ATATÜRK'ÜN TARIM VE ORMAN SEVGISI VE
TARIM ALANINDAK~~GELI~MELER *
KAMURAN ARDIÇ
Say~n Ba~kan, aziz dinleyicilerim,
Ku~kusuz, bütün milletlerin tarihinde büyük ölçüde etkiler yapan,
devrimler yaratan liderler ya~am~~t~r. Kimisi devrimci veya büyük devlet
adam~, kimisi büyük kahraman ve askerdir. Fakat hiçbirisi Atatürk gibi
çok yönlü olamam~~, Atatürk'ün sahip oldu~u özellikleri kendi ki~iliklerinde toplayamam~~nr.
O, mensubu olmakla övündü~ümüz Türk milletinin en ünlü lideri;
"Devletimizin banisi" unutulmaz ad~~ daima ya~ayacak olan büyük
Atatürk'tür.
Mustafa Kemal Atatürk, k~sa süren hayat~ nda, bir insan ömrüne kolayca s~~d~r~lamayacak kadar büyük i~ler ba~arm~~t~r. Atatürk, sava~taki
kahramanl~klar~~ kadar, devlet kurup yönetmekteki ustal~~~, görü~lerinin geni~li~i ile de e~siz bir liderdir.
Atatürk'ün say~s~z hizmetlerinden sadece biri bile O'na tarihte çok ~erefii bir yer sa~lamaya yeterlidir.
Tarihte hiçbir millet, Atatürk'ün önderli~indeki Türk milleti kadar k~sa zamanda, bu kadar mesafeler a~mam~~, bu kadar büyük hamleler yapmam~~t~r. A~~lan mesafenin büyüklü~ünü anlamak için, nereden yola ç~k~ld~~~n~~ iyi bilmek laz~md~r.
Yolu, liman~, enerji santrallar~, yeti~mi~~teknik elemanlar~~ olmayan,
e~itim ve teknolojide geri b~rak~lm~~, tar~m~~ geri, sanayii s~f~ra yak~n bir
ülkeye, her alanda büyük kalk~nma ve dinamizmi getiren Mustafa Kemal
Atatürk'tür.
Yabanc~~ bir fikir adam~n~n te~hisine göre: Kemalizm, on asra s~~acak
i~i, on y~lda ba~arm~~t~r.
*18 Kas~m 1983 tarihinde "Atatürk Y~ll~ k Konferanslar~" XII. dizisinde verilmi~tir.
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Türkiye'yi ve Atatürk dönemini yak~ ndan incelemek imkan~ n~~ bulmu~~
olan bir Amerikal~~ 1939'da Atatürk'ü ~öyle tan~ ml~yor: "Son yüzy~ llar~ n,
belki de bütün tarihin en büyük Türk'ü, ça~da~~dünyan~ n en dinamik lideri..."
Amerika Birle~ik Devletleri'nin o y~ llarda Ankara'daki büyükelçisi
Sherrill, büyük adamlar yeti~tiren bir milletin "Büyük Millet" oldu~unu
hat~rlatt~ ktan sonra, daha 1934'te O'nun hakk~nda ~u hükmü veriyor:
"Bugün dünyan~ n hiçbir yerinde devlet adaml~~~~ bak~ m~ ndan
Atatürk'ten üstün bir kimse yoktur. Bir kurtar~ c~, bir yeniden canland~ r~c~,
bir milli kahraman ve dünya çap~ nda bir devlet adam~.."
Atatürk'ün hizmetleri ve yüceli~i saymakla bitmez. Önderlik etti~i
büyük de~i~iklik ve ilerlemeler, bir giri~~yaz~s~ n~ n s~ n~ rlar~~ içine s~~maz.
Yukar~ya özet olarak aktard~~~m bu tespitler Atat~irk rolu adl~~
kitab~ n sadece giri~~bölümünden al~nm~~t~ r. O'nun büyüklü~ünü daha geni~~aç~dan incelemek isteyenler, be~~seçkin ve üstad profesörümüzün
mü~terek çal~~malar~~ mahsulü olan bu eserde ayr~nt~l~~ ve doyurucu bilgileri bulacaklard~r I.
Atatürk ~~o Kas~m 1938'de Istanbul'da hayata gözlerini yumdu. Ac~~
kay~ p bir hükümet tebli~i ile Türk milletine ve bütün dünyaya duyuruldu. O y~llarda devletler aras~~ nezaket kaidelerini a~an bir ilgi ile bütün
dünya devletleri O'na sayg~~ gösterdiler. Ba~ta Milletler Cemiyeti olmak
üzere 26 devletten cenaze merasimine temsilciler geldi. Alt~~ devlet askeri
birlik (Iran, ~ngiltere, Yugoslavya, Yunanistan, Romanya ve Bulgaristan)
ve alt~~ devlet harp gemileri (Sovyet Rusya, Almanya, Fransa, Romanya,
Yunanistan, Yugoslavya) göndermek suretiyle cenaze merasimine kat~ ld~lar. 19 Kas~m'da Istanbul'dan Yavuz z~rhl~m~zla izmit'e getirilen aziz naa~~, trenle 20 Kas~m'da Ankara'ya vas~ l oldu ve Büyük Millet Meclisi
önünde katafalka konulup halk~n ihtiram~na b~rak~ld~. 21 Kas~m saat
9,45'te Etnografya Müzesi'ndeki muvakkat kabrine yerle~tirilmek üzere
son hürmet görevine ba~land~. Gerek ~stanbul, gerekse Ankara'da yap~ lan
törenlere yabanc~~ devlet temsilcileri ve askeri birlikleri kat~ld~lar.
Atatürk'ün kayb~na bütün millet ac~~ duyarak yas tuttu. O'nun cenazesini eski dü~man milletlerin mümessilleri, dost olarak ve ölümüne ac~~
duyarak takip ettiler.
Atatürk rola, Toplu Çal~~ma, Otomarsan Kültür Yay~ n~, 1981.
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Atatürk, bütün dünyan~ n ve devletlerin sevgi ve sayg~s~na mazhar olmu~~nadir insanlardan biri, belki de en ba~l~cas~~ olmu~tur. Ben, bu ihti~aml~~ merasimin Ankara'daki bölümünü izleyenlerden biriyim.
Atatürk'ün ölümü üzerine gerek dünya, gerekse Türk bas~n~ nda dikkat çekici yaz~lar, yorumlar ve an~lar ç~km~~t~ r. ~ nk~laplara yürekten inanm~~~bir ilerici olmakla beraber Izmir'de zaferden sonra gazetecilerin kabul
edilmeleri s~ras~ nda, ink~laplar konusundaki erken sorular~~ yüzünden puan
kaybetmi~~bulunan o günlerin en güçlü yazarlar~ndan biri say~lan Hüseyin Cahit Yalç~n ~~I Kas~m ~~ 938'deki ba~yaz~s~nda Atatürk'ün hayat~n~~ ~u
sat~rlarla anlat~yor:
"O'nun hayat~~ ba~tan ba~a bir mücadele ve bir destand~ r. O da hepimiz gibi bir insand~, fakat fani hayat~~ içinde, ebediyeti kucaklamak gibi
bir harika göstermi~ti... Çoklar~~ için bir nisyan Uçurumu olan ölüm, O'nu
bütün bütün yücele~tirmi~tir. Atatürk'ün be~~on sene içinde yapt~ klar~n~~
biz, as~ rlar içinde bile millete nasip olmayacak saadetler diye hülya ederdik. Onda derin, uzak bir görü~, devaml~~ ve yilmaz bir irade ve siyaset
aleminde büyük bir manevra kabiliyeti vard~.
Bu milletin ruhunu en iyi Atatürk anlad~ . O kadar büyük ink~laplar~,
kadar sehli mümteni ile (kaç~n~lmaz kolayl~kla) yapt~~ ki bunlar~~ hayret
ve zevk ile tema~a etmemek kabil de~ildir" 2.
Aram~zdan ayr~ld~~~~günlerde, en yak~n arkada~~~ ~smet Inönü'nün
millete hitabesinde belirtti~i gibi:
"Milletimizin büyüklü~üne, kudretine, faziletine, medeniyet istidad~na
ve mükellef oldu~u insaniyet vazifelerine sars~lmaz itikad~~ vard~. 'Ne mutlu
Türküm diyene' dedi~i zaman kendi engin ruhunun hiç sönmeyen a~ k~ n~,
en manal~~ surette hülasa etmi~ti" 3.
Bugün, Atatürk'ü sa~l~~~nda görüp tan~yan ki~iler çok azalm~~~bulunuyor. Fakat gönüllerinde bütün canl~l~~~~ile Atatürk'ü ya~atan, O'nun
ideallerine ba~l~~ Türk gençli~i, Atatürk ilkelerini incelemek çabas~~ içindedir. Bu canl~~ u~ra~~y~~ devam ettirmek için Türk Tarih Kurumu taraf~ ndan
her y~l sürdürülen Atatürk Konferanslar~'n~~ devaml~~ izleyenlerden biriyim.
Bu konferanslarda Atatürk'ün askeri ve siyasi hayat~, ink~laplar~, idealleri, ba~ar~lar~~ çe~itli aç~lardan incelenmi~~bulunuyor. Ancak temelleri
dönemde at~ld~~~~halde, büyük asker ve devlet adam~n~ n Türk tar~m~na
2

Ay~n Tarihi, No. 6o, Bas~ n Yay~ n Genel Müdürlü~ü Yay~ n~~ 1938.
Ay~ n Tar~hi, Na. 6o.
Belle~en C. LI, 24
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sa~lad~~~~imkânlar konusuna, gönlümüzün arzu etti~i geni~likte yer verilmedi~ini sanmaktay~ m. Bu sebeple geçen y~ l, bu konuyu i~lemek üzere
Türk Tarih Kurumu Ba~kanl~~~'na ba~~vurdum ve olumlu cevap ald~ m.
Bugün sizlere hitap etmek f~ rsat~ n~~ ve ~erefini bu izin sayesinde elde etmi~~
oluyorum.
Konferans~~ haz~rlamak için sahip oldu~um bir y~ la yak~ n süre içinde
Atatürk döneminde hizmet görmü~~devlet adamlar~ m~z~ n, yazarlar~ n, siyasetçilerin, yak~ n arkada~lar~ n~ n meydana getirdikleri belgeleri dikkatle okudum. Devlet ar~ivlerinden, kitapl~ klardan, hat~ ralardan, gazete koleksiyonlar~ndan yararland~ m. Kulland~~~m kaynaklar~n "birinci a~~z" olmas~na
özen gösterdim. Yeni dile aktar~ lan veya sadele~tirilmi~~olan belgelerin orijinallerini bulmaya ve kabil oldu~u kadar as~ llar~na ba~~vurmaya gayret
ettim. Atatürk'ten ald~~~ m cümleleri, kendisinin söyledi~i ~ekilde aynen ald~ m.
Ara~t~ rmas~ n~~ yapt~~~ m dönemde, sosyal hayat~m~ zda büyük de~i~iklikler cereyan etmi~ tir. O zamana kadar baba ad~~ ile an~ lan aileler soyad~ na
sahip olmu~ , miladi takvime geçilmi~tir.
~nceledi~imiz bu dönemde Atatürk'ü ilk defa, General Mustafa Kemal, olarak tan~yoruz.
Erzurum'da askerlikten istifas~, rütbe ve ni~anlar~n~~ geri vermesi üzerine, evvela Heyeti Temsiliye, sonra da Büyük Millet Meclisi Ba~kan~~ Mustafa Kemal; 192 ~~ 'de Sakarya Meydan Muharebesi kazan~ld~ ktan sonra
Meclis karar~~ ile Mü~ ir rütbesine yükseltilip Gazi Mustafa Kemal; 1934'te
özel bir kanunla Atatürk soyad~~ verildikten sonra, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olarak görüyor ve an~yoruz.
Yanl~~l~ klara ve kar~~~kl~ klara meydan vermemek için tarihleri (sadece
y~llar~ ) miladi takvime çevirdim. ~smi geçen zatlar~, olay~ n cereyan etti~i
tarihteki adlar~~ ile söylüyorum. Ancak yaz~l~~ metinde, mümkün oldu~u
kadar, soy adlar~ n~~ ekledim. Belli bir tarihten sonra bu iki i~leme de
lüzum kalmad~.
Yandrn~ yorsam, bugün, Atatürk döneminde birinci derecede sorumluluk yüklenmi~~ve yetkili olmu~~devlet adamlar~m~ zdan sadece iktisat Bakan~~ (sonradan Ba~bakan) Say~ n Celal Bayar ile Tar~ m Bakan~~ Say~ n Prof.
Muhlis Erkmen hayatta bulunuyor. Kendilerine sa~l~kl~~ ve mutlu ya~amlar diliyorum. O dönemin hayata gözlerini yummu ~~olan devlet adamlar~m~z~~ da rahmetle an~yorum.
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Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nda general rütbesine yükselmi~~bulunan
Mustafa Kemal, Birinci Cihan Harbi neticesinin pek ac~~ ~ekilde tecelli
edece~ini ba~lang~ çtan beri biliyordu. Nitekim bu sonuç geldi, çatt~. Osmanl~~ Imparatorlu~u, müttefikleri ile birlikte yenilgiyi kabul etti. Mondros
Mütarekesi 30 Ekim 1918'de imzaland~. O zamanki dü~manlar~ m~z, ~ tilaf
Devletleri bu mütarekeye dayanarak yurdu i~gale ba~lad~lar. 1919 y~ l~ n~ n
ilk be~~ay~ nda art~k Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun varl~~~ , tamamen ~üpheli
bir duruma girmi~ti.
Aciz haline dü~mü~~imparatorlu~un, belki de kaderin cilvesi, ald~~~~
son bir kararla Mustafa Kemal, Ordu Müfetti~i olarak Anadolu'ya gidiyordu. O ümitsiz günlerde ve Yunanl~lar~n ~zmir'i i~gal etmelerinin hemen
ertesi günü, 16 May~ s 1919 gecesi, Mustafa Kemal, karargâh~~ ile birlikte
Istanbul'dan ayr~lm~~~ve ~~ 9 May~s sabah~~ Samsun'a vas~ l olmu~tur.
Milli Mücadelenin temelinin at~ ld~~~~bu çok k~ sa fakat çok dolu dönemin incelenmesi, en geni~~ ~ekilde yap~ lm~~t~ r. Ben, bunun ayr~ nt~ lar~ na girecek de~ilim. Ancak ~u noktaya i~aret etmek zorunday~ m ki Afetinan'~ n
pek hakl~~ olarak tespit etti~i üzere Mustafa Kemal "Türkiyeyi kurtarma ve
yeni bir devlet kurma" devrine girmi~tir. ~~e bu s~rada el koymu~tur 4.
t I Ekim 1922 tarihinde Mudanya Mütakeresi imzalanmak suretiyle
"sulh anla~mas~" dönemine girilmi~ tir. Bu tarihten itibaren art~k bir "Osmanl~~ Devleti" kalmam~~~ve ülkemizi Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükümeti temsil etmeye ba~lam~~t~ r. Bu cihet, dost, dü~ man bütün devletler taraf~ ndan da z~mmi veya aç~ k olarak kabul edilmi~ tir.
1922'nin Kas~m ay~ nda tarihi bir gün daha ya~and~. Saltanat~ n la~vedilmesiyle art~k padi~ah, devlet reisli~inden ç~km~~t~ . Hilafet unvan~n~ n kal~~~ , daha bir müddet, 3 Mart 1924 tarihine kadar din reisli~ini Osmanl~~
hanedan~~ uhdesinde b~rak~ yordu. Kas~ m 1922'den itibaren devlet reisli~ini
fiilen, Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi s~ fat ve selahiyeti ile Gazi Mustafa Kemal yap~ yordu. Memleket, dü~manlardan kurtar~ld~ktan sonra dahili idare, Misak~~ Milli hudutlar~~ içinde, Ankara Hükümeti taraf~ndan
düzenlenmi~ ti. Milletleraras~~ münasebetlerimizin düzenlenmesi ve yeni
Türkiye Devleti'nin bütün devletlerce tan~nmas~~ yolunda Lozan'daki
müzakereler sona ermi~~ve ~smet Pa~a (~ nönü) 24 Temmuz 1923'te bu
muahedeyi müstakil Türk Devleti mümessili olarak imza etmi~tir 5.
Prof. Dr. A. Afetinan, Izmir Iktisat Kongresi, TTK Yay~ n~, 1982.
Prof. Dr. A. Afetinan, Atatürk Hakk~nda Hat~ ralar ve Belgeler, Türkiye ~~~Bankas~~ Yay~ n~, 1959.
S
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Büyük fedakarl~klarla ve titizlikle sürdürülen hummal~~ çal~~malara k~saca de~inelim. 23 Nisan 192o'de 120 mebus ile toplanan, "Türkiye
Büyük Millet Meclisi" derhal bir hükümet kurmaya karar vermi~ti. Afetinan, bu noktada hemen ~unlar~~ ilave ediyor:
"Burada önemle ~unu da i~aret etmek gerekir ki, tarihte ilk defa resmen 'Türkiye' ad~~ bu meclisin toplanmas~~ ile al~nm~~~ve kullan~lmaya
ba~lanm~~t~ r. Bu meclisin hukuki karakteri, hem bir kurucu meclistir, hem
de kurtulu~~hareketi zaferle sona erinceye kadar vazife ba~~nda kalacakt~r" 6.
Bu incelemede Atatürk döneminin ba~lang~c~~ olarak 23.4.1920 tarihini
esas ald~m ve aram~zdan ayr~ ld~~~~1 o Kas~m 1938 tarihine kadar
sürdürdüm.
Bu dönemde Atatürk'e ba~bakanl~ k yapan zatlar: Fevzi Çakmak,
Hüseyin Rauf Orbay, Ali Fethi Okyar, ~smet Inönü ve Celal Bayar olmak üzere be~~ki~idir. Inönü 18,5 y~ l hesaplanan Atatürk döneminde 13,5
y~l hizmet görmek suretiyle, çal~~malara en fazla kat~lan ba~bakan olarak
görülüyor.
Tar~ m sektörü, bir müddet iktisat Vekâletine ba~l~~ kalm~~, k~sa bir
süre ayr~lm~~, tekrar Iktisat Bakanl~~~na ba~lanm~~t~r. 31. ~~2.1931 'de Muhlis Erkmen'nin atanmas~~ ile devaml~~ hale gelmi~tir.
~ lk müstakil Tar~ m Bakan~~ Zekâi Apayd~ n'd~r. Onu takiben ve s~ ra ile
~u zatlar atanm~~t~r: ~ükrü Kaya, Hasan Fehmi Ataç, Sabri Toprak, Rahmi Köken (ki bu dönemde tekrar iktisat Vekaleti ile birle~tirilmi~, 1931
sonlar~ nda yeniden müstakil hale getirilmi~tir), Muhlis Erkmen (Atatürk'ün
alt~ nc~~ ve en uzun süre -5,5- y~l, çal~~m~~~Tar~ m Bakan~), ~akir Kesebir ve
Faik Kurdo~lu.
Görüldü~ü üzere Atatürk döneminde, iktisat Vekilli~i ile birle~ik olan
y~ llar hariç, müstakilen Ziraat Vekili olarak görev ve sorumluluk yüklenen
8 zattan en uzun süre vazife ba~~nda kalan~~ Muhlis Erkmen üstad~m~z olmu~tur. Muhlis Erkmen be~~buçuk y~l kadar devaml~~ olarak bu hizmette
kalm~~t~ r. Hayri Birler'in ara~t~rmas~nda elde etti~i sonuçlara göre Muhlis Erkmen, Atatürk taraf~ ndan 89 defa sofras~ na davet ve kabul edilmek
suretiyle huzura en fazla ç~ kan bakanlardan biri olmu~ tur. Hemen hemen
6
T

