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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Gündemde mevcut kanun lâyiha ve teklifle
rinin diğer maddelerden önce görüşülmesi hak
kındaki önerge kabul olundu. 

Emekli, Dul ve Yetim Aylıklarına zam ya
pılması hakkındaki Kanun, kabul edildi. 

Orman Kanunu lâyihasının maddeleri üze
rindeki görüşmelere devam olundu. 

3 . II . 1954 Çarşamba günü saat 15 te top

lanılmak üzere Birleşime »on verildi. 

Reiftvekili 
Samsun Mebusu 

Tevfik İleri 

Kâtip 
Çanakkale Mebusu 

Ömer Mart 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
İhsan Gülez 

Sorular 

Sözlü soru 
1. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu 'nun, 

Malatya Vilâyetinin hangi kazalarında ırmak
tan, arazinin sulanması, elektrik istihsali ve ara
zinin kuvve i inbatiyesi hususlarında tetkikat ya
pıldığına dair sözlü soru önergesi, Başvekâlete 
gönderilmiştir. (6/1382) 

Tozut sorular 
1. — Çankırı Mebusu Kemal Atakıırt'un, 

Kurşunlu Kasasında Büyük gölde yapılan baraj
dan elektrik istihsalinin düşünülüp düşünülme
diğine dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Ve
kâletine gönderilmiştir. (6/1372) 

2. — Çankırı Mebusu Kemal Atakurt'un, 
İlgaz Kazası Devres cavı üzerindeki köprünün 
1954 yılında tamamlanıp tamamlanmıyacağma 
dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/1373) 

3. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar'm, Çan
kırı Merkez Kazası dâhilinde ırmak üzerinde bir 
köprü inşasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
yazılı soru önergesi, Bayındırlık Vekâletine gön
derilmiştir. (6/1374) 

4. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar'm, Çan
kırı Merkez Kazasına bağlı Yapraklı Nahiyesinin 
iktisaden kalkınabilmesi için bir baraj inşasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru 
önergesi, Bayındırlık Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/1375) 

5. — Çankırı Mebusu Kâeım Arar'ın, Şaban-

özü Kazasının Karakaya mevkiinde yer altına 
kaçtığı anlaşılan sudan istifade için bir yeraltı 
barajı inşasının düşünülüp düşünülmediğine da
ir yazılı soru önergesi, Bayındırlık Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/1376) 

6. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar'in, An
kara - Zonguldak hattında işliyen motorlu tre
nin kaldırılması ve yolca treninin de haftada üç 
güne indirilmesi sebebine dair yazılı soru önerge
si, Ulaştırma Vekâletine gönderilmiştir. (6/1377) 

7. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar 'm. Çan
kırı Merkez Kazasına bağlı bâzı köyler halkının 
muayyen zamanlarda yaptıkları tuz nakliyatı do-
lâyısîyle yıllık (Mir Vergisine tâbi tutulmasının 
sebebine dair yazılı soru önergesi, Maliye Vekâ
letine gönderilmiştir. (6/1378) 

8. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar'm, me
murlara ikramiye verilmesi hakkındaki kanun lâ
yihası münasebetiyle Bütçe Komisyonunda Mali
ye Vekâleti adma konuşan temsilcinin beyanatına 
dair yazılı soru önergesi, Maliye Vekâletine gön
derilmiştir. (6/1379) 

9. — Çorum Mebusu Baha Koldaş'm, Em
niyet müfettişleri ile muavinlerinin terfileri için 
ne düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Baş
vekâlete gönderilmiştir. (6/1380) 

10. — Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, 
mahpusların çalıştırılması hususunda ne düşünül
düğüne dair yazılı soru önergesi Adalet, içişleri, 
İşletmeler ve Maliye vekâletlerini gönderilmiştir. 
(6/1381) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyihalar 
1. — Ankara'daki Kızılay Hastanesinin sa

tmalının a sı hakkındaki 5970 sayılı Kanuna ek 

kanun lâyihası (1/744) (Sağlık ve Sosyal Yar
dım, ve Bütçe komisyonlarına) 

2. — 1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanu-
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B : 37 3.2 
nunâ bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 
(1/745) (Bütçe Komisyonuna) 

3. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne Dair Olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Adalet Vekâleti kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası (1/746) (Adalet ve 
Bütçe komisyonlarına) 

4. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne Dair Olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet 
Vekâleti ve Tapu ve Kadastro Umum Müdür
lüğü kısımlarında değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihası (1/747) (Adalet ve Bütçe 
komisyonlarına) 

5. — Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 
1954 yılı Bütçe Kanunu lâyihası (1/748) (Büt-
Komisyonuna) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti 
Hükümeti arasındaki 4 Temmuz 1950 tarihli 
ödeme Anlaşmasına ek Protokolün tasdiki hak
kında kanun lâyihası (1/749) (Dışişleri ve Tif 
caret komisyonlarına). 

7. — Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti ku
ruluş ve memurları kanununa bâzı hükümler 
eklenmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 
Kadro cetvellerinde değişiklik yapılması hak
kında kanun lâyihası (1/750) (Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Bütçe komisyonlarına). 

Teklifler 
8. — Ankara Mebusu Hâmit Şevket tnce-

1954 0 : 1 
nin, Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanunu
nun 5611 sayılı Kanunla değişen 17 uci madde
siyle bu maddeye ilişik cetvelde değişiklik ya
pılmasına ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi (2/603) (Millî Savun
ma ve Bütçe komisyonlarına) 

9. — İstanbul Mebusu Hadi Hüsnıan ve Si
vas Mebusu Halil lıure'nin. Askerî Tayına t ve 
Yeni Kanunu muvakkatinin birinci maddesine 
ek kanun teklifi (2/604) (Millî Savunma ve 
Bütçe komisyonlarına) 

Raporlar 
10. — Avukatlık Kanununun 5 nci maddesi

nin 2 nci fıkrasının tefsiri hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/560) (Gündeme) 

11. — Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü
nün 36 nci maddesinin ikinci fıkrasında derpiş 
olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi 
hususunda Divanın kaza hakkını önceden tanı
mayı gerektiren ihtiyari kayda yeniden katıl
mamız hakkında kanun lâyihası ve Dışişleri ve 
Adalet komisyonları raporları (1/665) (Gün
deme) 

12. — Bursa Mebusu Agâh Erozan ve 2 arka
daşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair olan 
5951 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (2/540) (Gündeme) 

B I R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili Tevfik Heri 
KÂTİPLER : İbrahim Korazoğlu (Kayseri), Ömer Mart (Çanakkale) 

«ta» 

3. — YOKLAMA 

(Kayseri seçim bölgesi mebuslarına kadar 
yoklama yapıldı.) 

REİS — Birleşimi açıyorum. 
Gündem hakkında takrir var, okutuyorum. 

MUZAFFER ÂLİ MÜHTO (Kastamonu) — 
Söz istiyorum. O takrir okunmadan evvel be
nim bir takririm var. 

REİS — Buyurun. 
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MUZAFFER ÂLÎ MÜIITO (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, gündemin yeğlikle görü
şülecek işleri sütunundaki birinci maddede : Ri
ze Mebusu İzzet Akçal ve 27 arkadaşının Türk 
Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla değiştiri
len 2 nci maddesinin son fıkrasının tefsiri hak
kındaki teklifidir. Yüksek Heyetiniz evvelce di
ğer işlere takdimen görüşülmesini karar altına 
almıştı, bir iki celsedir tehir edilmektedir. 
Ehemmiyetine binaen bu işin bugün müzakere 
edilmesini teklif ediyorum. Bir de takrir veri
yorum. 

REÎS — Şimdi takrirleri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü gündemde mevcut kanun lâyiha ve 

tekliflerinin sorularla diğer işlerden evvel gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Mebusu 
Rıfat Sivişoğlu 

Yüksek Reisliğe 
Gündemin : (Yeğeni ikle görüşülmesine ka

rar verilen işler) sütununda bulunan tefsire mü-
taallik raporun ehemmiyetine binaen sözlü so
rulandan ve kanun teklif ve tasarılarından ön
ce görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu Mebusu 
Muzaffer Âli Mühto 

REÎS — Muzaffer>önal takrir aleyhinde ko
nuşacak. 

MUZAFFER ÖNAL (Tokad) — Efendim ikin
ci takrir, Türk Ceza Kanununun 13 ncü madde
sinin tefsirine dair olan hususa aittir. Başkan
lık mevkiini işgal eden Reisvekili, daha önceki 
bir birleşimde bu mevzuda reyini izhar ederek 
aleyhinde konuşmuş bir vaziyettedir. O bakım
dan ikinci takririn usulen reddi lâzımdır. Eğer 
o takrir mevzuunu görüşeceksek Riyaset 
Makamını işgal eden zatın değiştirilmesi icabe-
der.. 

REİS — Müsaade buyurun, bir noktayı ar-
zedeyim. 

îç Tüzüğümüz, Ceza Kanununun 13 ncü mad
desinin tefsirine ait olan hususatm görüşülmesi 
Meclisçe kabul edildiği takdirde, benim Riyaset 
mevkiini işgal etmeme müsait değildir. Bu durum
da yerimi diğer bir arkadaşıma terk etmekliğim 
lâzımdır ve edeceğim. 

Üzerinde konuşmak üzere İzzet Akçal. 

1954 O : 1 
İZZET AKÇAL (Rize) — Riyaset mevkiini 

işgal eden arkadaşımızın mevkiini terk etmesine 
lüzum olmadığı kanaatindeyim. Yalnız konu üze
rinde konuşmak isterlerse Riyaset makamını ter-
kedip konuşma kürsüsüne' gelmeleri ve buradan 
konuşmaları lâzımdır. 

Buna ıböylece işaret ettikten sonra esas mev
zua geçiyorum. Karslıoğlu arkadaşımızın da bir 
takriri vardır, ki okunmadı, onu da ifade etmek 
isterim : 

Takdimen konuşulmasına karar verilen her 
hangi bir mevzunun diğer hususlara tercihan 
görüşülmesine devam edilmesi zaruridir. Ka
nunlar, ve sorular buna takaddüm edemez, iç
tüzük buna mânidir. Bu hususu da böylece be
lirtmekle iktifa ederim. 

REİS — Şimdi takrirleri okutturup reyleri
nize arz edeceğim. Em 'aykırı tekliften sorara 
diğerlerini okutturacağımı. 

(Rifat Sivişoğlu 'nun takriri tekrar okundu.) 
IÎZZET AKÇAL (Rize) — Usul hakkımda. 
REÎS — Buyurunuz. 
İZZET AKÇAL (Devamla) — Efendim; 

Mühto arkadaşımızın teklifinin esasen reye kon
mama sı lâzımdır. Çünkü Meclisin Heyeti Umu-
ilmiyesinde gündem üzerinde tartışma yapılma
dan, öncelik kaydiyle takdimen ıbu 'hususun 
görüşülmesi karar altına alınmıştır. Bu itibarda 
reye. konmasına lüzum olmadığı mütalâasımda-
yım. Takdir Yüksek Heyete aittir. 

REİS — Fikri Apaydın. 
FİKRİ APAYDİN (Kayseri) — Efendim, 

Riyasetin mevcut iki teklifi okuttuktan sonra 
ifade buyurdukları şekilde aykırı teklifi ıreye 
vaz'etmeleri kadar ta'biî 'bir şey oilamaz, 'Gün
demin tertip şurasına göre sorular ve gensoru
lar, mir defa görüşülecek işler, ondan sonra 
kamun teklif ve tasarıları vardır. Bu tertip na
zarı itibara aılımdığı takdirde, Riyasetin ifade 
ettiği şekilde, kamun teklif ve tasarılarının di
ğer işlerden evvel görüşülmesi hakkındaki tek
lif, diğerlerine nazaran em aykırı <olan tekliftir. 
Bu itibarla İzzet Bey arkadaşımıızım takrir aley-
'hine vâki 'beyanları nizamnameye uygun değil
dir. 

(Meselenin tavazzulhu bakımımdan arz ve iza
ha 'lüzum gördüm. Arzı itizar ederim efendimi. 

REİS — Efendim, aykırı takrir, Rifat Siviş-

42 



B : 37 3.2.1954 O : 1 
oğlu'nun kanun teklif ve tasarılarının, sorula- I Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Takrir ka
ra ve diğer meselelere takdimen görüşülmesi bul edilmiştir. 
hususundaki takriridir ,bunu reyinize arz edi- Orman kanun lâyihasının müzakeresine de-
yorum. | vam ediyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Orman kanunu layihası, Zonguldak me- I 
huşları Fehmi Açıksöz ve Rifat Sivişoğlu'nun, 
Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki 5677 sa- j 
yılı Kanuna ek kanun teklifi ve Adalet Komis- I 
Jonu raporu, Bolu Mebusu Kâmil Kozak ve iki 
arkadaşı ile Tokad Mebusu Sıtkı Atanç'ın, or
man kanunu teklifleri ve Tekirdağ Mebusu Şev
ket Mocan'ın, orman ve orman teşkilât kanun-
lariyle 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 kanunun 
birinci maddesinde değişiklik yapılmasına dair 
olan kanuna ek 5658 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin ilk fıkrasının ve Orman Kanununun 
5653 sayılı Kanunla değiştirilen 105 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri ile 
Orman Kanununa bâzı hükümler eklenmesine ve ı 
bu kanunun birinci maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair olan 4785 sayılı Kanuna ek ka
nun lâyihası hakkında Geçici Komisyon ve Büt
çe Komisyonu raporları (1/170, 2/170, 200, 224, 
254, 275, 276 ve 1/179) | 

REÎS — Bu kanunun komisyona gitmiş olan 
4, 7, 9, 12 ve 14 ncü maddeleri henüz komis- i 
yondan gelmemiştir. 15 nci madde üzerinde ko- I 
nuşacağız. I 

III 
Ormanların korunması | 

MADDE 15. — Devlet ormanlarında : 
*A) Yetişmiş ve yetiştirilmiş fidanları kes

mek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş 
aağçları boğmak, yaralamak, tepelerini veya I 
dallarını kesmek veya koparmak ve ağaçlardan I 
yalamuk, pedavra «hartama» çıkarmak; 

B) Dikili yaş ve kuru ağaçları kesmek ve
ya bunları kökünden sökmek veya bunlardan 
kabuk ve çıra çıkarmak, yatık veya devrik 
ağaçları kesmek veya götürmek, kök sökmek, i 
kömür yapmak; 

C) Salep, kitre, soğan, kocayemiş, alıç gi
bi toprak mahsulü ve meyvalan ve kuru yap

rak ve orman örtüsünü ve kuru dal ve her çe< 
şit orman artıklarını ve mazı kozalağı ve or
man tohumlarını toplayıp götürmek, ocak aça
rak toprak, kum, çakıl çıkarmak, ormanlarda 
ve ormanların göl ve derelerinde avlanmak ya
saktır. 

ZlHNÎ URAL (Çoruh) — Muhterem arka
daşlar, tasarıda yasaklık tuevzuunu ihtiva eden 
15 nci madde Geçici Komisyonca hanrlaunuş ve 
son komisyon olarak Bütçe Komisyonunda Ge
çici Komisyonun kabul ettiği esaslar aynen ka
bul edilmiştir. Bu maddenin ihtiva ettiği esas
lar Hükümet tasarısının 13 ve 14 ncü maddele
rinde tasrih edilmiş idi. Hükümet tasarısının 
bu maddelerle orman kanununda yasaklık mev
zuu içine koyduğu esaslar realiteye uygun, tat
bikatta daima kolaylığı müstelzim olan madde
ler olmasına rağmen, Geçici Komisyonca hazır
lanıp Bütçe Komisyonunca aynen kabul edil
miş bulunan bu mevzua mütaallik 15 nci mad
de, tamamen Hükümetin kabul etmiş olduğu 
esasları tevsi etmek suretiyle, orman tekniği
nin icaplarını da derpiş etmiyerek tatbiki müm
kün olmıyan bir madde halinde Yüksek Heye
tinize getirilmiş bulunmaktadır. Hükümet tasa
rısının 13 ve 14 ncü maddelerini okumaya lü
zum görmüyorum, bütün arkadaşlara tevzi edil
miştir, okumuş olmaları lâzımdır. Yalnız tahlil 
bakımından komisyonun 15 nci maddesini kısa
ca ele alacağım. 

Burada görülüyor ki, yaş ağaçların bir tek 
dalını dahi kesmek yasaklık mefhumuna sokul
muştur, \e bandın s» ..s gelmiş buK.ıan cezai 
müeyyidelere <*«,i+, xr.ad»Verde bir t^k dal kes
mek suretiyle ika edilecek zararda bir hafta
dan üç aya kadar hepsi müstelzim bir ceza mü
eyyidesine tâbi tutulmakta ve bundan başka 25 
liradan 300 liraya kadar da ayrıca cezayı nak
diye tâbi tutulmaktadır. 

Arkadaşlar, şüphesiz, gerek Geçici Komis
yonu, gerek Bütçe Komisyonu ormanların ko
runması endişesi ile Hükümetin 13 ve 14 ncü 
maddelerini bu şekilde tashih etmek niyetitte 
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düşebilirler, fakat biraz evvel arz ettiğim gibi J 
kabul etmek lâzımdır ki, Hükümetin, ormanla
rın korunması ve tatbikatta kolaylık sağlama 
bakımından bütün vaziyetleri düşünmüş olması 
itibariyle göz önüne getirilebilirse de Geçici Ko
misyonun ve Bütçe Komisyonunun bu madde
deki tashihi arz ettiğim gibi teknik icaplar na
zarı itibara alınmadan yapılmıştır. (Buradaki 
tâbir aynen budur: «Ağaçlardan pedavra çıkar
mak yasaktır.» deniyor. I 

'Şimdi, ruhsatname almak suretiyle, her han- I 
gi Ibir #ahıs *>rmıanldan çı'kardığı !bir ağaç üze
rinde istediği şekilde tasarruf edebilmelidir. I 
Halbuki yine Ibu maddede, kesilmiş olsun, her 
ne şekilde olursa ollsun, devrik, düktük dahi ol- I 
sa Ibir ağaçtan pedavra istihsal etm'ek ımümkün I 
görülmüyor. Hatıtâ bütün lorman 'teşkilâtının, I 
Umum Müdürü ile beraber ıgelip de, Ibu ağaçtan 
pedavra çıkaracakisınız, Idemesi ihtimali yok- I 
tur arkadaşlar. Ayrıca hususi .bir kanun çık
madıkça îbir tek pedavra çılkarmanm ümlkâin ve 
İhtimali yoktur-. Maddenin imafhiyeti Ibu şekil-
dediı-. 

Sonra arkadaşlar, ağaçlardan yalamuk çı- I 
karmak, kajbul etlmek lâzımdır 'ki kaim yaş 
ağaçları elbette talhrip eder. Falkait ıbir kimse 
ruhsat alıp lo ağacı kestikten sonra o ağaç üze
rindeki tasarrufta serlbeisttir, yalamuk da çıka
rabilir. Şimdi Iburaida Ibilâistisna ağaçlardan 
yalamuk çıkarılamaz diye Ibir ıhiükülm Ikalbul et
mek doğru '.olmaz. Çünkü ruhsatnamesini al
dıktan ve ağacı (kestikten ;sionra yalamuk çıkar
maktan onu 'menetmeye imkân yoktur. IRu hü
küm kabul edildiği 'takdirde, Ibıir doktor ilâcı 
olarak kullanması daJhi icaibetse ibütün ormancı
ların, Umum Müdür de dâhil 'oılduğu halde ke
silip evine getirmiş olduğu ağaçtan »dahi yala
muk çıkarmasına imkân verilmiyecektir de-
melktir. Klomiisyoaıdıaki arkaldaşllar !bu şıekilde 
cezai (müeyyideyi t eşdid etmekle sjüplhesiz sert 
hareket etmişler ve 'maddeyi Ibu şekilde tedvin 
etmişlerdir. 

Fakat 'arkadaşlar, Hükümet namına Sayın 
Ziraat Vekili Nedim Ökmen yaptığı resmî be
yanda demişlerdir iki, Türkiye'de cezri müeyyi
delerle cezayı teışdildetmek suretiyle (ormıanları 
koruyaımııyacağıımızı, Ibuıgüne kadar devam et
miş bulunan tatbikattian, anlamış Ibuılunuyoruz. 
Biz ormanları 'korumak: ve yetiştirmek içdn ala
cağımız idari teıdbir ve kuracağımız sistemler- | 
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I le olunanları koruyacağız ve orman yetiştirece

ğiz diye Hükümet namına Ibeyamda Ibulurimuş 
ve Ibu beyanlarını da Hiükümet tasarısının 13 
ve 14 ıı cü maddelerine initikaletltirmek suretiy
le Ibu maddeler tedvin edilmişken arkadaşları -
ımızın bu sekilide !bu maddeyi tevsi etm'eleri, arz 
ettiğim gibi orman tekniğine uyan Ibir hal ol
mamakla beraber, tatbikatta «bunun yürütül
mesine imkân ve ihtimali lollmadığmdan müzake-

I re ikonusu olarak tasarıda Hükümetin teklifi 
I veçhile 13 ve 14 ncü maddelerin ,'mevzuu müza

kere »olarak kabulünü istirham ediyorum, bu-
I nun için de Ibir takrir veriyorum. (Kabulünü ri-
I ca ederim. 

