıştır. Toprak mesahamıza göre or
man sahalarımız % 10 - 15 diyorlar, bunlar hep 
tahminidir, ne ölçen var, ne bir şey. Ben de % 3 
tür diyorum, kim tekzibedebilecek? Tekzibe-
debilmek için ölçmek lâzımdır. Halbuki henüz 
ormanlarımızın amenajman haritalarını yapma
mışız. Bence bakiyetüssüyüf ancak % 3 kal
mıştır. Devede kulak kalmıştır. Eğer 
bu işe çare bulmazsanız, 15 - 20 sene 
sonra Anadolu, İran yaylasına dönecek
tir. Şimdi ıbu meseleyi getiriyorsunuz, orman 
içindeki köylülerle alâkadar kılıyorsunuz. Ben-
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ce bu bütün köylülerle alâkadardır. îstepte ya-
sıyan köylülerle, şehirde yaşıyanlarla alâkadar
dır. Şimdi böyle bir dâvayı hallederken artık 
eski devirde imiş, yeni devirde imiş, eski ka-
nunmuş, yendk anunmuş, bulan bırakalım. 
Eğer hakiki ve samimî olarak bu memleketin 
istikbaline taallûk eden orman dâvasını hallet
mek istiyorsak bu noktadan hareket edelim. 
Ormanları koruyacak mıyız, korumuyacak mı
yız? Koruyalım. Nasıl koruyalım? İşte kanu
nun siklet merkezi burada. Bir kısmı kalsın, 
bir kısmının tarlalarını elinden alalım. Yani 
1936 da açılmış olan tarlaları alalım, genişi or
man içinde yaşasın, ©ir de iç iskân için Heye
ti Vekile bir plân yapsın. Bunların hepsi brok-
ratik fikirlerdir, radikal bdr tedbir olmaz. He-' 
yeti Vekileye bırakırsak o mesele tamamen hal
ledilmiş olmaz. 

Sonra elindeki araziyi alıyorsunuz, o zaman 
hareket noktasını nereye getiriyoruz? Bu mem
lekette ziraat sahaları var mı, yok mu? Bir de
fa ziraat sahası yoktur. Varsa o da pek azdır. 
Bir yerden çdftçi bir aileyi başka bir yere gö
türmenin imkânı kalmamıştır. Çünkü senede 
500 bin, yarım milyon çoğ&lıyoruz. Arazimiz 
sabit. Hem ağaçlı sahası sabit, hem de kalitesi 
düşüyor. Ormansızlıktan dolayı seller ziraat ara
zisinin işe yarar mümbit kısmını denize götürü
yor. Arazi bereketsiz kalmıştır. 

Bu vaziyette nerede ziraat arazisi vereceksi
niz? Orman içerisindeki köylüler, bizi götürün, 
deseler nereye götüreceksiniz? 6-7 seneden beri 
Muş ovası diye bir şey işitiyoruz. Arazisiz köy
lüye o arazi verilecektir. Nasıl? Bataklıkları ku
rutup da vereceğiz deniyor. Kuruttuktan sonra 
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ancak bu meseleyi ele alırsınız. 

Ben ne ormancıyım, ne ziraatçiyim. Coğraf
yacıyım ve bu itibarla köylü meseleleri ile öte
den beri-bu kürsüden ilgilenirim. Benim bildi
ğim şudur : 

Orman sanayii diye bir şey vardır; bilhassa 
Almanya'da. Siz ormanlarda bulunan bu köylü
leri orman sanayii ile iştigal ettirebilir misiniz? 
Ettiremiyecek misiniz? O halde ne arazisini elin
den almaya uğraşın, ne de başka yere nakli dü
şünün. 