Prof. Dr. A. Afetinan, Izmir iktisat Kongresi.
Hayri Birler, "Atatürk ve Çevresi", Milliyet Gazetesinde yay~ nlanan ara~t~rma.
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ayn~~ dönemlerde bakanl~~a atananlar~ n kabulleri (Ali Rana Tarhan 16,
Hilmi Uran 33, A~ral~~ 8, Abidin Özmen 45) oldukça dü~ük ve farkl~d~r.
Atatürk'ün Erkmen'i bu kadar çok kabul etmesi, ~~ 934'te 36 kere, 1935'de
keza 36 kere sofras~na ça~~rmas~, o s~ ralarda tar~m ve ormanc~ l~ k reformlar~ na özel olarak gösterdi~i ilgi ve üstad~ m~z~ n bu konulardaki ehliyeti
yüzündendir.
Bu ayr~ nt~l~~ çal~~may~, Atatürk'ün "i~e Adam Seçme" konusundaki titizli~ini ve dikkatini göz önünde tutarak yapt~ m.
g Eylül'de ~zmir'in kurtar~l~~~ ndan sonra Atatürk'e mülaki olan,
~ 923'te milletvekili seçilip ölünceye kadar Atatürk taraf~ ndan kurulan veya
Halk Partisinin mal~~ olan gazetelerde ba~~makale ve f~ kra yazarl~~~~yapm~~~
bulunan ve Atatürk'ü yak~ ndan izlemek imkan~n~~ bulmu~~olan Falih R~fk~~
Atay, Atatürk ~nk~laplar~~ ile ilgili yaz~lar~ n~~ sonradan Çankaya adl~~ kitab~ nda toplam~~t~ r
Atay bu kitab~ nda, Mustafa Kemal'in at~ lacak her ad~ m~~ büyük bir
dikkatle tespit etti~ini anlat~rken:
"Haber vereyim ki Atatürk ne yapt~~~n~, nas~ l yapaca~~n~, kimlere ne
yapt~raca~~n~, kimleri nas~ l ve nerede kullanaca~~n~~ bilir pek hesapl~~ bir
adamd~" diyor ve ekliyor:
"Mustafa Kemal son derece hesapç~~ idi ve bir ba~ar~~ hesapç~s~~ idi." Sava~~ba~l~ kl~~ bölümde o çekici ve sürükleyici üslubu içinde ~u soruyu ortaya at~yor:
"Büyük adam, küçük adamdan bir y~ l daha uza~~~göremezse bu s~ fata
nas~l hak kazanabilir?"
Ve bir ba~ka yerinde de:
"Mustafa Kemal ayar~ nda bir süvarinin, seferde kendini diledi~i kona~a eri~tirece~inden ~üphe etti~i atlara binmesi, akla gelir ~eylerden midir?" 9 diyor.
Atatürk ~ nk~laplar~ n~ n ve bu arada ekonomik sahada ve tar~mdaki at~l~mlar~n, tesadüli olmad~~~~ve hepsinin de evvelden yap~lm~~~inceleme ve
ara~t~ rmalara dayal~~ oldu~u, konulara derinli~ine bakt~kça daha aç~k ve seçik ~ekilde ortaya ç~k~yor.

9

Falih R~ fk~~ Atay, Çankaya,
Falih R~fk~~ Atay, a.g.e.

2

Cilt, Dünya Yay~ n~~ ilk bask~ .
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Atay Çankaya 's~n~n 'Sunu~' k~sm~nda ~öyle diyor:
"Harbin sonlar~ na do~ru (Birinci Cihan Harbi'nin) Ru~en E~ref in
Pangalt~~ taraflar~ndaki apartman~ nda bir resmini görmü~tüm. Foto~raf~n
alt~ ndaki uzun ithaf yaz~s~ , beyanname gibi bir ~eydi. Bu yaz~~ benim üzerimde Ru~en E~ref e bir hat~ ra olmaktan fazla, onun evine gelecek bütün
gençlere hitap etti~i tesiri b~rakt~".
Söz konusu 'ithal' beni de çok ilgilendirdi ve arad~ m. Bir gün Orman Genel Müdürlü~ü binas~ nda Atatürk'ün büyük boy bir resminin alt~ nda metnini de okuyabildim. Ancak resmin büyütülmesi s~ ras~ nda, eski
harfler çok kar~~m~~~ve galiba biraz da benzetmelerle düzeltilmek istenmi~ti. Sonradan Ulu~~~~demir'in bir kitab~ nda metni bulmak kabil oldu
Bu ithaf~, ~~demir'in kitab~ ndan aynen a~a~~ya al~yorum.
"Her~eye ra~men muhakkaka, bir nura do~ru yürümekteyiz. Bende
bu iman~~ ya~atan kuvvet, yaln~ z aziz memleket ve milletim hakk~ ndaki payans~z muhabbetim de~il, bugünün karanl~ klar~, ahlaks~zl~ klar~~ içinde s~rf
vatan ve hakikat a~k~~ ile ziya serpmeye ve aramaya çal~~an bir gençlik
gördü~ümdendir. ~~te azizim, Ru~en E~ref Bey sizi, ben, bu mübarek hizbin tabii^ âzas~ ndan görüyorum Gün geçtikçe daha mühim hizmetlerinize
intizar ediyorum. Bugünden ziyade yar~nlar~n ~ükran ve ~âbâ~~na namzet
olan sizi bugünden tanlyabilmekle memnunum.
24 May~s 1918

M. Kemal"

Mustafa Kemal'in 1918 y~l~ nda 'Vatan ve hakikat a~k~~ ile ziya serpmeye ve aramaya çal~~an bir gençlik görmesi' ve Ru~en E~ref i 'bu mübarek
hizbin tabii bir âzas~ ndan sayarak daha mühim hizmetlerine intizar etmesi' O'nun, vatan~n içinde bulundu~u ~artlar~~ ölçüp, tart~ p bir tak~m ihtimaller üzerinde durdu~unu ve çal~~t~~~n~~ göstermektedir.
8 Mart 1923'te Tarsus'taki konu~ mas~nda da:
"Vatan en çok sizin eme~inize istinad etti~i halde en az bahtiyar ve
mes'ut olan yine sizdiniz. Aziz çiftçiler, ~imdiye kadar sizi anlayan, sizin
büyük ruhunuzu takdir eden bu arkada~~n~z~ n, sizin için, sizin refah~n~z ve
istikbaliniz için neler dü~ündü~ünü, bundan sonra in~aallah maddi semereleri ile ö~renmi~~olacaks~ n~z." diyor ".
I° Ulu~~~~demir, T:11am Içinden, TTK Yay~ n~, 1976.
11 Atatürk ve Tar~m, Tar~ m Orman Bakanl~~~~ile Ziraat Fakültesi Yay~ n~ , 1981.
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Atatürk'ün ki~ili~i hakk~ ndaki bu mü~ahadelere, O'nun çevresinde çal~~m~~~olanlardan aktar~lan birkaç örnek daha vermek yerinde olacakt~r.
Kö~k mutemedi olarak 1924'te i~e ba~lay~ p ölümüne kadar emrinde
çal~~an ve Cumhurba~kanl~~~~Genel Sekreterli~i'ne de atanan, ayn~~ zamanda ~ahsi i~ leri için umumi vekilli~ine haiz bulunan Hasan R~za Soyak
Atatürk'ten Hattralar 12 adl~~ kitab~ n~n birinci bölümünde Atatürk'ün hususiyetlerini ve vazife telakkisini anlat~ rken:
"Atatürk, çal~~malar~ nda zaman, mekân, imkan me~humlar~~ ile ilgili
de~ildi. Nerede, hangi ~artlar alt~ nda olursa olsun bir vazife kar~~s~ nda bulundu mu hiç vakit geçirmeden onun icab~ n~~ yapmaya koyulurdu," diyor.
"Yapmay~~ tasarlad~~~~ i~lere giri~ meden evvel, bütün ihtimalleri göz
önüne almak suretiyle gayet titiz ve etrafl~~ incelemelerde bulunurdu. Toplant~ larda maksad~n~~ belli etmeden, konular üzerinde mübahaseler açar,
mevzuu mütemadiyen i~ leterek büyük bir dikkat ve sükunetle dinlerdi.
Ba~lad~~~~bir i~i bitirmeden rahat edemezdi. Zaruret olmad~kça, i~i geriye
b~ rakmak adeti de~ildi. Bazan 30-40 saat çal~~t~~~~vakidir", diye ekliyor.
Soyak ayn~~ kitab~nda Falih R~fk~~ Atay'a at~fda bulunarak devam ediyor:
"Mustafa Kemal'in hususiyetlerinin ba~~ nda: çok dü~ünmek, çok dan~~mak, kendi inand~ klar~ n~~ iyice kontrol etmek ve ba~ kalar~n~ n da buna
inand~ klar~n~~ görmek gelir. Anadolu'ya gitmeden önce Istanbul'da
görü~medi~i, dan~~mad~~~~ne dost ne de dü~man kalm~~t~ r. Sofralar~m da
bütün eserleri ve fikirleri duymak, kendisininkilerle kar~~la~t~ rmak için ba~l~ca vas~ta olarak kullanm~~t~ r" 13.
Atatürk'ün okumay~~ çok sevdi~i, genel bilgisini art~ rmak için çaba
göstel-di~i, zengin bir kitapl~~a sahip bulundu~u, eline ald~~~~kitab~, e~er
enteresan bulmu~sa bitirmeden b~rakmad~~~~ve ha~iyeler, notlar ilave etti~i, yak~ n~ nda bulunanlar~ n ve beraber çal~~t~~~~ ki~ilerin beyan ettikleri
mü~terek kanaatlerdir.
Atatürk'ün ilgi çeken bir ba~ka yan~~ da, siyasi oldu~u kadar içtimai,
iktisadi ve bilhassa fikri ink~laplar~ n öncüsü olmas~d~ r.
O'nun nazar~ nda insanlar, ya~ad~klar~~ müddetçe, faal olmal~ d~r.
12

13

Hasan R~za Soyak, Atatii~k'ten Hatz~alar,
Hasan R~za Soyak, a.g.e.