REİS — Rifat Sivişoğlu söz istediler mi? 
I (Hayır sesleri) 

Ahmet Başıbüyük. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar, 16 ncı maddenin (C) fıkrası 
soğan, salep, kitre, alıç, kozalak, çalı çırpı gi-

I bi madde ve meyvalarm toplanmasını yasak 
I etmektedir. Filvaki ormana rasgele her gele

nin girmesi doğru değildir, yalnız bu gibi mad
de ve yemişlerin mevsimi pek çabuk geçecek 

I 3-5 gün sonra çürüyüp solacağından bir işe 
yaramaz hale gelecektir. Bunların toplanması 
için orman idaresinden izin alınmasına dair 
aşağıda maddesi gelecektir. Bu maddelerin 

I toplanmasına orman idaresinin umumi olarak 
I izin vereceği yazılıdır. Şu halde bunların top

lanması için yasak konmuş ve hilâfında hare
ket edenlere niçin 10-100 liraya kadar para ce
zası verilmiştir1? Bu (O) fıkrasının kaldırılma
sı mütalâasmdayım. 

MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Aziz ar
kadaşlarım, bendenizden önce konuşan kıymet
li arkadaşlarımın dokundukları kısımlara ben
deniz de takılmıştım. Onlar izah ettikleri iğin 
üzerinde tekrar durmıyacağım. Yalnız onların 
temas buyurmadıkları başka bir iki noktaya 
ilişerek mâruzâtta bulunacağım 16 ncı madde
nin A fıkrasında şu hüküm vardır : 

«Yetişmiş ve yetiştirilmiş fidanları kesmek 
sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş ağaçları 
boğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını 
kesmek veya koparmak ve ağaçlardan yala
muk, pedavra, - hartama - çıkarmak.» 

Arkadaşlar, asıl maruzatıma geçmeden ev-
I vel vicdanımın sesi olarak şunu bilhassa belir-
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teyim ki, ormanın muhafazası mevzuunda zerre 
kadar fedakârlığa bendeniz mütehammil ve 
müsamahalı değilimdir. Orman son derece ve 
tam bir taassupla ve hakiki mânasiyle korun
malıdır. Millî servet olması bakımından da 
böyle memleketin toprak, su ve sair rejimlerin
deki faydaları bakımından da böyledir. Hulâ
sa her yönden ve bütün faydaları bakımından 
orman, korunması şiddetle mültezem olan bir 
mevzudur. Bendeniz bu hususta katiyen müsa
mahakâr değilim. Bunu inandığım bir prensip 
olarak arz ettikten sonra iliştiğim noktayı tas
rih edeceğim. 

A fıkrasında (veya dallarını kesmek) tâbi
ri var arkadaşlar, (veya dallarını kesmek) Şim
di arkadaşlarım, burada komisyon sözcüleri 
veya başkaları veya bakan izahat lütfedecek
ler şüphesiz. Onların izahatlarını belki teshil 
ederim diye, kolaylaştırırım diye bu (dallarını 
kesmek) noktasında müşahedelerimden bahse- | 
deeeğim. 

Orman civarında yaşıyan köylüler bilhassa 
bu sene olduğu gibi çok fazla kar yağdığı yıl- i 
larda davarlarını, koyunlarını ve orta, baş, kü
çük baş hayvanlarını bu çok kışlı senelerde 
barındırabilmek için onlara yiyecek olmak üze
re ormanlarda ağaçlara zarar vermemek kaydü 
şartiyle ve onların gelişmesini de âdeta kolay
laştıracak şekilde daha ziyade toprakla zirve 
arasında ve toprağa yakın kısımlarda bir nevi 
ferahlandırma budaması yaparak bu dalları hay
vanlarına yedirdikleri, kış yiyeceği olarak or
man idaresinin de müsaadesiyle samanlıkların
da depo ettikleri, bugün dahi görülen bir vakı
adır. 

Şimdi, bu fıkrada mutlak olarak, ağaçların 
dallarım dahi kesme menedildiği takdirde da
var sahibi vatandaşlar, hayvan sahibi yurttaş
lar, şimdiye kadar kullanageldikleri, kışın şid
detli samanlarında hayvanlarının gıdası olarak 
istifade ettikleri bu imkândan mahrum kala
caklardır. 

Demin de arz etmiştim; ormanın muhafaza
sında zerre kadar fedakârlık yapılmasına ta- ı 
raftar değilim. Tasrih ettiğim gibi; ağaçların 
toprağa yakın kısımlarındaki dalların kesilme
si ağaçları ferahlatır, ağaçlara hayatiyet verir, 
bu dalların kesilmesi ağaca zarar değil, bilâkis 
fayda verir. Bu ameliye bir nevi temizlik ame-
liyesidir. Bunu bahçe sahipleri dahi kendi bah- I 
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! çelerinde her türlü ağaçlarda usulü dairesin-
[ de tatbik etmektedirler. Binaenaleyh bu tarz-
I da bir temizleme yapılması bu dalların kışın 

şiddetli zamanlarında hayvanlara yem olarak 
verilmesi tarzı bir mahzur olmamak lâzımgelir. 
Acaba bu noktada komisyon ve Bakanlık ne 
düşünmektedir? 

îkinci nokta arkadaşlar : ,Ç) Fıkrasında 
diyor ki : «Sahlep, kitre, soğan, kocayemiş, 
alıç gibi toprak mahsulü ve meyvaları ve kuru 
yaprak ve orman örtüsünü ve kuru dal ve her 
çeşit orman artıklarını ve mazı kozalağı ve or-

| man tohumlarını toplayıp götürmek, ocak aça-
| rak toprak, kum, çakıl _ çıkarmak, ormanlarda 

ve ormanların göl ve derelerinde avlanmak ya
saktır,» 

Bu fıkrada bendenizin ilişeceğim nokta, bun
dan evvel ilişmiş olan arkadaşlarımızın iliştik
leri noktanın gayrinde olarak : . . . . . . . her 
çeşit orman artıklarını» almanın yasak olması 
hususudur. 

Arkadaşlar, bu o mânaya gelir ki, orman 
civarındaki vatandaşlardan kimse ormana se
lâm dahi veremez. Ormanın içine girmek şöyle 
dursun, kenarından dahi geçemez. Çünkü «her 
nevi orman artıkları» rüzgârlarla, fırtınalarla 
bazan ormanın dışına kadar çıkabilir. Onların 
yanından geçmiş olmakla dahi suçlu mevkiine 
geçmek endişesi ileri sürülebilir. Bu münase
betle şunu da ifade edeyim ki, seçim çevremiz 
olan Bolu Vilâyetinde Bolu'yu smai bakımın
dan da kalkındırmak için bir anonim ortaklık 
kurduk. Bu anonim ortaklığın yapacağı ilk iş 
bir kontraîit fabrikası kurmaktır. Bu fabri
ka, orman artıkları ile tazyikli tahta imal ede
cektir'. Kontrâlit denen tazyikli tahtalar, or
man kırıntı ve döküntüleri ormanda ziyan ol
madan birtakım artıklardan vücuda getirilmek 
suretiyle elde edilecektir. Bendeniz bu nokta
yı şunun için arz ediyorum. Eski numara ile 
16, şimdiki numara ile 15 ncr maddeyi teşkil 
eden bu maddenin bu hükümlerini bu kadar 
sıkı, bu kadar ağır korsak bundan sonra bu ne
viden teşebbüse geçecek vatandaşları da acaba 
biz böyle bir fabrika faaliyetine geçersek orman 
idaresiyle ne gibi ihtilâflara düşeriz? Ham
maddeyi orman idaresinden alamaz mıyız? Gi
bi endişe ve tereddütler tevlidedebilir. .Binae
naleyh her çeşit orman artıklarının alınmasını 
menedecek kadar ileri gitmekte bendeniz isa-
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bet görmüyorum. Yamlıyorsak lütfen bizi ten
vir etsinler. Huzurunuzu bunun için tasdi et
tim. 

REİS — Geçici Komisyon. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON REÎSÎ FERİT ECER 

(Niğde) — Muhterem arkadaşlar; 15 nci mad
de üzerinde konuşan arkadaşlar, eğer kanunun 
mütaakıp maddelerini de tetkik ederek yük
sek huzurunuza çıkmış olsalardı zannediyorum 
ki bu konuşmalara mahal kalmazdı. Çünkü, 
gerek Başıbüyük, gerek Güçbilmez gerekse 
diğer arkadaşlarımız kanunun mütaakıp mad
delerinin hükümlerini kısmen bilmekle bera
ber kısmen de bilmıeden uzun boylu mütalâa
lar serdettiler. Bunlardan Zihni Bey arkadaşı
mız dediler ki; Geçici Komisyon Hükümetin 
tasarısını tavzih etmiştir ve lüzumsuz birtakım 
hükümler koymuştur. Halbuki kendisi de Ge
çici Komisyonun bir üyesidir. Geçici Komis
yonca mesele tavzih edilmiştir ve bu madde 
ormanlara keyfemayeşia girmesini önlemek 
ve ormanların korunması ve bakımı için lüzum
lu tedbirlerin alınmasını sağlamak maksadiyle 
konulmuştur. 

Şimdi, arkadaşlar dediler ki, bu maJdde, 
meselâ yatık ağaçtan, yani daha evvel kesilmiş 
ağaçtan dahi yalamuk çıkarmayı menetmek
tedir. Bilhassa Zihni Bey pekâlâ bilirler ki, 
yalamuk zihayat ağacın nüsgundan ve en sağ
lam ve genç ağacın dış kabuğundan elde edi
len bir maddedir. Hiç şüphesiz kendi vicdanları 
da buna müsaade etmez ama, bilmiyoruz ne 
maksatla, mevcut olmıyan fikirleri kanunda 
mevcut imiş gibi ortaya koydular. 

Yine arkadaşlarıımızdan bir kısmı buyur
dular ki, «bu madde ile yasak edilen hallerden 
•biri olarak meselâ yaprak toplamak ağır bir 
hükümdür. Fevkalâde ahvalde onman içindeki 
ve civarındaki köylüler hayvanlarını beslemek 
için ağaçların dallarım koparır ve hayvanları
na yedirir.» Fevkalâde ahval hakkında, arka
daşlarımız okumuş olsalardı, 23 ncü maddede 
hüküm vardır. Oralara hayvan koyma ve ot
latma işi orman idaresince tâyin edilecektir. 

Keza Zihni Bey arkadaşımız, «salep, soğan 
ve emsali orman mahsulleri, kocayemiş ve saire-
den bir tanesini koparmak dahi bir haftadan 
üç aya kadar hapis, 25 liradan 300 liraya ka
dar para cezasmı müstelzim bir suç olacaktır.» 
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dedi. Halbuki arkadaşımız ilerde yer alan 39 
numaralı maddeyi okumuş olsalar idi bunların 
parasız olarak vatandaşlara verileceğini görür
lerdi. Maddenin son fıkrasını okuyorum : 

( . . . Orman İdaresince kıymetlendirilmiyen 
artıklar ile ormana zararlı ağaççıkların orman 
idaresinin belli edeceği şartlar dâhilinde sökü
lerek ve diğer salep, kitre, çilek, soğan, koca
yemiş, alıç, mazı kozalağı gibi mahsulât ile 
meyvelerin toplanarak çıkarılması için istekli
lere izin verilebilir. 

Bnları toplıyanlar kim olursa olsun para 
alınmaz.) 

Bu kadar vuzuh ve sarahat karşısında ar
kadaşların şüphe ve tereddüde düşmeleri yer
sizdir. j 

•Sonra, Mahmut Güçbilmez arkadaşımız ağaç
ların budanması mevzuunda birtakım müta-
ılâalar ileri sürdüler. Tabiî Iher eline baltayı 
alan kendi keyfime göre ağaç kesmeye kalkar
sa ormanlarımızın muhafaza ve yetiştirilmesi 
•hususunda hiçbir tedbir almaya lüzum kalmaz. 
Binaenaleyh, şimdi 15 sıra ınuımarasmda yer 
alan ve eski metindeki 16 ncı maddenin hiçbir 
endişe ve tereddüt verecek tarafı yoktur. 'Mad
denin aynen kabulünü rica ederim. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Bir sual, 
«kocayemiş, alıç ve orman artıklarımın çıkarıl
ması, koparılması,.» müsaade edilmiyecek haller 
tasavvur edilmekte midir ki, yasak deniliyor? ' 

GEÇİCİ KOMİSYON RlEtlSİ FERİT ECER 
(Devamla) — 16 ncı madde ormana ıgirip lâa-
lettâyin, keyfemayeşa ormandan kesmeyi mene -
diyor. Ama ormanlar hiç şüphesiz insanlarla ye
tişir, ona insanlar bakabilir. İnsanlar, lüzum
lu olduğu zaman temizlemek, ica'bettikçe de 
lüzumsuz agacla.ru kesmek için ormana (girecek
lerdir. Orman idaresi de 'bunun zamanını ve 
yerlerini tâyin edecektir. Bu itibarla mütaakıp 
maddeler bu vuzuhu vermiştir. Bilmiyoruım, 
izah edebildim mi. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum), — 37 nci 
madde umumi olarak muafiyet maddesi şeklin
dedir, bilmem burada yasağa lüzum var mı? Ol
maması lâzıımgelir. 

•GEÇİCİ KOMİSYON REİıSt FERİT ECER 
(Devamla) — Muayyeni zamanlarda müsaade 
edilecektir. 

REİS — Kâfi efendim, sual tamamdır. 
Hidayet Aydıner, buyurun. 
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(HİDAYET AYDINER (Konya) — Mufhte- I 

irem arkadaşilar; ormandılar kadar orman mu-
hibbiyim. Fakat oırman ile halik arasında düş
manlık doğuran hükümler 'bu 15 ve 16 ncı mad
denin (C) fıkrasında bulunmaktadır, (bu ba
kımdan 'bu (C) fıkrasının kaldırılmasına ben de 
iştirak ediyorum. 

Telâkkilerine göre bir kışımı •ormanlara hiç 
kimse girmiyeeektir. 

Arkadaşlar, "bu vatan, bizim şu toprağımız 
orman ile güzeldir. Ormansız boış ibir yerde gez-
mek, "kel başı seyretmek gibi çirkindir. Gezmek 
için her hangi bir vatandaşı ormana girmekten 
niçin menediyoruz? Kitre almak, içtiğimiz sa

lebi kazmak için ormanda 3 santim bir kazıntı 
olur . Yağmurların orman toprağına nüfuz et
mesiyle ormanda tahribat değil faydası olabilir. 
•Salebi kazmak için fakir köylü hangi orman | 
müdürünü bulacak? Bir 'kilo salep kazmak için 
18 saat uzakta orman memurunum peşinde ko
şacak. İBu nerede gömülmüştür? Arkadaşlar 
«müsaade edilir» (buyuruyorlar. Müsaade edile- I 
çekse bunu otom&tikman menetmenin ne mâ
nası kalır? Bunu vatandaşın suiistimal edece- I 
ği bir vehimdir. Kitre denilen dikenli (bir neba- I 
tın sakızıdır. Bunu toplamakla ormanda zarar 
'hâsıl olmaz. Onun için (O) bendinin kaıldırıl-
masıını rica ediyorum. Vatandaşlara 'böyle bir 
mantıksız memnuiyet yaratmıyalım, vatandaş 
•ağacı o sevsin, onu yetiştirsin. Biz mektepleri-
ımizde dahi çocuklara ağacın nasıl dikileceğini, 
nasıl budatacağını, nasıl bakılacağını da öğret
meliyiz ki ağacın kıymetini daha iyi bilisin, onu 
kökünden kesmesin, icabında yalnız datllarıını 
kessin, sığasın. 

Bendeniz de Mahmut Güçbilmez arkadaşı
mızın fikirlerine iştirak ediyorum. Sayın Ko
misyon Sözcüsünün işaret ettiği 16 ncı madde
ye ilerde müsadenizle ben ide dokunacağım ve 
<bu maddenin nihayetindeki, müsaade edilir iba
resinin sonuna, ağaçlara muzır olmamak şar-
tiyle dalları kesilebilir, diye bir teklifte bulu
nacağını, fakat onu mütaakıp maddede teklif ı 
edeceğim. Fakat daha evvel bu C bendinin kal
dırılması lâzımdır. Vatandaşı ormanlara düş
man1 yapmıyalım arkadaşlar. (Bravo sesleri, al
kışlar) . 

REÎS — Muzaffer Âli Mühto. 
MUZAFFER ÂLÎ MÜSTO (Kastamonu) — 

Efendim; bendeniz de arkadaşlarımın temas et-
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tiği 15 nci maddenin C bendi üzerinde duracağım. 
Fakat bunun tamamen kaldırılmasına taraftar 
değilim. Ben daha ziyade mutavassıt bir teklifte 
bulunacağım, «sahlep, kitre, soğan, kocayemiş 
alıç gibi toprak mahsulü ve meyvaları ve kuru 
yaprak ve orman örtüsünü ve kuru dal ve her 
çeşit orman artıklarını ve mazı kozalağını götür
mek. «bu kısmın maddeden çıkarılmasını istiyo
rum. Bu hususta bir teklif verdim kabulünü rica 
ederim. 

«Ocak açarak toprak, kum, çakıl çıkarmak. 
Ormanlarda ve ormanların göl ve derelerinde 
avlanmak izne bağlı olmak şartiyle yasaktır.» 

Bu kısmın maddede bırakılmasını istiyorum. 
Arkadaşlarım; öyle köylüler vardır ki, bu sah-
lepten bir geçim temin etmektedir. Bunlardan 
bu hakkı almıyalım. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhterem 
arkadaşlar; Devlet ormanlarında yetiştirilmiş 
fidanları kesmek, sökmek ekim sahalarını boz
mak, yaş ağaçları boğmak, yaralamak, tepelerini 
veya dallarını kesmek veya koparmak ve ağaç
lardan yalamuk, p'edavra «hartama» çıkarma... 
veya bunlara müsamil zararlı şeyleri yapmak 
yasaktır. Yalnız bu maddede bir ceza gösteril
memektedir. Ben bu maddeyi şahsan çok yerin
de buluyorum. Çünkü biz istiyoruz ki ; ormanla
rımız hâlâ hüdai nâbittir Bu kadar seneden beri 
orman dâvası güderiz, biz bunu yalnız sermaye 
mânasına aldık fakat bütün kabahati halka yük
letiyoruz. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ 
olur. İyi bakarsan orman eksilmeden çıkar ve 
çoğalır; iş burada. 

Arkadaşlar, birçok çiftliklerin meselâ Kara
cabey Çiftliğinin hattâ merasından bile geçil
mez. «Beylik çeşmenin yanından geç su içme» 
derler. Bir taraftan senelerden beri orman di
yoruz, bir taraftan da meyva toplamak için, 
hayvan yemi toplamak için yaprak toplamak 
için izin vermek istiyoruz. Nasıl olur? Bu kanu
nun bu maddesi bu bakımdan yerindedir. Biz 
Orman İdaresinden ormanın muhafaza ve yetiş
tirilmesini istiyoruz. 

Size bir misal vereyim. Balkan Harbinde, ki 
o sıralarda 14 - 15 yaşlarında bulunuyordum, 
Bulgar orduları Trakya'yı işgal ettiler. Orada 
insanın hiç kıymeti yoktur, ağacın kıymeti da
ha çoktur. Ben Bulgar kanununda gördüm, bir 
fidan kesenin eli kesilecektir, fidana kıyanın eli 
kesilecektir. Korucuların, bekçilerin yarısı 
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Kumdu, Bulgardı. Türkler de vardı. Koyun 
sürüleri dutluklar içine girdi diye (herkes, ana 
ibaıba ıgümü olmuş, canının telâşına düşmüştü. 
Fakat ikloyun sürüleri ormanın içine eğirse de 
koyunun zararı yoktur, keçi zararlıdır. Bek
çileri Ibuldurdu, korucuları toplattı, onları, sa
paları 'kırriiıncaya 'kadar, dövdüler. Daha yeni 
girmiş, 'üzerinde yirmi dört saait (geçmemiş. Tl er
ik es malından g'eçmiş, imalım terJketmiş, kaç
ınış. 

