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S U N U Ş 

Birinci Dünya Savaşında tarım kesiminde çalışanların büyük 
ölçüde silah altına alınmaları ve çift  hayvanlarının sayılarında mey-
dana gelen azalma tarımda üretimin düşmesine neden olmuş ve bu 
durum tarımsal üretimde Devlet müdahalesini gerekli kılmşıtır. Bu 
müdahale tarımda çalışma ve ekme yükümlülüğü (mükellefiyyet-i 
ziraiyye) yoluyla gerçekleştirilmiştir. Aynı uygulama Kurtuluş Sa-
vaşı döneminde de devam etmiştir. 

Bu kitap Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşında tarımsal 
üretimi arttırmak amacıyla uygulamaya konulan tarımda çalışma 
ve ekme yükümlülüğüne (mükellefiyyet-i  ziraiyyeye) ilişkin yayın-
lanmış belgeleri araştırmacılara ve öğrencilere toplu olarak sunma 
amacını gütmektedir. 

Kitapta yer alan belgeler bir yandan toplumsal politika tarihi-
mizle yakından ilgilidir; öte yandan belirli bir ekonomik yapıda ve 
teknolojik düzeyde bulunan Osmanlı-Türk tarımında savaş ekono-
misinin, üretim aşamasında, nasıl uygulandığını göstermektedir. Ay-
rıca, söz konusu belgeler kamu ekonomik hukukunun kapsamı içine 
girmektedir. 

Bu sunuş yazısında kitapta yer alan belgeleri tek tek değerlen-
dirme yerine, tarımda çalışma ve ekme yükümlülüğü (mükellefiy-
yet-i ziraiyye) konusunda bir kaç genel gözlemde bulunmak isti-
yorum : 

1. Tarımda çalışma ve ekme yükümlülüğü (mükellefiyyet  i zi-
raiyye) bu kadar geniş kapsamıyla ilk kez Birinci Dünya Savaşında 
uygulamaya konulmuştur. Osmanlı Devletinin daha önceki savaş-
larında bu kadar kapsamlı bir mükellefiyyet-i  ziraiyye uygulaması-
na baş vurduğunu sanmıyorum. Balkan Savaşı dönemiyle ilgili ola-
rak bulabildiğim bir belgede, yalnızca yurt savunması için silah al-
tına alman Osmanlı askerlerinin köylerindeki tarlalarının köy aha-
lisi tarafından  ekilmesi ve hayvanlarının korunması öngörülmüş ve 
bu amaçla bir Talimatname hazırlanmıştır.1 

ı Söz konusu Talimatname için bknz. Dahiliye Nezareti Muharrerat-ı Umumiyye 
Mecmuası, 1329 Senesine Mahsustur, cilt 1, Dersaadet, ty, s. 15-17. 



vi SUNUŞ 

2. Birinci Dünya Savaşının ilk yıllarında, Silahlı Kuvvetler ta-
rafından  amele taburları ve ziraat müfrezeleri2  aracılığıyla ekilen 
arazilerin yanısıra, tarımda çalışma ve ekme yükümlülüğü müşterek 
amele-i  mükellefe  (belirli bir hizmeti ortaklaşa ve bedava yapma yü-
kümlülüğü) ya da an  cemaatin  (toplu  olarak)  çalışma  yoluyla ger-
çekleştirilmek istenmiştir. Ancak gerek vilayetlerden gelen uyanlar, 
gerek Meclis-i Meb'usan ve Meclis-i A'yan'da yapılan eleştiriler so-
nunda, çiftçilik  yapanlar için "beher çift  başına belirli bir dönüm 
ekme yükümlülüğü" ilkesi benimsenerek an cemaatin (toplu olarak) 
çalışma usulü oldukça sınırlandırılmıştır. Ayrıca, büyük çiftlik  sa-
hiplerinin topraklarında veya köye ait ekilebilir arazide çalışma yü-
kümlülüğü getirilirken çalışanlara ücret ödeneceği de açıkça belir-
tilmiştir. 

3. Osmanlı Meclislerinde Mükellefiyyet-i  Ziraiyye Kanunu gö-
rüşülürken, söz konusu yükümlülüğün birey-toplum ilişkileri, tabii 
hukuk, kişi özgürlükleri, ticaret ve çalışma özgürlüğü ve Anayasa 
açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Özellikle Meclis-i A'yan gö-
rüşmelerinde muhalefette  bulunan Hürriyet ve İtilaf  Partisi üye-
leri, savaş gereksinmelerinden doğmuş olsa bile, tarımda çalışma ve 
ekme yükümlülüğünün Anayasaya, kişi özgürlüğüne, ticaret ve ça-
lışma özgürlüğüne aykırı olduğunu ileri sürmüşlerdir. İttihat ve Te-
rakki Hükümeti üyesi ve Ticaret ve Ziraat Nazırı Mustafa  Şeref  bey 
ise, bireyden önce toplumun korunması gerektiği görüşünden ha-
reketle bu eleştirileri yanıtlamıştır. Aslında Osmanlı Meclislerinde 
yapılan tartışmalar tarımda çalışma ve ekme yükümlülüğünün Sa-
vaşın ilk yıllarında, görülen uygulamalara oranla oldukça yumuşa-
masına. yol açmıştır. Öte yandan, tarımda çalışma ve ekme yüküm-
lülüğünü savunanlar ve bu yükümlülüğe karşı olanlar söz konusu 
önlemin ancak savaş döneminde uygulanacak istisnaî bir önlem ol-
duğu konusunda görüş birliğine varmışlardır. 

4. Osmanlı Hükümeti tarımda çalışma ve ekme yükümlülüğü-
nü uygulamaya koyarken bu önlemin ancak kuvvetli bir örgütlen-
2 Amele taburları veya ziraat müfrezeleri  tarafından  ekilen arazilerle ilgili bilgi 

ve belgeler bu kitaba alınmamıştır. Bu konu ile ilgili olarak bknz. Dahiliye Ne-
za.reti Muharrerat-ı Umumiyye Mecmuası, 1332 Senesine Mahsustur, cilt 4, İs-
tanbul, 1917, s. 17-18; ve 165-160; Maliye Nezareti 332 Senesi Muharrerat-ı Umu-
miyye Mecmuasıdır, İstanbul, 1335, s. 72; Maliye Nezareti 333 Senesi Mııharre-
rat-ı Umumiyye Mecmuasıdır, İstanbul, 1336, s. 72, 79-80 ve 135-136. Ayrıca bknz. 
Karamanizade "İktisadiyyat: Ziraat Alayları", Takib ve Tenkid, sene 1, No. 1, 
(6 Mart 1330), s. 2-6 ve No. 2, (20 Mart 1330), s. 22-28; "Amele Taburlarının Se-
merat-ı Mesaisi", Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi, 31. Sene, No. 1596, (25 Tem-
muz 1331), B. 223. 
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me ile uygulanabileceği gerçeğinden hareket etmiştir. Böylece' mer-
kezde Mükellefiyyet-i  Ziraiyye Heyetinden, vilayetlerde1 zer'iyyat he-
yetlerine ve mülkî amirlere ve oradan da köylerde muhtar, imam 
ve1 ihtiyar heyetleriyle tarım öğretmelerine ve zer'iyyat memurları-
na kadar kuvvetli bir örgütlenme gerçekleştirilmiştir. Osmanlı Hü-
kümeti gerek bu örgütlenme gerek tohumluk hizmetleri için yeteri 
kadar ödenek ayrılmasına da dikkat etmiştir. Mükellefiyyet-i  Zi-
raiyye ve Tohumluk Hizmetleri hakkında 1916-1917 tarihli Raporda 
da belirtildiği gibi, Osmanlı Hükümeti böyle bir örgütlenme ile ta-
rımsal üretime müdahale ederken "tekmil memalik-i Osmaniyye çift-
çilerini Hükümet tarafından  idare olunan büyük bir dar-ül mesai 
işçileri halinde teftiş  ve murakabeye tabi kılmak ve bu sayede sa-
ha-i zer'iyyatı tevsie imkan bulmak"3 amacını gütmüştür. 

Tarımda çalışma ve ekme yükümlülüğünün Kurtuluş Savaşı 
döneminde uygulanışına ilişkin verileri içeren bir belge bulamadım. 
Bu nedenle, tarımda çalışma ve ekme yükümlülüğünün uygulanı-
şına ilişkin veriler 1916-1917 Raporunda yer alan bilgilerle sınırlı 
kalmaktadır. Öte yandan, TBMM'nin 28 Mart 1922 tarihinde "mec-
buri ziraat usulünün" uygulanmamasını tasvip etmesi üzerine, 
TBMM Hükümetinin ne yolda işlem yaptığı konusunda da bir bilgi 
sağlayamadım. Bu eksik nedeniyle Kitapta yer alan belgeler TBMM'-
nin söz konusu kararı ile son bulmaktadır. 

Bu ve benzeri eksiklerine karşın, bu kitabın Türkiye'de toplum-
sal politika tarihi, savaş ekonomisi ve kamu ekonomik hukuku gi-
bi konularda çalışmak isteyen araştırmacılara ve öğrencilere ya-
rarlı olacağını umarım. 

A. Gündüz Ökçün 

3 Bknz. aşağıda s. 103. 
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I. SEFERBERLİK DEVAM ETTİKÇE HER KÖYDE MÜŞTEREK 
AMELE-İ MÜKELLEFE MARİFETİYLE TARLALARIN SURET İ 

ZER İ HAKKINDA TALİMATNAME (1330/1914) 

Seferberlik  Devam  Ettikçe  Her  Köyde  Müşterek  Amele-i  Mükel-
lefe  Marifetiyle  Tarlaların  Suret-i  Zer'i  Hakkında  4 Teşrin-i  Evvel  330 
[17  Ekim  1914]  Sene  Tahrirat-ı  Umumiyye1 

Seferberlik  imtidadı müdde-
tince her köyde teşkil edilecek 
müşterek amele-i mükellefe  ma-
rifetiyle  tarlalara tohum atmak 
ve yeniden tarla sürüp tohum 
zer etmek hususatmm temini 
zımnında tanzim ve Meclis-i Vü-
kelâ'ca tensip kılman Talimatna-
me sureti hemen mevki-i tatbi-
ka vaz edilmek üzere zire dere 
ile tamimen tebliğ olunur: 

1. Her köyün sinni onaltı ya-
şından yirmi yaşma kadar olan 
efrad-ı  zükûru ile sinni kırkbeş 
yaşından yukarı efrad-ı  zükûru 
ve mükellefiyet-i  askeriyye ya-
şında bulunup da mezunen veya 
müeccelen köyünde bırakılan ef-
radı o köyün sürülüp hazırlan-
mış tarlalarına tohum ekmek, ye-
niden tarla sürüp tohum zer et-
mek hususunda müşterek ame-
le-i mükelefesidir. 

2. Her köyün tedarik-i ve-
sait-i nakliyye komisyonlarınca 
vaz-ı yed olunmayarak köyleri-
ne terk edilmiş olan hayvanatı 

o köyün hazırlanmış tarlalarına 
tohum ekmek, yeniden tarla sür-
mek hususunda müşterek ve-
sait-i ihzariyyesidir. 

3. Her köyde her sene kaç 
dönüm arazi sürülüp zer edildi-
ği ve ne cins tohum ekildiği tah-
kik ve bu miktar derhal Nezarete 
iş'ar olunacaktır. 

4. Vali, mutasarrıf,  kayma-
kam ve nahiye müdürleri her 
köyde imam veya papaz ve muh-
tar ve köy mektebi muallimi ile 
ileri gelenlerden iki azadan mü-
rekkep bir komisyon teşkil ve 
bunlar vasıtasile birinci maddede*-
ki amele-i müşterekeyi ikinci 
maddedeki vesait-i ihzariyye ile 
istihdam ederek, evvelâ sahiple-
ri seferber  edilen eşhasın ve sa-
niyen köyde kalmış olan ahali-
nin her sene ziraat ettikleri ara-
ziyi sürdürüp zer ettirecektir. 

5. Vali, mutasarrıf  ve kayma-
kamlarla nahiye müdürleri za-
ten hazırlanmış veyahut kendi-
lerinin ihzar ettirecekleri tarlala-

ı Dahiliye Nezareti Muharerat-ı Umumiyye Mecmuası, Cilt 2, s. 115-117. 
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ra ekilecek tohumun aynı köy da-
hilinde tarlanın sahib-i hakikisi 
veya efrad-ı  ailesi tarafından  te-
darik edilip edilmeyeceğini tah-
kik ile mükelleftirler. 

6. Zer edecek tohumu bulun-
mayanlara muktazi tohumun cins 
ve miktarını derhal tayin ederek 
a'şan emaneten idare olunan 
yerlerde dahi hariçten tohum ta-
harri ve tedarikine ve memurin-i 
mülkiyye ve maliyye mecburdur. 
Tarlalara ekilecek tohumun mik-
tarı peyderpey Dahiliye ve Ma-
liye Nezaretlerine bildirilir. 

7. A'şar anbarlarından alına-
cak veya hariçten tedarik oluna-
cak tohum köye zimmet olunur 
ve memurin-i mülkiyye ve ma-
liyyenin nezareti altına ektirilir. 

8. Askerin mütehaşşit bulun-
duğu mmtakalarda büyük çift-
liklerin sahipleri tarafından  işle-
tilmeyen arazisi ledel hace cihet-i 
askeriyyece ziraat ettirilecektir. 
Bu halde cihet-i askeriyye çiftlik 
tarlalarının ziraati için kendi eş-
hası ve vesaiti istihdam ve isti-
mal edecek ve bu muameleyi Ha-
zine-i Maliyye namına icra eyle-
yecektir. Çiftlik  sahibine örf  ve 
adet-i beldeye tevfikan  münasip 
bir hisse veya ücret verilecektir. 

9. Birinci maddedeki ahaliden 
mürekkep amele-i müştereke me-
murin-i mülkiyyenin emrile kar-
yedeki komisyonlar tarafından 
cem ve istihdam olunur. İşten im-
tina edenler hakkında birinci de-

fa  olarak İdare-i Vilayat Kanu-
nunun 74 üncü maddesi hükmü 
icra ve tekrarında Divan-ı Harb-
lerce lâzım gelen tatbikat ve mü-
cazat ifa  olunur. 

10 Bir köyün amele-i müşte-
rekesi, her sene ekilmekte olan 
tarlalarını ziraate kâfi  gelmediği 
takdirde, diğer mücavir karyeler 
amele-i müşterekesinden bir kı-
sım tefrik  ve o köye sevk edile-
rek işlettirilir. Ve o halde bu ame-
lenin masarif-i  iaşesi çalıştıkları 
köy ahalisi tarafından  tesviye o-
lunur. Büyük çiftliklerde  sahiple-
rinin her sene ziraat ettikleri ara-
ziyi sürüp ekmeğe kâfi  ücretle 
amele bulunmadığı takdirde köy-
lerindeki ziraat işlerini ikmal et-
miş olan kurra amele-i müştere-
kesinden icap edenler ucurat-ı 
muayyene ile mezkûr çiftliklere 
sevk ve istihdam olunur. 

11. Vali, mutasarrıf  ve kay-
makamlıklarla nahiye müdürleri 
daireleri dahilindeki kurrada her 
sene ziraat kılman araziyi ziraat 
ettirmek hususunda gösterecek-
leri liyakat ve gayret nispetinde 
mazhar-ı takdir ve mükafat  ola-
caklar ve aksi halde memuriyet-
lerinden azledilmekle beraber şe-
diden mes'ul olacaklardır. 

12. Ahaliyi işe sevketmek ve-
ya bilfiil  çalıştırmak hususunda 
memurin-i mülkiyyenin şifahi  ve 
tahriri emirleri Jandarma ve Po-
lis memurlarınca bilâ kayıt ve 
şart muta'dır. 
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II. MÜKELLEFİYYET-İ ZİRAİYYE KANUN-I MUVAKKATİ 

1. Mükellefiyet-i  Ziraiyye Kanun-ı Muvakkati2 

(5 Eylül 1332/18 Eylül 1916) 

MADDE 1 — Çiftçiliği  san'at-ı 
mutade ittihaz etmiş ve hidemat-ı 
askeriyye haricinde kalmış olan 
Osmanlıların zükûr ve inasdan 
olan her nüfus  Ziraat Nezaretin-
ce ta'yin olunacak miktarda zer'-
iyyatta bulunmak ve sene-i atiy-
ye için nadas yapmak üzere ta-
raf-ı  Hükümetten mükellef  tutu-
labilecektir. 

MADDE 2 — Çiftçiliği  san'at-ı 
mutade ittihaz etmemiş ve hi-
damat-ı askeriyye haricinde kal-
mış olanları bulundukları mahal-
de en ziyade ekilen mahsulattan 
zer'iyyatta bulunmak üzere mü-
kelefiyet-i  ziraiyyeye tabi tutma-
ğa Hükümet mezundur. 

İşbu mükellefiyyet  Müdafaa-i 
Milliyye, Donanma, Hilal-i Ahmer 
gibi menafi-i  umumiyye müesse-
satı ve her nevi imtiyazlı ve im-
tiyazsız cem'iyyat ve şirketler 
hakkında dahi caridir. 

MADDE 3 — İşbu Kanunun 
tatbiki bir nizamname ile tayin 
olunacaktır. Mükellefiyyet-i  zi-
raiyyenin temini için köy ve ka-
saba çiftçilerini  çift  ve hayvanatı 
ile beraber an cemaatin çalışma-

ğa mecbur etmekte Ziraat Neza-
reti salâhiyettardır. 

MADDE 4 — İşbu Kanun ile 
onun tatbikatını mübeyyin Ni-
zamname ahkâmına mugayir ha-
rekette bulunanlar Sulh Mahke-
meleri tarafından  yirmi kuruştan 
beşyüz kuruşa kadar ceza-yı nak-
di ile ve tekrarı halinde bir haf-
tadan üç aya kadar hapis ile 
mahkûm edilir. 

İşbu Kanun ile Nizamnamesi-
ne mugayir ef'al  vukuunda zer'-
iyyat memurlarının tutacakları 
zabıt varakaları aksi mündere-
catı sabit oluncaya kadar ma-
mûl-ün bih olan vesaik-i kanu-
niyyedendir. 

MADDE 5 — İşbu Kanunun te-
min-i icrası için Ziraat ve Ticaret 
Nezareti bütçesine fevkalade  ola-
rak yüzelli bin lira ilave olun-
muştur. 

MADDE 6 — İşbu Kanun za-
man-ı neşrinden muteberdir. 

MADDE 7 — İşbu Kanunun 
icrasına Dahiliye, Maliye, Adliye 
ve Ticaret ve Ziraat Nazırları 
memurdur. 

2 Düstur, II, 8. 1297. 
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2. Mükellefiyet-i  Ziraiyye Kanun-ı Muvakkatinin Tatbikatı 
Hakkında Nizamname3 (5 Eylül 1332/18 Eylül 1916) 

Teşkilat 

MADDE 1 — Vilayat ile ejviye'-i 
müstakile merkezlerinde vali ve-
ya mutasarrıf  riyaseti altında ol-
mak ve Defterdar  veya Muhase-
beci ile en büyük ziraat, orman 
ve baytar müdür, memur veya 
müfettişlerinden  ve Jandarma 
Kumandanından ve muteberaıı-ı 
zürradan alınacak iki zattan mü-
teşekkil bulunmak üzere bir Zer'-
iyyat Heyeti teşkil kılınacaktır. 

MADDE 2 — Vilayat ve liva 
merkezleri kaza itibar olunarak 
her kazadan onikiden efzun  ol-
mamak üzere kazanın en büyük 
memur-ı mülkiyyesi tarafından 
zer'iyyat memurları tayin oluna-
caktır. 

Mükellefiyyet-i  ziraiyyenin te-
mini için kurra ve mahallat ihti-
yar heyetlerile muhtarları ve 
imamları zer'iyyat memurları-
nın emrine tabidir. 

4 Teşrin-i Evvel 1332 (17 Ekim 
1916) tarihinde 2 nci madde şöy-
le değiştirilmiştir.4 

MADDE 2 — Vilayet ve liva 
merkezleri kaza itibar olunarak 
her kazadan en büyük memur-ı 
mülkî tarafından  zer'iyyat me-
muru tayin olunacaktır. Zer'iyyat 

memurlarının daireleri karyele-
rin vüs'atlerine ve yekdiğerile 
olan münasebet ve mesafelerine 
göre altından dûn ve on ikiden 
efzûn  karyeyi ihtiva etmemek 
üzere tahdit olunur. Müteaddit 
heyet-i ihtiyariyyesi bulunan ka-
sabalar ihtiyar heyetleri adedin-
ce karye addolunabilir. Mükelle-
fiyyet-i  ziraiyyenin temini için 
kurra ve mahallat ihtiyar heyet-
leri ile muhtarları ve imamları 
zer'iyyat mamurlarının emir ve 
idaresine tabidirler. 

MADDE 3 — Mükellefiyyet-i 
ziraiyyeye ait hususat ile tegav-
vül etmek üzere Ziraat Müdüriy-
yet-i Umumiyyesine icap ettiği 
kadar memurin-i taliyye tayin 
olunabilecek ve lüzumu olacak 
müfettiş  ve müfettiş  muavinleri 
mükellefiyyet-i  ziraiyye teftişatı 
için tavzif  olunacaktır. 

MADDE 4 — Mükellefiyyet-i 
ziraiyyeye ait hususatta vahdet 
ve istikamet-i muameleyi tayin 
etmek ve şuabat-ı hükümetin her 
kısmındaki mesaiyi ahenkdar kıl-
mak üzere İstanbul'da Ziraat Na-
zırının riyaseti altında Harbiye, 
Dahiliye ve Maliye Müsteşarla-
rile Ziraat Müdür-i Umumisinden 

3 Düstur, II, 8, 1298-1302. 
4 Mükellefiyet-i  Ziraiyye Kanununun Tatbikatına Mütedair 20 Zilka'de 1334 tarihli 

Nizamnamenin 2 nci Maddesini Muaddel Mevadd-ı Nizamiyye, 19 Zilhicre 1334/4 
Teşrin-i Evvel 1332, Düstur, II, 8. 1329. 
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ve hariçten Ziraat Nazırının ten- kep bir MükeMiyyet-i Ziraiyye 
sibile alınacak iki zattan mürek- Hey'eti teşkil olunacaktır. 

Vezaif 
MADDE 5 — Kurra ve mahal-

lat hey'at-ı ihtiyariyyeleri ve köy 
imamları işbu Nizamnamenin 
kendilerine tarih-i tebliğinden 
itibaren bir hafta  zarfında  kendi 
karye ve mahalleleri dahilinde 
bulunan çift  sürmeğe elverişli 
kâffe'i  hayvanat ile çift  sürebi-
lecek olan zükûr ve inasdan kâf-
fe-i  efradı  ve karye ve mahalle 
sükkânma ait nadas ve ekizleri 
bir deftere  yazmağa ve zer'iyyat 
memurlarının köy ve mahalleye 
vürudunda teslim etmeğe mec-
burdurlar. 

MADDE 6 — Her karyenin 
zer'iyyat memuru madde-i sabı-
kada beyan olunan defteri  alır 
almaz karyede ekilmeğe elverişli 
tarlaları semt ve cihet itibarile 
tasnif  ederek evvela nadaslardan 
başlanmak üzere her semtin zer 
sırası kur'a ile heyet-i ihtiyariy-
ye huzurunda tayin edecek ve 
karyenin çift  hayvanatile çiftçi-
lerinin adedine göre her gün 
ekilmesi mecburi olan dönüm 
miktarını ve hangi gün zer'e baş-
lanacağını heyet-i ihtiyariyyeye 
bildirecektir. Şu kadar ki zer'iy-
yat memuru muamelat-ı mezkû-
reyi ikmal edinceye kadar çiftler 
ve köylüler muattal kalmayıp 
seneyn-i sabıkada olduğu gibi zi-
raatlerine devam edeceklerdir. 
Her karyede çiftçiler  çift  hayva-
natile beraber hergün için tayin 

olunan semtteki tarlaları an ce-
maatin zer' edeceklerdir. Muh-
tarlar her sabah bu hususu te-
min edecekler ve zer'iyyat me-
muruna verilmek üzere bir maz-
bata yapacaklardır. 

Kasabatı an cemaatin zer'iy-
yat nokta-i nazarından bir karye 
gibi addetmek veya şuabata tak-
sim etmek kaza meclis-i idare1-
sinin kararile icra olunacaktır. 

Tarlalar an cemaatin zer' o-
lunmakla beraber her tarlaya sa-
çılacak tohumun tedariki tarla 
sahibine aittir. 

MADDE 7 — Zer'iyyat me-
murları idarelerindeki kurrayı 
ive tarlaları daimi surette dev-
rederek muayyen zamanlarda 
muayyen zer'iyyatın icra edilip 
edilmediğini takip edecek ve bu 
hususta betaati ve terahisi görü-
len çiftçiler  ile heyet-i ihtiyariy-
ye azasının fiilleri  hakkında bir 
zabıtname tanzim ederek Nahiye 
Müdürü vasıtasile kazaya gönde-
recektir. 

Nahiye müdürleri işbu zabıt-
ları nihayet kırksekiz saat zar-
fında  kazaya irsal edeceklerdir. 

Kazalarda hemen Meclis-i İda-
re içtimaa davet olunarak İdare-i 
Vilayat Kanununun 74 üncü 
maddesi mucibince terahi ve be1-
taette bulunanlar evamir-i Hü-
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kûmete adem-i itaatte bulunmuş 
olanlar gibi mahkûm edilecekler-
dir. 

Ahaliden an cemaatin ziraat-
te bulunmak istemeyenler ve 
hayvanatı ketm ve ihfa  edenler 
Mükellefiyyet-i  Ziraiyye Kanu-
nunun 4 üncü maddesi mucibin-
ce mücazat edilecektir. 

MADDE 8 — Nahiye müdür-
leri nahiyeleri dahilindeki kur-
rayı lâakal ayda üç def'a  devre-
derek tertip edilen listenin sıh-
hatini ve mükellefiyyet-i  ziraiy-
yenin temin edilip edilmediğini 
ve zer'iyyat memurlarının lâyi-
kile çalışıp çalışmadıklarını bir 
rapor ile Kaza kaymakamına bil-
direceklerdir. 

MADDE 9 — Zer'iyyat memur-
ları mükellefiyyet-i  ziraiyyeyi 
cebren yaptırmağa salâhiyetdar-
dırlar ve bu hususun temini için 
Nahiye Müdürlerinden Jandar-
taa talep edecekler ve Nahiye 
Müdürleri hemen miktar-ı kâfi 
Jandarma verecektir. 

MADDE 10 — Kaza kayma-
kamlarile kaza ziraat muallimle-
ri mükellefiyyet-i  ziraiyyenin 
hüsn-i temininden birinci dere-
cede ve doğrudan doğruya me-
suldürler. Bu hususta terahisi gö-
rülen kaymakam ve muallimler 
hakkında hemen Mükellefiyyet-i 
Ziraiyye Kanununun dördüncü 
maddesi mucibince hareket olu-
nacaktır. 

MADDE 11 — Kaza kayma-
kamlarile ziraat muallimleri mev-

sim-i ziraat devam ettikçe lâakal 
ayda bir kaza dahilini devrede-
rek nahiye müdürlerile ziraat me-
murlarının mükellefiyet-i  ziraiy-
yeyi teftiş  ve takip edip etmedik-
lerini tetkik ve tahkik edecekler 
ve ziraat memurlarından terahi-
si görülenleri hemen tebdil eyle-
yeceklerdir. 

MADDE 12 — Kaza kayma-
kamlarile ziraat muallimleri müş-
tereken her ay gerek zer'iyyat 
memurlarile nahiye müdürleri-
nin raporlarını gerek devirleri sı-
rasındaki meşhudatlarına müste-
niden liva mutasarrıflariyle  liva 
ziraat memurlarına rapor gönde-
receklerdir. 

Her liva mutasarrıfiyle  ziraat 
memuru liva dahilini zer'iyyat 
mevsiminin devamı müddetince 
lâakal iki ayda bir def'a  devre-
decekler ve kendilerine gönderi-
len raporların sıhhatini teftiş  ve 
mükellefiyyet-i  ziraiyyeyi iyi bir 
surette temin için lâzım gelen te-
dabiri ittihaz edecekler ve neti-
ce-i meşhudatlarmı ittihaz ettik-
leri tedabir ile umumi olarak itti-
hazı icap eden tedabiri vilayet 
veya müstakil liva zer'iyyat he-
yetlerine bildireceklerdir. 

MADDE 13 — Vilayat veya 
müstakil ' liva merkezlerindeki 
zer'iyyat heyetleri azâsı münave-
beten vilayet veya müstakil liva 
dahilini menatıka taksim ederek 
zer'iyyat mevsiminin devamı 
müddetince lâakal iki defa  devr 
edeceklerdir. 
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MADDE 14 — Ziraat memur-
ları daireleri dahilindeki kurrada 
icra edilen zer'iyyatm miktarını 
her hafta  ziraat muallimlerine ve 
bulunmayan kazalarda kayma-
kamlara bildirecekler, Kayma-
kamlar ve muallimler de her iki 
haftada  bir kere netayic-i ziraiy-
yeyi liva ziraat memuruna gön-
dereceklerdir. Liva ziraat me-
murları liva dahilindeki zer'iy-
yatm her yirmi günlük miktarı 
için kaza itibarile defter  tertip 
edip birini vilayet zer'iyyat he-
yetine diğerini de doğrudan doğ-
ruya Ziraat Nezaretine göndere-
ceklerdir. 

Vilayet ve müstakil liva mer-
kezlerinden zer'iyyat memuru ol-
mayanlarında merbut kazaların 
fıkra-i  sabıkada münderic zer'iy-
yat defteri  ziraat muallimleri ta-
rafından  tertip ve irsal olunur. 

MADDE 15 — Vilayet ve müs-
takil liva zer'iyyat heyetleri na-
mına valilerle mutasarrıflar  mü-
kellefiyyet-i  ziraiyye usulünün 
verdiği fevaidi,  netayic-i ziraiy-
yeyi, ittihazı lâzım gelen tedabi-
ri her ay muntazam raporlarla 
Nezarete bildireceklerdir. 

MADDE 16 — Merkez müfet-
tişlerile müfettiş  muavinleri işbu 
Nizamnamenin hüsn-i tatbik edi-
lip edilmediğini ve mükellefiy-
yet-i ziraiyyenin temin olunup 
olunmadığmı Ziraat Nezaretince 
yapılacak talimat dairesinde tef-
tiş edeceklerdir. 

MADDE 17 — Vilayet ve müs-

takil liva zer'iyyat heyetleri aza-
sına her içtima için yarım lirayı 
tecavüz etmemek üzere Ziraat 
Nezaretinden tayin olunacak bir 
ücret-i huzur verilecek ve mükel-
lefiyyet-i  ziraiyyenin temininde 
hüsn-i hizmet ve gayreti görülen 
memurin-i mülkiyye ve Jandar-
ma zabit ve efradına  ve heyet-i 
ihtiyariyye azasile köy imamları-
na mükafat-ı  nakdiyye ita oluna-
bilecektir. 

Zer'iyyat memurlarına altı 
yüz kuruşu tecavüz etmemek 
üzere şehrî ücret tayin ve ita olu-
nacaktır. 

MADDE 18 — Vilayet veya 
müstakil liva dahilinde mümkün 
olduğu kadar fazla-i  zer'iyyatı te-
min ve iaşe-i umumiyye nokta-i 
nazarından senedi atiyye ihtiya-
catmı istihsal etmek üzere bazı 
nevi mahsulat ziraatının tahdi-
dini ve bir kısım mahsulatın tea-
mülden fazla  zer'ini karar altı-
na almak ziraat heyetlerinin sa-
lâhiyetleri dahilindedir. Ancak 
bu nevi mukarrerat Ziraat Neza-
retince tertip olunacak talimat 
dairesinde ittihaz olunmak lâzım 
geleceği gibi kararın ittihazını 
müteakip Ziraat Nezaretine ma-
lumat verilecektir. 

MADDE 19 — Mükellefiyyet-i 
ziraiyye usulü üzerine zer oluna-
mayacak olan tarlalarda doğru-
dan doğruya Hükümet veya Be-
lediye namına veyahut Müdafaa-i 
Milliyye ve Donanma Cemiyetleri 
gibi menafi-i  umumiyye müesse-
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satı tarafından  zer olunmak üze-
re icap eden tedabir zer'iyyat he-
yetlerince ittihaz olunacaktır. 

MADDE 20 — İşbu Nizamna-

me tarih-i neşrinden muteberdir. 

MADDE 21 — İşbu Nizamna-
menin icrasına Ziraat Nazırı me-
murdur. 

3. Mükellefiyet-i  Ziraiyye Kanununun Tatbikatına Mütedair 20 
Zilka'de 1334 (5 Eylül 1332/18 Eylül 1916) Tarihli Nizamnameye 
Müzeyyel Mevadd-ı Nizamiyye5 (4 Teşrin-i Evvel 1332/17 Ekim 1916) 

MADDE 1 — Köy ve kasaba 
çiftçilerinden  tarlası ve çift  alât 
ve edevatı olmayıp da ahir suret-
le çalışmakta bulunanlara yev-
miyye verilecektir. İşbu yevmiy-
yenin miktarı zerriyyat memur-
ları tarafından  hey'at-ı ihtiya-
riyye ile istişare olunarak ma-
hallinde cari ücrete göre tayin 
ve kendi namına ziraat yapanla-
rın tarlalarında çalışılmış ise on-
ların ve ortakçılık suretile zer 
olunan tarlalarda ise ortakçıla-
rın zimmetine olmak üzere muh-
tarlar tarafından  bir deftere  kay-
dolunacaktır. Zimmetlerine yev-
miyye terettüp edenler nihayet 
onbeş gün zarfında  borçlarını 
muhtarları huzurunda yevmiy-
yecilere ita edeceklerdir. Bilâ te-
diye onbeş gün geçirildiği takdir-
de zer'iyyat memurlarının mü-

racaatı üzerine nihayet bir ay 
zarfında  tahsilat şubesi tahsilda-
rı tarafından  cibayet olunarak 
zer'iyyat memuru vasıtasile yev-
miyyecilere verilecektir. 

MADDE 2 — İşbu Nizamna-
menin zer'iyyat memurları tara-
fından  tatbikine başlanıldığı ta-
rihe kadar yapılan ortakçılık mu-
kaveleleri gelecfek  sene harma-
nının nihayetine kadar tarla ve 
tohum sahipleri tarafından  fes-
holunmayacaktır. 

MADDE 3 — Mükellefiyyet-i 
Ziraiyye Nizamnamesindeki ve-
zaifi  ifa  için devr ve teftişte  bu-
lunan memurin-i mülkiyye ve 
sair eşhas Ticaret ve Ziraat Ne-
zareti Memurin Harcırah Nizam-
namesine tevfikan  harcırah ve 
yevmiyye alacaklardır. 

4. Dahiliye Nezaretinin 1 Teşrin-i Sani 1332 (14 Kasım 1916) 
Tarihli Genelgesi6 

Köylülerin vesaitsizlikten do- raktıkları ve köylerindeki mülte-
layı bir çok araziyi muattal bı- çilerin de tarla ve tohumları bu-

s Düstur, II, 8. 1328 
<s Dahiliye Nezareti Muharerat-ı Umumiyye Mecmuası, cilt 4, s. 146. (İdare-i Umu-

miyye-i Dahiliyye Müdiriyyeti, Umum 607.) 
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lunmadığı cihetle çift  hayvanla-
rile beraber boş durdukları an-
laşılmış ve halbuki Mükellefiy-
yet-i Ziraiyye Kanunu mucibin-
ce hiç bir kolun ve hiç bir hay-
vanın boş bırakılması gayri caiz 
bulunmuş olduğundan, ber mu-

cib-i Kanun azade-i mükellefiy-
yet bulunmayan mültecilerin de 
vesait-i mevcudelerile muntaza-
man çalıştırılarak ziraat husu-
sunda kendilerinden azami isti-
fade  edilmesi Ticaret ve Ziraat 
Nezaretinin iş'arile tebliğ olunur. 

III. MÜKELLEFİYYET-İ ZİRAİYYE KANUNU 

1. Meclis-i Meb'usan ve Meclis'i A'yan Görüşmeleri 

A. Meclis-i  Meb'usan  Görıışmelerı1 

3. Devre-i  İçtima  — 3. İçtima 

44. iriikad  (13  Şubat  1332)  [28  Şubat  1917] 
[Pazartesi] 

— Mükellefiyyet-i  Ziraiyye 
Karar-ı  Muvakkati 

REİS — Ziraat Nazırı beye-
fendi  ruznamede dahil olan Mü-
kellefiyyet-i  Ziraiyye Kanunu-
nun, ziraatin kesbettiği ehemmi-
yet cihetile müzakeresinin tak-
dimini rica ediyorlar. Eğer ten-
sip buyurulursa onu takdimen 
müzakere edelim. (Muvafık  sa-
daları) Sonra efendim  Nizamna-
me-i Dahili ahkâmına tevfikan 
verilmiş bir takrir var, okuyorum: 

"Ziraatin iktisap ettiği ehem-
miyete binaen Mükellefiyet-i  Zi-
raiyye Karar-ı Muvakkatinin 
müstaceliyetle müzakeresini tek-
lif  ederim." 

Ziraat Nazırı 
Mustafa  Şeref 

REİS — İstical kararını kabul 
edenler lütfen  el kaldırsın. İstical 
kararı dahi kabul olundu. 

Efendim,  manzur-ı âlileri ol-
duğu veçhile bu karar-ı muvak-
kat Dahiliye, Adliye, Orman, 
•Maadin ve Ziraat Encümenlerin-
den geçmiştir. Şimdi usulümüz 
veçhile Encümenin teklifini  oku-
yacağız. Fakat heyet-i umumiy-
yesi hakkında mütalâa varsa 
irad buyrulur. Maddelere geçelim 
mi? 

VEHBİ EFENDİ (KARESİ) — 
Bu Kanun hakikaten şayan-ı 
takdir ve tebrik bir kanundur. 
Hüsn-i tatbikine muvaffakiyetle-
rini temenni ederim. Yalnız bu, 
zer'iyat kanunudur. Bendeniz bu 
vesile ile, önümüzde, yakın za-

ı Meclis-i Meb'usan Zabıt Ceridesi, 3. Devre-i İçtima, 3. İçtima, 44 İn'ikad (13 Şubat 
1332), 6. 619-627. 
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manda gelecek olan hasadı Na-
zır beyefendinin  nazar-ı dikkat-
lerine vaz ediyorum. Şimdi kışlık 
ziraat neticelendi. Her yerde az 
çok, seneyn-i sabıkadan pek çok 
fazla  zer'iyyat icra edildi. Fakat 
bunun hasadını da düşünmek lâ-
zım gelir. Filhakika lâzım gelen 
yerlere orak makinesi, harman 
makinesi vesaire şeylerin şimdi-
den yetiştirilmesini Hükümete 
teklif  ediyorum. 

FEYZİ BEY (DİYARIBEKİR) 
— Memleketin en büyük endişe-
si ziraattir. İlkbahar zer'iyyatı 
hakkmda teşebbüsleri nedir? 
Şimdiye kadar olan zer'iyyat ne 
kadardır, kaç dönümdür? Bunun 
hakkında Nazır beyefendi  izahat 
verirlerse heyet-i umumiyye, ef-
kar-ı umumiyye tenevvür etmiş 
olur. 

TİCARET VE ZİRAAT NAZI-
RI MUSTAFA ŞEREF BEY (KAY-
SERİ) — Bugün heyet-i muhtere-
menizin nazar-ı tetkik ve tasvi-
bine arzedilen kanun, karar-ı 
muvakkat, ahvalin iktisap ettiği 
hususiyyat ne sebeple icrası za-
ruri görülmüş bir tedbirdir. Böy-
le İstanbul gibi, İzmir gibi, Bey-
rut gibi bilad-ı azime, memleke-
timizde mahduttur. Yani ticaret 
ve san'at ile meşgul olan sınıf, 
nüfus-ı  umumiyyenin kısm-ı ka-
lilini teşkil ediyor. Nüfusun  ek-
seriyet-i azimesini vucude geti-
ren kurra ve kasabat ahalisidir. 
Harb-ı Umuminin ilanı üzerine 
en ziyade kurra ve kasabat aha-
lisi, tabiatile nüfus-ı  umumiyye-

nin ekseriyet-i azimesini teşkil 
ettiği için, silah altına alındılar. 
Bu suretle memleketimizde ale-
lade zamanlarda altmış milyon 
dönümü mütecaviz zer'iyyat ya-
pılırken, harbin ilk senesinde bu 
zer'iyyatm miktarı birdenbire nı-
sıf  derecesine, yani otuz milyon 
dönüme tenezzül etti. Geçen se-
neki zer'iyyat da yirmi beş mil-
yonda kaldı. Bu yirmi beş mil-
yon dönümlük zer'iyyat, bende-
nizin kanatime göre, bazı hususi 
ahval zuhur etmemiş olsa ve ba-
zı kimseler hodgâmane endişele-
ri ile mahsulatı kapatmak hare-
ketini takip etmemiş olsalardı, 
memleketimiz pek ferah  ve fu-
hur bir surette yaşayabilir idi. 
Zaten alelade zamanlarda alt-
mış milyon dönümlük mahsulat 
memleket dahilinde bir taraftan 
diğer tarafa  nakledilmediği için 
bir muvazenet dairesinde tevzi 
edilemiyordu. Bunlar ekseriya 
uzak mahallerde kalıyor ve se-
neyn-i atiyye için iddi har olunur-
ken fenayab  olup gidiyordu. El-
lyevm bizim elimize vasıl olan 
malûmat-ı mevsukaya nazaran 
bundan yirmi beş gün evvelki 
zer'iyyatm heyet-i mecmuası, 
yirmidört milyon dönüme vasıl 
olmak üzeredir. Yani geçen se-
nenin nisbeti, bundan yirmi, yir-
mibeş gün evvel elde edilmiş bu-
lunuyor. Geçen sene yirmibeş 
milyon zer'iyyat yapılmış iken, 
bu sene şimdiden o yirmibeş mil-
yon dönümlük nisbet elde edil-
miş oluyor. Yalnız tabii bu ra-
porlar bize malûmat veren kim-
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selerin de beyan ettiği üzere ha-
kikati tamamen ifade  etmiyor. 
Hakikati tamamen ifade  etmiyor 
dediğim nokta beyan ettiğim 
miktarın fazlalığı  cihetinden de-
ğil, noksanlığı cihetindedir. Ge-
rek Ziraat Nezaretine merbut 
memurinden, gerek memurin-i 
mülkiyyeden gelen raporlara na-
zaran bu miktar, ekseriyet üze-
re, ahali tarafından  mektum tu-
tuluyor. Yani ahali, gerek iaşe 
meselesi sebebile ve gerek vergi 
tarhı gibi bazı hususattan teveh-
hüm ederek zer ettikleri miktarı 
noksan söylüyorlar. Onun için 
diyebilirim ki zer'iyyat, hatta 
şimdiden, geçen senenin zer'iy-
yatı miktarım pek ziyade geçmiş-
tir. Malûm-ı âliniz olduğu veçhi-
le, kışlık zer'iyyatm mevsimi de 
Memalik-i Osmaniyye'nin ekser 
kıtaatında henüz hitam bulma-
mıştır. Yirmi yirmibeş güne ka-
dar kış zer'iyyatma devam edile-
cek zaman vardır. Bu suretle 
yalnız kışlık zer'iyyatla, bundan 
bir sene evvelki miktarı, yani 
otuz milyon dönümü, tutabilece-
ğimizi zan ve tahmin ederim. 
Yaz zer'iyyatı ise, tabiatile, bu-
na inzimam edecektir. Yaz zer'-
iyyatımn ikmal ve temini için 
icap eden tedabir ittihaz olun-
muştur. Malûm-ı âliniz icap eden 
tedabir dediğim cihet, en ziyade 
memleketimizde tohumluğun celp 
ve şevki meselesidir. Bu hususta 
tohumluğun nasıl celp edilebile-
ceği ve nerelerde ne suretle te-
darik ve sevk olunabileceği ta-
mamen düşünülmüştür. Ve bu-

gün Romanya'dan der dest-i sevk 
"200" vagon mısır "10" vagon da-
rı "5" vagon fasulye  ihzar olun-
muştur. Yakında sevkiyata baş-
lanılacaktır. Yazlık mahsul zer'-
iyyatınm vakti hulûl edinceye 
kadar bunların sevk ve tevzi edi-
leceğini tamamen ümit ediyoruz. 
Bilhassa "Tuna" tarikinin kü-
şadmdan pek az bir müddet son-
ra bu tohumluk buraya celb olu-
nacak ve tevzi edilebilecektir. 
Biz yalnız bununla da iktifa  ve 
kanaat etmedik. Mümkün olduğu 
kadar memleket dahilinde fazla 
tohumluğu bulunan mahallerden 
tohumluk tedarik etmek cihetini 
de düşündük ve bu hususta icap 
eden tedabiri ittihaz ettik. Bun-
dan başka Romanya'dan bizim 
hissemize isabet eden miktardan 
daha fazla  mısır tedarik etmek 
kabil olmadığı için, Macaristan 
Hükümetine müracaat ettik ve 
Macaristan Hükümeti kendisine 
Romanya'dan isabet eden mısır 
hissesini bize vermeğe rıza gös-
terdi ve bu suretle mısır tohum-
luğu daha fazla  miktarda istih-
sal ve temin edilmiş oldu. Maru-
zatım esnasında beyan etmiştim 
ki, bu sene daha şimdiden geçen 
senenin nisbeti tutulmuş ve ge-
çilmiştir. Bu hususta nazar-ı dik-
kat-i âlilerine arz etmek istedi-
ğim bir nokta var. O da, elyevm 
huzurunuzda tetkik ve tasvip 
olunmak üzere bulunan Kanu-
nun göstermiş olduğu tesirdir. 
Geçen sene aynı mesai bezledil-
miş, Hükümet tarafından  aynı 
surette çalışılmış ve muavenetler 
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yapılmış idi. Lâkin böyle bir ka-
nun ile gerek zamanen tasarruf 
ve gerek mevcut kanunlardan 
azami istifadeyi  temin etmek 
üzere bir teşkilat ihdas edilme-
miş olduğundan, ziraat "25" mil-
yon dönüm derecesinde kalmış 
idi .Bu sene Mükellefiyet-i  Zi-
raiyye Kanunu ile tatbik edilen 
teşkilat sayesinde henüz sene hi-
tam bulmadan "25" milyon mik-
tarım bulduk ve ümit ediyoruz 
ki ilk sene-i harbiyyede olduğu 
gibi bu senede ziraatimiz "32", 
"35" milyon arasında bir mikta-
ra baliğ olacaktır. Bu Kanunun 
bir tesiri de olmuştur: Mema-
lik-i Osmaniyye'nin muhtelif  vi-
layetleri ve livaları istihsalat 
nokta-i nazarından gayri müte-
nasip bir vaziyette bulunuyorlar. 
Meselâ: geçen sene Edirne, Ka-
resi, Bursa, Çatalca, İzmit me-
natıkı, ancak kendileri için lâ-
zım olan sekiz dokuz aylık hubu-
bat istihsal edebilmişlerdi. Hal-
buki bu menatık zer'iyyatı, bu 
sene geçen senenin nispetini fev-
kalade geçmiştir ve bu suretle 
memleketimizde müstehlik mmta-
kalardan ma'dud olan mahaller, 
bu sene nev'ama müstahsil mm-
takalar a'dadma geçmişlerdir. 
Mesela geçen senenin Edirne vi-
layeti zer'iyyatı "553.000" dönüm 
iken, bu sene 1.442.000 dönüme 
vasıl olmuştur. Bu miktara yaz-
lık zer'iyyatı da inzimam edecek 
olursa, iki milyon dönüme takar-
rüb edecek demektir. Bu suretle 
Edirne vilayeti kendi istihlâkatı 
için lâzım olan hububatı temin 

ettiği gibi, harice de zahire vere-
bilecektir. Arzettiğim fevaidi  te-
min etmiş olan bu Kanunun, her-
halde heyet-i celilenizce kabul 
edilmesini istirham ederim. Ve 
bu Kanunun gösterdiği netayic 
itibarile zer'iyyatımız, herhalde 
sene-i sabıka zer'iyyatma nisbet-
le ve pek mevsuk malûmata müs-
teniden yüksek bir derecede ol-
duğu için, bu hususta heyet-i 
muhteremenizin endişe etmeme-
sini rica ederim. 

ALİ GALİP EFENDİ (KARESİ) 
— Efendim,  bu zer'iyyat kanunu 
hakkında burada kimse itirazda 
bulunamaz. Halen hiç buğday 
ekilmeyen zeytinlikler için, Edin-
cik nahiyesi ve Erdek kazasının 
bazı yerleri gibi hiç mahsul ekil-
meyen yerlerde herkes rastgelen 
yeri ekti ve herkes ekecek. Bu 
açlık hiç bir şeye benzemez. Ba-
husus zeri'yyat meselesi, buna 
halkın nekadar tehalükle çalıştı-
ğına hiç şüphe yok. Fakat mese-
le, yine eskiden olduğu gibi, mah-
sul kalkan yerlerde fiyatı  takdir 
edip de beş kileden gayrisini 
elinden alacaksak kimse teşeb-
büs etmez. Halk emin olmalı ve 
işittiğime göre, Hükümet a'şar 
alacak ve a'şann bir mislini de 
rayiç ile alıp ihtiyacı olan yerle1-
re verilecek ve mütebaki mahsu-
lü ahali yed'inde serbest kalacak 
olursa, buna amenna. Herkes is-
ter istemez eker. Yok eğer ekti-
ğini alır, misafirini,  gelecek gi-
decek kimsesini düşünmesin, 
(hayvanını düşünmesin, dersek 
olmaz. Beyefendi  hazretleri, bi-
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zim yalnız ovamız var. İzmir vi-
layetinden çekirge havalandığı 
vakit bizim vilayete Manisa'dan 
telgrafname  geldi. Arkadaşım 
Vehbi beyin buyurduğu gibi, bu-
nu bendeniz de rica ederim, o za-
man Balikesir'de hasad için ta-
bur olmamış olsaydı, bizim mer-
kezde hiç buğday kurtaramaya-
caktık. Onun ilanı üzerine herkes 
koştu. Bayırlarımızın gün olduğu 
ve o vakit hasad idrak edemediği 
için, oralarda biçilen mahsulat-
tan hiç istifade  olunmadı. Mak-
sat, eğer halk bilirse ki ektiği 
mahsulü kendisi kaldıracak ve 
istifade  edecek, buna teşebbüs 
eder, yoksa cebren ellerinden alı-
nacak olursa buna kimse muva-
fakat  etmez. 

REİS — Heyet-i umumiyyesi 
hakkında başka söz var rr\ı, efen-
dim? Başka söz isteyen yok. Bi-
naenaleyh, rey'e koyacağım. Ka-
bul edenler elerini kaldırsın. Ka-
bul olundu, efendim. 

Orman, Maadin ve Ziraat En-
cümeninin Teklifi 

MADDE 1 — Çiftçiliği  sanat-* 
mutade ittihaz etmiş, tasarruf  ve 
isticar tarikile arazi sahibi bu-
lunmuş ve hidemat-ı askeriyye 
haricinde kalmış olan Osmanlı-
ların zükûr ve ziraatle me'luf 
inasdan ondört yaşını ikmal et-
miş her ferdi  Ziraat Nezaretince 
tayin olunacak miktarda zer'iy-
yatta bulunmak ve sene-i atiyye 
için nadas yapmak üzere taraf-ı 
Hükümetten mükellef  tutulabi-
lecektir. 

MEHMET NURİ EFENDİ (ZOR) 
— Maddede "ondört yaşını ikmal 
etmiş her ferdi"  kaydı var. Bu-
nun mükellefiyetine  imkân vaı* 
mı? Onun için bendeniz, bu fık-
ranın tayyı daha muvafıktır,  di-
yorum. Madde "Osmanlıların zü-
kûr ve masından olan her şahıs 
mükelleftir"  suretinde olmalı, 
yoksa yaş tayin edilmemelidir. 

REİS — Madde hakkında baş-
ka bir mütalâa var mı? Yalnız 
Tekfurdağı  meb'usu Harun efen-
dinin bir tadilnamesi var: 

"Birinci maddedeki Ziraat En-
cümeninin tadilinde olan "on-
dört"ün "onaltı"ya iblağını tek-
lif  eylerim." 

Tefurdağı  Meb'usu 
Harun 

REİS — Yani ziraatle me'luf 
inasdaıı, ondört yaşında olanla-
rın yerine onaltı yaşını teklif 
ediyorlar. Tadilnameyi rey'e ko-
yuyorum, efendim.  Kabul eden-
ler lütfen  ellerini kaldırsın. Ka-
bul olunmadı. 

MEHMET NURİ EFENDİ (ZOR) 
— Müsade buyurursanız takri-
rim için söyleyeyim. Dördüncü 
maddede ceza tayin edilmiştir. 

REİS — O vakit söylersiniz. 
Şimdi efendim,  Heyet-i Celile bu 
takriri kabul etmedi. Nuri efen-
di hazretlerinin takriri, "ondört 
yaşını ikmal etmiş her ferdi"  fık-
rasının külliyyen tayyını muta-
zammmdır. Fıkranın tayyını tek-
lif  ediyorlar. Nazar-ı itibare a-
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lanlar ellerini kaldırsın. Nazar-ı 
itibare alınmadı. 

Şimdi efendim,  maddeyi rey'e 
koyacağım. Başka verilmiş tadil-
name yok. Maddeyi kıraat edil-
diği şekil üzere yani Orman ve 
Maadin ve Ziraat Encümeninin » 
tadili veçhile kabul edenler lüt-
fen  el kaldırsın. Kabul olundu. 

MADDE 2 — Çiftçiliği  san'at-i 
mutade ittihaz etmemiş ve hide-
mat-ı askeriyye haricinde kalmış 
olanları bulundukları mahalde 
en ziyade ekilen mahsulattan 
zer'iyyatta bulunmak üzere mü-
kellefiyyet-i  ziraiyyeye tabi tut-
mağa Hükümet mezundur. 

İşbu mükellefiyyet  Müdafaa-i 
Milliyye, Hilal-i Ahmer gibi me-
nafi-i  umumiyye müessesatı ve 
her nevi imtiyazlı ve imtiyazsız 
cemaat ve şirketler hakkında da-
hi caridir. 

SAİD EFENDİ (MAMURETÜL 
AZİZ) — Elbette bu zükûr için-
dir değil mi? Hidemat-ı umu-
miyye haricinde kalanlar zükûr-
dur, değil mi? 

REİS — Hidemat-ı askeriyye 
haricinde kalanlar tabii zükûr-
dur, efendim.  Burada, beşinci sa-
tırda bir mazbata sehvi var. 
"Zer'iyyattan" kelimesindeki "n", 
"e" olacak. 

TİCARET VE ZİRAAT NAZIRI 
MUSTAFA ŞEREF BEY (KAY-
SERİ) — Efendim,  bu madde ile 
zer'iyyatı sanat-ı mutade ittihaz 
etmiş olan zükûr ve inas mükel-
lef  tutulmak isteniliyor. Sanat-ı 

mutade ittihaz etmemiş olanlar 
yalnız zükûr olacağı için hide-
mat-ı askeriyye haricinde kalan-
lanlar deniliyor ki, tabii zükûr 
olacak. 

HARUN HİLMİ EFENDİ (TEK-
FURDAĞI) — Efendim,  fevkala-
de ahval tabiidir ki fevkalade  ka-
vaninin vaz'mı istilzam eder. 
Eğer kavaninin tahmil ettiği mü-
kellefiyet  umumi olursa "iza üm-
met il beliyye tabtel kaziyye" fe-
hevasmca daha hoş olur. Birinci 
maddede ekserisi taşra ahalisi 
olduğundan hiç şüphe etmediğim 
zürram, hatta inasma varıncaya 
kadar, mükellefiyet-i  ziraiyyo 
tahmil ediyoruz; onların ondört 
yaşında olanlarını da -ki yeni be-
şikten çıkmış demektir- ziraat 
mükellefiyyetine  tabi tutuyoruz 
da, hatta onaltıya iblağını bile 
kabul etmiyoruz. Sonra, gerek 
taşrada olsun gerek şehirde bu-
lunsun, zürradan olmayan aha-
li hakkında aynı mükellefiyeti 
tatbik etmiyoruz. Orada yalnız 
askerlikten müstesna olan erkek-
leri nazar-ı itibara alıyoruz, di-
ğerlerine teşmil etmiyoruz. Aca-
ba şehirlerde bulunan nisvan 
gül mü toplasmlar; onlar da bu 
vatanın evladı değil midir? Ma-
dem ki derecat-ı mekâtibte, tah-
sil görerek yetişmişlerdir, taşra-
da bulunup tahsil görmeyenler, 
hatta tahsil görmüş olsalar bile, 
tahsilleri noksan olan kadınların 
mükellef  olduğu bir şey ile onlar 
da niçin mükellef  olmasınlar? 
Bunlar da taşra kadınları gibi bu 
vatanı düşünmeğe mecburdurlar. 
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'Binaenaleyh, bu mükellefiyetin 
onlara da teşmilini teklif  ediyo-
rum. 

REİS — Harun efendi  hazret-
leri, tadilname verirseniz rey'e 
koyarım. 

MUSTAFA NEDİM BEY (ÇAN-
KIRI) — Nazır beyefendi  madde-i 
kanuniyyeden ziraatle meluf  ol-
mayan insamn müstesna olduğu-
nu buyurdular. Fakat biz, Osman-
lı kadınları ile iftihar  ederiz. Os-
manlı kadınları, kendilerine ka-
nun ile mükellefiyyet  tevcih o-
lunmadan, kemal-i fahr  ile gerek 
ziraatte ve gerek sevkiyatta, her 
hususta pek mukaddes hidemat-
ta bulunmuşladır. Onun için ka-
dınlarımız, kendilerinin bu ka-
nun ile mükellef  olmadıklarım 
nazar ı itibare almayarak sa'y-
den asla geri kalamayacaklardır. 
Bunun suret-i mahsusada nazar-ı 
dikkate alınmasını teklif  ederim. 

REİS — Nazır beyefendi,  bu-
na dair bir mütalâanız var mı, 
efendim? 

TİCARET VE ZİRAAT NAZIRI 
MUSTAFA ŞEREF BEY (KAY-
SERİ) — Kadınlarımızın ibraz et-
tikleri fevkalade  hidemat ile 
cümlemiz iftihar  ederiz. Yalnız 
ikinci maddede mevzuubahs o-
lan, çiftçiliği  sanat-ı mutade itti-
haz etmemiş olan kadmlarımız-
dır. Bunlar tabiatile müdafaa-i 
milliyyede ve sair hususatta, icap 
eden hidematı ifa  edeceklerin-
den, onlara böyle bir külfeti  tah-
mil etmek istemedik. Tahmil o-
lunduğu takdirde tabiatile fevka-

lade olarak o hizmeti de ifa  eder-
ler. Bundan hepimiz de eminiz 
ve bundan dolayı da müftehiriz. 
Yalnız ikinci maddede mevzuu-
bahs olan ve çiftçiliği  sanat-ı mu-
tade ittihaz etmemiş bulunan ka-
dınların, diğer hidemat ile müte-
vaggil olacaklarını düşünerek 
ondan sarf-ı  nazar ettik. 

HAYDAR BEY (KONYA) — 
Malum-ı âliniz olduğu veçhile 
çiftçilik  evde dikiş dikmeğe ben-
zemez. Çiftçilik,  herhalde fazla 
mezahime göğüs gerebilecek teş-
kilata malik kesan' tarafından 
ancak yapılabilir. Çiftçiliği  sa-
nat-ı mutade ittihaz etmiş olan 
mahaller kadınları, zaten bu sa-
nat ile meluf  ve meşguldürler. 
Onun için onları bu Kanun ile 
mükellef  tutabiliriz. Fakat hepi-
miz biliriz ki, hissiyatımıza mağ-
lup olarak bugün şehirlerde ika-
met etmiş, ellerini adeta sıcak 
sudan soğuk suya sokmamış o-
lan kadınları ziraate sevk edecek 
olursak pek gülünç ve hissiyata 
mağlup olarak hareket ettiğimi-
zi ispat etmiş oluruz. Kadınları-
mız şayan-ı ihtiramdır. Fakat 
herkes, kendi ifa  edebileceği ve-

-zaife  sevkedilmek şartile, müte-
neffi'  olabilir. Onun için madde-
nin hal-i asliyyesile kabulü taraf-
tarıyım. (Doğru sadalan) 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Sİ-
NOP) — Bu Mükellefiyyet-i  Zi-
raiyye Kanununun doğuran ve 
vücude getiren hal-i fevkalade  ve 
zarurettir. 

Bendenize göre, bir çok zükûr 
ve inasa, müddet-i ömründe hiç 
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bir suretle sapanın ucundan ve 
sapından tutmayan zevata "sen 
tarla ekeceksin, şemsiyeni bıra-
kıp ve kazmayı eline alıp tarlaya 
çıkacaksın" demek biraz aykırı 
gibi gözükür. Fakat bu ziraatı 
doğrudan doğruya bizzat ifa  et-
mek var. Sonra bir de parasını 
vererek mesarif  ihtiyarile yaptır-
mak var. Arz edebiliyor muyum? 
Şimdi biz, her fert  mükellef,  ya-
ni ondört, onbeş yaşında bulunan 
bir adam, gerek olduğu yerde ve 
gerek üç, beş, sekiz saatlik bir 
yerde bir dönüm arazi ekmeğe 
mecburdur, dersek, ektiremez 
miyiz? (Hayır hayır sadaları) 
Hayır demiyelim; öyle ise, yemi-
yelim. Ben diyorum ki, madem ki 
bugün her fert  müstehliktir, bun-
lar asgari olarak bir dönüm ara-
zi ekmeğe ve ektiğini ispat et-
meğe mecburdur, diyeceğiz. O 
vakit her fert,  hatta hükümdar-ı 
zişana kadar herkes ekecektir. 
Zaten bugün efrad-ı  ahalinin bir 
kısmı ekiyor, sonra bizim gibi 
şehirlerde oturanlar, böyle hariç-
te memleket civarında oturanlar 
masraf  ihtiyarile ektirecek olur-
larsa, memleket için kârlı mı o-
lur, zararlı mı olur? Tabii kârlı 
olur. Binaenaleyh bendeniz "her 
fert  asgari olarak bir dönüm ek-
meğe mecburdur" diye bir teklif 
demeyan ediyorum. 

REİS — Efendim,  tadilname 
verirseniz onu da ayrıca rey'e 
koyarım. Şimdi, bu madde hak-
kında Harun efendi  hazretlerinin 
bir tadilnameleri var. Buyurun, 
okuyunuz, efendim. 

"Maddenin 
...kalmış olan zükûr gibi nis-

vamn da bulundukları mahalde 
ilh... 

suretinde tadilini teklif  ey-
lerim." 

"Tekfurdağı  Meb'usu 
Harun Hilmi 

REİS — Tadilnameyi nazar-ı 
itibara alanlar lütfen  ellerini kal-
dırsın. Nazar-ı itibare alınmadı, 
efendim. 

Başka verilmiş tadilname yok. 
Binaenaleyh, maddeyi rey'e ko-
yacağım. Maddeyi kabul buyu-
ranlar lütfen  ellerini kaldırsın. 
Kabul olundu, efendim. 

Hükümetin  Teklifi 

MADDE 3 — İşbu Kanunun 
tatbikatı bir Nizamname ile tayin 
olunacaktır. Mükellefiyyet-i  zi-
raiyyenin temini için köy ve ka-
saba çiftçilerini  çift  hayvanatı ile 
beraber an cemaatin çalışmağa 
mecbur etmekte Ziraat Nezareti 
salâhiyettardır. 

Dahiliye  Encümeninin  Teklifi 

MADDE 3 —.Mükellefiyyet-i 
ziraiyyenin temini için köy ve 
kasaba çiftçilerini  çift  hayvanatı 
ile beraber an cemaatin çalışma-
ğa mecbur etmekte Ziraat Neza-
reti salâhiyettardır. 

Orman  ve  Maadin  ve 
Ziraat  Encümeninin  Teklifi 

MADDE 3 — Mükellefiyyet-i 
ziraiyyenin temini için köy ve 
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kasaba çiftçilerini  çift  hayva-
natı ile beraber an cemaatin 
muhtac-ı muavenet görülecek as-
ker ve fukara  aileleri tarlaların-
da çalışmağa mecbur etmeğe Zi-
raat Nezareti salâhiyettardır. 

MUHİDDİN EFENDİ (NİĞDE) 
— Bu çalıştırılacak efradın  yiye-
ceğini, içeceğini kim... 

REİS — Ne bendeniz ve ne de 
zabıt işitiyor. 

MUHİDDİN EFENDİ (NİĞDE) 
— Bu çalışacak efradın  ekmeği-
ni, yiyeceğini kim verecek? Zi-
raat Nezareti bunları çalışmağa 
mecbur edecek. Fakat bu fakir 
adamın kendi yiyeceği yok iken 
diğerin çiftini  nasıl sürecek? 
Yoksa Ziraat Nezareti o adamın 
yiyeceğini temin ediyor mu? 

REİS — An cemaatin çalışan-
ların yiyeceğini, içeceğini kim ve-
recek, diyorlar. 

TİCARET VE-ZİRAAT NAZIRI 
MUSTAFA ŞEREF BEY (KAY-
SERİ) — Köylüler, hadd-i zatın-
da aralarında bir adet ittihaz et-
mişlerdir. Bu adet mucibince, 
kendileri mevsim-i zer'iyyatta, 
hatta hasad zamanında "imece" 
suretile muhtac-ı muavenet olan-
ların tarlalarını ekerler ve içle-
rinde muhterem bulunan kimse-
lerin tarlalarında orak biçerler. 
Malûm-ı âlileridir ki, köylüleri-
miz imam tutarlar. Kezalik ken-
di hayvanlarını gütmek için ço-
ban tutarlar. Ekseriya bunlara 
tahsis ettikleri meblağ, "imece" 

suretile onlara beş, on dönüm 
tarla ekmekten ibarettir. Demek 
ki, esas itibarile, köylerimizde an 
cemaatin çalışmak teamülü mev-
cuttur ve taht-ı teamüle girmiş 
bir keyfiyettir.  Tabiatile sa'y-i 
müctemî, sa'y-i ferdiden  daha zi-
yade müessir olur. Bizde ekseri-
ya tarla sahipleri, bilhassa köy-
lüler, parçalanmış tarlalara sa-
hip oldukları cihetle, hayvanları-
nı iki gün bir semte iki gün de 
diğer semte götürmeğe mecbur-
dur. Köylü bu suretle vakit zayi 
edecektir. Biz an cemaatin sa'y 
ile mükellef  tutmak hususunda 
salâhiyet istediğimiz zaman hem 
bu suretle zamanen vaki olacak 
israfı  bertaraf  etmek, yani zama-
nen iktisat eylemek ve hem de 
sa'y-i ferdinin  yerine müctemi 
bir sa'y ikame etmek istedik. 
Köylüler tarlalarını münferiden 
ekmiş oldukları vakit ne yiyecek-
ler ise müctemian tarlalarını ek-
tikleri vakit de aynı şeyi yiye-
ceklerdir. Yani bunlara hal-i ta-
biide yapacakları işten hariç bir iş 
teklif  edilmiyor. Ancak münferi-
den yapabilecekleri mesaiyi daha 
iyi surette yapmak ve şu kanun 
mucibince vucude getirilen teşki-
lat tariklerini daha iyi surette 
murakabe ve teftiş  edebilmek ve 
neticeyi daha ziyade anlamak 
için bunlar müctemian say'e sev-
kediliyor. Binaenaleyh, bir kerre 
burada, bunların yiyeceklerini 
ve içeceklerini kim verecektir 
meselesi mevzuubahs olamaz. 

Saniyen, Encümen tarafından 
bu an cemaatin çalışmanın yal-
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nız asker ve fukara  ailelerine 
hasrı teklif  ediliyor. Hadd-i za-
tında Nezaretin, Hükümetin ta-
lep ettiği de bu salâhiyettir ve 
o salâhiyeti mümkün olduğu de-
recede kabiliyet-i tatbikiyyesi bu-
lunduğu zaman ve mekânda is-
timal edecektir. Eğer kabiliyet-i 
tatbikiyyesi bulunmayacak olur-
sa bu salâhiyeti istimal eyleme-
yecektir. Nitekim bu salâhiyet bu 
sene tamamile tatbik edilmemiş-
tir. Çünkü geçen sene böyle bir 
kanun mevcut olmadığı için, köy-
lülerin her biri nadaslarını mü-
teferrik  suretle yapmışlardır ve 
müteferrik  yapıldığı için aynı za-
manda "ekim" tavı hulûl etmi-
yordu. Tabiaten bu tav, aynı za-
manda hulûl etmeyince köylüle-
ri an cemaatin bir semte sev-
ketmek muvafık  olamazdı, yani 
bu sene, kabil olduğu derecede, 
tatbik edilecektir. Fakat böyle bir 
kayıt konulacak olursa, arzetti-
ğim menafi  hasr ve takyid edil-
miş olacaktır. İhtimal ki, Hükü-
met bazı mahallerde bunu tama-
men tatbik etmeyi kabil-i icra gö-
recektir. O vakit bu menafiden 
mahrum kalınmış olacaktır. O-
nun için maddeyi, olduğu gibi, 
kabul buyurmalarını rica ediyo-
rum. 

MUHİDDİN EFENDİ (NİĞDE) 
— Memur beyefendi,  asude bir 
zamanı müzayakalı bir zaman 
ile kıyas ediyor. Asude bir za-
manda... 

REİS — Bendeniz işitmedim 
ki, zabıt işitsin. 

MUHİDDİN EFENDİ (NİĞDE) 
— Memur beyefendi... 

REİS — Nazır beyefendi  haz-
retlerinin sözüne karşı cevabınız 
nedir? 

MUHİDDİN EFENDİ (NİĞDE) 
— Evet, Nazır beyefendi,  asude 
bir zamanı müzayakalı bir za-
man ile kıyas ediyor. Asude bir 
zamanda o kadar çok hasılat, o 
kadar çok yiyecek sözü olmaz. 
Müzayakalı bir zaman ise, na-
zar-ı dikkati caliptir. Geçen se-
ne amele taburlarından birer, 
İkişer tabur köylere gönderildi. 
O vakit köylüler dediler ki: Bu 
askerin göreceği iş kadar kendi-
leri de yiyip gidecektir. Bize bir 
şey kalmayacaktır. Bunun için 
herkesi haline terk etmek daha 
evlâdır. 

HAYDAR BEY (KONYA) — 
Efendim,  bu maddede "an ce-
maatin çalışmak" kaydını iki 
nokta-i nazara göre, halletmek 
lâzım gelir. Encümen bu madde-
yi mütalâa ettiği vakit, "an ce-
maatin çalışmak" meselesini, ken-
di işlerini, güçlerini bitirmiş ya-
hut bitirmek üzere bulunmuş o-
lan köy halkının, muhtac-ı mua-
venet olan fukara  ve asker aile-
leri tarlalarında çalışması nokta-
sından mütalâa etti ve o nokta-
lardan kabul etti. Nazır beyefen-
dinin vermiş olduğu izahattan, 
biz başka bir netice istismam et-
tik ki buna muvafakat  etmek ta-
raftarı  değiliz. Nazır beyefendi, 
zamanı nazar-ı itibare alarak, 
herkes münferiden  tarlalarında 
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çalışacak yerde an cemaatin kö-
yün bir tarafına  sevkolunup ora-
da çalıştırılacak ve oradaki hiz-
met bitince diğer tarafta  çalıştı-
rılacak olursa mesai daha müs-
mir olur, buyurdular ki, bu va-
rid değildir. 