2

Cilt, Yap~~ ve Kredi Bankas~~ Yay~ n~ .
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Bir insan~ n hayat~~ boyunca memnun ve mesut olmas~~ için laz~m gelen
tek ~ey, kendisi için de~il, kendisinden sonra gelenler için çal~~ makt~ r H.
Vazife telakkisi ve sorumluluk duygusu bu derece üstün seviyede olan
Atatürk'ün son derecede mütevazi bir insan oldu~una da i~aret etmeliyim.
16 Mart 1923'te Adana'da çiftçilere içten gelen ~u kelimelerle hitap
ediyor:
"Diyebilirim ki hayat~ mda ya~ad~~~ m en ulvi, en sade, en mesut ve samimi gece bu gecedir. Çünki bu gece, çok derin hürmetlerle, muhabbetlerle merbut oldu~umuz milletimizin ekseriyeti azimesini te~kil eden çiftçilerimizle bir sofrada, onlar~n emekleriyle husul bulmu~~ekme~i, onlarla
beraber yiyoruz" 15.
Atatürk'ü ilk defa, henüz tahsil ça~~ nda iken Milli Türk Talebe Birli~i temsilcisi olarak dört arkada~la (~ brahim Öktem, Ber'at Zeki Güngör,
Ayet ve ben) 5 Haziran 1928'de Izmit'te kar~~lamaya gitti~imiz zaman
görmü~tüm. Kendilerine takdim edildi~imiz s~ rada, son derece mütevaz~~
bir ~ekilde bizleri dinlemi~~ve "Cumhuriyeti ve ink~ laplar~~ vatanda~lara tan~t~n~z... Anlat~n~z ve daima vatan~n tealisi için çal~~~n~z.." diye ö~ütlerde
bulunmu~~ve her birimizle ayr~~ ayr~~ me~gul olarak gönlümüzü alm~~t~.
O günlerde, büyük nutkunu irad etmi~~ve nazar~ m~zda ilahla~m~~~bir kahraman olan Atatürk'ün, bizlerle me~gul olabilece~ini akl~ m~zdan bile geçirmemi~tik.
Atatürk'ün bir ba~ka özelli~i de bütün ba~anlann~~ millete mal etmeyi
bilmesidir. Bu yoldan hem toplumu yüceltir, hem de yapaca~~~ink~ laplar
ve ataca~~~yeni ad~mlar için halk~n vicdan~ nda dost bir hava yaratmas~n~~
bilirdi.
Daha 1925 y~l~nda:
"Türk milletinin son senelerde gösterdi~i harikalar~n, yapt~~~~siyasi ve
içtimai ink~ laplann hakiki sahibi, kendisidir. Sizsiniz.. Milletimizde bu istidad ve tekamül mevcut olmasayd~ , onu yaratmaya hiç bir kudret ve kuvvet kafi gelmezdi. Bizim ilham kayna~~m~z, do~rudan do~ruya Türk milletinin vicdan~~ olmu~tur." diyordu '6.
Prof. Dr. A. Afetinan, Atatürk Hakk~nda Hat~ralar ve Belgeler.
15 Atatürk ve Tar~m.
16 Atatürk'ün Süylev ve Demeçlen.
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Yaln~z milletimizin de~il, insanl~ k aleminin pek nadir yeti~tirdi~i
büyük bir insan~n ki~ili~ini ana hatlar~~ile belirtmek üzere derledi~im bilgilere son vererek konferans~n ana konusuna geçiyorum.
Atatürk'ün tar~ m ve orman sevgisi, yeti~ti~i ortamdan, ailesi çevresinden kaynaklanmaktad~r. O'nun mütevaz~~ bir ailenin çocu~u olarak, daha
ilkokul ça~lar~ nda iken day~s~n~n çiftli~inde yazlar~~ geçirdi~i, ailesine, çiftlik i~lerinde yard~mc~~ oldu~u biliniyor.
Yak~nlar~ na ve arkada~ca konu~tu~u ki~ilere, çocukluk ça~~ndaki bu
u~ra~~lar~n~~anlatmaktan zevk al~rd~. Çiftçili~i mukaddes bir meslek olarak
kabul eder ve Milli Mücadele y~llar~~ ve sonras~nda ülkenin kurtulu~unu,
tar~mdaki ilerlemelere ba~l~~ gördü~ünü s~k s~k tekrarlard~.
O'na göre çiftçi, memleketin efendisi idi. K~l~ç ve sapan aras~nda,
ikinciyi üstün tutan mukayeseler yapard~.
Izmir iktisat Kongresi'nin aç~~~konu~mas~nda:
"Arkada~lar, sizler do~ rudan do~ruya milletimizi temsil eden halk s~n~flann~ n içinden ve onlar taraf~ ndan mütahap olarak geliyorsunuz. Bu itibarla memleketimizin halini, ihtiyac~n~ , milletimizin elemlerini ve emellerini yak~ ndan ve herkesten daha iyi biliyorsunuz." '7 diyordu.
Kendisi de, bu ~ekilde hitap etti~i halk aras~ ndan gelen bir insan, bir
lider oldu~u için çiftçinin çekti~i s~k~nt~lar~, özledi~i tedbirleri çok aç~k bir
~ekilde biliyordu.
Tar~ m ve çiftçilik konular~ na olan merak~n~ , hocam Say~ n Süleyman
Fehmi Kalayc~o~lu'nun bir an~s~n~~ aktarmak suretiyle perçinlemek istiyorum.
Mustafa Kemal, Amasya'dan Erzurum'a gitmek üzere yola ç~km~~t~ r.
Henüz kongreler yap~lmam~~t~ r. Yol boyundaki Sivas'a u~rad~~~nda, fidanl~k müdürü olan Kalayc~o~lu ile tan~~~ r. Bir ayran içimi sohbet s~ras~nda
tarla ziraati ile hayvan besicili~i mukayeselerini yapt~r~ p netice istihsaline
çal~~~r. Çok k~ sa geçmesi gereken sohbet, uzunca bir süre devam eder.
O günlerde vatan~ n kurtar~lmas~~ çabas~~ içinde didinen Mustafa Kemal'in
tar~ ma olan ilgisini, bu canl~~ örnek, aç~ k ~ekilde ortaya koymaktad~ r.
Modern çiftçilikte köylüye örnek olmak isteyen Atatürk, ekonomimizin temel ta~~~olarak tar~ m sektörünü görmü~~ve köylü ve çiftçinin mutla'7 Prof. Dr. A. Afetinan, ~zmir iktisat Kongresi.

378

KAMURAN ARDIÇ

ka kaik~ nd~nlmas~n~~ en ileri bir amaç olarak kabul etmi~tir. Köylümüzü
yoksulluktan, fukaral~ ktan kurtarman~ n, ona rahat bir geçim sa~laman~n
zorunlulu~una inan~rd~ . Türk ekonomisinin, ancak tar~msal geli~meler sayesinde düzelebilece~ine ve giderek tar~ m ürünleri sanayiinin geli~mesi ile
sanayi a~amas~na geçilece~ine kanaat getirmi~ti.
Bu görü~le 1925'te Ankara civar~ nda bir çiftlik kurmaya karar verdi.
~imdi "Atatürk Orman Çiftli~i' olarak hepimizin tan~d~~~~bu i~letme için
ald~~~~araziyi yerli ve yabanc~~ tar~m uzmanlar~ na incelettirmi~ ti. Uzmanlar,
fikir birli~i halinde, batakl~ k ve çorak olan bu arazide ba~ar~~ sa~laman~n
güçlü~ünü dile getirerek "ya sab~ r tükenir, ya para" demi~ler ve bu yerde
çiftlik kurulmas~na kar~~~ç~km~~lard~.
ve:

Atatürk, gerek yerli gerekse yabanc~~ uzmanlar~n görü~lerine uymam~~~

"Evet, ~uras~~ Ankara'n~n yan~~ ba~~ nda hem batak, hem çorak, hem de
fena bir yer. Ama biz buray~~ ~ slah etmezsek, kim gelip ~slah edecek?" demi~~ve hemen i~e ba~lanmas~ n~~ istemi~tir. ~~te bugün Ankaram~z~ n yegane
gezi ve dinlenme yeri olan çiftlik, böyle kurulmu~tur. O, yarat~c~~ büyük
adam, böylece tar~ mda da öncülük yapm~~t~r.
Atatürk'ün a~aç sevgisi de sonsuz, adeta bir a~k denecek kadar engindi. Soyak, Orman Çiftli~inde ~imdi Hayvanat Bahçesinin bulundu~u kavakl~~ yolda giderken, birden arabay~~ durdurup i~de a~ac~n~~ arad~~~n~~ anlat~r '8. Ama kimse bu a~ac~~ hat~ rlamaz. Çiftlikteki ~slahat ve in~aat s~ras~nda kesildi~i anla~~lan i~de a~ac~ , Atatürk'ü çok hüzünlendirir ve ihtarlarda
bulunur. Çünkü Atatürk o ye~illi~in hasretini bütün ~stiklal Harbi süresince Anadolu'da çekmi~tir.
1938 ilkbahannda vazo içinde kendisine sunulan badem çiçe~ini
görünce "Bahar gelmi~, ne güzel, fakat bu çicekler meyve vermeden solacak.. ne yaz~k" demi~tir 19.
Atatürk, Balgat civar~ndaki Sö~ütözü mevkiini çok severdi. Küçük bir
suyun akt~~~~bu yerde (onun deyimi ile) bir koliba (kulübe) ve bir çardak
yapt~nlmaya ba~land~. Ancak kulübenin yap~laca~~~yerde bulunan 20-30
adet sö~üt a~ac~n~ n kesilmesi gerekiyordu. Atatürk buna raz~~ de~ildi. Bu
fidanlar~n, in~aat alan~n~n yak~nlar~ na nakledilmesine bizzat kendisi nezaret etmi~ tir. Bu olay~~da Hasan R~ za Soyak ayr~nt~l~~~ekilde anlatm~~t~ r.
~ m Hasan R~za Soyak, a.g.e.
'9 Prof. Dr. A. Afetinan, Atatürk Haklar:da Hattralar ve Belgeler.
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Çankaya'da yaverlik binas~n~n tevsii s~ras~ nda kesilmesi zorunlu~u ile
kar~~la~~ lan bir a~aç için Atatürk'ün çok üzüldü~ünü ve "Yaz~ k, çok yaz~ k.. Bu i~, a~aca dokunmadan yap~ lamaz m~yd~ , sanki? Bana söyleseydiniz çaresini bulurdum.." dedi~ini gene Soyak anlat~yor 2().
Atatürk 1934 y~l~nda K~z~ lcahamam'a u~ram~~ , çok be~endi~i So~uksu
mevkiinde Temmuz ay~ n~ n bir tam gününü geçirerek dinlenmi~, halk~~ huzuruna davet ve kabul ederek onlarla uzun uzun sohbet etmi~tir. Bu ziyaretin an~s~ , o yerdeki kitabede yaz~l~d~r.
Bu gezide sahip oldu~u küçük bir orman sahas~n~ , 3116 say~ l~~ kanunun âmir hükümlerini de nazara alarak K~z~ lcahamam Belediyesine hediye etmi~tir.
Yeni iktisap ve ilavelerle 66 hektara ula~an ve içinde bir de kaynak
bulunan bu orman, sonralar~ , mülkiyet hakk~~ Belediye uhdesinde kalmak
üzere So~uksu Milli Park~~ sahas~ na ithal edilmi~tir.
Atatürk'ün ye~il ve orman hakk~ndaki ~u sözlerini de hat~rlayal~m:
— Ormans~ z bir yurt, vatan de~ildir.
— Ye~ il görmeyen gözler, renk zevkinden mahrumdur.
Orman Çiftli~inin kurulu~u s~ras~ nda, ~ imdi Marmara Oteli'nin bulundu~u tepede, çevresindekilere ~u emri veriyordu:
"Buras~ n~, öyle a~açland~ rm~ z ki bir kör insan dahi ye~illikler aras~nda
oldu~unu fark etsin."
Afetinan, Hattralar ve Belgeler adl~~ kitab~nda ~unlar~~ da belirtiyor:
"Mustafa Kemal, bir sahil çoçu~u oldu~u için denizi çok severdi. Fakat son hastal~ k günlerinde hasret çekti~i yer, bir çam ormanl~~~~olmu~tur.
'Bana memleketimizin ormanl~ k güzel yerlerinden tan~ d~ klar~n~~ anlat... arzum, ye~illik ve a~açl~ k ve fakat yaz k~~~ye~il duran a~açlar aras~nda olmakt~r' diyen sesi hâlâ kulaklar~ mda akisler yap~yor."
Atatürk, Orman Çiftli~inin sadece tarlalar~ ndan istifade etmeyi hedef
tutmam~~~ayn~~ zamanda Ankara'y~~ a~açland~ rma i~ine buradan ba~lam~~t~ r.
Kendi ad~n~~ ta~~ yan Atatürk Bulvar~ 'na çam fidanlar~~ dikildi~i vakit
pek sevinmi~ ti. "Bunlar tutursa, Ankara'n~n yaz k~~~ye~il duracak bir tabi20 Hasan R~za Soyak, a.g.e.
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at zenginli~i olacak" demi~~ve bu çamlar' Ankara'n~ n yeni devrinin bir
sembolü gibi telakki etmi~ti.
Ve Hasan Ali Yücel, bu kitab~n sunu~~yaz~s~nda "..Atatürk'ün ye~il
sevgisi ve hasreti, ne kadar içti, ne kadar duygulu.. ~nsan bu sat~rlar~~
okurken sevgili büyü~ümüzle berabermi~~gibi oluyor ve onu, yan~nda bulamay~ nca büsbütün derin bir hüzne kendini kapt~r~yor" diyor 21 .
Atatürk döneminde Cumhurba~kanl~~~~özel Kalemi'nde çal~~m~~~olan
Say~ n Haldun Derin'den konferans çal~~malanm s~ras~ nda ald~~~m mektupta " t 934'te Pehlevi'nin Ankaraya geli~ine pek az kala, Halkevi binas~n~ n çevresiyle yamaçlann~n çimlendirilip a~açland~r~lmas~ , Atatürk'ün istemesi ve izlemisi sonucu olmu~tur. Ye~il tutkusu, komutanlar~ m~z~n bir tutkusu de~il mi?" diye yaz~ yor.
Gerçekten komutanlanm~z~n ye~ile ve a~aca ayr~~ bir dü~ künlükleri
daima göze çarpm~~ t~r. Falih R~fk~~ Atay Çankaya 's~nda ~öyle anlat~yor:
"Kendi a~z~ ndan dinlemi~ tim.Birgün Kurmay Ba~kan~~ ~smet Beyle
(Inönü) Diyarbak~ r çöllerinde atla geziyorlarm~~. Mustafa Kemal demi~~ki:
— Çabuk bana bir din bul...
— A~aç dini., bir din ki ibadeti a~aç dikmek olsun" 22.
Atatürk'ün tar~ m ve orman sevgisi, ye~il sevgisi hakk~nda yaz~lm~~,
say~ lmayacak kadar çok an~~ mevcuttur. Ben konferans~
ma bunlardan birkaç
tanesini aktarmakla yetinmek zorunda kald~m.
~imdi, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak üzere el koydu~u,
devrald~~~~Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nun Türklerle meskiin bölümünün yani
Misal(' Milli Hudutlan'n~ n zirai ekonomi bak~m~ ndan gücü ne idi? Buna
sat~rba~lan itibariyle ve k~saca de~inmek istiyorum.
imparatorluk döneminde istatistik bilgiler yetersizdir. Gerçi y~ll~k salnameler yay~ nlanmaktad~ r, ama bunlar "Sultana övgü" belgeleridir.
Nüfus say~ mlanna ba~lanm~~t~ r. Ama, belli sürelerde tekrarlanmad~~~~için
kar~~la~t~rmalar yap~l~ p netice istihsaline elveri~li de~ildir. Bugünkü Devlet
istatistik Enstitümüzün çekirde~ini te~ kil eden Ba~vekâlet Merkez istatistik
Müdüriyeti Umumiyesi'de, bir çok kurulu~lar~m~ z gibi, Cumhuriyetimizin
eseridir.
21 Prof.
n

1968.