Biz ağır cezaları verelim. Fakat ormancı
lığı !bu İhale getiren orman işletmeciliğidir ve 
ormancılığın ısuiistümale oılüsait iş olmasıdır. 
Suiistimalin önüne 'geçilsin istiyorsanız, bu im
kânı ona 'verin. 

Sözüm (bundan ibarettir. 
TIÂDÎ ÜZER (Samsun) — Ormanların 'ko

runması (hakkında alınacak ı'bütün tedbirler, 
muhakkak iki, yerindedir. On Ibeşinci madde 
'hakkında .benden evvel konuşan arkadaşlar, 
ormanların (korunması mevzuunda yazılmış, 
alınmış olan kararlar ve hükümlerin, ta'tlbikat
taki (müşkülâtı dolayısiyle 'kaldırılmasunı teklif 
etnıişil erdir. Bu, katiyen doğru değildir. 

Bir misal 'vereceğini; çam ağaçlarından çı
karılan yalamuk Kastamonu Vilâyetinde pek 
çok is!tdhsal edilir. Genç yaştaki, on iki, on !beş 
yaşındaki ağaçların îllkbalharda (üst kalbuğu so
yulur, Iburadan Ibir usare çıkar. Bu usare süt 
içinde 'kaynatılarak vereme şifa, diye dçirilir. 
Bu suretle yalaımuğu alman ağaç da, henüz -on 
'beş yaşına gelmiş olmasına nağmen, ölmüş de
mektir. 'Binaenaleyh ıbu ve buna mümasil or
man koruma .yolunda konmuş olan hükümlerin 
hepsi 'yerindedir. 

Yalnız ibu maddeyi .okunken salep, kitre 
toplanmasının ve ormanlar içinde avlanılma
sın] yasaik eden fıkrayı .görünce itıayret ettim. 
Çünkü salep, kitre bilhassa 'Kastamonu hava
lisinde birçok fakir (köylülerin 'geçim vasıtası 
olmuştur. Fakat Ih er saiksın orman idaresinin 
malûmat ve izni (haricinde, dilediği zamanda 
gidip salep 'toplaması, orman içinde dilediği 
gibi 'hareket etmesi doğru değildir. Bunda bir 
müşkülât varsa orman idaresi ıbu müşkülâtı iza
le edecek 'surette rulhsat -verecek tedbiri almak
ta gecikmez. Binaenaleyh tamamiyle yavşaktır 
denilmesini doğru 'bulmamıştım. 

Aşağıda 17 nci madde var ki, 16 ncı madde 
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oluyor-bu maddenin fıkralarındaki in ülkümle r 
de orman idaresinden alınacak m'üsaade ve izin
lerin şahıslar tarafından ıserıbestee (kullanılabi
leceği 'zikredilmiştir. Bu maddeye Ibinaen ta
mı aım iyi e yasak edilme vaziyeti ortadan kalkmış 
demektir. 16 ncı ımadde 17 nci maddenin yeri
ni almıştır. Bu 16 ncı maddenin yerine 15 nci 
maddenin baş tarafına şöyle !bir fıkranın ilâ
vesi le 16 ncı maddenin tayyı mümkün olduğu
nu gördüm ve bu hususta bir takrir hazırladım. 
15 nci maddenin (baş tarafına (Orman idaresi
nin izin ve müsaadesi olmadıkça), şu A, B fık
ralarındaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır. 
16 ncı madde hükmü, tamamiyle bu maksadı 
istihdaf eden bir maddedir. Binaenaleyh, böy
lece bıı maddenin kalması da imkân dâhiline 
girecektir. Bu fıkranın ilâvesi hakkındaki tak
ririmi hazırlamış bulunuyorum. 

Asıl mühim olan cihet şudur : Ormanların 
muhafazası için birçok fedakârlıkları ihtiyar 
etmeye mecbur olacağız. Ormanlara yol yapı
yoruz, ormanlara telefon tesisatı yapıyoruz, or
manları m İh af aza etmek için birçok kuleler ya
pıyoruz, ve bu hususta sıkı tedbirler alıyoruz. 
"Buna rağmen birçok işler vardır ki hayret ede
ceksiniz. Taşköprü ile Boyabat arasında bir 
Elek dağı vardır. Kastamonu'lular ve Sinob'-
lular 'bilirler, oradan elek ve kalbur yapmak 
için kasnak kerestesi çıkarırlar. Merak ettim 
ve bu hangi nevi ağaçtan nasıl çıkarılır diye 
sordum. Bunlar büyük küçük, yarılabilir cin
sinden olmak şartiyle her hangi bir ağaçtan çı
kar diyormuş ve 100 metreden asgari 5, âzami 
10 metre kasnaklık çıkıyormuş. "Demek ki biz 
5 veya 10 metre kasnaklık için 100 metre küb 
ağacı heder ediyoruz. Bu hiç doğru bir şey de
ğildir. Bunun yerine saçtan kasnak yapmak 
mümkündür. Bundan başka İzmir havalisinde 
kuru üzüm, incir ve Malatya'da kaysı Antal
ya'da yağ kabları ve saire hep bu şekilde çıka
rılan kasnaklardan yapılmaktadır. Bunların ye
rine Avrupadan gelen radyoların ambalajları 
gibi kalın mukavva imal etmek suretiyle bu 
mukavvaları pek âlâ kullanabiliriz. Bunlar 
hem temiz olur, nakil ve saire hususlarında ko
laylık olur, istifade edebiliriz, hem temiz hem 
de bir defa kullanılmış olan (bir kabı basmak 
suretiyle, hiç şeklini bozmadan tekrar mahal
line iade etmek ve tekrar istimal etmek imkânı 
hâsıl olur. 
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Bu mevzuda Tarım Bakanlığı, Orman Ida-

desi bir tetkik yapmış mıdır yapmamış mıdır 
bilmiyorum, fakat tetkik edilmeye değer telâk
ki ettiğim için bundan burada bahsetmeyi uy
gun gördüm. 

ikincisi, inşaatlarda iskeleler için, görüyo
ruz ki bir ormanın büyük bir parçası feda edi
liyor, ağaç ikame ediliyor. Amerikan, Sefareti 
yapılırken gördüm, borulardan iskeleler yapılı
yor. Demir borular pek âlâ ağaç, kereste ye
rine ikame edilebilir. Bu suretle kısmen veya 
tamamen kereste istimali menedilebilir. Ama 
bu ne vakit olur? Tetkikatla ve zamanla halle
dilebilir. 

Bundan başka Tekel idaresi ambalaj sandık
ları için tahta bulmakta çok müşkülât çekmek
tedir. Gerek tütün mamullerini, gerek içki 
sandıklarını sevketmek için tahta ambalaj kul
lanmaktadır. Halbuki bunların yerine karton
lardan ambalj yapmak imkânı vardır. Bunlar 
için bu maddeye bir fıkra eklenmesi için bir tak
rir hazırladım, ilavesini arz ettiğim, fıkranın 
başında şöyle diyorum : «yerlerine başka mad
denin ikamesi mümkün olduğu zamanlarda anı-
balajlık, kasnaklık...» 

ikincisi inşaatta mahsus kalıplar için ke
reste istimali, üçüncüsü de tütün denklerinde 
denk ağacı dedikleri, dengi tutmak için, üç 
tane üstüne, üç tane altına konan ağaçlar ki, 
bunlar genç, körpe üç, beş yaşındaki meşe ağacı
larından kesilir. Bunlar kurutulur, denkleri 
kuvvetle tutmak için kullanılır. Bir denkte (i 
kadar vardır. Vazifesi de o dengi pazara gö
türün ceye kadardır. Halbuki bunu, çuvala sar
mak veya iple bağlamakla da temin etmek müm
kündür. Bunun vazifesini ip ve çuval görebilir. 

Genç ve körpe ağaçların kesilmesinin zarar
larını önlemek için Tarım Bakanının tekliti ve 
Bakanlar Kurulunun karariyle kısmen veya ta
mamen menedilebilmesi mümkündür. 

Bugün için değilse bile yarın için bu kanunu 
tatbik edecek hükümetler için bir hüküm ola
rak elde bulunmasında fayda vardır. Bu fık
ranın eklenmesini lüzumlu görüyorum, takdir 
Yüksek Heyetinize aittir. 

ZİHNÎ ÜRAL (Çoruh) — Muhterem arka
daşlar. Yeniden huzurunuzu işgal edecek değil
dim. Yalnız Geçici Komisyon Sayın Başkanı 
Ferit Ecer arkadaşımız burada verdikleri cevap-
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; ta dediler ki, arkadaşlar gerideki maddeler 
I okunmadıkları için bu şekilde konuşuyor ve be-
ı ııim için de, «Ben Geçici Komisyon Reisi idim, 

arkadaşım da orada âza idi» dediler. Zaten be
nim bu maddeler üzerinde en fazla hassasiyet 
göstermede komisyonda âza iken bu mevzular 
üzerindeki münakaşamız sebebiyledir. 

Orada ittifak halinde demiştik k i : «Zecri 
I tedbirlerle ormanların koruıımıyacağına kaniiz. 

Hükümet olarak, Devlet olarak idari tedbir
lerle Türkiye'de bu dâvayı halledeceğiz!». 

Halbuki, Hükümetin bu mevzudaki beyan
ları hilâfına, komisyonca; ormanları koruma 
endişesiyle, teknik icaplara pek uymıyacak şe
kilde halen mevcut hükümlerden daha zecri 
mahiyette maddeler tedvin edilmişti. 

Gerideki maddeler okunduğu takdirde en
dişeye lüzum yoktur dediler. Gerideki madde
lerde hiçbir iş yoktur. Meselâ, demin arz etti
ğim gibi, mevcut hükümler ve Hükümetin ta
sarısında, yaş ağaçların dallarının tamamen 
kesilmesi yasaktır. Halbuki Geçici Knmisyonun 
tedvin ettiği madde, «yaş ağacın bir tek dalı
nın dahi kesilmesi yasaktır» diyor. Meselâ, or
man hudutları içindeki bir yoldan sıcak bir 
günde geçerken yelpaze olarak kullanmak için 
kazara bir dalı kopardığı takdirde (gidip de 
bu dalı koparmak üzere daha evvel orman me
murundan izin almadığı için) cezası, bir hafta
dan 3 aya kadar hapis ve 25 liradan 300 lira
ya kadar para cezasıdır. Binaenaleyh tatbik 
kabiliyeti olmıyan zecri müeyyidelerin yeri 
yoktur. Ormana nasıl zarar verecek? Bunlar 
yine mühendislerin raporunda beyan edilmiş 
ve bugüne kadar bu hüküm tatbik edilmiştir. 
Orman Kanunu hazırlanırken Hükümetin 13 ve 
14 ncü maddeleri bu zihniyet içinde yapılmış. 
Bir dalı kesmiyelim diye Geçici. Komisyon ayrı
ca munzam bir hüküm getirmiş. Biz diyoruz 
ki, bunun tatbik kabiliyeti yoktur. Ormanların 
korunmasında hepimiz müşterekiz. Fakat ko
runması için bu elzem bir hüküm olmadığı için 
tatbikatta bugünden müşkülât tevlit etmiş ol-
mıyalım. Dâvamız budur. Esasen bu hususa ait 
gelecek maddelerde de hiçbir hüküm yoktur. 
Yalnız 16 ncı maddede, «izin almadığı takdirde 
şu kadar ceza kesilir» diye bir hüküm vardır 
ve hepsi bu kadardır. 

Sonra, burada ağaçlardan yalamuk çıkarılg,-
| nıaz diye bir hüküm yar, demin de arz ettim, 
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kaim yaş ağaçlardan yalamuk çıkarmak elbette 
ormanı tahribeder. Komisyonda bunu uzun uza-
dıya konuştuk, kaim ağaçlardan yalamuk çı
karma işini mevzuubahis ettik. Ama buradaki 
tâbire bilhassa dikkatinizi çekerim, (ağaçlar
dan yalamuk çıkarmak) diyor. Demin de izah 
ettiğim gibi ruhsatnamesini almış, ağacı kes
miş evine götürmüş, artık buna istediği gibi 
tasarruf edebilir ve yalamuk da çıkarabilir. 
Böyle umumiyetle (ağaçlardan yalamuk çıkar
mak yasaktır) diye bir hüküm çıkarılamaz. 

GEÇİCİ KOMİSYON REÎSl FERİT ECER 
(Niğde) — Maddenin gerisini okuyun, rica ede
rim mugalata yapmayın. 

ZİHNİ URAL (Devamla) — Ağaç onun ta
sarrufu altına girdikten sionra yalamuk da çı
karabilir. Nasıl menedersiniz? 

TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Bu tahrip 
değil mi, ondan sonra ağa.ç kalır mı? 

ZİHNİ URAL (Devamla) — Anlatamadım, 
madde, (ruhsatnamesini alıp kesip evine götür
dükten sonra evinde dahi bugünkü ifadeye gö
re o ağaçlardan yalamuk çıkarmak yasaktır.) 
şeklindedir. Biz de ormanların muhafazası için 
kaim ağaçtan çıkarılmasına muhalifiz. Mahmut 
Güçbilmez arkadaşımız da işaret ettiler. Biz 
münakaşa yaptık; hattâ komisyonda dendi ki, 
kestiği ağaçlardan dahi yalamuk çıkarmasın 
ki, bu âdet kalksın dendi. 

Pedavra mevzuu da ağaçları tahribeden bir 
unsurdur. Hükümet olarak, Devlet olarak evve

lâ biz köylüye bu istihsalâtı temin etmedikçe 
nasıl olur da ruhsatnamesini almış ve kesmiş 
olduğu kendi tasarrufundaki ağaçtan, pedavra 
çıkarmasına mâni oluruz? Götürür evinin üze
rine kor, bunu kullanmasın da yağmur, kar 
altında çürütsün mü? Bize diyorlar ki, orman 
işletmesi bu vatandaşlara çatılarını örtmek için 
sac verecekti, kiremit bulacaktı. Niye bulma
dı? Yoksa bu pedavranın ormanları tahribetti-
ğini biz de biliyoruz. Fakat evvelâ benim ha- ! 
yatım mevzuubahistir. Bunlar hazırlanmadan, j 
ruhsatname alacak, bir ağaç kesecek ve onun i 
pedavrasiyle çatısını örtmek istiyecek, buna 
da müdahale edeceğiz. Bu doğru değildir. Dam
gayı vuralım, alsın, evini yuvasını kursun. Ni
hayet hayatı mevzuubahistir. Bunlar için ileri-
ki maddelerde hükümler var deniyor. Okusun
lar ,yoktur. Biz ormanın tahripten kurtulma-
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I smda top yekûn müşterekiz, fakat bunu yapar

ken de halka günün şartlarına uygun kolaylık 
göstermemiz lâzımdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON REİSİ FERİT ECER 
(Niğde) — Muhterem arkadaşlar, özür dilerim, 
müzakere mevzuundan çıkmak üzeredir. Zihni 
Ural arkadaşımız maddenin başındaki (Devlet 
ormanlarındaki) ibaresini tamamen kaldırıyor, 
ondan sonra diyor ki, her nevi ağaçtan pedav
ra çıkarmak veya yalamuk istihsal etmek ya
saktır. 

Evvelâ, bu madde orman Devletin ormanı 
olduğuna göre, Devletin mülkiyeti altında bu
lunan orman arazisine lâalettâyin, keyfe maye-
şa insanların girmesini önlemek maksadiyle ted-

[ vin edilmiştir. 
Bir arkadaşımız dedi ki, «meselâ Türk içki

si olan sahlebi vatandaş niçin istediği gibi çı
karmasın?» Bu çeşit konuşmalar zannederim 
bizi maksada götürmez. Benim bahçemde ga
yet güzel elma, armut, üzüm vardır. Bundan 
istifade -etmek için her kes gelip benim bah
çemden meyva toplıyabilir mi? Toplıyamaz! 

i Niçin? Çünkü benim malımdır. Ben müsaade 
eresem toplıyacaktır. Hattâ yere düşmüş olan-

I . lan da toplıyamaz. Medeniyetin icaplarından 
birisi de budur. Ormanda filhakika orman için 

[ faydalı olmıyan, lüzumlu olmıyan mahsuller 
vardır : Kocayemiş gibi, soğan gibi, sahlep ve 
saire gibi mahsuller vardır, ama bunların çıka
rılmasını da bir nizama bağlıyalım diyoruz. Bu 
nizam ancak muayyen zamanlarda orman ida
resinin göstereceği yerlerde ve mahallerde ve
rilecek izinlere imkân verilmek suretiyle yapıl
malıdır. Yoksa ben ormandan sahlep topluyo
rum diye bir eline kazmayı, bir eline de balta
yı alıp ormana giren adamın orada sahlep top-
lıyacağmı tahmin etmek zannetmem ki, yerinde 
olsun. 

Sonra niçin sahlep toplamak müsaadeye 
bağlıdır? Çünkü ormana girenlerin bir sürü 
tahribat yaptığı fiilen görülmektedir, hâdise 
olarak ortadadır, yangınlar çıkmaktadır, ağaç
lar kesilmektedir. 

Zihni Ural diyor ki, geçerken sıcaktan ter
lemiş de bir dal koparmış. Böyle bir şey yok
tur. Bir dal kopardığı için mahkemeye verildi
ği, cezaya çarptırıldığı doğru değildir. Ama 
nasıl hudutlayacağız ? Bir dal, üç dal, beş dal, 
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on dal, yirmi dal... Nihayet bir ağaç ve ağaç
lar derken ormanlarımız elden çıkar. 

Zihni Ural arkadaşımız diyor ki : «Pedav
ra mevzuunda gezdiğim yerlerde bize vatan
daşlar dediler ki ; ey mebus beyler, siz bizi pe
davra yapmaktan menediyorsunuz ama, bize 
tuğla, kiremit, taş verin ki, biz de pedavra 
yapmaktan vazgeçelim.» Evet; dedikleri doğru
dur ama, üzülerek arz edeyim ki, meselâ benim 
seçim çevremdeki köylerde de ağacın ne oldu
ğunu bilmiyen yerler vardır. Camı yok, pen
ceresi yok, kapısında eski bir düven veya hasır 
parçası vardır. Bu vatandaşlara biz kiremit 
mi, tuğla mı, cam mı veriyoruz? Mütaakıp 
maddelerde gelecektir. Zatî ihtiyaçlarını kar
şılamak için kereste verilecektir. Fakat orman
larımızın ıstıtaatı bu gibi tahripleri karşılıya-
cak durumda değildir. Binaenaleyh bu madde 
çok zaruri ve yerindedir. 

Arkadaşlar, tereddüde lüzum yoktur. Aynen 
kabul buyurulmasmı rica ederim. 

REÎS — Ziya Termen buyurun. 
ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Biz de söz 

alınıştık. 
REÎS — Sıranız gelince konuşursunuz. 
ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Ne zaman 

gelecek?. 
REÎS — Bir arkadaş daha var. Ondan son

ra siz konuşacaksınız. 
ZÎYA TERMEN (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlar, bu madde üzerinde birçok arka
daşlar durdular. Ben de bâzı konular üzerimde 
arzı malûmat eyliyeceğim. Bu madde, bence, 
Orman Kanununun yarısını teşkil eder. Yıllar
dan beri iyi bir Orman Kanunu çıksın diye bek-
liyenler, ,bu Büyük Meclisten şu madde ile alâ
kalı hususları bekledikten başka, ilerde raslı-
yacağımız bâzı konuları da ümit etmektedirleı'. 
Bu maddeyi Muhterem Komisyon Sözcüsü Ferit 
Ecer gibi anlıyanlar, ve bu maddeyi şekil ola
rak methedenler, hakikatta ormanı bilmiyen, or
manı tanımıyan, orman ıstırabı nedir, Türk 
köylüsünün ormandan beklediği nedir, bilmi-
yenlerdir. Onları dinler ve beyanlarına değer ve
rirsek, orman dâvası yarı yarıya mahvoldu de
mektir. Arz edeceğim : 

Ferit Ecer arkadaşımız : «Biz ormanı alıç 
toplamaya veya salep toplamaya gelirken, balta 
da getirenlerden, (çünkü bilmiyoruz niyeti nedir, 
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belki de odun kesecektir) bu şekilde koruyoruz» 
diyor. Ormanı bunlardan kurtarmak için mem
nular vaz'ediyoruz diyor. Buna ne lüzum var?. 
Bunlarla geçinen bir Türk köylüsünü düşünme
den, bunları yasak etmek ne büyük hata. Bunu 
yapacaklarına, tel örgü çevirsinler, bir de elek
trik cereyanı versinler, ormanın içinf bari can-
lı sokmasınlar. Bu maddede yasak edilen şeyler 
seçim çevremde köylümü yaşatan, köylümün se
nelik gelirini temin eden şeylerdir. Alıç deyip de 
geçmeyin! Hepinizin malûmu olduğu üzere alıç, % 

hüdâyinabit ağaç üzerinde yetişen, koyu sarı ve-
ı ya kırmızı renkte, bir meyvadır.. Bu meyvaları 
j toplarlar, ipe dizerler ve şehirlerde satarlar. Bu

nun hasılatiyle bir yılını geçiren ve bu sebeple 
mevsimini sabırsızlıkla bekliyen köylüler vardır. 
Alıç hakkını, salep hakkını köylü elinden ne hak 
ve ne sebeple alıyoruz, anlamıyorum.. 