Malûm-ı âlilerinizdir ki, tar-
lalar, köylerin muhtelif  semtle-
rinde bulunur ve köylüler kendi 
aralarında takdir ettikleri veçhi-
le, bu sene falan  şeyi, öbür sene 
falan  şeyi zer etmek üzere ka-
rarlaştırırlar ve terkedilmiş yer-
leri de mer'a halinde istimal 
ederler. Eğer bunları an cemaa-
tin, oraya memur edilen ziraat 
memurunun emrine tabi tutarak 
"hayır, gelip burada işleyecek-
siniz" diyecek olursak bütün işi 
alt üst etmiş oluruz. Biz münfe-
riden çalıştıracağımız çiftçileri-
mizi an cemaatin şu şartla çalış-
tıracağız. Esasen o sene zer'iy-
yat meyanmda dahil olan tarla, 
fukara  veya asker ailelerine ait 
bulunursa oralarda da çalıştıra-
cağız. Tabii onları yalnız Ah-
med'e Mehmed'e değil, bütün köy 
halkına tahmil edeceğiz ve bi-
naenaleyh oraya gidip an cemaa-
tin çalışacaklardır. Madde-i ka-
nuniyyenin ruhunu, Encümeni-
miz bu yolda anlamıştır. Halbu-
ki, verilen izahat başka suretle 
oluyor ve binaenaleyh Hükümet 
bu nokta-i nazarında ısrar ede-
cek olursa, Encümenle te'lif-i 
beyıı edebilmek için, madde-i ka-
nuniyyenin Encümene iadesi lâ-
zım gelir. 

Sonra, Nazır beyefendi  mad-
denin aslında ısrar buyurdular. 
Biz, zürra-ı ahaliyi bir takım mü-
temevlanm tarlasında bad-ı heva 
çalıştırmak fikrinde  değiliz ve 
olamayız. Ben bunu, bütün mev-
cudiyetimle, reddederim. Ziraat-
te bir takım usuller vardır. Doğ-
rudan doğruya usul-i ziraat ol-
duğu gibi, bir de yarıcılık usulü 
vardır. Eğer arazi sahibi filha-
kika esbab-ı mücbire dolayısıyla, 
tarlasında zer'iyyatta bulunama-
yacak olursa, Hükümet ma'rife-
tile, köylü tarafından  arazi sür-
dürüldüğünde husule gelecek ha-
sılatın, ihtiyar edilen masarif  ve 
fedakârlık  nispetinde taksim e-
dilmesi lâzımdır. Yarıcılık bun-
dan başka bir şey değildir. Bu, 
memleketimizde caridir. Ben çift-
lik sahibiyim. Kuvvet ve kudre-
tim ve kuvve-i maliyyem müsait. 
Fakat insana malik değilim. Va-
ziyet aynıdır. Şimdi filhakika  o 
çiftlik  sahibinin arazisini sürmek 
mecburiyeti, hal-i harp dolayısile, 
lâzım ise o zaman oraya sevke-
dilen köylü neden o çiftlik  sahi-
binin menfaatine  hizmet etsin de 
kendisi o menfatten  hisseyab ol-
masın? Binaenaleyh, yarıcılık u-
sulünü, adetini kabul icap eder 
ve hasıl olan hasılat da, ihtiyar 
edilen mezahim ve külfet  nisbe-
tinde, taksim edilmek lâzım ge-
lir; buna göre maddenin tadili 
icap eder. Yok, Hükümet bu nok-
ta-i nazardan feragat  ediyorsa 
Encümen nokta-i nazarında ıs-
rar eder. Feragat etmiyorsa mad-
de Encümene iade olunarak ya-
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rıcılık usulüne dair de maddeye 
bir zeyl yapılmak lâzım gelir, iti-
kadmdayım. 

TİCARET VE ZİRAAT NAZI-
RI MUSTAFA ŞEREF BEY (KAY-
SERİ) — Efendim,  üçüncü mad-
dede "mükellefiyyet-i  ziraiyyenin 
temini için köy ve kasaba çiftçi-
lerini çift  hayvanatile beraber an 
cemaatin çalışmağa mecbur et-
mekte Ziraat Nezareti salâhiyet-
tardır" deniliyor. Bu maddenin 
şu ibaresinin verdiği manaya gö-
re Encümenin bunu, büsbütün 
başka bir tarzda anlaması ve o 
yolda muhakeme ederek telakki 
etmesi, tabiatile varid olamaz. 

HAYDAR BEY (KONYA) — 
Memurunuz o yolda izahat 

verdi. 
TİCARET VE ZİRAAT NAZIRI 

MUSTAFA ŞEREF BEY (KAYSE-
Rİ) — Encümeniniz bunu başka 
bir tarzda telakki etmiş olsa bi-
le, yine maddenin Encümene 
iadesi lâzım gelmez. Heyet-i 
Umumiyye hakimdir. Heyet-i 
Umumiyyenin rey'i meseleyi, ta-
biatile, hal ve fasl  eder. Binaen-
aleyh birinci şık bendenizce va-
rid değildir. 

İkinci surette beyan buyur-
dukları nokta var. Bu maddede 
«mütemevlanın veyahut diğerle-
rinin tarlalarını ekmek meselesi 
mevzuubahs değildir. Bir köyde 
alelıtlak kırk çift  hayvan bulu-
nur ve bu kırk çift  hayvan için 
de kırk kimse bulunabilir. Bun-
lar ayrı ayrı kendi tarlalarını zer 
edeceklerdir. Şimdi bunların her 

birisi muavenet-i mütekabile su-
retile kendi tarlalarını müştere-
ken zer edecekler. Bir çiftçi  ken-
di tarlasını münferiden  zer ede-
cek iken ona kendi tarlasını zer 
ederken, bütün komşuları mec-
buren muavenet edeceklerdir. 
Yani köyde kablel zer ne kadar 
nadas tarla varsa ve icap ettiğin-
de anızlar da zer edilmek iktiza 
ederse, oradaki memurin-i fen-
niyyenin beyanı üzerine, Ah-
med'in veyahut Mehmed'in, her 
kimin olursa olsun, tarlası —öyle 
mütemevlanın falanın  değil— 
münferiden  zer edilecek yerde 
bunların müctemian zer'ini te-
min etmekten ve köylüler arasın-
da zaten mevcut olan muave-
net-i ihtiyariyye-i haseni muave-
net-i kanuniyye haline kalbeyle-
mekten ibarettir ve zannederim 
ki, bu noktanın daha nafi  ve da-
ha faideli  olduğuna şüphe yok-
tur. 

ZÜLFÜ BEY (DİYAR-I BEKİR) 
-— Bendeniz, Nazır beyefendinin 
beyanatile Haydar beyefendinin 
beyanatı arasında bir fark  ve mü-
bayenet göremiyorum. Çünkü 
maddede, asker ve fukara  aile-
lerinin tarlalarında, deniliyor. 
Bugün her fert  askerdir. Köylü-
lerin hepsi müctemian onların 
çiftini  sürseler daha isabet eder-
ler. Onun için bu maddenin En-
cümene gitmesine hiç lüzum yok-
tur. Yalnız herkes kendi zer'iyya-
tmı ikmalden sonra müctemian 
başka yerde zer'iyyat ederlerse 
daha muvafık  olur. Bunun için 
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bir takrir takdim ediyorum ve 
bunu teklif  eyliyorum. 

VEHBİ BEY (KARESİ) — 
Efendim,  bendeniz de Zülfü  beyin 
teklifine  iştirakle beraber an ce-
maatin zer'iyyatm imkânı ola-
mayacağı fikrindeyim.  Çünkü, 
malûm-ı âlileridir ki zer'iyyatta 
bir tarlanın tavı gelir, diğerinin 
gelmez. Binaenaleyh kırk çifti 
bir tarafa  sevk. edip de diğer ta-
rafta  nadas ve tohumu hazırlan-
mış olan bir adamı zer'jyyattan 
mahrum bırakmak doğru değil-
dir. Bir de köylerde ekseriyetle 
vaki olduğu veçhile, kırk çiftli 
bir köyde veba-i bakarî dolayı-
sıyla bu kırk çift  onbeş çifte  ini-
yor. Bu hayvanları ölen adamlar, 
"bizim tarlalarımız diğer köylü-
ler tarafından  zer edilecektir" di-
ye kat'iyyen hayvan almıyorlar. 
Bu vaki olduğundan arz ediyo-
rum. Bu maddeye konulan "an 
cemaatin muhtac-ı muavenet gö-
rülecek asker ve fukara  aileleri-
ni tarlalarında çalışmağa" kaydı 
pek muvafıktır.  Bu madde, zen-
gin adamların da hayvan alma-
ğa iktidarları olduğu halde al-
mamalarını men eder. 

MEHMET SADIK BEY (ER-
TUĞRUL) — Efendim  bu Kanun, 
muvakkat kararla neşrolunduğu 
vakit bendeniz memlekette idim. 
Zannedersem Hüdavendigâr vi-
layetinde bu Kanunu ilk tatbika 
başlayan bizim kazadır. Biz, bu-
nun tatbikatını bizzat tecrübe et-
tik ve iyi bir netice de verdi. Fa-
kat burada "an cemaatin" kay-

dı şimdi burada olduğu gibi, 
dûr-ı dıraz müzakere neticesinde 
ancak tatbik olunabildi. Alelıtlak 
bunu, an cemaatin tatbik etme-
ğe esasen imkân hasıl olmadı. 
Bunun için bu maddeyi Encüme-
nin tadili gibi, kabul etmek daha 
muvafık  olur. Çünkü ameliyat 
bunu gösterdi. Ziraat zamanı gel-
diği vakit bir köyde kaç kişi var-
sa onların nadasları hazır olur 
ve onları ziraat memuru istediği 
gibi bir tarafa  sevk edemiyor. 
"An cemaatin" kaydından en zi-
yade istifade  evvel emirde asker 
ailelerinin tarlalarını ektirmek 
oluyor ve o da pek güzel yapıl-
dı. Binaenaleyh, Encümenin tadi-
latı veçhile kabul edilmesi daha 
muvafıktır. 

SEYYİD HAŞİM BEY (BUR-
DUR) — Hükümetin teklif  ettiği 
kanunda bir esas mevcuttur ki, 
onun zannederim, bidayet-i emir-
de nazar-ı itibare almak zarure-
ti vardır. Malûm-ı âliniz olduğu 
veçhile seferberlik  köylerde, ka-
sabalarda umur-ı ziraatle iştigal 
etmesi muhtemel olan kimseleri 
azalttı. Kezalik seferberlik  köy-
lerde ve kasabalarda mevcut olan 
hayvanatın miktarını tenkis etti. 
Bu suretle memleketin, bilhassa 
seferberlik  esnasında, muhtaç ol-
duğu mahsulatı vücude getirecek 
olan kuvvetler azalmış oldu. Bu 
kuvvetleri azalmış olan ve elde 
kalmış bulunan şu kadar miktar 
kuvveti muntazam bir tarzda ida-
re etmek ve memleketin muhtaç 
olduğu mahsulatı istihsal etmek 
üzere çalıştırmak usulünü Hüku-
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met şu Kanunla vaz ediyor. Hü-
kümetin bu Kanunla istiksa et-
tiği gaye, fukara  ailelerile aske-
re gitmiş olan kimselerin tarla-
larını sürdürmek değil, belki 
memlekette bilumum ahalinin ve 
askerin muhtaç olduğu mahsula-
tı elde etmeğe ve umur-ı ziraatte 
husulü melhuz olan tedenniyi 
izale eylemeğe çalışmaktan iba-
rettir. Hükümet bunu izale et-
mek için bir muntazam usul te-
sis etmek istiyor. Bu muntazam 
usulü de, vucude getireceği Ni-
zamname dahilinde temin edebi-
lecektir. Hükümet o Nizamname-
de, aldığı salâhiyete istinaden, 
bir takım teşkilat vucude getire-
cek, köylerde ve kasabalarda el-
yevm baki kalmış olan kuvvetleri 
muntazam bir takım cephelere 
tevzi etmek suretile mahsulatı 
tezyide sa'y edecektir. Bunun ne-
ticesinde bittabi emr-i iaşede 
memleketin her tarafından  gö-
rülmekte olan müşkilat bir dere-
ceye kadar ref  edilmiş olacak ve 
Ordunun emr-i iaşesi de, her za-
man arzu edildiği veçhile, bir 
dereceye kadar temin edilmeğe 
çalışılacaktır. Binaenaleyh mad-
denin ruhu bu merkezde olduğu 
cihetle, maddenin takyid edilerek 
kabulü doğru olmaz; o maksadı 
ihlal etmiş ve Mükellefiyet-i  Zi-
raiyye Kanunu vaz edildiği za-
man hangi gaye takip edilmiş ol-
duğunu anlamadığımızı ifade  et-
miş oluruz. Hükümetin teklifin-
de mevcut olan nokta-i nazara 
göre maddenin kabulü takarrür 

etsin. Heyet-i Âliyyenizden bunu 
rica ederim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ 
(KÜTAHYA) — Bu Kanunu mü-
zakere ettiğimiz vakit, nazariyat 
sahasında değil, herhalde ameli-
yat sahasında olduğumuzu, yani 
ne suretle icra-yı ameliyat edile-
bileceğini göz önüne, getirerek o 
suretle müzakere edilmek iktiza 
eder. Bir kerre, an cemaatin kır-
kar çift  ile on dönümlük bir tar-
lada çift  sürmek ne demek ol-
duğunu Heyet-i Âliyyeniz takdir 
eder. Yani kırk çifti  bir tarlaya 
sevk ettiğiniz zaman, acaba o tar-
lada ekin namına bir şey olur 
mu, yoksa bütün hayvanat tarla-
yı çiğner geçer mi? Sonra me-
selâ bugün çiftçilikte  "tavı gel-
miş" derler ki, çiftçiler  arasında 
tarlanın tavı gelmiş, ekilme tavı 
gelmiş demektir. Bugün her ta-
rafta  tavı gelmiş bir köyde bu-
lunan kırk çiftçiyi  bir tarafa  bir 
semte sevk ederseniz diğer semt 
tamamile mahrum kalır. Ertesi 
gün yağmur yağar, don olur ve-
yahut başka türlü afat-ı  sema-
viyye olur, aynı tava gelmiş olan 
yerler ekilmiş olmaz. Binaena-
leyh, bu babda en ziyade gözü 
görmüş, ameliyatında bilfiil  bu-
lunmuş olan Ertuğrul meb'usu 
Sadık bey tarafından  vaki olan 
teklif  —ki Encümenin tadilatı 
dairesindedir— mucibince mad-
de kabul edilmelidir. Bu Karar-ı 
Muvakkatin, bugün Meclisimizde 
müzakere edilirken, tatbikatında 
ne gibi netayic ve ne gibi semere 
hasıl olduğu rüfeka-yı  kiram ta-
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rafından  beyan edilmiştir ki, bu-
gün bu Meclis, rey verdiği za-
man, her halde nazariyattan zi-
yade ameliyat ile uğraşmış olan-
ların mütalâatmı ve teklifatını 
nazar ı dikkate alır, zannederim. 
(Müzakere kâfi,  sadaları) 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Sİ-
NOP) — Müsaade ederseniz bir 
şey söyleyeceğim. Bendeniz, eğer 
Kanunun maddesi "köy ve kasa-
ba çiftçileri  çift  hayvanatı ile 
beraber an cemaatin çalışmağa 
mecburdurlar-" şeklinde olsa idi, 
bu itirazatı varid görürdüm. Şim-
di Kanunun şu elastikiyeti gerek 
Encümenin ve gerek tatbikat iti-
barile, rüfekanın  ifadatma  mu-
halif  değildir. Bu Kanunu tatbik 
etmişler, mahzurunu görmemiş-

^ 1er. Kanun, gayet müsaittir. Mad-
dede salâhiyettardır deniliyor. 
Bir memlekette veyahut bir köy-
de oradaki ziraat memuru veya-
hut hükümet memuru, bütün köy 
ahalisinin hayvanatım bir yerde' 
çalıştırmasının muvafık  [olduğu-
na! karar verirse, Kanun muva-
fıktır,  o suretle çalıştırır. Eğer bir 
memleketin ahalisinin ayrı ayrı, 
münferiden  çalışmalarında me-
nafi  olduğunu, memleketin ve zi-
raatin haline vakıf  olanlar beyan 
eder ve o suretle hangi gün mün-
feriden  ve hangi gün müctemian 
çalışmaları muvafık  görülürse o 
suretle yapılır. Kanun buna ma-
ni değildir. Binaenaleyh, Hükü-
metin teklifi  daha muvafıktır.  Ni-
tekim, tetkik ettik ve muvafık 
gördük, deniliyor. 

REİS — Zat-ı alileri söylerken 
müzakerenin kifayeti  talep olu-
nuyordu. Müzakerenin devamı 
lehinde söyleyecek var mı, efen-
dim? Müzakereyi kâfi  görenler 
lütfen  el kaldırsın. Müzakere kâ-
fi  görüldü, efendim. 

Ziraat Encümenin teklifi  faz-
layı tazammun ettiği için evvelâ 
onu rey'e koyacağım. 

Ziraat Encümenin teklifini 
okuyorum : 

MADDE 3 — Mükellefiyyet-i 
ziraiyyenin gemini için köy ve 
kasaba çiftçilerini  çift  hayvana-
tı ile beraber an cemaatin muh-
tac-ı muavenet görülecek asker 
ve fukara  aileleri tarlalarında 
çalışmağa mecbur etmeğe Ziraat 
Nezareti salâhiyettardır. 

Maddeyi bu suretle kabul 
edenler lütfen  el kaldırsın. Kabul 
olundu. 

Şimdi Hükümetin teklifine  ait 
Zülfü  beyin bir takriri vardır. 
Hükümetin teklifine  bir ilaveye 
dairdir. Zülfü  beyefendi  bu ta-
dilnamenin Encümenin teklifine 
ilave suretile, okunmasını kabul 
ediyor musunuz? 

ZÜLFÜ BEY (DİYAR-I BEKİR) 
— Evet efendim,  Encümenin tek-
lifine  ilave suretile okunsun. 

REİS — Okuyunuz efendim. 

"Üçüncü maddeye : Köy ve ka-
saba çiftçileri  [kendi zer'iyyatmı 
ikmalden sonral fıkrasının  ila-
vesini teklif  eylerim." 
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Diyar-ı Bekir Mebusu 
Zülfü 

Diyar-ı Bekir .Mebusu 
Feyzi 

REİS — Maddede "an cemaa-
tin" fıkrasından  sonra "kendi 
zer'iyyatmı ikmalden sonra" 
cümlesinin ilavesini istiyorlar. 

MEHMET SADIK BEY (ER-
TUĞRUL) — Bir nokta-i nazar-
dan, kendi işini bitirmeyen bir 
adamı başkasının işinde çalıştır- -
mak caiz olmaz. Fakat buradaki 
maksat fukara  ve asker, aileleri-
nin ekinini ektirmektir. Eğer bu 
kaydı buraya koyarsak onların 
ekinlerini ektirecek kimse bula-
mayız. 

REİS — Müzakere o kadar 
tafsilatile  oldu ki müzakereyi kâ-
fi  gördünüz. Şimdi Encümenin 
kabul edilen bu teklifine  arkada-
şımız, takrirlerinde okunan cüm-
lenin ilavesini istediler ve esbab-ı 
mucibesini de söylediler. Binae-
naleyh takriri nazar-ı itibare a-
lanlar lütfen  el kaldırsın. Nazar-ı 
itibare alındı, efendim. 

Şimdi maddeyi bu cümlenin 
ilavesile rey'e koyuyorum. Kabul 
edenler lütfen  el kaldırsın. 

Madde bu suretle kabul olun-
du. 

Maddenin  kabul  edilen  şekli  : 

MADDE 3 — Mükellefiyet-i 
ziraiyyenin temini için köy ve ka-
saba çiftçilerini  kendi zer'iyyatı-
nı ikmâlden sonra çift  hayvanatı 
ile beraber an cemaatin muhtac-ı 

muavenet görülecek asker ve fu-
kara aileleri tarlalarında çalışma-
ğa mecbur etmeğe Ziraat Nezare-
ti salâhiyettardır. 

REİS — Dördüncü maddeyi 
okuyunuz. 

Hükümetin  Teklifi 

MADDE 4 — İşbu Kanun ile 
onun tatbikatını mübeyyin Ni-
zamname ahkâmına mugayir ha-
rekette bulunanlar sulh mahke-
meleri tarafından  yirmi kuruştan 
beşyüz kuruşa kadar ceza-yı nak-
dî ile ve tekerrürü halinde bir 
haftadan  üç aya kadar hapis ile 
mahkûm edilirler. İşbu Kanun ile 
Nizamnamesine mugayir ef'al  vu-
kuunda ziraat memurlarının cu-
tacakları zabıt varakaları aksi 
münderecatı sabit oluncaya ka-
dar ma'mul-ün bih olan vesaik-i 
kanuniyyedendir. 

Dahiliye  Encümeninin  Teklifi 

MADDE 4 — İşbu Kanun ah-
kâmına mugayir harekette bulu-
nanlardan sulh mahkemeleri ve 
sulh mahkemeleri bulunmayan 
yerlerde o vazifeyi  gören bidayet 
mahkemeleri tarafından  yirmi 
beş kuruştan beş yüz kuruşa ka-
dar ceza-yı nakdî ile' tekerrürü 
halinde bir haftadan  üç aya ka-
dar hapis ile mücazat olunurlar 
İşbu Kanun ahkâmına mugayiı 
ahval vukuunda ziraat memurla-
rının tutacakları zabıt varakaları 
aksi münderecatı sabit oluncaya 
kadar ma'mul-ün bih olan ve-
saik-i kanuniyyedendir. 
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Orman,  Maadin  ve 
Ziraat  Encümeninin  Teklifi 

MADDE 4 — İşbu Kanun ah-
kâmına mugayir harekette bulu-
nanlardan sulh mahkemeleri ve 
sulh mahkemeleri bulunmayan 
yerlerde o vazifeyi  gören bidayet 
mahkemeleri tarafından  yirmi-
beş kuruştan yüz kuruşa kadar 
ceza-yı nakdî ile ve tekerrürü ha-
linde yirmi dört saatten bir haf-
taya kadar hapis ile mücazat olu-
nurlar. İşbu Kanun ahkâmına 
mugayir ef'al  vukuunda ziraat 
memurlarının tutacakları zabıt 
varakaları aksi münderecatı sa-
bit oluncaya kadar ma'mul-ün 
bih olan vesaik-i kanuniyyeden-
dir. 

Adliye  Encümeninin 
Teklif  Ettiği  Metin 

MADDE 4 — İşbu Kanun ah-
kâmına mugayir harekette bulu-
nanlardan sulh mahkemeleri ve 
sulh mahkemeleri bulunmayan 
yerlerde o vazifeyi  gören bidayet 
mahkemeleri tarafından  yirmi-
beş kuruştan yüz kuruşa kadar 
ceza-yı nakdî ile ve tekerrürü ha-
linde üç günden bir aya kadar ha-
pis ile mücazat olunurlar. İşbu 
Kanun ahkâmına mugayir ef'al 
vukuunda ziraat memurlarının 
tutacakları zabıt varakaları aksi 
münderecatı sabit oluncaya ka-
dar ma'mulün bih olan vesaik-i 
kanuniyyedend ir. 

REİS •— Efendim,  manzur-ı 
âlileri olduğu veçhile hükümet 
dahiliyye ve ziraat ve adliye en-

cümenleri ayrı ayrı dereceler arz 
ediyorlar. Binaenaleyh heyet-i 
celilelerine bunları ayrı ayrı so-
racağım. Maddenin esası hakkın-
da başka mütalâa yoksa bu dere1-
celeri ayrı ayrı tesbit edeceğim. 
Hangisini kabul buyurursanız o-
nu Kanuna dere ederiz. Madde 
hakkında bir mütalâa var mı, 
efendim?  Kimse söz istemedi. 
Şimdi manzur-ı âlileri olduğu 
üzere Hükümet teklif  ettiği mad-
dede, yirmi kuruştan beşyüz ku-
ruşa kadar ceza-yı ııakdî talep 
ediyor. Ziraat Encümeni bunun 
mebdeini muhafaza  ile münteha-
smı yüz kuruşa tenzil ediyor. Beş 
yüz kuruş daha ziyade olduğu 
için evvelâ bunu rey'e koyaca-
ğım. 

HAYDAR BEY (KONYA) — 
Efendim,  ahval-i fevkal'ade  bizi 
bu Kanunu kabul etmek ıztıra-
rmda bırakıyor. Aynı zamanda 
bununla ahaliye bir yük tahmil 
ediyoruz. Bu yükü, esbab-ı mü-
teaddideden dolayı, kaldırama-
yanlar oluyor. Bundan dolayı, 
bunların ağır bir ceza ile ceza-
landırılmasını, her zaman kendi-
sine yük tahmil edilen zürra-ı 
ahaliye, çok gördük. Onun için 
Encümen, cezanın hafif  olmasını 
daha münasip gördü. Bu zürra-ı 
ahaliye ifrat-ı  merhamet ve mu-
İhabbetten ileri gelmiştir. Onun 
için, zannederim ki, heyet-i umu-
miyye de bu fikrimize  iştirak 
eder. 

REİS — Efendim,  Encümen 
nokta-i nazarlarını beyan buyur-
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dular. Şimdi ceza yirmibeş ku-
ruştan başlıyor. Cezanın münte-
hası Hükümete nazaran beş yüz 
kuruş, Encümene göre yüz ku-
ruştur. Müntehayı beş yüz kuruş 
olmak üzere kabul buyuranlar, 
lütfen  el kaldırsın. 

Münteha yüz kuruş olarak 
kabul edenler, lütfen  el kaldır-
sın. 

Münteha yüz kuruş olmak 
üzere kabul edildi, efendim. 

Sonra mükerrirler hakkında 
da, manzur-ı âlileri olduğu üzere, 
Adliye Encümeni üç günden bir 
aya kadar, Ziraat Encümeni de 
yirmi dört saatten bir haftaya 
kadar hepsi kabul ediyor. Hükü-
metin teklifi  bir haftadan  üç aya 
kadar olduğu ve binaenaleyh da-
ha çok bulunduğu cihetle, mü-
saade buyurursanız, evvelâ Hü-
kümetin teklifini  rey'e vaz ediyo-
rum. Mükerrirler hakkında bir 
haftadan,  üç aya kadar hapsi ka-
bul edenler, lütfen  el kaldırsın. 
Kabul edilmedi, efendim. 

Adliye Encümeninin teklifi 
—ki üç günden bir aya kadar 
hapsi mültelzimdir— kabul eden-
ler, lütfen  el kaldırsın. Kabul 
fedilmedi. 

Ziraat Encümeninin teklifi 
veçhile mükerrir cezasının yirmi 
dört saatten bir haftaya  kadar 
hapis olmasını kabul edenler, lüt-
fen  el kaldırsın. Kabul edildi, 
efendim. 

Bu suretle tashih edildikten 
sonra maddenin heyet-i umumiy-

yesini rey'e koyuyorum. Kabul 
edenler, lütfen  el kaldırsın Mad-
de dahi kabul edildi, efendim. 

Maddenin  kabul  olunan  şekli 

MADDE 4 — İşbu Kanun ah-
kâmına mugayir harekette bulu-
nanlardan sulh mahkemeleri ve 
sulh mahkemeleri bulunmayan 
yerlerde o vazifeyi  gören bidayet 
mahkemeleri tarafından  yirmi-
beş kuruştan yüz kuruşa kadar 
ceza-yı nakdi ile ve tekerrürü ha-
linde yirmi dört saatten bir haf-
taya kadar hapis ile mücazat olu-
nurlar. İşbu Kanun ahkâmına 
mugayir ef'al  vukuunda ziraat 
memurlarının tutacakları zabıt 
varakaları aksi münderecatı sa-
bit oluncaya kadar ma'mul-ün 
bih olan vesaik-i kanuniyyeden-
dir. 

REİS — Beşinci maddeyi oku-
yunuz. 

MADDE 5 — İşbu Kanunun 
temin-i icrası için Ziraat ve Tica-
ret Nezareti bütçesine fevkalade 
olarak yüzelli bin lira ilave olun-
muştur. Meblağ-ı mezkûrden 1332 
senesinde sarf  olunamayan mik-
tarı 1333 senesine devren sarf 
olunabilecektir. 

REİS — Madde hakkında bir 
mütalâa var mı, efendim? 

RAİF EFENDİ (ERZURUM) — 
Reis beyefendi,  bu nereye sarfo-
lunacaktır? Bunu izah buyursun-
lar. Bu memur masrafı  mıdır? Ne-
dir? 
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REİS — Maddede işbu kanu-
nun temin-i icrası için, deniliyor. 

RAİF EFENDİ (ERZURUM) — 
Bu hayvanat almak, tohum ver-
mek, vesaire gibi masraf  mıdır?.. 
Bu, demin arkadaşlardan birinin 
buyurduğu gibi, tohum ektirmek 
veya yiyecek, içecek gibi şeyler 
için mi olacak? 

TİCARET VE ZİRAAT NAZIRI 
MUSTAFA ŞEREF BEY (KAYSE-
Rİ) — Efendim,  bu Kanun tabia-
tile yeni bir hizmet ihdas edi-
yor. Binaenaleyh, bu hizmeti tem-
şiyyet edebilmek için, bir teşki-
lat lâzımdır ve bu o teşkilata sarf 
edilecek paradır. Âlat ve edevat-ı 
ziraiyye ve tohumluk tahsisatı 
başkadır. 

REİS — Madde hakkında baş-
ka mütalâa var mı, efendim? 
Maddeyi rey'e koyuyorum, kabul 
buyuranlar, lütfen  el kaldırsın. 
Kabul olundu. 

MADDE 6 — İşbu Kanunun 

tatbikatı bir Nizamname ile ta-
yin olunacaktır. 

REİS — Hükümetin teklif  et-
tiği üçüncü maddede mevcut ol-
duğu için, Dahiliye Encümeni bu-
nu bir madde-i mahsusa olarak 
yapmıştır. Maddeyi kabul buyu-
ranlar, lütfen  el kaldırsın. Kabul 
olundu. 

MADDE 7 — İşbu Kanun ta-
rih-i neşrinden itibaren sulhun 
akdinden bir sene sonraya kadar 
mer'iyül icradır. 

REİS — Madde hakkında bir 
mütalâa var mı? Kabul buyuran-
lar, lütfen  el kaldırsın. Kabul 
olundu. 

MADDE 8 — İşbu Kanunun 
icrasına Dahiliye, Maliye ve Ad-
liye ve Ticaret ve Ziraat Nazır-
ları memurdur. (20 Zilkade 1334/ 
5 Eylül 1332) 

REİS — Kanunun heyet-i umu-
miyyesini rey'e koyuyorum. Ka-
bul buyuranlar, lütfen,  el kaldır-
sın. Kabul olundu. 

(b)  Mükellefiyet-i  Ziraiyye  Kanurı-ı  Muvakkatinin  Bittadil  İade 
Edildiğine  Dair  Â'yan  Riyaseti  Tezkiresi8 

3. Devre-i  İçtima  — 3. İçtima 

61. İn'ikad  (28  Mart  133)  [Çarşamba  1 

REİS — Efendim,  mükelle- ufak  ta'dilat yapılmış. Tezkireyi 
fiyyet-i  ziraiyye hakkında Mec- lütfen  okuyoruz, efendim, 
lis-i Âlinizden bir Kanun çıkmış 
A'yan'a sevkedilmişti. Heyet-i Meclis-i Meb'usan Riyaset-i 
A'yanca üç maddesinde bazı Celilesine, 

8 Meclis-i Meb'usan Zabıt Ceridesi, 3. Devre-i içtima, 3. içtima, 61 in'ikad (28 Mart 
1333), B. 1006-1007. 
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Mükellefiyyet-i  ziraiyye hak-
kında Hükümetçe 5 Eylül 1332 ta-
rihinde tanzim ve muvakkaten 
mevki-i tatbike vaz olunup Mec-
İiş-i Meb'usanca tadilen bil-ka-
bul 13 Şubat 1332 tarihli ve 619 
numaralı tezkire-i âliyye-i riya-
setpenahile irsal buyurulan lâyi-
ha-i kanuniyye Meclis-i A'yan 
Nafıa  ve Maliye Encümenlerinde 
tetkik olunduktan sonra heyet-i 
umumiyye-i A'yanda ledel müza-
kare ikinci ve dördüncü ve ye-
dinci maddeleri tadilen ve me-
vadd-ı sairesi aynen kabul edil-
miş olmağla lâyiha-i mezkûrenin 
tadilat-ı vakıa dairesinde tertip 
edilen suret-i musaddakası ol 
babdaki Encümen mazbatalarile 
birlikte leffen  takdim kılındı. Ol 
babda emr-ü ferman  hazret-i 
men leh-ul emrindir. 

3 Cumadel Ahire 1335/26 Mart 
1333 

Kâtib-i Umumi 
İsmail Müştak 

Meclis-i A'yan Reisi 
Rıf'at 

REİS — Efendim,  müsaade 
buyurursanız kelimeye dair bazı 
tadilat var, arz edeyim. İkinci 
maddede "çiftçiliği  san'at-ı mu-
tade ittihaz etmemiş ve hidemat-ı 
askeriyye haricinde kalmış olan-
ları bulundukları mahalde en zi-
yade ekilen mahsulattan zer'iy-
yatta bulunmak üzere mükellef  i-
yet-i ziraiyyeye tabi tutmağa Hü-
kümet mezundur" demişiz. "Hü-
kümet mezundur" yerine Heyet-i 

A'yan, "Heyet-i Vükelâ mezun-
dur" diye tashih ediyor. İkinci 
maddede başka bir tadil yok. Bi-
naenaleyh bu "Hükümet kelime-
si yerine Ayanın teklif  ettiği veç-
hile "Heyet-i Vükelâ" kelimesinin 
ikamesini kabul edenler, lütfen, 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddede de "işbu 
Kanun ahkâmına mugayir hare-
kette bulunanlar sulh mahkeme-
leri ve sulh mahkemeleri bulun-
mayan yerlerde o vazifeyi  gören 
bidayet mahkemeleri tarafından 
yirmibeş kuruştan yüz kuruşa 
kadar ceza-yı nakdî ile ve teker-
rürü halinde yirmi dört saatten 
bir haftaya  kadar hapis ile mü-
cazat olunurlar" demişiz. Heyet-i 
A'yan, "işbu Kanun ahkâmına 
mugayir harekette bulunan zü-
kûr ve eşhas-ı maneviyye sulh 
mahkemelerinde ve sulh mahke-
mesi olmayan yerlerde... ilh" de-
miş, yani cezadan inası istisna 
etmiş. (Muvafık  sadaları) Mad-
denin bu suretle tadiline muvafa-
kat edenler... 

HAMİT BEY (HALEP) — Eş-
has-ı maneviyye deniliyor efen-
dim. Fakat orada tazminattan 
veyahut bir ceza-yı nakdîden 
başka bir de mücazat-ı cismaniy-
ye olsa gerektir. 

REİS — Artık onun direktörü 
mes'uldür. 

HAMİT BEY (HALEP) — Bir 
şahs-ı manevi mücazat-ı cisma-
niyyeye maruz olmaz, olsa olsa 
mücazat-ı nakdiyye veya tazmi-
nata maruz olabilir. 
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REİS — Hapis meselesi teker-
rüre atfedilmiştir. 

HAMİT BEY — (HALEP) Ben-
deniz bunu kavaid-i esasiyye ve 
cezaiyyeye muvafık  görmüyorum. 

REİS — Bu maddeyi A'yan'm 
tadili veçhile kabul edenler lüt-
fen  el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Sonra yine bu maddede "işbu 
Kanun ahkâmına mugayir ef'al 
vukuunda zer'iyyat memurları-
mn tutacakları zabıt varakaları 
aksi münderecatı..." denilmiş. 
Heyet-i A'yan, "zabıt varakaları 
mahallî heyet-i ihtiyariyyesi ta-
rafından  ba'd-et tasdik, aksi 

münderecatı sabit oluncaya ka-
dar" diye "mahalli heyet-i ihtiya-
riyyesi tarafından  ba'd-et tasdik" 
cümlesini ilave ediyor. Muvafık 
görenler lütfen  el kaldırsın. Mu-
vafık  görülmüştür. 

Yeniden madde "işbu Kanun 
tarihi neşrinden itibaren sulhun 
akdinden bir sene sonraya kadar 
mer'i yül icradır" denilmişti. On-
lar, işbu Kanun tarih-i neşrinden 
itibaren sulhun akdine kadar 
mer'i yül icradır" demişler. (Pe-
kâlâ sadaları) Bu sureti© kabul 
edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Kanunu A'yan'a gönderiyoruz. 

B. Meclis-i  A'yan  Görüşmeleri9 

İkinci  Celse 

(Reis  Rıf'at  beyefendinin  taht-ı  riyasetinde) 

REİS — Ekseriyet var. 

(Mükellefiyyet-i  ziraiyye hak-
kında mazbata-i Nafia  ile Maliye 
Encümeninin mazbatası okunur.) 

REİS — Efendim,  burada Ri-
yasete teveccüh eden bir vazife 
var. Meclis-i Meb'usan bu Kanu-
nu müstaceliyetle müzakere ey-
lemiş. Bizde de müstacilen mü-
zakeresini kabul ediyor musu-
nuz? (Hay hay sadaları) 

Müstacilen müzakeresini ka-
bul edenler lütfen  ellerini kaldır-
sınlar. (Eller kalkar) Kabul olun-

du. Heyet-i Umumiyyesi hakkın-
da bir mütalâa var mı efendim? 

AHMET RIZA BEY — Var 
efendim.  Mükellefiyet-i  Ziraiy-
ye Kanununu bir angarya, bir 
cerime zannediyorum. Angarya 
ve cerime de Kanun-ı Esasinin 24 
üncü maddesine muhaliftir.  Va-
kıa, Kanun-ı Esasinin yine o 
maddesinde "muharebe esnasın-
da usulen tayin olunacak tekâlif 
ve ahval bundan müstesnadır" 
deniyor. Halbuki bu Kanun yal-
nız harp zamanına mahsus de-
ğil, harpten sonra da tatbik edi-

9 Meclis-i Ayan Zabıt Ceridesi, 3. Devre-i İçtima 3. Sene 4. İctima-i Umumi (24 
Mart 1333), s. 653-667. 
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lecektir. Eğer harp zamanına 
mahsus olsa bazı maddeler bü-
yük bir tadilat ile kabul olunabi-
lirdi. Lakin harpten sonra tatbik 
edilecek bir kanun Kanun-ı Esa-
siye muhalif  olduğu cihetle, Mec-
lis-i A'yan zannederim ki kabul 
edemez. Bu Kanunun altıncı 
maddesinde "işbu Kanunun tat-
bikatı bir nizamname ile tayin 
olunacaktır" deniyor. 

Bu Nizamnameyi okudum. 
Dokuzuncu maddesinde Hükü-
met köylüleri ve zürraı ne gibi 
muameleye lâyık görüyor, bakı-
nız : 

MADDE 9 — Ziraat memur-
ları mükellefiyet-i  ziraiyyeyi ceb-
ren yaptırmağa salâhiyettardır-
lar ve bu hususun temini için 
nahiye müdürlerinden jandar-
ma talep edecekler ve nahiye mü-
dürleri hemen miktar-ı kâfi  jan-
darma verecektir. 

Vaktile Rusya'da serfler  biz-
de esirler vardı. Fakat bu esirler, 
bazı ecnebi müelliflerin  zannet-
tikleri gibi, boyunlarında halka, 
işkence [içinde! yaşamazlardı. 
Bunlara evlat muamelesi edili-
yordu. İslamiyet böyle emrediyor-
du. Halbuki bugün Hükümetin 
hür ve müstakil denilen zürra 
hakkında reva gördüğü muamele 
vaktile esirlere edilen muamele-
den daha ağırdır. Hükümet Kapi-
tülasyonları lağvetti. Osmanlı 
Devletinin istiklalini ilan etti. 
Devlet diğer büyük devletler 
gibi hür ve müstakil oldu den-
di. Malûm-ı âliniz Meşrutiyet 

idarede Devlet hakimiyet-i mil-
liyye demektir. Eğer hür, müsta-
kil olan bir şey varsa, o da mil-
lete ait olmak lâzım gelir. Şimdi 
insaf  buyurunuz. Bu Kanuna ta-
bi tutulan koca millete hür ve 
müstakil demek doğru olur mu? 
Memleketimizde, gerek askerlik 
ve gerek birçok rüsum ve tekâlif 
yüzünden mutazarrır olan, ezilen 
bir sınıf-ı  halk varsa, o da bütün 
esnafın  en kıymetlisi olan çiftçi-
lerdir. Halbuki ilan-ı Meşrutiyet'-
ten beri Hükümetimizin en ziya-
de himaye edeceği ve terakkisi-
ne, refah  ve saadetine en ziyade 
çalışacağından bahsettiği bir sı-
nıf  varsa o da çiftçilerdir.  Lâkin, 
nasılsa, Hükümetin ef'alile  akva-
li arasında bir ahenk ve intizam 
görülemediğinden netice itibarile 
yine en ziyade mutazarrır olan 
çiftçilerdir.  Bu Kanun da tatbik 
edilecek olursa, bahusus naehil 
memurlar tarafından  tatbik olu-
nursa, çiftçiler  çiftçilikten  de ik-
rah ederek çiftini  çubuğunu sat-
mağa mecbur kalacaklardır. Bir 
takım hususi cemiyetlerin istedi-
ği, beklediği de budur. Zannede-
rim, Maliye Nazırı da geçen gün 
toprağın harpten sonra para ede-
ceğinden bahsediyordu. Hayfa  ki 
çiftçi  çiftini,  arazisini, toprağını 
terketmekle de kendisini bu ka-
nunun pençe-i istibdadından kur-
taramıyor. İkinci madde çiftçi  ol-
mayanların da mükellef  tutula-
caklarını natıktır. Yani bütün 
ahaliye fazla  bir yük daha tah-
mil ediyor. Denecek ki, Hükümet 
ne yapsın, iaşe meselesini nasıl 
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halletsin, sene-i atiyye zer'iyyatı-
nı nasıl temin etsin? Biz bu me-
sailin nasıl halledileceğini üç se-
nedenberi defaat  ile Hükümete 
arz eylemiştik. Fakat her nasılsa 
kulak asan olmadı. Yapılacak 
şeylerin başlıcası ahaliyi ticaret 
ve ziraatta serbest bırakmak ve 
hürriyet ve adalete riayet eyle-
mektir. Eğer ahali hür olarak ça-
lışacağından emin olur ve ektiği 
biçtiği mahsulün de elinde kala-
cağından mutmain bulunursa se-
ne-i atiyye için Hükümetin tah-
mininden, Kanunun tahmil etti-
ği miktardan daha fazla  ekeceği 
şüphesizdir. 

Çünkü, bir taraftan  açlık kor-
kusu var, diğer taraftan  mahsu-
lat pek ziyade para ediyor. Bu iki 
saik çiftçiyi,  gece gündüz çalıştır-
mağa kafidir.  Eğer bu gün çiftçi 
çalışmıyorsa fazla  ekmiyorsa es-
babı var. Evvelâ, evladı, akraba-
sı askere gitmiş; hayvanatı kal-
mamış; ekecek tohumu yok. Tar-
laya atacak gübre bulamıyor. Sa-
banı kırılacak olursa, demirci 
yok, tamir ettiremiyor. Bu esba-
ba binaen birrıza değil, bil mec-
buriye fazla  ekemiyor. Saniyen 
çiftçi  düşünüyor, korkuyor, fe-
dakârlık edip borç ile, hare ile 
hayvan alacak olursa, o hayva-
nın elinde bırakılacağını bilmi-
yor. Hatta o hayvanı ne ile bes-
leyebileceğini de bilmiyor, Daha 
fenası  büyük müşkilat ile ektiği, 
biçtiği mahsulatın da elinde ka-
lacağından emin bulunmuyor. 
Yanlış söyledim; emin değil, elin-
de kalmayacağını muhakak bili-

yor. Meclis-i Meb'usanda yeni bir 
kanun lâyihası okundu. Bize de 
gönderildi. Henüz buradan çık-
madı. O kanun mucibince zür-
raın elinde yalnız kendisine bir 
sene zarfında  yetişecek kadar za-
hire bırakılıyor; tekmil üst tara-
fı  almıyor. Bu halde malından, 
canından emin olmayan bir halk-
tan, vatan, hizmet bekleyemez. 
Heyet-i umumiyyesi hakkında be-
yanatım bunlardır. Maddelere 
ait mütalâatı maddelerin müza-
keresi sırasında arzederim. Üç 
teklifim  var, o üç teklifimi  riya-
set-i celile ne vakit münasip gö-
rür ise rey'e korlar. Teklifimin 
birincisinde Kanunun tamamen 
ve kâmilen reddini talep ediyo-
rum. İkincisinde Kanunun yalnız 
esas maddeleri —ki birinci ikinci 
maddeleridir— bunları tadilen 
muhafaza  ederek diğerlerinin 
tayymı ve maddenin nihayetine 
şu fıkranın  ilavesini teklif  ediyo-
rum. Fıkrayı okur: "Hasılat-ı 
gayrisafiyyenin  nısfı  mükellefi-
ne külfetleri  nisbetinde taksim 
edilecektir." Böyle olursa ahaliyi 
zorla çalıştırmaya ve para sarf 
etmeye lüzum kalmaz. Para sar-
fetmeye  lüzum yoktur. Ahali ça-
resini bulup hükümete lâzım ge-
len sene-i atiyye hasılatını fazla 
olarak hazırlar. Üçüncüsü Ka-
nundan yalnız tahsisata ait olan 
fıkranın  alınmasını, yani yüz elli 
bin lira ile bütçede gösterilen 930 
bin lira ki cem'an bir milyon sek-
sen bin lira ediyor, bu paranın ib-
kasile arâzisi münbit vilayattan 
birisinin mesela Konya vilayeti-
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nin intihab edilmesi ve bu tahsi-
sat ile o vilayetteki boş tarlala-
rın ücretli amele ve icap ederse 
amele taburları vasıtasiyle iş-
lettirilmesidir. Bu üç fikrimi  ne 
vakit münasip görür iseniz rey'e 
koyunuz. 

REİS — Başka bir mütalâa 
var mı efendim?  (Hayır sadaları) 
(Ticaret ve Ziraat Nazırına hita-
ben) Nazır beyefendi  hazretleri, 
bir şey söyleyecek misiniz? 

TİCARET VE ZİRAAT NAZIRI 
MUSTAFA ŞEREF BEY — Ahmet 
Rıza beyefendi  hazretleri mükel-
lefiyet-i  ziraiyyenin bir angarya 
olduğundan bahs buyurdular. 
Bendeniz, öyle zannediyorum ki, 
mükellefiyet-i  ziraiyyeyi angar-
ya namile tevsim edilebilmek 
için zürra kendi tarlasından ha-
riç bir yerde ve menfaati  kendi-
sine ait olmamak üzere çalıştı-
rılmış olmak lâzım gelir. Halbu-
ki bugün heyet-i celilenizde der-
dest-i tetkik bulunan Kanunun 
esası zürraı kendi arazisi dahi-
linde, kendi karyesi hududu için-
de kendi menfaati  için çalıştır-
mak esasına mübtenidir. 

AHMET RIZA BEY — Müsaa-
deleri ile sorabilir miyim? Men-
faat  buyurdular. Bu menfaat  ne-
dir? 

TİCARET VE ZİRAAT NAZIRI 
MUSTAFA ŞEREF BEY — Yani 
orada her zürram çalıştığı men-
faat  ahkâm-ı umumiyye-i kanu-
niyyemizin temin ettiği surette 
kendisine ait olacak menfaattir. 

Bunu bilahare misallerile arz ede-
ceğim. Bu Kanunu, ihtimal ki, 
alelade bir zamanda vaz etmek 
ca-yı münakaşa olabilir idi. Hal-
buki harp zamanının gösterdiği 
vukuat herhalde bunu isdar et-
mek vücubunu Hükümete tahmil 
etmiştir. Evvelce bil münasebe de 
arz ettiğim gibi 329 (1913) sene-
sinde memleketin zer'iyyat-ı umu-
miyyesi 68 milyon dönüm iken 
muharebenin ilk senelerinde 28, 
30 milyon raddelerine tenezzül 
etmiş, geçen sene 16 milyon dö-
nüm raddesinde kalmıştır. Bu-
nun bütün esbabı memleketimiz-
deki nüfusun  ekseriyetle zürra 
sınıfından  olması ve seferberlik 
ilanile bu nüfusun  kısm-ı külli-
sinin harp sahalarına gitmiş ol-
masından ileri gelir. Şayet bu 16 
milyon dönüm zer'iyyat gelecek 
sene için temadi edecek olur-
sa memleket dahilinde müda-
faa-i  milliyye nokta-i nazarından 
azim bir teşevvüş ve müzayaka 
vücud bulacaktır. Buna karşı Hü-
kümet şüphesiz lâkayd kalamaz-
dı. Her halde bir tedbir ittihaz et-
mek mecburiyetinde idi. Ve ted-
bir de herkes kendi aaire-i me-
saisinde azami semaratı iktitaf 
edecek surette çalışmak olacaktır 
ki, bu Kanunun birinci maddesi-
nin yazılmasına badi oldu. Arz. 
ettiğim gibi bunu angarya na-
mile tevsim edebilmek için bir 
kerre köylüyü bir başkasının 
menfaati  için çalıştırmak esası-
nı koymak icap eder idi. Halbuki 
Kanunda bu esas yoktur. Bir 
köyde kaç çiftçi  var ise ve kaç. 
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çift  hayvanatı mevcut ise bun-
lar azami surette ne miktar zer'-
iyyat yapabiliyorsa onlar tayin 
olunacak, onlar kendi tarlaların-
da bu miktar zer'iyyatı yapmak-
la meşgul olacaklardır. Memleke-
timizde derece-i mesai menatıka 
göre tehalüf  eder. Bazen bir kim-
se bir çift  ile kırk dönüm zer 
eder, aynı karyede devamlı ve 
faal  çiftçiler  vardır ki, onlar yine 
bir çift  ile altmış dönüm yer zer 
edebilirler. Bu suretle o mahal-
lin, o karyenin tahammülü çift 
başına altmış dönüm olduğu an-
laşılıyor. Demek ki, her çiftçiye 
bir çift  ile senede altmış dönüm 
zer'iyyat yapacaksın diye bir mec-
buriyet tahmil edilmiş olur ki, bu 
kendisinin kudretinin taallûk et-
meyeceği bir teklif  karşısında bu-
lunmuş olmayacaklar, demektir. 
Hususile bu zer'iyyatı kendi tar-
lasında yapacak, tabiatile men-
faati  de kendisine ait olacaktır. 
Birinci maddenin ibaresi umumi-
dir. Bazen bir karyede böyle isti-
car veya tasarruf  suretile arazi 
bulunabilir. Bunlar hakkında 
kendi arazilerinde ne suretle na-
das ekeceği ve ne suretle hare-
ket edeceği bu madde ile tayin 
olunuyor. Ondan sonra da bir kı-
sım zürra daha vardır ki, arazi-
si yoktur. Fakat kendisinin kolla-
rı ve çift  hayvanatı vardır. Onlar 
için de bu Kanunda bir mecbu-
riyet tahmil edilmiştir. Onlar da 
boş yere gezecek yerde mahallin 
derece-i tahammülüne göre üc-
ret almak şartile hayvanatı bu-
lunup da o hayvanatı sevkedecek 

kolları bulunmayan kimselerin 
tarlasında çalışmalarıdır. Şu ma-
ruzatım da ispat ediyor ki, bu 
Kanunda kimseyi kendi menfaa-
tinden hariç bir surette çalıştır-
mak keyfiyeti  mevcut değildir. 
Bundan başka Kanunu makrun-ı 
adalet gösterecek ve Kanun-ı 
Esasinin ahkâmına muvafık  ol-
duğunu isbat edecek diğer müta-
lâat da mevcuttur. 

Malum-ı âliniz her meslek sa-
hibi o mesleğin cemiyet-i beşe-
riyyeye ifa  ettiği hidematm ta-
mamen icrasını mensup olduğu 
cemiyete karşı deruhte etmiştir. 
Bundan da her mesleğin kendi 
haysiyeti o mesleğe mensup olan-
lar arasındaki inzibatı muhafaza 
etmek kavaidini tertip etmiş, hiç 
bir vakit bir cemiyet kendi için-
de meslek-i muayyeneden biri-
sine mensup olan kimselerin ten-
belliğini nazar-ı müsamaha ile 
görmemiştir. 

Herhalde bir mesleğe intisab 
edenler arasında mesleğine bi-
hakkın ikdam ve devam etme-
yenler o cemiyetçe bile tahkir 
edilmiştir. Bunların böyle mane-
vi bir cezası olduğu gibi maddi 
cezası da vardır ki kendi müşte-
rilerini kaybetmesidir. Memalik-i 
sairenin kâffesinde  bu yolda me-
salik erbabının kendi aralarında 
cemiyetleri vardır ve o mesleğin 
kadir ve şerefini  muhafaza  et-
mek için bir takım tesisat vucu-
de getirmişlerdir. Ona mugayir 
harekette bulunanları kendi ara-
larında tecziye ederler. Bilhassa 
zer'iyyat meselesi, içinde bulun-
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duğumuz ahval-i umumiyye mü-
nasebetile gayet mühimdir. Çün-
kü zer'iyyat icra edilmeyecek o-
lursa neticesi memleketin açlı-
ğıdır. Açlık ise herhalde harpte-
ki kuvve-i mukavimenin tenaku-
sunu VB netice itibarile müda-
faa-i  memleketin bihakkın ifa 
edilmemesini icap eder. Malum-ı 
âliniz olduğu veçhile mükellefi-
yet-i askeriyye vatanı müdafaa 
etmek için halka kanını dökmek 
derecesinde bir fedakârlık  tah-
mil etmiştir. Hatta böyle ahval-i 
harbiyye ile alâkadar olmayan 
hidematta da bu mükellefiyet  var-
dır. Meselâ, bir memleket ahali-
sinin muayyen bir derece-i maa-
rife  isal edilmesi için her mem-
leketin vazı'ı kanunları ebeveyni 
evladının talim ve terbiyesi hu-
susunda mükellef  tutmuşlardır. 
Bunların hepsi ferdin  menfaati-
nin cemiyetin menfaati  karşısın-
da feda  edileceğini gösterir. Bu-
gün arzettiğim gibi ziraat mese-
lesi gayet mühim surette mükel-
lefiyet-i  askeriyyenin de teminine 
badi olmaktadır. Eğer mükelle-
fiyet-i  askeriyye bir angarya te-
lakki edilecek olursa mükellefi-
yet-i ziraiyyeye de bir angarya 
demek belki kabil olur. Mükelle-
fiyet-i  askeriyye vatanın muha-
fazası  için efrada  kanını dökmek 
mecburiyetini tahmil ediyor. Mü-
kellefiyet-i  ziraiyye ise herkesin 
menfaatini  azami mesai sarf  et-
mek suretile temin etmektedir. 
Bu nokta-i nazardan Kanun-ı 
Esasi ahkâmı ile telif  etmeyen bir 
nokta yoktur. Diğer taraftan 

malum olduğu veçhile bizde 
ahkâm-ı arazi diğer memleket 
lerden farklı  bir şekildedir. Diğer 
memleketlerde arazinin yalnız 
mülk-i rakabesi vardır. Mülk-i 
rakabe ile mülkiyet yekdiğerin-
den tefrik  edilmemiştir. Halbuki 
bizde mülk arazi kasabalar da-
hilinde ve kasabaya civar olan 
mahallerde yarım dönüm, bir 
dönüm araziye şamildir. Diğer 
arazinin kâffesi  arazi-i emiriyye 
unvanı altındadır ve mülk-i ra-
kabesi devlete mülk-i yed'i de ef-
rada aittir. Bu mülk-i yed'i de ba-
zı fukaha  tarafından  icare-i ta-
vile ve bazı fukaha  tarafından 
ihale ve tefriz  olarak tevsim edil-
miştir. Mülk-i yed'in efrad  uhde-
sinde takarrür edebilmesi için in-
tifa'  şarttır. Devlet o mülk-i yed'i 
bazı şerait dahilinde ref  etmek 
salâhiyetindedir. Şu Kanunu o 
intifa  şartının tahakkuku için 
Devlet tarafından  vucude getiril-
miş bir tanzimat ve teşkilat ola-
rak kabul edebiliriz. Bendeniz bu 
noktayı ahkâm-ı umumiyyey-i ka-
nuniyyemize muvafık  ve onlarla 
kabil-i telif  görüyorum. Bu nok-
ta-i nazara göre mükellefiyet-i  zi-
raiyye hiç bir vakit bir angarya 
olarak telakki edilemez itikadın-
dayım. Nizamnamenin dokuzun-
cu maddesine gelince: Esas iti-
barile köylüleri kendi menfaat-
leri nokta-i nazarından çalıştır-
mak esası kabul edildikten sonra 
bu çalıştırmanın şeklini de tayin 
etmek icap ederdi. Kanunda Zi-
raat Nezareti her şahıs için bir 
miktar zer'iyyatta bulunmak üze-
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re teklifte  bulunmuş olsaydı bun-
dan tabiatile hiç bir faide  temin 
edilemezdi. O faideyi  temin etmek 
için onların murakabe ve teftiş 
altında bulundurulması icap eder-
di. O murakabe ve teftiş  hususa-
tmı temin etmek için Nizamna-
menin bazı mevaddma bazı ah-
kâm dere edilmiştir. Maamafih 
Nizamname daima vukuat ile 
tebdil edilebilecek bir mahiyet-
tedir. Biz zaten bu sene zarfında 
yaptığımız tecaribe nazaran bu 
Nizamnamenin şeklini daha zi-
yade değiştirmek ve daha ziyade 
kabil-i tatbik bir hale ifrağ  etmek 
istiyoruz. O vakit şayet Nizamna-
menin bu dokuzuncu maddesi 
pek şedid görülürse —maamafih 
şimdiye kadar bu hususta hiç bir 
şikayet görülmemiştir— tadil 
edebileceğimizi ayrıca arz ede-
rim. 

AHMET RIZA BEY — Reis 
beyefendi,  bendeniz ahval-i har-
biyyeyi nazar-ı itibare aldığımı 
söylemiştim. Nazır beyefendi  ah-
val-i harbiyyeyi nazar-ı dikkate 
alarak iaşe meselesinin hallolun-
ması lüzumundan bahsettiler. 
Bendeniz daha mukaddememde 
demiştim ki, eğer yalmz harp za-
manında tatbik edilecek olursa 
iyi. Fakat Kanunun bir madde-
sinde harpten bir sene sonra di-
yor. Bu Kanun-ı Esasiye muha-
liftir.  Bir köylüye ne menafi  üze-
rine olursa olsun, ne maksada 
mebni olursa olsun, onu angarya 
için kullanmak memnudur. Eğer 
harp için olsaydı bu kadar söze 
lüzum kalmazdı. Mukaddemede 

de arz ettiğim gibi Kanunun ta-
dilat ile kabul edilmesi mümkün 
olabilir. Menfaat  dediler, evet, bir 
fert  de menafi-i  umumiyyeden 
kendi hissesine düşecek kadar 
hissedar olabilir. Lâkin demin de 
arz ettim ki diğer bir Kanun da-
ha geliyor; o Kanun da-çiftçi  ne" 
eker ne biçerse hükümet ona vaz-ı 
yed edecek, onu alacaktır, diyor. 
Demek ki köylü ekecek şeyinden 
emin değil; demek ki köylü ekti-
ğinden doğrudan doğruya değil, 
dolayısile manevi bir menfaat 
görecek. Bu suretle köylünün 
doğrudan doğruya menfaati  te-
min edilmiyor. Bu her halde bir 
angaryadır. Dokuzuncu madde-
den bahsettim. Bu maddede ceb-
ren polis, jandarma marif  etile 
işlettireçektir deniliyor ki, bu Ka-
nun-ı Esasiyye, Meşrutiyete mu-
vafık  bir lisan değildir. Bizde ar-
tık bu gibi şeyleri işitmemek için 
Meşrutiyet ilan edilmiş idi. Kimse 
şikayet etmiyor deniliyor. Şikaye-
te cesaret edebilir mi etsin; jan-
darma gelmiş, zavallı adama tar-
la sürdürmüş; Hükümete gelirse 
daha ağır cezaya duçar olacak. 
Bugün memlekette bir merci-i şi-
kayet, bir hürriyet-i matbuat var 
mı ki, köylü gelsin şikayet etsin. 
Şikayet vukubulmadı demek doğ-
ru olabilir mi? Heyet-i umumiy-
yesi hakkında müzakere kâfi  gö-
rülürse bu itirazatı maddelerin 
müzakeresinde mevzuubahs ede-
rim. 

TOPÇU FERİKİ RIZA PAŞA — 
Bendeniz de bu madde hakkın-
da bir iki söz söylemek iste-
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rim. Nazır beyefendi  hazretleri 
pek güzel izah ettiler. Vatanın 
müdafaasile  iştigal eden bir ef-
rad-ı askeriyye var. Bir de onla-
rın iaşe meselesi var. Hükümet 
o iaşeyi temin için Karar-ı Mu-
vakkati neşretti ve kanuniyyeti-
ni teklif  ediyor. Ve bunda da zür-
raın yiyeceğini ve tohumluğunu 
bırakıyor. Mütebakisine vaz-ı yed 
ediyor. Vaz-ı yed etmez ise ordu-
yu iaşe edemez. Zat-ı devletiniz 
de ahval-i harbiyyeyi nazar-ı iti-
bare alınız. Nasıl tekrar anlata-
yım efendim?  Bu harpten sonra 
tatbik olunmayacak. Yalnız harp 
için kabul olunuyor dedim. 

MAHMUD PAŞA — Müsaade 
buyurur musunuz? Kanun bizim 
Encümenden geçtiği için ben de 
mülâhazatımı muhtasaran arz 
edeyim. Nazır bey meseleyi teş-
rih ettiler. Encümence bu teklif 
ahaliyi mücerret kendi menfaat-
lerinin tezyidi için bir nevi teş-
vikten ibaret gibi telakki olun-
muştur. Hal-i harp neticesidir. 
Yalnız üçüncü maddesinde fazla 
bir mükellefiyet  tahmili vardır ki 
bu da ahalinin bikes asker aile-
lerinin tarlalarına muavenet ey-
lemelerinden ibarettir. Minel ka-
dim köylerde bikes ve fakir  olan-
ların tarlalarını rrieccanen zer ey-
lemek mutad olduğundan bu 
adete ve hal-i harpten mütevel-
lit zarurete binaen bunu Encü-
men de kabul etmiştir. Bu mü-
kellefiyet  daha ziyade kanun va-
ziyetinde kalıyor. Biz bu suretle 
telakki ettik. Encümen de buna 
binaen kabul etti. Biz bunda Ka-

nun-ı esasiye muhalif  bir cihet 
görmedik. Çünkü musalâha ak-
dolunur olunmaz asker terhis 
olunmaz. Eğer musalâha Ağus-
tosta akdolunmak lâzım gelse as-
ker yerine vasıl oluncaya kadar 
üç dört ay geçecek. O esnada bu 
Kanun mevki-i tatbika konul-
mazsa sene-i atiyye zerriyyatı du-
çar-ı sekte olabilir. Bunun için 
bir sene kadar temdid etmek har-
bin icabatmdan tevellüd ediyor. 
Demek yine esasen bir temdid 
keyfiyeti  harptan mütevellittir. 
Onun için ondokuzuncu madde 
bu gibi tekâlifin  Kanun-ı Esasiye 
münafi  olmadığını sarahaten 
göstermektedir. Yalnız bu Kanu-
na müteallik nizamnamelerle ya-
pılan bazı mevadda tadilat yapıl-
mak icap eder, mülâhazasında 
bulunuyorum. Zaten Nazır beye-
fendi  de bu babda kürsüden ifa-
datta bulundular. Bu Kanunun 
ruhuna ve ahkâm-ı umumiyyesi-
ne muvafık  olarak Nizamname-
nin tadilini tabiatile icra edecek-
lerdir. Encümenin cümle-i mu-
karreratı bundan ibarettir. 

REİS — Maddelere geçilmesi-
ni kabul edenler lütfen  elerini 
kaldırsınlar. (Eller kalkar) Ka-
bul olundu, efendim. 

Birinci madde bervech-i ati 
okundu. 

AHMET RIZA BEY — Bu mad-
denin üç fıkrası  hakkında izahat 
verilirse tenevvür etmiş olurum. 
Bu maddenin tatbikinde sui isti-
mal olunacağını zannediyorum. 
Evvelâ, sin için hadd-i azami yok 
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Hadd-i asgari olarak ondört yaş 
gösterilmiş. Meselâ yetmiş seksen 
yaşındaki ihtiyarlar da mükellef 
tutulacaklar mı, bunu anlamak 
istiyorum. Saniyen, ziraatle me'-
lûf  inas denmiş. Bunu kim tetkik 
edecek? Babası çiftçi  olur da, kı-
zı veya haremi bez dokur, yahut 
başka daha nazik bir el sanatile 
meşgul olur. Bunu ziraatle me'-
luf  insandan nasıl tefrik  edece-
ğiz? İkinci arz ettiğim de budur. 
Üçüncüsü Ziraat Nezaretince 
takdir olunacak miktar deniyor. 
Bunun hadd-i asgarisi, azamisi 
nedir? Demin buyurdular ki bir 
çift  öküzü olan altmış dönüm yer 
sürebiliyor. Bu altmış dönüm ye-
ri bir köylü eğer kuvvetli bir çift-
çi olursa ve elinde kuvvetli bir 
iki çift  öküz bulunursa belki eke-
bilir. Çünkü çiftçi  malum-ı âliniz 
hayvanlarım her gün kullanmaz, 
yormaz. İki gün kullanır, üçün-
cü günü dinlenmeğe mecbur o-
lur. Halbuki öküzü zayıflamış 
kendisinin tab-ü tavanı kesilmiş 
bir adam mümkün değil altmış 
dönüm arazi zer edemez. Sonra 
bazı arazi vardır ki meselâ taş-
lık olur, o yerlerde altmış dönüm 
arazi zer olunamaz. Bu gibi yer-
lerde mükellefine  mevdu hadd-i 
azami ve asgari nedir? Bir ihti-
yar kaç dönüm arazi zer edebi-
lecektir; on dönüm mü, beş dö-
nüm mü, ne ile mükellef  tutulu-
yor? Bu cihet tayin edilmezse Ka-
nunu tatbik edecek olanlar sui 
istimalat edebilirler. Bu üç mad-
de hakkında Ziraat Nazırı beye-
fendiden  izahat talep ediyorum. 

Biraz evvel Nazır beyefendiden 
tayin edilecek miktar ne olursa 
olsun bu miktarı Ziraat Nezareti 
ne suretle tayin edecektir diye 
sormuştum. Nazır beyefendi  "bu 
miktar ziraat fen  memurları va-
sıtasile tayin olunacaktır" buyur-
dular. Bir de kazalarda, nahiye-
lere kadar dağıtılabilecek fen 
memurları bilmem var mıdır? El-
viyede bile mütefennin  ziraat 
müdürlerinin kolaylıkla bulun-
duğunu tahmin etmiyorum. Na-
hiyelere kadar fen  memurlarının 
gönderileceğini farz-ı  muhal ola-
rak kabul etsek bile ziraatten an-
layan bir memur gittiği yerin ik-
lim ve kuvve-i inbatiyyesini, ve^ 
sairesini hiç bir zaman on gün-
de, bir ayda öğrenemez. Binaen-
aleyh buralara gönderilecek fen 
memurları arazinin tavı gelip 
gelmediğini tayin etmeksizin mü-
kellefine  yalnız sen şurasım, sen 
burasını ekeceksin diyecek ki, bu 
da bendenizce neticesi meşkuktur 
ve kabil-i tatbik bir şey değildir. 
Nazır beyefendiye,  suallerime ce-
vap verecek olurlarsa, ikinci 
madde hakkında soracağım diğer 
sualler vardır. 

TİCARET VE ZİRAAT NAZIRI 
MUSTAFA ŞEREF BEY — Sin 
meselesi yalnız kadınlar hakkın-
da ve Encümence vaz olunmuş-
tur. Hükümetin teklifinde  sin me-
selesi mevzuubahis değildir. Çün-
kü her mahallin kendisine mah-
sus bir teamülü vardır. Teamül 
mucibince çiftçi  ailesi muayyen-
dir. Bilhassa bizim memleketi-
mizde herhangi kasabaya giri-
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lirse girilsin çiftçiliği  sanat-ı mu-
tade edinmiş olanlar malûmdur. 
Biz bu salâhiyeti kasabalarda te-
şekkül edecek ziraat heyetleri-
nin takdirlerine terk etmiştik. 
Her kasabada en büyük memur-ı 
mülkiyyenin taht-ı idaresinde, 
Meclis-i İdare azâ-yı müntahabe-
sinden iki zat ve o kasaba mül-
hakatında öteden beri ziraat ile 
meşgul iki şahıstan müteşekkil 
ziraat heyetleri mevcuttur. 

AHMET RIZA BEY — Bu ci-
hetler Nizamnamede tafsilen  be-
yan olunmamıştır. 

TİCARET VE ZİRAAT NAZIRI 
MUSTAFA ŞEREF BEY — Bu su-
retle bu cihet her kasabanın tea-
mül-i ziraiyyesine vakıf  bulunan 
kimselere tevdi edilmiştir. Sin 
hususunda bunlar alâkadardır. 
Olabilir ki, bir memlekette on al-
tı yaşından itibaren köylü çocuk-
ları çalıştırılmaktadır. Hiç şüphe-
siz ziraat heyetleri bu cihetleri 
nazar-ı itibare alacaklardır. Ka-
nunda filhakika  mükellefiyet  şa-
hıs itibarile gösteriliyor. Halbuki 
mükellefiyet  çift  hayvanatı itiba-

_ riledir. Çift  hayvanatı olmadıkça 
şahıs hakkında mükellefiyet-i  zi-
raiyye kabil-i tatbik değildir. Bir 
karyede mükellefiyet-i  ziraiyye 
mevcut olan çift  hayvanları ile 
tayin edilmiştir. Çift  hayvanının 
ait olduğu kimse hayvanı çalış-
tırmakla mükellefiyeti  ifa  edecek-
tir. Şayet bir karyede çift  hay-
vanatı bulunur ve bu hayvanatı 
çalıştıracak kimse bulunmazsa 
bu işte ücretle ve köyde öteden-

beri ziraatle meşgul kimseler 
kullanılacaktır. Meclis-i Meb'usan 
Ziraat Encümeni hadd-i asgari 
olarak 14 yaşı kabul etmiştir ki 
bu suretle ziraat heyetlerinin 
teamül-i mahalliyi tayindeki hu-
dud-ı salâhiyetleri tahdit edilmiş-
tir. Ondört yaşından dûn olan 
çocuklar çalıştırılmayacak de-
mektir. Sinnin hadd-i mühtehası 
nedir? Biz bu ciheti de teamüle 
bırakmıştık. Hal-i hazırda da 
böyledir. Eğer bir karyede elli ya-
şından itibaren çalışilmıyorsa zi-
raat heyetleri bu gibileri mükel-
lef  kılmayacaktır. Esas itibarile 
nazar-ı itibare alman nokta bu-
lunulan mahallin teamülüdür. 
Tabii böyle bir Kanun başka su-
retle kabil-i tatbik olamaz. En zi-
yade lâzım olan şey ahalinin ar-
zusuna muvafık  olmasıdır. 

