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şsizlik, çabd ş ekonominin en il inç kon la.rı.ndarı biri o-

lup, bunun istihd ı. da önemli sorunlar ortay çı akt dır. 

n~ş izlikten tam ietihd a" ineele esinde, işsizlik ol -

yının y·lnız t aviti ile kalı zum n z an kritikl ri de 

yapı ç l~şl. ıştır. Konu geniş old ıından, bazı nokt·larda 

ınırları· k i'i izli in a.nlwru Uz rindeki tartış 1 rd n ve t r

minolo~inin dolambaçlı yollarından k··çınılınıştır. 

tüdUn planı, ol ların geli esine uygun ve birço 

ların oisteml rine lel ol rak pılmış, aynı z n 

r türUmüz de göz önUnde bu.lundurul.muştur. 

yazar

lite-

İşsizlik probl inin U durumu; t orik ve objektif bil-

ölçüleri içersinde crdiyetçi-kollektivist kutu lar ra~ınd 

incelenerek t istihdam sorunların er:ı. s edilmiştir. 

mleket~mizde iç izlig1n giderilmesi ile t is ihd ma 

pl·nlı d vr~de n sı.l v rıı~ca6ı. i~ i yo~cen r çtırılmı.ştır. 

Son böl · de, içsizlik ·robl indeki ç z ti.l ler il bugün

k .. durumu ino lenmiş ve kritikleri y ıl ıştı.r. 
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I İ ş s İ Z L 1 X . .. 

A - İŞSİZLİ~İN TANIMI 

İşsizliğin kavramı, kelime anlamından kolayca anlaşılaca

ğı sanılırsade deneyler durumun böyle olmadığını göstermektedir. 

İlmi bir araştırmaya girildiğinde, işsizliğin anlamı ve kat'i hu

dutları, belirmemekte, aydınlık olmıyan noktaları ortaya çıkmak

tadır. Konunun kavranması bakımından literatür içersindeki ta

nımlamaların sıra ile incelenmesi önemli olmaktadır. 

S.Smit "BüyUk Rusya Ansiklopedisinde" işsizliği şöyle 

tanımlamıştır. "Kapitalist toplumlarda işçiler istihsal faaliyet

leri yanında daima çalışma güçlerini satmayı arzularlar, fakat her 

zaman alıcı bulamazlar, bunlara işsiz ve bu özel duruma da İŞSİZ

LİK denilir". 

Karl Pribram tanımını, çalışabileceklerin iş arıyarak 

bulamaması şeklinde yapmaktadır. 

Rotwntree ise; sanayileşmiş memleketlerde uygun meslek

lere, uygun ücretle iş talebleri sınırlandırılarak, sonucunda 

işsizlik yaratılır demektedir. 

Alman Halk Külliyatında - Bertelsmann Volkalexion - iş

sizliğin tanımı; "Çalışabileceklerin arzularına rağmen, iş yeri 

bulamamaları" şeklinde yapılmakta dır. <'1 )' 

Curt Chai aşağıdaki tanımı yapar; "Bir memlekette çalış

ma isteğinde ve durumunda olup, mesleğinde uygun ücretle faaliyet

te bulunmayana İŞSİZ denir" (2). 

{ı) Bertelsmann Volkslexion 1957 S.95 
(2) Curt Chai, "Arbeits1osigkeit und Arbeitslosigkeits bekampfung 

im Handwörterbuch der Arbeitsloaigsigschaft Halle 
a/s 1930 S.303 
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Yukarıda gördüğümüz gibi işsiziilin tanımı hiç bir şekil

e tek anlamda kullanılmamıştır. Bütün bu tanımlar daha ziyade 

subjektifliğe dayanmakta ve ihtiyariliği muhafaza etmektedir. Mak-

sada uygun tanımlardan mugünkü anlama yakın olanları aşağıda gös

- terilmiştir. 

Geniş anlamda işsizlik, çalışma arzusunda olan şahısları 

kapsadığı halde böyle bir tanım daima eksiktir. Çünkü sıhhi se

beblerden dolayı iş göremiyenler, bu tanımın dışında tutulmalıdır. 