I GEÇÎCÎ KOMÎSYON BAŞKANI FERÎT 
| ECER (Niğde) — Alan kim?. 

ZÎYA TERMEN (Devamla) — Memnu ge
dikten sonra, alan kim suali, doğru olmasa gerek
tir!.. 

I FERÎT ECER (Niğde) — Arkasını okuyun... 
ZÎYA TERMEN (Devamla) — (Avlanması 

I yasaktır)! Madde böyle bitiyor! Böyle dedikten 
i sonra, ne malûm müsaade işinde çeşitli suiisti

maller vâki olmıyacaktır?. 
Hattâ siz bir başka maddede müsaade edebi

lirsiniz ama, sizin orman mühendisinizin, Ali 
ağaya müsaade edip de Veli ağaya müsaade et-
miyeceğini, ne ile garanti edebilirsiniz?. 

FERİT ECER (Niğde) — Rica ederim, öyle 
şey olmaz. 

I ZÎYA TERMEN (Devamla) — Bence olabi-
| lir! Onun ecdadından kalan bir ormandan men-
| faat almak hakkı vardır!. 

FERİT ECER .Niğde) — Orman yalnız ona 
' mı aittir . 

REİS — Rica ederim, muhavere şekline sok
mayınız. 

I ZÎYA TERMEN (Devamla) — Ormanın bu 
I hakları o köye aittir!. Ormanları hususileştirdik 

külfetini köylüye yükledik ve buna karşılık köy-
; lüye ancak : (Müsaade edilebilir, verilebilir) gibi, 

birtakım iktidari fiillerle yeni bir tasarı getir-
dik ve .bu tasarı içinde de bu kanunun yarı ya-

( riya mâna ve muhtevasını taşıyan bir maddeyi 
hemen hali hazır şekli ile çıkarmak istiyoruz. 
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Ben asla ve ka fa bu (C) fıkrasının bu şekilde 
çıkmasına taraftar değilim. Lütfen rahat bıra
kınız da anlatayım. 

Simidi arkadaşlar, sahlep diyoruz. Sahlep, 470 
bin nüfuslu Kastamonu Vilâyetinde, aşağı yu
karı 150 bin kişinin, istanbul 'a her yıl bir de
faya mahpus olmak üzere sattıkları ve onun 
geliriyle geçindikleri bir orman mahsulüdür. 
Eğer biz bir işletime müdürünün (ilerde gele
cek maddede var diyorlar) veya şu 'bu gruptun, 

' asırlık orman hak sistemlerini bozarsak, bu 'köy
lü yaşiiyamaz! Kastamonu'ya esasen Tanrı ara
zi vermemiş, ekip 'biçecek «toprağı yoktur. Her 
köylü, bu dâvada Adama çiftçisi gibi tela'kki 
ediliyor, yanlıışıtıır ve ben buna esef ediyomım. 
Her çiftçi Ege çiftçisi 'gibi bağ, iııeinlik sahihi 
değildir. Bâzı Iköylüler metresini 'beş kuruşa 
'bile indirseniz, 'bacağına bir donluk kaput bile 
alamryacak durumdadır. Hatırlamamız ilâzıan-
dır. 

OEZMH TÜRK (Seyhan) Bravo ! 
ZİYA TERMEN (-Devamla) — Cezmi Türk 

(bravo dedi, ormancılar susuyorlar. Bilhassa Ko
misyon Başkanı Ferit Ecer Beye ha,tnrlatıyo
rum. Yoksa nutuk çekmiyorum. 

FERÎT EÖER (Niğde) — Tamamen nutuk 
bu Ziya Bey. 

ZtYA TERMEN (Devamla) — Demincek 
salebin köylü elinden alınmaması ioa'beden bir 
'hususiyet taşıdığını ve 'İstanbul'a her yııl yapı
lan ihracı ve 'bu konu ile alâkalı' nüfusun ade
dini, arz ettim. Kitre de boyile ve daha <az hac
ımı olan bir konudur. Soğan, koca yemişi, alıç. 
da aynıdır. (C) fıkrasında 'bu salep, kitre, 
soğan, koca yemişi, alıç da köylü için değer ta-
tşır. Maddede bu 'kelimelerle beraber (kuru daıl) 
diyor bir husus var. Kuru dalı, dört sene fa
külte hayatı yaşayan orman mühendisi veya 
mühendislerin nezareti altında senelerce emek 
verip belliyen, manzarası hakkımda, ihtisas 
kespetmiş olan muhafaza memurları bilirler ve
ya bilmeleri lâzımdır. Kuru dal, çıtırtı ille kın
lan, rengi, manzarası, her şeyi yaştan bambaşr-
ka olan bir nesnedir. Kuru dalın yaş daldan 
far'kı aşikâr olduğundan, kuru dalı, köylü or
mandan alırsa, esasen itemizlenmiyen ormanla
ra, bir nevi «hizmet telifteki olunmalıdır. Bu ona 
bir basit orman ha/kkı olarak bağışdanmabd.r 
Kuru dal tâbirinin .metinden çıkması zaruridir. 
Sorarım, eğer kuru dal oırmandan alınırsa, millî 
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I emlâke, orman politikasınla, orman ilmine zarar. 
I veriliyor mu demektir1? Bilâkis ormana hizmet 

ediliyor demektir! Binaenaleyh (O) fıkrasın
dan (kuru dal) in çıkarılması katiyen; yerinde 
'olur. Eğer 'kuru dalı-da köylüden esirgerselkj 

I orman ille köylü arasındaki münasebetleri ne 
dereceye kadar ıtuhaflaştırdığıımıızı takdir et
mek ieabeder! Yangın oluyor, buyur köylü! di
yorsunuz... 

TARIM VEKİLİ NTDİM ÖKMEN (Maraş) 
— Kura daldan kim ma'hrum ediyor Ziya Bey? 

'ZtYA TERMEN (Devamla) — Şimdi ya
sak dedikten sonra bir başka madde serbest 
dersek tezat olmaz mı Nedim Bey? Kura dal 
için müsaade aılınmamalıdır. Tanrının verdiği 
alıç için, müsaade alınmamalıdır. Ama şun
lar için orman1 mütehassıslarından müsaade alın
malıdır : Kuru yaprak.. Kuru yaprak deyip 
geçmiyelim. Fennen ormana lâzım, gübre vazi
fesini görecektir! Ben körü körüne köy hakkı
nı müdafaa eden bir mebus olarak konuşmuyo
rum; anladığım bir konuda söz aldım ve mu
cip sebeplerini elbette belirteceğim. Kuru yap
rak alınmasın, lâzım! Orman örtüsünü sökme
sin, lâzım! Ormanda taş ocağı, kum ocağı, ki
reç ocağı açmasın, lâzım! Mazı kozalağını al
masın ,ağacm tekessürü için, ağacı tekrar vü
cuda getirecek olduğu için, lâzım! Ancak kuru 
dal ve yukarda saydığım orman mahsul ve mey-
vaları, hiçbir zaman ormanın asıl bünyesine za
rar veren şeyler değildir. Asırlardan beri bu 
böyle gelmiş, böyle gider! Türk köylüsü, bu 
mahsuller ve meyvalarm bu kanunla elinden 
alındığını görürse ,hakikaten münkesir olacak
tır! Bu nokta bir!.. 

Bir kanun yapılırken, bizde, nedense, o mev
zuu dört başı mamur çevirme hastalığı canla
nır! Burada yasaktır diyoruz, ilerde müsaade
ye tâbi tutup, veriniz diyoruz. Verildikten son
ra, yasağı koymanın mânası yoktur! Yasak ko-
nulacaksa ,istisna edilmemeli yeni bir şekil ya-
ratılmamalıdır. 

(A) fıkrasında yasak edilen pedavra var
dır, mevzuu hakikaten vâzıı kanun, haklı ola
rak bu şekilde hazırlanmıştır ve bunu bu şekil
de hazırlamakta yerden göğe kadar haklıdır. 
Yalamuk, keza yaş ağaçtan kesilir, kabuğundan 
hastalara yarıyan bir madde çıkar. Maddedeki 
bu hükmün de kalması yerindedir. Bu iki hu-

I susun yasak edilmesi doğrudur. 
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(B) fıkrasında, kabuk ve çıra menolun-

muştur. Yaştan alınması, ormanın mahvı de
mektir, doğrudur! Hakikaten bu suretle bâzı 
ağaçlar inkişaf bulamıyorlar. Bunları yasak et
mek gayet yerindedir. Fakat (O) fıkrası, ko
nuşmamda arz ettiğim gibi, katiyen ve katiyen, 
köylüye iyi bir orman kanunu çıkaracağını 
vadeden bizlerin tasdikmdan çıkmaması ge
rekli hususiyetler ifade etmektedir. Bunu bil
hassa ve defaatle arz etmek isterim! 

Bendeniz Orman İdaresi bir Salep Umum 
Müdürlüğü kuracak demiyorum; sahlep, köy
lünün geçimi için satmak mecburiyetinde bu
lunduğu bit- şeydir. Türkiye'ye sahlebin getirdi
ği yıllık döviz 2 milyonu geçer. Fakat bu ko
nuda atadan kalma bu nevi tabiî hakları, bu 
kanunda meskût geçmemiz yerinde olur. Köylü
nün ekmeği demek olan bu konuya el ettiğimiz 
takdirde, köylünün ıstırabı hakikaten ayyuka 
çıkacaktır. Bu konunun müspet şekilde müta
lâa edilmediğini gören köylü, bu kanunun bu 
şekli almasına âmil olan Büyük Millet Meclisine 
iğbirarla yâdedebilir. Bunu da gözden kaçır
mamak lâzımdır. Ne olarak? Vaitlerimizle mu
vazi bir kanun çıkarmamak bakımından! 

Bendeniz gayet mâkul bir teklif hazırladım, 
bununla C bendinde bir değişiklik yapılmasını 
istiyorum. A ve B fıkraları aynen kalıyor, C 
fıkrası şöyle oluyor: «.... kuru yaprak ve orman 
tohumları toplamak, çakıl, kum ve toprak ocak
ları açmak memnudur.» 

Burada ormanlardaki göl ve dere kenarla
rında avlanmak konusunu dâhil etmiyorum, bu 
da ayrı bir dâvadır! Çünkü avlanmaya ait ka
nunlar ayakta dururken, ormanlarda avlanmayı 
yasak etmek ne dereceye kadar doğru ve kabili 
tatbiktir, bilmiyorum. Esasen av ormanda olur, 
bu kanuna kalırsa, kış gününde Konya ovasında 
tavşan avına çıkmaktan başka çare kalmıyor, 
Aleksandr Duma'nın romanlarında okuyoruz ki, 
bilhassa Fransız saraylarında, kıralların avlan
ması için suni ormanlar yapılıyor ve oralarda 
avlanıyorlar. Bu kanun, ormanlara tamamen gi
rilmemesi için avı da yasak ediyor, halbuki arz 
ettiğim gibi avın serbest olduğu hakkında, me
riyette bulunan kanunlar vardır. Biz bu kanu
nu bu şekilde çıkarırsak, valilerin çaplarına gö
re verecekleri av vesikaları ve diğer hususat 
değişecek demektir. Tezatlar içindeyiz. Medeni 
memleketler, avı yasak etmez, avcıya ormana 
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[ zarar vermiyecek şekilde müeyyide kor. O halde 

ormanlarda avcıdan zarar görmek ihtimaline 
karşı Orman Kanununda madde koymaktan zi
yade Av Kanununda tadilât yapıp ormanlarda 
nasıl avlanılacağım medeni memleketler misillû 
tadadetmek, kâfidir! Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

REİS — Mahmut Güçbilmez. 
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Azdz ar

kadaşlarım ; beliki biraz fazlaya varıyoruz. 
Sık sık huzurunuzla geliyorum, bundan cid
den üzülüyorum. ' F a k a t ne yapalım 'ki ıbu, Bo
lu, Kastamonu mebusu olimalktan ziyade mev
ziimi içine girmiş, h'âdiselleri ıgözleriyle (gör
müş, vakıaları realite 'olarak yaşamış, (hal/km 
ıstı tabını yudum yudum içmiş insan olarak, 
yeniden ibu ıs'tıralbın bir dalha dile ıgelmıeınesi 
için burada vicdani vazife ifa ediyoruz. Bunu, 
böylece tasrihe zaruret hissediyorum. 

Arkadaşlar; Ferit Ecer arkadaşıımız, ıktomis-
yon (başkanı olarak kendisinden 'önce (konuş
muş olan Zihni Ural, Ahmeit Baişılbüyük arka
daşlarımla bendenize cevap lütfettikleri ve 
izabat verdikleri sırada, dalha sonraki madde
leri okumuş olsalardı, Ibu itirazları yapmazlar
dı, diye bunu belki İrilmeden veya bilemeımıeik-
it-en hataya düştüler, diye tarizde bulundular. 
Bendeniz ıbu tarizlerini, kendilerinin "bir üû-
tüfkâr ikazları addediyorum ve bu takımdan 
teşekkür ediyorum. 

Aziz arkadaşlar, Ferit Ecer arkadaşıimızı 
dikkatle din'ledim. Izaihlarında .21, 22, 23 tncü 
maddelere temas buyurdular, iyice anhyaibil-
mek içıin tekrar (bu maddeleri okudum. Gördüm 
ki, 21 nci madde, lormanlara "her >cins Ihayvanın 
sokulmasının yasak »olduğuna aittir. Bilhassa 
•her neyi keçilerin ve develerin lormanlara su
reti katiyede sokulaimıyacağma dairdir. Bina-
enaJleyih ıbu 21 mei maddenin, bendenizin mâ
ruzâtıma cevap teşkil eden ıbir tarafı olmadığı 
gibi, bendenizden evvel kkmuişan arkadaşları-

I ma da cevap teşkil eden 'tarafını göremedim. 
22 nci ımadde ise, Devlet «ormanları içinde 

(bulunan yaylak, kışlak, 'otlaklarla sultama yer
lerinde hakları 'olanlardan, buralara hayvanlı 
veya ıhayvansı<z -olarak «girip çıkmak istiyenle-
nin, onman idaresinin ıgöstereceği yollardan (gi
dip gelmek ve idarenin .göstereceği tedbirlere 
riayet etmek mecburiyetine dair bir maddedir. 
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Görülüyor iki, (bu da ıbiziım itirazlarımıza 

cevap veren ıbir madde değildir. 
23 ncü maddeye gelince, uzatmamak için kı

sa kesiyorum, (bu madde, fevkalâde hallerde 
Tanım Vekâleti, Devlet ormanına «zarar veraıi-
ıyeeek ışekilde, muvalklkat alarak hayvanların 
ormanlarda otlatılmasına ait tedbirleri 'alır, 
ve saire, diyerek devam etmektedir. 

Şimdi bendeniz ne arz 'etmiştim? Anlaşabil
memiz için buraya 'tekrar dönmeye mecbur 'ka
lıyorum. 

Şunu arz etmiştim : Kışların ^şiddetli 'oldu
ğu zamanlarda köylerde hayvanlar kıra çıka
rmazlar. Her 'taraf karl'a kaplı olduğu için hay
van ağzına alacak bir tek ot, yiyecek bir dal 
veya yaprak bulamaz. Karı, /tuz ıgibi yalayıp 
da 'geçinecek değildir. Kar, o işi dahi ıgörımez. 
Binaenaleyh hayvanlar ahırlarda kapalı kalır. 
Bizde ımaaleisef yem nebatları mevzuunda Ta
rım Bakanlığımız ışîmdiye kadar ileri hamleler 
yapmış durumda değildir. Yeni yeni Ibu işle
re baışlaımi'ştır. Bu başlangıcı da yine ışükran-
lia kaydederim. Ama bugün yem nebatları 
mevzuu halil'edilmediğine ve köylünün kışın 
ağı lara kapatarak beısliyeceği hayvanlara kâ
fi yem bulamadığına ıgöre İbizzarure bu hay
vanlar için büyük ağaçların etek dallarını, o 
ağaçların yetişmelerine zarar verimiyecek iŞekil-
de, ferahlatıcı budama tarikiyle ve 'gelişmele
rine de faydası olacak ışekilde almasında bir 
mahzur olmamalıdır. Yetişkin ağaçların etek 
dallarını usulünce almakta fennen de bir mah-
•zur olmasa gerek kd, halen /bu ilş tatibik 'edil
mektedir arkadaşlar. iŞimıdiki kanun bunu 
tatibik 'ettiriyor, (buna cevaz veriyor da, daha 
iyi diye yapacağımız kanun buna cevaz vermez
se vatandaşın hali nice olur arkadaşlar? 

Bu mevzu üzerinde 'öyle 'zannediyorum k i ; 
ismi Geçici Klomisyon mu, ihtisas Komisyonu 
•mu, bir hata yapmamak için, isimi üzerinde te-
redd'üdettiğim ıbu komisyon, iki şüphe yok, bu 
tasarı üzerinde çok çalışmışlardır, mesai isar-
fetmıi'Şİerdir, fakat bu komisyonda bu mevzu
da sert bir hava 'esımdştir. Bendenize öyle ge
liyor ki, kendilerinin hazırladıkları tasarı Hü
kümetin tasarısına nazaran daha taassupkârdır. 
Bendenize fböyle bir intüba «geliyor. Hüfcüm>etin 
tasarısı daha 'yumuşak, daha müsamahalı, ko
misyondan geçen tasarı daha sert, daha 'sıkı
cıdır. 
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i Daha çok kuyudu şurutu ihtiva etmektedir. 

Bu haliyle eskisinden iyi bir kanun yapmakta 
olduğumuz iddiasında bulunmak haylice güç ge
liyor bendenize. Tekrar ediyorum: Belki ha
ta ediyorum orman, iyi tanıdığım, iyi anladığım 
bir mevzu değildir, ama anlayabildiğim kısım
larda bunu böylece müşahede ediyorum. 

Arkadaşlarım, mütaakıp maddelere de bak
tım. Samsun Milletvekili Hadi Üzer arkadaşı
mız 17 nci maddeden bahis buyurdular. 17 nci 
maddeye baktım. Elimizdeki maddede - bir ba
sılış hatası olmamışsa - 17 nci maddede 32 nci 
maddeye aıtf vardır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FERİT 
ECER (Niğde) — 32 nci madde 15 nci madde 

•olacak. 
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Devamla) — Bu 

suretle bir tabı hatası da görülüyor. Bundan 
i sarfınazar, 33 rcü maddeyi, 39 ncu maddeyi 

tetkik ettim. 39 ncu maddenin izin vermesi 
dahi birtakım şartlara bağlıdır. Diyor ki : «Dev
let ormanlarından çıkarılan kerestelik, direklik 
ve mahrukattan başka diğer her nevi orman 
mahsullerini tâyin edilecek mıntaka ve müddet-

j 1er içinde toplayıp çıkarmaları için 33 ncü mad
dede yazdı yerler halkına tarife bedelini öde
mek şartiyle izin verilir.» Bir kere tarife be
deli giriyor buraya. Mütaakıp fıkrada : «Orman 
İdaresince kıymetlendirilmiyen artıklar ile or
mana zararlı ağaççıkların Orman İdaresinin bel
li edeceği şartlar dâhilinde sökülerek ve diğer 

I sahlep, kitre, çilek, soğan, kocayemiş, alıç, 
; mazı kozalağı gibi mahsulât ile meyvalarm top-
| lanarak çıkarılması için isteklilere izin verile

bilir.» deniliyor. Geçen Birleşimde başka mad
dede bir hata ettim; «verilebilir» denmenıeli de
miştim. Zannederim burada bıınna dair beya
nım hata olmıyacaktır. Çünkü «verilebilir» kay-
diyle izin vermeyi ihtiyari hale getirmek her 
halde halkın aleyhine olacaktır. Şimdi arka
daşlar, bu fıkrayı şunun için okumuştum: 33 
ncü maddede de dallardan bahsetmiyor. Bendeniz 
dallar üzerinde duruyorum. Yemişlerden ve sai-
reden bahsedildiği halde dal mezuu yine mual
lâkta kalıyor. Şimdiki mevzuatla köylü bu dalı 
alabileceği halde yeni ve iyi olacak dediğimiz 
mevzuatla alamazsa halin ne olacağını elbette 
Yüksek Heyetiniz isabetle takdir eder. 