Zer'iyatm mikdar-ı azamisi ve 
asgarisini tayin etmek hususun-
da şimdiye kadar Ziraat Nazareti 
bir müdahalede bulunmamıştır. 
Yalnız bazı mahallerde öteden 
beri azami zer'iyyat addedilen 
miktara nispetle yüzde ondan 
dûn olmak şartıyla iyi çiftçilere 
ve iyi çift  hayvanatına altmış dö-
nümü tecavüz etmemek üzere 
bir miktar mükellefiyet  tahmil 
edilmesi takarrür etmişti. Bu aza-
mi zer'iyyatın derecesi nazar-ı 
itibare alınmak şartile mesele 
zer'iyyat heyetlerine terkedilmiş-
tir. Bunun için zannediyorum ki 
fiiliyatta  da ziraat heyetleri ma-
hal ahalisinden bulunacak ve ö-
tedenberi zer'iyyatla meşgul ve 
mütevaggil kimselerden olacağı 
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için ahaliyi zarardide edecek hiç 
bir şey vukua gelmeyecektir. 

TOPÇU FERİKİ RIZA PAŞA — 
Bendeniz bir şeyi anlamak is-
tiyorum. Harpten evvel 62 mil-
yon zer edildiği halde ondan bir 
sene sonra 28 milyon ve geçen se-
ne de 16 milyon zer edilebilmiş-
tir. Derhatır ettiğime nazaran ya 
zat-ı devletleri veyahut Nezare-
tin başka bir memuru 332 [ 19161 
senesinde de zer'iyyat miktarını 
30 milyon olarak göstermiş ve bi-
zim geçen sene yapmış olduğu-
muz zer'iyyata yazlık zer'iyyat 
da ilave olunacak olursa 35 mil-
yona baliğ olacağı şüphesizdir 
demiştiniz. Burada 16 milyon de*-
niliyor. 

TİCARET VE ZİRAAT NAZIRI 
MUSTAFA ŞEREF BEY — Harp-
ten evvel zer'iyyat 60 milyonu 
mütecavizdir. 

TOPÇU FERİKİ RIZA PAŞA — 
Geçen sene ve 331 [19151 senele-
ri ne kadar idi? 

TİCARET VE ZİRAAT NAZIRI 
MUSTAFA ŞEREF BEY — Har-
bin ilk senesi 29-30 milyon kadar-
dı. 331 ve 332 [1915 ve 1916İ se-
nelerinin kalkmış olan mahsula-
tı yani bu sene yemekte olduğu-
muz zer'iyyatm miktarı 24 mil-
yon olarak gösterilmektedir. Yal-
nız bunun içinde bazı mahaller 
vardır ki onları nazar-ı itibare 
almamak mecburiyeti hasıl ol-
muştur. Bazı mahallerdeki tetki-
kattan da fazla  zuhur etmiştir. 

TOPÇU FERİKİ RIZA PAŞA — 
Kaldırılacak olan mahsulün mik-
tarı nedir? 

TİCARET VE ZİRAAT NAZIRI 
MUSTAFA ŞEREF BEY — Kaldı-
rılacak olan miktar 30 milyondur. 

TOPÇU FERİKİ RIZA PAŞA — 
O halde bu 16 milyon nedir? 

TİCARET VE ZİRAAT NAZIRI 
MUSTAFA ŞEREF BEY — Şu su-
retle arz edersem mesele daha 
ziyade tavazzuh eder: Bir 331-332 
[1915-19161 sene-i ziraiyyesi var. 
Bir de 332-333 [1916-19171 sene-i 
ziraiyyesi var ki, bu son senenin 
zer'iyyatı yakında iktitaf  edecek-
tir. 331-332 sene-i ziraiyyesinin 
zer'iyyatımızın mukayesesi daha 
muntazam surette yapılabilmek 
için bazı vilayatımızı hesaptan 
hariç tutmak icab eder ki bu su-
retle onaltı milyon olarak gördü-
ğünüz miktar geçen sene tahmin 
edilmiş olan 24 milyonun tahak-
kuk edebilen kısmıdır. Bu tena-
kuz tahminde edilen hatadan do-
layı vukua gelmemiştir. Arz etti-
ğim cihetle bazı vilâyatı hesap-
tan ihraç etmek mecburiyyetin-
den tevellüd etmiştir. Ve yeniden 
vilâyatm bazısından aldığımız 
cedvellere nazaran tenzilat ya-
pılmak icap ediyor. Halbuki bu 
sene —evvelce arzettiğim izahat 
mucibince— 23 milyon dönüm 
zer'iyyat o zamandan bu vakte 
kadar 29 küsur milyona baliğ ol-
muştur. 

TOPÇU FERİKİ RIZA PAŞA — 
Bu tamamile emniyetli bir ista-
tistik midir? 
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TİCARET VE ZİRAAT NAZIRI 
MUSTAFA ŞEREF BEY — Biz 
bundan tamamile eminiz ve hat-
ta müfettişlere  bazı mahallerden 
beyan edilen miktarın câ-yı mü-
nakaşa bulunduğu bildirildiğin-
den tetkikat yapımz diye emir 
vermiştik. Kastamonu ve Muğla'-
dan gelen son malûmata göre bi-
ze verilen miktarların yüzde 15 
noksan olduğu anlaşıldı. 

SALİH PAŞA — Birinci mad-
de hakkında Nazır beyefendi  ta-
rafından  verilen izahat makul ve 
gayet mantıkidir. Yalnız ifade  et-
tikleri hususat ile arzu buyur-
dukları cihet bu Kanun ile temin 
edilmiş olmuyor. Çünkü birinci 
maddede: "...ve hidemat-ı aske-
riyye haricinde kalmış olan Os-
manlıların zükur ve ziraatle me-
lûf  insanından ondört yaşını ik-
mal etmiş her ferdi...  taraf-ı  Hü-
kümetten mükellef  tutulacaktır." 
deniyor. Acaba hastalar ile ma-
lûlin-i askeriyye de buna dahil 
midir? Efrad-ı  zükûra kaç yaşın-
da mükellefiyet  tahmil edilmek 
arzu ediliyor? 

TİCARET VE ZİRAAT NAZIRI 
MUSTAFA ŞEREF BEY — Tabii 
dahil değildir. 

SALİH PAŞA — Peki sonra 
bazı yerlerde oniki yaşındakiler 
de teamülen zeriiyyatla melûf 
olabilir dediler. Bu kesif  bir tea-
mül olup buna dair madde-i ka-
nuniyyed© sarahat yoktur ve bi-
rinci maddenin ahkâm-ı münde-
ricesine nazaran çiftlik  ve arazi 
sahipleri veyahut isticar suretile 

bunlara sahip olanlar yalnız ken-
di arazisini mi ekecek, kendi ara-
zisinin harici de bunda dahil mi-
dir? Ve dahilse nereye kadardır? 
Euraları kanunda mezkûr değil-
dir. 

TİCARET VE ZİRAAT NAZIRI 
MUSTAFA ŞEREF BEY — Arazi-
si mahdud ise miktarını Ziraat 
Nezareti tayin edecektir. 

SALİH PAŞA — Madde-i ka-
nuniyye bu hususda mübhem ka-
lıyor. Kendi elinde arazi olmayan-
lar hariçte ziratle mükellef  tutu-
lup tutulmayacakları maddeden 
anlaşılamıyor. 

TİCARET VE ZİRAAT NAZIRI 
MUSTAFA ŞEREF BEY — Ona 
dair bu maddeyi takip eden mad-
dede sarahat vardır. Biz "Ziraat 
Nezareti icabında köylüyü an-ce1-
maatin de çalıştırabilecektir," de-
miştik. Çiftçileri  bulundukları 
karyeden harice çıkarmak mese-
lesi mevzuubahis değildir.. Her 
çiftçi  kendi arazisi ve kendi kar-
yesi dahilindeki arazide mümkün 
olduğu kadar zer'iyyatı temin 
edecektir. Bir çiftçinin  nadas ola-
rak otuz dönüm arazisiyle yirmi 
dönüm ekini varsa geri kalan on 
dönüm zer'iyyat için ücreti ken-
disine verilmek şartiyle diğer 
mahalde çalışacaktır. Bu diğer 
mahalde kendi karyesi dahilinde 
çalışmayan, aciz bir kimsenin 
tarlasında ücret ile çalıştırılacak-
tır. Ücret hakkında kavanin-i 
umumiyyemizde ahkâm-ı lâzime 
mevcut olmasına rağmen Nizam-
namenin bir maddesinde tasrih 
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edilmiştir. Bir diğer kimsenin 
menfaatine  çalıştığı takdirde 
ecr-i müsemması tayin edilmemiş 
ve ücretin vakt-i tediyesinin hu-
lulünde ihtilâf  tahaddüs edecek 
olursa bunun suret-i hallini Me-
celle tayin ediyor. 

SALİH PAŞA — Hidemat-ı as-
keriyye haricinde bulunan mual-
limin de bu mükellefiyete  tâbi 
midir? 

TİCARET VE ZİRAAT NAZIRI 
MUSTAFA ŞEREF BEY — Evet 
efendim.  Çalışmağa muktedir 
olan yani hal-i tabiide çalışabi-
lecek falanlara  matuftur.  Hide-
mat-ı askeriyyeden hariç kalmış 
tabirini kullanmakla askere gi-
denlerin gayrisi murad buyuru-
luyor. Olabilir ki birisi tebdil-i 
hava ile gelmiştir veyahut bir iş 
zımnmda gelmiş olabilir. Fakat 
esas itibarile hizmet-i askeriyye 
dahilindedir. Bu mükellefiyet  ta-
bii bunlara tahmil edilmemiştir. 
Bu mükellefiyet  silah altına da-
vet edilmemiş olan ihtiyat sınıf-
ları veyahut Redd-i Bedel Kanu-
nu çıkmazdan mukaddem o Ka-
nun mucibince tecil edilmiş bu-
lunanlara mahsustur. 

SALİH PAŞA — Nazır beye-
fendinin  ifadeleri  bendenizce ta-
mamen kanaat-bahştır. Fakat 
bunların cümlesini bu birinci 
maddede münderic görmek ister-
dim. Çünkü bu bir kanundur. 
Belki bu maddeyi memurin-i Hü-
kümet başka türlü anlarlar, tak-
dir ederler de, başka türlü tatbi-

ke kalkışırlar. Neticede muhalif-i 
adalet bazı şeyler zuhur eder. 

TİCARET VE ZİRAAT NAZI-
RI — Arzettiğim nokta ahkâm-ı 
umumiyye-i kanuniyyemizle te-
min edilmiş olduğu için... 

SALİH PAŞA — Yani Nizam-
name bu mütalâatı temin ediyor-
sa, o başka. 

TİCARET VE ZİRAAT NAZI-
RI — Nizamname bunları temin 
ediyor. 

AHMET RIZA BEY — Nizam-
name değiştirilebilir. Şimdi Ni-
zamnamede ücret hakkına bir ka-
yıt görmediğimi arzetmiştim. Na- ' 
zır beyin bu ifadelerinden  anla-
şılıyor ki Nizamname şekilden şe-
kile girebilecektir. Halbuki he-
yet-i umumiyyesinin müzakeresi 
sırasında ilk sualime Nazır beye-
fendi  verdikleri cevapta "zürra 
kendi menfaatine  çalışıyor, ahe-
rin arazisine çalışsa da bu yine 
kendi menfaati  icabındandır" bu-
yurmuşlar idi. Ücret meselesine 
gelince —kanunda ücretten ba-
his yoktur— yalnız Nizamname-
ye zeyl olarak ilave ettikleri bir 
kayıtta "ücret verilecektir" diyor-
lar; çünkü diğerleri kendi tarla-
sında aherin menfaatine  çalışa-
cak. İşin içinde menfaati  umu-
miyye vardır buyurdular. Şimdi 
başka suretle söylüyorlar. Bina-
enaleyh buraya ücret kaydı ila-
ve edilirse bittabi benim bu bab-
da itirazıma mahal kalmaz. Ama 
kavanin-i medeniyyemizde buna 
dair sarahat-ı kâfiyye  varmış; da-
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ha iyi, burada da zikredilsin. Aca-
ba bu kanunu tatbik edenler ah-
kâm-ı umumiyyemizde böyle bir 
kayıt olduğunu bilirler mi? Tabii 
ücretin miktarı da heyet-i ihti-
yariyye ve saire tarafından  tayin 
ve takdir olunacaktır. 

DAMAT FERİT BAŞA — Bu 
Kanunun müzakeresi esnasında 
nazar-ı dikkatimi celb eden bir 
nokta vardı. Bu kanun ile bir 
rencber kendi işini bitirdikten 
sonra diğerinin tarlasında çalış-
mağa mecbur ediliyor. Hükümet 
bunu hürriyet-i şahsiyye ile na-
sıl kabil-i telif  görüyor? Eğer bir 
millet hür ise efradını  istediği gi-
bi çalıştırmağa bir Hükümetin 
hakk-ı salâhiyeti yoktur. Çünkü 
"sen, say ve gayretin ile umumun 
menfaatini  temin etmelisin", de-
mek doğru değildir. Eğer mem-
leketi bir ordu haline koymak mu-
rad olunuyorsa o vakit herkes ne-
fer,  çavuş olarak kumanda altın-
da hareket eder. Fakat "sen ken-
di tarlanı zer ettikten sonra onda 
durmayacaksın, gidip başkasının 
tarlasında dahi çalışacaksın" de-
meğe hür bir memlekette Hükü-
metin hakkı yoktur. 

TİCARET VE ZİRAAT NAZI-
RI — Bu Kanunun hürriyet-i şah-
siyye ile kabiliyet-i teliffiyesini 
evvelce de arz etmiştim. O da ah-
val-i fevkaladenin  gösterdiği lü-
zumdur. Demin arzettiğim gibi, 
bir mesleğe intisab etmiş olanlar 
o meslekten tamami-i mesailerini 
sarf  ederek memlekete nâfi  bir 
uzuv olabilmek için herhalde bir 

taahhütte bulunmuşlardır. Dev-
let hayatında yaşamak demek, bir 
takım kanunların ve teşkilatın ih-
dası demektir. Alelade efrat  bir 
arada bulunabilir. Fakat bunla-
rın devlet hayatı olarak hariçte 
görülebilmesi için bir takım ka-
vanin ile onların hudud-ı hareke-
ti ve tarz-ı faaliyetleri  temin ve 
tahdid edilir. Bu, henüz halledil-
miş bir mesele değildir. Zaman 
ile hürriyetin ifadesi  daima te-
beddül etmiştir. Nitekim, inkılâ-
bın bidayet devirlerinde kanun-
lar yerine hürriyet lâzımdır, her-
hangi sahada mümkün olursa o 
sahaya kanun ithal etmemelidir 
fikri  takarrür etmiştir. Bu fikir 
de bütün hukuku menba itibari-
le fertten  almak esasına mübteni 
idi. Son devirler ise herhalde hu-
kuk-ı cemiyeti ferdin  fevkinde 
görmüştür. Çünkü hukuk-ı fert 
hayat-ı cemiyet için bir vasıtadır. 
Ve bunların neticesi olarak esas 
gaye cemiyetin muhafaza  ve ida-
me-i mevcudiyeti mevzuubahis 
olmaktadır. Ve bu da hukuk-ı ic-
timaiyye esasına mübtenidir. Ar-
zettiğim gibi, Devletin kuvve-i 
müdafaasını  takviye ve tezyid et-
mek üzere harp zamanında bu 
Kanunu tatbik mecburiyeti hasıl 
olmuştur. Ve bu da Kanun-ı Esa-
sinin ahkâm-ı umumiyyesile ta-
mamen telif  eder bir vaziyette-
dir. Ücret meselesini de arz etti-
ğim gibi ahkâm-ı umumiyye-i ka-
nuniyyemiz halletmiştir. Ayrıca 
sarahate hacet yoktur. Zaten bu 
gibi mesail tahaddüs ettiği za-
man sulh hakimlerinin huzuru-
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na gidecektir. Sulh hakimleri, na-
zar-ı Kanunda bu gibi mesail-i 
kanuniyyeyi ahkâm-ı umumiyye-
mize tavfikan  halle muktedirler. 
Buna rağmen iki madde ile bu 
hukuku daha ziyade tasrih ettik. 

Yani mümkün olduğu kadar 
efradın  hukukunu ahkam-ı umu-
miyyemiz dahilinde halle çalış-
tık. 

TOPÇU FERİKİ RIZA PA-
ŞA — İzahat kâfi  efendim. 

REİS — Birinci maddeyi ka-
bul buyuranlar lütfen  ellerini kal-
dırsınlar. (Eler kalkar) Ekseri-
yetle kabul olundu. 

İkinci Madde bervech-i ati 
okundu: 

İkinci Madde — Çiftçiliği  sa-
nat-ı mutade ittihaz etmemiş ve 
hizmet-i askeriyye haricinde kal-
mış olanları bulundukları mahal-
de en ziyade ekilen mahsulattan 
zer'iyyatta bulunmak üzere mü-
kellefiyet-i  ziraiyyeye tabi tutma-
ğa Hükümet mezundur. İşbu mü-
kellefiyet  Müdafaa-i  Milliyye, Do-
nanma, Hilal-i Ahmer gibi mena-
fi-i  umumiyye müessesatı ve her 
nevi imtiyazlı ve imtiyazsız ce-
maat ve şirketler hakkında dahi 
caridir. 

TOPÇU FERİKİ RIZA PAŞA 
— Müsadenizle bir şeyi anlamak 
istiyorum. Birçok mütekaidin-i 
askeriyye var, hatta devre-i ic-
timaiyye hitam bulup da meb'-
usan kiram memleketlerine av-
det edince onlar da bir sınıf  teş-

kil ediyor. Bunlar mükellef  tutu-
lacaklar mı? Ve mükellef  tutula-
caklarsa Kanun ne suretle tat-
bik edilecektir? Meselâ, ziraatle 
iştigal etmeyen binbaşılıktan, 
yüzbaşılıktan mütekaid bir za-
bit, veyahut mülkiye mutasar-
rıflığından,  kaymakamlığından 
mütekaid bir zat veya meb'usan-
dan bir zatın tarlası yok. Bun-
lar ne suretle mükellef  tutula-
cak, çalıştırılacaklar? 

AHMET RIZA BEY — Bu 
çiftçiliği  sanat-ı mutade ittihaz et-
memiş olanlar meyanında kadın-
dan bahsolunmuyor. Demek ki 
kadınlar ikinci maddenin ahkâ-
mına dahil olmuyorlar. Ancak 
(maddede1 alelumum ahali deni-
yor ki Rıza Paşa hazretlerinin 
nazar-ı dikkatini celb eden bu 
kayıttır. Mesela köşe başında ya-
zıcılık veya terzilik ile meşgul 
olan bir adam ömründe belki eli-
ne kalemden ve iğneden başka 
birşey almamıştır. Şimdi o adam 
da tarlaya götürülecek olursa ne 
iş görecektir? Bunlar da dahil 
midir? Maddede alelumum kaydı 
vardır. 

TOPÇU FERİKİ RIZA PAŞA 
— Hatta A'yan-ı kiram da dahil-
dir. .. 

AHMET RIZA BEY — Arz 
ettiğim veçhile mükellef  tutula-
caklar. Nazır beyefendinin  şimdi 
okudukları zeyl mucibince ücret 
alacaklardır. Bunların alât ve 
edavat-ı ziraiyyeleri yok. Bu Ka-
nuna zeyl edilen Nizamnamenin 
Nazır beyefendi  tarafından  kı-



46 MÜKELLEFYYET- ZİRAİYYE KANUNU 

raat buyuruları fıkrasında  bir ka-
yıt vardır ki bilmem heyet-i muh-
teremenin nazar-ı dikkatini cel-
betti mi? Bu fıkrada  köy ve ka-
saba çiftçilerinden  alât ve eda-
vat-ı ziraiyyesi olanlara yevmiye 
verilmeyeceği mezkûrdur. Alât 
ve edevat-ı ziraiyyesi olmayan-
lar ki bu maddeye tâbi olacak-
lardır. Paşa hazretlerinin buyur-
dukları gibi mütekaid bir binba-
şı, bir terzi gidip de ne yapacak? 
Ben bunların ücret almayacakla-
rını zannediyordum. Şimdi oku-
nan Nizamnamede ücret de veri-
leceğinden bahsolunuyor; bunlar 
hiç bir iş görmeyeceklerdir. Ve 
boş yere ücret almış olacaklar-
dır. 

TİCARET VE ZİRAAT NA-
ZIRI — Efendim,  bu ikinci mad-
de mükellefiyeti  ahali üzerine 
doğrudan doğruya tahmil etmi-
yor. Birinci madde mükellef  tu-
tuyor. Bununla mecburiyeti kon-
muştur. İkinci maddede ise Hü-
kümete mezuniyet veriyor. Hü-
kümet Kanunun nerelerde tatbi-
kinde faide  görürse oralarda tat-
bik etmek salâhiyetini bu madde 
ile haizdir. Biz şimdiye kadar bu 
maddenin Hilal-i Ahmer veya 
imtiyazlı ve imtiyazsız şirketler 
hakkındaki hususatını tatbik et-
tik. Hususat-ı sairenin tatbikine 
henüz girişilmemiştir. Bizden al-
dığı mezuniyete binaen bunu 
yalnız Kastamonu vilâyeti tatbik 
etmiştir. İmtiyazlı ve imtiyazsız 
şirketler ve diğer menafi-i  umu-
miyye müessesatı kendileri çift 
tedarik etmişler, zer'iyyat heyet-

leri onlara kabil-i zer olan arazi-
yi irae etmiştir. Bundan tevellüd 
eden menfaat  kendilerine terke-
dilmiştir. Yani onlara yalnız ken-
di hesaplarına çalıştırılmak hu-
susu teklif  edilmiştir. Diğer ef-
rad tarafından  yapılan tatbikat 
ise yalnız Kastamonu vilayetin-
de olmuştur. Vilayet kendisi çift 
tedarik ederek orada hicret eden-
lerin tarlalarından adam başına 
ikişer dönüm vererek onların he-
sabına olmak üzere bilvasıta ek-
tirilmiştir. Şu halde yine bu ikin-
ci maddenin tatbik olunduğu ma-
halde doğrudan doğruya zer'iy-
yat yoktur. Mükellefine  sen iki 
dönüm zer'iyyat bil-vasıta veya 
bilavasıta yaptıracaksın denil-
miştir. Vilâyet çift  ile arazi te-
darik etmiş ve ektirmiştir. Bina-
enaleyh bu bize verilmiş bir me-
zuniyetten ibarettir. Biz- de bu 
mezuniyeti yalmz kabil-i tatbik 
olan mahallerde tatbik ediyo-
ruz. 

TOPÇU FERİKİ RIZA PAŞA 
— Nazır beyefendinin  verdiği 
izahat ile madde-i kanuniyye 
yekdiğerinin aynı değildir. Buyu-
ruyorlar ki Hilal-i Ahmer gibi 
bir takım müessesasata zer'iyyat 
yaptırılıyor. Fakat bu madde-i 
kanuniyye her şahsı ziraatle 
mecbur tutacaktır. Şimdiye ka-
dar ziraat ile iştigal etmemiş bu-
lunanlara mesela mütekaidin-i 
mülkiyye ve askeriyyeye bu Ka-
nun mucibince sen şu kadar dö-
nüm ekeceksin denilecektir. Ka-
nun bunu gösteriyor. Bunun bu 
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kadar şumullü olması doğru de-
ğildir. 

TİCARET VE ZİRAAT NA-
ZIRI — Bu madde ile yalnız me-
zuniyet alınmıştır. Hükümet de 
vesaiti ihzar edecektir. Bu kabi-
liyet-i tatbikiyyesi olan mahaller 
bulmak şartile bu mezuniyeti is-
timal edecektir. 

TOPÇU FERİKİ RIZA PAŞA 
— Ben bu Kanunu ele alınca İs-
tanbul'da nekadar mütekaid var-
sa hepsini Çatalca'ya gönderir ve 
onlara şu boş yerleri ekeceksi-
niz derim. Zira Kanun bu salâ-
hiyeti veriyor. Zat-ı Devletiniz Zi-
raat Nazınsınız. Bunu isterseniz 
yapabilirsiniz. Bu ise doğru de-
ğildir. 

TİCARET VE ZİRAAT NA-
ZIRI — Bu Kanun ile yalnız me-
zuniyet istenmiştir. Bir mecburi-
yet tahmil edilmemiştir. 

AHMET RIZA BEY — Mü-
saade eder misiniz? Nazır beye-
fendi  hazretleri kanunu pek gü-
zel müdafaa  buyuruyorlar; hat-
ta lüzumundan güzel müdafaa 
buyuruyorlar. Hatta Kanunda 
olmayan şeyleri de beyan buyu-
ruyorlar. Bunları kabul ederiz. 
Lâkin söyledikleri Kanunda yok-
tur. Şöyle yapacağız, böyle ya-
pacağız diyorlar. Fakat dedikleri 
ne ile temin edilecektir? Bu söz-
ler yalnız Zabıt Ceridesinde ya-
zılacak kalacaktır. Kanun olma-
yacaktır. Rıza Paşa hazretlerinin 
buyurdukları gibi bu Kanun mu-
cibince bir ziraat memuru müte-

kaid olsun ihtiyar olsun veya ol-
masın bir adamı tutup tarla sür-
meğe icbar edecektir. Binaen-
aleyh buna dair Kanunda sara-
hat olmalıdır. 

TİCARET VE ZİRAAT NA-
ZIRI — Mezuniyet Hükümete ve-
riliyor. Hükümetten maksat Mec-
lis-i Vükelâdır. Ahmet Rıza efen-
dinin beyan buyurdukları suret-
te bu Kanun bir mahalde tatbik 
edilecek olursa evvel be evvel 
Meclis-i Vükelâya arz edip ora-
dan vekâlet almak icap eder. 
Nitekim arzettiğim nukat için 
mezuniyet alınmıştır. Bir ziraat 
memuru halkı sellem-el islam 
mükellef  ve mecbur tutamaz. 
Çünkü bu salâhiyeti istimal et-
mek ancak Hükümete aittir. Hü-
kümeti temsil eden de Meclis-i 
Vükelâdır. Hükümet mezundur 
deyince burada bir mutasarrıf 
hatta bir vali bile mevzuubahs 
olamaz. Merkez-i Hükümetten a 
mezuniyetin tarz-ı istimaline da-
ir bir Nizamname ve Talimatna-
me neşredilmek lâzımdır. Kanu-
nun diğer bir maddesinde "su-
ver-i tatbikiyyesi bir Nizamname 
ile tayin edilecektir" denilmiş-
tir. 

TOPÇU FERİKİ RIZA PAŞA 
— Demek ki Nizamname yapıl-
mamıştır. 

TİCARET VE ZİRAAT NA-
ZIRI — Hükümete verilen bu 
mezuniyet Meclis-i Vükelâ kara-
rile tayin edilir. Ziraat Nazırla-
rı yapamaz. Ziraat müdürü ya-
pamaz. Madem ki Kanunda bu 
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mezuniyet Hükümete verilmiştir 
deniliyor. Bundan maksat hiç 
şüphesiz Hükumet-i merkeziyye-
dir. 

REŞİT AKİF PAŞA — O hal-
de melhuz olan sui istimal olduk-
ça ortadan kalkmış olur. 

AHMET RIZA BEY — Bu-
gün Osmanlıları sevk ve idare 
edecek olan kanundur. Bir insan 
mükellef  olduğu vazifenin,  çalı-
şacağı şeyin ne olduğunu bilmez-
se zannedirim ki daima kendini 
işkenceye maruz zanneder. Çün-
kü bundan sui istimal vukuu 
melhuzdur. 

REİS •— Başka bir mütalâa 
var mı? 

ŞÜKRÜ PAŞA — Nazır be-
yefendinin  mütalâaları pek doğ-
rudur. Fakat maddede Hükümet 
mezundur deniliyor. Bu ibareden 
Hükumet-i mahalliyye mezundur 
diye bir mana da anlaşılabilir. 
Madde sarih olursa bu gibi sui 
istimalata mahal bırakılmamış 
olur. Vilâyat, mutasarrıflık,  kay-
makamlık makamatı da birer 
Hükümettir. Bir vali, bir muta-
sarrıf  yahut bir kaymakam bu 
Kanunu eline aldığı zaman "ma-
dem ki maddede Hükümet me-
zundur deniliyor; bu Kanunu 
bizzat tatbik edeceğim" der ve 
buna nasıl mani olunabilir? Va-
kıa bilahare bu cihet Nezaretçe 
duyulursa men edilecek. Fakat 
aradan herhalde zaman geçecek-
tir. Bunun için maddede herhal-
de sarahat olmalıdır. 

REŞİT AKİF PAŞA — Aca-
ba Hükumet-i merkeziyye gibi 
bir şey ilave etmek maksadı te-
min etmez mi? 

TİCARET VE ZİRAAT NA-
ZIRI — Esasen her memleketin 
teamül-i teşriiyyesinde (guvernö-
man  [gouvernementl)  tabiri Hü-
kumet-i merkeziyyeye matuftur. 
Diğerleri (administration)  ki, 
heyet-i idaredir. Zannediyorum 
ki, kavaninimizde emsali vardır. 
Kuvve-i teşriiyyece Hükümete 
bir salâhiyet verilince her halde 
bu salâhiyet Hükumet-i merke-
ziyyenin elinde içtima eder. Bu 
salâhiyetlerin hangileri Hüku-
met-i mahalliyye tarafından  ya-
pılacağı İdare-i Vilâyat Kanunu 
ile tahdit edilmiştir. Bendenize 
kalırsa Hükümet tabiri maksadı 
temine kâfidir.  Maamafih  arzu 
buyurulduğu takdirde maddeye 
Hükumet-i merkeziyye tabiri de 
ilave olunabilir. 

REŞİT AKİF PAŞA — Doğ-
rudur ve cümlemizce malûmdur. 
Fakat Şükrü Paşa Hazretlerinin 
buyurdukları gibi bazı mahaller-
ce başka suretlerde tefsir  oluna-
bilir ve bir takım sui suistimala-
ta sebebiyet verilmiş olur. Onun 
için maddeyi Hükumet-i merke-
ziyye diye takyit edersek daha 
ziyade sarih olmuş olur. 

TİCARET VE ZİRAAT NA-
ZIRI — Bu Kanun, evvelce arz et-
tiğim gibi, bu Kanun tatbik olun-
maktadır. Kanun henüz kuvve-i 
teşriiyyece kabul olunmadığı için 
para vermiyoruz. Binaenaleyh 
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tatbikatımız da çar naçar oluyor. 
Her taraftan,  telgraflar  geliyor. 
Mevcut tahsisattan para istiyor-
lar. Bu surette bir tadil icrası 
Kanunun tekrar Meb'usana git-
mesine sebebiyet verecek ve Kuv-
ve-i Teşriiyyeden çıkması tehire 
uğrayacaktır. 

AHMET RIZA BEY — Yani 
ne söylersek boş demektir. 

ŞÜKRÜ PAŞA — Zaten ka-
nunun bir iki maddesi tadil edil-
di. Bunun için Meb'usana iadesi 
lâzım gelecektir. 

REŞİT AKİF PAŞA — Şükrü 
Paşa Hazretlerinin buyurdukları 
gibi. 

OSMAN PAŞA — Hükümet 
denildiği zaman Hükumet-i mer-
keziyye anlaşılır. Böyle bir tasrihe 
hacet yoktur. 

REŞİT AKİF PAŞA — (Os-
man Paşaya hitaben) Müsaade 
buyurunuz, size söylemiyorum. 
Makam-ı riyasete hitap ediyo-
rum. Burası bilinmek ile beraber 
Şükrü Paşa Hazretleri tarafın-
dan dermiyan olunan ifade  ben-
ce pek melhuttur. Zira memuri-
nimiz bu suretle telakki etmeye-
rek Hükümet tabir-i mutlakı ile 
kendini mezun addedebilir. Bi-
naenaleyh, her halde Hükumet-i 
merkeziyye kaydım ilave etmek 
doğru ve muvafıktır.  Zaten Encü-
menin bazı tadilatı da vardır. Na-
zır beyefendi  muvafakat  buyu-
rursa herhalde bu tadil iyi olur. 

DAMAT FERİT PAŞA — Hü-
kümet yerine Hükumet-i merke-

ziyye denilmesi tercih buyurulu-
yor. Bu tadil ile meselenin ma-
hiyeti tebeddül ederse de mese-
le Hükümetin bu madde-i kanu-
niyyeyi tatbikte mezun olup ol-
mamasmdadır. Tatbik eden is-
ter vali, ister mutasarrıf,  ister 
bir kaymakam olsun, ister bir 
Hükumet-i merkeziyye olsun bir 
şahsı jandarma ile mahkemeye 
sevkedebilecek mi? Edebilirse 
madde tevakki etmek istediğimiz 
mahzuru, daima meselenin ma-
hiyetini muhafaza  ediyor demek-
tir. Hükümet bir mutasarrıf  ma-
zulini veya bir miralay mütekai-
dini kırk sene devlete millete 
hizmet etmiş bir hadim-i kadim-i 
Devleti sen evinde oturma ve şu 
tarlayı sür diyebilecek mi? Diye-
cekse maddenin hükmü tamamile 
baki. Hükumet-i merkeziyye ta-
birini ilaveden bir faide  hasıl ol-
maz. 

ŞÜKRÜ PAŞA — Esasen bu 
madde kabul olunmuyor. Yani 
çiftçiliği  sanat-ı mutade ittihaz 
etmemiş olanların da bu mükel-
lefiyete  dahil olması istenilirse 
Hükumet-i merkeziyye tabiri bu-
raya ilave edilmelidir. Zira sui 
istimale uğrar. 

İBRAHİM BEY — Madde-i 
kanuniyye mükellefiyet-i  ziraiy-
yeye tabi tutulacak olanları biz-
zat çalıştırmak için değil belki 
mükellefiyet-i  ziraiyyeye tabi 
olanlardan birine filan  yerdeki 
üç dönüm tarlayı ektirmeyi tek-
lifine  mezuniyeti mutazammm-
dır. Binaenaleyh kanun yanlış 
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telakki ediliyor. Yoksa mutlaka 
sen gidip bu tarlayı ekeceksin 
denmeyecektir. 

TOPÇU FERİKİ RIZA PAŞA 
— Ne ile ektirecek? Zaten vesaiti 
nereden bulacak? Nazır beyefen-
dinin beyanatmdan öyle istidlal 
ettim ki, Hükümet o vesaiti ihzar 
edecek. Bendeniz bunu öyle an-
lıyorum. 

BİRİNCİ FERİK RIZA PAŞA 
— O halde ibareyi bu yolda ya-
zalım. 

TİCARET VE ZİRAAT NA-
ZIRI — Bizim istediğimiz mezu-
niyet budur. Bunun suret-i tatbi-
kiyyesini görür ve tatbikatı dahi 
faide  ederse gerek bil vasıta ve 
gerek bilâ vasıta zer ettireceğiz. 

ŞÜKRÜ PAŞA — Madde böy-
le değil. Birinci maddede bil-
umum çiftçiliği  sanat-ı mutade 
ittihaz edenlerin bu mükellefiye-
te tabi tutulacakları zikr edili-
yor. Madem ki birinci madde ile 
bilumum zürra mükellefiyete  ta-
bi tutuluyor, o halde ikinci mad-
dede mevzuu bahis olanlar da 
tabi tutulacaklardır. O halde na-
das verir yer ektirir, yahut ek-
tirmek için parasım verir. Bina-
enaleyh madde bence mühimdir. 
Mühim olduğu için bunun tashi-
hi lâzım gelir. [Encümene sesle-
ri! 

TİCARET VE ZİRAAT NA-
ZIRI — Mesele prensip meselesi-
dir. Hükümet icabında ziraatle 
meşgul olmayanları iki üç dö-
nümlük zer'iyyat için mükellef 

tutacaktır. Bilvasıta veya bilâ va-
sıta zer'iyyat icrası keyfiyeti 
mevzuu bahis değildir. Böyle 
bir mezuniyeti aldıktan sonra 
Hükümet bunun kabil-i tatbik ol-
duğuna yakin hasıl ederse bu 
mükellefiyeti  tatbik edecektir. 
Nitekim şimdiye kadar da arzet-
tiğim şekilde olmuştur. 

AHMET RIZA BEY — Mad-
de sarih değil, efendim. 

SALİH PAŞA — Müsaade bu-
yurulursa bir şey anlamak isti-
yorum. Nazır beyefendi,  yalnız 
zer'iyyattan bahis buyuruluyor. 
Bu mükellefiyet  hasada da şamil 
midir? 

TİCARET VE ZİRAAT NA-
ZIRI — Hatta gelecek senenin 
nadasını bile yaptırıyoruz, ekip, 
biçtikten sonra nadası dahi yap-
tırılıyor. 

DAMAT HALİT BEY — Zi-
raatle iştigal etmeyen için pek 
ağır bir şey. 

TİCARET VE ZİRAAT NA-
ZIRI — Zer'iyyat yalnız ekmek 
demek değildir. Mahsulat tarla-
da kalmak suretile zer'iyyat ola-
maz. Tam bir zer'iyyat yapılmış 
olmak için hasad olunması, na-
das edilmesi, tohumun atılması 
ve saire hep bunda dahildir. 

SALİH PAŞA — Şu halde 
zer'iyyat kelimesinde hepsi da-
hil addolunuyor. 

TİCARET VE ZİRAAT NA-
ZIRI — Ziraatle meşgul olanlar 
ziraati bir kül olmak üzere te-
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lakki ediyorlar. Hasad ve diğer 
işler bunun cüz'üleridir. Maksat 
da mahsul elde edip memleket-
te iaşe-i umumiyyeyi temin et-
mektir. Binaenaleyh bunda hepsi 
dahildir. 

AHMET BIZA BEY — Salih 
Paşa hazretleri söylediler. Ben 
de bunu bir misal ile izah ede-
yim. Meselâ, şimdi mısır vakti, 
mısır ekilecek, mısır ekebilmek 
için bir tarla yerine göre iki üç 
defa  sürülecek ve çapalanacak-
tır ve tohum atılmak için arazi-
ye çizikler veya ocaklar açılacak-
tır. Sonra iklime, arazinin tabia-
tına, yağmurlara göre o arazi 
muzır otları kaldırmak için bir 
daha çapalanacak ve mahsul 
zamanında da mısırlar koparıla-
cak, koçanından ayrılacak, son-
ra köye naklolunacak. Hülâsa bir 
mısır dikmek için bir çok iş, bir 
çok müşkilat vardır. Binaenaleyh 
ziraatle meşgul olmayan bir 
adam bunu nasıl yapabilir? 

TOPÇU FERİKİ RIZA PAŞA 
— Vakit geçti maddeyi rey'e koy-
sanız, yahut Encümene gitsin. 

BİRİNCİ FERİK RIZA PAŞA 
— Rey'e koyun da kabul edile-
cek mi, edilmeyecek mi anlaya-
lım. 

REİS — Biraz müsaade bu-
yurunuz, yarın içtima edip et-
meyeceğimiz taayyün etsin. 

BİRİNCİ FERİK RIZA PAŞA 
— Pek güzel, yalnız benimle ka-
im değil ya. 

REİS — Daha müzakerâtı ic-
ra edilecek on lâyiha var. Yarın 
içtima edelim. 

TOPÇU FERİKİ RIZA PAŞA 
— Yarın içtima ederiz. 

REİS — Yalmz bu maddeyi 
bitirelim. (Ticaret ve Ziraat Na-
zırına hitaben) Beyefendi  bir şey 
buyuracak mısınız? 

TİCARET VE ZİRAAT NA-
ZIRI — Bendeniz heyet-i Celile-
den Encümene iade edilmemesi-
ni rica edeceğim. Zira faaliyet 
devresinde bulunuyoruz. Kanun 
teehhür edecek olursa Nezaret 
için büyük müşkilat ve mehazir 
tevellüd edecektir. Bendeniz bir 
tamim ile mütalâa-i âliyyelerini 
her tarafa  bildiririm. Heyet-i Ce-
lilenize bunu vad ediyorum. 

TOPÇU FERİKİ RIZA PAŞA 
— Kâfi,  efendim. 

AHMET RIZA BEY — Kâfi 
değil, efendim. 

OSMAN PAŞA — Rey'e ko-
yalım. 

REİS — Maddeyi takyid için 
Encümene iadesine lüzum yok. 

TOPÇU FERİKİ RIZA PAŞA 
— Bir kerre rey'e koyunuz. 

AHMET RIZA BEY — Zaten 
Meclis-i Meb'usana iade oluna-
cak. 

REİS — Meclis-i Meb'usana 
iade olunacağı belli değil; belki 
Nazır beyefendi  müdafaa  eder-
ler, Heyet-i Celileniz de kabul 
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eder. Mutlaka Meb'usana iadesi 
lâzım değildir. 

REŞİT AKİF PAŞA — Bir 
Hükumet-i merkeziyye kaydının 
ilavesi için Encümene iadesi lâ-
zım gelmez. Burada da kararlaş-
tırılır. Yalnız diğer itirazat var 
ki, onlar esasa taalluk ediyor. Bu-
rada duralım, müzakere edelim. 

İBRAHİM BEY — Nazır be-
yefendi  hazretleri, bâlâda mu-
harrer "Hükümet" kelimesinden 
maksat hükumet-i merkeziyye ol-
duğunu izah buyuruyorlar. Za-
ten müzakeratımızda da zabıtla-
ra geçiyor. Binaenaleyh tadil için 
Encümene gitmesine ve Meclis-i 
Meb'usana iadesine lüzum yok-
tur, zannediyorum. 

ŞÜKRÜ PAŞA — Biz de bi-
liyoruz ki Hükümet demek Hü-
kumet-i merkeziyye demektir. 
Fakat bir takım sui istimalata uğ-
rar korkusu ile tavzihini teklif 
ediyoruz. Ve bundan dolayı da 
bir zarar terettüb etmez. Çünkü 
Kanun esasen Encümence tadil 
edilmiştir. Binaenaleyh nasıl olsa 
Meclis-i Meb'usana iade edile-

cektir. Aksam-ı sairesine gelin-
ce, Nazır beyefendi  hazretleri 
"tamimen tebliğ ederim" diyor-
lar. Ben de sözlerine itimaden 
kanaat edeceğim. Yalmz "mer-
keziyye" kelimesinin ilavesi su-
retile kabulünü teklif  ederim. 

İBRAHİM BEY — Eğer tadil 
edilecekse, Hükumet-i merkeziy-
ye yerine Heyet-i Vükelâ tabiri-
nin kullanılması daha muvafık 
olur. 

BİRİNCİ REİS VEKİLİ — He-
yet-i Vükelâ tabiri daha muva-
fıktır. 

REŞİT AKİF PAŞA — Evet 
bu tabir teklifimden  ziyade li-
san-ı Kanuna mutabıktır. Ben-
deniz bunu tercih ederim. 

REİS — Hükümet tabirinin 
Heyet-i Vükelâ suretinde tadilile 
maddeyi kabul edenler lütfen 
teli kaldırırlar'mı? (Eller kal-
kar) Kabul olundu. (Bedehu vak-
tin adem-i müsaadesine binaen 
Kanunun diğer mevaddmm kı-
raati ictima-i atiye ta'lik edilerek 
evrak-ı varidenin... kıraatine ib-
tidar olundu.) 

3. Devre-i İçtima 3 Sene 

49. İctima-i Umumi 25 Mart 1333/1917 

REİS — Şimdi ruznameye ge-
çiyoruz. (Badehu Mükellefiyet-i 
Ziraiyye Kanununun bakiyye-i 

mevaddınm kıraatine ibtidar edi-
lerek Üçüncü Madde ber vech-i 
zir okundu :) 

ıo Meclis-i A'yan Zabıt Ceridesi, 3. Devre-i İçtima, 3 Sene 49 İctima-i Umumi (25 
Mart 1383) S. 671-681 
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Üçüncü Madde — Mükellefi-
yet-i ziraiyyenin temini için köy 
ve kasaba çiftçileri  kendi zer'iy-
yatını ikmalden sonra çift  hay-
vanatile beraber an-cemaatin 
muhtac-ı muavenet görülecek as-
ker ve fukara  aileleri tarlaların-
da çalışmağa mecbur etmeğe Zi-
raat Nezareti mezundur. 

AHMET RIZA BEY — Mü-
saade buyurur musunuz, efen-
dim? Bu madde anlaşıldığı veç-
hile — çiftçileri  muhtac-ı muave-
net olan asker ve fukara  ailele-
rinin tarlalarında an-cemaatin 
çalışmağa mecbur tutuyor. Bu 
maddenin ne suretle tatbik edi-
leceğini anlamak istedim. Buna 
taalluk eden Nizamnameyi oku-
dum ve gördüm ki her semtin zer 
sırası kura ile tayin edilecekmiş. 
Bu suretle zer'iyyat icra edildiği 
takdirde hiç bir netice istihsal 
edilemeyecektir. Sadrazam Paşa 
da geçen gün A'yan'daki beya-
natları sırasmda bunu söylemiş-
lerdi. Beyanatlarım aynen de 
okuyayım: (Ber vech-i ati okur.) 

"Geçenlerde devren Sivas vi-
lâyetine gittiğim zaman bir gece-
yi Sivas ile Malatya arasında bir 
köyde geçirmeğe mecbur olmuş-
tum. Yaptığımız Kanunun ahali 
arasında nasıl bir telakkiye uğ-
radığım yani Mükellefiyet  Kanu-
nunun tatbik edilip edilmediğini 
tahkik etmek istedim; ahaliyi 
topladım ve kendilerinden bu 
hususu sordum. İki gün evvel 
zer'iyyat memurlarının geldiğini, 
kur'a çekildiğini, tarlasına kur'a 

isabet edenlerin işe başladıkla-
rını söylediler. Bu cevap bittabi 
memnuniyeti mucip olmakla be-
raber, bir az da hayretimi celbet-
mişti. Çünkü Kanunun esna-yı 
tanziminde bil-münasebe Eski-
şehir'de bulunurken valüeri da-
vet etmiştim ve mütalâalarım 
sormuştum. Bazıları Kanuna pek 
de taraftar  görünmedi. (Demek 
benim fikrime  iştirak eden vali-
ler de varmış dedikten sonra, de-
vamla) Çünkü Kanunun tatbiki 
muvaffakiyetli  bir netice verece-
ğine itimadı yoktu. Halbuki, ba-
det-tatbik anladım ki bu usul 
halkımız arasında esasen cari-
dir. İmece usulile yekdiğere mu-
avenet etmek köylülerimizde esa-
sen mevcuttur. Mükellefiyet-i  Zi-
raiyye Kanunu buna bir şekl-i 
resmiyyet vermekten başka bir 
şey yapmadı." Kur'a ile ziraat 
dünyanın hiç bir tarafında  görül-
müş ve işitilmiş bir şey değildir. 
Malûm-ı âlinizdir ki, ziraatin mu-
kaddemesi nadas ile olur. Nadas 
da köyün her tarafında  aynı za-
manda yapılamadığı için her tar-
lanın tavı aynı zamanda gelmez, 
yapılamaz. Hatta bir günde aynı 
saatte nadas edilmiş olan fakat 
muhtelif  mevkilerde bulunan 
tarlaların bile tavı aynı zaman-
da gelmez. Nadaslarda mevkiin 
vaziyetine ve toprağın cinsine ve 
terkibat-ı kimyeviyyesine göre 
tav bir anda bir saatte husule 
gelmez. Binaenaleyh kur'a ile 
zer'iyyat yaptırılması fennen 
doğru olmadığı gibi köylüleri de 
an-cemaatin bir yere sevketmek 
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de gadirdir. Çiftçi  ihtimal ki ken-
di tarlalarını ekmiş, bitirmiş ola-
bilir. 

Çünkü Kanunda kendi tarla-
larını ekip bitirdikten sonra diye 
bir kayıt var. Maamafih  bunu da 
Hükümet teklif  etmemiş, Meb'-
usan o kaydı bihakkın ilave et-
miştir. Köylünün kendi tarlasını 
ekip bitirmekle işi bitmiş olduğu 
iddia edilemez. Zira ihtimal ki 
kömür yakmak için dağa gitmiş 
olabilir, yahut öküzünü nallat-
mak veyahut hayvanatına yem 
tedarik edebilmek için kasabaya 
gitmiş olabilir. Böyle iş zamanın-
da köylüyü iki, üç gün işinden 
alıkoyarak kuvvet ve tedarikten 
mahrum etmek, beyanatımın mu-
kaddemesinde de söylemiş oldu-
ğum gibi cebirden, angaryadan 
başka bir şey değildir. Çünkü bu-
gün bir köylü iş zamanında işin-
den beş on gün alıkonulacak olur 
ise köylü elbette açlığa mahkûm 
olmuş olur. Şunu da nazar-ı dik-
katinize arz edeyim ki, böyle tar-
lası, hayvanat alât ve edevatı 
olan köylülere ücret de verilme-
yecektir. Dün Nazır beyefendi 
hazretleri ahkâm-ı umumiyyeden 
ve bir takım gayet hoş ve mak-
bul nazariyelerden bahsettiler. 
Lâkin okudukları Nizamname 
hükmünce böyle çifti  çubuğu 
olan çiftçilere  ücret ve yevmiye 
verilmeyeceğini söylediler. De-
mek bu köylüler an-cemaatin bir 
yere gidecek olurlar ise ücret al-
mayacaklar ve kendi işlerinden 
de kaldıkları için kendi nafaka-
sını, ailelerinin nafakalarını  da 

tedarikten aciz kalacaklardır ki, 
bu suretle bunlar hakkında bir 
zulüm yapılmış oluyor. Sadra-
zam Paşa Hazretlerinin geçen-
lerde vaki olan beyanatında bu-
yurdukları imece adeti başka bir 
meseledir. Malûm-ı âlileri imece 
adeti camilel, imama ve yetim 
tarlalarına aittir. Bunlarda asla 
cebir yoktur. Tarlanın tavı geldi-
ği zaman köylüler toplanırlar. 
Adeta bir eğlenceye gider gibi 
an-cemaatin imamm, daha doğ-
rusu camiin ve yetim çocukların 
tarlaları var ise, o tarlayı gidip 
ekerler. Halbuki bu Kanun ile 
tatbik olunacak usulde cebir ol-
duğu, hatta Nizamnamesinde 
okuduğuma nazaran ledel-icap 
polis ile sevkedilecekleri anlaşı-
lıyor ki, bu hiç bir veçhile kabul 
edilemez. Nazır beyefendi  haz-
retlerinden bir şey anlamak is-
tiyorum. Böyle an-cemaatin baş-
kalarının tarlalarını ekmeğe 
mecbur edilecek olanlardan biri 
kur'a günü hasta olup da cemaa-
te iştirak etmediği takdirde, ta-
bii bunun çiftini,  çubuğunu alât 
ve edavatım, öküzünü, mandala-
rını alıp elbette kullanacaklar. 
Böyle sabam ve hayvam elinden 
alınıp başkası vasıtasile kullanıl-
dığı zaman o kullanan adam ken-
di malı olmadığı için pek o ka-
dar dikkat etmeyip de saban kı-
rılır, öküz ölür ise bunları kim 
tazmin edecek? Üçüncü madde 
hakkında söyleyeceklerim bun-
dan ibarettir. 

REİS — Başka bir mütalâa 
var mı? 
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DAMAT FERİT PAŞA — Var 
efendim.  Yalnız Nazır beyefendi 
hazretleri Ahmet Rıza beyefen-
dinin suallerine cevap vermek is-
tiyorlar ise kendilerinin hakk-ı 
takaddümleri vardır. 

TİCARET VE ZİRAAT NAZI-
RI MUSTAFA ŞEREF BEY — Bu-
yurunuz, efendim. 

REİS — Hak-i payiniz de 
söylersiniz, hepsine birden cevap 
verirler. 

DAMAT FERİT PAŞA — Ev-
vela şayan-ı esef  olduğu üzere 
bir zamandan beri Meclisimize 
gelen kanunlar — bunlar gerek 
ticarî olsun, gerek iktisadi ol-
sun — bir ceza cihetini ihtiva 
ediyor. Zannolunur ki burada 
aled-devam kanun-ı ceza müza-
kere ediyoruz. (Dördüncü mad-
dede sesleri) Evet biliyorum; lâ-
kin bendeniz bu Kanunun üçün-
cü ile dördüncü maddelerini yek-
diğerinden tefrik  edemiyorum. 
Üçüncü madde bazı mevaddı 
muhtevi, dördüncü madde ise 
üçüncü maddedeki ahkâma ria-
yet edilmediği surette tertip ve 
hükmolunacak mücazatı temin 
ediyor. Binaenaleyh üçüncü mad-
de kabul edilir ise bendenizin 
sözlerime mahal kalmaz. Bu se-
bepten, ifadatımda  bu iki mad-
deyi birden esas ittihaz edece-
ğim. Dün cereyan eden müzake-
relerde Nazır beyefendi  bir ta-
kım nazariyat-ı siyasiyyeden ba-
his buyurdular. Pek müstefid  ol-
dum. Lakin kani olmadım. Cüm-

leten malûmdur ki, ulûm-ı siya-
siyye sierıce exacte yani usul ve 
cer'i kesb-i kat'iyet etmiş bir ilim 
değildir. Nazır beyefendi  hazret-
lerinin beyan buyurdukları na-
zariyenin aksi olarak diğer on 
nazariye irae edilebilir. Burada 
müzakere edilen kanunların na-
zariyat ile müdafaası  kabil değil-
dir. Fakat madem ki kendileri 
nazariyattan bahis buyuruyor-
lar. Gerçi bendeniz de o sahaya 
nakl-i kelam ile cevap vermeye 
mecburum. Hakimiyet-i siyasiy-
ye hakkında beyan-ı mütalaa 
edenhükema devletlerin derece-i 
salâhiyetini, ve millet üzerine 
nüfuzu,  hududu tayin için pek 
çok mütalâatta bulunmuşlardır. 
Faraza Alman filozofu  Hegel, İn-
giliz hakimi Lock (Lord Lock) ile 
müttefik  değil ve insanların en 
kâmil en necip ve en âkili Mon-
tesquieu tarafından  serdedilen 
nazirayat diğerlerine bütün bü-
tün muhalif.  Fakat bunlar sırf 
nazariyedir. Nazariyat ile kanun 
müdafaa  edilemez. Fiiliyat saha-
sına avdet edecek olur isek, bir 
milletin menfaatine  en muvafık 
bir kanun tanzimi için onun ta-
rihinden ve ahval-i siyasiyye ve 
ictimaiyyesinden istinbat ederek 
ona göre hal-i hazır üzerine ter-
tib-i ahkâm edebiliriz. Yine Na-
zır beyefendi  hazretleri buyurdu-
lar ki, "fert  daima cemiyete feda 
edilmelidir, eğer efrat  cemiyete 
feda  edilmeyecek olur ise, cemi-
yet efraddan  beklediği hizmeti 
hasıl edemez." Bendeniz müsaa-
de-i devletlerile bu mütalâaları-
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na iştirak edemeyeceğim. Bilakis 
fert  cemiyet için değil cemiyet 
fert  içindir. Çünkü cemiyet efra-
dın teşekkülünden, ictimamdan 
!hasıl olur. Asya-yı ülâda el'an 
bizim elimizde olan yerlerde bü-
yük devletler, büyük medeniyet-
ler vardı; grarıdes monarchies 
orientales. Mısr-ı Kadim dahi da-
hil olduğu halde, bu hükümet-
lerde fert  daima cemiyete feda 
edildi. Lâkin o zaman geçti; o 
dörtbin sene evvel idi. Şimdiki 
halde, yani asr-ı hazırda, husu-
sile ondokuzuncu asırdan beri 
milletler tamamile hürriyetlerini 
kâmilen aldılar. Efrad  serbesti-i 
kâmilesini ve hukuk-ı hürriyeti-
ni haizdir. Bugün efrad  cemiye-
te feda  edilemez. Bir nokta da-
ha vardır ki, o hususta dahi zan-
nediyorum ki, Nazır beyefendi 
ile muvafakat-ı  fikirde  bulunma-
yacağım. Hükümetler her tasar-
rufunu  kanun suretine ifrağ  ede-
mez. Çünkü kanun tanzimi için 
bir takım şerait vardır —ki bu 
şerait gerek Hükümetin ve gerek 
A'yan-ı kiramın malûmudur. — 
Birincisi kanunun hukuk-ı tabi-
iyyeye muhalif  olmamasıdır. Ben-
deniz bu Kanunu hukuk-ı tabiiy-
yeye muvafık  görmüyorum. Fa-
raza bir Hükümet, ahalisine te-
neffüs  etmeyi yahut görmeyi 
men edemez. Ahalisinin tenef-
füs  veya görmeyi mani bir ka-
nun neşri suretile, tabiidir ki, 
hukuk-ı şahsiyyeye taarruz edil-
miş olur. Bittabi böyle bir Kanun 
mevki-i tatbika konulamaz. Mil-
letler idare-i mutlakiyyeyi ilga 

ile esaretten kurtuldukları za-
mandan beri hürriyet-i şahsiyye 
o kadar ehemmiyet kasbetti ki, 
hürriyet-i şahsiyyesine malik ol-
mayan medenî bir fert  yaşaya-
maz. Çünkü onun hayatı hürri-
yeti demektir. Bu mülâhazattan 
sonra bendenizin fikrimce  bu 
Kanun hürriyete, hürriyet-i şah-
siyyeye tamamile muhaliftir. 
Çünkü Hükümet Zeyde, sen 
Ömerin tarlasında çalışacaksın 
diyecek. Halbuki, itikadımca, bu-
nu demeğe hakkı yoktur. Zaten 
meselenin ruhu da budur. Eğer 
A'yan-ı kiram hazeratı "Zeyd'in 
hesabına Ömer'i çalıştırmak için 
Hükümetin cebre hakkı vardır" 
der ve buna karar verirse mese-
le de bu Kanunun lehinde hitam 
bulur. Lakin bendenizin itika-
dımca — ki Ahmet Rıza beye-
fendi  hazretleri de buyurmuşlar-
dı — bu, bir angaryadır. Angar-
ya ise hürriyet-i şahsiyyeye mu-
haliftir,  hürriyet-i şahsiyyeye 
muhalif  olan her hüküm de Ka-
nun-ı Esasiye muhaliftir.  Ka-
nun-ı Esasinin dokuzuncu mad-
desinde : "Osmanlıların kâffesi 
hürriyet-i şahsiyyelerine malik 
ve aherin hukuk-ı hürriyetine te-
cavüz etmemeğe mükelleftir." 
deniyor. Şimdi nasıl oluyor da 
hürriyet-i şahsiyyesine malik o-
lan bir adama "sen gel, aherin 
tarlasında çalış" denilecek? Bu 
noktanın taJîdiri lâzımdır. Ben-
deniz şuna kaniim ki Kanun-ı 
Esasi mer'i ve muteber bulun-
dukça Hükümet bir şahsa gidip 
"sen falanın  tarlasında ücretle 
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veyahut meccanen çalışacak-
sın" diyemez ve demekte hak-
kı yoktur. 

AHMET RIZA BEY — Belki 
tarla sahibinin de buna rızası 
yoktur. 

TOPÇU FERİKİ RIZA PAŞA 
— Bu meselede menfaat-i  umu-
miyye vardır. Devletin bakası 
mevzuu bahistir. 

AHMET RIZA BEY — Rica 
ederim. Söz kesmeyin. Biz söyle-
dikten sonra siz de söylersiniz. 

DAMAT FERİT PAŞA — 
Eğer irad-ı mütalâa buyurmak 
isterseniz buyurun, Rıza beye-
fendi. 

AHMET RIZA BEY — İfa-
dat-ı âliyyenizi bitirdiniz zannet-
tim, Paşa Hazretleri. 

DAMAT FERİT PAŞA — Fik-
rimi Kanun-ı Esasinin onuncu 
maddesi teyid ediyor. Bu madde-
de "hürriyet-i şahsiyye her tür-
lü taarruzdan masundur. Hiç 
kimse şer'i ve kanunun tayin et-
tiği sebep ve suretten maada bir 
bahane ile tevkif  ve mücazat olu-
namaz." deniyor. Eğer hürriyet-i 
şahsiyye masun ise bu Kanuna 
muhalifim.  Yine Kanun-ı Esasi-
nin onüçüncü maddesi diyor ki 
"tebaa-i Osmaniyye nizam ve ka-
nun dairesinde ticaret ve sanat 
ve felâhat  için her nevi şirket-
ler teşkiline mezundur." Vazı-ı 
Kanun felâhatm,  ziraatin terak-
kisi, tevsii için yalnız bir takım 
şirketler tesisini düşünmüş, bu 

hakkı hiç bir zaman Hükümete 
vermemiştir. Bundan da istidal 
ediyorum ki, bu Kanun Kanun-ı 
Esasinin ruhuna hatta nas ve 
sarahatine muhaliftir.  Kanun-ı 
Esasinin altmışdördüncü madde-
si A'yan-ı Kiramın vezaifine  mü-
tealliktir. Bu maddede deniyor 
ki : "Heyet-i A'yan Heyet-i Meb'-
usan'dan verilen kavanin ve mu-
vazene lâyihalarım tetkik ile 
eğer bunlarda esasen umur-ı di-
niyyeye ve zat-ı hazret-i Padişa-
hinin hukuk-ı seniyyesine ve 
hürriyete ve Kanun-ı Esasi ahkâ-
mına ve Devletin tamamiyet-i 
mülkiyyesine ve memleketin em-
niyeti dahiliyyesine ve vatanın 
esbab-ı müdafaa  ve muhafazası-
na ve adab-ı umumiyyeye halel 
verir bir şey görür ise mütalâa-
sının ilavesile ya katiyyen red ve-
yahut tadil ve tashih olunmak 
üzere heyet-i Meb'usana iade 
eder..ilh" Bendenizin tasavvur et-
tiğim gibi eğer bu Kanun, hür-
riyete muhalif  ise kanun-ı Esasi 
ahkâmına da muhaliftir.  Efen-
dim, bundan altı sene mukaddem 
Mektep ve Kiliseler ve Kır Bek-
çileri Kanunları kabul edilmişti. 
Bunlar gayet masumane bir şe-
kilde buraya irae edildi. Fakat bu 
kanunların netayici bilahare his-
solundu. Ve zannediyorum ki bu-
nun için ekserimiz "böyle bir Ka-
nunu niçin kabul ettik" diye mü-
tessir ve müessif  oluyoruz. Be-
nim itikadımca Rumelinin eli-
mizden çıkmasına beş sebep var 
ise onların ikisini bu Kanun teş-
kil eder. Zira umur-ı ruhaniyye^ 
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de yekdiğerine pek düşman olan 
Rumlarla Bulgarların birleşmesi 
imkânı yok iken o Kanun bilfiil 
ittihadını hasıl etti. Kır bekçileri 
tabiri altında neşredilen Kanu-
nun ne gibi fecaiye  sebebiyet ver-
diği malûm-ı devletleridir. He-
yet-i celileden pek kadim bir refi-
kiniz sıfatile  rica edeceğim. Pek 
masumane görülen bu gibi kava-
nini ariz ve amik tetkik edelim. 
Bu kanunlarla bu memleket ida-
re olunmaz. Biz gittikten sonra 
bu kanunların hepsi değişecek. 
Heman vatanımız payidar olsun. 
Fakat biz Meşrutiyete muhalif 
olarak hiç bir şey yapmayalım. 
Şüphesiz A'yan-ı kiram Meşruti-
yete muhalif  hareket etmez. Yani 
ruh-ı Meşrutiyete dokunacak hiç 
bir karar ittihaz etmeyelim. Baş-
ka defalar  huzurunuzda arzet-
tim. Yine tekrar ediyorum. Etra-
fımızı  muhit olan mehalikten bi-
zi kurtaracak yalnız Meşrutiyet-
tir. Vatanımızı idame edecek de 
Meşrutiyettir. Onun için bende-
niz bu Kanunun tamamen reddi-
ni teklif  ediyorum. Gerçi iki mad-
desi kabul olunduysa da hiç ol-
mazsa diğer mevaddı reddedil-
sin. 

AHMET RIZA BEY — Üçün-
cü maddeye müteallik olmak 
üzere bir noktayı sormayı unut-
tum. Nazır beyefendi  ikisine bir-
den cevap verirler. Nizamname-
nin altıncı maddesi bu lâyiha-i 
kanuniyyenin üçüncü maddesine 
temas ediyor. Orada deniyor ki 
"tarlalar an-cemaatin zer olun-
makla beraber her tarlaya saçı-

lacak tohumun tedariki tarla sa-
hibine aittir." Bu da nazar-ı dik-
kati celbedecek bir şeydir. Tar-
lalar an-cemaatin sürülecektir 
ve sürülecek tarlaların fukara  ve 
asker ailelerine ait bulunmasın-
dan tohumluk tedariki de onlara 
tahmil olunuyor. Asker ve fuka-
ra aileleri bu tohumluğu nasıl 
tedarik edip de zer'iyyat memur-
larına teslim edecekler? Kendi yi-
yeceğini bulmaktan aciz olan fu-
kara ve asker aileleri sürülecek 
tarlaları için nasıl ve nereden 
tohum tedarik edebilirler? Bu 
münasebetle Nazır beyefendiden 
bir şey daha sormak istiyorum. 
O da Romanya ve Macaristan'-
dan celbi vadedilen tohumluktan 
acaba ne kadarı celb ve tevzi 
edilmiştir? Çünkü hatır-ı âliniz-
dedir ki, geçenlerde burada yüz* 
on milyon kuruşluk bir tahsisat 
kabul olunduğu gün Nazır beye-
fendi  hazretleri bu paranın mü-
him bir kısmının tohumluk işti-
rasına sarfolunacağmı  ve tohum-
ların da Macaristan'dan, Roman-
ya'dan ve Bulgaristan'dan gel-
mek ve tedarik edilmek üzere 
bulunduğunu söylemişlerdi. Ben 
geç kalındığını söylemiştim. Bu 
sözüme mukabil "geliyor" buyur-
muşlardı. Acaba şimdiye kadar 
ne kadar gelmiştir? Tahkikatıma 
nazaran, henüz hiç bir şey gel-
memiştir. Bu vaadleri Sadrazam 
Paşanın iaşe hakkındaki vaadle-
ri gibi akim kalmaz ümidinde-
yim. Ziraat zamanı geçiyor. Şim-
diye kadar hiç bir şey yapılma-
dı. Yazlık zer'iyyat da artık ya-
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pılmaz. Bundan sonra ancak mı-
sır ve patates gibi şeyler ekilebi-
lir. Yazlık hububatın yani buğ-
day ve arpa gibi şeylerin mev-
sim-i tamamile geçmiştir. Bu hu-
susta verilen tahsisat acaba ne 
olmuştur? 