Dr. A. Aletinan, Atatürk Hakk~ nda Hattralar ve Belgeler.
Av. K;~'z
Öztürk, Türkiye Cumhunyet~~Hükümetler: ve Programlar:, Ak Yay~ nlar~,
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Bu genel müdürlük ilk defa 1927 y~l~nda, dokuz bölge esas~~ üzerinden
Zirai Tahrir (tar~msal yap~~ ve üretim istatisti~ini) yapt~rm~~t~r 23 .
Sonuçlar ~öyle özetlenmi~tir:
Ülkemizin toplam nüfusu 13.517.385 ki~i.. Ortalama be~~nüfustan
olu~an çiftçi ailesi say~s~~ 1.751.239. Zirai i~letme say~s~~ da ayn~~ rakam olarak kabul ediliyor. Tar~mla u~ra~an insan say~s~~ 9.216.918 ki~i ve toplam
nüfusun % 66,7'si. Bir tar~m i~letmesi 2,5 hektar araziyi ekip biçiyor.
Henüz makinal~~ ziraat yok. Ekili arazi toplam~~ 2,4 milyon hektar. Tar~mda yararlan~ lan ko~um hayvan~~ say~s~~1,9 milyon. Küçükba~lar dahil (koyun-keçi) irad hayvan~~ say~s~~ 14,5 milyon. Bir çiftçi ailenin ortalama y~ll~k
sat~~~geliri 192 lira.
Bu tablo, de~il 1920 y~l~, 1927'de bile ekonomik yap~ m~z~ n tar~m a~~rl~kl~~ fakat çok fakir oldu~unu ortaya koyuyor.
Bu konuda Vedat Eldem'in yapt~~~~ara~t~rman~n önsözünde ~u görü~e
yer veriliyor 24 .
"Birinci Cihan Harbi'ne kadar dünyada mevcut paralardan en sa~lamlar~ndan biri Osmanl~~ liras~~ idi. Tahditsiz ithalata ra~men memleketin alt~ n stoku, azalacak yerde durmadan artmakta idi. Bunun nedenleri aç~klanmamakla beraber tar~msal üretim ile beslenen milli has~la yan~nda halk~n tasarruf kabiliyetine dayand~~~~san~lmaktad~ r."
Zirai bünyenin incelendi~i bölümde de : "On dönümden küçük i~letmelerin % 34, on ilâ elli dönüm aras~ndaki i~letmelerin % 47 oran~nda oldu~u ve bu yüzden rasyonel bir üretim politikas~~ uygulanamad~~~, tar~m
ürünleri ithalat~n~n, daima ihracattan fazla oldu~u tesbit olunuyor. Sonuç
olarak Osmanl~~ döneminin sonlar~nda mümeyyiz vas~f olarak 'tar~ma dayal~~ bir ekonomi ve geni~~serbesti içinde fakat kifayetsiz bir üretim, harice
do~ru gittikçe artan bir ba~~ml~l~k, a~~r bir mali müzayaka, istikameti belirsiz bir iktisadi siyaset' olarak tesbit olunuyor."
Tevfik Çavdar'~n incelemesinde de 25 o dönemdeki tar~msal bünyenin bozuk ve kifayetsiz bulundu~una i~aret edilerek, ~ark bölgelerinde feo23 1927 Senesi Zirai Tahriri (Eski yaz~ ), BasvekMet Merkez istatistik Müdüriyeti Umumiyesi Yay~ n~, 1928.
24 Vedat Eldem, Osmanl~~ ~mparatorlu~unu'nun iktisadi ~artlar: Hakk~nda Bir Tetkik,
Türkiye ~~~Bankas~~ Yay~ n~, 1970.
25 Tevfik Çavdar, Milli Mücadele Ba~larken Say~larla Vaziyet ve Manzara?. Umumiye, Milliyet Yay~n~, 197i.
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dal biçimde üretim yap~ lan i~letmelere rastland~g~, di~er bölgelerde ise iktisadi ~artlara göre, pazar için çal~~an irili ufakl~~ i~letmeler olmakla beraber genellikle mal~ n sat~~~imkan~~ s~n~rl~~ ve az oldu~undan, i~letmelerin
büyük k~sm~nda mahalli geçimlik ihtiyaç kadar mahsul al~nd~~~, geni~~arazinin nadasa ve dinlemeye terk edildi~i ve daha çok mer'a halinde kullan~ld~~~, bu yüzden tar~msal üretim içindeki hayvanc~l~k geliri pay~ n~n daha
büyük oldu~u, anlat~l~yor ve Atatürk'ün deyimi ile ~u hükme var~l~yor: Millet yorgun ve fakir halde.
Bu görü~lere eklenmesi gereken bir tak~ m konular daha var:
Çiftçi ve köylü tahsil olana~~ndan yoksun b~rak~ ld~~~~ve bir tak~ m hurafelerin tesiri alt~nda oldu~u gibi, tar~ m alan~ndaki bilgileri de tamamen
ampriktir. Ta, atalar~ ndan, dedelerinden hikâye yoluyla ak~lda kalan "çevre ~artlar~"n~~ belirleyen köklü tecrübelere sahip ise de modern çiftçili~in
ko~ullar~n~~ ve gereklerini bilmemektedir. Makinal~~ ziraatin tamamen yabanc~s~d~r. Tarla ziraatinde yard~ mc~s~, ko~um hayvan~~ ve karasapand~ r.
Özellikle hurafelerin çok etkisi alt~ ndad~ r. Öyle ki, zaten say~s~~ çok az
olan tar~msal konulu kitaplarda rastlanan a~a~~daki örneklere bakmak bile
durumu ayd~ nlatmaya yetecektir.
Türk ziraat Tarihine Bir Bak~~~ 2' adl~~ kitapta ~unlara deginiliyor. 1788
y~l~nda bir kad~n~ n muhtelif yerlere gönderdi~i emirnamelerden birinde
"Çekirge ismiyle müsemma olan tuyC~ r" hitab~yla ba~lan~p zarardan yaz
geçmeleri ve gitmeleri emrediliyor ve "gitmezseniz, haliki küllü~ey olan
Zülcelale havale olunursunuz (Allah'a havale olunmak)" deniliyor.
Yabanabad (K~z~lcahamam)~ n ~~hlar köyünde 27 "It~r kokulu topra~a
defnedilmi~~olan" kerametli ~eyhin ahfad~n~ n, çekirge istilas~ na kar~~~ s~~~rc~k ku~lar~~ ile ve "kerametli sularla" mücadele yetenekleri, anlat~l~yor.
Diyarbak~r çevresinde bolca rastlanan akrebin "rutubetli binalarda kireçten has~l oldu~u mamafih patl~can tohumundan dahi akrep husule geldi~inin rivayet olundu~u" ileri sürülüyor. insaf ile dü~ünmek gerekir ki
yaz~l~~ metinleri inceleyen okur-yazarlar aras~ ndaki bu bilgi al~~~veri~ine bak~larak, okumas~z halk aras~ndaki bilgisizli~i, hurafelere ve bat~l itikadlara
dayanmas~ n~~ ola~an görmemek kabil
n 26

Türk Ziraat Tarihine Bir Bak~~, Birinci Köy ve Ziraat Kalk~ nma Kongresi Yay~ n~,

1 938.
27

Bu köy halen Çaml~ dere ilçesinin merkezidir.
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Bu dönemde, ülkemizin ekonomik durumuna genel bir bak~~la ihtiyaçlann tespit edilmesini amaçlayan ilk kongre 1923 y~l~nda ve henüz Lozan Anla~mas~~ imzalanmadan evvel Izmir'de toplanm~~t~r. 17 ~ubat'tan 4
Mart'a kadar sürmü~~olan bu kongrede de iktisadi bünye envanteri belirlenmeden, genel ihtiyaçlar üzerinde durulmu~tur. O tarihte kullanmakta
oldu~umuz eski harflerle bas~lm~~~olan kongre kararlar~~ ile baz~~konu~malan kapsayan iktisat Esaslar:Yr:iz adl~~kitap, Afetinan taraf~ndan yeni harflere
çevrilmi~~ve yay~nlanm~~t~r 28. Kitab~n kapa~~ndaki:
"Milletimiz mazisinden de~il, art~k istikbalinden mesuldür”, ibaresinden
anla~~ld~~~na göre, kongrede mazi ile me~gul olunmam~~, tamamen gelece~e yönelik çal~~malara giri~ilmi~tir.
1135 delegenin kat~ld~~~~kongrede, Misak~~iktisadi esaslar~ndan ba~ka
1-Çiftçi grubunun, 2-Tüccar grubunun, 3-Sanayi grubunun, 4-i~çi grubunun görü~~ve istekleri ayr~~ ayr~~tespit edilmi~tir. Bu kitab~n bir nüshas~,
zaman~n iktisat Bakan~~ Mahmut Esat (Bozkurt) taraf~ ndan "Gazi Pa~a
Hazretlerine Hürmetle” ha~iyesi ile 27.8.1923'te Mustafa Kemal'e sunulmu~tur.
~kinci bir çal~~ma, sadece tar~m sektörüne münhas~r olmak üzere Milli
iktisat ve Tasarruf Cemiyeti taraf~ ndan tertiplenen 5 Ocak 1931 tarihli Birinci Ziraat Kongresi'dir. O tarihte derne~in müdürü Vedat Nedim
Tör'dür. Derne~in yay~nlad~~~~iki ciltlik raporda, ülkemizin o günkü tar~m
istatistiklerine ve üretim rakamlanna rastlanm~yor. Mahsul çe~itleri itibariyle baz~~ bilimsel yaz~lar yer al~yor. Kitab~n kapa~~nda: "Gayemiz, ananevi ziraatten rasyonel ziraate" ha~iyesi yer al~yor. C~nsözünde ise, her sene elli milyon lira d~~~ticaret aç~~~= bulundu~u belirtiliyor.
Üçüncü bir çal~~ma ise 1938 y~l~nda yap~l~yor. Bu defa hedef, köy ve
ziraat kalk~nmas~d~r. Ilk mezunlann~~ vermeye ba~layan Ziraat Enstitüleri
mensuplar~n~n da kat~ld~klar~~bu kongre daha ziyade bilimsel a~~ rl~k ta~~yor. Çe~itli kitaplar yay~nlan~yor. Türk tar~m~n~ n anatomisi sergileniyor.
Cumhuriyetimizin ellinci y~ l~~kutlan~ rken de bu istikamette cereyan
eden üç çal~~maya i~aret etmek yerinde olacakt~r. Bunlardan biri Türkiye
Ekonomi Kurumu'nun Siyasal Bilgiler Fakültesi ile ortakla~a düzenledi~i
seminerdir. Bu seminerde Doç. Dr. Çelik Aruoba; bu dönemde tar~m~n
önemi, kamu yetkilileri yan~ nda Atatürk taraf~ndan da s~k s~k dile getiril28

Prof. Dr. A. Afetinan, ~zmir iktisat Kongeresi.
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mektedir, diyor ve tar~msal üretimin, toprak kullan~ m~~ bak~m~ndan dü~ük
seviyede kald~~~n~, ancak sava~~sonras~nda h~zl~~ bir geli~menin ba~lad~~~ n~~
tespit ediyor 29.
Yap~~ve Kredi Bankas~'n~n tertipledi~i seminerin "Atatürk Döneminde
Tar~m Politikas~ " bölümünde Prof. Dr. Gülten Kazgan x' Mustafa Kemal'in, Müdafaai Hukuk Cemiyeti Ba~kan~~ s~fat~~ ile yay~nlad~~~~dokuz
maddelik ilkelerden tar~mla ilgili olanlar~ n~~ özetleyerek ileri sürülen iyile~tirme tedbirlerini ~öyle s~ral~yor:
A~ar usulünde halk~ n ~ikayet ve ma~duriyetine yol açan noktalar~ n
düzeltilece~i,
Tütün tar~m ve ticaretinin, milletin azami yarar~ na göre düzenlenece~i,
Mali kurumlar~ n, çiftçiye yard~mc~~ olacak ~ekilde ~slah edilece~i,
Ziraat Bankas~~sermayesinin art~r~laca~~,
Makinal~~ ziraatin geli~mesi için tedbir al~naca~~,
Hammaddesi ülkede yeti~en mamulleri üretecek sanayiin kurulaca~~,
Ormanlar~m~zdan, bilimsel ilerlemelere uygun biçimde yararlan~ laca~~,
Ülkede emniyet ve asayi~in kesinlikle sa~lanaca~~,
vaad ediliyor.
Atatürk, bu vaatlerini asla unutmam~~~ve herbirini, s~ras~~ geldikçe gerçekle~tirmi~tir. O dönemde tar~ msal i~lerle ilgili olmak üzere yay~nlanm~~~
bulunan kanunlar~n bir listesi eklidir. incelendi~inde görülecektir ki
o günlerde at~lan ad~mlara, sonradan eklenebilen kanunlar, kurulmu~~
düzenin daha iyi i~lemesini sa~lamak amac~na yöneliktir.
Bu konuda bir ba~ka çal~~ma Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi taraf~ndan yap~lm~~t~r. 12 Ekim ~~ 981 'de ba~layan "Atatürk Tar~m Haftas~"
Say~n Cumhurba~kan~m~z~n bir konu~mas~~ ile aç~lm~~t~r. Fakültenin bu
29 Atatürk Dönemi Ekonomi Politikas~~ ve nrkiye'nin Ekonomik Geli~ mesi, Siyasal Bilgiler
Fakültesi ve Türkiye Ekonomi Kurumu'nun mü~terek semineri, 1982.
'I Atatürk Döneminde Türkiye Ekonomisi Seminen', Yap~~ ve Kredi Bankas~'n~ n Atatürk Y~l~~
Arma~an~ , 1981.
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münasebetle düzenledi~i seminerde, bütün konular en yetkili ki~iler taraf~ndan incelenmi~, tebli~ler sunulmu~~ve tart~~~lm~~t~ r. Ancak çok akademik olan seminer sonuçlar~n~, bu konferans~n içine s~~d~rmak kabil olmam~~, sadece i~aret edilmekle yetinilmi~tir 31.
Atatürk döneminde, tar~m alan~nda sa~lanan yeniliklerede, sat~rba~lar~~
itibariyle göz atal~ m:
Her ~eyin ikinci plana at~ld~~~~Milli Mücadele dönemi sona erince, ilk
i~~olarak do~rudan do~ruya köylü ve çiftçiden al~ nmakta olan ve para olarak de~il, ürün halinde toplanan "A~ar Vergisi"nin ~slah~na el at~lm~~t~r.
Bu vergi, ekonomilerin tamamen tar~ ma dayal~~ oldu~u devirlerde ihdas edilmi~~en eski vergileme usullerinden biri idi. Elde olunan mahsul
ile ödenmesi, ba~lang~ çta çiftçi lehine görülmü~tü. Mezopotamya devrinden intikal eden bu sistem, zamanla yozla~t~r~lm~~t~ . Mahsulün `)/0 o'u
al~ n~rken yeni yeni paylar~ n eklenmesi suretiyle % 20'lere yükseldi~i y~ llar
oluyordu. ~~in as~l kötü yan~ , bu vergiyi hükümet toplam~ yor, belirlenen
bir bedel kar~~l~~~ nda mülteeim denilen arac~lar topluyordu. Birinci Cihan
Harbi'nde halk yorgun ve yoksul hale gelmi~, özellikle çal~~ma ça~~ndaki
dinç erkeklerin cephelerde bulundu~u dönemde tar~msal üretim, ya~hlara
ve kad~nlara kalm~~, bu yüzden oldukça eksilmi~ti. A~ar yükü alt~nda ezilen köylü, vergisini ödeyemez hale gelmi~ti.
A~ar~ n bir ba~ka kötü yan~~ da, giderler hesaba al~ nmaks~z~n, gayri safi
has~ la üzerinden tahmin ve tahrir yap~ lmak suretiyle tahsil edilmesi idi.
Verimsiz ve yorgun topraklardan al~nan dü~ ük ürünün yüzde onu veya
daha fazlas~, ço~u zaman sa~lanan safi kar~ n bütününü al~ p götürüyordu.
Bu ac~ kl~~ durum yüzünden Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin ilk ç~kard~~~~kanunlardan biri (12 no.lu kanun) ile daha 192o'de a~ar~n takside
ba~lanmas~~ kabul edilmi~ tir.
Büyük Zaferden sonra, a~ardan köylünün nas~ l kurtar~ laca~~~ciddi
ara~t~ rmalara konu olmu~~ve ~ zmir iktisat Kongresi'nde çiftçi grubunun
ba~l~ ca temennisi, Anadolu köylüsünün as~rlarca bekledi~i kurtulu~~ümidi
gerçekle~mi~~ve 1925 y~l~ nda 552 say~l~~ kanunla "A~ar~n la~v~~ ile yerine
ikame edilecek mahsulat~~ arziye vergisi" hükümleri kabul edilmi ~~ve çok
kritik bir at~l~ ma cesaretle gidilmi~tir.
'' Ata 'n~ n An~s~na Do~umunun loo. Y~l~ nda Tar~ m Seminerz, Ziraat Fakültesi Yay~ n~ ,
1981.