Arkadaşlar, bu vesile ile bu 15 nci maddenin 
A, B ve O fıkralarının menettîği fiillerin işlen-



B : 37 3 . 
mesi halinde verilen cezalara da, işin ehemmi
yeti bak" ından, bizzarure işaret etmek icabede-
cektir. 95 nei maddede 7 günden üç aya kadar 
hapis, 25 liradan 300 ve C fıkrası için 10 lira
dan 100 liraya kadar ağır ve hafif para cezası 
diye çok elastikî hükümler konmuştur. Birçok 
yerlerde müşahede ettiğimiz gibi, biraz genç ve 
biraz da cezaeı tabiatlı hâkimlerimiz böyle durum
larda âzami cezayı hükmediveriyorlar. Bunlar gö
rülmemiş şeyler değildir. îsim vermemek için bu 
şekilde konuşuyorum. Yoksa mahalliyle, ismiyle 
biliyoruz, misalleri vardır. 

Şimdi ne olacak? Misali Heyeti Muhteremeniz-
den biriniz üzerinde alalım. Meselâ : Bizim mın
tıkamızda Abant'a geldiniz, ormanda geziyorsu
nuz, yerde çilekler gördünüz, bir tane kopar
dınız mı 10 liradan 100 liraya kadar hafif para 
cezasına çarptırılırsınız. 

Şaka etmiyorum arkadaşlar, işi karikatüri-
ze etmiyorum. Komisyon azaları telâş buyurma-
smlar. 1936 dan bu tarafa hukuk içinde u laş 
mış bir arkadaş olarak konuşuyorum. Ormanda 
dolaşan bir kimsenin bir çilek koparması, man
tar dediğimiz maddeyi alması, birkaç tohum top
laması, örtü gibi pürçekleri alması halinde yüz 
liraya kadar mahkûm olur ve kuvvetli bir esbabı 
mucibe de yazılırsa Temyiz Mahkemesi bu hükmü 
tasdıka mecbur kalır. Çünkü takdire dokunamaz. 

GEÇİCİ KOMİSYON REÎSÎ FERİT ECER 
(Niğde) — Böyle bir şey yok, nereden çıkarı
yorsunuz? 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Devamla) — Ba
kınız okuyacağım, var mı, yok mu görürsünüz. 

16 ncı maddenin (A) fıkrası ne diyor: «ye
tişmiş ve yetiştirilmiş fidanları kesmek» kesil
mesin, bendeniz de taraftar değilim. » Ekim 
«söküm» sökülmesin. Ekim sahalarını boz
mak « bozulmasın » yaş ağaçları boğ
mak, yaralamak «boğulmasın ve yaralanmasın, 
bunlar katiyen doğru değildir. Birer cinayet 
olur. Hata teşkil eder. «tepelerini kesmek» 
kesilmesin. Bu da hatalıdır «veya dallarını kes
mek veya koparmak» işte burası mühimdir 
çünkü ağaca zararlı olacak ve faydalı olmıya-
cak dallar da vardır. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON &EÎSÎ FERÎT EĞER 
(Niğde) — Bunları nasıl maddeye koyarsınız? 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Devamla) — Mü
saade "buyurun, konuşayım. Buradaki hatiple-
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I rin hepsine müdahale ediyorsunuz. Biraz hakJtı 

kelâm verin. Reis Beyin dikkatini çekerim. 
Meselâ giderken bir dal kopardınız. Hafa

zanallah suçtur, arkadaşlar şakası yoktur. 
«Ağaçlardan yalamuk, padavra çıkarmak» 

j diye (A) fıkrası bitiyor. Şimdi bendenizin bu 
(A) fıkrasında ilişeceğim nokta, lüzumsuz dal-

' ların kesilmesi veya koparılması noktasıdır. 
Bendenizin encümenden ricam veya faydasız 

dalların ihtiyaç için alınmasının müsamahaya 
uygun şekle konulmasıdır. 

Gelelim B fıkrasına «Dikili yaş ve kuru 
ağaçları kesmek» hatadır, kesilmemesi lâzımdır. 
«veya bunları kökünden sökmek» sökülmemesi 
lâzımdır, «veya bunlardan kabuk ve çıra çıkar
mak» ki ağaçların yaşlarından kabuk veya 
çıra çıkarmak doğru değildir. Kuruları da ayak
tadır, muhafaza etmek lâzımdır doğru, fakat 
«yatık veya devrik» kuru ağaçlardan kabuk 
ve çıra alınmasına müsamaha edilmesi yerinde 
olu*. 

(Yatık ve devrik ağaçları kesmek veya' gö
türmek). 

Arkadaşlar biraz hikâyeye kaçacak ama 
tunlar insanın başına gelir, bizim basımıza, 
(bilhassa seçim mücadelesi zamanında, çok gel
di. Vasıtanız bozuldu, ormanda kaldınız, hava 
da müsait değil, üşüyorsunuz, ne yapacaksınız? 
Evvelâ yaşamak lâzım, hayatınızı kurtarmak 
lâzım. Bu vaziyette ne yapacaksınız? Oradaki 
döküntülerden, devrik ve yatıklardan bir şey
ler alıp, ormana zarar vermiyecek yerde ateş 
yakacaksınız. Veyahut vasıtanın tekerleğine fa
lan bir şey oldu, arızayı giderirken oradan bîr 
şey almanız lâzım. Alamazsınız arkadaşlar, 
alamazsınız. Bir şey yapmak ve yolunuza devam 
edebilmek için bir dal, bir artık alacak ve onu 
yontacak veya kol kadar bir şey alıp götüre
ceksiniz. Götüremezsiniz. Götürüldüğü takdirde 
üç aya kadar hapis olursunuz, (c) fıkrasına ge
lince; bunda: «salep, kitre, soğan, kocayemiş, 
alıç gibi toprak mahsulü ve meyvalan...» diye 
devam ediyor. 

Şimdi arkadaşlar burada (gibi) tâbiri var. 
Alıç gibi toprak mahsulü ve meyvalan... Demin 
çileği bunun için misal veTdim. Çilek dâhil de. 
ğildir « gîbi » deyince toprak mahsulü ve mty 
vaları deyince, toprak üstünde yetişen her şey, 
mantar <JaM dahil, « gfti » tâbiri ite, tadadedik 
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meraıiş olan ve topralk üzerinde yetişen her şey 
buraya girer. 

Hulâsa toprak mahsulü ve meyvalaraı kuru 
yaprak, orman örtüsü, kuru dal, yere düşmüş 
bir kuru dal dahi böyledirier. Şimdi bu vazi
yet karşısında ne yapacağız? Asla dokunamaz
sınız, Ormana selâm verip geçmekten başka bir 
çare kalmıyor arkadaşlar. (Gülüşmeler). Kuru 
dal ve çeşitli orman artıkları, tâbiri ile de her 
şey yasak olmaktaıdır. Orman artıklarını topla
yıp götürmek mümkün değil, yere düşmüş bir 
çam kozalağını bile elinize alıp götüremezsiniz. 

(C) fıkrası şöyle devam ediyor: « Ve orman 
tohumlarını toplryrp götürmek, ocak açarak, 
toprak, kum, çakıl çıkarmak » .... falan di
ye devam ediyor. 

Şimdi, bendenizden evvel konuşan Kasta
monu mebusları arkadaşlarımın hakları vardır. 
Salep deyip geçmiyelim, bir geçim mevzuudur. 
Onlar o noktada titizlenirler, biz dalda, yap
rakta titizleniriz. Her muhitin kendine göre 
özellikleri vardır; titizlendiği tarafları vardır. 

Gelelim (C) fıkrasının sonuna : « Orman
larda ve ormanların göl ve derelerinde avlan
mak yasaktır. » Avlanmak yasak oluyor arka
daşlar, Bir Beyefendi arkadaşımız bu mevzua 
esaslıca temas edeceği için bendeniz fazla konuş-
mıyaeağım. Fakat göllerde avlanmak yasak olu
yor. Bendenizin bildiğime göre avlanma isleri-

. mizi düzene sokmuş olan bir kanun vardır. Böy
le umumi bir kanun varken avlanma mevzuları 
da bir kanunla düzene sokulmuş iken bir de ay
rıca burada, avcıları oralara uğratmamak mâ
nasına gelen bu hükmün konması, bilmiyorum 
ne dereceye kadar isabetlidir? 

SELÎM RAGIP EMEÇ (Bursa) — Gölge
lenmek yok mu? (Gülüşmeler). 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Devamla) — Her 
halde unutulmuş. 

Şimdi bu mâruzâtımdan kasdımı tasrih edeyim : 
Bendenizin kasdım, bu kanun münasebetiyle 
daha önceki konuşmalarımda tasrih ettiğim veç
hile vazıh, halkın da lehine tereddütlere mahal 
vermiyecek, hele idarenin takdir ölçülerine da
yanarak işi bâzı ahvalde - tabiî tamamen değil, 
çok zaman iyi yaparlar - keyfîliğe sürüklemiye-
cek şekilde burada sarih hükümlerin kon.ulma-
sm'dan ibarettir. Bu-arzumuzu, mütehassis ar
kadaşlarımız lütfen temin ederlerse bizim onla
ra karşı duyacağımız halisane M®, minnet ve 

şükran hisleri olacaktır. , o vakit kendilerini al
kışlar, hürmetle selâmlarım. 

(Komisyon geri alsın sesleri). 
REİS — Şevket Mocan. 
ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Muhafa

zaya ait 16 ncı madde üzerinde takılıp kaldık. 
Arkadaşlar tasarının tertip şeklinden dolayı en
dişelerinde haklıdırlar. Mutaassıp bir muhafaza 
kaygısiyle her şeyi meneden bu 16 ncı madde
dir. 39 ncu maddenin son fıkrası (Orman ida
resince kıymetlendirilemiyen artıklarla ormana 
zararlı ağaçlıkların orman idaresinin, belli ede
ceği şartlar dâhilinde sökülerek ve dip er salep, 
kitre, çilek, soğan, kocayemiş, alıç, mazı koza
lağı gibi mahsulât ile meyvalarm toplanarak 
çıkarılması için izin verilebilir.) diyor. Şu tasa
rıyı tanzim edenler, dört senedir karşı karşıya 
boğuştuğumuz o dörtler şu 16 ncı maddeyi 39 
ncu maddenin bu fıkrasiyle telif ederek bir 
madde halinde huzurunuza getirmiş olsalardı 
burada takılıp kalmazdık. 

îkinci bir husus; bir tek orman kelimesi 
üzerinde şekli idare, istihsal v.s.. hiç ayırt edil
meden bir tek orman kelimesi üzerine istinadet-
miş maddelerin muğlaklığı işimizi güçleştiri
yor. İçinde insanlar olan, öteden beri meskûn 
olan köyler, kasabalar bulunan ormanlara tat
bik olunacak maddelerin şekli başkadır, için
de in, cinden başka şey bulunmıyan ormanlara 
tatbik olunacak maddeler başkadır. 

Şimdi (İçinde insanlar bulunan ormanların 
köylerini ve saireyi temsil eden mmtakada kuru 
dal toplanması yasaktır.) dendiğine nazaran 
kuru dal orman içindeki insanların avlusu dı
şında toplamamasının ve yakmamasmın imkânı 
yoktur. Bu öyle bir mücadele halini olmıştır 
ki, Devletle mevzuatla yapılan bu mücadelede, 
ehliyeti cezaiyesi olmıyan yedi, sekiz yaşların
da kız çocuklarına bu kuru dalları toplatıyor
lar. Havalar sert olduğu zaman çocuklar toplı-
yamazsa büyükler topluyor ve mahkûm oluyor. 
Bizi buraya mümessil olarak gönderen müvek
killerimize sorsunlar, bu hususta sarayda hü
küm veren hâkimler hapishanelerde yer kal
madığı için âdeta sinema bileti keser gibi bilet 
kesiyorlar. Mahkûmiyeti sıraya koymaktadır
lar. Mahkûma şimdi yer yok, bir ay sonra gel 
deniyor.-• Bimaenaleyh içinde bir insanın bile 
bulunmadığı ormanlar başlkadır, içinde köy, 
'kasaba olan- ormanlar yine ıbasjkadn'. î§in' taas-
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şuhu buradadır. Ben bugüne kadar çok nev-
ımittim. Fakat 15 nci maddeye kadar olan mad
deler, (Büyük Millet Meclisinin yüksek anlayı
şı ile, o kadar güzel tashihlere uğradı ki, hir 
parça ümit 'belirdi içimde. Buna rağmen bun
dan sonra gelen maddeler de o kadar karışıktır 
ki 'bu ümidi kaybettirmeye ikâfidir. Vakit dar
dır, iş muntazaman görüşülürse bel'ki de bu 'kâ
nunu, IX ncu Büyük Millet (Meclisinin bir ese
ri olarak, Türk Milletine verebiliriz. Rica edi
yorum hukukçu arkadaşlarımız, hâkimlik yap
mış arkadaşlarımız böyle 'bir dâva karşısında 
kördüğümlerin çözülmesine yardımı etsinler. 
Yo'ksa arkadaşlar tehlike 'karşısındayız ve bu
mu hissediyorum. Beni hatırlarsınız. Bile tu
tulmaz, gözle görülmez bir kuvvet, sır .mıdır, 
'kuvvet midir, bugünkü rejimin devamını isti-
yen kuvvet 1954 senesinin . ikinci ayında hizi 
bu 16 neı maddenin karşısında bulunduruyor. 
Bunun hakiki çaresi 15 nci maddeye kadar 
Yüksek Meclisin anlayışla tashih ettiği isabetli 
yolda devam etmektir, Tek kurtuluş çaresi bu
dur. İsterseniz evlhama kapılıyor deyiniz. Bu 
Meclisin ömrünün vefa etmiyeceği şekilde ka
nunu muğla'klaştırmak, onu çıkartmamak yo
lunu açar. Onuncu Büyük Millet Meclisi de bu 
işin künhüne vâkıf oluncaya kadar o da biter, 
geçer. İstihsalden istihlâke kadar olan rejim 
höylece devam eder, gider ve kimse de tüyüne 
dokunamaz. Bütün iktidarlar boyunca bu böy
le 'gelip böyle gitmedi mi? 

16 nci, 17 nci, 18 nci ve 19 ncu' maddeler 
üzerinde çok ısrar ederek tashihlerle bu madde
leri komisyonlara gönderelim ve söktürelim. 
Bakın 15 nci maddeye geldik. Yüksek Mecli
sin istediği şekildeki tashihlerle komisyona iade 
edelim. " 

Aşağıdaki maddelerde istihsale taallûk eden 
kısımlar vardır. Bunlar hayati işlerdir arkadaş
lar. Orman köylüsünün ıstırabı istihsale ait 
hükümlerdedir. Biz, Dokuzuncu Büyük Millet 
Meclisi olarak, hiç olmazsa bu "kanunun bir 
kısmını olsun çıkartalım. Vatandaşlar «izden 
bu kanunu bekliyor arkadaşlar. Tasarı bir or
man ıkelimesi ile, sanki içinde insan yokmuş, 
köy yokmuş giıbi tertip edilmiştir. Komisyo
na giden maddeler henüz gelmedi. 

YUSUF AYSAL (Kütahya) — Tetkik edi
yorlar, elbette gelecektir. 
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ŞEVKET MOCAN (Devamla) — Evet göle-

cek. Gelecek ama beş gün sonra Meclis Bütçe 
müzakerelerine başlıyacak. 

Arkadaşlar; ne istiyoruz, neden bizi kös
tekliyorlar, neden bizi mugalataya boğuyorlar? 
Ne istiyoruz? İstediğimiz fennin tâyin ettiği sa
hada verimin, işletme deposuna değil, girdi çık-
tısız 'köylüye hasrını istiyoruz. Bunun haricinde 
bir çırpının kesilmesini irtica kadar, ticanilik 
kadar gerilik buluyoruz. Fakat öteden beri 
kendilerine tahsis edilen sahada aynı adamla
rın istihsal edip, aynı adamların nakledip, ay
nı adamların teslim ettiği mahsulü, rekolteyi 
depoya sok, çıkar, indir, bindir propagandasını 
yapanları sekiz sene hapsettiğimiz rejimin ta 
kendisinin tatbikidir, diyoruz. 

İstirhamım arkadaşlar : 16 nci madde üze
rinde durmıyalım. Mahmut Güçbilmez arkada^ 
simizin teklif ettiği tadil şeklini 39 ncu mad
denin son fıkrası ile birleştirerek, bir madde 
daha iktisadederek, komisyona iade edelim. 
Orman muhafaza işlerini bir muhafaza teşkilâ
tı kanununda yapacağız. Yoksa böyle mutaas
sıp davranırsak, ormandan kervan geçti, çilek 
topladı dört ay hapis, dal kopardı beş ay hapis 
dersek bu iş kanunu teşdit 'olur. Biz bura
da bu müeyyideleri koyarken Arac'ın kütükle
ri İstanbul piyasasında cayır cavır. satılıvor. Bu 
işleri iyi bir muhafaza teşkilâtı önler. Bugün
kü muhafaza teşkilâtı; muhafaza memuru diye 
hiçbir murakabesi olmıyan ve giydiği çizmeler 
aldığı ücretten daha pahalı insanlarla orman 
muhafaza edilmez. Ancak yukardan aşağıya 
kadar birbirini kontrol eder bir Teşkilât Ka
nunu kurmakla ormanı muhafaza edebiliriz. 
Asıl bizim üzerinde duracağımız, Mahmut Güç
bilmez arkadaşımızın dediği gibi, istihsal üze
rinde, istifçilik ve depoculukta olacaktır. 

Gene bir maddede «hiçbir cins hayvan gire
mez» diyoruz. Ormanları tahdidetmeden işin 
içerisinden çıkılır mi? 9 nçu Büyük Millet Mec
lisi âzalarının hepsi köylerin bağrından gelmiş 
insanlardan müteşekkildir. Ormanın içinde 
olan köylerdeki ahırla.rm eşiği ormandır. Or
manın tefrikini yapmadan ve bu maddenin yü
rürlüğe girdiği andan itibaren hayvanlar ahır
da ya kapalıdır veya ahırın eşiğinden çıkarsa 
üç ay hapis cezası köylünün başındadır. Vakıa 
tahdit için güzel bir madde yaptınız, ziraatçi 
koydunuz, veteriner, orman mühendisi koydu-
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nuz, adlî imkânlar verdiniz, bunlar elbette köy 
hayvanlarının otlatılacağı yerleri gösterecek
tir, ama yine tanzim edilmiş bir madde, bu tef
rik ve tahdidin iki senede yapılacağını söylü
yor. iki sene bu hayvanlar ne olacak? Ya 
ahırlarında yatacak veyahut zeminle sema ara
sında bir yere asacağız, yahut da kanun işle
mez bir halde rafa konacaktır. Halbuki kanuna 
hürmet ve itaat o cemiyetin irade ve karak
terinin Ölçüsüdür. Kanun rafa konmak için ya
pılmaz, kanun, kanundur arkadaşlar. Binaen
aleyh bu işin sonuna geldik. Bunu Meclisin 
anlayışı ile söktüreceğiz arkadaşlar. Yeni gelen
leri de bize yaptıkları gibi böyle oyalamıya-
caklardır. Aksi takdirde memleket ıstırap için
de kalacaktır arkadaşlar. Ben bu görünmez 
kuvvetten korkuyorum. (Gülüşmeler) 

Gevrek, gevrek gülüyorsun Vekil Bey. Ama 
şayet el birliği yapar da, Meclisin hassasiyetine 
uygun bir şekilde bu kanunun çıkmasına hizmet 
edersen, ceza ile geri aldıramadığmız (Nedim 
ökmen hiyanetnamesi) sözünü ben şerefle geri 
alacağım. Yalnız; yine de Nedim ökmen'in be
ceriksizliği eseri derim, bu kadar olsun söyle
rim; bu da bir .mebusun hakkıdır, kanaatidir. 

Şimdi; müsaade edin arkaadşlar, 16 ncı mad
de ile 39 ncu maddenin son fıkrasını birleştiril
mek üzere komisyona iade edelim. Bunu rica 
ediyorum. Bugün vakit geçtiği halde bir mad
de bile geçemedik. Baltalık sahipleri bir lokma 
etmek istiyorlar verin de size minnettar olsunlar. 

RElS — Mecdet Alkin. 
MECDET ALKÎN (Kütahya) — Muhterem 

arkadaşlarım, benden evvel konuşan arkadaş
ların temas etmedikleri bir nokta üzerinde dur
mak istiyorum. 