TİCARET VE ZİRAAT NAZI-
RI MUSTAFA ŞEREF BEY — Ah-
met Rıza Beyefendinin  an-cemaa-
tin semt semt zer'iyyat yapılma-
sı hakkındaki beyan buyurduk-
ları mütalâa tamamen varidtir. 
Yalnız Kanunun beş altı aylık 
tatbikatına matuf  bir mütalâa 
değildir. Çünkü an-cemaatin zer'-
iyyatta olan nadasların an-ce-
maatin ihdas edilmiş olması şart-
tır. Zira geçen sene bu kanun 
mevcut olmadığından herkes 
kendi istediği zamanda nadasını 
yapmış ve bu suretle ekin zama-
nının hülulü tabiatile tehalüf  et-
miştir. Bu Kanun harbin nihaye-
tinden bir sene sonraya kadar 
tatbik edilecek bir kanun olduğu 
için an-cemaatin yapılacak zer'-
iyyatm nadasların ihzarı, devri 
aym zamanda hulul edeceğinden 
Nizamnamede bir sarahat göste-
rilmemiştir. Nizamnamenin kı-
raat buyurdukları maddesi bu 
sene zaten tatbik edilmemiştir 
ve tatbik edilmek imkânı da yok 
idi. Zaten böyle an-cemaatin zer'-
iyyat ahalimizin ahlâkında, tea-
mülünde mevcut bir keyfiyettir. 
Memleketimizde gayet iyi âdât 
ve teamüller vardır. Bir kere biz-
de hakikat-ı halde amele hayatı 
mevcut değildir. Fakat ameliyat 
ve tatbikatta bizde bu "komün" 

hissiyatı tamamen vardır. Ko-
mün "karye hayatı" demek, kar-
yenin mevcudiyeti olmak, kendi-
sine ait bir bütçesi olmak demek-
tir. Hakikaten bunların bütçeleri 
vardır. Nitekim muhtar intihap 
ederler. Demek ki işte bu karye-
lerde komün hayatı mevcuttur. 
Bunlar menfaatlerini  temin ve 
idame edebilmek için lâzım ge-
len menabii yine müştereken te-
min ederler. Bir karyede muh-
tac-ı muavenet aile bulunursa, 
elli altmış çiftçi  bir araya gele-
rek onun tarlalarım ekerler. 
Böyle ahalimizin ahlâkında mev-
cut olan asil ve necip bir teamü-
lü biz şu zarurete binaen bir va-
zife-i  ihtiyariyye-i teamüliyye ve 
ahlâkiyye derecesinden bir vazi-
fe-i  kanuniyye derecesine is'ad 
etmek istedik. Bunun da sebebi 
arzettiğim gibi bir zaruret ve 
mecburiyettir. Binaenaleyh an-
cemaatin zer'iyyat meselesi za-
ten ahlâk-ı umumiyyemizde da-
hildir ve köylüleri hiç bir suret-
le rencide edecek bir bid'at de-
ğildir. Sonra, diğer taraftan  be1-
yan buyurdukları üzere, Nizam-
namede, "zer edilen arazinin to-
humunu tedarik arazi sahibine 
aittir" denmiştir. Mahsulün ai-
diyyeti esas itibarile araziyedir. 
Meğer ki o arazi ya otlakçılık 
[ortakçılık! suretile veya isticar 
suretile diğer kimsenin mutasar-
rıfına  [tasarrufuna!  intikal et-
miş ola. Böyle bir akit mevcut 
olmadıkça arazinin üzerindeki 
mahsul arazi sahibine ait olur. 
Bir de fukara  asker aileleri to-
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humluğu nereden bulacaklar-
dır" diyorlar. Malûm olduğu üze-
re muttasıl tohum tahsisatı alı-
yoruz. Bu aldığımız tahsisatın da 
sernamesinde "muhtacin-i zür-
raa tevzian verilecek tohumluk" 
diyoruz. Bunları Nezaret daima 
tedarik ediyor ve elinden gelen 
bütün vesait ile onlara isal etme-
ğe çalışıyor ve bu suretle muh-
tacin-i zürraa arazileri zer edi-
lirken lâzım olduğu miktarda to-
humluk veriliyor. Hasta olur ve-
yahut sabam kırılır diyorlar. Sa-
ban kırılıp kırılmaması meselesi 
umumi bir meseledir. Bunun için 
de çift  hayvanatı tedariki vesaire 
için aldığımız tahsisat da zaten 
bu gibi şeyler içindir. Müracaa-
tımız üzerine Harbiye Nezareti 
saban ve âlât-ı ziraiyye tamiri 
için iki üç beş usta köylere gön-
dermeğe muvafakat  ediyor. Har-
biye Nezareti ile aramızda bu 
babda muvafakat  hasıl olmuş-
tur. Bu kanun münasebetile Ah-
met Rıza beyefendi  hazretleri 
tohumluk celbi meselesinin ne 
raddeye geldiğini, ne şekilde bu-
lunduğunu istizah buyurdular. 
Bugün üç vagon Adana'ya, üç 
vagon Aydın vilayetine, bir va-
gon Bilecik'e, üç vagon da An-
talya'ya. gönderilmiştir. Bunlar 
mahalline ya vasıl oldu veyahut 
olmak üzeredir. Bu tohumluklar 
dahilden tedarik edilmiştir. Alt-
mış bin okka patates Kal'a-i Sul-
taniyye livasına, onbeşbin okka 
da Karesi'ye gönderilmiştir. Bir 
vagon da "bir vagon onbeş bin 
okka demektir" Konya'nın Akşe-

hir kazasına gönderilmiştir. Buğ-
day ve arpa için memleketimiz-
de tohumluk tedariki kabil olma-
dığı gibi, bunları hariçten de 
celbetmek mümkün değildir. Yal-
nız bunlar için mahallerine tah-
sisat veriyor [veriliyor]; bu tah-
sisat ile mahalleri bulabildikleri 
kadarım alıyorlar ve muhtacin-i 
zürra tevzi ederek ektiriyorlar. 
Romanya'dan, evvelce de arzet-
tiğim gibi, iki yüz vagon zahire, 
on vagon fasulye,  beş vagon da-
rı, beş vagon da bezelye tohum-
luğu tedarik edilmiş idi. Bunla-
rın biran evvel buraya şevki için 
kabil-i icra ve mümkün görebil-
diğimiz kâffe-i  vesaite teşebbüs 
ettik. Bir kerre nakliyat ancak 
Belgrad tarikile dolaşık surette 
vaki olduğu ve o tarik ile de iaşe 
için muhassas zehair geldiği için 
tabii ilk teşebbüsümüz her zahi-
re katarının arkasına hiç olmaz-
sa tohumluk için de iki vagon ta-
kılmasını temine masruf  oldu. 
Bugün Osman Nizamî Paşa Haz-
retlerinden aldığım bir telgraf-
ta "iki vagon yola çıktı" denili-
yor idi ki, bunların bugün veya-
hut yarm geleceğini me'mul edi-
yorum. Mamafih  bu vasıta ile to-
humlukların buraya gelmesi fev-
kalade teehhüre uğramak ihti-
mali olduğunu nazar-ı mütalâa-
ya alarak başka vesaite müra-
caat ettik. Çekirge Teşkilâtına 
memur Monsieur Boher vardır. 
Gerek Bulgaristan'da ve gerek 
Romanya'da şimendüferler  umu-
ru Almanların elinde bulunduğu 
için daha ziyade temasta bulu-
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nabilmesi için onu oraya gönder-
dim. Geçenlerde avdetinde yevmi 
yedi vagondan dokuz vagona ka-
dar tahsisini temin edebileceğini 
bildirdi. Bunun ü'zerine Nezaret 
müşaviri Monsieur Hal ile Ziraat 
Müdür-i Umumisi Nesip beyi 
Rusçuk'a gönderdim. Onların 
maksadı Rusçuk'ta iddihar edil-
mekte bulunan tohumun buraya 
şevkini teminden ibaret idi. Beş 
gün evvel Sofya  sefirimiz  Fethi 
beyden bir telgraf  aldım. Bunda 
iki yüz vagon temin edildiğini 
bildiriyordu. Böyle bir istizah va-
ki olacağım bileydim telgrafların 
hepsini Heyet-i Celilenize arz et-
mek üzere yanıma alırdım. 

AHMET RIZA BEY — Söyle-
meniz kâfidir. 

MAHMUD PAŞA — Hacet 
yoktur, kâfidir. 

TİCARET VE ZİRAAT NAZI-
RI — (Devam ile) Şerait-i hazı-
ra dairesinde ne mümkün ise on-
ları yapıp zer'iyyatı temin etme-
ğe çalışıyoruz. 

Ferit Paşa Hazretleri bazı 
mütalâat-ı âliyye dermeyan etti-
ler. Nazariyatın böyle Meclis-i 
âlide mevzuu bahis olması pek 
de amelî olmadığını beyan bu-
yurdular ki, bendeniz de bu mü-
talâa-i devletlerine tamamen iş-
tirak ederim. Yalnız nazariyatı 
mevzuu bahis etmekten maksa-
dım hürriyet-i şahsiyye mevzuu 
bahis olmuş idi; ona ait olan nok-
ta-i nazarımı, mütalâamı arz et-
mek için o vadiye girmiş idim. 

Aynı zamanda zat-ı devletleri de 
nazariyattan bahs buyurdular. 

Kendileri de pek alâ bilirler 
ki, bugün hukuk-ı tabiiyyenin ta-
raftarı  bir müellif  bulmak he-
men Avrupa'da adim-ül imkân-
dır. Bendeniz gerek Fransa ve ge-
rek Almanya müelliflerinin  teli-
fatmda  yaptığım tetkikata naza-
ran bugün hukuk-ı tabiiyye hak-
kında bir tek taraftara  tesadüf 
etmedim. Yalmz ahiren Renesans 
Dodrov Anatorel namile Belçika 
müelliflerinden  birisi bir telifde 
bulunmuştur. Hukuk-ı tabiiyye-
nin de bugünkü nazariyat-ı hu-
kukiyyeye nisbetle izah edilebile-
cek nukatı bulunduğunu beyan 
buyuruyorlar. Şu noktayı nazar-ı 
devletlerine arz ediyorum ki hu-
kuk kanun fevkinde  midir, yok-
sa kanun mu hukuku temin eder. 
Eğer hukuk fevk'al  kanun bir 
keyfiyettir  denecek olursa bu-
nun müeyyidi olarak beşerî bir 
kuvvet yoktur. Şu halde hukuk 
bizim tedkikat ve istidlaatımız-
dan hariç kalır ki, bu doğru bir 
nazariye olmasa gerek. Binaen-
aleyh esasen hukuk kanun ile 
tayin edilmiştir ve edilir nazari-
yesi daha doğrudur. Hürriyet-i 
şahsiyyenin ne olduğunu takdir 
etmek için kavanin-i mevzua ve 
mevcudeye müracaat etmekliği-
miz lâzımdır. Ferit Paşa Hazret-
leri pek alâ bilirler ki, hürriyet-i 
şahsiyyenin menba-ı suduru İn-
giltere'dir. Hürriyet-i şahsiyye 
kelimesinin ifade  ettiği mânâ bir 
mahkemeden bir hüküm sadır 
olmadıkça veya bir mahkemenin 



62 MÜKELLEFYYET- ZRAÎYYE KANUNU 

eczasından madud olan bir he-
yet veya bir şahıs tarafından  bir 
müzekkere veya karar verilme-
dikçe hiç bir kimsenin hapis ve 
tevkif  edilememesidir. Buyurduk-
ları mesele bu meseledir. Bu esa-
sı vaz eden kanun gayet eski bir 
kanundur. Bugünkü kavanin-i 
esasiyyenin validi addedilen İn-
giltere'de 1615 tarihinde tanzim 
edilmiş bir takım (act)ler vardır. 
İşte bu actlerle hukuk-ı şahsiy-
ye temin edilmiştir. Yoksa fevkal-
kanun olarak hiç biı* suretle hu-
kuk-ı şahsiyye temin edilmemiş-
tir. Binaenaleyh bizim hukuk-ı 
şahsiyyeyi bu suretle anlamaklı-
ğımız lâzımdır. Kanunda sarahat 
bulunmaksızın hiç bir kimsenin 
hukuk-ı şahsiyyesine iktidar hü-
kümeti, zecir ve tenkili elinde tu-
tanlar tarafından  taarruz vaki 
olamaz. Hükümetin de Meclis-i 
âlinize takdim ettiği lâyiha ile 
tamamen kanun dairesinde ha-
reket etmek istediği ve hukuk-ı 
şahsiyyeye tamamen riayetkâr 
bulunduğu anlaşılıyor. Acaba bu 
kanun hukuk-ı şahsiyyeye müna-
fi  midir? 

DAMAT FERİT PAŞA — Hu-
kuk-ı şahsiyyeye değil, hürriyet-i 
şahsiyyeye. 

TİCARET VE ZİRAAT NAZI-
RI — Bu ciheti tayin etmek için 
evvelâ hürriyet-i şahsiyye denen 
zaman ve mekân ile gayri müte-
beddil bir esas-ı fevk-al  beşer mi-
dir? Bunu nazar-ı itibare almak 
lâzım gelir. Hürriyet-i şahsiyye-
nin ifade  ettiği mana zaman ve 

mekân ile la-yetegayyirdir diye-
cek olursak o halde kanunun 
fevkinde  bir kuvvet tasavvur et-
mek lâzım gelir. Hürriyet-i şah-
siyye zaman ve mekân ile deği-
şir ve zamanın terakkiyatma gö-
re tebdil olunur. Bu esası tayin 
için evvelce arzettiğim veçhile 
hukukun menbaaı fert  midir, 
yoksa cemiyet midir, bunun hal-
li lâzımdır. Bendeniz zannediyo-
rum ki, hukuk her halde cemi-
yettedir. Bilfarz  bir fert  bir da-
ğın başına çıksa: "Ben hürüm, 
benim hakk-ı hayatım vardır; ba-
na hiç kimse taarruz edemez" de-
se, bundan ne mana çıkar. Ferde 
hukuku bahşeden içinde bulun-
duğu cemiyettir. Hukuk bir ce-
miyet arasındaki efradın  müna-
sebatmdan başka bir şey değil-
dir. Şu halde hukukun menbaı 
cemiyet demektir, fert  değildir. 
Ve cemiyet ferde  hukuku bahşe-
der ve1 fertteki  hukuku tanımaz. 
Yalnız tertip olunan kavanin ce-
miyetin hayat-ı umumiyesine 
muvafık  mıdır, değil midir, bu 
nazar-ı itibare alınır. Her cemi-
yetin hayatını temin edebilmek 
için her hususta heyet-i teşriyye-
nin vaz-ı kanuna salâhiyeti var-
dır. Çünkü esas maksat ve gaye 
cemiyetin muhafaza-i  hukuku-
dur. Fert ve fertlere  bahşedilen 
hukuk sırf  bu gayeyi temin için-
dir. Bu cihetin takdiri heyet-i ce-
lilenize aittir. Fakat alel-ıtlak 
"bu Kanun Kanun-ı Esasiye mu-
gayirdir" demek bendenizce 
gayr-i varidtir. Evvelce de arz 
ettiğim veçhile, bu Kanun cemi-
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yetin hukukunun muhafazası 
için yapılmıştır. Bunun için mad-
denin aynen kabulünü rica edi-
yorum. 

ABDURRAHMAN YUSUF 
BEY — Bendeniz zer'iyyat işiyle 
meşgul olduğum için bilirim. 
Beyn-el ahali bu usul caridir. 
Erkeksiz kalan bir ailenin arazi-
si diğer köylüler tarafından  eki-
lir. 

SEYYİD BEY — Mesele hu-
dud-ı tabiiyyesinden çıkıyor. Bu 
kanun hal-i tabiide, vakt-i hazar-
da tatbik olunmak üzere yapıl-
mış olsa idi, bendeniz de gerek 
Ahmet Rıza bey efendi  ve gerek 
Damat Ferit Paşa hazretlerinin 
mütalâalarına tamamen iştirak 
ederdim ve bu suretle hakikaten 
hürriyet-i şahsiyyeye dokunul-
muş olurdu. Bendeniz hürriyet-i 
şahsiyye meselesine girmek iste-
miyorum. Bu mesele hakkında 
bir çok nazariyat vardır. Hele 
hukuk-ı islamiyye bu ciheti kat'i 
bir suretle hal ve fasl  etmiştir. 
Hürriyet-i şahsiyye lâyetegayyer-
dir; zaman ve mekân ile mukka-
yet değildir. Cemiyet, yani he-
yet-i ictimaiyye ferdin  fevkinde-
dir. Fert cemiyete, heyet-i icti-
maiyye-i beşeriyyeye feda  edile-
bilir. Fakat hiç bir vakit cemiyet 
efrada,  feda  edilmez. Ferid Paşa 
hazretleri cemiyet fert  içindir, 
buyurdular. Halbuki fertler  ce-
miyet için değildir, buyurdular. 
Eğer cemiyetten maksat beş on 
zattan mürekkep olan rical-i hü-
kümet ise dedikleri o zaman doğ-

rudur. Fakat cemiyetten maksat 
bu değildir. Cemiyet o fertlerden 
mürekkep olan küldür. Kül cüz'e 
feda  olunamaz. Belki cüz' külle 
feda  olunur. Paşa hazretleri de 
pek âlâ tasdik buyururlar ki, ce-
miyet denildiği zaman o kül mu-
rad olunur. Yani o fertlerden  te-
şekkül eden heyet-i milliye hatı-
ra gelir. Harp dolayısıyla vatam 
müdafaa  için bir ordu sevkedil-
miş, bu orduya müdafaa-i  vatan 
için iktiza eden bütün kuvvetleri 
bahşedebilmek üzere icab eden 
her türlü vesaite müracaat etmek 
her ferdin  vazife-i  vataniyyesi-
dir ve aynı zamanda vazife-i  di-
niyyesidir ve vazife-i  hukukiyye-
sidir. Çünkü o şahsın kendi men-
faati  de onun içindir. Fert ve ce-
miyetin mânaları budur. Men-
faati  şahsiyye daima menafi-i 
umumiyyeye feda  olunur. Fert 
demek menfaat-i  şahsiyye de-
mektir. Cemiyet demek menfaat-i 
umumiyye demektir. Bununçün-
dür ki bunun bu babda manası 
zarurettir. Ve zaruretler bulun-
duğu takdirde ferdin  hukuku ce-
miyet namına feda  edilir. Paşa 
Hazretlerinin buyurdukları gibi, 
zaruret bulunmadığı takdirde, 
hiç bir ferdin  hukukuna tecavüz 
edilemez. Lâkin mevani-i zaruret 
lcavaid-i umumiyyeden müstes-
nadır. Böyle vatanın müdafaası 
ve menafii-i  umumiyyenin halel-
den siyaneti mevzuu bahis oldu-
ğu zaman nef-i  âm için zarar-ı 
has daima ihtiyar olunur. Bu Ka-
nun da sırf  bu zarurete binaen 
tanzim edilen bir kanundur ve 
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bugünün meselesidir. Yarının 
meselesi değildir. Eğer bu Kanun 
harbin nihayetinde yine tatbik 
edilecek olursa o zaman buna 
cümlemiz muhalefet  ederiz. O 
vakit bir adama karşı cebren 
"tarlanı ek, para kazan" dene-
mez. O adam "ekmeyeceğim" di-
yebilir ve ona kimse cebren faz-
la diktirmeğe muktedir değildir. 
Fakat bu mesele o mesele değil-
dir. Bu mesele zaruret meselesi, 
vatan meselesidir. O fertler  de 
bugün için bunu maâlmemnui-
ye yaparlar. (Kâfi  sesleri) 

REİS — Müzakerenin kifa-
yetini kabul edenler lütfen  elle-
rini kaldırsın (Eller kalkar) Ki-
fayeti  takarrür etti. 

AHMET RIZA BEY — Mü-
saade eder misiniz? 

REİS — Efendim,  karar veril-
di. 

AHMET RIZA BEY — Müza-
kerenin kifayetini  kimse teklif 
etmedi. Siz alel-acele reye koy-
dunuz. 

REİS — Heyet-i Celile kifaye-
tine karar verdi. 

AHMET RIZA BEY — Rica 
ederim söyleyeceğim bazı sözler 
var. (Müzakere bitti sesleri) 

SEYYİD BEY — Diğer mad-
de münasebetile söyleyebilirsi-
niz. 

REİS — Maddeyi kabul eden-
ler lütfen  ellerini kaldırsınlar. 
(Eller kalkar) Kabul olundu. 

DAMAT FERİT PAŞA — Ta-
bii bendeniz muhalifim  ve mu-
halefet  demeğe hacet bile yok-
tur. 

REİS — Bittabi muhalifsiniz. 
AHMET RIZA BEY — Ekse-

riyet yoktur. 

REİS — Dışarıdaki azaları 
çağıralım. Dördüncü madde için 
ekseriyet ararız. 

SEYYİD BEY — Mahza mü-
zakere edebiliriz. Ekseriyet rey 
istihsal olunacağı zaman aranır. 

(Badehu ber vech-i zir dör-
düncü madde okundu:) 

Dördüncü Madde — İşbu Ka-
nun ahkâmına mugayir hareket-
te bulunanlar sulh mahkemeleri 
ve sulh mahkemeleri bulunma-
yan yerlerde o vazifeyi  gören bi-
dayet mahkemeleri tarafından 
yirmi beş kuruştan yüz kuruşa 
kadar ceza-yı nakdi ile ve teker-
rürü halinde yirmi dört saatten 
bir haftaya  kadar hapis ile mü-
cazat olunurlar. İşbu Kanun ah-
kâmına mugayir ef'al  vukuunda 
zer'iyyat memurlarının tutacak-
ları zabıt varakaları (mahalli he-
yet-i ihtiyarisi tarafından  bad-et 
tasdik) aksi mündericatı sabit 
oluncaya kadar mamül-ün bih 
olan vesaik-i kanuniyyedendir. 

REİS — Bir mütalâa var mı 
efendim? 

AHMET RIZA BEY — Mü-
saade buyurur musunuz? 

ABDURRAHMAN ŞEREF 
EFENDİ — Demek zat-ı alileri 



MECLİS-Î A'YAN GÖRÜŞMELERİ 65 

müsaade buyuruyorlar. (Hande-
ler) Bu madde-i kanuniyyede, 
Kanunun ahkamına mügayir ha-
rekâtta bulunacaklar şu cezala-
rı göreceklerdir deniliyor. Evve-
lâ on dört yaşında bir kız çocu-
ğunun hapsine Kanun-i Medeni-
nin, ahkâm-ı umumiyyenin mü-
sait olup olmadığını soracağım. 
Müsait olmadığı halde bu kız na-
sıl mükellef  tutulabilir? Saniyen 
ondört yaşındaki çocuklar ile 
genç kadınlar orada bulunan 
zer'iyyat memurlanmn verecek-
leri bir zabıt varakası üzerine 
köylerinden kaldırılacaklar, — 
Çünkü köylerde sulh mahkeme-
si yoktur.— kazaya sevk edile-
cekler. Kazalarımız ekseriyetle 
köylere beş saatten bir günlük 
mesafeye  kadar uzaktır. Sevk 
edilecek olan bu genç kız ve ka-
dınlar iki dönüm tarla ekmediği 
için oralarda haftalarca  sürünüp 
kalacaktır. Kadınların yalnız ba-
şına Avrupa'ya gitmesine razı ol-
mayan muhterem refiklerimizin 
vicdanı acaba bu çirkin muame-
leye karşı isyan etmiyor mu? 

SALİH PAŞA — Bu gibi mua-
melelere her zaman razı olma-
yız ve bu hususta Ahmet Rıza 
beyefendinin  ihtarlarına iştirak 
ederiz. 

FUAT PAŞA — Bunlara hiç 
bir zaman muhalefetten  geri kal-
mayız. Reis beyefendi,  eğer son-
ra müsaade ederseniz, daha baş-
ka söyleyeceklerim de var. Eğer 
müsaade etmeyeceksiniz şimdi-
den söyleyeyim. 

REİS — O cihet bendenizin 
değü Heyet-i Celilenin bileceği 
bir iştir. 

AHMET RIZA BEY — Demin 
söz söylemeğe müsaade buyurul-
madığı için evvelden suale mec-
bur oldum. Bu gibi muamelâtın 
da zamanı geldiği zaman tashi-
hine çalışmak vazifem  olacaktır. 
Bendeniz istitrad tarikile tohum-
dan bahsetmiştim. Nazır beye-
fendi  cevaben tarlalarını ekecek 
olanlara tohumluğu biz verece-
ğiz buyurdular. Halbuki Nizam-
namede öyle bir şey yoktur. Ma-
dem ki tohumluğu kendileri ve-
recekler bu ciheti Nizamnameye 
de dere etsinler ve tatbikatında 
zulüm olmasın. Daha Kanunun 
üçüncü maddesi kabul edilmedi. 
Üçüncü maddeye taalluk eden 
bir nizamname var. O Nizamna-
mede "tohumluğu tarla sahibi 
verecektir" diyorlar. Halbuki Na-
zır beyefendinin  buyurdukları 
pek doğrudur. Madem ki tohum-
luğu Hükümet verecektir. Bu ci-
hetin Nizamnameye derci iktiza 
eder. Bunu da ilave ettikten son-
ra kendilerinden soracağım. Hü-
kümet bu tohumluğu nereden 
alıp vereceklerdir? Demin Ro-
manya'dan ikiyüz vagon tohum-
luk tedarik ettiklerine ve bir kıs-
mının yola çıkarıldığına dair Os-
man Nizami Paşadan bir telgraf 
aldıklarından bahis buyurdular. 
Bu ifadeleri  kendilerinin çalışma-
dığına ve işi takip etmediklerine 
asla delâlet etmez ve bendeniz de 
buna itirazda bulunmak istemi-
yorum; çünkü görüyorum ki Na-
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zır beyefendi  gerek ifadelerinden 
ve gerek hariçten aldığım malû-
mata göre gece ve gündüz bu iş 
için çalışıyorlar. Fakat Nezarette 
esaslı bir teşkilat olmadığı ve 
kendileri de yeni Nazır oldukları 
için sa'yleri semeredar olamıyor. 
Nitekim iaşe meselesi için Sadra-
zam Paşa Hazretleri de birçok 
şeyler yapmak istiyorlar. Lâkin 
esaslı bir teşkilat olmadığı cihet-
le bir şey yapmak mümkün ola-
mıyor, vaadlerini ifa  etmekten 
aciz kalıyorlar. Bu Mükellefiyet-i 
Ziraiyye Kanununa riayet etme-
yen adamları işini gücünü terk 
ettirerek, kuvve-i lâ yemutini te-
darikten mahrum bırakarak Jan-
darmanın önüne katıp da bidayet 
veya sulh mahkemelerinin önüne 
sevketmek acaba zulüm değil mi-
dir? Bunu Heyet-i Muhtereme-
den sorarım. 

TİCARET VE ZİRAAT NAZIRI 
— Heyet-i Celilenin malûmudur 
ki herhangi bir hüküm kanuna 
vaz edilir ise onun da bir müey-
yidi vardır. Bu müeyyid hukuk-ı 
medeniyye kısmında olur ise ya-
pılan akdin feshine  müncer olur, 
yahut tarafeynden  birisine zarar 
ve ziyan teminile nihayet bulur. 
Eğer hukuk-ı idareye talluk eder 
ise onun da ahkam-ı mahsusası 
vardır. Bu gibi mükellefiyete  ait 
olur ise onun da kuvve-i müeyyi-
desi olmak üzere bir ceza vaz edi-
lir. Zaten Kanunun cezaya mü-
teallik dördüncü maddesi bulun-
masa bile Kanun aynı derecede 
bir ceza ile teyid edilmiştir. Yal-
nız Kanunun derununda bulun-

ması büyük faideyi  müstelzim 
oluyor. Tayin olunan ceza da cün-
ha derecesinde bir cezadır —ki 
Kanun-ı Cezamn tasavvur ede-
bildiği mücazatm en hafifidir.— 
Sonra Ahmet Rıza beyefendi  on-
dört yaşında bulunanların ceza-
dide edilmesine itiraz buyurdu-
lar. Bu mesele- de umumi bir me-
seledir. Kanun-ı Cezanın kırkın-
cı maddesi bu meseleyi halletmiş, 
ne yaşından itibaren mesuliyet-i 
cezaiyye terettüp edeceği bu 
maddede gösterilmiştir. Binae-
naleyh o suretle ceza tayin edil-
mesi Kanun-ı mezkûr ahkâmına 
muvafıktır.  Kezalik bunların ce-
zaları Kanun-ı Cezanın mevadd-ı 
mahsusasma tevfikan  tahfif  edi-
lebilir. O cihetle Kanun-ı Cezanın 
halleylemiş olduğu bir keyfiyeti 
burada dere etmeğe lüzum gör-
medik. Tohumluk meselesi hak-
kındaki suallerine gelince, bu 
mesele de diğer bir kanun ile 
haledilmiştir. Bu Kanunda muh-
tacin-i zürraa verilecek tahsisat 
meselesi münderictir ki bu suret-
le bikes olanların tarlası ekildiği 
zaman o tarlanın sahipleri to-
humluk tevzi olunacak muhta-
cin-i zürradan iseler Kanunun 
mevvadd-ı mahsusası mucibince 
kendilerine tevziatta bulunula-
caktır. Bu babda teşkilat-ı mev-
cude olup tevziat yapılıyor. Di-
ğer bir kanun ile halledilmiş olan 
bu tevziat keyfiyetini  gerek bu 
Mükellefiyet-i  Ziraiyye Kanunu-
na veyahut Nizamnamesine ye-
niden ithal etmeğe lüzum yoktur, 
zannındayım. 
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TOPÇU FERİKİ RIZA PAŞA — 
Bendeniz on dört yaşındaki ço-
cuklar ve kadınlar hakkında ce-
za verilmemesine dair Ahmet Rı-
za beyefendinin  fikirlerine  işti-
rak ederim. (Hep ederiz sadala-
rı) Bu kabil çocuk ve kadınlar-
dan ceza-yı nakdi alınmalı, fa-
kat sulh mahkemelerine sevke-
dilmekten sarf-ı  nazar olunma-
lıdır. Bu suret kavanin-i mede-
niyyemize ve âdâtımıza muvafık 
değildir. 

REİS — Nazır beyefendi  de bu 
husus hakkında muhalefet  etmi-
yor. 

TOPÇU FERİKİ RIZA PAŞA — 
Oniki yaşından onbeş yaşına ka-
dar olanlar merahik addolunur. 

AHMET RIZA BEY — Ondört, 
onbeş yaşında olanların tahfif-i 
cezası için kendilerine merahik 
nazariyle bakılabilir dediler. Fa-
kat yirmi, yirmi beş yaşında bu-
lunan genç bir kadın nasıl kö-
yünden kaldırılıp, beş on günlük 
bir mahalle sevkolunacak? Onla-
ra da merahik nazarile mi bakı-
lacak? 

İBRAHİM BEY — Her kaide-i 
umumiyyenin bir istisnası var-
dır. Vakıa ondört yaşım ikmal et-
miş olanlar merahik addolunur. 
Bu kanun ile ondört yaşından iti-
baren mükellefiyet  başlamakta-
dır. Buna muhalif  harekette bu-
lunanlar için mevzu ahkâm-ı ce-
zaiyye kaide-i umumiyyenin bir 
istisnası olarak bu sinde olanlar 
hakkında da bu cezanın tatbiki 

icap eder. Şu halde bu yaşta bu-
lunan çocuklar Kanun-ı Cezanın 
madde-i mahsusasından istifade 
edemezler. 

TOPÇU FERİKİ RIZA PAŞA — 
O halde hapis yerine ceza-yı nak-
di vaz olunsun. 

İBRAHİM BEY — Bu da aynı 
haldir. 

FUAT PAŞA — Müsaade bu-
yurur musunuz? Henüz sinn-i 
rüşde baliğ olmayanlar tarafın-
dan değil bir kabahat hatta ci-
nayet irtikab eyledikleri zaman 
medar-ı tahfif  olacak bazı ahkâm 
vaz'ı için geçende Kanun-ı Ceza-
nın bir maddesini uzun uzadıya 
Meclisimizde müzakere ettik. Bu 
müzakerat Zabıt Ceridesinde 
münderictir. Ahmet Rıza beye-
ifendinin  buyurdukları gibi ka-
dmlarn ve onsekiz, yirmi yaşın-
daki kızların bir çok mezahimle 
şedd-i merahil ederek mahkeme-
lere sürüklenecek ve sonra bun-
ları cezadide fetmek  şimdi nasıl 
olur? 

DAMAT HALİT BEY — İnsa-
nın bundan dolayı tecziyesi kat'-
iyyen caiz değil. 

REİS — Ahmet Rıza beyefen-
di kadınların ve çocukların hapis 
cezasından istisna edilmesini tek-
lif  buyuruyorlar. 

ŞÜKRÜ PAŞA — Müsade bu-
yurulur mu? Her kanunun bir 
kuvve-i teyidiyyesi olmak lâzım 
gelir. Hususile bu gibi kavaninde 
kuvve-i teyidiyye şarttır. Fakat, 
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bendeniz Ceza Kanunnamesinin 
foab-ı  salisi bu meseleyi halletmiş-
tir, zannındayım. Bu babda gerek 
Hükümet ve gerek belediyelerce 
neşrolunan kavanin ve nizamata 
muhalif  olarak harekette bulu-
nanlara bir beşlikten beş beşliğe 
kadar ceza-yı nakdî tayin olu-
nur. Bu Kanunda bir ceza tayin 
edilmek icap ederse Kanun-ı Ce-
zanın bu babına istiııad edilerek 
bir ceza tayin edildiği takdirde, 
maksat temin edilir, zannederim. 

DAMAT FERİT PAŞA — Mü-
sade buyurur musunuz? Bende-
niz bahsin uzamaması için dör-
düncü maddenin tayymı teklif 
ediyorum. 

SEYYİD BEY — Rıza Paşa 
Hazretlerinin tekliflerin  mükelle-
finin  aleyhlerinedir. Arzedeyim: 
Müşarileyh kadınlar ve çocuklar 
tnahkemeye sevkolunmasm, ce-
za-yı nakdiye mahkûm olsunlar 
buyuruyorlar. Eğer bu tekilf  ka-
bul olunursa o zaman bir sui is-
timal kapısı açılır ki, o zaman 
polis, jandarma herkes ceza-yı 
nakdi hükmetmeğe, almağa baş-
lar. Bu Kanuna bil-iltizam mah-
keme kaydı konulması bu kabil 
sui istimalatm önünü almak için-
dir. Bilâ muhakeme ve bilâ hü-
küm ceza-yı nakdi alınacak olur 
ise o cezayı kim alacak? O za-
man herkes istediğini yapacak-
tır ki bu hal büsbütün çirkin olur. 
Bütün bütün ref  olunsun; lâkin o 
vakit kuvvemi teyidiyye de kal-
maz. Kuvve-i teyidiyye kalma-
yınca bu Kanun tatbik olunmaz. 

O zaman cebren sürerek götü-
rürler ki, fenadır.  Bunun için dü-
şünelim. Netice itibariyle daha 
çirkin bir şekil, yani maksadımı-
za muhalif  bir hal hasıl olmasın. 
Tebligat-ı umumiyyeye riayet et-
meyenler için Kanun-ı Cezada 
mevadd-ı mahsusa vardır. O da 
kabahat derecesinden başlar. 
Bianen-âlâ zalik bu madde tay-
yedilecek olursa maksat hasıl 
olur. Biz her yaptığımız kanunun 
ahkâmı icra edilmezse ceza koy-
mağa mecbur değiliz. Madem ki 
bir ahkâm-ı umumiyyemiz var-
dır, o ahkâm-ı umumiyye daire-
sinde hareket edebiliriz. Bunun 
için bu maddenin tayyı daha mu-
vafıktır. 

ŞÜKRÜ PAŞA — İbrahim be-
yefendinin  fikrine  bendeniz işti-
rak ederim. 

DAMAT HALİT BEY — Ben-
deniz de iştirak ederim. 

ZİRAAT NAZIRI — Böyle bir 
kuvve-i müeyyidenin Kanunda 
bulunması tatbikat nokta-i naza-
rından fev  kalâde elzemdir. He-
yet-i Celile kadınlara yalmz ce-
za-yı nakdî tayin olunarak hapis 
cezasının kaldırılmasını arzu bu-
yuruyor. Bunu bendeniz de ka-
bul ediyorum. Fakat maddenin 
tamamen tayyı hususunu Kanu-
nun tamamen reddi ile bir görü-
yorum. Zira bir takım imtiyazlı 
ve imtiyazsız şirketlere zer'iyyat 
yaptırmayı ancak bununla te-
min edebileceğiz. 

SALİH PAŞA — Bendeniz 
esasen bu Kanunda muharrer ol-
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duğu veçhile ondört yaşındaki 
insanın mükellefiyet-i  ziraiyyeye 
[tabii tutulmasını kabul etmedi-
ğim gibi, gerek onlara gerekse 
bilcümle nisvana bu babda bir 
ceza tertibini de asla kabul etmi-
yorum. On dört yaşında dediği-
miz ve daha yukarı sinde farzet-
tiğimiz inas kimlerdir. İçinde bu-
lunduğumuz bu müthiş harpte 
memleketimizde hiç bir hane 
yoktur ki kendi mensubininden 
hiç olmazsa birini ya meydan-ı 
harbe sevketmiş yahut feda  et-
miş olmasın. Bu inas, meydan-ı 
şan ve şerefte  olanların veyahut 
el'an vatamn müdafaası  için 
dar'ül harekâtta ve hudutlarda 
göğsünü düşmanın ateşine geren 
kahramanların ya evlâdı, ya 
hemşiresi, ya validesi veyahut ni-
şanlısıdır. Onların herbiri bir 
çok feci  ahvale maruz olmuş, 
göz yaşı dökmüş ve heyet-i umu-
miyyesi cüz'ü ve fer'i  ile alude 
acezedir. Ondört yaşındaki bir 
kızm, bir köy çocuğunun gidip 
tarlada çalışırken ektiği tohum-
ları göz yaşı ile ıslatırsa bile yine 
sui hezime uğrar. Bu böyle ol-
duktan sonra bir de ona ceza ta-
yin etmek zulmü teşdid tetmek 
demektir. Ceza tayin etsek dahi 
kabiliyet-i tatbikiyyeden mah-
rumdur. Çünkü onları mahkûm-ı 
ceza edecek katı yürekli bir Os-
manlı hakimi tasavvur edemem. 
Bu Kanunda kadınları görmeyi 
kalbinde hüsn-i adalet taşıyan 
bir kimse asla kabul edemez. Bu 
Kanundan yalnız ondört yaşında-
kiler değil bilcümle inasın çıka-

rılmasını isterim. Kanunun ce-
zasız tatbikine imkân görülmü-
yorsa o cezayı yalnız erkeklere 
hasr-ü kasr etmek zaruridir. 
Eğer bu Kanun maksada vefa 
edecek ise erkekler her türlü 
meşakkata katlanarak bu su-
retle de vatana olan borcumuzu 
eda etmeliyiz. İçinde bulunduğu-
muz harpten başka türlü kurtul-
mak imkâm yoktur. Binaenaleyh 
bu vazife-i  vataniyyeyi aceze-î 
nisvan değil, erkekler deruhte 
etsin. 

AHMET RIZA BEY — Mü-
saade buyurur musunuz? Bura-
da bir nokta tavazzuh etmedi. 
Rüfeka-yı  muhteremden bir kıs-
mı kadınlar hapsedilmesin, on-
lara ceza-yı nakdî tayin olunsun 
diyorlar. Bunu Nazır beyefendi 
de kabul ediyorlar. Halbuki ce>-
za-yı nakdi de bir mahkemenin 
hüküm ve kararile olacak değil 
mi? Bendenizin demin itiraz et-
tiğim cihet yine duruyor. Evvel 
be evvel bir genç kadını, Salih 
Paşa hazretlerinin buyurdukları 
gibi, evladını kocasını meydan-ı 
harbe göndermiş bir acezeyi sulh 
veyahut bidayet mahkemesine 
göndermek münasip değildir. Ha-
pis veyahut ceza-yı nakdi mese-
lesi ikinci derecede kalır. Gerçi 
buyuruluyor ki bu birinci mad-
dede vardır. Ve o maddeyi her 
nasılsa kabul ettik. Onu kabul 

t 

etmemeliydik. 

REİS — O madde kabul olun-
du. 
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AHMET RIZA BEY — Evet 
kabul olundu. Onu kabul etme-
meliydik, diyorum. İtirazım o va-
kit nazar-ı itibare alınmadı. İkin-
ci bir şey daha kalıyor. Seyyid 
beyefendi  buyuruyorlar ki, bu 
Kanun yalmz muharebe zama-
nında tatbik olunacaktır. Muha-
rebeden sonra dahi tatbik edil-
mek istenilseydi Ahmet Rıza bey 
ve Ferit Paşa hazretlerinin de-
dikleri doğru olurdu. Bilmem ki 
ifadatım  pek selis olmadığından 
mıdır, nedendir ki Heyet-i Celi-
lece anlaşılamıyor. Bidayet-i mü-
zakerede eğer bu Kanun münha-
sıran harp zamanında tatbik edi-
lecek ise heyet-i umumiyyesini 
bazı tadilat ile kabul edelim de-
dim. Halbuki bu Kanun yalnız 
harp zamanına münhasır değil. 

SEYYİD BEY — Hayır, yal-
nız harp zamanı içindir. 

AHMET RIZA BEY — Hayır, 
Lâyihanın yedinci maddesinde 
"sulhun akdinden bir sene son-
raya kadar" deniyor. 

SEYYİD BEY — O maddeye 
geldiğimiz zaman istediğimiz ka-
yıtları koruz. 

MAHMUD PAŞA — Dördün-
cü maddedeki "işbu kanun ahkâ-
mına mugayyir harekette bulu-
nanlar" ibaresi yerine "bulunan 
zükur" diyelim. 

REİS — Bu maddenin bütün 
tayyına dair bir teklif  vardı. Ev-
vela bunu sonra maddenin tadi-
lini rey'e vaz edeceğiz. Dördün-
cü maddenin tayyını kabul eden-

ler lütfen  ellerini kaldırsınlar. 
(Eller kalkar) Ekseriyet hasıl ol-
madı. Şimdi Mahmut Paşa haz-
retlerinin teklifleri  var. 

MAHMUT PAŞA — İşbu Ka-
nun ahkâmına mugayir harekat-
ta bulunan zükur ile eşhas-ı ma-
neviyye... ilh" diyecek olursak 
kâfi  olur, sanırım. 

AHMET RIZA BEY — Bu su-
reti Nazır beyefendi  de kabul 
ediyorlar. 

REİS — Şu halde maddeyi "iş-
bu Kanun ahkâmına mugayir ha-
rekette bulunan zükur ve eşhas-ı 
maneviyye sulh mahkemeleri... 
ilh" suretinde tadil ile aşağıda 
Encümenimizin tadili de baki ka-
larak kabul edenler ellerini kal-
dırsınlar. (Eller kalkar) Ekseri-
yetle kabul olundu. 

DAMAT FERİT PAŞA — Ben-
deniz muhalifim. 

Beşinci Madde okundu: 

Beşinci Madde — İşbu Ka-
nunun temin-i icrası için Ziraat 
ve Ticaret Nezareti bütçesine 
fevkalade  olarak yüzelli bin lira 
ilave olunmuştur. Meblağ-ı mez-
kûrdan 1332 senesinde sarf  olun-
mayan mikdan 1333 senesine 
devren sarfolunabilecektir. 

REİS — Bir mütalâa var mı? 

AHMET RIZA BEY — Müsaa-
de buyrulur mu? Vakıa Heyet-i 
Celileyi yoruyorum. Fakat vazife-
yi ifa  etmek isterim. Encümende 
de bu tahsisat meselesini Nazır 
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beyefendi  hazretlerinden sormuş-
tum. O vakit bu yeni bir teşki-
lâttır, tabii yeni memurlar tayin 
olunacak, bu para onun içindir, 
buyurmuşlardı. Bu tahsisat bu-
rada muharrer 150 bin liradan 
ibaret değildir. Bütçede bu iş için 
930 bin lira kadar bir meblağ da-
ha vardır ki, yekûn bir milyon 
80 bin lira demek olur. Bu Ka-
nunun suver-i icraiyyesini tayin 
eden Nizamnamenin ikinci ve 
üçüncü maddeleri bu paranın 
zer'iyyat memurlarına, muavin-
lerine ve icap ettiği takdirde di-
ğer memurin-i tâliyyeye verilece-
ğini söylüyor. Yine bu Nizamna-
menin onbirinci maddesi garip 
bir şey daha söylüyor. Müsaade-
nizle okuyayım. Onbirinci mad-
denin ikinci fıkrasında  "mükelle-
ifiyet-i  zıraiyyenin temininde 
hüsn-i hizmet ve gayreti görülen 
memurin-i mülkiyye ve jandar-
ma zabit ve efradına  ve heyet-i 
ihtiyariyye azâsile köy imamla-
rına mükâfat-ı  nakdiyye ita olu-
nabilecektir." Bu pek garip. Zür-
ra bad-ü-heva cebren çalıştırılı-
yor. Muvazzaf  olan, maaş alan 
memurlara da halkı cebren ça-
lıştırdıklarına mükâfaten  fazla 
para veriliyor. Bu nasıl kabul 
edilecektir? Bu memurlar bir ta-
raftan  Hazine-i Devlete bâr ola-
cakları gibi diğer taraftan  da 
ahaliye bâr-ı azim olacaktır. Ge-
çen sene yine ziraati temin mak-
sadiyle köylere amele taburları 
gönderilmişti. O amele taburları 
köylülerin elinde yiyecek, içecek, 
köyde tavuk, yumurta hiç bir şey 

bırakmadılar. Bu memurlar da 
yine o suretle köylere yayılacak-
lar, ahaliyi izaç edecekler. Başka 
hiç bir şey olmayacak. Acaba ni-
çin bu işte mütekaidin, mazulin 
istihdam olunmuyor. Bunların 
içinde yalnız harcırah masrafı-
nı alarak hamiyyeten hizmet 
edecek zevat acaba yok mudur? 
Niçin bu cihet düşünülmemiş de 
hariçten bir çok memurlar, mü-
fettişler,  müfettiş  muavinleri ta-
yin edilerek Hazine-i Devlet ay-
rıca mutazarrır ediliyor? 

TOPÇU FERİKİ RIZA PAŞA — 
Onlar müsindir. 

TİCARET VE ZİRAAT NAZI-
RI — Bütçeye bu işi için vaz kılın-
mış olan tahsisat 930 bin lira de-
ğildir. 130 bin lirası çekirge mü-
cadelesine, 500 bin lirası gelecek 
sene mühtacin-i zürraa tohumluk 
tevziine sarf  edilmek üzere min 
haysel mecmu 730 bin liradır. Bir 
de bir 150 bin lira mükellefiyet-i 
ziraiyye tahsisatı vardır. Binae-
naleyh bu 730 bin lirası sade mü-
kellefiyet-i  ziraiyye tahsisatı de-
ğildir. Bir taraftan  çekirge mü-
cadelesine karşı gelebilmek mem-
leketi çekirge belâsından kurtar-
mak, diğer taraftan  gelecek se-
ne zuhuru melhuz olan muhta-
cin-i zürraa tohumluk tevzi ede-
bilmek için 333 [ 19171 senesi büt-
çesinde talep edilmiş bir paradır. 
Mütekaidin de zer'iyyat memur-
ları meyanmda tayin edilmekte-
dir. Yalnız kendilerinin ziraatten 
anlar olması şarttır. Ziraatten an-
ladıkları halde onlar da zer'iyyat 
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memurları olarak tayin ve istih-
dam olunabilirler. Bu babda 
hüsn-i hizmeti görülen muhtara-
na, memurin-i saireye sene ni-
hayetinde bahşiş itası ise gayet 
tabiidir. Bu Kanunun icrası yal-
nız maaş ile temin olunabilecek 
bir kanun değildir. Buna memur 
olanları gösterecekleri sa'yin de-
recesiyle meseleye doğrudan doğ-
ruya alakadar kılmak lâzımdır. 
Bu nokta-i nazardan ikramiye i-
tasmı muvafık  gördük ve Nizam-
nameye ithal ettik. Şu sırada bil-
hassa harcırah meselesi fevkala-
de tezayüd etti. İki saatlik bir ye-
re hayvan tutup gitmek için vak-
tiyle sarf  edilen paranın şimdi 
dört beş misli sarfedilmek  lâzım 
geliyor. Hatta bu verdiğimiz tah-
sisatın azlığından daima şikayet 
ediyorlar. Onun için bu beşinci 
maddenin bu suretle kabulünü 
rica ediyorum. 

AHMET RIZA BEY — Dün he-
yet-i umumiyyesi hakkında be1-
yan-ı mütalâa ettikten sonra ben 
Kanun hakkında üç teklifim  var 
demiştim. O tekliflerden  birisi de 
bu tahsisata müteallik idi. Ben 
tahsisatı alalım; iaşe-i umumiy-
yeyi temine medar olmak üzere 
arazisi münbit vilayattan, mese-
lâ Konya'nın arazi-i miriyyesini 
zer ettirelim demiştim. Ve bir de 
bu bir milyon 80 bin lira tahsisat 
miktarı Maliye Nazırı beyefendi-
nin bütçe münasebetiyle vaki o-
lan beyanat-ı âliyyelerinden an-
lamıştım. Orada Mükellefiyet-i 
Ziraiyye Kanunu kabul edildi. 
Bunun icabatmdan olarak bu 

kadar meblağ sarfı  iktiza eder 
buyurmuşlardı. Çekirge için ge-
çenlerde 20 milyon kuruş ver-
miştik. Ona 100 bin lira ilavesin-
den bir şey çıkmaz. Bir de bu 
mükellefiyet-i  ziraiyye ahkâmını 
icra ve amele taburları marife-
tiyle yaptırmak daha muvafık 
olur. Ahali de bu zahmetten, bu 
külfetten  kurtulmuş olurdu. Ben-
deniz zannediyorum ki bu Ka-
nunun ruhu gayesi bu bir mil-
yon 80 bin liradan ibarettir. Eğer 
kuvve-i teşriyye kuvve-i icraiy-
yeyye hitaben, eğer şu bir mil-
yon 80 bin lirayı fukaraya  mı, 
nereye sarf  edersen et, lâkin zür-
ra ve ahaliyi rahat bırak diye-
cek olursa memlekete büyük bir 
hizmet ifa  etmiş olur. 

REİS — Başka bir mütalâa 
var mı? (Müzakere kâfi  sesleri) 
Maddeyi kabul edenler lütfen  el 
kaldırsınlar. (Eller kalkar) Ka-
bul olundu. 

Altıncı madde okundu: 

Altıncı Madde •— İşbu Ka-
nunun tatbikatı bir Nizamname 
ile tayin olunacaktır. 

REİS — Bir mütalâa varmı? 
(Hayır sesleri) Maddeyi kabul 
edenler lütfen  ellerini kaldırsın-
lar. (Eller kalkar) Kabul olundu. 

Yedinci madde okundu: 
Yedinci Madde — İşbu Ka-

nun sulh akdinden bir sene son-
raya kadar mer'i yül icradır. 

REİS — Bir mütalâa var mı? 
DAMAT FERİT PAŞA — Di-
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ğer ifadatımda  da arzetmiştim. 
Bu Kanunun birgün evvel mer'iy-
yetten sukutunu memleket için 
büyük bir faide  addediyorum. 
Onun için bir teklifim  var. Lüt-
fen  rey'e koyunuz. 

Damat Ferit Paşanın takriri 
okundu: 

Madde-i Münferide  •— Bu Ka-
nun madam-el harp mer'i olup 
musalahanm akdedildiği gün 
mülga ve hükümden sakıttır. 

REİS — Ferid Paşa Hazretle-
ri yedinci madde makamına kaim 
olmak üzere bir teklif  icra bu-
yuruyorlar. 

TİCARET VE ZİRAAT NAZI-
RI — Bu Kanun harp zaruretine 
£>inaen neşredilmiştir. Sulh av-
det ettikten bir sene sonra bu za-
ruretin devam edeceği tahmin 
olunuyor. Çünkü çiftçilerin  mem-
leketlerine, çift  ve çubuklarının 
başına gelip istihsalata başlama-
sı için ihtimal ki bir seneden zi-
yade zaman geçecektir. Onun 
için bu Kanunun mer'iyetini sul-
hun akdinden bir sene sonraya 
ta'lik etmiştik. Bunda büyük bir 
zarar yoktur, sanırım. Ondan ev-
vel bu zaruret mündefi  olacak 
olursa Heyet-i Celileniz bu Ka-
nunun mevki-i meriyetten men'i-
ni teklif  edebilir. 

TOPÇU FERİKİ RIZA PAŞA — 
Sulhun akdiyle bu Kanunun 

tanzimini icap eden esas zail olu-
yor. Bu zaman-ı sulhun mevcu-
diyetinde fevkal'ade  kavaninin 
tatbiki kabul edilemez. Onun için 

sulhun akdinde bu Kanunun ref 
olunacağım tasrih etsek iyi olur. 

TİCARET VE ZİRAAT NAZI-
RI — İaşeyi temin etmek, bu bab-
da sıkıntı çekmemek için bu şe-
kil teklif  edilmişti. Heyet-i Celile 
nasıl tensip ederse öyle olur. 

REŞİT AKİF BEY — Nazır 
beyefendi  teklifimize  muvafakat 
ediyorlar efendim. 

REİS — Takriri tekrar okuya-
lım. (Balâda sureti muharrer 
takrir tekrar okundu) Fakat ta-
rih-i neşrinden itibaren tabiri lâ-
zımdır. 

TOPÇU FERİKİ RIZA PAŞA — 
Tarih-i neşrinden itibaren harp 
nihayetine kadar dense kâfidir. 

DAMAT FERİT PAŞA — Akd-i 
sulh zamanım bendeniz de kabul 
ederim. 

SEYYİD BEY — Harp nihaye-
ti tabiri müphemdir. Akd-i sulh 
zamanının manası vardır. Fakat 
harp nihayetinin manası yoktur. 

REİS — "İşbu kanun tarih-i 
neşrinden itibaren sulhun akdi 
gününe kadar mer'i-yül icradır" 
diyelim. 

ABDURRAHMAN ŞEREF E-
FENDİ — Sulhun takarruruna 
kadar desek daha iyi olur sanı-
rım. Sulhun akdi günü mesela 
şubatın 18'i oldu. Üç gün daha 
durmuş olsa bir zarar olamaz. 
Sonra yeni bir zaruret karşısın-
da kalmayalım. Bir sene sonraya 
kadar devam çoktur. Bir seneye 
kadar elbet hal-i tabii çok defa 
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avdet eder. Belki sulh bir ayda 
takarrür eder. 

REİS — Sulhun tasdikine ka-
dar demek nasıl olur? 

ABDURRAHMAN ŞEREF E-
FENDİ — Bendeniz ısrar etmem. 
Hatıra kabilinden arzediyorum. 

ŞÜKRÜ PAŞA — Sulhun ak-
dine kadar denirse daha doğru 
olur. 

İBRAHİM BEY — Akd-i tas-
dik demek doğru olmaz. Tasdik 
heyet-i teşriiyyeden geçmekle 
meşruttur. İhtimal ki, sulh he1-
yet-i teşriiyye dağıldıktan sonra, 
mesela martın ikinci günü akdo-
lunur ve sulhun tasdiki bir sene 
teehhür eder. O halde daha bir 
sene bu Kanunun meriyeti lâzım 
gelir. 

REİS — Buradaki tasdikten 
maksat Hükümdarların tasdiki 
demek değil midir? 

DAMAT FERİT PAŞA — Reis 
beyefendi  hazretleri, birinci de-
fa  pek güzel izah buyurmuştu-
nuz. Sulhun akdolunduğu güne 
kadar mer'iyül icradır denilse 
maksat hasıl olur, sanırım. 

TİCARET VE ZİRAAT NAZI-
RI — Muahede tasdik olunmadık-
ça sulh inikat etmiş değildir. Sulh 
tarafeynin  terazisiyle hasıl olan 
bir neticedir. Binaenaleyh alâka-
dar olanlar iradesini tamamen iz-
har ettikten sonra tamamen ak-
dolunmuş olur. 

DAMAT FERİT PAŞA — Mua-
hedeyi imzaya memur murahhas-

lar bu hususta salâhiyet-i kâmi-
leyi haizdir. Onun imzası padi-
şahlarının imzasıdır. 

TİCARET VE ZİRAAT NAZI-
RI — Bendenizce sulhun akit ve 
tasdiki tamamen muvafıktır. 

TOPÇU FERİKİ RIZA PAŞA — 
Tasdik kelimesinden zat-ı haz-
ret-i padişahının tasdikini mi an-
layacağız? 

REİS — O sulhu Meclis-i 
Umuminin tasdik etmesi lâzım 
gelmez. 

SEYYİD BEY — Sulh doğru-
dan doğruya hukuk-ı padişahi-
dendir. Meğer ki bir kıt'a arazi-
nin mübadelesi falan  gibi husu-
sat vaki olmuş olsun. Öyle olma-
dıkça akd-i sulh Meclis-i Umu-
minin tasdikine vabeste değildir. 
Hukuk-ı padişahidendir. Tasdik 
Hükümdaran arasında teati-i im-
za demektir. 

ŞÜKRÜ PAŞA — Müsaade 
buyurulur mu? Kanun-ı Esaside 
bu böyle değil; Kanun-ı Esasinin 
yedinci maddesi hukuk-ı padişa-
hiyi ta'dat ettikten sonra ve an-
cak sulha, ticarete, terk ve ilhak-ı 
araziye... ilh diye sulhun akdi 
Meclis-i Umumiyyeden geçmesi 
lâzım olduğunu gösteriyor. 

SEYYİD BEY — Menafi-i  u-
mumiyyeyye müteallik bir me-
sele olursa o başka. 

İBRAHİM BEY — Sulhun ak-
di başka, tasdiki başka şeydir. 
Akit ile tasdik arasında fark  var-
dır. Akit murahhasların imza-
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siyle hasıl olur. Fakat tasdik He-
yet-i Teşriiyyeden geçtikten son-
ra hasıl olur. 

SEYYİD BEY — Abdurrah-
man efendi  hazretleri "takarrür" 
buyuruyorlar, muvafıktır. 

SALİH PAŞA — Bu sulhun 
akdi tabiri burada ilk defa  mev-
zuu bahis olmuyor. Akdettiğimiz 
istikrazlarda geçtiği gibi, çıkar-
dığımız bankonotlarda sulhun ak-
dinden bir sene sonra, altı ay 
sonra diye birer kayıt mevcut ve 
muharrerdir. Sulhun akdi günü 
olarak kuvve-i icraiyyece bilâha-
re kabul edilecek tarih hangisi 
olacak ise, bunların hepsi ona 
tabi olmak lâzım gelir. Madem 
ki, Devletçe sulhun akdi tabiri 
esas olarak kabul edilmiştir. Bu 
Kanunda da sulhun akdi tabiriy-
le iktifa  olunabilir. 

REİS — "Bu Kanun sulhun 
akdi gününe kadar mer'i-yül ic-
radır" dersek muvafık  olur, zan-
nediyorum. 

SALİH PAŞA — Gün kelime-
sinin ilâvesine ihtiyaç yoktur. 

ŞÜKRÜ PAŞA — Sulhun ak-
dine kadar denilirse kâfidir. 

REİS — Maddeyi "sulhun ak-
dine kadar mer'i-yül icradır" su-
retinde kabul edenler, lütfen,  el-
lerini kaldırsınlar. (Eller kalkar) 
Bil-ittifak  kabul olundu. 

REŞİT AKİF PAŞA — Bir çey-
rek teneffüs  edelim. 

REİS — Bir çeyrek teneffüs 
edelim mi? (Edelim sesleri) Bir 
çeyrek saat sonra tekrar içtima 
etmek üzere Meclisie hitam veri-
yorum. 

Meclis-i  A'yan11 

51.  İçtima  (28  Mart  1333)  lÇarşamba1 

BİRİNCİ REİS VEKİLİ — 
Meb'usan Riyasetinin sureti zir-
de münderiç tezkeresi okundu: 

Meclis-i A'yan Riyaset-i Celi-
lesine 

22 mart 1333 tarihli ve 25 nu-
maralı tezkire-i âliyye-i riyaset-
penahileri cevabıdır. 

Mükellefiyyet-i  ziraiyye hak-
kındaki Lâyiha-i Kanuniyyede 
Meclis-i Ayanca icra kılındığı 
iş'ar buyurulan tadilat Meclis-i 

Meb'usanca da kabul edilmiştir. 
Ol babda emrü ferman  hazret-i 
menlehul emrindir. 4 Cemaziyel 
Ahir 1335 ve 28 Mart 1333 [10 Ni-
san 19171 

Meclis-i Meb'usan Reisi 
Adil 

Mustafa  Asım 
Başkâtip 

BİRİNCİ REİS VEKİLİ — 
Halbuki, tevdi edeceğiz. (Evet 
sesleri) 

1 1 Meclis-i A'yan Zabıt Ceridesi 3. Devre-i İçtima, 3. Sene, 51. İctima-i Umumi, 
(28 Mart 1333), s. 737. 
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2. Mükellefiyyet-i  Ziraiyye Kanunu13 (10 Cumadel ahire 1335 
2 Nisan 1333 - 1917) 

MADDE 1 — Çiftçiliği  san'at-ı 
mutade ittihaz etmiş tasarruf  ve 
isticar tarikiyle arazi sahibi bu-
lunmuş ve hidemat-ı askeriyye 
haricinde kalmış olan Osmanlıla-
rın zükûr ve ziraatle melûf  insa-
nından ondört yaşını ikmal etmiş 
her ferdi  Ziraat Nezaretince ta-
yin olunacak miktarda zer'iyyat-
ta bulunmak ve sene-i atiyye 
için nadas yapmak üzere taraf-ı 
Hükümetten mükellef  tutulabile-
cektir. 

MADDE 2 — Çiftçiliği  sanat-ı 
mutade ittihaz etmemiş ve hide-
mat-ı askeriyye haricinde kalmış 
olanları bulundukları mahalde en 
ziyade ekilen mahsulattan zer'iy-
yatta bulunmak üzere mükelle-
fiyet-i  ziraiyyeye tabi tutmağa 
Heyet-i Vükelâ mezundur. İşbu 
mükellefiyet  Müdafaa-i  Milliyye, 
Donanma, Hilal-i Ahmer gibi 
menafi-i  umumiyye müessesatı 
ve her nevi imtiyazlı ve imtiyaz-
sız cemiyet ve şirketler hakkında 
dahi caridir. 

MADDE 3 — Mükellefiyet-i 
ziraiyyenin temini için köy ve 
kasaba çiftçilerini  kendi zer'iy-
yatını ikmalden sonra çift  hay-
vanatiyle beraber an-cemaatin 
muhtac-ı muvanet görülecek as-
ker ve fukara  aileleri tarlaların-
da çalışmağa mecbur etmeğe Zi-
raat Nezareti mezundur. 

MADDE 4 — İşbu Kanun ah-
kâmına mugayir harekette bulu-
nan zükûr ve eşhas-ı maneviyye 
sulh mahkemeleri ve sulh mah-
kemeleri bulunmayan yerlerde o 
vazifeyi  gören bidayet mahkeme-
leri tarafından  yirmibeş kuruştan 
yüz kuruşa kadar ceza-yı nakdi 
ile ve tekerrürü halinde yirmi 
dört saatten bir haftaya  kadar 
hapis ile mücazat olunurlar. İş-
bu Kanun ahkâmına mugayir ef'-
al vukuunda zer'iyyat memurla-
rının tutacakları zabıt varakaları 
mahalli heyet-i ihtiyariyyesi ta-
rafından  bad-et tasdik aksi mün-
dericatı sabit oluncaya kadar ma-
mul-ün bih olan vesaiki-i kanu-
niyyedendir. 

MADDE 5 — İşbu Kanunun 
temin-i icrası için Ziraat ve Ti-
caret Nezareti bütçesine fevkala-
de olarak yüzelli bin lira ilave 
olunmuştur. Meblağ-ı mezkûre-
den 1332 senesinde sarf  oluna-
mayan miktarı 1333 senesine dev-
ren sarf  olunabilecektir. 

MADDE 6 — İşbu Kanunun 
tatbikatı bir Nizamname ile ta-
yin olunacaktır. 

MADDE 7 — İşbu Kanun ta-
rih-i neşrinden itibaren sulhun 
akdine kadar mer'i-yül icradır. 

MADDE 8 — İşbu Kanunun 
icrasına Dahiliye, Maliye, Adliye 
ve Ticaret ve Ziraat Nazırları ma-
murdur. 

12 Takvim-İ Vekayi (21 Nisan 1333), No. 2860. Düstur, II, 9. 596-597. SicUl- Kavanin 
Cilt 16, B. 768-769 
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3. Mükellefiyyet-i  Ziraiyye Nizamnamesi 

A. 10 Cumadel  Ahire  1335  Tarihli  Mükellefiyyet-i  Ziraiyye 
Kanununun  Suver-i  Tatbikiyyesi  Hakkında  Nizamname13 

(3  Zilhicce  1335/20  Eylül  1333-1917) 

1. Mükellefiyet  ve Muafiyat 
MADDE 1 — Çiftçiliği  san'at-ı 

mutade ittihaz edenler çiftçiliğe 
mahsus manda, öküz ve beygir-
lerinin her çifti  için lâakal kırk-
beş ve bu hayvanatın dişilerinin 
her çifti  için lâakal otuz beş dö-
nüm zer'iyyatta bulunacaklardır. 
Damızlık olarak kullanılan dişi 
manda, inek ve kısrakları çifte 
alıştırarak her çifti  için otuzbeş 
dönüm zer'iyyat temin etmeyi 
ashabı mecburdur. 

MADDE 2 — Yalnız bir çifti 
bulunan çiftçilerin  hayvanatı 
nakliyatta kullanılmak üzere 
mübayaa olunmayacaktır. Mü-
teaddit çifti  bulunan çiftçilerin 
bir çiftten  fazla  bulunan hayva-
natı için ihtiyac-ı fevkal'ade  ha-
linde ve ihtiyaç çiftçiler  arasm: 
da müsavaten tevzi olunmak ve 
çiftçinin  mükellefiyyet-i  ziraiyye-
si nazara alınmak şartiyle müba-
yaa olunabilecektir. Çift  hayva-
natı kasaplık olmak üzere bir rı-
za dahi mübayaa olunamaz. 

MADDE 3 — Çift  hayvanatı 
ile yapılacak iaşe nakliyatı bir 
çiftten  fazla  hayvanatı olanlar 
üzerine senede altmış dört saati 
geçmemek üzere müsavi olarak 
tevzi olunacaktır. İşbu mükelle-

fiyyetin  bir çift  hayvanı olanlara 
da teşmili ve müddetin tezyidi 
iaşe mmtakası reisinin talebi ü-
zerine iaşe komisyonlarının ka-
rariyle icra olunur. 

MADDE 4 — Her çiftçi  yevmi 
lâakal sekiz saat zer'iyyat için 
çalışmağa mecburdur. Tasarruf 
veya isticar suretiyle zer edilecek 
arazisi bulunmayan çiftçiler  ve-
sait-i ziraiyye ve arazisi bulunan-
ların tarlalarında çalıştırılacak-
lardır. Ancak bu suretle çalışan 
her çiftçi  teamül-i mahalli üzeri-
ne ücrete kesb-i istihkak eder. 
İşbu say her köylünün kendi kar-
yesi haricinde yaptınlamaz. 

MADDE 5 — Çiftlik  sahiple-
rinden henüz silah altına davet 
edilmemiş olanlar arazileri ba-
şında bizzat zer'iyyatta bulun-
mak mecburiyetindedirler. Beş 
yüz dönüm ve daha ziyade zer'-
iyyatta bulunanlar çiftlik  sahibi 
addolunur. Bunlardan firari  ve 
bakaya olmamak şartiyle silah-
sız ihtiyat ve alel ıtlak mustah-
faz  sınıfından  henüz celb ve sevk 
emri' verilmemiş olanlara mezu-
niyet verilecektir: 

MADDE 6 — Beşyüz dönüm 
zer'iyyatta bulunmak lâakal dört 
yüz dönüm kışlık ve yüz dö-

13 Düstur. II. 9. 729-235. 
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nüm yazlık zer'iyyat yapmaktır. 
Muayyen zamanlarda Ticaret ve 
Ziraat Nezaretince tefrik  olunan 
miktarda zer'iyyat yapmamış o-
lanlar asker edilmek üzere Har-
biye Nezaretine teslim olunur. 

MADDE 7 — Beşyüzden bin 
dönüme kadar zer'iyyatta bulu-
nanların silahsız ihtiyat veya 
alel ıtlak mustahfaz  olmak şar-
tiyle iki ortakçı veya hizmetkâr 
gibi ecirleri ve bin dönümden 
fazla  zer'iyyatta bulunanların üç 
ortakçı veya hizmetkârlarına da-
hi mezuniyet verilir. Üçyüz dö-
nümden beşyüz dönüme kadar 
zer'iyyatta bulunanların silahsız 
ihtiyat veya alel ıtlak mustahfaz 
olmak şartiyle kendilerine bir 
ortakçı veya hizmetkâr gibi ecir-
lerine mezuniyet verilir. 

MADDE 8 — Sahibi tarafın-
dan işlettirilmeyen veya vesaitin 
noksanı sebebiyle işlettirileme-
yen arazi tefrik  olunarak köy 
veya kasaba namına haftada  bir 
defayı  tecavüz etmemek üzere 
an cemaatin zer olunur. Bu zer'-
iyyatm tohumları Hükümet tara-
fından  tedarik edilir. Bunların 
sene-i atiyye mahsulünden evve-
lâ tohum, saniyen çalışmış olan-
larm ücretleri ve tarlanın bedel-i 
icarı sene-i ziraiyye içinde mahal-
ce mutad olan miktardan çıkarı-
lır. Mütebaki köy veya kasaba 
namına âlât-ı ziraiyye mübayaa 
edilmek üzere Ziraat Bankasına 
tevdi olunur. 

MADDE 9 — Çiftçiliği  sanat-ı 
mutade ittihaz etmiş olup da hiz-

met-i askeriyyesini ifa  etmek 
üzere köyünden ayrılmış ve ter-
kettiği ailesi içinde çalışacak 
kimse bırakmamış olanlar için 
kendi tarlalarında olmak ve her 
asker ailesi için kırk dönümü te-
cavüz etmemek şartiyle haftada 
bir gün an cemaatin zer'iyyat ya-
pılır. 

MADDE 10 — Devlet veya di-
ğer müessesat-ı umumiyye namı-
na harb zer'iyyatı yapmak caiz-
dir. Harb zer'iyyatı çift  hayvana-; 
tından gayri vesaitle müteharrik 
traktör ve motor şaro gibi âlat-ı 
ziraiyye vasıtasiyle yapılan zer'-
iyyattır. Harb zer'iyyatı namiyle 
köylülerin çift  hayvanatını mü-
bayaa etmek ve köylüleri işgal 
eylemek memnudur. Ancak aske-
ri hayvanat depolarında bulu-
nanlarla levazımat-ı askeriyye ri-
yasetince işbu Nizamnamenin 
tarih-i neşrine kadar mübayaa 
edilmiş olan hayvanatın zer'iy-
yatta istihdamına devam oluna-
bilir. 

MADDE 11 — Her kaza için 
üçü tecavüz etmemek şartiyle 
demirci ve sapanların ahşap kıs-
mını imal eden sapancı ustaları 
silahsız ihtiyat ve alel ıtlak mus-
tahfaz  olmak şartiyle tecil olu-
nur. Bunlardan vazifesini  hüsn-i 
ifa  etmeyenler ve matlup dere-
cede çalışmayanlar askere sev-
kedilirler.1 Ziraat Nezaretince 
listesi bit tertip Harbiye Nezare-
tine tevdi olunacak makinistle-
rin askerlikleri tecil edilir. 

MADDE Çiftçiliği  san'at-ı 
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mutade ittihaz etmemiş olan er-
bab-ı sanayi ve ticaretten bizzat 
mağaza ve dükkan veya imalat-
hane sahibi olup yevmi lâakal 
sekiz saat iş başında bulunmak 
mecburiyetinde olanların asker-
likleri hakkında Harbiye Nezare-
tiyle Ticaret ve Ziraat Nezareti 
arasında takarrür eden usul ba-
ki kalmak üzere tüccarlığı dola-
yısıyla tecil edilmiş olan komis-
yonculuk, simsarlık gibi muta-
vassıtlık yapanlar miktar-ı ser-
mayelerine göre elli dönümden 
üçyüz dönüme kadar zer'iyyat 
yapmakla mükellef  olacaklardır. 
Mükellefiyet-i  ziraiyyesini ifa  et-
meyen mutavassıtlar asker edil-
mek üzere Harbiye Nezaretine 
teslim olunacaklardır. 

MADDE 13 — Mükellefiyet-i 
ziraiyye zer'iyyat, nadas, hasat 
ve harman gibi tohumun ekilme-
si ve mahsulün alınması için 
muktazi kâffei  ameliyata şamil-
dir. 

II.  Teşkilat  ve  Vezaif 

MADDE 14 — Vilâyat veya 
müstakil liva merkezlerinde va-
li veya müstakil liva matasarrı-
fınm  riyaseti altında olmak ve 
encümen-i vilayet veya liva ile 
ziraat müdür veya memurundan 
ve Jandarma kumandanından 
müteşekkil bulunmak üzere bir 
mükellefiyyet-i  ziraiyye heyeti 
teşkil olunmuştur. 

MADDE 15 — Vilayet veya li-
va merkezleri kaza itibar oluna-
rak her kazada altıdan dûn ve 

onikiden efzûn  olmamak üzere 
karyeler yekdiğerine olan kurbiy-
yet ve münasebetlerine göre mm-
takalara tefrik  ve her mmtaka 
için kazanın en büyük memur-ı 
mülkîsi tarafından  birer zer'iyyat 
memuru tayin olunur. Zer'iyyat 
memurlarım tayin eden memur-ı 
mülkî büyük kasabaları bir mm-
taka addetmeğe ve müteaddit 
zer'iyyat memuru tayin eyleme-
ğe salâhiyettardır. 

MADDE 16 — Zer'iyyat me-
murları ile çekirge mücadele 
muakkipleri işbu iki teşkilatın 
devamı müddetince askerlikten 
mezun olacaklardır. Ancak bun-
dan böyle tayin olunacak zer'iy-
yat memurları silahsız ihtiyat ve 
alel ıtlak mustahfaz  olanlar me-
yanmdan intihap ve erbab-ı zür-
radan ve civar çiftlik  ashabın-
dan olmaları tercih olunacaktır. 

MADDE 17 — Zer'iyyat me-
murları ve çekirge mücadele 
muakkipleri mükellefiyet-i  zi-
raiyye heyetleriyle kaza kayma-
kamları ve nahiye müdürlerinin 
ve Ziraat Nezaretince tayin olu-
nacak müfettişlerin  teftiş  ve ne-
zareti ve ziraat müdür, memur 
ve muallimlerinin emri altında-
dır. 