Bel/elen C. LI, 25
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Y~ llar sonra Sivas demiryolunun aç~l~~~nda ~smet Pa~a, bu konudaki
ilk tereddütlerin çiftçiden geldi~ini ve bu derecede büyük bir gelirden
(toplam verginin üçte biri) mahrum kalacak devletin nas~l idare olunaca~~~
endi~esinin köylüler taraf~ ndan dile getirildi~ini anlatm~~~ve ilk uygulama
y~llar~nda çiftçinin hasat mevsimlerinde a~ara dönülmesi ihtimalini ciddi
~ekilde dü~ünüp tedbirli davrand~~~n~~söylemi~tin
Gerçekten o y~ llar, bütün dünyay~~ saran büyük iktisadi buhran
yüzünden, her devlet güç durumda idi. Türkiye Cumhuriyeti, bu
güçlüklere gö~üs germi~~ve a~ara geri dönmemi~tir. Bunun yan~nda bu~day~n himayesi tedbirlerinden de asla geri kal~nmam~~t~r. Bu~day Koruma
Kanunu ç~kar~lm~~~ve arkadan bir tak~m ek kanunlarla bu himaye i~leri
sürdürülerek Ziraat Bankas~~taraf~ndan yürütülmü~~ve sonunda Toprak
Mahsulleri Ofisi kurulmu~tur (1938 y~l~nda).
Yaln~z tar~msal üretim aç~s~ndan de~il, tüm iktisadi alanda önem ta~~yan bir ba~ka konu karayolu ve demiryolu meselesi idi. O günlerde gerek
köy yollar~~gerekse ~ehir ve kasabalar aras~ ndaki yollar ta~~mac~ l~~a ve yolculu~a pek elveri~li de~ildi. Ya~~~l~~dönemlerde sel, çamur, kar ve f~rt~na
yüzünden yollar kapan~r, köy ve ~ehirler aylarca mahsur kal~rd~. Demiryolu, toplam olarak üçbin kilometre kadard~~ve belli bölgelerde kümelenmi~ti.
Milli Mücadele y~llar~ = 150-200 milyonluk bütçeleri ile ve onu takib
eden geli~me y~llar~nda ç~kar~lan yetki kanunlar~~ile demiryolu ~ebekemiz,
yurdun dört yan~na ula~m~~~ve 1938'de alt~bin kilometreyi a~k~n seviyeye
varm~~, ayr~ca imtiyazl~~ ~irketler elinde bulunan k~sm~~ da sat~n al~narak
hepsi devletin mal~~olmu~tur.
Karayollanm~z da, yine o dönemden ba~lanarak parça parça Turuku Umumiye meyan~na al~nm~~~ve bugünkü Devlet Karayollar~~ ~ebekemizin öncülü~ü sa~lanm~~~ve ekonominin can damar~, ula~t~rma ~ebekemiz
vücuda getirilmeye ba~lanm~~t~r. örnek olarak karayolu konusunda birkaç
kanundan bahsedelim. 1921 y~l~nda 96 ve 97 no.lu kanunlarla MerzifonHavza-Çalatl~~yolunun; Tarsus-Silifice-Mut-Karaman yolunun; 121 no.lu
kanunla Ordu-Sivas yolunun; 213 no.lu kanunla Kars-Ardahan-BorçkaHopa yolunun; devlet yollar~~aras~na al~nmas~ , yeni yap~m, bak~m ve onar~m~n~n devlet taraf~ndan deruhde edilmesi kabul edilmi~tir.
Harp ve i~gal sonras~n~n en önemli sorunlar~ ndan biri olan asayi~~konusunun da o dönemde kesin olarak çözümlenmi~~bulundu~una i~aret etmek gerekir.
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Tar~m alan~ndaki en önemli ikinci at~l~m~n, tar~m e~itimi devrimi oldu~una ~üphe yoktur. Osmanl~~ döneminde biri Istanbul'da (Halkal~) di~eri
Selanik'te olmak üzere iki yüksek ziraat mektebi aç~lm~~~ise de Selanik'teki
mezun veremeden kapanm~~, ö~rencileri Istanbul'a aktanlm~~t~. Pratik
alanda e~itim yapmak üzere ziraat ameliyat mektepleri (Bursa, Adana,
Ankara'da), çiftlik mektepleri, amele mektepleri (makina kullan~m~n~~ ö~reten okullar), baz~~ dallarda ihtisas mektepleri (ipek böce~i, sebze, çiçek, tavuk ve anal~k konular~nda) aç~lm~~~ise de bunlardan beklenen verim elde
edilememi~tir 32 .
Izmir iktisat Kongresi'nde çiftçi grubunun ~srarla üzerinde durdu~u
konular~n ba~~ nda "Ziraat ve Maarif" meselesi gelmektedir.
Çiftçi; ziraatin muhtelif ~ubelerini ameli surette ö~retecek kitap; ilkokullarda ameli ziraat dersleri; her sancakta ziraat mektepleri aç~lmas~n~~
istiyor. Yüksek tahsil için tek ziraat mektebinin kafi oldu~u, ancak Istanbul'daki Halkal~~ Ziraat Mektebi Alisinin bütün malzemesi ile Anadolu'ya
naklini teklif ediyor. Bununla da yet~nmeyerek yurt d~~~ nda yüksek tahsil
yapm~~~olanlar~ n, hatta medrese mezunlar~n~n, birer y~ l köylerde vazife
görmeye mecbur tutulmalann~~ istiyor 33.
Atatürk ve çevresindeki üst kademe yetkili ve sorumlular~, Türk çiftçisinin bu iste~ini önemle ele alm~~~ve 1923'ten itibaren gelece~in bilgili ve
yetenekli bilim ve uygulama adamlar~ n~~ yeti~tirmek üzere ülkemizde ziraat
tahsili yapm~~~veya lise tahsilli pek çok genci, yabanc~~ ülkelere (Almanya,
Fransa, Macaristan hatta Amerika'ya) göndermeye ba~lam~~lard~ r.
1927'de Almanya'dan bir heyet (Oldenburg grubu) gelerek ülkemizin
durumunu incelemi~~ve "Modem bir ziraat ..ö~retim kurumu" meydana
getirilmesini tavsiye etmi~tir. öneriye uyularak 1927'de yay~nlanan bir kanunla (1 ~ og no.lu kanun) Ziraat Vekâletine 1,5 milyon ödenek veriliyor.
Mevcut yüksek ve orta derecedeki Tar~m Bakanl~~~~meslek okullann~n ~slah edilmesi, baz~lar~n~n be~~y~l için kapat~lmalar~, d~~~ülkelere de ara~t~rma ve tahsil yapmak üzere pek çok genç gönderilmesi için yetki veriliyor.
Ben bu tarihte Halkal~'da ö~renci idim. Bu kanunla, 1882'de aç~lm~~~olan
ve 1928 y~l~ na kadar pek çok ziraat ve orman mühendisi, hatta bir aral~k
veteriner yeti~tirmi~~bulunan okulumuz kapat~ld~. Mevcut s~n~flar, ya h~zl~~
e~itim temposu ile tahsilini tamamlad~~ veya ba~ka bir okula aktanld~. ~u32 Zirai O~retirnde ~~ ~ o yn.., Ziraat Dergisi, Ziraat Mühendisleri Derne~i Yay~ n~, 1959.
Prof. Dr. A. Afetinan, ~zmir iktisat Kongresi.
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nu da belirtmek gerekir ki hocalar~m~z~n (o zamanki ad~~ ile müderrislerimizin) hemen hemen hepsi, yabanc~~ ülkede tahsil görmü~, doktora vermi~~
de~erli ki~ ilerdi. Ancak Birinci Cihan Harbi'nin verdi~i bezginlik, yorgunluk ve baz~lar~~ Milli Mücadeleye kat~lamam~~~olman~ n yol açt~~~~eziklik
duygusu içinde idiler. Ayr~ ca okulun Istanbul'da olu~ u da ayr~~ bir puan
kayb~~ sebebi idi.
Bu yeni düzenlemede ilk olarak Ankara'da Keçiören yolundaki eski
Ziraat Mektebi binas~ nda "Ankara Yüksek Ziraat Mektebi" aç~ lm~~,
müdürlü~üne Halkal~'daki hocam~ z Aziz Meker getirilmi~ tir. Temel bilimler dersleri için ikisi Türk (fizik ve matematik) di~erleri yabanc~~ olmak
üzere yeni bir ö~retim kadrosu kurulmu~tur. O günlerde Tar~ m Bakan~~
Sabri Toprak, ziraat enstitüleri binalar~ n~n temelini atm~~t~r.
1932 y~l~~ sonlar~ nda Prof. Dr. Falke Ankara'ya davet edilerek Yüksek
Ziraat Enstitüsü'nün kurulu~u için çal~~malara ba~lanm~~~ve ö~retim kadrosunu tespit etmek ve tamamlamakla görevlendirilmi~tir. Bu arada ders
verecek yabanc~~ hocalar~ n profesör payesinde olmalar~~ ko~ulu kabul olunmu~tur.
Kendisi de Almanya'da tahsil yapm~~~müderris (profesör) olan Muhlis
Erkmen'in 31. ~~ 2.193 ~~ 'den itibaren Ziraat Vekili olmas~~ nedeniyle, iki bilim adam~, bu de~erli kurulu~ umuzun in~as~ndan, ö~retim üyelerinin
atanmas~ na kadar, bütün i~ lemleri tertip ve tanzim etmi~lerdir.
da:

Geçen y~l ziyaret etti~im say~ n hocam Muhlis Erkmen sohbet esnas~ n-

Ziraat Vekili olarak atand~~~~zaman, Atatürk taraf~ ndan kabul edilmeleri s~ ras~ nda Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kurulmas~~ hakk~ ndaki emirlerini ald~~~ n~ , bu muazzam tesisin bütünü ile Atatürk'ün emir ve direktilleri
mahsulü oldu~unu, kurulu~~salhalar~ na ait resmi belgelerin devlet ar~ivinde bulunaca~~n~ , kendi özel dosyalar~ n~~ ise enstitüdeki Muhlis kitapl~~~ na
arma~an olarak bütün kitaplar~~ ile birlikte verdi~ini, bu eserin meydana
getirilmesinde sadece eme~i geçmi~~bulunmaktan dolay~~ büyük bir k~ vanç
duydu~unu anlatt~.
Prof. Dr. Arif Akman, enstitü hakk~ ndaki kitab~ nda daha etrafl~~ bilgiler veriyor 34. 2291 say~l~~ kanunla kurulan enstitü, bir üniversite için ge34 Prof. Dr. Arif Akman, Türkiye'de Ziraal Yüksek O~
retim Reformu 'nun Anatomisi, Ankara Ziraat Enstitüsü Yay~ n~, 1978.
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rekli olan bütün organlara sahiptir. Rektör, divan taraf~ndan seçilir, Ziraat
Vekâletinin inhas~~ suretiyle ve kararname ile (yüksek tasdik) atama i~lemi
kesinle~ir. Enstitü divan~, Ziraat Vekâletinin bir nevi dan~~ma heyetidir de.
Do~rudan do~ruya veya bakanl~~~ n iste~i üzerine her konuyu inceleyip
bilgi vermeye yetkilidir.
Tabii Bilimler, Ziraat, Ziraat Sanatlar~ , Veteriner ve Orman fakülteleri
olmak üzere be~~fakültesi vard~r.
Ö~retim üyeleri, belli ilkelere ve sürelere tabi olarak yeti~ irler ve ~ube
~efli~i s~ ras~nda habilitasyon yap~p doçent olduktan sonra ders verme yetkisini kazan~rlar.
Cumhuriyetimizin onuncu y~l~ nda ~smet ~nönü taraf~ndan aç~l~~~~ yap~ lm~~~olan bu irfan oca~~m~z~n çal~~malar~nda, Ziraat Vekili Erkmen
büyük bir dikkat ve titizlikle enstitü kanununu uygulam~~t~r. Bu kurulu~,
sonradan Ankara ve ~stanbul üniversitelerine, fakültelerini devretmek suretiyle art~k tarihe kar~~m~~~bulunuyor.
Cumhuriyet hükümetleri, bu enstitüler yan~ nda, Tohum Islah ve Deneme ayr~ca Meteoroloji istasyonlar~ , Zirai Mücadele merkezleri, pamuk,
zeytin, incir, ba~c~ l~k ve narenciye istasyonlar~ ; ~stanbul, ~zmir, Bursa,
Adana, Kastamonu gibi büyük merkezlerde ziraat ameliyat mektepleri;
haralarda hayvan bak~m~ , binicilik ve nalbat okullar~ ; ipek böce~i, tavukçuluk, ar~c~l~k merkezleri; fidanl~klar ve deneme tarlalar~~ tesis etmek suretiyle de çiftçinin ziraat bilgisini art~ rmak ve desteklemek yolunda önemli
hizmetler ifa etmi~tir.
Uygulama alan~ nda ba~ka büyük bir geli~me, yine Atatürk'ün bir
lütuflar~~ ile meydana gelmi~tir. Atatürk, sahip oldu~u mameleki, çiftlikler
dahil, Hazineye hediye etti~ini 11.6.1937 tarihli mektubu ile Ba~vekâlete
bildirmi~tir.
Bu olay~~ Hasan Soyak, Hattra/ar'~nda 35 ve Atatürk Orman Çiftli~i'de
özel bir yay~n~nda ayr~nt~l~~ olarak aç~klamaktad~r 36. Özet olarak bilgiler
sunmak istiyorum.
Hazineye hediye edilen çiftlikler: Ankara'daki Orman Çiftli~i ile Silifke'deki Tekir ve ~övalye; Tarsus'da Pilo~lu; Yalova'da Baltac~~ ve Millet;
Dörtyol'da Karabasmak çiftlikleri ile yine Dörtyol'da portakal bahçesinden
35

