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1. — SABIK ZABIT HÜLASASI 

Orman Kanunu lâyihasınm maddelerinin 
müzakeresine devam olundu. 

23 . VIII . 1956 Perşembe günü saat onda 
toplanılmak üzere İnikada nihayet Verildi. 

Reisvekili. . Kâtip 
Bursa Mebusu Zonguldak Mebusu 

A. Erozan * - E, Sayar 
Kâtip 

Kayseri Mebusu 
ö. Mart 

r 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyiha 
1. — Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve 

teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna ek 4644 
sayılı Kanuna-bağlı 3 sayılı cetvelin Ziraat Ve
kâleti kısmında değişiklik yapılmasına dair ka-

1, —- Orman kanunu lâyihası ve Ziraat En
cümeni ile Muvakkat Encümen mazbatalan 
(1/181) 

REÎS — Müzakeresine devam ediyoruz : 
Geçen İnikatta 7 ve 9 ncu maddeler hakkın

daki müzakerelerin kifayetine dair takrir ka

nun lâyihası (1/538) (Ziraat ve Bütçe encümen
lerine) 

Mazbata 
2. — Kamulaştırma Kanunu lâyihası ve Mu

vakkat Encümen mazbatası (1/95) (Ruznameye) 

bul edilmişti. Şimdi tadil takrirlerini okutuyo
rum. 

Yüksek Reisliğe 
Orman 'kanunu lâyihasınm 2 inci fasıl 7 nci 

maddedi ve ta'hditle alâkalı diğer maddeleri 
kaldırılarak yerine : 

B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati: 10,10 

REİS—Reisvekili İhsan Baç 
KATİPLER: Edibe Sayar (Zonguldak), Ömer Mart (Kayseri) 

3. - YOKLAMA 
RElS — Yoklama yapacağız, efendim. 

(Kayseri mebuslarına' kadar yoklama yapıldı.) 
REİS — Celseyi açıyorum, efendim. 
Ruzname ile ilgili bir takrir var, okuyoruz 

efendim. 
Yüksek Reisliğe 

Ruznamede bulunan kanun, lâyiha ve teklif

lerinin suallerden önce görüşülmesini teklif ede
rim. 

Tokad 
A. Gürkan 

REİS -r- Takriri reylerinize arz ediyorum, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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Orman tahdit iğleri de tapu (kadastro heyet

lerince ifa edilir, kaydının konulmasını teklif 
ederfe. 

/ Kastamonu 
S. Çağlar 

Bolu 
î. Gülez 

Kastamonu 
N. Batur 
Yozgad 

A. Ünîüsoy 
Kastamonu 
B. Aktaş 
Trafbfcon 

M. R. Tarakçıoğlu 
Seyhan 

S. Tekeîioğlu 
Ağrı 

N. Süaner 
Çorum 

A. Rıza Kılrçkale 
Ankara 
ö. Bilen 
Bingöl 

E. Yıldız 
Konya 

R. Bîrand 
Bolu 

Kastamonu 
'* M j ı ı - ,1_ 

Denfali 
- A. H. Sanear 

Kayseri 
H. Kurmel 

Giresun 
H. Bozbağ 
Erzurum 
S. Baysal 

Van 
M. Görentaş 

Ordu 
B. Saykal 
Zonguldak 
H. Hilftloı 

Bolu 
R. Akşemsettinoğlıı 

Samsun 
Ş. Uluçay 

Rize 
î. Aikçal 
Aydın 

N. îyriboz 
Çankırı 

T. Akman 
Bolu 

S. Çonkar 
Erzurum 
E. Tuncel 

Rize 
M. F. Mete 

Hakikâri 
Ü. Seven 
Giresun 

D. Köymeıi 
Bitfis 

N. Barut 
Ordu 

S. îşbakan 
Yozgad 

D. Akfoel 
Bolu 

L. Oğultürk 
Kastamonu 

Benizli 
M. Karasan 

Kayseri 
ö. Mart 

Kastamonu 
S. Çağlar 
Mardin 

R. K. Timur oğlu 
îzmiı* 

H, Ükereıt 
Manisa 

H. Büke 
Kastamonu 
N. Ş. Nabel 
Zonguldak 

N. Kirîşcioğîu 
Bolu 

M. Dayıoğiu 
Ufak 

Y. Aysal 

Uşak: 
H. Yılmaz 

Samsun 
. E. Anıt 

Seyhan 
M. Akçalı 

İsparta 
T. Tola 
Burdur 

M. Ö2/bey 
^Trabzon 
P. Sanaç 
Edirne 

R Nasuhioğlu 
Aydm 

C. Ülkü 
Mardin 

H. Şabana 
Çoruh 

M. Bumin 
Tokad 

A. Güîikan 
Afyon 

G. Yiğitbaşı 

Konya 
R. Özal 
Antalya 
A. Konu 

Van 
H. Kartal 

Burdur 
H. Çimen 
Yozgad 

M. Ataman 
Muğla 

N. özsan 
Tokad 

H. Bozbeyoğlu 
Aydın 

A. Baki öktem 
Denizli 

A. Rıza Karaca 
Bitik 

S. îuan 
îstanbul 

Z. Köktürk 
İstanbul 
A. Topçu 

REİS — Efendim, en aykırı teklif budur. 
Tahdit ilerinin kadastro heyetlerine verilmesi 
teklif edilmektedir. Takriri beylerinize arz edi
yorum. Nazarı dikkate alanlar... Atayanlar... 
Nazarı dikkate alınmamıştır. 

B. M. M. Başkanlığına 
Şifahen de arz ettiğim gibi Muvakkat En

cümen teklifinin yedinci maddesinde şu tadi
lâtın yapılmasını teklif ederim. 

- 7. Yedinci maddenin altıncı satırındaki 
(Ziraat mühendisi) kelimesinin başına (yük
sek) kelimesinin ve (bir) yerine de (iki) nin 
konması ile maddenin bu kısmının (iki yüksek 
ziraat mühendisi veya teknisiyeni) şeklinde de
ğiştirilmesi, 

Aynı. maddenin dokuzuncu satırındaki (bir) 
yerine (iki) denilerek cümlenin; (köy ihtiyar 
meclislerince aralarında seçilecek ikişer asıl, 
birer yedek azadan) şeklinde tadili. 

Aydm Mebusu 
N. îyriboz 

Yüksek .Reisliğe 
Yedinci maddenin son fıkrasından sonra aşa-
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t : 97 M.İ. 
ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede- t 

rim. 
Bu komisyon ilk önce yalnız ormanın hudut-

lariyle yaylak, kışlak ve otlak gibi hükmi şah
siyetlere ait yerleri tâyin ve tesbit eder. Bu 
şekilde ormanın hududu tesbit edildikten sonra 
ormanla alâkalı bütün gayrimenkullerin kadas
trosu yapılır ve bunun neticesinde, eski tahdit
ler neticesinde mağdur olanların gayrimenkul-
leri yeni sisteme göre orman rejimi haricinde 
kalmışsa malları, kendilerine teslim ve tescil 
edilir. . " 

Antalya Mebusu 
Dr. Burhanettin Onat 

Yüksek Reisliğe 
Tahdit komisyonlarının mürettep adedin ya

rısından bir fazlası ile toplanması halinde zi-
raatçi veya veteriner azadan biri" ile hukukçu 
azanın ve mürettep azaların behemahal bulun
ması hususunun ithali için 9 ncu. maddenin* ilk 
fıkrasının komisyona iadesini arz ve teklif ede
rim. 

Kastamonu Mebusu 
Hilmi Dura 

B. M. M. Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim gibi 7 nçi madde ile bir

leştirilen 9 ncu maddenin ilk satırının aşağıda
ki şekilde tadilinin yüksek tasvibe arzını rica 
ederim. 

Tadilât komisyonları hukukçu, veteriner ve 
ziraatçi azaların iştiraki temin edilmedikçe te- I 
şekkül edemezler. -

Aydın Mebusu 
N. îyriboz 

Reisliğe 
9 ncu maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Giresun Mebusu 
Doğan Eöymen 

Orman tahdit komisyonlarının mürettep 
adedleriyle toplanmaları esastır. Zaruret halin
de bu komisyonlar en az mürettep adedin üçte 
iki ekseriyeti- ile toplanabilirler. Bu takdirde 
dahi komisyonların bünyesini terkibeden her ı 
meslek ve iş grupunun komisyon toplantıların
da mutlaka temsil^ edilmeleri şarttır. Aksi hal
de komisyon toplanamaz. Kararlar; toplantıya 
katılanların ekseriyetiyle alınır* [ 

ime o : ı 
• . • Yüksek Reisliğe 

9 ncu maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu Mebusu 
Hilmi Dura 

9 ncu maddenin ikinci fıkrası : 
Komisyon çalışma sırasında beldelerde bele

diye encümenleri, köylerde ihtiyar meclisleri 
tarafından seçilecek bilir kişilerin bilgisinden de 
faydalanır. 

Bunların tahdit gününde ve yerinde hazır bu
lunmaları halinde komisyon başka bilir kişi se
çer. 

Yüksek Başkanlığa f 

Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı ye
dinci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini Büyük 
Meclisin Yüksek tasvibine arz ederim. 

Antalya Mebusu 
Burhanettin Onat 

Madde 7. — Devlet ormanlarının ve bu or
manların içinde ve bitişiğindeki otlak;, yayla, 
kışlak ve her nevi arazi ile diğer ormanların hu
dutlarının tâyin ve tesbiti - bu kanunun neşrin
den evvel yapılan tahditler neticesinde mağdu
riyete uğradıklarını iddia edenlerin vâki olacak 
talepleri üzerine yeniden tetkika tâbi tutulması 
isteneceklerle beraber - orman tahdit komisyon
ları tarafından yapılır. 

Bu komisyonlar Adliye Vekâleti tarafından 
tâyin edilecek en az beş sene hukuk hâkimliği 
yapmış bir hâkimin reisliğinde Ziraat Vekâle
tince tâyin olunacak bir orman yüksek mühendisi 
ile o bölgenin orman teşkilâtından olup orada en 
az iki sene çalışmış bir orman yüksek mühendisi 
veya orman mühendis muavini, bir ziraat mü
hendisi, bir veteriner, Kadastro Umum Müdür
lüğünce tâyin edilecek bir kadastro mühendis 
veya fen memuru, tahdidin yapıldığı vilâyetin 
valisi tarafından tâyin edilecek bir mülkiye me
muru, tahdit yapılacak yer beldelerde ise bir 
belediye âzası, köy hudutları içinde ise köy ihti
yar heyetinden bir asıl ve bir ye"dek azadan te-
şeKkül eder. Asıl ve yedek azaların isimleri tah
dit komisyonu reisliğine bildirilir. Komisyon 
reisliği emrine lü/.umu halinde teknik memur ve 
kâtip verilebilir. 

Yasak bölgelerdeki ormanların tahdidi sıra-
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1 : 9 7 23. ( 
smda Millî Müdafaa Vekâletinden bir mümessil 
bulundurulabilir. 

Tahdit Komisyonları zaruret halinde hukuk
çu reis, orman mühendisi, kadastrocıı ve bir de 
belediye âzası veya ihtiyar heyetinden birinin 
hazır bulunmaları şartiyle mürettep adedin ya
rısından bir fazlası ile toplanabilir ve mevcudun 
ekseriyetiyle karar verebilir. Reylerde müsavat 
halinde reisin bulunduğu taraf ekseriyeti teşkil 
etmiş addolunur. 

'Komisyon çalışma esnasında beldelerde bele
diye encümenleri, köylerde ihtiyar meclisleri ta-
rafından, seçilecek bilirkişilerin bilgisinden de 
faydalanır. Bunların tahdit gününda ve ye
rinde hazır bulunmamaları halinde komisyon 

* lüzum görürse başka bilirkişi seçebilir. 
REİS — Burhanettin Bey. Takririniz üze

rinde ayrıca bir kısım var. Metne dâhil midir? 
Yoksa not mahiyetinde midir! 

• BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Efen
dim, bendeniz iki takrir verdim. Birincisi kabul 
edilmediği takdirde. İkincisini verdim, metne 
dâhil değildir.-

REİS — En aykırı teklif, Burhanettin Onat'-
m takriridir. Onu tekrar okutup reyinize arz ede
ceğim. 

(Burhanettin Onat'm takriri tekrar okundu.) 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Kü

çük bir izahda bulunmama müsaade eder misi
niz? 

REİS — Kifayeti müzakere kabul edilmiş-
' tir. Takrirleri reye arz edeceğim. Bu takrir ye
di ve dokuzuncu maddeleri birleştirerek bu mad
delerin değiştirilmesini teklif etmektedir. Tak
riri nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Efen
edim, netice taayyün etmedi. Onun için ayağa 
kalkmak suretiyle rey alma muamelesinin sü
ratle yapılması için dikkat buyurmanızı rica 
ederim. Nazarı dikkate almıyanlar ayağa kalk
sın efendim.. Takrir nazarı. dikkate alınmıştır. 
(Alkışlar) Encümen filhal iştir*ak ediyor mu 
efendim ? Encümen iştirak etmediğine göre, her 
iki madde encümene iade edildiği için diğer 
takrirlerin reye konması, encümenden iadesini 
mütaakıp yapılacaktır. 

Sekizinci maddeye geçiyoruz. 

MADDE 8. — Devlet ormanlarının tahdidi 
işlerinin hangi vilâyetlerde yapılacağı Ziraat 
Vekâletince tâyin olunur. Keyfiyet ormanda 

,1956 O : 1 
çalışmaya başlamadan en az bir ay önce Resmî 
Gazetede ve alâkalı vilâyet ve kaza merkezlerin
de mûtat vasıtalarla en az beş gün ara ile iki
şer defa ilân olunur. 

Tahdidine başlanacak Devlet ormanının, ma
hallin orman başmüdürü tarafından tesbit ve 
tanzim edilecek umumi hudut krokisi, ormanda 
çalışmaya başlamadan en az yirmi gün evvel 
ilân edilmek üzere valiliğe verilir. 

Komisyon reisi, tahdide başlama gününü or
man hududuna bitişik gayrimenkul sahipleri
nin veya kanuni mümessillerinin veya vekilleri
nin hazır bulunmalarını, hazır bulunmadıkları 
takdirde, tahdit işinin gıyaplarında devam ede
ceğini bildiren ilân kâğıdını on gün evvel alâ
kalı köy veya beldenin münasip yerine astırır 
ve keyfiyeti bir zabıt ile tevsik eder. 

REİS — Efendim, bu maddeyi encümen ken
disine iade edilen 7 ve 9 ncu maddeler ile alâkalı 
buluyor mu? 

MUVAKKAT KOMİSYON M. M. HÜSE
YİN AGUN (Rize) — Hayır. 

REİS — O halde madde hakkında söz istiyen? 
Burhanettin Onat. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar, bu 8 nci madde, yapılacak tah
dit işinin alâkalılara duyurulması keyfiyetini is
tilzam etmektedir. Bu, tatbikata göre ve yazıldı
ğı veçhile: «Devlet ormanlarının tahdidi işlerinin 
hangi vilâyetlerde yapılacağı Ziraat Vekâletince 
tâyin olunur. Keyfiyet ormanda çalışmaya baş
lamadan en az bir ay önce Resmî Gazetede ve alâ
kalı vilâyet ve kaza merkezlerinde mûtat vasıta
larla en az 5 gün ara ile ikişer defa ilân olunur.» 
dendikten sonra : 

«Tahdidine başlanacak Devlet ormanının, ma
hallin orman başmüdürü tarafından tesbit ve 
tanzim edilecek umumi hudut krokisi, ormanda 
çalışmaya başlamadan en az 20 gün evvel ilân 
edilmek üzere valiliğe verilir.» Diyor ve onraıı 
sonra da: Köyün münasip bir yerine ilân asılır, 
diyor. Yani ne oluyor; akşam üstü işinden dö
nen, yahut Pazar tatili yapan, köylü banyosu
nu, duşunu yapıyor, elbisesini değiştiriyor, gazi
noya geliyor, orada aktüel işleri münakaşa eder
ken asılı olan ilânı görüyor. İnşallah bu çağa da 
erişeceğiz..Ama muhterem arkadaşlar, her ev ara
sındaki mesafenin kilometre olarak saatlere baliğ 
olan yüzlerce ve yüzlerce köy vardır. Bu kâğıdı 
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nereye asarsarsımz da köylü onu nereden okur 
ve nereden haberdar olur? Onun için bu madde
nin sonuna (köy muhtarları bu ilânı alâkalılara 
haber verir.) fıkrasının konulması çok yerinde 
olur kanaatindeyim. Bunun için bir takrir su
nuyorum; kabulünü rica ederim. 

REÎS — Encümen namına Refet Aksoy. 
MUVAK&AT. En. REİSÎ REFET AKSOY . 

(Ordu) — Muhterem arkadaşlar, bu madde ha
zırlanırken, bu maddenin sureti tatbi^nde va
tandaşlara bir kolaylık sağlamak imkânı inceden 
inceye üzerinde durulan bir nokta olmuştur. 
Halen meriyette buluttan 1*321 sayılı bir Kanun 
var. Bu kanun, kanunların ve hükümet evami-
rinin sureti neşir ve ilânı hakkındadır. Bu ka
nun hükmüne göre; neşredilen kanunlar vilâ
yetler vasıtasiyle kaymakam, nahiye müdürleri 
ve muhtarlar tarafımdan halka tamim olunur, 
Malûmu âlileri, muhtarlar, bulundukları yer
lerde, hükümetin mümessilidirler. Muhtarlar, na
hiye müdürü, kaymakam ve validen aldıkları 
tebliği usulen kendi köyü içindeki vatandaşlara 
duyurmak için tebliği asmak suretiyle ilân ve
ya şifahen tebliğ etmek suretiyle bildirmekte
dirler. Bu, öteden beri böyle devam edip gitmek
tedir. İçimizdeki idareci arkadalar bu tatbikatı 
bilirler. Binaenaleyh maddenin metninde arka
daşımızın arzu ettikleri mâna ve mefhum mev
cuttur. Gaye, arkadaşımızın sunmuş olduğu tak
riri tam mânasiyle muhtevi olduğundan yeni
den hüküm ilâvesi zaittir. Lüzumlu olmadığına 
encümenimiz kaanidir. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) —Efen
dim, Refet Aksoy arkadaşımız hükümet tebliğ
lerinin köylülere hasıl bildirildiğinin birtakım 
•esas ve usullere bağlanmış olduğunu ve bunu 
bilen birçok idareci arkadaşlarımızın bulundu
ğunu beyan ettiler. Evet, bunu bileri idareci 
arkadaşlarımız çok, ama, elhamdülillah, bundan 
evvel Orman Kanununun tahdit işlerinin tatbi
katında birçok köylünün arazisinin orman hu
dutları içine girmesine, alâkalıların vaktinde ha
ber alamamasının sebebolduğunu bilen birçok 
arkadaşlarımız da çoktur. Bendeniz bir orman 
bölgesinin mebusu olarak ve bu ihtiyacı hisset
miş olarak bu fıkranın ilâvesine lüzum gördüm. 
Rey ve karar sizlere aittir. i 

İZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşlar, | 
Burhaııettin Onat arkadaşımız gayet esaslı bir j 
hüküm getirmektedirler. i 

1966 C : 1 
Bilhassa Karadeniz şerit bölgesinde köylerin 

ne kadar yayılmış olduğunu hemen bütün arka
daşlarımız bilmektedir. 

Karadeniz şeridinde 15 - 20 kilometre uzun
luğunda yayılan köylerimiz var, bu köylerin 
muayyen bir mahalline listeler talik edildiği 
takdirde, bu emirden, komisyon başkanının bu 
tamiminden köylünün haberdar olmasına imkân 
yoktur. 

Sayın Komisyon Başkanı Refet Beyefendi
nin, kanun ve nizamnamelerin sureti neşri ve 
tamimi hakkında bahis buyurdukları 1321 nu
maralı Kanun, vatandaşların münferiden aleyh
lerinde doğrudan doğruya hukuki bir netice tev-
lidedecek olan muamelelere ait değildir. Kanun 
ve nizamnameler, Hükümet emirleri, (alâkalı 
şahıs bilinmediğinden) topyekûn vatandaşları 
alâkadar ettiğinden dolayı ancak bu şekilde ıt-
tılalarına isal edilebilir. Tahdidedilecek orma
nın içinde kimlerin gayrimenkulu vardır, yay
lalardan, mezrealardan kimler istifade ederler? 
Bunlar, tahdidi yapacak olan komisyonlar tara
fından daha evvel tesbit edilmiş ve şahıslar ma
lûmdur. jVIaiûm olan şahıslara aleyhlerinde hu
kuki netice tevlidedeeek olan bir muamelenin 
ifasından evvel haber vermek hukukun en ta
biî bir icabıdır. Muttali olmadıkları takdirde ki, 
muttali olamıyacaklardır, emsali vardır, bu tak
dirde itiraz etmek imkânlarından mahrum ka
lacaklardır. Kaldı ki, itiraza sebebiyet verme
mek için alâkalı şahıslara muamelenin icrasın
dan evvel haber vermek, elinizdeki vesikaları 
getirin demek lâzımdır, bundan komisyonun 
çekineceğini zannetmiyorum, komisyon reisin
den ve sözcüsünden bilhassa istirham ediyorum, 
bu hukukun icabıdır, Hukuk Usulü Muhakeme
lerinin umumi hükümlerine göre alâkalı şahsa • 
mutlaka tebligat yapmak icabeder. Bunu kabul 
etsinler. 