MADDE 18 — Kurra heyet-i 
ihtiyariyyesiyle köy imamları 
zer'iyyat memurlarının emrine 
tabidirler. 

MADDE 19 — Kurra heyet-i 
ihtiyariyyesiyle köy imamları 
kendi karye ve mahalleleri dahi-
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linde çift  sürmeye elverişli kâffe-i 
hayvanatı ile çift  sürebilecek ci-
lan zükûr ve inasdan kâffe-i  ef-
radı ve karye ve mahalle seke-
nesine ait nadas ve anızları ve 
diğer kabil-i zer arazinin dönümü 
ve [9-101 maddeleri mucibince 
kurra veya mahalleye terettüp 
eden mükellefiyet  miktarını bir 
deftere  yazmağa ve zer'iyyat me-
murlarının karyeye vürudunda 
teslim etmeğe mecburdur. Kurra 
ve mahallat ahalisi bu hususta 
kendilerinden talep olunan ma-
lûmatı doğru olarak muhtarlarla 
imamlara ve ziraat memurlarına 
bildirmeğe mecburdurlar. 

MADDE 20 — Zer'iyyat me-
murları madde-i sabıkada beyan 
olunan defteri  alır almaz münde-
ricatmm sıhhatini bir tahkik ıs-
lah ve kabul ettikten sonra her 
çift  ve mükellef  ve mükellefe  için 
onbeş gün zarfında  yapılabilecek 
mükellefiyet  19-101 maddeler mu-
cibince an cemaatin yapılacak 
zer'iyyat miktarını tayin ile def-
terine kayıt ve heyet-i ihtiyariy-
yeye tasdik ettirecektir. Zer'iyyat 
memuru en nihayet on beş gün 
sonra aynı karyeyi ziyaret edip 
evvelce kararlaştırılan miktar 
zer'iyyatın icra edilip edilmedi-
ğini tarlaları gezmek suretiyle 
tahkik edecek ve mükellefiyet 
miktarından noksan zuhur eder-
se sebebini ve fazla  ise hangi çift-
çi tarafından  bu fazlanın  yapıldı-
ğını ruznamesine kaydedecek ve 
iki nüsha olmak üzere rapor tan-
zim edip birini nahiye müdürüne 
ve diğerini kaza ziraat memur 

veya muallimine gönderecektir. 
Zer'iyyat memurları her onbeş 
günde bir defa  işbu vazifeyi  mun-
tazaman ifaya  mecburdurlar. 

MADDE 21 — Zer'iyyat me-
murlarının raporlarını alan na-
hiye müdürleri bunları hemen 
kaza kaymakamına irsal edecek 
ve esbab-ı tabiiyyeye müstenid ol-
maksızın mükellefiyyet-i  ziraiyye-
sini ifa  etmeyen köylere mükel-
lefiyyetlerini  ifa  ettirmek icap 
eden tedabir-i idariyyeye teves-
sül eyleyecektir. 

MADDE 22 — Kaza kayma-
kamları raporları dikkatle takip 
ve lâakal iki ayda bir kere ka-
zaları dahilindeki mıtakaları 
geşt-ü güzar ile müşahedatlarmı 
mükelefiyet-i  ziraiyye heyetine 
gönderecekler ve devirleri sıra-
sında icap eden tedabir-i idariy-
yeyi ittihaz ve salâhiyetleri hari-
cinde olanlar için heyetten mezu-
niyet istihsal eyleyeceklerdir. 

MADDE 23 — Mükellefiyyet-i 
ziraiyye heyetleri her iki ayda bir 
defa  Nizamnamenin suver-i tat-
bikiyyesine ve netice-i hasıla dair 
Ziraat Nezaretine bir mütalâana-
me göndereceklerdir. 

MADDE 24 — Ziraat muallim^ 
leri lâakal ayda bir defa  kaza da-
hilini geşt-ü güzar ederek zer'iy-
yat memurlarının raporlarının ve 
köy heyet-i ihtiyariyyesiyle köy 
imamlarının mesaileri neticesini 
tetkik ve tahkik ve zer'iyyatın 
tevsii ve iaşe nokta-i nazarından 
azami istifadenin  temini ve alât-ı 
cedidenin suret-i istimalinin tayi-
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ni gibi hususat hakkında fennî 
mütalâalarını köylülere telkin ve 
irae edecektir. 

MADDE 25 — Ziraat muallimi 
bulunmayan kazalardan zer'iy-
yat umuru ile iştigal etmek üze-
re yediyüz elli kuruş maaşlı bir 
memur tayin olunacak ve bunlar 
bu memuriyette bulundukça si-
lahsız ihtiyat ve alel ıtlak mus-
tahfazlardan  olmak üzere asker-
likleri tecil olunacaktır. 

MADDE 26 — Zer'iyyat umu-
runu teftiş  etmek üzere ondokuz 
mmtaka müfettişi  ile altı müfet-
tiş-i umumi tayin olunacak ve 
bunların askerlik muamelatı di-
ğer nezaretlerdeki müfettişlerin 
aynı olacaktır. 

MADDE 27 — Müfettişlerle  bil-
cümle zer'iyyat memurlarının ve-
zaifi  bir talimatname ile tayin 
olunacaktır. 

MADDE 28 — Mükellefiyeti 
miktarından fazla  zer'iyyatta bu-
lunan çiftçilere  her fazla  dönümü 
için mükâfat-ı  nakdiyye verile-
cektir. İşbu mükâfatın  miktarı 
Meclis-i Vükelâ karariyle tayin 
olunacaktır. 

MADDE 29 — Vilayat ve müs-
takil liva zer'iyyat heyetleri azâ-
sma her içtima için yarım lirayı 
tecavüz etmemek üzere Ziraat 
Nezaretinden tayin olunacak bir 
ücret-i huzur verilecek ve mükel-
lefiyet-i  ziraiyyenin temininde 
hüsn-i hizmet ve gayreti görülen 
memurin-i mülkiyye ve jandar-
ma ve zabitan ve efradına  ve he1-

yet-i ihtiyariyye azası ile köy 
imamlarına mükâfat-ı  nakdiyye 
ita olunabilecektir. Zer'iyyat me-
murlarına altıyüz kuruşu teca-
vüz etmemek üzere şehrî ücret 
tayin ve ita olunacaktır. 

MADDE 30 — Vilayet veya 
müstakil liva dahilinde mümkün 
olduğu kadar fazla-i  zer'iyyatı 
temin ve iaşe-i umumiyye nok-
ta-i nazarından sene-i atiyye ih-
tiyacını istihsal etmek üzere bazı 
nevi mahsulat ziraatının tahdidi-
ni ve bir kısım mahsulatın tea-
mülden fazla  zer'ini karar altına 
almak zer'iyyat heyetlerinin sa-
lâhiyetleri dahilindedir. Ancak 
bu nevi mukarrerat Ziraat Neza-
retince tertip olunacak talimat 
dairesinde ittihaz olunmak lâzım 
geleceği gibi kararın ittihazını 
müteakip Ziraat Nezaretine ma-
lûmat verilecektir. 

MADDE 31 — Bir kimsenin 
taht-ı tasarrufunda  bulunmayan 
arazi-i emiriyye ve haliyyeye çe-
kirgeler tarafından  yumurta bı-
rakıldığı anlaşıldığı takdirde bu 
arazi kabil-i ziraat ise civar köy-
lüler tarafından  bilâ icar an-ce-
maatin sürülüp zer edilecek ve 
bunun hasılatı dokuzuncu mad-
dede muharrer olduğu üzere yal-
nız tohum ve çiftçilerin  ücreti 
tefrik  edildikten sonra üst tarafı 
köy namına alat-ı ziraiyye mü-
bayaasma tahsis kılınacaktır. Şa-
yet bu gibi arazi hizmet-i aske-
riyyece hazır edilirse zer'i ve 
mahsulü ona aittir. 

MADDE 32 — İşbu Nizamna 
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menin bfeşinci,  yedinci, onbirinci 
ve onaltmcı maddelerinde mün-
deric askerlikten muafiyet  ka-
rarları Harbiye ve Ziraat Nazır-
ları tarafından  bil müzakere itti-
haz ve tatbik olunur. 

MADDE 33 — İşbu Nizamna-
menin mevki-i mer'iyyete vaz'ın-

dan itibaren 5 Eylül 1332 tarihli 
Nizamname mefsuhtur. 

MADDE 34 — İşbu Nizamna-
me tarih-i neşrinden muteberdir. 

MADDE 35 — İşbu Nizamna-
menin icrasına Harbiye, Adliye 
ve Ziraat Nazırları memurdur. 

B. Mükellefiyyet-i  Ziraiyye Nizamnamesinin Tatbikatına  Ait 
Talimatname14 

ı 
1. Mükelefiyet-i  Ziraiyye Ka-

nun ve Nizamnamesi ziraî istih-
salatı tezyid ve binnetice iaşe-i 
umumiyyeyi temin etmek için 
mevcut ve çalışmağa muktedir 
kollarla vesait-i hayvaniyyeden 
ve alat ve edevat-ı ziraiyyeden 
azami istifadeyi  istihsal maksa-
diyle vaz olunmuştur. 

Her çiftçi,  zer, nadas, çapa ve 
harman gibi ameliyat-ı ziraiyye-
ye müsait kâffe-i  eyyamda her 
türlü meşgalesini terk ile sabah-
tan akşama kadar tarlasında ça-
lışarak malik olduğu hayvanat-
tan çifte  mahsus manda, öküz ve 
beygirlerin her çifti  için lâakal 
kırkbeş ve bunların dişilerinin 
her çifti  için lâakal otuzbeş dö-
nümlük zer'iyyat yapmakla mü-
kellef  olduğu gibi damızlık ola-
rak kullandığı dişi manda, inek 
ve kısrakları dahi çifte  alıştıra-
rak bunların her çifti  için de ke-
zalik lâakal otuzbeş dönüm yer 
ekip biçmeğe mecburdur. 

2. Zer'iyyat memurları evve-

lâ : mmtakaları dahilindeki kur-
ra ve mahallat ihtiyar heyetleriy-
le imamları tarafından  Nizamna-
mesinin ondokuzuncu maddesi 
mucibince tanzim ve kendilerine 
teslim edilecek olan "mevcut def-
terleri" mündericatımn sıhhati-
ni tahkik ettikten sonra mezkûr 
heyetler ve imamlarla birlikte 
defterde  mukayyet hayvanattan 
esasen çifte  mahsus olan ve fa-
kat erkek ve dişi olduklarına gö-
re kırkbeş veya otuzbeş dönüm-
lük zer'iyyat mükellefiyyetine  e-
sas ittihaz edilenler ile o sene zar-
fında  çifte  alıştırılması ve beher 
çifti  için kezalik otuzbeş dönüm 
yer zer edilmesi mecburi olan da-
mızlık hayvanları tefrik  ve mik-
tarlarıyla sahiplerinin esamisini 
ve çalıştırılacakları tarla semt ve 
dönümlerini muntazam surette 
deftere  kayıt ve işaret edecekleri 
gibi yirminci madde-i nizamiyye 
mucibince her çift  ve mükellef 
mükellefe  için on beş gün zarfın-
da ifası  mümkün olan zer mükel-
lefiyetini  ve sekizinci ve doku-

" Millî Kütüphane, 1955 A 730. 
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zuncu maddeler icabmca asker 
aileleri ve köy namına an-cemaa-
tin yapılacak zer'iyyatm mahal 
ve miktarlariyle bu gibi yerlere 
hangi gün çalıştırılarak ne nevi 
tohum atılacağını tayin ve mah-
susen tutulacak cedvellere tah-
rir eyleyecek ve bu cedve'llerin 
zirini ihtiyar heyetlerine tasdik 
ettirmekle beraber mündericatı-
nı ziraat muallimlerine veya o 
vazifeyi  ifa  eden memurlara bil-
direceklerdir. 

Saniyen, tahkikat-ı anife  ile 
semtlerini ve kaydettikleri tarla-
ları her onbeş günde lâakal bir 
kere bizzat dolaşarak ve tarla sa-
hipleriyle görüşerek o müddet 
zarfında  hangi nevi çift  hayvanı 
ile hangi semtteki tarlaya hangi 
nevi tohum atıldığını tahkik ve 
netayic-i tahkikatını deftere  kay-
dedecektir. 

Salisen, defter-i  mahsusasmda 
her çiftçiye  tahsis edilen sahife-
nin mülâhazat hanelerine çiftçi-
nin pulluk veya saban demirle-
riyle mi ziraat yaptığını, nadası-
nın derecesini, işine dikkatini, to-
humun ne suretle ihzar edildiği-
ni ve nadas edilmiş yahut edilme-
miş yer mi zer ettiğini ve karyeye 
mahsus defterlerin  aynı sütunun-
da muhtarların mükellefiyyet-i 
ziraiyyeye müteallik vazifelerine 
ikdam edip etmediklerini yaza-
cak ve şayet gerek çiftçilerden 
gerek kanunun ikinci maddesi 
hükmünde zer'iyyat ile mükellef 
olan müessesat ve cemiyat ve her 
nevi şirekattan hiç zer'iyyat yap-

mayan veya mükellefiyetleri  mik-
tarından dun zer'iyyat yapan ve 
çiftçilerden  sabahleyin tarlaları-
na koşup akşama kadar çalışma-
yanlar olursa bunlar hakkında 
heyet-i ihtiyariyye huzurunda he-
men bir zabıt varakası tanzim 
edip sulh hakimine gönderilmek 
üzere nahiye müdürüne tesyar 
ve keyfiyeti  kazada takip etmek 
için de ziraat muallimine veya 
onun vazifesini  ifa  eden memura 
iş'ar edeceklerdir. Sene-i atiyye 
harman mevsiminde anif-üz  zikr 
kuyudata bakılarak mükellefiye-
tinden fazla  zer'iyyatta bulunan 
ve zer'iyyatmı saban demiriyle 
değil pullukla yapan ve tohum 
attığı tarlaları evvelce nadas 
eden ve tohumunu seçme olarak 
temizleyen çiftçilerle  karye ve 
mahalle hayvanat ve mükellef  ve 
mükellefatını  iyi çalıştıran muh-
tarana ve kurra ve mahallâta mü-
kâfatı  nakdiyye, alât ve edevat 
ve seçme tohumluk verilecektir. 

Rabian, Nizamnamenin me-
vadd-ı mahsusası icabmca cihet-i 
askeriyyeden mezunen terkedi-
len ashab-ı arazi ile bunların or-
takçı ve ecirlerinin hakikaten 
toprakları ve işleri başında bu-
lunup bulunmadıklarını ve gerek 
bunların gerek Nizamnamenin 
onikinci maddesi icabmca keza-
lik askerlikten mezun addedilen 
komisyoncu ve mutavassıtların 
taahhüt ettikleri veya kendileri-
ne teklif  olunan miktarda zer'iy-
yat yapıp yapmadıklarım tahkik 
ve işbu tahkikatı tarlaları bizzat 
gezmek suretiyle tevsik ederek 
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neticeyi ziraat muallimine veya 
onun vazifesini  ifa  eden memu-
ra bildireceklerdir. 

3. Nahiye müdürleri, zer'iyyat 
memurlarının daireleri dahilinde 
bizzat geşt-ü güzar edip etmedik-
lerini nazar-ı dikkatte tutacak-
lar, terahisi görülen zer'iyyat 
memurları tarafından  kendileri-
ne tevdi olunan zabıt varakaları-
nı derhal sulh hakimine irsal ey-
leyecekler ve zabıt varakasının 
taalluk ettiği karyeye bizzat azi-
metle Nizamnamenin 21 inci 
maddesi mucibince temin-i mü-
kellefiyet  için icap eden tedabiri 
ittihaz ve irşadat ve ihzaratı ic-
ra edeceklerdir. 

4. Ziraat muallimleri veya on-
ların vazifesini  ifa  eden memurin 
kaza dahilindeki zer'iyyat me-
murlarının her birine ait birer 
dosya ile defter  tertip edip mü-
kellefiyet-i  ziraiyyenin her zer'-
iyyat memuru dairesindeki cere-
yanını muntazaman takip ve 
kaydedecekler ve ahz-ı asker şu-
beleri reislerinden ziraat için me-
zun addedilmiş olanların listele-
rini alıp bunları bir deftere  kay-
dedeceği gibi hangi zer'iyyat me-
murunun dairesinde ziraat edi-
yorlarsa o zer'iyyat memurlarına 
isimlerini ve miktar-ı mükellefi-
yetlerini bildireceklerdir. 

6. Mükellefiyyet-i  Ziraiyye Ka-
nununun 2 nci maddesi ve Nizam-
namenin 12 nci maddesi muci-
bince şirket ve müessesat ve mu-
tavassıttık ve komisyonculuk 
edenler alât ve edavat-ı ziraiyye-

leri ve arazi ve tohumları olma-
dığı bahanesiyle mükellefiyetle-
rini ifadan  imtina edemeyecek-
lerdir. Bunlara tahmil olunan 
•mükellefiyyetler  kendileri tara-
fından  bizzat tedarik olunacak 
vesaitle ifa  olunmadığı takdirde 
köylülerle ortakçılık veya icar 
mukavelesi yapmak suretiyle ifa 
ettirilecektir. 

6. Şöyle ki: Kendisine yirmi dö-
nüm zer'iyyat teklif  ve tarholu-
nan bir komisyoncu veya muta-
vassıt bu yirmi dönüm zer'iyyatı 
vesaitini tedarik ederek bizzat 
yapamadığı takdirde kaza dahi-
lindeki herhangi bir karyede bu-
lunan çiftçilerden  bir kaçı ile to-
humunu ve teamül-i mahalliye 
göre ücret vesairesini vererek 
ortak olup üçer beşer dönüm zer'-
iyyat yaptırmak üzere mukavele 
yapar. Çiftçi  bu suretle nev'ama 
teşvik görmüş olacağı cihetle 
kendi mükellefiyyetinden  hariç 
olarak şu birkaç dönümü eker. 
Yalnız bu hususta zer'iyyat ve 
ziraat memur ve muallimlerinin 
dikkat etmeleri icap eden keyfi-
yet köylünün kendi mükellefiyye-
tini ihmal etmemesi cihetidir. 
Köylü mükellefiyyetinden  maada 
bu suretle zer'iyyat yapmağa teş-
vik olunmalıdır. 

7. Ziraat muallimleri veya bun-
ların vazifesini  ifa  edenler Mü-
kellefiyyet-i  Ziraiyye Kanununun 
ikinci maddesi mucibince kasaba 
dahilinde ledel icap ziraat umu-
runda istihdam olunabilecek olan 
çiftçilerden  maada kimselerin bir 
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cetvelini yapıp vilayet veya müs-
takil liva ziraat müdür veya me-
murlarına gönderecekleri gibi 
Nizamnamenin 5, 6, 7, 11, 12 nci 
maddelerine göre askerlikten zi-
raat ve ticaret sebebiyle mezun 
olanların da listelerini gönde-
receklerdir. Ziraat muallimleri, 
kazalar dahilinde her ayda bir 
kere ve senede lâakal altı ay do-
laşmak suretiyle devredecekler ve 
mükellefiyyet-i  ziraiyyenin köy-
lü nef'ine  olduğunu çiftçilere  tef-
him, tamamen tatbik edilip edil-
mediğini tahkik ve çiftçilerle  he-
yet-i ihtiyariyyenin ve ziraat me-
murlarının bihakkın çalışıp ça-
lışmadıklarım tetkik, tarlalarda 
geşt-ü güzar ile icap eden malû-
mat-ı fenniyyeyi  köylülere ita 
ederek onların ifadat  ve şikâya-
tmı istima ve tohumlukların 
hüsn-i icabı intihabım ve Hükü-
met tarafından  tevzi edilen to-
humların muhtacine tevzi edilip 
edilmediğini tahkik ve Hükümet-
çe bey olunan alâtm işletilmesini 
talim edecek ve köylülerin alât-ı 
cedideye karşı rağbetini celp, 
hayvanlarını hüsn-i istimal et-
melerini ve harpten sonra çift 
hayvanatı bulmak müşkül ve 
pek pahalı olacağından satmama-
larını ve bil'akis teksir etmeleri-
ni ve Hükümetin tevdi ettiği da-
mızlık boğaları hüsn-i muhafaza 
etmeği ve hayvanları için daima 
iyi boğalardan yavru almağa ve 
onları iyi tegaddi etmeğe çalış-
malarım ihtar edecek ve zer'iy-
yat memurları üzerinde müfet-
tişlik vazifesini  ifa  eyleyecektir. 

8. Ziraat memurları veya 
bunların vazifesini  ifa  edenler 
her ayda bir kere ziraat müdü-
rüne veya müstakil liva ziraat 
memurlarına seyahatleri netice-
sini bildirecekleri gibi her onbeş 
günde bir kere de hasıl-ı zer'iy-
yatı ziraat memurlarından aldık-
ları raporlara müsteniden bir ced-
vel suretinde bi-t-tanzim ziraat 
müdür veya memurlarına bildi-
receklerdir. 

Muallimler veya bunların va-
zifesini  ifa  edenler seyahatleri 
neticesinde veya zer'iyyat me-
murlarının raporları üzerine tek-
sir-i zer'iyyata mani ahval ve es-
bab gördüğü halde hemen berta-
raf  edilmesini kaymakama bildi-
recek ve kaza kaymakamı kendi 
salâhiyeti dahilinde olan tedabirî 
hemen tevessül etmekle beraber 
salâhiyeti haricinde olan husu-
sat için de bir karar ittihaz ve 
tebliğ edilmek üzere vali-i vilaye-
te veya müstakil liva mutasarrı-
fına  yazacaktır. Ziraat muallim-
leri de aynı hususu ziraat müdü-
rüne bildirecektir. 

9. Kaza kaymakamları, Mü-
kellefiyyet-i  Ziraiyye Kanun ve 
Nizamnamesiyle işbu Talimatna-
me ahkâmının hüsn-ü tatbikiyle 
mükelleftirler.  Bu hususu temin 
etmek üzere lâakal altı ayda bir 
kere ve senede iki ay kazaları 
dahilini gezecekler ve her defa-
sında mafevklerine  mufassal  ra-
por ita edeceklerdir. 

10. Ziraat müdürleri, ziraat 
muallimleriyle zer'iyyat memur-
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larınm vezaifini  tanzim ve ida-
re etmek ve zer'iyyat heyeti ve 
vali veya müstakil liva mutasar-
rıfıyla  müttefikinden  zer'iyyatı 
temin ve istihsalat-ı ziraiyyeyi 
tezyid etmek üzere vilâyat veya 
liva umur-ı ziraiyyesini sevk ve 
idare edeceklerdir. İcap eden mu-
karrerat ve tedabir zeminlerini 
ve layihalarını ihzar ederek vali 
veya mutasarrıfa  beyan ve ledel 
icap ya da doğrudan doğruya va-
li veya mutasarrıf  tarafından  ve-
ya zer'iyyat heyetince karara 
rabtettirerek tatbik ve icrasını 
takip eyleyeceklerdir. 

11. Ziraat müdürlerini umur-ı 
ziraiyyenin ruşini daimi surette 
Nezarete bildirecekler ve senede 
lâakal dört defada  dört ay vila-
yet veya liva ve kurrasım dola-
şacaklardır. 

12. Mmtaka zer'iyyat müfet-
tişleri, ziraat müdürleriyle seyya-

nen mmtakalarmın teftişi  ve Mü-
kellefiyyet-i  Ziraiyye Kanun ve 
Nizamnamesiyle işbu Talimatna-
me ahkâmının tatbik ve mükelle-
fiyyet-i  ziraiyyeden maksum olan 
neticenin istihsal edilip edilme-
diğini tetkik edecekler ve müşa-
hedatlarmı ba-rapor vali veya 
mutasarrıfa  ve Ziraat Nezareti-
ne bildireceklerdir. 

13. Mmtaka zer'iyyat müfet-
tişleri mmtakalarmı senede sekiz 
defa  ve sekiz aydan akal olma-
mak üzere dolaşıp teftiş  edecek-
lerdir. Ve bera-yı teftiş  bulun-
dukları mahallerden daima tel-
grafla  Nezareti haberdar eyleye-
ceklerdir. 

14. Valilerle müstakil liva 
mutasarrıfları  ve Ziraat Nezare-
tinin izam edeceği müfettiş-i  u-
mumiler işbu Talimatnamenin 
tatbik-i ahkâmı ile mükelleftir-
ler. 

Mükellefiyyet-i  Ziraiyye Nizamnamesinin Mevaddına 
Dair İzahat15 

Beher çift  için mükellefiyet  — 
Beher çift  için mükellefiyet  (Mad-
de 1) Nizamnamede beher çift 
manda, öküz ve beygir gibi hay-
vanat için gösterilen kırkbeş ve-
ya hayvanatın dişileri için mer-
kum bulunan otuzbeş dönüm 
zer'iyyat hadd-i asgaridir. Şüphe-
sizdir ki bir çift  hayvanın bir se-
ne zarfında  yapabileceği zer'iy-
yat miktarı bilhassa hayvanın 
kuvvetine, toprağın tabiatine ve 

15 Milli Kütüphane, 

o memlekette hafriyatın  derin 
veya az derin yapılmasına göre 
değişir. Bazı mahallerde bilhassa 
tatarlar bunun birkaç misli zer'iy-
yat icra ederler. 

Damızlık olarak kullanılan 
dişi manda, inek ve kısraklardan 
vesaireden çifte  alıştırmak sure-
tiyle istifade  etmek ve bu suret-
le tevsi-i zer'iyyata hizmet eyle-
mek mümkündür. Bunlardan ek-
ser mahallerde şimdiye kadar is-

1955 A 730. S. 6-20. 
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tifade  edilememekte olduğu ci-
hetle Nizamnamede bunlar için 
ayrıca mükellefiyet  vaz edilmiş 
ve çifte  alıştırılmaları ve çiftte 
kullanılmaları taht-ı mecburiye-
te alınmıştır. Esasen esbab-ı muh-
telife  dolayısı ile bir çok köyler-
de çift  hayvanatı ve hayvanat-ı 
saire miktarı pek ziyade azalmış 
olduğundan bunlardan bu suret-
le temin-i istifade  edilerek zer 
edilecek arazi miktarının o nis-
pette tezyid edilmesi ehem ve el-
zemdir. 

Saat-ı mesai — Saat-i mesai 
(Madde 4) Nizamnamede her 
çiftçinin  yevmi lâakal sekiz saat 
zer'iyyatta çalışmakla mükellef 
tutulması kezalik bir hadd-i as-
garidir. Çünkü çiftçilerimiz  öte-
den beri tulû'-ı şemsten evvel işe 
başlayıp guruptan sonra işe ha-
time vermeği adet ittihaz etmiş-
ler ve mevsime göre yevmi on-
onbeş Sclcit çalışmak itiyadında 
bulunmuşlardır. Vesait-i ziraiy-
yenin gayet noksan ve zeri'yya-
tın tevsi ve tezyidi pek mühim 
olduğu şu sırada zürram dâ büs-
bütün fazla  çalışması, havaların 
çifte  müsaade etmediği günlere 
ait işleri eyyam-ı müsaidede gör-
mesi lâzımdır. Onun için mahma 
imkan teamüle riayet edilerek 
tulû'dan evvel çifte  başlamak ve 
guruptan sonra tatil eylemek ve 
yalnız öğle üzeri ihtiyaca göre 
bir müddet istirahat edilmek 
icap eder. 

Arazisi olmayan çiftçilerin 
mükellefiyyeti  — Arazisi olmayan 

çiftçilerin  mükellefiyyeti  (Madde 
4) Nizamnamenin birinci madde-
sinde beher çift  için tayin-i mü-
kellefiyyet  edilmesi hasebiyle ara-
zi ve vesait-i ziraiyyesi bulunma-
yan çiftçilerin  mükellefiyyetten 
azade bulundukları gibi bir fi-
kir hasıl olabilir. Halbuki bu ze-
hap tamamen batıldır. Dördüncü 
maddenin fıkra-i  saniyyesi bun-
ların tarz-ı mükellefiyyetini  şerh 
ve izah etmekte, bunları yine 
köylerinde vesait-i ziraiyye ve 
arazisi bulunanların tarlaların-
da teamül-i mahallî veçhile üc-
retle çalışmakla mükellef  tut-
maktadır. 

Bu gayet mühim bir mesele 
olup köylerimizde kesb-ı nedret 
eden kol mevcudunu arttırmak, 
amelesizlik yüzünden ashab-ı 
arazinin çektiği bar-ı ıztırabı tah-
fif  etmek ve nihayet kendilerini 
ataletten kurtararak memleketin 
bir uzv-ı mühim ve amili sırası-
na koymaktır. 

Köy ve kasaba namına yapı-
lacak zer'iyyat mükellefiyeti  — 
Köy ve kasaba namına yapılacak 
zer'iyyat mükellefiyyeti  (Madde 
8) İcabında köylüler, sahibi tara-
fından  işlettirilmeyen veya ve-
saitin noksanı sebebiyle işlettiri-
lemeyen araziyi tefrik  ederek 
haftada  bir defayı  tecavüz etme-
mek üzere an-cemaatin zer et-
meğe mecburdurlar. Bu suretle 
zer edilen araziden alınacak 
mahsulattan tohum ve masarif-i 
zer'iyye ve tarlanın bedel-i icarı 
çıktıktan sonra üst tarafı  köy ve 



88 MÜKELLEFIYYET- ZIRAIYYE NIZAMNAMESI 

kasaba namına alât-ı ziraiyye 
mübayaasına tahsis edileceğine 
göre, bu, menfat-i  memleket nok-
ta-i nazarından pek mühim ve 
nafî  bir meseledir. Zer'iyyat esa-
sen vesait-i ziraiyyenin kemiyyet 
ve keyfiyyetine  tâbi yani çalışa-
cak kol ve hayvanın miktarına 
ve derece-i maharet ve kuvvetine 
tâbidir. Memalik-i müterakkiyye-
de ziraatın son senelerde eriştiği 
aksay-ı tekâmül oralarda ziraat 
işlerinin aksam-ı mühimmesinin 
makinelere gördürmek çaresinin 
bulunmasıyla kabil olabilmiş, 
müteaddit çift  hayvanatının ve 
yüzlerce çiftçinin  görebileceği bir 
işi yalnız bir makineye gördürül-
mekte bulunmuştur ki, bunun ne 
derecelerde zer'iyyatı tevsi ve 
teksire hizmet etmekte olduğu 
muhtac-ı izah değildir. Şu kadar 
ki bu makinelerden bir çoğunu 
her çiftçi  alıp işletemez. Köylü-
lerimiz kendi namlarına bu mi-
sillu makineleri ne alabilirler, ne 
de işletebilirler; mamafih  şahsî 
ve millî istihsalâtın lâyıkı veçhi-
le tevsi ve intişarına bir mani-i 
mühim olan bu kudretsizliğin ça-
re-i izalesi yok değildir. Köylü-
ler aralarında ittihad ve iştirak 
ederler. Her nevi orak maki-
neleri, kalburlar ve hatta har-
man makineleri dahil olmak üze-
re muhtaç oldukları fazla  âlât-ı 
ziraiyyeyi hem almak, hem de iş-
letmeğe muvaffak  ve bi-n-netice 
şahsen ve umumen müstefid  o-
lurlar. 

İşte haftada  bir gün köy na-
mına çalışan zürra her sene ke-

mal-i endişe ile intizar etmekte 
olduğu hasad ve harman ameli-
yatım bir kaç sene zarfında  taht-ı 
temine almış ve her sene orak-
çılara verdiği gayet fahiş  yevmi-
yeden kurtularak mahsulatının 
fiyat-ı  istihsalini azaltmış ve re-
fah  ve saadete doğru yürümek 
çaresini elde etmiş olur. 

Kimsesiz asker aileleri tarlala-
rının zer'i mükellefiyyeti  — Kim-
sesiz asker aileleri tarlalarının 
zer'i mükellefiyyeti  (Madde 9) 
Köylüler, zer'iyyat yapabilecek 
efradı  hizmet-i askeriyyesini ifa 
etmek üzere taht-ı silaha alına-
rak aralarında çalışacak bir kim-
sesi olmayan ailelerin her biri 
için haftada  bir gün an-cemaatin 
çalışmak suretiyle kırkar dönüm 
zer'iyyat yapmakla mükelleftir-
ler. Köylerimizde teamülen cari 
bir adet-i müstahsene vardır ki, 
o da imece usulüdür. Mezkûr 
usul umum köylülerin birleşerek 
köylerinde fakir  ve muhtac-ı 
muavenet olanlar namlarına bi-
rer miktar zer'iyyat icra etmek-
ten ibarettir. İşte mükellefiyyet-i 
mezk'ûre ile zikrolunan usul 
taht-ı intizama almıyor ve köy-
lülere serhadde kendi köy ve tar-
lasıyla beraber köyündeki umum 
çiftçilerin  mal ve canlarını vika-
ye için düşmanla çarpışan ve bu 
suretle vazife-i  mukaddese-i di-
niyye ve vataniyyesini ifa  etmek-
te bulunan efrada  karşı ifasına 
mecbur oldukları deyn-i şükranî, 
onların muhtac-ı muavenet olan 
ailelerinin ^ temin-i maişeti için 
kırkar dönüm zer'iyyat icra et-
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mek üzere haftada  bir gün ça-
lışmak suretiyle eda etmek yolu 
ve vücubu gösteriliyor. 

Komisyoncu ve simsarların 
zefiyyatla  mükellefiyyeti  — Ko-
misyoncu ve simsarların zer'iy-
yatla mükellefiyyeti  (Madde 12) 
Bizzat mağaza, dükkan imalât-
hane sahibi olmayarak yalnız 
komisyonculuk ve simsarlık gibi 
mutavassıtlık yapan ve bu sebep-
le yani erbab-ı gayret olmaları 
hasebiyle askerlikleri tecil edil-
miş olanlar muamelelerinin de-
rece-i vüs'atine göre elli dönüm-
den üçyüz dönüme kadar zer'iy-
yatta mükellef  tutulacaklar ve 
bunlardan şu suretle tayin edi-
len mükellefiyyetini  eda etmeyen-
ler asker edilmek üzere Harbiye 
Nezaretine teslim olunacaklardır. 
Şüphesiz bu gayet muhik ve ada-
lete muvafık  bir hükümdür. Çün-
kü bunlar dükkan ve mağaza sa-
hibi olmadıkları ve ayakları bir 
yere bağlı olmadığı cihetle mü-
kellef  oldukları zer'iyyatı yapmak 
için her zaman vakit bulabilirler. 
Askerlikleri tecil edilmek sure-
tiyle mâzhar-ı müsaade olan ve 
işlerinin mahiyeti itibariyle icap 
eden vakit ve nakde malik bulu-
nan bu sınıf  erbab-ı ticaretin ic-
ra-yı ziraat suretiyle hizmet-i va-
taniyyede bulunmaktan istisna-
lar! cihetine gidilmek tabii ve 
muvafık  olmaz idi. Mamafih,  me-
mûl olmamakla beraber, bunla-
rın içinde işbu mükellefiyyeti  ifa-
dan imtina edenler bulunduğu 
takdirde menafi-i  vataniyyeye 
karşı gösterdikleri şu ihmal ve 

adem-i takayyüde mukabil mü-
saadat-ı vakıadan istifadelerinin 
kat-ı devamı yoluna gidilmek pek 
muhik ve pek tabii bir muamele 
olur. 

Mükellefinin  kâffei  ameliyat-ı 
ziraiyye ile de mükellefiyyeti  — 
Mükellefinin  kâffei  ameliyat-ı zi-
raiyye ile de mükellefiyyeti  (Mad-
de 13) Mükellefin  nadas, tohu-
mun ekilmesi, mezruatm hasadı 
ve harmanı ve mahsulatın kaldı-
rılması gibi bilcümle ameliyat-ı 
ziraiyye ile mükelleftirler.  Çünkü 
ekmekten maksat mahsulü ikti-
taf  edebilmektir. Tabiidir ki bir 
tohumu zer etmekle iş bitmez 
mahsulünü alıncaya kadar bu-
nun çapasını, tımarım ve hasad 
ve harmanını da icra etmek lâ-
zımdır. 

Çekirgeli arazinin sürülüp zer'i 
mükellefiyyeti  — Çekirgeli arazi-
nin sürülüp zer'i mükellefiyyeti 
(Madde 31) Arazi-i emiriyye ve 
haliyyeye çekirgeler tarafından 
yumurta bırakıldığı takdirde bu 
arazi kabil-i zer ise köylüler bilâ 
icar an-cemaatin sürüp zer et-
mekle mükelleftirler.  Azade-i be-
yandır ki çekirge haşaratının 
mazarratı her tarafa  şamil ve bu-
nun mahv ve defi  menfaat-i  u-
mumiyye icabmdandır. Menafi-i 
umumiyyeye ait hidematm ifası 
işi de alâkadar olan umuma şa-
mil olacağından o gibi arazinin 
an-cemaatin sürülmesi ve bu su-
retle sürülen arazinin de zer'iyle 
mahsulün köy ve kaza namına 
alat-ı ziraiyye mubayaasına tah-
sisi pek musibtir. 
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Memnuiyet 

Çift  hayvanatının mubayaası 
memnuiyeti — Çift  hayvanatının 
mübayaası memnuiyeti (Madde 
2) Nizamnamenin yalnız bir çifti 
bulunan çiftçilerin  hayvanatının 
nakliyat için mübayaa olunma-
ması ve müteaddid çifti  bulunan 
çiftçilerin  bir çiftten  fazla  bulu-
nan hayvanatının ancak ihtiyac-ı 
fevkal'ade  halinde müsavaten 
tevzi edilmek ve çiftçinin  mükelle-
fiyyet-i  ziraiyyesi gözetilmek şar-
tıyla mübayaası ve çift  hayvana-
tının kasaplık olmak üzere bi-r-
rıza dahi alınıp satılmaması, dü-
şünülürse, pek muhik ve muva-
fık  bir tedbirdir. Çünkü, memle-
ketimizde esasen fazla  hayvan 
kalmamış ve mükellefiyyet-i  zi-
raiyye de mevcut hayvanata gö-
re tevzi ve taksim edilmiştir. 
Bunlardan velev ki bir miktarı-
nın elden çıkması her halde mev-
cut hayvan kuvvetinin tenakusu-
nu ve zer'iyyatm da bu nispette 
azalmasını intaç edecektir ki 
bu hal, memleketin ve ordunun 
iaşe-i atiyyesi düşüncesiyle yü-
rekler titrediği şu sırada hiç bir 
sahib-i vicdan tarafından  kabul 
ve tecviz edilemez. Şu kadar ki, 
memleketin iaşe-i atiyyesi kadar 
ve belki daha mukaddes bir va-
zife  de ordunun faaltyet-i  haliy-
yesinin idamesi keyfiyetidir.  Şa-
yet bu nokta-i nazardan bir lü-
zum-ı mücbir hasıl olur ve bu-
nun için de dahil-i memlekette 
mevcut kuvvet ve vesaitten t e-
min-i istifadeye  ihtiyaç görülürse 
o halde çift  hayvanı mübayaa 

olunabilir. Maamafih  bu ancak 
müteaddid çift  hayvanatına ma-
lik olan çiftçilerin  bir çiftten 
maada hayvanları hakkında tec-
viz edilmiş ve bu cevaz da çiftçi-
lerin mükellefiyyet-i  muayene-i 
ziraiyyesi iras-ı halel edilmemek-
le meşrut bulunmuştur. 

Çift  hayvanatının aled-devam 
nakliyatta istihdamı memnuiyeti 
— Çift  hayvanatının aled-devam 
nakliyatta istihdamı memnuiyeti 
(Madde 3) Nizamname iaşe için 
çift  hayvanatiyle yapılacak nak-
liyatın bir çiftten  fazla  hayvana-
tı olanlara hasredilmesi ve bun-
ların da senede altmış dört saat-
ten ziyade nakliyatta çalıştırılma-
ması esasını vaz etmekle beraber 
ihtiyac-ı fevkalade  halinde iaşe 
mmtakası reisinin talebi üzerine 
bu mükellefiyyetin  bir çift  hayva-
nı olanlara da teşmil ve müd-
det (il tezyid edilebilmesine ce-
vaz vermiştir. Vareste-i izah ol-
duğu üzere nadas çıkarmak ve 
anızları bozmak kışlık ve yazlık 
zer'iyyatı vakit ve zamanıyla 
yapmak ve mahsulatını tarladan 
kaldırmak ve harman etmek ih-
tiyacında bulunan zürram ve çift 
hayvanatının senenin hiç bir 
mevsiminde boş vakti yoktur. Ve 
bunların velev müddet-i muvak-
kate için hususat-ı sairede istih-
damı ameliyat-ı ziraiyyenin nok-
san kalmasını intaç etmektedir. 
Bu hal geçen sene bi-t-tecrübe sa-
bit olmuş ve çift  hayvanatı aled-
devam nakliyatla işgal edilen ba-
zı menatık-ı ziraiyyede ziraatin 
pek dûn bir derecede kaldığı gö-
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rülmüştür. Bazı yerlerde de çift 
hayvanatının nakliyat için top-
lanıp bilâ lüzum günlerce tevkif 
edildiği veya hayvanata taham-
mülleri fevkinde  olarak uzun me-
safelere  kadar nakliyat yaptır-
mak suretiyle bunların bir takım 
zaiyat vukuuna sebebiyet verildi-
ği anlaşılmıştır. Bu ise nakliyat 
işinin evvelce bil-etraf  düşünüle-
rek tevzi ve taksim edilmemesin-
den ve bu mükellefiyyetin  ashab-ı 
hayvanata müsavat üzere revzi 
ve taksim olunmamasından ileri 
gelmiştir ki ezher-cihet muvafık-ı 
hak ve adalet olmayan ve aynı 
zamanda zer'iyyatı da işkal ve 
nakisedar eden şu hale bir çare 
olmak üzere nakliyat işinin tayin 
ve tetkikine lüzum ve ihtiyaç gö-
rülmüştür. 

Harp zer'iyyatı için çift  hay-
vanatı mübayaası memnuiyeti — 
Harp zer'iyyatı için çift  hayvana-
tı mübayaası memnuiyeti (Mad-
de 10) Devlet veya diğer mües-
sesat-ı umumiyye namına harp 
zer'iyyatı yapmak şüphesizdir, ki 
köylünün mükellef  olduğu zer'iy-
yattan müsaden [maada! bunlar 
tarafından  yapılacak zer'iyyatla 
mahsulatın miktarını arttırmak 
ve iaşe-i umumiyyenin tehvinine 
hizmet etmektir. Bu hiç bir va-
kit köylünün çift  hayvanatının 
mübayaası ile temin edilemez. 
Çünkü köylü malik olduğu çift 
hayvanatının adedince zer'iyyat 
icra etmekle zaten esasen mükel-
lef  olduğundan onun elinden bir 
müessese-i umumiyye namına 
hayvanı almak hem onu mükel-

lefiyyetini  edadan aciz bırakma-
yı, hem de her halde sahibinin 
elinde daha iyi ve daha çok iş 
görebilmesi tabii olan bir kuv-
veti bakım ve istihdam hususun-
da şahsa nispetle daha az kabi-
liyetli olan diğer bir ele geçirme-
yi intaç eder ki, hayvanın muha-
faza-i  mevcudiyet ve kuvveti ve 
göreceği iş itibariyle bundan te-
vellüd edecek zarar muhtac-ı 
izah değildir. Bir de bu kabil 
müessesat-ı umumiyyenin isti-
taat-ı ameliyyeleri köylünün te-
darik edemeyeceği traktör ve 
motor şaro gibi hayvan kuvvetin-
den gayri kuvvadan istifadeye 
müsait olduğundan köylünün 
çift  hayvanatına o derece ihti-
yaçları da yoktur. Binaenaleyh 
her ne suretle olur ise olsun çift 
hayvanatının köylü yed'inde bı-
rakılması ve bunların münhası-
ran emr-i ziraatte istihdam edil-
mesi lâzımeden olup memurin-i 
aidesinin bu lüzum ve ihtiyacı 
her daim piş-i nazarda tutmaları 
muktazidir. 

Bazı nevi mahsulat ziraatinin 
memnuiyeti — Bazı nevi mahsu-
lat ziraatinin memnuiyeti (Mad-
de 30) Ahval-i mahalliyeye göre 
fazla  zer'iyyat icrasını temin ve 
iaşe-i umumiyye nokta-i naza-
rından sene-i atiyye ihtiyacını 
tatmin etmek üzere bazı nevi 
mahsulat iziraatinin tahdidi ve 
bir kısım mahsulatın teamülden 
fazla  zer'i icap eder. Bu da ah-
val-i harbiyyenin netice-i tabiiye-
sidir. Memleketin bazı ihtiyaca-
tı muayyen bir cins mahsulün 
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hal-i tabiisinden daha. vasi mik-
yasta icrasım istilzam ettirebile-
cektir. 

Muaîiyat 
Çiftlik  ashabının mezuniye-r 

ti (Madde 6 ) — Şüphesizdir ki 
çiftçinin  başında olmadıkça bir 
çiftçi  mükellefiyyetinl  tamamen 
ifa  edemez. Bahusus ki beşyüz 
dönüm ve daha ziyade zer'iyyatta 
bulunan ve bu uğurda mütead-
dit çift  hayvanı ve hizmetkâr ve-
ya ortakçı istihdamına mecbur 
olan kimse kendi anızisi başın-
dan bir dakika bile ayrılamaz. İş-
te bu lüzum ve ihtiyaca binaen 
bunların arazisi başında bulun-
mak mecburiyetinin Nizamname1-
ye dercine ve lâakal dört yüz dö-
nüm kışlık ve yüz dönüm yazlık 
zer'iyyatta bulunmayanların as-
ker edilmek üzere Harbiye Neza-
retine teslimine lüzum görülmüş-
tür. 

Ziraat-ı vasia ashabının ve 
bunların ortakçılarının mezuni-
yeti — Ziraat-ı vasia ashabımn 
ve bunların ortakçılarının mezu-
niyeti (Madde 7) İstihsalatı istih-
lâkinden kat kat fazla  olmak ha-
sebiyle iaşe-i umumiyyeye en zi-
yade hizmet etmekte bulunan zi-
raat-i vasia ashabımn zer'iyyat-
larını tezyid ve tevsi edebilmeleri 
için kendilerine ve ortakçı veya 
hizmetkâr gibi ecirlerine müsaa-
dat-ı lâzime gösterilmesi ve bun-
ların husus-ı muvaffakiyetlerinin 
başlıca avamilinden bulunduğun-
dan silâhsız ihtiyat ve silâhlı ve 

silâhsız mustahfaz  olmak şartiyle 
üçyüzden beşyüz dönüme kadar 
zer'iyyatta bulunanların kendile-
riyle bir ortakçı veya hizmetkâr 
gibi ecirlerine beşyüzden bin dö-
nüme kadar zer'iyyat icra eden-
lerin iki ortakçı veya hizmetkâr 
gibi ecirlerine ve bin dönümden 
fazla  zer'iyyatta bulunanların üç 
ortakçı veya hizmetkârlarına me-
zuniyet verilecektir. Müsaadat-ı 
vakıa miktar-ı zer'iyyatla müte-
nasip olmasına göre müsaadat-ı 
mezkûreden istifade  edebilmek 
için bunların azami derecede 
zer'iyyatta bulunacakları veya 
bulunmak mecburiyetinde ola-
cakları tabii olduğundan zer'iy-
yatlarının aled-devam tetkiki ve 
nispet dairesinde zer'iyyatta bu-
lunmayanların ya zer'iyyatlan 
miktarının bu raddeye iblağa ic-
barı, yahut müsaadat-ı vakıanın 
kasır ve tahdidi ve indel-icap ref 
ve ilgası iktiza eder. 

Demirci ve saban amileri ve 
makinistlerin mezuniyeti — De-
mir'ci ve saban amillerinin ve 
makinistlerin tecili (Madde 11) 
Ameliyat-ı ziraiyyenin muntaza-
man devamı alât ve edevat-ı zi-
raiyyeden esnay-ı imalatta bozu-
lan ve kırılanların süratle ve eh-
vence tamir ve imaline mütevak-
kıftır.  Köylü civarında bu alâtı 
imal ve tamir edebilecek demir-
ci ve sabancı bulamaz ise uzak 
mahallerdeki erbab-ı sanata mü-
racaata mecbur olacak ve oraya 
gidip gelmek ve orada al âtım ta-
mir ettirebilmek üzere günlerce 
vakit kaybetmeğe ve bu uğurda 
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küllî masrafı  ihtiyar eylemeğe 
mecbur olacaktır ki her iki su-
rette ameliyat-ı ziraiyyenin mu-
vakkaten tatili vaki-i istihsalin 
tezaini mucip olur. Kaldı ki ah-
val-i harbiyye münasebetiyle köy-
lerdeki zürraın kısm-ı azamı ka-
dınlardan ibarettir. Kadınların 
aletlerini tamir ettirmek için 
günlerce mesafelere  gidip gelme-
lerindeki müşkilat tarif  ve izah-
tan müstağnidir. İşte bu sebep-
ledir ki, her kazada üçü tecavüz 
etmemek şartıyle silâhsız ihtiyat 
ve silâhlı silâhsız mustahfaz  sı-
fatında  bulunan demirci ve sa-
bancı ustalarının teciline ve bun-
lardan vazifelerini  hüsn-i ifa  et-
meyen ve zürraa teshilat göster-
meyenlerin askere şevkine lüzum 
görülmüştür. Her kazada bırakı-
lacak demirci ve sabancı ustala-
rının kazanın menatık-ı muhte-
lifesinde  ve köylerin civar ve 
kurbunde bulundurulmaları lâ-
zımdır. Orak ve harman makine-
lerini ve traktörleri işleten maki-
nistlerin tecili keyfiyeti  Nezaret-
çe temin olunacaktır. 

Ziraat memurlariyle çekirge 
muakiblerinin mezuniyeti (Mad-
de 6, 32) Nizamnamede ziraat 
memurlarıyla çekirge muakible-
rinin işbu iki teşkilatın devamı 
müddetince askerlikten mezun 
olacakları ve bundan böyle tayin 
olunacak ziraat memurlarının si-
lâhsız ihtiyat ve silâhlı ve silâh-
sız mustahfaz  sınıfından  intihap 
edileceği mestur ise de Nizamna-
menin 32 nci maddesi mucibince 
bu babdaki mukarreratm Harbi-

ye ve Ziraat Nazırları tarafından 
bil-müzakere ittihaz ve tatbiki 
meşrut olmasına ve icra edilen 
müzakerat neticesinde Harbiye 
Nezaretince gerek elyevm müs-
tahdem bulunan ve gerek yeni-
den intihap edilecek olan ziraat 
memurlarının mezuniyeti behe-
mahal bunların silâhsız ihtiyat 
ve silâhlı ve silâhsız mustahfaz 
sınıfında  bulunmaları haline 
hasr ve talik edilmesine binaen 
evsaf-ı  mezkûreyi haiz ziraat me-
murlarının mezuniyeti muktazi-
dir. 

Teşvikat 
Mükellefinden  fazla zer'iyyat-

ta bulunanların mükâfat-1  nak-
diyye ile taltif  ve teşvikleri •— 
Mükellefinden  fazla  zer'iyyatta 
bulunanların mükâfat-ı  nakdiy-
ye ile taltifleri  (Madde 28) Mü-
kellefiyyet-i  Ziraiyye Nizamna-
mesinde tayin olunan gaye ancak 
zer'iyyatın imkân dairesinde tek-
siriyle iaşe-i umumiyyenin temi-
ni maksadından ibaret olmasına 
ve bunun teysir-i husulü ise mev-
cut kol ve hayvan kuvvetinden 
azami derecede istifade  edilme-
sine ve işte bulunmasına göre Ni-
zamnamenin birinci maddesi mu-
cibince hadd-i asgar olarak tayin 
olunan miktar mükellefiyeti  ta-
mamen ifadan  maada şahsen va-
tanın ihtiyaç ve menafimi  idrak 
ile zer'iyyatmı daha fazla  mikta-
ra iblağa muvaffak  olan gayret 
veran erbab-ı ziraatın bu babda-
ki hizmet ve mesaisinin mükâ-
fatlandırılması  ve bu gibilerin bir 



94 MÜKELLEFIYYET-I ZIRAIYYE NIZAMNAMESI 

kat daha tezyid-i şevk ve gayret-
lerini ve emsalinin de teşvikini 
mucib ve bu da takib olunan tek-
sir-i zer'iyyat emr-i ehemminin 
temin-i husulünü müstecvib ola-
cağından mükellefiyyeti  mikta-
rından fazla  zer'iyyatta bulunan 
çiftçilere  her fazla  dönüm için 
mükâfat-ı  nakdiyye itası müna-
sip görülmüştür. 

Zeri'yyat heyetleri azalarına 
ücret-i huzur itası ve mükellefiy-
yet-i ziraiyye tatbikatının temi-
nine mahsus hüsn-i hizmet ve 
gayretleri görülenlerin taltifleri 
— Zer'iyyat heyetleri azalarına 
ücret ve mükellefiyyet-i  ziraiyye 
tatbikatının temininde hüsn-i 
hizmet ve gayretleri görülenlerin 
mükâfat-ı  nakdiyye ile taltifleri 
(Madde 29) Ziraat heyetlerinin 
muntazaman içtima ile ahval-i 
mahalliyyeye olan vukuf  ve ma-
lûmatları hasebiyle gerek mükel-
lefiyyet-i  ziraiyyenin hüsn-i temi-
ni ve gerek zer'iyyatm tevsi ve 
teksiri hususunda vakit; ve zama-
nıyla mukarrerat-ı lâzime ittihaz 
ve bunun suver-i tatbikiyyesini 
murakabe eylemeleri haiz-i fe-
hemmiyet olup bu emniyyenin te-
mini için mezkûr heyetlere me-
mur edilen zevata ücret-i huzur 
verilmesi mukarrer bulunmuş-
tur. Vakıa zevat-ı mezkûreye veu 

rilmekte olan ücret-i huzur tah-
sisatının adem-i kifayetinden  do-
layı cüz'i miktarda ise de heyet-i 
mezkûre ve dahil bulunan zevat 
esasen büyük memurlardan ve 
ashab-ı yesardan bulunmaları 
hasebiyle bunların heyete deva-

mı ücret-i huzura tamaen leğil 
memleketin menafi-i  âliyyesine 
hizmeten olacağından ücret-i 
mezkûre miktarının mevzu uba-
his olamayacağı derkârdır. 

Mükellefiyyet-i  ziraiyyenin te-
mininde hüsn-i hizmet ve gayret-
leri görülenlerin taltifi  cihetine 
gelince; azade-i beyandır ki me-
murin-i mülkiyye ve bilhassa ka-
za kaymakam ve nahiye müdür-
leriyle jandarma kumandan ve 
zabitanının ve jandarmalarla 
kurra heyet-i ihtiyariyye ve 
imamlarının köylüler üzerinde 
tesir ve nüfuzları  pek ziyadedir. 
Bunlardan zer'iyyatı memleketin 
hayatî bir meselesi ad ve telakki 
eden ve Mükellefiyyet-i  Ziraiyye 
Kanun ve Nizamnamesi ahkâmı-
nı bihakkın hüsn-i tatbik ve te-
minine çalışanların tevsi ve tek-
sir-i zer'iyyata muvaffak  olacak-
ları bedidar olduğundan bu mi-
sillu erbab-ı mesainin semere-i 
gayretlerini iktitaf  edebilmelerini 
teminen Nizamnameye kayd-ı 
mahsus dere edilmiştir. 

Teşkilat 
Mükellefiyyet-i  ziraiyye he-

yetleri — Vilayet ve müstakil li-
va mükellefiyyet-i  ziraiyye heya-
tı (Madde 14) Her vilayet ve müs-
takil liva merkezlerinde vali ve-
ya müstakil liva mutasarrıfları-
nın riyaseti altında encümen-i 
daim-i vilayet veya liva azalarıy-
la ziraat müdür veya memurla-
rından ve jandarma kumandanın-
dan müteşekkil bulunmak üzere 
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mükellefiyyet-i  ziraiyye heyeti 
teşkil olunacaktır. Vareste-i izah 
olduğu üzere kanun ve nizam ne 
kadar mükemmel tanzim edilirse 
edilsin bunun tatbikine ait teş-
kilat hüsn-i tanzim ve idare edil-
mezse semerat-ı matlûbenin ta-
mamen iktitaf  olunamayacağı 
aşikârdır. Her vilayet ve livada 
teşkilatın hüsn-i idare ve idamesi 
o vilayet veya liva zer'iyyat he-
yeti teşkil eden zevatın evkat-ı 
muayyenede muntazaman de-
vam-ı zer'iyyat işini hayat-ı 
memleketle tev'em addeyleyerek 
bunun ye'sir-i husulünü temin 
edecek tedabir ve mukarrerat-ı 
lâzimeyi sür'atle ittihaz ve tat-
bik ve sair vezaif-i  mevduaları-
nı muntazaman ifa  etmeleriyle 
kaimdir. 

Zer'iyyat memurları teşkilatı 
— Zer'iyyat memurları teşkilatı 
(Madde 15) Teşkilatın asıl ruhu-
nu karyelerin münasip mmtaka-
lara tefriki  ve zer'iyyat memur-
larının evsaf-ı  makbule ve mem-
duhayı haiz kesandan intihabı 
meselesi teşkil etmektedir. Mena-
tık-ı ziraiyye hüsn-i tertib ve tef-
rik edilmez, bunların tayin ve 
tefrikinde  vüs'atçe, mevkice, ve-
sait-i nakiliyyece halleri nazar-ı 
dikkate alınmayarak harita üze-
rinde alel-âmiya hareket edilir-
se, şüphesizdir ki, ekseriya tef-
rik ve tayinde isabet edilemez ve-
ya tefrik  edilmiş mmtakaya ta-
yin olunacak memur tarafından, 
ne kadar faal  ve cevval olurlar 
ise olsun, vezaif-i  muayyene-i 
nizamiyyeleri hüsn-i ifa  oluna-

maz. Onun için mmtakalann tef-
riki keyfiyyetinde  pek ziyade iti-
na etmek ve zer'iyyat memurla-
rının intihabında hatır ve gönü-
le bakılmayarak ancak evsaf-ı 
lâzime aranılmak icap eder. 

Zer'iyyat memurları ile çekir-
ge muakkiblerinin cihet-i irtibatı 
— Zer'iyyat memurları ile çekir-
ge muakkiblerinin cihet-i irtiba-
tı (Madde 17) Malûmdur ki me-
murların vazife-i  mevduasmı 
muntazaman ifa  edebilmeleri için 
merci-i emrin vahdeti lâzımdır. 
Müteaddid mercilere tabi olan 
her taraftan  verilen evamiri ifa 
ile mükellef  tutulan bir memur 
nekadar muktedir olur ise olsun 
evamir-i mezkûrenin cümlesini 
ifaya  imkân bulamaz. Bunun 
için Nizamnamede zeriyyat me-
murları ve çekirge muakkibleri 
ziraat müdür ve memur ve mual-
limlerinin emri zer'iyyat he-
yetleri ile kaymakam ve mü-
dürlerin ve mmtaka müfettişle-
riyle müfettiş-i  umumilerin taht-ı 
teftiş  ve murakabesine vaz edil-
miştir. Gayet mühim olan teftiş 
ve murakabe keyfiyeti  bihakkın 
Vıüsn-i ifa  edildiği Ve zer'iyyat 
memurlarından vazifelerini  ifa 
etmeyen veya edemeyenlerin 
azil ve tebdili veya tecziyeleri 
hususu vakit ve zamanıyla icra 
olunduğu takdirde bunların istih-
damlarından matlub ve muntazır 
olan gaye elde edilmiş olur. 

Kurra hey'et-i ihtiraiyyesiyle 
köy imamlarının zer'iyyat me-
murlarının emrine verilmesi — 
Kurra heyet-i ihtiyariyyesiyle köy 
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imamları zer'iyyat memurlarının 
emrine tâbidir. (Madde 18) Her 
zer'iyyat memuru az çok vasi bir 
mmtakada mükellefiyyet-i  ziraiy-
yenin temin ve hüsn-i tatbikiy-
le mükellef  seyyar memuru ol-
mak itibariyle işin bütün tefer-
ruatını yek başına göremez, yar-
dımcı ister. İşte buna binaendir 
ki, kurra heyet-i ihtiyariyyesiyle 
köy imamları zer'iyyat memurla-
rının gaybubeti esnasında mükel-
lefiyyet-i  ziraiyyenin hüsn-i tat-
bik ve icrası keyfiyeti  bunlara 
tevdi edilmiştir. Bu suretle vazi-
fesini  ifa  etmeyen kurra hey'et-i 
ihtiyariyyesiyle köy imamlarının 
cezalandırılmaları tabiidir. 

Her kazaya bir memur —Zi-
raat muallimi bulunmayan kaza-
larda zer'iyyat umuruyla iştigal 
etmek üzere bir memur tayini 
(Madde 25) Zer'iyyat memurları 
bâlâda zikr ve beyan olunduğu 
üzere ziraat müdür, memur ve 
muallimlerinin taht-ı emrine ve-
rilmiş ve binaenaleyh kazalarda 
müstahdem zer'iyyat memurları-
nın ahz ve telakki-i evamir için 
kaza ziraat muallimliğine müra-
caatları tabii bulunmuştur. Esa-
sen her kazada ziraat muallimli-
ği ihdas edilmiş olduğu gibi zi-
raat muallimlerinden büyük bir 
kısmı da elyevm taht ı silâhtadır. 
Şu halde o gibi kazalarda ziraat 
muallimliğine ait vezaifin  ifası-
nı teminen birer memur istihda-
mı derece-i vücûbda görülmüş-
tür. 

Zer'iyyat müfettişleri  — Zer'-

iyyat müfettişleri  (Madde 26, 27) 
Zer'iyyat umurunu teftiş  etmek 
üzere zer'iyyat mıntaka müfet-
tişleri ve müfettiş-i  umumiler ta-
yin edilmiş ve bunların vezaifi 
ayrıca talimatname ile tasrih o-
lunmuştur. Mmtaka müfettişleri 
icraatları hakkında Nezarete de 
malûmat vermek üzere bulun-
dukları vali veya müstakil liva 
mutasarrıfının  emrine tâbi ve 
müfettiş-i  umumiler doğrudan 
doğruya Nezarete merbuttur. 

Vezaif 
Köy imamları ve kurra he'yet-i 

ihtiyariyyesi ve ahalisinin vezaifi 
—Kurra hey'et-i ihtiyariyyesiyle 
köy imamlarının ve kurra ve ma-
hallat ahalisinin vezaifi  (Madde 
19, 20) Mükellefiyyet-i  ziraiyye-
nin esas ve ruhunu mevcut mü-
kellefin  ve mükellefat  ve hayva-
nat ve nadas ve amz ve sair ka-
bil-i zer arazi ve bunların temin-i 
zer'i teşkil etmektedir. 

1. Kurra heyet-i ihtiyariyyesiy-
le köy imamları kendi karye ve 
mahalleleri dahilinde çift  sürme-
ğe elverişli kâffei  hayvanat ile 
çift  sürebilecek olan zükûr ve 
inasdan kaffe-i  efradı  ve karye 
ve mahalle sükkâmna ait nadas 
ve anızları ve kabil-i zer arazinin 
dönümü ve karye veya mahalle-
ye terettüb eden mükellefiyyet 
miktarını hatır ve gönüle bakıl-
maksızın güzelce tahkik ve tet-
kik ederek deftere  yazmak ve 
zer'iyyat memurunun karyeye 
vürûdunda ona teslim etmek ve 
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kurra ve mahallat ahalisi de ken-
dilerinden talep olunan malûmatı 
doğru olarak muhtarlarla imam-
lara ve zer'iyyat memurlarına 
bildirmek vazifesiyle  mükelleftir-
ler. 

2. Heyet-i ihtiyariyye ve imam-
lar her çift  ve mükellef  ve mükel-
lefe  için onbeş gün zarfında  ya-
pılabilecek gerek bikes asker 
aileleri gerek köy namına an-ce-
maatin yapılacak zer'iyyat mik-
tarı hakkında zer'iyyat memuru 
tarafından  tanzim ve kendilerine 
tasdik ettirilecek defterde  mün-
deriç miktarda zer'iyyatı behe-
mahal müddeti zarfında  icra et-
tirmek ve t mükellefininden  fazla 
zer'iyyatta bulunanları veya mü-
kellef  olduğu zer'iyyatını yapma-
yanları ve çiftlik  ashabından 
kendi ziraatı başında bulunma-
yanları ve köyde demirci ve sa-
bancı ustaları var ise bunların 
vazifelerini  hüsn-i ifa  edip etme-
diklerini ve zürram yevmi laakal 
sekiz saat çalışıp çalışmadıkları-
nı ve saat-i mesai zarfında  köy 
kahvehanesinde oturup oturma-
dıklarını her onbeş günde bir 
zer'iyyat memurlarına bildirmek 
vezifeleriyle  mükelleftirler.  Vel-
hasıl kurra heyat-ı ihtiyariyyesi 
ve imamlar mükellefiyyet-i  zi-
raiyye tatbikatından birinci de-
recede mes'uldürler. 

Zer'iyyat memurlarının vezai-
fi  — Zer'iyyat memurlarının ve-
zaifi  (Madde 19, 20) Zer'iyyat 
memurları kendi mmtakaları da-
hilindeki kurra heyat-ı ihtiya-

riyyeleriyle imamlarının karye 
ve mahalle dahilinde çift  sürme-
ğe elverişli kâffei  hayvanat ile 
çift  sürebilecek olan zükûr ve 
inasdan kâffei  efrad  ve karye ve 
mahalleye ait nadas ve anız ve 
kabil-i zer arazi hakkında tanzim 
etmek mecburiyetinde bulunduk-
ları mevcut defterlerini  karye 
heyet-i ihtiyariyyesi ve imamla-
rından talep ve ahz etmeğe ve 
mündericatımn sıhhatini bi-t-tah-
kik ıslah ve kabul eyledikten 
sonra her çift  ve mükellef  ve mü-
kellefe  için onbeş günlük mükel-
lefiyyeti  ve asker aileleri ve köy 
namlarına an-cemaatin yapıla-
cak zer'iyyat miktarını tayin 
ederek keyfiyeti  heyet-i ihtiya-
riyye ve imamlara tebliğ ve bu 
babda tanzim edeceği defteri  he-
yet-i ihtiyariyyeye tasdik ettir-
meğe ve onbeş gün sonra ayni 
karyeyi ziyaret edip evvelce ka-
rarlaştırılan miktar-ı zer'iyyatm 
icra edilip edilmediğini tarlaları 
gezmek suretiyle tahkik etmeğe 
ve zer'iyyat miktar-ı muayyen-
den noksan zuhur eder ise sebe-
bini ve fazla  çıkar ise hangi çift-
çi tarafından  bu fazlanın  yapıl-
dığını ruznamesine kayd ile iki 
nüsha olarak tanzim edeceği ra-
pordan birini nahiye müdürüne 
ve diğerini kaza ziraat muallim 
veya memuruna göndermeğe ve 
her on beş günde bir bu vazifeyi 
muntazaman tekrara mecburdur. 

Zer'iyyat memurları bulun-
dukları mmtaka dahilinde zür-
raın sabahleyin tulû'dan evvel 
işe başlayıp öğleyin bir müddet 
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istirahatten sonra akşamları gu-
ruba kadar tarlalard a çalışıp ça-
lışmadıklarını ve saat-i iştigal zar-
fında  köy kahvehanelerinde otu-
ran ve lugbiyyat ile imrar-ı vakt 
edenler olup olmadığını ve var 
ise isimlerini mıntakası dahilin-
deki çiftlik  ashabından işinin ba-
şında bulunmayanları ve demir-
ci ve sabancı ustalarının vazife-
lerini hüsn-i ifa  edip etmedikleri-
ni hafi  veya celi surette bi-t-tah-
kik keyfiyeti  nahiye müdürüne 
ve kaza ziraat muallim veya me-
murlarına bildirmelice mükellef-
tir. 

Zer'iyyat memurları bir def-
ter tutarak mıntakası dahilindeki 
defterlerini  karye karye kaydet-
meğe ve her onbeş gün için tayin 
edeceği miktar mükellefiyyet  ve 
zer'iyyatı işaret eylemeğe ve her 
gün hangi köye gidip ne iş gör-
düğünü günü gününe kayd ile 
mündericatmı bulunduğu köy 
heyet-i ihtiyariyyesine tasdik et-
tirmeğe ve bu suretle tutacağı 
defteri  daima yanında bulundur-
mağa mecburdur. 2ter'iyyat me-
murları her onbeş günde bir mm-
takalan dahilinde mevcut kurra 
ve çiftlikatta  icra olunan zer'iy-
yat miktarım ecnas ve dönüm 
üzerine cedvele dere ederek men-
sup olduğu ziraat muallim ve me-
murinine götürecektir. 

Nahiye  müdürlerinin  vazifesi 
— (Madde 21) Her onbeş gün 
için tayin olunan miktar mükel-
lefiyyetinı  ifa  etmeyen veya nok-
san yapan çiftçi  ve işinin başın-

dan ayrılan çiftlik  ashabı veya-
hut vazifesini  hüsn-i ifa  etmeyen 
demirci ve sabancı ustaları ve 
mükellefiyyet-i  ziraiyyeye ait ve-
zaifi  ifa  etmeyen kurra heyet-i 
ihtiyariyye ve imamları hakkın-
da ziraat memurları tarafından 
tanzim ve irsal edilecek raporlar 
nahiye müdürleri tarafından 
ba'd-et-tedkik heman kaza kay-
makamlığına irsal edilecek ve es-
bab-ı tabiiyyeye müstenid olmak-
sızın mükellefiyyet-i  ziraiyyesini 
ifa  veya vazife-i  mevduasmı 
hüsn-i ifa  eylemeyenlere mükel-
lefiyyetlerini  ve vezaif-i  nizamiy-
yelerini ifa  ettirmek için icap 
eden tedabir-i idariyyeye tevessül 
olunacaktır. 

Kaza kaymakamlarının vezai-
fi  — Kaza kaymakamlarının ve-
zaifi  (Madde 22) Kaza kayma-
kamları zer'iyyat memurları ta-
rafından  tanzim nahiye mü-
dürleri tarafından  takdim edile-
cek raporları dikkatle ta'kib ve 
içabatını icra ettirmeğe ve lâakal 
iki ayda bir kerre1 kazaları dahi-
lindeki mıntakaları geşt-ü güzar 
ile müşahedatmı ba-rapor vilayet 
veya müstakil liva mükellefiy-
yet-i ziraiyye heyetlerine bildir-
meğe ve devirleri sırasında tevsi 
ve teksir-i ziraiyyeye ait icap 
eden tedabir-i idariyyeyi ittihaz 
ve salâhiyetleri haricinde olan-
lar için heyetten mezuniyet istih-
sal etmeğe mecburdurlar. 

Ziraat muallimlerinin vezaifi 
— Ziraat muallimlerinin vazifesi 
(Madde 24) Ziraat muallimleri 
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ayda bir defa  kaza dahilini 
geşt-ü-güzar ederek zer'iyyat me-
murlarının bihakkın ifa-yı  vazife 
edip etmediklerini ve raporları 
mündericatımn sıhhate derece-i 
tevafukunu  ve kurra heyet-i ih-
tiyariyyesiyle köy imamlarının 
mesaileri neticesini tetkik ve 
tahkik ederek tanzim edecekleri 
raporu her ayın gayesinde men-
sup oldukları ziraat müdür veya 
memuruna bildirmek ve zer'iy-
yatm tevsii ve iaşe nokta-i naza-
rından azami istifadenin  temini 
ve alat-ı cedidenin suret-i istima-
linin tayini gibi hususat hakkın-
daki fenni  mütalâalarını köylüle-
re telkin ve irae etmek ve zer'iy-
yat memurları tarafından  her 
onbeş günde bir tanzim ve irsal 
edilecek zer'iyyat cedvellerini zi-
raat müdür veya memurlarına 
göndermekle mükelleftirler. 

Ziraat müdür ve memurları 
— Kendi taht-ı emirlerinde bu-
lunan zer'iyyat memurlarının 
hüsn-i istihdamından mes'uldür-
ler. Bunlar her onbeş günde bir 
ziraat muallimleri tarafından 
tanzim ve tesyir olunacak zer'iy-
yat cedvelleri münderecatmı 

ba'd-et-tedkik umum vilayet ve-
ya liva namına ve kaza itibariy-
le tanzim edecekleri zer'iyyat 
cedvellerini vakt - ü - zamaniyle 
muntazaman nezarete irsal ede-
ceklerdir. 

Mükellefiyet-i  ziraiyye heyet-
lerinin vezaifi  — Mükellefiyet-i  zi-
raiyye heyetlerinin vezaifi  (Mad-
de 23) Mükellefiyet-i  ziraiyye he-
yetleri evvelâ köylerin mmtaka-
lara suret-i tefrikini  tetkik ve to-
humluk ihtiyacmı tahkik edecek 
ve tevsi ve teksiri zer'iyyata ve 
mükellefiyet-i  ziraiyyenin suver-i 
tatbikiyyesine ait bilcümle umu-
ru rü'yet ve hal ve icabında Ne-
zaretten istizan eyleyecektir. Sa-
niyen sene-i atiyye ihtiyacım is-
tihsal etmek üzere bazı nevi mah-
sulat ziraatının tahdidini ve bir 
kısım mahsulatın teamülden faz-
la zer'ini taht-ı karara alarak bu 
babda Nezarete malûmat vere-
cektir. 

Salisen her iki ayda bir ker-
re Nizamnamenin suver-i tatbi-
kiyyesine ve netice-i hasılaya 
dair Nezarete bir mütalâaname 
gönderecektir. 

IV. UYGULAMA - 332-333 (1916-1917) SENESİ MÜKELLEFİYYET-İ 
ZİRAİYYE VE TOHUMLUK HİZMETLERİ HAKKINDA RAPOR16 

21 Temmuz 330 (3 Ağustos 914) Harb-i Umumiye iştirak mecbu-
tarihinde umumi seferberliğin  riyeti istihsal-i ziraiyyemiz üze-
ilanı ve müteakiben Devletin rinde ağır bir tesir icra etmekten 
1 8 Ticaret ve Ziraat Nezareti, 332-333 Senesi Mükellefiyyet-i  Ziraiyye Tohumluk 

Hizmetleri Hakkında Rapor, Dersaadet, Hukuk Matbaası, 1333. Millî Kütüphane 
1967 A 214. 
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hali kalmamıştır. Nüfus-ı  umu-
miyyenin hemen yüzde 90'mı 
ehl-i ziraat teşkil eden memleke-
timizde silâh taşımağa muktedir 
olanların müdafaa-i  vatan vazi-
fesini  ifa  etmek üzere tarlaları 
başından ayrılması mesai kolla-
rının fevkal'ade  denecek bir tarz-
da tenakusuna badi olmuştur. 

1329 [1913-141 senesi Ticaret-i 
Hariciyye İstatistikine nazaran 
memleketimizde 980 küsur bin 
kental hububat ithaline karşı 
memleketimizden ancak 100 bin 
kental hububat ihracatı vukubul-
muştur ki bundan hal-i tabiide 
cereyan eden senelerde bile me-
malik-i Osmaniyyenin ziraî ye-
kun-ı istihsalatı ihtiyacat-ı dahi-
liyyeden 880 küsur bin kental 
noksan olduğu anlaşılmaktadır. 

Memleketimizin mevki-i coğ-
rafiyyesi  ve hudud-ı Osmaniyye-
ye mülasık memalik-i ecnebiyye-
ııin hububat ihracatına müsait 
olmaması, hususiyle hemen me-
malik-i sairenin kâi'fesinde  hu-
bubat ihracatının memnuiyyet 
altına alınması iaşe-i umumiyye 
ve askeriyyeye muktazi hububatı 
memleket dahilinde yetiştirmek, 
kendi istihsalatımızla mümkün 
olduğu kadar kendimizi idare et-
mek mecburiyetini tevlid etmiş-
tir. Kendi istihsalatımızla kendi-
mizi idare etmek için hatta se-
neyn-i adiyyedeki istihsalatımız-
dan fazla  istihsalatta bulunmak 
mecburiyyetinde iken smıf-ı  zür-
radan azim bir miktarının köyle-
rinden ve tarlalarından ayrılma-

sı ile istihsalat-ı mu'tade bile pek 
büyük bir tenakusa ma'ruz kaldı-
ğı gibi askere giden bir kısım 
zürram tohumlarını satarak ken-
dilerine harçlık yapması Mema-
lik-i Osmaniyyenin bir kısm-ı rnü-
himminde çekirge afeti  zuhur 
ederek köylülerin hatta tohumla-
rını da tahrib etmesi tohumsuz-
luk yüzünden de saha-i zeriyya-
tın tenakusu tehlikesini meydana 
çıkarmıştır. 

Bundan başka seferberlik  ve 
harp, nakliyyat-ı askeriyye ve 
iaşede kullanılmak üzere çift 
hayvanatından bir kısmının tar-
la hidematmdan nakliyyat hide-
matma intikalini icab ettiği gibi 
milyonlarla askerin silâh altında 
bulunması et istihlâkini tezyid et-
mek suretiyle bazen çift  hayva-
natının mezbahalara şevkine se-
bep olmuş ve bilhassa memurin-i 
fenniyyenin  fıkdanı  ve icabat-ı 
harbiyyeden olarak, vaz olunan 
emraz-ı sariyye kordonlarına ta-
mamen riayet edilmemesi tesi-
riyle uzun müddet hayvanat-ı 
bakriyye hastalığı hafif  ve şedid 
devam ederek çift  hayvanatında 
icray-ı tahribat eylemiş ve bi-n-
netice istihsalat-ı ziraiyyenin is-
tinad ettiği vesaitin tenzil ve te-
nakus-ı mikdarma badi olarak 
tehlikeli bir şekil almıştır. Nite-
kim Harb-i Umuminin birinci ve 
ikinci senelerindeki yekûn zer'iy-
yat ile 329 (1913-14) senesi sa-
ha-i zer'iyyatmın mukayesesi bu 
tehlikeyi pek bariz bir surette 
meydana koymuştur. Filhakika 
329 (1913-14) senesi ziraî istatis-
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tikine nazaran saha-i zer'iyyat 68 
milyon dönüm iken 330-331 (1914-
1915) senesi-ki harbin birinci se-
nesidir-saha-i zer'iyyat 35 milyon 
dönüme düşmüş ve 331-332 (1915-
16) sene-i ziraiyyesi saha-i zer'iy-
yatı ise 27 milyon dönümde kal-
mıştır. 

Harb-i Umuminin icabatmdan 
olarak ber vech-i bâlâ tafsil  olu-
nan şekil karşısında Hükümetin 
lâkayd kalması tasavvur oluna-
mazdı. Hükümet iaşe-i urnumiy-
yeyi temin edebilmek üzere bir 
taraftan  hariçten kabil olduğu 
kadar zahire ithalatına çalışmak, 
diğer taraftan  istihsalat-ı milliy-
yesinin yegane menbaı ve ikti-
sad-ı millisinin en mühim isti-
nadgâhı olup vehn ve inkıraz 
yoluna düşen ziraati üzerinde 
bütün dikkati cemmederek mem-
lekette iyi bir teşkil ve tensik-i 
zirai vücude getirmek, zürraın 
havaicini tatmin, nevakısmı ik-
mal, tohumluk vesair levâzım te-
darik ve tevzii suretiyle zaruret-
lerini telıvin etmek mecburiyye-
tinde idi. 

Hükümet harbin ilk iki sene-
sinde bu mecburiyyetlerini bir ta-
kım tedabir-i idariyye ittihaziyle 
ifa  etmek cihetini derpiş etmiş ve 
o suretle bazı talimatlar isdar 
ederek bütün milleti karşılayan 
büyük tehlikenin önüne geçmek 
istemiştir. 

Ezcümle seferberliğin  tarihi 
ilanı olan 21 temmuz 330 (4 Ağus-
tos 1914) tarihi tamamen hasad 

ve harman zamanına müsadif  ol-
duğu ve harman işleriyle meşgul 
olup henüz mahsulatını der-an-
bar etmeyen zürra seri bir suret-
te silah altına alındığı için Ziraat 
Nezareti ahalinin hamiyyetine 
müracaat ederek bunların mah-
sullerinin der-anbar edilmesini 
köy heyet-i ihtiyariyyesine bir 
vazife  olarak tahmil ve ziraat o-
dalarmı da bu vazifenin  teftişa-
tma memur etmiş ve bu hususatı 
cami bir talimatname neşrederek 
vilâyat ve elviye-i müstakileye 
göndermişti. 

İşbu Talimatnamede harbin 
ilk senesi için faide  vermekten 
hali kalmamakla beraber Ziraat 
Nezaretinin ve bilhassa her ta-
rafı  şamil bir nazarla görecek 
olan merkez-i hükümetin mura-
kabe-i eminesini temin etmediği 
gibi mahsulat der-anbar edildik-
ten sonra seneyn-i atiyye zer'iy-
yatı için ahkâm-ı esasiyyeyi de 
ihtiva etmiyordu. Bu hvsusları 
nazarı dikkate alan Dahiliye Ne-
zaretiyle müştereken bir talimat-
name layihâsı hazırlayarak Mec-
lis-i Vükelanın kararma iktiran 
ettirdikten sonra mevki-i tatbika 
vaz etmiştir. İşbu Talimatname 
köy ahalisinin ahlâk ve teamü-
lünde mevcut olan imece usulün-
den istifade  etmek ve bu adet-i 
müstahseneyi bilhassa askere gi-
denlerin lehinde kullanmak mak-
sadıyla yapılmıştır. Talimat ah-
kâmına nazaran her karyede 
sin-i mükellefiyyet  haricinde ka-
lanlar, heyet-i ihtiyariyyeye köy 
imamıyla köy mualliminin inzi-
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inamından, müteşekkil komisyo-
nun idaresi ve nahiye müdürle-
riyle mutasarrıflar  ve valilerin 
teftişi  altında olmak üzere köy-
de mevcut ve müstahzar araziye 
tohum atmak ve yeniden hafriy-
yatta bulunmak suretleriyle o 
karyede sene-i adiyyede zer edi-
len mikdar-ı zer'iyyatı hizmet-i 
müştereke usulüyle temin eyle-
meğe mükellef  olup köylerdeki 
çift  hayvanatı da bu hususta hiz-
met-i müşterekeye amede bulun-
durulacaktır. Talimatname İda-
re-i Vilâyat Kanununun 78'inci 
maddesinin derpiş ettiği müeyyi-
deye istinad etmektedir. 

İşbu Talimatname tohumluk 
meselesini de nazar-ı dikkate al-
mıştır. Memurin-i mülkiyye her 
karyenin muhtacinini sebt-i def-
ter edecekler. Aşan emaneten 
idare olunan mahallerde evvel 
emirde tohumluk ihtiyacı tefrik 
olunacak, aşarı emaneten idare 
olunmayan mahallerde ise me-
murin-i maliyye tohumluk teda-
rik edecekler ve bi-t-tevzi karye 
namına zimmet kaydeyleyecek-
lerdir. 

Bundan başka Harbiye Neza-
retiyle Ziraat Nezareti tarafından 
müştereken yapılan bir talimat 
ile harman yerlerinde bulunan 
zehairin anbara naklinde vesait-i 
nakliyye kollanmn muaveneti 
temin edildiği gibi, Maarif  Neza-
retiyle müştereken yapılan diğer 
bir talimatname ile de mekâtib 
talebesinin ziraat umuruna alış-
tmlması ve mekâtib bahçelerin-

de ziraat tecrübeleri yapılarak 
şakirdanm ledel-icab zer'iyyat-ı 
memlekete iştirak ettirilmesi esa-
sı düşünülmüş ve fakat  ma'tees-
süf  tatbiki kabil olamamıştır. 

Bütün bu talimatlar harb-i 
umumi neticesi olarak doğan bir 
ihtiyacm bir hizmet-i mahsusa 
tarzında ve teşkilat-ı muayyene 
dahilinde Hükümet tarafından 
tatmin edilmesi lüzumunu göste-
riyor. Harp devam ettikçe bu ih-
tiyaç teşkilat ve şiddetini arttırı-
yor ve harp içinde hergün gittik-
çe Hükümetin doğrudan doğru-
ya işe vaz-ı yed etmesi mübremi-
yeti kuvvetleniyordu. Bilhassa 
harbin ikinci senesi ve Redd-i 
Bedel Kanununun mevzuu bahs 
olması esaslı bir teşkilâtla mev-
cut kuvvetlerden azami istifade-
yi temin yolunun aranmasına 
daha ziyade lüzum gösterdi. 

İstihsalat-ı ziraiyyemizin bi-
bidayet-i harpden beri irae ettiği 
azim tenezzülü tevkif  etmek ve 
kabil olduğu kadar hal-i tabii 
mikdar isithsalatma doğru yük-
seltmek için dahil-i memlekette 
kabil-i istifade  kuvvetleri tasar-
ruf  ve bu hususta istihdam etmek 
lâzım geliyordu. Bilhassa iaşe 
meselesinin harpte devam ve ne-
tice-i muzaffereye  kadar sebat 
etmek meselesiyle alâkadar ol-
ması zer'iyyat yolunda çiftliği  ol-
mayanların da muvazzaf  olma-
lan vücubunu meydana koydu. 
Bu hizmetin ifası  köyler ve köy-
lülerle merkez-i hükümeti sağlam 
bir teşkilatla yekdiğerine rabtet-
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mek köylülerin ihtiyaçlarını ya-
kından görmek vilâyattaki mer-
kez-i hükümet mümessillerine 
zürram hareket ve ahvalini takib 
edebilmeğe imkan vermek, hasılı 
istihsalat-ı ziraiyyenin aldığı 
ehemmiyet-i umumiyyeye binaen 
tekmil Memelaik-i Osmaniyye 
çiftçilerini  Hükümet tarafından 
idare olunan büyük bir dar-ül-
mesai işçileri halinde teftiş  ve 
murakabeye tabi kılmak ve bu 
sayede saha-i zer'iyyatı tevsie im-
kan bulmak gibi hususatm temi-
niyle husul bulacak bir netice idi. 

Bu lüzum ve ihtiyac-ı mübrem 
Hükümeti bir Mükellefiyyet-i  Zi-
raiyye Kanunu neşrine sevk et-
miş ve Kanun-ı mezkûr geçen se-
ne-i ictimaiyyede Meclis-i Teşriiy-

Kanunun  ihdas  ettiği 

Ziraat mesalik-i hayatiyyeden 
biridir. Herkesin bu mesleğe gi-
rip girmemekte ve çiftçiliği  sanat 
ittihaz ettikten sonra çalışıp ça-
lışmamaktaki serbesti ve salâhi-
yeti derkârdır. Çünkü alelâde za-
manlarda efradın  istihsalatta bu-
lunarak vatandaşlarının havayi-
cini tatmin etmeyi düşünmesi bir 
menfaat-i  umumiyye meselesi 
değildir. Her şahsın hayat-ı içti-
maiyyesinde mümkün olduğu ka-
dar müreffeh  yaşamak arzusu 
menfaat-ı  zatiyyesi iktizasından 
olduğundan yalnız bu saik ve mu-
harrik hayat-ı umumiyyenin te-
min-i intizamına kâfi  addolunur. 
Ve filhakika  hemen her mekân-
da ve hattâ bir dereceye kadar 

yenin tasdikine iktiran ederek 
Ziraat Nezareti bütçesine bir 
defaya  mahsus tahsisat ünvanı 
altında bir fasl-ı  mahsus olmak 
üzere 150.000 lira ilave olunmuş-
tur. 

332-333 senesi Kanun-ı mezkû-
run ilk sene-i tatbikiyyesi olma-
sına ve harbin devam etmesine 
ve 316 tevellüdlülerden 289 tevel-
lüdlülere kadar erbab-ı esnan si-
lah altına davet edilerek ziraat 
yolunda çalışan mesai kollarının 
azalmasına rağmen elde edilen 
neticenin ehemmiyeti Hükümetin 
işbu Kanunu neşrindeki isabetini 
ve meb'usan-ı milletin tahsisat-ı 
matlubeyi ita etmek fedakârlığı-
nın ne kadar beca ve lâyık oldu-
ğunu ispata kâfidir. 

mükellefiyyetlerin  envai 
her zamanda menfaat-i  zatiyye 
saiki umumiyet itibariyle istih-
salat-ı efradın  nazımlığı vazifesi-
ni ifa  etmiş ve kuvve-i umumiy-
yenin müdahalesini icap ettirme-
miştir. Halbuki içinde bulundu-
ğumuz kıtal-i umuminin şerait-i 
mahsusası efradın  bilhassa iaşe-
ye medar olacak surette istihsa-
latta bulunmasını bir menfaat-i 
umumiyye meselesi haline ifrağ 
ederek kuvve-i umumiyyenin mü-
dahalesini müdafaa-i  vatan em-
ri kadar mühim bir surette istil-
zam etmiştir. 

İşte buna binaen alei'ade za-
manda bir çift  sahibinin miktar-ı 
zer'iyyatına karşı lâkayd kalan 
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kuvve-i Hükümet bu Kanun ile 
çiftçilere  zer'e mecbur oldukları 
bir hadd-ı asgari tayin etmek sa-
lâhiyyetini iktisap etmiştir. Bun-
dan başka Kanun çiftçilikten  gay-
ri mesleğe intisap edip de hal-i 
harp münasebetiyle meşguliyeti 
temin-i iaşe kadar mühim ve 
mübrem olmayan ve boş zama-
nı bulunanlarla Hilal-i Ahmer, 
Donanma, Müdafaa-i  Milliyye, 
Bank-ı Osmani, Reji, diğer ban-
kalar, cemiyetler ve şirketler gi-
bi teşkilât-ı vasia ve mahsusalan 
bulunan müessesatın ya çiftçile-
re sermaye ve tohum vererek on-
ların kuvve-i istihsaliyyelerini 
tezyid suretiyle ortakçılıkla bil-
vasıta veya alât-ı cedide ile ve ve-
sait-i mahsusa ile doğrudan doğ-
ruya ziraata iştirak etmelerini te-
min için de Hükümete salâhiyet 
vermiş ve bu da tevsi-i zer'iyyata 
hadim tedabirden biri olmuştur. 

Birinci salâhiyetin temin ve 
tatbiki harp sebebiyle bozulan 
teşkilat-ı ziraiyyemizin mümkün 
olduğu kadar iade ve hüsn-i mu-
hafazası  esasına istinad etmekte-
dir. 

Memleketimiz ahalisinin yüz-
de 90'ı çiftçi  olmakla beraber bun-
ların da ekseriyet-i azimesini kü-
çük ve mutavassıt çiftçiler  teşkil 
etmektedir. Bir veya iki çift  ile 
yüz dönüme kadar zer'iyyatta bu-
lunan çiftçilerle  yedi sekiz çift  ile 
beşyüz dönüme kadar zer'iyyatta 
bulunan çiftçiler  memleketimiz-
de ekseriyet-i azimeyi teşkil et-
mekte, beşyüz dönümden bin dö-

nüme kadar zer'iyyatta bulunan-
lar da şayan-ı ehemmiyet bir de-
recede bulunmakta olup, bin dö-
nümden fazla  zer'iyyatta bulu-
nanlar akalliyette kalmaktadır-
lar. 

Birinci kısım ziraatı bir aile 
sanatı tarzında idare edip ecir ve 
amele kullanmazlar ve istihsalle-
ri kendi ihtiyaçlarıyla münasip 
olup harice çok bir şey satmaz-
lar. Kadın erkek bütün efradı  zi-
raat usulüne vakıf  ve reis-i aile-
nin kumandası altında hep bir-
den çalışmakla me'lûf  olan bu kı-
sım çiftçilere  küçük ziraat asha-
bı namını veriyoruz. İkinci sınıf  -
da olanlar ziraatı bir teşebbüs 
mahiyetine vaz ederek amele ve 
ecir istihdam ederler ki sahib-i 
arzın emri altında ecirler ve or-
takçılar çalışır ve ııetice-i mah-
sulün iyiliği veya mebzuliyetini 
ve mahsulata verilecek itina sa-
hib-i arz veya teşebbüsün ikda-
mat ve mesaisiyle mütenasiptir. 
İhtiyaçlarından fazla  istihsalatta 
bulunarak pazar-ı iştiraya sevke-
•jderler. i Memalik4 Osmaniyyede 
pazar-ı füruhta  çıkarılan zehai-
rin kısm-ı ekseri bu ikinci sınıfın 
mahsulüdür ki bunlara da muta-
vassıt çiftçi  namım veriyoruz. 
Üçüncü sınıf  ziraatı tam bir te-
şebbüs-i sınai halinde idare ede-
rek nadiren kuvve-i mihanikiyye 
ve ekseriya kuvve-i hayvaniyye 
ile çalışanlardan terekküp eder. 
Maateessüf  bunların miktarı 
memleketimizde henüz azdır. 
Bunlara da büyük çiftçi  ünvanmı 
veriyoruz. 
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Harb-i umuminin tesiriyle şu 
üç sınıfı  idare edenler tamamen 
silah altına alınmıştır. Redd-i Be-
del Kanununun neşrinden mu-
kaddem bunlardan büyük bir 
kısmı bedel vererek işleri başın-
da kalmışlardı. Fakat bu Kanu-
nun neşri üzerine onlar işleri ba-
şından ayrıldı. Bu hususta en zi-
yade mutazarrır olanlar mutavas-
sıt çiftçiler  oldu. Memleketimizde 
çiftlik  sahibi, ağası namiyle yad 
edilmekte olan bu kısım çiftçiler 
adeta bir müteşebbis ve amir va-
zifesini  görüyor ve maiyeti ka-
dın, erkek ecirlerini, ortakçıları-
nı çalıştırıyorlardı. Binaenaleyh 
işleri başmdan ayrılmaları ile 
yerleri boş kaldı, düzenleri bozul-
du. Küçük ziraat ashabına gelin-
ce gerçi zaten ailece temin-i zi-
raat etmekte ve kadınları erkek 
hizmetini görmekte olan bu smıf-
da askere gidenlerin yerleri büs-
bütün boş kalmamışsa da bunla-
rın bir kısmında ya kalan efrad-ı 
aile arasında çalışacak kimse ve-
ya ekecek tohum bulunamıyor-
du. Çünkü bu küçük zer'iyyat sa-
hipleri arasında otuz otuzbeş dö-
nüm zer'iyyatta bulunanlar da 
pek çoktur. Bu miktar zer'iyyat 
ashabı afat-ı  tabiiyye ve ahval-i 
ictimaiyyeye karşı en az muka-
vemet edenlerdir. Ufak  bir ku-
raklık, bir aile düğünü, bir sefer-
berlik, bir kaza, bir dolu, bir sel 
bu kısım erbab-ı ziraatı kendi ya-
ğı ile kavrulurken muhtac-ı iane 
bir vaziyete düşürür. Böyle hadi-
satta bunlar ellerinde bulunan 
bir çift  hayvanı otuz kırk dönüm 

tarlayı muhtekirlere kaptırırlar. 
Kendileri müstakillen çiftçi  iken 
uşaklığa, ecirliğe, ortakçılığa dü-
şerler. Uzun bir müddet kendile-
rini toplayamazlar. İşte küçük 
çiftçiler  de bu suretle seferberlik-
ten mutazarrır oldular. Bu üç ne-
vi zürra üzerine seferberliğin  ika 
ettiği tesir ilâ hale bırakılacak 
olursa teşkilat-ı ziraiyyemiz böy-
le uzun bir harp neticesinde deh-
şetli surette sarsılmış olarak çı-
kacak ve belki uzun müddetler 
bunun çare-i tedavisi bulunma-
yacak, harbin neticesinde müthiş 
bir hezal ve zeval-i iktisadi kar-
şısında kalacağız. Başından amir 
ve sahipleri ayrıldığı için büyük 
ve mutavassıt çiftçilik  teşkilatla-
rı dağılacak. Küçük çiftçilik  ise 
bir senelik sermayesizliğiyle iş-
sizliğe ve daima istianeye mah-
kum kalacaktır. Binaenaleyh ya-
pılacak şey işleri başından ayrı-
lan büyük ve mutavassıt zer'iy-
yat sahiplerinin yerine kaim ola-
cak memurin vasıtasiyle onların 
ziraat yurtlarının dağılmasına 
meydan vermemek ve yine o me-
murin ile küçük zer'iyyat asha-
bını işsizliğe mahkûm olmaktan 
kurtarmaktadır. Bunun içindir ki 
teşkilata karyelerden başlamalı 
ve memurin karyeleri bizzat devr 
ve teftiş  ile çiftlik  sahiplerinin 
idare vazifesini  ve küçük çiftçi-
lerin iş bulmaları imkanım temin 
etmelidir. Ve çalışabilecek zükûr 
ve inasdan her çiftçiye  ve her çift 
sürmeğe salih hayvana muayyen 
miktarda iş göstererek faaliyet-i 
ziraiyyeyi murakabe ve mesai 
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kuvvetlerinden azami istifadeyi 
istihsal eylemelidir. 

Bunun için teşkilatın mebdei 
karyelerdir. Karyelerde mükelle-
fiyyet-i  ziraiyyenin temin-i tatbi-
katı zer'iyyat memurlarına mev-
dûdur. Karyelerin cesametine ve 

yekdiğerinden buud ve mesafesi-
ne göre altıdan onikiye kadar 
karye için birer zer'iyyat memu-
ru tayin olunmuştur. 

Bunların vilayetlerin ehemmi-
yetine göre miktarları atideki 
cedvelde münderictir. 

332  (1916-17)  senesinde  istihdam  olunan  zer'iyyat  memurlarının 
miktarını  mübeyyin  cedveldir. 

Esami-i vilayet Zer'iyyat memurlarının 
adedi 

İstanbul vilâyeti 36 
Edirne 170 
Adana 98 
Ankara 182 
Aydm 262 
Bitlis 55 
Beyrut 171 
Halep 71 
Hüdavendigâr 98 
Diyarıbekir 111 
Suriye 87 
Sivas 250 
Trabzon 35 
Kastamonu 163 
Konya 161 
Ma'muret-ül Aziz 122 
Musul 0 
Yekûn 2072 
Eskişehir Sancağı 38 
Urfa  Sancağı 8 
İzmit Sancağı 74 
İçel 44 
Bolu 87 
Teke 46 
Canik 69 
Cebel-i Lübnan 0 
Çatalca 16 
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Zor 18 
Kuds-i Şerif  11 
Karahisar-ı Sahib 72 
Karesi 63 
Kal'a-i Sultaniyye 45 
Kayseri 42 
Kütahya 80 
Maraş 31 
Menteşe 45 
Niğde 44 
Yekûn ~ 828 

Vilâyet yekûnu 2072 
Elviye yekûnu 828 
Cem'an yekûn 2900 

Zer'iyyat memurlarının askerlikleri 
Bunların bidayet-i tayinlerin-

de kış zer'iyyatmın hitamına ka-
dar askerlikleri tecil edilmişti. 
Bilâhare sevahilde mayıs gaye-
sine ve yayla mıntakalarmda ha-
ziran onbeşine kadar müecceli-
yetleri temdid ve bu sene aşarın 
emaneten idare edilmesi hasebiy-
le aşar umurunda layık olanla-
rı istihdam olunmak üzere eylül 
onbeşine kadar şevkleri tehir o-
lundu. Eylül onbeşinden itibaren 
Harbiye Nezaretiyle bil-ittifak  si-
lâhsız ihtiyat ve silâhlı silâhsız 
mustahfaz  olanları ibka olunarak 
diğerleri hizmet-i askeriyyelerini 
ifa  etmek üzere memuriyetlerin-
den infisal  ettirilmiştir. Nezaret-

ten yapılan bir tamim ile hadd-i 
azami tayin edebilecekleri ziraat 
memurlarının miktarı vilâyat ve 
elviye-i müstakileye iş'ar olun-
muş ve bir senelik tecrübeye na-
zaran bunlar içinde okuyup ya-
zanları, vazifesini  bihakkın ifa 
edenleri ibka edilip diğerlerinin 
cihet-i askeriyyeye tevdi ve silâh-
sız ihtiyat ve alel-ıtlak mustahfaz 
olmak şartıyla yerlerine yenile-
rinin tayini ve bu hususta müm-
kün olduğu kadar çiftlik  ashabı-
nın tercih olunması ve bunlar 
içinde rehavet ve atalet göste-
renlerin hemen cihet-i askeriyye-
ye teslimi bildirilmiştir. 

Çiftçilere  ait mükellefiyyetler  ve bu mükellefiyyetlere 
mukabil muafiyat 

Sene-i sabıkada çiftçilere  tah- sene-i ziraiyyesinde miktar-ı zer'-
mil olunacak mükellefiyyet  mikta- iyyatı asgarî ve alel'ade seneler-
vı her çiftçinin  331-332 (1915-1916) de yapılan zer'iyyat miktarı aza-
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mi addolunmak şartıyla bu iki 
had arasında mahallerine© tayin 
olunmak esası kabul edilmişti. 
Bu tarzın iyi bir usul olduğu vu-
zuh-ı tam ile taayyün edemedi ve 
hadd-i zatında bazı mahallerde 
sene-i sabıkada köylüler çekirge 
korkusundan zer'iyyatta bulun-
mamış ve ekser mahallerde alel'-
ade zaman zer'iyyatm miktarı tes-
pit edilememiş, evvelce zer'iyyat-
ta bulunmayıp da bu Kanun üze-
rine ahval-i haziranın verdiği 
sevk ve havayişle ziraata sülük 
edenler içinde de bir mikyas bu-
lunamamış olduğu cihetle bu 
usul pek de kabil-i tatbik değil-
dir. Bunun için bu sene mikyas-ı 
mükellefiyyet  Nizamname ile ta-
yin olunarak merkez-i Hüküme-
tin emri şekline ifrağ  olunmuş ve 
mikdar-ı teklif  bir hadd-i asgari 
suretinde tayin olunduğundan 
bundan fazla  zer'iyyatta bulu-
nanların mazhar-ı mükâfat  edi-
leceği yine Nizamnamede tasrih 
edilmişti. Şöyie ki mükellefinin 
mükellefiyyeti  mikdarı için çift 
hayvanatının cins ve keyfiyyeti 
esas ittihaz olunarak erkek çift 
hayvanatı için 45 ve dişi çift  hay-
vanatı için 35' dönüm zer'iyyat 
mükellefiyyeti  vaz olunmuştur. 
Bundan başka çiftçilere  çift  hay-
vanatı miktarını tezyid etmek 
için de bir mecburiyet tahmil o-
lunmak lüzumu hissedilmiş ve o 
cihetle yapılmıştır. Çünkü bir ta-
raftan  cihet-i askeriyye ihtiya-
cat-ı askeriyye için çift  hayvan-
larım mübaya-i cebriyye ile satın 
almış ve almakta bulunmuş, di-

ğer taraftan  memleket dahilinde 
seferberlik  münasebetiyle et sar-
fiyyatı  tezayid ederek her tarafa 
yayılan müteahhit ve celepler bi-
lâ tefrik  çift  hayvanlarını mezba-
halara sevk etmekte bulunmuş ol-
malarından ve memur fıkdanının 
ve ihtilâtatm önünün alınmama-
sı yüzünden pek ziyade tahribata 
sebep olan hayvanat-ı bakriyye 
hastalığından memleket dahilin-
de çift  hayvanatı miktarı pek zi-
yade tenezzül etmiştir. Halbuki 
bir çift  hayvan tarlayı süren bir 
saban ve pulluk demek olup mez-
bahaya sevk olunan her çift  hay-
vanı için memleketin saha-i zi-
raatinden kırk elli dönüm eksil-
miş olacağı, bu ise âti için bir teh-
like-i iktisadiyye teşkil edeceği 
cihetle çift  hayvanatının iyi mu-
hafaza  olunması ve damızlıkların 
zehbinin men'iyle âtinin siyanet 
edilmesi iktiza eder. Bunun için 
çift  hayvanatının kasaplık olarak 
mübayaasımn memnuiyyeti Mü-
kellefiyyet-i  Ziraiyye Nizamna-
mesine dere edildiği gibi dişi hay-
vanatın da bundan istifadesi  için 
çifte  ahştırılması ve bu nevi hay-
vanatın temadi-i nesline halel 
iras etmemek şartıyla mümkün 
mertebe çiftte  de istifade  edilme-
si bir mükellefiyyet  tarzında as-
habına tahmil edilmiştir. 

Alel'ade zamanlarda memle-
ketimizde çift  için çalışan lâakal 
bir milyon altıyüz bin çift  hayva-
nı mevcut iken bunun elyevm 
miktarı dokuzyüzelli bin raddesi-
ne kadar tenezzül etmiştir. Bu te-
nezzül temadi edecek olursa zi-
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raat yine azim bir tehlike karşı-
sında kalacaktır. Buna meydan 
verilmemek üzere çift  ve damız-
lığa salih hayvanatın emr-i mu-
hafazasına  hadim bazı tedabiri 
havi bir Lâyiha-i Kanuniyye ter-
tib olunarak Meclis-i Âlinize tak-
dim olunmuştur. 

Çiftçiliği  san'at-ı mutade it-
tihaz eden çiftçiye  hayvanatının 
her çifti  için erkek veya dişi ol-
duğuna göre kırkbeş veya otuz-
beş dönüm mükellefiyyet  tahmil 
olunduğu gibi üçyüz ve beşyüz 
ve daha ziyade dönüm zer'iyyat-
ta bulunanlar için de ahkâm-ı 
mahsusa vaz olunmuştur. Şöyle 
ki: 

Üçyüz dönüm zer'iyatta bulu-
nanlar çiftlik  sahibi addolunarak 
bunlardan müsellah olanların en 
yakın kıtaat-ı askeriyyeye tayin 
ve zer ve hasad zamanlarında 
münasip mehillerle terhis edil-
meleri Harbiye Nezaretiyle takar-
rür ettirildiği gibi silâhsız ihtiyat 
ve alel-ıtlak müstahfaz  olanları-
nın işleri başında mezun addolu-
narak silâh altına celb ve davet 
edilmemesi ve üçyüzden beşyüz 
dönüme kadar zer'iyyatta bulu-
nanların kendilerinden maada bi-
rer ortakçı veya hizmetkâr gibi 
ecirlerinin ve bin dönüme kadar 
zer'iyyatta bulunanların da iki-
şer ortakçı veya hizmetkârları-
nın silâhsız ihtiyat silâhlı silâh-, 
sız müstahfaz  olmak şartıyla ke-
zalik işleri başında kalarak as-
kerlikten mezun addedilmeleri 
temin edilmiş ve bu suretle teş-

kilat-ı ziraiyyemizde mutavassıt 
ve büyük çiftçilerin  mümkün ol-
duğu kadar düzenlerinin iade ve 
muhafazası  esbabı istikmal olun-
muştur. 

Zer'iyyatm temin-i icrası zür-
ram elde mevcut alât ve edevat-ı 
ziraiyyeden kınlan ve bozulanla-
rın süratle tamir ve istimaline 
mütevakkıf  olduğu halde bedel 
ashabının cem ve şevki cihetiyle 
bazı menatık-ı ziraiyyede ve hat-
ta bazı kazalarda demirci, ve sa-
banların ahşap kısmını imal eden 
sabancı ustalarının kalmadığı ve 
çift  hayvanatını nallayacak nal-
bant bulunmadığı muhaberat-ı 
cariyyeden anlaşılmasıyla demir-
ci ustalarından müsellâh hizmete 
ayrılanların mayısın onbeşine 
kadar tehir-i şevklerine ve gayri 
müsellâh ihtiyat ve alel-ıtlak 
müstahfaz  sınıfında  bulunan de-
mirci ve sabancı ustalarıyla nal-
bantların teciliyle Harbiye Neza-
ret-i Celilesinin muvaffakatı  is-
tihsal olunmuş ve keyfiyyet  ta-
mimen tebliğ ve iş'ar edilmiştir. 

Köylerde ve kırlarda mezruatı 
hayvan ve insan tasallutundan 
vikaye edecek kimse kalmadığı 
ve kırlarda emniyyet-i ziraiyye 
olmadıkça kadınların ve çocuk-
ların tarlalarda iştigal etmeleri 
kabil olamayacağı cihetle her 
köyde birer bekçinin teciline lü-
zum görülmekle vaki olan müra-
caat üzerine Harbiye Nezaret-i 
Celilesince keyfiyet  bi-t-tasvib 
icabı ifa  olunmuştur. 

Hayvan yetiştirilmesi ve ba-
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kılması ayrıca bir sanat-ı mahsu-
sa teşkil eylediği halde ashab-ı 
hayvanat ile sığır tamaç ve dul 
ve damızlık hayvanlarının pey-
derpey celb ve sevkolunması köy-
lünün başlıca emval-i menkulesi-
ni teşkil eden ve eti sütü ve yü-
nü ile gerek memleketin gerek 
Ordunun bir kısım mühim ihti-
yacım temin eden hayvanatın 
duçar-ı telef  ve zayi olmasına 

mahal kalmamak üzere otuz bey-
gir veya elli sığır veyahut yüzelli 
koyunu bulunan ashab-ı hayva-
natın kendileriyle bir çoban veya 
sığır tamacınm her köyde birer 
sığır tamacınm ve dul ve damız-
lık hayvanlarının çobanlarının 
tehir-i şevklerine veya asker ola-
rak işlerinde bırakılmalarına Har-
biye Nezaret-i Celilesinin muva-
fakati  alınmıştır. 

Çiftçilerin  an-cemaatin çalışmaları 
Bidayette tertip olunan Mükel-

lefiyyet-i  Ziraiyye Nizamnamesi 
çiftçilerin  an-cemaatin çalışmala-
rı esasına istinad ettirilmişti. Bu 
hususu vaz ve tatbik ettiği sıra-
da Ziraat Nezareti bir taraftan 
ahalimizin imece namıyla yad 
olunan adet-i müstahsenesine is-
tinad etmek, diğer taraftan  da 
an-cemaatin mesainin mesai-i 
ferdiyyeye  karşı rüchan ve müs-
miriyyetinden istifade  etmek is-
temişti. Filhakika köylülerimiz 
fukara  ve eramil ve eytam ile köy 
ruhban ve imamı, muhtar, sıbyan 
mektebi hocası, köyün ağası gibi 
ikram etmek istediklerinin tarla-
larını konu komşu toplanarak 
an-cemaatin zer ederler ve biçer-
ler, bu ahlâk-ı gayri endişaneyi 
şu harb-i umumi sırasında bir 
vazife-i  kanuniyye haline ifrağ 
etmek vakit kazanmak, kuvvet-
lerden hadd-i azamî istifadeyi 
temin etmek, köylülerin menfaat-i 
müşterekeleri namına yekdiğeri-
ne karşı muavenet ve murakabe-
lerini temin eylemek gibi fevaid-i 

iktisadiyye ve müsmiresinden 
memleketi geniş bir mikyasda 
hissedar ettirmek gibi menafi  ca-
midir. Fakat vilâyatla cereyan 
eden muhaberat neticesinde ve 
bilâhare Meclis-i Teşriiyyede her 
köylünün kendi tarlasında kendi-
si için çalışması, yani menfaat-i 
zatiyye saiki daha kuvvetli, bi-
naenaleyh daha müsmir olacağı 
kanaati galebe çalarak an-ce-
maatin mesainin bikes aileler le-
hine masruf  ve mahsus olması 
takarrür etti ve geçen sene o veç-
hile tatbik olunduğu gibi bu se-
ne yeniden tanzim olunan Ni-
zamnamede de an-cemaatin ça-
lışmak esası bertaraf  olunarak 
yalnız iki noktada bu husus ifa 
edildi: 

1. Asker ailelerinden olup da 
köyünde çift  hayvanatı ve bun-
ları kullanacak tevanen kimsele-
ri bulunmayanlar için köylülerin 
an-cemaatin çalışarak beher aile-
ye kırk dönüm mikdarmda zer'-
iyyat yapmaları olup Nizamna-
menin zirde aynen münderic do-
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kuzuncu maddesinde musarrah-
dır. 

Dokuzuncu Madde — "Çiftçi-
liği san'at-ı mutade ittihaz etmiş 
olup da hizmet-i askeriyyesini 
ifa  etmek üzere köyünden ayrıl-
mış ve terk ettiği ailesi içinde ça-
lışacak kimse bırakmamış olan-
lar için kendi tarlalarında olmak 
ve her asker ailesi için kırk dö-
nümü tecavüz etmemek şartıyla 
haftada  bir gün an-cemaatin 
zer'iyyat yapılır." 

2. Köyde boş kalan ve ka-
bil-i zer olan arazinin köy namı-
na an-cemaatin zer'i olup Nizam-
namenin sekizinci maddesi de 
bu mükellefiyyeti  natıktır. 

Sekizinci Madde — "Sahibi 
tarafından  işlettirilmeyen veya 
vesaitinin noksanı sebebiyle işlet-
tirilemeyen arazi tefrik  olunarak 
köy veya kasaba namına haftada 
bir defayı  tecavüz etmemek üze-
re an-cemaatin zer olunur. Bu 
zer'iyyatm tohumları Hükümet 
tarafından  tedarik edilir. Bunla-
rın sene-i âtiyye mahsulünden 
evvelâ tohum, saniyyen çalışmış 
olanların ücretleri ve tarlanın be-
del-i icarı sene-i ziraiyye içinde 
mahallince mu'tad olan miktar-
da çıkarılır. Mütebakisi köy ve-
ya kasaba namına âlât-ı ziraiy-
ye mübayaa edilmek üzere Ziraat 
Bankasına tevdi olunur." 

Çiftçiliği  san-at-ı mutade ittihaz etmeyenlerin mükellefiyyeti 

Geçen sene yalnız Hilal-i Ah-
mer, Reji, Bank-ı Osmanî gibi ba-
zı müessesat hakkında ilkbahar 
zer'iyyatı mevsiminde tatbik olu-
nan işbu mükellefiyet  suretiyle 
33334 dönüm kadar mahal zer 
edilmiş ve bu sene bunun daha 
geniş mikyasta tatbiki için teda-
bir-i lâzime ittihaz olunmuştur. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti geçen 
sen© zer'iyyatta 3621 dönüm zer'-
iyyatta bulunduğu gibi bu sene 
de daha vasi icra-yı zer'iyyat için 
kendisine traktör makineleri ve-
saire tedarik olunmuştur. Bank-ı 
Osmanî, Reji, Selanik Bankası 
ile yapılan itilâfat  neticesinde 
Bank-ı Osmanî çiftlik  sahibi ve-
yahut erbab-ı ziraatle müştere-
ken dört bin dönümlük zer'iyyat 
icrasını taahhüt etmekle beraber 

traktörler itası gibi cihet-i smaiy-
yesi Nezaret tarafından  idare 
edilmek ve masarifi  de müesse-
se-i mezkûrece tesviye olunmak 
üzere sekiz-on bin dönümlük zer'-
iyyat hakkında dahi başkaca bir 
proje ihzar edilmiştir. Kezalik Se-
lanik Bankasınca bir çiftlik  sahi-
bi ile teati ettikleri mukavelena-
me mucibince on bin dönüm ve 
Reji Müdüriyyet-i Umumiyyesin-
ce de yedi bin beşyüz dönümlük 
arazi zer'ine mübaşeret edilmiş 
ve Reji İdaresi cihet-i ameliyyesi 
Nezaretçe deruhte edilmek şar-
tiyle daha y&di bin beşyüz dö-
nümlük zer'iyyatm muamele-i 
maliyyesini deruhteye hazır ol-
duğunu bildirmiştir. Bunlardan 
maada merkez idareleri taşrada 
bulunan müessesat ve şirketlerin 
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esami ve miktar-ı sermayelerini 
ve merakiz-i idarelerini ve isti'-
taat-ı maliyyelerine göre herbi-
rine takdir olunan miktar-ı mü-
kellefiyeti  natık ve sureti zirde 

Şirketin ismi 

münderiç cedvel bi-t-tanzim tak-
dim kılınıp müessesat ve şirekât-ı 
mezkurenin o miktarda zer'iyyat-
la mükellefiyyeti  Meclis-i Vüke-
lâca tezekkür ve kabul edilmiştir. 

Teklif  edilen 
Merkezi miktar dönüm 

İstanbul Vilayeti 
Bank-ı Osmani Dersaadet 4000 
Reji » 7500 
Deutsche Orient Bank » 5000 
Emval-i Umumiyye Şirketi Dersaadet, 

Bursa şubesi 50 
vardır 

Mehmet ve Ahmet Abud Müessesatı 
Şirketi Dersaadet 500 

Adapazarı Ahşap ve Demir Malzeme 
İmalâthanesi Şirketi Dersaadet 200 

Ereğli Maden Şirketi » 1000 
Balya Karaaydın Şirketi » 800 
Selanik Bankası » ıooo 
Osmanlı Sigorta Şirketi » 1000 
Manifatura  Ticareti Osmanlı Şirketi » 50 
Mebde'i Servet Şirketi » 50 
Mensucat Şirketi » 50 
İntibah Şirketi » 50 
Yeni Ticaret Şirketi » ıooo 
Kozlu Kömür Madenleri Anonim Şirketi » 50 
Anadolu Millî Mahsulat Şirketi » 500 
Kösendire Maden Şirketi » 500 
Şark Demiryolları Şirketi » 4000 
Bağdad Demiryolu Şirketi » 2000 
Adana Demiryolu Şirketi » 500 
Tramvay Şirketi » 2000 
Rıhtım Şirketi » 500 
•Galata Tünel Şirketi » 2000 
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Edime Vilâyeti 
Lüleburgaz islam Ticaret Bankası Lüleburgaz 50 

Adana Vilâyeti 

Muhtedi Süleyman Bahri ile Feride Ha-
nım Şirketi Adana 50 

İmrozzade Mustafa  ve Hacıağazade 
Nuri ve Saire Şirketi » 50 

Çerkeş Mehmet Ali ve Çerkeş İsa Efen-
diler Şirketi » 50 

Köleoğlu Istavri ve Yordan Ağalar Şir-
keti » 50 

İmamzade Mehmet ve Kiryako Şirketi » 50 
Elçioğlu Agaş Efendi  ve Mehmet Rıfat 

Bey Şirketi » 50 
Pabuççu Oğlu Nikola ve Dimosolomo-

nides Şirketi » 50 
Zeylanzade Mahmut Fuat Efendi  ile 

Mühendis İlhami Bey Şirketi » 50 
Bedosaki Anasyadis Şirketi » 50 
Türk Kazanç İktisat ve Teavün-i Millî 

Kooperatif  Şirketi » 50 

Ankara Vilâyeti 

Anonim Şirketi Yozgad 50 
İntibah-ı İslâm Şirketi Nallıhan 50 
Haymana Ticaret-i Millî Anonim Haymana merkez 

kazası Polatlı 
İstasyonu 50 

Ankara'da Ohrili Tüccardan Arif  bin 
Arslan, Manastırlı Hasan ve Sabri 
bin Rasim Efendiler  Şirketi Ankara 50 

Ankara Millî Mensucat Şirketi » 50 
Şirket-i Hayriyye-i İslâmiyye Kırşehir 50 
Sigara ve Bakkaliye Şirketi Ankara 100 
Milli Anonim Şirketi » 50 
Trabzon Teshilat Şirketi » 50 
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Milli Ticaret Ankara 100 
Bakkaliye Emniyet » 50 
Tuz ve Kil Vesaire >» 50 
Millî Bakkaliye » 50 
Esb Pazarında Zahire Şirketi >» 50 

Aydın Vilâyeti 

Maryos ve Miralayzade Ekrem Celaled-
din Kollektif  Şirketi İzmir 50 

Ohannes Saatçan Kumpanyası Kollek-
tif  Şirketi » 50 

Ömer Muharrem Sabun Fabrikası » 50 
Ömer Muharrem ve Karabeyzade İbra-

him Sabun Ticarethanesi » 50 
Şevki Bedri Balaban Manaklis Şirketi » 50 
Bandırmalı Mehmet ve Aleksandr Pont-

ramolu Şirketi » 50 
Tevfik  ve Tarık Kollektif  Şirketi » 50 
Çolakzade İbrahim ve Şamlı Damadı 

Remzi » 50 
Hüsnü Vasıf  ve Behçet ve Şürekâsı » 50 
Şabhaneli Mehmed Fuat ve Şürekâsı 

Ormancılık » 50 
Bezzaz Şamlı Şükrü ve Biradeleri Nafiz 

ve Mehmet » 50 
Komandit » 50 
Edremitli Hasan ve Şekerci Yorgi ve 

Şürekâsı Kollektif  - » 5 0 
İsail ve Kumpanyası » 50 
Avram Şolman ve Mahdumu » 50 
Agob ve Sarkiz Hamparsomyan Şirketi » 50 
Avram İhsan ve Şürekası » 50 
Ananya Çakıryan Şirketi » 50 
Anton Manya ve Mahdumları Şirketi » 50 
Anton Rıcyo ve Şürekâsı » 50 
İstorci Vayonidi » 50 
Enderyadi Biraderler Şirketi » 50 



UYGULAMA : 1916 - 1917 RAPORU 115 

Anataş Nikolayidi ve Şürekası 
Amadosyone Şirketi 
Eller Yaşova 
Anton ve Corci Hacı Toma 
Ahmet Paşa Harsa Ticarethanesi 
Elmacıoğlu Biraderleri Şirketi 
Eli Alararaki ve Mahdumu 
İlya ve Avram Politi ve Elhanati Şirketi 
Artin Bekliyan ve Voskerciyan Şirketi 
Anton Arslan ve Şürekası 
Buldani Hacı Emin ve Mahdumları 
Bazerkancin biraderler Dert ve Elis 

Şirketi 
Buldanlı Hafız  Edhem ve Mahdumu 

Şirketi Kollektif 
Bardavidir Vesvarsman Şirketi Kollek-

tif 
Bari Biraderler 
B. Kebeci ve A. Kiryako 
Pol Miilarg Şirketi Kollektif 
Panayot Kiryakidi 
Papa Dimitriyu Biraderler 
Tiryandafilo  Karayani Şirketi 
Corci Papazoğlu 
Canik Elmasyan Şirketi 
Hamzazadeler Şirketi 
Hacı Yavaşzade Biraderler Şirketi 
Hasan Şeydi ve Bicon Şirketi 
Hafız  Ali ve Biraderi 
Hacı Antonyo Biraderler Şirketi 
Hayim Kuru ve Mahdumları Şirketi 
Hayik Vezador Keresteciyan Şirketi 
Halifa  Politi Halefleri  Şirketi 
Debbağ Hacı Mehmed Mahdumları Şir-

keti 
D.L. Arsitidi ve Şürekası Şirketi 
Z.P. Papazoğlu Ticarethanesi Şirketi 

îzmir 50 
» 50 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

50 

50 

50 
50 
50 

» 50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

» 50 
50 
50 
50 
50 
50 

50 
50 
50 
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R. Jey Kaloti Şirketi İzmir 50 
Jakob Hayım Mahdumu » 50 
J. Modayi ve Mahdumları » 50 
J. Modayi ve Mahdumları » 50 
Selim Sarkiz ve Evlâdı » 50 
Köynan Biraderler » 50 
Suhami Vayof » 50 
S. Haşhaşyan ve Mahdumu Kollektif » 50 
Saul Nemayor ve Mahdumları Kollektif » 50 
Samuel Tabuh » 50 
S.M. Morukyan » 50 
Sava Sivastopulo Şirketi » 50 
Şerbetçizade Hüseyin Galib » 50 
Şark Sanayi Kollektif » 50 
Siliciyan, İspenciyan, Köleyan » 50 
Tarika Frankova İsrail ve Şürekası » 50 
Arakil Şerbetyan ve Mahdumları » 50 
Aleksander Kominos ve Şürekâsı » 50 
Osmanlı Anadolu Ticaret Şirketi » 50 
Osmanlı Aba Kumpanyası » 50 
Avadis Avadikyan ve Merican y> 50 
Muradyan » 50 
Avni Raif  Biraderler » 50 
Garifgoryadi  Setil Oğlu » 50 
Foti Mavroyani ve Şürekâsı » 50 
F. Feydau ve Şürekâsı » 50 
Franko ve Mahdumu Rafael » 50 
Fescizade Abdullah » 50 
Filibeli Yakub Cemil ve Mahdumları » 50 
Franko İsrail Alyof  ve Şürekâsı » 50 
Kalostepan Papazyan Ticarethanesi » 50 
Kosti Baymdırlı » 50 
Kegork ve Dikran Panosyan » 50 
Kuyumciyan Biraderler » 50 
Kalika » 50 
K.D. Fraşopulo Mahdumları Şirketi » 50 
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K. Veropulo Mahdumları Şirketi 
Kotropi Biraderler 
Kominos ve Kumpanyası Kollektif 
Kohti ve Şürekâsı 
Kalenderoğlu ve Şürekâsı 
Kocamanyan ve Andonyan 
Kohti Taranto ve Şürekâsı 
Karaçani ve A. Kefla 
Kuleli Biraderler 
Leon Karasu ve Mahdumları 
M. Susmacıyan ve Şürekâsı 
M. Zambakcıyan ve H. Kazaryan 
Misır ve Şürekâsı 
Modyato ve Salamon 
Misak Mısıryan Mahdumları 
Melkon Nalbandyan 
M. Papadopulo 
M. H. İkizler ve Şürekâsı 
Nafiz  Hamdi, Ahmet Cevdet ve Nafiz 
Nikola Bayındırlı 
V. Garikat Kumpanyası 
Herman Şirer Kumpanyası 
Hacı Toma Serkis ve Evlâdı 
Hacı Antonyo 
Vasilyadi 
Yasef  Gepay ve David Movros 
Yuda Levi Biraderler 
Yani Garikor ve Polo 
Yahyel ve Yeşova 
Yordanoğlu Marino 
Kansızzade Hacı Emin veDramalı Kâ-

zım 
Mateo Bayara ve Şürekâsı 
Türk Şirket-i İttihadiyyesi Komandit 
Kemal Caferi  Ticarethanesi 
Lütfi  Veopolos 

İzmir 50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

» 50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

» 50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

» 50 
» 50 

50 
50 
50 

» 50 
50 

» 50 

» 50 
50 

» 50 
» 50 
» 50 
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İzmir İthalât ve İhracat Türk Anonim İzmir 500 
İzmit Pamuk İmalâtı Osmanlı Anonim » 150 
Aydın Kooperatif  İncir Müstahsilleri » 50 
Şark İplik v e Mensucat Sınaat » 50 
İncir Anonim » 50 
Millî Aydın Bankası Aydın 100 
Aydın İncir ve Himaye-i Zürra Aydın 50 
Ahmet Halis ve Şürekâsı Efendiler  Salihli 50 
Osman Nuri ve Şürekâsı Salihli 50 
Buldan Terakki-i Mensucat İzmir 50 
Büyük Şark Moda Tuhafiye  Mağazaları İzmir 50 
Osmanlı Anadolu Ticaret İzmir 50 
Elektrik Şirketi Denizli 50 
Su Şirketi İzmir 100 
Şam Tramvay Şirketi İzmir 600 

Beyrut Vilâyeti 
Beyrut Tramvay Şirketi Beyrut 600 
Beyrut Klüp ve Gazino Beyrut 50 
Hicaz Demiryolu Kooperatif  Bakkaliye Hayfa  50 
Su Beyrut 1000 
Havagazı ve Tenvir-i Elektrikî Beyrut 1000 

Hüdavendigâr Vilâyeti 

Anadolu Pazarı Bilecik 50 
Osmanlı Komandit Kirmastı 50 
Gemlik Koza ve Zeytin Gemlik 50 
İşyurdu Maden ve Kömür Bursa 50 
Bursa Mensucat Bursa 50 
Hüdavendigâr Seyrisefain  Bursa 50 
Ertuğrul Pazarı Bilecik 50 

Suriye Vilâyeti 

Suriye Beyrut ve Haleb Cam ve Billur 
Fabrikası Şam 50 

Tenvir-i Elektriki Şam 100 
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Sivas Vilâyeti 
Yün. Dokumacılık Birinci Şirketi Merzifon  50 
Yün Dokumacılık İkinci Şirketi » 50 
Kollektif  Şayak Vezirköprü 50 
Dirlik ve Birlik Hafik  50 
Komandit Yıldızeli 8200 

Kastamonu Vilâyeti 

Ma, Ticaret Anonim Kastamonu 50 
İslam Teavün » « 50 
Türk Kazanç Yurdu Ayvancık 50 
İnebolu Bakkaliye, Tuhafiye,  Manifatu-

ra, Nakliye İnebolu 50 
Rehber-i Terakki Safranbolu  50 
Dakik Fabrikası İktisat Taşköprü 50 
Hafız  Abdurrahman Vehbi Boyabad 50 
Teşvikiye Dakik Fabrikası » 50 
Attariye ve Okka Malı Alım Satım » 50 
Aşar İltizam ve Zahire Alım Satım » 50 
Arabacılık » 50 

Konya Vilâyeti 

Rencber ve Ticaret Osmanlı Anonim 
Şirketi Konya 100 

Anadolu Sanayi ve Ticaret » 50 
Osmanlı İktisad-ı Millî Anonim » 250 
Tekaüdzade Biraderler ve Şürekâsı » 50 
Demirciler » 50 
Ticaret-i Umumiyye Türk Anonim Şir-

keti » 100 
Eşya-yı Ticariyye Osmanlı » 50 
Mensucat Yurdu Osmanlı Anonim » 250 
Mensucat ve Emtia Yurdu » 50 
Emtia-i Umumiyye-i İkbaliyye » 50 
Emtia-i Umumiyye-i Saadet » 100 
Emtia-i Umumiyye-i Kantar » 100 
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Emtia-i Ticariyye Saadet Konya 150 
Sadırlar Ticaret Anonim » 50 
Tahralızade ve Şürekâsı Kollektif  » 50 
Levazım-ı Irkabiyye Anonim » 50 
Kereste Teshilat » 750 
İlyas Hoca ve Şürekâsı Bankası » 100 
Osmanlı İktisat Akşehir 100 
Millî Banka Karaman 50 
Ziraat Ticaret Anonim » 50 
Ziraat Ticaret Anonim » 50 
Ziraat Ticaret Anonim » 50 
Anonim » 50 
Celeb » 50 
Milli Mahsulat Akşehir 50 
Abdizade Edhem Efendinin  Halıhanesi Burdur 50 
Uyanık Köylüler Ilgın 50 
Ziraat Şirketi Ereğli 50 
Köylü Şirketi » 100 
Kereste Beyşehir 50 
Yeni Kollektif  Ereğli 100 
Ziraat ve Ticaret Anonim » 50 
Hüseyin Efendi  ve Rüfekası  Karaman 50 
Emniyet » 50 
Şirket-i Ticariyye Konya 50 
İstikamet Kollektif  » 50 
Saadet Kollektif  .» 50 
Şirket-i Mudarabe » 50 
Bakkaliye İtibar «. 50 
Haffafiye  Debbağ Kollektif  » 50 
İntibah-ı İslam Komandit » 50 

Ma'mure-tül Aziz Vilâyeti 
Hazinedarzade Mehmet Efendi  Eğin 50 
Sakallızade Rıdvan Efendi  Eğin 50 

Eskişehir Sancağı 
Ma' Ticaret ve Sanayi Eskişehir 100 
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İzmit Sancağı 

Terakki-i Ticaret Anonim Şirketi İzmit 50 
Raivkitu Anonim Şirketi (Berlin) 200 
Herzok Anonim Şirketi Viyana 100 
Hasan Akif  Komandit Selânik 50 
Kooperatif  Tütün Müstahsilleri Anonim 

Şirketi Hendek 200 
Komandit Çuha ve Şayak Şirketi (Fab-

rikası) Karamürsel 100 
İslam Ticaret Bankası Adapazarı 50 

Canik Sancağı 

Kantar ve Tütün Şirketi Samsun 50 
Aba ve Şayak ve Kazmir Şirketi Samsun 50 

Karahisar-ı  Sahib Sancağı 

Sadakat Şirketi Dinaz kazasına 
tabi Apa Karyesi 50 

Şirket-i Hususiyye Karahisar'da Egret 
Karyesinde 50 

Osmanlı Emniyet Komandit Şirketi Karahisar 50 
Osmanlı İktisat Şirketi » 50 
Osmanlı İtimad » 50 

Kayseri Sancağı 

Komandit Suhulet Şirketi Kayseri 50 
İktisad-ı Millî Anonim Şirketi » 150 
Anonim Şirketi » 150 

Kuds-i Şerif  Sancağı 

Filistin Ticaret Bankası Kudüs 500 

Kütahya Sancağı 

Uşak Necm-i Ticaret Şirketi Uşak 50 
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Niğde Sancağı 
Emniyet Şirketi Niğde 50 
Kanaat Şirketi Bor 50 
Konthane Şirketi » 50 
Emniyet Şirketi » 50 

Zer'iyyatla mükellefiyyeti  icap 
eden müessesat ve şirekat yalnız 
bunlardan ibaret olmayıp cedvel-
de irae edilmeyenler hakkında 
devair-i aidesiyle muhaberat ce-
reyan etmekte ve bazı nezaret-
lerden peyderpey cedveller vü-
rûd eylemekte olduğundan bun-
lar da mükellef  kılınacaktır. 

Umur ve muamelat-ı ticariy-
yenin sekteden vikayesi için Har-
biye Nezaret-i Celilesiyle cereyan 
eden muhaberat neticesinde as-
gari bin lira sermayesi olan vi-
lâyattaki tüccar ve mutavassıt-
lardan silâhsız ihtiyat ve silâhlı 
ve silâhsız mustahfaz  sınıfında 
bulunanların hizmet-i askeriyye-
leri tecil edilmişti. Buna mukabil 
bunların da sermayeleri nisbetin-
de birer miktarda zer'iyyatla mü-
kellefiyyeti  bi-t-tensib Nizamna-

Mükellefiyyet-i  Ziraiyye 
Zer'iyyata müteallik teşkilâtın 

esas karyelerden başladığı ve bu-
na da evvelâ karye heyet-i ihti-
yariyyesi ve imamlarıyla ziraat 
memurları memur olduğu cihetle 
zer'iyyat memurlarının ve nahi-
ye müdürlerinin ve kaza kayma-

menin 12'nci maddesinde "çiftçi-
liği san'at-ı mutade ittihaz etme-
miş olan erbab-ı sanayi ve tica-
retten bizzat mağaza ve dükkân 
veya imalâthane sahibi olup yev-
mi lâakal sekiz saat iş başında 
bulunmak mecburiyetinde olan-
ların askerlikleri hakkında Har-
biye Nezaretiyle Ticaret ve Zi-
raat Nezareti arasında takarrür 
eden usul baki kalmak üzere tüc-
carlığı dolayısıyla tecil edilmiş 
olan komisyonculuk, simsarlık 
gibi mutavassıtlık yapanlar ser-
mayelerine göre elli dönümden 
üçyüz dönüme kadar ziraat yap-
makla teklif  olunacaklardır. Mü-
kellefiyyet-i  ziraiyyesini ifa  etme1-
yen mutavassıtlar asker edilmek 
üzere Harbiye Nezaretine teslim 
olunacaklardır" diye tasrih edil-
miştir. 

Tatbikatına  Ait Vezaif 
kamları ile ziraat muallim, me-
mur ve müdürlerinin ve mmtaka 
ziraat müfettişleri  ve müfettiş-i 
umumilerin bu babdaki vezaifi 
ol babdaki talimatnameden bil 
ihraç ber vech-i ati dere edilmiş-
tir. 

Zer'iyyat Memurlarının Vezaifi 
1. Yeni Mükellefiyyet-i  Ziraiy- edildiği üzere mükellefiyeti  mev-

ye Nizamnamesi evvelce izah cut hayvanat miktarına göre tar 
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yin ve tahsis eylediği ve bikes 
asker aileleriyle boş kalacak ka-
bil-i zer arazinin an-cemaatin 
zer'ini mükellef  kıldığı ve arazi 
ve vesait-i ziraiyyesi olmayan 
çiftçilerin  bulundukları köyde 
diğerlerinin arazisinde ücretle 
çalışmağa sevkedildiği ve köy he-
yet-i ihtiyariyyesiyle imamları 
tarafından  mükellefin-i  mezkûre-
nin defterinin  tanzimiyle bulun-
dukları mmtaka zer'iyyat me-
murlarına teslim sstmeğe mecbur 
ettiği cihetle zer'iyyat memurla-
rı, dahilinde köy veya kasa-
ba mahalle heyet-i ihtiyariyye-
siyle birlikte o köy veya mahal-
lede kırkbeş dönüm ve otuz beş 
dönüm zer'iyyatta bulunacak 
hayvanatı ile o sene içinde çifte 
alıştırılıp otuzbeş dönüm zer'iy-
yat yaptırılacak hayvanatın mik-
tarını sahiplerinin isimleriyle sa-
hipleri tarafından  hangi tarlalar-
da çalıştırılacak ise tarlaların dö-
nümleri miktarını ve semtleri ile 
beraber muntazam surette tuta-
cakları deftere  kaydedecekler ve 
lâakal her onbeş günde bir defa 
semtlerini kaydettikleri tarlaları 
bizzat dolaşarak ve sahipleriyle 
görüşerek o müddet zarfında 
hangi çiftçi  tarafından  hangi ne-
vi çift  hayvanatiyle hangi semt-
teki tarlaya, hangi nevi tohum 
atıldığını tahkik edip defter-i 
mahsusuna kayd edeceklerdir. 

2. Sene-i âtiyye harman za-
manında mükellefiyyetinden  faz-
la zer'iyyatta bulunan ve zer'iy-
yatını saban demir ile değil pul-
lukla yapan ve tohum attığı tar-

layı evvelce nadas eden ve tohu-
munu saçma olarak temizleyen 
çiftçilere  ve karye hayvanatını 
iyi çalıştıran muhtarlara ve kar-
yeye mükâfat-ı  nakdiyye ve alât 
ve edevat ve saçma tohumluk ve-
rileceğinden zer'iyyat memurları, 
her çiftçi  için açacakları defter 
sahifesinin  ve karyeye mahsus 
defterin  hulâsat hanelerine çift-
çinin pullukla ziraat yapıp yap-
madığını ve nadasın derecesini 
san'atına dikkatini, muhtarların 
vazifelerine  ikdam edip etmedik-
lerini dahi yazacaklardır. Şayet 
çiftçiler  mükellefiyyet  miktarın-
dan dûn zer'iyyat yaparlar, sa-
bahtan tarlalarına koşup akşama 
kadar çalışmazlarsa bunlar hak-
kında heyet-i ihtiyariyye huzu-
runda bir zabıt varakası tanzim 
edip sulh hakimine gönderilmek 
üzere hemen nahiye müdürüne 
ve keyfiyyeti  kazada takip etmek 
üzere kaza ziraat muallim veya 
onun vazifesini  ifa  eden memura 
bildireceklerdir. 

3. Beşyüz dönüm ve daha zi-
yade zer'iyyatta bulunanlardan 
dolayı askerden mezun bırakılan 
çiftlik  ashabının arazileri başın-
da bulunmaları nizamen meşrut 
olduğundan zer'iyyat memurları 
böyle arazi sahibi olup da köyde 
arazisi başında bulunmayan as-
hab-ı arazinin de isimlerini as-
kerlik mezuniyetinden istifade 
ettirilmemek için nahiye müdü-
rüne ve ziraat muallim veya onun 
vazifesini  ifa  eden memura bildi-
recektir. Bunlardan maada zer'-
iyyat memurlan, Nizamnamenin 
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7'nci maddesi mucibince üçyüz 
dönüm ve daha ziyade bir mik-
tarda zer'iyyatta bulunmak üze-
re kendileri ve ortakçı ve ecir gi-
bi hizmetkârları için askerlikten 
mezuniyet almış olanların haki-
katen çiftlikleri  başında bulunup 
bulunmadıklarını ve taahhüt et-
tikleri miktarda zer'iyyat yapıp 
yapmadıklarını tahkik ve tetkik 
ederek işbu tetkikatmı tarlaları 
bizzat gezmek suretiyle tevsik 
ederek ziraat muallimine veya 
onun vazifesini  ifa  eden memura 
ve nahiye müdürüne bildirecek-
tir. 

4. Zer'iyyat memurları, he>-
yet-i ihtiyariyye ile birlikte köy 
veya kasaba dahilinde kabil-i 
zer olup da ashabı tarafından 
zer edilmeyen tarlaların Nizam-
namenin 8'inci ve asker ailelerin-

den çalışmağa muktedir olmayan 
ve âlât ve edevat-ı ziraiyye ve 
hayvanatı bulunmayan ailelerin 
Nizamnamenin 9'uncu maddeleri 
mucibince an-cemaatin zer edile-
cek tarlalarının semt Ve miktarım 
müş'ir defterini  tanzim edecek ve 
haftanın  hangi günlerinde zer'iy-
yat yapılacağını ve hangi nevi 
tohum zer olunacağım tertip ve 
tayin edecekler ve ziraat mual-
limlerine bildireceklerdir. 

5. Zer'iyyat memurları asker-
likten mezun addolunan komis-
yoncu ve mutavassıtlarla şirekât 
ve müessesata teklif  olunan zer'-
iyyattan karye veya kasaba dahi-
linde icra edilecek miktarının ya-
pılıp yapılmadığını tetkik ve tah-
kik ile muallimlere bildirecekler-
dir. 

Nahiye Müdürlerinin Vezaifi 
6. Nahiye müdürleri, zer'iy-

yat memurlarının daireleri dahi-
linde bizzat geşt-ü-güzar edip et-
mediklerini nazar-ı dikkatte tu-
tacaklar, terahisi görülen zer'iy-
yat memurları hakkında kayma-
kam-ı kazaya malumat verecek-
ler ve zer'iyyat memurları tara-
fından  kendilerine tevdi olunan 

zabıt varakalarını derhal sulh 
hakimine irsal eyleyecekler ve 
kurraya bizzat azimetle Nizam-
namenin 2l'inci maddesi muci-
bince temin-i mükellefiyyet  için 
icap eden tedabiri ittihaz ve ir-
şadat ve ihtaratı icra edecekler-
dir. 

Ziraat Muallimlerinin Vezaifi 
7. Ziraat muallimleri veya 

onların vazifesini  ifa  eden me-
murin kaza dahilindeki zer'iyyat 
memurlarının herbirine ait bi-
rer dosya ile defter  tertip fedip 
mükellefiyet-i  ziraiyyenin her 

zer'iyyat memuru dairesindeki 
cereyanını muntazaman takip ve 
kaydedecekler ve ahz-ı asker şu-
beleri reislerinden ziraat için me-
zun edilmiş olanların listelerini 
alıp bunları bir deftere  kayd ede-
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ceği gibi hangi zer'iyyat memu-
runun dairesinde ziraat ediyorlar 
ise o zer'iyyat memuruna isimle-
rini ve miktar-ı mükellefiyetleri-
ni bildireceklerdir. 

8. Ziraat muallimleri veya 
bunların vezifesini  ifa  edenler 
kasaba dahilinde ledel icab ziraat 
umurunda istihdam olunabilecek 
olan çiftçilerden  maada kimsele-
rin bir cedvelini yapıp ziraat mü-
dür veya memurlarına göndere-
cekleri gibi Nizamname mucibin-
ce ziraat ve ticaretleri sebebiyle 
askerlikten mezun olanların lis-
telerini de göndereceklerdir. 

9. Ziraat muallimleri kaza 
dahilini her ayda bir kerre ve se-
nede lâakal altı ay dolaşmak su-
retiyle devr ile mükellefiyet-i  zı-
raiyyenin köylü nef'ine  olduğu-
nu çiftçilere  tefhim  ve tamami-i 
tatbikini tahkik ve çiftçilerle  he-
yet-i ihtiyariyyenin ve zer'iyyat 
memurlarının bihakkın çalışıp 
çalışmadıklarını tetkik, tarlaları 
geşt-ü-güzar ederek icap eden 
malûmat-ı fenniyyeyi  köylülere 
ita ve onların mütalâalarını isti-
ma ve tohumlukların hüsn-i inti-
habını tetkik ve Hükümet tara-
fından  tevzi edilen tohumların 
muhtacine tevzi edilip edilmedi-
ğini tahkik ve Hükümetçe bey 
olunan âlâtm işletilmesini talim 

ve köylülerin âlât-ı cedideye kar-
şı rağbetini celb hayvanlarım 
hüsn-i istimal etmelerini ve harp-
ten sonra çift  hayvanı bulmak 
müşkil ve pahalı olacağından 
satmamalarını v e bilakis tek-
sir etmelerini ve Hükümetin tev-
zi ettiği damızlık boğaları hüsn-i 
muhafaza  etmeyi ve hayvanları 
için daima iyi boğalardan yavru 
almağa ve onları iyi tagaddi et-
meğe çalışmalarını ihtar edecek 
ve ziraat müdürüne veya müsta-
kil liva ziraat memuruna seyya-
hatleri neticesini bildirecekleri 
gibi her onbeş günde bir hasıl-ı 
zer'iyyatı zer'iyyat memurların-
dan aldıkları raporlara müsteni-
den bir cedvel suretinde bi-t-tan-
zim ziraat müdür veya memur-
larına göndereceklerdir. 

Seyahatleri neticesinde veya 
zer'iyyat memurlarının raporları 
üzerine teksir-i zer'iyyata mani 
ahval ve esbab gördüğü halde 
hemen bertaraf  edilmesini kay-
makama bildirecek ve kaza kay-
makamı kendi salâhiyeti dahilin-
de olanı bizzat ittihaz-ı tedabir ile 
men eyleyecek, kendi salâhiyeti 
haricinde olan hususat için bir 
karar ittihaz edilmek üzere va-
li-i vilâyete veya müstakil liva 
mutasarrıfına  yazacaktır. Ziraat 
muallimleri keyfiyeti  ziraat mü-
düriyyetine bildirecektir. 

Kaza Kaymakamlarının Vezaifi 

11. Kaza kaymakamları Mü- me ahkâmının hüsn-i tatbikiyle 
kellefiyyet-i  Ziraiyye Kanun ve mükelleftir.  Bu hususu temin et-
Nizamnamesiyle işbu Talimatna- mek üzere lâakal iki ayda bir 
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kere senede lâakal iki ay kazala-
rı dahilinde gezecekler ve her de-

Ziraat Müdür veya Müstakil Liva 
12. Ziraat müdürleri veya me-

murları ziraat muallimleriyle zer'-
iyyat memurlarının vezaifini  tan-
zim ve idare ve zer'iyyat heyeti ve 
vali veya müstakil liva mutasar-
rıfı  ile müttehiden teksir-i zer'iy-
yatı temin ve istihsalat-ı ziraiy-
yeyi tezyid etmek üzere vilayet 
ve liva emval-i ziraiyyesini sevk 
ve idare edeceklerdir. İcab eden 
mukarrerat ve tedabir zeminleri-
ni ve layihalarını ihzar ederek 
vali veya mutasarrıfa  ve ledel 

fasında  mafevklerine  mufassal 
rapor vereceklerdir. 

Ziraat Memurlarının Vezaifi 
icab ya doğrudan doğruya vali 
veya mutasarrıf  tarafından  veya 
zer'iyyat heyetince karara rabt 
ettirerek tatbik ve icrasını takib 
eyleyeceklerdir. 

13. Ziraat müdürleri veya 
müstakil liva ziraat memurları 
umur-ı ziraiyyenin ruşini daimi 
surette Nezarete bildirecek ve 
senede lâakal dört defada  dört 
ay vilayet veya liva kaza ve kar-
yesini dolaşacaktır. 

Mıntaka Zer'iyyat Müfettişlerinin  Vezaifi 
14. Mmtaka zer'iyyat müfet-

işleri, ziraat müdürleri ile sey-
yanen mıntakalarını teftiş  ve 
Mükellefiyyet-i  Ziraiyye Kanunu 
ve Nizamnamesiyle Talimatname 
ahkâmının tatbik ve mükellefiy-
yet-i ziraiyyeden maksud olan ne-
ticenin istihsal edilip edilmediği-
ni tetkik edecekler ve müşahe-
datlannı vali veya mutasarrıfa 
ve Ziraat Nezaretine bildirecek-
lerdir. 

15. Mıntaka zer'iyyat müfet-
tişleri senede sekiz defa  ve sekiz 
aydan âkal olmamak üzere tef-
tiş edecekler ve beray-ı teftiş  bu-
lundukları mahallerden daima 
telgrafla  Nezareti haberdar eyle-
yeceklerdir. 

16. Valilerle müstakil liva 
mutasarrıfları  ve Ziraat Nezare-
tinin izam edeceği müfettiş-i 
umumiler Talimatnamenin tat-
bik-i ahkâmıyla mükelleftirler. 

Zer'iyyat Müffetişlerinin  Mmtaka-i Memuriyyetleri 
1. İstanbul, Edirne vilâyetleriyle İzmit sancağı 
2. Bolu, Kastamonu merkez, Çankırı sancakları 
3. Karesi ve Kal'a-i Sultaniyye sancakları 
4. Hüdavendigar vilâyeti 
5.) 
6. [ Aydın vilâyeti ve Menteşe sancağı 
V.) 



UYGULAMA : 1916 - 1917 RAPORU 1 

8. Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar  sancakları 
9. Teke, İsparta, Burdur sancakları 

10. Ankara vilâyeti 
11. Konya merkez ve İçel sancakları 
12. Niğde, Kayseri sancakları 
13. Sivas vilâyeti 
14. Adana vilâyeti ile Maraş sancağı 
15. Haleb vilâyeti 
16. Ma'muretül Aziz vilâyeti 
17. Diyarbekir, Bitlis vilâyetleri 
18. Urfa,  Zor sancakları 
19. Musul vilâyeti 

Mükellefiyyet-i  Ziraiyye Tatbikatı  Netayici 

Mükellefiyyet-i  ziraiyye tatbi-
katının netayic-i müfidesi  hak-
kında bir fikr-i  icmali hasıl ol-
mak üzere 332-333 (1916-1917) 
sene-i ziraiyyesi zarfında  vuku-
bulan zer'iyyat miktarını mübey-
yin tanzim olunan zer'iyyat ced-
veli atiye aynen dercedilmiştir. 
Cedvel-i mezkûr mündericatı 
zer'iyyat memurları tarafından 
verilen malumat üzerine ziraat 
müdürleriyle müstakil liva zi-

Esami-i vilayat 

İstanbul vilâyeti 
Edirne 
Adana 
Ankara 
Aydın 
Bitlis 
Beyrut 
Haleb 
Hüdevendigâr 

raat memurları taraflarından 
her onbeş günde bir tanzim ve 
tesyir olunan zer'iyyat cedvelle-
rinde merkum erkamdan ve her 
türlü ihtimale karşı ihtiyaten 
yüzde 10 nisbetinde tenzilat icra-
sı suretiyle ahz ve ithal edilmiş 
olmasına nazaran cedvel-i mez-
kûredeki zer'iyyat mikdar-ı sa-
hihinin fevkinde  değil belki dû-
nundadır. 

332-333  (1916-1917) 
senesi dönüm 

222.258 
2.001,707 
1.388.688 
3.993.259 
3.306.038 

273.346 
1.874.131 
3.850.636 
1.480.346 



MÜKELLEFYYET- ZRAYYE VE TOHUMLUK HIZMETLERI 

Diyarbekir 
Suriye 
Sivas 
Trabzon 
Kastamonu 
Konya 
Mamuret-ül-Aziz 
Musul 
Yekûn 

1.480.346 
2.993.259 
1.844.843 

291.472 
1.988.028 
3.780.840 
1.406.096 
2.293.265 

33.458.558 

Esami-i elviye-i müstakile 
332-333  (1916-1917) 

senesi  dönüm 

Eskişehir sancağı 
Urfa 
İzmir 
İçel 
Bolu 
Teke 
Canik 
Cebel-i Lübnan 
Çatalca 
Zor 
Kuds-i Şerif 
Karahisar-ı Sahib 
Karesi 
Kal'a-i Sultaniyye 
Kayseri 
Kütahya 
Mersin 
Menteşe 
Niğde 

Yekûn 

Vilâyat yekûnu 
Elviye-i müstakile 
Yekûn-ı umumi 

716.975 
422.780 
994.212 
471.824 
986.038 
767.782 
694.033 

4.500 
214.972 
105.804 
520.789 

1.355.058 
1.020.574 

509.993 
534.987 
979.056 
648.849 
703.788 
924.584 

12.576.598 

33.458.558 
12.576.598 
46.035.156 
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Esam-i vilayet Esami-i liva 

332-333  [1916-19171 
miktar-ı zer'iyyatı 

dönüm 

İstanbul vilâyeti Merkez sancağı 

Edirne 

Adana 

Ankara 

Aydın 

Bitlis 

Beyrut 

34.894 
Beyoğlu 3.984 
Üsküdar 173.380 

Merkez 526.234 
Tekfurdağı 764.490 
Kırkkilise 427.510 
Gelibolu 301.473 

Merkez 
Cebel-i Bereket 
Kozan 
Mersin 

Merkez 
Yozgad 
Kırşehir 
Çorum 

Merkez 818.845 
Aydın 571.636 
Denizli 708.613 
Saruhan 1.206.944 

Merkez sancağı 
Siirt 
Genç 

Merkez sancağı 299.069 
Trablus Şam 429.519 
Akka 584.674 
Lazkiye 334.360 
Nablus 226.516 

Haleb Merkez 
Ayıntab 

2.429.783 
1.420.853 
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Hüdavendigâr 

Diyarbekir 

Merkez sancağı 
Ertuğrul 

Merkez 
Ergani 
Siverek 
Mardin 

756.953 
723.393 

Suriye Merkez 
Hama 
Havran 
Kerin 

Sivas 

Kastamonu 

Konya 

Merkez 
Tokad 
Amasya 
Karahisar-ı Şarki 

Merkez 
Sinop 
Çankırı 

Merkez 
İsparta 
Burdur 

680.291 
538.290 
492.018 
134.244 

1.156.013 
444.184 
387.833 

2.844.692 
646.253 
289.895 

Ma'muret-ül-Aziz 

Musul 

Merkez 
Dersim 
Malatya 

Merkez 
Süleymaniye 
Kerkük 

420.436 
103.473 
882.187 

851.184 
200.629 

1.241.460 

Bu cedvelin ihtiva ettiği ma-
lumata esas teşkil eden vesaikin 
muayyen defterde  muntazaman 
celp ve tetkiki sayesinde zer'iy-
yat müfadiri  hakkında Nezaret 
her vakit malûmat-ı lâzime elde 
eylemiş ve zer'iyyatm betaatle ic-

ra edildiği anlaşılan mahallere 
tebliga£-ı muktaziyye icra ve ica-
bında buradan memurin-i mah-
susa izamı suretiyle zer'iyyatm 
hadd-i lâzime iblağım temine 
gayret olunmuştur. 
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Mükellefiyyet-i  Ziraiyye Tahsisatı 

Mükellefiyyet-i  Ziraiyye Kanu-
nu ahkâmının temin-i tatbiki için 
Kanun-ı mezkûrun 5 inci madde-
si mucibince 150.000 liralık tah-
sisat-ı fevkalade  alınmıştır. Bu 
tahsisat ile Mükellefiyyet-i  Ziraiy-
ye Nizamnamesi ahkâmına tev-
fikan  vilayat ve elviye-i müsta-
kile merkezlerinde zer'iyyat he-
yatı teşkil ve karyelerin vüsatle-
riyle yekdiğerine olan münasebet 
ve mesafelerine  göre altıdan 
dûn ve onikiden efzun  karyeyi 
ihtiva etmemek üzere tayin ve 
tefrik  olunan menatık-ı ziraiyye-
ye birer zer'iyyat memuru tayin 
ve lüzum görülen mahallere ay-
rıca zer'iyyat müfettişleri  izam 
ve muamelatın gösterdiği lüzum 
ve ihtiyaca göre de gerek mer-
kez ve gerek taşrada memurin-i 
taliyye tayin edilmiş ve mükelle-
fiyyet-i  ziraiyye teftişatı  için devr 
ve teftişe  çıkacak olan memurin-i 
mülkiyye ile ziraat muallim, me-
mur ve müdürlerinin ve müfet-
tişlerin Nezarete mensup memu-
rinin yevmiye ve harcırahları 
hakkındaki Muaddel Nizamna-
menin dördüncü maddesindeki 
salâhiyete istinaden Encümen-i 
Nezaretçe ittihaz olunup ahval-i 
haziranın devamı müddetince 
vezaif-i  mahsusa ile akşamları 
merkez-i memuriyetlerine avdet 
kabil olmayan mahallere azimet 
eden memurine vezaif-i  mahsu-
sanın müddet-i devamı için on 
gün itibariyle on gün için bin ku-
ruş kadar maaş alanlara beşyüz 

ve maaşı 1001-1500 olanlara al-
tıyüz ve 1501-2000 kuruş olanla-
ra yediyüz, 2001-2500 kuruş alan-
lara sekizyüz 2501-3000 kuruş 
olanlara dokuzyüz ve üçbinden 
fazla  maaşı olanlara da 1000 ku-
ruş ücret-i maktua itası ve müd-
det-i hizmet on günden ziyade ve-
ya noksan olduğu halde beher gün 
için ücret-i maktua-i mezkûrenin 
öşrü miktarında tezeyyüdat veya 
tensikat icrası, merkezinde bulu-
nan ve mahallerinden Dahiliye 
Nezaret-i Celilesinden gösterilen 
lüzuma binaen mükellefiyyet-i  zi-
raiyye teftişatı  için mülhakata çı-
kacak bazı vilâyat memurin-i 
mülkiyyesine de teşmil kılman 
karara tevfikan  memurin-i mu-
maileyhime yevmiye harcırah ita-
sı suretiyle mühim bir paranın 
mükellefiyyet-i  ziraiyye tahsisa-
tından sarfına  mecburiyet el ver-
miş ve mamafih  kâfi  dereced har-
cırah verilmek suretiyle memu-
rin-i mezkûrenin geşt-ü-güzarda 
bulunmalarına imkan hasıl ol-
mak ve bunların teftişat-ı  ve mu-
rakebe-i daimisinden teksiri zer'-
iyyat hususunda semerat-ı hasane 
iktizasına muvaffak  olunmuştur. 

Zer'iyyat memurlarının ve di-
ğer memurin-i tâliyyenin ücret-i 
maktua-i şer'iyyelerine ve salif-
üz-zikr memurin-i ziraiyye ve 
mulkiyyenin yevmiye harcırah-
larına zer'iyyat heyetleri ucura-
tına ve saireye sarf  ve ita edil-
mek üzere mükellefiyyet-i  ziraiy-
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ye tahsisatından vilâyat ve elvi- zirde alel-müfredat  gösterilen 
ye-i müstakile kuruş olarak miktarda tahsisat ita kılınmıştır. 

332 11916-171 SENESİ MÜKELLEFİYYET-İ ZİRAİYYE TAHSİSATI 

Tenki3 
332 senesinde olunan Mahallerinde Mahallince 

gönderilen havalât miktar kalan miktar sarfolunan  miktar 

İstanbul vilâyeti 200.000 200.000 200.000 
Edirne 350.000 350.000 214.583.05 
Adana 200.000 200.000 
Aydın 700.000 700.000 
Ankara 700.000 700.000 
Beyrut 300.000 300.000 
Bitlis 200.000 138.409,35 61.590,05 
Bağdad 
Halep 

200.000 200.000 Bağdad 
Halep 260.000 260.000 
Hüdavendigâr 400.000 190.000 210.000 
Diyarbekir 200.000 200.000 
Suriye 300.000 300.000 
Sivas 200.000 200.000 
Trabzon 200.000 144.069 55.931 
Konya 700.000 700.000 
Kastamonu 400.000 400.000 254.459,05 
Musul 200.000 200.000 
Ma'muretül-Aziz 200.000 200.000 
İzmit Sancağı 240.000 240.000 
Eskişehir 130.000 15.000 115.000 106.533,35 
İçel 100.000 100.000 53.687,20 
Urfa 100.000 100.000 
Bolu 300.000 141.585,30 158.414,10 151.155,15 
Teke 100.000 100.000 
Canik 200.000 200.000 
Çatalca 100.000 44.196,25 55.803,15 55.803,15 
Karesi 190.000 190.000 
Kal'ai Sultaniyye 150.000 15.000 135.000 107.935,10 
Kayseri 100.000 100.000 111.743,20 
Karahisar-ı Sahib 150.000 150.000 180.859,25 
Kuds-i Şerif 100.000 100.000 45.833,05 
Menteşe 100.000 100.000 97.438,35 
Maraş 100.000 100.000 1.835 
Niğde 100.000 24.800 75.200 
Zor 100.000 55.564,25 44.435 26.075,25 
Kütahya 250.000 13.065 236.943 
Medine-i Münevvere 100.000 100.000 
Cebel-i Lübnan 100.000 100.000 
Vezne-i Umumi 735.COO 600.000 135.000 

9.455.000 1.581.690,35 7.873.309,05 
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333 [1917-181 SENESİ MÜKELLEFİYYET-İ ZİRAİYYE TAHSİSATI 

333 11917-181 
senesinde şimdiye kadar 

gönderilen havalât 

İstanbul vilâyeti 315.000 

Edirne 700.000 

Adana 350.000 

Aydın 800.000 

Ankara 850.000 

Beyrut eoo.ooo 

Bitlis vilâyeti Genç İSO.GOO 

Bitlis vilâyeti Genç 40.000 

Halep 300.000 

Hüdavendigâr 584.000 

Diyarbekir 450.000 

Suriye eoo.ooo 
Sivas 900.000 

Trabzon EOO.OOO 

Konya 1.200.500 
Kastamonu 1.250.000 

Musul 700.000 

Ma'muret-ül-Aziz 200.000 

İzmit Sancağı 300.000 

Eskişehir 265.000 
içel ' 150.000 
Urfa 100.000 
Bolu 350.000 
Teke 135.000 
Canik 250.000 
Çatalca 180.C00 
Karesi 420.000 
Kal'a-i Sultaniyye 180,000 
Kayseri 405.000 
Karahisar-ı Sahib 300.000 
Kuds-i Şerif 45.000 
Menteşe 180.000 
Maraş 125.000 
Niğde 180.000 
Zor 75.000 
Kütahya 300.000 
Vezne-i Umumi 700.000 

14.804.000 
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Müfettişler  tarafından  tanzim 
ve her onbeş günde bir tesyar 
olunan teftişat  varakaları muh-
teviyatı tetkik ve derhal mevki-i 
tatbika vaz edilmesi yüzünden 
ifa-yı  vazifede  tekâsül ve raha-
vetleri tahakkuk eden memuri-
nin azl ve tecziyesi ve mahke-
meye tevdii suretiyle teşkilât-ı 
ziraiyyenin yevmen-fe-yevma  ik-
tisab-ı intizam ve tekemmülüne 
muvaffakiyet  elvermiş ve tedabir 
ve teşvikat-ı vakıa semeresiyle 
memurinin suret-i daimede hal-i 
faaliyette  bulundurulması ve 
bin-netice mikdar-ı zer'iyyatm 
teksir ve tezyidi temin kılınmış-
tır. Ezcümle geçen ilkbaharda 
mikdar-ı zer'iyyatları dun dere-
cede kalan Konya ve Ankara vi-
layetleriyle Eskişehir, Kütahya 
ve Karahisar-ı Sahib sancakla-
rında buraca bi-t-tayin vilâyata 
izam olunan zer'iyyat müfettiş-i 
umumilerinin ikdamat-ı vakıası 
neticesi olarak ilk bahar zer'iy-

yatıyla noksan-ı vakıamn telâfi-
sine ve hele İsparta ve Burdur li-
vaları gibi geçen sene çekirgeden 
hasarat-ı azimeye duçar olup to-
humluğunu bile tedarikten aciz 
kalan mahallerde zer'iyyatm ke-
male isaline imkan bulunabilmiş-
tir. 

Mebhus-ı anh tahsisat 150.000 
liradan ibaret olup bundan bir 
kısmı bu ana değin sarf  edilmiş 
ve ber mucib-i nizam bu sene on-
dokuz mmtaka zer'iyyat müfetti-
şinin istihdamına lüzum ve ihti-
yaç görülmüş olduğundan tahsi-
satın adem-i kifayesi  anlaşılarak 
vilâyat ve elviye-i müstakilede 
müstahdem zer'iyyat memurları-
nın tahdid-i miktarı ile zirdeki 
cedvelde alel müfredat  gösteril-
diği veçhile zer'iyyat memuru 
yekûnunun bilumum vilâyetlerde 
dokuz yüze ve elviye-i müstakile-
de altı yüze tenziline mecburi-
yet hasıl olmuştur. 

Hal-i hazırda istihdam olunmakta bulunan zer'iyyat memurlarının 
miktarını mübeyyin cedveldir 

Esam-i Zer'iyyat memurlarının 
vilâyat adedi 
İstanbul vilâyeti 20 
Edirne 70 
Adana 70 
Ankara 100 
Aydın 100 
Bitlis 15 
Beyrut 50 
Halep 60 
Hüdavendigâr 40 
Diyarbekir 40 
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Suriye 
Sivas 
Kastamonu 
Konya 
Ma'muret-üi Aziz 
Musul 

Yekûn 

Esami-i elviye-i müstakile 
Eskişehir sancağı 
Urfa 
İzmit 
İçel 
Bolu 
Teke 
Canik 
Cebel-i Lübnan 
Çatalca 
Zor 
Kuds-i Şerif 
Karahisar-ı Sahib 
Kal'a-i Sultaniyye 
Kayseri 
Kütahya 
Mar'aş 
Menteşe 
Niğde 

Yekûn 
Vilâyat yekûnu 
Elviye yekûnu 

Ceman yekûn 

60 
50 
45 

100 
40 
40 

900 

45 
20 
45 
20 
40 
40 
40 
15 
25 
20 
40 
45 
35 
35 
45 
25 
20 
45 

600 

900 
600 

1500 

Bi-n-nisbe bu kadar cüz'i bir 
tahsisatla gayet vasi ve umum 
köylere kadar şamil olan teşki-
lât-ı mevcudenin hüsn-i tatbik 
ve icrası temin edilmiş ve gayet 
cüz'i bir fedakârlık  mukabilinde 

tahsisatın hüsn-i istimali seme-
resiyle memleketin hayatî bir 
meselesi olan zer'iyyat işinde fe-
vaid-i matlûbenin temin-i istih-
saline âlâ-kader-el-imkân muvaf-
fakiyet  hasıl olmuştur. 

Tohumluk Meselesi 
Geçen 331332 [1915-19161 se- s&n miktarda 

ne-i ziraiyyesi zer'iyyatmm nok-
icrasiyle beraber 

sene-i mezkûrede kuraklık, çekir-
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ge tahribatı ve afat-ı  saire dola-
yısıyla mezruatın hasarat-ı âzi-
meye uğramasından Memalik-i 
Osmaniyyenin her tarafında  to-
humluk zahire ihtiyacı hasıl ol-
muş ve iaşe heyetlerince zürram 
yemeklik, yemlik ve tohumluk 
zehairinden maadasının bil-mü-
bayaa der-anbar edilerek bun-
dan velev para mukabilinde ol-
sun tohumluk zahire verilmesi 
tohumluğunu elde edemeyen 
zürraı tehi dest bırakarak bun-
ları ve mükelefiyet-i  ziraiyye usu-
lü ile yeniden zer'iyyatta buluna-
cakları arz-ı ilticaya ve tohumluk 
talebine mustar bırakmıştı. Bu 
derece azim bir ihtiyacın temin 
ve tehvinine mecbur kalan Neza-
ret bir taraftan  muktazi tohum-
lukların tedarik ve mübayası 
zımnında 22 Ağustos 332 14 Ey-
lül 19161 tarihli Kanun-ı Mahsus 
ile 450.000, 15 Şubat 332 128 Şu-
bat 19171 tarihli Kanun ile de 
250.000 ki cem'an 700.000 liralık 
tahsisat-ı fevkal'ade  istihsaline 
ve diğer taraftan  da tohumluk-
ların tedarik ve mübayaası için 
tedkikat ve tahkikat-ı lâzime ic-
rasına tevessül ederek işin ehem-
miyet ve nezaketini takdir eden 
Hükumet-i İcraiyyenin ve Meclis-i 
Millînin inzimam-ı muvafakati 
ile tahsisat-ı mezkûreyi istihsal 
eylemiş ve Konya, Adana, Halep, 
Suriye, Beyrut, Diyarbekir, Mu-
sul, Ma'muretül Aziz, Sivas, vi-
lâyetleriyle İçel, Maraş, Urfa 
Kuds-i Şerif,  Canik, Niğde, Kay-

seri, Bolu livalarından maada di-
ğer vilâyat ve elviye-i müstaki-
lede icap eden tohumluğun kâ-
milen dahilden tedarik ve tevzii-
ne imkân bulunmadığı anlaşıl-
makla bu vilâyat ve elviye-i müs-
takile için kışlık zer'iyyat için 
muktazi tohumluk buğday ve 
arpanın Konya ve Ankara vilâ-
yetlerinden tedariki münasip gö-
rülerek iaşe-i umumiyye merkez 
heyet-i riyasetiyle bil-muhabere 
İstanbul, Edirne, Aydın, Hüda-
vendigâr vilâyetleriyle Kütahya, 
Karahisar-ı Sahip, Kal'a-i Sulta-
niyye, Çatalca, Teke mutasarrıf-
lıklarına ait tohumlukları Konya 
vilâyetinden, Kastamonu vilâye-
tiyle İzmir, Karesi, Eskişehir li-
valarına ait tohumlukları da An-
kara vilâyetinden tedarik ve mü-
bayaası ve İstanbul iaşesi için 
Konya ve Ankara'dan yevmi mü-
retteb zehairden maada fazla 
olarak istasyonlara indirilecek 
zehairin tohumluğa elverişli o-
lanlarmm tohumluk olarak vilâ-
yat ve elviye-i mezkûreye şevki 
kararlaştırılmış ve tohumluk ze-
hairin tefrik  ve irsaline ait mua-
melâtın ifası  zımnında Konya ve 
Ankara vilâyetlerine memurin-i 
mahsusa tayin ve il'zam edilmiş 
ve zikrolunan vilâyat ve elviyeye 
ve diğer vilâyat ve elviye-i müs-
takileye icab eden tohumluğun 
tedarik ve mübayaası ve bunla-
rın masarif-i  sevkiyye ve saire-
sinin ifası  zımnında da müfreda-
tı zirde münderic tahsisat ita o-
lunmuştur. 



332 Senesi 
İlkbaharı 

Zer'iyyat için 

332 Senesi 
Sonbaharı 

Zerriyatı için 

Vezne-i umumi 3.070.000 
Edirne vilâyeti 1.06S 
Adana vilâyeti 320.000 
İstanbul vilâyeti 1X8.159 
Aydın vilâyeti 569.800 
Ankara vilâyeti 500.000 
Bitlis vilâyeti 230.000 
Siirti sancağı 0 
Genç sancağı 0 
Beyrut vilâyeti 0 
Halep vilâyeti 0 
Hüdavendigâr vilâyeti 150.000 
Diyarbekir vilâyeti 0 
Suriye vilâyeti 0 
Sivas vilâyeti 1.417.575 
Trabzon vilâyeti 332.384 
Kastamonu vilâyeti 100.000 
Konya vilâyeti 230.900 
Ma'muretül Aziz vilâyeti 300.000 
Musul vilâyeti 100.000 
Bağdad vilâyeti 323.000 
Erzurum vilâyeti 500.000 
Urfa  sancağı 0 
İzmit Sancağı 155.000 

100.000 



333 Senesi 333 Senesi 333 Senesi 
İlkbahar» İlkbahar* Sonbahar^ 

Zer'iyyatı için Zerr'iyyatı için Zer'iyyatı için 

5.230.570 
739.166 

1.500.000 
980.000 
500.000 

5.200.000 
600.000 
40.000 

0 
934.224 
10.007 
27.419 

1.000.000 
2.000.000 

2.500.000 
500.000 
822.014 

3.930.186 
1.000.000 
2.350.000 
1.500.000 

0 
1.100.000 

917 

2.342.000 
50.000 

1.000.000 
90.000 

300.000 
1.200.000 

0 
150.000 
300.000 
200.000 

0 
122.000 \ 0 

1.500.000 
5.000.000 

200.000 

900.000 
3.030.000 

500.000 

50.000 

2.000.000 

120.000 

80.000 
40.000 

180.000 
105.000 

25.000 
20.000 

100.000 
70.000 

122.969 
75.000 

125.000 
1.330.000 

15.000 
70.000 
90.000 

1.085.000 
90.000 

25.000 
35.000 

-2 .000 .000 

50.000 

1.000.000 

1.000.000 
2.000.000 

2.000.000 



îçel sancağı 0 285.000 200.000 25.000 
Eskişehir 185.000 500.000 500.000 200.000 15.000 
Bolu 50.000 275.628 500.000 45.000 
Teke 509.892 80.000 40.000 
Canik 197.161 300.000 1.200.000 1.500.000 30.000 
Cebel-i Lübnan 0 0 0 
Çatalca 2.045 465.478 6.000 15.000 
Zor 655 100.120 25.000 
Kuds-i Şerif 50.000 - 500.000 25.000 
Kal'a-i Sultaniyye 185.000 0 150.000 80.000 
Karesi 20.000 500.000 0 45,000 
Kayseri 200.000 300.000 0 20.000 
Karahisar-ı Sahîb 46.000 1.709.178 10.000 70.000 
Kütahya 16.477 500.000 185.000 20.000 
Menteşe 15.056 17.031 350.000 30.000 
Medine-i Münevvere 0 500.Ü00 0 
Maraş 28.000 500.000 100.000 25.000 
Niğde 88.104 559.896 200.000 35.000 

Yekûn 10.011.874 1.185.000 41.091.874 20.000.000 6.847.969 

ı 7 Mart 332 120 Mart 19161 tarihli kanunla müdevver tohumluk tahsisatı 14.327.142 
2 22 Ağustos 332 [4 Eylül 1916] tarihli kanunla alman tohumluk tahsisatı 45.000.000 
3 15 Şubat 332 tarihli kanunla tahsis ve 333 senesine devrolunan 25.000.000 
4 333 senesi bütçesinden 31 inci faslmdaki  tohumluk tahsisatı 50.000.000 
5 333 Senesi bütçesinin 31 inci faslındaki  tohumluk tahsisatı 
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Şimdiye kadar istihsal olunan 
malûmata göre bâlâdaki cedvel-
de muharrer tahsisatla elviye-i 
mezkûrece ecnas ve miktarı İs. 
138-139 arasında! münderic ced-
velde muharrer tohumlukların 
mübayaa olunarak muhtacin-i 
zürraa ta'vizan tevzi edildiği an-
laşılmıştır. 

Bâlâda zikr ve beyan olundu-
ğu üzere Konya ve Ankara vilâ-
yetlerinden tedarik ve mübayaa 
olunacak tohumluk zehair için 
vilâyet-i müşarünileyhümaya ay-
rıca mebaliği lâzime tahsis ve ita 
kılınmış ise de, vesait-i mevcu-
de-i nakliyyenin adem-i kifâyesi 
hasebiyle istasyonlara lüzumu 
miktarda zahire indirilememe-
mesinden ve esbab-ı saireden do-
layı müretteb olan miktarın an-
cak bir kısmının tefrik  ve şev-
kinden sonra her iki vilâyet ha-
rice tohumluk şevkinden izhar-ı 
acz eylemesine ve tohumluk ta-
lebi hakkındaki iş'arat ve müra-
caatın lâyenkati devamına bi-
naen zer'iyyatm icrasını teminen 
tesadüf  edilen her türlü müşkila-
tı bil-iktiham mümkün olan es-
baba müracaat olunarak: 

1. Karahisar-ı Sahib livasm-
ca evvelce iaşe namına taahhüd 
edilmiş olan zehairden baki ka-
lan onyedi vagonun liva-i mez-
kûr muhtacin-i zürrama tohum-
luk olarak tevziine İaşe-i Umu-
miyye Merkez Heyetinin muva-
fakati  istihsal kılınarak hemen 
mübayaa ve tevzi ettirilmiştir. 

2. Aynen iade edilmek üze-

re aşar anbarlarıyla askerî müd-
dehirlerinden cem'an 3.208.452 
kilogram hububat ahz olunarak 
Edirne, Aydın, Hüdavendigâr vi-
lâyetleriyle Karesi, İzmit, Men-
teşe, Kütahya, Karahisar-ı Sahib, 
Eskişehir, Teke livaları muhta-
cin-i zürrama tevzi olunmuştur. 

Bunlardan maada Nezaretin 
delaletiyle ve esmanı tarafların-
dan tesviye kılınmak şartiyle Hi-
lâl-i Ahmer Cemiyeti ve Muhaci-
rin Müdüriyeti namlarına Anka-
ra'dan 91613 kilogram tohumluk 
tedarik ve sevk olunmuştur. 

Bâlâda zikr olunan tohumluk 
keyfiyatı  kışlık zer'iyyata ait 
olup yazlık zer'iyyat için de istih-
zarat-ı lâzime icrasına Nezaret-
çe vakt-ü-zamanmda tevessül 
edilmiştir. Zer'iyyat-ı mebhupu 
için bir taraftan  mükellefiyyet-i 
ziraiyye usulü ile imkân daire-
sinde fazla  miktarda nadas ih-
zarına çalışılmakla beraber, kış-
lık zer'iyyata ait tohumlukların 
dahilen tedarikinde tesadüf  olu-
nan müşkilat hasebiyle yazlık 
zer'iyyata ait olup dahilen teda-
rikine imkân bulunmadığı anla-
şılan tohumluk mısır, fasulye,  da-
rının Bulgaristan, Macaristan ve 
Romanya'dan temin-i tedariki 
esbabına mübaşeret edilmiş ise 
de, Bulgaristan ve sonra da Ma-
caristan'dan matlub tohumluğun 
tedariki kabil olamayacağı anla-
şılmasına binaen, iş yalnız Ro-
manya'dan ikiyüz küsur vagon 
mısır, on vagon darı, beş vagon 
fasulye  ve beş vagon da bezelye-



MÜKELLEFIYYET- ZRAIYYE VE TOHUMLUK HIZMETLERI 

nin tedarik ve celbiyle kalmıştır. 
O sırada Tuna'nın mevsimsiz buz 
tutması bunların Dersaadet'e cel-
bini bir müddet işkal eylediğin-
den Adana ve emsali gibi zer'iy-
yatı erken başlayan mahaller için 
Düzce ve Adapazanndan oniki 
vagon mısır tedarik olunarak 
dört vagon Adana, üç vagon Ay-
dın, bir vagon Bilecik ve üst ta-
rafı  da İsparta ve Burdur'a sevk 
edilmiştir. 

Romanya'dan tedarik edilen 
tohumlukların sevkiyatında ilti-
zam olunan sürat sayesinde 
kısm-ı azaminin mevsim-i zer'in 
mürurundan evvel celbiyle Edir-
ne, Aydın, Hüdavendigâr, Anka-
ra, Konya vilâyetleriyle Çatalca, 
İzmit, Kal'a-i Sultaniyye, Karesi, 
İsparta, Burdur, İzmit, Eskişehir, 
Kütahya, Karahisar-ı Sahib ve 
Canik livalarına şevkine muvaf-
fakiyet  hasıl olmuştur. 

Bunlardan maada, Bursa'da 
tedarik olunan 8.718 kilogram to-
humluk çeltik Konya'ya ve Ada-
pazanndan tedarik olunan 14.430 
kilo tohumluk patates Akşehir'e1, 
91.515 kilo patates Kal'a-i Sulta-
niyye'ye ve Kütahya'dan tedarik 
olunan 42.670 kilogramlık tohum-
luk patatesten 27.390 kilosu İs-
parta ve Burdur livalarına ve 
15.280 kilosu Ankara vilâyetine 
sevk olunmuştur. 

Ahval-i harbiyye münasebe-
tiyle vesait-i nakliyyenin pek 
müşkül olduğu bir zamanda bu 
kadar sevkiyatın icrası emrinde 
sarf  olunan mesai şayan-ı ehem-
miyet bir derecede bulunmuş ve 
332-333 11916-19171 sene-i ziraiy-
yesi zarfında  Nezaretçe tedarik 
ve sevk olunan tohumlukların ta-
rih-! tedarik ve sevk itibariyle 
tanzim olunan cedveli atiye dere 
edilmiştir. 



Esami-i vilâyat ve Buğday Arpa Mahall-i tedariki Sevkiyata mübaşeret tarihi Sevkiyatın tarih-i hitamı 
Elviye-i müstakile Kg. Kg. 

istanbul vilâyeti 363.172 61.094 

Aydın vilâyeti 165.930 187.790 

Edirne vilâyeti 15.420 

Çatalca sancağı 45.950 45.Q00 

Karahisar-ı Sahib 15.020 

Kütahya 40.850 

Kal'a-i Sultaniyye 138.809 29.390 

Karesi 264.954 

Yekûn 713.861 659.518 

Konya 12 teşrin-i evvel 332 

Ankara 

« 
15 kânun-ı sani 332 

I 



MAHALLÎ A'ŞAR AMBARLARINDAN AHZ VE TEVZİ OLUNAN TOHUMLUKLARIN ECNAS VE MİKTARLARI MUBEYYİN CEDVELDİR 

Esami-i vilâyat ve 
elviye-i müstakile 

Buğday Arpa Yulaf  Kaplıca Çavdar Melez Dan Burçak Mısır Mercimek Sunter Nohut Fasulye 

Edirne vilâyeti 216.549 18.145 406 192 3.712 
Hüdavendigâr 452.455 52.905 14.350 
Karesi sancağı 150.000 
Kütahya 468.365 317.475 400 270 14.007 9.409 9.003 422 2.074 498 15 
İzmit 150.000 
Teke 143.391 52.307 
Aydın vilâyeti 150.000 
Karahisar 6ancağı 300.000 
Eskişehir 325.928 43.687 
Menteşe 82.255 119.178 10.786 268 
Bolu 100.000 

2.288.943 853.697 406 592 28.848 270 14.007 9.677 9.003 422 2.074 498 15 

Tevzie mübaşeret tarihi 16 teşrin-i evvel 332 (29 Temmuz 1916) Tevziin tarih-i hitamı 25 Kanun-ı evvel 332 (7. Ocak 1917) 

TSfsirpftl 

Esami-i vilâyat ve 
elviye-i müstakile 

Mısır 
Kg. 

Patates 
Kg. 

Çeltik 
Kg. 

Mahall i tedariki Mülâhazat 

Adana 60.155 Adapazarı (1) 
Aydın 45.240 » 

Hüdavendigâr 15.440 » 

Konya 56.560 41.820 8.900 Çeltik Hüdavendigâr'dan (2) 
Ankara 15.280 Kütahya'dan 
Kal'a-i Sultaniyye 91.515 Adapazarı'ndan 

Yekûn 177.395 148.615 8.900 

(1) Bu tohumluklar 23 mart 333 ilâ 16 nisan zarfında  sevk ve tevzi edilmiştir. 
(2) Mısır Adapazarı'ndan, patates Adapazarı ile Kütahyadan 
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Esami-i vilâyat Koçan Tane 
ve elviye-i müstakile Mısır Mısır Darı Fasulye Bezelye 

İstanbul vilâyeti 41.820 11.915 
Edirne vilâyeti 346.769 12.184 12.088 
Aydın vilâyeti 240.950 14.450 15.190 5.067 
Ankara vilâyeti 27.320 
Hüdavendigâr vilâyeti 425.447 19.182 
Konya vilâyeti 100.060 26,745 12.250 
İzmit sancağı 49.680 
Eskişehir 66.245 30.125 12.075 
Canik 229.685 
Çatalca 28.003 
Kal'a-i Sultaniyye 80.125 
Karahisar-ı Sahib 126.380 11.590 10.260 14.610 
Karesi 214.400 30.125 14.960 5.067 
Kütahya 102.785 15.040 8.900 
Sonbaharda tevzi edilmek -

üzere hıfz  edilen 311.395 
İaşe-i Umumiyyeye verilen 
Levazımat-ı askeriyyeye verilen 238.838 

Yekûn 2,629.902 132.427 100.314 49.082 

Mülâhazat: Bu tohumluklar Romanya'dan celb ve tedarik edilmiş olup 15 Nisan 
333 ilâ 29 Mayıs 333 (28 Nisan - 11 Mayıs 1917) zarfında  sevk ve tevzi olunmuştur. 

Tohumluk mübayaat, tevziat 
ve sevkıyat vesairesi hakkında 
tanzim ve vilâyat ve elviye-i müs-
takileye irsal olunan ve bil-imla 
peyderpey gönderilmekte olan 
cedvelin bir numunesi lef  edil-

miş ve bu suretle tohumluk mü-
bayaat ve sevkiyatı hakkında 
taşrada cereyan eden muamelat-
dan merkezce istihsal-i malûma-
ta muvaffakiyet  hasıl olmuştur. 





İ k inc i K ı s ı m 

Kurtuluş Savaşı Dönemi 





I. MÜKELLEFİYYET-İ ZİRAİYYE KANUNUNUN SURET İ 
TATBİKİNE DAİR NİZAMNAME 

(9 Ekim 1337/1921) 

1. Nizamname Metni1 

MADDE 1 — Her mahalde en 
büyük mülkiye memurunun ri-
yaseti altında ahz-ı asker reisi ve 
ziraat fen  memuru ve jandarma 
kumandanı ile muteberan-ı zür-
radan heyetçe müntehap iki zat-
tan müteşekkil bulunmak üzere 
birer mükellefiyyet-i  ziraiye he-
yeti teşkil olunur. Ziraat fen  me-
muru bulunmayan mahallerde 
Ziraat Bankası şube müdür ve 
memurları ile orman veya bay-
tar müdür ve müfettişlerinden  bi-
ri heyete memur edilirler. 

MADDE 2 — Birinci madde 
mucibince teşekkül eden heyet 
ihtiyaca göre lâakal haftada  bir 
defa  içtima edip işbu Nizamna-
mede tasrih edilen mevad ve hu-
susat-ı saireyi tanzim ve icra ile 
iştigal eder. 

MADDE 3 — Âtideki beşinci 
ve sekizinci maddeler ahkâmının 
icra ve teftişine  esas olmak üze-
re, heyat, mahallat veya kurra 
heyet-i ihtiyariyyeleri vasıtasiyle 
her hanenin hayvan ve arazi ve 
alet ve tohum miktarlarını mü-
beyyin bir kıt'a defteri  işbu Ni-

l Düstur, III. 2. 147-149; T.C. 

zamnamenin tarih-i tebliğinden 
itibaren bir hafta  zarfında  tan-
zim ve ikmale mecburdurlar. 

MADDE 4 — Her çift  hayvan 
başına yazlık ve kışlık olmak ü-
zere, sahibi lâakal kırk dönüm 
araziye hububat zer'etmekle mü-
kelleftir. 

MADDE 5 — Kurra ve mahal-
lat heyet-i ihtiyariyyeleri her ay 
üçüncü madde mucibince tanzim 
olunan defterde  esamisi muhar-
rer kesanm ne cins ve ne miktar 
tohum ve arazi zer veya nadas 
ettiğini heyete ihbara mecbur-
durlar. 

MADDE 6 — Heyet-i ihtiyariy-
ye zükur inas bilcümle çiftçileri 
çalıştırarak arazi-i müstahzarayı 
mükellefine  zer'ettirmekle bera-
ber haftada  bir defada  münasip 
gördükleri gün ve zamanda ime-
ce usulü üzere asker aileleri ile 
eytam ve eramile ait arazinin is-
tihzarı, zer'iyyatı, hasadı ve har-
manı gibi kâffei  ameliyatı sıra-
sıyla müctemian ahaliye icra et-
tireceklerdir, 

icill-i Kavanini, c. 12, s. 9-12. 
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MADDE 7 — Ziraat Bankaları 
depolarında mevcut olan alât ve 
edevat-ı ziraiyeden çiftçilerin  is-
tifadesine  Heyetçe yardım ve te-
vassut edilir ve Heyet münasip 
gördüğü şekilde halkın ihtiya-
cat-ı ziraiyesini temin için delâ-
let ve irşatta bulunur. 

MADDE 8 — Çiftçiliği  san'atı 
mutade ittihaz etmiş olanlardan 
ikiyüz dönüm zer'iyyatta bulu-
nanların kendisiyle iki yanaşma-
sı ve ikiyüz dönümden fazla  zer'-
iyyatta bulunanların beher yüz 
dönümü için bir yanaşması dahi 
gayri müsellah efrattan  olmak 
şartiyle askerlikten tecil olunur-
lar. 

MADDE 9 — Hayvan kuvve-
tinden istifade  etmeyerek trak-
tör ve motoşarü gibi makineleri 
istimal etmek şartıyla vasi zer'-
iyyatta bulunanların kendileriyle 
birlikte iki makinist ve beher yüz 
dönüm arazi için gayrı müsellah 
bir yanaşması askerlikten tecil 
olunur. 

MADDE 10 — Suret-i resmiyye-
de müteşekkil imtiyazlı imtiyaz-
sız her nevi şirket ve müessesat 
ve cemiyetlerden beş bin lira ser-
mayesi olanlar yüz dönüm ve on-
dan fazla  sermayesi olanlar be-
her bin lira için on dönüm arazi-
ye hububat zer etmeğe veya et-
tirmeğe mecburdurlar. Bu mec-
buriyeti ifa  eden şirket ve mües-
sesat ve cemiyetin müdür ve mu-
hasebecileriyle umur-ı mihanikiy-
ye ve smaiyesinde müstahdem 

fen  memurlarından birisi asker-
likten tecil olunur. 

MADDE 11 — Her ikiyüz ko-
yun veya keçisi ile beher elli adet 
sığır ve hergelesi olanların ken-
dileriyle birer çobanları gayrı 
müsellâh efrat  olmak şartiyle as-
kerlikten tecil olunurlar. 

MADDE 12 — Her beşyüz dö-
nüm kışlık ve beher iki yüz dö-
nüm yazlık mezruatı ve beher 
yüz yirmi dönüm bağ ve bahçe-
yi her türlü zarar ve ziyandan 
vikaye ve muhafazaya  memur 
olan bekçiler askerlikten tecil o-
lunurlar. 

MADDE 13 — Her kazada iki-
si demirci ve ikisi marangoz ol-
mak üzere mahallî belediyeleri-
nin takdir edeceği fiyat  üzerin-
den alât-ı ziraiyyeyi imal ve ta-
mir etmek şartıyla askerlikten 
tecil olunur. 

MADDE 14 — Bilfiil  meşgul 
olmak üzere orak ve harman ma-
kinelerini işleten makinistler ha-
sat ve harman ameliyatının de-
vam ettiği altı ay zarfından  as-
kerlikten muaf  tutulurlar. 

MADDE 15 — Kurra ve ma-
hallat zer'iyyatıyla çiftlik  ashabı-
nın ve müessesat, şirket ve cemi-
yetlerin ameliyat-ı ziraiyyelerini 
tetkik ve takip ve teftiş  eden me-
murların verecekleri raporların 
mündericatı aksi sabit oluncaya 
kadar mamulünbih vesaikten 
ma'duttur. 

MADDE 16 — Mükellefiyyet-i 
ziraiyye heyeti reisi ve azaları 
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münavebe ile ve lâakal ayda bir 
kerre mükellefiyyet-i  ziraiye işle-
rini tetkik ve tanzim etmek üzere 
mıntakaları dahilindeki kurrayı 
geşt-ü güzar etmeğe mecburdur-
lar. İşbu zevat askerlikten muaf 
tutulurlar. 

MADDE 17 — Mükellefiyyet-i 
ziraiyyeye ait hususatta vahdet 
ve istikamet-i muameleyi temin 
etmek ve şuabat-ı Hükümetin her 
kısmındaki mesaiyi ahenktar kıl-
mak üzere İktisat Vekilinin riya-
seti: altında Müdafaayı  Milliye, 
Dahiliye Müsteşarlarıyla Ziraat 
Müdir-i Umumisinden ve Hariç-
ten İktisat Vekilinin tensibi ile 
muteberan-ı zürradan alınacak 
iki zattan mürekkep bir Mükelie-
fiyyet-i  Ziraiyye Komisyonu teş-
kil olunacak ve bu Komisyon ta-
rafından  tanzim edilecek tali-
matnameler mabihüttatbik ola-
caktır. 

MADDE 18 — İşbu Nizamna-
menin mevad-ı mahsusasmda 
müeccelat-ı askeriyye vesikaları 
behemehal mahallî ziraat fen  n'.e-
murlarınm raporlarına ve Heye-
tin tasdikine istinat edecektir. 

MADDE 19 — Heyet-i ihtiya-
riyeyi dinlemeyen v© işinde ça-
lışmayan ve an-cemaatin hafta-
da bir gün bikes ve askerî ailele-
ri işlerine bakmayanlar Mükelle-
fiyyet  i Ziraiyye Kanununun dör-
düncü maddesi mucibince teczi-
ye olunacaklardır. 

MADDE 20 — İşbu Nizamna-
me tarih-i neşrinden itibaren mu-
teber Ve 5 eylül 3322 (18 Eylül 
1916) tarihli Nizamname ahkâmı 
mefsuhtur. 

MADDE 21 — İşbu Nizamna-
menin icrasına Müdafaa-yı  Mil-
liyye ve İktisat Vekilleri memur-
dur. 

2. 9 Teşrin-i Evvel 1337 Tarihli Mükellefiyyet-i  Ziraiyye Nizamnamesinin 
8, 10, 11 ve 14 üncü Maddeleri Bervech-i Âti Tadil ve Tezyil Olunduğu 
Hakkında Kararname3 (10 Ocak 1338/1922) — No. 1298 

MADDE 8 — Çiftçiliği  sanatı 
mutade ittihaz etmiş ve henüz 
taht-ı silâha alınmamış müsellâh 
ve gayrı müsellâh efrattan  iki 
yüz dönüm zer'iyatta bulunanla-
rın kendisi ile gayrj müsellâh bir 
yanaşması ve ikiyüz dönümden 
fazla  zer'iyatta bulunanların be-

her ikiyüz dönümü için gayrı mü-
sellâh birer yanaşması daha te-
cil olunur. Bu mükellefiyyeti  ta-
mamıyla ifa  fetmiyehlere  bad-et-
terhis emsalinin hizmet ettiği 
müddet kadar hizmet-i akseriyye 
ifa  ettirilecektir. 

2 Bu madde ile 20 Eylül 1333 tarihli Nizamnamenin (bk. yukarıda s. 77.) yürürlükten 
kaldırılması gerekirdi. Nitekim Karakoç Sarkis, S eylül 332 tarihli Nizamname 
ahkâmının 20 eylül 1333 tarihli Nizamname ile esasen mefhus  olduğunu belirt-

mektedir. T.C. Sicill-i Kavanini, c. 12, s. 11, dipnotu 2. 
3 Düstur, III. 2, 203-204. T.C. Sicill-i Kavanini, c. 12, s. 9-12, passim. 
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MADDE 11 — Muafiyet-i  as-
keriyye vergisine tabi olanlardan 
maada henüz askere alınmamış-
lardan her iki yüz elli koyun ve-
ya keçi veyahut beher elli adet 
sığır veya beygir veya deveden 
mürekkep sürüsü olanların ken-
dileriyle birer çobanlan askerlik-
ten tecil olunur. 

MADDE 14 — Orak ve harman 
makinelerini bilfiil  kullanan ma-
kinisler askerlikten tecil olunur. 

Onuncu maddeye zeylBil'-
umum tüccar ve erbab-ı servet, 
ticaret odalarında mukayyet de-
recelerine veyahut temettü vergi-

leri miktarına veyahut Mükelle-
fiyyet-i  Ziraiyye Heyetlerinin tak-
dirine göre üç sımfa  tefrik  olu-
nup birinci sınıfa  kırk, ikinci sı-
nıfa  yirmi, üçüncü sınıfa  on dö-
nüm zer'iyyat icra ettirilecektir. 
Hususî şirketler dahi mabeyin 
senetlerinde muharrer sermaye-
lerine göre Mükellefiyyet-i  Ziraiy-
ye Heyetlerince üç sınıfa  tefrik 
edilerek aynı miktarlarda zeriy-
yata mecbur edilirler. Bunlardan 
arazisi olmayanlar Mükellefiy-
yet-i Ziraiye Heyetlerinin dela-
letiyle asker ailelerinin, eytam ve 
eramilin ihtiyacından fazla  ka-
lan araziyi isticar ederler. 

3i Mükellefiyyet-i  Ziraiyye Nizamnamesinin 10'uncu Maddesinin Tadili 
Hakkında Kararname* (17 Ocak 1338/1922) — No. 1322 

Mükellefiyyet-i  Ziraiyye Ni-
zamnamesinin onuncu maddesi 
ahkâmına tevfikan  zer'iyyatla 
mükellef  Bank-ı Osmani şuabatı-
nın Hükümete pek müsait ve na-
fi  hidemâtmı ifa  etmesine ve zer'-
iyyat işleriyle meşgul olmaması-
na mebni işbu mükellefiyyetten 

istisnasına Maliye Vekâletinin 22 
Teşrin-i Sani 337 tarihli ve Mua-
melât-ı Nakdiyye Müdiriyeti 236/ 
18389 numaralı tezkeresi üzeri-
ne İcra Vekilleri Heyetinin 17.1.38 
tarihli içtimaında karargir ol-
muştur. 

* Düstur, III. 2. 205; T.C. Sicill-i Kavanini, c. 12. s. 12. 
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II. MECBURİ ZİRAAT USULÜNÜN TATBİK EDİLMEMESİ 
HAKKINDA TBMM HEYET-İ UMUMİYYE KARARI 

1. T.B.M.M. Görüşmeleri 

(14 Mart 1338/1922) 
İ K İ N C İ CELSE 

Açılma saati: 3,30 
REİS — Birinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celse küşadedildi. 

5. — TAKRİRLER 

— Ankara Mebusu Musta-
fa Efendinin,  mükellefiyyeti  zirai-
ye hakkındaki emrin geri alın-
masına dair takriri,5 

REİS — Müsaadeniz olursa 
bir takrir var, okuyalım: 

Riyaset-i Celileye 

Bugünkü evrak-ı havadiste 
neşrolunan mecburi ziraat tedbi-
rine cümleniz muttali oldunuz. 
Bu hususun hiçbir faide-i  ameliy-
yesi yoktur. Zira arazisi ve ve-
sait-i istihsaliyesi olanlar zer'iy-
yat yapmaya mecburdur. Tenbih 
ve tebliğe hacet yoktur. Hazır-
lanmış tarlası ve vesaiti olmayan-
lar için şu zamanda tedarik im-
kânı yoktur. Bütün rençberler 
kadınlarına varıncaya kadar zer'-
iyyatla meşguldür. Nadas olmuş 
bir tarlasını boş bırakamaz. İhzar 
olunmadık tarlaya tohum atmak 
bu havalide faidesiz  ve heder 

olur. Şimdi ihzar edip zer etmeye 
ne vaktin müsadesi ve ne de hay-
van bulmak imkâm vardır. Ne-
tice bu tazyik sebebiyle köylünün 
nefsi  için ektiği tohum ve tarlayı 
bir parça menfaat  mukabilinde 
muvazaaten tüccarlarla müşte-
rek göstermektir. Binaenaleyh, 
mecburi zer'iyyat yaptıracağız, 
diyerek ahaliyi tazyik ve fena 
yollara şevke sebeb olmaktan 
başka bir faidesi  olmıyan bu te-
şebbüsten vazgeçerek kabil-i tat-
bik olacak çarelere tevessül olun-
masını istirham ile takririmin İk-
tisat Vekâletine havalesini teklif 
eylerim. 

6 Mart 1338 
Ankara Mebusu 

Mustafa 

REİS — Tensip buyurursamz 
müzakere açalım. Yok yalnız ta-
lep veçhile tasviben İktisat Ve-
kâletine havale buyurursanız 
müzakereye lüzum kalmaz, efen-
dim. Şimdi müzakere açtığınız 
takdirde ruznameye alınmasını 
evvelden teklif  edeceğim. Teklif 

5 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, cilt 18, (14.3.1338), s. 97-98. (1959 Baskısı) 
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hakkında müzakere açmayı ten-
sip buyurursanız müzakere aça-
lım. Bir de İktisat Vekâletine ha-
valesini rey-i âlinize vaz'edece-
ğim. Takririn İktisat Vekâletine 
tasviben havalesini kabul eden-
ler lütfen  el kaldırsın. Ekseriyet-
le kabul edilmiştir, efendim. 
(Meclis ziraat yapmasın, demez, 
sesleri) Efendim,  tasviben, diye 
reye koydum, rica ederim, tasvi-
ben, diye reye koydum, rica ede-
rim, tasviben söylemek şartiyle 
reyinize arz etmiştim. Binaena-
leyh, takrir bu şekilde kabul edil-
miştir. 

BESİM ATALAY B. (Kütah-
ya) — Bir avuç tohum atılsa fai-
dedir, efendim.  Nasıl olur bu? 

REİS — Tasviben İktisat Ve-
kâletine havalesi kabul edildi.. 

HACI MUSTAFA Ef.  (Anka-
ra) — Karar verildi, vakıa, ama 
mesele nedir; bakınız ne oluyor? 
Bir kere hiç olmazsa o cihetleri 
izah edeyim. Kabul ettiyseniz, 
şimdi o ne yapacaktır, bilmem ki, 
Müsaade buyurunuz, efendim, 
mesele anlaşılmadı. İzahat /ere-
yim. 

(14 Mart 1338/1922) 
4. — TAKRİRLER 

1 .— Ankara  Mebusu  Mustafa 
Efendinin  mükellefiyyet-i  ziraiyye 
hakkında  takriri,6 

İKTİSAT VEKİLİ SIRRI BEY 
(İzmit) — Efendim,  Mükellefiy-

yet-i Ziraiyye Nizamnamesinin 
tatbiki hususunda görülen bâzı 
yolsuzluklara binaen Ankara Me-
busu Hacı Mustafa  Efendi  Hazret-
leri tarafından  bir takrir verildi 
ve o takrir tasviben İktisat Vekâ-
letine havale olundu. Hoca efen-
dinin takrirlerinde dermiyan et-
tikleri mütalâat tamamiyle benim 
de şahsi kanaatlerime muvafık-
tır. Ancak elde tatbikinde müşki-
lât olan bir Kanun var. Bir Ka-
nun, bir de o Kanunun suver-i 
tatbikiyyesini gösteren bir Ni-
zamname vardır. Bunlar elyevm 
tatbik edilmektedir ve bu Kanun 
ve Nizamnamenin tatbikinde Mü-
dafaa-i  Milliyye Vekâletiyle İkti-
sat Vekâleti müştereken memur 
edilmiştir. Şimdi böyle tatbik 
edilmiş ve netayicinin istihsaline 
âdeta ramak kalmış olan bir Ka-
nunla onu müfessir  olan Nizam-
name ahkâmının Meclisi Âlinin 
bir karariyle nasıl fesih  ve hü-
kümden ıskat edileceğini takdir 
edemediğimden tekrar Meclis-i 
Âlinize izah etemye mecbur kal-
dım. Şüphe yok, Meclis-i Âli tek-
rar vaz'edeceği bir kanunla on-
dan evvelki kavanini fesih  ve ip-
tal edebilir. Fakat bu hususta 
Meclis-i Âlinin bir istikamet tâ-
yin etmesini istirham edeceğim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzu-
rum) — Efendim,  madde ne? Tak-
rir ne? Bilmiyoruz, bunun Hak-
kında ne mütalâa yürütülüyor? 

İKTİSAT VEKİLİ SIRRI BEY 
(Devamla) — Hüseyin Avni Be-

3 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, cilt 18, (14.3.1338), s. 199-204. (1959 Baskısı) 
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yefendiye  cevap vereyim. Birer, 
birer arz edeceğim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzu-
rum) — Takrir okunsun efen-
dim, bilmiyoruz bahis nedir? 

İKTİSAT VEKİLİ SIRRI BEY 
(Devamla) — Efendim,  takriri 
bendeniz okuyayım. 

B.M.Meclisi Riyaset-i Celilesmö 
Bugünkü evrak-ı havadis'te 

neşrolunan mecburi ziraat tebli-
ğine cümleniz muttali oldunuz. 
Bu hususun hiçbir faide-i  ameli-
yesi yoktur. Zira arazisi ve ve-
sait-i istihsaliyyesi olanlar zer'iy-
yat yapmaya mecburdur. Tembih 
ve tebliğe hacet yoktur. Hazırlan-
mış tarlası ve vesaiti olmıyanlar 
için şu zamanda tedarik, imkânı 
yoktur. Bütün rençberler kadın-
larına varıncaya kadar zer'iyyat-
la meşguldür. Nadas olmuş bir 
tarlasını boş bırakamaz. İhzar 
olunmadık tarlaya tohum atmak 
bu havalide faydasız  ve ;ıeder 
olur. Şimdi ihzar edip zer ötme-
ye ne vaktin müsaadesi ve ne de 
hayvan bulmak imkânı vardır. 
Netice bu tazyik sebebiyle köy-
lünün nefsi  için ektiği tohum ve 
tarlayı bir parça menfaat  muka-
bilinde muvazaaten tüccarlarla 
müşterek göstermektir. Binaena-
leyh mecburi zer'iyyat yaptıra-
cağız diyerek ahaliyi tazyik ve 
fena  yollar şevke sebeb olmak-
tan başka bir faydası  olmıyan 
bu teşebbüsten vazgeçerek ka-
bil-i tatbik olacak çarelere te-
vessül olunmasını istirham ile 

takririmin İktisat Vekâletine ha-
valesini teklif  eylerim. 

6 Mart 1338 
Ankara Mebusu 

Mustafa 

Bendeniz de meseleyi izah et-
tim. Bu bir Kanunla ve o Kanu-
nu müfessir  olan bir Nizamna-
me ile elyevm tatbik edilmekte-
dir. Şimdi böyle tasvib-i âlinize 
iktiran eden bir takririn mefhu-
mu ile o Kanunu ve onun müfes-
siri olan Nizamnameyi ne suret-
le ıskat edeceğiz? Alelhusus artık 
zaman nihayete gelmiştir. Birçok 
adamlar bunun için çalıştık di-
yecekler ve onlar hiç şüphe et-
mem, bu iddiaları tasdik edecek-
lerdir. Burada, nitekim şimdiye 
kadar da tasdik etmektedirler. 
Benim burada şahsi olarak söy-
liyeceğim zatî mütalâalar, mahal-
lî hükümetlerinin bu husustaki 
tasdik ve tasvibini mütezelzil et-
miyecektir. Onun için Meclis-i 
Âli bu hususta ne karar ittihaz 
buyurursa tabiî biz ona göre 
hatt-ı hareket tâyin ederiz ki, 
ahali de bizim gibi ona tebaiyet 
etmeye mecbur bulunur. 

REİS — Efendim,  bu mes3İe 
ruznamede yok, bir tasvip takri-
ridir. İktisat Vekâletine havale 
edilmiş. Vekil Beyefendi  de, bu 
hususta bir Kanun var, bir de 
Meclisce tasvib edilmiş takrir 
var. Ben bunun hangisine göre 
hareket edeceğim? diyor, bu hu-
susta müzakere açmak zarureti 
hâsıl oluyor. Halbuki bugünkü 
ruzname-i müzakerede, bu yok-
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tur. Tensib ederseniz bunu per-
şembe günkü ruznameye alalım. 

TEVFİK RÜŞDÜ BEY (Mon-
teşe) — Mesele mühimdir; Reis 
Bey şimdi halledilebilir. 

İKTİSAT VEKİLİ SIRRI BEY 
(İzmit) — Yani meselenin tabire 
kabiliyeti yoktur, efendim. 

REİS — Bugün müzakereyi 
kabul ediyor musunuz efendim? 
(Kabul, kabul sesleri) 

HACI MUSTAFA EFENDİ (An-
kara) — Efendim  mecburi bir 
Ziraat Nizamnamesinin onuncu 
maddesinin zeyline ittibaen böyle 
bir şey varmış, bilmiyorum. O Ka-
nunun zeylini bilmiyorum. Yal-
nız hariçte şu tatbik olunan vu-
kuatı gördüğümden dolayı, fay-
dasız, lüzumsuz olduğunu yaki-
nen bildiğimden dolayı ben bu 
takriri takdim ettim. Şimdi şu-
rada çıkmış ziraat memurları, ne 
kadar esnaf  varsa tenbih ediyor; 
20, 30, 40 dönüm, adamına gğre 
ekin ekeceksiniz, diyor. Pekiyi, 
pek güzel ...Bunun zahirine kim-
se itiraz etmez. Nefs-ül-emrine 
gelince; Harb-i Umuminin meb-
deinden bu ana kadar böyle mec-
buri ziraat yapıldıysa da 200 dö-
nümlük ekin ekenler askerlikten 
müstesna oldular. Onlarınki de 
sahtekârlık oldu. Bunu yakinen 
bildiğim için böyle arz ediyorum. 
Hattâ bir zaman, bir kimse bu-
rada iki yüz dönüm yer ekecek 
ona da iki tane gayrimüsellâh as-
ker verilecek dediler. Vardım, 
onlara dedim; amanın bunu yap-

mayın, neticesi bunun çıkmaz. 
Çünkü köyüne gönderirseniz 
kendi elli dönüm, kırk dönüm yer 
ekecektir. Biraz da askere giden-
lerinkini eker. İki yüz dönüm 
ekin heder olur dedim. Sonra ne 
oldu? Orasını bilmiyorum. Şimdi 
burada hepiniz çiftçilikten  anlar-
sınız. Daıniz köylü olmaklığım 
itibariyle daha iyi bilirim. Şimdi 
bugün hakikaten ihzar olunmuş 
yer var mı? yok mu? Bence yok. 
Hayvan bulup da boş, hâli yere 
ihzar olunmadık bir yere herke-
sin yiyeceği ekini ekmek hakika-
ten hederdir, lüzumsuzdur, faıde-
sizdir ve ahaliyi böyle şeyler Hü-
kümetten soğutmaktan, tehdit-
ten başka bir netice vermez. 
Sonra ne yaptılar efendiler?  Her-
kes bir köylü buldu. Şimdi köy-
lüler tamamiyle şehirlilerle artak 
oldular. Esnaflara;  "aman jfen-
di siz ekin ekecekmişsiniz, sizin-
le ortak olalım. Beş on lira getir. 
Onbeş yarım buğday" ver... Yani 
bir suiistimal... Halbuki hiçbir 
şey olacak değil. Yani bu kanu-
na tevfik  ve tatbik olunacak olur-
sa köylü ne ektiyse yine o ola-
cak, yine odur. Bunda ne faide 
var ziraat memurları için? Ziraat 
memurları beşer lira harcırah 
alacaklar; köyde ekilen yerlere 
bakacaklar; köylüler de diyecek 
ki, evet; bunu ben zer'ettim. Ya-
lan değil... Hakikaten ortaklık 
yaptı. Fakat nefs-ül-emirde  or-
taklık değildir. Köylü ortak olsa 
da ekilecektir, olmasa da ekile-
cektir. Böyle beş bin kişi ekecek 
olursa efendi;  memurlar beş bin 
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lira harcırah alacak. Buna biz, 
müzaheretten başka hiçbir şey 
yapmayacağız, siz ona göre fet-
vanızı verin. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — 
Reis Bey usul-i müzakere hak-
kında iki şey arz edeyim Mecbu-
riyyet-i Ziraiyye Kanunu namına 
tedvin edilen bir kanun varmış 
gibi bu mesele üzerinde bütün 
arkadaşlar söz istiyorlar (Gürül-
tüler). Müsaade buyurun beyim, 
kanun yoktur, kanun, Kanun-ı 
Muvakkattir. Kanun şuna derler, 
ki, Meclis münakid olduğu za-
man bir lâyiha Meclis-i Âliye ge-
lir. Tasdikine iktiran eder, kanun 
olur. Meclisin münakid olmadığı 
bir anda mükerreren Vükelâdan 
birkaç adamın imzasiyle, Sultan 
Reşad'm imzasiyle kanunlar çı-
karılmıştır. İşte o Mükellefiyyet-i 
Ziraiyye Kanunu da bu kabilden-
dir. Bundan dolayı ona ben Ka-
nun demiyorum. Çünkü Meclis-i 
Âli tasdik etmemiştir. Ne İstan-
bul Meclis-i Âlisi müzakere etmiş, 
ne de biz kabul ediyoruz, böyle 
bir Kanun yoktur. Evvel emirde 
Kanunun kabul veya adem-i ka-
bulü hakkında müzakereye baş-
lanmasını kabul buyurunuz. Bir 
kere bu Kanunun kanuniyetini 
tasdik edip ondan sonra müzake-
resine geçelim. 

TEVFİK RÜŞDÜ BEY (Men-
teşe) — Arkadaşlar, bundan bir-
kaç gün evvel bu mesele ile İkti-
sat Encümeni iştigal etti, yine 
Vekil Beyin teşebbüsü üzerine... 
Vaziyet-i hakikiyye şudur; 16 

Marttan mukaddem çıkmış bir 
Mükellefiyyet-i  Ziraiyye Kanunu 
var. Bir de onun gibi yine İstan-
bul'da Heyet-i Vekile tarafından 
yapılmış bir Nizamnamesi var. 
Sonra mer'i-yül-icra olan bura 
İcra Vekilleri tarafından  yapılan 
Nizamname Mükellefiyyet-i  Zi-
raiyye Kanununu tefsir  eden bir 
Nizamname değil, ahkâm-ı ce-
dideyi ihtiva eder bir şeydir. Ya-
ni Mükellefiyyet-i  Ziraiyye Kanu-
nu yalnız ziraati tezyit için aske-
re çağırılmıyanlara teklif  fedilen 
bir mükellefiyet  olduğu halde, 
mevzuubahs olan Nizamname ye-
ni bir teklifle  muafiyet-i  askeriy-
ye gibi bir teklif  kabul edilmiş-
tir. Arkadaşlar hepiniz biliyorsu-
nuz ki, bir kanunun tefsiri  ha-
ricine, talimatı haricine çıkan ye-
ni ve esasatı ihtiva eden bir Ni-
zamname memlekette tatbik olu-
nabilmek için, ancak ve ancak 
Büyük Millet Meclisinden geçme-
lidir. Binaenaleyh bu Nizamna-
me turuk-u matlube-ı teşriîyesin-
den geçmemiş ve ciddî tetkik o-
lunacak olursa hayli noksan bu-
lunmuştur. Birinci mesele budur. 