Orman sanayii nedir? Nasıl olur? Bu bir 
plândır. Bu plân tetkik edilmelidir. Bu kanun
da bu plânın esasları tesbit edilmiş midir? Edil-
memişse edilmelidir. Tatbik edecek olan daire 
kim ise, Orman Umum Müdürlüğüne verin, ay
rıca bir orman vekâleti kurun, ne yaparsanız ya
pın, fakat yapacağınız şey, benim aklı kasırane-
me göre yalnız ve yalnız ormanlarda çalışan 
köylülerimizi orman sanayii ile iştigale sevkedin. 
Var mı böyle bir plânınız? Ben görmedim. Or
manda ne vakit köylü biraz tarlasiyle biraz da 
orman sanayii ile meşgul olur, sonra tarlasına 
kimyevi gübre verirsiniz, mevcutlarını muhafaza 
eder. Ayrıca yer bulursunuz, o zaman orman 
yetiştirirsiniz. O da size aittir. 

Şu köylüye dokunmayın, yerinden kaldırma
yın. Başka ihsan istemez. Yalnız gölge etmeyin. 

Köylüyü yerinde bırakın başka ne isterseniz 
yapın. 

BEÎS — Efendim; vaktin gecikmiş olmasına 
binaen Pazartesi günü saat 15 te toplanmak üze
re Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati: 18,00 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

YAZILI SORU 

1, ----- Çorum Mebusu Ahmet Başıbüyük'ün. 
Sümerbank mamullerinin faaliyette bulunan top
tan mağazaları vasıtasiyle doğrudan doğruya pe
rakendeci tüccarlara satılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair sorusuna İşletmeler Vekili 
Sıtkı Yırcalı'nın yazıh cevabı (6/1194) 

15 . X . 1953 
T. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sorunun İşletmeler Vekili tara
fından yazıh olarak cevaplandırılmasına delâ
letleri saygı ile rica olunur : 

Sümerbank fabrikalarında imal olunan pa
muklu mensucatın Hükümet tarafından tesbit 
edilen fiyatları ile müstehlik vatandaşa intikal 
eden perakende satış fiyatları arasında bariz 
farklar göze çarpmaya başlamıştır. 

Sümerbank, imal ettiği pamuklu mensucatı
nın tamamını, halen muhtelif vilâyetlerde faa
liyette bulunan toptan mağazaları vasıtasiyle 
perakendeci manifatura tacirlerine satması 
mümkün iken, mamullerinin külliyetli miktarla
rını mukavele ile bağlantı yaparak muayyen 
büyük tüccarlara vermektedir. 

Pamuklu mensucata bu suretle vazıyed 'âden 
bağlantılı tüccarlar, piyasadaki darlıktan fay
dalanarak ellerine geçen milyonlar değerindeki 
mallarını Anadolu'nun muhtelif vilâyet ve kaza
larından koşan perakendeci tüccarlara fahiş fi
yatlarla satmaktadırlar. 

Küçük tüccarlar da normal kazançlarını ilâ
ve ederek bu malları tabiatiyle yüksek fiyat
larla vatandaşlara satmaktadırlar. 

Piyasadan tesbit ettiğim aşağıdaki fiyatlar 
iddiamızın sıhhatim göstermektedir : 

A) Sümerbanktan metresini 82 kuruşa 
aldığı (Ayrıca % 3 iskontosu da vardır) 75 san
timlik yıldızlı kaput bezini bağlantılı tüccarlar 
küçük esnafa 102 kuruşa - Yani 36 metrelik to
punu 37 liraya - satmaktadırlar. Perakendeci
ler ise bunu 110 kuruşa vatandaşa satmaktadır
lar. 

B) Dirilin resmî fiyatı 99 kuruş olduğu 
halde bağlantı yapan tüccarlar bunu 120 - 123 
kuruştan küçük esnafa ve küçük esnaf da 130 
kuruştan halka satmaktadırlar. 

C) Resmî fiyatı 187 kuruş olan - Iskontolu 
181 kuruş - aile hassasını bağlantı yapan tüc
carlar küçük esnafa 230 kuruştan ve küçük es
naf da bunu halka 250 kuruştan satmaktadır. 

D) Resmî fiyatı 283, iskontolu 275 kuruş 
olan yatak yüzünü bağlantılı tüccarlar 330 ku
ruştan perakendecilere, onlar da 380 - 400 ku
ruştan vatandaşlara satmaya devam etmekte
dirler. 

