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Çiftçiyi Toprakland›rma Kanunu ‹kinci Dünya Savafl›’n›n son y›l›nda

ç›kart›lan bir yasad›r. Uygulamas› uzun y›llar sürecekti ve sonuçlar› uzun
erimde al›nacakt›r. Buna ra¤men Kanun Savafl içindeki Türkiye’yi tan›mam›z
aç›s›ndan çok önemli f›rsatlar sa¤l›yor. Bunlardan birincisi Meclis’te yap›lan
görüflmelerin o günlerin k›rsal yap›s›n› ortaya koymas›d›r. Bu nesnel gerçek-
li¤in tam bir yans›mas› olmasa bile karar vericilerin k›rsal alan›n sosyal yap›-
s›n› nas›l alg›lad›klar›n› ortaya ç›kar›yor. ‹kincisi ise bir tek parti rejiminde
Milli fief’in isteklerine siyasal süreç içinde karfl› ç›k›labilme yollar›n›n neler ol-
du¤unu göstermesidir. Milli fief’in bir tek parti rejiminde bile gücünün s›n›r-
lar›n› gözlemek bak›m›ndan ilginç bir örnek olay oluflturuyor. Bu nedenle Çift-
çiyi Toprakland›rma Kanunu’nun Meclis’ten geçiflini ayr›nt›l› olarak ele alaca-
¤›z.     

Türkiye Cumhuriyeti kurularak modern ulus devlet oluflturmak yolunda
ink›laplar›n› yapmaya bafllad›¤›nda toplumdaki geleneksel toplumsal iliflkile-
ri tasfiye etmek için bir toprak reformu yapmam›fl olmakla elefltirilmifltir.
Böyle bir reformun yap›lamam›fl olmas›nda tarihsel nedenler bulunmas›n›n
yan› s›ra toprak reformu yapmak için ekonomik bir nedenin de bulunmamas›-
n›n etkili oldu¤u düflünülebilir. Cumhuriyetin ilan edildi¤i ve Yunanistan’la
Türkiye aras›nda çok büyük ölçekli bir mübadelenin gerçeklefltirildi¤i y›llarda
toprak sorunundan çok bir iskan sorunu vard›r. K›t olan üretim faktörü top-
rak de¤il emektir. Buna Cumhuriyetin ilk y›llar›nda tar›m› makinelefltirmek
için at›lan ilk ad›mlar›n Büyük Ekonomik Buhran dolay›s›yla sürdürüleme-
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mesinin de eklenmesiyle Türkiye toprak k›tl›¤›ndan çok Türkiye topraklar›n›n
ifllenemeyifli sorunuyla karfl› karfl›ya kalm›flt›r. 

Bu nedenle Cumhuriyetin ilk y›llar›nda gündeme gelemeyen toprak refor-
mu CCuummhhuurriiyyeett  öönnddeerrlleerriinniinn  kkoonnuuflflmmaallaarr››nnddaa  1930’lu y›llar›n ikinci yar›s›n-
dan sonra dile gelmeye bafllam›flt›r. TBMM’yi 1936 y›l›ndaki aç›fl konuflmas›n-
da AAttaattüürrkk  “Toprak Kanununda bir neticeye var›lmas›n› Kamutay’›n yüksek
hizmetinden beklerim. Her Türk çiftçi ailesinin geçinecek ve çal›flacak topra-
¤a malik olmas› behemehal laz›md›r. Vatan›n sa¤lam temeli ve imar› bu esas-
tad›r” diyordu. Bir y›l sonraki Meclis’i aç›fl konuflmas›nda ise “Milli ekonomi-
nin temeli ziraattir. Bunun içindir ki ziraatte kalk›nmaya büyük önem ver-
mekteyiz. Köylere kadar yap›lacak programl› ve pratik çal›flmalar bu maksa-
da eriflmeyi kolaylaflt›racak. Bir defa memlekette topraks›z çiftçi b›rakmama-
l›d›r. Bundan daha önemli olan› ise, bir çiftçi ailesini geçindirebilecek topra¤›n
hiçbir sebep ve suretle bölünmez bir mahiyet almas›d›r” diyerek reform proje-
sine biraz daha ayr›nt› kazand›r›yordu. Atatürk’ün konuflmalar›ndan refor-
mun ekonomik nedenlerden çok sosyal nedenlerle istendi¤i aç›kt›r.

‹kinci Dünya Savafl›’n›n sürdü¤ü y›llarda ‹‹ssmmeett  ‹‹nnöönnüü  de Meclis’i aç›fl ko-
nuflmalar›nda toprak reformunu ele alm›flt›r. 1941 y›l› Meclis’i aç›fl konuflma-
s›nda ‹nönü “Toprak Kanunu, büyük Meclis’e sunulmak üzeredir. Birçok arafl-
t›rmalardan anl›yoruz ki, topra¤› hiç olmayan köylünün nisbeti mahduttur.
Devlet mal› toprak da¤›tmak suretiyle, bu nispet y›ldan y›la azalmaktad›r.
Bununla beraber, topra¤› olmay›p, kendi bafl›na ocak kurmak isteyenlere top-
rak temini, Cumhuriyet’in en ziyade önem verdi¤i meseledir” demifltir. 1944
y›l› konuflmas›nda da ‹nönü “E¤er kuvvetle ümid etti¤im gibi bu sene Toprak
Kanunu’nu ç›kar›rsak, ziraat bak›m›ndan büyük neticeler verecek ve içtimai
bünyemizin esas meselesi olan bu davay›, temel bir tedbire ba¤lam›fl olaca¤›z”
diyordu. ‹nönü’nün de toprak sorunun çözmekten bekledi¤i Atatürk’ün  bekle-
di¤iyle ayn›d›r. Beklenen ekonomik bir sorunu çözmekten çok içtimai bir soru-
nu çözmektir.

Bu genel geliflmeler yan› s›ra ‹nönü’nün 1941 y›l›nda Balad›z’da do¤rudan
müdahil oldu¤u bir toprak sorunu da onun Çiftçiyi Toprakland›rma Kanu-
nu’nun ç›kar›lmas›ndaki kiflisel ›srar›n›n bir aç›klamas› olarak görülebilir. Ba-
lad›z tümü Alevi olan, Burdur demiryolunun sapa¤›ndaki bir köydür. Padiflah
ferman›yla di¤er iki köyle birlikte Tahir Pafla’ya verilmifltir. ‹kinci Dünya Sa-
vafl› ç›kt›¤›nda Balad›z Çiftli¤i Tahir Paflazade Abdullah Bey’indir (Demira-
lay). Bey, Deli Abdullah diye nam salm›flt›r. Köylüler Abdullah Bey’in çiftli¤in-
de ortakç›d›rlar. 1941 y›l› sonbahar›nda köylü, afyon ekmifltir. Bir gün Abdul-
lah Bey köye gelir. Afyon bafl vermifl, yeflermifltir. Savafl koflullar›nda bu¤day
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fiyatlar› yükseldi¤i için Abdullah Bey köylüye afyonu söküp bu¤day ekmeleri-
ni söyler. Köylü daha ürününü almad›¤› afyonu sökmez istemez, direnir. 

Muammer Erten’in anlat›m›na göre “Bir sabah köylüler bakarlar ki, afyon
tarlalar› sürülmüfl, o yeni do¤mufl çocuk gibi üstüne titrenen afyonlar art›k
yok olmufltur. Köye gelen Bey’e karfl›, köylüler ilk defa sert ç›k›fllarda bulunur-
lar. Bu ç›k›fllar, Bey’in avukatlar› taraf›ndan, ölümle tehdit, Bey’in avlusuna
her zamanki gibi girdikleri için, haneye tecavüz diye, flikayet konusu olur. Yö-
netim de Abdullah Bey’den yanad›r. Köylüler toplu halde Isparta’ya, merkez
jandarma karakoluna getirilirler. Köylüler art›k isyanc›d›r. Onlar her türlü
muameleyi hak etmifllerdir. Tek parti döneminin meflhur jandarma dipçi¤i
s›rtlar›ndad›r. Jandarmadaki terbiyevi muamele biter ama adliye pek tutuk-
lama nedeni bulamaz. Köylüler serbest kal›rlar. Ama yar›c›l›k, kirac›l›k biter.
Balad›z köylülerine, ekecek toprak, hayvanlar›n› otlatacak mera, tavuklar›n›
sal›verecek yer kalmaz. Köylü adeta, hayvanlar›yla, tavuklar›yla evlerinin du-
varlar› aras›nda hapistir. Evlerinin de kime ait oldu¤u tart›flmal›d›r. Köylü
bunalm›flt›r. Çaresizlik içinde k›vranmaktad›r.”1

‹smet ‹nönü’nün Gönen Köy Enstitüsü’nü ziyaret edece¤inin duyulmas›
köylüler için bir umut olur. Köylüler trenin gelmesini beklemeye bafllarlar. Be-
yaz Tren’in geldi¤i görülünce yüzlerce köylü yan yana, raylar üzerine yatarlar,
“makinist daha uzaktan, raylar üzerinde garip bir fleyler oldu¤unu gördü. Za-
ten istasyona girece¤i için yavafllam›flt›r ama gene de sert bir frenle durmaya
mecbur olur. Bu ani, istasyon d›fl›ndaki sert durufl herkesi telaflland›rm›flt›.
Balad›z ‹stasyonu’nda karfl›lamaya gelen, baflta vali, devlet erkan› ve jandar-
malar trene koflarlar. Manzaray› gören yöneticilerin, öfkeden kan beynine s›ç-
ram›flt›r. Emirler verilir, dipçikler çal›flmaya, süngüler parlamaya bafllar.
Ama köylüler direnir. “‹smet Pafla gelmeden, bizi öldürseniz kalkmay›z.” der-
ler.2

“Sonunda ‹smet Pafla karar›n› vermifltir. Bu topraklar devlet taraf›ndan is-
timlak edilecek ve köylülere da¤›t›lacakt›r. Bizzat Baflvekil Saraço¤lu bu iflle
görevlendirilmifltir. Ama köylülerin çilesi henüz bitmemifltir. Balad›z Çiftli¤i
devlet taraf›ndan istimlak edilir. Ama Dan›fltay, böyle bir nedenle istimlak ya-
p›lamayaca¤›ndan bahisle, istimlak karar›n› bozar. Devlet çaresiz kalm›flt›r.
Baflvekil Saraço¤lu, Abdullah Bey’i Ankara’ya ça¤›r›r. Köylülerin anlatt›¤›na
göre, Saraço¤lu, o s›rada yürürlükte olan bir kanunu uygulayarak, Abdullah
Bey’e ya çiftli¤ini satmas›n› ya da bölgede kar›fl›kl›klara sebep oldu¤u için do¤-
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ruca sürgün edilece¤ini söyler. Sonralar› ‹smet ‹nönü’den dinledi¤ime göre,
Baflvekil, Abdullah Bey’i, araziyi devlete, paras› peflin ödenmek kayd› ile, sat-
maya raz› eder. Abdullah Bey, Baflvekil’le sulh olmufltur. Topraklar›n de¤eri,
hükümetin seçece¤i üç kiflilik bir bilirkifli heyeti taraf›ndan tespit olunacak,
paras› devletçe peflin olarak ödenecektir. Araziler gerçek de¤erinde tespit edi-
lir. Ama köylü, hükümetin bile, Abdullah Bey’le bafl edemeyece¤ini görmüfltür.
‹fller uzamaktad›r. O s›rada Abdullah Bey, köylülere gelir, hükümetin kendisi
ile anlaflmaya mecbur oldu¤unu, kendileri ile de eski borçlar› için anlaflabilir-
se ancak, topraklar›n› devredebilece¤ini söyleyerek, eski borçlar› noter senedi
ile yenileyerek takside ba¤lamay› teklif eder.”3 Bu senet yenileme bir oyun ha-
line gelerek köylülerin daha a¤›r koflullarla borçland›r›lmas› sonucunu do¤u-
runca, köylüler ödeyemeyecekleri borçlarla karfl› karfl›ya kal›r ve gerilim Ab-
dullah Bey’in linç edilmesine kadar var›r.

‹smet ‹nönü Balad›z Olay›’n›n kendi üstündeki etkisini yirmi y›l sonra Mu-
ammer Ertem’e "Demek Balad›z köyünü tan›yorsun. O olaylar› unutmam
mümkün de¤ildir. Lokomotifin önünde ilk yatan kad›n› elinden tutup kald›r-
d›¤›mda yüzünü gördü¤üm zaman, insan›n içinin yüzünden okunabilece¤i pek
canl› bir olaya az rastlam›fl›md›r. Orada hissetti¤im, köylüler ölümü bir çare
olarak görüyorlard›. Biz Atatürk’le beraber bir toprak reformu yap›lmas›n› gö-
nülden istiyorduk. Balad›z Olay› beni uyarm›flt›. Çiftçiyi toprakland›rma ko-
nusunda o olay›n etkisi büyüktü. Ama gönlümüzce olamad›. Bu konuda reak-
siyonlar, Balad›z köyü olay›nda devletin aciz kalmas›, bu iflin ne kadar güç ol-
du¤unu bana ö¤retmifltir” diye anlatm›flt›r.4

Bu amaçlarla toprak sorununu çözmek isteyen Türkiye ilk ad›m›n› 11993377  yy››--
ll››nnddaa  AAnnaayyaassaa  ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤iiyyllee att›. Bu y›lda ‹nönü ve 153 arkadafl›n›n teklifiyle
Anayasa’n›n 74’nci maddesine bir f›kra eklendi. ‹nönü ve arkadafllar›n›n öne-
risinin gerekçesinde “Yuttafllar›n, mülkiyet haklar›n› masun bulundurmak ve
bütün kanunlar›n bu hakk›n korunmas›n› sa¤l›klaflt›rmak Türkiye Devleti’nin
önemle takip etti¤i bir esas olmakla beraber özel bir menfaatin korunmas› dü-
flüncesiyle halk›m›z›n çoklu¤unu teflkil eden ve genlikleri ulusun ilerlemesi
bak›m›ndan en lüzumlu olan çiftçilerimizin geçmifl devirlerde oldu¤u gibi hiz-
metkar durumunda kalmas› ink›lapç› Türkiye’nin ana siyasas›na uyamayaca-
¤›ndan bu büyük menfaat›n elde edilmesi emrinde hususi haklar› da göze ala-
rak (menafi-i umumiye için) belediyelerin ve Hükümetin tatbik ettikleri istim-
lak kanunlar›ndaki flartlardan baflka hükümlerle hususi istimlak kanunlar›
yap›lmas›n›n Ana Kanunumuzda yer tutmas› lüzumlu oldu¤u düflünülmüfl-
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tür” deniliyordu.5 Bu gerekçelerle 74’ün-
cü maddeye “Çiftçiyi toprak sahibi k›l-
mak ve ormanlar›n kamulaflt›r›lmalar›
karfl›l›¤› ve karfl›l›klar›n ödenifli özel ka-
nunlarla gösterilir” ibaresi ikinci f›kra
olarak eklenmifltir

Ayr›ca Hükümet var olan yasalar›n
verdi¤i olanaklar içinde TToopprraakk  DDaa¤¤››tt››mm››
yyaappmmaa  ggaayyrreettii içinde olmufltur. Maliye
Bakanl›¤›’ndan Milli Emlak 1941-1944
aras›nda 801.361 dekar topra¤› 51.269
topraks›z çiftçi ailesine 1.0847.192 lira
borçland›rarak da¤›tm›flt›r.6 Bu toprakla-
r›n krokileri yap›larak tapuya tescil edil-
mektedir. Vak›f elindeki topraklardan
218.500 dönümü 3000 aileye da¤›t›lm›fl-
t›r. Ziraat Bankas› toprak alarak, halka
borçland›rma yoluyla toprak da¤›tma sis-
temini baflar›yla uygulamaktad›r. 400
bin dönüm arazi alm›fl 50 binini tevzi et-
mifl bulunmaktad›r. Sa¤l›k Bakanl›¤›’na
ba¤l› ‹skan Umum Müdürlü¤ü de 1933-1944 aras›nda 159.589 muhacir ve yer-
li aileye 5.691.799 dönüm toprak tevzi etmifltir. Toplam 676.000 hektar toprak
da¤›t›lm›flt›r.7 Bu say›lar rejimin baflarmak istediklerinden uzakt›r. Bir çiftçi-
yi toprakland›rma kanununu ç›kararak toprak da¤›t›m sürecini h›zland›rmak
istemektedir. 

Hükümetin böyle bir istekte ›srarl› olmas›n›n nedenlerini topraklar›n›n
kullan›l›fl› ve toprak mülkiyetinin da¤›l›m› konusundaki bilgilerde bulabiliriz.
Her ne kadar güvenilir bilgiler s›n›rl› olsa da Hükümetin kararlar›n› verirken
yararlanmak durumunda oldu¤u bilgiler afla¤›daki gibiydi. 

Kanun gerekçesinde ülke topraklar›n›n kullan›m türlerine göre da¤›l›m›
Tablo.1’deki flekilde verilmifltir. Bu tabloda ifllenmekte olan tarla arazisine na-
dasa b›rak›lan topraklar dahildir. Bofl duran tarla arazisi nadas d›fl›ndaki bofl
arazidir. Tarla, ba¤ ve bahçe kültürlerine yaray›fll› topraklar›n toplam›
15.798.000 hektard›r, ülke topraklar›n›n yüzde 20,3’ünü oluflturmaktad›r. Bu
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göreli olarak küçük bir orand›r. Oysa çay›r ve mera arazisi oran› yüzde
50,3’dür. Bu çok yüksek bir orand›r. Tar›ma aç›labilecek yeni alanlar›n genifl-
li¤ini göstermektedir.    