İkincisi de cidden mükellefiy-
yet-i ziraiyyeye ihtiyaç vardır. 
Memleketin istiklâli için harbe 
gönderdiğimiz kolları, makina 
kuvvetiyle telâfi  etmeye ihtiya-
cımız var. Hiç şüphe yok ki, Zi-
raat Bankasının matlubu veçhile 
fennî  bir usulle işliyerek müşte-
rek ziraati temin etmek suretiy-
le, mahsulât-ı ziraiyyeyi tezyid 
etmeye ihtiyaç var. Fakat bütün 
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bu ihtiyaca cevap veren bir Ni-
zamname karşısında bulunmuyo-
ruz. Muafiyet-i  askeriyye nokta-i 
nazarından dahi haylice muhtac-ı 
tevil ve tenvir olan müphemiyet-
lerle, muğlâkıyetlerle dolu bir 
eser karşısında bulunuyoruz. Ev-
vel emirde bu Nizamnamenin ih-
tiva ettiği ahkâmın Meclis-i Âli-
ce mer'i ve matlub olup olmadı-
ğının müzakeresi, badehû işin 
tetkik ve tasdiki lâzımdır. 

İKTİSAT VEKİLİ SIRRI BEY 
(İzmit) — Bu Nizamname, buyu-
rulduğu gibi, muafiyet  temin et-
miyor, müeccelfyet  temin ediyor. 
Meselenin, benim şahsi kanaati-
me muvafık  olmadığını mukad-
dime olarak söylemiştim. Daha 
evvel tanzim edilmiş ve bir Ka-
nuna müstenid olarak meyda-
na getirilmiş olan bir Nizamna-
meyi tatbik etmek benim için bir 
vecibe ve bir fırsattır.  Hoca Efen  -
di Hazreti (Hazır arazi olmadık-
ça nasıl bunlar taahhüd ettikle-
ri miktar araziyi sürebilirler?) 
dediler. Çok doğrudur. Fakat bu 
cihet nazar-ı dikkate alınarak bir 
fıkra-i  mahsusa olmak üzere kon-
muştur ki, o da; "Kâfi  miktar ara-
zisi olmıyanlara ve bu talepte bu-
lunanlara asker ailelerinden olup 
da nadas yapmış, fakat  tohumlu-
ğu olmadığından ziraate mukte-
dir olamamış varsa onların ara-
zisini ektirelim." dedik ve yine 
dedik ki; bu cihet Hükümet-i ma-
halliye' tarafından  gösterilsin. Şu 
kuyûda nazaran bendenizin ak-
lıma bir cihet geliyor, mahalli 

hükümetler şayet bu Nizamna-
me mucibince müceddeden ken-
di taraflarından  arazi imar edi-
lerek zeriyatta bulunmıyanlar 
varsa, tahkikat yaparlar. Asker-
likten kaçmak için hile ve hud'a 
istimal edenler hakkında yapıl-
ması muktazi bulunan muame-
le yapılır. Yoksa şimdiye kadar 
bunu yaptık iddiası yükselirken 
zannetmem ki, Meclis-i Âli âza-
yı muhteremesi ferden  ferda  ve 
o fertlerden  husule gelecek olan 
Heyet-i Umumiye-i Muhtereme 
bundan müteessir olarak ucale-
ten bir karar ittihaz etsin. Çün-
kü sonra bu kararı temadi ettirip 
ettirmemek karşısında muztar 
kalacaktır. Onun için meseleyi 
bidayeten, âmikan düşünerek 
lâyetegayyer bir surette bir ka-
rar ittihaz edilmesi lâzımdır. 
Yoksa o Kanunun, yani tanzim 
edilen Nizamnamenin bâzı kuyu-
du ihtiva etmiş olmamasından 
dolayı mevki-i tatbikte bulunan 
hükümleri biz bir kararla iptal 
edersek, zannederim ki, muvafık 
yapmış olmayız. İllâ ki, bir mad-
de-i kanuniye ile mevcut nizam 
ve kavanini hükümden ıskat fct-
miş olalım. 

SALÂHADDİN BEY (Mersin) 
— Bir sual sormak istiyorum. 

Efendim,  Kan Vergisi, Meclis-i 
Âlinin takdir ettiği ve edeceği 
vergidir. Ortada mevcut bir ka-
nunla hizmet-i askeriyeyi umu-
mi surette tecil perdesi altında; 
şunun bunun menafii  nazarı dik-
kate alınarak, âhar suretle tat-
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biki hususunda Heyet-i Vekileyi 
haiz-i salâhiyet görmüyorum. 
Şimdi böyle bir karar, böyle' bir 
zamanda, meselâ şunun, bunun, 
zürraın ve memleketin menfaati-
ne taallûk eder diye bir karar ve-
rildiği zamanda, bu kararın Mec-
lis-i Âliden geçmesi ve binaena-
leyh Kan Vergisine taallûk eden 
meselenin; ziraat meselesinin le-
hine hallolunup olunmamasının 
muvafık  olup olmadığı noktasın-
da Heyet-i Vekile nasıl düşünü-
yor? 

İKTİSAT VEKİLİ SIRRI BEY 
(İzmit) — Pek musiptir, mütalâa-
nız. Ancak Kan Vergisi vermek 
için hududa koşacak zevatı bes-
lemek için de onun arka tarafın-
da mahsulât yetiştirmek zarure-
ti vardır. Böyle mükellefiyet  ha-
ricinde bulunan kesanm kâfi 
miktarda olmadığını Hükümet 
anlayınca; böyle kuvve-i umumi-
yeye halel getirmiyecek kısım-
ların zer'iyyatta istihdamiyie; yi-
ne gayeye göre hizmet etmiş ol-
mak itibariyle, fazla  miktarda 
mahsulât meydana getirmeyi dü-
şünmüştür ki, bendenizce bu da-
ha musiptir. 

SALÂHADDİN BEY (Mersin) 
— Bendeniz de esas itibariyle arz 
ediyorum. Tatbikat itibariyle bu 
kadar mühim ve memleketin ha-
yat-ı ziraiyyesi ve aynı zamanda 
hayat-ı askeriyyesiyle bu kadar 
sıkı alâkadar bir meselenin ve 
günden güne kesb-i tevessiie 
müstaid olan bir şeklin, Meclis-i 
Âlinin ıttılamdan geçmesi lâzi-

meden midir, değil midir? Lâzi-
meden değilse, musiptir. Fakat 
lâzimedense neden zühul edilmiş-
tir? Bendenizin anlamadığım 
nokta burasıdır. Yoksa amele ta-
burlariyle bu, pekâlâ yapılabilir. 
Bu memlekette birçok amele ta-
burları vardır. Bunlar beyhude 
yaşıyorlar. Beyhude besleniyor-
lar. 

İKTİSAT VEKİLİ SIRRI BEY 
(İzmit) — Çok doğrudur. Eğer 
bu mesele daha evvel Meclis-i 
Âlinin nazarı tasvibine arz edil-
miş olsaydı o zaman şüphe yok 
daha iyi ve daha muvafık  olurdu. 

HACI TEVFİK EFENDİ (Kân-
gırı) •— Efendim  meseleyi bir gi-
bi müzakere ediyoruz. Halbuki 
mesele, ikidir. Birisi mükellefiy-
yet-i ziraiyye, diğeri dahi istinaiy-
yet-i ziraiyye (askeriyye). Mükel-
lefiyyet-i  ziraiyye asker olmıyan 
kimselere aittir. İkinci kısım da; 
asker olup da, yani iki yüz dö-
nümden ziyade zer'iyyatta bulu-
nan çiftlik  sahiplerinin teciline 
aittir. Bu ikinci kısım, muvakkat 
kanunları nakzedecek bir kanun 
yapılmadıkça mamul-ün-bihtir. 
Yani o Kanun şimdi tatbik edili-
yor ve herkesin, yani çiftlik  sa-
hiplerinin teciline bâis oluyor. 
İkincisi, mükellefiyyet-i  ziraiyye-i 
ticariyye veyahut ağniya; bu ka-
bil-i tatbik olmıyan kanun; ka-
bil-i tatbik olmamakla beraber, 
bugün tatbik olunuyor gibi gö-
rünüyor; yalnız tüccarların kese-
sinden beş on kuruş çıkıyor, köy-
lünün kesesine giriyor. Ha.. Eğer 
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bu lâyıkiyle idare- olunabilseydi, 
yani mükellefiyyet-i  ziraiyye-i ti-
cariyye lâyıkiyle idare olunabil-
seydi, evet, bir tüccar kırk dö-
nüm ekecek, bu kırk dönümü kaç 
kuruşla ekebilir?... (300) lirayla 
ekilir. (Ekilmez sesleri) Ekilir, 
efendim.  Ben rençberim. Bunun 
yüz elli lirası öküzsüz kalan şü-
heda ailesine verilseydi, nakden 
alınıp, nakden verilseydi iyi bir 
fayda  temin ederdi. Yine bu pa-
ra köylü ağniyasmın kesesine gi-
riyor. Umuma bir faydası  olmu-
yor. Maamafih  şimdiye kadar bu 
hal bir emrivakidir. Memleketin 
üçte ikisi de bunu yapmıştır. 
(Hayır, yapan yok sesleri) Bizim 
memleketler yapmıştır ve bir 
hakk-ı müktesep de kazanmıştır. 
Onları da bir kere düşünün... 

HASAN BASRİ BEY (Karesi) 
— Efendim  Hacı Mustafa  Efen-
di hocamız geçenlerde mevzuu-
bahsettiği meseleye ait mütalâa-
tını bu sefer  de tekrar etti ve bâ-
zı zevat da Mükellefiyet-i  Ziraiy-
ye Kararnamesinin bir kararna-
me mahiyetinde olması dolayı-
siyle, tatbik sahasından hariç 
kalacağını iddia eyledi. 

Halbuki, efendiler,  eğer mev-
cut kararnameleri saymak ica-
bederse, Mükellefiyet-i  Ziraiyye 
Kararnamesi, bu kararnamelerin 
yanında hiç ehemmiyetsiz kalır. 
Bugün tatbik ettiğimiz birçok 
mühim kararnameler vardır ki; 
henüz kesb-i kanuniyyet etmedi-
ği halde tatbik olunmaktadır; 
İdare-i Vilâyat Kararnamesi, 

Tedrisat-ı İbtidaiyye Kararname-
si ve hattâ Kanun-ı Ceza dediği-
miz Kararname ve emsali hep bu 
kabildendir. 

Maamafih  Büyük Millet Mecli-
sinin bidayet-i teşekkülünde, bü-
tün bu kararnamelerin ve bütün 
mevcut nizamatm tatbikine ka-
rar vermiş olması itibariyle, bit-
tabi Heyet-i Vekile de bunları 
tatbik mecburiyetindedir. Tatbik 
etmezlerse; evvelki kararımıza 
muhalif  hareketlerinden dolayı 
mesul olmaları icabeder. 

Şimdi meselenin esasına gele-
lim; 

Efendiler,  bir şeyden maksat 
ne ise hüküm ona göredir. Mükel-
lefiyyet-i  ziraiyye usulünün tatbi-
kine memlekette ihtiyaç ve lü-
zum var mıdır, yok mudur? Her 
halde esas nokta-i nazarından 
bunun tatbiki en lâzım, en müb-
rem bir ihtiyaç ve zarurettir. Bir 
ihtiyaç ki; kanunla da teyid edil-
miştir, bir kere meselenin esası 
anlaşıldıktan sonra, bunun tatbi-
katına ait olan hatalar meselesi-
ni düşünmek ve hakikaten hata 
varsa bunların ıslahı cihetine git-
mek lâzımdır. Bu hatalar esasa 
değil, şekle taallûk eder. Bugün 
Mükellefiyyet-i  Ziraiyye Kararna-
mesini çoktan beri tatbika baş-
lıyan Hükümet, eğer bir karar ile 
bu tatbik işinden feragat  edecek 
olursa zannederim ki; istediği-
miz adalet mefhumuna  muhalif 
bir harekette bulunmuş oluruz. 
Çünkü; şimdiye kadar bu mükel-
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lefiyet  birçok yerlere de kısmen 
tatbik edilmiştir. 

Sonra efendiler  eğer bu me-
selede yalnız Ankara'da yapıldı-
ğı iddia olunan hatalar mevzau-
bahsolarak işin tashihi cihetine 
gidilirse; bir Ankara için zanne-
derim ki, her tarafı  bundan mah-
rum etmek doğru değildir. Efen-
diler, tahkikatıma nazaran Harb-i 
Umumi zamanlarında, bizim ta-
raflarda  tatbik edilen mükellefiy-
yet-i ziraiyye usulü pek faideli 
netayiç tevlid etmiştir. Olabilir 
ki, Ankara muhiti haricinde bu 
usulü tatbik etmekle memleket-
lerine menfaat  gösteren birtakım 
yerler vardır. Hoca Efendi  Haz-
retleri tüccarın, ziraat etmediği 
halde, köylü ziraatine ait hisseyi 
almak için birtakım dalavereler 
çevirdiklerini söylüyorlar, ihti-
mal öyledir ve ihtimal ki, öyle 
değildir. Fakat efendiler,  de atin 
arz ettiğim gibi, bu bir hata-yı 
şeklîdir, bir hata-yı fer'idir  ve ıs-
lahı mümkündür, ıslahına gitmek 
lâzımdır. Eğer birinin ıslahı 
mümkün olamayacaksa yine ben 
derim ki; mükellefiyet-i  ziraiyye 
usulünü kaldırmıyalım, ref'etmi-
yelim. Çünkü, memlekete zarar 
açmış oluruz. 

Bugün, efendiler,  vaziyet-i ik-
tisadiyyemizin ne halde olduğu-
nu izaha hacet görmem, hepinizce 
malûmdur. Hali ve halden ziyade 
âti-i karibi nazar-ı itibara almak 
lâzımdır. Bilhassa bu meselede; 
Heyet-i Vekilenin ve Büyük Mil-
let Meclisinin makarrı olan An-

kara'nın önayak olarak fazla  ze-
riyyat yapması lâzımdır. Bu hu-
susta, en önde mebusları görün-
mek suretiyle; bu mükellefiyetin 
tatbikine çalışmak şayan-ı temen-
ni ve arzudur. Farz edelim ki bir 
şekle ait hatanın tashihi müm-
kün olamıyor. Farz edelim ki, 
tüccar köylüye para veriyor. Fa-
kat verilen bu para dahi, emin 
olun ki; bir talep mahiyetinde 
olmak itibariyle, memlekette hâ-
sılat-ı ziraiyenin tekessürüne ha-
dimdir. Köylüye verilen para; 
talebin vukuunu gösterir ve o pa-
rayı alan köylü; birçok zevat na-
mına da, bu sene fazla  mahsulât 
göstermek lâzım geldiği için, da-
ha fazla  bir iştiyakla ve daha 
fazla  zer'iyyata çalışır... Ve şu-
rasını da unutmayın ki hayva-
nattan mahrum olan köylüler, 
hiç olmazsa tüccarın bu suretle 
vereceği parayla hayvan tedarik 
eder. 

HACI ATIF EFENDİ (Ankara) 
— Tüccara değil yahu, bütün es-
nafa  teşmil edilmiştir. 

HASAN BASRİ BEY (Devam-
la) — Binaenaleyh, bendenizin 
gerek usul nokta-i nazarından 
gerek hakikat nokta-i nazarın-
dan, Mükellefiyyet-i  Ziraiyye Ka-
rarnamesinin alelâcele ref'ine 
taraftar  değilim. Bu meseleyi 
uzun uzadıya ve iyice düşünerek 
halledelim. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Bu 
mesele İktisat Encümeninde der-
dest-i müzakeredir. 
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REİS — Müsade buyurun, mü-
zakerenin kifayeti  hakkında bir 
takrir vardır... 

Riyaset-i Celileye 
Müzakere kâfidir..  Mevzu-u 

müzakere olan meselenin İktisat 
Encümenine tevdiiyle alınacak 
mazbata üzerine müzakere icra-
sını ve ruznameye geçilmesini 
teklif  öderim. 

Ergani 
Sırrı 

(Muvafık,  sesleri) 

SALÂHADDİN BEY (Mersin) 
— Bu meseleyle Müdafa-i  Mil-
liyye Encümeni de alâkadardır, 
oraya da gitmesi lâzımdır. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Er-
tuğrul) — Bu mesele İktisat En-
cümeninden geçmemiştir. Bu 
teklifat  icra edilecek mi? 

ÂTIF BEY (Kayseri) — Evve-
lâ müzakerenin kifayetini  reye 
koyun. 

REİS — Efendim,  meselenin 
bugün bu suretle hallolunacağı-
nı zannetmiyorum. Onun için 
evvelâ kifayeti  reye koyuyorum. 
Müzakerenin kifayetini... 

TUN ALI HİLMİ BEY (Bolu) — 
Bu meselenin müzakeresini Mü-
dafaa-i  Milliyye ve İktisat Encü-
menleri müştereken yapsın. 

REİS •— Müsaade buyur. Mü-
zakerenin kifayetini  kabul eden-
ler ellerini kaldırsınlar. Müzake-
re kâfi  görülmüştür. Bu takririn 
İktisat Encümenine havalesiyle... 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) 
— Canım Reis Bey, tekmil İstan-
bul kararnamelerini bu Meclis 
kabul edecek mi efendim?  Yan-
lış bir vâdide gidiyoruz. Ne yapı-
yoruz, rica ederim efendim?  Ne-
nin müzakeresi kâfi?.  Nereye gi-
diyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Ne 
yaptığınızı bilmiyorsunuz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yoz-
gad) — Usul-i müzakere hakkın-
da.. 

REİS — Efendim  müzakere 
yoktur ki ortada.. Efendim  bu me-
sele iki kısımdır; bir esnafın  mü-
kellefiyet-i  ziraiyyesi var ki; aksi 
halde cezayı müstelzim. Bir de 
istisnaiyet var ki; Tevfik  Efendi 
bu noktaya temas etti. Bu mese-
lenin burada halli mümkün de-
ğildir. Bir takrirle -ki arz ettim-
İktisat Encümenine havalesi tek-
lif  ediliyor. Encümen bu mesele 
hakkında mevzuubahsolacak de-
recede bir mazbata getirsin. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Er-
tuğrul) — Efendim;  bu mazbata 
Encümenden gelinceye kadar bu 
Nizamname tatbik edilecek mi-
dir? Ahali, reııçber mahvoluyor, 
esnaf  imha ediliyor, buna karşı 
neden sükût ediliyor? 

• REİS — Efendim;  müsaade bu-
yurun. Takriri reye koyuyorum. 
Bu meselenin İktisat Encümenine 
havalesini kabul, edenler ellerini 
kaldırsınlar. Ekseriyetle kabul 
edildi. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — 
Müstaceliyetle gelsin. 
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HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzu-
rum) — Mükellefiyetin  icrasının 
tehirini teklif  ederim. 

*** 

(28 Mart 1338/1922) 
2 — Ankara  Mebusu  Mustafa 

Efendinin,  Mükellefiyyet-i  Ziraiy-
ye hakkında  takriri  ve  İktisat  En-
cümeni  mazbatası.'1 

TEVFİK RÜŞDÜ BEY (Mente-
şe) — Arkadaşlar hapinizin ha-
tırmızdadır ki, Mükellefiyet-i  Zi-
raiyye Kanunu münasebetiyle 
Ankara Mebusu Hacı Mustafa 
Efendi  tarafından  verilen takrir 
burada mevzu bahs olmuştu ve 
Heyeti Umumiyyeden İktisat En-
cümenine havale edildi. Fakat 
birçok âcil hususat mevcud ol-
mak dolayısiyle bugüne kadar 
geç kaldı. Bu, on beş dakikalık 
bir iştir. Bu Kanunun geç kalma-
sı yüzünden birçok haksızlıklar 
ve teşevvüşler vukubulmaktadır. 
Müsaade edersiniz, on beş daki-
kadan fazla  müzakeresi imtidad 
etmeyecektir. Rey'e konulmasını 
teklif  ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yoz-
gad) — Salı günlerini Meclis-i 
Âli Nevahi Kanunununa tahsis 
etmiştir. Hiçbir Kanuna tercih 
edilemez. 

RAGIP BEY (Kütahya) — 
Efendim  halka her şeyi vadedip 
de hiçbir şey intaç etmemek bu 
Meclisin de şiarı olacaktır. (Doğ-
ru, sadaları) 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Reis 

Bey bu doğru değildir. Zaten 
ufak  bir şeydir. 

REİS — Tevfik  Rüşdü Bey'in 
teklif  ettikleri şey henüz ruzna-
mede değildir. Şimdiki teklif  ruz-
nameye ithali teklifinden  ibaret-
tir. Ruznameye alırsanız diğer 
mesaile takdimi ikinci mesele 
olur. 

HALİL İBRAHİM BEY (Antal-
ya) — Bu kanun değildir. Bu, Ha-
cı Mustafa  Efendinin  vermiş ol-^ 
duğu takrir üzerine İktisat Encü-
menin bir mütalâası alınacaktı. 
Kanun müzakeresi değildir ve 
çok yerlerde ziraat dolayısiyle şi-
kâyet vâki olmuştur. Bu ise ne 
kanundur, ne de lâyihadır, İkti-
sat Encümeninin bir mütalâası-
dır. 

REİS — Teklif  edHen İktisat 
Encümeni mazbatasının ruzna-
meye ithalini kabul edenler lüt-
fen  ellerini kaldırsınlar. Ruzna-
meye ithal edildi. Fakat Salı gün-
leri Nahiye Kanununun müzake-
resine tahsis edilmiştir. (Gürül-
tüler) Şimdi kabul edilen bu me-
selenin yalnız ruznameye ithali-
dir. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Kon-
ya) Bu bapta verilen bir takrir 
İktisat Vekâletine tasviben git-
miştir, bir de Kanun mevcuttur. 
Kanun ahkâmiyle ahali tecziye 
ediliyor. Mahkemelere sevk edili-
yor ve cezayı nakdî almıyor. Bu 
takrirde ise ceza serd edilmiyor. 
Bu takriri İktisat Vekilinin müta-

1 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, cilt 18, (28.3.1338), s. 391-397. (1959 Baskısı) 
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- lâası üzerine müstacelen İktisat 
Encümenine gönderdiniz ve En-
cümen de mütalâasını bir mazba-
ta ile bildirdi. Bugün mahkeme 
mütearız kavanin karşısında bu-
lunuyor. Filhakika bugün Ne vahi 
Kanununa tahsisi tensib edilmiş-
tir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yoz-
gad) — Kararı bozmıyalım. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (De-
vamla) — Karar değildir, tensip-
tir. Bu da müstacel bir iştir ve 
halkın ihtiyacı vardır. On daki-
kalık bir müzakeredir, müzakere-
sini yapıverelim. 

CEMİL BEY (Kütahya) — Reis 
Bey, bendeniz söz istiyorum. 

REİS — Buyurun vehbi Bey. 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ BEY 
(Karesi) — Efendim  müsaade bu-
yurursanız buradan arz edeyim. 
Bir kere vekil-i aidi yok. İkincisi 
matbu değil, ne üzerine müzake-
re edeceğiz? Gayet mühim bir 
meseledir. Kanunla burada tea-
ruz edecek. Bunu tetkik etmek 
icab eder. (On dakikalık bir me-
sele, sesleri). 

REİS — Ruznameye ithalini 
şimdi kabul buyurduğunuz İkti-
sat Encümeninin mazbatasını 
ruznamenizde otuz beş mesele 
olduğuna göre otuz altıncı sıra-
ya koymak icabediyor. Arkadaş-
ların bazısı diğer mesaile takdi-
men ve tercihan şimdi müzakere-
sini istiyorlar. (Hayır sesleri, gü-
rültüler) Şimdi müzakeresini is-

tiyorlar. (Hayır sesleri, gürültü-
ler) Şimdi müzakeresini tensib 
edenler lütfen  el kaldırsın. Ekse-
riyetle kabul edildi. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) 
— Bu babta Meclis müstaceliyet 
kararı verdi. Mahpuslar var, rica 
ederim. Mahkeme-i Temyiz-i As-
kerî hakkındaki bizim takririmiz 
okunmadı. Buna müstaceliyet ka-
rarı verilmişti. Lütfen  bir an ev-
vel bunun müzakeresi lâzımdır. 
Bunların mağduriyeti temadi edi-
yor ve Hazine mutazarrır oluyor. 
Rica ederim, buna bir karar ve-
rilsin. 

REİS — Efendim.  İktisat En-
cümeni mazbatası okunacak. 

Riyaset-i Celileye 
Ankara Mebusu Hacı Musta-

fa  Efendinin  Heyet-i Umumiye-
den muhavvel işbu takriri üzeri-
ne gerek takrir muhteviyatı ve 
gerek hal-i hazırda tatbik edil-
mekte olan Nizamnamenin me-
vaddma ait nokta-i nazarı anla-
şılmak üzere İktisat Vekilinin hu-
zuriyle tetkik ve mütalâa olun-
du. Bervech-i âti hususatm Heye-
ti Celilerine arzı karargir oldu. 

MADDE 1 — Takrir muhtevi-
yatı ve ruhunun kabuliyle Mü-
kellefiyet-i  Ziraiyye Nizamname-
sindeki bu hususa mütaallik mad-
denin ilgası. 

MADDE 2 — Heyet-i Vekile 
tarafından  tanzim edilmiş olan 
işbu Mükellefiyet-i  Ziraiyye Ni-
zamnamesinin tekrar tetkikiyle 
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Mükellefiyet-i  Ziraiyye Kanunu-
nun ahkâmı dairesinin geçilme-
mesi. 

MADDE 3 — Mükellefiyet-i  Zi-
raiyye bahsinde ahkâmı cedide 
vaz'ma ihtiyaç derkâr bulunma-
sına binaen bu hususa mütaallik 
projenin tanzimiyle alelûsul Mec-
lise teklifi. 

İktisat Encümeni Reisi 
Menteşe 

Dr. Tevfik  Rüşdü 

Mazbata Muharriri 
Antalya 

Halil İbrahim 

Kâtip 
Çorum 
Sıddık 

Âza 
Konya 

Hacı Bekir 

Âza 
Karahisar Sahib 

Nebil 

B.M.M. Riyaseti Celilesine 
Bugünkü evrak-ı havadiste 

neşrolunan mecburi ziraat tebli-
ğine cümleniz muttali oldunuz. 
Bu hususun hiçbir faide-i  ame-
liyyesi yoktur. Zira arazi ve ve-
sait-i istihsaliyyesi olanlar zer'iy-
yat yapmaya mecburdurlar. Ten-
bih ve tebliğe hacet yoktur. Ha-
zırlanmış tarlası ve vesaiti olma-
yanlar için şu zamanda tedarik 
imkânı yoktur. Bütün rençberler 
kadınlarına varıncaya kadar zer'-
iyatla meşguldür. Nadas olmuş 
bir tarlasını boş bırakamaz. İh-

zar olunmadık tarlaya tohum at-
mak bu havalide faydasız  ve be-
der olur. Şimdi ihzar edip zer'et-
meye ne vaktin müsaadesi ve ne 
de hayvan bulmak imkânı var-
dır. Netice bu tazyik sebebiyle 
köylünün nefsi  için ektiği tohum 
ve tarlayı bir parça menfaat  mu-
kabilinde muvazaaten tüccarlar-
la müşterek göstermektir. Binae-
naleyh, mecburi zeriyat yaptıra-
cağız diyerek ahali tazyik ve fe-
na yollara şevke sebep olmaktan 
başka bir faydası  olmıyan bu te-
şebbüsten vazgeçerek kabil-i tat-
bik olacak çarelere tevessül 
olunmasını istirham ile* takriri-
min İktisat Vekâletine havalesini 
teklif  eylerim. 

Ankara 
Mustafa 

HASAN BASRİ BEY (Karesi) 
— Efendim  Nizamnameyi beğen-
meyen İktisat Encümeninin bu 
Nizamnameden daha güzel ve 
daha kabil-i tatbik bir esas tes-
bit ederek bugün karşımıza çık-
ması lâzımdı. İktisat Encümeni-
nin burada tesbit ettiği ve- bir lâ-
yiha-i kanuniye maddelerine hiç 
temas etmiyen maddeleri -zanne-
derim- Heyet-i Umumiyyece iyi 
anlaşılamamıştır. Bu hususta İk-
tisat Encümeni izahat vermeli-
dir; muamele nâtamamdır. En-
cümenin izahat vermesi lâzımdır. 

HALİL İBRAHİM BEY (Antal-
ya) — Efendim,  İktisat Encümeni 
nin bu meseleye vaziyet etmesi 
Hacı Mustafa  Efendinin  bazı 
kimselerin Mecburi Mükellefiyet 
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Kanunu mucibince, yani hiç zi-
raatle iştigal etmiyen kimselerin 
mecburi olarak ziraate icbar 
edilmesi ve kendilerinin ceza-yı 
nakdî ile tecziye edilmesi nokta-
sından halkın vâkî olan müra-
catı üzerine bu bapta verdiği tak-
rire binaendir. İktisat Vekilinin 
de mütalâası alınarak bunun 
muvafık  olmadığı Encümence de 
tahakkuk etti. Maamafih  yalnız 
bununla iktifa  edilmiyerek İkti-
sat Vekâleti tarafından  daha iyi 
bir surette bir proje tanzim edi-
lerek İktisat Encümenine tevdi 
edildi. Mükellefiyet-i  Ziraiyye Ka-
nununun şu maddesinin -şimdilik 
müstaceliyetine binaen- Meclis 
karariyle lâğvı ve bilâhare de da-
ha iyi bir kararla çıkmak üzere 
İktisat Encümenine sevk edilme-
si bugünün meselesi olduğundan 
dolayıdır. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Kara-
hisar-ı Şarkî) — Efendim,  mev-
zuu bahs olan mükellefiyet  esa-
sen bir Nizamnamedir. Meclis-i 
Âli'nin bir karariyle onun men'i 
nasıl olur? Yalnız Encümen o 
maddenin tatbik edilmemesini 
tensib eder ve o yolda muamele 
yapılmak üzere Heyet-i Vekileye 
havalesi icab eder. Yoksa Meclis-i 
Âli, bir veyahut birkaç madde-
lik Nizamnamenin lağvına karar 
veremez. 

TEVFİK RÜŞDÜ BEY (Mente-
şe) — Müsaade buyurur musu-
nuz? Encümen namına izah ede-
yim. Ali Süruri Bey biraderimi-
zin mütalâaları doğrudur ve En-

cümen de böyle yapmıştır. Bili-
yorsunuz ki, elimizde bir Mükel-
lefiyyet-i  Ziraiyye Kanunu, bir de 
onun haricinde Mükellefiyyet-i 
Ziraiyye Kararnamesi vardır. Bir 
kanunu imalden maksat, o ka-
nunun hedef  ettiği, istihdaf  ettiği 
gayeye vusuldür. Yoksa umumi 
mesaili ihtiva etmek değildir. Mü-
kellefiyyet-i  Ziraiyye Nizamna-
mesinden beklenilen şey, ziraatin 
miktarını tezyid etmektir. Halbu-
ki orada esnafa  ve tüccara tah-
mil edilen bir madde var ki, tec-
rübeyle aksi netice verdiği gö-
rülmüştür. Eğer maksud olan şey 
esnafı  da tekâlifle  mükellef  kıl-
maksa esasen Heyet-i Celilenizin 
elinde birçok kanunlar var. O te-
kâlifi  onların temettülerine ait 
tekâlife  zammetmek daha sebil-
dir. Mükellefiyyet-i  Ziraiyye Ka-
nunundan maksud olan gayenin 
kaybolmaması ve suiistimalâta 
yol açılmaması için gayet haklı 
olan Encümen, Hacı Mustafa 
Efendi  arkadaşımızın teklifini  çok 
musip görmüş ve Ali Süruri Be-
yin mütalâası dairesinde Heyet-i 
Celile karariyle- Heyet-i Vekileye 
yazılmasını tasvip etmiştir. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Kara-
hisarı Şarkî) — Tasviben mi, gi-
decek? 

TEVFİK RÜŞDÜ BEY (Mente-
şe) — Evet efendim,  tasviben. 

HASAN BASRİ BEY (Karesi) 
— Efendim,  şimdiye kadar tatbik 
edilen bir esas var ki, bu esası 
yıkmak için Meclisimizin her 
halde madde-i kanuniyye tedvini 
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suretiyle Hükümete tebligatta bu-
lunması şarttır. Böyle kanun ma-
hiyetinde kanunî olmıyan bir ka-
rarla şimdiye kadar tatbik olu-
nan bir maddeyi ceffelkalem  yık-
mak zannederim ki, hata olur. 
Elde bulunan kanun veya nizam-
name kabil-i tatbik değilse aunu 
kabil-i tatbik bir hale getirmek 
için yine bir madde tesbiti ve 
Meclisten bir madde çıkması lâ-
zımdır. Yoksa karar-ı idari tar-
zında böyle şimdiye kadar oldu-
ğu gibi mevaldd-ı kanuniyyeyi 
iptal edersek doğru bir iş yap-
mış olmayız. Sonra, efendiler,  de-
min arz ettiğim veçhile İktisat 
Encümeni bize bir madde-i ka-
nuııiyyenin ref'i  temennisiyle de-
ğil; ref'edilmesi  lâzım geldiğine 
kaani olduğu maddenin yerine 
faideli  bir maddeyle karşımıza 
çıkması lâzımgelirdi. Rica ede-
rim, şimdiye kadar takip ettiği-
miz esasları bozmayalım. Boza-
cak olursak tam teşriî bir vazi-
yette bozalım. 

ABDULHAK TEVFİK B. (Der-
sim) — Memleketin menaıiine 
muzır olursa bozulur. 

HASAN BASRİ BEY (Devam-
la) — Bu husustaki kanaa;imi 
geçenlerde arz ettim. Bu bapta 
tekrar izahata lüzum görmüyo-
rum. Bugünkü mâruzâtım şekil 
hakkındadır. İktisat Encmenme 
tekrar havale edelim. Yanlış bir 
şekil takip ediyoruz. Yahut Ali 
Süruri Beyefendinin  buyurduk-
ları gibi, bir madde tanzim edil-
mek üzere Heyeti Vekileye gön-

derelim. Yoksa böyle yapmak ha-
tadır. 

TEVFİK RÜŞDÜ BEY (Mente-
şe) — Efendim  meselede ufak  bir 
anlaşılamamazlık var. Elimizde 
bir Nizamname var. Bu Nizam-
name Heyet-i Vekilece tanzim 
edilmiş. O Nizamnameyi dûrudi-
raz tetkik ettiğimiz vakit o Ni-
zamnamenin istinat ettiği Kanu-
nun ahkâmından az çok inhiraf 
ettiğini görürüz. Binaenaleyh o 
Nizamnamenin mevcud olan ah-
kâm-ı kanuniye dairesinde ted-
vini için tekrar İcra Vekilleri He-
yeti tarafından  tetkik olunmasını 
ve aynı zamanda ahkâm-ı cedide 
vaz'ma ihtiyaç varsa ona göre 
yeni teklifatta  bulunmaları lüzu-
munu ve aynı zamanda da Mü-
kellefiyet-i  Ziraiye Kanununa da 
istinat etmekle beraber tatbiki 
mucib-i muhassenat olmamış 
olan bir maddenin de artık de-
vam-ı tatbikinde lüzum olmadı-
ğından bahsile Nizamnameleri-
nin ona göre yeniden tadili için 
ve Heyet-i Vekileye havale olun-
masını Heyet-i Celilelerinden ta-
leb ediyoruz ki, bizden geçmemiş 
olan Nizamnamenin her hangi 
bir maddesinin tağyir ve tebdili, 
yerine kaim olacak maddenin 
buraca yapılması Heyet-i Celilece 
o Nizamnamenin heyet-i mec-
muası tasdik edilmiş mahiyetine 
dairdir. İşte hem milletin işinin 
sürüncemede kalmaması ve hem 
de usulü teşriîye tetabuk etmiyen 
bir Nizamnamenin Heyet-i Celi-
Jeleri tarafından  emrivaki tarzın-
da kabul edilmemesi için bu ta-
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riki tercih ettik, terviç buyurul-
masmı da rica ediyoruz. 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ BEY 
(Karesi) — Hangi noktalar Ni-
zamnamede var? Mazbatada mı 
tesbit ettiniz? 

TEVFİK RÜŞDÜ BEY (Men-
teşe) — Hayır; Vekil müzakere-
de hazırdı. Onları gördü, Vekil 
kendisi görmüştür, malûmattar-
dır. Mazbata Heyetçe görülecek-
tir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Maz-
bata tesbit edilmiş midir efen-
dim? 

TEVFİK RÜŞDÜ BEY (Men-
teşe) — Üç fıkra  üzerine arzu 
ederseniz teşrih edebilirim. Fa-
kat işlerin sürüncemede kalma-
ması ve daha doğru bir yoldan 
ıslah edilerek bize gelmesi için-
dir ki, bu ciheti muvafık  gördük. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — 
Heyet-i Vekile kendi kendine na-
sıl Nizamname yapıyor? Sonra 
Kanunun fevkinde  nasıl madde 
tesbit ediyor? (Mesele orada ses-
leri) 

TEVFİK RÜŞDÜ BEY (Men-
teşe) — Cevap vereyim. Heyet-i 
Vekilenin yapmış olduğu Nizam-
name esasen mevcut ve mer'i 
olan Mükellefiyyet-i  Ziraiyye Ka-
nuniyle, yine İstanbul'ca 16 Mart'-
tan evvel yapılmış olan ve mev-
cud olan Mükellefiyyet-i  Ziraiyye 
Nizamnamesindeki ahkâmdan is -
tinbat edilmiştir. Ancak bâzı in-

s 
hirafat  var. İşte onları ıslah et-
mek için... 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — 
Meclis'ten tasvip edilmemiş bir 
Nizamnamedir. İstanbul'un yap-
tığı Kararname mahiyetindedir. 
Ancak muhalefet  vardır, dediniz. 
Meclisten tasdik edilmeksizin 
böyle bir Nizamname nasıl tat-
bik olunur? 

TEVFİK RÜŞDÜ BEY (Men-
teşe) — Muhalefet-i  tamme yok-
tur. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — 
Az farklı  dediniz. 

TEVFİK RÜŞDÜ BEY (Men-
teşe) — Teşrih edeyim. Mükelle-
fiyet-i  Ziraiyye Kanununda as-
kerî tecil ahkâmı yoktur. Halbu-
ki Mükellefiyet-i  Ziraiyye Nizam-
namesinde gayrimüslimlerin te-
ciline ait ahkâm vardır. Gerek 
Kanun, gerek Nizamname İstan-
bul Hükümetince yapılmış olmak 
dolayısiyle mer'idir. Ancak bu 
Nizamnamedeki tecil ahkâmın-
da müslimler de karıştırılmıştır. 
İşin içinde ufak  inhiraflar  var. 
Muhalefet-i  tamme yoktur. Hü-
kümet yapamadığı içindir ki, yi-
ne kendisine iade ediyoruz. Ve 
ahkâm-ı cedide vaz'ına lüzum gö-
rülüyorsa Heyet-i Celilelerine 
teklif  etmelerini taleb ediyoruz. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — 
Her halde şayan-ı nazardır. 

TEVFİK RÜŞDÜ BEY (Men-
teşe) — Şüphesiz. 

BEHÇET BEY (Kângırı) — Ni-
zamname midir, efendim? 
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TEVFİK RÜŞDÜ BEY (Men-
teşe) Nizamnamedir, efendim. 
Birisi Mükellefiyet-i  Ziraiyye Ka-
nunudur, birisi de Mükellefiyet-i 
Ziraiyye Nizamnamesidir. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — 
Efendim,  Hacı Mustafa  Efendi-
nin talebi nedir? Şimdi Ankara'-
da üç bin bakkal var. Üç yüz, beş 
yüz de tüccar var. Şimdi Hükü-
met bunlara diyor ki, yirmi dö-
nüm mezruat yaptıracaksınız ve-
ya bilfiil  yapacaksınız. Fakat Hü-
kümet böyle üç dört bin kişiye 
yirmişer dönümlük zer'iyyat yap-
tırmak için arazi göstermemiş, 
onu bilelim. Böyle bir yer göste-
rilmemiş. O yeri göstermedikten 
başka, herkesin bir tarlası var. 
Hâli arazi yok. Herkes istediği 
gibi gidip sürsün deniyor. Ben ar-
zu ederdim yirmi dönüm arazi 
süreyim; fakat  istediğim yerde. 
Mesele "Kalaba"nm önünde âlâ 
mükemmel tarlalar vardır. Bun-
ların birisine, ikisine güzelce 
öküzleri koştururum ve mezruat 
vücuda getiririm. Şimdi bunlar 
yapamayacaklar... Yapamadıkla-
rı gibi ne olacak? Bunların ya-
pamayacaklarını siz de bilirsiniz. 
Hadi mahkemeye gönderdik. Yüz 
lira, iki yüz lira para alın veya 
on beşer gün hapis... Neticesi ne 
olacak? İşin doğrusu bu. İktisat 
Encümeninin yaptığı mazbata 
neyse onu kabul etmeli. O mad-
de-i kanuniyyeyi şimdilik tehir 
etmelidir. Sonra herkesi yalancı-
lığa sevk etmiş olacağız, herkesi 
beş on para vermek suretiyle bir 

mazbata almaya mecbur edecek-
siniz. 

REİS — Hacı Mustafa  Efendi, 
buyurun. 

HACI MUSTAFA EFENDİ (An-
kara) — Bilmem daha söyleme-
ye hacet var mı? Takriri vermek-
ten maksadımız malûmdu. Kabul 
edilecekse edilsin. Yok reddede-
ceksek zamanı geçiyor. Kabul 
olunacaksa suiistimalin önüne 
geçmiş olacağız. Bu şey esasen 
kabil-i tatbik olmalı efendim..  Bu 
takriri Heyet-i Vekileye gönder-
diniz... İktisat Vekili geldi, İkti-
sat Encümeni bir mazbata yap-
sın da onunla bunu tadil edelim 
dedi ve mazbata da geldi, müs-
tacelen müzakere olundu. Kabul 
olunacaksa bu adamları tazyik 
edip durmasınlar... Beyanname 
vermiyenler bin lira ceza-yı nak-
dîye mahkûm edilecekler; verme-
di mi, Üç aya kadar hapis... Ma-
dem ki, İktisat Encümeni böyle 
şey yapacaktı, güzden makinala-
rı getirip üç dört bin dönüm yeri 
zer'edeydi, parasını alaydı, yani 
sürdüreydi, ihzar edeydi, onlara 
derdi ki, şimdi hadi ekiniz. O yok 
o yok. Şimdi bu izacatm da mâ-
nası yoktur. Binaenaleyh bunun 
kabulünü isterim. (Müzakere kâ-
fi  sesleri) 

REİS — Söz alan daha yedi ar-
kadaşımız var. 

BEHÇET BEY (Kângırı) — 
Mükellefiyet-i  ziraiyye meselesi 
nasıl oluyor? Anlamıyorum ki? 
Hukuk-ı hakikiyyesine sahip olan 
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bir heyet-i içtimaiyyede, zannet-
mem ki, böyle bir şey, kanun ve 
nizam şeklinde tedvin olunacak 
bir mesele olabilsin. Bütün hu-
kuk-.u esasiyye erbabına soruyo-
rum; hukuk-u esasiyyede bir fer-
di şu suretle mükellef  tutmaya 
mecbur edecek prensip sahibi bir 
cemiyet var mıdır, âlemde?... 
(Yok sadaları) Bu, vatan müda-
faası  mıdır? Yoksa Hükümetin 
muhtaç olduğu bir zahireyi temin 
etmek mi? Yoksa Hükümetin ida-
resi için lâzım olan bir parayı is-
tihsal midir? Acaba halk üzerine 
olan bu tasallutun bir haddi, bir 
nihayeti yok mudur? Şurada yüz 
lira veya birkaç yüz lirayla dük-
kân açmış ve bu dükkâm kendi-
ne vesile-i maişet edinmiş bir 
kimseye, yirmi dönüm tarla eke-
ceksin ve ekmezsen şu suretle 
mücazat göreceksin demek için 
acaba şimdiye kadar yerde, gök-
te tanzim olunmuş bir kanun var 
mıdır? Şimdiye kadar bunu han-
gi kimse yapmıştır? Acaba buna 
bir suret-i tenfiz  vermek size lâ-
yık mıdır? Bu Kanunun bugün 
mevkii mer'iyyetten kaldırılması 
vâcip ve hattâ farz-ı  ayındır. Bâ-
zı arkadaşlarımız her yerde bâzı 
kanunların müstesnası olduğu 
gibi bunda da bazı menfaat  oldu-
ğunu görmüşlerdir. Ona istina-
den bu Kanunun tenfizine  kıyam 
ediyorlar. Her ferdimiz  bu Ka-
nunun ref'i  vâcip olduğuna kail-
dir. Zaten bu Kanun hukuk-ı esa-
siyyeye muhalif  bir kanundur. 
Binaenaleyh, bunun kaldırılma-
sına karar verilmesi taraftarıyım. 

REİS — Efendim  söz alan da-
ha altı arkadaşımız var. Bir de 
kifayet  takriri vardır. (Kâfi  sa-
daları) 

Kifayet-i  müzakereyi rey'ini-
ze arz ediyorum. (Kâfi  sadaları) 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Kara-
hisarı Şarki) — Yanlış bir mua-
mele yapacağımızı zannediyo-
rum. Çünkü mesele, burada an-
ladığımız gibi, kürsüde izah olun-
duğu şekilde değilmiş. Bendeniz 
mazbata muharririnden hususi 
malûmat aldım. Binaenaleyh lâğ-
vedilmek istenilen maddenin 
mevzu olduğu Nizamnamenin 
esası Kanunmuş. Onun bir mad-
desinde böyle mecburiyet vaz ve 
tahmil edebilmek için Hükümete 
mezuniyet veriliyormuş ve Hükü-
met de buna istinaden emir ver-
miş. Binaenaleyh mesele Kanuna 
dayanıyor. Şu halde, Heyet-i Ve-
kile o maddenin tatbikinde ma-
zur olduğuna kaani ise zaten 
onun ahkâmını tağyir eden ve 
onun ahkâmını istimal etmiyebi-
lir. Şu halde Basri Beyefendinin 
teklifleri  esas itibariyle doğru-
dur. Eğer o Kanunun birçok me-
vaddınm tadili ve esaslı ahkâm 
vaz'ı iktiza ediyorsa Meclis-i Âli 
müstakilen kanun yapar. Öyle 
Nizamnamenin filân  tefsirine,  ta-
diline, bilmem nesine hacet kal-
maz. Onun için müzakere yanlış 
vâdide cereyan etmiştir. 

TEVFİK RÜŞDÜ BEY (Men-
teşe) — Efendim,  müsaade buyu-
run. Ali Süruri Beye cevap ve-
riyorum. Bu maddenin esası, Mü-
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kellefiyyet-i  Ziraiyye Kanunuyla 
Hükümete verilen mezuniyete 
müstenittir demiştim. Binaena-
leyh kürsüde söylemekle hususi 
söylemekteki şey aynıdır ve bir 
şey ilâve edebilirlerse o vakit ka-
bul edeceğim. Bendeniz itirazı 
gayri varid görüyorum. Heyet-i 
Vekile arzu ederse bunu hiç şüp-
hesiz kendi salâhiyetiyle de ya-
par. Eğer bu meselenin elimize 
gelmesinin şekli tetkik olunursa 
görülür ki, vaktiyle mebus arka-
daşlarımızdan biri tarafından  ve-
rilen takrir İktisat Vekâletine ha-
vale edilmiş; bunun üzerine' İkti-
sat Vekili de buraya gelmiş, mev-
cud olan Kanun ve Nizamname 
ahkâmına muhalif  olan ve tasvi-
ben kendilerine havale edilen bu 
takrir hakkında bir karar veril-
mek üzere Encümene havalesini 
taleb etmiş ve bunun üzerine me-
sele Encümene havale edilmiş. 
Binaenaleyh, Encümen de diyor 
ki takrir müddeası musiptir. An-
cak siz Nizamnamedeki maddeye 
istinaden şimdiye kadar tatbik 
etmekte olduğunuz hususu tat-
bikte devam edebilirsiniz. Maaha-
za o maddeyi lâğvetmek hakkı 
da yine sizdedir. Biz onun îâğ-
vını musip görüyoruz. Siz de mü-
nasip görürseniz, lâğvediniz. Lâğ-
vetmezseniz zaten Nizamname 
mevcud olan bir Kanun ahkâmı-
na muvafık  olarak yapılmıştır. 
Ancak o vakit ahkâm-ı kanuni-
yenin tebdil ve tağyirine ihtiyaç 
hâsıl olur. 

HASAN BASRİ BEY (Karesi) 
— Efendim,  Mükellefiyet-i  Ziraiy-

ye Kanunu hukult-ı esasiyenin ta-
rif  atı dairesinde tanzim ve Kabul 
edilmiş bir kanundur. Onun bir 
maddesinde Heyet-i Vekile tara-
fından  veyahut Heyet-i Vükelâ 
tarafından  bu Kanunun *,uver-i 
tatbikiyyesi hakkında bir Nizam-
name kaleme alınacağı musar-
rahtır. Eğer Heyet-i Vekilenin 
tatbik ettiği Nizamname asıl Ka-
nuna muhalif  ve aykırı bir şekil-
de ise, bunun ıslahı, Nizamname-
yi tanzim eden zevata aittir. Bi-
naenaleyh bunun Heyet-i Veki-
leye gitmesi lâzımdır. Yoksa biz 
burada meselenin esası hakkında 
bir karar verirsek hata otmiş 
oluruz. (Hayır, hayır sadaları) 

TEVFİK RÜŞDÜ BEY (Men-
teşe) — Biz Heyet-i Vekileye ha-
valesini rica ediyoruz. 

İSMET BEY (Çorum) — Efen-
dim, mesele tenevvür etmiştir. 
Mükellefiyet-i  Ziraiyye Kanunu-
nun suver-i tatbikiyyesine dair 
yapılan Nizamnamenin bir mad-
desinde Heyet-i Vekileye bu sa-
lâhiyet verilmiştir. Şimdi Encü-
men diyor ki, tüccara böyle bir 
mükellefiyet  tahmili fazladır, 
zaittir ve bu da salâhiyetimiz da-
hilindedir. Binaenaleyh bunu 
yapmayınız diyor. Yalnız bir me-
sele vardır, nazar-ı dikkati cel-
bedecek. Farz edelim bunu tasvi-
ben Heyet-i Vekileye gönderdik. 
Heyet-i Vekile de mükellefiyeti 
muvafık  bulmuyor, ilga edecek. 
İlga ettikten sonra şimdiye kadar 
ekmeğe teşebbüs edilmiş ve yer 
ekmiş olan adamların hakları ne 
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olacak? Yani hukuk-ı müktese-
benin muhafazasıyla  beraber ba-
dema bu mezuniyetin, salâhiye-
tin istimal edilmemesi şartını ko-
yunuz ki, hakk-ı müktesep zayi 
olmasın. 

REİS — Efendim,  söz alan da-
ha beş arkadaş var. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — 
Bu meselenin intacı için Vekil i 
aidinin izahat vermesi lâzımdır. 
Neyi müzakere ediyoruz? Bir tür-
lü anlıyamıyoruz. İktisat Vekili 
varsa o versin; yoksa Heyet-i "Ve-
kileden birisi izahat versin. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Kon-
ya) — Efendim,  meselenin bu ka-
dar mucib-i münakaşa olacağını 
zannetmiyorum. Mesele üayet 
basittir. Mükellefiyet-i  Ziraiyye 
Kanunu namıyla İstanbul'da tan-
zim edilen Kararname bugün ka-
nun mahiyetinde ise de mantık-
sız ve kabiliyet-i tatbikıyyeden âri 
bir Kanundur ve bunun içindir 
ki, Harb-i Umumide tatbik edi-
lememiştir. Tabaay-i beşere gay-
rimuvafık  olan ve birçok sanayi 
erbabını harice şevke saik olan 
işbu Kanunun bir Nizamnameyle 
tatbiki de gayrikanunîdir. Esası 
ve fer'i  gayrikanunî olan bu Ni-
zamnamenin devam-ı mer'iyetini 
temenni etmek bilmem doğru 
mudur? Teklif  gayet basit, Encü-
menin mütalâası gayet musiptir 
ve sonra bir faide-i  âcilesi bu-
lunmayan, hiçbir netice ve ka-
vaid-i salimeyi mucib olmayan 
bu Kanunu ilga etmek lâzımdır. 
(Müzakere kâfi,  sesleri) 

REİS — Müzakerenin kifaye-
tini rey'e koyuyorum. Müzakere-
yi kâfi  görenler lütfen  ellerini 
kaldırsın. Müzakere kâfi  görüldü. 

Riyaset-i Celileye 

Mükellefiyet-i  Ziraiyye Kanu-
nu bir kanundur. Bu Kanunun 
bir maddesindeki tasrihata göre 
başkaca Nizamname de tanzim 
edilmiştir. Eğer Nizamnamede 
inhiraf  varsa onu Heyet-i Vekile 
ıslah eder. Memlis nizamname 
yapamaz. Heyet-i Vekilenin tet-
kikini beklemeden esası yıkmak 
doğru değildir. Tasvip mahiyetin-
de olmıyarak yalnız nazar-ı dik-
kat-i celp mahiyetinde bulunmak 
üzere Heyet-i Vekileye tevdiini 
teklif  ederim. 

28 Mart 1338 
Karesi 

Hasan Basri 

Riyaset-i Celileye 

İktisat Encümeninin mazba-
tası ihtiyacat-ı nâsa evfak  ve 
maslahata muvafık  olmakla mü-
zakere kâfi  görülerek mazbata-
sının kabuliyle Heyet-i Vekileye 
tevdiini teklif  eylerim. 

Musa Kâzım 
Konya 

Riyaset-i Celileye 

Müzakere kâfidir.  İktisat En-
cümeni mazbatasının reye vaz'-
ını teklif  ederim.. 

Tokat Mebusu 
Rifat 
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Riyaset-i Celiieye 

Mükellefiyet-i  Ziraiyye Kanu-
nu ile zürradan olmıyan ahali ve 
esnaf-ı  muhtelifeye  vukubulan 
bu teklifat  zait ve maslahatın 
fesasma  münafidir.  Zira bu sene 
arazi nadas edilip sene-i âtiyede 
zer'edilmek mecburiyet-i katiye-
sine karşı bu senenin ilkbaharın-
da zer'iyyat için elde müstahzar 
arazisi olmıyan esnaf,  köylülere 
müracaatla onların zer'etmiş ol-
dukları araziyi güya bunlar na-
mına ekilmiş şeklinde gösterilip 
halkın hilâf-ı  hakikat bir şekilde 
ızrarından başka bir şey değildir. 
Binaenaleyh esnafa  bu mükelle-
fiyeti  tahmil eden madde-i kanu-
niyenin ilgasını teklif  eylerim. 

Malatya 
Lûtfi 

Riyaset-i Celiieye 
Heyet-i Vekile kanun tadili-

ne, nizamname tadiline salâhi-
yettar değildir. Hilâf-ı  kanun, 
hilâf-ı  salâhiyet hareket-i vâkıa 
esasen batıldır. Adem-i tatbiki ve 
fevkalkanun  hareket-ı vâkıamn 
nazar-ı dikkate alınmak suretiy-
le karar iftihazmı  teklif  eylerim. 

Bitlis 
Yusuf  Ziya 

REİS •— Efendim  takrirler 
okundu, iki tanesi Encümen maz-
batasının kabulünü tekliften  iba-
rettir. (Rey'e sadaları) 

CEMİL BEY (Kütahya) — 
Bendeniz bunun paraya taalluk 
ettiği bir mesele olduğu için, tâ-

yin-i esamiyle rey'e vaz'ını tek-
lif  ederim. 

REİS — Efendim  takrirler 
okundu. Tekrar arz ediyorum; 
iki tanesi Encümen mazbatasının 
kabulünü mutazammmdır. Basri 
Bey'in teklifi  de nazar-ı dikkati 
celp mahiyetinde mazbatanın 
Heyet-i Vekileye gönderilmesidir. 
Yusuf  Ziya Bey'in takriri Heyet-i 
Vekilenin vazife  ve salâhiyeti 
meselesinden bahsediyor ki, maz-
bataya taallûk etmiyor. Evvelâ 
Basri Bey'in takriri tadil mahi-
yetinde olduğu için rey'inize arz 
ediyorum. Basri Bey'in takririni 
kabul edenler lütfen  el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Malatya Mebusu Lûtfi  Bey'in 
takriri Kanunun ilgası mahiye-
tindedir. Malûm-ı âliniz bir ka-
nun ancak bir madde-i kanuniy-
ye ile ilga olunur. Meclis-i Âli 
bu takriri nazar-ı dikkate alırsa 
bir madde-i kanuniyye tanzim 
etmesi lâzımdır. (Malatya Mebu-
su Lûtfi  Bey'in takriri tekrar o-
kundu) 

HASAN BASRİ BEY (Karesi) 
— Bir madde-i kanuniyye böyle 
bir takrirle yıkılamaz. Eğer böy-
le bir bid'at kabul etmiş olursak 
bütün kavanin ortadan kalkmış 
olur. 

REİS — Efendim  Lûtfi  Bey'in 
takririni nazar-ı dikkate alanlar 
lütfen  el kaldırsın... Nazarı iti-
bara alınmadı, efendim. 
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Riyaset-i Celileye 

Mezkûr teklif  hakkında İkti-
sat Vekâletinin mütalâası alın-
dıktan sonra bir karar ittihaz 
edilmek üzere mezkûr Vekâlete 
havale buyurulmasmı teklif  ey-
lerim. 

Mersin 
Yusuf  Ziya 

REİS — Bu takriri nazar-ı dik-
kate alanlar lütfen  el kaldırsın... 
Nazar-ı dikkate alınmadı. 

Efendim  mazbatayı rey'inize 
arz edeceğim. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Kara-
hisarı Şarki) — Şimdi mazbata-
nın hulâsası, Heyet-i Vekilenin 
kanundan aldığı salâhiyete bi-
naen vaz'ettiği bir teklifin  mu-
vafık  olmadığı, binaenaleyh bu 
cihet nazar-ı dikkate alınarak o 
salâhiyetin istimal edilmemesi 
mealinde... (Hayır, sadaları) 
Evet böyledir. Mesele hâlâ karan-
lıktır. Arkadaşlar bendeniz zan-
nediyorum ki, bu mazbata nok-
sandır ve Encümen de buna mu-
halefet  etmez. Bunu Heyet-i Ve-
kileye tasviben havale etmekle 
beraber malûm-ı âliniz, her han-
gi bir mükellefiyet  olursa olsun, 
böyle talimat ve nizamat şeklin-

de vaz'edilemez. Binaenaleyh Mü-
kellefiyet-i  Ziraiyye Kanununu 
kanun mahiyetinde olarak mun-
tazam bir surette ve aksar za-
manda Meclise getirilmesini de 
ilâve edelim ki, şarttır. 

TEVFİK RÜŞDÜ BEY (Men-
teşe) — Encümen namına söy-
liyeceğim efendim;  çok teşekkür 
ederiz, maksadımız da odur. 

REİS — Takrirler sırayla geli-
yor. Musa Kâzım Efendinin  tak-
ririni reyinize arz ediyorum. 
(Tekrar okundu) 

REİS — Bu takriri kabul eden-
ler lütfen  el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Riyaset-i Celileye 
Mükellefiyet-i  Ziraiyyeyi tat-

bik etmiyen esnaf  hakkında yal-
nız cezayı nakdî ile iktifa  edil-
mek üzere Heyeti Vekileye ha-
vale-i keyfiyet  buyurulmasmı 
teklif  ediyorum. 

Kütahya 
Cemil 

REİS — Bu takriri kabul eden-
ler lütfen  el kaldırsın. (Red sa-
daları) Nazar-ı dikkate alınma-
mıştır. 

2. T.B.M.M. Genel Kurul Kararı 

Mecburi Ziraat Usulünün Tatbik  Edilmemesi Hakkında Heyet-i 
Umumiyye Kararı8 (28  Mart 1338/1922,  No. 243) 

Mecburi ziraat usulünün adem-i tatbiki tasvip edildi. 
8 Düstur, III. 3. 42. 
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Amele taburları, 20, 71, 72, 151 
Amele-i mükellefe,  1, 102 
Aracılar, 79, 83, 84, 89 
Araç sorunu, 60 
Araç ustalarının bağışıklığı, 78, 150 
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Şirketlerin cezaî sorumluluğu, 30-31 

Çalışma saatleri, 87 
Çalışma süresi, 77 
Çekirge, 
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muakkipleri, 79, 93 
teşkilatı, 60 

Çift  aletleri, 109 
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Çiftçi 
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111, 158, 164 
türleri, 104-105 
yükümlülükleri, 107-108, 148 
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tecili, 157 

Çocuklar, G7 
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Demirci ve marangoz ustaları, 148 
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Ekilen arazi, 12, 13, 14, 34, 41, 42, 100 
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Fert ve toplum, 44, 55-56, 63 
Fukara ve asker ailelerinin tarlalarını 

ekme yükümlülüğü, 19, 20-21, 22, 24, 
26, 59-60, 76, 78, 111 

Grandes monarchies orientales, 56 
Göçmenler, 10-11 
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Harp zer'iyyatı Çekimi), 78, 91 
Her kazaya bir memur ilkesi, 96 
Heyet-i ihtiyariyye, 7, 95, 96, 97, 147 
Heyet-i vükelâ, 30 
Hlıkuk, 61 
Huzur ücreti, 81 
Hükümet 

anlamı, 49, 52 
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doğrudan doğruya ekmesi, 9-10 
merkez-i hükümet, 49-52 

Hürriyet, 44, 56-57, 63-64, 
Hürriyet-i şahsiyye, 57, 61, 62, 63 

İaşe nakliyatı, 77 
İdare-i Vilayat Kanunu, 2, 48 
İkramiye, 71-72 
İktisat Encümeni mazbatası (TBMM), 

162-163 
İmam ve muhtarlar, 80 
İmece usulü, 19, 53, 59, 101, 110, 147 
İmtiyazlı ve imtiyazsız şirkeler, 16-, 148 
İnsan tabiatı ve mükellefiyyet-i  ziraiyye, 

170 

Jandarma, 2, 37. 49 

Kadınlar, 5, 7, 15, 16-17, 18, 65, 67, 68, 
69, 76, 147 

Kapitülasyonlar, 32 
Kanun, 56, 57 

TBMM kararı ile olan ilişkisi, 152 
Kaza kaymakamlarının görevleri, 85, 

98, 125 
Kız çocukları, 65 
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Komisyoncu ve simsarların ekme yü-

kümlülüğü, 89 
Köy ve kasaba adına ekim, 87-88 
Köy heyet-i idaresi, 147 

görevleri, 95, 86, 87 
Köy imamlarının görevleri, 96-97 
Köylüler ve Meşrutiyet, 32 
Kur'a ile ziraat, 53-54 
Küçük ziraat sahipleri, 104-105 

Makine, 148 
Köy adına alma, 88 

Makinistler, 92, 148 
Mecburi ziraat usulü 

kaldırılması, 172 
ayrıca bk. mükellefiyyet-i  ziraiyye 

Meşrutiyet, 32, 37, 58 
Meclis-i Â'yan görüşmeleri, 31-
Meclis-i Meb'usan görüşmeleri, 11-
Muafiyet-i  askeriyye vergisi, 150 
Muafiyetler,  02-
Mutavassıt çiftçi,  104-105 

Müfettişler,  81 
Mükâfat,  70-71, 94 
Mükellefiyyet-i  askeriyye, 1-
Mükellefiyyet-i  ziraiyye 

askerlik tecili, 148, 155 
ceza, 66 
ceza kanunu, 55 
ekim alanları, 39, 40, 127-130 
heyetleri, 6-7, 80, 94-95, 147 
görevleri, 99 
ve Hükümet 47-48 
kadınlar, 5, 7, 15, 16-17, 18, 65, 08, 

69, 76, 147 
Kanun-ı Muvakkati, 5-
Kanunu, 11-, 76 
kapsamı, 50, 77, 79, 82 
Kararnamesi, 158 
kişi itibariyle kapsamı, 45-46 
Komisyonu, 149 
Nizamnamesi, 77-82, 147 

uygulamaya ait Talimatname, 
82-86 

izahat, 86-99 
tahsisatı, 131-134 

tanımı ve kapsamı, 82 
tarihçe, 99-100 
teftiş,  6, 9, 81, 148-149 
TBMM kararı, 156, 165, 172 
uygulama alanı, 80 
uygulama dönemi, 73-74 

' Yasalar ve Nizamname, 168 
yaş sorunu, 39, 40, 41 

Mülki amirlerin görevleri, 6, 7, 8, 10, 84, 
98, 124 

Mülteciler, 10 
Müşerek amele-i mükellefe,  1-
Müşterek vesait-i ihzariyye, 1-

Nahiye müdürlerinin görevleri, 84, 98, 
124 

Orak ve harman makinelerini kullanan-
ların tecili, 150 

Ortakçılık, 10, 59, 83, 84, 104, 154 
Osmanlı Bankası istisnası, 150 
Osmanlı kanunları ve TBMM, 166 

Öğretmenler, 43 
ayrıca bk. ziraat muallimleri 
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Özgürlük, 56-57 
hürriyet-i şahsiyye, 57, 61, 62, 63 
ve savaş, 63-64 

Polis, 2, 37 

Redd-i Bedel Kanunu, 43, 102, 105 

Savaş, 59, 63-64 
hali, 34, 37, 38, 59 
dönemi, 70, 73-74 
ekili alanlara etkisi, 100 

Sa'y-ı ferdi,  19, 21 
Sa'y-ı müctemi, 19, 21 
Seferberlik,  1-, 23, 101 

çiftçi  ailelerine etkisi, 105 
Serfler,  32 . • 
Servet sahiplerinin yükümlülüğü, 150 
Siyasal hakimiyet, 35 
Siyaset bilimi, 55, 61 
Şirketlerin ekme yükümlülüğü, 9 10, 45, 

76 
Osmanlı Bankası istisnası, 150 

Tabii hukuk, 56, 61-62 
Tahsisat, 28-29, 71, 72, 76 
Tarımla uğraşan ailelerin yapısı, 104 
Tarım ve iktisadi güven, 33 
Taşıma, 102 
Tedarik-i vesait-i nakliyye komisyonu, 1 
Teftiş,  6, 9, 81, 148-149 
Teşvik, 81, 83, 93 
Teşkilat 

fen  memurları, 39 
para tahsisi, 28-29 

Ticaret sahiplerinin yükümlülüğü, 122, 
167 

Ticaret özgürlüğü, 33-, 57 
Tohumluk sorunu, 1-2, 7, 13ı 29, 53 59, 

60, 64, 65, 102, 135-143 
Toplum ve fert,  55-56 
Tüccar ve esnafın  yükümlülüğü, 122, 

107 
TBMM 

görüşmeleri, 151, 172 
Osmanlı yasaları, 155 

Ücret, 10, 42-43, 54, 77, 81 
Ücret-i huzur, 94 

Ücretle çalışma yükümlülüğü, 87 

Yarıcılık, 21 
Yasalar ve nizamname, 165 
Yaş sorunu, 15-16, 38-39, 67, 76 
Yerel yönetim görevleri, 7 
yevmiye, 10 
Zer'iyyat 

anlamı ve kapsamı, 50-51 
heyeti, 6, 8, 9 
memurları, 6, 7, 8, 9, 79-80, 82-83, 95, 

96, 97-98, 106-107, 122, 134-135 
müfettişleri,  96, 126-127 

Ziraat 
Bankaları depoları 148 
memurları, 8, 9, 10, 71-72, 85, 93, 154 
muallimleri, 8, 80-81, 84, 85, 98-99, 

124-125 
müdür ve memurların görevleri, 99 
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Abdullah Azmi efendi  (Kütahya), 24-25 
Abdurrahman Şeref  efendi,  64-65, 73-74 
Abdurrahman Yusuf  bey, 63 
Ahmet Rıza bey, 31-34, 37, 38-39, 40, 43, 

45-46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 61, 
64, 65, 67, 69, 70, 71, 72 

Ali Galip efendi  (Karesi), 14-15 
Ali Sururi efendi  (Karahisar-ı Şarki), 

164 168, 172 > 
Atıf  bey (Kayseri), 160 

Behçet bey (Çankırı), 166-167 
Besim Atalay bey (Kütahya), 152 
Birinci Ferik Rıza Paşa, 50, 51 

Cemil bey (Kütahya), 172 

Damat Ferit Paşa, 44, 49, 55, 61, 62, 64, 
68, 70, 73 

Damat Halit bey 50, 67, 68 

Fevzi bey (Dıyarbekir), 12 
Fuat Paşa, 65, 67, 69 

Hacı Atıf  efendi  (Ankara), 159 
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Hacı Tevfik  efendi  (Çankırı), 157 
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İbrahim bey, 49, 52, 67 
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Mehmet Nuri efendi  (Zor), 15 
Mehmet Sadık bey (Ertuğrul), 23, 24, 26 
Muhittin efendi  (Niğde), 19, 20 
Musa Kâzım efendi  (Konya), 161-162, 

170 
Mustafa  Kemal bey (Ertuğrul), 160 
Mustafa  Nedim bey (Çankırı), 17 
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Nusret efendi  (Erzurum) 162 

Osman Paşa, 49, 51 

Ragıp bey (Kütahya), 161 
Rıfat  bey (Meclis-i Â'yan Reisi), 30 
Rıfat  bey (Tokat), 170 
Reşit Akif  bey, 73 
Reşit Akif  Paşa, 48, 49, 52 

Sadrazam Paşa, 53 
Said efendi  (Mamuret-ül Aziz), 16 
Salahaddin bey (Mersin), 157, 160 
Salih efendi  (Erzurum), 155, 160 
Salih Paşa, 42 43, 50, 65, 68 
Seyyid bey, 63, 68, 73 
Seyyid Haşim bey (Ertuğrul), 23-24 
Sırrı bey (Ergani), 160 
Sırrı bey (İzmit-İktisat Vekili), 152, 153, 
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Süleyman Sırrı bey (Yozgat), 161, 162 
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Tahsin bey (Aydın), 159 
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Topçu Feriki Rıza Paşa, 37, 41, 45, 50, 
51, 57, 67, 71, 73 

Tunalı Hilmi bey (Bolu), 160 

Yahya Galip bey (Kırşehir), 160 
Yusuf  Ziya bey (Bitlis), 166, 171 

Vehbi bey (Maarif  vekili - Karesi), 162, 
166 

Vehbi efendi  (Karesi), 11-, 23 

Zülfü  bey (Diyarıbekir), 22, 25, 26 
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