Böylece iktisadi olmıyan işsizlik mevzubahis ekonomik işsizlikten 

ayrılmış olur. 

İşsizlik geniş anlamda işverenheri de içine almaktadır. 

İşverenler çalışma yerlerini ve faaliyetlerini terk etmedikleri 

halde belirli zamanlarda iktisadi hayattaki dalgalanmalardan.do

layı işsiz kalırlar. Bu hale inşaat ve ziraat branşlarında çok 

rastlanır. 

Amerika'da bu tarz kısmi istihsalin kapanışına "Unemp

loyment on the job" , Almanya'da "TeilarbeitslosigkeitK , denil

mektedir. Biz ise •kısmi işsizlik" deyimini kullanmaktayız. 

Millis ve Montgomery'nin eserlerinde bir de "Unemploy

ment within employment" deyimini görüyoruz. Bundan işletmelerin 

çalışma saatleri esnasında kaybolan zamanları anlaşılır. MeselA; 

Akort işçilerin malzeme bekleme zorunda kaldıkları müddetler, o 

kısmın işsizliği olarak mütalAa olunmaktadır. 

Biz işsizlikte bu noktalara kadar varamıyacağız. Bun

lan daha ziyade işletme rasyonalizasyonu ve organizasyonu mese

lesi olarak ortaya çıkmakta ve işletme dahilinde çözümlenmesi 

icap etmektedir. 
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.. Amerikalı ve Alman iktisatcılarl. yukarıda zikredilen iş-

sizlibd ngnemployment" yahut "Arbeitslosigkeit" diyerek ifade ile 

llelmıyorlar, "İŞSİZ"ida "Arbe i tsl os" nj' obless" tanı tıyorlar. "U

nemployment .. in.g:ilizce, ''Beschaftigurgslos" almanca'da, bizdeki 

"Faaliyetsiz"e uymakta ve manaca "Unoccupied'e yakın bulunmakta-

.. , dır. Burada "İş siz" , ayrı olarak mütalAa edilmelidir. Nitekim 

yukarıdaki misalimizde malzeme bekleyen işçi, bu zamanda tam faa-

liyetsizdir. Fakat "Unempl oyed-Unoccupie d'' , nJ obless" değil dir • 

Normal çalışma müddeti içersinde işçinin bir müddet çalışmaması 

hali onu işsizliğin! ifade etmez. Fakat misalimizdeki, "Faali

yetsiz" "Baschaftigurglos" unoccupied" halidir. İşçi faaliyet 

halindeki ölü müddeti içersinde dahi, iş yerini "Arbeitsplatz" 

işgal etmiş durumdadır. "İşsiz" ' 11 Arbei tslos" , '1Unemployed" / 
.· 

ise iş yeri yoktur. 

j Türk li teratür'Un de de "İş siz n "İşi olmıyan, avare, boş 

gezen (3) manasına gelmektedir. Türk Hukuk lOgatında "İşçilerin 

elverişli oldukları işlerde çalışma imk~nını bulamamaları haline 

ve geçimini sağlıyacak işi olmıyan işçilerin iş bulamamasına" da 

işsizlik (4) denilmektedir. 

İktisat li ternt'~rümüzdc ' işsizlik konusuna temas eden yae 

zerların, ifadelerinin değişik yönlerde olduğunu müşahade ediyo-

ruz. 

''İş gücünü arz eo.enlerin sayısı ile istihdam olunanların 

arasındaki fark • • • • N N' •••• işsizlik" (5) şeklinde formüle 
1\ 

edilerek .atematik bir açıklama yapmaktadır. 

(3) Sami, Şemsettin , Kamus-u TUrki s. 292 
(4) Türkçe SözlUk, Türk dil kurumu yayınları 3. baskı 1959 
(5) Oğuz, Orhan, Genel İktisat Teorisi 1963 S.233 

'· 

1 
1 
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• "Cari tlcret seviyesinde çalışmaya razı olduğu halde iş 

• 
bularnıyan insana gayri iradi işsiz denilir (6) şeklinde tanımla-

~ yapan tahlillerde talep ve sermaye kifayetsizliğinin önemi be-

lirtilmektedir. 