Şu rakamlar, araya sokulan mukaveleli tüc
carların fiyatların yükselmesinde oynadıkları 
mühim rolü açıkça gösterdiği gibi, bunların ara
dan çıkarılması içinde kâfi bir sebep teşkil et
mektedir. 

Bu itibarla : 
Halen yapılmakta olan mukaveleli alış veriş

lere son verilerek Sümerbank mamullerinin doğ
rudan doğruya faaliyette bulunan toptan ma
ğazaları vasıtasiyle perakendeci tüccarlara satıl
masının düşünülüp düşünülmediğinin işletmeler 
Vekili tarafından (fevaplandırılması rica olunur. 

Çorum Mebusu 
Ahmet Başıbüyük 

T. C. 
İşletmeler Vekâleti 1 1 . XII . 1953 
İşletmeler Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı - Genel : 8924 

özel : 3 

özü : Çorum Mebusu Ah
met Başıbkyük'ün yazılı 
sorusu hak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
26 . X . 1953 gün ve 5760/13176/6 - 1194 sa

yılı emirlerinize : 
Sümerbank mamullerinin faaliyette bulunan 

toptan mağazaları vasıtasiyle doğrudan doğru
ya perakendeci tüccarlara satılmasının düşünü
lüp düşünülmediği konusunda Çorum Mebusu 
Ahmet Başıbüyük'ün tarih ve numarası yukar
da kayıtlı yazısına ekli yazılı sorusu karşılığı
nın ilişikte takdim kılındığını saygılarımla ar-
zederim. İşletmeler Vekili 

Sıtkı Yırcalı 
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Çorum Mebusu Ahmet Başıbüyük'ün Sümerbank 
mamullerinin faaliyette bulunan toptan mağaza
ları vasıtasiyle doğrudan doğruya perakendeci 

-tüccarlara satılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair yazılı sorusuna İşletmeler Vekâletinin 

cevabı 
Sümerbank fabrikaları mamulü pamuklu men

sucat satışlarında uygulanan esaslar konjontüre 
göre tâyin edilmekte ve satış organı olan alım ve 
satım müessesesi satışlarını bu esaslara göre yap
maktadır. 

Konojontür ise; Sümerbankm, hususi sanayiin 
ve ithalâtçı tacirlerin piyasaya arzettikleri ma
mulün cins ve miktarlarına ve halkın sezonlar 
itibariyle değişen iştira kabiliyetlerine göre ta-
havvül etmekte ve piyasaya mal arzeden yukar
da mâruz üç membadan birinde husule gelecek 
bir azalma piyasadaki muvazeneyi bozmaktadır. 

1953 yılı başında normal olan piyasa kon
jonktürüne göre fabrikalarımızın yıl içinde ya 
pacağı istihsale alıcı bulma mevkiinde olan Sü
merbank, mağazalarının perakendeci müşterile
riyle perakende satış kısımlarına ayırdığı mal
lardan arta kalanlarını yıllık bağlantılar yap
mak suretiyle toptancı tacirlere tahsis etmiş ve 
geçen sene de olduğu gibi, her hangi bir şikâ
yetle karşılaşılmadan, yılın ortalarına kadar bu 
şekilde satışa devam edilegelmiştir. 

Ancak, pamuklu mensucatın artan ihtiyaca 
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yeter miktarda olmaması, yıl ortalarından son
ra yukarda arzolunan konjontürde değişiklik 
husule getirmiş ve ithal mallarından mahrum 
kalan piyasayı ve bu piyasanın küçük ve pera
kendeci esnafı bir devlet müessesesi olan Sü-
merbanka tevcih etmiş ve ötedenberi diğer me-
nabiin de piyasaya çıkardığı mallarla beslenen 
bu esnaf, ihtiyaçlarının tamamının Sümerbank-
ça temini isteğinde bulunmuştur. 

Piyasada tahaddüs eden bu yeni durum mu
vacehesinde, esasen istihsaline nazaran bu gibi 
ihtiyaçların tamamını karşılamıyacak durum
da olan Sümerbank - fabrikaları memleket ihti
yacının ancak 1/3 üne cevap verebilmektedir -
büyük bağlantı yapan tacirlerden, evvelâ mu-
kavelelerindeki salâhiyet hududu dâhilinde, bağ
lantılarının % 25 ini tenzil ederek, tasarruf et
tiği bu malları, mağazalarının toptan ve pera
kende kısımlarına tahsis etmiştir. 

