
 

 

Bu yayın Pecya tarafından sayısallaştırılmış veya sayısal olarak telif sahibinden alınmıştır. Pecya Dijital 

Kütüphanesi`nde gösterimde olan tüm yayınlar için Pecya ailesi olarak, Türkiye Cumhuriyeti`nin yerleşik kanun ve 

hukuki düzenlemelerine, genel ahlaki ve etik konularına tam önem veririz. 

 

Tüm yayınlar haklı sahibinden yazılı antlaşma ve onay alınarak gösterimdedir. Gösterim şartlarını belirleyen telif sahibi 

yayıncıdır. 

Pecya’nın vizyonu, Türkçe dilinin tüm bilgi birikimini bir araya getirmek ve dünyadaki herkes tarafından anında 

ulaşılabilinir kılmaktır. 

 

Pecya`nın tüm içeriği korunmaktadır. Pecya, teknolojik olarak gerekli üst düzey koruma tedbirlerini almıştır. Telif ve 

yayın sahibi istemedikçe Pecya`daki bilgi ve yayınlar kopyalanamaz.  

 

Pecya`nın izin verilmeyen içeriğini kopyalamaya teşebbüs etmek yasal değildir ve müeyyideleri vardır. 

 

 

 

 

This publication has been digitized or purchased from the copyright owner by Pecya. We, as Pecya, pay strict 

attention to the established legislation and regulations of Republic of Turkey and general moral and ethical issues 

regarding all publications on display in Pecya Digital Library. 

 

All publications are displayed by written agreement and consent of copyright owner. It is copyright owner who 

defines the terms of display.  

 

Pecya`s vision is to compile all information in the Turkish language and render it accessible by everybody all over the 

world.  

 

All the content of Pecya is protected. Pecya has taken the necessary ultimate measures technologically. Information 

and publications on Pecya cannot be copied unless copyright and publication owner agree to.  

 

Any attempt copy unauthorized content in Pecya is illegal and causes sanctions. 



Ekonomik Durum 

ULUSAL B İ R IHRACAT POL İ T İKASI İ HTİYACI 

Dr. Melih TÜMER 

1963 ylnda Ticaret Bilançosu aç ığı m ız 319,5 milyon dolara yüksel-
di. Bu üzücü sonucun al ınmas ında artan ithalat hacmine kar şı lık ihra-
cat ın gösterdiğ i nisbi durgunluk ba ş l ıca rolü oynamış t ı r. Gerçekten it-
halat ı= geçen y ı l 1962 ye göre % 10,5 orannda artt ığı  halde ihracat ı  - 
m ız aynı  yı l 1962 seviyesinden % 3,4 oran ında daha dü şük olarak te-
şekkül etmi ş tir. Diğer bir deyimle, ihracat gelirlerimiz gittikçe daha 
düşük oranlarda ithalat ihtiyac ım ız' karşı layabilmektedir. Nitekim ge-
çen y ı l ihracat ın ithalata oran ı  % 5 3 civar ında idi. Aynı  oran 1962 de 0/0 
61, 1961 de % 68 ve 1960 da % 77 olarak ğerçekleşmiş tir. Üzerinde önem-
le durulmas ı  gereken diğer bir eğ ilim, nüfus başı na düş en ihracat değ e-
rinin belirli bir ş ekilde azalmakta olmas ı dı r. Odalar Birliğ inin hesap - 
lanna göre nüfus ba şı na düş en ihracat de ğ eri, 1951-53 ortalamas ı  olarak, 
16,1 dolard ı r. 1961-63 ortalamas ı  olarak al ını rsa bu değerin 12,4 dolara 
düş tüğü görülmektedir. Daha fazla rakkam ın içine düşmeden şunu da 
belirtelim: Milli gelir yükseldikçe ithal talebi de artmaktad ı r. Buna kar-
şı l ı k nüfus ve gelir artt ı kça ihracat imkanlar ı  azalmaktad ır. Ihraç mal-
lar ına kar şı  olan iç talebe müdahele etmek istemedi ğ imiz takdirde yap ı -
lacak ş ey bu mallar ın üretimini artt ı rmakt ı r. Bu ne derecede mümkün-
dür? Yap ı lan baz ı  tahminlere göre Türkiye ihracat ının beş te dördü ta-
r ımsal ürünlerdir. Tar ımsal ürünlerde ise arz esnekli ğ i, endüstriyel 
ürünlere göre daha azd ı r. Demek oluyor ki ihracat ımız ın bünyesini kök-
lü bir ş ekilde değ iş tirecek çareleri bulamad ığı mız takdirde, diğer bir 
deyimle, endüstriyel ürünler ihracat ım ız ı  çoğaltamadığı mız takdirde 
ihracat ımı zda büyük art ış lar beklemek a şı rı  iyimserlik olacakt ı r. Buna 
tar ımsal ürünlere dayanan geleneksel ihraç mallar ımıza olan dış  talep-
teki dü şük esnekliğ i de katarsak son aylar içinde çe ş itli yay ın organla-
r ının ve ilgililerin bu konuya neden bu kadar önem verdiklerini daha 
iyi anl ıyabiliriz. 
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Son aylarda yap ı lan gözlemler hükümetin ba ş lıca üç konuya özel 
bir ilgi gösterdiğ ini ortaya koymaktad ı r: (i) Genel olarak ihracat ımızın 

ve özel olarak endüstri ürünleri ihracat ının geliş tirilmesine çal ışı lmak-

tadı r. Ihracat ı  Geliş tirme Merkezinin ( İ GEME) çal ış malar ı  ve ihracatta 
Vergi Iadesi Komisyonunun ( İ .V. İ .K.) ara ş t ı rmalar ı  v.b. gibi (ii) Tu-
rizm gelirlerini artt ı rabilmek için gayret sarfedilmektedir. (iii) Yabanc ı  
ülkelerde çal ış an Türk emekçilerinin, banka sistemi arac ılığı  ile, Anava-
tana gönderecekleri nakdi tasarruflar ının miktar ını  artt ı racak'tedbirler 
araş tı rı lmaktadı r. Ticaret dengesinin k ısa süreli olarak denkle ş tirilmesi 
güçlüğü, hükümeti Ödemeler Bilânçosunu denkle ş tirme çabalar ına yö-
neltmiş tir. Bu çabalardan k ı sa süreler içinde olumlu sonuçlar alabilmek 
düşünülen tedbirlerin verimlili ğ ine ve uygulamadaki h ıza bağ l ı dı r. 1964 
yı lının birinci yar ı sını  bitirirken Türkiyenin en önemli problemlerinden 
birisinin ihracat problemi olduğu aç ıkça görülmektedir. 

Ihracat ı  geliş tirmek için yap ı lan çabalar olumlu sonuçlar al ınacak 
nitelikte midir? Uzun süreli olarak dü şünülürse bu sorunun cevab ı  
«evet» olamaz. Çünkü, ş imdilik, bir yandan tar ımsal ürünler ihracat ı -
mı z ın seviyesini dü şürmemek için müsait iklim ş artlar ı  gözlüyor, di-
ğer yandan baz ı  özel arac ı lar ın ihracat ı  köstekleyici yöndeki kural bo-
zucu geleneksel oyunlar ı  ile uğ ra şı yoruz. Endüstriyel ürünler ihracat ı  
için yapt ığı mız da ne bulursak ihraç etme çabas ı dır. Bunlar ise uzun 
süreli tedbirler olamaz. Oysaki Türkiyenin uzun süreli bir ihracat po-
litikas ına ihtiyac ı  vard ı r. Bu politika, ulusal bünyemize uygun gerçekçi 
bir politika olma zorunlu ğundad ı r. Bu zorunluğu yaratan sebepler 23 
Mart 1964 tarihinde Cenevrede 123 ulusun 1.500 delegesi ile toplanan 
«Dünya Kalk ınma ve Ticaret Konferans ı »nda bütün aç ıklığı  ile ortaya 
konulmuş tur. Türkiye kendi ulusal ç ıkarlar ı  bakımı ndan bu Konferans-
ta doğu ve batı  ülkelerinde beliren e ğ ilimleri ve var ı lan sonuçlar ı  iyice 
izlemiş  ve değerlendirebilmi ş  midir? Asya ve Afrika ülkelerinin, iki y ı l 
önce, Kahirede yapt ı klar ı  toplant ı da ortaya koyduklar ı  problemler ne 
derecede de ğ erlendirilmi ş  ise, öyle san ıyoruz ki, Cenevre Konferans ının 
vardığı  sonuçlar da ayn ı  ihmale uğ ramaktad ır. Bu demektirki, dünya 
politikasın ı  izlemiyen ve dünya pazarlar ı ndaki uzun süreli e ğ ilimleri de_ 
ğerlendirmekte geciken bir ulusal ihracat politikas ı n ın baş ar ı  ş ansı  da 
zayıf olacakt ı r. 
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AYIN EKONOMIK OLAYLARI 

XVI Türkiye Ticaret Odalar ı  Sanayi 
Odaları  ve Ticaret Borsalar ı  Birliğ i Ge-
nel Kurulu 30-31 Mayı s tarihinde, Ankara 
Dil ve Tarih Co ğ rafya Fakültesinde muh-
telif vilâyetlerden gelen 420 delegenin i ş -
tirakiyle toplanm ış t ı r. Kongrede aç ı lışı  
müteakip Ticaret Bakan ı  Fenni İ slimyeli 
de bir konu ş ma yapm ış t ı r. Bilâhere, söz 
alan delegeler Birlik faaliyetleri üzerinde 
durmu ş lar, tenkit ve yeni devre için te-
mennilerde bulunmu ş lard ır. S ı rasile; 
Banka kredileri ve faizler, ithalat ve ih-
racat ı  tandit eden formaliteler. sergi ve 
fuarlar ı n önemi, iç ticaret mevzuu ile 

muhtelif sanayi problemlerimiz, yeni 
vergi kanunlar ı  üzerinde görü ş ler, i ş çi 
ve i ş veren münasebetleri, turizm, toprak 
reformu, bal ı kç ı l ı k ve hayvanc ı lığı n inki_ 
ş afı , resmi sektörle münasebet gibi ana 
mevzular yan ında bas ının tutumu ve son 
siyasi cereyanlar ın iş  hayat ına olan tesir_ 
leri üzerinde durulmu ş  tavsiye ve temen-
nilerde ublunulmu ş tur. 

Yeni Yönetim kuruluna : Nuri Cirit-
oğ lu, S ı rr ı  Enver Batu, Mustafa Kapuz, 
Ş evket Filibeli, Mehmet Ortaer, Sak ıp 
Sabanc ı , Cengiz Balkan, Ali Alt ınordu, 
Ra ş it Özsaruhan seçilmi ş lerdir. 

Türkiye Hayvanc ı lık Endüstrisi 
Kongresi 
3. Haziran. 1964 günü Ankara Dil ve 

Tarih Coğ rafya fakültesinde ba ş lad ı . 3 
gün devam eden kongrede iç ve d ış  pa-
zarlama mevzular ı  pazarlama tesisleri 
ile Hayvanc ı l ı k endüstrisinin muhtelif 
Yurt içi sanayi müesseseleri aras ındaki 
münasebeti göz önünde tutularak al ın _ 
mas ı  gereken tedbirler görü şüldü. Top-
lant ı  Odalar Birli ğ i Umumi Kâtibi Ber-
rin Beydağ' ı 'n ı n kongre neticelerini ilgili 
mercilere ula ş t ıraca ğı nı  bildiren konu ş  - 
mas ı yla 6. Haziran 1964 günü ,sona erdi. 

İ kinci Üzüm Kongresi 
15. Haziran. 1964 pazartesi günü Mü-

nihte topland ı . 3 ay evvel Roma'da yap ı _ 
lan toplant ın ı n devam ı  mahiyetinde olan 
kongrede genel olarak, imzalanacak yeni 
anlaş man ın metni görü ş üldü. 

Münihteki toplant ıya Iran, Amerika, 
İ spanya ve Güney Amerika da birer mü-
ş ahit göndermi ş lerdir. 

VI, Sanayi Kongresi 
Ankara Dil ve Tarih Coğ rafya Fakül-

tesinde Ba şbakan İ smet Inönü'nün 15. 
Haziran. 1964 günü yapt ığı  konuşma ile 
aç ı ld ı  ve 17. Haziran. 1964 tarihine kadar 
devam etti. Olgun bir hava içinde üç 
gün süren bu kongrede sanayimizin çe-
ş itli problemleri görü şüldü. Müzakereler 
Sanayi Bakanı  Muammer Ertemin kon-
grenin memleket sanayi'ine sa ğ ladığı  fay-
dalar ı  belirten konu ş mas ıyla son buldu. 

Ihracatta formalitelerin azalt ı lmasına 
dair 10. Haziran. 1964 tarihinde Ticaret 
Bakanlığı nda isti ş ari bir toplant ı  yapıl - 
m ış t ı r. Toplant ının aç ı lışı  münasebetiyle 
bir konuş ma yapan Ticaret Bakan ı  Fenni 
İ slimyeli, ihracat ı  tam bir serbestiye u-
laş t ı rmak amac ıyla çal ış malar yap ı ldığı nı  
belirtmi ş tir. 

Bat ı  Almanyan ın Türkiyeye yard ımı  : 
Türkiye ile B. Almanya aras ında 1964 yı -
lına ait olmak üzere 360 milyon T.L. lık 
mali yardım anlaş mas ı  imzalandı . B. Al-
manya bu yard ı mı , Iktisadi, İş birliğ i ve 
Kalk ı nma Teş kilat ı  (OCDE) camias ında 
bulunan Türkiyeye, yard ı m konsorsiyonu_ 
nun bir üyesi olarak yapmaktad ır 

Türkiyeye Yard ım Konsorsiyomu 
Zoplant ısı  
24. Haziran. 1964 tarihinde Pariste 

yap ı lacakt ır. Bu toplant ıya memleketimi-
zi temsilen halen Pariste bulunan Mali-
ye Bakanl ığı  Müste ş arı  Memduh Aytür 
iş tirak edecektir. Toplant ı da, memleke - 
timizi ziyareti s ıras ı nda Von Mongold'un 
intibalar ı  ile B.I.A.C. nin Türkiyede ya - 
banc ı  sermayenin te şviki mevzuunda ha-
z ı rlad ığı  rapora kar şı l ı k Odalar Birli ğ ince 
tanzim edilen rapor görü ş ülecektir. 

B. Almanya Gümrükleri İndiriliyor : 
1. Temmuz. 1964 tarihinde yürürlü ğ e 

konacak ithal mallar ında gümrük indiri-
mi keyfiyeti, hali haz ır Ortak Pazar mem 
leketleri D ış  Gümrük tarifesinde yüksek 
bulunan gümrük hadleriyle ilgilidir. 
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Baş yaz ı . 

PLAN VE BUHRAN 

Semsettin GÜLER 

Politik olaylar ın Hükümeti en çok u ğ raş tığı  şu günlerde; ayn ı  ma-
kamlar ın, Türk Ekonomisindeki durgunlu ğun önlenmesi yönünden ça-
reler arad ığı n ı  öğ renmi ş  bulunuyoruz. Kamu oyu bak ımından birinci-
sinin üzücü olduğu kadar, ikincisinin sevindirici etkisi aç ıktı r. 

Ekonomimizde son zamanlarda görülen durgunluk ve toplam talep 
hızındaki düşüş ler, memleketimizi deflasyonist bask ı  alt ına almış  ve ti-
cari alanda iflas olaylarile, piyasadaki senet protestolar ının art ışı  özel 
sektörü hakl ı  düşüncelere ve kayg ılara doğ ru yürütme ğe baş lamış t ı r. 

İ çinde bulunduğumuz bu durumun nedenleri ve giderme çareleri 
her ilgilinin birarada dü şündüğü ve sorduğu sorular olmuş tur. 

Gerçekten, Türk Ekonomisi bugün, yeni bir ça ğı n ve dereceli 
(Graduelle) bünye de ğ iş ikliğ inin e ş iğ inde bulunmaktad ır. Bekledi ğ imiz 
yeni geli şmeler, eski tecrübelere dayanarak, çare bulunamaz karekter-
de olabilir. Fakat yeni gidi ş ler ekonomik hayat ım ı z ı  bir kaç yönden ya-
vaş  yavaş  bask ı s ı  alt ına almış  bulunmaktad ır. Bu gidi ş ler aras ında 
«Müş terek Pazar», «Be ş  yı ll ı k Plan», «Sermaye ve Emek Münasebeti» 
gibi bir kaç ını  sayabiliriz. Bunlarla çal ış ma sahalar ı  ve metodlar ı  değ iş -
mekte, sosyal hayatta yeni yeni haklar ve mes'uliyetler do ğmaktad ı r. 
Maddi ve manevi dünyas ı  değ iş en ferdin, kurul ınakta olan yeni düzen 
içinde, yerini belli edememesinden de psikolojik rahats ızlıklar doğmak-
ta bu da sonunda ekonomimizi etkisi alt ında bulundurmaktad ı r. 

Memleketimizde ekonomimize yeni bir yap ı  (Constitution) kazan-
dı racak olan reform tasar ı lar ı  ve Beş  y ı ll ık Plan haz ı rlanı rken halk ye-
teri kadar uyar ı lmamış  ve moral gücü peki ş tirilmemi ş tir. Yani Henry 
C. Carey'in yüz y ı l önceki «Her şey kendi haline b ı rak ı lı rsa, tabiat en 
iyi yolu bulur» diye anlatabilece ğ imiz (Romantik Optimisme) metodu-
na terk edilmi ş tir. 

Halbuki Türk Ekonomisi, Devletle özel te şebbüsü birlikte benimse- 
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yen (Karma Sistem) e do ğ ru yöneldiğ ine ve plan da; düzenli ve sürekli 
ekonomik gelişmeyi sağ lamak, istihsal kollar ında prodüktiviteyi artt ı r-
mak için zaruri bulunan sosyal ve ekonomik alt yap ıyı  kurmak ve bu-
nunla ilgili kamu yat ı r ımlar ını n yap ı lmas ını  sağ lamak, öiel te şebbüs 
yat ı rımlar ına zemin haz ı rlay ıp onlara yol göstermek gibi uzun vadeli 
olduğuna göre, Devletle ferdin s ık ı  bir işbirliği kurmas ı  gerekirdi. Ak-
sine ferdin uyar ı lmamış  olmas ı  yüzünden, Milli Ekonomimiz de kendi-
sinden beklenen fayday ı  yeteri kadar sa ğ l ıyamamış  ve Hükümet de Re-
form Kanunlar ın ç ı karabilmek için gerekli ortama yakla şacağı  yerde 
bu ortamdan uzakla ş akalm ış t ı r. 

Biliyoruz ki planl ı  ekonomimizin finansman ı  başka bir yönden de 
(Dış  Yard ım) lara ba ğ l ı dı r. Üzülerek i ş aret edelimki, yap ılacak dış  yar-
dımın umulan tempo ile geli ş mediğ i ve bu yard ımlar ın Reform Tasar ı -
larının kabulüne bağ l ı  bulunduğuna dair duyduklar ımı z eğer doğ ru ise, 
bunda kusurlu olan yard ı mı  yapacak olanlar de ğ il, alacak olan bizleriz. 

Ekonomimizi ilgilendiren Reform Kanunlar ı  çıkmadıkça ve kazanç-
lar ın artt ı r ı lmas ının her alanda prodüktiviteyi artt ı rmağ a bağ lı  olduğu 
halka öğ retilmedikçe, Türk Ekonomisini maruz kaldığı  yeni çağı n bün-
ye değ iş ikliğ i kar şı sında sağ lam bir düzene sokmak kolay olm ıyacakt ı r. 
Çünkü Milli Geliri düşük milletlerin, vergi ve buna benzer yollarla kat-
lanacaklar ı  fedakarl ık sını rl ı  olacağı ndan, kalk ınmam ızın hedefine u-
laşması  için her alanda rand ımanı  artt ı rıc ı  (Çal ış ma Seferberliğ i) yap-
mamız zaman ı  gelmiş  ve geçmektedir. 

İş in asl ına bakacak olursak Hükümet ve ilgililer Planl ı  kalkınmada 
Dış  Yardımlara fazla bel bağ lamış  ve iç finansmana yeteri kadar güve-
nememi ş tir. Halbuki memleketimizde, e ğ itim ve sistemli çal ış ma yolu 
ile, ekonomik kalk ınmamıza yararl ı  olacak bir yığı n kaynak bulunmak-
tadı r. Anadolunun küpe gömülü (Thsauriser) servetini, el sürülmemi ş  
turizmini, tabiata bağ l ı  topra ğı nı , istihsale yönetilmemi ş  küçük tasar-
ruf hesab ını , kendisine saha ar ıyan ve halen harice kaçan ü şengen 
(inactif) i şgücünü buna misal olarak verebiliriz. 

Bunları  harekete getirecek (Force Promoteur) Muharrik Kuvvet 
bulunmad ıkça, bugünün yar ım gayretlerile sa ğ ladığı mız fazla üretimi 
de artan nüfus taraf ından tüketmeğe devam edeceğ iz ve arkas ından bü-
yüyen dış  ticaret aç ığı nı  kapatmak için de, ithalat ı  kısmak, vergileri art-
tırmak, iç istikrazlara ba şvurmak gibi durumu daha da a ğı rlaş tıracak 
yollar üzerinde kafa yoraca ğı z veya yağmur duas ına ç ıkar gibi, dış  yar-
dım bekliyeceğ iz. 
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Z İ RAAT Mİ , SANAYİ  Mi? 

Yazan: Prof. Dr. Zeyyat HAT İ BOĞ LU 

iktisadi kalk ınmamı zı  gerçekle ş drmek için sanayile şmemiz bir za-
rurettir. Bunun muhtelif sebepleri mevcuttur. 

1 — Türkiyenin zirai kaynaklar ı  mevcut ve artan nüfusumuzu bes-
ledikten sonra büyük bir art ık (Surplus) temin etme ğe imkân verecek 
derecede bol de ğ ildir. Ziraatten temin edilen maddeler medeni insan ih-
tiyac ının ancak küçük bir k ı sm ını  kar şı lar. Geri kalanlar sanayi mamul-
leridir. Ziraat imkanlar ı= ve kaynaklar ımız çok bol olsayd ı  ve büyük 
yat ı rımlara ihtiyaç kalmadan bunlardan istifade etmek mümkün bulun-
sayd ı , bol bol elde edilen zirai mahsullerin memleket ihtiyac ını  kar şı l ı -
yan k ı smından daha fazlas ını  ihraç ederek lüzumlu sanayi maddelerini 
ithal etmek ve memleket halk ı nın yaş ama standard ını  yükseltmek müm-
kün olurdu. Mevcut tabii kaynaklanm ı z ın bu karakterde olmad ığı  bu-
gün bilinen bir hakikattir. 

2 — Zirai mahsullerin milletleraras ı  fiyatlar ı  yı llardan beri devam-
lı  bir azalma göstermektedir. Bu umumi temayüle ilave olarak eme ğ in 
prodüktivitesi sanayi sahas ında ziraate nisbetle daha yüksektir. Di ğer 
bir tabirle ziraatte çal ış an nüfusun geliri sanayide çal ış an nüfusa nis-
betle çok daha dü şüktür. Bu nisbi düşüklüğün muhtelif sebepleri var 
ise de (mesela sanayide daha fazla makina kullan ı lmas ı , daha modern 
organizasyon usullerinin tatbiki v.s.) de ğ işmez bir temayül olarak sinai 
gelirlerin zirai gelirlerden daha yüksek bulundu ğu bir hakikattir. 

3 — Sanayi; ça ğ daş  medeniyetin en zaruri ve de ğ işmez bir unsuru-
dur. Sanayi medeniyet getirir ifadesinde büyük bir hakikat pay ı  vardı r. 
Nitekim büyük insan kütlelerinin beraber ya ş amas ı  ancak sanayi böl-
gelerinde mümkün olmakta, bir çok kültür faaliyeti ancak insan kesa-
fetinin fazla bulundu ğu yerlerde imkan dahiline girmektedir. Di ğer ta-
raftan kültürün geli ş mesi, iktisadi geli şme üzerinde çok müsbet tesir-
ler yapar. 
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Türkiyenin sanayile şmesi lehinde 3 sebep ileri sürülmü ş tür. Bun-
lara daha bir çoklar ı  ilave edilebilir ve sanayile şmenin zarureti belirti-
lebilir. O halde neden bütün gayretlerimizi sanayiye yöneltmiyor, hala 
ziraat için çok büyük yat ı rımlar planl ıyoruz? 

Madalyonun ters taraf ı na bak ınca ziraatin ehemmiyeti ortaya ç ıkar. 

Türkiyenin iktisadi geli şmesi için sanayile şmesi zaruretine inan ıyo-
rum. Fakat ne var ki, ziraatimiz islâh edilmedikçe sanayile şmenin müm-
kün olam ıyacağı  da çok ehemmiyetli bir gerçektir. 

Bugün en büyük sanayi ülkelerinin iktisat tarihi tetkik edilince gö-
rülüyor ki smai gelişme ilk h ı zını  bu memleketlerdeki zirai geli şmeden 
almış tı r. Iktisadi geli şmenin en tabii seyri şu ş ekilde oluyor? Şu veya 
bu sebeple bir memlekette zirai istihsal art ıyor; zirai istihsalde çal ış an 
bir mikdar insan, ziraati terketti ğ i halde, zirai istihsal memlekette ya-
ş ayan bütün insanlar ı  besliyebilecek seviyede kal ıyor ve eski ziraat i ş -
çileri sanayi tesislerini kurup geli ş tirebiliyor. 

Zirai istihsal art ışı  sanayileşme bak ımından iki mâna ifade eder. 
1 — Smai yat ı rımların yap ı labilmesi ve sanayide çal ış an insanla-

rın gı da ihtiyac ının karşı lanabilmesi için zirai istihsal ziraat nüfusunu 
besliyecek mikdar ın üstünde bulunmal ı dı r. 

2 — Zirai gelirlerin artmas ı  çiftçilerin sanayi mallar ı  talebini art-
tırı r ve sanayiin geli şmesine imkân verir. 

Iktisat ilminin kurucular ından olan Fizyokratlar ın ziraate üstün 
bir ehemmiyet vermeleri dü şüncesi çok doğ rudur. Bütün iktisadi faali-
yetin baş langıç noktası  ziraat olduğu gibi, iktisadi geli şmeye h ız kazan 
dı rabilecek iktisadi sektör keza ziraattir. Zira tekrar edelim sanayi sek-
töründe çal ış an insanlar ın asgari geçimi için ziraat maddelerine ihtiyaç 
vardır. 

Şu halde memleketimizin iktisadi geli şmesi için ilk yap ı lacak şey 
zirai bir reform gerçekle ş tirerek zirai istihsalimizi artt ı rmakt ır. Istedi-
ğ imiz kadar sanayi kural ım; eğer bunu besliyecek bir ziraat sektörü 
mevcut olmaz ise, sanayiimiz kökü kurumu ş  bir ağaca benzer. 

Bugün Türkiyenin kar şı laş tığı  en zor problem ziraate istinat etmi-
yen bir sanayiin mevcudiyetidir. E ğer ziraatimizi geli ş tirmez isek sana-
yiimiz y ıkı lmağa mahkûmdur. Bu sebeple ziraatimizi geli ş tirecek pro-
jelere (Mesela Keban baraj ı  ve bununla ilgili sulama tesisleri) büyük 
bir öncelik verilmesi şarttı r. 

Ziraat bir kere geli ş sin, sanayiin gelişmesi hiç mesele de ğ ildir. 
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TÜRKİ YE'DE TABII KAYNAKLARIN SINIRLARI 

Doç. Dr. Kenan BULUTOĞLU 

İ ngiliz tarihçisi Arnold Toynbee'nin bir tezi var (1). Uluslar ın tari-
hi, bir tehdit (meydan okuma) etkisi ile tehdidi savma tepkisinin i ş le-
yiş i altında ş ekillenıniş tir. Bu mekanizma sadece uluslar aras ındaki 
ilintide değ il , tabii kaynaklar ile onlardan geçimini sa ğ layan insan top-
lulukları  aras ındaki bağı nt ı da da yürürlüktedir. Bir toplumda al ışı lmış  
hayat düzeni herhangi bir yeni çaba gerekmeden sürdürülebilirse, ta-
biat meydan okumuyor demektir. Bu şartlar alt ında, geleneksel düzeni 
değ iş tirecek hiç bir yeni kuvvet ortaya ç ı kmaz ve ilerleme de görülmez. 
Buna karşı l ık, tabii ş artlar ın ay ında tam bir yenilgi ile ezilen bir top-
lumda da ilerleme görülemez. Pasifikin cennet adalar ında, her zaman 
bahar olan iklimin insanlar üzerinde kamç ı layı cı  bir etkisi yoktur; do-
layısile insanlar, tabiata egemen olmay ı  sağ l ıyacak aletleri ke ş fedip 
kullanrnağ a itilmezler. Tabiat oldu ğu gibi kabul edilir. Kutuplarda ise 
tabiat ın insanlar üzerindeki bask ı sı , altından kalk ılamayacak kadar 
kuvvetlidir, insanlar gene tabiat ı  bir veri olarak kabul etmek ona uymak 
zorundad ı rlar. Doğal ortam ın yaratt ığı  güçlükler, onlar ın üstesinden 
gelecek bir insan gücünün harekete geçmesine, tabiat ı  değ iş tirmesine 
sebep olacak nitelikte ise, teknolojik ilerleme, giderek iktisadi ilerleme 
baş layabilir. 

Huntingto nda iktisadi geli şmenin iklimin etkisi alt ında olduğunu, 
sıcak tropik iklimlerde geli şme olmadığı nı  ileri sürmüş tür (2). 

Asl ında, meselenin bu yazarlar ın yaptığı  gibi basitleş tirilmesi ve 
tek bir etkene indirgenmesi, bize her yerde geçerli bir izah şekli vermez. 
Fakat aç ık olarak bildiğ imiz bir şey var: iktisadi ilerleme, insanlar ın 

(1) A. Study of History. 
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ihtiyaçlar ını  kar şı lamak için tabiat ı  kullanma, onu kendi ihtiyaçlar ına 
göre değ iş tirme çabalar ının ba ş arı s ına bağ l ı dı r. İ nsanl ık ilk çağ lardan 
bsri bu çabas ı  içinde, teknolojiyi ilerletmektedir. Ancak tabiat ı  sömür-
mek için bulunan tekniklerin ilerletilme derecesi üzerinde, tabiat şart-
larının etkisinin nas ı l olduğu hakk ında pek kesin ş eyler söyleyemeyiz. 
Ama teknoloji ş artlar ı  belli bir seviyede iken, tabii kaynaklar ın bollu-
ğunun ya da k ı tlığı nın, elde edilecek sonuç üzerinde çok önemli bir et-
kisi olduğunu söyleyebiliriz. 

Tabii Kaynaklar ın Önemi : 
Eski devirlerde, ülkelerin zenginlikleri topraklar ının yüzölçümü ile 

ölçülürdü. Bir devletin güçlenmesi, s ını rlar ının yayı lması  şeklinde an-
laşı l ıyordu. Doğ rusu ilkel ekonomilerde bu anlayış  bir dereceye kadar 
doğ rudur. Çünkü sanayile şme gerçekle şmemiş se toplam üretimde, tar ı -
mın ve madenlerin pay ı  çok yüksektir, dolay ısile bir ülkenin zenginlik-
lerinin artmas ı , sahip olduğu topraklar ın yüzölçümü ile yak ın bir ba-
ğı nt ı  gösterir. Oysa bugün bu ba ğ  zay ıflamış tı r. Çok dar tabii, kaynak-
lar üzerinde, teknolojik ilerleme sayesinde büyük üretim kapasiteleri-
nin kurulduğunu görüyoruz, (Japonya, Almanya, Hollanda v.s.). Bu-
nunla beraber bir ülkenin geli şme imkanlar ı  bak ım ından, tabii kaynak-
lar ı nı n bolluğu veya k ı tlığı  gene de çok önemli bir etkendir. 

Tabii kaynaklar (2) bir ülkenin ekonomisi için şu bakımlardan ö-
nemlidir: tar ımsal üretim, enerji ve her çe ş it maden çıkar ı lması , ulaş -
t ı rma. Tar ımsal üretim de, ya doğ rudan doğ ruya insanlar ın beslenmesi 
için veya sanayi ham maddesi olarak kullan ı l ı r. Az gelişmiş  ülkelerde 
tar ı msal üretim, artan nüfusun beslenmesi için oldu ğu kadar, yabanc ı  
ülkelerden «yap ı lmış  maddeleri» getirmek için de önemlidir. Gerçekten 
bu ülkelerde, nüfusun beslenmesi geni ş  ölçüde yerli besine dayand ığı  
gibi, ithalat ın yap ı labilmesi de daha çok tar ım ürünlerinin (sanayi ham 
maddesi ve besin) ve ç ıkar ı lmış  madenlerin sat ı lmas ı  sayesinde müm-
kün olmaktad ı r. Ayr ı ca az geli şmiş  ülkelerde sanayile şme ilerledikçe, 
tar ımdan ham madde talebi de artacakt ır (3) 

(2) Bir üretim etkeni olarak tabii kaynaklar ı , sermayeden ay ırmak, bazan çok 
güçtür. Ço ğu hallerde tabii kaynaklar ı  üretime elveri ş li hale sokmak için de-
ğerlendirmek gereklidir. Bu de ğ erlendirme çal ış malar ı  (tarla açmak, maden 
kuyusu kazmak v.s.) yat ı rı m, böylece tabiata kat ı lan değer de sermayedir. 

(3) Sanayi ham maddesi olan tar ı m ürünleri yerine, teknolojik -ilerleme sayesin-
de, yapaylar ı nın ikame edilebilmesi bu talebi zay ıflatabilmektedir, (yapay ip-
lik, kauçuk v.s.). Ancak bu imkân az geli ş miş  ülkelerde geli şmeyi kolayla ş tı ra-
cak yerde, çoğu kere zorla ş t ı rmaktad ı r. Çünkü bu bulu ş lar sayesinde, sanayi-
leş miş  ülkelerin az geli ş miş lerden ham madde ithalât ı  büsbütün azalmaktad ır. 
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Tabiat Kaynakları  Arzı  
Tabiat, statik yani değ işmeyen bir üretim etkenidir. Türkiye için 

tabiat kaynaklar ının seviyesi bellidir ve de ğ işmez. Art ık eski devirlerde 
olduğu gibi «fütühat» yolu ile veya, yeni sömürgeler bularak dünya 
kaynaklar ı ndan bize dü ş müş  olan pay ı  art ı rmam ıza imkân yoktur. Al_ 
manya'da nazilerin «Lebensraum» yani «yaş ama alanı » dedikleri poli-
tika, bugün en güçlü devletler taraf ından bile aç ıkça ortaya at ı lama-
makta, uygulamas ı  da gene uluslararas ı  savunma dayan ış maları  sayesin-
de, hemen hemen imkâns ızlaşmaktad ı r. 

Tabii kaynaklar ın siyasi s ını rlar geni ş letilmeden art ı rı lmas ı , ancak 
yeni kaynaklar ın keş fedilmesi ve coğ rafi sm ı nn geni ş letilmesi ile müm-
kündür. Yeni kaynaklar ın keş fedilmesi, daha çok maden, petrol ve 
tabii gaz gibi enerji kaynaklar ının bulunup sömürülmeye baş lanmas ı  
demektir. Bunu ba şarmak için de, bazan maliyetleri çok yüksek olan 
ara ş t ı rma yat ı r ımlar ı  yapmak ş artt ı r. 

«Co ğ rafi sını rın» (4) geni ş letilmesine gelince, bu daha çok nüfus 
artışı na ve bir dereceye kadar da temel yat ı rımların (yol, kanal, baraj, 
liman) yap ı lmas ına bağ l ı dı r. Yol, liman yap ı lmas ı  bir bölgeyi büyük 
pazarlara ba ğ layabilir, giderek o bölgede ekilen alan ı  birdenbire art ı ra-
bilir. Baraj yap ı lmas ı , teknolojinin yay ı lması  da, o zamana kadar kul-
lan ılmayan topraklar ın ekime aç ı lmas ına sebep olabilir. 

Türkiye'de coğ rafi s ını r, yani kullan ı lan topraklar daha da geni ş le-
tilebilir mi? Biliyoruz ki A.B.D. de nüfus artt ıkça, Bat ıya göç, co ğ rafi 
sını rı  devaml ı  olarak Bat ıya doğ ru kayd ı rmış , bir çok bereketli toprak-
ları  ekime açmış , değerlendirilmi ş tir. Avustralya, Kanada, Afrika ve 
Güney Amerika'n ın bir çok ülkelerinde co ğ rafi s ı nı r ın geniş letilmesi 
imkânlar ı  halâ çok büyüktür. Oysa Türkiye'nin hemen her kö ş esine as ı r-
lardan beri insanlar yerle şmiş , geçimleri için topra ğı  kullanmış lardır. 
İ kinci Dünya sava şı ndan sonraki dönemde, art ık insan eli değmemiş  
son deltalar da tutulmu ş tur. Dolayl ı  üretim alanlar ı  da (yani otlaklar) 
özellikle 1950-53 aras ında hı zla ekime aç ı lmış , ormanlardan tarla aç ı l-
mas ı  hızlanm ış tı r. Bununla beraber Türkiye'de gene de tabiat kaynakla-
r ı  s ını rlar ını , temel sabit sermaye yat ı rımlar ı  yaparak geni ş letmek 
mümkündür. Büyük pazarlara uzakl ığı  yüzünden hiç i ş letilmeyen ya 
da gerektiğ i gibi iş letilmeyen topraklar, ula ş tı rma şebekesine yap ı lacak 

(4) Coğ rafi s ın ı r ile, topra ğı n insanlarca doğ rudan (ekimle), ya da dolayl ı  olarak 

(hayvan otlatarak) kullan ı lan k ı sm ını n s ı nı rları n ı  kastediyoruz. 
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yat ı rımlarla tüketim merkezlerine ba ğ lanabilirler. Türkiyenin özellikle 
Doğu, Güney Doğu bölgelerinde bu çe ş it kullanı lmayan kaynaklar var-
dı r. Sulama ş ebekesinin kurulmas ı , kuru tar ım alt ında olan önemli bir 
yüzölçümünün sulu ekime sokulmas ına imkân verecektir. 

Türkiye'de tabii kaynaklar: 

Bir ülkede tabii kaynaklar ile onlar ı  kullanan nüfus aras ında üre-
tim bak ım ından «optimum» bir ba ğı ntı  vardı r. Bilgi seviyesi, çal ış an 
adam ba şı na düşen sermaye de ğ işmemek ş art ı  ile, adam ba şı na en yük-
sek üretimin elde edildi ğ i nüfus miktar ı , o ülke için en uygun (opti-
mum) nüfustur. Nüfus artt ıkça adam ba şı na üretim nüfustan daha 
hı zl ı  art ıyorsa, henüz nüfus optimumuna ula şı lmamış  demektir. E ğer 
üretimdeki art ış  nüfustaki art ışı n gerisinde kallyorsa nüfus optimumu 
aşı lmış  demektir (5). 

Türkiye'de bütün göstergeler, tar ımla uğ raş an nüfusun optimum 
seviyeyi a şmış  olduğunu ortaya koymaktad ı r. Adam ba şı na düş en ser-
mayede art ış  yap ı lmad ıkça, nüfusun artmas ı  üretimde ancak daha dü-
şük oranda art ış lar sağ l ıyabilmektedir. 

Aş ağı daki tabloda, Türkiye'de ekilen topraklar ın son on yı ldaki 
geliş mesi gösterilmi ş tir: 

Türkiye'de Ekilen Topraklar 

Y ı l 
Ekilen topraklar 	Türkiye yüzeyinin 
(Nadas dahil)* 	yüzdesi olarak 

Bin hektar 	ekili topraklar 

100 çiftçiye dü ş en 	Hektar ba şı na 
ekilen toprak 	hububat verimi 

1935 
% 	. 

180 
1944 12,984 	 16,7 176 
1950 14,542 	 18,7 162 942 
1955 18,812 	 242 1,295 
1956 22,453 	 28,8 244 955 
1960 23,264 	 29.9 1,175 

' Nadasa b ırak ı lan topraklar ekili topraklar ın yaklaşı k olarak 1/3'ü kadard ır. 
Kaynak: Kalk ı nma plân ı , Haluk Cillov, Türkiye'de Nüfus Kesafeti, iktisat ve 

Maliye Meemuas ı , Nisan 1962, S. 22. 

Tabloda da görüldü ğü gibi, sava ş tan sonraki dönemde ekilen top-
raklar yüzölçümü bir ara (1950-53) otlaklar aleyhine olarak çok h ızl ı  

(5) Nüfus optimumu hakk ında daha kesin bir aç ı klama için «ek»e bak ın ı z. 
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bir artış  göstermi ş , fakat ondan sonra ekilebilir topraklar ın s ını rına 
ulaşı lmış t ı r. Tar ı m ürünlerindeki at ış lar da ancak ekilen topraklardaki 
geniş lemeye ayak uydurmu ş , hektar ba şı na verimde bir art ış  kaydedi-
lememi ş tir. Bundan sonra ekilebilir topraklar ı  daha da geni ş letmek 
mümkün olmad ığı na hatta bu alan ın daralt ı lmas ı  tavsiye edildiğ ine 
göre, tar ımsal üretimin art ı rı lmas ı  ancak (daha fazla yat ı rım ve güb-
releme sayesinde) hektar ba şı na verimin art ı r ı lmas ı  yolu ile mümkün 
olacakt ı r. Ayr ı ca 1950-53 döneminde a şı r ı  bir şekilde ortaklardan aç ı -
lan alanlar ı  dikkate almazsak, tar ım kesiminde nüfus yo ğunluğunun 
artmakta oldu ğu da tabloda görülmektedir. 

Bu yoğunluğun ne kadar yüksek oldu ğunu belirtmek için, sanayi-
leşmiş  ülkelerde çiftçi ba şı na düşen topra ğı n Türkiye'den çok daha 
fazla olduğuna i ş aret edelim. 1959 y ı l ında, 100 çiftçiye İ talya'da 248, 
Yunanistan'da 270, Fransa'da 426, Ingilterede 456, A.B.D. de 2568 hek-
tar dü şmektedir. E ğer nadasa b ı rak ı lan topraklar ı  hesaba katmazsak, 
Türkiye'de 100 çiftçiye sadece 170 hektar ekili toprak dü şmektedir (6). 
Bu da, Türk çiftçilerinin büyük ço ğunluğunun niçin geçim ekonomisi-
ni aşamadığı nı , piyasaya sürülebilir bir fazla yaratamad ığı nı  çok iyi 
gösterir. 

Dedik ki, ekilebilir topraklar ı  geniş letmek bir yana, Türkiye'de 
bugün, ekilmesi uygun olandan çok daha geni ş  bir yüzölçümünün ekil-
mekte olduğu tesbit edilmi ş tir (7). Öyle ki bir yandan otlak olarak 
tutulmas ı  gereken topraklar ekilmi ş , bu da toprak örtüsünün zay ı fla-
mas ına, hatta yer yer çölle şmesine sebep olmu ş tur. Bir yandan da, or-
manlık bölgelerde nüfus art ışı , ormanlar ın kesilerek ya da yak ı larak 
tarla haline getirilmesine sebep olmu ş tur. Böylece yar ım as ı rdan faz-
la bir zamanda meydana gelen orman serveti, bir kaç y ı lda tahrip edil-
diğ i gibi, ormanl ık yamaçlar ın dibinde as ı rlar süresi içinde olu ş an top-
rak örtüsü de bir kaç y ı lda ak ıp yerini ta ş lara, kayalara b ı rakmış tı r. 

Tar ım kesiminde artan nüfus bas ınc ı  tabiat kaynaklar ının yıpra-
tı cı  bir ş ekilde kullanı lmas ına, bu kaynaklar ın muhafaza edilemeyip 
geniş  ölçüde yok edilmesine, tüketilmesine sebep olmaktad ır (deple-
tion). Böylece gelecek ku şaklar ın yararlanmas ı  için haz ır tutulmas ı  
gereken tabii kaynaklar (toprak örtüsü, orman) azalmaktad ı r. Türki-
ye için toprak koruma ve ormanla ş t ı rma, ş imdiki nesillerin olduğu 

(6) H. Cillov: Türkiyede Nüfus Kesafeti, iktisat ve Maliye Mecmuas ı  Nisan 1962. 
(7) Baade Raporu. 
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kadar, hatta daha çok, gelecek nesillerin yarar ına yapılacak yatırıni-
lardı r. 

Türkiye'de toprak kullan ımında, tabii zenginliklerin yok edilme-
sine kadar varan bu a şı rı  kullan ım yanı s ıra, bir çe ş it «eksik kullamm» 
da dikkati çekmektedir. Bunun sebebi daha çok topra ğı n eş itsizce bö-
lüşülmüş  olması na dayanır. Aş ağı daki tablo, Türkiye'deki ekilebilir 
topraklar ın bölüşümündeki e ş itsizlik hakk ında bir fikir verebilir. 

İş ledikleri Alana Göre Çiftçi 
Ailelerinin Sayısı  : 

İş letme alan ı  
(dönüm) 

Aileler say ısı  
(bin) 

Yüzdesi iş lenen alan 
(bir hektar) 

Yüzdesi 

1 — 20 773 30.6 836 4.3 
21 — 50 797 31.5 2.790 14.3 
51 — 75 336 13.3 2.097 10.8 
76 — 100 216 8.6 1.915 9.9 

101 — 150 168 6.7 2.108 10.8 
151 — 200 92 3.6 1.648 8.5 
201 — 300 68 2.7 1.712 8.8 
301 — 500 39 1.5 1.520 7.8 
501 — 700 7 0.7 1.015 5.2 
701 ve daha fazla 21 0.8 3.811 19.6 

Kaynak: 1952 Sonbahar ında yap ı lan anket. 

Tablodan öğ reniyoruz ki, i ş lenen topraklar ın beş te biri, tar ımdan 
gelir elde eden ailelerin sadece °A) 0.8 ine aittir. i ş lenen topraklar ın üç-
te biri, bu ailelerin sadece % 3 nün elindedir. Toprak mülkiyetinin bu 
kadar e ş itsizce bölüşülmüş  olması , Türkiye'de topraklar ın en yüksek 
üretimi verecek şekilde kullanı lmas ını  da önlemektedir. 

Dönüm Ba şı na Katma De ğ er 
ve Toprak Rant ı  

Dönüm Başı na Ortalama Arazi 
Üretim değ eri 	maliyet 	rantı  

Adana (sulu arazi) : 
Pamuk 250 168 82 
Çeltik 375 352 23 

Samsun (K ıraç arazi) : 
Mı sır 80 57 23 
Tütün 280 280 0 

Kaynak: Bu rakamlar Gelir Vergisi Kanunu gere ğ ince yap ı lmış  ve Resmi 
Gazetede yay ınlanmış  olan verim tahminlerinden al ınmış tı r. Resmi. 
Gazete: 5 Aral ık 1961 ve 15 Aral ı k 1961. 
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Tablodan da anla şı ldığı  gibi toprağı  iş lemeyip kiraya veren geni ş  
toprak sahipleri daha çok k"ar getirdi ğ i için yayg ın (extensif) tar ım 
türlerini tercih edecekler, daha çok emek alan milli gelire daha fazla 
değer katan, bu sebeple memleket yarar ına olan yo ğun (intensif ) ta-
r ım türlerine pek yana ş mı yacaklard ı r. Bu sebepten topraktan, bol nü-
fusun gerektirdi ğ i ürün al ı nam ıyacakt ı r. 

Gerçi son yı llarda, baklagiller, smai bitkiler ve ya ğ lı  tohumlar gi-
bi, hektar ba şı na daha yüksek emek ve sermaye gerektiren dolay ı sile 
daha fazla katma de ğer yarat ı lan ürünlere ayr ı lan ekim alan ında bir 
bir art ış  vard ı r. Ancak bu, ekilen alandaki genel art ış tan pek h ızl ı  ol-
mamakta, dolay ı sile bu ürünlere ayr ı lan tarlalar ın genel ekili§ alan ı  
içindeki pay ı  pek artmamaktad ı r. Bunun sebebi, daha fazla emek ar-
zını  engelleyen yukar ı da söylediğ imiz mülkiyet da ğı lışı  etkeninden ba ş -
ka, bir de yoğun tar ı m usullerine gitmenin gerektirdi ğ i sermayenin 
bulunamamas ı dı r. 

Çeş itli Bitkilerin Ekili ş  Alanlar ı  

1946 

(1000 hektar) 

1950 	1956 1960 
Alan ı  (Nadas 
Genel Ekili ş  

(Dahil) 13.093 (100) 14.542 (100) 22.453 (100) 23.264 (100) 
Hububat 7.193 54.93 8.224 56.5 2.370 10.5 12.945 55.64 
Baklagiller 357 2.72 427 2.93 508 2.26 564 2.42 
Smal bitkiler 569 4.34 848 5.83 1.196 5.32 1.330 5.71 
Yağ l ı  tohumlar 350 2.67 726 4.99 988 4.40 941 4.04 

Kaynak: H. Cillov: Türkiye Ekonomisi, Iktisat Fakültesi yay ınlar ı , 1962, S. 175. 

Türkiye'de Tar ımsal Üretimin Önemi: 

Yukarı da tar ımsal üretimin, kalk ınmak isteyen bir az geli şmiş  ül-
kede neden önemli oldu ğuna k ı saca temas etmi ş tik. Tar ımsal üretimin 
artmas ı , bir yandan geli şmenin ba ş lamas ı  ile art ışı  hızlanan ve gittik-
çe daha büyük bir k ı sm ı  sanayi kesiminde çal ış maya ba ş layan nüfu-
sun beslenmesi için, bir yandan da yeni kurulan sanayiin ham madde 
ihtiyac ını  kar şı lamak, d ış ar ı dan getirtilecek makina ve aletlerin bedel-
lerini ödeyebilmek için ş artt ı r. 

Ekilebilir topraklar s ını rl ı  olduğuna göre, hem ihracat için, hem 
sanayi ham maddesi ve artan nüfusu besleyecek g ı da maddesi olarak 
talebi artan tar ım ürünlerinin art ı r ı lmas ı , ancak hektar ba şı na veri-
min art ı rı lmas ı  ile baş ar ı labilir. Besin maddeleri üretiminin (besin 
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maddelerini dış ardan getirtmek için döviz ayr ı lmayacağı na göre) en 
az nüfus art ışı  kadar h ızl ı  artmas ı , adam ba şı na tüketilen kalori sevi-
yesinin düşmemesi için şartt ı r. Gelişen sanayiye ham madde verebil-
mek için, önceden besin üretimi (meselâ bu ğday) yapan topraklar ın 
bir k ı smını , sanayi ham maddesi üretimi için (meselâ pamuk) kullan-
mak gerekecektir. 

Bu da besin üretimine ayr ı lmış  ekim alan ının daralt ı lmas ı  demek-
tir. Topraklar daral ırken besin maddeleri üretiminin art ı r ı labilmesi, 
toprağı n veriminin art ı r ı lmas ıyla baş ar ı labilir. Bu da hektar ba şı na da-
ha çok sermaye (sulama ve gübreleme) ve emek sarfedilmesini gerek-
tirir. Öte yandan kalk ınmanın gerektirdiğ i cihazlanmay ı  yapabilmek 
için dış ardan al ınacak makina ve aletlerin ödenebilmesi için, daha faz-
la ihracat (bu arada tar ımsal ürün ihrac ı ) yapmak şartt ır. Bütün bu 
şartlar alt ında, kalkınmayı  deneyen az geli şmiş  bir ülkede adam ba şı -
na kalori tüketimini art ı rmak son derece güç bir i ş tir. Adam ba şı na 
tüketilen toplam kalori içinde de, ekmek, unlu maddeler gibi karbon-
hidratl ı  ucuz maddelerden, et bal ık, süt gibi proteinli pahal ı  besin mad-
delerine geçi ş in sağ lanmas ı  ise büsbütün güçtür. Bunun yap ı labilmesi 
için, bir yandan tar ımdaki gizli i ş sizler sanayie aktar ı lmal ı , bir yan-
dan da besin üretilen topraklar ın verimi, ihracat ihtiyaçlar ını  kar şı la-
dıktan başka, adam başı na kalori tüketimini art ı racak şekilde yüksel-
tilmelidir. 

Türkiye'de son on y ılda tar ımsal üretimin art ışı , böyle h ızlı  bir 
kalk ınmanın gereklerine uyacak nitelikte de ğ ildir. Aşağı daki tablo 
Cumhuriyet döneminde tar ımsal üretimin art ış  hı zlarını  göstermekte-
dir (8). 

Tarımsal Üretim Art ışı  Hızları  

Dönemler 
1928 — 1940 

Tarımsal üretim 
+ % 3.76 

1941 — 1948 —% 0.27 
1948 — 1953 +% 8.40 
1953 — 1962 +% 2.92 

Bütün dönem 1928 — 1962 -1-% 2.90 

(8) Büyüme h ızları  şu formüle uyularak hesaplanm ış t ı r: A = B (11-t)n Burada 
A dönemin ilk yı l ındaki üretim seviyesi, B son y ı ldaki üretim seviyesi n y ı l 
say ı s ı , t de olarak büyüme h ız ı d ır. Tar ı msal üretim üçer y ı llık ortalamalar 
olarak al ınmış t ır. 1958 den itibaren DPT tahminleri al ınmış tı r. 
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Tarımsal üretimde 1950 - 53 dönemindeki ola ğanüstü art ışı n 
önemli bir hesaplama hatas ı  payı  ta şı dığı  kuvvetli bir ihtimaldir (9). 
Zaten bu dönemdeki üretim art ışı nın dayandığı  ana sebep ekim alan ı -
nın geniş letilmiş  olmas ı dı r. 1954 den itibaren Türkiye'de h ızl ı  ş ehir 
leşme kar şı sında g ı da maddesi aç ığı  iyice ortaya ç ıkmış tır. Bir yan - 
dan tar ım ürünleri ihracat ı  azalmaya ba ş lamış  bir yandan da, besin 
maddeleri fiat ı  hızla artmaya ba ş lam ış t ı r. Artan nüfus kar şı s ında 1955 
yı l ından 1960 a kadar Türkiye'de üretilenden adam ba şı na düş en kalo-
ri tutar ı  art ış  göstermemi ş , hatta azalm ış tı r. 

Türkiyede Adam Ba şı na 
Kalori Tutar ı  

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 

Toplam 
Kalori 2740 2800 2800 2850 2818 2814 2827 2898 
PL. 480'den -54 -47 -255 - 1683 -77 -128 -308 -334 

Türkiye-
de üreti. 
lenden 2686 2753 2515 2682 2741 2686 2519 2564 

Türkiye sanayile şme s ı ras ında çok daha kalabal ık bir nüfusu, ta-
rımda çal ış an daha az say ı da (ya da hiç de ğ ilse ayn ı  sayı da) insan gü-
cünün yapaca ğı  üretim ile beslemek, bunun yan ı s ıra da, hem sanayi-
ye daha fazla ham madde vermek hem de ihracat ı  art ı rmak zorunda- 

Gı da 

ihracat 

Maddesi Net 
Seyri 

Ithalat 

ihracat ım ♦ m 

Net besin ihracat ı  

1952 155.0 13.2 141.8 
1953 154.2 13.5 140.7 
1954 141.7 15.4 126.3 
1955 109.5 41.5 68.0 
1956 112.5 27.2 95.3 
1957 96.0 61.0 35.0 
1958 86.7 32.6 54.1 
1959 144.2 37.4 106.8 
1960 140.2 30.2 110.0 
1961 137.9 73.8 64.1 

Kaynak: FAO, Annuaires Statistiques 

(9) Bu hata hakk ındaki deliller, Hollandal ı  Profesör E. de Vries'in Dünya Ban-
kas ına verdiğ i bir raporda etrafl ı  bir ş ekilde s ı ralanm ış t ı r. 
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dı r. Bunlar ın baş ar ı labilmesi, tar ım için çok ciddi tedbirlerin al ınma-
s ını , büyük yat ı r ımlar yap ı lmas ını  gerektirmektedir (10). 

18. sahifedeki tabloda görülüyor ki Türkiye'nin net besin maddesi ih 
racat ı , uzun erimde sürekli bir azalma e ğ ilimi göstermektedir. 1952 — 
1957 döneminde bu azalma çok düzenli bir şekilde ve son y ı llarda h ı z-
lanarak devam etmi ş tir. Net  besin ihracat ı , 1958 deki istikrar tedbir-
leri ve param ız ın değerinin düşürülmesi (devaluation) sayesinde tek-
rar bir art ış  göstermi ş , fakat sonra tekrar azalma ğa baş lamış tı r. Dik-
katirnizi çeken nokta, g ıda maddeleri ihracat ındaki azalman ın, enflâs-
yonun seyrine ve istikrar politikas ına bağ lı  olarak, g ı da maddeleri it-
halât ına k ıyasla daha fazla oynama göstermekte olu şudur. Türkiye'nin 
dış arı dan gittikçe fazla besin maddesi getirtti ğ i ve daha az besin mad-
desi ihraç etti ğ i bu tabloda aç ı kça gözükmektedir. 

Türkiye'de Madenler: 

Baz ı  az gelişmiş  ülkeler, bütün iktisadi kalk ınma meselelerini çö-
zümleyecek zenginlikte maden kaynaklar ına (özellikle petrole) sahiptir. 
ler, buna rağmen toplum kuruluşu ve ba şka sebeplerden ötürü kal-
kınma yoluna giremezler. Bu ülkeler, maden kaynaklar ını  tüketerek, 
bu gün için belli bir ya ş ama seviyesini tutturmaktad ı rlar. Fakat iler-
de bu kaynaklar ın büsbütün tükenmesi ya da dünya ticaretinde önem-
lerinin azalmas ı , onlar ı  bugünkünden çok daha büyük bir fakirlik içi-
ne atabilecektir. 

Türkiye varl ık içinde yokluktan k ıvranan bu ülkelerden de ğ ildir; 
Türkiye'nin madenlerinin büyük bir k ı smı  as ı rlardan beri sömürülmek-
tedir. Yurdumuzda Etilerden beri i ş letilen madenler vard ı r. Petrol da-
marlar ı , diğer Orta Do ğu ülkelerine k ıyasla, daha fakirdir. Bununla be-
raber Türkiye'de bulunmu ş  olan petrol kaynaklar ının iş letilebilmesi 
baz ı  engellerle kar şı laşmaktad ı r. Petrol alanlar ında arama izni alan 
ş irketlerin pek ço ğu, diğer ülkelerde de arama yapan veya petrol i ş le-
ten ülkelerdir. Dünya petrol piyasas ında fiyatlar kar şı sında üretim 
fazlas ı  bulunduğu için, (yani bugünkü fiyatlara göre üretilen petrolle-
rin hepsine sürüm bulmak güç oldu ğundan), petrol ş irketleri ilk önce 

(10) G ı da maddelerine olan talebin gelir elâstikli ğ inin zay ıf olmas ı , tar ımdaki 
azalan verimlerin yaratt ığı  güçlükleri biraz hafifletmektedir. Ayr ıca tar ı m-
dan al ınan sanayi ham maddeleri yerine, sanayi ve yapay ikamelerinin üre. 
tilebilmesi de, tar ımda azalan verimlerin yaratt ığı  güçlüğü bir dereceye ka-
dar hafifletmektedir. 
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en düşük maliyetle petrol ç ıkardıkları  yataklar ı  tüketmek  eğ iliminde-
dirler. Bu sebeple, Türkiye'de yabanc ı  iş letmelerin ara ş tı rmalar ı  çoğu 
kere gevş ek gitmekte, bulunan damarlar ın iş letilmesinde isteksizlik gös.- 
terilmektedir. Ş imdiye kadar Türkiye'de ç ı kar ılan petrolün büyük bir 
kı smı  bir devlet ş irketi olan Türkiye Petrolleri A. O. taraf ından bulun. 
muş  ve iş letilmiş tir. 

Bununla beraber Türkiye'de a ğı r sanayii destekleyecek maden ya-
taklar ı  (kömür, demir, bak ır) yetecek kadar, hatta baz ılarında ihraç 
edilecek kadar vard ı r. Madenlerin i ş letilmesinde kaynaklar ın devam ını  
sağ lıyacak tedbir söz konusu de ğ ildir. Genellikle yataklar ne kadar 
çabuk iş letilir, ç ıkarma ne kadar yüksek seviyede tutulursa (sat ış  ma-
liyetini kurtarmak şart ıyla) o kadar iyidir. Bütün mesele eldeki ma• 
denlerin i ş letilmesi s ı ras ında, yeni madenlerin ara ş tı rı lma ve iş letmeye 
aç ı lma yat ı rımlarının yap ı lmas ı dır. 

Ulaş tı rma Alanı  Olarak Tabiat: 

Baz ı  ülkelerde tabiat, çe ş itli bölgeler aras ında ula ş t ırma yap ı labil-
mesi için çok elveri ş lidir. Düzlükler, ula ş tı rma yapmaya elveri ş li ne-
hirler, denizlerle çevrilmi ş  olma, ulaş t ı rma bak ımından tabiat ın sağ la-
dığı  kolayl ıklard ır. Buna kar şı l ık baz ı  ülkelerde de, bölgeler a şı lması  
güç s ı radağ larla bölünmü ş tür. Bu durumda, çe ş itli bölgelerdeki iktisa-
di hayat ı  birbirine bağ lamak için, çok pahal ı  ulaş tırma yat ı rımları  
yapmak gereklidir. 

Türkiye'nin denizlerle çevrilmi ş  olmas ı , ulaş t ırma bak ımından 
önemli kolayl ı klar sağ l ıyan bir coğ rafi durumdur. Buna kar şı l ık Anado-
luda bir çok bölgeler s ı radağ larla birbirinden ayr ı lmış t ı r. iktisadi mer-
kezler aras ında mesafeler çok büyüktür. Bu merkezleri birbirine ba ğ -
laman ın maliyeti çok yüksek oldu ğu gibi, bu yap ı ldığı  takdirde de, böl-
geler aras ında büyük bir trafik ak ımı  doğmamaktad ı r. Köylere ya-
p ı lan yollar ın da iktisadi verimi zay ıf olmaktad ı r. Çünkü köyler, Çoğu 
yerlerde yaln ızca en az geçim ekonomisi içindedir; pazara ç ıkarı l ıp sa-
tı lacak önemli bir üretimde bulunmamakta, dolay ısile de pazardan çok 
az şey sat ın alabilmektedirler. 

Türkiye'de sanayi i ş letmeleri (devlet i ş letmeleri hariç), ham mad-
de sağ ladıklar ı  bölgelere değ il de, daha çok piyasaya ve ithalât, ihracat 
merkezlerine yak ın olarak (yani büyük şehirlere) kurulmaktad ır. Bu 
da, sanayie ham madde üretimi yapmayan köylerin piyasa ekonomisi-
ne bağ lanmas ını  güçleş tirmektedir. Geçim ekonomisinde kalm ış  köyle-
re ulaş t ırma yat ı rımı  yapman ın verimi de büyük olmamaktad ı r. 
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YABANCI ÜLKELERE TÜRK İŞ Ç İ  AKINININ 
SEBEPLER İ , SINIRLARI VE MUHTEMEL SONUÇLARI 

DR. NUR İ  KARACAN 

Bu makalenin amac ı  yabanc ı  ülkelere Türk i ş çi ak ının sebeplerini, 
sını rların ı  ve muhtemel sonuçlar ını  ara ş tı rmakt ır. Türk işçisi niçin 
yabanc ı  ülkelere ak ıyor? İ lkönce bu sorunun cevab ını  vermeye çal ış a-
l ı m. 

Fertler asgari çaba ile azami mal ve hizmet istihlak etmek isterler; 
ne kadar mal ve hizmet istihlak ederlerse o kadar mutlu olurlar. Yine, 
fertler (veya bir istihsal amili olarak emek) nekadar fazla sermaye 
ve tabii kaynaklarla istihsale kat ı l ırsa o kadar fazla mal ve hizmet 
istihlâk edebilirler. Demek ki i şçinin daha mutlu olmas ı  daha 
fazla istihlâk etmesine, daha fazla istihlâk etmesi daha fazla istih - 
sal etmesine, daha fazla istihsa letmesi (verimin artmas ı ) birlikte istih-
sale kat ı ldığı  tabii kaynak ve sermayenin fazla olmas ına bağ lı dır. Tarih 
boyunca toplumlar daha ziyade tabii kaynaklar pe ş inde koşmuş lar, da-
ha fazla istihlâk edip daha mutlu olmak için, kavim halinde, tabii kay-
naklar ı  bol ve bereketli ülkelere göçmü ş ler, ya da tabii kaynaklar ı  bol 
ülkeleri elde etmek için emperyalist sava ş lara girişmiş lerdir. Fakat gü-
nümüzde gerek toplu göçler, gerek emperyalist sava ş lar fazlas ıyla s ını r-
lanmış tı r. Günümüzde daha fazla görülen, sermayesi daha bol bölgelere 
ve iş  kollar ına ak ındı r. Bunun en tipik misalleri köyden ş ehire ak ın, ve 
az geli şmiş  ülkelerden çok geli şmiş  ülkelere ak ındı r. 

Tar ım ve sanayi bir bak ıma köyle şehirin sını rını  çizer. Tar ım köy-
lerde, sanayi ş ehirlerde toplanm ış tı r. Sanayi tar ıma nazaran daha fazla 
sermaye kullan ı r, bunun sonucu olarak sanayide eme ğ in verimi ziraate 
nazaran daha büyüktür. Bir ülke geli ş tikçe sanayi kesimi diğer kesimle-
re nazaran daha fazla büyür, ve tar ım iş çisinin daha verimli oldu ğu sa-
nayi kesimine akmas ı  tabii bir şey olur. Köyde tar ım, şehirde sanayi 
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hakim olduğuna göre, bu ak ım kendini köyden ş ehire ak ın halinde gös-
terir. Demekki günümüz Türkiyesinde köyden şehire ak ını  sermaye un-
suruyla, veya daha kesin bir terimle i ş çi başı na sermaye unsuruyla aç ı k-
lamak kabildir. Ayn ı  şey iktisaden az geli şmiş  ülkelerle çok geli şmiş  ül-
keler aras ındaki emek ak ımını  da aç ı klar. İ ktisaden az geli şmiş  ülkeler-
de tar ım, çok geli şmiş  ülkelerde sanayi hakimdir; yukardaki dü şünüş  
şeklimize de uygun olarak, geli şmiş  ülkelerde emek ba şı na sermaye ge-
lişmemiş  ülkelere nazaran daha büyüktür (zaten birinin geli şmiş , diğ e-
rinin gelişmemiş  olmas ının sebebi de budur.) Öyleyse her iki ülke de 
s ını rlar ını  açarsa, az geli şmiş  ülkelerde eme ğ in daha büyük sermayeye, 
yani gelişmiş  ülkelere doğ ru akmas ı  beklenmelidir. İş te Türkiye iktisa-
den az geli şmiş  bir ülkedir, ve Türkiyede emek geli şmiş  ülkelere doğ ru 
akmaktad ı r. Demekki Türkiyeden i ş çi akım ın ın sebebi, işçi başı na ser-
mayenin Türkiyede az, baz ı  ülkelerde çok olmas ı dı r. 

Burada şöyle bir sual sorulabilir. Kavimlerin veya fertlerin daha 
bol tabii kaynaklar aramas ı  ve bunun için bir çaba göstermesi anla şı la-
bilir bir olayd ı r, çünkü tabii kaynaklar ın nerede bol ve bereketli oldu ğu 
herkes taraf ından bilinir. Fakat acaba kaç ki ş i köyden şehire, ya da 
kendi memleketinden ba şka bir ülkeye giderken, ayr ı ldığı  ve gittiğ i iş  
kollarında emek ba şı na sermaye miktar ını  kesin olarak bilmektedir? 
Bu suale verilecek cevap şudur. Pek muhtemelen hiç bir i ş çi bu konuda 
kesin bir fikre sahip de ğ ildir, hatta bunu dü şünmesine de lüzum yok-
tur. I şçi sadece sermayenin nerede az, nerede çok oldu ğunu gösteren 
bir göstergeye bakmakla yetinebilir; bu da i ş çinin ayr ı ldığı  ve gittiğ i iş  
kolundaki nisbi ücretlerdir. E ğer herhangi bir i ş  kolunda ücretler, i ş çi-
nin çalış tığı  işkolundaki ücrete nazaran daha büyükse, i şçi, ücreti yük-
sek iş  koluna geçmekle kazançl ı  çıkar. Fakat o i ş  kolunda ücretlerin 
yüksek olma sebebi, emek ba şı na sermayenin yüksekli ğ idir. Çünkü her 
iş  kolunda her istihsal amili istihsaldeki pay ı  kadar bir gelir elde eder. 
Bir iş  kolunda işçi ba şı na sermaye fazlaysa i şçi daha verimli çal ışı r, 
daha fazla istihsalde bulunur, daha yüksek bir ücret elde eder. 

Burada bir itiraz daha yap ı labilir, ve pek çok Türk iş çisinin çal ış -
mak amac ıyla yabancı  ülkelere gitmesine sebep, yabanc ı  ülkelerde nis-
bi ücretlerin yüksekli ğ i değ il, sadece Türkiyede i ş  bulamamalar ı , yani 
iş siz olmalar ı dır denebilir. Fakat böyle bir durum bizim yukardaki a-
çıklamalarımıza bir istisna te şkil etmemekte, sadece yukardaki genel 
halin özel bir durumu olmaktad ı r. Bill işçi Türkiyede i ş sizse, bu iş çi ba-
şı na düşen sermayenin ve ücretin s ıfır olduğu kabul edilebilir. Bu işçi 
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yabanc ı  bir ülkede s ıfı r ın üstünde bir ücret (sermaye) ile çal ış abiliyor-
sa, bu yabanc ı  ülkede çal ış may ı  kabul edecektir. Demekki bir i ş sizin de 
yabanc ı  ülkeye çal ış ma amac ıyla gitmesini gerektiren sebep, yabanc ı  ül-
kede i ş çi ba şı na nisbi sermayenin (ücretin) daha yüksek olmas ı dı r. 

Sorulmas ı  gereken bir sual de şudur. Acaba i ş çiler, yabanc ı  ülke-
deki ücretler Türkiyedekine nazaran pek az yüksek olsa da, yabanc ı  
ülkede çal ış mayı  tercih edecekler midir? Buna müsbet cevap vermek 
güçtür. Çünkü fertler do ğ duklar ı , yeti ş tikleri, ilk arkada ş lıklar ım edin-
dikleri ortama bağ lı dı rlar. Pek çok halde küçük bir nakdi mükâfat, 
küçük bir ücret art ışı  bu kuvvetli ba ğı  koparmak için yetersiz kalabilir. 
Demekki iş çilerin çal ış mak amac ıyla kendi memleketlerinden diğer ül-
kelere gitmeleri için, o ülkelerde ücretlerin bu kuvvetli ba ğı  koparacak 
kadar yüksek olmas ı  gerekir. Bu yarg ı  doğ ruysa, baz ı  gözlemlerle belli 
sonuçlara da varabiliriz: iki ülke aras ında emek ak ımı  varsa, bu iki ül-
kede ücret seviyelerinin hayli farkl ı  olduğunu söyliyebiliriz. Ayn ı  şekil-
de, iki ülke s ını rlar ı  iş çi hareketlerine aç ı k olduğu halde, bu iki fülke 
aras ında hiç bir işçi ak ı mı  görülmüyorsa, bu iki ülkede ücret seviyeleri-
nin pek farkl ı  olmadığı  sonucuna varabiliriz. Fakat fertleri memleket-
lerine bağ l ıyan bu ba ğı  bilmezden gelmek varaca ğı m ız sonuçlar ın kesin-
ilkini hiç etkilemedi ğ i halde, ilerdeki muhakemelerimizde tahlil kolay-
lığı  sağ l ıyacakt ır. Onun için bundan sonra bu bağ  hiç yokmu ş  gibi ha-
reket edece ğ iz, ve iki ülkede ücret seviyeleri aras ındaki en küçük bir 
fark ın, ücret seviyesi dü şük ülkeden ücret seviyesi yüksek ülkeye do ğ -
ru bir i ş çi ak ı m ına yol açt ığı n ı  farzedece ğ iz. 

Sorulmas ı  gereken bir soru da şudur. Yabanc ı  ülkelere isçi ak ını  
Türkiyede hiç i ş çi kalmay ıncı ya kadar devam edecek midir? Yukarda 
Türk i ş çisinin yabanc ı  ülkelerde daha fazla i ş çi ba şı na sermaye (daha 
yüksek ücret )ile çal ış ma imkanı  bulduğu için bu ülkelere gittiğ ini söy-
lemiş tik. Öyleyse sorumuzu ş öyle sorabiliriz : Türkiyeden yabanc ı  ülke-
lere ne kadar i ş çi giderse gitsin, giden i ş çiler orada Türkiyedekine naza-
ran daha fazla i şçi ba şı na sermaye (ücret) ile çal ış mak imkanını  elde 
etmekte devam edecekler midir? Buna hay ı r diye cevap vermek gerekir. 
Türkiyeden giden i ş çiler artt ı kça, yabanc ı  ülkelerdeki toplam sermaye 
daha fazla i ş çi aras ında bölünecek, yani yabanc ı  ülkelerde i ş çi ba şı na 
sermaye dü şecek; ücretler i ş çinin verimliliğ ine, iş çinin verimliliğ i iş çi 

başı na sermaye miktar ına bağ l ı  olduğuna göre, i ş çi ba şı na sermayedeki 
bir düşüş  bu ülkelerde ücretlerin dü şmesine yol açacakt ı r. Buna muka-
bil Türkiyede i şçi miktar ı  azalacak, mevcut sermaye daha az i şçi ara- 
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s ında bölünecek, bunun sonucu olarak i ş çi ba şı na sermaye miktar ı  yük-
selecek, i ş çinin verimliliğ i ve ücreti artacakt ı r. Türkiyeden yabanc ı  ül-
kelere i şçi ak ını  devam ettikçe, ayn ı  sebepler yüzünden, yabanc ı  ülke-
lerde ücretler dü şmiye, Türkiyede ücretler yükselmiye devam edecek-
tir. Nihayet, bu ak ım devam ederken, yabanc ı  ülkelerde ücret o kadar 
düşer, ve Türkiyede ücret o kadar yükselir ki, belli bir süre sonra Tür-
kiyede ve yabanc ı  ülkelerde gerçek ücretler, yani i şçinin belli saat ça-
lış ma sonunda elde eti ğ i gelirle sat ın alabileceğ i mal ve hizmetler bir-
birine e ş it olur. Türkiyeden yabanc ı  ülkelere i şçi ak ımını  doğuran se-
bep yabancı  ülkelerde ücretlerin yüksekli ğ i olduğuna göre, bu ş ekilde 
iş te ve dış ta ücret e ş itliğ ine eri ş ilince yabanc ı  ülkelere i şçi akı m ı  için 
hiç bir sebep kalm ı yacak, i ş çi ak ım ı  duracakt ı r. 

Baz ı  s ını rlay ı cı  faraziyeler alt ında, ayni şeyi, pek bilinen arz ve ta-
lep kanunuyla da aç ı kl ıyabiliriz. Talep sabitken arz artarsa fiyat dü ş er; 
talep sabitken arz azal ı rsa fiyat yükselir. Yabanc ı  ülkelerde emek talebi 
sabit say ı labilir; bu ülkelere Türk i şçisi gidince bu ülkelerde emek arz ı  
artar. Emek talebi sabitken emek arz ı  artt ığı na göre, yabanc ı  ülke-
lerde ücretler dü ş er. Türkiyede emek talebi sabit say ı labilir; bir mik-
tar i ş çi yurt d ışı na ç ı ktığı na göre, işçi arz ı  azalm ış t ı r. İş çi talebi sabit-
ken i ş çi arz ı  azald ığı na göre Türkiyede ücretler yükselir. Türkiyeden 
yabanc ı  ülkelere i şçi ak ını  devam ettikçe, ücretler yabanc ı  ülkelerğe 
düşmiye, Türkiyede yükselmiye devam eder, ve belli bir süre sonra ya-
banc ı  ülkelerde ve Türkiyede gerçek ücretler birbirine e ş ti olur, Türki-
yeden yabanc ı  ülkelere işçi ak ını  durur. 

Yukarda «belli bir süre sonra» dedik. Acaba bu belli süre ne kadar-
dı r? Bunu tayin eden şey, işçi ak ın ı  baş lamadan önce yabanc ı  ülkeler-
de Türkiyeye nazaran i şçi başı na sermayenin (veya ücretin) ne kadar 
yüksek oldu ğudur. İş çi akım ı  baş lamadan önce yabanc ı  ülkelerde i ş çi 
başı na sermaye veya ücret Türkiyedekine nazaran ne kadar yüksekse, 
bu «Belli süre» o kadar uzun olur, çünkü bu halde iki ülkede i şçi başı -
na sermaye miktar ı nın veya ücretin birbirine e ş it olmas ı  için Türkiye-
den o kadar fazla i ş çinin diğer ülkelere akmas ı  gerekir. 

Demekki i şçi akı mı  hangi ülkeden hareket ediyorsa o ülkede ücret-
ler yükselmekte, yani o ülkenin i ş çileri zenginle şmekte; i şçi ak ı m ı  han-
gi ülkeye var ıyorsa o ülkede ücretler dü şmekte, yani o ülkenin i şçileri 
fakirle ş mektedir. Öyleyse şöyle bir soru sormak yerinde olur: yabanc ı  
ülkelerde i ş çi sençlikalar ı  kendi iş çilerinin ücretlerinin bu kadar dü ş me-
sini önlemiyecekler midir? Veya ba şka bir deyi ş le, i ş çi sendikalar ı , her 
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iki ülkede ücretler e ş it olunc ıya kadar, veya di ğer ülkelerden i şçi ak ımı  
kendiliğ inden kesilene kadar ücretlerin dü şmesine seyirci mi kalacak-
lardı r Buna hayı r diye cevap vermek gerekir. Gerçekten de Türkiyeden 
giden i ş çiler, diğer ülkelerde çal ış acaklar ı  iş  kolu sendikas ının izni ol-
maks ız ın, istedikleri i ş  koluna girmek yetkisine sahip de ğ ildirler. Diğer 
ülkelerin refah politikas ı  yetkilileri de, kendi ülkelerinde i şçilerin du-
rumlar ı nın bu kadar kötüle ş mesine göz yumamazlar ve yabanc ı  ülke-
lerden gelen i ş çi ak ım ını , kendinden dü şük gelirli bütün ülkelerde ger-
çek ücret seviyesi ayni olunc ıya kadar memleketlerine girmekte serbest 
b ı rakamazlar. Öyleyse Türkiyeden yabanc ı  ülkelere i ş çi ak ım ı , Türkiye-. 
de ve diğer ülkelerde i ş çi ba şı na sermaye (veya ücret) e ş it olana kadar 
devam etmiyecek, bu noktaya varmadan biraz önce kesilecektir. Bu «bi-
raz önce»nin ne kadar bir süre veya i şçiyi kapsadığı , iş çi ak ı m ının yö-
neldiğ i ülkelerin sendikalar ının ve politika yetkililerinin karar ına bağ l ı  
olacakt ı r. Kesin olarak söyliyebilece ğ imiz tek ş ey şudur. Diğer ülke 
yetkilileri (k ı sa devrede) sadece kendi i ş çilerinin eline geçen paray ı  dü-
şünüyorlarsa, hiç bir yabanc ı  iş çinin yurt içine girmesine izin vermez-
ler. Bu takdirde bu ülke, uzun sürede bile en yüksek ücretli ülke olarak 
kalabilir. İ kinci bir kutup olarak, di ğer ülke yetkilileri (k ı sa devrede) 
kendi işçilerinin eline geçen paray ı  hiç düşünmez ve s ını rlar ını  yabanc ı  
iş çi ak ım ına aç ık tutar. Bu takdirde bu ülke uzun sürede (bu alternatifi 
seçmiyen daha yüksek gelirli bir veya daha fazla ülke bulundu ğu, ve da-
ha düşük gelirli olduğu halde emek ihrac ını  önliyen ülke bulunmad ığı  
müddetçe) en dü şük ücretli ülke olur. Yabanc ı  ülke yetkililerinin genel-
likle seçtiğ i şı k, bu iki kutup aras ında bir yerdedir. 

Fakat yabanc ı  ülke yetkililerinin, daha ücretli ülkelerde ve kendi 
memleketlerinde ücret seviyeleri e ş it olmadan s ını rlar ını  yabanc ı  iş çi-
lere kapamalar ı , Türk işçilerinin mutlaka bu karardan etkilenmelerini, 
yabanc ı  ülkelerde çal ış mak istiyen baz ı  Türk iş çilerinin Türkiyede kal-
mak durumuna dü şmelerini gerektirmez. Yukarda, i ş çiyi kendi mem-
leketine bağ l ıyan bağ lar ın bulunduğunu, ve i ş çinin çal ış ma amac ıyla ya-
banı c ülkelere gitmesi için yabanc ı  ülkelerde ücretin kendi memleke-
tine nazaran, bu ba ğı  koparacak kadar yüksek olmas ı  gerektiğ ini söyle-
miş tik. İş te yabanc ı  ülke yetkililerinin s ını rlar ı  yabanc ı  iş çilere kapama 
karar ı , yabanc ı  ülkelerde ücret Türkiyedekinden yüksek, fakat Türk i ş -
çisini kendine çekmek için gerekli olandan daha dü şük bir hadde dü ş  - 
tükten sonra veriliyorsa, bu karar hiç bir Türk i ş çisini etkilemez. 

Ş imdiye kadar, yabanc ı  ülkelere Türk i ş çi akı mının sebeplerini ve 
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s ı nı rlar ı n ı  gösterdik. Ş imdi yabanc ı  ülkelere Türk i şçi akı m ının muhte-
mel sonuçlar ı nı  inceliyece ğ iz. 

Türk iş çilerinin yabanc ı  ülkelere ak ım ını  iyi mi, kötü mü karşı la-
mallyız? Buna verilecek cevap, gidenler ve geri kalanlar için farkl ı  ola 
bilir. Öyleyse ilk olarak Türk i ş çi akımı nı n gidenler için iyi mi, kötü mü 
olduğu üzerinde dural ım. Burada şu çok kesin tercih - tatmin kural ını  
verebiliriz : Bir fert e ş it fedakârl ı kla iki şı ktan birini seçebilecek du-
rumdaysa, ve bu iki şı ktan birini seçiyorsa, bu şı kk ı  seçtiğ i zaman, di-
ğ er şı kkı  seçmek zorunda kald ığı  hale nazaran daha mutludur. Bir fert 
150 kuruş la iki sandviç ve bir bardak ayran, veya bir sandviç ve iki bar-
dak ayran sat ın alabiliyorsa, fakat ilk şı kkı  tercih ediyorsa, bu şı kkı  
tercih etmekle daha fazla tatmin duyuyor, daha mutlu oluyor demektir; 
aksi halde öteki şı kkı  seçerdi. Ayn ı  ş ekilde, bir kimse yurt d ışı nda belli 
saat çal ış makla elde edece ğ i geliri, yurt içinde ayni saat çal ış makla el-
de ettiğ i gelire tercih ediyorsa, bu şı kkı  seçmekle daha mutlu olmakta-
d ı r. Bu sonuç bizim ba ş lang ıçtaki önermelerimize de uygundur. Çünkü, 
bir işçi belli saat çal ış makla yabanc ı  ülkede daha fazla gelir elde edi-
yorsa, bununla daha fazla mal ve hizmet sat ın alabilir, daha fazla mal 
ve hizmet sat ın alabilir, daha fazla mal ve hizmet istihlak eden bir fert 
de daha fazla mutlu olur. Demekki yabanc ı  ülkelere çal ış maya giden 
i ş çilerin durumunun, yurtta kalmalar ı  haline nazaran daha iyi olduğ u-
nu söyliyebiliriz. 

Acaba yabanc ı  ülkelere i şçi ak ımı nın geriye kalanlar üzerindeki, 
yurt içi tesirleri nelerdir? Bu tesiri de ikiye ayrabiliriz, ve önce bu i ş çi 
ak ımı nın yurt içinde kalan emek üzerindeki tesirlerini, sonra da yurt 
içinde sermaye birikimi üzerindeki tesirlerini inceliyebiliriz. 

Yukarda yabanc ı  ülkelere i ş çi ak ım ının Türkiyede kalan i ş çi mik-
tar ı nı  azaltaca ğı n ı , sermaye sabit kald ığı na göre, bunun, i ş çi ba şı na ser-
maye miktar ın ı , iş çinin verimini ve ücretini yükseltece ğ ini söylemiş tik. 
Bu sonuç gidenlerin çal ış an i ş çiler olduğu faraziyesine dayan ır. Yine 
bir yerde i ş siz başı na düşen sermaye miktar ının s ı fı r olduğu farzedile-
.bilir demi ş tik. Ş imdi bu iki yarg ı y ı  birleş tirebiliriz. E ğer giden i şçiler 
Türkiyede i ş siz durumda olanlarsa, bunlar ın gitmesiyle yurt içinde i ş çi 
başı na sermaye miktar ı  değ işmez, çünkü bunlar ı n gitmesiyle bir miktar 
sermaye bo ş  kalmaz. Bu halde i şçi ba şı na sermaye de ğ işmedi ğ ine göre, 
yurtta kalan i ş çilerin ücretlerinde bir de ğ işme beklenmemelidir. Fakat 
bu iş çilerin refah ı  bir başka bak ımdan düzelebilir. Yurt içinde çal ış  - 
makta olan i ş çiler, yurt d ışı na giden baz ı  iş çileri, akrabas ı  vs. olduğu 
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için, beslemek durumundaysalar, bunlar gittikten sonra i şçinin geliri 
daha az fert aras ında bölünür ve i ş çinin refah ı  artabilir. E ğ er yabanc ı  
ülkelere gidenler i ş sizler, ve k ı smen, çal ış makta olanlar ise, geriye ka-
lan iş çilerin durumu, hem i şçi başı na sermaye ve ücret artt ığı , hem de 
bakmak zorunda kald ığı  iş sizler azaldığı  için düzelir. Eğ er yurt dışı na 
giden işçilerin hepsi çal ış an işçilerse, yukarda söyledi ğ imiz gibi, işçi 
başı na sermaye ve ücret yükselir ve yurtta kalan i şçilerin durumu, sade 
bu tesir yüzünden düzelir. Kabataslak bir gözlemle, Türkiyeden yabanc ı  
ülkelere giden i ş çilerden bir k ı sm ının iş siz, bir k ı sm ının ise gitmeden 
önce bir i ş te çal ış tığı nı  söyliyebiliriz. Türkiyede i ş çilerin büyük bir yüz-
desi sendikalara mensup olmad ığı na, ve sendikalar ın verdikleri i ş sizlik 
primleri de yetersiz oldu ğuna göre, giden i şsizlerin yak ınlar ına yük ol-
duklar ını  ve gitmeleriyle geride kalanlar ın rahatlad ığı nı  söyliyebiliriz. 
Çal ış t ı kları  iş i b ı rak ıp gidenlerin yeri k ı smen iş sizlerle de doldurulsa, 
yine işçi ba şı na sermayenin artt ığı nı  ve ücretlerin ardnas ı  gerektiğ ini 
söyliyebiliriz. Türkiyede böyle bir ücret art ışı  yoksa, ya tamamen yedek 
iş sizlerden faydalan ı lmış tı r, ya da ücretlerin yükselmesini önliyen mü-
essesevi amiller vard ı r. Fakat kesin olarak söylenebilecek şey yurtta i ş -
sizliğ in azaldığı  ve bunun baz ı  çal ış anlar ı  bir yükten kurtard ığı dı r. 

Yabanc ı  ülkelere i ş çi ak ımı nın, yurtta kalan i ş çiler üzerindeki tesi-
ri incelenirken bir noktay ı  daha göz önüne almak gerekir. I şçiler ikti-
saden az geli şmiş  ülkelerden geli şmiş  ülkelere doğ ru akmaktad ı r, ve az 
geliş miş  ülkelerde k ı t olan bir diğer istihsal amili de vas ıfl ı  işçidir. 
Eğer yabanc ı  ülkelere giden işçiler, genellikle, çal ış an vas ıfl ı  işçilerse, 
mevcut sermayeden elde edilebilecek verim, bunlar ın gitmesiyle fazla - 
siyle düş ebilir. Bunlar ın yurtta kalmas ı  halinde bile, sermayenin az ge-
lişmiş  ülkelerde ne kadar hoyrat kullan ı ldığı  göz önüne al ını rsa, vas ıflı  
işçilerin yabanc ı  ülkelere gitmesiyle u ğ ran ılacak kay ıp daha iyi anla şı -
l ı r. Gerçekte de, bu kay ıp o kadar büyük olabilir, bunlar ın gitmesiyle 
verim o kadar dü şebilir ki, bu kuvvetin yurt içinde ücretleri dü şürme 
temayülü, i şçi başı na sermaye art ışı nın azalış tan doğ an fayday ı  da aşa-
bilir. Fakat, bu fazlasiyle istisnai bir durumdur. Ş imdi, üst paragrafta-
ki yarg ımızı , bu sonuca göre düzeltip, vas ıfl ı  iş çilerin gitmesi halinde 
yurtta kalan i ş çilerin durumunun ne derece düzelece ğ i, vas ıflı  iş çilerin 
yurt dışı na gitmesinden doğan kay ıpla, iş sizlerin azalmas ından doğ a-
cak kazanc ın nisbi önemine ba ğ lı dı r diyebilirz. Vas ıflı  işçilerin gitme - 
mesi halinde kay ıb ın sıfı r olduğu, ve sadece kazanc ın söz konusu ola-
cağı  tabiidir. 
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Acaba yabanc ı  ülkelere i ş çi ak ımının Türkiyede sermaye birikimi 
üzerindeki tesirleri nelerdir? Bu sorunun cevab ı  az geli şmiş  bir ülke 
için özellikle önem ta şı r, çünkü bu ülkelerin geli şmesi sermaye stoku-
nun artmas ıyla kabildir, ve e ğer yabanc ı  ülkelere i ş çi akımı  yurt içinde 
sermaye birikimini zorla ş tı rıyorsa, zaten güç ş artlar alt ında gerçekle ş ti-
rilmiye çalışı lan iktisadi geli şmeyi imkans ız hale sokabilir. Yabanc ı  ül-
kelere i ş çi ak ımının sermaye birikimi üzerindeki tesirini incelemek için, 
sermaye stokundaki art ış lar ı  (yatırı mı ) tayin eden amilleri bilmek, ve 
yabanc ı  ülkelere i şçi ak ımının bu amilleri ne şekilde etkilediğ ini ince-
lemek gerekir. Yat ı rım yapmak için tasarrufa ihtiyaç vard ı r; fakat ge-
nellikle tasarruf ve yat ı r ımlar ı  yapan kimseler ayr ı  kimselerdir ve tasar-
ruflar ın yatı rıma dönüşmesi için, yat ırımcı lar ın yat ı rımdan, kendilerini 
yat ı r ıma sevkedecek kadar bir kâr elde edeceklerini ummalar ı  gerekir. 
Tasarruflarda ve yat ı rım kararlar ındaki bir art ış  sermaye birikiminin 
hızlanmas ı  demektir. Öyleyse yabanc ı  ülkelere i ş çi akım ının sermaye 
birikimi üzerindeki tesirini incelemek için, bu ak ımın tasarruf hacmi ve 
yatır ım karar ı  üzerindeki etkilerini incelememiz gerekr. 

Önce tasarruf üzerindeki etkiyi inceliyelim, ve ilk olarak, giden i ş çile-
rin iş sizler olduğunu farzedelim. Bir ferdin tasarrufu, gelirinin istihlake 
harcanm ıyan k ı smı dı r; toplumun tasarrufu, bütün fertlerin tasarrufla-
rının toplamı dır. I şsizlerin yurt d ışı na gitmesiyle istihsal ve hizmetler 
(toplam gelir) azalmaz, çünkü bunlar istihsale kat ı lmamaktayd ı lar; fa-
kat toplam istihlak azal ı r, çünkü bu iş sizler yurt içinde istihsalde bu-
lunmasalar da, ya şamak için mal ve hizmet tüketmekteydiler. Toplam 
gelirle toplam istihlak aras ındaki fark toplam tasarruf olduğuna, ve i ş -
sizlerin gitmesiyle toplam istihlak azald ığı na göre, bunlar ın gitmesiyle 
toplam tasarruf artmış  demektir. Demekki i ş sizlerin gitmesiyle toplam 
tasarruf artar. Yurt içinde toplam tasarrufu artt ı ran bir tesir de, bu i ş -
çilerin yurt dışı nda kazand ıklar ı  gelirden ay ı rdıklar ı  tasarruflar ı  Tür-
kiyeye göndermelerinden (veya bu imkan ın tanınmadığı  hallerde kaç ı r-
malar ından )veya sermaye mal ı  halinde yurda sokmalar ından doğar. İş -
sizlerin yurt dışı nda çal ış masından doğ an tasarrufu artt ı r ı cı  bu iki te-
sir, gizli işsizlerin çal ış mak amacıyla yabanc ı  ülkelere gitmeleri halinde 
de geçerlidir. Gizli iş sizler, az geli şmiş  ülkelerde, istihsale hiç bir şey 
katmad ığı  halde, verim hesaplar ının yokluğu yüzünden, istihsale bir ş ey 
katmad ıklar ı  tespit edilemediğ i için, çalış t ı rı lan ve belli bir ücret (veya 
maaş ) alan kimselerdir. Bunlar ın da yabanc ı  ülkelerde çal ış maya baş la-
masıyla toplam gelir azalmaz, toplam istihlak azal ı r, toplam tasarruf 

— 28 — 

pe
cy

a



artar; bu i şçilerin yurda gönderdikleri tasarrufla toplam tasarruf daha 
da artar. 