Müstahsil kaynakların israfı (7) diyerek toplum bakımın- , 

dan, çalışma kabil iyetinde, isteginde ve çalışmaya hazır bir durum

- da olupta bir işe sahip olarnama hali~de ferd• yönünden (8) tanım

latılmaktadır. 

Çalışma irade ve iktidarında omupta cari ve gğçer ücret 

üzerinden ve ayrıca kanun, yahut örf ve adetle t~yin edilmiş saat

ler zarfında bir iş aradığı halde bularnıyan kimseye işsiz denir 

(9) denilmektedir. 

Yatırım ve istihlAk kifayetsizliğinin husule ge tirdiği 

Talep Açığı, işsizliği yaratan sebebierin en önemlisidir (10) şek

~inde tanımıatanlarda vardır. 

Bizim tanımımız ise; iktisadi istihsal hayatında çalışa

bilecek iş arayanların arz edilen yerlerde, mesleklerine uygun ve 

beğenecekleri ücretlerde iş bulamamaları hali işsizliktir. 

ı. Tanımın incelenmesi 

~İktisadi istihsal hayatında çalışabilecek" deyimi 

ile anıatılmak istenen hususları iki sınıfta toplamak mümkündür. 

Evvel~ çalışabilecek olanların ayrılması icab eder. Çünkü bun

lar toplumda önemli yer tutan bir zümredir. Bu işsizlik çeşidi

ne subjektif işsizlik demekteyiz (ll). 

(6) Aren, Sadun Istihdam Para ve Iktisadi Politika 1963 S.6 
(7) Talas, Cahit İşsizlikle Mücadele (terc) Ank.l953 S.57 
(8) Talas, Cahit İçtimai İktisat Ank. 1960 S.492 
(9) tlıgener, Sabri MillııGelir,İstihdam ve İktisadi Büyüme İst.962 

s.1o8 
'12lf{şin- Feridun İktisat İst.l962 s.345 
~ ' ~ Kumpmann, Die Arbeitslosıgkeit und ihre Bekam fung Tübin-

gen, 1920 
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.. Subjektif işsizliğin ilk şekli, işçinin kabiliyetsizliğin-

den dolayı, bedeni, akli veya ahlaki sebeblerden ileri gelenidir. 

Bu gurupta doğuştan veya hastalıktan sonra bedenen zayıf 

olanlar yahut yaşlılık sebebile aletleri kullanamayanlar, geri ze- ,, 

kalılar ve sakatlar bulunmaktadır. Bundan başka fena ahlaklılar 

tenbeller, alkolikler, tutuklular ve başıboşlar da sayılabilir. 

- Bütün bu ·haller faaliyetlerin devamını imkansız kılar. 

Subjektif işsizligin ikinci şekli, işçinin bazı işlerde 

çalışmayı arzu etmemesinden meydana gelir. 

insanlar değişik liyakattedirler. Bu liyakatlerine uygun 

işlere girememek, isteksizlik duygusu ile büyük zararlar meydana 

getirir. Hafif iş kabiliyatleri olanlarda çalışma çekingenliği 

mevcuttur. Bu gurubu, miras yediler, avareler, yersiz yurtsuz-

lar, dilenciler, dolandırıcılar, muhabbet te11a11arı teşkil etmek

tedir. bunların hayatları kısmen memleket caddeleri üzerinde, 

kısmen Darülacezelerde, işçi evlerinde ve hapishanelerde geçer ki "· 

miktarını tam olarak tesbit etmek mümkün olmaz. 

Bu şeklin ikinci katagorisi tamamile değişik olup, çalış-

ma şartları işçileri bazı memnun etmez. 

sizlik, daha ziyade iradi sayılmaktadır. 

olarak ayırabiliriz. 

Neticede meydana gelen iş

Bunuda ferdi ve kollektif 

MUnferit iş bırakmaya; iş müddetleri, iş yerinin tanzim 

tarzı, işletme sevk ve idaresi sebeb olmaktadır. İşçi ve işveren 

münasebetleri bu mevzularda daima dalgalıdır. Bunlar subjektif 

işsizliğe tesir ederler. 