Bu 15 nci maddenin (C) fıkrasının sonunda 
ormanların göl ve derelerinde avlanmayı yasak 
eden bir hüküm vardır. Bendeniz bundan ba
lık avlamayı anlıyorum. Halbuki ormanları
mızın kenarlarında öyle göller vardır ki, içinde 
çok kıymetli balıklar yetişir. Mersin oalığı, 
ala balık, yılan balığı gibi. Bu balıklar Al
manya'da fevkalâde makbul ve herkesin rağbe
tine mazhardır. Vatandaşlarımızı bu göllerimiz-
deki tabii servet kaynaklarından faydalanmak
tan menetmek, Millî ekonomimizin gelişmesi 
bakımından katiyen doğru olamaz. 

Şimdi, mevzuatımızın çerçevesine • girmiş 
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olan alet ve vasıtalarla avlanacak olan va
tandaşları bu Millî servet kaynaklarından 
mahrum etmek her halde doğru değildir. Onun 

r için bendeniz bu (C) fıkrasındaki bu hükmün 
kaldırılmasını arz ve teklif ediyorum. 

(C) fıkrasının diğer kısımları da sakattır. 
Çünkü medeni memleketlerdeki ormanlarda or
man mahsûllerinden vatandaşlar pekâlâ istifa
de edebilmektedirler. Onların orman artıkların
dan, bilhassa ihraç maddelerimiz meyanma gir
miş bulunan kitre gibi maddelerden faydalan
malarını menetmek her halde Millî ekonomimiz 
bakımından doğru olmıyacaktır kanaatindeyim. 

Teklifimin kabulünü arz ve rica ederim. 
HAMDI ŞARLAN (Ordu) — Beyanatta bu-

lunan arkadaşlarımızın hemen hepsi veya ek
seriyeti azîmesi maddenin aleyhinde mütalâada 
bulundular, iyi beyanda bulunan Geçici Komis
yon Başkanı Ferit Ecer arkadaşım ile Hadi Bey 
arkadaşımız komisyon teklifinin lehinde fikir 
dermeyan ettiler. 

Şimdi ben de sadece şahsıma ait kanaatleri 
I arz edeceğim. Bu madde uzun boylu bir tetki

kin neticesi olarak böyle fıkra fıkra tesbit edil
miştir. Maddede çok yasaklar var ama muta-
addit fıkralariyle alâkalı. Bundan sonra oku
yacağımız, göreceğimiz maddelerde birçok de
ğişik hükümlere rastlıyacaksımz. Meselâ birin
ci fıkradaki yasak, o kadar katidir ki, muhalif 
harekette bulunanlar, orman mühendisi dahi 
olsa, ceza görürler. 

Binaenaleyh, muhterem arkadaşımız Hadi 
Beyefendinin teklifleri veçhile falan maddeye 
bir fıkra ilâvesiyle ve [orman idaresinin izin 
ve müsaadesiyle] diyerek mevcut ihtiyaçları ve 

I müşkülleri halletmenin imkânsızlığı muhakkak
tır. Bu kanaatlerin tatbikma saha yoktur. Her 

I fıkra üzerine' ayrı ayrı hükümler terettübede-
I çektir. Meselâ, hiçbir zaman orman mühendisi, 
I maddenin birinci fıkrasında yazılı olan ağacı 
I kesmek için emir veremez, verirse mesul olur. 

işte, cezai hükümlere sıra geldiğinde ayrı ayrı 
I bunlar zikredilecektir. 

Diğer fıkralardaki fiillerin mertebe ve dere-
I cesine göre Orman Umum Müdürlüğü müsaa

de ederse bu yasâklık ortadan kalkmış olacak
tır, bunları bahşederken de bu maddeleri ayrı 
ayn göreceğiz. 

I Şimdi, her oturumda okunan maddeler üze-
I rinde arkadaşların yaptıkları basit tetkiklere 
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dayanan fikir ve mütalâalara muhatap oluyo
ruz. Bu maddelerin ne gibi bir maksat tahtında 
hazırlandığı düşünülmüyor ve mütaakıp mad
delerdeki hükümlerle karşılaştırılmıyor, hattâ 
bâzı arkadaşlar maddeleri karikatürize ediyor
lar, insaf buyurulsun ki, Devlet ve milletin 
üzerinde durduğu en mühim bir dâva mevzuu 
için kudret ve kabiliyetlerinin yettiği nispette 
çalışan arkadaşların mesai ve vicdan kanaat
leri küçümsenemez. Ve bu arada muhtelif ar
kadaşlar tarafından sarfedilen bir kelime de, 
zannederim ki, mânası mülâhaza edilmeden sarf-
ediliyor. «Taassupla hareket ediliyor» deniyor. 
Arkadaşlarımın hafızasına müracaat ederek ve 
dikkatlerine arzederek söyliyeyim. Taassubun 
mânası, cehilde İsrar ve inadetmek demektir. 
Komisyonlarda çalışan arkadaşların fiil ve ha
reket ve kanatleri, mutaassıplılıkla vasıflandı
rılıyor. (Soldan, herkesin fikri sesleri) Bu fikir 
değil, mânasının bilinmesi icabeden ağızdan 
çıkmış sözdür. Eğer taassup kelimesinin mâna
sı başka türlü ise sözümü geri alırım. 

Şimdi ben sorayım : Taassubun mânası be
nim anlattığım gibi olduktan sonra ben cevap 
vermeye haklı değilim de, sizin bu şekilde mu
kabele etmeniz mi haklı olacaktır? 

REÎS — Devam buyurun Hamdi Bey. 
HAMDİ ŞARLAN (Devamla) — Şimdi ar

kadaşlar, şahsan bendeniz orman tasarısı ola
rak hazırlanan bu şekle de razı değilim. Bu ka
naati vicdaniyemden doğan bir duygudur. Bu 
kanunun daha radikal esaslara dayanmış olma
sı lâzımgelirdi, kanaatindeyim. Kanaatim, bu
dur, mutaassıp değilim, mütecellidim, samimî 
fikir ve kanaatim budur. Bunu arz etmek im
kânı olduğu zaman arz ederim. Fakat şimdi 
tek bir madde üzerinde konuşuyoruz, bütün ka
naat ve fikirlerimizi bu madde üzerine hasr ve 
teksif etmeye ve o zaviyeden konuşmaya mec
buruz. 

Arkadaşlar, memleektimizde hakikaten va
tandaşların sızlandığı bir orman mevzuu var
dır ve biz hep vatandaşlarım i zdan aldığımız il
ham üzerine kanaatlerimize veçhe ve-iyoruz, 
vatandaşın şu hakkı vardır, v a t a n d ı m 5u iti
yadı vardır, şu geçimsizliği vardır, eliyoruz. 

Evet, ben de orman mıntakasmda yaşıyan 
bira rkadaşmızım. Bazan insan hemşerilerinin 
tesiri altında, fazla baskısı altında kalabilir 
ama insaf edelim, Devletin orman dâvası, o ka-
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dar hayati, ve o kadar üzerinde titizlikle durul
ması lâzımgelen bir dâvadır ki, bugün bizi te
sir altında bırakan vatandaşların yarınki istik
balleri bu dâvanın hakkiyle ve kemaliyle hal 

i edilmesine bağlıdır, tesir altında kalmak bizi 
asıl gayeden mahrum eder. Bugün bizim gö
rüşlerimiz orman dâvası değil, ormanlardan va
tandaşların haklarının temini dâvası oluyor. 
Bütün mütalâalar ormanlardan vatandaşların 
nasıl istifade edecekleri meselesi üzerinde te
merküz ediyor. Gayet basit bir misal, bir arka
daşım pedavra «hartıma» denilen bir dâvayı 
müdafaa ediyor. Ben öyle isterdim ki; bu keli
menin medlulünü değil müdafaa, Mecliste telâf
fuz dahi edilmesin. Arkadaşımın fikirlerine 
hürmet edilir. Telâffuz ediyorlar. Bence telâf
fuzu dahi gayrıcaizdir. Pedavra denilen nesne, 
gözlerimizle gördüğümüz ellerimizle muayene 
ettiğimiz şeylerdir. Koskoca bir ağaç yıkılır, 
kesip içine bakılır; işe yaramazsa başka ağaç 
devrilir. En nihayet işe yarıyan ağaçtan çok 
az nispette ince yaprak gibi hartama alınır 
ve ağaç enkazı çürümeye olduğu yerde bırakı
lır. Bu suretle temin edilen tahtalarla evinin 
üstü örtülür. Bu tahtalar da nihayet üç, beş 
senede çürür gider. Tekrar bunları yeniler. Ha
fif tertip kanuni icraat ve takibat sayesinde 
bugün bizim mmtakada hamdolsun kiremit kul
lanılmaya, başlanmıştır. Vatandaş kiremitle 
evinin üstünü pekâlâ örtebiliyor. Binaenaleyh 
bu hartıma denilen fena itiyadı terketmek im
kânı başlamışken müdafaasını yapmak doru 
mu? Her kesin nizamı âmmeye uymak mecburi
yeti vardır. Devlet, ormandan vatandaşın hak
kını vermiyor diye, iptidai bir itiyadın ifadesi 
olan yalamuk çıkarmak müdafaa edilemiyece-
ği teslim edilmeli verem hastalığına iyi gelir 
diye taze çam fidelerinin tepelerini koparıp 
emenlere müsaade edemeyiz. Rica ederim, bu 
ve buna benzer itiyatları müdafaa edecek mi
yiz ;vatandaşm hakkı diye? 

ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Kim mü
dafaa etmiş? 

HAMDİ ŞARLAN (Devamla) — Bunları 
müdafaa edilmiş sayarım ve ediliyor. 

FERİT ECER (Niğde) — Bu kürsüden edil
di bile. 

HAMDİ ŞARLAN (Devamla) — Arkadaş
lar, bir arkadaşım ağaçların dalı kesilirse ne 
olur, dediler ve müdafaasını yaptılar. 
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MAHMUT ĞÜÇBİLMEZ (Bolu) — Hangi 

dal? Tasrih et. 
HAMDİ ŞARLAN (Devamla) — Bir daim 

kesilmesini ne arkadaşım bilir, ne ben bilirim, 
onu ormancılar bilir. Vatandaş ağacın tepesi
ne kadar kesiyor, üç dal bırakıyor, o şekilde 
kurursa matlup hâsıl oldu, kurumazsa bu se
fer tepesini de keser. Dal kesmesine müsaade 
ettiniz mi kurusunu da keser, yaşını da keser. 
Dalın ne şekilde ve ne zaman kesileceğini ilim 
ve fen tâyin eder. Bunu ormancılar bilir. Ne 
olur, dal kessin diye müsaade edemeyiz. Bugün
kü kafa, bugünkü zihniyet, bugünkü âlem kar
şısında böyle hatalı ve yanlış dileklere müsaa
de edilemez. 

Sonra arkadaşlar, kış çok oldu, ormandan 
hayvanlar istifade etsin diye ifade ediliyor. Na
sıl istifade etsinler? Bunu da dinledik. Bilirsi
niz keçi gayet seri yürüyen bir hayvandır, sa
atte bilmem ne kadar kilometre mesafe kat 
eder. Ormanın içinde gıdasını temin ederken 
tahribatı da çok mühimdir. Çoban anlarsa ki, 
hayvanları karnını doyuramıyor, o zaman bü
yük ağaçlardan birisini kesmeye bulaşır. Ağaç 
kesilirken hâsıl ettiği sedaya alışkın olan keçi
ler bulundukları yerden koşarak yıkılan ağa
cın başına toplanır ve dallarındaki yaprakları 
yerler, işte ağaçlardan istifadenin mânası bu
dur. Encümen arkadaşları ve ormancılarla or
manlarda bunları birer birer tetkik etmeye mu
vaffak olduk, ağaçları kesip samanlık yapmak 
üzere taşıyan kaçakçılara bizzat rasladık. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, ben maddenin 
kelimelerini birer birer tahlile girmiyeceğim. 
Bunlar en nihayet orman tekniği, bilgisi ve 
mevzuatı içinde yer alması lâzımgelen ve son
radan mütenazır ve mütekabil maddeleri tâyin 
edilmek suretiyle bağlanmış, tedvin edilmiş şey
lerdir. Salep, ormanda çıkan bir şeydir ve 
bunun çıkarılması için istizan şekli mevzuuba-
his oluyor. Ormancı salebi ne yapacak? El
bette vatandaşlara verecek. Devletin malı oldu
ğu için usulü dairesinde verecek. 

Demin arkadaşım ifade etti; orman kimin
dir, orman nedir? Orman, âmmenin malıdır. 
Ormana herkes cüzü şayi olarak sahiptir. Bir, 
Devlet malıdır. Ondan bugün fiilen istifade 
'edenlerle etmiyenlerin müsavi hakları vardır. 
Binaenaleyh, Devlet namına ormanı muhafaza 
altına almak vazifesiyle mükellef olan bir idare 
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teessüs edince, o idare elbette ki ormanların hu
dudunu çizecek ve ormanı her türlü tahribattan 

j koruyacaktır. Niçin müsaadesiz ormana girene 
| ağaç kesme çıkarana ceza veriyoruz? Çünkü, 

müsaadesi yoktur, ormanı tahrip tehlikesi var-
, dır. Ormanın içine niçin hayvan sokmuyoruz? 

Çünkü hayvan ormanı tahribeder. Ormanı İra 
j idare muhafaza edecektir. 

Arkadaşlar; orman mevzuunda dünyada en 
geri kalmış bir milletiz. Onun için, dâvanın 
ciddiyetiyle mütenasip bir istikamet takibet-
m'eliyiz. Orman mevzuunda müsamahayı kabul 
etmek, ciddiyeti ele almamaktan başka bir şey 
olmaz. Arz ettiğim gibi (Orman Kanunu) olmaz, 
(Ormanlardan vatandaşların istifade kanunu) 
olur. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — 4785 nu
maralı kanun... 

REÎS — Kesmeyin. 
IIAMDÎ ŞARLAN (Devamla) — Bir noktayı 

arz edeceğim arkadaşlarım: Türk ormanlarının 
iktisadi durumu tesbit edilmiş midir? Hayır ar
kadaşlar! Eğer bundan 'evvel ormanlardan şu 
veya bu şekilde birtakım menfaatler temin edil
mişse emin olun bu, ormanın aleyhinde olmuş
tur. Nasıl ki, vatandaş menfaati için yakar, 
kırar, keserse, Devlet de para gelsin diye katı-
yat yapmış, ormanların mahvına sebep olmuş
tur. Ormanlarımızın iktisadi durumda olup ol
madığının ifadesi ormancılara ve iktisatçılara ait
tir ama türk ormanları bu kanunla her şeyden 
evvel sadece çevrilecek, muhafaza edilecektir. 
Dokunulmadan muhafaza edilecektir. Bu suret
le Türk ormanları kurulacaktır. 

Arkadaşlar, topraklarımızın karakteri dünya 
devletlerine nazaran şöyledir: Bu memlekette 
orman yetiştirmek çok güçmüş. İklim şartları 
sebebiyle dikmek suretiyle yetiştirmek çok müş-
külmüş. Makilikleri, fi n dalı klan, ormanları mu
hafaza ederseniz memleketin istikbali kurtulur, 
yoksa istikbal iyiye doğru gitmez. Bu hususta 
çok heyeranlı ve mütecellidane konuştumsa, be
ni mazur görün. Bu hususta heyecanlı konuş
mam taassuptan değildir. Bu dâvaya inandı
ğımdan dolayıdır. Yoksa Orman İdaresinin ve
kili müsahharı değilim. Bir arkadaşım bana ko
misyon mesaisi esnasında, keçilerin aleyhinde 
çok bulunmamaklığımı teklif etti, halbuki ben 
de dünya milletleri gibi orman dâvasında keçi-

I lere düşmanım. Hattâ lâtife olsun diye bu mem-
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lekette keçilerin Bolşevik, komünist ve devele
rin de mürteci olduğunu da- söyledim, fakat yi
ne inandıramadıım vesselam. (Gülüşmeler). .İk
tisadi durumu olmıyan, yani istihsal için ha
zırlanmamış, Avrupa ormanları- gibi tasnif edil
memiş ve senede şu kadar milyon gelir sağlıya-n 
ormanlardır diye hesahı yapılmamış olan hu-
günkü ormanlarıımızım etrafını çevirebiliyor ve 
içine hiç kimseyi sokmıya'biliyorsak işte o za
man Devletin, halkın ve memleketin istikbali
ni temin edebilirsiniz. Bizim .müdafaamız, hal
ikım haklı olan ve geçim bakımından ıstırabını 
tevlit eden noktaları hiçe saymak değildir. Böy
le bir şey tasavvur edebilir misiniz arkadaşlar? 
Bugünkü müdafaalar hu memlekette yaşıyan ve 
yarın yaşıyacak olanlarım selâmet ve saadetine 
yarıyan, Devletin hu çok hayati ve eheminiyetli 
orman dâvasının kökünden hailTini temin etmek 
içindir. Yoksa arkadaşlar, hepiniz hilirsiniz ki 
orman köylüleri, yüksekte yaşıyan orm-an köy
lüleri en fakir .köylülerdir. Arkadaşlar, bugün 
alışkın oldukları müsaadeyi olduğu (gibi kendi
lerine bahsetseniz, yarın yine fakirdirler. - Çün
kü talihin tesadüfü olarak onlar hu haile düş
müştür. Orman otaı hayvanı beslemeamiş, yani 
gölge altımda yetişen orman otu hayvanı bes
lemez, açık yerde, güneş altımda yetişen ot 
hayvanı 'beslenmiş. Bugün ormana sığınmış köy
lüler en fakir köylülerimizdir. Şimdi ormandan 
verilen haklarım hepsini verseniz yine müreffeh 
•ol'mıyacaktır. Orman mevzuu ile iskân mev-
zmınun atbaşı beraber gitmesi sehehi bundan
dır. Onun için dedik ki, Devlet bir iskân pro
vası yapsın, birkaç milyon lira versin.. Sunun
la yapacağı şudur : Zavallı orman köyleri ara
sından 3 - 5 köyü alsın, iskân edebileceği yere 
götürsün. Oradaki hayatımdan.daha çok -mesut 
hir hayatı ona temin etsin. Diğer köylüler de 
onların vaziyetimi görsün, . anlasın. Yavaş ya
vaş bu şekilde memleket orman iskân mevzu
unda bir hamle yapsın. Çünkü iskân mevzuu 
ormandan daha çetrefil bir dâva olduğuna gö
re, hiç olmazsa ormanda yaşıyan bir kısım va
tandaşların bu suretle terfih edilmesi çaresinin 
düşünülmesi kanaati bizde hâsıl oldu. Omun 
için iskân mevzuundaki hükmü tasarıya koy
duk. Fakat Bütçe Komisyonu kaJbul etmedi. 
îşte halk menfaatiyle orman menfaatinin telifi 
için acaba bir yoıl bulunabilir mi endişesiyle 
ortaya attığımız dâva dinlenmedi, nerede kal-
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di ki bugün orman dâvası olarak elimizde bu
lunan tasarıyı mütalâa ederken hir prensibi 
ihtiva eden maddenin arkadaşların tadil tek
lifleri şeklinde hir neticeye hağknması. ve mü-
taakıp maddeler hükümlerinin alt üst olması
na sehe'biyet verilmek suretiyle ortaya çıkacak 
Orman Kanunundan memleketin ihiç istifade 
edemiyeceğine şüphem yoktur. 

BÜTÇE KOMİSYONU REÎSVEKÎLÎ HA-
Dl HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem arkadaş
lar; bendeniz sadece madde üzerinde komisyo
nunuzun mütalâasını, bilhassa arkadaşlarımın 
muhtelif görüşlerini dinledikten sonra, arzet-
mek istiyorum. Bu madde takdir buyurursunuz 
ki, orman muhafazası istikametinde alınması 
lâzım gelen meriyet tedbirlerini ihtiva eden bir 
maddedir. Bunlar ihtisas komisyonu olan ge
çici komisyon tarafından kabul edilmiş ve Bütçe 
Komisyonu tarafından benimsenerek Yüksek 
Heyetinize sevkedilmiş bulunuyor. 

Bu maddenin maksadı ormanda, maddenin 
a, b, c fıkralarında gösterilen hususların yasak 
olması ve yasak edilmesidir. Maddenin maksadı 
tamamen budur. Fakat bu, ağaç kesmek, av
lanmak, sahlep toplamak, kitre toplamak 
memnudur, demek değildir. Vatandaşların bu 
şeylerden istif adesi menedilmiş değildir, bu de
mek değildir. Madde bütün bunların evvelâ ya
sak olduğunu göstermekte ve bundan sonr.o. ge
len maddelerde ise bu orman mahsullerinden hangi 
şartlarla, ne gibi hususlarda, kimlerin ne tarzda 
istifade edeceği açıkça belirtilmektedir. Tıpkı 
şunun gibidir, silâh taşımak yasaktır diye ka
nun bir madde koyar, fakat altında derki, şu 
şu ahvalde ve şu şartlarla şu kimseler tarafın
dan taşınabilir. 