Hasan R~za Soyak, a.g.e.
ellatlirk Orman Çiftli~i, Orman Çiftli~i Yay~n~, 1953.
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ibarettir. Bunlar için al~nan araziye 100-120 bin lira para ödenmi~tir. Ancak arazi ~slah~~ ve 10-12 y~ld~r yap~lan yat~ r~mlarla çiftliklerin de~eri çok
yükselmi~tir.
Atatürk'ün ba~~~~mektubu, Büyük Millet Meclisi'nin bilgisine bizzat
Ba~bakan taraf~ndan sunulmu~~ve ate~li müzakereler cereyan etmi~, meclisin ve hükümetin ~ükranlan, Devlet Ba~kan~na arz edilmi~tir. O, büyük
adam ise "bu ba~~~m en tabii bir i~~oldu~u" görü~ünde idi.
Millete devredilen bu çiftliklerin idaresi için derhal yeni bir Devlet ~~letmesinin kurulmas~~ zorunlu~u has~l olmu~~ve 1938 de 3308 say~ l~~ kanun
ile Devlet Ziraat i~letmeleri Kurumu te~kil olunmu~tur. K~ymet belirlenmeden yap~lan ba~~~~nedeni ile arazi, sabit k~ymetler ve ambar mevcutlan
için özel bir komisyon taraf~ndan k~ymet takdir edilmesi bu kanunla ön
görülmü~tür. Devir bilançosunda takdir ve tahmin edilen k~ ymet takriben
onbuçuk milyon lirad~f.
Ne yaz~ k ki Atatürk, meydana getirdi~i bu yeni eserin i~lemesini, geli~mesini ve çiftçiye sa~lad~~~~yarar~~ görmeden, aram~zdan aynlm~~t~r. Bununla beraber, bu çiftlikler sonradan zirai kombinalarla birlikte ~imdiki
Devlet Üretme Çiftlikleri'nin çekirde~ini te~kil etmi~tir. özellikle i~letme
ve maliyet hesaplar~~ aç~s~ ndan, kurumda edinilen tecrübeler, üretme çiftlikleri için ba~l~ca kayna~~~te~kil etmi~tir. Ancak Atatürk'ün ba~~~lad~~~~
çiftliklerden en iyi vas~fl~~ ve sulu ziraate elveri~li olanlar~, yani güney illerdeki çiftlikler ile Yalova Millet Çiftli~i arazisinden büyük k~sm~, politik
amaçlarla köylüye da~~t~lm~~t~r.
Bu konuda bir noktaya daha i~aret etmekten kendimi alam~yorum:
Orman Çiftli~i'nde bizzat Atatürk taraf~ndan yapt~nlm~~~"Marmara
Kö~ kü" mevcut idi. Atatürk bu kö~ kü çok sever, hatta yabanc~~ ülkelerden
gelen devlet misafirlerini bile burada kabul etmekten zevk al~rd~. O'nun
en ne~eli foto~raflar~~ bu kö~kte çekilenlerdir ve özledi~i ye~illikler aras~ nda
bu kö~kte ya~am~~t~r.
Atatürk'e en yak~ n ki~i oldu~u imaj~~ yarat~lmak istenen bir zat~n Devlet Ba~kan~~ bulundu~u s~rada bu kö~kün tevsiine giri~ildi. Devlet Misafirhanesi haline getirildi. Bu tutumun, yanl~~l~~~~ve Atatürk'ün kendi eseri ve
mal~~ olan bu kö~kün oldu~u gibi korunmas~~ hakk~nda YDK taraf~ndan
yap~lan uyar~lar dikkate al~nmad~. Ama zannedersem bu amaçla da hiç
kullan~lmad~.
Çok sonralar~ , yine bir Devlet Ba~kan~m~z zaman~ nda, Atatürk'ün Selanik'te do~du~u evin bir benzeri yap~ ld~~~~dikkate al~n~ rsa, ilk uygulama-
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daki hatal~~ tutum, daha belirgin hale gelir. Kalbimde, bu yanl~~~davran~~~ n, bir gün tahsih edilece~i ümidini ta~~maktay~m.
Ülkemizin, ormanc~l~ k alan~ ndaki devrimini de Atatürk dönemine
borçluyuz. Osmanl~n~ n 1869'da yürürlü~e koydu~u "Orman Nizamnamesi" bu varl~~~~sadece bir gelir kayna~~~olarak ele alm~~t~. Ku~kusuz, uygulanma süresince bir tak~ m düzeltmelere ve iyile~tirme tedbirlerine ba~~vurulmu~tur. 1917 y~l~nda yay~nlanm~~~bulunan "Ormanlar~n Usulü Idaresi
Fenniyesi" hakk~ndaki kanunda oldu~u gibi, orman fennine at~ fta bulunan
mevzuata bile rastlanmaktad~r.
Orman nizamnamesi, prensip itibariyle ormanlar~n korunmas~n~~
amaç edinmekle beraber, uygulamada yayarlanmaya a~~rl~k vermi~~ve ormanlar~ n "Cibali Mübaha" yani her türlü yararlanman~n tabii bir hak oldu~u görü~ü, kökle~mi~tir. Bu yanl~~ , düzeltilmedikçe, orman varl~~~m~z~~
harap olmaktan kurtarmak mümkün olamayacakt~r.
Ülkemizde ormanc~l~k te~kilat~, Me~ rutiyet dönemi ile geli~meye ba~lam~~t~r. Meslek ö~retimi, ilk olarak madencilikle birlikte ele al~nm~~, sonradan tar~mla ayn~~ okulda tedris edilmi~tir. ~~9 ~~o'da ~stanbul, Bahçeköy'de
tesis edilen "Orman Mektebi iklisi" bugünkü orman fakültemizin çekirde~ini te~kil etmi~tir. Bunun yan~nda yard~mc~~ teknik personelin yeti~tirilmesi için meslek okullar~~ kurulmu~~bulunuyordu.
Gerçi meslek adamlar~~ yeti~tirilmi~ti ama, kökle~mi~~bulunan gelenekler yüzünden ormanlarda silvikültür ve amenajman kaidelerinin uygulanmas~ndan ziyade, kaçakç~l~~~~önleme çabalar~na yani al~nacak rüsumun tahakkuk, takip ve tahsiline önem veriliyordu. O y~llarda yer etmi~~ve
kökle~mi~~bulunan bu görü~ün izlerine, bugün bile rastlanmakta oldu~u,
bir gerçektir.
Kurtulu~~Sava~~'ndan yorgun, peri~an halde ç~kan Anadolu halk~~ ~zmir iktisat Kongresi'nde isteklerini dile getirmi~tir.
Genel prensip olarak:
"Türkiye halk~ , servet 'fibariyle bir alt~ n hazinesi üzerinde oturdu~una
vakift~r. Ormanlar~n', evlad~~gibi sever. Bunun için a~aç bayramlan yapar,
yeniden orman yeti~tirir." deniyor. Çiftçi grubu kararlannda da ormanlann muhafazas~~ ve arazinin yeniden a~açland~r~lmas~, ilk s~rada yer al~yor
37
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Ama halk~n evi, bark~, a~~l~, çiftli~i, camisi, köprüsü yak~lm~~~ve y~ k~lm~~, peri~an durumda oldu~undan bunlar~~ yeniden yapmak ve yaralar~ n~~
sarmak zorunda idi. Bu sebeple ormanlardan intifa hakk~~ ve rüsum ödemekten vareste tutulmas~n~~ bekliyordu.
Kurtulu~~Harbi'nden sonra bu isteklerin hemen hemen hepsi cevapland~r~ lm~~, ilk olarak Baltal~ k Kanunu (39 no.lu kanun) arkas~ndan ~ntifa
Kanunu (484 no.lu kanun) yay~nlanm~~~ve mevcut kanunlara ek maddeler
getirilerek "Vatan~n imar~" için elden gelen her ~ey yap~lm~~ t~ r. Bu arada
504 no.lu kanun yay~ nlanarak "Türkiye'de Mevcut Bilumum Ormanlar~n
Fenni Usulde ~dare Edilmeleri ve ~~letilmeleri" de hükme ba~lanm~~t~r.
Yabani a~açlar~n a~~ lanarak zeytinlik, kestaneliklerin kurulmas~, okullar,
camiler, a~~ llar için vergisiz kereste verilmesi, köylüye zati ihtiyaç için kereste, yakacak tahsisi, akla gelen her çe~it yard~m sa~lanm~~t~ r.
~ mar hareketi sonuçlan~ p vatan az çok mamur hale geldikten sonra
ormanlar~n korunup, ~slah edilmesine s~ ra geldi. Tabiaten orman dostu
olan Mustafa Kemal, vatan~n a~açland~r~ lmas~~ ve ormanlar~ n korunmas~~
konusunu bizzat ele alm~~ t~r.
Afetinan "O, orman mevzuu ile Ankara'n~n a~açland~ r~lmas~~ i~inde
Orman Çiftli~i'nden ba~ lamak suretiyle bizzat me~gul olmu~tur. Fakat
memleket ormanc~l~~~n~, mütehass~ s kimselere b~rakmay~~ uygun görmü~;
kendisi, tabiattan zevk alan bir insan olarak ye~illi~i ve orman~~ daima sevmi~tir" diyor 38.
1937'de yay~ nlanan 3116 say~l~~ Orman Kanunu, bütün ormanlar~~ devletin murakabas~~ alt~na alm~~~ve Devlet Orman ~~letmecili~i prensibini getirmi~ tir. Bu kanuna sonradan getirilen ek hükümler ile de ormanlar~n yeti~tirilmesi, korunmas~, i~ letilmesi, ormanla ilgili her çe~ it i~lerin yap~lmas~~
belli ilkelere ba~lanm~~t~r. Ayr~ ca, ilk defa Orman Genel Müdürlü~üne
tüzel ki~ilik verilmi~~ve mülhak bütçeli, döner sermayeli genel müdürlü ~ü
kuran 3204 say~l~~ kanun da yay~nlanm~~ t~r.
Bu iki kanunun haz~rl~~~ nda eme~i geçmi~~bulunan Prof. Dr. Bernhart yan~lm~ yorsam, bizzat Gazi taraf~ndan kabul edilmi~ti. Muhlis Erkmen'in Tar~m Bakan~~ oldu~u dönemde ba~ar~ lan bu reform da,
Atatürk'ün sahip ç~ kmas~~ ve ~nönü'nün engin çabas~~ ile ba~ar~labilmi~tir.
Bu iki kanunun meclisteki görü~ melerini, Genel Müdürlük te~ kilat~n~ n en
38
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alt kademesinde yer alm~~~bir meslek adam~~ olarak ben de izledim. Kanunlar görü~ ülürken, ormanlar~m~z~ n tahbirinde büyük pay~~ olan kara keçinin resimleri elden ele dola~t~r~l~ r ve mizah konusu yap~l~rd~. Baz~~ milletvekilleri, seçmene ~ irin görünmek çabas~~ içinde, kanunu engellemek için
ellerinden gelen çabay~~ gösteriyorlar& Buna ra~men encümen üyeleri, ki
ço~u sonradan daha üst kademelerde görev alm~~lar ve hepsi fani hayata
veda etmi~ lerdir, yilmaz bir azim içinde kanunlar~~ müdafaa etmi~ler ve
Erkmen hocam~z~ n, bakan s~fat~~ ile, inand~r~c~~ konu~malar~~ ve ~eçkin
ormanc~l~k mesle~ine bu kanunlar~~ kazand~rm~~t~r.
Ne yaz~ k ki Atatürk, bu eserinin de meyvelerini tam olarak göremeden, genç ya~~nda aram~zdan ayr~ lm~~t~r.
Atatürk, tar~m alan~ nda çal~~anlar~ n örgütlenmesi ve kredi ihtiyac~ n~n
kar~~lanmas~~ konular~~ üzerinde de engin giri~ imlerde bulunmu~tur. O,
çiftçili~i çok iyi biliyor ve ~unlar~~ söylüyordu:
"Ben de çiftçiyim, z~ raatin ne kadar güçlükleri oldu~unu iyi bilirim" 39.
Konuya, kendisi de çiftçi imi~~gibi bakar, halk~n ihtiyaçlar~ n~~derinden
incelemekle kendini görevli sayard~ . Halk~n en büyük s~k~nt~s~n~ n zirai kredi noktas~nda dü~ümledi~ini bilirdi.
O y~ llarda zirai kredi konusu ile ilgilenen tek kurulu~~Ziraat Bankas~~
idi. Bu kurulu~~Osmanl~~ döneminin ünlü devlet adamlar~ ndan Mithat Pa~a'n~ n himmetleri ile meydana gelmi~ tir. "Menafi ve Ziraat Sand~ klar~" halinde ba~lay~ p muhtelif a~amalardan sonra yoktan var olmu ~tur.
Bu sand~ klar, o zamanki teamüle göre mahalli vilayetlerin kanunlar~~
ile kurulmu~lard~ r. Çiftçinin elde etti~i mahsulün, kendi ihtiyac~ ndan fazla
olan k~sm~~ sat~ld~~~ nda, sa~lanan sat~~~gelirinden belli bir miktar (Akçe
olarak) al~ n~p sat~~~~ yapan ki~inin pay~~ olmak ~art~~ ile "Sand~ k Sermayesi"
olarak toplanmaya ba~ lanm~~~ve zamanla büyük miktarlara bali~~olmu~tur. Münferit sand~ klarda biriken bu paralar; harp, i~gal,. imparatorluktan
ayr~ lma gibi toplumsal sebepler veya ölüm, veraset gibi ~ahsi sebepler
yüzünden as~ l hak sahiplerinin adlar~~ bile kaybolmu~, zamanla sand~~~n
mülkiyeti alt~na girmi~tir. ~~te bu birikimlerden Osmanl~~ uhdesinde kalan
miktarlar, ~imdiki Ziraat Bankam~ z sermayesinin çekirde~ini te~kil etmi~tir.
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Zirai kredi konusunda çal~~ malar yapan Dr. Yusuf Saim Atasagun
bankan~ n hukuki bünyesinde üç a~ama oldu~unu tespit ediyor:

40

— Hükümet himayesinde, tamamen resmi bir devlet dairesi karakterinde çal~~t~~~~dönem ( 888-1924).
2—

iktisadi devlet te~ ekküllerimizin ilk modelini te~ kil eden: Tüzel
ki~ili~e sahip, ayr~~ bütçeli, mali aç~ dan özel hükümlere tabi tutulan Türkiye Ziraat Bankas~~ Anonim ~irketi (1924-1937).