TTaabblloo..11::  ÜÜllkkee  TToopprraakkllaarr››nn››nn  KKuullllaann››mm  TTüürrlleerriinnee  GGöörree  BBööllüüflflüümmüü

‹fllenmekte olan tarla arazisi                 13.465.000 hektar.
Bofl duran tarla arazisi                          1.107.500
Ba¤ bahçe arazisi                                  1.225.315
Çay›r ve mera arazisi                            39.120.062 
Ormanlar                                              10.563.400
Ziraate elveriflsiz toprak                        12.231.023 

TTooppllaamm                                                                          7777..771122..330000

Kaynak: Çiftçiyi Toprakland›rma Kanunu Gerekçesi.

Tablo.1 Türkiye’nin toprak potansiyelini verirken, Tablo.2’de verilen de¤erler
toprak sorununun kapsam›n› göstermek için haz›rlanm›flt›r. 2,6 milyon köylü
ailesinin toprak sahipli¤ine göre farkl›laflmas›na iliflkin kestirimleri içermek-
tedir. Bu say›lar ülkeyi tüm olarak kapsayan bir araflt›rmaya de¤il daha önce
Tar›m Bakanl›¤›’nca 35 ilde yap›lan araflt›rmalar›n sonuçlar›na dayanan bir
tahmindir.  

TTaabblloo..22  AArraazzii  BBüüyyüükkllüü¤¤üü  FFaarrkkll››llaaflflmmaass››nnaa  GGöörree    AAiillee  SSaayy››llaarr››

Aile* Aile Toplam
Say›s› Bafl›na Hektar                   

Arazi Miktar›
5000 dönümden fazla topra¤› olan aile 418 (1531) 640.000 hektar
500-5000 topra¤› olan aile 5.764 (298) 1.720.000 hektar
500 dön. az topra¤› olanlar küçük mülk 2.493.000 (6) 14.958.000 hektar
Hiç topra¤› olmayan aile say›s› 128.690
Topra¤› yetersiz olan aile say›s›                  872.830    

Kaynak: Çiftçiyi Toprakland›rma Kanunu Gerekçesi
* 35 ‹lde yap›lan inceleme sonuçlar›ndan Türkiye için yap›lan kestirimler.
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Bu kestirimlere göre topraks›z ailelerin oran› yüzde 4,89 topra¤› yetersiz ai-
lelerin oran› yüzde 33,21’dir. Toprak sorunu olan ailelerin toplam› yüzde
38,10’na ulaflmaktad›r. Yaklafl›k olarak 1 milyon aileden oluflmaktad›r. Toprak-
lar›n alan olarak yüzde 3,59’u 5000 dönümden büyüktür. Toplam ailelerin yüz-
de 0,0002’sinin elinde bulunmaktad›r. Topraklar›n yüzde 9,93’ü 500-5000 dö-
nüm aras›ndad›r, toplam ailelerin yüzde 0.21’inin elinde bulunmaktad›r. 500 dö-
nümden küçük toprak mülkiyetleri ailelerin yüzde 94,86’s›n›, topraklar›n yüzde
86,37’sini oluflturmaktad›r. Topra¤› yetersiz 872.830 aile de bu grup içindedir.
Türkiye’de k›rsal alan›n esas sorunu olarak görülen ortakç›l›¤›n ve kirac›l›¤›n
kayna¤›n› bu grup oluflturmaktad›r. Bu say›lara bak›ld›¤›n da pek çok ülkeye
göre Türkiye’de büyük bir toprak konsantrasyonu olmad›¤› sonucu ç›kar›labilir.
Ama yine de ülkede k›rsal nüfusun yüzde 33’ünün toprak sorunu bulunmakta-
d›r. Nüfusunun büyük k›sm› göçmen olan dolay›s›yla iskan edilmifl olan Trak-
ya’da 1300 köyde yap›lan araflt›rmada çiftçinin % 87’sinin yeter topra¤a sahip
oldu¤u, % 8’inin topra¤›n›n yetersiz, %5’inin ise topraks›z oldu¤u bulunmufltur.

Burada üzerinde durulan az toprakl› ve topraks›z köylünün toplumsal ba-
k›mdan ne demek oldu¤unu tasla¤›n Meclis’teki görüflmeler s›ras›nda yap›lan
betimlemelere göre ortaya koyabiliriz. 

Zonguldak Milletvekili Dr. R. Bark›n (Zonguldak) az topra¤› olman›n ne
manaya geldi¤ini “‹flletilen toprak çiftçinin geçimine yetmedi¤i hallerde çiftçi
köyündeki ifliyle gerekti¤i gibi meflgul olam›yor. Bir nevi yar› köylü haline ge-
liyor ve geçimine yard›m için flehirlerde muvakkat ifller al›yor. Büyük flehirle-
rimizde elinde bir iple sefil ve periflan bir halde dolaflan yüklerimizi ve paket-
lerimizi tafl›mak isteyen köylüler bunlard›r…. Ne iyi amele ve ne de iyi köylü
olabiliyorlar”8 diye anlatmaktad›r.

Mardin Milletvekili Gl. S. Düzgören ise topraks›z köylüyü anlat›yor: “Aske-
re geldiklerinde ‘evli misin?’, diye sorar›z. ‘Nas›l evleneyim, bir ayal›m var köy-
de filan›n çiftli¤inde çal›fl›yor. Ben yorgan›m› iple boynuma sarar, günlerce yü-
rür filan beyin çiftli¤inde çal›fl›r›m. Ben nas›l olur da çoluk çocuk yetifltiririm’”
diye9 betimliyor. 

Hükümetin toprak da¤›t›m› konusunda ›srarl› olmas›n›n bir baflka nedeni
Hazine’nin elinde önemli say›labilecek büyüklükte toprak bulunmas›yd›. Ma-
liye Bakanl›¤›’n›n 1945 y›l›nda yapt›¤› bir incelemede Hazine’ye ait 13.726.000
dönüm toprak vard›. Bu topraklar 402 ilçeye yay›lm›fl 9.748 köydeydi. Hazi-
ne’nin 500.000 dönümden fazla topra¤› olan iller Bal›kesir, Kocaeli, Konya,
Mufl, Samsun, Seyhan, Sivas, Urfa ve Van’d›.10
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8 TBMMTD: B:55, 16/5/1945, O:1,s. 143.
9 TBMMTD: B:55, 16/5/1945, O:1,s. 155.
10 Ahmet Salih Korur raporu; Ek 5.



IIII..  ÇÇ‹‹TTÇÇ‹‹YY‹‹  TTOOPPRRAAKKLLAANNDDIIRRMMAA  KKAANNUUNNUU  TTAASSLLAA⁄⁄II  HHAAZZIIRRLLAANNIIYYOORR
Gerek ‹nönü’nün, gerek Saraço¤lu’nun savafl y›llar› içinde köye yo¤unlaflan

ilgisi Meclis’in aç›l›fl konuflmas›nda dile getirilen beklentileri Çiftçiyi Toprak-
land›rma Kanununu tasla¤›n›n haz›rlanmas›n› sa¤lad›. Bu konuda Tar›m Ba-
kanl›¤›’n›n elinde 1937 y›l›ndan itibaren oluflturulmufl bir birikim vard›. 1937
y›l›nda Hükümet, Milletler Cemiyeti’ndeki delegasyonumuz vas›tas›yla millet-
leraras› ifl bürosu teflkilat›na baflvurarak Avrupa’da yap›lan toprak ›slahat› ve
neticeleri hakk›nda bir rapor haz›rlanmas›n› rica etmiflti. Bu teflkilat›n toprak
›slahat› dairesi baflkan› Olindo Gosni taraf›ndan haz›rlanan rapor, toprak ka-
nunu tasar›s›nda reform yapan 13 memleketin tecrübelerinden yararlan›lma-
s›n› sa¤lam›flt›r.11 10 Kas›m 1937’de Ziraat Vekaleti Kastamonu milletvekili
Tahsin Çoflkan baflkanl›¤›nda Zirai Islah Komisyonu oluflturarak “Zirai Isla-
hat Kanun Lay›has›” haz›rlam›flt›. 8 Nisan 1938’de çal›flmalar›n› tamamlayan
bu komisyonun raportörlü¤ünü fievket Raflit Hatipo¤lu yapm›flt›.

Savafl s›ras›nda da toprak reformu konusunda zaman zaman çal›flmalar ya-
p›lm›flt›r.12 ‹nönü ve Saraco¤lu’nun çiftçiyi toprakland›rma konusunda siyasal
kararl›l›k gösterdi¤i bir dönemde fievket Raflit Hatipo¤lu’nun Ziraat Vekili ol-
mas› bu birikimlerin haz›rlanan yasa tasla¤›na yans›mas›n› kolaylaflt›rd›. Ha-
z›rlanan tasla¤›n gerekçe bölümü konuya nas›l bir zihniyet içinde yaklafl›ld›-
¤›n› ortaya koymaktad›r. Gerekçe sorunu öncelikle bir mülkiyet rejimi sorunu
olarak tan›mlamaktad›r. Gerekçe topra¤› bir do¤al varl›k olarak ele almakta
ve hem bir olanak ve hem de bir mekan olarak yorumlamaktad›r. Ancak bu yo-
rum benimsendikten sonra toprak iktisadi, içtimai, siyasi ve idari bir mahiyet
kazanacakt›r. Bu bak›mdan arazi mülkiyeti rejimi millet hayat›n›n tümüne
etki yapar. Bu rejimin ortaya ç›kard›¤› mülkiyet yap›s› o ülkenin arazisinden
modern teknik ve yöntemlerle yararlan›lmas›n› kolaylaflt›r›r ya da zorlaflt›ra-
bilir. Bu nedenle arazi mülkiyet rejimini bir hukuk düzenlemesi olarak düflün-
mek yetersiz kal›r mutlaka onun iktisadi sonuçlar›n› da göz önüne almak ge-
rekir. Ama onun etkileri iktisat alan›yla s›n›rl› kalmaz, toplumsal sükun ve iç-
timai huzur büyük ölçüde arazi rejiminden etkilenir. Bu nedenle her yeni Dev-
letin, kendi cemiyet ve iktisad›n›n özel karakterine uyan bir arazi mülkiyeti
rejimi ve ona göre bir mülkiyet bünyesi edinmesi zorunludur. Bu bak›mdan ele
al›nd›¤›nda Çiftçiyi Toprakland›rma Kanunu’yla halkç› cumhuriyet gerçeklefl-
tirmekte gecikti¤i bir gereklili¤i yerine getirmifl olacakt›r.13 Bu bak›mdan, ge-
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11 Peyami Safa, “Toprak Davas›n›n Temelleri”, Tasvir, 18 May›s 1945.
12 Bu konuda ilginç bir çal›flma için bknz: Toprak Reformu Hakk›nda Adana Çiftçi Birli¤inin Düflünceleri,
Adana Türközü Bas›mevi, 1941.
13 Çiftçiye Toprak Da¤›t›lmas› ve Çiftçi Ocaklar› Kurulmas› Hakk›nda Kanun Tasar›s› ve Geçici Komisyon
Raporu (1/386), S. Say›s›: 97,s. 2.



rekçede özellikle Cumhuriyet’in halkç›l›k prensibinin ziraat alan›nda uygula-
mas› arazi mülkiyeti bünyesinde köylü mülklerinin en genifl temeli oluflturma-
s› olarak yorumlanmaktad›r.

Uygun bir arazi mülkiyeti rejiminin ve yaray›fll› mülkiyet bünyesinin ku-
rulmas› sadece bir bafllang›çt›r. Bunun uygun bir iflletme rejimi ile tamamlan-
mas› gerekmektedir. ‹flletme rejimi arazinin kullan›lmas›na iliflkin biçim ve
yöntemlerden oluflur. Kullan›lan tar›m tekni¤ini belirler. Arazinin do¤rudan
do¤ruya sahibi taraf›ndan iflletilmesini esas alan bir iflletme rejiminde ziraat
tekni¤i daha çabuk geliflir. Halbuki, ortakç›l›k sisteminin hüküm sürdü¤ü yer-
lerde topraktan iyi faydalan›lmaz. Sahipleri taraf›ndan iflletilmesini ana pren-
sip sayan bir iflletme rejimi ise topra¤›na ba¤l›, köklü, kendi mülküne daya-
nan müstakil bir çiftçi kitlesi yarat›r. Bu grup her çeflit içtimai sapk›nl›¤a kar-
fl› durur. Buna karfl›n göreneklere ba¤l› olarak baflkalar›n›n topraklar› üzerin-
de çal›flanlar, içtimai bak›mdan toprak sahibine ba¤l› olurlar. Bu çeflit ba¤l›-
l›klar mahalli nüfuzlar›n, mahalli tahakkümlerin deste¤ini verir. Bu nedenle
dengeli, bar›fl›k bir toplumun oluflmas› uygun bir iflletme rejimini flart koflar.14

Türkiye’nin arazi geniflli¤i, çeflitlili¤i, topraklar›n›n verim kabiliyeti zengin
bir millet iktisadiyat›n› ve bunun içinde gümrah bir ziraat›n, kalabal›k ve ra-
hat bir cemiyetin varl›¤›n› mümkün k›lmaktad›r. Bunun gerçekleflmemifl ol-
mas›n›n nedeni Devlet mülkiyetine dayal› Osmanl› toprak mülkiyeti rejiminin
tam olarak dönüfltürülmekte gecikilmesidir. Türkiye Cumhuriyeti bu dönüflü-
mü Medeni Kanunu kabul etmekle tamamlam›flt›r. Bu nedenle bugün için bir
arazi mülkiyeti rejimi sorunu yoktur. “Fakat bugün Türkiye’de var olan arazi
mülkiyeti bünyesi, Cumhuriyet rejiminin ruhuna, Milletin zaruretlerine uy-
mad›¤› gibi, geliflmesini de h›zland›racak durumda de¤ildir.

“Büyük arazi mülkleri baflta Devlete, sonra baz› hükmi flah›slara, nihayet
kiflilere ait bulunmaktad›r. Öte yandan geçimini topra¤a ba¤lam›fl olan büyük
bir kalabal›k da topraks›z veya geçinmeye yeter ölçüde topraktan mahrumdur.
Büyük arazi mülkiyetini elinde bulunduranlar›n ço¤u yaflay›fllar›n› topra¤a
ba¤lamad›klar› halde, geçinmelerini topra¤a ba¤lam›fl olanlar›n hepsinin de
elinde toprak bulunmamakta veya arazi mülkleri kafi gelmemektedir.”15 Elle-
rinde büyük arazi mülki bulunanlar›n önemli bir k›sm› hayatlar›n› ziraattan
kazanmad›klar› için topraklar›n› iflletememektedir. “Öte yandan maifletlerini
ziraatten ç›karan fakat arazi mülkü olmad›¤›ndan baflkas›n›n topra¤›n› iflle-
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14 Çiftçiye Toprak Da¤›t›lmas› ve Çiftçi Ocaklar› Kurulmas› Hakk›nda Kanun Tasar›s› ve Geçici Komisyon
Raporu (1/386), S. Say›s›: 97,s. 3-4.
15 Çiftçiye Toprak Da¤›t›lmas› ve Çiftçi Ocaklar› Kurulmas› Hakk›nda Kanun Tasar›s› ve Geçici Komisyon
Raporu (1/386), S. Say›s›: 97,s. 5.



yenler onu benimseyememekte imar
edememektedir. Türkiye’de genifl top-
raklar›n bak›ms›z olmalar›n›n iyice
istismar edilememelerinin s›rlar›n-
dan biri iflte bu ortakç›l›k sistemidir.
Ortakç›l›k sistemi, hem millet, hem
toprak sahibi, hem de ortakç›lar için
zararl›d›r. 

Türkiye çiftçili¤ini kalk›nd›rabil-
mek için, her fleyden önce yurt top-
raklar›n›n ifllenip mamurlaflt›r›lma-
s›n› sa¤lamak gerekir.  Bu nedenle
Türkiye topra¤a sahip olanlar›n top-
ra¤› ifllemesi ilkesi üzerinden gitmek
durumundad›r. Türkiye’nin toprakla-
r›na emek, bilgi, zeka ve sermaye an-
cak bu ilke üzerinden yürüdü¤ünde
akacakt›r.”16

Bu ilkenin uygulanmas› tasar› da
“Çiftçi Ocaklar›”17 biçimini al›yordu.
Bu yaklafl›m›n ip uçlar› hem Ata-
türk’ün hem de ‹nönü’nün Meclis’i
aç›fl konuflmalar›nda vard›. Çiftçi oca-

¤›nda mülkün bölünmezli¤ini sa¤layacak düzenlemeler getirilerek, ziraatta
müstakil ailelerin iktisadi bir varl›k olarak sürdürülmesi sa¤lanmak isteni-
yordu. Bunda mülkünde köklü, eme¤i ve mülkü ile rahat geçinebilen müstakil
çiftçi ailelerinden oluflan bir k›rsal alana ulaflmak aray›fl› hakimdi.  