Eğ er gidenler gitmeden önce çal ış an işçilerse, bunlar ya gelirleri 
kadar istihlAk etmekteydiler; ya da gelirinden az isdhlâk etmekteydi-
ler, yani tasarruf etmekteydiler. E ğer giden i şçiler hiç tasarruf etmiyor-
sa, bunlar ın sadece yurt d ışı na gitmeleri hiç bir tasarruf kay ıb ı  veya 
kazanc ı  doğurmaz, fakat bunlar yurt d ışı nda kazand ıklar ı  gelirlerinin 
bir k ı sm ını  yurda yollarlarsa toplam tasarruf yine artar. E ğer yurt d ı -
şı nda çal ış maya gidenler, bir i ş te çal ışı p gelirlerinin bir k ı sm ını  tasar-
ruf edenlerse, bunlar ın yurt dışı na ç ıkmalar ı , toplam tasarrufla bir aza-
lış a yol açar; bunlar ın toplam tasarrufu artt ı rmalar ı  için, yurt dışı nda 
ettikleri tasarrufun, yurtta kalsalard ı  edecekleri tasarruftan daha büyük 
bir k ı sm ını  yurda göndermeleri gerekir. Görüldü ğü gibi, iş sizlerin git-
mesi toplam tasarrufu mutlak şekilde artt ı rdığı  halde, çal ış an yüksek 
gelirli iş çilere do ğ ru gidildikçe, toplam t asarrufun artmas ı  baz ı  ş artla-
rın gerçekleşmesine bağ l ı d ır. Öyleyse, tasarrufu artt ırma bak ımından, 
iş sizlerin gitmesi, çal ış an iş çilere nazaran daha uygundur diyebiliriz. 

Yine yukardaki aç ıklamalar ım ız, işçilerimizin hangi ülkelere git-
mesinin, ve gittikleri ülkelerde hangi i ş lerde çal ış malarının Türkiyede 
tasarrufu en fazla artt ı racağı nı  aç ıklamakta yard ımcı  olabilir. Gelir art-
t ı kça, gelirin tasarruf edilen k ı smı  da artar; yine i şçilerimiz ne kadar 
fazla tasarruf ederse yurda gönderdikleri tasarruf da o kadar fazla olur. p.. 
Öyleyse i ş çilerimiz ne kadar fazla gelir elde edebilecekleri bir ülkeye 
giderlerse o kadar fazla tasarruf edebilirler, tasarruflar ının o kadar bü-
yük k ı smını  yurda gönderebilirler. En yüksek gelirler (ücretler) i şçi 
başı na sermayenin en yüksek oldu ğu ülkelerde bulunduğuna göre, i ş çi-
lerimizin bu ülkelere gitmeleri, bu ülkelerde de en yüksek gelirli i ş lere 
girmeleri Türkiyede tasarrufu en fazla artt ı rı r. 

Ş imdi yabanc ı  ülkelere i ş çi ak ımının yat ı rım kararlar ı  üzerindeki 
tesirini ara ş t ı rabiliriz. Belli yat ı r ım harcamas ında bulunmakla elde edi-
lecek gelir (yat ı rım geliri) art ıyorsa, yat ı rımlar artar; yine, belli yat ırım 
geliri elde etmek için yap ı lacak harcamalar (yat ı rım maliyeti) dü şüyor-
sa, yat ı rımlar artar, çünkü bu, harcama birimi ba şı na elde edilecek geli-
rin artmas ı  demektir. Öyleyse, i ş çi ak ımının yat ı rım kararı  üzerindeki 
tesirini anlamak için, i ş çi akımının yatı rım gelirini ve yat ı rım maliyetini 
ne yönde etkilediğ ini araş tı rmamız gerekir. 

Işçi ak ımı  yat ır ım gelirini ne yönde etkiler? Nas ı l emeğ in verimi, 
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birlikte istihsale kat ı ldığı  tabii kaynaklar ve sermaye artt ıkça artarsa, 
aynı  ş ekilde, sermayenin verimi de, birlikte istihsale kat ı ldığı  emek ve 
tabii kaynaklar artt ıkça artar. Bunun tersi de do ğ rudur: sermayenin 
verimi, birlikte istihsale kat ı ldığı  tabii kaynak ve emek azald ıkça azal ır. 
Yabanc ı  ülkelere giden i şçiler sermaye ile birlikte istihsale kat ılan (ça-
lış an) iş çilerse, sermayenin birlikte istihsale kat ı ldığı  emek miktar ı  aza-
l ır. sermayenin verimi ve yat ı r ımdan umulan gelir dü ş er. Fakat yaban-
cı  ülkelere giden i şçiler gitmeden önce i ş siz durumda iseler, bu tesir s ı -
fı r olur; sermayenin birlikte istihsale kat ı ldığı  emek miktar ı , yat ı rım 
geliri ve yat ı r ım kararlar ı  değ işmez. 

Yabanc ı  ülkelere i şçi ak ım ının yatı rım geliri üzerindeki ikinci bir 
tesiri de şudur. Baz ı  nevi yat ı rımların artmas ı  için toplam istihlâkin art-
mas ı  gerekir. Çünkü istihlakin artmas ı  mallara olan talebi artt ırır, arz 
sabitken talebin artmas ı  fiyatları  yükseltir, fiyatlar ın yükselmesi karla-
n artt ı rı r, daha fazla kar elde etmek istiyen müte şebbisler daha fazla 
istihsalde bulunmak isterler, daha fazla istihsal ise yeni makineleri, fab-
rikalar ı , kı saca yeni yat ı r ımları  gerektirir. Toplam istihrakin azalmas ı , 
aynı  sebepler yüzünden, yat ı rımlar ı  azalt ır. Yukarda yabanc ı  ülkelere 
iş çi akım ı nın toplam istihlaki azaltt ığı nı  söylemiş tik; öyleyse i şçi akımı  
bu nevi yat ı rımlar ı  azalt ı r. İş çi akımı nın doğurduğu toplam istihlak k ı -
sı lması  ne kadar büyükse, ve istihlakten uyar ı lmış  bu nevi yatırımlar 
toplam yat ı r ımların ne kadar büyük bir nispetini te şkil ediyorsa, i şçi 
ak ımı  yüzünden yat ı rımlardaki k ı s ı lmanın o kadar büyük olaca ğı m söy-
liyebiliriz. 

İş çi ak ımının yat ı r ım maliyeti üzerindeki tesirleri nelerdir? Yat ı rım 
yapmak için tasarrufa ihtiyaç oldu ğunu, tasarruf ve yat ırım yapanlar ın 
ayrı  kiş iler olduğunu söylemiş tik. Tasarruf edenlerin tasarruflarn ı  yatı -
r ımcı lara vermeleri için, yat ıı mcı lar ın tasarruf sahiplerine bir bedel 
vermeleri-gerekir ki biz buna faiz diyoruz. Demekki faiz, yat ı rımın mali-
yet unsurlar ından biridir. Faiz haddini tayin eden şeyin tasarruf arz ve 
talebi olduğu söylenebilir. Yukarda, i ş çi ak ımının tasarrufu artt ırdığı nı  
söylemi ş tik; bu, tasarruf arz ının artmas ı  demektir. Tasarruf talebi sa-
bitken tasarruf arz ı nın artmas ı  faiz haddini dü şürür; bu, yat ı r ım mali-
yetlerinde bir dü şme demektir. Yat ı rım maliyetlerinde bir dü şme ise 
yatı r ım kararlar ını  müsbet yönde etkiler. 

Yat ı rım maliyetinin unsurlar ından biri de emektir. Yukarda, i ş siz-
lerin gitmesi halinde ücretlerin de ğ işmediğ ini, fakat çal ış anlar ın da git-
mesi halinde, ücretlerde bir yükselme beklenmesi gerekti ğ ini söylemiş - 
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tik. Demekki çal ış anlar da giderse, ücretler yükselir, yat ırım maliyetleri 
kabar ı r, bu da yat ı r ımlar ın kı s ı lmas ına yol açar. 

Görüldüğü gibi işçi ak ını  genellikle tasarruflar ı  artt ı rmakta, fakat 
bu akımın özel kesimin yat ı rım kararlar ını  ne yönde etkillyeceW ters 
yönlerde iş liyen çe ş itli kuvvetlerin nisbi önemine ba ğ lı  bulunmaktadı r. 
Giden iş çiler yaln ız iş sizlerse, yat ı r ımların ne yönde etkilenece ğ i, top-
lam istihlâkteki dü şüşün yat ı r ımları  azaltma, ve faiz haddindeki dü şü-
şün yat ı rımlar ı  artt ı rma yönündeki temayüllerinden hangisinin kuvvet-
li olduğuna bağ l ı dı r. Eğer toplam istihlâkteki de ğ işmelerin uyard ığı  ya-
t ı r ımlar s ı fırsa (ki böyle olmas ı  için hiç bir sebep gösterilemez), yat ı -
rımlar ın artaca ğı  söylenebilir. 

Nihayet bu konuda devlete dü şen görevler üzerinde de k ı saca dura-
biliriz. Yabanc ı  ülkelere işçi ak ım ının tesirlerini incelerken, istihlâkin 
uyardığı  özel yat ı rımlar hali hariç, toplam talebin sabit oldu ğunu far-
ettik. İş te devletin ilk görevi, i şçilerin yurt d ışı na ç ıkmas ı  yüzünden 
doğacak toplam istihlâk talebi azalmas ını  giderecek bir maliye politika-
s ı  gütmektir. Yine, Türkiye sermaye birikimine, bunun için de tasarru-
fa ihtiyac ı  olan bir ülkedir; devlet, giden i ş sizlerin istihlâk etti ğ i gelir 
pay ının tasarrufa dönü şmesini sağ l ıyacak, yurtta kalanlar ın istihlâkini 
arttı rmasını  önliyecek tedbirler almal ı dı r. Eğ er tasarruf art ışı  sonucun-
da faiz haddinin dü şmesi özel yat ı rımları  istihlakteki azalış  kadar artt ı r-
mıyorsa, devlet, bu ş ekilde elde edilen tasarrufu yat ı rım haline dönüş -
türmelidir. Bu, hem (kı sa devrede) eski emek kullan ımını , hem de 
(uzun devrede) sermaye birikimini (iktisadi büyümeyi) sa ğ lar. Demek-
ki yabanc ı  ülkelere i ş çi ak ını  Türkiyenin iktisadi geli şmesini hızland ı ra-
bilecek baz ı  imkânlar da sağ lıyabilir. 

0 	 

Etibank Pangalt ı  Şubesindeki 30 milyonluk Kredi Yolsuzlu ğu tahki_ 
katına ait Müfetti ş  raporlar ı  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ığı na gel-
miş  ve Bankan ın Genel Müdürü ile Krediler Müdürü ve Krediler Mü-
dür Muavini Bakanl ık emrine alınmış lard ı r. 
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RUH ve MADDE 

Temmuz say ı s ını  mutlaka okuyunuz. 
Parapsikolojide Psikodisleptiklerin 
(Ruh-Beden münasebetini gev ş etici ilaçlar) 

*ullan ı lışı  hakk ında muhtelif kaynaklardan makaleler ilginizi çeke-
cektir. 

Fiat ı  TL. 1.50 Yı llık Abone : TL. 18.— 
P. K. 1157 — İ stanbul 

İ stanbul Üniversitesi Iktisat Fakültesi Mezunlar ı  Cemiyetinden : 
Askerliğ ini yapmış  erkek mezunlar ı mızdan : 
Bankada çal ış mak üzere 1 ki ş i (Maa ş  945.- Brüt) 
Bir mağ azanın muhasebe i ş lerini idare etmek üzere 1 ki ş i (maa ş  

asgari 900, Brüüt) 

Büyük bir fabrikan ın muhasebesinde çal ış mak üzere 1 ki ş i (maaş  
ehliyete göre tayin edilecektir.) 

Aynı  fabrikan ın kontrol iş lerinde çal ış mak üzere 1 ki ş i (maa ş  eh-
liyete göre tayin edilecektir.) aranmaktad ı r. 

Müracaatlar cemiyet merkezine mektupla (Tünel Galipdede cad. 
No. 48/1) veya idare heyeti üyelerine bizzat yaplabilir. 

4-*******14-)1-)~ ,!'-•'-'-*-*************************************st-4 
* * 	 * * 	 * 

GÜVEN  *  .   
. 	 * Sigorta T. A. Ş irketi  
* 

SÜMERBANK, TÜRKIYE EMLAK KREDI BANKASI VE  
I * İ LLER BANKASI KURUMU  *  

* * 
* MEMLEKETIN HER TARAFINDA ACENTA VE  *  
* MÜMESS İ LLİ KLER İ  VARDIR * 	 ** * 
* 	 * 
* 	 Telgraf : TÜRK GÜVEN - İ STANBUL 	 4 * 	 Telefon : 49 49 10 — 49 49 00 	 4 
* 	 4.  
* 
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ÇANAKKALE 
Seramik Fabrikalar ı  A. Ş . 

Türkiyede ilk defa beynelmilel 

norm ve evsafa uygun olarak 

im-al etmekte olduğu 

KAROFAYANS 
(BEYAZ VE RENKL İ ) 

v e 

İ ZALATÖR 
(ALÇAK VE YÜKSEK GER İ Lİ M) 

Mamullerini piyasaya 

arzetmektedir. 

Müracaat : Galat, Tersane Cad. Kipman Han Kat 5, Tel: 44 76 83 
Fabrika : Tel. Çan 29 
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