Dünkü oturumda komisyon sözcüsü, orman 
tahdidi işinin yayla, mezra tafytlidi ile doğrudan 
doğruya alâkadar bulunmadığını söylediler. Tah
dit muamelesinin yayla, mezra, hattâ tarla, bah
çe, Karadeniz tabiriyle, çayır, çimenlik meşe ile 
alâkası vardır. Karadeniz sahilleri kordonların
da hiçbir köylü bu tahditten kurtulamıyacak-

"tır. Yüzlerce köylü bu komisyonun teşekkül 
tarzına ve itiraz müessesesinin kurulmasına rağ
men mahkeme kapılarında, aylarca, senelerce 
sürünebilirler. Onun için komisyondan hassa-
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ten rica ediyorum. Arkadaşımızın teklifi gayet 
yerindedir, isabetlidir. Bu maddeyi komisyo
na almak suretiyle alâkalıya yazı ile tebliğini 
kabul buyursunlar. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Encümen namına Hüseyin Agun, 

buyurunuz efendim. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. HÜSEYÎN 

AGUN (Rize) —Muhterem arkadaşlar, Antalya 
Mebusu Sayın Burhanettin Onat'm bu madde 
hakkında vermiş oldukları takrirleri, tahdit 
işinde komisyon kararlarının köylülere lâyikı 
veçhile duyurulması için ihtiyar heyeti ve muh
tar köylülere tebliğ eder, keyfiyetine encümen 
de iştirak etmektedir. 
. Sayın Rize Mebusu izzet Akçal'm, yaylak ve 

kışlak mevzuundaki teklifine gelince: Burada 
komisyon, yalnız orman içindeki yaylak ve kış
lak sahalarını bu tahdit komisyonları tahdide-
der, yalnız hudutlandırır, dedi. Başka bir şey 
demedik arkadaşlar. 

HÎLMÎ DURA (Kastamonu) — Komisyon
dan bir sual soracağım. 

REİS — Buyurun. 
HÎLMÎ DURA (Kastamonu) — Tahdide 

başlanacağı alâkalılara tebliğ edilecekse komis
yon vazifeye başlamadan evvel bu alâkalıların 
kimler olduğunu bilebilir mi? 

HÜSEYÎN AGUN (Devamla) — Komisyon 
hangi vilâyetin mülki hudutları içinde ve han
gi mahalde işe bağlıyacağını o vilâyete bildir
mek suretiyle haber veriyor. Hangi köyde işe 
başlıyacaksa o köyün muayyen bir yerinde ilân 
yapıyordu. Bunun, ihtiyar heyeti vasıtasiyle il
gili gayrimenkul sahiplerine duyurulması üze
rinde arkadaşımızın verdiği takrire iştirak edi
yoruz. 

HÎLMÎ DURA (Kastamonu) — Alâkalılara 
tebligat yapabilecek misiniz? Alâkalıları vazi
feye başlamadan evvel bilebileceğiniz şüpheli
dir. 

HÜSEYİN AGUN (Devamla) — Efendim, 
mülkiye âmiri vasıtasiyle tebligat yapılıyor. 
Metin bu mahiyettedir. Komisyon bunu başka 
ne suretle ifade edebilir? Metin gayet sarih. 

REÎS — Sual cevaplandırıldı mı, efendim? 
HÎLMÎ DURA (Devamla.) — Evet, aşağı 

- yukarı. 
HÜSEYÎN AGUN (Devamla) — Efendim, 
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komisyon müddeti ve tebliğ şeklini belirtmiş
tir, başka türlü nasıl belirtebilir? 

REÎS — Tevfik Şenocak. 
TEVFÎK ŞENOCAK (Erzincan) — Muhte

rem arkadaşlar; sekizinci maddeye ait Hükü
met teklifinde, tahdit işlerine dair ilânın ma
hallî gazetelerle yapılacağı kaydı da mevcut
tur. 

Muvakkat Encümen esbabı mucibesine göre, 
mûtat vasıta tâbiri âm ve şâmil bir tâbirdir. 
Gazetelerle ilânın sarahaten burada yer alması
na lüzum yoktur, deniyor. Bendeniz, mümasil 
hâdiseleri biliyorum, tahdit komisyonlarının 
evvelki tatbikatları itibariyle tahaddüs eden 
dâvalar bakımından, bilhassa hazine ile ilgili 
olduğu için avukatlık zamanımda bunlara mut-
taliim, hakikaten vatandaş hukukunu temin ve 
bu hususta arkadaşlarımızın da beyan buyur
dukları endişelere mahal kalmamak üzere, bu 
ilânın, mûtat vasıtalar tâbiri gibi âm ve mut
lak tâbirle değil, mahallî gazetelerle ilânı icab-
edeceğine dair olan Hükümet teklifi veçhile na
zarı itibara alınmasını rica edeceğim. Bu husus
ta bir takrir takdim ediyorum. Takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

REÎS — Osman Talu. 
OSMAN TALU (Afyon Karahisar) — Muh

terem arkadaşlarım, biraz evvel Burhanettin 
Onat arkadaşımız bu gibi tebligatın mutlaka 
ormana hudut olan yerlerde yapılması zarure
tine işaret buyurdular. Esas itibariyle gayet 
yerinde olan bu teklifin tatbikatta birçok zor
luklar vereceğini muhtelif yerlerde hâkimlik 
yapan arkadaşlarımız iyi bilirler. Nitekim Hil
mi Dura arkadaşımız, komisyon sözcüsüne, «Bu 
tebligatı yalabilecek misiniz? Nasıl yapabilecek
siniz?» Diye bir sual sormuşlardı. Filvaki tes
cil hakkında son zamanlarda bir kanun çıkmış
tı. Bu kanunun ana hükmüne göre bir yerin, 
Medeni Kanunun 639 ncu maddesine tevfikan 
iktisabı müruruzamanla tescil edilmesi talebe-
dildiği takdirde bu gayrimenkulun hudutlarını 
teşkil eden kimselerin; ve keza bir gayrimen
kulun miktarının tesbiti.hakkında bir dâva açıl- " ^ 
dığı takdirde bu gayrimenkulun hududundaki 
komşuların bu dâvada hazır bulundurulmaları 
icabeder. Tapulu gayrimenkuUerin hudutlarının 
sarih olmasına ve bu hudutlardaki gayrimenkul-
lerin sahipleri olan kimselerin çağırılmaları çok 
daha mümkün bulunmasına rağmen, mahkeme-
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lerimizde cereyan etmekte olan muhakemelerde 
bu gibi kimseleri bulmak dahi zorlaşmış vazi
yettedir. Muayyen bir tapuya bağlı bulunmı-
yan ve çok geniş hudutları ihtiva eden ve bu 
itibarla hudutlarında bâzan yüzlerce, binlerce 
vatandaşın bulunmasını icabettiren böyle bir 
dâvada, böyle bir ihtilâfta, hudutlarda bulunan 
kimseleri tesbit etmek, tâyin etmek binnetice 
bunlara tebligat yapmak imkânı yoktur, arka
daşlar. 

Bunun neticesinde, tebligat yapılamadığı 
müddetçe orman hudutlarındaki ihtilâflar de
vam edip gidecek ve bunları kökünden kesip 
atmak ve hudutları tesbit etmek kabil olamaya
caktır. Orman Kanununu, artık müstakar bir 
halde bulundurmak ve vatandaşla orman işlet
mesi arasındaki mütemadi ve müziç ihtilâflara 
son vermek düşüncesiyle buraya getirmiş bulu
nuyoruz. Binaenaleyh, Orman Kanununu hukuk 
kaidelerine göre ciddî, katî ve müstakar bir şe
kilde tesbit ve tâyin etmek gerekmektedir. Bu 
itibarla bendeniz 2 ve 3 ncü fıkraların sadece 
müddet hususlarını değiştiren bir tadil teklifin
de bulunuyorum. Buna sebep de, hem müddetler 
bakımından, tatbik edecek kimseleri tereddüt 
içerisinde bulundurmamak ve hem de ittiradı 
ve istikrarı temin etmek ve nihayet Burhanettin 
Beyefendinin bu endişesini hiç olmazsa müm
kün mertebe bertaraf etmek gayesini istihdaf 
etmiş bulunuyorum. 

ikinci fıkrada : «Tahdidine başlanacak dev
let ormanının, mahallin orman başmüdürü ta
rafından tesbit ve tanzim edilecek umumi hu
dut krokisi, ormanda çalışmaya başlamadan en 
az yicmi gün evvel ilân edilmek üzere valiliğe 
verilir.» diyor. Bendeniz bu fıkradaki yirmi, gü
nü bir aya çıkarıyorum. 

Üçüncü fıkrada : «Komisyon reisi, tahdide 
başlama gününü» - burada virgül olması lâzım
dır - orman hududuna bitişik gayrimenkul sahip
lerinin veya kanuni mümessillerinin veya ve
killerinin hazır bulunmalarına... Bu, «hazır bu
lunmaları» olacak. Nitekim Hükümet teklifinde 
böyledir. 

« . . . Hazır bulunmadıkları takdirde, tahdit 
işinin» gıyaplarında devam edeceğini bildiren 
ilân kâğıdını on gün evvel» diyor. Bendeniz bu 
on günü, bir ay diye değiştiriyorum. «Bir ay ev
vel alâkalı köy veya beldenin münasip yerine 
astırır ve keyfiyeti bir zabıt ile tevsik eder.» 
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Bu şekilde bunu tatbik edecek olanlar ve bil

hassa hâkimler, bu müddetler mevzuunda ve 
tahdit komisyonlarının bu işleri bir çırpıda yap
ması hususunda her hangi bir yanlışlık, yap
masına meydan vermemek için bu teklifimi yap
tım. Her hangi bir köyde yapılmış olan ilânın 
.bütün köylü vatandaşlar tarafından duyulması 
temin edilmiş olacak ve haksızlıklar bu suretle 
izale edilmiş bulunacaktır. Ben buna kaani bu
lunuyorum. İki zarar çarpıştıkta ehaffin ter
cihiyle âzamin izalesi çaresine bakılır, fehvasına 
uyarak biz de az zararlı olanı tercih edelim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Teklifimin bu 
şekilde kabulünü rica ve istirham ediyorum.. 

REİS — Burhanettin Onat, buyurun. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya)..— Efen

dim, komisyon reisliğinin bir hukukçuya veril
mesi hakkındaki talebimin doğru olduğunu Os
man Talu arkadaşımın konuşması ile bir kere 
daha anlamış bulundum. Ormanın içine girmiş, 
orman dâvalariyle iştigal etmiş bir hâkim neka-
dar salâhiyetle konuşuyor, bakın... Teşekkür ede
rim kendilerine... Yalnız arkadaşımın bir endi
şesine iştirak edemiyeceğim. Bendenizin teklif 
ettiğim hüküm kanunun metnine girerse tatbik 
edilebilir mi, edilemez m i l . Yine hâkim olarak 
kendilerinden öğrenmek isterdim; adliyenin es
kiye nazaran çok tekemmül etmiş tebligat usul
leri vardır. Yüzde yüz muvaffak oluyor mu? 
Kendileri de buyurdular ki, birçok hususlarda 
tebligat lâyikı veçhile yapılamıyor. Mevzu hiç
bir usul yüzde yüz işlemez. Arkadaşlar buna im
kân yoktur. Ve bu teklifi yaparken ben de, hem 
Hilmi Dura, hem de Osman Talü arkadaşım gibi 
durdum, düşündüm. Böyle bir teklifi yapacağım 
ama, buna tatbikatta imkân bulunacak mı, bu
lunmayacak mı diye. Yine bir mukayese yap
tım arkadaşlar; muhtar o zaman mecbur olacak
tır. Çünkü muhtarın ilânı asmaması da mevzuu-
bahistir, assa da çoklarının okumaması pek 
mümkündür, bu iki mukayeseyi yaptım, bunun 
daha faydalı olacağı neticesine vardım, yüzde 
yüz imkân olmasa bile, çok faydalı olacaktır. 
Bendeniz, bu kanaatteyim, siz aksi kanaate va
rırsanız, seve seve iltihak ederim. Hüküm ve 
karar sizlerindir, arkadaşlar. 

RElS — Madde hakkında başka söz istiyen 
yok. Takrirleri okutuyorum, efendim. 

• 
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Yüksek Reisliğe 

Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı 8 nci 
maddenin hükümetin teklifi veçhile tadil ve 
kabulünü arz ve teklif eylerim. 

Erzincan 
Tevfik Şenocak 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebepten dolayı 8 nci 

maddenin sonuna (köy muhtarları bu ilânı alâ
kalılara ayrıca bildirmekle mükelleftir) fıkra
sının ilâvesini Büyük Meclisin yüksek tasvibine 
arz ederim. 

Antalya 
Dr. Burhanettin Onat 

Yüksek Reisliğe 
8 nci maddenin son fıkrasına aşağıdaki hük

mün ilâve edilmesini arz ve teklif ederim : 
(Alâkalı şahıslara Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu hükümlerine göre tebligat yapar.) 

Rize 
izzet Akçal 

REÎS — Okunun takrirlerin en aykırısı, 
Burhanettin Onat'm takriridir. Onun için ev
velâ bu takriri tekrar okutup reyinize arz ede
ceğim. 

(Burhanettin Onat'm takriri tekrar okundu.) 
REÎS — Takriri nazarı dikkate alanlar... 

Almıyanlar... Takrir nazarı dikkate alınmıştır. 
Encümen filhal iştirak ediyor mu? 
MUVAKKAT EN. REÎSÎ REFET AKSOY 

(Ordu) — Ediyoruz. 
REİS — Şimdi Tevfik Şenocak'm takririni 

tekrar okuyoruz. 
(Tevfik Şenocak'ın takriri tekrar okundu.) 
REÎS — Birinci takriri kabul edildiğine gö

re, bunu reyinize arza lüzum îgörmüyoruz. 
TEVFÎK ŞENOCAK (Erzincan) — Efen

dim, benim takririm ilâna mütaalliktir ve ay
rıca hükümetin teklifindeki gibi gazetelerle de 
ilân edilmesini . teklif etmiş bulunuyorum. Bu 
itibarla reye konması iktiza eder. 

REÎS. — Takrir, ilânın ayrıca bir gazete ile 
de neşrini teklif ettiği cihetle reyinize arz edi
yorum; kabul edenler 

MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ REFET 
AKSOY (Ordu) — Takrirde bir tashih yapıl
ması lâzımgelmektedir. O da mahallî gazete-
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lerle de ayrıca ilânıdır. Bu suretle reye koyma
nızı rica ederim. 

REÎS — Takriri nazarı dikkate alanlar... 
Almıyanlar... Takrir nazarı dikkate alınmıştır. 
Encümen iştirak ediyor mu? 

REFET AKSOY (Ordu) — İştirak ediyoruz. 
REÎS — îzzet AkçaPm takririni tekrar oku

tacağım : 
ÎZZET AKÇAL (Rize) — Takririmi izah 

edeyim : 
.REÎS — Takriri okutup reye koyacağım. 
ÎZZET AKÇAİ. (Rize) — Kifayeti müzake

re takriri yoktur. Müsaade ederseniz izah ede
yim- .. 

REÎS — Takriri bir kere okutayım. 
(Rize Mebusu îzzet Akçal'm takriri tekrar 

okundu.) 
REÎS — Buyurun, izah ediniz. 
ÎZZET AKÇAL (Rize) — Muhterem arka

daşlar, Burhanettin Onat arkadaşımızın teklifi 
kabul edilmiştir. Benim teklifim onu tamam
layıcı mahiyettedir. Komisyon tebligat yapa
caktır. Fakat bunun usulünü tâyin etmek lâzım
dır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda 
alâkalı bulunmadığı takdirde yapılacak muame
le etraflıca yazılıdır. Onun yakınma tebliğ edi
lebilir. O da bulunmazsa ilân suretiyle tebliğ 
eder. O kanunda etraflıca hükümler vaz'edil-
miş bulunmaktadır. Münferiden arkadaşımızın 
teklifi kanun metninde yer pldığı takdirde bir
çok müşkilât çıkacaktır. Onun için bu vazife
nin komisyona verilmesini ve teklifimin reye 
vaz'mı rica ederim. 

REÎS — Takriri nazarı dikkate alanlar... Al
mıyanlar... Nazarı dikkate alınmıştır. 

Encümen filhal iştirak ediyor mu, efendim? 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU-

HARRÎRÎ HÜSEYÎN AGUN (Rize) — îştirak 
etmiyoruz. 

REÎS — Encümen filhal iştirak etmiyor, bu 
sebeple maddeyle birlikte takriri encümene ve
receğiz. Ancak bir takrir daha var^onu da re
ye arz edeceğiz neticesine göre muamele yapa
rız. 

Takriri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Esbabı mucibesini şifahen izah ettiğim veç

hile 8 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları
nın aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesini arz 
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ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
O. Talu 

Madde 8 : 
Fıkra 2. — Tahdidine başlanacak Devlet or

manının, mahalleri Orman Başmüdürü tarafın
dan tesbit ve tanzim edilecek umumi hudut 
krokisi ormanda çalışmaya başlamadan en az 
bir ay evvel ilân edilmek, üzere valiliğe verilir. 

Fıkra 3. — Komisyon reisi, tahide başlama 
gününü orman hududuna bitigik gayrimenkul 
sahiplerinin veya kanuni mümessillerinin veya 
vekillerinin hazır bulunmaları, hazır bulunma
dıkları takdirde, tahdit işinin gıyaplarında de
vam edeceğini bildiren ilân kâğıdını bir ay ev
vel alâkalı köy veya beldenin münasip yerine 
astırır ve keyfiyeti bir zabıt ile tevsik eder. 

REÎS — Nazarı dikkate alanlar... Almayan
lar... Nazarı dikkate alınmıştır. 

REÎS — Encümen filhal iştirak ediyor mu? 
' MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ HÜSEYİN AÖUN (Rize) — İştirak 
ediyoruz. 

REÎS — Encümen iştirak ediyor. Ancak bir 
takrire iştirak etmemiştir. Bu sebeple maddeyi 
takrirlerle beraber encümene veriyoruz. 

Onuncu madde, Yüksek Heyetinizin iki mad
deyi birleştirmesi yolunda ittihaz ettiği bir ka
rarla 9 ncu madde olmuştur. 9 ncu madde ola
rak okutuyorum.. 

MADDE 9. — Tahdidedilecek ormanların 
bitişiğinde veya içinde gayrimenkulu olanlar; 
tahdit gününde bizzat kendileri veya kanuni 
mümessilleri veya vekilleri hazır bulunurlar. İş
gal eyledikleri gayrimenkullerin hudutlarını 
gösterirler ve bu hususta vesikalarını ibraz eder
ler. 

Komisyon reisi tarafından yerinde yapılan 
ilâna rağmen alâkalıların bulunmamaları ko
misyonun tahdit işlerini durdurmaz. 

REÎS — Bu maddeyi encümen, kendisine 
iade edilen 8 nci madde ile ilgili görüyor mu? 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ REFET 
AKSOY (Ordu) — Hayır, görmüyor. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya)— Efen
dim, burada ,çok nazik bir nokta var.-* (İşgal ey
ledikleri gayrimenkullerin hudutlarını gösterirler 
ve bu hususta vesikalarım ibraz ederler.) deniyor. 
Çok güzel. Yalnız bir şey var arkadaşlar. Biz-
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de, yurdun her tarafında, yalnız orman içinde, 
kenarında değil, her tarafta çok defa arazi sa
hibinin elinde vesika yoktur, tapu yoktur, senet 
yoktur. Bu şekilde bir hükmü kabul ettiğimiz 
takdirde dât bir, feryat iki, kıyamet kopar. Yüz 
yıllardan beri sahibi olduğu, babasından, dede
sinden sahibolduğu topraklar vardır ve bugüne 
kadar bu şekilde işleyegelmiştir. Şimdi, tahdit 
dolayısiyle, hani vesikan deyip de gösteremediği 
takdirde, arazisini, Devlet ormanlarının içine, 
Devlet arazisinin içine almıya kalkarlarsa, kıya
metin koptuğu gündür arkadaşlar. Onun için ve
sikaların ibrazından sonra «vesikaları ibraz veya 
ehlivukuf, muteber şahıslarla, zilyedliklerini is
pat ederler.» tâbirinin ilâvesini arz ve teklif edi
yorum. Bu mevzuda bir de takrir takdim ediyo
rum, kabulünü rica ederim. 