Bilâhara, alman bu tedbirlerin de kifayetsiz 
olduğu görülmüş ve mağazaların perakendeci 
esnafa daha fazla miktarlarda mal verebilmesi
ni temin için, yine bağlantı bakiyelerinin de 
teslimatı durdurulmuş ve satışlar, münhasıran 
perakendeci esnafla halkın parakende mubaya-
larına tevcih edilmiştir. 

önümüzdeki senede pamuklu mensucat sa
tışlarında bağlantı yapılmaması tekarrür etmiş* 
tir. 

ı 
« >>•« ...... 



T. U. M. M. Bmmevi 
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sayılı Kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu (2 /560) 

T. B. M. *¥. 
İdareci Üyeler Kurulu ' 13 . XI . 1953* 
Saymanlık Müdürlüğü 

No. 43936/1416 
Yüksek Başkanlığa 

Büyük Millet Meclisi Memurlarının Teşkilâtına dair olan 9 . 1 . 1950 tarih ve 5509 sayılı kanuna 
bağlı kadro cetvelinde Daire Müdürlüğü maaşı yüz liradır. 

Bu memuriyetin mevzuunu teşkil eden ve daimî bir murakabe ve kontrol altında bulundurulması 
icabeden muhtelif hizmetlilerin bilhassa Meclisin çalışma zamanlarında aksamadan ve bir intizam 
içinde ifasını' temin için hemen ekseriya sabahın erken saatlerinden başlıyarak gecenin geç vakitle
rine kadar sürekli bir çalışmayı zaruri kılacak bir mahiyet taşımaktadır. 

Binaenaleyh : Her bakımdan ehemmiyeti derkâr olan bu vazifenin istilzam eylediği sürekli mesai 
karşısında tahammül kabiliyeti yüksek olan genç memurlara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Halbuki : Baremin üçüncü derecesini teşkil eden yüz lira gibi yüksek bir kadroyu haiz bu memu
riyete inhilâller vukuunda istenilen evsafta ve bilhassa genç bir müdürün tâyinine imkân bulun
mamasından başka dairelerde bu dereceye kadar yükselebilmek için yaşları ilerlemiş ve mesai takat
leri azalmış olanlar meyamndan alınmak mecburiyeti karşısında kalınmaktadır. 

Bu suretle yapılan tâyinlerden ise istenilen iyi neticenin alınmadığı şimdiye kadar yapılan tatbi
kat neticesinde müşahede edildiğinden Daire Müdürlüğüne ait yüz liralık kadro maaşının (80) lira
ya indirilmesinin muvafık olacağı kanaatine varılmış olduğundan aşağıda yazılı kanun tasansının 
kabulüne müsaade buyurulmasını saygı ile arz ve teklif eyleriz. 

İdare Âmiri İdare Âmiri 
Kütahya Memusu İzmir Mebusu 

M. Aldemir t. Ş. Özgen 



Bütgt Komisyonu raporu 

T. B. M. M, 
Bütçe Komisyonu 

Esas No : 2/560 
Karar No : 13 

28 . XI . 1953 

Yüksek Reisliğe 

İzmir Mebusu Mehmet Aldemir ve Kütahya 
Mebusu îhsan Şerif Özgen'in, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı hakkındaki 
5509 sayılı Kanuna bağlı cetvelde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun teklifi komisyonumu
za havale edilmiş olmakla teklif sahiplerinden 
Kütahya Mebusu îhsan Şerif özgen hazır bulun
duğu halde tetkik ve müakere edildi. 

'Kanun teklifi, Büyük Millet Meclisi) Memur
ları Teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanuna bağ
lı kadro cetvelinde bulunan 100 lira maaşlı Dai
re Müdürlüğü kadrosunun 80 liraya indirilmesi
ni istihdaf etmektedir. 