Şimdi madde böyle olmasın da, hangi ahval
de bu orman mahsullerinden istifade edileceğini 
gösteren hükümler bununla beraber tedvin edil
sin. Bu, bir redaksiyon meselesidir. Geçici 
Komisyon bunu kabul- etmemiş, evvelâ bütün 
bu işlerin yapılması için izin esasını prensip 
olarak kabul etmiş, hepsini yasak telâkki etmiş, 
aşağıdaki maddelerde de, kitreyi kim toplıya-
bilir, bedava mı toplar, para ile mi toplar, 
hangi şartlar altında toplar. Yaş ağacı kim ke
ser, ne gibi şartlar altında keser, bütün bunlar 
aşağıdaki maddelerde tedvin edilmiştir. 

Şimdi Yüksek Heyetiniz, bütün bu hüküm
lerin, bir madde içinde, şu işler şu şartlarla ya-
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pılır diye bir madde içinde tedvini arzu edile- I 
bilir, fakat bu takdirde, bütün aşağıdaki mad
deleri buna göre yeniden ele almak ve bununla 
alâkalı hükümleri, aşağıdaki maddelerden çı
karmak, maddeleri birleştirmek gibi bir işi in
taç eder ki, bu.hakikaten kanunun heyeti umu-
miyesi üzerinde büyük bir operasyon ifade eden 
bir hareket olur. Bu takdirde Bütçe Komisyonu- I 
nun iki ay meşgul olduğu bu kanun üzerinde bu I 
esaslar dairesinde tekrar uğraşması icabeder. 
Bence komisyonumuz buna lüzum olmadığı ka
naatindedir. 

Şimdi, bâzı arkadaşlar, ufak tefek bâzı fikir- 1 
ler ve mütalâalar söylediler. Üzerinde bendeniz 
bir an için, komisyonda görüşülen ve esası kabul I 
edilen bu madde hakikaten bu mânaya geliyor I 
mu diye tereddüt ettim. Dediler ki, iktisadi 
kıymeti olan bu maddelerde vatandaşın istifade
si bertaraf edilemez. Böyle şey yok, asla yok
tur. arkadaşlar. Hattâ o kadar yoktur ki, bu 
salep ve kitre için, meccanen, fark gösterilme
den istiyene izin verilir diye aşağıda hükmümüz 
vardır. Bu maddede, sadece burada inzibatı te
sis ediyor. Yani önüne gelenin, bu maddeleri, 
izinsiz, kimseye sormadan, nereden ve ne zaman 
çıkaracağını Orman İdaresine haber vermeden, 
almamasını temin ediyor. Ama Yüksek Heyeti
niz diyebilir ki, kitreyi veyahut zamkıarabi de
diğimiz maddeyi veyahut salebi, isttiyen vatan
daş ormana gitsin, hiçbir kayda tâbi olmadan 
çıkarabilsin. Bu bir görüştür. Yüksek Heye
tiniz bu yolda bir kanaate sahip olur ve bu yol
da bizlere telkinde bulunursa bunun üzerinde 
görüşür ve maddeyi o şekilde tertebederiz. 

Yalnız arzettiğim gibi, madde üzerindeki ma
ruzatım ki, bu daha ziyade ihtisas komisyonu olan 
geçici komisyonun maddesidir, bir defa tesis 
ediyor, izne tâbi tutuyor, izni de aşağıdaki mad
deler temin ediyor. O halde bütün bu görüşme- I 
lerin muhassalası şudur arkadaşlar: Bu C fık- I 
rasındaki mahsullerin toplanması, istihsal edil
mesi bidayeten izne tâbi olsun mu, olmasın mı? 
Zannediyorum ki, bütün konuşmaların merkezi 
sikleti burda toplanıyor. I 

C fıkrasındaki şu, şu işler yasak değildir, is
tediği gibi toplar, Orman İdaresi buna asla ka
rışmaz, denirse zannediyorum ki, maddenin di I 
ger fıkraları hakkında hiçbir arkadaşımızın mü
talâası yoktur. Yani bunun dışında yapılan gö
rüşmelerin maddenin aslı ile alâkası yoktur. | 
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Yalnız çok kıymetli arkadaşım Hadi Beyin bâzı 
fikirleri vardır, bir takrirle bunları tevdi etti
ler. Meselâ tütün denklerinde, yerine ikame 
edilecek bir madde varsa tahta kullanılmasın. 
Bununla bu maddenin hiçbir alâkası yoktur. 
Maddenin maksadı; ormanda şu şu istihsalin 
yapılması izne tâbi olsun veya olmasmdır. Mak
sat budur. Yerine ikame edilecek bir şey varsa 
sanayide her hangi bir sınai teşebbüste, tahta 
kullanılmasın, şu kullanılmasın» Bunun madde 
ile alâkası yoktur. 

Hulâsa edeyim; bütün görüşmelerin mu
hassalası, C fıkrasının ihtiva ettiği bâzı orman 
mahsulleri için izin esası tatbik edilsin mi edil
mesin mi? Zannederim ki bu mesele halledilirse 
maddenin başkaca üzerinde tereddüdedilecek 
bir noktası kalmaz. 

REİS — Bir sual vardır. Buyurun sorun 
Bedri Bey. 

BEDRİ NEDİM GÖKNİL (İstanbul) — 
Sayın sözcü; maddede, ormandan salep topla
mak istiyen kimseye bilâistista istenildiği ka
dar, istenildiği yerde, verilmesini temin eden 
hükümler vardır buyurdular. 

Zaten bizim endişemiz de bundan başka bir 
şey değildir. Istiyen adama istenildiği kadar, 
istenilen yerden toplamak hakkı bahsedildiğine 
göre izne ne lüzum vardır? 

HADİ HÜSMAN (Devamla) — Sual soran 
kıymetli arkadaşım takdir buyururlar ki; hiç 
şüphesiz bir işin tamamen serfcest olmasiyle 
izinle yapılabilmesi arasında fark vardır. Orman 
idaresi,, hangi sahada, aşağı yukarı her devrede 
ne miktar ve kim tarafından mahsul toplana
bileceğini elbette ki bilecek. Bunlar toplanırken 
ormana zarar verilmemek için kimlerin girece
ğinden Orman idaresinin malûmatı olması lâ
zımdır. Onun îçin tamamen serbest olmasiyle, 
orman idaresinin haberdar olması arasında fark 
vardır 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar, itiraf edeyim ki benim bir ku
surum var, vakitlerinizi fazla almamak için kür
süde acele konuşurum. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Yavaş konuş 
daha iyi, 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — Yavaş 
konuşayım. 

Ferit Eeer arkadaşımız itana târizen vatan-
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dağlar, salep toplayabilmek için izin alsınlar > 
dediler. 

Arkadaşlar, hakikaten ne kadar uzaklaşı
yoruz. Burhanettin Onat arkadaşımı işhadede-
rim, Alanya'ya 120 km. mesafede Gödre orma
nında yalınayak bir kadının salep toplamakta 
olduğunu gördüm. Bu kadın şimdi bu salebi 
taplayabilmek için iki gün uzaktaki yerden I 
müsaade almaya mı gitsin! 

Biz izni vatandaşın ormandan odun kesme
sini önlemek için şart koştuk, buyuruyorlar. 

Biz hukukçular buna (tevehhüme itibar yok
tur) deriz. Her vatandaş mahcur değildir. Uğ
runda fedayi can ettiği vatanının ormanında 
da gezer, eğer orada bir fiili memnu irtikâp eder
se cezasını görür. Misalimde söylediğim o zaval
lı kadın Gödre ormanında, eski yörük köyün
de ne tahribat yapacaktır ki müsaade ile girip 
salep toplasın?. 

Arkadaşlar, tevehhüme o kadar itibar yok
tur ki, eğer ormana giren ve salep kazan kadin 
ormanı ateşe verecek diye korkarsak, bugün va
tandaş tayyareye biniyor ve ormanın üzerinden 
uçuyor, şu halde tayyarenin de yanıp düşmesi ve 
ormanı ateşe vermesi kabildir diye üzerinden 
tayyareyi de uçurmamak lâzımgelir. 

Vatandaş mecbur değildir ve ormana girme- I 
si izne asla mütavakkıf olmamalıdır. j 

Arkadaşlar, ben vakıaları ve hakikatleri konu
şuyorum. 1941 senesinde askerî hâkim" olarak 
Konya'ya alındım, kendi memleketime. Askerî 
adlî hâkimim. Bir gün elime bir dosya geldi. Ken
di doğduğum Taşkent'te bir jandarmanın aley
hine bir takip dosyası. Küçüklükten beri tanıdı
ğım Taşkentli Kasım'la bir jandarmanın müna
zaasına dair bir dosya. Vaziyet şu : Kasım git
miş, bugünkü gibi sıfırın altında on sekiz dere
ce bir soğukta gitmiş şu resmini gösterdiğim ağa
cın alt dallarını kesmiş, onları katırına yüklemiş. I 
Kasabaya girmiş. Bunu gören jandarma koşmuş. 
Kasım bakmış medarı hayatı katın gidecek, ne 
yapmış, dallan tutan ipi kesmiş ve kaçmış. Jan
darma, Kasım aleyhine zabıt varakası tanzim et
miş. Orman kaçakçılığı yapıyor, diye. O halde 
Kasım'm kendisinin hapsi ve hayvanının müsa
deresi lâzımgelir. Kasım'da ben dal kesmedim, 
jandarma haksız yere benim hayvanımı müsade
re ediyor diye mukabil şikâyette bulunuyor, tşte 
o evrak bana geliyor. Ben, askerî adlî hâkimim. 

MM 0 : 1 
Mesuliyeti vicdaniye taşıyorum. Jandarmayı mi 
mahkûm edeyim, Kasım'ı mı?. 

• Jandarma diyor ki, dal orman kaçağıdır. Bu
gün mer'i olan kanunda olduğu gibi şimdi kabul 
edeceğimiz kanunun 112 nci maddesi mucibince 
«Kaçak orman mahsulünü taşıyan hayvanlar ve 
vesaiti nakliye müsadere edilir». Onun içindir ki 
vatandaş kaçamak yoluna gitmiş, hayvanı müsa
dereden kurtarmak için, jandarma aleyhine tas-
nide bulunmuştur. Maalesef kanun doğru değil
dir. Dal kesmekle dünya kopmaz. Şehirlerimizde 
kok kömürünü kapımıza kadar getiriyorlar, sı-
fınn altında 18 derecede köylü dal kesmeyip de 
ne yapacaktır?. (Orman biter sesleri) Orman 
bitmez arkadaşlar. Jandarma hakkında ademi-
takip kararı verdim. Âmiri adliye tasdik ettir
dim. Ertesi günü köylünün hayvanı müsadere 
edildi 

REÎS — Bunların mevzu ile alâkası yoktu** 
efendim. 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — Keı. 
dişi feci akibete uğratılmıştır. Ferit Ecer, çare 
bulunur, dediler. Çaresi gayet basittir: 15 ncd 
maddenin (A) bendine Jd «dallarını (kesmek» 
kaydının başına «ağaca zarar verecek dallar» 
deriz, mesele halledilir. Dal kesmekle ne solur? 
(Orman mahvolur sesleri) Orman mahvolur 
buyuruyorlar. Bu doğru değildir. (Elindeki 
fotoğrafı göstererek) işte bu hâdisenin cereyan 
ettiği Taşkent'te Tafcartöknesi Çamlığının • fo
toğrafı, lütfen tetkik buyurun. Kendi köyü
mün ormanıdır.' Mahmut Güçbilmez arkadaşı
mızın gayet güzel ifade ettiği veçhile, yalnız 
keçilere yapraklarını yedirmeik için değil, ken
di ekmeğini pişirmek için bu çamların her beç 
senede bir dalları kesilir. (Tekrar resmi göste
rerek) Bu çamların minare kadar boyu vardır. 
Türkiye'nin hiçjbir ormanında bulunmıyacak 
kadar yüksekliktedir. İşte fotoğraf, tereddü-
deden arkadaşlar baksınlar, bu şekilde kesmek
le vatandaş ağacı imar eder. Eğer bütün dal
ları, çamın tepesini keserse ağaç kurur. Va
tandaşa iyi işi yapmak ve kötü işleri yapma
mak için hükümler koymalıyız ve en başta dü
şüneceğimiz şey, nihayet vatandaşın hayatıdır. 
Vatandaşın hayatı her halde çam dalından da
ha kıymetlidir. Binaenaleyh teklifimin kabu
lünü rica ederini. 

REİS — Burhanettin Onat. 
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BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Midi- | 

terem arkadaşlar; ıbu maddeyi müzakere eder
ken kıymetli arkadaşlarımın dermeyan buyur
dukları mütalâaları baştan nihayete (kadar dik
katle dinledim ve şu kanaate vardım İki, Ibâzı 
madde Iharicindeki teklifler müstesna, (herke
sin maksudu bir ama rivayet ımuıhteMf. Daha 
ziyade ihtilâf, Mocan arkadaşımızın 'buyurduğu 
g-ilbi, tertip yüzünden olmaktadır. Orman ara
zisi içinde yetişen bâzı ürünlerin toplanması 
keyfiyeti. Bunu 'burada ımenediyor, 39 ncu 
maddede ıbuna müsaade ediyor. (Buna müsaade 
eden hüküm 'bu maddeye alınsaydı daha mı 
iyi idi? Yolksıa 'bu fasılda, 39 ncu maddede zik
redilmesi mi daha muvafıktır? Bu, bir kanun 
tekniğidir ve şimdiye kadar gördüğümüze gö
re, çıkardığımız bu misullû kanunlarda esas 
maddeler ayrı, muafiyetler "ayrı, müeyyideler 
ve cezai kısımlar ayrı olarak mütalâa edilmiş
tir. Bu madde, ormanı korumak mevzuuna 
taallûk eden maddelerin /başında geliyor. Çok 
mühim, Ibirinei derecede elhemmiyeti haiz (bir 
'mevzudur arkadaşlar. Bir arkadaşımızın az 
evvel buyurduğu gibi, çer çop, çalı çırpı in
sandan daha mı kıymetlidir? Hayır arkadaş
lar, îben ormanı korurken, korumak isterken; 
ormanı ıayrı, insanı, vatandaşı ayrı hir mevzu 
hailinde ayırmak yoluna gitmiyorum. Ormanı I 
korurken; vatanı, vatandaşı korumuş oluyorum. 1 

Şimdi itiyatlarımız /böyledir. Lâaleıttayin 
müsaade edilsin, vatajndaş tarla için yer aç
mış, canım dokunmıyalım. Onun da »hakkı ha
yatı var. Oduna ihtiyacı var,' (bırakalım odun 
kessin. Damını yapacak, ağaca ihtiyacı var, 
ona da izin verelim, neticede orman kalmasın. 
Orman kalmayınca başındaki ev, karnını do
yuran 'topraklar kalacak mı? Kalmryaeak. Sel
ler ıgelecek, ne var ne yok alıp götürecek. Ni
hayet (bugün karnını doyuran o tarla bir ka
yalık haline gelecektir. 

(Binaenaleyh. ormanı korurken vatandaşın 
aleyhine değil, daha uzun vâde ile vatandaşın 
lehine hareket etmiş oluyoruz. 
Orman Kanunun heyeti umumiyesi konuşulur
ken de arzettiğim gibi, ormansız vatan, bir 
taş yığını haline gelir. Bu mevzuda ne kadar 
hassasiyetle durursak o kadar yerindedir kanaa
tindeyim. Şimdi arzettiğim gibi, arada büyük 
bir fark yoktur. Salep, kitre, soğan, buna 
kimse müdahale etmeden toplanmasını istiyen 
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kimse yoktur. Ama buna 39 ncu madde müsaade 
veriyor, verilirse ne olur, verilmezse ne olur? 
Arkadaşlar; medeni bir memlekette, kanunla 
idare edilen bir devlette, kundura boyacılığı 
bile bir müsaadeye tâbi olurken, Devletin esaslı 
unsunlarmdan birisini teşkil eden orman mev
zuunda, mühim bir yer tutan bir mevzu üzerinde 
kontrolün ne zararı olur? Ama bir kadın bu
lunduğu yerden 30 saat ötede bulunan Orman 
İdaresinden nasıl izin alır? Hepsi bu kadar uzak 
değildir. İstisnalar misal olarak gösterilemez. 
Pekâlâ gelir, iznini de alır ve bu şekilde Dev
let ne kadar salep istihsal edildiğini, ne kadar 
kitre istihsal edildiğini öğrendiği gibi, ormana 
hangi zamanda kimler girmiştir, bunları bil
mekte de büyük fayda vardır. Sellemehüsselâm 
herkes ormana girsin. Girsin arkadaşlar, ama 
girdiği gibi çıksın, Orada av avlarken, salep 
toplarken ateş yakıyor, yangın çıkarıyor ve or
man tutuşuyor, bir baştan öbür başa kadar mah
voluyor. İnzibata taallûk eden bir hususta ta
assup göstermek doğru olur. 

Heyeti umumiyesi üzerinde" büyük bir ihti
lâf olmadığını ifade ettikten ve cezai müeyyide
lerinden bu esas madde ile birleşip birleşrnemesi 
hususunu kanunşinas arkadaşların bütçe tekniği 
telâkkisine terkettikten sonra, bir iki noktaya 
işaret etmek isterim. Meselâ (A) bendinde, ye
tişmiş ve yetiştirilmiş bir fidanları kesmek, sök
mek, ekim sahalarını bozmak, yaş ağaçları boğ
mak ve' saire.. Kabul ediliyor, fakat bir arka
daşımız çıkıyor diyor ki ; kar vardır, kış vardır, 
hayvanlarının yiyeceği kalmamıştır, dalları kes
sin, hayvanlarına yedirsin... İşte bu olmadı 
arkadaşlar. 

MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Hangi 
dallar beyefendi? 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Han
gi dallar olursa olsun. Bir defa bunlar korun
malıdır, zira orman hayvan yemi değildir, or
man hayvan yemi olamaz. 

Bunu kabul ettiğimiz takdirde, ormanı mu
hafaza için buraya maddede koymaktan vaz geç
mek en akıllıca bir hareket olur. 

Zararsız şekilde ormanı budamak... Hangi 
kıstaslarla? hangi yaş ağaçlar? Kaç metre irti
fadaki ağaçlar zararsız şekilde kesilsin, bunu 
kim tâyin edecek? 

O hayvanı aç kalan vatandaşın takdirine 
mi bırakacağız bunu? 
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Sonra, ormanın hayvan yemi olduğu dün

yanın neresinde görülmüştür arkadaşlar? Or
man hayvan yemi değil, ot hayvan yemidir. 
Bir arkadaşımızın teklifi var. 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Yem ne
batlarından behsediyoruz. 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Mah
mut Bilgin (Gülüşmeler, Güçbilmez sesleri) 
Af buyurun, Mahmut Güçbilmez arkadaşım 
aynen bu teklifi yaptılar. Hayvanları aç kalan 
vatandaş ağaçların alt dallarını istediği gibi 
budayıp hayvanlarına yedirsin dediler. Bir an 
için bunu kabul etsek dahi ağacın alt kısmın
daki dalları kesen adamın, bir buçuk, iki met
re irtifamda genç fidanı kesmiyeceğini kim te
min edebilir? Vatandaşın sırtına yüklemiş ol
duğu dalların hangi büyük ağacın dalı, hangi 
küçük fidanın dalı olduğunu kim tefrik ede
bilir? Bunu prensip itibariyle kabul ettiniz mi 
çorap söküğü gibi gider, arkasını alamazsınız 
arkadaşlar. Bunu kabul etmek, belki bir iki 
vatandaşı memnun eder, ama vatandaşlık ruhu 
incinir, Allah aşkına bunu yapmıyalım. 

Yalnız burada, ormanlarda ve orman için
deki göl ve derelerde avlanmak yasağı da var. 
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Bu, iki şekilde olabilir arkadaşlar. Bu, ya sil 
içinde yaşıyan balık nev'inden avlardır, ya
hut da tuyur cinsinden, yani kuş cinsinden olan 
avlardır. Bunu böyle katî bir hükümle kesip 
atmanın pek doğru olmıyacağı kanaatindeyim. 

Şimdi bu kanun kabul edildiği takdirde 
Aband Gölünde alabalık avlanmıyacak mı ar
kadaşlar? Bu, doğru olmasa gerek. 