Gerekçenin ilginç bir baflka özelli¤i getirilmek istenilen tar›msal iflletme bi-
çimini nüfus politikas›yla iliflkilendirmesidir. Cumhuriyet’in kuruluflundan
beri Türkiye’nin nüfusunu art›rmak politikas› vard›r. Bu bak›mdan da çiftçi-
nin topra¤›na sahip olmas› gerekti¤i ileri sürülmektedir. Ortakç› ailelerin, ge-
çimlerini sa¤lamak için mevsimlik göç yapanlar›n ülkenin sa¤l›kl› nüfus art›-
fl›na katk›s› s›n›rl› olmaktad›r. 
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16 Çiftçiye Toprak Da¤›t›lmas› ve Çiftçi Ocaklar› Kurulmas› Hakk›nda Kanun Tasar›s› ve Geçici Komisyon
Raporu (1/386), S. Say›s›: 97,s. 6.
17 Çiftçi Ocaklar› düflüncesinin Nazi Almanya’s›n›n Erbhof adl› yasas›ndan al›nd›¤› konusunda Adnan
Menderes’in ve Niyazi Berkes’in elefltirileri ve buna iliflkin kaynaklar konusunda bak›n›z. M. As›m
Kocaömerlio¤lu, “Bir Tepeden Reform Denemesi Çiftçiyi Toprakland›rma Kanunu Hikayesi”, Birikim, Say›. 107,
s. 31-47. 



Tabii ki tar›msal kalk›nman›n sa¤lanmas› için yap›lmas› gereken daha çok
fley vard›r. Tar›m reformunu gerektiren çok say›da iflin de s›ras›yla gerçeklefl-
tirilmesi gerekir. Bütün bunlar›n yap›lmas›n›n bafllayabilmesi için çiftçilere
toprak sa¤lanmas› ve çiftçi ocaklar›n›n kurulmufl olmas› gerekecektir. Refor-
mun özü budur.

Bu kanunla köylü topra¤a ba¤lanacak,,  ba¤land›¤› toprakta istihsali daha
çok art›racak, kendisi ve ailesi daha çok iyili¤e kavuflarak, sanayi hamleleri-
mize muvazi bir flekilde yükselip al›m kabiliyeti ile bu hamleleri daha çok des-
tekleyecektir.18

Tar›m Bakanl›¤›’nca böyle bir zihniyet çerçevesi içinde haz›rlanan tasar›
Bakanlar Kurulu’nca benimsendikten sonra 17 Ocak 1945’de Meclis’e sunul-
mufltur. Bu tasar›y› incelemek üzere Adalet, Bütçe, Ekonomi, Tar›m, Maliye,
Ticaret, Anayasa ve ‹çiflleri komisyonlar›ndan dörder aza seçilerek bir Geçici
Komisyon kurulmufltur. Bu komisyon üç aya yak›n sürede 45 toplant› yaparak
çal›flmas›n› tamamlam›flt›r. Komisyon baflkanl›¤›n› eski iktisat vekillerinden
Rahmi Köken (‹zmir) yapm›flt›r.

Komisyon tasar›y› iki kez müzakere etmifltir. fiükrü Saraço¤lu’nun Mec-
lis’teki konuflmas›ndan Hükümet’in Komisyon’daki görüflmeler konusunda es-
nek bir yaklafl›m izledi¤i anlafl›lmaktad›r. Saraço¤lu Tar›m Bakan›’na “Makul
buldu¤un ve memleket hayr›na oldu¤unda ittifak bulunan teklifleri kabul ede-
ceksin. Hükümet nam›na salahiyet veriyorum. fiayet flahsi olarak, kanaatine
göre tatbiki vaziyetlerle karfl› karfl›ya gelirsen, bunlar› da kayd› ihtirazi ile ka-
bul eder, geçersin” talimat›n› vermifltir19. Hükümet’in bu duyarl› konuda mü-
zakereleri gerginlefltirmek istemedi¤i anlafl›lmaktad›r.   

Komisyon tasar›y› uzun süre bu de¤iflikliklere izin verici havada görüflmüfl-
tür. Komisyon çal›flmas›n› hükümet tasar›s›nda de¤ifliklikler yaparak sürdür-
müfltür. Komisyon’a ilk sunulan tasla¤›n kapsam› oldukça dard›r. Reformun
teflkilat, iflletme k›sm› ve mali hükümleri bulunmamaktayd›. Komisyon bu ek-
sikliklerin giderilmesi isteyince Hükümet bunlar›n ayr› kanun taslaklar› ha-
linde Meclis’e sunulaca¤›n› bildirmifltir. Komisyon mali hükümlerin tasla¤a
girmesi konusunda ›srarc› olunca Hükümet bu maddeleri de Komisyon’a gön-
dermifltir. Ama teflkilat konusunda yapt›¤› haz›rl›¤› göndermeyece¤ini bu ta-
sar›n›n yasalaflmas›ndan sonra bu konudaki tasla¤› Meclis^’e gönderece¤ini
bildirmifltir.20

Gerek yap›lan de¤iflikliklerin niteli¤i, gerek haz›rlanan komisyon raporu-
nun içeri¤i bu tasar›yla Hükümet’in gerçeklefltirmek istedikleri konusunda
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18 Mümtaz Faik Fenik, “Toprak Kanunu ve Meclis”, Ulus, 18 May›s 1945.
19 Ay›n Tarihi, No.139, Haziran 1945, s. 37.
20 TBMMTD:B: 68, 4/6/1945, O.2,s. 104.



Komisyon’da coflkulu bir deste¤in bulunmad›¤›n› göstermektedir. Yap›lmak is-
tenenler konusunda sürekli kuflkular ifade edilmektedir. Haz›rlanan Komis-
yon raporunda aç›kça vurgulanmasa da, argümanlar›n s›ralanmas› yoluyla
okuyucuda orta ve büyük mülkiyet alt›ndaki topraklar›n kamulaflt›r›lmas›yla
bir fleyin çözülemeyece¤i ve gereksiz oldu¤u kan›s› yarat›lmaya çal›fl›lmakta-
d›r. Komisyon raporunda büyük ve orta mülklerin tümünün da¤›t›lmas› halin-
de küçük mülklerin ortalama büyüklü¤ünü 60 dönümden ancak 65 dönüme ç›-
karaca¤› saptamas›n›n yap›lmas› bu çaban›n bir örne¤idir. 

Rapor orta iflletmelere önem verilmesi gerekti¤ini, bu iflletmelerin piyasa
için üretim yapt›¤›n›, uygun teknolojileri kullanmakta ve kredi sa¤layabilmek
bak›m›ndan üstünlüklere sahip oldu¤unu vurgulamaktad›r. Bu yolla tasar›-
n›n küçük mülkiyete yönelmifl olmas›n› ve topraklar› küçük parçalara bölme-
nin “topraklar›m›z›n susad›¤› sermaye ve tekni¤in ziraat alan›na gerekti¤i gi-
bi yönelmesini engelleyece¤i ve tar›m üretim alan›n› her kudret ve kabiliyet-
teki ehliyetin ulaflabilece¤i bir saha olmaktan ç›karaca¤› “ üzerinde durmak-
tad›r.21

Komisyon, Karadeniz gibi baz› bölgelerde genellikle toprak miktar› az ve
kamulaflt›r›labilecek orta ve büyük arazinin ise hemen hemen yok oldu¤unu
belirttikten sonra, Orta Anadolu’da bir çok kazada yap›lan araflt›rmada 200
dönümden az toprakl›lar›n oran›n›n yüzde 94, 200 dönümden fazla toprakl›la-
r›n oran› yüzde 6 olarak bulundu¤u üzerinde durarak bu yörelerde kanun fi-
ilen uygulanamayaca¤›na iflaret etmektedir.

Komisyon buna karfl›l›k nüfusu az olan vilayetlerde çok mümbit toprakla-
r›n bofl yatmakta oldu¤unu bu yerlerde topraklar›n çiftçiye ve insana muhtaç
oldu¤unu, bu nedenle toprak da¤›t›m›ndan çok bir iç iskan politikas›n›n gelifl-
tirilmesinin gereklili¤i üzerinde durmufltur.

Yine, Komisyon’a göre Türkiye’de toprak darl›¤›n›n esas nedeni Türki-
ye’nin yüz ölçümüne göre ifllenen topraklar›n›n az olmas›d›r. ‹fllenen toprak
ülke yüz ölçümünün yüzde 20,3’ü iken, mera ve çay›rlar›n oran› yüzde
50,3’tür. Bu suretle ekilen sahan›n hayvanc›l›kta bir gerileme olmadan bir
misli art›r›labilece¤i belirtilerek orta ve büyük topraklar›n kamulaflt›r›lmas›-
n›n gereksizli¤i ima edilmektedir.

Komisyon ayr›ca toprak s›k›nt›s› çekilen yerlerde sulama ifllerinin h›zlan-
d›r›lmas›n›n da ferahlat›c› etkiler yapaca¤›, batakl›klar›n kurutulmas›, yar›
batakl›klar›n ›slah›n›n da yeni imkanlar yaratabilece¤i üzerinde durmaktad›r.

Komisyon tasla¤›n yetersizli¤i konusundaki sav›n›n ikinci aya¤›n› Ziraat
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Bakan›’n›n tasar›y› Komisyon’a sunarken vurgulad›¤› zirai kalk›nma kavram›
üzerine kurmaktad›r. Komisyon tasar›n›n orta arazinin konulan hadler içinde
da¤›t›lmas› ve bir müddet sat›lamamas› konusunda hükümler getirdi¤ini, bu-
nun zirai kalk›nmay› gerçeklefltiremeyece¤i, zirai donat›m, zirai kredi, fiyat ve
pazar sorunlar›n›n çözülmesi, maliyetlerin düflürülmesi, tabiat  güçlüklerine
karfl› önlemler al›nmas›, toprak ve onun ifllenmesine iliflkin mevzuat›n yeni-
den düzenlenmesi gere¤i üzerinde durmufltur.22

Komisyon Türkiye’de bulunan ortakç›l›k, yar›c›l›k ya da marabac›l›k gibi
geri iflletme biçimlerinin yayg›nl›¤› konusundaki görüflünü de, ortakç›l›k “yal-
n›z büyük arazi mülklerinde ve yoksul köylünün ifl kuvvetinin istismar› flek-
linde belirmeyip bilakis bütün memlekette yayg›n bir iflletme flekli halinde bu-
lunmas› ve toprak sahibi köylülerin dahi, iktisadi ve teknik yoksulluktan do-
lay›, birçok vaziyetlerde topra¤›n› b›rakarak ortakç›l›kla baflkas›n›n topra¤›
üzerinde çal›flmak zorunda kalmas›, bu konudaki sebeplerin genifl ve yayg›n
ekonomik sahalarda yatt›¤›n› gösterir. Fikrimizce, bu sebepler ortadan kald›-
r›lmad›kça sadece toprak mülkiyet ve iflletme rejimlerinde yap›lacak de¤iflik-
likler bu müesseseleri kökten tasfiyeyi sa¤lamayacak ve bunlar flekil de¤iflti-
rerek yine devam edebileceklerdir” fleklinde ifade etmifltir. Taslaktan “Çiftçi
Oca¤›” oluflturulmas›na iliflkin maddeler de ç›kar›lm›flt›r. 

Komisyon “tasar›y› bu görüfllerle ve esas itibariyle uygun bulmufltur.” Ko-
misyon sonunda tasar›y› uygun bulmufl olsa da bunun bir tek parti rejiminin
s›n›rlar› ifade edilmifl bir uygun bulma oldu¤unu göz önüne almak gerekir.
As›l görüfllerinin tasar›n›n toprak da¤›t›m› yoluyla kald›rmaya çal›flt›¤› ortak-
ç›l›¤›n kald›r›lmas› hedefinin gerçekleflmeyece¤i oldu¤u söylenebilir.   

Komisyon çal›flmalar›nda ikinci görüflmelerin sonuna gelindi¤inde tasar›da
yap›lan de¤ifliklikler Tar›m Bakan›’n› rahats›z eder boyutlara ulaflm›flt›r. Du-
rumu Baflbakan’a bildirir. Bunun üzerine ortaya ç›kacak mahsurlar› ortadan
kald›rmak için, daha sonra üzerinde ayr›nt›l› olarak duraca¤›m›z, ünlü 17.
maddenin yeniden yaz›lmas›na karar verilir. Ve ikinci görüflmeler son madde-
ye ulaflt›¤›nda Baflbakan Saraço¤lu Komisyon toplant›s›na giderek kendisini
dinlemelerini rica eder. Komisyon üyesi Adnan Menderes Baflbakan’›n komis-
yonda görüflmek hakk›n›n bulunmad›¤›n›, Hükümet ad›na Tar›m Bakan›’n›n
konufltu¤unu, bu durumda Baflbakan’›n konuflmas› için hükümetten imzal›
vesika getirmesi gerekti¤ini ileri sürer. Cafer Tüzel’in Baflbakan’›n söyledikle-
ri zaten Hükümet teklifinin içinde vard›r diyerek Menderes’in iddias›n›n yer-
siz oldu¤unu belirten yorumuna Menderes d›fl›ndaki tüm üyelerin kat›lmas›
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üzerine Komisyon Baflbakan’› dinleme karar al›r23. Baflbakan da 17. maddenin
yeniden yaz›l›m›yla neyi gerçeklefltirmek istedi¤ini anlatarak bu maddenin
müzakere edilerek yeniden yaz›lmas›n› ister. Bu iste¤i göz önüne alan Komis-
yon maddenin yeniden yaz›m› için bir alt komisyon kurar. Alt komisyon çal›fl-
malar›na Baflbakan da kat›l›r. Sonunda “Tar›m iflçisine toprak verilecek, üs-
tünde çal›flan iflçiye behemehal verilecek, topraks›z olan ve topra¤› yetmeyen
çiftçiye de, bu çiftçi, ortakç› olsun, iflçi olsun verilece¤i” konusunda uzlafl›l›r.
Ama Komisyon’daki büyük toprak sahiplerinin huzursuzlu¤u tam olarak gide-
rilemez. Bu grup özellikle amelelere toprak da¤›t›m›n› engellemek konusunda
›srarc› olur. Sonunda komisyon raporu sözcü Adnan Menderes taraf›ndan ka-
leme al›narak Meclis Baflkanl›¤›’na sunulur.24

IIIIII..  ÇÇ‹‹FFTTÇÇ‹‹YY‹‹  TTOOPPRRAAKKLLAANNDDIIRRMMAA  KKAANNUUNNUU  MMEECCLL‹‹SS’’TTEE  GGÖÖRRÜÜfifiÜÜLLÜÜ--
YYOORR

Komisyon raporunu Meclis’e göndermesinden sonra, görüflmelerin bütçe
kanunu öncesinde tamamlanmas› amac›yla gündeme al›n›r. 14 May›s 1945 de
görüflmeler bafllar. Taslak üzerindeki genel görüflmeler ancak üç günde ta-
mamlan›r. Ay›n 18’inde maddelerin görüflmesine geçildi. ‹lk sekiz madde ka-
bul edildikten sonra bütçeyi ay bafl›na yetifltirebilmek için Çiftçiyi Topraklan-
d›rma Kanunu’nun görüflmelerine ara verildi. 1 Haziran 1945’te görüflmelere
yeniden bafllanarak 9’uncu maddeden itibaren sürdürüldü.

Kanun teklifinin sunufl konuflmas›n› Tar›m Bakan› fievket Raflit Hatipo¤-
lu yapm›flt›r. Hatipo¤lu’nun konuflmas› kanun tasla¤›n›n gerekçesi paralelin-
dedir. Rejimin temel parolalar›ndan biri olan “ köylünün efendimiz” olabilme-
sinin kendi ancak iktisadi hayat›n› istiklal içinde kendisinin yürütebilmesine
ba¤l› oldu¤unu belirttikten sonra, Çiftçiyi Toprakland›rma Kanunu’nun, Tür-
kiye’ye yerleflik bir millet olman›n, uzlafl›k bir cemiyet olman›n ve hakiki hür-

riyetlerin ve demokrasinin kökleflmesi yollar›n› geniflletece¤ini söylemifltir.25

Kanun teklifinin konuflulmaya bafllad›¤› ilk gün,  Cavit Oral, Adnan Men-
deres, Halil Mentefle, Emin Sazak, Damar Ar›ko¤lu gibi Meclis’teki büyük top-
rak sahipleri ard› ard›na konuflarak teklif aleyhine bir hava yaratm›fllard›r.
Konuflmalar›nda genellikle Komisyon Raporu’nun çizgisini izliyorlard›.