Teklifin mucip sebeplerinde; bu memuriye
tin geceli gündüzlü bir çalışmayı zaruri kıla
cak bir mahiyet taşıması dolayısiyle tahammül 
kabiliyeti ziyade genç memurlara ihtiyaç bulun
makta olması halbuki baremin üçüncü derecesi
ni teşkil eden yüz lira gibi yüksek maaşlı bir 
memuriyete, ûnhilâller vukuunda istenilen ev
safta genç bir müdürün tâyinine imkân bulu
namamış olması ve diğer dairelerde bu dereceye 
kadar yükselebilmek için yaşları ilerlemiş ve 
mesai takatleri azalmış olanlar meyanmdan tâyin 
yapmak mecburiyeti karşısında ise yapılan tâ
yinlerden iyi neticeler alınamadığı müşahede 
edilmiş olduğu cihetle kadro maaşının tenzili su
retiyle bu memuriyete genç ve faal kimselerin 
tâyinlerinin mümkün olabileceği bildirilmektedir. 

Komisyonumuzda kanun teklifi üzerinde ya
pılan müzakerelerde kadronun tenzili için teklif 
sahipleri tarafından ileri sürülen mucip sebep

ler varit görülmemekle beraber diğer devlet 
dairelerinde bu vazifeyi ifa edenlerin gerek al
makta oldukları ücret ve grek barem dâhili bu
lunanların dereceleri mukayese edilmek sure
tiyle bu hizmete ait kadro maaşının tenzili ye
rinde görülmüş ve kanun teklifi, başlık ve üçün
cü maddesi şeklen değiştirilmek suretiyle kabul 
edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bu rapor 
Reis Reis V. sözcüsü 
Rize İstanbul Eskişehir 

/. Akçal H. Hiisman A. Potuoğlu 
Ankara Ankara Antalya 

M. Bayramoğlu M. Ete A. Sanoğlu 
Çanakkale Gazianteb Giresun 

K. Akmanlar E. Cenani M. Şener 
İstanbul İstanbul îzmir 
S. Oran F. Sayımer B. Bilgin 

Kırklareli Kırşehir Konya 
Ş. Bakay R. özdeş R. Birand 

Konya Malatya 
M. Â, Ülgen M. S. Eti 

İmzada bulunamadı 
Muğla Ordu 

N. öism R. Aksoy 
Siird Sinob 

Af. D. Süalp S. Somuncuoğlu 
İmzada bulunamadı 

SİT«S ürfa 
U, îmre Dr. F. 

(8, Ujm t *) 



İZMİR MEBUSU MEHMET ALDEMİE VE 
KÜTAHYA MEBUSU İHSAN ŞERİF ÖZGEN-

İN TEKLİFİ 

Büyük Millet Meclisi Memurlarının Teşkilâtına 
dair olan 5509 sayılı Kanuna bağlı cetvelde 
Daire Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması

na dair kamun tasarısı 

MADDE 1. — 9 .1.1950 tarih ve 5509 sayılı 
Kanuna bağlı cetvelin Daire Müdürlüğü kısmın
da ilişik (1) sayılı cetveldeki kadro kaldırılmış 
ve yerine bağlı (2) sayılı cetvelde derece, aded, 
maa§ ve memuriyet unvanı yazılı kadro eklen
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Büyük Millet Mec
lisi yürütür. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖlŞTİRİŞt 

Büyük Millet Meclisi Memurlarının Teşkilâtına 
dair olan 5509 sayılı Kanuna bağlı cetvelde 

değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Teklif sahibinin 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklif sahibinin 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bunun kanunun hükmünü ic
raya Büyük Millet Meclisi memurdur. 

Teklife bağlı cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 

Maaş Aded Görevin çeşidi D. 

100 I Daire Müdürlüğü 3 

[2] NUMARALI CETVEL 
Maaş Aded Görevin çeşidi 1). 

80 1 Daire Müdürlüğü 

Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 

I). Görevin çeşidi Aded Maftş 

3 Daire Müdürlüğü 1 100 

[2] NUMARALI CETVEL 

D. Görevin eesidi 

") Daire Müdürlüğü 

Aded Maaş 

1 80 

( S. Sayısı T 9 ) 