Kollektif şekil ise, toplu iş bırA kmadır. Grev ve lokavt 

subjektif işsizlik içersinde mütalaa edilir. Bunların haklı veya

hut haksız olmaları neticeyi değiştirmez. Esasen bu nev'i işsiz

lik daha ~iyade sosyal politika tesirleriyle yaratılmıştır (12). 

(12) Tuna, Orhan Grev Hakkı İst. 1962 
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Tanımın ikinci önemli kısmındaki "Mesleklerine uygun ve 

L beğenecekleri ücretlerde" deyimi tamamile açıktır. kesleklerinde
• ki iş yerlerine talip olmıyan ve memleket ört adetleri ile tegekkül 

etmiş ücret hadlerinden f ' Zlasını arzu edenleri de işsiz sayamıya-

cagız. 

Bu tanımdaki hususlara iradi uygunluk gösterenierin durum

ları, işsizlik sayılamıyacağı, ancak gayri iradi bir uygunmik gös

terenlerinki işsizlik olarak mütalaa edilecegi kabul edilir. 

2. İ9sizlik ve istihdam 

Burada konumuzun esas kısmına girmi ş bulunuyoruz. Yu

karıda açıklandıgı tizere, iradi ve şahsi sebeblerden ileri gelen 

"Subjektif işsizlik" ten daha ziyade, gayri iradi olarak meydana 

çıkan şekli bizi alakadar etmektedir. 

Tanımımızda "Çalışabilecek"lerin denilmekle, subjektif 

işsizlik bir tarafa bırakılmış ve " •••• iş arayanların" ifadesiyle 

de arzulama belirtilmek istenilmi~tir. Arzunun psikolojik çözüm

lemesinde iradi oldUôU (13) görülmektedir. 

Böylece i şsizlik kelimesinin vermiş oldu0 u c;eniş anlamın 

sınırları çizilerek sahası belirtilmiş bulunmaktadır. ~imdide iş

güçünün talep cephesine geçerek istihdam konı..suna temas edelim. 

İstihdam sevi.Yesini, ttmevcut işgücü kadrolarının basit iş 

saati yekfuıudur'' diyerek takif edebil , riz (14). Eğer bu arz edi

len kadrolar (Talep), cari ticret seviyesinde çalışmak isteyenlerin 

(13) Taner Ali Haydar, PsikoloJi İst. S.203 
(14) "Yukarıdaki tarifte arz edilen i.:;ıgücti kadroları vasıflı ve va

sıisız işçileri içersine alacabından müşterek vahide icra e-
dilmi~tir." bu hususta, -
Ülgemer Sabri, «.g.e 1962, S.87 
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hepsini kar;ılıyoraa, sözkonusı to~lumda o anda tam istih-.. 
dam vard:ı.r denilir. urada istihdam hacminde aktif rolü oynıyan 

.. te ebbis, yfni talep cephesidir. alep cephesinin devralmıya. 

hazır mecn~ çalı ma saatleri, emegini arz edenlerinlinden az oıma

sı halinde, bir kısım emek çalışma kadroları bulamıyacaktır. Ça

lıç~a arzu ve iradesine karıılık istihdam koiroları•4n noksanlı ı

na "Noksnn is tindum *' deniliı"". 

Noksan istihdam, t·lep edilen mecmu çalı as etlerinin, 

arz edilen mecmu çalıı;:ma saatlerinden az olması halidir. İşeiz

lik is , iktisadi istil~s 1 hayatında çalışabilecek iş arayanların 
ı/.t( 

arz edilen k drolard ıtulamamalarıdır. 

Bu iki tan~ bir mad· l onun tarafları gibi olup birbirini 

tamamla.ıı aktadırlar. ıı.ncak noksan istihdam en mühim rolü talep 

cephesini te.~kil eden müte ebbis oynamaktadır. Mtiteçebbisin kara

rına ekonomik h at tesir etmektedir. lkinci olarak müteşebbi 

talebinin nühim bir kısmını vasıflı işçi karşılamaktadır. Evvelc 

magazaların seyyar s tış yapan oto obillerinde, bir satı memuru 

ve bir de şoför bulunuyordu. ekUn. iş gücü kadrosu 8 x 2 = 16 

saat ediyord1~ . t imdi ioo kali ~iye bir satıç memuru otomobili bir 

şofôr gibi sevketmektedir. Böylece 16 saatlik iş ücü kadrosunda 

bir i€!gU.C istihdam ed.:.lmekte, yani bu i.,; gUcU 8 suat çalı masıy

la iş erlerini ka_atmcl{tadır. 