REİS — Sadettin Karacabey. 
SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Ar

kadaşımız Burhanettin Onat'm noktai nazarına 
iştirak ediyorum. Devlet ormanları içinde açıl
mış olan tarlaların büyük bir kısmı, büyük bir 
ekseriyetinin tapu kayıtları mevcut değildir. Şa
hısların ellerinde bunların tapuları mevcut de
ğildir. Bu itibarla vesikalarım ibraz edemezler. 
Vesikalarını ibraz ederler, kelimesinden sonra 
«veya vergi makbuzlarını ibraz ederler.» diye 
bendeniz bir takrir takdim ediyorum. Zira 1936 -
1938 e kadar devam eden üç sene zarfında Tür
kiye'de arazi tahriri yapılmıştır. Bütün mülk 
sahiplerinin malları tescil edilmiştir, özel idare 
ve vergi dairelerince. Bu itibarla «vesikaları» 
kelimesinden scnra «vergi makbuzları» kelimesi 
ilâve edilirse müktesep haklar zail olmayacaktır. 

Takririmin kabulünü istirham ederim. 
REÎS— Bekir Baykal. 
BEKİR BAYKAL (Ordu) — Aziz arkadaş-

, larım, benden evvel konuşan arkadaşlarımın fi
kirlerine ben de aynen iştirak ediyorum. Haki
katen vesika deyince neyi kabul edeceğiz? öte
den beri 50 - 60 seneden beri vatandaşın dede
sinden, babasından kendisine kadar gelen tarla
larını, orman kenarındadır diye, elinde vesika 
yoktur diye almaya gitmek gibi bir durumla 
karşı karşıya kalmamız mümkün olacaktır, öte
den beri vesika deyince nelerden ibaret olması
nın burada Hükümet, komisyon tarafından ifa
de edilmesini arz ve teklif ediyorum. Ayrıca da 
hudutname şeklinde noterden musaddak vesika
lar vardır, meselâ bizim tarafta bir köye veri-
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len hudutname vardır, vesika deyince §u takdim 
ettiğim vesika burada bahsedilen vesikalardan 
sayılacak mıdır? Bunun da burada ifade edilme-
sini istirham edeceğim. 

donra, müktesep hak olarak, elinde vesika 
olmadığı halde, biraz evvel arz ettiğim gibi, 100 
seneden beri, 60 seneden beri, 50 - 20 seneden 
beri üzerinde ziraat edegeldiği arazi,vardır. 
Vatandaşın elindeki bu nevi, orman kenarmda 
bulunan mülkün vaziyeti ne olacaktır, buradaki 
vatandaşların hali nice olacaktır? Bunlar haki
katen konuşulmaya değer birer mevzudur zanne
derim. 

REİS — Cemal Tüzün. 
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Sevgili arka

daşlarım; orman tahdit işlerinin <en mühim bir 
mevzuunu ve bugüne kadar tatbikatta köylü ile 
hükümet arasında ve Orman Umum Müdürlüğü 
teşkilâtı arasında münazaa mevzuu olan kritik 
bir mevzuu müzakere ediyoruz. 

Onuneu madde hükümet tasarısında olduğu 
şekilde tetkik edilecek olursa hükümet tasarısı 
yalnız ve sadece tasarruf ve mülkiyet vesikaları 
ibraz ederler, diyor. Binaenaleyh hükümet tek
lifi encümene böylece gelmişti. Tasarruf ve mü l 
kiyet vesikası demek, yalnız ve sadece tapu se
nedi demektir. Biz Ziraat Encümeninde tasar-

.vuf ve mülkiyet vesikasının ne olduğunu hükü-
mtten sorduk. Köylüden tapu senedi dstiyece-
ğiz, dediler. Biz de bu durum karşısında ve öte
den beri tarlalarını ekip biçen köylü vatandaş
larımızın ellerinde tapulannm olmadığını dü
şünerek bu iki hususu telif etmeye çalıştık. Ve 
onuncu madde encümenin derpiş ettiği şekilde 
mütalâa edilirse, tasarruf ve mülkiyet vesika
larının yanıbaşmda 1936 vergisine esas olan 
kayıtların da tapu senedi gibi mütalâa edilme
sini derpiş eyledik. Bu hususta Muvakkat Ko
misyonda muhtasar bir surette ifade edilen ta
sarruf ve mülkiyet vesikasının yerine sadece 
«vesikalarının» ibaresi konularak değiştirildi. 

Muhterem arkadaşlarım; köylünün ekip biç
tiği arazi üzerinde ya tapu senedi, ya tasarruf 
vesikası, yahut da vergi kayıtları vardır. Vergi 
kayıtları memleketimizde 1936 daki tahrirde 
tesbit edildiğine ve bu tarihte açılmış olan tar
lalar vergi kaydına tâbi olduğuna göre, tetkik 
edilecek olursa 1936 dan beri açılmış ve köylü
nün ziraat yapmakta bulunduğu tarlalarının 
kendilerine terk edilmesinin kaydedildiği görü-

lür. Fakat İ936 dan bu yana, 20 senedir, açıl
mış olan tarlaların ne vergi kaydı, ne tasarruf 
vesikası bulunmadığına göre bunlar tahdidedi-
lecek demektir. Binaenaleyh, hakikaten bu hu
sustaki vesikaların nelerden ibaret bulunduğu
nun ve bu tahdit işini yapacak arkadaşlarımızın 
köylülerin lehine veya orman idaresi lehine 
tahdidederlerken hangi vesikaların kale alına
cağının Muvakkat Encümen tarafından etraflıca 
izah edilmesi iktiza etmektedir. 

- REİS — İzzet Akçai: 
İZZET AKÇAL (Rize) — Efendim, 8 nci 

madde münasebetiyle, Sayın Burhanettin Onat 
tarafından verilip komisyonce takabbül edilen 
teklif dolayısiyle bu maddede küçük bir değişik
lik yapılması kanaatindeyim ve bilhassa encüme
nin bu hususta nazarı dikkatini celbederim. Sa
yın Burhanettin Onat'm teklifi «alâkalı şahsa 
tebligat yapılması» yolundadır. Komisyon da 
bunu kabul etmiştir. Binaenaleyh bu maddenin 
son fıkrasının, «komisyon reisi, yerinde yapılan 
ilâna ve tebligata rağmen...» diye devam etmesi 
yani (ve tebligata) kelimesinin ilâve edilmesi lâ
zımdır. Bu hususta bir takrir de veriyorum* ka
bulünü rica ederim. 

REİS — Hilmi Dura. 
HİLMİ DURA (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlar, şimdi biz komisyonun tahdit sırasında 
tetkikat yaparken ne gibi vesikaları ele alacağını 
ve onları tetkik edeceğini müzakere ediyoruz. 

Fakat daha evvel biz bu vesikaları tetkik ede
cek heyeti henüz kurmamış bulunuyoruz. 7 ve 9 
ncu maddeler komisyona iade edildiği için nasıl 
bir heyet kurulacağını bilmiyoruz. Bu iıeyette 
hâkim bulunacak mı, bulunursa başkan olacak 
mı? Kazai bir heyet mi olacak? Bu heyetin huku
ki mahiyet ve bünyesini anlamadan ne gibi vesi
kaları tetkik edeceğini şimdiden tesbit edersek 
hata etmiş oluruz. 

Komisyon 7 ve 9 ncu maddeler gibi bu mad
deyi de geri alsın. Kuracağı heyetin hukuki bün
yesine göre bu heyete salâhiyet versin. Ne gibi 
vesikaları tetkik edeceğini tesbit edip bu maddeyi 
ona göre tanzim etmiş bulunsun. Komisyondan 
bunu rica ediyorum. 

REİS — Kemal Eren. 
KEMAL EREN (Amasya) — Muhterem ar

kadaşlar, bu vesika meselesinin zilyedliğin tesci
li ile ilgili bir mevzu olması lâzım gelir? Yüksek 
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malûmunuzdur ki; gerek Medeni Kanunun 639 
ncu maddesi ve gerekse Tapulama Kanununun 
geçen sene tadil edilen zilyedliğin tesciline ait 
hükümleri esas ve ana hükümlerdir. Binaena
leyh, bunlardan Medeni Kanunun 639 ncu mad
desine göre Hazine hasım gösterilir, ayrıca 20 
senelik müddet vardır, deniyor. Tapulama Kanu
nunun geçen sene yapılan tadilâtına göre de mu
ayyen dönümden fazlası için vergi kayıtlarının 
aranması keyfiyeti vardır. Sonra yine bu kanu
nun 12 nci maddesine göre de bunlara ait zabıt
ların ilân edilerek, alâkalının muayyen müddet 
zarfında mahkemeye müracaatle itiraz etmesi lâ
zımdır. 

Bu itibarla vesika tâbiri kullanılırken Medeni 
Kanunun 639 ncu maddesi ile ve Tapulama Ka
nununun zikrettiğim maddeleri ile alâkasını tev
sik etmek ve onunla bir irtibat tesis etmek lâzım
dır. Bu takdirde vatandaş mahkemeye gidince 
mesele bu zaviyeden tetkik edilir, bir neticeye 
bağlanır. Yani işlerin halli kolaylaştırılmış olur 
kanaatindeyim. 

REÎS — Encümen, buyurun. 
MUVAKKAT ENCÜMEN NAMINA VA-

CÎD ASENA (Balıkesir) — Muhterem arka
daşlar, mevzuun şu zaviyeden mütalâa edilme
sini komisyonumuz zaruri görmektedir : 

Madde metninde mezkûr vesika tâbirinden 
murat kanunen ihtieaca salih olan delillerden 
ibarettir. Bunları da evvel emirde tapu senet
leri, mahkeme ilâmları, Defterhanei Âmire ka
yıtları, Kanunu Medeni ve gayrimenkullere ait 
sair mevzuat hükümlerine göre istihsal edilen 
yine ihtieaca salih vesaik diye hulâsa ve zik
retmek kabildir. 

Fakat şu ciheti de belirtmek lâzımgeliyor 
ki, bu madde doğrudan doğruya orman dahilin
deki bulunan arazi sahalarına taallûk ediyor. 
Ormanın dışında kalan arazi diğer hükümlere 
tâbidir. Bunlar hakkında da Yüksek Heyeti 
tenvir etmek için kısaca maruzatta bulunmak 
lüzumunu hissediyorum. 

Evvelâ şu ciheti belirteyim ki, 1274 Rama
zan tarihli Arazi Kanunu vardır. Bu kanun hü
kümlerinden bir kısmı halen mer'idir. Bir kıs
mı da ayrıca tedvin edilen bir kanunla ilga 
edilmiş bulunmaktadır, fakat bugün bir kısım 
mer'idir. Temyiz Mahkemesi içtihatları da bu 
merkezdedir. Hattâ Arazi Kanununun 101 nci 
maddesinde zikredilen yaylalar ve kışlakların 
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tesbiti hakkında Temyiz Mahkemesi hususi da
ireleri arasında tahaddüs eden ihtilâfın mevzu
ları tevhidi içtihada bağlanmak suretiyle halle
dilmesine çalışılmıştır. 

Bundan maada Tokad Mebusu Hulusi Boz^ 
beyoğlu arkadaşımız tarafından Büyük Millet 
Meclisine yine Arazi Kanununun 101 nci mad
desinin tefsirine ait bir teklif sunuldu. Bu tek
lif Adliye Encümeninde uzun uzun müzakere 
mevzuu edildi ve netice itibariyle Arazi Kanu
nu hükümleri mer'i olmakla beraber arazi ka-» 
dastrosuna aidolan kanunun hükümlerinin na
zarı dikkate alınması lâzımgeleceğine dair, bil
hassa, tefsir fıkrasında o kanunun muvakkat 
üçüncü maddesine dayanmak suretiyle bâzı kış
lak ve yaylak gibi arazi intifaa müteallik ta
sarruflarının şahadet, ehlivukuf veya sair de
lillerle ispatına cevaz bulunduğuna dair Adli
ye Encümeni tarafından tanzim edilen mazba
ta da Yüksek Heyetçe de tasvibe şayan görül
müş, kabul edilmiştir. Bu tefsir kararı 24 Tem
muz 1950 tarihli Resmî Gazetede neşredilmiş
tir. 

Bahsettiğim 1274 tarihli Arazi Kanununun 
hükümlerine gelince : 

Kanunun 102 nci maddesinde şöyle bir hü
küm tesbit edilmiştir : « koru, orman, ta
rik, panayır, pazar, harman yerleri, mera, yay
lak, kışlak misillû minelkadim ahaliye tahsis 
ve terk olmuş arazii metrukeye ait dâvalarla 
müruruzamana itibar olunmaz.» 

Bu hükmü teyidedeıı ve mer'i bulunan 1275 
tarihli Orman Nizamnamesinin 24 ncü madde
sinde sarahat mevcuttur. Bu itibarla orman 
içinde yapılan bir tesbitte alâkalı olduğunu id
dia eden her hangi bir vatandaş behemehal, sö
ze başlarken izah ettiğim vesaikten her hangi 
birini hâmil olması ve bunu tahdit komisyon
larına ibra^z eylemesi zarureti katiyesi vardır. 

Şu ciheti de belirtmek isterim, 2644 sayılı 
Tapu Kanununun 16 nci maddesinde de şöyle 
bir hüküm sevk edilmiş bulunmaktadır : «Husu
si kanunlarla müsaade edilenleri hariç olmak 
üzere devlet, belediyeler ve köylere ait orman, 
koru ve baltalıklardan tarla açılamaz ve hususi 
bina yapılamaz. Şahıslara ait ormanlarda dahi, 
aidolduğu vilâyetten izin akmadıkça, tarla açmak 
caiz değildir.» Elyevm yaşıyan bu hükümler mu
vacehesinde orman içinde yapılacak tahditler ve 
ormanın bünyesine ait her hangi bir tasarrufun 
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mesmıı olabilmesi içm bâzı kayıt ve şartların bu- I 
lunması lâzımdır. Bu itibarla mevzula ilgili ih-
ticaca salih vesaik ibrazı, lâzımdır. Müzakere 

, mevzuuna temas ile Kemal Eren arkadaşımız da 
Kanunu Medeninin iktisabi müruruzamana ta
allûk eden 639 ncu maddesine temas ettiler. Fil
hakika, 639 ncu madde mücerret mütalâa edil
diği takdirde, mütalâaya elbette iştirak edilmesi 
lâzımgeldiğine dair bir kanaat tahassül edebilir. 
Ancak, teselsül halinde Kanunu Medeninin sair 
hükümlerinin, tetkiki .halinde vaziyetin başka 
olduğu gayet aşikâr bir surette tebellür eder. 
Kanunu Medeninin 641 nci maddesidir. Bu mad
denin son fıkrası (Sahipsiz şeylerle menfaati 
umumiyeye aidolan mallar devletin hüküm ve 
tasarrufu altındadır Hilafı sabit olmadıkça men
faati umuma ait saılar ile ziraate elverişli olmı-
yan yerler, dağlar, tepeler kimsenin mülkü de
ğildir. Sahipsiz şeylerin ihraz ve işgali ve kul
lanılması hakkında ahkâmı mahsusa vaz'olunur, 
hükümlerini ihtiva etmektedir.) 

Kanunu Medeni 1926 senesi Teşrinievvel ta
rihinden beri mer'i olmasına rağmen bu madde 
ile istihdaf edilen husus maalesef yerine getiril
memiş olmamakla beraber mâruzâtım sırasında 
temas ettiğim Arazi Kanunu ve Orman Nizam
namesi ve Tapu Kanunu hükümlerine göre hâ
diseleri tetkik ve mütalâa ederek bir neticeye 
varılması iktiza eder. Bu bakımdan madde met
ninde yer alan vesika tâbiri komisyonumuzca bu 
iıususlar etraflıca tetkik edildikten sonra orma
nın bünyesine vâki her hangi bir taarruzu ve 
suiistimali önlemek için tetkik mahsulü olarak 
konulmuştur. Aksi takdirde umumi hükümlerin 
tatbiki muvacehesinde orman namına elimizde 
kalacak sahaların ne kadar daralacağı ve sıfıra 
doğru tenezzüle uğrıyacağı da hakikatin tekra
rından başka bir şey değildir. 

CEMAL TÜ2ÜN (Kocaeli) — Vâki izahları
na nazaran vergi kayıtları ihticaca salih vesi
kalar meyanında sayılacak mıdır T-" 

ENCÜMEN NAMINA VACİD ASENA (Ba
lıkesir) — Kıymeti hukukiyesi zıyaa uğrıyan 
gayriımenkullerin tescili hakkındaki 1515 sayılı 
bir Kanun olup o kanunda filhakika vergi ka-

' yıtlarma bir isnat vardır. Onların ibrazını, lü
zum gördüğü takdirde, mahkeme emreder. Fa-
ka't bunlar yardımcı delillerdir. Filhakika bu 
kanun müzakeresi sırasında Ziraat Encümeninde 
böyle îbir kayıt vardı. 1936 senesinde de vergi \ 

.1956 0 : 1 
"kayıtlarına lüzum gösterilmiş, fakat encümen 
bunun üzerinde tetkikatta bulunmuş, mahzur
lu olduğu neticesine varmıştır. Mâruzâtımın ba
şından beri hükümlerini arza çalıştığım kanu
nun .müeyyideleri muvacehesinde bunun tayyı 
lâzımgelmiştir. Tekrar edeyim; vergi 'kayıtlan, 
Kanunu Medeni hükümlerinin umumi kaidele
rine göre, gayrimenkulun iktisalbı için bir ve
sika sayılmaz. Fakat arz ettiğim gibi 1515 sayı
lı Kanun esasen, serlevhası itibariyle kıymeti 
hu'kukiyesi zayi olmuş gayrimenkullerin tesci
line-mütaallik bir ihya kanunudur. Bu bakım
dan bu kanunda vergi kayıtları müstakil olarak 
değil, diğer delillerle beraber müşterek olarak 
mütalâa edilmiştir. 

REÎS — Bekir Baykal. 
BEKÎR BAYKAL (Ordu) — Bir sual/vak

tiyle memlekete muhacir olarak gelen vatan
daşlara, orman içerisinde iskân edilmeleri dola-
yısıyle, zamanın Hükümetlerince verilen hudut-
nameler mevcuttur. Onlar bugün 'bu hudutna-
melere göre araziye sahibolma'kta iseler de mül
kiyet tapuya raptettirilmiş değildir. Şimdi bu 
hudutnameler, •burada zikredilen vesikalara dâ-
>hil midir, değil midir? 

MUVAKKAT ENCÜMEN ADINA VACÎD 
ASENA (Balıkesir) — Efendim; ormanlık mın-
takalarda 40 - 50 seneden beri hattâ daha uzun 
zamanlardan beri hükümet tarafından yerleşti
rilmiş kalabalık vatandaş kitlesi mevcuttur. 

Arz ettiğim müruruzamana ajt hükümlerin 
katî emri karşısında Hazine bunlar aleyhine 
dâva açmaktadır. Mahal zikretmek suretiyle de 
arz edeyim, Balıkesir'in Dursunbey kazasının 
Refahiye ve diğer köylerine 1293 Rus muhare
besinden sonra ve daha evvel yerleştirilmiş va- ̂  
tandaşlar vardır. Bunların ecdatları rahmeti 
Rahman 'a kavuşmuştur. Çocukları, torunlan ya
şamaktadır. Bunlar aleyhine Hazinece men'i 
müdahale dâvaları açılmıştır. Yalnız şunu ilâve 
edeyim, bu vatandaşların oraya iskânları doğ
rucan doğruya hükümetin, idari cihazın tasar
rufu ile salâhiyeti cümlesinden olarak vâki ol
muştur, iktisap hakları bu suretle tanınmıştır, 
bu itibarla ellerinde vesika mevcudolsun veya 
olmasın hakları mahfuzdur. Esasen bu lâyiha
da da müsait hükümler mevcuttur. 

REÎS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Ce-
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mal T'üzün arkadaşımızın de konuşmalarından 
anladığımıza göre mesele tavazzuh etmiştir ar
kadaşlar. Bu kanun vesilesiyle ellerinde tapu se
nedi ve saire gibi resmî vesika bülunmıyan köy
lünün arazisi elinden alınacaktır. Bu, bu demek
tir. (Bravo sesleri) İstihdaf edilen gaye budur. 

Vacid Asena arkadaşımız bunun burada mü
dafaasını yaptılar. Ve nihayet ciddî bir endişe 
ileri sürerek sözlerine son verdiler. Benim tek
lifimin esası kabul edilecek olursa, orman saha
sının ne kadar daralacağını tasavvur edersiniz, 
dediler. îstitraden arz edeyim ki, hepiniz or
manı seversiniz ama ben aşkla, şevkle, ifratla 
ormanı seven bir arkadaşınız olduğumu az - çok 
hepinize duyurmuş vaziyetteyim. Fakat arka
daşlar, ormanı sevelim, koruyalım derken va
tandaşın hakkını da, menfaatini de hattâ nafa
kasını bir tarafa bırakıp göz yumamayız. Onun 
hakkını korumak evleviyetle ormanın hakkını 
korumaktır. Kanunun heyeti umunıiyesi üzerin
deki konuşmamda da arz ettiğim gibi ormanı 
korumanın ilk şartı orada, ormanın içinde ve 
etrafında yaşıyan vatandaşın, köylünün karnı
nı doyurmakla mümkündür. Eğer onun ağzın
daki bu bir kuru lokmayı bu kanun vesilesiyle 
çekip almaya kalkarsak size rahmet okumaz. 
(Komisyon tarafından, öyle şey yok sesleri) 

REÎS— Rica ederim müdahale etmeyin. De
vam buyurun efendim. 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Ar
kadaşlar, Sezar'm hakkını Sezar'a, Allah'ın hak 
kmı Allah'a vermeye mecburuz. 