3 — 3202 say~ l~~ kanunla kazand~~~~son T.C. Ziraat Bankas~~ statüsü
(ki 3460 say~ l~~ kanunla iktisadi devlet te~ekkülleri aras~na al~nm~~~
ve ~~ 937'den bugüne kadar bu topluluk içindedir).
~~te bu kurulu~, çiftçi ve köylünün tar~ msal alandaki kredi ihtiyac~ n~~
gerek kendi kaynaklar~ ndan, gerekse devletçe çe~ itli hesaplardan sa~lanan
kredileri kullanarak kar~~lamaktad~ r. Atatürk döneminde, pek mahdut
olan sermaye ve bütçe yard~mlar~~ ile, bu görev s~ n~rl~~ bir ~ekilde kar~~lanabiliyordu. Milli Mücadele y~llar~ nda yaln~z i~gal kuvvetleri de~il, Kuvayi
Milliye ad~~ alt~ nda toplanan sivil mücahitlerimizin bile banka kaynaklar~ na
el att~ klar~, sonradan meydana ç~km~~~ve devlet, bu haks~z iktisaplar~~ ödemi~tir.
~ zmir iktisat Kongresi'nde çiftçi grubunca, Ziraat Bankas~~ ve itibar~~
zirai meseleleri bölümünde ilk madde olarak "Hükümetin Ziraat Bankas~ 'ndan ald~~~~paralar~~ mümkün mertebe sür'atle ve her borca tercihen iade etmesi, bundan böyle banka sermayesinin hükümet taraf~ndan hiçbir
sebep ve bahane ile bir di~er yere sarfedilmemesinin temini" isteniyor ve
bundan sonra di~er konular dile getiriliyor 4.
3202 say~ l~~ kanun görü~ ülürken Ziraat Bankas~'n~ n tamamen tar~ m
sektörüne kredi sa~layan bir kurulu~~haline getirilmesi üzerinde ~srarl~~ çal~~malar cereyan etmi~~ise de bu amaç temin olunamam~~~ancak, zirai
kredi konusunda bir ölçüde a~~rl~ k sa~lanm~~t~r.
Genelde, ucuz faizle verilen zirai kredilerin sa~lad~klar~~ gelir toplam~~
da dü~ük oldu~undan idareciler, mümkün oldu~u kadar yüksek gelir sa~layan konulara yönelmektedir. ~ki tarafl~~ olan mahzur ve faydalar~~ birle~tirmenin çok güç oldu~u meydandad~ r. Ne olursa olsun, çiftçinin kendi
birikimi ile meydana gelmi~, ancak bütçe yard~mlar~~ ile bugünkü duru' Dr. Yusuf Saim Atasagun, Türkiye'de Kredi, Ziraat Bankas~~ Yay~ n~, ~~ 939.
°I Prof. Dr. A. Afetinan, ~zmir iktisat Kongresi.
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muna ula~m~~~bulunan bankan~ n, tam zirai krediye yöneltilmesi, her bak~mdan üzerinde durulmas~~ gereken bir konudur.
Atatürk'ün sa~l~~~ nda ve yine O'nun öncülü~ünde tar~msal amaçl~~ kooperatiflerin kurulmas~na ba~lanm~~~ise de bunlar~ n, arzulanan seviyeye
ula~mas~~ ne o gün, ne de bugün sa~lanamam~~t~ r. Çiftçi birliklerinin kurulmas~, çiftçi ~irket ve ortakl~ klar~~ gibi iktisadi alanda çal~~acak örgütler
de, henüz meydana getirilmemi~tir.
Atatürk çiftçiye hitab ederken:
"Tar~ m i~çili~inin güçlüklerini bilirim. Makina kullanarak kolayl~ k sa~lay~n~ z. Makina kullanmak suretiyle bir dönüm yerine on dönüm, hatta
yüz dönüm eker, böylece daha fazla ürün al~r, daha çok kazan~rs~n~z." diyordu 42 . Çiftçi ile her ka~~la~mas~ nda ça~da~~tar~ m yöntemleri üzerinde
uzun boylu konu~ malar yapard~.
O'nun son günlerinde el att~~~ , ancak sadece o günlerde de~il, sonradan da gerçekle~ tirilmeyen bir iste~ine de~inmek istiyorum.
~~~~
~~ Kas~ m 1937'de Büyük Millet Meclisi'nin aç~l~~~ nda, bizzat yapt
söylüyordu:
~unlar~~
son aç~l~~~konu~mas~nda, tar~ mla ilgili olarak
"Milli ekonominin temeli ziraattir. Ziraatte kalk~ nmaya büyük önem
vermekteyiz. Köylere kadar yay~lacak programl~~ ve pratik çal~~malar, bu
maksadla eri~ meyi kolayla~t~ racakt~ r.
Bu maksada eri~mek için ciddi çal~~ malara ihtiyaç vard~ r. Memlekette
topraks~z çiftçi b~ rak~lmamal~d~ r. Bir çiftçi ailesini geçindirebilen topra~~n,
hiçbir sebep ve suretle bölünmez bir mahiyet almas~ , büyük çiftçi ve çiftlik
sahiplerinin i~ letebilecekleri arazi geni~li~i, bölgelere ve nüfus kesafetine ve
topra~~ n verim derecesine göre s~n~rland~ rmak laz~ md~r."
Görüldü~ü üzere Atatürk, ak~ lc~~ bir yakla~~ mla toprak ve tar~ m reformuna da el atm~~ , ancak bu konunun halline sa~l~~~~mani olmu~tur. Bu
i~~onun sa~l~~~ nda ele al~nabilmi~~olsayd~, ~ üphe yok ki çok ciddi ~ekilde
incelenir. Sofras~ nda ba~layan çal~~ malarla meclise intikal etmeden ikna
metodlar~~ i~ letilir ve kesin sonuç al~ n~rd~.

42
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Türk tar~m~n~ n geli~ mesinde büyük bir paya sahip oldu~una ~üphe
bulunmayan ~eker pancar~~ ziraati ile ~eker sanayii konular~na k~saca de~inmeme müsade etmenizi rica ediyorum
Beslenmede, en önemli maddeler aras~ nda karbondhidratlar ve ~eker
yer almaktad~r. ~eker, do~uda milattan evvel biliniyordu, Hindistan'da
tropik bölgelerde, ~eker kam~~~ ndan elde olunuyor ve basit teknoloji uygulan~ yordu. Ancak tüketilmek üzere çok uzak bölgelere ta~~nmas~, o günlerin ~artlar~~ dahilinde, pahal~ ya mal oluyor ve bu yüzden lüks bir madde
niteli~ini ta~~ yordu. Araplar arac~l~~~~ile Hindistan'dan Akdeniz'e ve dolay~s~~ ile Avrupa ülkelerine tan~t~l~p çok tutulmas~na ra~men, pahal~~ ve lüks
bir madde idi. T~pk~~ günümüzün petrolü gibi, spekülasyonlara müsait ve
stratejik bir madde olma niteli~ini uzun y~llar korumu~tur. Öyleki ~ 800
y~l~nda bir kilo ~ekerin fiyat~~ 2,70 Mark idi. Bu durumda ~eker kam~~~na
rakip olarak pancar ele al~n~yor. Uzun u~ra~~ lardan sonra bugün kam~~~
~ekerine rekabet edebilen pancar ~ekerinin geli~mesi sa~lan~yor.
Ülkemizdeki ~eker sanayiinde de, pancar hammaddesi i~lenmektedir.
Türkiyemizde ~eker sanayii kurulmas~~ çabalar~~ 184o'da ba~l~yor, ama
uygulamaya geçilebilmesi, Cumhuriyet döneminde mümkün oluyor. ~ lk
müte~ebbisler Müslüman olmayan Osmanl~lar. K~saca adlar~n~~veriyorum:
Dimitri Efendi, Davut O~lu Karabet, Fenerler ~ darei Umumiyesi Müdürü
Michel (sonradan pa~al~k tevcih olunmu~) derken devreye Türkler giriyor.
Yusuf Bey, Afyon civar~ nda bir fabrika kurmaya te~ebbüs ediyor. Rauf
Pa~a, Trakya'da kurmak istiyor. Bu te~ebbüs s~ras~ nda Cumhuriyet
Hükümeti'nin ilk dönemlerinde Tar~m Bakanl~~~~Müste~arl~~~~yapm~~~olan
Aziz Meker hocam~ z, Avrupa'da tahsil görmü~~genç bir ziraat mühendisi
olarak çal~~ malara kat~lm~~. Bu çal~~malar, zaman~ n hükümetlerine intikal
ettirilip bir tak~ m yasal i~lemler yap~lmas~ na ra~men, bir türlü amaca ula~am~ yor.
Cumhuriyet döneminden evvel ~ekerin ithal mal~~ lüks bir ~ey oldu~unu benim ça~~ mdaki dinleyiciler hat~ rlayacaklard~ r. ~eker sadece sahil veya hudutlardaki vilayetlerimize gelen, büyük ~ehirlere mahsus bir madde
idi. Orta Anadolu için, hele tren hatt~na uzak yerler için, köyler için elde
olunmas~~ çok güç bir ~eydi. Bunun yerine kullan~lan ~ey pekmez, bulama,
bal, kuru incir ve üzüm gibi maddelerdi.
43 Turan Veldet, Otuzuncu rihnda Türkiye ~eker Sanayii, Türkiye ~eker Sanayii A.~.
Yay~ n~, 1958 (bu konuda ad~~ geçen ~irketin çe~itli yay~ nlar~ ndan da faydalan~ lm~~t~ r).
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Türk ~eker sanayii ~u a~amalardan geçmi~tir.
~lk te~ebbüs U~akl~~ rahmetli Nuri ~eker'in öncülü~ünde ba~lam~~t~r.
Türk tar~m tarihine ad~~ yaz~lm~~~olan bu mücadeleci, tatl~~ yüzlü insan 300
bin lira sermaye ile U~ak Terakkii Ziraat T.A.~. kurmu~tur. ~irketin kurulu~undan evvelki günlerde gerek Nuri ~eker, gerekse di~er U~akl~~çiftçiler, pancar ziraati konusunda kabaca tecrübe sahibi idiler. Çok girgin ve
takip fikrine sahip, u~ra~~c~, engel tan~maz karaktere sahip bulunan Nuri
~eker, merkezi Izmir'de bulunan o zamanki Adalar Denizi M~nt~kas~~ Ziraat Müdürü'nü, Ya~ar Özey'i (Almanya'da tahsil görmü~~genel ziraat uzman~, sonradan Manisa Milletvekili) U~ak'ta incelemeye davet ediyor. Nuri ~eker'in fabrika kurulmas~~ hakk~ndaki giri~imleri, henüz Cumhuriyet bile kurulmam~~~iken 1923 ~ubat~nda ba~l~yor. Ba~vekil (Rauf Orbay) ve Ziraat Vekili (Sabri Toprak) ile görü~üyor. Ba~bakan~, ikna ediyor ve
Hükümetçe desteklenmesi kararla~t~r~l~yor. Ticaret Bakanl~~~nca da (Ali
Cenani) desteklenip Sanayi ve Maadin Bankas~'ndan kredi verilmesi sa~lan~yor.
~lk fabrika oldu~u için, uzunca süren ara~t~rmalardan sonra temeli
6.12.1925'te at~l~yor. Bir y~l sonra çal~~maya ba~l~yor ve 7.12.1926'da Alpullu Fabrikas~ndan birkaç gün sonra, ilk ~ekerim elde edilmesiyle aç~l~~~
merasimi yap~l~yor.
Nuri ~eker'in gayretli çabalar~~ sonucunda, ~eker sanayinin Hükümetçe benimsenmi~~olmas~n~n etkisi ile ~eker Fabrikalar~na Bah~olunan ~mtiyazlar, Muafiyetler hakk~nda 6431 say~l~~ kanun, yerli ~ekeri, ithal mal~~ ~ekere kar~~~korumak üzere 724 say~l~~ ~eker ~nhisar~~ Kanunu ç~kar~l~yor. Ba~ka
kanunlarla ~eker ~stihlak Vergileri ihdas olunuyor.
Nuri ~eker'in anlatt~~~~çok tatl~~ hat~ralardan ikisine burada bilhassa
de~inmek istiyorum:
30 A~ustos zaferi dolay~s~~ ile Dumlup~nar'da in~a edilen abidenin aç~l~~~törenine gelen Atatürk'e ~irketini tan~tmak istiyor. Atatürk ~eker sanayii
ile yak~ndan ilgilenmi~~ve Nuri ~eker'i kabul ederek onu dinlemi~tir. Giri~ken Nuri ~eker, f~rsat~~ganimet bilerek Atatürk'e hisse senedi satmak istiyor. Üzerinde paras~~ olmayan Atatürk, ~smet ~nönü'ye hisse almas~n~~
tavsiye ediyor ve ~nönü al~yor. Ama Nuri ~eker y~lmam~~t~r. Atatürk, Latife Han~mla evlidir, Latife Han~m U~ak kökenlidir. Ona ba~~vurup hisse
senedi almas~n~~ sa~l~yor. Fabrika çal~~maya ba~lad~ktan sonra, Atatürk bir
ba~ka geli~lerinde, ekonomik bunal~mdan peri~an halde olan fabrikan~n
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durumunu Nuri ~eker'den soruyor. Nuri ~eker, kendi ön sezilerine ve bilgilerine göre ~irketi müdafaa ediyor. Fabrikan~ n ilk ~ekerini Atatürk'e arma~an olarak sunu~unu ve iki saat kadar Atatürk'ün kendisini dinleyi~ini
anlat~yor. O tarihteki Millet Meclisi Ba~kan~ n~ n da (Kaz~ m Özalp) kendisini göz ya~lar~~ ile kabul edip "Ben bu fabrikay~~ desteklememi~tim. ~imdi
ba~ar~ya ula~man~z, beni mahcup etti" dedi~ini anlat~yor.
~eker pancar~ n~n mücahidi Nuri ~eker'in ölüm tarihini de buraya
kaydediyim: 9 Temmuz 1958.
U~ak ~eker Fabrikas~ 'n~ n kurulu~u Trakyal~~ giri~imcilerin dikkatini
çekmi~~ve ikinci fabrika 1925'te tesis olunan ~stanbul ve Trakya ~eker
Fabrikalar~~ A.~. taraf~ndan meydana getirilmi~tir. ~irketin sermayesi 500
bin lira, kurucular aras~ nda önemli politikac~ lar ve bankalar var.
~~~Bankas~~ % 68 hisseye, Ziraat Bankas~~ ve Trakya illeri Özel ~darcleri % to hisseye sahip. Gerçek ~ah~slar~ n hisseleri, mahalli çiftçiler dahil %
22.

Alpullu Fabrikas~'n~n temeli, U~ak'tan 46 gün sonra 22.12.1925'te
at~l~yor ve U~ak'tan biraz evvel 26.11.1926'da aç~ l~~~~ yap~l~yor. O günün
~artlar~ na göre, küçük kapasiteli de olsa fabrikalar~ n bir y~ lda tamamlanmalar~, ibret te~kil edecek bir nitelik ta~~yor.
Bu iki fabrika 1933 y~ l~na kadar ~eker sanayiine öncülük etmekte, gerek çiftçinin pancar ekimine al~~mas~ , gerekse i~letmecili~in tecrübe devresini geçirmesini mümkün k~l~ yor. Ama bu neticeler Atatürk'ü tatmin etmemektedir. Nitekim 20.12.193o'da Alpullu ~eker Fabrikas~'n~~ gezen
Atatürk, hat~ra defterine ~unlar~~ yaz~yor:
"Alpullu ~eker Fabrikas~ 'n~~ gezdim, gördü~üm vaziyetten çok memnun kald~m. Müessesenin daha tevessü etmesini, ~imdiye kadar oldu~undan fazla muvaffak olmas~n~~ dilerim.
Memleketimizin her müsait m~ nt~ kas~nda ~eker fabrikalar~n~ n ço~almas~~ ve bu suretle memleketin ~eker ihtiyac~ n~n temini mühim hedefler
aras~nda tan~nmal~d~r.
Gazi M. Kemal"
Bir ba~ka yurt gezisinde Pertek'teki a~a~~da yaz~l~~ beyan~~ da ~eker
üretiminin art~ r~ lmas~na verdi~i önemi gösteriyor:
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"~eker fabrikalann~ n say~s~~ yirmiye ç~ kmaz ve ~ekeri, ekmek kadar kolay al~n~ r hale getirmezsek gürbüz çocuklara hasret kalaca~~z.
1937