Seyhan Milletvekli CCaavviitt  OOrraall  bu iflin Parti program›n›n tan›mlad›¤› mute-
dil devletçilik çizgisinde ele al›nmas›n›n gerekli oldu¤unu hat›rlatarak bu ya-
san›n Türkiye’yi genifl topraklar üzerinde daralarak eski zaman›n iktisadiya-
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t›na geri götürece¤ini, topra¤› iflleye-
cek, istihsal yapacak kaynaklar› hu-
zursuzlu¤a sevk etme yoluyla düzenli
iflletmeleri de ortadan kald›rmak gaye-
sini güttü¤ünü iddia etmifltir. Oysa
devlet ifrata gitmese elindeki araziyi,
özel idareler elindeki topraklar›, bofl
araziyi ve keza 5.000 dönümden fazla-
s›n›, yerine göre 2.000 dönümden fazla-
s›n› kamulaflt›r›p oorrttaakkçç››ll››kk  vvee  iiccaarrcc››ll››kk
yyaappaannllaarraa  bbaaflflaarr››yyllaa  ddaa¤¤››tttt››kkttaann  sonra
yetersiz kal›rsa Meclis’e gelerek toprak
istese olmaz m›yd›, diye sormufltur.26

Bir baflka büyük toprak sahibi ‹z-
mir Milletvekili HHaalliill  MMeenntteeflflee  Türki-
ye’de gerek devlet, gerek Ziraat Banka-
s› eliyle toprak da¤›t›m›n›n belli bir ba-
flar›yla devam etti¤ini düflünmektedir.
Ona göre orta, bat› ve güney Anadolu’da büyük çiftlik sorunu yoktur. Ayr›ca
ortakç›l›¤› iptidai bir sistem olarak görmemektedir. Bu sistemin toprak sahibi
ile çiftçi ve çiftçi amelesi aras›ndaki iliflkileri bir nizama ba¤lay›nca hiçbir so-
run kalmayacakt›r. Türk tar›m› için esas tehlike 17. maddenin uygulanmas›
sonucu tüm çiftçilik alan›nda yarataca¤› güvensizliktir. Türkiye’deki toprak-
s›z say›s› 130.000 civar›ndad›r. Bunlara toprak sa¤layaca¤›z diye memleketin
üstüne çökmek do¤ru de¤ildir. Bunun yerine Hükümet elindeki 13 milyon de-
kar topra¤› Ziraat Bankas›’na devretmelidir. Bu durumda Banka devletin ver-
di¤i ve kendisinin belli koflullarda ald›¤› topra¤› topraks›z çiftçiye borçland›r-
ma yoluyla tevzi edebilecektir. Devletin devretti¤i topraklar dolay›s›yla kredi-
lendirme kapasitesi artan Banka toprak da¤›tt›¤› bu kiflilere yeterli kredi de
sa¤layabilecektir.27

Eskiflehir Milletvekili EEmmiinn  SSaazzaakk  üzerinde bu kadar konuflulduktan son-
ra bir Toprak Kanunu ç›karman›n zorunluluk haline geldi¤ini, bu nedenle Ko-
misyon’da Hükümet teklifinin zararlar›n› olabildi¤ince azaltarak kanun tekli-
finin genel kurula gelmesini sa¤lamaya çal›flt›klar›n›, ama zihniyetin asl› iyi
olmad›¤›ndan sonuç alamad›klar›n› belirtmifltir. Sazak bu zihniyeti “ne yapar-
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sa yaps›n 30 dönümden fazla: flehirde, kasabada oturan, baflka ifl tutan adama
vermemek, eme¤i varm›fl, sermayesi varm›fl, flusu varm›fl, busu varm›fl naza-
ra al›nm›yordu. Bir de ocak kuruyordu. ‹çinde harc ediyordu insanlar›, vera-
set hakk› yok, flu yok, bu yok. Yani Türk ruhuna uymayan bir flekilde bizi ür-
küten bu flekillerden kurtar›p zarar› hafifletmek için u¤raflt›k, didindik” diye
anlatmaktad›r.28 Sazak için kanunun en zararl› olan bölümü ameleye toprak
verilmesidir. Bunu havsalas›na s›¤d›ramamakta ve bunu “Çünkü Hükümet ta
bilmem ne yapas›ya kadar çiftlik sahibi onu bedava besleyecek, Hükümet top-
ra¤› elinden alacak, o adama verecek, hem nas›l adama topra¤› veriyor? En
aciz, en miskin ve beceriksiz bir adama. Toprak sahibi onu orada iyi bir hale
getirmifl, yaflatm›fl, ailesini bar›nd›rm›fl, olgun bir hale getirmifl, falan tarlay›
sür deyince emniyetle sözünün yerine gelece¤ine, sula deyince sulayabilece¤i-
ne inanabilir hale getirmifltir.” “Bunlar bilerek düflünülerek yap›lm›fl bir fley
de¤ildir. Çünkü bu memlekette ne kadar toprak var, kime verece¤iz? Bunu,
biz de bilmiyoruz, Hükümet de bilmiyor”29 diye ifade etmektedir. 

Bir baflka Seyhan Milletvekili DDaammaarr  AArr››kkoo¤¤lluu  kendisinin makineli teknik
tar›m yapan bir çiftçi oldu¤unu vurgulayarak konuflmufltur. Bu nedenle orta
çiftçili¤in önemi üzerinde durmaktad›r. Makineyi bilmeyenler top yekün harp-
ler dünyas›nda çok zorlukla karfl›laflmaktad›r. Genel Kurmay ve Tar›m Ba-
kanl›¤› birlikte bir traktör tipi saptarsa milli savunma aç›s›ndan da önemli bir
ad›m at›lm›fl olacakt›r. Orta ziraat›n hakim oldu¤u bir ülkede savafl ç›k›nca,
floförü haz›r, 15 günlük akar yak›t› haz›r, binlerce çekici güç milli savunman›n
emrine girecektir. Oysa tasar› ve özellikle 17. madde bu olana¤› ortadan kal-
d›rmaktad›r,30 diyerek pozisyonunu çok farkl› bir aç›dan savunmufltur. 

Tasla¤a karfl› muhalefeti yürütenlerin stratejisinde en etkili argüman ye-
terli topra¤›n varl›¤› olmufltur. Örne¤in bu paralelde Ordu milletvekili H. fiar-
lan “e¤er 14 milyon hektar arazi iflleniyor ve 40 milyonu da çay›r ve mera ha-
linde bulunuyorsa, bizim kamulaflt›rmaya ihtiyac›m›z kalmam›flt›r” demekte-
dir.31 fiarlan’›n dikkati çekti¤i bir baflka husus ortakç›ya marabac›ya toprak
verilirken “üzerinde ocak, ota¤ kurmufl, a¤aç dikmifl, harman yapm›fl olan va-
tandafllara, tu¤ral› tapunun sahibi vatandafla topra¤›n yeter paras›n› vermek
suretiyle al›p”32 verilmesinin gereklili¤i olmufltur.

‹kinci günün müzakerelerinde konuflmac›lar içinde tasar›n›n yaklafl›m›n›
savunanlar a¤›rl›k kazanmaya bafllam›flt›r. Tasar›y› savunanlar bir yandan
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tasar›n›n ulaflmay› amaçlad›¤› k›rsal yap›n›n Cumhuriyet rejiminin amaçlar›
ve ilkeleri aç›s›ndan üstünlü¤ünü ve ideolojik tutarl›l›¤›n› göstermeye çal›fl›r-
ken, öte yandan öngörülen iflletme rejiminin ekonomik veriminin de yüksek ol-
du¤unu ortaya koyma gayreti içindedirler. Ayr›ca tasar›n›n tüm önerilerinin
mevcut yasalara uygunlu¤unu göstermeye çal›flmaktad›rlar.

Manisa Milletvekili FF..  UUsslluu’ya göre “bu tasar›; efendili¤i, beyli¤i kald›ran

kanunun tatbikat›na ait flaheser bir misal” oluflturmaktad›r.33 Ona göre bu
tasar›n›n esas ald›¤› iflletmedir. Tasar›n›n iflletme konusundaki seçimini “Ben
de çiftçi çocu¤uyum, bu iflin içinde yetifltim; bizzat iflletti¤imiz zaman ald›¤›-
m›z rand›manla, kirac›ya, yar›c›ya ortakç›ya verdi¤imiz zaman ald›¤›m›z ran-
d›man aras›nda da¤lar kadar fark oldu¤unu müflahade etmiflimdir” diye sa-
vunmaktad›r. Onun için tasar›n›n mühim baflar›lar›ndan birisi de bütün bu ifl-

lerde adli, idari, kaza yollar›n›n kapat›lmam›fl olmas›d›r.34

HH..  UUlluussooyy Ni¤de Milletvekili olarak tasar›y› haz›rlayanlar›n amac›n›n ser-
vet eflitsizli¤ine çare bulmak olmad›¤›n›, ortakç›l›¤a son vererek topraks›z köy-
lüye toprak sa¤lamak oldu¤unu, bunun en yararl› yolunun köylüyü nerede
toprak varsa oraya götürmek oldu¤unu ama ülkenin bunu sa¤layacak mali im-
kanlar› olmad›¤›n›, benzer biçimde de topra¤› de¤er pahas›n› ödeyerek ald›k-
tan sonra da¤›tmas›n›n uygun olaca¤›n› ama yine mali imkanlar dolay›s›yla
bunun yap›lamad›¤›n›, yani kanunun itiraz edilen her iki yan›n›n da zaruret-
lerin sonucu oldu¤unu belirtmifltir.

Mardin Millet Vekili LL  ÜÜllkküümmeenn tasar›n›n çok anlay›fll› bir de¤erlendirme-
sini yapmaktad›r. “Toprak Kanunu, di¤er bir çok ülkede oldu¤u gibi, ne baflka
unsurlar›n ellerindeki malikaneleri bölüflmek ne de s›n›f mücadelelerine daya-
nak olmak için haz›rlanm›fl de¤ildir.” Tasar›n›n ruhunda “Vatandafllar aras›n-
daki imkan ve müsavats›zl›klar›n› kald›rmak; çal›flacak kollara, asr›m›z›n gö-
rüflüne uygun, iktisadi bir disiplinle çal›flma imkanlar›n› yaratmak; varl›kl›la-
r›m›za adeta “kademeli bir yard›mlaflma mükellefiyeti” tatbik etmek” vard›r. 

Bunu da Cumhuriyet’in ink›lapç› gelene¤i içinde gerçeklefltirmektedir. Ona
göre tasar›n›n bir ink›lap mahiyeti tafl›yan ana hükümleri

1) Özel arazi mülkiyetine azami had çizmek,
2) Ortakç›l›kta iflletilen her türlü mülklerde kamulaflt›rma yapmak,
3) Kamulaflt›rma bedeli olarak hakiki de¤er yerine vergi k›ymetini esas
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tutarak toprak tahvilleri vermektir.
Tüm aç›klamalar›n onda ortadan kald›ramad›¤› kayg› büyük rasyonel çift-

çili¤in sadece devlet iflletmeleriyle yap›lmas›n›n yeterli olmayaca¤›, özel bü-
yük iflletmecili¤e de Bakanlar Kurulu karar›yla izin verilmesi gereklili¤idir.
Tasla¤›n orta iflletmecili¤i kald›rmayaca¤›n› düflünmektedir. Bu giriflimlerin
ba¤ ve bahçelerinin kamulaflt›rma d›fl› b›rak›lacak olmas› gelecekte de zira-
at›n en kârl› üretim alanlar›n›n bu kesimler oldu¤u düflünülürse orta çiftçili-

¤in esas geliflme alanlar›ndaki geliflmesine bir engel bulunmayacakt›r.35

Siirt Milletvekili AA..  RR..  EEsseenn ise tasla¤›n Anayasa’n›n 74’üncü maddesiyle
tutarl› oldu¤unu, bu maddede toprak al›nmas› için gerekli görülen özel yasa-
n›n baflka yerde aranmas› gerekti¤ini, bu yasan›n iflte o özel yasa oldu¤unu be-
lirtmifltir. Ayr›ca yasan›n iç tutarl›l›¤› için 17. maddenin bir defa uygulanacak

geçici madde haline getirilmesi gerekti¤ini söylemifltir.36

Büyük toprak sahiplerinden AAddnnaann  MMeennddeerreess ikinci gün konuflmufltur. Ko-
misyon’un sözcüsü olarak öncelikle geçici komisyon çal›flmalar›na Baflbakan’›n
kat›lmas›n›n iç tüzü¤e ayk›r› oldu¤unu, onun önerileri sonucu yap›lan de¤iflik-
liklere muar›z oldu¤unu, bu nedenle de Komisyon’un sözcülü¤ü görevini sür-
dürmeyece¤ini bildirir.

Menderes Türkiye’de nesnel koflullar›n toprak reformunu gerektirmedi¤i
kan›s›ndad›r. Türkiye’de topraklar›n ancak yüzde 15’i ekilmektedir, kolayca
iki misline ç›kar›labilecektir. Toprakta büyük mülklerde afl›r› bir y›¤›lma bu-
lunmamaktad›r. Ayr›ca iflletme rejimlerinde de orta ça¤ bakayas› iliflkiler sür-

memektedir.37 Makineli tar›m ise benzin fiyatlar›n›n yüksekli¤i dolay›s›yla
tamamen devre d›fl› kalm›flt›r.     

Menderes’e göre bu nedenle ikinci müzakerede zararl› olabilecek flekilde
arazi mülklerini az çok eflit parçalara bölmek ve 500 dönümden yukar› ifllet-
meleri da¤›tmak gibi memleket realitesine oldu¤u kadar rejimimizle de kabili
telif olmayan yollara gidilmemifltir.

Menderes tar›m alan›ndaki gerili¤in nedeninin toprak sorunu olmad›¤›n›
e¤er böyle olsayd›  devlet kendi mülkiyeti ve hüküm ve tasarrufu alt›ndaki 13
milyon dönüm topra¤› da¤›taca¤›n› ve 20 y›ld›r yürürlükte bulunan 1505 Sa-
y›l› Kanun’u uygulayarak büyük mülkleri parçalayabilece¤ini ama bunlar›

yapmad›¤›n› ileri sürmüfltür.38

Menderes’in elefltirisinde üzerinde durdu¤u önemli bir baflka konu çiftçi
ocaklar› kurarak çiftçili¤i meslek haline koymak fikridir. Ona göre bu iktisadi
hayat›n ön gördü¤ü iflbölümü anlay›fl› içinde de¤ildir. Bunlar nasyonel sosya-
list rejimin iskan ve toprak kanunu olan Erhhof Kanunu’ndan hemen hemen
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aynen iktibas olunmufl düflüncelerdir. “E¤er tasar›daki bu hükümler kabul
olunsayd› kasabal›n›n ve flehirlinin toprakla ve köyle alakas›n› hemen tama-
miyle kesmek, ziraat› köyde bulunanlara hasretmek gibi neticeler do¤uracak-
t›.” Bu yolla “Köyle flehir aras›na afl›lmaz sedler çekmek bu memleketin geri-

li¤ini devam ettirecek bir hareket” olacakt›r.39

Toprak da¤›t›m›n› savunan komisyon üyelerinden olan EEmmiinn  EErriiflfliirrggiill, köy-
lüye toprak vermenin Halk Partisi’nin 15 y›ldan beri çözümünü arad›¤› bir fley
oldu¤u, bunun için 1937 y›l›nda Anayasa’ya bir madde kondu¤unu, yap›lanla-
r›n mülkiyet rejimi esas›na karfl› olmad›¤›n›, tersine toprak da¤›t›m›yla ferdi
mülkiyet esas›n›n sa¤lamlaflt›r›ld›¤›n›, tasar›daki toprak sahibinin topra¤›n›n
kamulaflt›r›lmas›n›n de¤er pahas›n› peflinen verilerek de¤il farkl› bir usulle
yap›lmas›n›n Meclis aç›s›ndan yeni bir tutum olmad›¤›n›, Meclis’in kamu ya-
rar› ad›na bireyin haklar›n› s›n›rlad›¤›n›, kiray› tahdit ederken, kömür için ça-
l›flma mükellefiyeti korken, madenlere el koyarken çok kere yapt›¤› bir ifl ol-
du¤unu vurgulam›flt›r.

Eriflirgil 17. maddenin bir istisna maddesi oldu¤unu, orta ziraat› ortadan
kald›rmas›n›n söz konusu olmayaca¤›n› düflünmektedir. Eriflirgil kanunla bir
etki yarat›lmayaca¤› fikrine de kat›lmamaktad›r. Ona göre sosyal hayatta ka-
nun, hukuk, iktisat, memleketin örfü, ahlak› birbirine kaynaflm›fl halde yer al-
maktad›r. Bu nedenle kanuna bir direnç olabilece¤ini, ama yine de kal›c› bir
etkisi olaca¤›n› düflünmektedir.

Eriflirgil’e göre “Bu Hükümet ki memleketin atide de nizam›n›n bozulma-
mas› için bu kanunla a¤›r bir sorumlulu¤u kabul ediyor, büyük bir ifle” gir-
mektedir.

Bolu Milletvekili HH..  RR..  ÖÖyymmeenn orta ve büyük topraklar›n ancak makineli zi-
raat yap›lmas› halinde savunulabilece¤ini ama muhtaç oldu¤u hakiki iflletme
düzeninde iflletilmez de kirac›ya ya da ortakç›ya verilirse savunulmas›n›n da-
yanaklar›n› kaybetti¤ini, 17. madde kapsam› içinde kamulaflt›r›lmas›na karfl›

ç›k›lmas› için bir neden kalmad›¤›na dikkati çekmifltir.40

Öymen “yuvas›z çiftçi olur mu? Topraktan rahat s›cak yuva olur mu? Fakat
bu insan, i¤reti toprakta ömrü boyunca bir yorgana sar›lm›fl olarak bekleye-
cektir. Çiftçi olan ve çiftçi olarak geliflmek isteyen bir vatandafl için - bugünkü
demokrasi cihaz› içinde - ac› bir mahkumiyet olsa gerektir” diyerek topraks›z

köylünün durumunu çok iyi tasvir etmektedir.41

Giresun Milletvekili FFiikkrreett  YYüüzzaattll›› di¤er konuflmac›lar›n dile getirmedi¤i
bir baflka önemli konuyu gündeme getirmekte ve “Giresun m›nt›kas›nda f›n-
d›k bahçeleri ve Ege’deki zeytinlikler emval-i metruke yoluyla da¤›t›l›rken ço-
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¤u haks›z sahipler eline geçmifltir. Bu nedenle oradakilere toprak da¤›t›rken
nereden toprak verilecek. Oradaki vatandafla taksim yaparken nereden top-
rak vereceksiniz ? Toprak üzerinde zeytin a¤ac› ve f›nd›k olunca neden da¤›-
t›lmas›n, oradaki vatandafl›n bu demokrat devletin kanunundan istifadeye
hakk› yok mudur? Oradaki baflkas›n›n bahçesin de ömür billah esir gibi çal›-

flacak m›d›r?” diye sormaktad›r.42

Tasla¤›n geneli üzerinde çok say›da konuflmac› söz al›yor. Tümü üzerinde
durmak olanaks›z. Bu bölümü birkaç konuflmac›n›n özgün görüflmelerine de-
¤inerek sonuçland›ral›m. Gl. N. Eldeniz (Seyhan), Türkiye’de vak›flar›n çok
güçsüz kald›¤›na, bu yasayla topraklar›n›n elinden al›nmas›yla daha da zay›f-
layaca¤›n› belirttikten sonra,  vak›flar›n güçlendirilmesi gerekti¤ini, bunun

için bu kanunun d›fl›nda b›rak›lmas›n› istiyor.43 S. Çumral› (Konya) çiftçi
ocaklar›n›n baflka bir sistemden kopya olmad›¤›n›, Medeni Kanun’un bu tür

müesseseleri olanakl› k›ld›¤›n› söylüyor.44 H. fiarlan (Ordu) taslak Komis-
yon’a geldi¤inde istimlak edilecek topra¤›n›n de¤erinin 1914 y›l› vergi de¤eri-

nin dört kat› olaca¤›n›n yaz›ld›¤›, sonra 1944 y›l› de¤erine ç›kar›ld›¤›45 konu-
sunda bizi bilgilendiriyor.