Şimdi bir heyet var, benim teklifimce bir hâ
kimin başkanlığında sekiz kişiden mürekkep 
bir heyet. Bu, vesika istiyecektir. Kanun bu 
şekilde kalırsa 200̂  300 seneden beri ekmekte 
olup da elinde vesikası olmıyan arazi sahibine ne 
yapacaktır komisyon? Yüreği yana yana alacak 
arazisini elinden .Aksini alalım; ehlivukuf din
letti diyelim, îçinde ormancısı, kadastrocusıı, 
mülkiye memurunun, hâkiminin bulunduğu bir 
yere daha ormanın gözyaşı üstünde kuramamış 
yeni kesilmiş bir sahayı, 200 seneden beri kul
landığı araziyi 100 seneliktir diye yutturup ka
bul ettirmeye imkân var nü? Onun için benim 
teklifim çok yerindedir. Aksi takdirde birçok 
ihtilâflara vesile vermiş oluruz. Encümen bunu 
incelerken 282 tarihinden bugüne kadar incele
diği kanunların nazariyatından çıkıp realitenin 
içine girmesi ve ona göre karar vermesi hem 
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memleketin hem ormanın hem de köylünün men
faati icabındandır. 

REÎS — Osman Talu. 
OSMAN TALU (Afyon Karahisar) — Muh

terem arkadaşlarım; bu maddeyi esasen şimdi 
j müzakere etmek biraz da doğru olmıyacak. Çün-
; kü, son fıkraya taallûk eden hüküm, sekizinci 

madde dolayısiyle komisyona iade edilmiş vazi
yettedir. Sekizinci madde komisyonda son şeklini 
almadıkça 10 ncu maddenin son fıkrasına bir 
mâna veremeye imkân yoktur. (Soldan: 9 ncıt 
madde sesleri). 

REİS — Efendim, 10 ncu madde kli, 0 ncu 
oldu. 

OSMAN TALU (Devamla) — Efendim, §ıı 
anda bizi ilgilendiren bir hususla karşı karşıya 
bulunuyoruz. Devlet ormanları zaman asamı 
ile iktisabedilebilir mi? Edilemez mi? Diye arka-
daşlarmıız endişe ediyorlar. Bu hususta sözcü 
arkadaşımız Vacid Asena çok etraflı izahat ver
miş bulunuyor. Bendenizin bu mevzua taallûk 
eden bâzı mütalâalarım var. Mevzu ile alâkalı 
olması dolayısiyle bunları huzurunuzda arz et
meme müsaadenizi rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; ormanın, su, iklim, 
toprak ve sağlık rejiminin normal bir şekilde 
idamesi ve vatanın millî savunma gücünü artır
mam babında çok ehemmiyetli bir mevkii olduğu 
ittifakla kabul edilmiş bulunuyor .Bu husus ka
bul edildikten sonra, bu prensibin bütün icapla
rının yerine getirilmesinde de bir zaruret oldu
ğu aşikârdır. Şöyle ki; Devlet ormanlarının her 
türlü tecavüzden ve her türlü tahripten masun 
kalması için gerekli bütün hukuki tedbirleri al-

[ mamız da şarttır. Bununla alâkalı olan tedbir-
I leri en geniş ve en sağlam bir şekilde derpiş et-
I mekte de zaruret vardır. Medeni Kanunun 639 

ncu maddesinde bir hüküm mevcuttur. Keza 1282 
I tarihli nizamnamede bir hüküm mevcuttur. 1274 
! eski Arazi Kanununda da bununla ilgili bâzı 
I hükümler mevcuttur ve keza 1515 sayılı Tasfiye 

Kanununda bununla alâkalı bâzı hükümler var
dır. Fakat bütün bu izah ettiğim kanunlar 
ancak mer'i oldukları zamanda cereyan eden 
hâdiselerde kabili tatbiktir. Artık, meriyetten 
kalktıktan sonra cereyan eden hâdiselerde bu 
kanunların hükümlerini tatbik etmeye imkân 
yoktur. Meseleyi Temyiz kararları ve Tevhidi İçti
hat kararları ile halletmek zorundayız. Mademki 

ı üzerinde titrediğimiz bir orman vardır; bunun 
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yangınla, açmayla ve iktisabi zaman aşımı ile 
iktisabını onliyecek bir madde derpiş etmemi-
ez katî lüzum vardır. Bugün diyebiliriz ki or
manlarımızın hemen hemen üçte biri, sarf kül
tür arazisi yapmak için, köylü vatandaşları
mız tarafından köklenmekte, kesilmekte ve hat
tâ yer yer yangınlar çıkarılmaktadır. Muhterem 
arkadaşlarım, bu yangınların sebeplerini araş
tırdığımız zamanda hemen hemen % 90 nispe
tinde âmil olaraktan önümüze ormanlık sa
haların kültür arazisi haline getirilmek sure
tiyle iktisabedilmesi gayesi gelmektedir. Bunu 
hiçbirimiz inkâr edemiyecek durumdayız. 

Nitekim, Orman Kanununu tadil eden ve 
bütün ormanların devletleştirilmesini istihdaf 
eden kanun çıktıktan sonradır ki, orman yan
gınları alabildiğine genişlemiş bulunmaktadır. 
Belki de hepimizin üzüntü mevzuu olan bu 
yangınlar yurdun muhtelif yerlerinde hâlâ 
devam etmektedir. Binaenaleyh bu halin önü
ne geçmezsek ormanlarımız belki de 20 sene 
sonra hiç kalmıyacaktır. Şu halde hiç olmaz
sa ormanlarımızı bugünkü haliyle yaşatabilmek 
muhafaza edebilmek için bundan böyle ormanla
rın iktisabi zaman aşımiyle iktisabedilemiyece-
ğini bu aknunda va'zetnıemiz lâzımgelir. Bunun 
başka kanunlardan istihracedilmesine ve Tem
yiz içtihat ve kararlarından istisna edilmesine 
katiyen lüzum yoktur. Eğer işi ihmal edecek 
olursak ormanlarımızın elimizden gitmesi mu
kadderdir arkadaşlar. 

Filvaki bu kanunun şon maddelerinde bu 
iddiamızı terviceder mahiyette ve bu iddiamızı 
kuvveden fiile çıkarabilecek vüsatte bâ
zı hükümler mevcuttur ama bunlar ne
tice itibariyle gene mahkemelerin ve Tem
yiz Mahkemesinin görüşlerine ve tefsirlerine 
göre muhtelif şekiller alacak ye ka
tî bir hüküm halinde tatbik edilemiyecektir. 
Onun için arz etttiğim gibi devlet ormanları, 
hattâ ormanlarımız gerek Medenî Kanun ve 
gerekse diğer kanunlarla iktisabi zaman aşı-
yolu ile iktisabedijemezler eşklinde bir hüküm 
burada veya diğer bir maddede sevk edilmesi
nin lüzum ve zaruretine inanıyorum. Bunu 
arz etmek istiyorum. 

REÎS — Hükümet. 
ZİRAAT VEKİLİ ESAT BUDAKOĞLU 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar; bir nokta
nın tavzihine lüzum görüyorum. Arkadaşlarımı-
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zı endişeye düşüren hususun evvelce yapılan tah
dit içinde kalan ziraat arazisinin tahdit sebebiy
le orman arazisi telâkki edilerek köylülerin elin
den alınacağı noktası teşkil ettiğini görüyorum. 

Bugün fiilî durumları itibariyle orman mef
humunu çoktan aşmış ve kültür arazisi haline 
gelmiş ve fakat vaktiyle ormandı diye yanlış bir 
zihniyetle orman sınırları içinde bırakılmaktan 
dolayı orman telâkki edilen araziyi kültür ara
zisi telâkki edip, orman haricinde bırakmak 
ve bu sahaların ziraatle kıynıetlendirilmesiniıı 
devamına imkân vereceğiz. 

Evvelce kabul buyurulan 2 nci madde bu 
imkânı Hükümete vermektedir. 

Hassasiyetimiz, ormanın içinde ormanın de
vam ve muhafazası için büyük tehlike teşkil 
eden bâzı arazi parçalarının şahıslar eline geç
memesidir. Esasen bunu heyetiniz de tasvibet-
menıektedir. Hükümet 2 nci maddeyi yeni bir 
hüküm olarak sevk ederken ön plânda köylüyü 
düşünmüştür. Bunun bu şekilde telâkki edilme
sini ve bu gibi arazilerin vatandaşın elinden alm-
mıyacağma emin olunmasını rica ederini. 

RÎÎİS — Bir sual var. 
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Efendim, 11 

milyon küsur hektar orman mevcuttur. Bugün 
4 milyon hektarının tahdidi yapılmış bulunmak
tadır. Vekil* Beyin beyanatı, bunlar tahdidi ya
pılmış olan yerlere inhisar etmiş olabilir. Fakat 
yeni tahdit komisyonları tahditler yaparken ne 
gibi vesikaları nazara alacaktır? Muvakkat En
cümen, vergi kaydını kale almıyacağız şeklinde 
ifadede bulunduktan sonra Vekil Beyin ifadele
ri bütün bunları tekzip mahiyetinde olmamıştır. 
Bu itibarla bu hususun iyice açıklanarak zapta 
geçmesi lâzımdır. 

ZİRAAT VEKİLİ ESAT BUDAKOĞLU 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, birinci me
sele olarak vaktiyle tahdidi yapılmış, biraz evvel 
arz ettiğim gibi orman mefhumu ile asla müna
sebeti kalmamış arazinin durumunu ıslah etmek 
bugün birinci vazife haline gelmiştir. Tahdide 
tâbi olmamış bu karakterde olanlar esasen orman 
telâkki edilmemiştir. Mesele bu komisyonların 
işleyişindeki zihniyettedir. Bugün, çok eskiden 
açılmış tamamen kültür arazisi haline gelmiş olan 
yerleri burasını ormandır, diyen bir zihniyeti ka
bul etmiyeceğiz. Yüksek Meclisin bu mevzudaki 
hassasiyetim gören hükümet bu telâkki içinde ko-
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misyonları çalıştıracaktır. Hükümet vatandaş 
aleyhinde tedbir almayı asla düşünmemiştir. Bu
nun üzerinde Hükümet bütün hassasiyetiyle du
racaktır. Ama ormanın tam göbeğinde olan arazi 
için kanunun kabul ettiği birtakım esaslı pren-
sipleri tatbiki elbette esas olacaktır. ı 

İZZET AKÇAL (Rize) — Tahdidedilmiş J 
olup şimdiye kadar köylü tarafından istifade I 
edilmekte olan araziden istifadesine devama im
kân verecek misiniz? 

ZİRAAT VEKİLİ ESAT BUDAKOĞLU 
(Balıkesir) — Vereceğiz. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Adamın arı ko
vanları cardır, asırlardan beri istifade ettiği me
raları vardır. Bunlara tasarruf edilmektedir. 
Yaylalar vardır. Devlet ormanı hududu içinde 
bulunmuştur. Bunlardan şimdiye kadar yapılan 
istifadenin devamına imkân verecek misiniz? 

MUVAKKA ENCÜMEN NAMINA VACİD 
ASENA (Balıkesir) — Efendim zaten orman 
içinde gerek vüsati, gerek durumu itibariyle şu 
veya bu köyün şahsiyeti mâneviyesinin malıdır. 
Bunlardan yine istifade edeceklerdir, esasen 20 
nci madde de bunu teyidediyor. 

MUVAKKAT ENCÜMEN ADINA VACÎD 
ASENA (Balıkesir) — Efendim, arkadaşların 
endişelerinde haklı olduklarına ben de inanmış ol
duğumdan bu bakımdan biraz daha'tafsilât ver
mek için huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, elyevm cari olan Orman 
Tahdit Talimatnamesinin 36 ncı maddesinin hük
mü aynen şöyledir: «Ormanların bitişiğinde ve- j 
ya içinde bulunan mülk ve topraklar için mute
ber vesaik ibraz edilirse bunlar sahipleri lehine 
tahdit ve kaydolunur. Biraz evvel Bekir Bay- j 
kal arkadaşımızın tevcih buyurdukları sualin ce
vâbını vermiştim. Cevabın mesnedi hem talimat- I 
namenin hükmü teşkil ediyordu. Aynı macİdenin J 
mabadini müsaade ederseniz okuyayım: Ormanla- j 
rın bitişiğinde bulunan mülk ve toprakların hep
sinde, orman içindekilerden toplu veya dağınık 
evler ile bir köyü veya bir köyün mahallesini teş- ! 
kil eden sahayı çevreliyen araziye dâhil olanlar J 
da vesaik ibraz edilmezse bile fiilî durum aynen j 
tesbit ve zapta geçirilmekle iktifa olunur.» 

Demek ki, doğrudan doğruya her hangi bir 
tahdit işinde orman içinde bulunan köylerin iş- i 
gal ettikleri araziye bir müdahale yapılması tec
viz edilmemiştir. Bundan maada iki celse evvel 
kabul buyurduğunuz yeni orman kanunu lâyi- 1 
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ı hasmın ikinci maddesindeki hüküm gayet sarih 

ve vazıhtır. Bütün endişeleri tatmin edici mahi
yettedir. Aynı maddeyi fazla tafsilâtta bulunma
dan okumak daha faideli olacaktır, kanaatinde-

•yim. Aynen maddeyi okursam fazla tafsilâtta bu
lunmaktan daha faydalı olacaktır kanaatindeyim. 
Madde aynen şöyledir : «İklim, su ve toprak re
jimine zarar vermiyen ve daha verimli kültür 
arazisi haline getirilmesi Ziraat Vekâletince uy
gun görülen ormanların orman rejimi dışında bı
rakılmasına ve orman mefhumuna dâhil olduğu 
halde orman rejimine tâbi tutulmasında bir fayda 
görülmiyen sahipli yerlerin, serbest bırakılmasına 
veya gayeye uygun hususi bir idare ve kesim tar
zı tatbik edilmesine Ziraat Vekâletinin teklifi 
üzerine İcra Vekilleri Heyetince karar verilebi
lir.» 

Biraz evvel de Sayın arkadaşımız Ziraat Ve
kili Esat Budakoğlu da bu mevzua temas etmek 
suretiyle Yüksek Meclise mâruzâtta bulundular. 
Bu beyanata, biz de komisyon olarak, aynen işti
rak ediyoruz. Bu itibarla gerek talimatnamenin 
36 ncı maddesinin 1 ve 2 rici fıkraları hükümle
rine ve gerek yakında mevkii meriyete girecek 
olan Orman Kanununun -geniş hükümleri daire
sinde orman dâhilinde bulunan vatandaşların 
hakları tamamiyle masun tutulmaktadır. 

-BEİS — Sadettin Karacabey. 
SADETTİN KARACABEY (Bursa) — 

Muhterem arkadaşlarım, gerek sayın arkadaşı
mız Ziraat Vekilinin ve gerekse Muhtelit Encü-

j men Sözcüsünün sözleri beni tatmin etmedi. İkin
ci madde, toplu ahvalde kültürel arazinin orman 
olarak kullanılmasını âmir bir hükümdür. Mün-

j. ferit bir hâdise karşısında bu ikinci maddenin 
işliyecek bir cihaz olmadığını derhal kabul et-

I mek gerekir. Bu itibarla Ziraat Vekili arkada-
j şımızm noktai nazarlarına iştirak etmiyorum. 
| Sözcü arkadaşım uzun uzun bu hususta iza

hatta bulundular. Hakiki bir orman içerisinde 
400 - 600 seneden beri iskân etmiş namütenahi 

! köylü vatandaşlar vardır. Bu köylülerin hakla-
I rı ne olacaktır ? Bunların orman hakkındaki ve-
j saikı nedir? Ellerinde ta eskiden beri kalmış olan 

fermanları vardır. Ne hudutname kalmıştır, ne 
I vesaik ve ne de bir tapu vardır. Fakat müktesep 
i bir hakkı vardır. Beş yüz seneden beri işletmiş 

ve işgal etmiştir ve bu vaziyette orman içerisinde 
oturmaktadır. Memleketimizin büyük bir ekseri-

1 yeti bu durumdadır. Binaenaleyh biz şimdi Zi-
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raaat Encümefcıi olarak diyoruz ki; bunlara şu j 
şartlarla bir hak tanıyalım, biz kaçakçılığı hima
ye etmek istemiyoruz. Bilhassa Ziraat vEııcümeni 
olarak bu dâvanın içinde yetişmiş çiftçi insanlar 
olarak diyoruz ki; hiç olmazsa bir müktesep hak 
tanıyalım ve bu müktesep hak da 1936 arazi tah~ 
•ririnde köylü namına tescil edilmiş olan vergi 
kayıtlarını esas tutalım. Ondan sonra kaçakçı
lık yapmış, bizi alâkadar etmez. Biz ancak hak
kı müktesepleri tanımak istiyoruz. Arkadaşların 

- ileri sürdüğü hususat bizi tatmin etmemektedir. I 
Eğer bu şekilde kabul edilirse, birçok vatandaş
larımız müşkül vaziyette kalacaktır. Onun için 
ya Ziraat Encümeninin 10 ucu maddesini ay
nen kabul edelim veyahut da vergi \kayıtlarını 
esas tutalım. Bu suretle Osman Talu arkadaşı
mızın endişesine de mahal kalmaz. Ondan son
raki açmalar için bir hakkı müktesep tanımıyo- I 
ruz. Bu hususta benim de bir teklifim vardır. 

..Kabulünü istirham ediyorum. I 
REİS — Cemal Tüzüıı. 
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlarını, hakikaten çok mühim bir mesele ile 
karşı karşıya bulunuyoruz. Ben, Muvakkat En-
eümenin müzakerelerinde de bulundum. O en
cümende bu madde tezekkür edilirken, 20 sene
den beri yapılını*; açmaların köylünün lehine I 

' tahdidini yapalım, ondan sonraki açmaların yine I 
köylü lehine kabulüne imkân arıyalım, dediler. 
Halbuki bugünkü mütalâalar bunun tamamen 
aksinedir. Ziraat Encümeninin 10 ncu madde
si hepinizin önündedir. ^ Bunu kabul buyurduğu
nuz takdirde akla gelebilecek her türlü münaka
şalar Önlenecek ve bundan sonraki açmalar için 
ÂQ tedbir alınmış olacaktır. 

Madde olarak Ziraat Encümeninin 10 ncu 
maddesinin kabulünü rica ederim, bu hususta 
bir de takrir takdim ediyorum, tasvibini istir-
ham ederim. 

REÎS — Kemal Biberoğlu. 
KEMAL BÎBERO&LTJ (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlarım, üzerinde müzakere cereyan 
eden Orman Kanunu memleketimiz ve milleti
miz için cidden hayati ehemmiyeti haiz oldu
ğunu bütün Meclis âzası arkadaşların. Hükü
metin ve komisyonun müdrik olduğunda müt
tefikiz. Şimdi üzerinde müzakere cereyan eden 
9 ncu madde, doğrudan doğruya, değilse bile, 
dolayısiyle arz ettiğim hayatî meselenin can 1 
damarını teşkil etmektedir kanaatindeyim 1 
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Şimdi Ziraat Vekili arkadaşımızı, komisyon 

sözcüsü ve konuşan diğer hatip arkadaşları din
ledikten -sonra mesele üzerinde bir prensip vaz'-
etmenin behemehal lâzım olduğuna kati surette 
kanaat getirmiş bulunuyorum. 

Prensip meselesi, bir kere Osman Talu arka
daşımızın ifade ettiği, bundan sonra ormanda 
vâki açmalar ve sair ormana vâki tecavüzü, ta
sarruf maksadiyle tecavüzleri önlemek için or
mandan iktisap zaman aşımı cereyan etmiyece-
ğini tesbit eden bir hükmü kanuna, bu madde 
veya münasip bir maddeye koymak mecburiye
tindeyiz. Bu, bizim orman mevzuunda göster
diğimiz millî hassasiyetin bir sembolü, bir ifa
desi olacaktır. 

Buna rağmen bugüne kadar vatandaşlar ta
rafından orman içinde ve civarında ziraat ve 
tasarruf kasdiyle açılmış olan ve kendisine 
mülk telâkki ettiği gayrimenkulleri bu kanun
la elinden almaya kalktığımız takdirde ve Ve
kil Beyin mütalâası hilâfına, millet olarak, Hü
kümet olarak, Meclis olarak mühim ve yeni bir 
dâvanın halli zorunda kalacağız ve bu suretle 
de orman dâvamızı tahakkuk ettirme imkânın- , 
dan mahrum kalacağız, 

Orman içinde ve civarında müşkül şartlar 
içerisinde yaşıyan vatandaşlanmız bu hal karşı
sında daha fena duruma düşeceklerdir. Bunların 
iktisaden kalkınması, daha müreffeh bir hayat 
yaşamaları'bizim devlet olarak, millet olarak va
zifemizdir, bunlara bu imkânları hazırlamadı
ğımız takdirde ormana el uzatmak zorunda ka
lacaklardır, bundan sonra inşallah bu kanunun 
istihdaf ettiği bâzı unsurlar onları iktisadi re
faha kavuşturacak sebepleri ihdas ettikten son
ra artık onların ormanı tahrip ve yok etmele
rini tecviz etmemize mahal kalmıyacaktır. 