Noksan istihdam da öncelikle kalifiye işçiler çalı::}tırıl

makt lup, i~sizli~in kali. iye olmıyan iççiler arasında daha yük

sek bulund u görülmektedir. 

Demekki noksan istihdamın en mühim ili müteşebbis ka-

rar~, i aizli in ilk sebebi de i çinin kali iye olmamasından ileri 

geldi i b sit olarak söylenebil~r. 

Aren Sadun : "İstihdam hacmine varmak için umumi etle vası sız 
işçinin sarfedece~i b~sit çalıçma saati dikkate 
alınır. ~Jçinin çalı ,mn s~ati münaaipbir katsayı 
ile çarpılarak yeküna dahil edilir. ~.g.e. S.4 
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Her faaliyetsizlik L;~-- zl:.c-.i.r- hhkiki ~-n"l arr.:ını bel.i.rt

t .. ez. Onun hacmi to ı:hunda. bazen açık olar ek kendini ortEya koyarken 

bazende varlı[,:ı.nm farlana dahi varılmadıği zı:-manl~r olm .. :r. 

İşsizligin varlığı, i ş piyasalarının iyi orgenize edil

diği memleketlerde yapılan istatistiklerle açık olsx-ak orte.7ra ko-

- nulur. Bunlar hakiki i şsiz miktarını, yani reali teyi ta.ro.r:ı.rrıile gös

termektedir. Mesels , .illnerika, Al:nanJa ve İngiltere 1 de tutulan 

is t at is tikler i .~sizlik duru:n ı.L'"lu derhal belirtir. 

Diğer bazı memleketlerde tutulan istatistikler ise hakiki 

i .ısiz adedini göstermezler. Rakamlar, mevcut durumun altında ol

dugundan gerçekler arıle.şılamaz. Mesela, fransa'da i ş idarehanele

rinde kafi derecede orgaıüze.syon yoktur. Bu bakım.:.a:.l'l iş idareha

nelerinin ve resmi organların ilanları ihtiyatla kar~ılar.ımalıdır. 

Çti.rıkü, ilan edilen raKamlar, memleket dahilindeki i;,sizlit:ıi değil 

daha ziJa.ie sigortdya t .. bi olar1la.r dan i:;;siz kalı;:.rü:;;.ı·ı gostermektedir. 

Almanya'da ilan edilen rakamlar de i şik katagerilere ar

rılmıştır. .Bsas sigortadan yardım alanlar, buhranzedelere ve di

ger ·bazı i.§sizlerde yekfuıa dahil edilmektedir (15). Burada iş ida

rehanelerine baç vurmıyan kaliteli i:;çiler, gazetelere verdik..ı..eri 

ilanlarla iş araıııaktadırl r, ki bunlar istatistiklere alınmamsklta

dır(16). 

I9 .:pi., asal~ırının iyi organize edilm.edigi memleketlerde ise, 

resmi veya gayri resni iş idErel.ıanelerinin i§sizlik yayınlarınuan, 

tF.ı.hmini neticeler çıkarılıral::tadır. Mesela işçi sigorta kurumları, 

çalışma müdürlükleri, iş çi mutavassıtları ve sendika ne~riya.-tları 

gibi. Eu ne~riyat tebiidir ki işsizli6ir- ta~ rakamlarını vermek-

ten yoks~dur. 

(15) Reiner Christof, Rationalisierung arbeitslosie~eit Vollbes~ 
chaftigtıng Bazel 1955 

(16) Nürünberger Nachrichtin 
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!şsizlik istatistiklerinin bulunmadığı yerlerde ise, bunu 

!elirten amillerin en mühimi işçi hareketleridir. M~leketler ve 

şehirler arasında görülen işçi akımı Pasaport daireleri, nakliye 

şirketleri istatistiklerinden ve diger bazı kurumlardan öğTenilme

si mümkün olmaktadır. Bugün Almanya 'ya. olan işçi akımı, orada 
~P.. .. 

işsizligin bulund~~a delildir. 