Bunu, yine 39 ncu maddenin hükümlerine 
uyarak birtakım kayıt ve şartlarla ve yine mu
hakkak ve mutlak sıkı bir inzibata tâbi tutu
larak bunu büsbütün söküp atmamanın doğru 
olacağı kanaatindeyim. Bu maddeyi olduğu gi
bi kabul etmenin çok yerinde olacağı kanaati
ni taşıyorum. Bunun, içimizden ayırıp, bu işi 
üzerlerine aldıkları için gidip köy köy, orman 
orman dolaşan arkadaşlarımızın hüsnüniyetine 
ve çalışmalarına bir hürmet vazifesi olarak te
lâkki edilmesi lâzımgeldiğini arz ve maddenin 
olduğu gibi kabulünü rica ederim. 

REÎS — Vaktin gecikmesi dolayısiyle 5 Şu
bat Cuma günü toplanmak üzere Birleşime son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 18,00 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

YAZILI SORULAR 

1. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgüler'in, maden imalât sahasının ihdas etti
ği durumun halli hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sorusuna, Adalet Vekili Osman Şevki Çi-
çekdağ, İşletmeler Vekili Sıtkı Yırcalı ve Mali
ye Vekili Hasan Polatkan'ın yazılı cevapları 
(6/1264) 

30 . I I . 1953 
T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ankara 

Yazılı soru; Maliye, işletmeler, 
Adalet bakanlarından : Ma
den imalât sahasının ihdas ettiği 
durumum izalesi hakkında. 

1. Meclise ilk girdiğim günlerde yine aynı 
ımevzuu ele alarak, maden imalât saıhası hak

kındaki 1326 tarihli Devlet Şûrası 'kararı dola
yısiyle vatandaşların gayrlmenkullerine huku-
kan tasarruf edemediklerini, maden' sahası ol-' 
mıyan yerlerin dahi evvelce tanzim edilen ma
den imâlat sahasmı gösteren haritaya alınıma-
sından dolayı binlerce vatandaşın tedirgin ol
duklarını, bunun önlenraıesi için gereken idarî 
ve hukikî ve hattâ teşrii ıtedbirlerinin alınması
nı dinlemiş ve hiç olmazsa, maden imalât saha
sının maden olan araziye hasredilmesini ve al
tında maden kömürü olmıyan arazinin, tasar
rufunu teminen bir .teknik heyet tarafından 
bitte'tkik yeni bir harita tanzim ve tatbikini 
rica etmiş idim. 

2. Sözlü soru mevzuu yapılan bu mahallî 
derdin, halledildiği ve bundan böyle diliyen va
tandaşların tapu alabilecekleri zamanın Devlet 

65 — 
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(Ba'kanı Muammer Alalkant tarafından beyan 
edilmiş ve mesele kapanmıştı. Fakat sonradan 
sabit olmuştur ki Temyiz Mahkemesi, 'tesis et
tiği bir karariyle eski 1326 tarihli kararı mute-
ıber ve bundan 'böyle de tat'brka medar bulmuş 
ve Devlet Bakanını/n iddiası bu suretle tahak
kuk edememiştir. Bu sebeple Zongulldalk ka
dastrosunu yapan heyet de -bu yüzden iş göre
mez bir hale düşmüş ve ne yapacağını bileme
mektedir. Beri tarafta mülk sahibi binlerce va
tandaş ağlaşmakta ve binlerce arazi, altında 
maden 'olmadığı 'halde huku'kî tasarruf dışı kal
mış 'bulunmaktadır.. 

3. Bu memleket meselesinin halli için ne 
düşünülmektedir ? 

işbu yazılı soruma adı geçen sayın bakanla
rın yazılı olara'k cevap vermelerini ve gereken 
işlemin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyacıgiller 

T. C. 
Adalet Vekâleti 

Hu. İş. U. Müdürlüğü 
Sayı : 

Özel : 18644 

Özü : Maden imalât sahasının 
illıdas ettiği durumun halli için 
ne düşıünülmdkte loldıığu hak-
ıkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğin*.-
Umumi Kâtip Kanunlar Müdürlüğü ifade

siyle alman 3 . XII . 1953 gün ve 5948 -13637 
sayılı yazıları cevabıdır. 

Sayın Zonguldak Bebusiı Abdürrahman Bo
yacıgiller, Yüksek Reisliğinize takdim edip Ve
kâletimize havale buyurulan 30 . XI . 19Ö3 ta
rihli yazılı soru önergesinde; Meclise ilk gir
diği günlerde maden imalât sahası hakkındaki 
1326 tarihli Devlet Şûrası kararı dolayısiyle va
tandaşların gayrimenkullerine hukukan tasar 
ruf edemediklerini, maden sahası olmıyan yerle
rin dahi evvelce tanzim edilen maden imalât 
sahasını gösteren haritaya alınmasından dolayı 
binlerce vatandaşın tedirgin olduklarını, bu
nun önlenmesi için gereken idari ve hukuki ve 
hattâ teşriî tedbirlerin alınmasını dilemiş ve 
hiç olmazsa ,maden imalât sahasının maçken olan 
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araziye hasredilmesini ve altında maden kömü
rü olmıyan arazinin, tasarrufunu teminen bir 
teknik heyet tarafından bittetkik yeni bir ha
rita tanzim ve tatbikini rica etmiş olduğunu 
sözlü soru mevzuu yapılan bu mahallî derdin 
ıhall'edildiğinin ve bundan böyle diliyen vatan
daşların tapu alabileceklerinin zamanın Devlet 
Vekili Muammer Alakant tarafından beyan ve 
meselenin bu suretle kapanmış bulunduğunu, 
fakat sonradan Temyiz Mahkemesi, tesis ettiği 
bir karariyle eski 1326 tarihli kararı muteber 
ve bundan böyle de tatbike medar bulmuş ve 
bu suretle Devlet Vekilinin iddiasının tahak
kuk edemediğini, bu sebeple Zonguldak Kadas
trosunu yapan heyetin de bu yüzden iş göre
mez bir hale düştüğünü ve binlerce arazi, al
tında maden olmadığı halde hukuki tasarruf 
dışı kalmış bulunduğunu tebarüz ettirerek bu 
meselenin halli için ne düşünüldüğünün yazılı 
olarak açıklanmasını istemiştir. 

Temyiz Mahkemesi Tevhidi İçtihat Heyeti 
Umumiyesinin 10 . VI . 1953 tarih ve E. 6, 
K. .5 sayılı kararında aynen (17 Ocak 1326 ta
rihli tezkerei sâmiyeye tebaan Ereğli Kömür Ma
deni Havzası tesbit edilmiş ve haritası tanzim 
olunmuş bulunmaktadır. İhtilâf konusu dâva
lar bu haritaya dâhil gayrimenkuller hakkın
dadır. Tezkerenin mütalâasından anlaşılacağı 
üzere imar ve ihya yoliyle ve bedeli misli mu
kabilinde fertler adına tapuya bağlanagelen ve
ya hakkı karar yolu ile iktisabedilebilen. gayri
menkulun o yolda tasarrufu ve tapuya raptı 
menedilmiştir. O tarihe kadar istihsal edilmiş 
olan tapuların hükmü mahfuz tutulduğu gibi 
yine o tarihe kadar imar ve ihya ve hakkı ka
rar yoliyle iktisabedilmiş olan haklar dahi mah
fuz tutulmuş ancak bu gibi hallerde tapu ve
rilirken arazinin altındaki madene tasarruf id
diasına mâni olacak şekilde tapuya şerh veril
mesi usulü ihdas olunmuştur. İşbu tezkerenin 
halen mer'i ve muteber olup olmadığını tesbit 
için tezkerenin haritaya dâhil gayrimenkulleritı 
hukuki durumu üzerine yaptığı tesiri ve tez
kerenin hukuki mahiyetini belirtmek icabeder. 
İşbu tezkere, o tarihte mer'i hükümlere göre 
arazii mirîye ve arazii meva'ttan sayılan veya 
imar ve ihya ve hakkı kararla iktisap bakımın
dan aynı hükme tâbi araziyi derpiş etmiş bu
lunmaktadır. 

Mirî arazinin rekabesi Devlete ait olup tef-
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fiz akdiyle veya hakkı karar yoliyle yalnız ta- I 
sarrufu ve menfaati eşhasa geçebilir. Arazii I 
mevat ise kendisinde intifa kabiliyeti bulun- I 
mıyan ve Devletin hükümranlığı altında bulu- I 
nan yerler olup tasarruf ve menfaati ihya yo
liyle ve idarenin karariyle şahıslar tarafından I 
iktisabolunabilir. Arazinin altındaki maden ise I 
esas itibariyle Devlete ait olup ferde yalnız I 
imal hakkı teffiz olunabilir. Maden işletilmesi I 
Devletin âmme hizmetinden sayılmış ve mahsus I 
mevzuat ile bu cihet açıkça belirtilmiş bulun- I 
•mak'tadır. Tezkerei sâmiye o tarihe kadar tasar- I 
rufu ve menfaati şahıslar tarafından henüz ik- I 
tisabedilmemiş olan diğer bir ifade ile rekabesi I 
ve tasarrufu Devlete ait bulunan veya Devle- I 
tin hükümranlığı altında olan gayrimenkuller- I 
den bir kısmını bir âmme hizmeti sayılan ma- I 
den işletme işine bağlamak suretiyle ve idari I 
bir tasarrufla âmme emlâki meyamna almış bu- I 
banmaktadır. Şu suretle o tarihe kadar hususi I 
hukuk nehci içinde mütalâa edilmekte olan bir I 
kısım gayrimenkul âmme hizmetine bağlanarak I 
ve fertlerin hususi hukuk hükümleri dairesin
de iktisabı menolunarak âmme emlâki sayılmış
tır. 

Şu halde işbu tezkere gayrimenkulun ma
hiyetini tebdil eden bu hususi hukuk sahasın
dan çıkarıp âmme hukuku sahasına sokan ida
ri bir tasarruftan ibaret bulunmaktadır. 

Tezkerede bahsi geçen mercilerin o yolda 
karar ittihazına salahiyetli bulundukları ise 
âsinakâr bir keyfiyettir. Salahiyetli idari mer
ciler tarafından âmme emlâki meyamna alman 
gayrimenkuller hususi hukuk hükümleri daire
since iktisabolunmazlar. îdari bir kararla veya 
mahsus bir kanun ile işbu gayrimenkuller âm
me emlâki meyanmdan çıkarılmadıkça Medeni 
Kanunun 639 ncu maddesinde yazılı sebepler
den ötürü iktisabolunamıyacakları gibi Medeni 
Kanun ve Tapu Kanunu muvacehesinde Tezke
rei Sâmive hükmünün hukuki değeri kalmadı
ğı da iddia edilemez. 

Bu sebeplerden dolayı; 1326 tarihli Tezke
rei Sâmiye hükmünün halen mer'i ve muteber 
olması ve tezkerenin derpiş ettiği gayrimenkul-
lere taallûk eden dâvalarda nazarı itibara alın
ması lâzım gelir.) denilmektedir. 

Mezkûr tevhidi içtihat kararı muvacehesin
de bu kabil arazinin zilyedlikle iktisabına im
kân yoktur. îşbu gayrimenkuller idari bir ka-

1954 O : 1 
rarla veya mahsus bir kanunla âmme emlâki 
meyanmdan çıkarılmadıkça Medeni Kanun ve 
Tapulama Kanunu hükümlerine tevfikan zil-
yedlerin namlarına tapu siciline tescil oluna
mazlar. Ancak iktisadi, malî ve teknik bakım
lardan Tezkerei Sâmiye hükümlerinin meri
yetten kaldırılmasının uygun olup olmıyacağı 
hususlarının tetkiki gerekir. 

Bu cihetler Maliye ve işletmeler vekâletle
rini ilgilendirdiğinden*bu bapta mütalâa serdi-
ne lüzum görülmemiştir. 

Keyfiyet üstün saygı ile arz olunur. 
Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

T. C. 
İşletmeler Vekâleti 7 . 1 . 1954 

Hukuk Müşavirliği 
özel : 5/10 

özü : Zonguldak Mebu
su Abdürrahman Boya-
cıgiller'in yazılı sorusu 
hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

3 . 12 . 1953 tarihli ve 5948-13637/6-1264 sa
yılı yazıları cevabıdır : 

Ereğli Kömür havzası içinde bulunup 1326 
tarihli kararla âmme emlâki meyamna ithal edi
len arazi hakkında Zonguldak Mebusu Abdür
rahman Boyacıgiller tarafından verilen ve ta
rih ve numarası yukarda kayıtlı bulunan yazıla
rına "ekli yazılı soru cevabı ilişikte takdim kılın
mıştır. 

Keyfiyeti derin saygılarımla arz ederim. 
İşletmeler Vekili 

N. ökmen 

Ereğli Kömür havzası içinde bulunup 17 
Ocak 1326 tarihli Tezkerei Sâmiye ile hususi hu
kuk hükümleri dairesinde iktisabı menolunarak 
âmme emlâki meyamna ithal edilen arazi hak
kında Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boya
cıgiller tarafından verilen 3 maddelik yazılı so
ru önergesi hakkında tşletm'eler Vekâletinin 
cevabı : 

17 Ocak 1326 tarihli Tezkerei Sâmiye üzerine 
tâyin edilen Ereğli Kömür havzası hudutlarının 
tadili gerekip gerekmiyeceği m'evzuu üzerinde-
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ki çalışmalar, tarafınızdan verilen ilk sözlü so
ru önergesinden çok daha evvel başlanmış ve 
bu maksatla kurulan teknik komisyona vekâle
timizden de ilgili uzmanlar iştirak 'ettirilmiştir. 

Bu kere 15 . 10 . 1940 tarihli ve 2/14547 ,sa* 
yılı kararname ile Ereğli kömürleri İşletme Mü
essesesi uhdesine verilmiş olan taşkömürü hav
zası hudutları 3 . 12 . 1953 tarihli ve 4/1922 sa
yılı kararname ile tesbit edilmiş ve Ekonomi 
ve Ticaret Vekâletince de mahalline gerekli 
tebligat yapılmıştır. 

T. C. 
Maliye Vekâleti 3 . I I . 1954 

Millî Emlâk Gr. Müdürlüğü 
Şube 1. Müdürlüğü 

Sayı : 3314 - 915/1961 

özü : Zonguldak kömür 
havzası hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Umumi Kâtip Kanunlar Müdürlüğü ifade

siyle alınan 3 . XII . 1953 gün ve 6/1264 -
5948/13637 sayılı yazıları cevabıdır. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller tarafından yüksek Reisliğinize takdim 
edilip Vekâletimize havale buyurulan 30 . XI . 
1953 tarihli yazılı soru tetkik edildi. 

önergede, muteberiyeti Temyiz Mahkemesinin 
son TevMdi îetihat Kararı ile teyidedilmiş bulu
nan 1326 tarihli Devlet Şûrası kararı gereğince 
tersim olunan harita hudutlarına, altında kömür 
madeni olmıyan sahaların da ithal edilmiş oldu
ğuna işaretle, ezcümle, maden imalât sahasındaki 
durumun iza^si ve bu meselenin halli için ne 
düşünüldüğünün yazılı olarak cevaplandırılması 
istenilmektedir. 

1326 tarihli Şûrayı Devlet kararı ve bunu 
teyideden iradenin hüküm ve şümulüne dâhil bu
lunan maden havzasının, ihya ve hakkı kararla 
iktisabı menedilmiş bulunduğu halde, bu saha
da, Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan 
arazi üzerine muhteif tarih1 erde şahısla^ tarafın
dan izinsiz ve gecekondu mahiyetinde binaların 
yapıldığı ve bâzı kimselerin de binalarının bu
lunduğu yerin etrafını ağaçlandırarak aynı za
manda civarlarını da imar ve ihya ettikleri gö
rülmesi üzerine, bu gibi muhdesatm kal 'i husu
sunda teşebbüse geçilmesi, Havza İsletme İdare
since defterdarlıktan istenilmiş olduğupndan mü-
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I taaddit şahıslar aleyhine 1946 - 1947 Senelerinde 

Hazine avukatlığmca muhdesatm kal'i dâvaları 
açılmış ve bu dâvalarda, umumiyetle şahıslar ta
rafından mütekabil dâva dolayısiyle hakkı kara
ra ve Medeni Kanunun 639 ncu maddesine müs
teniden iktisap ve teseil talepleri ile karşılan
mıştır. 

Iradei Seniye ile bir âmme hizmetine tahsis 
edilmiş bulunan mezkûr gayrimenkullerin tesci
li hakkındaki talepler mahkemelerce tervicedil-
memiş ise de, verilen kararlarda da muhdesatm 
kal'i şeklinde olmamış, muhdesat bedelinin 
Hazinece mal sahiplerine ödenecek muhdesa
tm temellükünü tazammun etmiştir. Ancak 
izinsiz inşaatın mühim bir miktara balio- oldu
ğu ve ödenecek muhdesat bedellerinin Hazine
ye mühim miktarda bir masrafın tahmilini ica-
bettireceği, buna mukabil, temellük olunan 
muhdesatm kaimen satışından elde edilecek va
ridatın hiç. mesabesinde olacağı ve avnı zaman
da da bu tarzı muamelenin gecekondu inşasını, 
önlivemiveceği, bilâkis bu işi kârlı görecek kim
selerin de mütemadiyen gecekondu inşasında 
bulunaT'ak bunların yüksek bedellerle Hazinece 
temellükünü temine çalışacakları, bu vazlvet 
lmro^mda. meselenin esasından hal ve întaema 
değin, muhdesatm kal 'i iein dâvalar açılmaması. 
acılan dâvaların takir) olunmaması, ilâmların 
m â.71 cmetme Edilmemesi ve ancak muhdesat 
şahinlerine i s penilerin deki verlerin mı'masm bir 
bedelle kiralanması, bu sekli kabul etmivenler 
ohırsa, bunlara ait muhdesatm kal'ine tevessül 
olunması muvafık görülerek bu husus Zongul
dak Valiliğine 27 . XII . 1949 tarihinde 18685 
sayılı yazı ile tebliğ edilmiştir. 

Diğer taraftan, arazinin fiilî durumu hu
kuki evsafı ile gayrikabili telif Hbâr vaziyet ik-
sabettifTİnden ve muvakkat mahiyette alman bu 
tedbirler ilerde tahaddüs edecek halleri karşı-
lıyamıyacağmdan, muhdesatm bulunduğu sa-
hanm veya münasip görülecek yerlerin 3867 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi mucibince işlet
me idaresince satmalmarak Maadin Nizamna
mesi hükümlerine müsteniden lüzumlu tedbir
lerin alınması, meskensiz vatandaşlar için mes
ken inşasına elverişli sahanın tesbit ve tahdidi 
ile mahallî belediyeye devri, Kömür Havzası 
dâhilinde hususi şahıslara mülkiyet hakkı ta
nınmasını tazammun eden 1326 tarihli Devlet 
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Şûrası Kararının bu günkü duruma göre tâdili 
veyahut vaziyeti ıslah edici bir kanunun ted
vin, edilmesi hususlarının temini İşletmeler Ve
kâletine bildirilmiş bulunmaktadır. 

1326 tarihli Şûrayi Devlet Karariyle irade
nin tebliğine dair olan 132*6 tarih ve 289 sayılı 
Tezkerei Sâmiyenin Medeni Kanun ve Tapu 
Kanunu muvacehesinde muteber olduğunu be
lirten Temyiz Mahkemesi Tevhidi içtihat Heye
ti Umumiyesinin 10.VI. 1953 tarih ve E 6 K. 5 sa
yılı kararında da, ezcümle, Ereğli Kömür Havzası 
Maden işletmesi sahası, Devletin âmme hizmeti 
dâhilinde olmadığından idari bir karar ile 
veya mahsus bir kanun, ile işbu gayrimenkuller 
âmme emlâki meyanmdan çıkarılmadıkça bun
ların hususi hukuk kaidelerine tebaan iktisa-
bedilmelerinin mümkün ve mevzuubahis ola-
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mıyacağı teyidedilmiştir. 

Bu vaziyet karşısında hususi tasarruf dı
şında bırakılan Kömür Havzasının, bugünkü 
şartlara göre durumunun tâyin ve tesbit edil
mesi icabetmektedir. 

Bu cihetin tetkikiyle Havzai Fahmiye hu
dutları içerisindeki gayrimenkullerin bir kıs
mının hususi mülkiyet mevzuuna bırakılmasın
da işletmeler bakımından âtiyen teknik ve idari 
bir mahzur bulunup bulunmadığının tâyin ve 
takdiri hususu işletmeler Vekâletini ilgilen
dirdiğinden müşarünileyh Vekâletçe alınacak 
kararlara intizaren' Vekâletimizce yukarda arz 
edilen tarzı muameleden, /başka yapılacak işlem 
olmadığını saygılarımla arz ederim. 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 
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