Ziraat Vekili ve komisyon sözcüsü arkadaşı
mızın buyurduğu gibi kültür arazisi içine alın
maya müsaidolan yerler orman rejiminden îc-
ra Vekilleri Heyeti kararı ile» çıkarılacaktır. 
Muhterem arkadaşlar, karşısında bulunduğu
muz mesele bu olmaktan ziyade köylü vatan
daşın fert fert ellerinde bulundurdukları birta
kım ziraat arazilerini, münferit vatandaşların 
ellerinde bulunan 3 dönüm, 5 dönüm gibi çeşit
li arazilerin îora Vekilleri Heyeti kararına ik
tiran etmesine imkân yoktur. Böyle araziler; 
senelerden beri, hattâ daha ileri giderek asır-
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lardan beri diyeceğim, dedelerinden, babaların
dan intikal etmiştir. Benim kanaatimce bu mad
denin müzakeresini bir muvakkat madde ile mu
ayyen bir şekilde tesbit edeceğimiz, muayyen 
bir tarihten evvel açılmış ve vatandaşın tasar
rufu altına geçmiş olan arazilerin kendilerine 
verilmesi hakkını mahfuz tutarak, müktesep 
hak olarak vatandaşların ellerindeki her türlü 
delili, makbul sayması icabeden- işbu 9 neu 
maddeyi bilâhara vazı ve müzakere edilecek mu
vakkat maddeden sonra müzakere etmenin fay
dalı olacağı kanaatindeyim. Maruzatım bundan 
ibarettir. 

REİS — Hilmi Dura. 
HİLMİ DURA (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlar, Cemal Tüzün arkadaşımız az evvel 
Umumi Heyeti yeni bir teklif karşısında bulun
durdu. Ben bu teklife karşı koymak için söz 
almış bulunuyorum. Arkadaşımız Ziraat Encü
meninin 10 ncu maddesini kabul edelim buyur
dular. Ziraat Encümeninin 10 ncu maddesi di
yor ki, eğer bu gayrimenkul 1936 yılından son
ra ormandan açılmışsa bu yerler komisyon ta
rafından onman hududu içine alınır. Bu demek
tir ki 20 seneden beri' vatandaşın elinde bulunan 
bir gayrimenkul veya tahdit sırası "bundan 10 
sene sonra gelecek bir vilâyette 30 seneden beri, 
sıra 15 sene sonra gelirse 35 seneden beri, 40 
seneden beri vatandaşın elinde bulunan ve ar
t ık orman mefhumu dışına tamamen çıkmış 
olan ve .yeniden orman yanılması, da mevzuu-
bahsolmıvan bir veri vatandasın elinden alaca
ğız demektir. Bendeniz bu maddeden gavrı neyi 
kabul, ederseniz ediniz ve fakat Ziraat Encüme
ninin teklifini kabul etmemenizi rica ediyorum, 
bunu söylemek iein söz almış bulunuyorum. 

R ^ t S — fW.*l Tüzün. 
CEMÂL TÜZÜN (Kocaeli) — Ziraat Encü

meninde bu mesele aylarla tezekkür edildi. Köy
lünün ekin biçtiği arazi umumiyetle tapu senet
sizdir. Bir açmanın üc sene mi, on sene mi, yirmi 
sene evvel açıldığına dair ilmen ve fennen tet-
kika medar hiçbir unsur da mevcut değildir. 
Ancak şahadetle bunlar olabilir. Şahadet mesmu 
addedildiği takdirde bütün orman açmalarının 
köylünün lehine halledileceğinde şünhe yolfctur. 
Bu, âti için de tehlikelidir. Encümende köylünün 
ektiği ve biçtiği yerleri ne suretle tesbit edebi
liriz keyfiyeti tezekkür edildi. Maliye Vekâleti 
temsilcisinden, Devlet Vekâleti temsilcisirfden 
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ve Ziraat Bakanlığı temsilcilerinden soruldu. 
Köylünün ekip biçtiği arazi, 1936 dan itibaren 
bir kayda 'bağlanmıştır. 1936 vergi kayıtların
dan başka her hangi bir kayda tâbi tutulması 
mümkün olamıyacağı cihetle 1936 daki vergi ka
yıtlarının esas olması derpiş edildi. Böyle ol
madığı takdirde, Hilmi Dura arkadaşımız bir 
tezat içinde bulunmaktadır. Ziraat Vekili ile 
Muvakkat Encümen keza tezat içerisindedir. Mu
vakkat Encümen tahdidedilir, diyor, Vekil ise; 
«Ben de bir Heyeti Vekile kararı çıkartır, köy
lüye verdiririm.» diyor. Bunlar birbirine zıt fi
kirlerdir. Bugün, teşekkül edecek orman tahdit 
komisyonları ne yapacak? Köylüye : «Git getir 
vesikalarını» diyecek. Köylü tapu senedi getire
mediği takdirde, burasını tahdit komisyonları 
Devlet lehine tescil edecektir. Bundan sonra şi
kâyetler olacak, köylü lehine» kararlar çıkacak
tır. Elimizde 1936 kayıtlarından başka itibar 
edebileceğimiz resmî bir kayıt yoktur. Eğer 1939* 
selesinde yapılan kayıtlarda köylünün burasını 
ekip biçtiği kayıtlı ise mesele yok. O tarihli 
kayıtlar esas ittihaz edilir. Bundan sonraki aç
malar kabul edilmemeli ki,.bu şekilde yeni aç
maların önüne gecilebilsin. Eğer biz bir tarih 
tesbit etmezsek, kanunun müzakere edildiği şu 
anlarda dahi yeni açma hâdiseleri vukubulacak-
tır. Açmaların hangi tarihte köylü lehine tescil 
edileceği mevzuubahsolmasa, şu tarihten itiba
ren yine 'birtakım açmalar vukubulacaktır. Bi
naenaleyh her hangi bir tarihi esas tutmak lâ
zımdır. Bu tarih de Türkiye'de bütün şümulü 
ile hu işi halleden 1936 senesinin tahrirleridir. 

' Ondan başka bir tarih bulabileceklerse ben ken
dileri ile beraberim. 

HİLMİ DURA (Kastamonu) — Hâkim onun 
kolaymı bulur; merak etmeyin. 

REİS — Sadettin Karacabey. 
SADETTİN KARACABEY (Bursa) —Efen

dim arkadaşım Cemal Tüzün rün izahına aynen 
iştirak ediyorum. Mevzuııhahsolan bir dondur
ma var burada. Ö da 1936 senesinde Türkiye'de 
arazi tahriri başladı ve hütün şümulü ile bütün 
vilâyetlerde 'birkaç senede tamamlandı. Binaen
aleyh şimdi, 18 seneden beri vukubulan açmalar 
mevzuubahsoluyor. Bunlar ne olacak! Arkadaş
lar hen de bir ziraatciyim. Eğer siz, her zamanki 
iktisap hakkını tanıyacak olursanız zaten üç 
buçuk dönüm kalmış olan ormanlarımız mahvü 
perişan olacaktır. Burada İM cÜheti düşünmek 
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lâzımdır. Bu memleketin büyük istihsalini ya
pan ovalarımızı düşünün arkadaşlar. Bunları 
korumak için 200 küsur milyon lira tahsisat ko
yuyoruz. Ne için?; Dereleri setlemek için. Mu
azzam barajlar yapıyor ve bunlara büyük tah
sisat veriyoruz. Bu açmalar devam ettiği müd
detçe ovalarda ziraat yapılamaz bir hale gele
cektir. Ziraat yapan bir vatandaş olarak söylü
yorum. Her sene 16 - 20 santim rüsup geliyor 
ovalara. Bunlar nerelerden geliyor? Bu açma
lardan. Bunlara son verelim, üç, beş vatanda
sın menfaati ve arzusu için bütün memleketin 
iktisadiyatını perişan etmiyelim. İstirham ede
rim, buna bir çare bulalım. Çaresi açmalara 
son vermektir. Başka bir şey olamaz. Arazi tes-
bit edilmiş bulunuyor. Bu memlekete beş ay
dan beri yağmur yağmıyor. Sebebi nedir? Mem
leketin istihsali ne olacak diye arpacı kumrusu 
gibi düşünüyoruz. Bu anormal şartlar arasın
da bu memleketin istikbalini düşünen her va
tandaş gibi bundan sonra bu| açmalara son ve
rilmesini istiyorum. Bû aj^ıyi donduralım. 

HİLMt DURA (Kastamonu) — Hangi tarih
ten donduralım? 

SAADETTİN KARACABEY (Devamla) — 
1936 senesinde bir arazi tahriri yapılmış ve bu, 
resmiyet iktisab etmiştir. Bunu bir hakkı mük-
tcsebolarak kabul edelim, bu hususta bir de tak
ririm vardır. 

Tapu vesaiki nıeyanında bu vesaiki de kabul 
edelim. Bu itibarla o vatandaşlarımızın mük
tesep hakları tanınsın, bu itirazlar da önlensin, 
arkadaşlar. Yoksa, bir arazi açıyor, üç sene ge
çiyor, orası kuvvei imbatiyesini kaybediyor, bu 
sefer ötede başka bir arazi açıyor. Bunların 
önüne geçmeliyiz, ben dairei intihabiyemin en 
popüler bir mebusuyum, çok gezerim ve çok 
temasım vardır. Bana aman bunu çabuk çıkar
tın, diyorlar. Yoksa açmalar mütemadiyen de
vanı ediyor. Onun için bir noktada bunu don
duralım,' ormanlarımızın vüsati hepimizce ma- . 
1 fondur. (Alkışlar) 

REİS — Reşat Akşemsettinoğlu. 
REŞAT AKŞEMSETTİNOĞLU (Bolu) — 

Muhterem arkadaşlar; Cemal Tüzün arkada
şım, hususi muhasebelerin vergisini tahsil etti
ği araziyi 1936 da tahrir ettiğini, ondan sonra 
hiçbir, vergiye kaydedilmiş yeni bir açma olma
dığını ifade ettiler, 

.1906, 0 : 1 
Burada bir yanlışlığı, meslekim itibariyle, 

tashih etmek istiyorum. 
1936 da son tahrir yapılmış. Mülkiyet teş

kilâtını tetkik ve teftiş ettiğim zamanlarda her 
on senede bir bu tahririn yapılması mecburiye
tinin bulunduğunu, fakat 1956 ya kadar bâzı 
esbabı mucibe ile Hükümetin bu tahriri yaptır
mamış olduğunu görmüş bulunuyoruz. Fakat 
bunun yaptırılmamış olması, köylünün yirmi 
senelik inkişafında elde ettiği arazinin kayda 
geçmediği mânasına gelmez. Her yıl hususi mu
hasebeler yoklamalarını yapar ve orman idare
siyle ihtilaflı olan sahaları kaydetmez. İhtilaf
lı yerleri vatandaş lehine karar çıktığı takdirde 
vergiye rapteder. 

Türk vatandaşı olan köylünün yirmi senelik 
inkişaf devrini biraz «göz önünde tutalım. Nü
fusumuz 1939 dan bu yana 8 - 9 milyon art
mıştır. Bu büyük bir yekûn tutar. Bu artma or
man bölgelerinde 5 milyondan 9 milyona yük
selmiştir. Bunun sebebini Karadenizli mebus ar
kadaşlar gayet iyi bilirler. Karadeniz bölgesinde, 
daha doğrusu orman bölgelerimizde bir çoğalma 
müşahede edilmektedir. Buralarda bir açılma ol
muştur. Acaba bu açılmaya sebep nedir? Tarihi
mizi, bilhassa Osmanlı İmparatorluğunun son 
devirlerini tetkik edersek ormanlarımız yeni ida
reden evvel açılmaya başlamıştır. Umumi Harb 
ve Balkan Harbi sıralarında ekim durmuş ve 60 
paraya arpanın satıldığı bu devirlerde köylü 
ekimden vazgeçmiştir. Nihayet Toprak Ofisinin 
buğday fiyatlarını artırdığı andan itibaren de 

'köylü ekime daha da ehemmiyet vermiştir, ve 30 
kuruşa, 35 kuruşa, 40 kuruşa bir kilo buğday ve 
arpasının satılması elbette ki, çiftçiyi köy ve top
rağa raptetmiştir. Dedelerinin bulunduğu, halen 
orman olan yerlerin açma işi artmıştır. Bu tah
ditte 1936 vergi kaydım esas alırsak, tam beş 
milyon insan ayaklanacaktır. Onun için böyle bir 
hataya düşmiyelim. 14 ncü maddede, naçiz ka
naatlerimi arz edeceğim. Bu iki madde mühim
dir. Altıncı maddeye, bugüngü hukuki zihniyete 
raptedecek bir kayıt koymak, münevver orman
cıları realist bir görüşle çalıştıracaktır. Lâzım
dır. 14 ncü madde iler bu memleketteki kesif or
manların içine girmiş 3 - 4 yüz bin insanın baş
ka yere neklini temin edecek radikal tedbirler 
alırsak, daha fazla işlenmiş sahalar üzerinde uğ
raşmaya lüzum-yoktur. Bugün bizim kadar nü
fusu olan iki memleket vardır, bunlar da bizim 
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gibi Osmanlı İmparatorluğunda tatbik edilen 
cibali mubaha nizamnamesi tatbik edilmiştir. 
Bunlar; Yugoslavya ve Romanya'dır. Yugoslav
ya'da 250 000 kilometrelik bir toprak parçası 
vardır, burada 7 750 000 hektarlık, Romanya'da 
da 6 680 000 hektarlık ormanlarından Arjan
tin'e bile satış yapıyorlar. 10,5 milyon hektarlık 
Türkiye'de sistemin bozukluğu yüzünden kuy-
rukludağ odununu dahi bertaraf edemedik. Bu
nun günahı kanundur, bu kanunu tesbit ettiğimiz 
zaman biz de çok kısa bir zamanda, hem de çok kısa 
bir zamanda 3 - .4 sene sonra milyonlarca döviz geti
recek orman emvali satışı yapabiliriz, sırası ge
lince maddesinde bunu arz edeceğim. Onun için 
20 senelik müddeti bertaraf eden arkadaşımın 
teklifine iştirak > edemiyeceğim. Onun için istir
ham ediyorum halihazır, vergi kaydını esas tuta
lım ve buna riayet edelim. 

Hürmetler ederim. 
R E İ S - - N i h a t İyriboz. 

NİHAT İYRİBOZ (Aydın) — Muhterem 
arkadaşlar; bir arkadaşımız orman meselesinin 
yağmur ve kurak üzerine katî ve muazzam bir 
tesiri olduğundan bahsettiler. Bendeniz de o ar
kadaşla beraberim. Fakat düşünüldüğü gibi bü
yük bir önemi yoktur. Biz evvelâ Küçük - Asya 
ile Mediteraniyen iklimi üzerindeyiz. Dikkat bu-
yurulursa buralar kurak bir iklime dâhildir. No 
kadar orman yaparsanız yapınız kuraklık peri-
yodi kendini gösterecektir. Ormanlar yağmura 
faideli olmuyor diyemem. Ama bu tesiri düşün
düğümüz gibi muazzam değildir. 

Şimdi Ziraat Encümeninin teklifine geliyo
rum. 1936 dan beri açılmış araziyi orman hudu
du içine sokuyor. Bu, yanlıştır. 20, 18, 16, 10 ve 

•"hattâ beş seneden beri mütemadiyen bu arazi 
açılmaktadır. Mahsulün para etmesi, makinenin 
ziraatimize girmesi dolayısiyle bu son senelerde 
bu hâdise çoğalmıştır. Fakat açılan arazi, arka
daşlarımızın vehmettikleri gibi, orman arazisi de
ğildir, hattâ orman da değildir. Bunlar, metruk 
evvelce işlenemiyen kültür arazisinin içeriye alın
masından .ibarettir. Orman arazisinden ve orman
da acılan yerler pek azdır, bu ormanı tahribet-
mez. Bu itibarla bendeniz Ziraat Encümeni tekli
finin tamamen aleyhindeyiııı. Bu kanunu böyle 
kabul edersek, jandarma kuvveti ile dâhi bunun
la başa çıkamayız. Bu memlekette toprak kıtlığı-
vardır ve bu kıtlık devam ettiğf müddetçe bun
lar olacaktır. Bu, iktisadi bir kanundur; ziraat 
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ten iyi menfaatler sağlandığı müddetçe bu açma
lar olacaktır. Bu suretle istihsal çoğalmaktadır 
ve bu da bizim için faydalı olmaktan hali değil
dir. 

.'Muvakkat Encümenin teklifi gayet güzel, an
cak bir husus noksandır. Bu araziyi işliyenlerdeıı 
bunu tevsik maksadiyle vesika-istenmektedir. Fa
kat bu arazinin birçoğunun vergisi dahi veril
memektedir ve üzerinde beş seneden beri ziraat 
yapılmaktadır. . Bire 20 mahsul idrak edilmek
tedir. Buna vesika yersin diyoruz. Veremez, na
sıl versin? Bu itibarla bendeniz bir şartla Muhte
lit Encümenin teklifinin kabulünü rica ederim. 
Bir şartla, o da (vesikalarını) kelimesinden ev
vel (varsa) kelimesinin ilavesidir, bu ilâve yapı
lırsa mesele kalmaz. 

ENCÜMEN REİSİ REFKT AKSOY (Or
d u ) — Anlıyamadık, bir daha izah ederler mi? 

REİS — Efendim, Encümen anlıyamamış. 
Bir daha vaziyeti izah eder misiniz? 

NİHAT İYRffeoZ J Devamla) — Efendim, 
bendeniz diyorum İfi, 10 ucu maddenin 4 nen 
fıkrasfnda (vesikalarım) kelimesinin önüne 
(varsa) kelimesini ilâve edelim. Bu (varsa) ke
limesi ilâve edilirse mesele halledilmiş olacak
tır. Böylece vesikası olmıyanlar da bu durum
dan faydalanabilirler. 

REİS —- Yakup Çukurova'dan evvel Encü
men konuşacaktır. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. HÜSEYİN 
AGUN (Rize) — Yakup Bey konuşsunlar, ondan 
sonra encümen konuşacak. 

REİS — Yakup Çukurova, buyurun. 
YAKUP ÇUKUROVA (İçel). — Muhterem 

arkadaşlar, Muhtelit Encümenin hazırlamış ol
duğu 0 ucu madde burada enine boyuna konu
şuldu, tahdidedildi. Bendeniz bilhassa Burha-
nettin Onat. arkadaşımızın vermiş olduğu takrir 
üzerinde bir nebze durmak isterim. Bu takririnde 
muhterem arkadaşımız, hakkı müktesep bakımın
dan şahitlerle ehlivukuf müessesesinin kabul edil
mesini istemektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu yola gitmemiz ka
tiyen doğru değildir. Memleketimizde şahitlik 
müessesesinin nasıl suiistimal edildiğini hepimiz 
biliriz. Bu müessese çok elâstikidir. Buna yapı
şırsak daima hüsrana uğrarız. 

İkincisi, bir tarla ormandan açılmış. Ne şa
man açılmış? Tabiî komisyon Uânat yapacak* 
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tebligat yapacak. Bütün köylüler komisyonun 
huzuruna gelecek, orası bir mahşer yeri olacak. 
O zaman köylüler,, şahitlik müessesesi kabul edil
diği takdirde, Ahmet sen bana şahitlik yap, Meh
met sen bana şahitlik yap, demek suretiyle, köy
lülerin birbirlerine şahitliği ile, 5 senelik orman 
20 sene, 20 senelik orman 50 sene olarak göste
rilecektir. Burada bir husus daha vardır: Vic
dan sahibi bir köylü çıkar da, yahu sen burasını 
beş sene evvel açtın derse, o zaman da köyde 
muazzam bir husumet havası esecektir. Neye ' 
doğruyu söyledin diye o vicdan sahibi köylüye hü
cum edeceklerdir. Onun için şahitlik müessese
sini kabul etmek doğru değildir. Benim bir is
tirhamım var, teklif halinde riyasete sunacağım. 
O da şudur: «Tahdidedilecek ormanların bitişi-

- ğinde veya içinde gayrimenkulu olanlar; tahdit 
gününde bizzat kendileri veya kanuni mümessil
leri veya vekilleri hazır bulunurlar. İşgal eyle
dikleri gayrimenkullerin hudutlarını gösterirler 
ve bu hususta» dedikten sonra (Vergi kayıtlarını 
ve sair vesikalarını ibrazederler). Demekle me-

4 sele hallolunnr. Bilmiyorum komisyon benim 
görüşüme iştirak edecek midir? Eğer vergi ka
yıtlarını kabul etmezsek iyi bir şey yapmış ol
mayız. Vergi kayıtları resmî müesseselerin ver
diği vesikalardır. 1936 senesinde hüsnüniyetle 
kendi namına kaydettirmiş, kendisine istifade 
hakkı tanınmış, vergisini veriyor. Şimdi tahdit 
komisyonları bu hakkı tanımıyor, garip bir du
ruma düşeceğiz. Bu sebeple vergi kayıtlarını 
kabul etmemiz şarttır. 

Osman Talu arkadaşımızın hakkı var, haki
katen ormanın tahribine artık bir noktada dur 
dememiz lâzımdır. 

1936 kayıtlarını kabul etmekle münakaşa 
kendiliğinden ortadan kalkar, teklifimin kabu
lünü rica ederim. 

REİS — Ahmet Hatı. 
AHMET HATI (Bolu) — Muhterem arka- , 

daşlar, bu açma mevzuu, hakikaten yalınız bir 
cephesiyle tetkik edilerek halledilmiyecek mü
him bir konudur. Bu bakımdan bendeniz Sa
dettin Beyin v fikirlerine iştirak etmek istiyo
rum. 

Açma mevzuu ormanları tahribediyor ve 
açana da bir fayda temin etmiyor. Açmanın 
bıraktığı gübre tâbir edebileceğimiz yaprak 
çürükleri ve saire zamanla zail olduktan son-
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ra oradan mahsul alınamıyor.. Buna mukabil 
buralardan akan seller memleketin en mün-
bit ovalarını ekilmez hale getiriyor arkadaş
lar. Bunun açık misalini bizim Bolu ve Düz
ce ovasında görmekteyiz. Dünkü konuşmala
rımda kısaca temas ettim bir Alman heyeti 
Düzce'de fcetkikat yaptı.. Bu heyetin vazifesi 
gölün kurutulması idi. Tetkikat neticesinde, 
Düzce'nin derdi, göl akıtmak değil, bu mün-
bit ovayı selden kurtarmaktır, kanaatine 
vardıkları içiri Düzce'nin bu münbit ovasını 
muhafaza etmek için evvelâ dağları ele almak 
lâzımdır diye rapor verdiler. Bu verilen ra
por ne nafıacmın, ne ziraatçinin raporu değil
dir, doğrudan doğruya Almanya'dan celbedil-
miş bir heyetin raporudur. 

Bu rapora bakmadan biz dağların etekle
rinde, köylerde yaşıyanlârı başka yerlere nak-
letmiye kalkıştığımızda, ki bunu mümkün gör. 
müyorum, hakikaten bunlar büyük bir va
tandaş kitlesidir, şu veya bu şekilde vaktiyle 
gelip yerleşmiş olan bu insanların yerlerinden 
atılması düşünülecek bir mevzudur, bunların 
naklinden doğacak riski Meclis olarak, Hü
kümet olarak ele almamız lâzımdır. Bunları 
oldukları yerlerde bıraktığımız takdirde, bu
güne kadar gördüğümüz; Hükümetlerin hiç 
birisine beıızemiyen bir otorite yaratmak is
tiyorsak ki buna inanamıyorum, tahribat de
vam edecektir ve bir dönüm, üç dönüm beş 
dönümlük tahribatın tesbiti de zannedildiği 
gibi kolay değildir, bunun tesbiti için bugün
kü Orman İdaresinin kudreti müsait değlidir, 
Devlet teşkilâtının da kudreti müsait değildir. 

Bu itibarla, bunları yalnız bir cepheden 
mütalâa eden arkadaşların mütalâalarında isa* 
bet görmüyorum. Yani o dağda bu tarlaların açıl
ması ile onlardan istifade edenlerin istifadeleri 
çok mahduttur. Fakat zararları çok büyüktür. Bu 
vatandaşların sayısı çok görülüyorsa ve bunların 
zararları göz önünde tutuluyorsa encümen veya 
arkadaşlar teklif yapsınlar; bu vatandaşlara mü
nasip bir şekilde geçim imkânları,-yaşama im-" 
kânı sağlama yollarını bulalım. Biz, parti ola
rak yaptığımız kongrelerde mütemadiyen hücu
ma uğradık, bu açmalara niçin çare- bulmuyorsu
nuz diye. Ben orman kanunlarını tetkik etmiş 
değilim. Yapılan bu tahribat karşısında orman 
mevzuatını tetkik ettiğimde gördüm ki. hakika-
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ten açma memnu imiş. Açılan yerlere ekim ya
pılması memnu imiş. Fakat kanuna rağmen, 
gelip geçmiş hükümetler, biz de dâhil olmak 
ü»ere, kanun hükümlerini tatbik etmedik. Ve 
ormanlar mütemadiyen tahribedildi. Şunu da, 
ilâve edeyim ki, hiçbir orman tahribatına ben-
zemiyen bu açmacılığı orman mmtakasmda olan
lar gayet iyi bilirler. Hiç görülmeden, kısa za-. 
manda ormanın bittiğine orada bulunanlar şa-
Kidolurlar. 

Bilhassa bu orman içinde tarla açan vatan
daşların durumu üzerinde duran arkadaşların, 
bu hususu ehemmiyetle ve mantıkla düşünerek, 
hisse yer vermemeleri ve ormanları koruyacak 
ne lazımsa o tedbirlere başvurmalar^ ve orada 
yerleşmiş halk için de bir şey düşünmeleri lâ
zımdır; Ama açmaeılık yolu ile. 3 - 5 dönüm ara
ziye malik olarak ormanda yayılmış olan bu halk 
kitlesi orada kalacaksa ve buna rağmen, biz yi
ne ormanı muhafaza edeceğiz diyen kimse var
sa ben buna iştirak etmiyorum arkadaşlar. 

REÎS — Hilmi Dura. 
HÎLMÎ DURA (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlar, Sadettin Karacabey arkadaşımız; ge
çen devrede Orman Kanunu müzakere ecfilirken 
bu maddenin mütenazırı olan maddenin de yine 
müzakere mevzuu olduğunu ve o vakit Meclis 
temayülünün 1936 dan sonra açılmış olan yerle
rin vatandaşın ellerinden alınması merkezinde 
bulunduğunu ve bu şekilde maddenin kabul edil
diğini ifade ettiler. 

Bendeniz daha evvel bu mevzu ile ilgili bu
lunduğum ve geçen devrede yapılan Orman Ka
nunu üzerindeki görüşmeleri, müzakereleri tet
kik ettiğim için, bu kanun vesilesiyle onların 
mevzuubahsedilmesi ihtimalini de nazarı dik
kate alarak zabıtları da beraberimde getirmiş
tim. 

Şimdi, geçen defa Yüksek Meclise sunulan 
Orman Kanununun 12 nci maddesi bu meseleye 
taallûk ediyor. Ve bu 12 nci madde Muvakkat 
Encümen tarafından kabul edilmiştir. 

Hükümet teklifinde yoktur. Muvakkat En
cümen maddesine itizarlar vâki olmuş bunun 
üzerine hükümet namına Ziraat Vekili beyanat 
vermiştir. Vekil diyor ki; 

«12 nci madde hükümet teklifinde yoktur. 
Geçici Encümen tarafından konmuştur. Bütçe 
Komisyonu da takabbül etmiştir. îki seneden 
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beri konuşulanlar bu maddenin birçok aksak
lıklara mahal vereceği neticesine bizi götür
müştür. Binaenaleyh hükümet olarak bu mad
denin çıkarılmasını teklif ederim. (Bravo ses
leri, alkışlar)» 

Şimdi hükümet teklifinde bu madde bulun
madığına göre ve hükümet de değişmediğine 
göre bendeniz hükümeti gene bu*mütalâada far-
zediyorum; bu bir. 

Vekilin beyanından sonra bir mebus diyor 
ki; 

«Bendeniz Bakana teşekkür, etmeye geldim. 
Gösterdikleri bu anlayıştan dolayı samimî tak
dirlerimle ve hayranlıklarımla hükümete teşek
kür ederim. Zira bu madde bu haliyle kalsa idi 
memlekette bir kıyamet kopardı. Bunu hükü
metin de takdir etmelerinden dolayı tekrar te
şekkür ederim» ve badehu arkadaşlar, 12 nci 
maddenin tayyı hakkındaki takrir reye konu
yor. Gene zabıttan aynen okuyorum : «REÎS — 
12 nci maddenin tayyı teklifini reylerinize arz 
ediyorum, kabul' edenler.. Etmiyenler.. Teklif 
kabul edilmiş ve 12 nci madde tay^vedilmiştir.» 
Şimdi, ge^en devre Heyeti Umumiye ta
rafından gösterilmiş olan hassasiyetin, hükümet 
tarafından gösterilmiş olan anlayışın bendeniz 
bugün de burada gösterileceğini haklı olarak 
ümidediyorum. Geçen devre bir mebusun dedi
ği gibi, «zira bu madde bu haliyle kalsaydı mem
lekette bir kıyamet kopardı.» Doğrudur arka
daşlar.. Sadettin Karacabey arkadaşımız bunu 
nasıl göremiyorlar f 

Muhterem arkadaşlar; hukukta ve cezada 
her hâdise müruruzamana bağlanmıştır. Adam 
öldüren dahi muayyen bir müddet geçtikten 
sonra takibata uğramaz. Hukukta da, borcunun 
miktarı ne olursa olsun, muayyen bir müddet 
geçtikten sonra alacaklı takibata başlasa dahi, 
borcunu tahsil edemez. Cemiyet menfaati ba
kımından böyle hareket etmek gerekmektedir. 
Ceza ve hukuk kaideleri böyle olduğu halde, biz 
niçin orman mevzuunda bu kaidelerden dışarıv 
ya çıkıyoruz <? Adam orasını otuz sene evvel aç
mış. Sen, Devlet olarak ses çıkarmamışsın. Hattâ 
1936 senesinde bizde daha Orman'TCanunu yoktu. 
Orman Kanunu mevcut değil iken orasını açmış; 
sen, Devlet olarak ses çıkarmamışsın, bu hâdise
ye bigâne kalmışsın. Vatandaş orasını benimse
miş, imar etmiş, senelerce emek vermiş, o uğur
da öküzünü öldürmüş. Sen otur, otıy, otuz sçne 
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Sonra karşısına çık; sen buradan çekil, ben bu
rasını orman yapacağım, de. O vatandaş oradan 
çıksa bile, sen orman yapamazsın. Orası bu vaz^ 
iyette kaybedilmiş millî bir servet haline gelir. 
Bu vaziyette ne o istifade edecek, ne de sen tr-
man yapacaksın. Ben hâkim olarak en az bin 
tane dâvaya karar verdim. Ormandan meni mü
dahale dâvasını vatandaş aleyhine bitirdim. Ya
ni vatandaşın buralardan çıkmasına hükmettim. 
Ben hâkimlikten ayrılıncaya kadar, 1952 sene
sine kadar, bu karar verdiklerimden yalnız üç 
tanesi icra vasıta siyle infaz edilebildi. O kadar.. 
Orman idaresi mahkemeye verir, birçok mas
raf eder, meni müdahale kararı .alır, infaz et
mez veya edemez. Etse dahi sunidir. Birbiri
mizi aldatıyoruz bu mevzuda. Bu yerleri orman 
yapamayız. Orman idaresi buraları orman ya-. 
palnaz. 25 - 30 sene evvel açılmış yerler orman 
olamaz. Zira mevcut ormanları korumakta çek
tiğimiz müşkülât meydanda. Zaten vatandaş 
buralardan çıkmaz. Çıkaramayız. Karar vere
ceğiz, çık diye tebliğ edeceğiz; çıkmıyacak. İc
raya vereceğiz, hattâ hapsedeceğiz, yine çıkmı
yacak. Yine ekecek, yine ekecek. Başka nere
ye eksin ki? Burada yalnız vatandaş kusurlu 
değildir. Devlet olarak biz de hatalıyız. Va
tandaş 20 sene evvel açmış buraları. O zaman 
ben sesimi çıkaramamışım; hattâ zımnen takab-
bül etmişim, kabullenmişim. Sesimi çıkarma
dığım için orman arazisini tarla olarak kullan
masını zımnen kabul etmişim, razı olmuşum 
demektir. Bu da bir hukuk kaidesidir. 

Bendeniz 1936 tarihini tehlikeli görürüm. 
Hattâ bir tarih zikrini bile mahzurlu bulurum. 
Yeni açmalar olabilir ve yalancı şahitlerle es
ki tarihi gösterebilirler. Onun için tarih üze
rinde biraz düşünelim. Belki yeni açmalara se
bebiyet verebilir. Ormanları açanlara en şiddetli 
cezaları verelim? Eski kanunlarda açma için ve
rilen cezayı çok az buluyorum. Hırsıza beş se
ne veririz. Devletin dönüm dönüm arazisini ça
lana 2 - 3 ay ceza verilmez arkadaşlar. Bundan 
sonra çok ağır ceza verelim ve çok sıkı takibe-
delim. Tedbirlerimizi ilerisi için alalım. Ev
velce olanlara bir şey yapamayız. 

REÎS — Osman Talu. 
OSMAN TALU (Afyon Karahisar) — Muh

terem arkadaşlarım; açma ve yakma hakikaten 
ormanlarımızı bir güve gibi yemekte ve kanser 
gibi kemirmektedir. Bu realitede bütün arka

daşlarımız, hattâ bütün Türk Milleti ittifak ha
lindedir. Şu halde bu mevzua taallûk eden mez
kûr madde âdeta Orman Kanununun kalbi halin
de çarpmaya başlamış bulunmaktadır. Bu ya iş-
liyecektir, ya duracaktır; yurdumuzun ormanla
rını ya mahvedeceğiz^ veyahut da ' yaşatacağız. 
Bu nokta en kritik safhadır. Reyleriniz bu iki 
hükümden birisini verecektir. 

Bendeniz bu husustaki mucip sebeplerimi bi
raz evvelki konuşmamda arz etmiş olduğum için 
aynı mucip sebepler üzerinde tekrar sizleri tasdi 
etmek istemiyorum. Sadece bu hususta hazırla
mış olduğum teklifi okuyorum. Ondan sonra 
icabederse kısaca mâruzâtta bulunacağım. 

«I - Tahdidedileeek ormanların bitişiğinde 
veya içinde gayrimenkulu olanlar tahdit günün
de bizzat kendileri veya kanuni mümessilleri ve
ya vekilleri hazır bulunurlar. 

I I - Devlet ormanları iktisabi zaman aşımı 
tarikiyle iktisabedilemez.» 

Üçüncü fıkra aynen. 
Şimdi arkadaşlarım; burada iki mühim nokta 

var. Bizim ikinci fıkrada derpiş etmiş olduğumuz 
hüküm, «devlet ormanları iktisabi zaman aşımı ta
rikiyle iktisabedilemez» hükmüdür. Bu hususu, 
biraz evvelki konuşmamda muhterem arkadaşları
mın göstermiş olduğu yakın alâka dolayısiyle ka
imi edilmiş farz etmekteyim ve öyle zannaediyo-
rum ki, encümeni âli de bu hususu tasvip buyu
racaktır. 

Bu kabul edilmediği takdirde ormanlarımızı 
külliyen inkâr etmiş sayılırız. 

Birinci fıkraya ilâvesini istediğim husus, ta
sarrufu natık vesaik veya vergi kayıtlarıdır. Muh
terem arkadaşlarım, bir mülkiyet iht il afiyle, mül
kiyet mevzuu ile karşı karşıya bulunuyoruz. Hâ
kim olmak için mutlaka hukuk mezunu olmaya 
lüzum yoktur. Hâkim, bir bakıma, mantıkiyle hü
küm veren bir zattır. Şimdi hepinizi birer hâkim 
addediyorum. Bu mülkiyet ihtilâfını tetkik ve 
karara bağlarken, çok rica ederim, ne arar
sınız? Her halde şahıs aramazsınız. Çünkü 
cereyan eden bir hâdise . değil, bir mül
kiyet ihtilâfıdır. Mülkiyet ihtilâfı bütün ka
nunlarımızda . olduğu gibi ve ana kanunu
muz olan Medeni Kanunda olduğu gibi, mutlak 
ve mutla tasarrufu natık vesikalarla ve icabeder
se karine teşkil etmek üzere vergi kayıtlariyle 
halledilir. 
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Şimdi^ arkadaşlarım burada hemen tebellür I 
eden bir endişeyi cevaplandırmak arzusundayım. 
Çok evvel Muhterem Burhanettin Onat arkadaşı
mız ve hemen simdi Hilmi. Dura arkadaşımız, 
şimdiye kadar meveııdolan durumu kökünden sö
küp atmak gayet tehlikelidir, buyurdular, buna 
ben de iştirak ederim. Yalnız şunu açıklıyayım. 
9 ncu madde esas maddelerdendir. Yani daiilli
yet ifade eden bir maddedir. Biz burada günün 
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bir mad
de sevk etmeye mecburuz. Kanunun meriyetin
den evvelki vaziyetleri tanzim için muvakkat bir 
madde sevk etmek lazımdır. Binaenaleyh mad
deye dokummyalım. 

Arkadaşlarımızın ene işesine gelince.. Bu en
dişeyi ben de hissetmekteyim. Ben de buna İş
tirak etmekteyim. Ancak, bunu, kanunun son
larına konacak geçici bi * madde ile karşılamak
ta zaruret vardır. Nitekim, buna benzer birçok 
kanunlarda, bilhassa emeklilik kanunlarında 
yaptığımız bütün tadillerde eski kanunla: yeni 
kanım arasında geçen zamanları daima geçici 
maddelerle karşılamış bulunuyoruz. Orman Ka
nununda bu prensiplerden niçin ayrılıyoruz? 
Müstakar olması lâzımgeien maddede, niçin 
geçici vaziyeti derpiş ediyoruz? Orman Kanu
nunun son kısımlarında geçici madde olarak 
mütalâa ederiz. Arkadaşlarımız veya bendeniz 
geçici bir madde sevk etmek suretiyle, falan ta
rihten filân tarihe kadar veya tarih zikretmek-
sizin filân şartlar dâhilinde ellerinde açma yer 
bulunduranlar bu yerlerin sahibi addolunurlar, 
deriz. Onun için bu hususu sonraya talik ede
lim. Dainıîlik ifade etmesi lâzımgeîen bu mad
deyi arz ettiğim şekilde kabul etmemizi bilhas
sa rica ederim. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ REPET 
AKSOY (Ordu) — Efendim, kanunun bu mü
him maddesi üzerinde fikir beyan eden arka
daşları haklı bulmamaya imkân yoktur. Çünkü, 
devletle vatandaş arasında orman mevzuunda 
en girift bir mevzudur. Biz, bu maddeyi encü
mende müzakere ederken, 1936 senesi vergi ka
yıtlarına göre ellerinde vergi vesikası olanları 
bir hak sahibi olarak nazara almak istedik. Fa
kat o tarihte, Hilmi Dura'nm da işaret ettiği 
gibi. Orman Kanunu yoktu, unun yerine Arazi 
Kanunu, Tapu Kanunu vardı. Diğer bâzı mev
zuat vardı, bu kanunlarda, orman mevzuunda 
müruruzamanı önliyen hüküm vardı, Burada. I 
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encümene hâkim olan his, ormanı mümkün ol
duğu kadar tahripten kurtarmak, aynı zamanda, 
şimdiye kadar geçmiş olan vakayi içinde arazi 
sahiplerinin haklarım sıyanet etmekti. Cereyan 
effen müzakerelerden anladık ki, encümence 
tesbit edilmiş olan bu hüküm kâfi değildir. 
Onun için rica. ediyorum, yapılan tekliflerle 
beraber maddeyi encümene veriniz, bir daha 
tetkik ederek huzurunuza getirelim. 

REİS — Efendim, takrirlerle beraber mad
de encümene verilmiştir. 

Bu madde hakkında söz istiyen arkadaşlar 
da madde tekrar geldiği zaman konuşacaklar
dır. 

Eski 11 nci madde olan 10 ucu maddeye ge
çiyoruz. 

MADDE 10. — Tahdit komisyonları yaptık
ları tahdit işlerini, kroki ve zabıt ile tesbit ve 
tevsik ederler. Bu zabıtlar komisyon reis ve 
âzalariyle, hazır bulundukları takdirde komşu 
arazi sahipleri veya kanuni mümessilleri veya 
vekilleri tarafından imzalanır, 

Bu zabıtlarda; tahdidolunan devlet orman
larının adı, ağaç çeşitlen, komşu gayrimenku
lun cinsi, sahiplerinin adı ve soyadı, hudut, 
mülkiyet ve diğer ayni haklar ve bunlara mü-
taallik itirazlar ve alâkadarların ibraz etmiş 
oldukları vesikaalrm kısaca mahiyetleri, tarih 
ve numaraları kaydolunur. 

REİS — Encümen bu maddenin kendisine 
iade edilen maddelerle alâkası olduğu mütalâa
sında mıdır? 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ REFET 
AKSOY (Ordu) — Yoktur, efendim. 