M. Kemal Atatürk"

Atatürk'ün direktifleri ve te~vikleri sayesinde üç milyon lira sermaye
ile kurulan Anadolu ~eker Fabrikalar~~ T.A.~. Eski~ehir'deki ~eker fabrikas~n~n temelini ~ubat 1933'te at~yor. Fabrikan~n i~letmeye aç~l~~~~ 5 Aral~k
1933. Bu defa fabrika in~aat~~ on ay gibi çok k~sa bir süreye s~~d~r~l~yor.
~irket sermayesine ~~~Bankas~, Ziraat Bankas~, Sanayi ve Maadin Bankas~~
ortak olduklar~ ndan kredi konusunda bankalar~n yard~m~~ temin edilmi~tir.
Ayn~~ günlerde Turhal ~eker Fabrikas~~ T.A.~. kurularak 3 milyon lira
sermayesi i~~ Bankas~~ ile Ziraat Bankas~~ aras~nda yar~~ yar~ya taahhüt edilip, 7.10.1933'te fabrikan~n temeli at~l~yor. 26.9.1934'te (bir y~l kadar sonra) fabrika i~letmeye aç~l~yor.
~eker fabrikalar~~ üzerinde biraz ayr~nt~l~~ ~ekilde duru~umun ba~l~ca
nedeni, bu fabrikalar~ n zirai üretimle olan ilgisindendir. Bu sanayi, do~rudan do~ruya pancan kullanarak bir yandan insan, bir yandan hayvan g~das~~ üretirken, tali ürün niteli~indeki hayvan yemi dolay~s~~ ile süt ve et
üretiminde ba~l~ ca destekleyici bir âmil olmakta, hayvanc~ l~~~n gübresi,
topra~~n zenginle~mesini sa~lamakta, öte yandan münavebeli tarla ziraati
uygulanmas~~ yolu ile devri bir ~ekilde tanm~~ desteklemektedir.
U~ak Fabrikas~~ günlük 500 ton, Alpullu 5oo ton, Eski~ehir ve Turhal
L000 ton pancar i~leyecek kapasite ile kurulmu~lar ve Atatürk döneminde
baz~~ tevsi programlar~~ uygulanm~~t~. 1938'de Atatürk aram~zdan aynld~~~nda bu dört fabrikan~n toplam pancar i~leme kapasitesi be~bin ton/gün civar~nda idi. O ac~l~~ y~lda 49.185 çiftçi ailesi 21.022 hektar arazide pancar
ekip bu fabrikalara teslim etmi~ler, o y~ l kampanya döneminde toplam
42.527 ton ~eker elde olunmu~tu. 1926'dan 1938 y~l~na kadar elde olunan
~eker toplam~~ (ilk y~l 500 ton ve müteakip y~llarda artarak baz~~ y~llar 65
bin tonu a~k~n ~ekilde) on üç y~lda 418.553 tona ula~m~~t~r.
Yukarda k~smen de~inildi~i üzere ~eker, dünya çap~nda spekülasyonlara müsait bir madde idi. ~oyleki Avrupa ülkelerinden ço~unda kam~~~ ~ekeri ile pancar ~ekeri aras~ ndaki rekabeti önleyecek himaye tedbirleri al~n~yordu. Ülkemizde ise ~eker sanayiinin kuruldu~u y~llarda Lozan Antla~mas~na ba~l~~ Ticaret Sözle~mesi gere~ince ancak be~~y~l geçtikten sonra
gümrük tarifelerinde de~i~tirmeler yap~lmas~~ kabil olacakt~. Yani 1929'a
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kadar, henüz kurulu~~halinde bulunan ~ eker sanayiini, dünya rekabetinden kurtaracak, koruyacak gümrük tedbirleri al~ nmas~~ mümkün de~ildi.
Bununla beraber aç~k bir kap~~ bulundu. 25 Ocak 1926'da 724 say~l~~ ~eker
~nhisar~~ Kanunu yay~nland~ . Böylece ~eker ithalat~~ devletçe ele al~nd~. ~eker ~stihlak Vergisi uygulamalar~~ ba~lad~ . Bu yoldan hem ~eker ihtiyac~n~n
düzenli bir ~ekilde kar~~lanmas~, hem de ~eker sanayiinin korunmas~~ imkanlar~~ arand~.
Ufak sermayelerle kurulmu~~olan Alpullu ve U~ak fabrikalar~, biriken
zararlar~~ yüzünden 193olu y~ llarda büyük ölçüde yabanc~~ kaynak (be~er
milyon lira) kullan~r hale gelmi~ lerdi. Yabanc~~ kayna~~n yol açt~~~~a~~r faiz
yükü, öte yandan çiftçinin henüz lay~ ki ile ba~aramad~~~~pancar ziraatindeki yüksek masraflar, pancar hastal~ klar~~ ile zararl~ lar~ na kar~~~ yap~lan
mücadele masraflar~n~ n yüksekli~i, maliyetlere tesir ediyor ve ~eker sanayii
bir bocalama devresine girmi~~bulunuyordu. Kredi ihtiyac~~ devletçe çe~itli
kaynaklardan kar~~ lanmakla beraber faiz ve masraflar yüksek seviyelere
ç~ kmakta ve netice itibariyle zarar halinde birikmekte idi.
Zirai buhran~ n bütün ülkeleri ac~ mas~z bir ~ekilde k~vrand~ rd~~~~y~ llarda, dört özel ~irketin meydana getirdi~i ~eker sanayii, gerek mali yetersizlik gerekse bu alandaki tecrübesizlik yüzünden büyük s~ k~ nt~ larla kar~~~
kar~~yad~ r. 1934 y~l~ nda hükümetçe davet olunan bir yabanc~~ uzman
(Uluslararas~~ ~eker Statistikleri Birli~i ~efi Dr. Mikusch) derdin çözümü
için yeterli bir tavsiyede bulunam~ yor. Türk uzmanlardan kurulan ~eker
Rasyonalizasyon Komitesi durumu inceliyor. (Komite üyeleri Hasan Saka'n~n ba~kanl~~~ nda, ~ lhami Nafiz Pamir, ~akir Kesebir, Muammer Eri~,
Kemal Zaim, Nurullah Esat Sümer, Türk Ofis'ten Rauf Sarper beylerden kurulu) ~~7. ~~ .1935 tarihli bir rapor haz~rlan~yordu.
Gerek bu raporda tavsiye edilen tedbirler, gerekse konunun hükümetçe incelenmesi sonunda ~eker sanayiinin, imkanlar~~ pek s~ n~ rl~~ olan
ufak ~irketler halindeki özel te~ebbüsce ba~ar~ lmas~~ mümkün görülemeyerek Türk ticaret hukuku çerçevesinde çal~~an 22 milyon lira sermayeli
Türkiye ~eker Fabrikalar~~ T.A.~.'ne devredilmesi kararla~t~ r~ l~yor. Devlet
bankalar~ na borçlu ve a~a~~~yukar~~ aciz haline dü~mü~~durumda olan dört
~irketin mameleki ve bütün borç ve taahütleri bu yeni ~irkete devredilerek
tasfiyeleri karara ba~lan~yor.
~eker sanayiimizin bugününe k~ saca bakacak olursak görece~imiz
manzara ~udur. 8 milyar~~ öz, 112 milyar~~ yabanc~~ olmak üzere takriben
120 milyar sermaye kullanan ve ülkemizin dört buca ~~na da~~lm~~~olan
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yirmi ~eker fabrikas~na sahip bulunuyoruz (Be~~tane de in~a halinde olan~~
var).
Bu fabrikalar, kampanya dönemi kapanm~~~ve hesaplar~~ kesinle~mi~~
1982 jestiyonunda 435.965 çiftçi ailesi ile pancar ekim anla~mas~~ imza etmi~tir. Sat~ n al~ nan pancar 12.732.461 ton, fabrikalarda i~ lenen pancar
I 2. lo8.600 ton, elde olunan ~eker t .7 o.828 tondur.
Ülkemiz için yeni bir bitki olan ~eker pancar~~ ekiminin bu derecede
geli~mesini, ~eker sanayiinin yayg~ nla~~ p inki~af etmesini, Atatürk döneminde al~ nm~~~bulunan tedbirlere borçlu bulunuyoruz.
Bu ba~~döndürücü ve seriler halinde gerçekle~ tirilen ba~ar~ lar~n s~ rr~~
nedir2 sorusunu cevapland~ rabilmek için konuyu ~öyle özetlemek gerekir:
Ak~lc~ , bilimci ve gerçekçi olan, çok berrak ve ayd~ nl~ k bir görü~e sahip bulunan Atatürk, daha yolun ba~lang~c~ nda hedefini çok iyi bir ~ekilde seçmi~ti. Akl~ n, bilimin önderli~inde, e~itimin hayati öneminin gereklerini uygulamaya koydu. Harf ~ nk~lab~, okuma-yazma seferberli~i gibi at~l~mlarla milli e~itimi geli~tirdi. Bat~ l~ la~maya yöneldi, milleti hurafelerden,
dini ba~nazl~ktan kurtar~ p hukuka ba~l~~ devleti kurdu ".
16 Temmuz 1921'de, sava~~ n en kritik an~ nda, ate~~çemberi içinde
toplanan Milli E~itim Kongresi ile henüz Lozan Muahedesi imzalanmadan toplanan ~ zmir iktisat Kongresi, O'nun ak~ lc~~ ve ink~ lapç~~ ruhunun
belirgin örnekleridir.
Atatürk, bütün at~l~mlar~ n~~ çok ciddi hesaplara dayand~ rm~~t~ r. 3 Nisan 1923'te mecliste seçim kanunu görü~ülmektedir. "~u kadar ki~i b4~ na
bir milletvekili" hesab~ n~ n esas al~ nmas~~ tart~~~ l~ rken, kad~n nüfusun da say~ya kat~lmas~n~~ teklif eden milletvekiline kar~~~ ba~nazlar kükremi~, hatibin sözünü kesmi~ lerdir. Mustafa Kemal, meclisin ba~kan~~ oldu~u halde
konuya müdahale edip a~~rl~~~ n~~ koymaz. Sonralar~ , Afetinan bu durumu
sordu~unda ~u cevab~~ al~r:
"Ba~armak için zemini ve zaman ~~ daima hesaba katmak laz~ md~ r.
O gün mecliste hava, elveri~ li de~ildi" 45 .

44 Atatürk rolü.
" Dr. Bernard Caporal, Kematizm'de ve Kemalizim Sonras~ nda Türk Kad~n~, Türkiye ~~~
Bankas~~ Yay~ n~, 1981.
Belleten C. LI, 26
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Atatürk'ün bir ba~ ka özelli~i, Türk'ü ve onun hasletlerini çok iyi bilmesidir:
"Bu memleket behemehal medeni olacakt~r. Bizim için bu, hayat davas~d~ r. Halk ile çok temas~ m vard~ r. O saf kütle, bilemezsiniz, ne kadar
yenilik tarafland~r?" diyordu ".
Falih R~fk~~Atay Çankaya's~nda Ankara'n~n kurulu~unu anlat~rken:
"Lider olarak Mustafa Kemal, hükümet reisi ve bütçenin hakimi olarak ~smet Pa~a, iyi fikirlerin yürütülmesi için herkese yard~m etmeye haz~ rd~ lar. Fakat bu fikirlerin hepsini kendi kendilerine yaratamazlard~. Her
türlü i~le kendileri u~ra~amazlard~ . Onun için bir çok iyi te~ebbüsler, her
ikisinin medeni anlay~~lar~ ndan faydalanmas~n~~ bilen bakanlara nasip olmu~tur" diyor 47.
Atatürk, Türkiye gerçe~inde tar~m~n temel niteli~ini ve tar~m kesiminin a~~rl~~~n~~ en do~ru ~ekilde de~erlendirerek ulusumuzun temelini köylü
ve çiftçilerimizin olu~turdu~unu ve gerçek efendinin çiftçi olmas~~ gere~ini
s~k s~ k vurgulam~~ , bu konuda bütün ayd~ nlan göreve ça~~rm~~ , kendi davran~~lar~~ile bizzat örnek olmay~~amaç edinmi~tir.
Ulus ve ülkenin gerçeklerini en iyi ve en do~ru ~ekilde gören, bilen ve
de~erlendiren Atatürk olmu~tur. Eksiklerin ve kusurlann giderilmesi için
çözüm yollar~n~~arayan, bulan, uygulayan, en iyi örne~i veren hep O olmu~tur 48.
Prof. Dr. Arif Akman, "Atatürk, çevresinde yaratt~~~~ s~cak ve büyük
sevgi halesi, otoriter tumumu, ince takti~i sayesinde amaçlad~~~~her i~i ba~arm~~t~ r" diyor ".
Bu görü~e ben de ~unu ilave etmek isterim:
Atatürk, yaln~z amaçlar~~ ve takti~i tespit etmekle kalmam~~ , sahip oldu~u takip fikri ile uygulamalar~~ sonuna kadar izlemi~, kararlar~~ kesinlikle
tatbik ettirmi~, uygulama s~ras~ nda beliren aksakl~klar~~ gidermek için yeni
tedbirler bulmu~tur.
" Atatürk ve Tar~m.
Falih R~fk~~Atay, a.g.e.
" Atatürk ve Tar~m.
49 Atatürk ve Tar~ m.

47
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Atatürk'ün ba~ard~~~~i~ler ve yaratt~~~~Türkiye yaln~ z kendi tarihimizin
de~il, insanl~k tarihinin ba~~döndürücü bir olay~d~r. Onun çok k~sa bir
hayata s~~d~rd~~~~mücadelenin ve ba~ar~lar~ n büyüklü~ü kar~~s~ nda hayranl~ kla ve hürmetle e~ilmek gerekir
Sözlerimi bitirirken, ben de üstad~ m Arif Akman gibi, O'nun en yak~n arkada~~ndan esinlenerek:
E~siz Kahraman Atatürk!
Vatan (ve Tar~m Sektörü) Sana Minnettard~r.
diye sesleniyorum.

O DÖNEMDE YAYINLANAN KANUNLAR
Tarihi

Konusu

39
239
254

24. 4.1920
17. 8.1920
6.10.1920
11.11.1920
18. 6.1922
24. 8.1922

329

12. 4.1923

330

12. 4.1923
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6. 2.1924

432
442

28. 2.1924
18. 3.1924
19. 3.1924
15. 4.1924
~~ 7. 4.1924

A~nam vergisinin eskisi gibi dört kat al~ nmas~~ hk.
A~ar vergisinin takside ba~lanmas~~ hk.
Ziraat Bankas~~muvakkat bütçesi hk.
Baltal~ k Kanunu
Meccanen kereste kesilmesine izin verilmesi hk.
Türkiye dahilinde aç~lm~~~ve aç~lacak m~nt~ka ziraat mekteplerinin Ziraat Bankas~~ taraf~ndan idaresi
hk.
Ziraatte kullan~lan ve Ziraat Bankas~~ taraf~ ndan ithal edilecek baz~~ maddelerin gümrük ve istihlâk
resiminden muafiyetleri hk.
Hariçten ithal edilecek hayvanat~n gümrük resminden muafiyeti hk.
Rize ve Borçka'da f~nd~k, narenciye ve çay yeti~tirilmesi hk.
Ticaret ve Ziraat Vekâleti te~kili hk.
Köy Kanunu
Ziraat Bankas~~ hakk~nda kanun
Devlet ormanlar~ ndan köylülerin intifa~~ hk.
~tibari Zirai Birli~i hk.

Numaras~~

12
36

411
484
498
50

Ataturk Yolu.
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504
549
552
558

682
858
859
904
1036
1109
~~200
~~234
1423
1470
~~528
1703
~~797
1833
1839
1910
1967
2061
2291
2303
2466
2479
2505
2524
2538
2582
2664

22. 5.1924 Ormanlarda katiyat~ n i~letme plan~~ gere~ince yap~lmas~~ hk.
26. 1.1925 Ziraat Vekaleti müesseselerine sabit sermaye verilmesi hk.
~~ 7. 2.1925 A~ar~n ilgas~~ ile yerine ikame edilecek vergi hk.
26. 2.1925 Tütün idarei muvakkatesi ve sigara ka~~d~~ inhisar~~
hk.
14. ~~ 2.1925 Fidanl~k Kanunu
16. 5.1926 Çekirge Kanunu
26. 5.1926 ~pek Böce~i Kanunu
29. 6.1926 Islah~~ Hayvanat Kanunu
19. 5.1927 Ziraat müdür veya memurlar~ n~ n görevleri hk.
20. 6.1927 Ziraat ve baytar enstitüleri ile'ah mekteplerin tesisine ve ziraat tedrisat~ n~ n ~slah~ na ait kanun.
18. 1.1928 Ticaret ve Ziraat vekâletlerinin tevhidi ile iktisat
Vekaleti te~kili hk.
3. 5.1928 Hayvanlar~ n sa~l~k zab~tas~~ hk.
15. 6.1929 A~~ llar Kanunu
28. 6.1929 Zirai Kredi ve Kooperatifler Kanunu
3.10.1929 Yabani a~açlar~n a~~lanmas~~ hk.
~~ o. 6.1930 Merinos Kanunu
26. 3.1931 Pulluk Kanunu
27. 6.193 ~~ Arazi Vergisi Kanunu
6. 7.1931 Hayvanlar Vergisi Kanunu
29.12.1931 Ziraat Vekaleti te~kiline dair kanun
30.12.1931 Ziraat Bankas~~ Kanuna ek kanun
3. 7.1932 Afyon Yeti~tiricileri Birli~i Kanunu
20. 6.1933 Ankara Yüksek Ziraat Enstitüleri hakk~nda kanun
30. 6.1933 Silo ve ambarlar hk.
29. 5.1934 Bu~day Koruma Kanunu
29. 5.1934 Ziraat Enstitüleri 1934 y~l~~ Bütçe Kanunu
1 I. 6.1934 Ekiciden Tütün Alma Yetki Kanunu
18. 6.1934 Ziraat Enstitüleri Kanununda de~i~iklik hk.
23. 6.1934 Orta dereceli orman mektebi aç~lmas~~ hk.
5. 7.1934 Merinos yeti~ tirilmesi ve çiftlikleri hk.
23.12.1934 Ziraat Ensititüleri ve mekteplerinde çal~~t~ r~ lacak
yabanc~~ uyruklu profesör ve uzmanlar ve ustalar
hk.
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2903
2906

27. 1.1935
29. 1.1935

3039
3116
3157
3167
3186

11.
18.
5.
~~3.
3 .

3202
3203
3204

~~2. 6.1937
14. 6.1937
14. 6.1937

3308
3347

13. 1.1938
25. 6.1938
13. 7.1938

3491

6. ~~936
2.1937

5.1937
5.1937
5.1937
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Pamuk Islah Kanunu
Nebatlar~~ Hastal~k ve Zararl~~ Böceklerden Koruma
Kanunu
Çeltik Kanunu
Orman Kanunu
Orman Koruma Te~kilât~~ Kanunu (Askeri nitelikte)
Kara Avc~ l~~~~Kanunu
Çiftçilere eski y~llarda yap~lan yard~ mlardan do~an
borçlar~n ve faizlerinin aff~~ hk.
Ziraat Bankas~~ kurulmas~~ hk.
Ziraat Vekâleti Vazife ve Te~ kilât Kanunu
Orman Genel Müdürlü~ü Vazife ve Te~kilat Kanunu
Devlet Ziraat i~letmeleri Kanunu
Tütün ve Tütün ~nhisar~~ Kanunu
Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu

