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Sev 

 

ili Okurlar (0) 

 

Dergimiz ayda bir ne ş redildiğ inden, ay içinde cereyan eden ekonomik ve 
sosyal olayları  ancak ait oldu ğu ay ın sayısında ele alabiliyor. Bu itibarla, 
biraz geçte olsa, Kurban ve Ulusal Egemenlik Bayramlar ını/J candan kutla-
rız. 

9 ncu say ımızda 12 nci sayımızla birlikte vermeyi vaadetti ğ imiz özel sa-
yımıza ait çal ış malar bir hayli ilerlemiş tir. Ancak, Cemiyetimize mali bak ım-
dan büyük bir yük olan, eki ş imdiye kadar abone olanlara gönderece ğ imiz-
den peş in özür dileriz. Bu itibarla, henüz abone bedellerini yat ırmamış  olan 
okurlarımızın (Ziraat Bankas ı  Bahçekap ı  Şubesinde 27000; Türkiye İş  Ban-
kası  A.Ş . Galatasaray Şubesindeki 676) ile açt ı rdığı mız hesaplara namm ıza 
havale yapt ırmalar ını  rica ederiz. 

Dergimiz hakkında yeni fikir ve dü şüncelerinizi, geni ş  ilginizi bekliyoruz. 

Yaşamam ız; yaz ı , abone ve reklama dayanmaktad ır. Bu güne kadar gör-
düğümüz yak ın alaka bizlere ilerisi için büyük ümit vermekte çal ış mamızı  
arttırmamıza vesile olmaktad ır. 

Dergiye göndereceğ iniz yaz ılar en geç o ayın 15 ine kadar Cemiyet Mer-
kezi adresine (Tünel, Galipdede Caddesi No. 48 Daire 1 Beyo ğ lu/ İ stanbul) 
sevkedilmelidir. 

Dergimiz bir hamle daha yaparak Ankara Şubemizde irtibat bürosu kur-
muş tur. Irtibat Büromuzda halen Ankarada vazifeli bulunan Oktay Emed 
ve İmren Aykut gibi kıymetli arkadaş larımızdan başka Meliha Türkhan, Ne-
zahat İ ren, Nihat Duysak, Orhan Buldaç, Hamdi Mehter ve Erman Ba şma-
nav gibi değerli arkada ş larımız da vazif e almak nezaketini göstermi ş lerdir. 
Ankarada bulunupta dergiye yaz ı  vermek isteyenlerin, Ankara şubesinde bu 
arkadaş larımızı  görmelerini bilhassa rica ederiz. 

Saygdar ılmızia 
IKTISAT DERGISI 

pe
cy

a



DERGI S İ  

Türkiye'deki durum : Uluslararas ı  sermaye Türkiye'de iki sek-
törde faaliyet göstermektedir; imalat ve madencilik sektörleri. 

Imalat endüstrisi içinde faaliyet gösterdi ğ i dallar: 

1) Demir-çelik 
2) Kimya 
3) Gı da 
4) Lastik 
5) Taşı t onar ım ı  ve imalat ı  (özellikle montaj) 
6) Elektrik malzeme ve cihazlar ı  (k ısmen montaj) 

Madencilik kesiminde ise petrol birinci planda bulunmaktad ır. 

Görüldüğü gibi uluslararas ı  sermayenin Türkiye'deki yat ı r ım alan-
ları  «direkt prodüktif sektörleri» te şkil etmekte, bu bak ımdan devle-
tin alt-yap ı  yat ı r ımlar ı  vas ı tasiyle özel d ış  yat ı rımlar ın finansmanında-
ki pay ı  büyük olmaktad ı r. 

Bu durum ekonomi içindeki kaynaklar ın en iyi ş ekilde kullan ı lma-
sı  ile bağ daşmaz. Bir kaynak tüketimi söz konusudur. Çünkü ekono-
minin bütününün fedakarl ı k ederek gerçekle ş tirdiğ i dış tan istifadeden 
(1), uluslararas ı  sermaye ve dolay ı siyle diğ er ekonomiler faydalanmış  
olmaktad ı r. Böylece .4amu sektöründe gerçekle ş tirilen üretimin bir 
kı smı  otomatik olarak d ış ar ıya gitmiş  olur. Bu durum sadece alt-yap ı  
sektörleri için değ il, vas ıfl ı  i şgücü ve teknik elemanlar için de söz ko-
nusudur (2). 

Birçok az-gelişmiş  ülkenin (bu arada Türkiye'nin) uluslararas ı  
sermayeyi kendilerinin davet etti ğ i düşünülür ise uluslararas ı  tröstlere 
kı zmam ız doğ ru olmaz. Onlar kâr maksimizasyonunun gerektirdi ğ i bi-
çimde davranmak zorundad ırlar. Fakat geli şmemiş  ekonomiyi bu da-
vete zorlayan etken, içerde tasarruf, dolay ı siyle yat ı r ım yetersizli ğ i ol-
duğuna göre, özel d ış  yatı r ımlara kap ı  kapandığı nda alternatif yollar ın 
da ortaya konmas ı  gerekir. 

İç tasarruf imkanlar ı  çok geni ş  ölçüde zorlanam ıyacağı na göre, 
hiçbir ş arta ba ğ l ı  olmayan kalkınma kredilerine gitmek çözüm yolu 
olarak kar şı mıza ç ıkmaktad ır. Kalkınma kredilerinden anlad ığı mız 
ş ey, vadesi çok uzun olan ve faiz oran ı  % 2-2,5 dolaylar ında bulunan 
kredilerdir. 

Burada hemen şu soru ortaya ç ıkmaktad ı r; bu çeş it krediler kar- 
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şı lığı nda hiçbir taviz vermeksizin nas ı l sağ lanabilecektir? Krediyi ve-
ren ülke, sadece % 2,25 luk dü şük faiz oran ı  ile mi yetinmek zorunda 
kalacakt ı r? Gelişmemiş  ülkeler bu konuda «Makyavelist» olmal ı  ve 
fırsatlardan faydalanmald ı rlar. Bunun d ışı nda bir çözüm yolu bu ül-
keleri, sosyal maliyeti çok yüksek olan davran ış lara sürükleyecektir. 

Üçüncü Dünya ülkelerinin daha henüz kuvvetli bir blok olarak or-
taya ç ıkmamalar ı , onları  makyavelist bir politika yürütme ğe zorlamak-
tad ı r. Nitekim bugün birçok geli şmemiş  ülke bu tip tutumlar ı  ile ulus-
lararas ı  sermayeye imtiyazlar tan ım.aks ı z ın kalkınma kredilerinden 
geniş  ölçüde faydalanmaktad ı rlar. İ çinde bulunduğumuz ekonomik ve 
siyasal ş artlar Türkiye'yi, birçok geli şmemiş  ülkenin yürümekte oldu-
ğu bu yola doğ ru itmektedir. 

Uluslararas ı  sermayenin geli şmemiş  ekonomilere yerle şmeleri ilk 
bakış ta bu ekonomiler için bir zorunluluk gibi görünmekte ise de ik-
tisadi ve siyasi hesaplar ı  yap ı ldığı nda bunun bir zorunluluk olmad ığı  
ve alternatiflerinin bulundu ğu ortaya ç ıkacakt ır. Önemli olan nokta, 
gelişmemiş  ekonomilerin gereken (silkinme) gücünü kendilerinde bu-
labilmelerine ba ğ l ı dı r. 

Bu konuda iç (milli) sermayedarlar ım ızm tutumlar ı  önem kazan-
maktad ı r. İ ç sermaye guruplar ı  uzun vadeli menfaatlerini iyi hesapla-
dıkları  zaman, kendi menfaatlerinin uluslararas ı  sermayenin menfa-
atleri ile birlikte yürümedi ğ ini göreceklerdir. 

Bu görüş  benimsendiğ i zaman, ekonomi içinde kaynaklar ın kulla-
nımı  bak ımından önemli bir ad ım at ı lmış  olmaktadı r. Böylelikle hem 
uluslararas ı  sermaye arac ı lığı  ile diğ er ekonomilere giden kay ıplar ön-
lenmiş  olacak, hem de uluslararas ı  sermayenin kendi kâr maksimizas-
yonu gereğ i az-geli şmiş  ekonomiyi içine soktuğu paradoksal durum or-
tadan kalkm ış  olacakt ır. 

(1) Burada (d ış tan istifade-external economies)den belirtmek istedi ğ im ş ey, direkt 

prodüktif sektörlere, kendileri herhangi bir fedak'arl ığ'a katlanmadan, devlet 

taraf ından kendilerine arzedilen mal ve hizmetlerdir. 

(2) Yeni kurulan Ere ğ li Demir - Çelik'te bu durum görülmü ş tür. Yeti şmiş  teknik 

elemanlara, daha fazla ücret vermekle, bunlar ın Karabük'ten, yeni kurulan 

fabrikalara çekilmesi sağ lanmış tır. 

-- 6 — 
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Ekonomik Durum 

Uluslararas ı  Sermaye ve Geli ş memi ş  
Ekonomiler 

Dr. Erol MANİ SALIOĞLU 

Uluslararas ı  sermayenin dünyan ın çe ş itli bölgelerinde yay ı lması  
günümüzden çok önce, kökü di ğer yüzy ı llara kadar uzanan bir mesele 
dir. Bu yay ı lma bugüne kadar artan bir h ızla devam etmi ş  ve gelişmiş  
Bat ı  ekonomilerinin kendi aralar ında olduğu kadar geli şmemiş  ekono 
milerle de aralar ında kuvvetli bir bağ l ı l ık meydana getirmi ş tir. Kapita 
list ekonomiler aras ında uluslararas ı  sermaye arac ı lığı  ile kurulan ba ğ  
nispeten e ş it ş artlar ta şı mas ına kar şı l ık kapitalist ekonomiler ile geli ş  
memiş  ülkeler aras ında kurulan ba ğ—ekonomik, sosyal ve siyasal yap ı  
fark ından dolay ı—çok daha ba şka bir nitelik taşı maktad ı r. Böyle olma 
sına rağmen Fransa'n ın dolara kar şı  son giriş tiğ i hareket, uluslararas ı  
sermayenin geli şmiş  Bat ı  ekonomileri aras ında bile tek tarafl ı  bağ layıcı  
ve etkileyici bir özellik ta şı dığı n ı  göstermektedir. 

Ekonomilerde birbirleri ile tamamlanma durumunda bulunan iki 
tip sektör vard ı r: Enfrastrüktür (veya alt—yap ı ) kesimi ve do ğ rudan 
doğ ruya prodüktiviteye sahip sektörler ( direkt prodüktif sektörler) . 
Sermaye birikimini ve sosyal organizasyonunu çoktan yeterli duruma 
getirmi ş  Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerine alt-yap ı  sektörlerinin 
(ula ş tı rma, enerji gibi) tamamlanmas ında ve geli ş tirilmesinde devlet 
ile birlikte özel ş ahı slar da etkili olmu ş lard ı r. Ancak böyle bir durumun 
ortaya ç ı kmas ında, bu ülkelerin içinde bulunduklar ı  özel ş artlar rol oy-
namış tı r. Çünkü özel kesimin alt-yap ı  sektörlerine yat ı r ım yapabilmesi 
için, alt-yap ı  sektörlerinden sonra bunlara dayan ılarak yap ı lacak di-
rekt prodüktif yat ı rımların çok büyük kârlar getirmesi gerekir. Örne-
ğ in, çok verimli bir alt ın madeni bulan şahı slar bu maden ile ilgili ola- 
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rak demiryolu yat ı r ımlar ına girişebilirler. Çünki madenin karl ılığı  ya-
nında demiryolu masraflar ı  fazla bir öneme sahip değ ildir. 

Günümüzde geli şmiş  Bat ı  ekonomileri ulaşt ırma, enerji gibi alt 
yap ı  sektörleri bak ımından mükemmel bir durumda bulunmaktad ırlar. 
Geli şmemi ş  ekonomiler ise «direkt prodüktif sektörlere» ortam yara-
tacak bu sektörler bak ı mından yetersiz durumdad ı rlar. Bu ülkelerde 
sermaye birikiminin çok dü şük olması  demiryolu, karayolu, liman, ba-
raj gibi yat ı rımlar ın hızla geliş tirilmesine imkân vermemektedir. Oysa 
ki imalat endüstrisine bu sektörler önderlik edecektir. 

Türkiye de örnek bir az-geli şmiş  ülke olarak bu eksikliğ i fazlas ı  ile 
duymaktad ır. Bizde alt - yap ı  yat ı rımları  sadece devlet eli ile yap ı l-
makta, böylelikle direkt prodüktif yat ı rımlara imkan haz ırlanmakta-
dı r. Özel ş ah ıslar elindeki sermaye birikimi, büyük fonlar gerektiren 
alt-yap ı  yat ı r ımlar ına yetecek güçte de ğ ildir ve sermaye birikimi yeter-
li olsa bile alt-yap ı  yat ı r ımlarına gitmezler, çünkü karl ı  değ ildir. 

Karma ekonomi düzeni içinde devlet ayni zamanda direkt prodük-
tif alanlar ı  da özel kesim ile payla ştığı ndan, alt-yap ı  yat ı rımları  yap-
makla özel kesime oldu ğu kadar kendine de yat ı rım imkanlar ı  yarat-
mış  olmaktadı r. 

Özel dış  yatı rımların az-geli şmiş  ülkelerde (bu arada Türkiye'de) 
yat ı rı ldıklar ı  alanlara bakt ığı mız zaman, bunlar ın tamam ının direkt 
prodüktif kesimlere yap ı ldığı nı  görürüz. Kâr arayan uluslararas ı  ser-
mayenin bu durumu normaldir. Bunun sonucu olarak gerek hükümet-
ten hükümete, gerekse uluslararas ı  yard ım kurumlar ından az-geli şmiş  
ülkelere yap ı lan yard ımlar, uluslararas ı  sermayenin bu ülkelerde yer-
leşme politikas ı na uygun olarak yürütülmektedir. O halde geli şmemiş  
ekonomilerin kalk ınmas ında özel d ış  yat ı r ımların faydas ını  hesaplar-
ken sadece global rakamlar vermek do ğ ru olmayacakt ır. Çünkü az-ge-
lişmiş  ekonomiye yap ı lan yardım ile bir bakıma özel dış  yat ırımların 
finansman ı  yapı lmış  olmaktad ı r. 

Yukar ı da, gelişmemiş  ekonomilerde alt-yapı  yat ır ımlarının devlet 
taraf ından yap ı ldığı nı  belirttim. Alt-yap ı  yat ı rımları  bir anlam ı  ile di-
rekt prodüktif yat ı r ı mların finansman ı  olduğuna göre, uluslararas ı  ser-
mayenin gelişmemiş  ekonomilerde faaliyet göstermesinde, finansmana 
devlet de kat ı lmış  olmaktad ır. Bu durumda özel d ış  yatı rımların bu 
ülkelerdeki sosyal fayda ve sosyal maliyet hesab ı  yap ı ldığı nda, sosyal 
maliyetin san ı ldığı ndan çok daha yüksek oldu ğu ortaya ç ıkacakt ır. 
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Aylin Ekonomik Olaylara 

GÜMRÜKTE BEKLEYEN MALLARIN 
TASFİ YES İNE AIT KARAR 3.Nİ SAN.1965 
TARIHLI RESMI GAZETEDE 
NEŞ REDİ LDİ  

Karar Say ı sı : 6/4476 — Gümrüklerde 
bekleyen ve 31.12.1964 tarihinde kanuni 
ambar bekleme süresini doldurmu ş  olan 
ticari mahiyetteki e şyan ın • 

a — 1 ilâ 14 ncü kotalardan herhan-
gibirisine dahil bulunmak, 

b — Sanayi Bakanl ığı nca tesbit edi-
lecek memleket sanayiine zarar verebi-
lecek maddeler listesine dâhil olmamak, 
ş artiyle, bedelleri transfer edilmi ş  ise 
(AID dahil) sahipleri taraf ından 6 ay 
zarfında ithaline müsade olunmas ı ; sa-
hiplerince ithal olunmayanlar ın Güm - 
rük Kanununun 126 nc ı  maddesi gere-
ğ ince tasfiye edilmeleri; bedeli transfer 
edilmemiş  ise, ihtilâflar ı  Tetkik Komite-
sinin bunları  kabule yetkili bulunmas ı  
suretiyle ithallerine imkân verilmesi ve 
bu ameliyelerden sonra gümrüklerde ka-
lacak mallar ı n ihraç suretiyle tasfiyesi 
cihetine gidilmesi; Iktisadi Kurulun Ka-
rarına dayanan Gümrük ve Tekel Bakan-
lığı nın 15/3/1965 tarihli ve 31300 - 128/ 
2565 sayı lı  yaz ı s ı  üzerine, Bakanlar Ku-
rulunca 27/3/1965 tarihinde kararla ş t ırı l-
mış tır. 

Uzun zamandan beri ilâm beklenen 
kararnamenin ne ş ri ilk anda memnuni-
yet uyand ırmış sa da, müracaat sahipleri-
nin gümrük müdürlükleri ile temaslar ın-
da kararnamenin de ğ iş ik ş ekillerde tef-
sirinden ve Sanayi Bakanl ığı nca henüz  

kara listenin ne ş redilmemiş  olması  gi-
bi sebeplerden ötürü mallar ını  çekememe 
leri soğuk bir du ş  tesiri yaratm ış tır. Der-
gimiz, Bakanl ı kça gümrük idarelerine 
tatbikatla ilgili tamimin biran evvel gön-
derilmesini; ve Sanayi Bakanl ığı nca ha-
z ırlanacak ithali yasak olan mallara ait 
kara listenin en k ı sa zamanda ne ş rini 
temenni eder. 

15 NCİ  KOTA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

1965 yı lı  ikinci alt ı  aylık kota haz ır-
lı k çal ış malar ının ilk k ı smına ait haz ı r-
lıklar tamamlanarak alâkal ı  Odalara 
gönderilmi ş tir. Odalar, 3.May ıs.1965 ta-
rihine kadar bölgelerindeki ithalâtç ı  ve 
sanayicilerin görü ş leri üzerine kendi oda-
larının isteklerini de belirterek Türki-
ye Odalar Birliğ ine müracaatta buluna-
caklard ı r. Öğ renildiğ ine göre Oda temsil-
cileriyle ikinci haz ırlık çalış ma toplan-
t ı s ı  10 Mayı sta İ zmir Ticaret Odas ında 
yap ı lacakt ı r. Türkiye Odalar Birli ğ i Tat-
bikat Müdürlü ğü ile Sanayi Ş ubesi Mü-
dürlükleri taraf ından idare edilecek top-
lant ı  tahminen 10 gün kadar sürecektir. 
Burada alınan kararlar bilâhare Odalar 
Birliğ inde tekrar müzakere edilerek alâ-
kah Bakanl ığ a arzedilecektir. 

INGILTERENIN KREDI YARDIMI 

Hükûmetimiz ile İ ngiliz hükûmeti 
aras ında var ı lan anla şma gereğ ince 5. 6 
Milyon dolar kredi temin edilmi ş tir. 25 
yı l vadeli kredinin faizi %4 - %6 aras ın-
da değ işmektedir, Kalk ınma kredisi ola-
rak isimlendirilen kredinin 7 y ı lı  ödeme-
siz olacakt ır. 
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ARSLAN TU Ğ LA 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
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YAPI TUĞLASI 
Kİ REMİT 

ATEŞ  TUĞLASI 

İ K T İ S AT 

KIZIL Çİ N İLE TICARI MUNASEBET 

KURMA ÇABALARI 

Ticaret Bakanl ığı  Dış  Ticaret Daire-
sinin bildirdiğ ine göre bu memleket ile 
geni ş  ticari münasebetler kurulmas ı  yo-
lunda çalış malar bir hayli ilerlemi ş tir. 
Bu bölge ile bir anla ş maya var ı ldığı  tak-
dirde henüz sat ı lamamış  bir .çok mal-
lar ım ıza pazar olaca ğı  kuvvetle muhte-
meldir. İ zmirli iş  adamlarından üç ki ş i-
lik bir heyet K ız ı l Çine gitmek, ticari mü-
nasebetler kurmak üzere harekete geç-
miş lerdir. 

AYIN EKONOMIK KONFERANSLARI 

Geçtiğ imiz ay ekonomik konferanslar 
bak ı mından bir hayli hareketli geçmi ş -
tir. İ stanbul Üniversitesi Maliye Ensti-
tüsü 1965 yaz sömestresi konferanslar ı  
gerek mevzular ı  bak ı m ı ndan gerekse din-
leyici bak ım ı ndan bir hayli ilgi çekmi ş -
tir. Konferanslara May ıs ayında da de- 

vam edilecektir. Bu ay içinde verilen 
konferanslar ın günü ve mevzular ı  a ş ağı -

da zikredilmi ş tir: 

1 — Prof. Dr. Bedi N. Feyzio ğ lu 
Iktisat Fakültesi 
Bütçe Karşı s ında Parlâmento ve 
Hükümet 7Nisan1965 Çar ş amba 

2 — İ lhan Özer 
Maliye Müfetti ş i 
Türkiye'de Veraset ve Intikal 
Vergisi Tatbikat ı  19 Nisan 1965 
Pazartesi 

3 — Doç. Dr. Selâhattin Tuncer 
Eskişehir Iktisadi ve Ticari 
Ilimler Akademisi 
Milli Gelirin Kamu Maliyesi Ka-
nalı  İ le Yeniden Da ğı lmas ı  21 
Nisan 1965 Çar ş amba 

4 — Zeki Kuruca 
Hesap Uzman ı  
Türk Vergi Sisteminde Asgari 
Mükellefiyet Usulleri 28 Nisan 
1965 Çar ş amba 

*-7.1ı-x- ıs* ııi- ıı.4.1ı-** ,I. , 1*-**********11-»-**Ikr 4-**x-******,4-***************»- 

4 

* * Fabrika : Eyüp Silâhtar Caddesi No. 148  

* 
* 	Telefon : 21 11 32  
* * Mağaza : Galata, Tersane Cad. No. 67 	 * 
* * Telefon : 44 30 40  * 

İ STANBUL 	 4- * * *  *  
..,:. 	 * 

-;,--p(s(icic-s(4(-0(1(4c-sci-g-giriricic-scicl(4<iciKl ıc-s(-0 ** .*4( -***1(~1,(1(4(1(11(** İtiCi( -*4( 
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1964 Y ı l ı  D ış  Ticaret Neticeleri 

Dr. Faıh Ayverdi 

A ral ık 19'64'e ait dş  ticaret neticeleri de ne ş redildikten sonra y ıllık 
 durum hakk ında daha sarih mütalaa beyan etmek imkân dahiline 

girmiş  bulunmaktad ır. 

Aral ık 1964 de yap ı lan 77,2 milyon dolarlık ihracata mukabil, 48,6 
milyon dolar k ıymetinde ithalat yap ı lmış tı r. Aylar itibariyle yap ılan ih-
racat göz önünde bulundurulursa, Aral ık 1964 deki netice eri ş ilen en 
yüksek neticelerden birisidir. 1963 y ı l ı  Aral ık ay ında yap ılan ihracat ın 
k ıymeti 57,4 milyon dolard ı . 

Yı l itibariyle d ış  ticaret neticeleri 1963'le mukayeseli olarak a şağı -
daki tabloda gösterilmi ş tir. 

Tablo : I 

1963 ve 1964 ithalat-ihracat neticeleri 
(Milyon Dolar olarak) 

1963 1964 

ithalat 690,0 542,0 
ihracat 368,0 410,7 

Fark —322,6 —132,7 

1964'de bir y ı l eveline kıyasla dış  ticaret açığı ndan husule gelmi ş  
bulunan azalma memnuniyet verici bir sonuç olarak mütalaa edilebilir. 
Açığı n azalrnas ında mühim rol oymyan faktör ithalat ın kabil olduğu 
ölçüde k ı sı lması dı r. Fakat as ı l baş arı  ihracat ın yı llardı r ilk defa dört 
yüz milyon dolar ın üstüne ç ıkartılmış  bulunmas ı  teşkil etmektedir. 
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ithalât mevcut d ış  ticaret ve gümrük rejimi muvacehesinde k ıs -
men resmi makamlarca ayarlanabilir. Kotalar zaten elde mevcut döviz 
disponibilitesine göre tanzim edilmektedir. ihracat ın artt ırı lıp azalt ı l-
ması  ise büyük emek ve gayret isteyen bir mevzudur. ihracat ın devlet-
leş tirilmesi tekliflerinin moda haline getirilmi ş  bulunduğu bir yı lda, 
serbest rekabete müsteniden özel sektör ihracatç ı lar' kanal ı  ile gerçek-
leş tirilmiş  bulunan dört yüz milyon dolar üzerindeki bu sat ış , devletçi-
lik taraftari.ar ı na verilmi ş  en güzel cevapt ı r. Bu baş ar ının gelecek y ılda 
devam ettirilmesi halinde, devletçilik taraftarlar ına söylenecek söz bi-
rakı lmıyacakt ı r. 

IHRACAT 

D iş  ticaret dengesinin k ı smen düzelmesine yard ımcı  olan ihracat 
11-; maddeleri üzerinde biraz dural ım. 

Tablo : II 
Baş l ı ca maddelerin 1963 ve 1964 ihracat ı  (Bin Dolar) 

1963 1964 

Canl ı  hayvanlar 17.194 13.789' 
Bal ık 2.816 3.382 
Hayvani maddeler 3.148 2.912 
Sebzeler 3.220 3.626 
Meyveler (Kuru ve Ya ş ) 86.202 84.516 
Hububat 4.488 5.963 
Yağ l ı  Tohumlar 2.826 4.770 
Boya ve debagat mad. 3.826 4.045 
Ş eker ve mamulat ı  11.560 19.915 
Hayvan yemleri 13.873 17.387 
Tütün 66.762 90.137 
Tuz 4.293 5.664 
Krom 5.819 8.329 
Akaryak ı t 9.195 9.499 
Deri ve Kösele 6.071 6.691 
Ağaç ve mamulat ı  1.595 1.458 
Yün ve Kı l 17.409 12.009 
Pamuk 81.163 92.287 
Bakır 5.954 10.259 
Diğerleri 20.692 14.124 

Toplam 368.087 410.771 
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1963'e k ıyasla 1964 de ihracat ında azalma kaydeden maddeler şun-

lardı r: Canl ı  hayvanlar ihracat ında yüzde 19,75, hayvani iptidai mad-
deler yüzde 12,31, a ğ aç ve mamulat ı  yüzde 8,59, yün ve k ı l yüzde 31,02 

ve diğer maddelerde de yüzde 30,59 nisbetinde gerileme vuku bulmu ş -

tur. Ş eker ve mamulat ında yüzde 72,27, ya ğ lı  tohumlarda yüzde 68,89', 
tütünde yüzde 35, pamukta yüzde 13,71 ve bak ı rda yüzde 72,30 nisbetin-
de ihracat art ışı  kaydedilmi ş tir. 1964'de tütünde kaydedilen geli şmenin 
1965'de de devam etmesi halinde ihracatta ba ş lıyan inkişafın devam 
etmesi mümkündür. Pamuk ihracat ı  da çok müsait bir inki ş af içinde 
gözükmektedir. Pamuk al ı cı ları  meyanına 1964 yılında yeniden kat ılan 
memleketlerde olmu ş tur. Al ışı lmış  ihraç maddelerine 1964 y ı lında ye-
nilerinin kat ı ldığı  görülmektedir. Yeni ihraç maddelerinin adedi 37 ve 
ihracat k ıymetleri de 102.901 dolard ı r. Bu ihracat k ıymet itibarile ehem-
miyetsiz bir meblâğ  ise de, bir hamlenin baş langı cı  olarak memnuniyet 
verici bir olayd ı r. Yeni ihraç maddelerinin baz ı ları  şunlard ır: Meyve 
konserveleri, magnezyum oksit ve karbonat, ha şarat öldürücü müstah-
zarlar, dış  lastikler, sicimler, iplikler, halatlar, cam, kiremit, in ş aat çi-
visi, kalorifer kazan ı , avizeler, bak ır telden halatlar, diki ş  makineleri 
beton kar ış tırma makineleri, muslukçu eşyası . 

Yeni ihraç maddeleri meyan ında sanayii mamullerinin de yer al-
ması , kurulan yeni yerli sanayiinin dış  lâstik, diki ş  makinesi ve kalori-
fer kazan ı  ihraç edebilir duruma gelmi ş  olmasının diğer iş  kollar ına 
da örnek olmas ı  temenni edilir. 

ITHALAT 

H ısıntıya tabi tutulan ithal mallar ının hangileri olduğunu 19631e 
mukayeseli olarak gösterelim : 

Tablo : III 

Başlıca maddelerin 1963 ve 1964 ithalat ı  (Bin Dolar) 

Maddeler 1963 1964 

Kahve, çay, kakao 3.869 2.121 
Hububat 59.959 6.077 
Hayvani ve nebati ya ğ lar 30.528 27.284 
Akaryak ı t 66.265 67.117 
Kimyevi müstahzarlar 25.024 26.055 
İ spençiyari müstahzarlar 3.362 1.683 
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Gübreler 5.555 4.566 
Boyalar, vernikler 8.565 9.012 
Fotoğ raf malzemesi 10.054 10.506 
Sun'i plastik maddeler 10.09'5 8.821 
Kauçuk ve mamulat ı  27.592 14.176 
Deri ve kösele 4.862 1.941 
Kağı t ham maddeleri 11.431 6.757 
Mensucat maddeleri 43.305 36.339 
Çimento ve amyant 7.660 6.705 
Madenler 73.833 61.511 
Adi madenlerden e şya 6.657 4.994 
Kazan ve makineler 188.839 175.582 
Nakil vas ı taları  76.593 45.634 
Optik alet ve cihazlar ı  10.717 8.232 
Diğ erleri 12.851 12.383 

Toplam 687.616 537.396 

1964'de 1963 k ıyasla ithalat ında art ış  kaydedilen maddeler ve art ış  nis-
betleri ş öyledir: Akaryak ı t yüzde 1,29, kimyevi müstahzarlar yüzde 4,12 
boyalar ve vernikler 5,22, foto ğ raf malzemesi yüzde 4,50,. 

Dört ithal maddesi istisna edilecek olursa di ğer bütün ithal madde-
lerinde azalma olmu ş tur. Kayda de ğer azalma gösteren maddeler şun-
lardı r: Kahve, çay, ve kakao ithalat ında yüzde 45, kauçuk ve mamula-
t ında yüzde 48, kağı t ham maddelerinde yüzde 40, mensucat maddele-
rinde yüzde 16, madenlerde yüzde 16, adi madenlerden e şya yüzde 26, 
kazan ve makinelerde yüzde 7, nakil vas ı talar ında yüzde 40, optik alet-
lerinde yüzde 23 

Cari istihlak e şyas ı  ithalat ında ufak tefek art ış lar kaydedilmiş  
olmakla beraber, yat ı rım mallar ının ithalat ında önemli gerilemeler ol-
muş tur. Bunun yat ı r ım gayretlerine ne derece tesiri olaca ğı nı  inceleme-
ğ i yetkililerine b ı rakmaktay ız., 19'65 yı lında da aynı  ş ekilde hareket 
olunduğu takdirde, be ş  yı llık kalk ınma planın etkilenmesi ihtimal da-
hiline girebilir. 
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DIŞ  TiCARETİ N PARA SAHALARI VE MEMLEKET İTİBARİLE 
DAĞ ILIŞ 1 

Tablo : IV 

Para Sahaları  itibarile D ış  Ticaret (Bin Dolar) 

ihracat 1963 % 1964 0/0 

APA Sahas ı  241.403 65,6 249.504 60,7 
Dolar Sahas ı  50.690 12,4 73.700 17,8 
Sovyet Bloku 35.418 9,6 37.742 9,2 
Anlaşmalı lar 40.576 12,4 49.825 12,3 

Toplam 

ithalât 

368.087 100.0 410.771 100.0 

APA Sahası  314.842 45,8 247.710 46.0 
Dolar Sahas ı  211.830 30,7 155.742 29.0 
Sovyet Bloku 49.956 7,3 41.700 7,7 
Anlaşmalı lar 110.988 16,2 92.244 17,3 

Toplam 687.616 100.0 537.396 100.0 

İ hracat ımızda APA Sahas ına mutlak rakkam olarak k ıymet artışı  
vuku bulmuş sada, nisbet itibarile bir gerileme husule gelmi ş tir. 1963 
yı lında ihracat ımızın yüzde 65,6's ı  APA Sahas ına ait iken, bu nisbet 1964 
yı lında yüzde 60,7'e dü şmüş tür. 

APA Sahas ının ihracat ımızda kaybettiğ i yeri 1964 de Dolar Sahas ı  
almış tı r. 

Sovyet Blokunun ve Anla şmal ı  memleketlerin ihracat ımızdaki iş -
tirakleri 1964'de de bir y ı l evveline k ıyasla aynı  nisbette kalm ış tır. 

Ithalat ın Para Sahalar ı  itibarile dağı lışı  nisbetlerinde 1964'de 1963'e 
nazaran bir değ iş iklik olmamış tı r. 

Müş terek Pazara 19'64 y ı l ının son aylar ında baz ı  mallar ımızın ihra-
cat ı  suretile kat ı lmamızın daha s ıhhatli neticeleri 1965 y ı lında almak 
mümkün olabilecektir. 
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Memleketler itibarile ithalat ve ihracat ımızda 1964 y ı lında ba ş ta ge-
len ülke A.B.D. dir. 

B. Almanya ikinci s ı ray ı , İ ngiltere üçüncü, İ talya dördüncü, Fran-
sa beş inci, İ sviçre alt ı ncı , Benlelüks yedinci, Portekiz sekizinci, ve İ s-
panya dokuzuncu s ı ray ı  işgal etmektedirler. Portekiz ve İ spanyaya ih-
racat kayda değer bir sür'atle geli şmektedir. 

Sovyet Blokuna dahil memleketler içinde en geni ş  ölçüde ticaret 
mübadelesinde bulunulan ülke Çekoslavakyad ı r. Polonya, Bulgaristan, 
Romanya, Rusya, Macaristan ve Do ğu Almanya da Sovyet Blokunda mal 
mübadelesinin artt ı rı lmasına çalışı lan memleketlerdendir. 

BOZKURT  

YLENE' 

cdpaka 

ec 
BOZKURT - Fincanc ı lar Nas ır han 509 
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Toprak Reformu ve 
Memleketimizdeki durumu 

Dr. Nazif KUYUCUKLU 

Son senelerde yurdumuzda, en çok üzerinde durulup tart ışı lan so-
runlarımızdan biri ve en önemlisi hiç şüphesizki toprak reformudur. 
Konunun bu kadar yo ğunluk kazanmas ında sebepler ikidir. Bunlardan 
biri, ekonomik yapm ı z ı n tar ıma dayanm.as ı  ve nüfusumuzun dörtte üçü-
nü doğ rudan doğ ruya ilgilendirmesi, di ğeri de, ayd ınlar ım ızın sosyal ve 
ekonomik yap ının değ işmesini, bu sorunun çözümlenmesine bağ lı  gör-
meleridir. 

Memleketimiz yönünden, konunun incelenmesine geçmezden önce 
toprak reformudan ne anla şı ldığı  üzerinde durmakta fayda olsa ge-
rektir. 

1 — Toprak Reformunun Anlam ı  

Denilebilirki, toprak reformu geçen asr ın birinci yar ı sından bu ya-
na üzerinde durulan bir konu olmu ş tur. Özellikle I. ci Dünya Sava şı n-
dan beriye, tart ış ma alanı  geniş lemiş  ve reform dü şüncesinde de geliş -
meler kaydedilmi ş tir. Şöyleki; toprak reformu, Klâsik iktisad ın rant 
teorisi, insanlar ı  doğuş tan eş it gören tabii hukuk düşüncesi ve diğer 
sosyal ak ımlar ın etkisiyle önceleri varl ıklar ının bilincine varan bir kaç 
Avrupa memleketini a ş arak Asya, Güney Amerika ve di ğer kı t'a mem-
leketlerine süratle yay ı lmış  ve büyük f ırt ınalar koparmış tır. 

Toprak reformu dü şünce ve ak ımının böylesine h ızlı  bir gelişme 
kazanmas ında bilhassa, demokrasi hareketinin büyük etkisi olmu ş tur. 
Çünkü, özellikle iktisaden geri kalm ış  ülkelerin ekonomik strüktürüne 
tar ımsal üretim hakimdir, nüfusun büyük ço ğunluğu burada toplan - 
mış tı r ve bunların oylar ını  alabilenler iktidara geldikleri için, bu sorun 
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Siyasi Partilerce şu veya bu ş ekilde üzerinde durulan bir konu olmu ş -
tur. Nitekim, bugün memleketimiz için ayn ı  durum söz konusudur. 

Toprak reformu dü şüncesinin özündeki de ğ işmeye gelince, bunu 
II. ci  Dünya Sava şı na kadar ve ondan bu yana olmak üzere iki devrede 
ele almak kabildir. 

1 — II. ci  Dünya Sava şı na kadar olan devrede toprak reformu, 
memleket içindeki büyük topraklar ı n parçalanarak onu i ş leyen toprak-
s ız veya az toprakl ı lar ın mülkiyetine devretme ş eklinde anla şı lmış t ı r. 
Bu da, ya önceden tek ki ş inin mülkiyet ve tasarrufunda bulunup ken-
disi taraf ından büyük iş letme ş eklinde iş lenen büyük topraklar ın par-
çalanmak veya, tek ki ş inin mülkiyetinde olmakla beraber belirli parsel-
lerde zaten ortakç ı  veya kirac ı  olarak tar ım yapan çiftçilere devir ve 
temlik suretiyle olmu ş tur. Bu anlamda toprak reformu büyük toprakla-
rı  parçalay ıp mülkiyetini, geni ş liğ i memleketlere göre değ iş en toprak-
sız veya az toprakl ı  çiftçilere vererek normal bir ya ş ama düzeyini sağ -
lamak ve devam ettirebilmek amac ı nı  ta şı mış t ı r. Anla şı ldığı  üzere, bu-
rada daha çok üzerinde durulan topra ğı n mülkiyeti yani sorunun hu-
kuki yönüdür. Topraklar parçalanarak sözü edilen ki ş ilere devredil-
mekte fakat di ğ er gerekler üzerinde durulmaktad ı r. 

Bu tip küçük i ş letmeler, piyasa ş artlar ını  dikkate almadan üretim 
yapan ve teknik geli şmenin geri olup az kapital kullan ı lan yerlere ve 
I.ci Dünya Sava şı  devresine uygundur. 

2 — II.ci Dünya Sava şı ndan bu yana ise, yukardaki toprak refor-
mu düşüncesi diğer bir ilke ile tamamlanm ış t ı r. Bu da, mülkiyeti, top-
raks ız veya az toprakl ı lara devredilen topraklarda verimli bir tar ım 
yapabilmek amac ıyla gerekli di ğer tedbirlerin de Devlet taraf ı ndan al ı n-
mas ı dır. Böylece, iki ayr ı  toprak reformu anlay ışı  birleş tirilmiş  «mo-
dern tar ım mülkiyetinin temelini adalet ve verimlilik olmak üzere iki 
ilkeli bir anlay ış  te şkil etmi ş tir». (1) Bu dü şüncenin geli şmesinde ve 
yerle şmesinde, II.ci Dünya Sava şı ndan sonra, bir çok memleketlerde, 
özellikle iktisaden geri kalm ış larda, beslenme düzeyinin çok dü şük ol-
ması  sebebiyle bir çok sosyal huzursuzluklara amade bulunmalar ı  mü-
essir olmuş , Birle şmiş  Milletler Te şkilat ının bazı  kuruluş lar ı  bu anlay ı -
şı  benimseyerek liderli ğ ini yapmış lard ı r. (2) 

Demokrat memleketlerce üzerinde durulan dar ve geni ş  anlamda 
toprak reformunun esas ına iş aret ettikten sonra konuyu memleketimiz 
yönünden ele alal ım. 
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II — Türkiyede Tar ımsal Topraklar ve Toprak Reformu, 

Memleketimizde toprak reformunun nemini kavrayabilmek için 
önce, tar ımı n ekonomimizdeki yerine bir kaç cümle ile de ğ inmek ye-
rinde olur. Keza, toprak reformu ile yak ın ilgisi bakımından toprakla-
=izin mülkiyet ve tasarrufu üzerinde durmak zorunludur. 

A — Tar ımsal Üretim ve Topraklar ın Mülkiyet ve Tasarruf Du-
rumu, 

1 — Tar ımsal üretim, ekonomimizde çok önemli bir yer tutmak-
tad ı n (3) Önce, faal nüfusun %73'ü tar ım sektöründe toplanm ış tır. İh-
racattan elde edilen gelirlerin % 85'e yak ını  tar ımsal maddelerdendir. 
Sonra, Milli Gelirimizin % 41'i tar ım sektöründen sa ğ lanmaktadı r. Ay-
rı ca, sanayiimizin ilkel maddesinin dörtte üçe yak ını  tar ımdan gelmek-
tedir. 

Görülüyor ki, bütün az geli ş miş  ülkelerde olduğu gibi, ekonomimiz 
genel olarak tar ı ma dayanmakta, bu yüzden de bu alandaki herhangi 
bir eylem büyük etkiler do ğurmaya müsait bulunmaktad ı r. 

2— Topraklar ı n Mülkiyet Durumu, 

Yukar ı da görüldüğü gibi, toprak reformunun gerçekle ş tirilmesi 
için topraks ız veya az toprakl ı  çiftçilerin toprak sahibi k ı l ınmalar ı  ge-
rekmektedir. Bu ise, tar ıma elveri ş li topraklarla sn ı rl ı  bulunduğundan, 
Devletin Özel mülkiyetinde bulunmad ığı  ve başka yerlerden sağ lamanın 
da imkans ız olduğu hallerde, ki ş ilerin özel mülkiyetindeki büyük top-
raklar ın kamula ş t ı r ı larak da ğı t ı lmas ı  gerekmektedir. Bu takdirde ise, 
tar ımsal topraklar ın mülkiyet durumunu bilmek gerekiyor. 

Ancak, memleketimizde tar ıma ayr ı lmış  topraklar ım ı zın mülkiyet 
durumunu, gerek tevarüs olunan Osmanl ı  toprak rejiminin özelliğ i ve 
gerek kadastro ve istatistiklerin yetersizli ğ i sebebiyle ö ğ renebilmek 
mümkün değ ildir. Ayr ıca, bilinenlerin büyüklü ğü hakk ında aç ık bilgi 
edinmek de çok zordur. 

Baz ı  gayriresmi kaynaklar, tapulu topraklar ın genel topraklardaki 
yerini en iyimser bir görü ş le % 40 (4) olarak gösterirken, di ğer baz ı la-
r ı  bunun ancak % 25 (5) olarak tahmin etmektedirler. 

3 — Topraklar ın tasarruf durumu, 

Topraklar ımı zın mülkiyet yönünü olduğu gibi, tasarruf yönünü de 
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tam olarak ö ğ renmek mümkün olamamaktad ı r. Ancak, a ş ağı daki kay-
naklar konumuz bak ımından baz ı  yönleri ayd ınlat ı cı  niteliktedir. 

a — 19'50 Tar ım Sayım ı , 

Bu say ı m sonuçlar ı na göre, memleketimizde çiftçi ailelerinin top-
raklara tasarruf durumu ş öyledir: 

Köylerdeki Çiftçi Ailelerinin Toprak Tasarruf Tiplerine göre Ayr ılışı  
Toprak tasarruf tipleri Miktar %. si 

Mal Sahibi 	 1.686.143 	 72.60 
Yarı  Mal Sahibi 	 498.838 	 21.48 
Kiracı  	  14.815 	 0.64 
Yar ı cı  	  57.161 	 2.46 
Marabac ı  9.734 	 0.42 
Başka Ş ekiller 4.759 	 0.20 
Belli olmayan 3.225 	 0.14 
Toplam 	 2.274.675 
Yalnız hayvan yeti ş tir. 47.716 2.06 
Genel Toplam 	... 2.322.392 	 100.00 

Kaynak: T. C. Ba şbakanlık Devlet İ statistik Enstitüsü İ statistik Yıl - 
ligi S. 228 Yay ın No. 460, 1960-1962. 

Tablonun tetkikinden : 

aa — Önce, say ımdan bu yana onbeş  sene geçmi ş  olması  itibariyle 
rakamlar çok eskimi ş tir. Hele tar ımımı zın 1950'den sonra büyük st-
rüktür değ iş imin uğ radığı  düşünülürse, durum daha da önem kazan ır. 

bb — Mevcut çiftçi ailelerinin % 71.6's ı  toprak sahibi, % 21 kadar ı  
da yar ı  mal sahibi olarak görülmektedir. Ancak yar ı  mal sahibi aç ık 
bir deyim değ ildir. 

cc — Kirac ı , yar ı cı  ve marabac ı lar ın genel çiftçi aileleri içindeki 
yeri ise % 3.5 olmakla çok dü şük görünmektedir. Son onbe ş  yı l içinde 
bunlar ın miktar ında hiç şüphesizki artma olmu ş tur. Nitekim, baz ı  
kaynaklar (6) yurdumuzda sadece yar ı cı l ıkla geçinen ailelerin, genel 
aileler içindeki yerini % 25,35 olarak göstermektedirler. 

dd — Tablodaki rakamlar, tar ım iş letmesi değ il çiftçi aile miktar-
ları dır. Her çiftçi ailesinin bir tar ım i ş letmesine sahip olduğu ise, her 
zaman doğ ru değ ildir, zira bir kaç ailenin (özellikle peder ş ahi aile tipi- 
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nin hakim olduğu köylerimizde) bir tek tar ım iş letmesine tasarruf et-
mesi daima mümkündür. 

ee — Ayr ıca, konumuzla ilgili olan nokta çiftçi ailelerinden neka-
dar ın ın mal sahibi olduğu değ il, ayni zamanda nekadar ının normal 
olarak hayatlar ını  devam ettirebilmeleri için kendilerine yeten i ş letme-
lere sahip olduklar ı dır. 

Bütün bunlar ı  tablodan anlamak mümkün olmad ığı ndan konumuz-
la ilgili baz ı  sonuçlara varmak imkâns ı zdı r. 

b — 1952 Tarım Anketi 

Aradan henüz iki y ı l geçtikten sonra yap ı lmış  bulunan bu ankette 
konumuzla ilgili daha sağ lam baz ı  veriler bulmak kabildir. Durum a şa-
ğı daki tabloda gösterilmi ş tir; 

İş letme Sahas ı  
(Dekar) 

Aile say ı s ı  %.si iş lenen saha 
(Hektar) 

%.si 

1 — 20 772.800 30.57 830.100 4.30 
21 — 50 797.400 31.54 2.789.820 14.34 
51 — 75 336.000 13.30 2.096.760 10.78 
76 — 100 216.000 8.54 1.915.200 9.84 
101 — 150 168.000 6.65 2.108.460 10.84 
151 — 200 91.800 3.63 1.648.440 8.47 
201 — 300 67.800 2.68 1.711.740 8.80 
301 — 500 39.600 1.57 1.519.920 7.82 
501 — 700 16.800 0.66 1.014.540 5.22 
701 -- 21.600 0.85 3.810.960 19.59 

Toplam 2.527.800 100.00 19.451.940 100.00 

Kaynak; T. C. Başbakanlık Devlet İ statistik Enstitüsü İ statistik Y ıllığı  
s. 230 Yayın No. 460, 1960-1962 

Tablodan şu sonuçları  çıkarabiliriz : 

aa — 1950 tar ım say ım ından iki sene sonra yap ı lmakla beraber 
onun hakk ında söylenen sak ınca burada da varittir. 

bb — Ailelerin üçte birden fazlas ı  1 — 20 dekarl ık iş letmelerde 
bulunmaktad ı r. 1 — 50 dekarl ık işletmelerde çal ış an aile nispeti ise, 
0/0 62'den fazlad ı r. 
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cc — Çiftçi ailelerinin % 75.41'i, i ş lenmekte ola ntopraklar ın % 
29.42 si üzerinde toplanmış , bir baş ka deyimle, ailelerin % 24.59'u 0/0 
70.58 topraklara yay ı lmış tı r. 

dd — i ş lenen topraklar ı  aile say ı s ına böldüğümüz takdirde ise 
aile başı na düşen toprak miktan 76.7 dekard ı r. 

ee — Tabloda olmamakla beraber konu ile yak ın ilgisi dolay ı siyle 
şuna da i ş aret etmek yerinde olur ki, çiftçi ailelerinin az topra ğa tasar-
ruf etmeleri yan ında, bu topraklar ın da çok da ğı nık olduğu dikkati 
çekmektedir. 1950 tar ım say ım ına göre, bir çiftçi ailesine ortalama ola-
rak düşen arazi 6.9 parçaya bölünmü ş tür. (7) 

c — 1961 Anketi 

Günümüzde, baz ı  bölgelerimizde topraklar ın büyük i ş letmeler ha-
linde temerküz etti ğ ine dair kay ı tlar vard ı r. 1961 anketine göre memle-
ketimizde bin dekar ve daha büyük çiftliklerin say ı sı  3.358 dir. (8) 
Bunlar genellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toplan-
mış  bulunmaktad ı r. Nitekim Adana'da 448, Urfa'da 444, Diyarbak ı rda 
387 olmak üzere bin dekardan büyük i ş letmeler temerküz etmi ş tir. 

Yukar ıda sözü edilen, topraklar ımı zın mülkiyet ve tasarruf duru-
mu ile ilgili say ım ve anketlerden ç ıkan sonuçlar ı  şu ş ekilde özetleyebi-
liriz; 

1— Yurdumuzda topraklar ın mülkiyet durumu aç ık değ ildir ve ta-
pulu arazi i ş lenen arazinin, yakla şı k olarak üçte biri kadard ı r. Çok da-
ha düşük iken, bu nisbetin bugünküne eri şmesi ve artma e ğ ilimini gös-
termesi, Devlet topraklar ı  aleyhine, fas ı lal ı  devrelerde ve de ğ iş ik hü - 
kümlerle ç ıkar ı lı p uygulanan Tapulama kanunlar ı  ile olmaktad ır. 

2 — Çiftçi aileleri, genellikle çok küçük ve da ğı nık toprak par-
çalarında üretim yapmaktad ırlar. Bu durum onlar ın verimsiz çal ış  - 
malanna ve kapal ı  köy ekonomisinde kalmalar ına, ipin ucunu kaç ı rm-
ca da köyü terkedip şehire ak ın etmelerine sebep olmaktad ı r. 

3 — Bunun yan ında, topraklar ın yer yer büyük i ş letmeler halinde 
temerküz etti ğ i de görülmektedir. Bunun da, bilhassa nüfus yo ğunluğu-
nun ve toprak verimliliğ inin yüksek olduğu yerlerde bulunu şu dikkati 
çekmektedir. 

4 — İş lenmekte olan topraklar ın çiftçi aileleri aras ında e ş it ola- 
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rak bölündüğünü düşündüğümüz takdirde ise, aile ba şı na düş en iş let-
me büyüklüğü ortalama olarak 76,6 dekard ı r. 

B — Memleketimizde Toprak Reformu 

Çiftçi ailelerinden bir k ı smının topraks ız, büyük bir kısmının da 
az toprakl ı  olduklar ı  düşünülerek zaman zaman toprak sahibi kılmma-
lar ı  istenmiş tir. Sözü edilen çiftçi aileleri ve d ış tan gelen göçmenlere, 
gerek 1934'e kadar ve gerek ondan sonraki Iskan Kanunlar ı  gereğ ince 
toprak dağı t ımı  yap ı lmış  fakat bunlar gayeyi sa ğ lamaktan çok uzak 
kalmış t ı r. Memleketimizde, topraks ız ve az toprakl ı  çiftçi ailelerini top-
rakland ırmak amac ı  ile daha bilinçli bir çal ış ma ancak 19'45 tarihli 
Çiftçiyi Toprakland ırma Kanunu ile ba ş lamış tır. 

Yurdumuzda, Topraks ız veya az toprakl ı  çiftçi ailelerini toprak - 
land ı rma, diğer deyimle geni ş  anlamda toprak reformu dü şünce ve ha-
reketini, Çiftçiyi Toprakland ı rma Kanunu ve Yeni Toprak Reformu Ka-
nun Tasar ı sı  olmak üzere, k ısaca iki noktada mütalaa edebiliriz. Bun-
lardan ilki, yaln ız topraklar ın dağı t ımı  şeklinde olan Toprak Reformu-
nun ilk anlam ına uygundur. Yeni Toprak Reformu Kanun Tasar ısı  ise, 
(Yeni tasar ı  çünkü, 1962'de bir ba ş kas ı  haz ı rlanmış t ı ) sadece toprak -
ların dağı tımı  değ il, ayni zamanda, üretim için diğer gerekleri de öngör-
düğünden Toprak Reformunun ikinci anlay ışı n' benimsemektedir. Bun-
lar ı  s ı ra ile görelim. 

1 — Çiftçiyi Toprakland ı rma Kanunu 

Ön çalış malar ı  çok daha önce ba ş lamış  olmakla beraber bu kanun 
4753 say ı  ile 1945 tarihinde ç ıkmış  ve topraks ız veya az toprakl ı  çift-
çiyi toprakland ı rmak amac ı nı  gütmektedir. Kanun, hala yürürlükte o-
lup hükümlerine göre, 1947 - 1962 aras ı  çiftçi ailelere da ğı tı lan arazi 
durumu ş öyledir: 

Toprak Komisyonlar ı  taraf ından yerli halka da ğı tı lan arazi, 

Seneler Aile Sayı sı  Dağı tılan toprak 	Aile başı na düşen 
Dekar 	toprak miktarı  

1947 1427 49.085 34.40 
1948 4.313 238.656 55.33 
1949 8.359 389.211 46.56 
1950 18.589 820.194 44.12 
1951 19.034 1.031.685 54.20 
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1952 39.198 1.661.222 42.38 
1953 39.243 2.097.854 53.46 
1954 43.490 2.423,802 55.73 
1955 36.015 1.809'.093 50.23 
1956 35.491  1.945.526 54.82 
1957 29.761 1.528.890 51.37 
1958 33.484 1.483.265 44.30 
1959 27.756 1.259.056 45.36 
1960 30.491 1.252.028 41.06 
19'61 396 59.840 151.11 
1962 307 18.259 59.47 

Toplam 377.354 18.067.666 47.88 (Ortalama) 

Kaynak: Istatistik Y ıllıklar ı  

1951 S. 260 
1959 S. 250 
1960 - 1962 S. 244 

Tablodaki rakkamlara göre; 

a — Adı  geçen kanun hükümlerine göre toprak da ğı tımı  1950 se-
nesinden itibaren süratlenmi ş tir. 

b — Da ğı t ı lan arazi miktar ı  18 Milyon küsur dekard ır. Buna, Is-
kân kanununa göre göçmen ailelere da ğı t ı lan 1.5 milyon dekar topra ğı  
da ilâve etti ğ imiz takdirde, 1962'ye kadar dağı tı lan toprak miktar ı  19.5 
milyon dekara ula şmaktad ı r. 

c — 377 bin küsur çiftçi ailesine da ğı t ılan bu topraklardan aile 
başı na dü ş en ortalama miktar 48 dekara yak ındı r. 

Dağı tılan topraklar ın ve aile ba şı na dü şen miktar ın yetersizliğ ini 
takdir edebilmek için şu noktalar ı  da göz önünde tutmak gereklidir; 

— Dağı tı lan topraklar 19.5 milyon dekar oldu ğu halde, 1948-19'59 
devresinde tahrip edilen mer'alar 93.160.000 dekard ır. (9) Ş u halde, tah-
rip olunan mer'alar ın ancak 0/020 kadar ı  topraks ız veya az toprakhlara 
dağı tılmış tır. 

— Kanunun ç ıkar ı lışı nda öngörüldüğü halde, uygulanışı nda ve baz ı  
değ iş iklikle büyük iş letmelere dokunulmamış , yaln ız mer'alar verimsiz 
ve kıraç yerler dağı tı lmış tır. 
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— İ yi bir kredi politikas ı  da uygulanamad ığı  için, toprak sahibi 
edilen çiftçi ailelerinin sosyal ve ekonomik durumlar ında önemli bir 
değ iş iklik olamam ış tı r. 

Bu uygulama ile (hattâ bir bak ıma, tam olarak uyguland ığı  takdir-
de dahi) Çiftçiyi Toprakland ı rma Kanunu, bir toprak reformu anlam ı-
na, özellikle ikinci anlamdakine hiç gelemiyece ğ ine iş aret etmek gere-
kir. Ancak, bugünkü toprak reformu anlay ışı na geçilmesinde bir geçit 
olduğu düşünülebilir. 

2 — Toprak Reformu Kanun Tasar ı s ı  

Yeni Anayasam ı z ın 37.ci maddesi «Devlet topra ğı n verimli olarak 
iş letilmesini gerçekle ş tirmek ve topraks ız olan veya yeter topra ğı  bu-
lunmayan çiftçiye toprak sa ğ lamak amaçlar ıyle gereken tedbirleri al ır. 
Kanun, bu amaçlarla de ğ iş ik tar ım bölgelerine ve çe ş itlerine göre top-. 
rağı n geniş liğ ini gösterebilir...» demektedir. 

Bu maddenin ışığı  alt ında 1962 tarihli tasar ıdan sonra Tar ım Ba - 
kanlığı nca yeni bir Toprak reformu kanun tasar ı s ı  haz ı rlanmış  ve in-
celenmesi için Parlamentoya, komisyonlara havale edilmi ş tir. 

Tasar ı  tetkik edildi ğ inde, yurt tar ımını  tamamiyle kapsay ı c ı  bir hü-
viyet ta şı dığı  görülmekte ve esasl ı  değ iş iklikler meydana getirece ğe 
benzemektedir. Bu ilkeleri a ş ağı daki ş ekilde tesbit edebiliriz; 

1 	Aile iş letmeleri kurulmas ı , 

2 	Kooperatifler kurulmas ı , 

3 	Toplulaş t ı rma, 

4 	Muhtaç olanlara kurulu ş , onarma, çevirme kredisi ve canl ı , 
cans ız demirba ş  sağ lanmas ı , 

5 	Örnek i ş letmeler kurulmas ı , 

6 	Başka yerden arazi vermek suretiyle tar ımsal yerle ş imi sağ- 
lamak, 

7 	Reform devam ınca temliki tasarruflar ı  durdurmak, 

8 	Reform bölgesinde yurt topraklar ının kullanı lma kabiliyetle- 
rine göre tesbit ve Kadastro ve Tapulama ile birlikte yürü - 
tülmesi, 

9 — Dağı t ı lacak arazi, 

10 	Verilecek araziye mirasç ı lar ın tasarruf durumu, 

11 — Kamulaştı rma, 
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12 — Kirac ı lık ve ortakç ı lıkla ilgili hükümler, 

13 — Örnek köy ve aile i ş letmeleri kurmak vb. 

Bu ilkelerin tetkikini ba şka bir yaz ıya b ı rakarak yaln ız şu kadar ı -
na işaret etmekle yetinelim. Tasar ı , yurdumuzda topraklar ın tasarruf 
durumu bahsinde gördü ğümüz çok parçalanm ış  ve cüce i ş letmeler ha-
line gelmiş  dağı nık topraklar ı  birleş tirmeyi ve tar ımda, normal ya ş ama 
düzeyini sağ layabilecek aile i ş letmeleri kurmay ı  öngörmektedir. 

Baz ı  çevreler, toprak da ğı t ı mı  için kamula ş t ı rmanın, Anayasan ın 
sözü edilen maddesine dayanarak verimli çal ış an özel kiş ilerin mülki - 
yetindeki büyük i ş letmelere uygulanam ıyaca ğı nı  iddia etmektedirler. 
Ancak, Anayasan ın adı  geçen maddesini bir bütün olarak ele almak ve 
topraklar ın verimli olarak i ş letilmesi ile topraks ız veya az toprakl ı ları  
toprak sahibi k ı lınmas ını  bağ daş t ırmak lâz ımd ı r. Bunun mümkün o-
lup olmadığı  ayr ı  bir inceleme konusu olacakt ı r. Yukardaki iddia ger-
çekle ş irde büyük i ş letmeler verimli çal ış tığı  gerekçesi ile kamula ş tı r ı -
lamazsa, k ısa devrede tar ımdaki faal nüfusu di ğer sektörlere aktara - 
m ıyacağı m ı z için, Anayasadaki sosyal adalet ilkesine ra ğmen tar ımda 
sefalet devam edecektir. 

(1) J. Valarche : L. Economie Rurale s. 50 Librairie Marcel Riviere et Cie Paris 1959 

(2) Dr. Suat Aksoy : Toprak Reformunun Hukuki Esaslar ı  s. 3 Ankara Bas ım ve 

Cilt Evi, Ankara - 1964. 

(3) Daha fazla bilgi için 8. ci say ı daki makale . 

(4) Dr. Safa Reisoğ lu : Tapulama kanunu ve Toprak Reformuna Tesiri s. 9 Sevim 

Matbaas ı , Ankara 1964. 

(5) Dr. K. Tahir Gürsoy : E şya Hukuku Notlar ı  Cilt I s. 135 Hukuk Fakültesi, An-

kara 1963. 

(6) Toprak Reformu s. 47 Türkiye Çiftçi Te ş ekkülleri Federasyonu Ankara 1964. 

(7) Dr. A. Fethi Açı l Ziraat İş letmelerimiz ve özellikleri s. 15 Ankara Üniversitesi 

Bas ı mevi 1958. 

(8) Aylı k Istatistik Bülteni s. 139 No 91 Ankara 1961. 

(9) Dr. Suat Aksoy A. g. e. s. 138. 
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Açl ı k ve Doğ umun Kontrolü 
Meselelerinin Dü ş ündürdükleri 

Ayhan AGUN 

insanoğ lu her zaman ve her devirde açl ı k tehlikesiyle kar şı laş tığı  
cihetle bu meselenin yeni olmamas ı  gerekmektedir. Yeni olan husus, 
bugün aç olan insanlar ın, etraf ında aç olm ıyan insanlar ın da bulun - 
duğunu bilmesidir. 

Açlığı n bir değ il, aç kalan insanlar ın yerle ş miş  bulunduklar ı  böl-
gelere göre de ğ iş en çok çe ş itli meseleleri vard ı r. Zira bunun sebepleri 
her yerde ayn ı  olmadığı  gibi giderilmesi çareleri de bir de ğ ildir. İ leri 
bir görüş le meselenin bütünü dikkate al ındığı nda, biri nüfusun kantita-
tif geli ş imi ile ilgili demografik diğeri g ıda maddesi istihsali imkan-
lariyle alakal ı  ekonomik iki hususla kar şı laşı lmaktad ı r. 

1961 y ı lı  dünya nüfusu 3 milyar ı  geçmi ş  bulunmaktad ı r. 2000 y ılın-
da, yani 35 sene sonra bu miktar ın 6 milyarı  aş acağı  tahmin olunmak-
tadır. Fert ba şı na düşen bugünkü istihlâk miktar ına e ş it bir miktar 
üzerinden, 2000 y ı l ında bu nüfusu besliyebilmek için, halihaz ır g ı da 
maddeleri istihsalini, iki misline ç ı karmak gerekmektedir. 

Fakat daha ehemmiyetli ve öncelikle ele al ınmas ı  gereken bir me-
sele ise içinde bulunduğumuz devirde be şeriyetin büyük bir k ı smının 
ı st ı rap çekmekte oldu ğu açl ığ a ş imdiden bir çarenin bulunabilmesidir. 
Bu da, 2000 senesine kadar, g ı da maddeleri istihsalinin üç misline ç ı-
kar ı lmas ı  problemini do ğurmaktad ı r. 

Son zamanlara kadar dünyan ın büyük bir k ı smında, hatta bütü - 
nünde be ş eriyet tabiat ın gidiş ine kendini intibak ettirmi ş  yani tabiat 
duruma hakim olmu ş tu. insanl ığı n harplerle, hastal ıklarla ve açl ıklarla 
imhas ına imkan verildiğ i böyle bir devirde bugünkü endi ş eler tabia-
tiyle hiç bir mahzur te şkil etmiyordu. Bugün, büyük İ ngiliz Tarihçisi 
Toynbee'nin yazdığı  gibi tabiat ın bu merhametsiz oyununa geri dö- 
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nülemiyecek yeni bir nizamla kar şı  konmaya ba ş lanmış tı r. Fakat bu-
nunla beraber yine ölüm nisbetini dü şürmeye ve do ğumun normal bir 
seyir takip etmesi imkan ına muktedir olam ıyoruz. Bunun da as ı l sebep 
ve güçlüğü ölümün âmmenin yani hükümetlerin faaliyetleriyle, do ğu-
mun ise müstakilen fertlerin faaliyetleriyle alakal ı  bulunmasından ile-
ri gelmektedir. 

Ne olursa olsun, bugün do ğumun kontrolu diye adland ırı lan mües-
sese, dünyan ın baz ı  bölgelerinde, açl ığ a kar şı  en zaruri mücadele vas ı-
talar ından biri olarak mütalea edilmi ş tir. Bir k ı s ım memleketler bu 
müesseseyi kabul etmi ş ler ve diğ erleri ise bu yolu te şvik eder görün-
müş lerdir. 

Fakat do ğumun kontrolü keyfiyeti birçok memleketlerde bilhassa 
dini ve ahlaki yönden ş iddetli tepkilerle kar şı laşmış tı r. Hatta do ğumun 
kontrol alt ına al ınmas ı  keyfiyetinin insanl ık insiyakı  ile de bağ daş tırı-
lamıyaca ğı  ileri sürülmektedir. Bu münaka ş alı  konuda dünya çap ında 
tedbirler almak mümkün de ğ ildir. Her memleketin şüphesiz kendisine 
en uygun dü şen yolu izleyeceğ i tabiidir. 

Fazla nüfusa sahip memleket ve bölgelerde nüfus art ışı nı  önlemek 
için başvurulan do ğumun kontrolu müessesesine ihtiyaç hissedilme -
den, bugün ve yar ınlar için bütün insanlar ı  kafi derecede beslenmesi -
nin, filmin açtığı  yeni imkanlar ve topra ğı n besleyici zenginlikleri saye-
sinde teknikman mümkün olaca ğı  kesinlikle ifade edilmekte ve böyle-
ce, dünyadaki açl ık tehlikesinin halledilemiyecek bir mesele olmad ığı , 
onu teknikman çözecek imkanlann el'an mevcut oldu ğu kabul edil - 
mektedir. 

Açlıkla mücadele, her memleketin biri dahili sosyal, di ğeri dünya 
nizam ı  ile alakal ı  iki hususa bağ lı  bulunmaktad ı r. 

Birincisi, her memleketin kendi müesseselerinden, iyi veya kötü an-
anelerinden, ekonomisinin organizasyonundan, orada hakim olan sos-
yal kaidelerden, emek ve sermaye aras ındaki münasebetlerden, servet-
lerin da ğı lım tarz ından, halkı n kültür seviyesinden v.s. te şekkül et - 
miş tir. 

İ kincisi ise, beynelmilel ticaret mekanizmas ını , mübadelelerin ma-
li nizamlar ını , diğer memleketlerin geri kalm ış  memleketlere yapmaya 
haz ı r olduklar ı  yardımlar ın tabi bulunduğu ş artlar ı  v.s. ihtiva etmekte-
dir. Bu ş artlar da umumiyetle politik mülahazalar ın tesirinde bulunmak 
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tadı n Çabucak sömürgecilikten kurtulmu ş  ve dahili kanl ı  mücadeleler 
sonunda bölünmü ş  birçok memleketelerde devaml ı  yeni bir nizam tees-
süsü kolay olmamaktad ır. Harici yard ımlar, bir taraf ın hükümetlere, 
diğer taraf ın hükümetlere kar şı  mücadelede bulunan topluluklara yap-
tıklar ı  silah yardımından ve siyasi destekten ileri gidememi ş tir. Bu yar-
dımlar halk ın bütününe faydal ı  olacak yerde, bilakis kar ışı kl ıklar ın de-
vamına hizmet etmi ş tir. 

Açl ıkla mücadele, bu iki nizamda birbirlerine ba ğ lı  engellerle kar-
şı laşmaktad ı r. Bu engellerden baz ılar ı  işe yarar ciddi yard ımlarla dış tan 
ekarte edilebilirse de, di ğerlerinin yan ında bu yard ımlar umumiyetle 
kifayetsiz kalmaktad ır . 

Burada bilhassa, bir memleketin sosyal ve politik rejimin do ğur-
duğu durumlar; hükümet olsun, idare edenlerle hakim olanlar s ınıfı  
olsun, birlikte yaş adıklar ı  fakir zümrenin durumlar ı nı  islah etmek te-
şebbüsünde muvaffak olam ıyan ve dahil olduklar ı  kütleye kar şı  mesu-
liyet hissinden mahrum bulunan topluluklar, hat ı ra gelmektedir. Baz ı  
memleketler bütün nüfusu besleyecek kapasitede olan ve fakat mukte-
dir olunamadığı  için hiç i ş letilmemiş  veya kâfi derecede i ş letilmemiş  
tabii zenginliklere sahip bulunmaktad ı rlar. Bu ş artlar ı , o memleketin 
dahili iş lerine müdahale etmeksizin, hariçten de ğ iş tirmek ise mümkün 
olmamaktad ır. 

Ayrıca, yabanc ı  sermaye ve hususi te şebbüsü te şvik ederek bir 
memleketin iktisaden kalk ınabilme imkanlar ı , ineo-colonializm endi-
şesiyle, bertaraf edilmekte ve hatta yerle şmiş  ve geli şmiş  müesseseler 
müsadere veya millile ş tirilmek suretiyle mevcut imkanlar da yok edil-
mekte veya tesirsiz hale sokulmaktad ı r. Bugün ikiye bölünen dünya-
mı zda münakaş  edilen bu ideolojik anlay ış larla mesele, hemen he-
men halli imkans ız çok daha kar ışı k ve güç bir durum iktisap etmek-
tedir. 

Objektif ve teknik bir plan dahilinde, bütün siyasi ve ideolojik mü-
lahazalar d ışı nda, açl ıkla mücadelenin üç sahada birden tedricen yürü-
tülmesi lazım geldiğ i kabul olunmaktad ır. 

1 — istihsal, 

2 — Dağı tım, 

3 — 

1 — Evvela halk ın açlığ a maruz kaldığı  bölgelerde gı da maddeleri 
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istihsalini art ı rmak laz ım gelmektedir. Fakat bu art ışı n milli kaynak-
lar ın zarar ına gerçekle ş tirilmemesine dikkat olunmal ı dı r. 

Zirai istihsali art ı rmanın ise iki yolu olduğu aş ikardı r. Birincisi, 
bugüne kadar i ş letilmiyen topraklar ın ziraate aç ı lmas ı , diğeri halen 
ekilmekte olan topraklar ı n daha verimli bir ş ekilde kullanı lmas ı dır. 

Zamanı mzda, ancak dünyan ın onda biri ekim sahas ı , olarak kul-
lanı lmaktad ır. Bu miktara % 17 nisbetinde çay ı r ve mer'alar ile % 29 
nisbetinde ormanlar dahil edildiğ inde, aş ağı  yukar ı  dünyanın yar ı s ı  
( % 43) gayri meskün veya zirai istihsalin d ışı nda kalmaktad ı r. 

İ nsanlar ın yerle şmesine en uygun ziraate elveri ş li topraklar ın bü-
yük bir k ı sm ı  halen mesktin bulunmakla beraber i ş lenebilecek daha 
çok geni ş  sahalar mevcuttur. Fakat bunun için geni ş  yatr ımlara ve a-
raş tı rmalara ihtiyaç duyulmaktadr. Mesela, rutubetli, s ıcak ve bu se-
beple de nebata çok elveri ş li tropikal bölgelerdeki sahalar ın ziraate el-
veriş li bir hale sokulup sokulmamas ı  hususu. Ba şka yerlerde sulama 
ve dranaj i ş leri sayesinde, eskiden bereketli ve zengin bir memleket 
olan Mezopotomya gibi, çorak yahut yar ı  çorak bölgelerin k ıymetlendi-
rilmesi imkan dahiline girebilmektedir. 

Zirai istihsal için, henüz i ş letilmiyen topraklardan faydalanma şüp 
hesiz uzun zamana, eme ğe ve masrafa vabestedir. Fakat bunlar yap ı la-
mıyacak, iktidar d ışı  hususlar değ ildir. FAO eksperleri, g ı da maddeleri 
istihsalinin, münavebe ve suni gübreleeme metotlariyle % 50 hatta bir 
çok memleketlerde % 100 art ı r ı labileceğ ini tahmin etmektedirler. Ayr ı -
ca bugüne kadar, birçok memleketlerde hemen hemen ihmal edilmi ş  
hayvan neslinin geli ş tirilmesiyle, men şei hayvani olan proteinli mad-
delerle beslenme imkanlar ının art ı r ı lmas ı  hususunda da çok geni ş  im-
kanla= mevcut olduğu dikkatten uzak tutulmamal ı dı r. 

2 — Yanl ı z istihsali çoğ altmak kafi değ ildir. Dağı tımı  da geliş tir-
mek laz ımdı r. Dağı t ım ise, hayat seviyesi, istihsal de ğeri, fiat, sat ınal-
ma gücü, ticari zihniyet, beynelmilel mübadele v.s. gibi unsurlar ı  çok 
olan karışı k bir iktisadi meseledir. 

Istihlak edilen g ı da maddelerinin miktar ve kalitesi geni ş  ölçüde 
milli gelir dalgalanmalar ına ve bu gelirin halk ın çeş itli tabakalar ına da-
ğı lışı na bağ l ı  bulunmaktadı r. İmdi dünya nüfusunun yar ı s ından faz - 
las ı  gayri kâfi bir gelire sahip bulunmaktad ır. 70 memleketten 8 inin 
-Bu sekiz memleket 70 memleket nüfusunun % 11 ini te şkil etmekte-
dir- ortalama geliri fert ba şı na 650 dolara ula şmaktadı r. Diğer 40 mem- 
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lekette ise bu gelir 200 $ in alt ındad ı r. Bu husus dahi bize, ziraatini mo-
dernle ş tirmek istiyen çok say ı daki memleketlerin kar şı laş tıklar ı  güç-
lükleri ifade etmeye kâfi gelmektedir. Buna, aç kalan insanlar ın fiziki 
kuvvetlerini kaybedecekleri ve dolay ısile tesirli bir çal ış mada bu-
lunam ıyacaklar ı  hususunu da ilave etmek gerekmektedir. 

Dünya nüfusunun büyük bir k ı smının kâfi bir gelirden yoksun bu-
lunmas ı  meselesi, en müreffeh ve zengin milletleri de birinci derecede 
meş gül etmektedir. Zira topluluklar aras ında gelirlerin gayri müsavi 
dağı l ı mı  sebebiyle dünya ticareti bir tak ım takyitlere tâbi k ı lınmakta ve 
dolayısiyle ihtiyaç hissedilen mallar ın bir k ı s ım fertler taraf ından sat ın 
al ınamamas ı  bu ticareti frenlemektedir. 

Sefaletin hüküm sürdü ğü bir memlekete halk ın gelir seviyesini ar-
t ı rmas ı nın tek ve yegane çaresi bu memleketin istihsal ve ihraç etti ğ i 
maddelerin iyi bir fiatla sat ın al ı nmas ını  temin etmektir. Fakat rekol-
tenin miktar ına göre de ğ işen fiatlar ın müstakar k ı l ınmas ı  ve böylece 
müstahsil memleketlerin milli gelir seviyesinin yükseltilmesi hususun-
da sarfedilen gayretler ne yaz ıkki bugüne kadar beklenen neticeleri 
istenilen ş ekilde vermemi ş tir. 

Açl ı kla mücadelede, bir taraftan g ı da maddeleri istihsalinin art ı rı l-
mas ı , diğer taraftan bu maddelerin memleketler hatta k ı t'alar aras ında 
çok muvazeneli bir ş ekilde dağı l ımı  gayelerine nas ı l ulaşı lmalı dır? 

3 — Halkının tamam ı  veya bir k ı smı  açl ık hisseden memleketler 
aras ında da tabitatiyle büyük farklar mevcuttur. Şöyle ki; bir k ı sım 
memleketler i ş letmeye haz ı r tabiat zenginliklerin sahip olduklar ı  hal-
de diğ erleri bundan mahrumdurlar. Baz ı lar ında nüfus kesafeti di ğer - 
lerine nisbetle çok fazlad ı r. Aralar ında ilmi ve teknik idari bir kadrodan 
yoksun memleketler vard ı r. Fakat bu memleketler, açl ığı n ve iktisaden 
geri kalmanın istinat etti ğ i meseleleri yanl ı z kendi imkânlariyle de hal-
letmeye muktedir de ğ illerdir. D ış  yard ımlara ihtiyaçlar ı  vardır. Bu yar-
dımlar, direk olsun. FAO gibi beynelmilel bir te şekkül taraf ından olsun, 
onlara ancak bu meseleleri bizzat halletmi ş  ve halletmekte olan mem-
leketler taraf ından temin edilebilir. 

Geri kalmış  memleketlerin, kendi imkanlar ı  da dikkate al ınarak az 
veya çok oldukça geni ş  bir yard ıma ihtiyaçlar ı  a ş ikard ı r. Fakat bu yar-
dımlar, Profesör Rene Dumont'un dedi ğ i gibi, milli emeğe yard ımc ı  ol-
mali, asla onun yerine geçmemelidir. 

Giderilecek bu güçlüklerden ba şka, geri kalm ış  ve nüfus kesafeti 
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fazla memleketlerde beslenmenin geli ş tirilmesi devaml ı  bir eğ itimi icap 
ettirmektedir. Bu memleketlerin halk ı , yüzyı llar ın alış kanl ıklar ında 

bir değ iş ikliğ in zaruri olduğuna, zirai istihsali art ı rmaya ve geli ş tirme-
ye imkân verecek metodlar ı  kullanmaya ikna edilmelidir. 

Cehaletle mücadele açl ıkla mücadele ile birlikte yürütülmelidir. 
Hatta insanlar ın sadece okuma, yazma ö ğ renmeleriyle iktifa edilmeme-
li, onlar ın ziraat tekni ğ inde, g ı da maddelerinin istihsalinde, ticaretinde, 
dağı tımında mesleki bilgisi ve formasyonu da geli ş tirilmelidir. 

Şüphesiz, sadece müstahsili, yani ziraatle, i ş tigal edenleri yeti ş tir - 
mek kâfi de ğ ildir. En rasyonel ş ekilde nas ıl beslenmek laz ım gelece ğ i 
hususunda müstehliki dahi ikaz etmeli, uyarmal ı dı r. 

Fakat d ış ardan gelecek eksper ve teknisyenler de yerli halk ın şüp-
he ve düşmanlığı nı  kazanmamalan için, yard ım ına ko ş acaklar ı  mem - 
leketlerin bilhassa örf ve adetlerini bilmesi ve bunlara sayg ı  göstermesi 
laz ım gelmektedir. 
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Kanun D ışı  Grev 
Duygun YARSUVAT 

Medeniyet çal ış ma esas ına dayan ı r; dolay ı s ıyla Çal ış ma ile ilgili 
hürriyetlerin önemi, bugün, art ık küçümsenemez. Bu konudaki hak ve 
hürriyetler dört gurupta toplanmaktad ır. Kar şı mıza ilk ç ıkan çalış ma 
Hakk ı 'd ı r, ikinci mesele, Anglo-Saxon aleminde «Hür bir toplumda her-
kese bir i ş » slogan ile ortaya ç ı kan çal ış ma imkanlarının düzenlenmesi; 
ve çal ış an kimselerin insanca yaşamalar ını  sağ lamak, çal ış ma ş artlar ı -
nın tesbiti ve ücretlerin uygun olabilmesi için çal ış anlar ın bir araya gel-
mesini sağ layan Sendika Kurma Hürriyeti, ve nihayet çal ış anların hak-
lar ını  elde edebilmek için kulland ıklar ı  Grev Hakk ı . 

Grev, çal ış anlar taraf ından bir ç ıkar yol bulabilmek için iş in bıra-
kı lması  ş eklinde k ısaca tarif edebiliriz. 1961 Anayasas ından sonra yü-
rürlüğe giren 275 say ı lı  Toplu İş  Söz'le şmesi, Grev ve Lokavt Kanunu-
nun 17 maddesi « İş çilerin topluca çal ış mamak suretiyle bir i ş  kolunda 
veya işyerinde faaliyeti durdurmak veya i ş in niteliğ ine göre önemli öl-
çüde aksatmak amac ıyla aralar ında anlaşarak veyahut bir te ş ekkülün 
aynı  amaçla topluca çal ış mamalar ı  için verdi ğ i bir karara uyarak i ş i 
b ı rakmalar ına grev denilir» şeklinde tarif etmektedir. 

Tarifler değ iş ik olursa olsun Grev i ş  ş artlar ını  değ iş tirmek için za-
man zaman uygulanan bir bask ı  tedbiridir. Grev uzun zaman hayat şart 
larının geliş tirilmesi için işçilerin sahip olduğu müessir bir silah olarak 
gözükmüş tür. Grevin mevcudiyeti, genel olarak, bir ön anla şmağ a, ve 
istenilen neticeyi zorla elde etmek üzere bir süre yürütülen duygu ve 
düşünce birliğ inin mevcudiyetine bağ l ı dı r. İş te Grevin temelinden kol-
lektif olup olmadığı  ve güçbirliğ i mefhumuna ba ğ lanıp bağ lanmadığı  
sorular ı  Kanuni grev ve kanun d ışı  grevi ortaya ç ıkarmaktadı r. 

1961 Anayasas ının 47. maddesi ba şka memleketlerde uzun zaman-
dır mevcut olan bu hakim ilk defa yer vermi ş tir. Bütün Anayasa yap ıcı - 
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lar ı nın kulland ıklar ı  formülle «Grev hakk ının kullanı lmas ı  ve istisnalar ı  
ve işverenlerin haklar ı  kanunla düzenlenece ğ i» ifade edilmiş tir. Her 
hürriyeti düzenlenmesi icap etti ğ i gibi bu hürriyetlerin suistimallerinin 
önlenmesi de gerekmektedir. Bir çok memleketlerde Anayasalarda bu 
gibi hükümler bulunmas ına rağmen, gerekli düzenleyici kanunlar ın 
ç ıkar ı lması  ihmal edilmektedir. Meselâ, Frans ı z Anayasas ı  «Grev hakk ı  
bu hakk ı  düzenleyen kanunlar çerçevesinde kullan ı l ı r» hükmüne mad-
deleri aras ında yer vermi ş tir. Ancak kanun koyucu vazifesini sonuna 
kadar yapmak cesaretini göstermeyerek Anayasan ın ön gördüğü kanun-
lar ı  vaz etmemi ş tir. Grev hakk ı  Fransada, mahkeme içtihatlar ı  yolu ile 
düzenlenmektedir. (Duran «Grve et Loct-out en droit Français» in 
Grve et loct-out, Luxembourg 1961) Ancak grev hakk ını  dolayı s ı  ile 
düzenleyen ba şka kanunlar vard ı r. 

275. say ı l ı  kanunun 17. mad. sinin 2. f ıkras ında Kanuni Grev ve 
Kanun dışı  Greve temas edilmektedir: « İş çilerin i şverenle olan müna-
sebetlerinde, iktisadi ve sosyal durumlar ını  korumak amac ının dışı nda 
kalan ve bu kanun hükümlerine uyulmaks ı z ın yap ılan grev kanun dışı  
grev say ı lmaktad ı r. Böylece 275. say ı lı  Kanuna göre Kanun d ışı  grev üç 
gurupda toplanabilir; 

a) işçilerin iktisadi ve sosyal durumlar ını  korumak gayesi dışı nda 
yap ı lan grevler kanunsuz grev say ı lacakt ı r. Böylelikle kanun koyucu po-
litik ve dayan ıma grevlerini kanun d ışı  kabul etmektedir. 

b) Söz konusu olan kanundaki hükümlere uyulmaks ızın yap ı lan 
grevler kanunsuz grev say ı lı r. 

c) Üçüncü gurubu ise kanunda bulunan yasak ve tanditlere uyul-
mamas ı  halinde kanun d ışı  say ı lan grevler te şkil etmektedir. 

Kanun dış  grevin sonuçlar ı  ceza ve hukuk sahas ında tesirlerini gös 
termektedir. Biz burada sadece cezai neticelerinden bahsetmek istiyo-
ruz: 

Toplu İş  sözle şmesi grev ve lokavt kanununun 54. maddesi genel 
olarak kanun d ışı  grevin cezai neticelerini göstermektedir. «Vuku bu-
lan kanun d ışı  greve veya lokavta karar verenler böyle bir lokavta kat ı-
lanlar veya devam edenler, böyle bir greve ve lokavta karar verilmesine 
veya bunlara kat ı lmaya devama zorlayan veya te şvik edenler veya 
bu yolda propaganda yapanlar bir aydan üç aya kadar hapis veya 100 
liradan 1000 liraya kadar a ğı r para cezas ına mahküm edilirler.» Bu 
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madde 17. madeye at ıfta bulunarak kanun d ışı  grevi cezaland ı rmakta-
dı r. Belki politik ve dayan ış ma grevlerini grevin sosyal ve iktisadi a-
maçlar ının dışı nda kabul ederek kamu yarar ı , kamu düzeni, milli gü - 
venlik gibi sebeplerle kanun d ışı  saymak ve cezaland ı rmak yerinde gö-
rülebilir. Ancak, grev ve lokavt kanununda yer alan usule uyulmamas ı  
dolay ı sı  ile bir grevin kanun d ışı  saylmas ı  ve cezai müeyyidelere ba ğ -
lanmas ı  ceza hukuku prensipleri ile ba ğ daş amaz. Böyle bir greve hu-
kuki neticeler ba ğ lanabilir fakat cezai sonuçlar aslal Bir hürriyet an-
cak toplum hayat ının bozulmamas ını  sağ lamak ve bundan herkesin 
faydalanmas ını  mümkün kı lmak amac ı  ile s ımrlanabilir. Ancak, bu 
amac ın dışı ndaki tanditler kanun d ışı  sayı lmal ı dı r. Demokrasi ideali 
bunu icap ettirmektedir. Nas ıl ki bir kimseyi yapmış  olduğu bir borç 
anlaşmas ına imza koymamas ından dolay ı  cezaland ı ramay ıp sadece hu-
kuki neticelerinden mükellef tutabiliyorsak, 15. ve 19. maddelerdeki 
prosedüre uymayan kimsenin şahsi hürriyetini tandit etmek ve ceza-
landırmak demokrasi idealine uygun dü şmemektedir. Mukayeseli hu-
kuk da bu yoldad ı r (Geve et Lock-out, Communaute Europeen, Luxem-
bourg 1961). 

54. maddeyi incelemeye devam edersek; seçimlik hareketli bir suç 
olduğunu görürüz. 1) Kanun d ışı  grev ve lokavta karar vermek; bu ka-
rar ı  veren kimseler i ş çi te ş ekküllerinin yetkili organlar ı  olmal ı dı r. Yet-
kileri olmayanlar ise T.C.K. 201/2'e göre cezaland ırı rlar. 2) Böyle bir 
greve karar verilmesine veya bunlara kat ı lmaya veya devama zorla-
mak veya teşvik etmek veya bu yolda propaganda yapmak; bu halin 
faili herkes olabilir zorlamak tabiri maddi ve manevi cebri ihtiva eder. 
Suç iş lemek hususunda fikir ve niyet sahibi olan veya olmayan kim-
seleri suça yöneltmek burada kullan ılan te şvik tabiri içine girer. Bu 
iki suça verilecek ceza bir aydan üç aya kadar hapis ve yüz liradan 
bin liraya kadar da a ğı r para cezas ı dı r. Kanun koyucu burada özel bir 
hükümle tekerrür halini de düzenlemi ş tir. Mükerrirler üç aydan alt ı  
aya kadar hapis ve be şyüz liraya kadar a ğı r para cezas ı  ile cezaland ırı l-
maktad ır. 3) Kanun dışı  greve kat ı lmak veya devam etmek; Bu su-
çun failleri ancak o i ş  yerinde çal ış an kimseler olabilir! «Kat ı lanlar-
dan» maksad kanun d ışı  greve karar veren kimselerin d ışı nda kalan ve 
bu türlü greve i ş tirak eden i ş çilerdir; Sendikaya bağ l ı  olmayan ve ka-
nunsuz grev yap ı lan iş  yerinde çal ış an işçiler de böyle bir greve ka-
tı labilirler, ve fail say ı labilirler. Kanun taraf ından bu fiile verilen ce-
za 500 liraya kadar a ğı r para cezas ı dı r. Tekerrür halinde bir aya ka-
dar hapis ve 200 liradan 2000 liraya kadar a ğı r para cezas ına hükmo-
lunmaktadır. 
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275 Sayı l ı  kanunun 55. maddesinde kanun d ışı  grevin ağı rlaşmış  
ş ekillerine rastlamaktay ı z. Devlet il özel idareleri ve belediyelerin ka-
rarlar ına tesir etmek maksad ı  ile yap ılan grevleri kanun dışı  sayarak 
alt ı  aydan az olmamak üzere hapis ve 500 liradan az olmamak üzere 
ağı r para cezas ı  ile cezaland ı rmış t ı r. Yine ayn ı  kanunun 56. madde-
sinde, 20. maddede yaz ı l ı  grev yasaklar ın uyulmamas ını  yukar ıdaki 
maddede yer alan cezalar ile cezaland ı rmaktad ı r. 57. maddede de «Ba-
kanlar Kurulunun 21. madde uyar ınca verdiğ i geciktirme karar ına 
uyulmamas ı » ve 61. maddede «25. madde gere ğ ince grev veya lokavt 
süresince i ş  yerinde çal ış mas ı  gereken i şçilerden, makbul bir özrü ol-
maks ı z ın iş  yerinde çal ış mayanlar» özel olarak cezaland ı rı lmış lard ı r. 

Bu haller dışı nda vuku bulacak suç te şkil eden fiiller, Türk Ceza 
Kanunu hükümlerine göre tecziye edilecektir. 

Görülüyor ki 275 Say ı l ı  Kanun vaz ıı  Anayasanın kendisine b ı raktı -
ğı  sahay ı  düzenlerken oldukça titiz davranm ış t ır. Böyle bir hareketin 
sebebi de zan ederiz ki, söz konusu olan hakk ın memleketimiz ba-
kım ından bir silah haline gelmesini önlemek çabas ı d ı r. Hürriyetlerin 
suistimallerinin önlenmesi demokratik nizam ın temel gayesidir. Kanun 
koyucular şüphesiz ki bu gerçe ğ i göz önünde tutacak ve kanun d ışı  
grev yapanlar cezaland ı r ı lacakt ı r. Ancak, cezai ve hukuki neticeler ara-
s ında bir ay ı r ı m yap ılarak, hukuki neticelere ba ğ lanabilecek hallere 
cezai müeyyideler tatbik edilerek ceza adaleti rahats ız edilmemelidir. 

ADIM ADIM 

YURDUMU DOLANDIM 

Yazan : 

Sabri ERDEM 

Ş iirlerle Memleket Gezisi 

Fiat ı  10 Lira 

Dağı tım yeri : Ferhan Bozkurt ve Orta ğı  
Adres : Ankara Cad. Kebeci Han, Zemin kat 
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Sterlini Kurtarma Çareleri 
Nadir DAYI 

İ ngiltere ba şbakan ı  Mr. Harold Wilson'un, maliye bakan ı  Mr. Ja-
les Callaghan' ın ve diğer ilgililerin, sterlini devalüe etmiyeceklerini de-
falarca tekrarlamalar ına ve deflasyonist karakterle yeni bütçeyi aç ık-
lamalar ına rağmen, İ ngiliz liras ına kar şı  duyulan güvensizlik el'an de-
vam etmektedir. Milletleraras ı  spekülatörler al ı nan tedbirleri sun'i bul-
makta, ingiliz liras ı  bugün dü şmese bile yak ın bir gelecekte ister iste-
mez devalüe olaca ğı nı  iddia etmektedirler. 

Tabiatile «ate ş  olmıyan yerden duman ç ıkmaz» misali, bu iddialar 
hiçbir esasa dayanm ıyan yersiz iddialar de ğ ildir. İ ngiliz ekonomisi, do-
lay ı sile liras ı  yı llardanberi yükselip alçalan buhranlar geçirmektedir. 
Kriz monater olmaktan ziyade ekonomik bir karakter ta şı maktad ı r. As-
l ında İ ngiltere, paras ına mukabil en sağ lam ve en geni ş  rezervi bulu-
nan birkaç zengin ülkeden biridir. Fakat İ ngiltere'nin as ı l problemi, 
iktisadi alandaki geli şmesinin yava ş  tempolu oluşundandı r. Mesela, 
Federal Almanya, Japonya, Fransa, İ talya gibi harbde büyük tahribat 
görmüş  ülkeler son 10 y ılda s ınai üretimlerini yüzde elli artt ı rd ıklar ı  
halde İ ngilteredeki bu art ış  yüzde 30 civar ında olmu ş tur. Iktisadi ge-
li.ş medeki yava ş l ı k İ ngiliz halk ının yeteri kadar çal ış mamas ından, ge-
leneklerine fazla ba ğ l ı  olmas ından ileri gelmektedir. Bugün Büyük Bri-
tanyadaki fabrikalar ın çoğunluğu art ık demode say ı lacak makinelerle 
çal ış makta ve yenilerine i şçiler kolay adapte olmamaktad ırlar. Buna 
mukabil İ ngiliz i şçilerinin ücretleri di ğer ülkelerin i ş çilerinin ücretle-
rine nazaran çok yüksektir. 

Tabiatile Ingilizlerin eskiye a şı r ı  derecedeki ba ğ l ı l ıklar ı , az çal ış -
malar ı , tesislerini modernle ş tirmemeleri, ücretlerin yüksek olu şu ihraç 
mallar ının maliyetini artt ı rmaktad ır. Bu yüzden Ingilterenin ithalat ı  
günden güne artarken yüksek maliyet yüzünden ihracat ı  da gerilemek-
tedir. I ş çi Partisi hükümetinin iktidara geçer geçmez alt ı  ay evvel ithal 
mallar ının gümrük resmini % 15 artt ı rmas ına rağmen ithalat da fazla 
bir azalış  kaydedilmemiş tir. Bundan başka, hükümetin iskonto had-
lerini % 7'e ç ıkarmas ı  da fayda etmemi ş , İngiliz kapitalinin dış ar ıya 
ç ıkışı  yine yüksek olmu ş tur. 1964 y ı lında dış ar ıya kaçan sermaye top-
lamı  1.18 milyar dolar olarak hesaplanm ış tı r. 

Bütün bu faktörler sonucu İngiltere'nin ödeme dengesinde geçen 
y ı l 2.3 milyar dolarlık bir aç ık kaydedilmiş tir. İngiliz maliye tarihinde 

—35— 

pe
cy

a



İ KT İ SAT 

görülmeyen bu aç ık İngiliz liras ını  da tehlikeye sokmuş  ve sterlini de-
valüe edileceğ i ş ayialar ı  ortaya ç ıkmış tı r. Fakat devalüasyonu yegane 
hal çaresi olarak görmiyen İngiliz hükümeti «Bank of England» vas ı-
tasile döviz piyasas ına müdahalede bulunarak, Sterlin'in dolara olan 
2.80'lik paritesini muhafaza edebilmek amacile devaml ı  surette piya-
sadan sterlin sat ın alm ış t ı r. 

Bu müdahale alış larından başka Maliye bakanı  James Calla - 
ghan hükümete 250 milyon sterlinlik (700 milyon dolar) ek gelir sa ğ -
l ıyacak yeni tedbirleri, 1965-1966 Mali Y ı l Bütçe Tasar ı s ı  münasebetiy-
le Parlamento da aç ıklamış t ı r. Aç ıklamaya göre, dış  yat ı rımlardan el-
de edilen gelirlerle ş irket kazançlar ına yeni vergiler konmu ş , tütünün, 
içkilerin, lüks e şyalar ın vergi oranlar ı  artt ı r ı lmış  ve ş imdiye kadar 
vergiden muaf masraflar ın birçoğunun vergiye tabi tutulmas ı  öngö-
rülmüş tür. Ayr ıca, gelir vergisi oran ı  da ortalama olarak 1/4 38,75 ten 

41,25'e yükseltilmi ş tir. Bakan, vergi polititikas ında, ülke içindeki 
yat ı rımları  teşvik edici ve dış taki yat ı rımlar için cesaret k ı r ı cı  değ iş ik-
likler yap ı lacağı nı  bildirmiş tir. Mr. Callaghan' ın tahminlerine göre 1964 
te dış ar ı  giden 371 milyon sterlinin asgari 100 milyonu İngiltere de ka-
lacaktı r. Maliye bakan ının açıkladığı  yeni tedbirler TSR - 2 nükleer 
borbardı man uça ğı  projesinden vazgeçildi ğ ini ve bunun hazineye bu 
yı l 35 milyon sterlin tasarruf sağ l ıyacağı nı  belirtmiştir. Bundan ba ş -
ka hükümet harcamalar ında da büyük k ıs ıntılar yapmış t ı r. Ayrıca I ş -
çi Partisi hükümeti, Milletleraras ı  Para Fonundan ald ığı  3 milyar do-
larl ık krediye ilaveten May ı s ayı  içersinde 3 milyar dolarl ık yeni bir 
kredi talebinde bulunacakt ır. 

Bir ülkenin iktisadi ve sosyal strüktürünü de ğ iş tirmek zamana 
bağ l ı  bir iş  olduğu için İ ngiliz hükümeti mali manipülasyonlarla krizi 
atlatma yoluna gitmi ş tir. Al ınan tedbirlerle güdülen amaç malûm: İ ç 
piyasada talebi k ısmak, lüks maddelerin istihlâkini azaltmak, arz faz-
las ını  uzun vadeli kredilerle ihraç etmek, a ğı r resimlerle ithalat ı  kıs-
mak, sermayenin d ış arıya kaçmas ın önlemek ve böylece d ış  ödeme den-
gesini tesis etmek. 

Bütün bunlar herkesçe bilinen klasik tedbirler. Yaln ız önemli olan 
tedbirlerin sterlini kurtarmaya kafi gelip gelmiyece ğ i hususudur. Me-
sela iç talebi k ısmak maksadile halk ın sat ın alma gücünün azalt ı lması  
veya İngiltere içinde da ğı tı lması  sterlini kurtarma yerine aksi bir tesir-
le uzun bir devrede iktisadi geli şmeyi baltal ıyabilir. Tedbirlerin nas ı l 
bir sonuç verece ğ ini zaman gösterecektir. Bat ı  dünyasının selarneti, ik-
tisadi ve siyasi gelece ğ i bakımından İ ngiliz dostlarımız ın baş ar ıya 
ulaşmas ı  baş l ı ca temennimizdir. 
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Ekrem GÜRCAN 

Bir memleketin kalk ınabilmesi için istihsal faktörlerine sahip olmas ı , bu 
istihsal faktörlerini rasyonal bir ş ekilde i ş letebilmesi ve istihsalini değ erlendirip 
satabilmesi ş artt ır. Bugün istihsal faktörleri tabiat, emek, sermaye ve te ş ebbüstür. 
Memleketmiz bu faktörlere bilhassa ba ş tan ikisine bol miktarda sahip olmas ına 
rağmen rasyonal bir ş ekilde iş letilememesinden dolay ı  iktisaden geri kalm ış  ol-
duğu hepimizin malûmudur. 

Memleketler iktisadi bünyelerine göre ziraat, s ınai, ziraat ve s ınai memleket-
leri diye gruplara ayr ı l ır. Memleketimiz geni ş  ve mümbit bir arazi üzerinde nü-
fusunun çoğunluğunun köylerde ve ziraatle me ş gul olmasından dolay ı  bir ziraat 
memleketidir. Ş u halde kalk ınmam ı z ı  daha ziyade zirai sahada yapmal ıyız. Esasen 
bu ş ekilde bir te ş ebbüs yaln ız zirai sahada kalmay ıp köylünün büyük ş ehir-
lere hücumunu, gecekondu davas ını  şehirlerin ufki yap ı lıp geniş leyerek 
beledi ve ş ehircilik hizmetlerinin yap ı lamamas ını , ş ehirler civar ındaki sefaleti 
önliyebileceğ i gibi nüfusunun % 78 ini te ş kil eden ve ziraat ile geçinen 
köylümüzün gelirinin artmas ı  diğer sahalara talep hacmini artt ıracak u-
mumi istihsal bu talep kar şı s ı nda artacak, istihsalin artmas ı  milli geliri ar-
tıracak kalk ınmam ız enflasyonist yollara girmeden paran ın tedavül sü - 
ratinin artmas ı  gibi rasyonal, iktisadi, istihsal faktörlerinin rantabl bir ş ekilde 
çalış t ı rı lmas ıl suretile sağ lanacakt ır. İ stihsal faktörlerinden en mühimi olan 
emek de ğerlendirilecek, d ış  memleketlere gitmesine mani olunmu ş  olacakt ı r. 

Memleketimiz madencilik ve bal ıkç ı lı k sahas ında da hayli zenginse de, bu 
yaz ımda zirai sahada kalk ı nma imkanlar ı m ı z ı  aray ıp belirtmeğe çal ış acağı m. 

İ stihsalin ana unsurlar ından olan toprak ve emek bak ımından memleketimiz 
hayli zengindir. Fakat istihsal tarz ı  ilmi metotlara istinat etmeyip babadan görme 
ş eklindedir. Çok kimselerin dü şünüş  ve kanaatlar ı n ın aksine ve bizzat mü ş ahade 
etmiş  bir kimse olarak köylümüzün tembel olmay ı p bilâkis çalış kan olduğu ka-
naatındayım. Köylümüz hakikaten çal ış kand ı r. Güne ş  doğ arken iş ine gider batar-
ken i ş inden döner. Bu kadar çal ış kan olmas ına rağmen çalış mas ı  rasyonal olma-
yıp ilmi bir esas dayanmay ıp babadan görme oldu ğundan müsmir ve verimli de-
ğ ildir. Kazanc ı  kendisini k ı t kanaat geçindirebilecek kadard ır, Bugün meyva 
müstahsili olan bölgelere gidilip müstahsilin çal ış ma tarz ı  tetkik edilirse köylü-
nün çal ış kanlığı na bizzat ş ahit olunur. Fakat bu çal ış malarında bir ağ ac ı n nas ı l 
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ekileecğ ini, nas ı l budanacağı nı , nas ı l sulanacağı nı , nas ı l gübreleneceğ ini, nas ı l 
ilaçlanaca'g ını  bilmez. Mesela tek çekirdekli meyvalar bir senelik sürgünlerinden 
meyva verdiğ i halde ağaç kuvvete gidiyor diye bu sürgünler diplerinden kesilir 
odunlaş m ış  kart dallar meyva verecek diye beklenir. A ğ ac ın suyu emecek k ı l-
cal kökleri dallar ın ın uçlar ı  alt ı nda olduğu buralardan sulanmas ı  icabetti ğ i halde 
dip etraf ı  aç ı l ı p buraya su dökülür ki bu da a ğaca bir fayda vermiyece ğ i gibi çü-
rümesine de sebep te ş kil eder. İ laçlama bilmediklerinden a ğaçlar en basit has-
tal ı klardan harap olmakta meyvalar ı  dökülmekte veya kurtlanmaktad ır. En kuv-
vetli olan hayvan gübresi yakacak olarak ziyan edilmekte, ziraatte mühim bir ro-
lü olan ormanlar yakacak olarak usulsüz kesimler ve kara keçi yüzünden heba 
edilmekte güzelim mmeleketimiz bozk ıra çevrilmektedir. İ lmin ziraate tatbik edil-
diğ i memleketlerde bir ba ş aktan 200 civar ı nda tane al ındığı  halde bizde 25-30 aras ı , 
bir inekten 35-50 kilo aras ında süt al ındığı  hade bizde 6-7 kilo aras ı nda al ınmak-
tad ın Son senelerde baz ı  bölgelerde ziraat alet ve makinalar ı  kullan ı lmakta isede 
ehliyetsiz kimseler taraf ından kullan ı ldığı ndan verimleri az ömürleri k ı sa olmak-
tadı r. 

Elimizdeki mevcut imkanlar ı m ızla ziraat, dolay ı sile bütün diğer sahalarda is-
tihsali art ı rmak mümkündür. 

Ş öyleki: 

Köy merkezlerinde veya kazalarda be ş er dönüm civar ında (1üzumu kadar) 
arsa tedarik edilir. Daha büyükleri vilayet merkezlerinde veya bölgelerde olur. Bu-
ralarda, muhitte hangi mahsülden yeti ş tiriliyorsa hangi mahsülün hangi cinsi 
daha iyi yeti şebilecekse (hububat, meyva, sebze vs. gibi) ilmi bir ş ekilde yeti ş ti-
rilerek numune bahçeleri yap ı lır. Bu civar ın müstahsili numune bahçelerine geti-
rilerek mahsülün nas ı l yeti ş tirileceğ i, nas ı l muhafaza edilece ğ i, nasıl ambalaj yap ı-
lacağı , nas ı l pazara sevkedilece ğ i, hangi mahsüllerin daha fazla gelir sa ğ lıyacağı , 
monokültür nebatlar ı  olan sanayide kullan ı lan dünya piyasalar ında her zaman 
talibi bulunan pamuk, tütün, zeytin; ş eker pancar' gibi mahsülün yeti ş tirilmesi 
teşviki, hayvan gübrelerinin ziraatteki önemi, yakacak olarak linyit yak ımı  teşviki, 
orman ı n faydalar ı , hangi ağ açların ne ş ekilde kesilece ğ i, zirai makinelerin kulla-
n ı lmas ı  bak ı m ı  muhafazas ı , hayvanc ı l ı k hayvan mahSullerinden en rasyonal tarzda 
istifade ş ekilleri, ar ıc ı l ı k, tavukçuluk ameli ve imali bir ş ekilde öğ retilir. Toprak 
tahlil edilerek en iyi yeti ş ecek mahsül tesbit edilir ve yeti ş tirilir. Numune tohum, 
Fidan, gübre ve ilaç da ğı t ı l ır. Bir müstahsilin ilmen çal ış abilmesi için ne ica-
bediyorsa buralarda ö ğ retilir. 

Bu i ş lerin yap ım ı  hayli paraya vak ı ft ı r, hayli elaman ister denirse de eldeki 
imkanlarla bunlar temin edilebilir. 

Ş öyleki: Her bölgede miri arazi vard ı r. Bu arazilerden hiç para vermeden is-
tifade edilebilir. Her kazada ziraat memuru vard ı r. Bunlar iş çi bak ımından tak-
viye edilerek i ş  ba şı na getirilir. Her sene köylüye kredi olarak yüz milyonlarca 
para dağı t ı lmaktad ı r. Bu paralar ın büyük bir k ı smı  büyük ş ehirlerde eğ lence yer-
lerinde harcanmakta, istihsale yat ı rı lmamakta, müstahsilin k ı smı  azam ına büyük 
bir fayda sağ lamadığı  gibi, ağı r borçlar alt ına sokmakta, kredi kar şı lığı  göste-
rilen arazi borcunu ödeyememekte hattâ alacaklar ından kaçmak için de büyük ş e- 
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hirlere göç etmektedir. Nümune bahçelerinin kurulabilmesi ve müsmir bir halde 
çalış t ı rı lı p idame ettirilebilmesi için binbir güçlükle sağ lanıp devlet bütçelerin-
den ç ık ıp hiç te faydal ı  sahalarda kullan ı lmı yan bu paralardan istifade edilir. Bu 
suretle istihsalin en mühim iki faktörü olan tabiat ve emekten en müsmir şekilde 
ilmi metotlarla istifade edilmi ş  olur. 

Bir mahsulün en verimli bir ş ekilde yeti ş tirilmesi yeti ş en mahsul değerlen-
dirilemediğ i takdirde, istihsal fazlas ı  buhranlar ı  doğuraca ğı ndan kalk ınma olamı -
yacağı  gibi refah yerine ba ş ka bir yönden sefalet ba ş gösterir. 

Bugün ister mahsulün bol ister az oldu ğu zamanlarda olsun elde edilecek 
olan mahsulün hemen hemen yar ıya yak ın k ı smı  bozuk, kurtlu, çürük, dibine dö-
külme gibi muhtelif sebeplerle ziyan olmaktad ı r. Elde edilmi ş  mahsul organizasyo-
nun iyi yap ı lamamas ından iyi pazarlanamamakta tamamen ele gelmi ş  mahsul k ıy-
metlendirilemiyerek müstahsilin eline çok az para geçmektedir. 

Mahsülün değ erlendirilmesi için Tar ım Sat ış  ve Kredi kooperatifleri kurul-
mal ı . Kooperatiflerin idarelerini ehil kimselere vermeli. Mahsülün piyasaya arz ı  
mümkün olduğu nisbetlerde kooperatifler vas ı tasile olmal ı . Kooperatif ler mahalli 
te ş ekküller oldu ğundan al ı nacak kredinin kimler elinde daha müsmir olaca ğı  is-
tihsale kimler taraf ından yat ırı lıp kimler taraf ından verimsiz istihlâklarda kul-
lan ı lacağı  daha iyi bilinece ğ inden bu kooperatifler taraf ından krediler verilmeli. 

Mahsülün bol olduğu zamanlara sürüm fazla olaca ğı ndan fiatlar dü ş er müs-
tahsilin eline ancak masraf ın ı  kar şı layabilecek kadar para geçer. Buzhaneler ya-
pı lmal ı  mahsülün fazlas ı  buralarda muhafaza edilmeli de ğerini bulduğu zaman-
larda piyasaya arz edilmelidir. Piyasaya arzda bilhassa ayn ı  evsaf ve kalitede olan-
lar ın standart bir ş ekilde anbalajlanmas ına çok dikkat edilmelidir. Zaman ı mı z-
da bu hususa hiç dikkat edilmemekte kaplar ı n altlar ı  ile üstleri birbirini tutma-
maktad ır. Numune bahçelerinde dünya piyasas ı nda rayici olan mahsül ve mono-
kültür nebatlar yeti ş tirilmesi te şvik edilmeli yeti ş en mahsül iyi organize edilerek 
ihracat yap ı lmal ı . Konserveciliğe büyük ehemmiyet verilerek modern temiz ka-
liteli bir ş ekilde yap ı lmalı  daima ihracat imkanlar ı  aramal ı  ve ihraç etmeli. 

Mahsülün kaba girmiyecek gibi olan bozuk, çürük, dibine dökülmü ş , kurtlu 
olanlar ı  evsaf ı na göre ayr ı l ı p küçük merkezlerde preslerde s ıkı larak sular ı  çıka-
r ı lmal ı . Bunlar daha büyük merkezlerde kurulacak olan meyva ve sebze suyu fab-
rikalar ı  ile ispirto fabrikalar ında istifadeli bir hale getirilerek dahili ve harici pi-
yasalara arzedilmeli bunlar ın posalar ı  kurulacak olan hayvan yemi fabrikalar ının 
ham maddesini te ş kil etmelidir. Bu sayd ığı m ameliyeler numune bahçelerinde 
yap ı labileceğ i gibi kooperatiflerde de yap ı labilir. 

Numune bahçelerinde müstahsile orman ı n faydalar ı , ağ aç yeti ş tirilmesi, han-
gi ağ açlar ın ne şekilde kesilece ğ i öğ retilir.Köy ormanlar ı  k ı s ımlara bölünerek bir 
sene yaln ız o bölgeden kesilir gelecek sene yeni ayr ı lan bölgeden kesilir böyle 
münavebeli kesim sonunda ilk kesilen k ı s ı mlar yeniden kesilecek hale gelir o muhit-
te ormans ız kalmam ış  olur. 

Keza ormanc ı lığı mı zın geli ş tirilmesi için askeri birliklerden istifade edilir Her 
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birliğ e kendi muhitini ağ açland ırma vazifesi verilir. Bu da o birlik için pek külfet-
li bir i ş  olmı yacağı  gibi bir eğ itim merkezi olan asker oca ğı ndan terhis edilenler 
memleketlerine gittiklerinde orman ın faydalar ını  bildiklerinden ayn ı  zihniyetle 
hareket ettikleri taktirde ki bu usul hiçte faydadan hali de ğ ildir memleketimiz  
ağaçlanm ış  olur. Ş ehirlerde mezarlı klar müdürlüklerine köylerde ihtiyar heyet-
lerine mezarl ı klar ı  ağ açland ı rma mecburiyeti konursa faydal ı  bir durum has ı l 
olur. 

Bu yaz ı mda bildirdiğ im birkaç anahtarla zirM kalk ınmam ız bütçeye yeni bü-
yük tahsisatlar koymadan uzun zaman ve çok elamana lüzum olmadan sa ğ lanabilir 
kanaat ınday ım. İ stihsalin art ırı l ıp değerlendirilmesi %78 i köylü olan halk ımızın 
gelirinde bir hayli artma sa ğ lar. Müstahsilin gelirinin artmas ı  sat ın almak iste-
yipte sat ın alma kudreti olmadığı ndan alamad ığı  ş eylere talebini art ırır. Bu ta-
lep art ışı  dolay ı sile bütün di ğer istihsal şubelerinde istihsal art ışı  olur. İ stihsalin 
art ın sat ı labilmesi milli geliri dolay ı sile refah ı  art ı rı r. Keza köyünde ihtiyaçlar ını  
temin edebilecek kadar bir gelir sa ğ layanlar büyük ş ehirlere i ş  bulma gayesile göç 
etmezler. Büyük ş ehirlerdeki gecekondu davas ı , emek arz ının fazlal ığı ndan mey-
dana gelen sefalet önlenmi ş  olur. 

1965 
MINDA 

MILYON 
LIRA 

 

* Fevkalade 
apartman daireleri 

*Çeş itli, zengin 
para ikramiyeleri 

AKBANK 

—40— 

pe
cy

a



DERG İ  S İ  

Cemiyetten Haberler 

Nisan ay ı  Cemiyetimiz bak ımından bir hayli hareketli olmu ş tur. 3.Nisan.1965 
günü Ankara şubesi her bak ımdan ba ş arı lı  ve samimi geçen bir Balo vermiş tir. 
Ankara Palas salonunda verilen bu baloda davetliler geç saatlere kadar çok ne ş eli 
bir gece geçirmi ş lerdir. Bilhassa yak ın bir kayna ş ma ve samimiyetin doğmasma 
vesile olan idare heyeti mensuplarm ı  bu münasebetle bir kere daha candan tebrik 
ederiz. 

Nihayet, aylard ır beklenen ananevi iktisat Balosu, Merkez İ dare Heyetinin 
Taksim Belediye Gazinosunda 'tertip etti ğ i 22.Nisan.1965 Balosuydu. Her geçen 
gün iktisatl ı ların biraz daha kenetlendi ğ ini milli bünye içerisinde kuvvet kazan-
dığı m ifade etmesi bak ımından ayrı  bir önem ta şı yan balo çok kalabal ık ve sa-
mimi geçmiş tir. Bu baloya ait resimlere imkânlar ımı zın darlığı  sebebiyle 14 nci 
sayımızda yer verece ğ imiz için özür dileriz. 

* Cemiyet Genel Sekreteri İmren Aykut İstanbuldaki Türk Maden İş  Sen-
dikas ındaki görevinden ayr ılarak Ankarada Teksif Sendikas ında vazife almış tır 
Arkadaşı mıza yeni iş inde başarılar dileriz. 

** Merkez İ dare Heyeti üyelerinden U ğur Çatba ş  14.Nisan.1965 günü nişan-
lannuş tır, değerli arkada şı mı zı  tebrik ederiz. 

*** Kıymetli arkda ş larımızdan Kemal Aral' ın bir kızı, Eyüp Kara Day ı 'mn 
da bir oğulu dünyaya geçtiğ imiz ay içinde gelmi ş lerdir. Arkada ş larımızı  ve mesut 
ailelerini candan tebrik eder, yavrular ına uzun ömürler dileriz. 
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Cemiyetimizin Ankara Şubesinin Balosunda Genel Ba ş kan ve misafirleri 

Ankara Balosunda Ba şkan ve arkada ş ları  
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TÜRKIYE GARANT İ  BANKASI A.Ş . 

Kuruluşu : 1946 

Sermayesi : 20.000.000.- Lira 

Yurt içinde 60 Şube 

Her türlü Banka muamelât ında 

Emniyet, Sürat, Kolayl ık 

Dünyan ın her yerinde muhabirleri vard ı r. 

Tasarruf Mevduat ında zengin para ikramiyeleri 

GARANTI 
	

BANKASI 

Hesap makineleri 

Toplama makineleri 

Yaz ı  makineleri 

Teksir makineleri 

Eli Burla 
ve Ortaklar ı  Karaköy, Istanbul 

49 17 66 
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U  
Z 

3 patma0 kadat 
BORU .11411‘1:1‘1114A 

BAŞLAtitaIŞIIR  

Y ıllı
k imalg kapas‘tesi 50.000 

ĞRP,Mi 

1964 
itvIALIk-r 

PRO 

sı PSDARD itam.kr 
Siyah,Galvanizli ve bitürnIll borular• 

Din 
2240 a göre 

3" 

3 İ ; ,ii; 3f' 	
1'1", 11; ,2",211; 

Sanayi borular
ı  

.9 ,16X0.9 ,19X0.9 ,21X 0,9 
13X0 	

,26X1,32X1.20 m/re 

SİPARİŞ  UZERNE İ
MALÂT 

13, 16, 19, 26, 32, 38, 42, 49, 60, '76, 90 

mlm çapı nda 

0,8 	
3 m/re et kal ı nlı nda her çea.ı

t. boyalar 

PROFİL SORULAR 
Oçgen, kare, dikdörtgen, heksagonal, oval ve s

ıı ir 

ş ekillerde 
boyalar 

rıi 
Fabrikalar : Pendik Temenye — Florya, Be ş yol Istanbul 

Büro : Sal ı pazar ı  Han Kat 8 Tel ; 44 74 27 - 44 74 26 Sat ış  ; 44 76 03 
Telgraf: BORUSAN. Istanbul 
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Doktorunuzun verdiğ i 

reçeteye göre eczaneden 

ald ığı n ı z ilüç ı n sizi s ı hhate 

kavuş turaca ğı na nas ı l güve-

niniz varsa, TAMEK mâ-

mullerinin nefaset, lezzet ve 

mükemmeliyetine de ayn ı  

derecede güvenebilirsiniz. 

• DOMATES MAMULLERI 

• HAZIR YEMEKLER 

• KOMPOSTOLAR 

• REÇEL ve MARMELATLAR 

• ZEYTIN ve TURŞ ULAR 

• SEBZE KONSERVELERI 

YEGANE KALITE KONSERVE 
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