IIVV..  MMAADDDDEELLEERR‹‹NN  GGÖÖRRÜÜfifiÜÜLLMMEESS‹‹NNEE  GGEEÇÇ‹‹LL‹‹YYOORR
18 Haziran’da maddelerin görüflülmesine bafllan›yor. YYaassaann››nn  aammaacc››  bbiirriinn--

ccii  mmaaddddeessiinnddee: a) “arazisi olmayan veya yetmeyen çiftçileri ve ççiiffttççiilliikk  yyaappmmaakk
iisstteeyyeennlleerrii,, aileleri ile birlikte geçimlerini sa¤layacak ve ifl kuvvetlerini de¤er-
lendirecek ölçüde araziye sahip k›lmak”, b) Kendilerine arazi verilenlerle ye-
ter arazisi bulunup istihsal vas›talar› eksik olan çiftçilerden muhtaç bulunan-
lara kurulufl, onarma ve çevirme sermayesi, canl› ve cans›z demirbafl vermek,
c) Yurt topraklar›n›n sürekli olarak ifllenmesini sa¤lamak, olarak belirtilmifl-
tir. Bu amac›n anlam kazanabilmesi için çiftçilik ve çiftçinin tan›mlanmas› ge-
rekiyor. Bu iikkiinnccii  mmaaddddeede “Arazide ekim, dikim bak›m ve yetifltirme yollar›y-
la nebat, hayvan veya hayvan mamulleri istihsalinde bulunmaya veya bu
mahsullerin yetifltiricileri taraf›ndan ifllenip de¤erlendirilmesine “çiftçilik” ve
bu iflleri “çiftçi” denir” diye tan›mlanmaktad›r. Bu yasadan yararlanmak iste-
yen çiftçilerin üüççüünnccüü  mmaaddddeeye göre kendilerini “çiftçi kütü¤üne” yazd›rmala-
r› gerekecektir. Hükümet tasla¤›nda çiftçinin tan›m›nda “çiftçili¤i kendisine
as›l ifl edinip geçim ve kazanc›n›” bu yolla sa¤lamak koflulu bulunuyordu. Ko-
misyon çal›flmalar›nda bu koflul kald›r›lm›flt›r. 

Bu üç maddenin oluflturdu¤u bütünden, Meclis’teki görüflmelerde en çok
tart›fl›lan konu, yeniden çiftçilik yapmak isteyenlerin de toprak da¤›t›lacaklar
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aras›nda bulunmas›na olanak verilmesi oldu. ‹tirazlardan biri olarak Anaya-
sa’n›n kamulaflt›rmaya iliflkin maddesi kapsam›na bu grubun girmeyece¤i ile-
ri sürülmüfltür. Bu itiraza iki tür yan›t getirilmifltir. Bunlardan birincisi çift-
çinin kim oldu¤unun tan›m›nda çiftçi kütü¤üne kaydolma koflulunun bulun-
mas›na dayanarak ilgisiz kiflilerin bu yasadan yararlanmas›n›n olanaks›z ol-
du¤u üzerinde durmufltur. ‹kinci yan›t ise bu guruplara kamulaflt›r›lacak top-
raklardan de¤il devletin kendi topraklar›ndan verilmesi halinde kayg›lanacak

bir fley kalmayaca¤› olmufltur.46 Bu görüflmeler s›ras›nda Tahsin Banguo¤lu,
yeniden çiftçi olmak isteyenlere toprak verilmesini, flehirde bulunanlar›n kö-

ye dönmesini teflvik edebilece¤i için desteklemifltir.47

DDöörrddüünnccüü  mmaaddddee da¤›t›lacak arazinin kapsam›n› “ormandan baflka olan
kültür arazisi” olarak belirlemifltir. Kültür arazisi çiftçilikte kullan›labilen
arazidir. Kültür arazisinin alt kategorileri “tarla, ba¤, bahçe, a¤açl›k, çay›r ve
mera” olarak tan›mlanm›flt›r. Maddenin Komisyon’daki görüflmeleri s›ras›nda
kavakl›k ve okaliptüs yetifltirilen alanlar alt kategorilere eklenmifl bulunuyor-
du. Bu alt kategoriler taslakta ayr› ayr› tan›mlanm›flt›r. Bu tan›mlar üzerin-
de görüfl ayr›l›¤› olmam›flt›r. 

Ama mera’n›n tan›m› üzerinde uzun tart›flmalar yap›lm›flt›r. Hükümet ta-
sar›s›nda mera arazisi “tarla ve bahçe halinde kullan›lmaya elveriflli olmayan
ve üzerinde biçilebilecek ot bitmeyen ve fakat hayvan otlat›lan arazi” olarak
tan›mlanm›flt›r. Oysa bu tan›m Komisyon taraf›ndan “tarla, ba¤, bahçe halin-
de kullan›lmayan ve üzerinde hayvan otlat›labilen arazidir” fleklinde kapsam›
geniflletilerek de¤ifltirilmifl bulunuyordu. Meclis’te konuflulan tan›m budur.
Meclis’te bu konuda aç›lan tart›flma meralar›n önemi üzerinde durulmas›na
yol açm›fl, e¤er mera tan›m›n›n hükümet tasar›s›nda oldu¤u gibi dar tutulur-
sa, tar›m›n yap›lmas› gerekli hayvanlar›n yetifltirilemeyece¤i anlat›larak Ko-

misyon’un daha genifl olan tan›m› benimsenmifltir.48

Taslak bbeeflfliinnccii  mmaaddddeessiinde kullan›lacak arazi birimini dönüm olarak kabul
etmifl ve dönümü de 1000 metre kare olarak tan›mlam›flt›r. Bu madde de elefl-
tiri konusu olmufltur. Elefltirilerde bu kabulün, bir yandan ölçüler ink›lab›na
ayk›r› olmas›, öte yandan halk›n kulland›¤› dönümün 919 metre kare olmas›-

n›n yarataca¤› kar›fl›kl›k üzerinde durulmufltur.49 Yine de halk›n topra¤›n›
dönüm olarak bilme al›flkanl›¤› dolay›s›yla bu madde kabul edilmifltir.

AAlltt››nncc››  mmaaddddee arazi büyüklüklerine göre küçük, orta ve büyük araziden ne
anlafl›lmas› gerekti¤ini belirlemifltir. 500 dönüme kadar olan topraklar küçük,
501-5000 dönüm aras› araziler orta, 5000 dönümden büyük araziler büyük
arazi olarak tan›mlanm›flt›r. YYeeddiinnccii  mmaaddddee ise makbul mazeret olmadan üst
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üste üç y›l sürüm, dikim ve bak›m görmeyen araziyi ifllenmiyor saym›flt›r. Bu-
nu Tar›m Bakanl›¤› belli edecektir. 

SSeekkiizziinnccii  mmaaddddeede da¤›t›lacak arazilerin neler oldu¤u; a) Devletin hüküm
ve tasarrufu veya hususi mülkiyeti alt›nda olup kamu ifllerinde kullan›lmayan
arazi, b) Bir veya birkaç köy, kasaba veya flehrin orta mal› olan arazinin ihti-
yaçtan fazla oldu¤u Tar›m Bakanl›¤›’nca belirtilen parças›, c) sahibi bulunma-
yan arazi, d) devletçe kurutulan sahipsiz batakl›klardan kazan›lacak arazi, e)
Göllerin kurumas› ve nehirlerin doldurulmas›yla sa¤lanacak arazi, f) Bu ka-
nun hükümlerine göre kamulaflt›r›lacak arazi, olarak say›lm›flt›r. Komisyon
sözcüsünün belirtti¤ine göre uygulama da bu kategoriler aras›nda bir s›ra gü-
dülmemifltir.

Bütçe müzakereleri dolay›s›yla 13 gün ara verildikten sonra 1 Haziran’da
taslak üzerindeki görüflmeler dokuzuncu maddeden bafllam›flt›r. ‹fllemlerin
ayr›nt›lar›yla ilgili dokuz ve onuncu maddeleri bir tarafa b›rakarak da¤›t›m ifl-
leminin nas›l bafllad›¤›n› tan›mlayan oonn  bbiirriinnccii  mmaaddddee üzerinde dural›m. Bu
maddede kamulaflt›rma ve da¤›tma iflleminin bafllad›¤› bölgeler usulüne göre
ilan edildikten sonra bu bölgede bulunan özel idareler, belediyeler, her çeflit
vak›flar, belediyeler köyler ile gerçek ve tüzel kifliler beyan ka¤›tlar›n› doldu-
rup tasarruf bölgelerine veya muhtarlara onaylat›p Tar›m Bakanl›¤›’nca belir-
tilen mercilere vereceklerdir. E¤er topra¤›n s›n›rlar› belirli de¤ilse toprak sa-
hibi yerel olanaklarla tafl koyarak hendek kazarak s›n›r› görünür hale getire-
cektir. 

OOnn  üüççüünnccüü  mmaaddddeeye göre yetkili merciler beyan ka¤›tlar›n› ve bunlar›n da-
yand›¤› belgeleri inceleyerek, bu bölgedeki özel kiflilere ve devlete ait arazi
miktarlar›n› belli edeceklerdir. Rize Milletvekili Tahsin Bekir Balta bu mad-
deye itiraz ederek toprak miktarlar› hakk›nda saptamalar›n ancak yarg› or-
ganlar›nca yap›labilece¤i, idarenin yapt›¤› bu tür saptamalar›n geçersiz olaca-
¤›n›, bu nedenle halen komisyonlarda müzakere edilmekte olan tapu kanunu-
nun öncelikle ç›kar›lmas›n› ve toprak da¤›t›m› öncesinde ve sonras›nda tüm ifl-
lemlerin tapuya ba¤lanmas› gerekti¤ini, bunun için de tapu kanununa özel
hükümlerin konulmas› üzerinde durulmas›n› söylemifltir. Komisyon sözcüsü-
nün Tapulama Kanunu’nun yak›nda ç›kaca¤›n› ve bir bölgede toprak da¤›t›m›
uygulamas› yap›lmas›ndan önce tapulama çal›flmalar›n›n gerçeklefltirilebile-
ce¤ini, bu konuda bir gecikme olsa bile tasla¤›n 17’nci maddesinde sözü geçen
gezici mahkemelerden yararlan›laca¤›n› belirtmesi üzerine bu madde aynen

kabul edilmifltir.50

OOnn  ddöörrddüünnccüü  mmaaddddee hangi topraklar›n kamulaflt›r›laca¤›n› belirlemifltir.
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Bunlar a) Mülhak ve mazbut vak›flar›n tüzel kiflilikleri nam›na Evkaf.Umum
Müdürlü¤ü veya mütevelliler taraf›ndan tasarruf edilmekte bulunan vak›f
arazisinin tamam›, b) Özel ‹dare ve belediyelere ait olup da kamu hizmetlerin-
de kullan›lmayan arazi, c) Gerçek kiflilere özel hukuk tüzel kiflilerine ait ara-
ziden befl bin dönümü geçen parçalar› (Kamu yarar›na olan kurulufllar, iktisa-
di devlet teflekkülleri ve sermayesinin yar›s›ndan fazlas› devlete ait ortakl›k-
lar›n 5000 dönümden fazla k›s›mlar› iflletilmek kofluluyla Bakanlar Kurulu
karar›yla kamulaflt›rma d›fl› kalabilecektir), d) Bu kanunun yürürlü¤e girme-
sinden sonra iflletilmeyen arazi (arazideki yap› ve tesisler, han, dükkan, kah-
ve gibi yap›larla ba¤ ve bahçeler kamulaflt›rma d›fl› tutulacakt›r). e) Kamulafl-
t›r›lmaya tabi araziden bölünmek suretiyle 1944 y›l› Ekim ay›ndan sonra ikti-
sap edilen ve yeni sahipleri taraf›ndan iflletilmeyen arazinin tümü (miras yo-

luyla intikal edenler kamulaflt›rma d›fl› kalacakt›r.)51 olarak s›ralanm›flt›r. 
Madde görüflmeleri s›ras›nda on dördüncü maddenin bafllang›c›na “Arazisi

olmayan veya yetmeyen çiftçilere (tar›m iflçileri dahil) da¤›t›lmak üzere” iba-
resi eklenerek kamulaflt›r›lacak arazi kategorileri say›lm›flt›r. Bu maddenin
(e) f›kras› üzerinde yo¤un görüflmeler olmufltur. Elefltiriler bu maddenin geç-
mifle dönük cezaland›rma getirerek hukuk devleti d›fl›na ç›kma anlam›na ge-
lece¤i üzerinde toplanm›flt›r. Buna karfl›l›k savunmalar bu maddenin sadece
kanundan kaç›nmak için muvazaa yap›lmas›n› engellemeye çal›flt›¤›, e¤er bu
yap›lmazsa yasaya uyanlara haks›zl›k yap›lm›fl olaca¤› üzerinde durmufllar-

d›r. Bu f›kran›n kald›r›lmas› için verilen önergeler kabul edilmemifltir.52 Ko-
misyon sözcüsü (e) f›kras›n› elefltirenlerin toprak sahiplerinin kamulaflt›rma
bafllay›ncaya kadar uzun y›llar topraklar›n› satamayacaklar›, ipotek ederek
kredi alamayacaklar› dolay›s›yla büyük ekonomik kay›plar› olaca¤› konusun-
daki elefltirilerin geçerli olmad›¤›, bu f›kran›n bu ifllemlerin yap›lmas›na engel

olacak hiçbir unsur olmad›¤›n› belirtmifltir.53

OOnn  bbeeflfliinnccii  mmaaddddeeye göre toprak da¤›t›m bölgelerinde (il ya da ilçe)  8’inci
maddeye göre verilen beyanlarla 14’üncü maddedeki kamulaflt›r›labilecek top-
raklara iliflkin bilgiler bir araya getirilerek  yeterli toprak bulunup bulunma-
d›¤› saptanarak genifl ya da dar toprakl› bir bölge oldu¤u Bakanlar Kurulu ka-
rar›yla ilan edilecektir. OOnn  aalltt››nncc››  mmaaddddeeye göre ise genifl toprakl› bölgelerde
14’ncü maddenin (c) f›kras›na göre (5000 dönümden fazla) kamulaflt›rma yap›-
lacak, dar toprakl› bölgelerde orta arazinin 2000 dönümden fazlas› kamulaflt›-
r›labilecektir. fiu kadar ki düzenli bir flekilde iflletilen orta araziler kamulafl-
t›rma d›fl› kalacakt›r. Düzenli iflletmelerin hangileri oldu¤unu Tar›m Bakanl›-
¤› saptayacakt›r. Yetersiz buldu¤u iflletmelere ise eksiklerini tamamlayabil-
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mesi için bir süre tan›yabilecektir. Bu eksiklikleri tamamlayamayanlar kamu-

laflt›rma d›fl› kalamayacakt›r.54

Tasar›n›n görüflülmesinde oonn  yyeeddiinnccii  mmaaddddeeye gelinince tart›flmalar birden
yo¤unlaflm›flt›r. Komisyon kendi çal›flmas› s›ras›nda topra¤›n k›t oldu¤u bölge-
lerde kamulaflt›rma s›n›r›n›n 500 dönüme indirilebilece¤ini kabul etmiflti. Ay-
r›ca çok verimli özel bölgelerde bir ailenin geçimi için yeterli topra¤›n 50 dö-
nüm alt›nda kalaca¤›n› düflünerek bu yöreler için böyle bir s›n›r da konulmufl-

tu.55 Komisyon’un böyle bir uzlaflma noktas›nda bulundu¤u zaman Baflbakan
komisyona giderek müdahale etmifltir. Baflbakan’›n iste¤iyle maddenin yeni
biçimini yazmak için kurulan alt komisyonda mutab›k kal›nan ilkeleri Baflba-
kan flöyle anlatmaktad›r:

“ Orada arkadafllarla beraber çal›flt›m. De¤iflen fley fludur.
1- Bir adam›n ne kadar topra¤› olursa olsun, o adam›n topra¤›n› alabile-

ce¤iz, topraks›zlara verece¤iz. Ancak ona b›rakaca¤›m›z toprak köylü-
lerin ald›¤›n›n üç kat› olacakt›r.

2- Al›nan topraklara iki misli bedel verilece¤i kabul edilmiflti, ben üç
misli verilmesine raz› oldum.