Statik inceleme yan~da, dinamik araçtırmalarada yer ver

mek icap eder. Zaman i .ersindeki değişiklikler olayları aydın

latıcı mahiyettedir. ~şsizli5in bulunmadıgı memleketler zamanla 

i şsizliğe gidiyorsa, ilk olarak yabancı i şçilerin işine nihayet 

vererek memleket dışına çıkartacaktır. Eger işsizlik daha had 

bir safhaya gelirse milli göç başlıyacaktır. !u temayüller umumi 

trendin iabatı mahiyetinde (17) dir • 

. 
(17) A.HahB L. "İst. İrbeitslosigkeit unvermeidlich" Berlin 1950 

s.1a --
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II - İ~SİZLİ~İN TÜRLERİ 

İlim, bu güne kadar i gsiz1ibin kat'i bir tasnifini yapa

·mamı~tır. Tetkik edilen li tera: tili."' i<;ersinde debişik ı-;ekil1erine 

rast1anılmı ştır. Bunları her zamarı dogru olarak kabul etmiye im

kan yoktur. Her biri, onu ortaya koyan düşünürün, konuya vermiş 

oldubu önemi ve kendi görüglerinl ihtiva etmektedir. En çok yapı

lan tasnif, işsizlik sebebleri üzerine inşa edilen şeklidir. 

Amerikada g1~uplandırmada hakim olan esas periyodik mev

simlik, ve teknoloJik şeklindeki işsizliklerdir (1). 

Almanyada da muhtelif sebebleri üzerine tasnif edenler (2) 

yanında obJekti f ve subjektif olarak ayıranlarada (3) rastlanmak

tadır. 

Literatürtimüzde i~siziik muhtelif şekillerde tasnif edil

miştir. Bazıları i şsizligi iradi ve gayriiradi (4) olarak sınıf

landırmakta, bu ise Alamn Handwörterbuch der Betriebawirstsc.ha.ft 

( 5) taki tasnif e eym~k tad:ı.r. Meşhur İngiliz ik·tiisa tc ı larından J .M. 

K ey n e s'inkide bu tarzdadır (6). 
. ·{" 

Di~er bazı yaztlarda geçici ve sürekli (7) tasnifi yapar-

(1) Douglas and Direktor, Troblem of unemployment 
Gemill and Blodgett, 
Millis and Montgomery, 

( 2) Heiner C.hris tof, Ra tionalisierung Arbeitslosigkei t Vol1beschaf
tigung, Basel 1955 

Crunau joachin, Arbeitslosigkeit und Villlbeachaftigung Tübingen 
1951 

(3} Kumpma.nn Karl, Die Arbeitsloeigkeit und ihl·e :Bekampfung Tübin-
gen 1920 

(4) Oğuz Orhan, a.g.e. 1963, s. 233-235 
(5) Handwörterbuch de Betriebswirtschaft, Stutgart 1956 Band I S.l87 
(6) Ke.fnes J.i·~ . Aıgemeine Theorie de:r Bes$haftigung, des Zinses 

und des J.eldes iHU.rıch:Ln 19 36 (The Generaı Th eory of 
,1 emı-loyment, i n t erest and Money Lçndon 1936) 

(7) ~lıener Sabri B., a. g .e. İst. 1962 s.110 

~ 
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lar ki Rostwitha Palm (8) inkine benzemektedir. 

Biz ise tasnifimize illiyet prensibini esas alarak, işsiz-
·~ 

lik çe;;;;iltlerini gösterıneyi arzulamaktaJız. l3öJ lece iktisat lite-

rati.irüıniizde karl. :ııklıklara sebeb olan terimiere dikkat ederek, müm

kün oldllbu kadar Almanca ve İngilizce kar ı,.ılıklarını da kaydetmeyi 

uygun buldu:k. 