REİS —- Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 11. — Komisyonların tahdit zabıt 
hulâsalarının, hududu gösteren kroki de dâhil 
olduğu halde birer sureti alâkalı şehir, kasaba 
ve köylerin münasip yerlerine asılır. Asılma ta
rihi beldelerde belediye encümenlerinin, köy
lerde ihtiyar meclislerinin tasdik edecekleri bir 
vesika ile tevsik olunur. Bu vesika komisyon 
dosyasında muhafaza edilir, Bu nskı şahsan teb
liğ hükmündedir. 

Zabıt münderecatına razı oimıy anlar, asılış 
tarihinden itibaren altı ay içinde salahiyetli 
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mahkemelere müraeaatie itiraz edebilirler. Btı 
müddet içinde itiraz vukubulmaz ise komisyon 
kararı katîleşir, 

Tahdit muamelesi yapılmış ve hudutları katî-
leşmiş olan ormanlar tapuca hiçbir hare; ve re
sim alınmaksızın Hazine namına tescil olunur. 

Ayrıca bu ormanların sabit tas veya beton 
kazıklarla muayyen hudut noktaları tesbit edi
lerek mühim sahaları dikenli tel içine alınır. 

REİS — Encümen bu maddenin, kendisine 
iade edilen madde ile alâkası olduğu mütalâa
sında mıdır? 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİS t REFET 
AKSOY (Ordu) - - Hayır efendim. 

'REİS — Hilmi bura. 
HİLMİ. DURA (Kastamonu) -'Muhterem 

arkadaşlar, eski 12 şimdiki 11 nei madde hak
kında bendeniz orman kanunu lâyihasının he
yeti umumiyesi hakkında görüşlerimi ifade 
ederken düşüncelerimi arz etmiştim. Şimdi tah
dit komisyonu kurduk, vazifeye başladı, çalış
malarını bitirdi, çalışmaları bittikten sonra bu 
maddeye göre komisyon zabıt hulâsalarını ve 
hududu gösteren krokiyi köyün münasip görü
len bir yerine asacak ve köylü vatandaş bu ası
lan haritaları, krokiyi tetkik edecek, zabıt hu
lâsalarını okuyacak, ondan sonra kendisinin 
arazisi orman hududu içine alınmışsa altı ay 
içinde mahkemeye müracaat edecek. 

Bendeniz maddenin bu şeklinin iki bakım
dan değişmesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

Bir defa; askı suretiyle tebligat yapılması 
. mevzuunda Yüksek Heyetinizin temayülü belli 

oldu. Bu itibarla bu mevzuda bir güçlüğe uğra-
mıyacağımı ümidederim. Esasen askı suretiyle 
tebligat, eski ve vatandaşa kıymet vernıiyen bir 
tebliğ şeklidir. Vatandaşa, arazisinden ne mik
tarının orman hududu içine alınmakta olduğu 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda tes
bit edilen şekilde tebliğ edilmelidir. Bu, külfet
li bir iş de değildir. Çünkü biz tahdit komisyon
larına lüzumu kadar kâtip ve memur veriyo
ruz. Sonra yapılan iş, bütün köy halkı ile alâka
lı bir iş de değildir, nihayet muayyen birkaç ki
şiyi alâkadar edecektir. Binaenaleyh Devlet İm 
külfete katlanmalıdır ve katlanması lâzımdır. 

İkinci nokta; 
Tebligatı yaptık.. Ondan sonra deniyor ki, 

vatandaş eğer buna razı değilse mahkemeye mü-
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j raeaat ederek dava açabilir, hak iddia edebilir. 

Niçin? Bu yer benim elimdedir, ben 15 - 20 - 30 
senedir bu yerin zilyedliğini muhafaza ediyo
rum veya malikiyim diye tasarruf ediyorum, di
yebilir. Benim bu tasarrufum karşısında bunun 
aksini iddia eden bir daire' vardır. Orman ida
resi.. Bu daire iddiasını ispatla mükelleftir. Bu 
yerin bana. aidolmadığmı, orman olduğunu ka-
zai mercilerde ispat etmelidir. Bütün Medeni 
Kanunumuz, Borçlar Kanunumuz ve bütün hu
kuki münasebetlerimiz bu esas üzerindte hazır
lanmışken, burada bu umumi kaidenin dışına 
çıkmanın mânası yoktur. Bunun ne külfeti var
dır arkadaşlar? Bir mahzur ileri sürülebilir. 
Bendeniz bu mahzuru telâfi etmeye çalışaca
ğım. 

Denebilir ki, kendisine tebligat, yaptığımız 
herkes, nihayet 16 kuruşluk pulla işin içinden 
çıkacağını düşünerek, orman idaresinin ve or
man komisyonunun bu tahdidini kabul etmiyo
rum der ve itiraznamesini verir. Orman İdaresi 
ve yüzlerce, binlerce dâva açmaya mecbur kalır 
denebilir. Fakat bunu önlemenin çaresi vardır. 
Bir defa maddeye hüküm koyarız. Kötü niyetle 
itiraz edenler para cezasına çarptırılır. Bu, bir. 
İkincisi, maddede bu sistem ve prensibi kabul 
ettiğimiz takdirde, komisyonlar daha dikkatli 
ve itinalı çalışacaklardır. Evvelce bu dikkati 
göstermiyorlardı. Vatandaş diyor ki, burası be
nim yerimdir. Komisyon da, hakkın varsa mah
kemede ispat et, diyor ve orasını ormanın hudu-

I du içine alıyordu. Şimdi diyemez, çünkü dâvayı 
kendi idaresi açacaktır. Fazla dâvaya sebebiyet 
verirse kendi idaresine karşı başarılı bir komisyon 
sayılmıyacaktır. Münakaşalı, şüpheli, mütered
dit hallerde komisyon vatandaşın hakkını koru
maya mecbur olacak ve kendi idaresini fazla kül
fete sokmamış olmak için bu yeri vatandaşa 
bırakacaktır. Bendeniz bunları nazarı itibara al
mak üzere şu teklifi yapıyorum. Diyorum ki : 
«1. Zabıt hulâsalarının Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanunu hükümlerine göre alâkalı]ara teb-
Uği, 

2. Zabıt- münderecatına - ı-azı oimıyanlarm 
r salahiyetli mahkemelere müracaatla itiraz mec

buriyetinde l»ı ra kılmaları yerine, vatandaşın 
zapta razı olm;- •!\-v\ı yolundaki bir itirazı üzerine 
Orman İdaresini,, t'.\\a ; <• \>.:-.-'>\ 

Maksat kemlisine îrMi-'Mİ • dan vatanda-
» şın ben knjni'syun '<.•;• ı-;;i-MI ; • ' liyorum, de-
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meşini temin etmektir. Teklifim bundan iba
rettir. 

BEİS — Ziraat Vekili. 
ZİRAAT VEKİLİ ESATBUDAKOĞLU (Ba

lıkesir) — Muhterem arkadaşlar, Hilmi Dura 
arkadaşımızın iki noktaya mâtüf, taleplerini, 
gerek mevzuat bakımından, gerekse hukuk esas
ları bakımından kabili telif görmedim. 

y 

Bir defa tahdit komisyonlarını bir nevi or
man idaresi şeklinde telâkki etmektedir. Tahdid 
komisyonları, idarenin dışında olup,*henüz na
sıl bir hüviyette teşkil edileceği tesbit edilmiş 
değildir. Bu heyet üzerinde muhtelif arkadaşla
rın muhtelif -noktai nazarları vardır. Bu heyet 
dolaşacak, bir yeri Hazinenin malı olarak telâk
ki edecek veyahut vatandaş lehine tescil edecek. Ar
kadaşımız diyor ki, vatandaş eğer kendisine 
aidolduğuna dair itirazı vâki olursa, bu itiraz 
üzerine orman idaresi harekete geçsin ye Hazi
ne aleyhine, vatandaşın lehine dâva açsın. 

Arkadaşlar; bu heyet iki tarafın dışında bir 
heyettir. Hazinenin olduğu kadar vatandaş lehi
ne de tesbit yapar, ormanı idaresini hor halükâr
da dâvaya mecbur tutmak hukuk anlayışı ile iza
hı mümkün değildir, İdareye göre, tesbit Hazi
nenin lehine de olsa, bu, vatandaşındır diye ida
reyi daya ikamesine mi mecbur tutacağız? Bu, 
ne hukuk anlayışı ile ve ne de mevzuat ile kabili 
telif değildir. Bu tesbiti yapan bizim dışımızda 
bir heyet olacaktır, hangi taraf haldi ise o taraf 
namına tesbit olacaktır, hakkının ihlâl edil
diğini iddia eden taraf dâva açar. 

Orman lehine yapılan bir muamelede, vatan
daş hakkı ihlâl edildi diye Orman İdaresinin dâ
va açmasmııfhukuk anlayışı ile telifini mümkün 
görecek, kabul edecek kimse tahmin etmiyorum." 
arkadaşlar. „ 

REİS — Kemal Biberoğlıı. 
KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlarım; ben, bu madde üzerinde evve
lâ tadilini lüzumlu gördüğüm noktalara işaret 
ettikten sonra Hilmi Dura arkadaşımızın orta
ya attığı mesele üzerinde de mütalâalarımı arz 
etmek istiyorum. 

Evvelâ, bugün şahsa tebliğ sayılan ilân tari
hinden itibaren vatandaşa 6 ay içinde mahkeme
ye itiraz hakkını tanıyoruz. Bizim ormanlarımı
zın kesif bulunduğu, bilhassa Karadeniz köylüle-
rimizin ekserisi diğer mahallerde iş - güe tutmuş 
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I olduklarından muvakkaten yerlerini terk etmiş

lerdir. Bu durum göz önüne alınırsa bu 6 aylık 
müddeti çok az görmekteyim. Bu müddetin bir 
yıla çıkarılması için bir takrir sunmaktayım,! bu
nun kabulünü rica ederim. 

Hilmi Dura arkadaşımızın mütalâalarına ma
alesef iştirak edemiyeceğim. Her nevi zilyedliği 
himayeyi tazammun eden umumi hükümler, zil-
yedliğin ref'i için mahkemeye müracaatle, delil 
ibrazı külfetini refi talebinde bulunana yükle
mektedir. Burada bunu yerinde bulduğumuz ka
naatindeyim. Muhterem arkadaşlar; b„u orman 
kanununda, bir orman kolcusunun tuttuğu zap
tın muhteyasmın berveçhipeşin hakikat olduğunu 
kabul ediyoruz, çıkacak ihtilâflar için, Hüküme
tin dışında münferit vatandaşların mümessilleri
nin de bulunduğu muhtelit bir komisyonun, bu 
kanunla muamelelerini hukuki telâkki ettiğimiz 
bir komisyonun tahdit ve tesbit ettiği bir mese
lede ona itiraz eden vatandaşa mahkemeye müra
caat hakkını ağır bir külfet telâkki ederek or
man idaresini mahkemeye müracaat zorunda 
bırakırsak, hem orman idaresi teşkilâtı fert fert 
yurdun binlerce köşesinde bulunan vatandaşları 
takibetmesi imkânsızlığı karşısında fiilî ve pratik 
bir fayda elde edilemiyecek ve hem de kanunun 
umumi esprisinin, orman idaresine böyle bir kül
fetin tahmiline müsaidolmadığı kanaatindeyim. 
Bu itibarla maddeyi vereceğim tadil teklifi ile bir
likte kabul etmenizi istirham ediyorum. 

REİS — Cemal Tüzün. . 
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Muhterem Bi-

beroğlu arkadaşımın tekliflerine aynen iştirak 
ediyorum. Hilmi Dura arkadaşımdan da özür 
diliyorum. Çünkü bu, tamamiyle hukuki mesele
dir, sen ormancısın hukuki meseleyi ne diye mü
nakaşa ediyorsun derse, kendileri teknik mesele
lerde1 de münakaşaya giriyorlar, beni mazur gör
sünler. 

REİS — İzzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Efendini; iki hu

susa temas edeceğim. Bunlardan birisini komis
yon öyle zannediyorum ki, benimsemiştir, o* da 
tebliğ hükmüdür. Komisyonun verdiği karar
ların ilgililere tebliğ edilmesi .lâzımdır. Birinci 
fıkradan (bu askı tebliğ hükmündendir) yolun
daki fıkranın çıkarılması lâzımdır. 

- İkinci husus; Tahdit Komisyonunun hatalı, 
kusurlu veya iyi tetkik edememesi suretiyle vukua" 

• 'gelen ihtilâtlar dolayısiyle, vatandaşı mahkeme-
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lere müracaat etmek mecburiyetinde bırakmış ol
duğumuzu kabul etmek lâzımdır. Bu takdirde 
mahkemeye müracaat eden vatandaştan hare ve 
resim-almamak yerinde olur kanaatindeyim. Ni
tekim tapulama dâvalarında byöle yapmıyor. 
muyuz? Ben komisj'on ve hükümetten rica etmek
teyim, birçok ihtilâflar çıkacak, köylü sığırını, 
sıpasını satmak mecburiyetinde kalacaktır. Onun 
için (bu kabîl dâvalardan hare ve resim alınmaz) 
diye madde metnine bir hüküm koyalım. 

REİS — Hilmi Dura. 
HÎLMİ DURA (Kastamonu) — Efendim, 

hare ve resim alınmaması fazla bir şey ifade et
mez. Bendeniz şu endişedeyim: Ormanın kena
rında birinin, birinin değil yüzlerce, hattâ bin
lerce vatandaşın tarlası var. Bir komisyon ge
liyor, ki bu komisyonun kazai bir komisyon ol
madığım söylüyorlar, «Biz tesbit yapıyoruz», 
diyor. Bu tâbir üzerinde bilhassa dı^mak iste
rim, vazifesi bilhassa tesbittir. Şu yarım dö
nümlük arazi kime aittir? Bu komisyon geli
yor, bu yarım dönümlük araziyi tetkik ediyor. 
Buranın orman olması lâzımdır diyor. Tebligat 
yapıyoruz, askı şeklinde değilde usulüne göre 
tebliğde bulunuyoruz. Cari şekle ve teklif edi
len şekle göre, bu varım, bir veya bir buçuk dö
nümlük, dağ başındaki arazinin sahibine yapa
cak1? Mahkemeye müracaat edecek, dâva açacak. 
Haydi hare almadık, hare alsak- da esasen bu 
hare mühim bir yekûn tutmaz. Fakat avukat 
tutacak, tşini hukuk mahkemesinde avukatsız 
takibedemez. Mahkeme karar verecek; keşif 
yapılsın diye. Keşif masrafını vatandaş ödiye-
eek. O dağlık araziye bir jip 100 liradan aşağı 
gitmez. Bu külfetleri niçin Orman İdaresine tah
mil etmiyoruz da vatandaşa yüklüyoruz ? Ben, 
vatandaşa külfet tahmil eden bir zihniyeti ka
bul etmiyorum. Bu külfeti orman idaresi üze
rine alsın. Çünkü teşkilâtı var, her kazada bir 
avukatı var, memuru var, daktilosu var, hattâ 
vasıtası var. Bunu orman idaresi üzerine alsın. 
Vekil, bu işlerin lukuk kaidesine aykırı oldu
ğunu söyledi Madem ki, orman idaresi o yeri 
elinden almak istiyor, üzerinde hak iddia edi
yor, dâvasını ispat ile orman idaresi mükellef
tir. Hukukta kaide budur. Ben bir yerin sahi
biyim, zilyediyim, senelerden beri mutasarrı
fıyım. Bir komisyon geliyor, burası ormandır 
diye elimden almaya çalışıyor, İspat edin. Bu 
size düşer. Benim mülkümü kazai bir heyetin 
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kararı olmadan elimden alamazsınız. Vatanda
şın gayrimenkulunu almak için hukuki yollar 
vardır. Bu, mahkeme hükmiyle ve istimlâk yo
lu ile olabilir. Bu j ollara mugayirolarak vatan
daşın mülkünü elinden almaya imkân yoktur. 
Hassasiyetle üzerinde durduğumuz mevzu, va
tandaşın hakkını korumaktır. Vatandaşa hak
sız külfetler tahmil etmemek lâzımdır. «Orman 
idaresi on binlerce dâva ile meşgul olur», di
yorlar. Ben de diyorum ki, orman idaresi on bin
lerce dâva ile meşgul olacaksa olsun, fakat on 

.binlerce vatandaş ^davacı olmasın, avukat tut
masın. Keşif için hâkimi götürmek maksadıyle 
100 lira vererek araba, jip tutmasın. Vatanda
şı hare ve diğer masraflardan kurtarmak pek 
fazla bir şey ifade etmez. Asıl büyük masraf, 
vasıta temin etmek, avukat tutmak masrafları
dır. 

Ben bu fikrimde ısrar ediyorum. Vatanda
şın" hakkını ,koruyacak tedbir budur, muhte
rem arkadaşlar. 

REİS —Cevat Ülkü. 
CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Muhterem arka

daşlar; Hilmi Dura arkadaşımızın tamamiyle 
bir muhakeme usulüne aidolan görüşmesi üze
rine söz almak mecburiyetinde kaldım. Zira bu 
Orman Kanunu münasebetiyle vatandaşı her 
türlü külfetten kurtaralım derken, hukukun 
bâzı umumi prensiplerinden, âdeta o prensip
leri haleldar eder şekilde, hüküm vaz 'etmek, 
nihayet bir vâzıı kanun olarak Meclisimize de 
yakışmıyaeaktır kanaatindeyim. Zira bir dâva
nın açılış şekilleri Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunumuzda, musarrahtır. Bir dâvayı açacak 
olan kimse, kendi hak ve iddiasını ispatla mü
kelleftir. Bir dâVanın açılması için evvel emir
den tarafların malûm ve muayyen olması lâ
zımdır. Dâvanın da hak iddia edildiği şekilde 
yine malûm ve muayyen olması lâzımdır. Or
man İdaresine dâvayı mukabil taraf olarak ya
ni vatandaş lehine ispat külfetini tahmil etmek, 
bugünkü mevcut hukuk prensipleriyle bağda
şamaz. Zira bir dâvanın açılması her şeyden ev
vel onunla alâkalı kimselerin o dâvada hak sa
hibi olduğunu delâille ispata ve karşı tarafı ha
sım telâkjri etmesine bağlıdır. Alâkalılara teb
ligat yapılır hususu kâfi değildir. Alâkalı dedi
ğimiz nedir? Bir hususla o yer üzerinde mülki
yet hakkı olan kimse, yahut zilyedlik hakkının 
yürütülmesi lâzımgeleeek kimse demektir. Fa-

# 
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kat bir Orman İdaresinin veya tahdit komisyo
nunun yaptığı idari tasarruftan dolayı her han
gi bir itiraz olmazsa, bunun karşısında mukabil 
bir hak sahibi bulunmasına da imkân yoktur. 

Alâkalı dediğimiz zaman neyi kasdederiz? 
Düşünün, senelerce evvel vefat etmiş alâkalıya 
tebligat yapmışınız veya umumi ilân yaptınız; 
bundan ne netice elde edilir1? Çünkü murisi ev
vel ölmüş, mütaaddit veresesi vardır. Alâkalı
lar tâbiri umumidir, bu umumi ilâna rağmen 
gelmemiş olabilir, idare veya, bu tahdidi yapan 
komisyona tebligat mecburiyetini tahmil ettiğimiz,. 
vakit, gıyaplarında muamele cereyan eden kim
seleri nereden arayıp .buluruz? Alâkalılar bulun
madıkça tebligat yapılamıyacağma göre veya ya
pılan tebligat daima noksan olacağına göre, çıka
racağımız bu kanunu ölü doğmuş bir çocuk vazi
yetine sokmak elemektir. Bu böyle olmaz. Mah- -
kemede vatandaş bizzat dâva açacaktır, izzet Ak
ça! arkadaşıma tamamiyle iştirak ediyorum. Bir 
devletin, idari tasarrufu mahiyetinde olması do-
layısiyle bir külfet tahmilini tazammun eden bir 
madde ilâvesiyle, bu dâvaları her türlü hare ve 
resimden muaf tutmayı derpiş edebiliriz) Ama 
avukata ücret verecekmiş, kendisi gelecekmiş, gi
decekmiş gibi halleri de ileri sürerek, Orman ida
resinin başkası için dâva açması gibi, hukuk pren
siplerimizle bağdaşamıyacak bir şekle gitmek, 
bence, tasavvuru dahi makul olmıyan ve yerinde 
olmıyan bir şeydir. Şimdi tasavvur ediniz, benim 
orman içinde veya kıyısında, on dönüm yerim var
dır. Bunu ben bilirim. Orman idaresi benim hak
kımda benim için dâva açacak, evvelâ benim ye
rimin on dönüm olduğunu kabul edecektir ki: Fa
lan dağ köyünün falan mevkiinde arazisinin on 
dönüm olduğunu iddia ettiği yerdir, diye; başka
sının arazisinin miktarını ben kendiliğimden tes-
bit edemem, onun aleyhinde dâva açtıramam. Bu
na imkân yoktur. Bu itibarla Hilmi Dura arka
daşımız af buyursunlar, esaslı bir kanun madde
sine aykırı bir fikir dermeyan etmişlerdir. Mad
de sarihtir. İdari tasarruf hükmi şahsiyet tara
fından yapılmış ve ondan mutazarrır olduğunu 
iddia eden vatandaş elbette ki, hakkını yani ken
di dâvasını kıymetlendirecektir, miktarmr, delil
lerini belirtecektir. Tebligat yapmak için orman 
idaresi esasen karşısında mevcuttur. Şu halde 
dâva malûm ve muayyen olmadıkça dâva açıla-
mıyacağma göre, dâva ancak hak sahibi olan ta
rafından açılır. Bu, esaslı bir hukuk kaidesidir. 
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Bizim, Orman İdaresine, gayrimalûm alâkalı hak 
sahipleri yerine dâva açmak külfetini yükleme
miz, bu kanunun işlememesini mucibolacaktır. 
Aynı zamanda hukuk prensiplerini de bir tarafa 
bırakmış oluyoruz. (Alkışlar) 

'REİS —Kemal Biberoğlıı. 
KEMAL BİBEItOĞLU (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlarım; bu mevzuda evvelce mâruzât
ta bulundum. Cevat Ülkü arkadaşımızın Hukuk 
Usulü Muhakemeleri hakkındaki beyanatına ay 
nen iştirak ederim. 