3- Amele meselesinde, e¤er daimi surette çal›flan amele ise, orada yerlefl-
mifl amele ise maalmemnuniye, bunlar›n da toprak almalar› laz›m ge-

lir kanaatini edindik.”56

Madde yaz›ld›ktan sonra Komisyon üyeleri aras›nda huzursuzluk sürmüfl-
tür. Komisyon’dan bir grup Baflbakan’› ziyaret etmifltir. Bu ziyarette Adnan
Menderes ameleye toprak verilmemesi konusunda ›srarc› olmufltur. Bu konu-
da sonuç alamayanlar üzerinde uzlafl›lan 17’nci madde metnindeki ““yyeerrlleeflflmmiiflfl
aammeellee”” kavram›n›n yorumu konusunda tereddütler yaratmaya bafllam›fllard›r.
Ayr›ca Komisyon’ca Meclis’e sunulan 17’nci maddenin metninde bir büyük
arazinin kamulaflt›r›lmas› ““  yyaakk››nn››nnddaa  ddaa¤¤››tt››llaabbiilleecceekk  vveeyyaa  kkaammuullaaflfltt››rr››llaabbiillee--
cceekk  aarraazziiddeenn  bbuunnllaarraa  vveerriillmmeessii  mmüümmkküünn  oollaann  mmiikkttaarr››nn  bbuu  ççiiffttççiilleerrii  ttoopprraakkllaann--

dd››rrmmaayyaa  yyeettmmeemmeessii” flart›na ba¤lanm›flt›r.57

Bu durumun Hükümet’i rahats›z etmesi üzerine AA..  TTiirriiddoo¤¤lluu  ve SSaaffffeett  AArr››--
kkaann’›n öncülük yapt›¤› 321 milletvekili bu maddenin yeni biçimi için bir öner-
ge haz›rlam›fllard›r. 

Bu önerge 17’nci maddeyi “Topraks›z veya az toprakl› olan ortakç›lar, kira-
c›lar veya tar›m iflçileri taraf›ndan iflletmekte bulunan arazi o bölgede (39)’ncu
madde gere¤ince da¤›t›lmaya esas tutulan miktar›n kendi seçti¤i yerde 3 kat›
sahibine b›rak›lmak flart›yla, yukar›da yaz›l› çiftçi ve iflçilere da¤›t›lmak üze-
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re kamulaflt›r›labilir.
Sahibine b›rak›lacak olan arazi 50 dönümden afla¤› olamaz. Bu maddenin

uygulanmas›nda 15 ve 16’nc› maddelerin hükümleri ifllemez. Geçici mevsim
iflçileri hakk›nda bu hüküm uygulanmaz. ‹flçinin geçici mevsim iflçisi olup ol-
mad›¤›n› Tar›m Bakanl›¤› belli eder”, fleklinde düzenliyordu. 

Önergeyi Meclis’te A. Tirido¤lu (Kütahya) savundu.58 Önergenin maddeyi
yeni yaz›lma biçiminde da¤›t›lacak topra¤›n saptanmas›nda 39’zuncu madde-
ye at›f yap›lmas› Komisyon’un yaz›m›n›n okuyucuda yaratt›¤› topra¤›n 50 dö-

nümlük parçalara bölünece¤i yan›lg›s›na karfl› bir netlik sa¤l›yordu.59

Kuflkusuz bu Komisyon’un ön gördü¤ünden daha radikal bir formülasyon-
du. Komisyon üyesi büyük toprak sahipleri ard› ard›na söz alarak bu önerge-
nin orta çiftçili¤i yok edece¤i üzerinde durdular. Bu gruptan AAddnnaann  MMeennddeerreess
söz alarak elden ele dolaflt›r›larak karar ekseriyetinden fazla imzay› içeren bir
önergenin haz›rlanmas›n› Hükümet’in bu konuda Meclis’teki tart›flmadan ka-
ç›nmas› olarak yorumlam›flt›r. Menderes önergenin bir iflletmenin düzenli ve
teknik olarak iflletiliyor olmas›na da bakmaks›z›n, tek kriter olarak iflletmede
kullan›lan amelenin yeri olmas›na bakarak 50 dönümden fazlas›n›n kamulafl-
t›r›labilmesini, Türkiye’nin topraklar›n› sadece sahipleri taraf›ndan iflletilen
50 dönümden ibaret parçalara ay›rmak anlam›na gelece¤i üzerinde durmakta-
d›r.

Menderes bu yasan›n Cumhuriyet’in daha önce ç›kard›¤› yasalarla uyum
içinde olmad›¤›n› örnekler vererek göstermeye çal›flm›flt›r. “fiark isyan› üzeri-
ne bu m›nt›kadaki derebeyli¤in tasfiyesi için ç›kar›lan 1505 Say›l› Kanun’un
asi derebeylerinin ellerindeki arazinin ancak 2 bin dönümden fazlas›n› kamu-
laflt›rd›¤›n›” görüyoruz. Hatta bizzat Say›n Hatipo¤lu taraf›ndan “orta ve bü-
yük iflletmeyi kald›r›yor, araziyi gelifli güzel parçal›yoruz” diye flikayet olunan
‹skan ve Toprak Kanunu tasar›s›n›n kamulaflt›rmaya dahil olan hükümlerin-
de 200 dönümden afla¤› arazinin kamulaflt›r›lmayaca¤› ve Vekiller Heyeti ka-
rar›yla düzenli ve teknik olarak iflletmekte olan 10 bin dönüme kadar genifl-

likte bulunanlar› bile kamulaflt›rma d›fl›”60 b›rak›ld›¤›n› bu tür örnekler ola-
rak saym›flt›r.

Menderes’in üzerinde durdu¤u bir baflka konu yerli amele ve geçici ameley-
le iflletildi¤i konusunun belirlenmesinin Tar›m Bakanl›¤›’na b›rak›lmas›n›n
çok keyfi durumlar yarataca¤› olmufltur. Kamulaflt›rma d›fl› kalacak arazile-
rin saptanmas›ndaki k›staslar›n Meclis’ce aç›kça belirtilmesi gerekti¤i e¤er
böyle yap›l›rsa k›staslar›n iyi olarak uygulanmamas› halinde yurttafl›n hakk›-

n› mahkemelerde aramas› kolaylaflaca¤›n›61 belirtmifltir.
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Genel olarak tasla¤›n savunucular› aras›nda yer alan Isparta Milletvekili
KKeemmaall  TTuurraann 17’nci maddeye iliflkin önergenin içindeki bir çeliflkiye dikkati
çekiyor. Önergede bir yörede toprak sahibine 39’ncu maddesine göre bir çiftçi
ailesinin geçimine yetecek miktarda ki topra¤›n üç kat› b›rak›laca¤› aç›kça be-
lirtildi¤i bu durumda b›rak›lacak topra¤›n 50 dönümden afla¤› olamayaca¤›n›
belirtmenin tutars›z oldu¤unu çünkü 17 dönüm topra¤›n hiçbir yerde bir aile-

nin geçimi için yeterli olmayaca¤›62 üzerinde durmufltur.
Taslak konusunda elefltirel bir çizgide bulunan Manisa Milletvekili HHiikkmmeett

BBaayyuurr  bu maddenin mant›¤› sonucu bir toprak sahibi topraklar›n›n 5000 ya da
2000 dönümden fazlas›n› kaybettikten sonra da e¤er çiftli¤inde ortakç›, kirac›
çal›flt›r›yorsa elinde kalan topra¤›n› muhafaza edemeyece¤ini daha da küçüle-
ce¤i üzerinde durmaktad›r. Ayr›ca her iflletmenin içinde kaç›n›lmaz olarak ça-
l›flanlar›n bulunaca¤›, bu durumda da 5000 ve 2000 dönüm s›n›rlar›n›n anla-
m›n› yitirece¤ini anlatmaktad›r. Bu s›n›rlar büyük görülüyorsa ve gerekirse
daha küçük s›n›rlar›n belirlenmesi ama s›n›rlar belirlendikten sonra o mülki-
yetin art›k t›pk› ev, apartman ya da arsa gibi dokunulmaz bir mülkiyet haline

gelmesini savunmaktad›r.63

EEmmiinn  EErriiflfliirrggiill söz alarak tasla¤› elefltirenlerin ›srarla  üzerinde durdu¤u,
bu maddeye iliflkin cezrilik, müphemlik ve hududunun gayri muayyenlik suç-
lamalar›n›n geçersizli¤ini göstermeye çal›flm›flt›r.

Eriflirgil toprak sahibinden al›nacak topra¤›n s›n›r›n›n belirsiz oldu¤u elefl-
tirisinin geçersiz oldu¤unu çünkü s›n›r›n bir aileyi geçindirecek topra¤›n üç
misli olarak gayet aç›k biçimde belirlendi¤ini söylemektedir. Ona göre kuflku-
lar Komisyon’un koydu¤u hububat d›fl›ndaki baz› üretim dallar›nda bir aileyi
geçindirebilecek toprak miktar›n›n çok küçük olabilece¤i, örne¤in 10 dönüm,
kayg›s›yla ortaya koydu¤u 50 s›n›r›ndan do¤maktad›r. Esas belirleyicinin bir
aileyi geçindirecek toprak miktar›n›n üç misli olmas›d›r. Eriflirgil bu madde-
nin cezri ve lüzumsuz olmas› görüflüne kat›lmamaktad›r. Çünkü bir yerde top-
rak sahiplerinin mevcut bir ailenin geçimine yetecek kadar (ya da üç misli)
topra¤› varsa bu yasa uygulanmayacakt›r. Öyle ise cezrilik iddias› anlam›n›
yitirecektir. Vaz›h olmayan bir durumun Komisyon’un “yerleflmifl amele kav-
ram›nda” bulundu¤unu oysa haz›rlanm›fl önergede bu kavram›n kullan›lmad›-

¤›n› söylemektedir.64

L. Ülkümen ise bu tasar›da gerçekte iki ayr› kamulaflt›rma ilkesi bulundu-
¤unu, bunlardan birincisinin 14, 15, 16’nc› maddelerde do¤rudan sahipleri ta-
raf›ndan iflletilen arazilerle ilgili oldu¤unu, di¤erinin ise ortakç›l›k ve kirac›-
l›kla iflletilenlere iliflkin bulundu¤unu, 17’nci maddenin iflte bu ikinci bölüm
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için ilkeyi koydu¤unu, ilkelerin farkl›l›¤›na iliflkin, bu ayr›m bafllang›çta aç›k-
ça ortaya konulursa, taslak konusundaki anlay›fl farklar›n›n ortadan kalkaca-
¤› üzerinde durmufltur. Bu halde orta çiftçilik sorunu hakk›ndaki kayg›lara da
yer kalmayacakt›r. Çünkü 14, 15, 16’nc› maddeler orta iflletmelerin do¤ufluna
olanak verecektir. Ülkümen topra¤› kamulaflt›r›lacaklar›n Türk asalet ve ana-
nesini yaflatan köklü aileler oldu¤unu, bu ailelerin de cemiyet içindeki yerle-
rini göz önünde tutarak, kald›rabilecekleri hayat›n asgarisini temin edebile-

cek yeter bir arazi parças› b›rak›lmas›n› rica etmifltir.65

Rize Milletvekili KKeemmaalleettttiinn  KKââmmuu Türkiye’de devletin ve tüketicilerin ço-
¤u zaman tar›msal üretimi korumak için çiftçiler lehine fedakarl›klar yapt›¤›-
n›, bunu sadece birkaç kiflinin cebini doldurmas› için yapmad›¤›n›, flimdi de
küçük çiftçilerin korunmas› için fedakarl›k yap›lmas›n›n s›ras› geldi¤ini, bu fe-

dakarl›¤›n da büyük toprak sahiplerine düfltü¤ü üzerinde durmufltur.66

Benzer bir sav› Urfa Milletvekili SS..  CCooflflaarr  dile getirmifltir. Büyük toprak sa-
hiplerinin 17’nci maddeye karfl› ç›kmas› üzerine e¤er “fleker flirketinin pancar
zeri için  büyük ve küçük arazi sahiplerine ay›rm›fl oldu¤u kontenjanlar› liste
halinde neflrederek devletin  büyük araziye ne kadar büyük yard›m etti¤ini ve
onu buhrandan kurtarmak için ne büyük bir istiratgah teflkil eyledi¤ini görür-
sünüz. Pamu¤un vaziyeti de ayn›d›r. Pamuk mahsulü üzerinde devlet daima
al›c› vaziyettedir” dedikten sonra “netice itibariyle bu kolayl›klar küçük üreti-
ciye yani çiftçi ailesine gösterilse o neye palazlanmas›n, canlanmas›n ve mem-

lekette istihsal faktörü rolünü oynamas›n” diye sormufltur.”67

17’nci madde üzerinde görüflmeler, Tar›m Bakan› ve Baflbakan’›n konufl-
malar›yla tamamlanm›flt›r. fifi..  RR..  HHaattiippoo¤¤lluu  önce kendisine Adnan Menderes
taraf›ndan getirilen suçlamalar› yan›tlam›flt›r. On y›l önce ‹çiflleri Bakanl›-
¤›’nca haz›rlanan bir toprak ve iskan kanunu tasla¤› konusundaki  kendisinin
de üyesi oldu¤u bir komisyonca haz›rlanan raporun ele ald›¤› konularla flimdi
ele al›nan konunun farkl›l›¤›n› anlatarak, iki çal›flmadaki görüfllerin karfl›lafl-
t›r›lmas›n›n do¤ru olmad›¤›n› söylemenin yan› s›ra, kendisinin görüflünün de-
¤iflmesinin de normal karfl›lanmas› gerekti¤ini, çünkü deneyiminin artt›¤›n›
eklemifltir. 

Bu tasar›n›n bir Nazi kanununun taklidi oldu¤u iddias›n› da “o memleket-
te hakim olan rejim, kendisine yar olsun diye bir aristokrat zümresini, hane-
dan toprak sahiplerini tatmin etmek için, bambaflka niyetlerle bir kanun ç›ka-
r›l›yor. Huzurunuza gelen kanun layihas› ise s›rt›nda  bir gömle¤i zor bulunan
ve bu benimdir diyecek temelli bir fleyi olmayan Türk köylüsünü toprak sahi-
bi yapmak istiyor. Bizim kanunumuzun kaynaklar› nerede, bu isnatlar nere-
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de?” … “Arkadafllar; biz baflka memleketlerden, bizden ileri olan memleketler-
den metod almaz m›y›z? Al›r›z, bilgi almaz m›y›z? Al›r›z. Amma espri almay›z,

asla ruh almay›z, yapt›klar›m›z›n ruhu bizim ruhumuzdur” diye karfl›l›yor. 68

Daha sonra Türkiye’de zirai bünyenin esas olarak köylü iflletmeleri üzeri-
ne kuruldu¤unu, bu tasla¤›nda sosyal ve ekonomik faydalar› yüksek olan bu
alanda iyilefltirmeye gitti¤ini belirttikten sonra, bu yasan›n orta iflletmeleri
büsbütün nefyetmedi¤ini, amma bu orta iflletme meselesinin toprak da¤›t›m›
karfl›s›nda bir barikat gibi kullan›lmas›na karfl› oldu¤unu söyleyerek Türki-
ye’deki orta iflletme gerçe¤i üzerinde duruyor. 

Orta  iflletme üzerinde konuflanlar sadece toprak büyüklü¤üne bakt›¤›n› fa-
kat bunlar›n düzenli iflletmeler olmad›¤›n›, ortakç›l›kla iflletildi¤ini, bunun
için köylerin bir k›sm› az toprakl› ve topraks›zlardan olufltu¤u gerçe¤i üzerin-
de durmamaktad›r. Bunlar verimli üretim yapmamaktad›r. Nitekim üç y›l ön-
ce iafle s›k›nt›s› bafllad›¤›nda ihtiyac› karfl›layabilmek için küçük köylüye gi-
dilmifltir. E¤er büyük ve orta iflletmeler önemli miktarda üretim yapabilseydi,
sorun kolayca çözülebilirdi. Ama onlar düzenli ve verimli iflletmeler de¤ildir.
Ortakç›l›k sistemi tarihten gelmekte ve al›flkanl›kla sürmektedir. E¤er bu
al›flkanl›k sürmeseydi, toprak sahipleri çiftliklerini kendileri iflletmek zorun-
da kalsayd› ya kendileri onlar› düzenli olarak iflletecek, ya da baflaramazsa
topraklar› sat›n alan yeni sahipleri düzenli olarak iflletecekti. Ama ortakç›l›-
¤›n sürmesi bu geliflmeleri engellemektedir. Ortakç›l›kla iflletilen topra¤a ne
toprak sahibi ne de ortakç› yat›r›m yapmakta, imar etmektedir. Bu sistem iki
taraf› da tembellefltirmektedir. Bizde ortakç›l›k çiftçili¤in kanseridir. Bizde
servaj yoktur. Ama bu tür iliflki biçimleri vard›r. ‹flte 17’nci madde bu tür ilifl-

kileri tasfiye edecek maddelerden biridir.69

Son sözü Baflbakan al›r Komisyon’daki geliflmelerin öyküsünü anlatarak
Hükümet’in s›k, s›k görüfl de¤ifltirmedi¤ini ortaya koymaya çal›fl›r. Bundan
sonra Kütahya Milletvekili Alaettin Tirido¤lu ile Konya Milletvekili Saffet
Ar›kan ve 319 arkadafl›n›n verdi¤i önerge yani 17. madde oylan›r ve beklenil-
di¤i üzere kabul edilir.

Di¤er maddelerin görüflülmesine geçilir. 1188’’iinnccii  mmaaddddeede bir büyük ve orta
arazide kamulaflt›rma d›fl› kalacak alan› semt bak›m›ndan toplu olmas›n› göz
önünde tutarak Tar›m Bakanl›¤›’n›n seçece¤i, 1199’’uunnccuu  mmaaddddeede kamulaflt›rma
gere¤inin saptanmas› ve kamulaflt›rma karar›n›n verilmesiyle Tar›m Bakan-
l›¤›’n›n yetkili olaca¤› kararlaflt›r›lm›flt›r.

Yasan›n 2211’’rriinnccii  mmaaddddeesi kamulaflt›r›lacak arsan›n bedelinin nas›l sapta-
naca¤›n› belirliyordu. Buna göre a) Befl bin dönümden fazla k›s›mda 1833 ve
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2901 say›l› kanunlar gere¤ince takdir edilip 1944 bütçe y›l› arazi vergisine
matrah olan de¤er; b) Befl bin dönümden afla¤› olan arazide ayn› de¤erin iki
kat›, c) iki bin dönümden afla¤› kamulaflt›rmalarda ayn› de¤erin üç kat› kamu-
laflt›rma karfl›l›¤›n›n hesaplanmas›nda esas olacakt›r. Tayin olunacak de¤ere
Hazine ve mülk sahibi 3692 Say›l› Kanun hükümlerine göre itiraz edilebile-
cektir.   

Bu maddenin görüflülmesi de uzun zaman alm›flt›r. Genellikle konuflmalar
kamulaflt›rma karfl›l›¤›n›n düflük olmas› üzerine yo¤unlaflm›flt›r. Bu itirazlar-
dan biri TTaahhssiinn  BBeekkiirr  BBaallttaa’’dan gelmifltir. Ona göre kamulaflt›rma de¤erini
sabit bir y›la (1944 y›l›) ba¤laman›n do¤ru olmayaca¤› çünkü kamulaflt›rma-
n›n 5, 10 hatta 15 sene yap›labilece¤ini o y›llarda da bu de¤erlerin anlam› kal-
mayacakt›r. Balta’ya göre ayr›ca ifllenmekte olan, imar ve ›slah edilen toprak-

larda vergi de¤erinin yeniden saptanmas› yolu aç›lmal›d›r.70

Tokat Milletvekili GG..  PPeekkeell genel olarak vergi de¤erine ba¤l› kamulaflt›r-
maya karfl› olmad›¤›n› ama 1944 y›l› vergi de¤erlerinin güvenilir olmad›¤›n›,
çünkü bu vergilerin idare-i hususiyelerce 1935-1936 y›l›nda acele yap›lan bir
tahrire dayand›¤›, bunun da ço¤u kez kahvelerde dolduruldu¤unu, bunlara gü-
venilemeyece¤ini, yaz›l›rken de¤erlerin çok düflük oldu¤unu, ayr›ca bu yaz›-
m›n yap›ld›¤› y›llarda bu¤day›n kilosunun 3-5 kurufl iken flimdi 25 kurufl oldu-
¤unu, bu nedenle vergi de¤erlerinin de¤er pahas›n›n on misli alt›nda oldu¤u-
nu söylemifl ve bu nedenle 500 dönümden az alanlar›n kamulaflt›r›lmalar›nda

toprak sahibine de¤er pahas›n›n para olarak ödenmesini önermifltir.71

FFaaiikk  AAhhmmeett  BBaarruuttççuu kamulaflt›rma bedellerinin ehl-i vukuflarca saptan-
mas› yolunun uygulamada çok yüksek de¤erler ç›kmas›na neden oldu¤unu, bu
nedenle sabit k›staslara yani vergi de¤erine dayanman›n bir zorunluluk oldu-
¤unu belirtmifltir. SSeeddaatt  PPeekk (Kocaeli), RR  KKoorraallttaann  (‹çel) konuflulan maddede-

ki misillerin birer art›r›larak, 2, 3 ve 4’e ç›kar›lmas›n› önermifllerdir.72

Bu madde üzerindeki son konuflmay› BBaaflflbbaakkaann  fifiüükkrrüü  SSaarraaççoo¤¤lluu yapm›fl-
t›r. Bu madde belli olduktan sonra bu konuda saptanan bedelleri bu iflleri bi-
lenlerle görüfltü¤ünü, bu de¤erlerin savafl bafl›ndaki toprak de¤erlerine hemen
hemen eflit oldu¤u kanaatini edindi¤ini anlatt›ktan sonra bunun bugünkü fi-
yatlara göre düflük oldu¤unu ama bugünkü fiyatlar›n k›stas al›namayaca¤›n›
söylemifltir. Bunun nedenini de “Yaln›z unutmayal›m ki, toprak üzerindeki fi-
yat art›fl›na sadece siz ve sizin Hükümetinizin takip etti¤i politika sebep ol-
mufltur. Harp zaman›nda bu¤day fiyat›n› art›rmak, yükseltmek, çiftçiyi koru-
mak için çeflit çeflit tedbirleri birlikte ald›k ve bu yüzden bu¤day fiyatlar›n› bir
müddet hayli yükselttikten sonra 27 kurufl etraf›nda tutmak için ç›rp›nmak-
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tay›z.
Tacir s›fat›yla düflünecek olursak böyle bir tedbire ihtiyac›m›z yoktur. Bi-

zim bunlar› satmam›z laz›md›r. Bunlar› satacak olursak bu¤day fiyat› bugün-
kü fiyattan belki de iki, üç defa daha afla¤› inmifl olacakt›r. Denek ki harp es-
nas›ndaki toprak fiyat›yla harpten evvelki toprak fiyat› aras›ndaki fark›n bü-
yük k›sm›n› tevlit eden do¤rudan do¤ruya Büyük Meclis’in ve onun Hükümet-
lerinin takip etti¤i politika olmufltur. Onun için Komisyon’un tespit etti¤i fiyat
adildir, hakikidir” diye aç›klam›flt›r. Bu konuflmadan sonra yap›lan oylamada

önergeler reddedilmifl, Komisyon’dan gelen madde aynen kabul edilmifltir.73

Daha çok ayr›nt›l› ifllem düzenlemeleri niteli¤indeki 22 ile 26 aras›ndaki
maddeler üzerinde görüflmeler olmadan aynen kabul edilmifllerdir. 2277’’nnccii
mmaaddddee ise toprak kamulaflt›rma ve da¤›t›m sürecinin gerektirdi¤i yarg› ifllem-
lerinin düzenlenmektedir. Bunun için iflleri yerinde görmek üzere asliye mah-
kemesi yetkisiyle gerekti¤i kadar gezici mahkemeler kurulacak ve bu mahke-
meler flifahi muhakeme usulü uygulayacaklard›r. Dan›fltay’da görülecek dava-
larda bu kanunun uygulanmas›na iliflkin olanlar›na öncelik verilecektir. 28 ve
33’üncü maddelerdeki kamulaflt›rma ve haks›z kamulaflt›rmalarda yap›lacak
ifllemler üzerinde görüflme olmadan kabul edilmifltir.

3344’’üünnccüü  mmaaddddee ile yasan›n arazi verilecekler bölümüne geçilmifltir. Bu
maddede arazinin aile reislerine verilece¤i, arazi verilmesinde bir s›ra gözeti-
lece¤i bu s›ra da a) Hiç arazisi olmay›p baflkalar›n›n arazisinde ortakç›l›k, ki-
rac›l›k yapanlar, b) Arazisi yetmeyen çiftçiler, c) Hiç arazisi olmay›p yerleflmifl
bulundu¤u yerde öteden beri tar›m iflçili¤iyle geçinenler, d) Göçebeler, göç-
menler ve göçürülenlerden çiftçi olanlar, e) 58’nci madde uyar›nca miras flir-
ketinden ayr›lanlar, f) Tar›m ve Veteriner okullar›n› veya Tar›m Bakanl›¤›n-
ca tan›nm›fl tar›m kurslar›n› bitirenlerden arazisi bulunmayanlar veya yetme-
yenler g) Evvelce çiftçi olmay›p ta arazi edindi¤i takdirde çiftçilik yapacakla-
r›na Tar›m Bakanl›¤›’nca kanaat getirilenler” fleklinde saptanm›flt›r. Bu kap-
sama giren kimselerden müstakil bir iflletme kurabilecek olanlara aile sahibi

olmasalar dahi arazi verilecektir.74 3355  vvee  3366’’nncc››  mmaaddddeelleerr bu konuyu ayr›nt›-
land›rmaktad›r.

37-44’üncü maddeler arazi verilme prosedürünü belirlemektedir. MMaaddddee
3377’’ye göre arazi Tar›m Bakanl›¤›’nca verilecektir. MMaaddddee  3388’’de arazi isteyen-
lerin baflvuru biçimleri belirlenmifltir. 3399’’uunnccuu  mmaaddddee verilecek topra¤›n mik-
tar ve yerini saptamaktad›r. “Hiç arazisi olmayanlara, bölgelere ve tar›m çe-
flitlerine göre bir çiftçi ailesinin geçinmesine ve aile fertlerinin ifl kuvvetlerinin
de¤erlendirilmesine yetecek genifllik, kuvvet ve çeflitte olmak üzere küçük ara-
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zi haddi içinde arazi” verilecektir. Verilecek arazinin imkan nispetinde bir yer-
de toplu olmas› gözetilecektir. 4400’’››nncc››  mmaaddddee de¤iflik faaliyetleri içeren ifllet-
melere iliflkin hesaplamalara izin vermektedir. 4411’’rriinnccii  mmaaddddeede ise baflvuran
bir kifliye oturdu¤u yerde toprak bulunam›yorsa, o bölge içinde bir baflka yer-
de de elveriflli toprak yoksa al›flt›¤› iklim koflullar›na uygun bir baflka bölgede
arazi verilecektir. 4422’’nnccii  mmaaddddeeye göre ise arazi üzerindeki yap› ve tesisler be-

del karfl›l›¤›nda borçland›rma yoluyla verilecektir.75

Kanunun mali hükümleri 4455’’nnccii  mmaaddddeeden bafllamaktad›r. Bu maddeye gö-
re “Kamulaflt›rma bedeli eflit taksitlerle ve kamulaflt›rmay› takip eden y›ldan
itibaren yirmi y›lda ödenecek “Toprak Tahvilleri” adl› Hazine tahvilleriyle
ödenir. Her taksitte senelik yüzde 4 faiz yürütülür. Her y›l›n kupon vadesi 30
Eylüldür.” “Her y›l yap›lacak kamulaflt›rmalara göre Tar›m Bakanl›¤›’n›n tek-

lifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca belirtilecek miktarda tahvil ç›kar›l›r.”76

Meclis’teki görüflmeler s›ras›nda elefltirilerin önemli bir k›sm› verilecek ha-
zine tahvillerinin yüzde 4 faizli olmas›na yönelmifltir. Savafl içinde ç›kar›lan
tahvillerin yüzde 7 faizli olmas›na de¤inen konuflmac›lar piyasada iki ayr› tür
devlet tahvilinin bulunmas›n›n toprak tahvillerinin piyasada önemli de¤er ka-
y›plar›na yol açaca¤› üzerinde durmufllard›r. Maliye Bakan› bu koflullarda
yüzde 7 faizin yüksek oldu¤unu, Hükümet’in iç borçlanma faizlerini düflürme-
ye çal›flt›¤›n› nitekim son günlerde Devlet Hazine Bonolar›n›n da faizlerinin de
yüzde 5’ten yüzde 4’e indirildi¤ini söylemifltir. fifiüükkrrüü  SSöökkmmeennssüüeerr  ise yap›la-
cak ödemelerin tümünün tahvil olarak de¤il ilk 1000 liral›k bölümünün nak-
den geri kalan bölümün tahvil olarak ödenmesi önerisine Hükümet’in de ka-

t›lmas› üzerine 45’nci madde bu de¤iflikle birlikte kabul edilmifltir.77

4466’’nncc››  mmaaddddee ise toprak da¤›t›lacaklar›n nas›l borçland›r›lacaklar›n› belir-
lemektedir. ”Da¤›t›lacak arazi, yap› ve tesislerin karfl›l›¤› Maliye ve Tar›m ba-
kanl›klar›nca belirtilecek esaslara göre tayin edilerek borçland›rmay› takip
eden alt›nc› y›l›n Ocak ay›ndan bafllamak ve yirmi y›lda, yirmi eflit taksitte ve
faizsiz olarak ödemek üzere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas› ad›na sene-
de ba¤lanacak ve senetler bankaya” verilecektir. Borçlunun ilkö¤retim ça¤›na
giren her çocu¤u için geriye kalan borcundan yüzde 5 düflülecektir. Vadesin-
den önce ödenen taksitlerden de yüzde 5 iskonto yap›lacakt›r. Madde aynen
kabul edilmifltir.

4477’’nnccii  mmaaddddee de ise toprak da¤›t›lacak çiftçilere kredi verilmesi düzenle-
mektedir. Arazi verileceklere Ziraat Bankas›’nda oluflturulacak bir fondan,
onarma ve iflletme kredisi verilecektir. Komisyon tasar›s›na göre kurulufl kre-
disi 25 y›l vadeli, onarma kredisi 10 y›l, iflletme kredisi 1 y›l vadeli olacakt›r.
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Bu kredilerin aç›lma flekline ve yüzde 5’in alt›nda olacak faiz düzeyi Maliye,
Tar›m ve Ticaret bakanl›klar›nca kararlaflt›r›lacakt›r. Madde görüflülürken
yap›lan bir de¤ifliklik önerisiyle onarma kredisinin vadesi de 25 y›la ç›kar›l-
m›flt›r. 4488’’iinnccii  mmaaddddee özel fonun, her y›l bütçeye konulacak ödeneklerle ve
46’nci maddeye göre do¤an alacaklardan yap›lacak tahsisatlardan oluflaca¤›n›
belirlemifltir. Madde 49-52 toprak da¤›t›lanlar›n Zirai Donat›m Kurumu, Ta-
r›m Bakanl›¤› ›slah istasyonlar› ve fidanl›klar›yla nas›l desteklenece¤i vb. hu-

suslar belirlenmifltir.78

MMaaddddee  5566,,  5577,,  5588  ve 5599’’la da¤›t›lan topraklar›n yasan›n amaçlar› do¤rultu-
sunda kullan›lmas›n› garanti alt›na almaya çal›flmaktad›r. 56’nc› madde hak-
l› gerekçeler olmadan bu kanunla verilen arazi ortakç›l›kla iflletilemeyece¤ini
ve kiraya verilemeyece¤ini, 57’nci madde bu kanunla verilen toprak iflletilme-
yerek terk edilir veya özürsüz olarak ortakç›ya veya kirac›ya verilirse topra-
¤›n geri al›nma prosedürünü belirlemifltir. 58 madde de topra¤› alan borcunu
ödemifl olsa bile 25 y›l 56 ve 57’cinci maddelerin hükümlerine tabi olaca¤› aç›k
hale getirilmifltir. 59’uncu madde arazi verilen kiflinin ölümü sonras›nda mi-

rasç›lar›n iflletmeyi nas›l sürdüreceklerini belirlemektedir.79

Yasada uygulamaya iliflkin de¤iflik maddeler 60-66 aras›nda s›ralanm›flt›r.
Kanunun birinci görüflmesi 5 Haziran 1945’de tamamlanm›flt›r. Kanunun
ikinci görüflmesi 11 Haziran 1945’de yap›lm›flt›r. Bu toplant›ya kat›lan 345 ki-
flinin oybirli¤iyle kabul edilmifltir. 104 kifli toplant›ya kat›lmam›flt›r. 4753 sa-
y›l› Çiftçiyi Toprakland›rma Kanununu, 15 Haziran 1945’de 4760 say›l› TToopp--
rraakk  BBaayyrraamm››  KKaannuunnuu’nun kabulü izlemifltir. Bu kanunla Çiftçiyi Topraklan-
d›rma Kanunu’nun kabul edildi¤i 11 Haziran gününü takip eden Pazar günle-
rinin her y›l toprak bayram› olarak kutlanmas› kabul edilmifltir. Yasan›n ç›k-
mas› ve Toprak Bayram›’n›n ilan› bas›nda kutlanacak bir baflar› olarak yer

al›r.80

VV..  ÇÇ‹‹FFTTÇÇ‹‹YY‹‹  TTOOPPRRAAKKLLAANNDDIIRRMMAA  YYAASSAASSIINNIINN  UUYYGGUULLAANNMMAASSII  ‹‹ÇÇ‹‹NN
AATTIILLAANN  ‹‹LLKK  AADDIIMMLLAARR

1945 y›l› bütçesine çiftçiyi toprakland›rma konusunda bir ödenek konulma-
m›flt›. Bu y›l bir haz›rl›k y›l› olarak ayr›lm›flt›.11 Temmuz 1945’te 44778844  SSaayy››ll››
TTeeflflkkiillaatt  KKaannuunnuu uygulamaya girdi. Bu kanunla 4753 say›l› Çiftçiyi Toprak-
land›rma Kanunu’nun getirdi¤i iflleri görmek üzere Tar›m Bakanl›¤› içinde
Toprak ‹flleri Genel Müdürlü¤ü kurulmufltur. Bu genel müdürlük “Haz›rlama
ve Kamulaflt›rma”, “Verme ve Kurma”, “Denetleme” ile “‹fllem ve Arfliv” flube-
lerinden oluflacakt›r. Toprak da¤›t›m› ifllemleri bir baflkan, iki üye, yeterince
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teknik personelden oluflan TToopprraakk  KKoommiissyyoonnllaarr››’nca gerçeklefltirilecektir.
Art›k örgütlenmeye geçilebilirdi. Toprak ‹flleri Genel Müdürlü¤ü’ne dene-

yimli bir kadastro mühendisi olan Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yard›mc›s›
Ahmet Salih Korur getirildi. ‹lk alt› ayda örgütlenme gelifltirilmeye bafllam›fl,
ölçme ve haritalamada çal›flt›r›lacaklar e¤itilmifl, tüzük, hukuki ve teknik yö-
netmelikler ve norm cetvelleri haz›rlanmaya çal›fl›lm›flt›r. Daha sonra Toprak
Komisyonlar›’nda baflkan ve üyeler özel bir kursa tabi tutulmufltur. Ayr›ca ilk
uygulama yap›lacak 6 ilçe seçilmifltir. Dört ilin 12 ilçesinde gerekli tetkikler
yap›ld›ktan sonra bunlardan 6’s›n›n ((EEsskkiiflfleehhiirr  MMeerrkkeezz,,  TTiirree,,  DDeenniizzllii  MMeerrkkeezz,,
SSaarraayykkööyy,,  AAnnttaallyyaa  MMeerrkkeezz  vvee  SSeerriikk  iillççeelleerrii)) dar toprakl› bölgeler oldu¤u ve uy-
gulamaya geçilmesi karar› Bakanlar Kurulu’nca al›nm›flt›r. Toprak sorunu-
nun en yo¤un oldu¤u Güney Do¤u Anadolu’dan de¤il de, ülke tar›m›n›n çok ge-
liflmifl oldu¤u yörelerden bafllan›lmas›n›n temel nedeni ilk deneylerin baflar›l›
olmas›n› garanti alt›na almak içindir. 

Bu bölgeler seçilirken çiftçilerin uyan›k olmas›, bu yörelerde tar›m›n gelifl-
mifl olmas› Tar›m Bakanl›¤›’n›n destek altyap›s›n›n örgütlenmifl bulunmas›,
toprak sahipleriyle ortakç›lar ve kirac›lar aras›ndaki iliflkilerin gergin olmas›-
na dikkat edilmifltir. Komisyonlar bu yörelere gitmifl ve çal›flmaya bafllam›fl-
t›r. Bu çal›flmalar yasan›n ön gördü¤ü bildirimlerin köylülerce yap›lamad›¤›
yerine giden Komisyonlar›n teknik elemanlar›nca doldurulmak durumunda
kal›nd›¤›n› göstermifltir. Bu bilgilerin toplanmas›ndaki zorluklar ilçeden daha
büyük alanlar›n›n uygulama bölgesi ilan›na olanak b›rakmad›¤› aç›kl›k ka-
zanm›flt›r.

Bu uygulamalardan al›nan derslerle haz›rlanan Çiftçiyi Toprakland›rma
Tüzü¤ü Dan›fltay’›n onay›n› ald›ktan sonra Bakanlar Kurulu karar›yla 20 Ma-
y›s 1947’de 3/5842 Say›l› Kararname’yle uygulamaya konulmufltur. ‹lk toprak
da¤›t›m› 1947 y›l›nda gerçeklefltirilebilmifltir.

Korur bu görevde bir y›l çal›flt›ktan sonra Recep Peker Hükümeti’nin Ta-
r›m Bakan› Faik Kurdo¤lu’na haz›rlad›¤› bir raporda 4753 say›l› Çiftçiyi Top-
rakland›rma Kanunu’nun çok formalist oldu¤unu, pratik uygulamaya elverifl-
li olmad›¤›n›, 4784 Say›l› Teflkilat Kanunu’nun ise reformu tahakkuk ettirme-
ye katiyen müsait olmad›¤›n›, tam manasile bürokratik ve eski rutinlere ba¤-
l› bir teflkilat kanunu oldu¤unu, bu kanunla süratli ve az masrafl› ifl yapma¤a

imkan olmad›¤›n› belirtmifltir.81 Bu rapora göre reformun etkin olarak ger-
çeklefltirilebilmesi için arazi kadastrosuyla birlefltirilebilecek bir mülhak büt-
çeli bir genel müdürlük kurulmas›na gerek vard›r.

Bu raporda uygulaman›n de¤iflik boyutlar›n› ortaya koyan bir uygulama
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modeli oluflturulmufltur. Toprak reformu çal›flmalar›n›n özellikle finans bo-
yutlar›n› ortaya ç›karan bu modelin sonuçlar› flöyle özetlenebilir:

Toprak ‹flleri Genel Müdürlü¤ü ilk aflama için kurulacak 25. komisyonla
y›lda 12.500 ailenin toprakland›r›lmas› için 20 y›ll›k bir program haz›rlanm›fl-
t›r. ( Bu program 20 y›lda 250.000 aileyi toprakland›racakt›r. Oysa 1.000.000
çiftçi ailesine toprak da¤›t›lmas›n›n gerekti¤i tahmin edildi¤ine göre uygula-
man›n ilk y›llar›ndan sonra komisyon say›lar›n› art›rmak dört misline ç›kar-
mak gerekecektir.)

Y›lda 12.500 aile toprakland›r›l›rsa da¤›t›lan topraklar›n % 80’i devletten
gelece¤i % 20’si kamulaflt›r›laca¤› kabulüyle 150.000.000 liral›k toprak da¤›t›-
lacakt›r. Kamulaflt›r›lan topraklar için faiziyle birlikte 20 senede 43.898.000
ödenecektir. Bunun için ilk sene devlet bütçesine 125.000 lira konulacak, da-
ha sonra bu miktar y›ll›k 2,25 milyon liraya ç›kacakt›r. Ama o y›llarda devle-
tin toprak borçlanmas› senetlerinden elde etti¤i y›ll›k tahsilat 5 milyon liray›
bulacakt›r. Devletin tahvillerin karfl›l›¤› olarak yapt›¤› 20 y›ldaki ödemenin
toplam› 43.898.000 liran›n karfl›l›¤› 39 y›lda yapt›¤› tahsilat 127.437.500 lira-
y› bulacakt›r. Devletin sa¤lad›¤› gelirlerin fazlal›¤› kendi özel mülklerini ve
hüküm ve tasarrufu alt›ndaki topra¤› da¤›tmas›ndan do¤maktad›r.

Bu reformun finansman gereksinmesini hesaplamak için toprakland›r›la-
cak bir çiftçiye azami 1.000 lira tesis ve onarma, azami 1.000 lira donat›m ve
azami 250 lira iflletme kredisi verilece¤i kabul edilmifltir. ‹flletme kredisinin
faizi % 2,5 olacakt›r. Tesis ve onar›m kredisi 20 y›ll›kt›r ve y›ll›k faizi %

0.75’tir. Donat›m kredisi 7 y›ll›kt›r yedi y›ll›k faizi % 0,50 olacakt›r.82

Y›lda 12.500 çiftçiye tesis ve onarma kredisi için bütçeye her y›l 6.250.000
lira konulacakt›r. Devletin 20 senede koyaca¤› tahsisat toplam› 125 milyon li-
ra olacakt›r. Ancak devlet bu krediyi 76 milyon lirayla çevirecektir. Çünkü ye-
dinci seneden sonra her y›l bütçeye konulacak tahsisat her y›l 552.875 lira
azalacakt›r. Devlet ise 39 y›lda 18.500.000 lira faiziyle birlikte 143.500.000 li-
ra tahsil edecektir.  Donat›m kredisinde de 125 milyon liral›k bir kredi tahsi-
si söz konusudur. Ama bu krediyi çevirebilmek için 20 milyon lira sermaye
tahsisi kafi gelecektir. 7 y›lda geri ödenece¤i için durum daha da elverifllidir.
Yani 96 milyon sermaye ba¤layarak 250.000.000 liral›k bir kredilendirme ger-
çeklefltirilmifl olacakt›r. 

Y›lda 12500 çiftçiye toprak da¤›t›ld›¤› kabulüyle toprak sa¤lamak, tesis ve
onar›m kredisi ve donat›m kredisi sa¤lamak için devletin her y›l bütçeden
ay›rmas› gereken tahsisatlar ile çiftçinin devlete yapaca¤› geri ödemelerin 44
y›ll›k ak›m›n› gösteren bir tabloda devletin 44 y›lda koydu¤u tahsisatlar top-
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lam› 293.650.000 lira iken geri ödemeler toplam› 402.278.000 lira olmaktad›r.
Devlete kalan pozitif fark 102.627.000 lirad›r. Bu ak›m tablosunun ilginç yan›
15’inci y›ldan sonra geri ödemelerin devletin koyaca¤› tahsisat miktar›n› afl-
mas›d›r. Birinci y›lda 12.610.000 lirayla bafllayan tahsisat geri dönüfl fark›, be-
flinci y›lda 8.677.000 liraya, onuncu y›lda 3.790.000 liraya düflmekte, on beflin-
ci y›lda fark hemen hemen s›f›r olmaktad›r.                                   

25 komisyonun y›ll›k gideri ise 2.241.670 lira olacakt›r. Yirmi y›lda yap›lan
harcama toplam› 42.417.579 liraya ulaflacakt›r. 

Bu rakamlar toprak reformunun devlete büyük yük getirmedi¤ini, uzun
erimde devletin topraklar›n›n de¤erlendirilmesi dolay›s›yla devlete gelir sa¤-
layabilece¤ini ve ayr›ca da¤›t›m yap›lan alanlarda kadastro hizmetlerinin gö-
rülmüfl olmas›n›n da ek bir yarar olaca¤›n› göstermektedir.

SSOONN  SSÖÖZZLLEERR
Çiftçiyi Toprakland›rma Kanunu’nun nas›l bir ortamda geliflti¤ini gördük.

Türkiye’de çok partili rejime geçiflin arifesinde ç›kan bu yasaya karfl› ç›kanlar
belki de bu nedenle yüksek perdeden bir muhalefet sergilemifllerdir. Nitekim
bu kanunun müzakeresi s›ras›nda bu yasaya karfl› ç›kanlar›n büyük bölümü
DP’nin kurucu kadrolar› içinde yer alm›fllard›r.

Çiftçiyi Toprakland›rma Kanunu’nun kamulaflt›rma s›n›r› olarak kabul et-
ti¤i 5.000 dönüm Avrupa örnekleriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda oldukça yüksek ol-
du¤u görülmektedir. Bu miktar Bulgaristan’da 300 dönüm, ‹spanya’da k›raç
topraklar için 4.000 dönüm, sulu topraklar için 300 dönüm, Finlandiya’da
2.000 dönüm, Litvanya’da 500 dönüm, Polonya’da 3.000 dönüm, Yugoslav-
ya’da topra¤›n vasf›na göre 750 ila 3.000 dönüm, Çekoslovakya’da ise topra¤›n

cinsine göre 1500 ila 2500 dönümdür.83

Bu yasan›n uygulanmas› 1947-1972 y›llar› aras›nda sürmüfltür. Bu 25 y›l-
l›k sürede 5.236 köyde 432.117 yerli aileye toprak verilmifltir. Bu bir y›lda or-
talama 16.620 aileye toprak da¤›t›lmas› demektir. Da¤›t›lan topra¤›n aile ba-
fl›na ortalama büyüklü¤ü 51,64 dönüm olmufltur. ‹lginç olan husus DP’nin ik-
tidara gelmesinden sonra da uygulaman›n sürmüfl olmas›d›r. Bu iktidar döne-
minde 1950 y›l›nda ç›kart›lan 5618 Say›l›, 1955 y›l›nda ç›kart›lan 6603 Say›l›
yasalarla iki de¤ifliklik yap›lm›fl, bu de¤iflikliklerle pratikte karfl›lafl›lan baz›
sorunlara çözümler getirilirken, özel topraklar üzerindeki kamulaflt›rma yet-
kileri s›n›rlanm›flt›r. Da¤›t›lan toprak miktar› 22.314.000 dönümdür. Bu top-
raklardan sadece 158.000 dönümü kamulaflt›r›lma yoluyla sa¤lanm›flt›r. Bu
kamulaflt›rman›n 54.252 dönümü flah›fllardan, 80.861’i vak›flardan, 18.475 dö-
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nümü ise hususi idare ve belediyelerden yap›lm›flt›r.84

E¤er bu uygulaman›n genel bir de¤erlendirmesini yaparsak 4753 Say›l› Ya-
sa ç›kar›l›rken ön görülen 20 y›lda 1.000.000 aileye toprak da¤›tma hedefinin,
25 y›lda yüzde 43’ünün gerçeklefltirildi¤i., da¤›t›lan topraklar›n yüzde 20 ka-
dar›n›n kamulaflt›r›laca¤› öngörüsünün ise yüzde 0.7 düzeyinde kald›¤› görül-
mektedir. Bu say›lar uygulamada k›rsal kesimde toplumsal yap›y› de¤ifltirme
aray›fl›n›n terk edilerek sadece devletin topraklar›n›n da¤›t›m›na dönüfltü¤ü
kan›tlamaktad›r. Zaten 1948 y›l›nda ‹nönü’nün yasan›n muhaliflerinden Ca-
vit Oral’› Tar›m Bakan› yapmas› 4753 Say›l› Yasa’n›n radikal bir uygulama-

s›ndan yap›lmas›ndan vazgeçildi¤inin bir iflareti olmufltu.85

Tabii ki böyle bir de¤erlendirmeyi yaparken dikkatli olmal›d›r. Çünkü 1945
y›l›nda 4753 Say›l› Yasa’n›n görüflmeleri s›ras›nda 1948 y›l›nda yani üç y›l
sonra bafllayacak olan büyük çapl› bir tar›mda makineleflme hareketine iliflkin
bir vizyon gündeme gelmemifltir. Tabii e¤er Türkiye’de tar›mda büyük çapl›
bir makineleflmenin vizyonuna sahip olunsayd›, 4753 Say›l› Yasa’n›n gelifltiril-
mesinde de çok farkl› bir yol izlenebilirdi.   

Bu saptamalar Çiftçiye Toprakland›rma Kanunu’nun Meclis’ten geçti¤i dö-

nemde Dahiliye Vekili olan Hilmi Uran’›n, hat›rat›nda yazd›¤›86

“‹tiraf etmek icabeder ki… hem memleketteki bir tak›m topraks›zlar› top-
rak sahibi ederek onlar› da müstakil duruma geçirmek, hem de yurt toprakla-
r›n›n sürekli ifllemesini sa¤lamak flüphesiz hay›rl› ve faydal› maksatlard›. Fa-
kat bu maksatlar› sa¤layaca¤›m diye böyle bir kanunu ç›karmak da, ayn› za-
manda, memleketimizin iç bünyesini lay›k›yla bilmemek veyahut da onu bil-
miyor görünmek demekti. Nitekim s›rf bu son sebep yüzünden kanun, Mec-
lis’ten adeta zorlanarak ç›kar›labilmiflti ve kanunun ç›kabilmesi için Baflvekil
Saraço¤lu, hususi gayretler sarf›na mecbur olmufltu. Kanun Meclis’ten ç›kt›k-
tan sonra da Halk Partisi  aleyhtarlar›, bunu silah olarak ele alm›fllar… genifl
propagandalar yaparak büyük arazi sahiplerini yer yer aleyhimizde kazan-
m›fllard›.

Halbuki yurdumuzda, hiç sahipli araziye dokunmaya lüzum kalmaks›z›n
da, topraks›z vatandafllara da¤›t›labilecek her yerde bir çok arazi vard›r. Öte
taraftan büyük arazi sahiplerinden sahip bulunduklar› araziyi verimli suret-
te iflletmeyenleri, topraklar›n› fenni flekilde iflletmeye mecbur edecek çok daha
baflka tedbirler mevcuttur. Bunlar, bilinen fleyler oldu¤u halde, büyük arazi
sahipleri elinden, icab›nda topraklar›n›n bir k›sm›n›n istimlak edilerek
al›naca¤› fleklinde kanuna bir hüküm koymak, yurtda devaml› bir huzursuz-
luk yaratm›fl ve büyük arazi sahiplerini aleyhimize çevirmiflti.”         
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sat›rlar› kan›m›zca durumun gerçekçi bir de¤erlendirmesini yapmaktad›r.

ÖÖzzeett:: 1945 y›l›nda dönemin özel koflullar›nda, tek parti iktidar›n›n gücüyle, Meclis’te
yo¤un tart›flmalarla kabul edilen Çiftçiyi Toprakland›rma Kanunu, günün koflullar›n›, Mec-
lis’in ve tar›m›n yap›s›n› anlamak aç›s›ndan önemli f›rsatlar tan›maktad›r. Makalede,
Kanun’un kabul edilme süreci ve genel olarak yap›s› ile uygulama sürecinde geçirdi¤i anlam
de¤ifliklikleri üstünde durulmaktad›r.  

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr:: Çiftçiyi Toprakland›rma Kanunu, Tek Parti Dönemi, DP, tar›msal
yap›, toprak reformu, ortakç›l›k, a¤al›k.

AAbbssttrraacctt:: Accepted in 1945 under the specific conditions of the period after a series of dis-
putes during the Single Party rule in Turkey, the Land Code concerning the landless peas-
ants provides a suitable ground for a better understanding both the structure of the agricul-
ture and of the Turkish Parliement. This article concentrates on the legislation process of
the Law and its content, along with the changes took place during its application.

KKeeyywwoorrddss:: Çiftçiyi Toprakland›rma Kanunu, Single Party Period, DP, agricultural struc-
ture, land reform, sharecropping, landlordship.  
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