Hilmi Dura arkadaşımın vatandaşın hukuku
nu son haddine kadar koruma gayretini takdirle 
karşılarım. Ancak kabul etmemiz lâzımdır ki, bir 
yandan vatandaş hukuku ve diğer yandan orman
ların korunma ve geliştirilmesi gibi yine vatan
daşın ve Türk Milletinin hukuku ile ilgili bir 
mevzudur ve bu mevzu da esbabı mucibe lâyiha
sında zikrfdildîği üzere üç anaprehsibe dayan
maktadır. Bu üç prensipten her birinin, veya hep
sinin birden zamanı geldikçe tatbik etmek üzere 
bir eklektik sistemini kabul etmek zorundayız. Bi
zim elimizde bulunan kanun zaman, zaman lü
zumlu olduğu yerde vatandaşı hukuken son had
dine kadar müdafaa ettiren ve fakat; memleke
tin umumi menfaatlerini, fert veya toplu olarak> 

vatandaş hukukunu tercih etmek zorunda olduğu
muz lıalde, ormanı siyanet prensibini esas olarak 
vaz"edilmiş hükümler bulunmaktadır. 

Hilmi Dura arkadaşım tezini müdafaa eder
lerken bir noktaya temas ettiler. Bu çok mühim
dir. Reylerinize âmil olması icabeder. 

Dediler ki, vatandaşın ziraat etmekte olduğu 
arazisi elinden alınabilmesi için istimlâk etmemiz 
veya mahkemece karar almamız lâzımdır. Evet, 
tahdit komisyonlarının kararını tebliğ etmemiz 
üzerine vatandaşın mahkemeye müracaatı halinde 
dahi, mahkemenin vereceği karar kesinleşinceye 
kadar zilyedi olduğu arazi> vatandaşın elinde ka
lacaktır. Madde hükmü de bunu böyle izah et
mektedir. Nitekim «zabıt münderecatına razı 
olmıyanlar, asılış tarihinden itibaren altı ay 
içinde salahiyetli mahkemelere müracaatla iti
raz edebilirler. Bu müddet içinde itiraz vuku 
bulmaz ise komisyon kararı katîleşir. 

Tahdit muamelesi yapılmış ve hudutları ka-
tileşmiş olan ormanlar tapuca hiçbir harç ve re
sim alınmaksızın Hazine â n ı m a tescil olunur, 
der. 

618 .--
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Demek ki mahkemenin vereceği kararla ka-

tîleşeceğine göre vatandaşın elindeki arazinin 
alınması zaten mevzuubahis değildir. Keyfiyet 
bir zabıtla vatandaşa tebliğ edilecektir. Burada 
umumi hukuk usullerine göre kendi hakkının 
zayi olduğunu zanneden kimse dâva açmak du
rumundadır. Bir kimse orman tahdit komisyo
nunun kendisine vâki tebligatı üzerine elinde 
bulundurduğu arazinin bir kısmının orman sa
yılması halinde buna razı olup, bir dâva açmak 
külfetine katlanmak istemiyebilir. Onun için 
maddenin esasına dayanılarak kabulünü tekrar 
arz ve teklif ediyorum. 

REÎS — Kifayet takriri var, ancak ondan 
evvel bir mebusa .söz veriyorum, mütaakıben 
teklifi reye arz edeceğim. 

Buyurun, Bekir Baykal. 
BEKÎB BAYKAL (Ordu) — Aziz arkadaş

larım, bu madde üzerinde çok kıymetli arka-, 
daşlarımın mütalâalarını dikkatle dinledim. 
Beıı̂  hukukçu değilim, bunlara müdahale edecek 
halim de yok. Ancak benim bu memlekette tat
bik edilen bir usulden malûmatım, vardır, bunu 
arz edeyim. Benim bir tarlam var; ekip biçmek
teyim. Bir başka vatandaş geliyor, nahiye mü
dürüne diyor ki; Bekir Baykal'ın ektiği şu tar
la bana aittir. Fuzulen işgal etmiştir, fuzuli 
işgal eden bu adamdan bu yeri alın, bana verin 
diyor. Tapusu da benim değil, o arkadaşa ait
tir aslında. Hakikaten tapusuz olarak bu yeri 
işgal-etnıiş vaziyetteyim. Şimdi nahiye müdürü 
karar veriyor, umumiyetle kim zilyed ise, bu 
araziyi onun elinde bırakıyor, ötekine diyor ki, 
filhakika sen haklısın ama mahkemeye müraca
at et. Vatandaş elinde tapusu olmasına rağmen 
mahkemeye gitmek mecburiyetindedir. 

Burada da onfcan idaresi bir taraftır. Ko
misyon diyor ki; burası orman idaresine aittir, 
usul kanunlarını falan bilmem. Orman idaresi
nin mahkemeye müracaat etmesi lâzım. Çünkü 
kendisinin mülküne bir tecavüz vâkıdır. Bina
enaleyh, Hilmi Dura arkadaşımızın fikirlerine 
iştirak ediyorum. Bilmiyorum, bunun başka tür
lü izahı var mı.V 

REÎS — Kifayeti müzakere takririni okuyo
ruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
KoûUgtilftiı. madde tavazzuh etmiştir; kifayeti 
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arz ve teklif ediyorum".. 

Muş Mebusu 
Şefik (Sağlayan 

A. HAMDİ SANCAK (Denizli) - - Söz isti
yorum. ' ' * 

REÎS — Kifayeti müzakere aleyhinde mit 
A. HAMDÎ SANCAR fDenizli) — Evet. 
REÎS — Buyurun. 
A. HAMDÎ SANCAR (Denizli) — Çok muh

terem. arkadaşlarım, madde hakkında meseleye 
vuzuh verecek kısa bir mâruzât mı olacaktır, 
müsaade buyurursanız arz edeyim, ondan sonra 
kifayet reye arz edilsin. 

REÎS — Mevzu üzerinde konuşacak iki arka
daşımız kalmıştır, Hilmi Dura, Hamdi Sancar. 

Kifayeti müzakere takririni yüksek reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul •edilmemiştir. 

Hilmi Dura, buyurun. 
HÎLMÎ DURA (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlar; iki görüşü temsil eden arkadaşlarım 
da hak ve hukuk namına konuştular. Eski Yu
nan hükeması gibi, Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu ve hukuk prensiplerini başka başka şe
killerde ele alıp, arkadaşlarım başka şekilde an
lıyorlar, ben başka bir şekilde anlıyorum. Her
kes kendi zaviyesinden haklı. 

.Muhterem arkadaşlar; Cevat Ülkü arkadaşı
mız dediler ki : «Meehulât içindeyiz. Orman ida
resi neyi biliyor ki? Mevzuu bilmiyor, neyi, 
kimi, niçin dâva edecek? Müddeabih ne?» Arka
daşlar, Cevat Ülkü arkadaşımız mazur görsün, 
demek ki daha evvelki maddelerle fazla meşgul 
olmamışlar. Orada deniyor ki; Orman idaresi 
zabıt varakası, harita, kroki yapar ve araziyi 
bilir. Bunlarda orman sayılan yerler gösterilmiş
tir. Bunları yapan Orman idaresi bunu bilmi-

. yorsa vatandaş ne bilsin? Orman idaresinin ha
ritasından ne anlasın arkadaşlar. Tebligat yapa
cağız, vatandaşa zabıt varakasını göndereceğiz 
o buna itiraz edecek, itiraz etmezse kabul etmiş 
sayılacak. Sonra tebligat meselesinde Muhtereınv 
Burhanettin Onat arkadaşımız, bir vilâyette ka
dastronun başlıyacağmm tebliğine büyük önem 
atfettiler. Fakat burada bu hassasiyeti gösterme
diler. Asıl tebliğ meselesi burada büyük ehem
miyet taşımaktadır. Çünkü tebliğ tarihi denilen, 
.bir caminin drvarma kâğıdın asılmasndan baş-
lıyan tarihten muayyen bir müddet sonra vatan-
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daşm elinden mülkünü alıyoruz, hakkı kaybo
luyor. Binaenaleyh bunun bilhassa şahsına teb
liğ edilmesi lâzımdır. Cevat Ülkü arkadaşımız 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu sarihtir, 
baş,ka yerdedir, bulamıyacağız, ne yapacağız de
diler. Evet Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nu sarihtir. 

Dediğim gibi o da Hukuk Muhakemeleri 
Usulü Kanununa dayanıyor, ben de. Ama gö
rüş zaviyemiz ayrıdır. İlân suretiyle tebliğ var
dır; gazete vasıtasiyle tebliğ eder. Bunu arka
daşınım bilmemesine imkân yoktur. Benim en^ 
dişem, külfet, dâva külfeti denilen bir şey var
dır. Başından dâva geçmiş olanlar pek iyi bilir
ler, bu büyük bir külfettir. Vatandaşın elin
de bir gayrimenkulu vardır. Bu yeri orman 
idaresi hak iddiasiyle almak istemektedir. Mec
lisinizden şimdiye kadar buna mümasil bir ka
nun çıkmamıştır. Vatandaşın hukukiyle ilgili 
çok nazik, bir mevzudur, hattâ bir Anayasa 
meselesidir. Ben diyorum ki; bu külfeti ida-, 
re. ihtiyar etsin. Tahdit komisyonlarına orman 
idaresi sıkı sıkı tenbih etsin; dâvaları azalt
mak için vatandaşın ' hukukunu ihlâl edecek, 
beni dâvaya mecbur kılacak tesbitlerde bulun
mayınız diye tenbihatta bulunsun. Bendeniz 
teklifimin faydalı olduğuna kaaniim, üzerinde 
ısrar ediyorum arkadaşlar. 

REİS ----- Hamdi Sancar. 
A. HAMDİ SANCAR (Denizli) — Muhterem 

arkadaşlar; Hilmi Dura arkadaşımın «herkes 
müddeasını ispatla mükelleftir» kaziyesi üzerin
den hareket eclcn^ fikrî mebdeine aynen iştirak 
ediyorum. Yalnız, bir nokta var ki, bu madde
nin tazammıuı etmekte olduğu muayyen ihtilâf
ların katî bir hal çaresine bağlanmış olması ne-
ticei ameliyesince, yani orman idamesi tarafın
dan dâva açılması takdirinde iştirak mümkün 
olamayacaktır. Sebebini arz edeceğim. Hukuk-
Muhakemeleri Usulü Kanununa göre bir kara
rın kaziyei muhkeme teşkil etmesi, tarafların 
ve dâvanın- mevzuunun aynı şekilde olması esa
sına bağlıdır. Orman dairesi Mehmet hakkın
da dâva açtı ve Mehmet hakkında mahkemece 
bir karar verildi, dendi ki, burası ancak Meh
met 'indir. Veyahut hazine lehine karar verdi
ğini kabul edelim. Bu karar, fiilen, kaziyei 
muhkeme denilen müessesenin hukuki ve amelî 
neticelerini vermez, Ahmet hakkında verilen 
bu karardan sonra Mehmet geliyor ve aynı tar-
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layı sürmeye başlıyor. Şimdi, Ahmet hakkında 
verilmiş kararı, ikinci şâğil Mehmet hakkında 
takibetmemize imkân yoktur. Halbuki orman 
dairesi aleyhine dâva açılacak olursa ve o su : 

retle hüküm isdar edilecek olursa, orman da-
riesi yerine kaim olacak ikinci bir davacı muta
savver olmadığı için, bu karar artık herkes 
hakkında tatbik edilir. Ve netice itibariyle de 
doğacak ihtilâfı katî surette halleden bir karar 
haline gelir. Yani orman idaresi tarafından dâ
va açılmasının amelî bakımdan doğuracağı müş--̂  
külâtı izah etmek istiyorum. Mâruzâtım bu ka
dardır. 

REİS — Cevat Ülkü. 
CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Efendim, ikinci 

defa huzurunuzu işgal .ettiğim için özür dile
rim. Bir kere Hilmi Dura arkadaşımıza, bu ka
nun müzakere edilmeye başlandığı andan itiba-

_ ren üzerinde hassasiyetle durduğumu ve takib-
ettiğimi ifade etmek isterim. 

İkincisi, bilhassa hukuki bir mevzu olan şu 
tatbikat ve usul hukuku üzerinde duracağım. 
Hakikaten, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun değişmez bir ;prensibi olan dâva açma 
esasına, gene iddia ediyorum, tamamiyle taban 
tabana zıt bir teklifte bulundular. Hamdi San
car arkadaşımın gösterdiği mahzurlara temas 
etmek istiyordum. Bana takaddüm ettiler. Ha
kikaten bir gayrimenkulun üzerinde alâkalıları 
bulup mahkemeye getirmek külfetinin ne oldu
ğuna pek güzel temas ettiler. 

Ben diğer umumi mahiyette yapılan yine 
idari tasarruflardan madut muamelelerden 
neşet eden hususlarda bir iki misal vermek isti
yorum. " 

Bugün Nüfus Kanununa göre doğum vaka
ları, doğum vukuat ilmühaberi yle, köy veya ma
halle muhtarları ve idari makamlar vasıtasiyle 
bildirilmek mecburiyetindedir. Düşünün ki, nü- • 
fusa isimler, doğum tarihi yanlış geçmiş veya 
hiç geçmemiş. Vefat kayda geçmemiş, isim Ah
met yerine Mehmet olarak geçmiş. Bu hâdiseler
de idari makamlar dâva etsin de düzeltilsin, di
yebilir miyiz? Böyle şey olamaz, muhterem arka
daşlar. Nüfus dairesi dâva açamaz, hatayı tas
hih için dâva etmek yine vatandaşa düşer. Ka
dastrosu yapılan yerler" vardır. Kadastro ile ha
mur esası üzerinden tevziat yapılan yangın yer
lerinin . haritaları, krokileri üzerinde vatandaşın 
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yerinin taksimi yapılsa; herkesin yeri meydana 
çıkar ve bunlar beldiyelerce, kadastro heyetle
rince tapuya geçirilir. Yine bir gayrimenkulun 
alım - satımı dolayısiyle sizin bu kadastro heyet
lerince yapılan haritanız, tapuya yanlış hudut
larla geçirilmiştir. Ama bunda sizin bir suıı'ıı 
taksiriniz yoktur. Hududu hakikisi şudur, ka
dastro heyetleri gelsin, yerimi düzeltsin, diye
meyiz. Bunu tashih külfeti yine bana düşer. Dâ
va açmak; keşif yaptırmak, hâkimi mahalline 
götürmek..., gibi işler bana düşer. Nihayet or
manın tahdidinden, tahdit mânasından da 
anlaşılan budur. Kanunen, idari bir tasarrufa 
imkân veriyoruz. Şuradan, şuraya kadar olan 
yerler, kabul ettiğimiz tarif ve şartlara göre 
orman mülâhazasiyle ormandır dedirtiyoruz. 
Bu umumiyet* içinde şahsi bir mülk olabilir. 
îşte orası orman değildir, benim bulunduğum 
yer şahsi mülkümdür, arazimdir diyene de dâ
va imkânı vardır. îtiraz edersin, hakkını alır
sın, demekten başka yapılacak bir şey yoktur. 

Binaenaleyh Hilmi Dura arkadaşımızın gö
rüşünün yanlış olduğu kanaatindeyim. 

REÎS — Kifayeti müzakere takriri vardır. 
(Reddedildi sesleri) Reddedilen kifayeti müza
kere takririnden sonra üç arkadaş konuştu, bi
naenaleyh reye koymak mecburiyetindeyiz. 

Riyaset Yüksek Makamına 
11 nei madde üzerinde kâfi derecede müza

kere yapılmıştır. Kifayeti müzakerenin reye 
vaz'mı arz ederim. 

Yozgad 
Ali Ünlüsoy 

REÎS — Kifayeti müzakereyi kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Yüksek Heyetinizin kararı mucibince vakit 
tamamdır, fakat takrirleri reye koymaya mü
saade ederseniz reye koyayım. Bu hususu kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe 
11 nei* maddeye; 
1. Zabıt hulâsalarının Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanunu hükümlerine göre alâkalılara 
tebliği, • | 

2. Zabıt münderecatına razı olmıy ani arın 
salahiyetli mahkemelere müracaatle itiraz mec
buriyetinde bırakılmaları yerine, vatandaşın 
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zapta razı olmadığı yolundaki bir itirazı üzeri
ne Orman İdaresinin dâva açması, 

Hususlarının ithali için maddenin komisyo
na iadesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu Mebusu 
Hilmi Dura 

ü. M. M. Riyasetine 
Şifahen de arz ettiğim veçhile II nei madde

deki itiraz miı-W e ti olan altı aylık müddetin bir-
yıl olarak tâdilini arz ve teklif eylerim. 

Çorum 
K. Biberoğlu 

Yüksek Reisliğe 
1. II nei maddenin I nei fıkrası sonunda

ki (Bu askı şahsan tebliğ hükmündedir), yo
lundaki hükmün çıkartılmasını ve bunun yerine 
(Alâkalılara tebliğ olunur), kelimesinin ilâvesi
ni, 

2. Aynı maddenin sonuna: 
(Tahdit Komisyonu kararları aleyhine açı

lacak dâvalardan hare ve resim alınmaz), yo
lunda bir fıkra eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Rize 
î. Akçal 

REÎS — Efendim, takrirlerden en aykırısı. 
Hilmi Dura'mn takriridir. Tekrar okuyoruz. 

(Hilmi Dura'nm takririnin birinci fıkrası 
tekrar okundu). 

HİLMİ DURA (Kastamonu) — Bent, bent 
reye konulmasını rica. ediyorum. 

REÎS — Birinci fıkrayı nazarı dikkate alan
lar... Almıyanlar... Nazarı dikkate alınmıştır. 
Encümen filhal iştirak ediyor. 

Hilmi Dura'mn takririnin ikinci fıkrasını 
okuyoruz, efendim, 

(İkinci fıkra tekrar okundu). 
REÎS — Hilmi Dura'mn takririndeki ikin

ci fıkrayı nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... 
Nazarı dikkate alınmamıştır, efendim. 

Diğer takriri de okuyalım, Rize Mebusu îz-
zet Akçal'ın takririni tekrar okutuyorum. 

(Rize Mebusu îzzet Akçal'ın takriri tekrar 
okundu). 

REÎS — Bu tekrirde de iki fıkra var. Bi
rinci fıkra tebliğe mütaalliktir. 

(Reye kondu kabul edildi, sesleri) Başka 
madde için haljedildi. (Bunun için, sesleri). 

m -
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YVIÜIZ ikinci fıkrayı veya arz ediyorum : 

İkinci fıkrayı nazarı dikkate alanlar... Al-
(üryanlar... Nazarı dikkate aJinmiştir. Encümen 
ı'ilhal iştirak ediyor mu'? 

tZZET AKÇAL (Rize) - - Bir hükmün de 
.çıkarılmasını teklif etmekteyim. onun da rey*1 

konması ieabeder. 

REİS — O da vardı, fakat nazarı dikkate 
alındı, halledildi dediler. Encümen de kabul et
tiğine göre onu encümen çıkaracaktır demek
tir. 

VACİD ASENA (Balıkesir) Efendi, dâ
va, Tahdit Komisyonu aleyhine açılamaz, or
man hare ve rüsumdan muaftır, denir. Tahdit 
Komisyonu dâvaya muhatap tutulamaz. 

REİS -•-- Bu ciheti encümen düzeltir, efendim. 
üçüncü takriri okutuyorum. 
((JoL'unı Mebusu Kemal Biberoğlu'tıun takriri 

tekrar okundu) 
UEİS ----- Efendim bu takriri nazarı dikka

te'alanlar... Almıyanlar... Nazarı dikkate alın
mıştır. 

Kncümen fil hal iştirak ediyor mu? 
": .MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. HÜSEYİN 

AÖUN (Rize) - Evet. 
REİS — Bu maddeyi de takrirlerle birlik-

1e encümene veriyoruz efendim, 
Yarın saat 10 da toplanılmak üzere İnikadı 

kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,40 

i^mK 

T. E. M. M Mammı 