A - MEVSiM İ ~S iZLİ~İ 

Mevsim i ~:,ısizlibi; 11Seasonal Unemployment" 11Saisonbeding

te 1" Arbei tslosigkei t";belllrli i~,;ıletme dallarl.nda tabiat yah1lt iş

letme bünyesi sebebile istihsal veya imalat devamlılıgını kaybeder. 

İstihsalde en önemli rolü aynıyan tabiat şartları, işgücü talebini 

periyodik olarak deği~tirmektedir. Belirli mevsimlerde bazı iş kol

larının, iç gücü talebi artmakta ve ekailmektedir (9). 

Tabiat şartlarına göre ilkbaharda havaların ısınması, top

ragın iqlenmesini ve ekim yapılmasını mümkün kılar. Orman işlet

melerinde ise fidancılıgın en verimli anıdır. Yaz mevsimi olgun

laşmış ürünlerin, hasat ve toplanma zamanıdır. Bu zamanlarda, ba

zı iş kollarının emek gücü talebi artar. Sonbaharın gelmesiyle, 

ziraat UrUnlerinin son safhasına eri }ilerek, anbarlanması icabeder. 

Bunlara paralel olarak ayni mevsimde avcılık ve balıkçılık faali

yetleri artmakta, dolayısiyle işgacü talebide yükselmektedir. 

(8) Palm Rostwitha, Die System der Arbeitslosunterstützung in der 
Bundesrepublik Deutschland, in l:'rankreich und 
İtalien Tübingen 1962 

{9) Handwvrterbuch der Arbeitswissenschaft, S.303 "Kurtchai, nent 
diesen Art der arbeitslosigkeit die (regelmassig Arbeitslosig
keit) im gegensatz zur konJunkturbedingten (unregelmassigenar
beitslosigkeit) Arbeitslosigkeit und arbeitslosigkeitsbekamp
fııng." 

·~ 
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Ziraatin bu mevsim sonu_nda i)gücü talebi azalırken, zirai 

ürünleri içliyeri işkolları talebinde artma görülür. Toplanan ve 

-·,anbarlanan ürünlerin işl'enmesi icap eder. 
.jJ 

Buna mis8l., değirmen
·~-, 

cilik konserve endüstrisi ve şeker sanayii gibi iş kolları verile

bilir. 

Bazı zararlar kış işsizligini ayrı bir bran.j ta toplamak

tadırlar (10). Kış önemli bir mevsimdir. Düşük ısığ, kısa günler, 

donan su v.s. bir çok faaliyetlere mani te~kil eder. En fazla 

bunlardan ziraat müteesir olur. Kış maden sanayiine de tesir ede

rek, açık i şletmelerin Kasımdan ~isana kadar kapalı kalmasına se

beb olur(ll). Mesela taş ocakları v.s. 

Bu mevsimden inşaatta çalışanlar zarar görürler. Aynı 

zamanda toprak ve kanal işçileri ve kaldırırncılar d~ kışa mahkUm 

olurlar. 

Seyrisefer faaliyetleri, kardan kapanan yollar, donan ne

hirler göl ve denizlerden dolayı kısmen atıl kalırlar. 

i~aizlik u~erinde rıevsimlerin direkt tesirleri yanında, 

endirak tı~sirleri de gö.rillmektedi.c. l'UGHela kış aylarında. dondur

ma satıgılarıs bu~ dolabı siirümli azalı:c ilkbaharda ise otomobil 

s at:ı.;§ları hızlanır. Yani mevBimler endirekt tesirlt,;riyle de i:J 

koliarına k-&.Jd:.~ canlılık veya durgunluk getirebilirler. 

Mevsim işsizligi iklime baglı oldugundan mekana ve zama

na ıöre degiçiklikler arz edec~ktir. Bazı yerlerde daha az süre

li mevsimlere mukabil daha fazla deva."n edenler ol dut> U gibi, bun

lar seneden seneye de farklar göstermektedir. iesela, bazı sene

ler yağmurların ~~rken ~rat:J.aası -ve havaların soe,ulc gi t"r.ıı.esi plaj şe.

hirlerinde ve eylence yerlerinde faaliyetlerin daralmasına sebeb 

olabilir. 

(10) Enmpmann Karl, Die Arbeitslosigkeit und ihre Bekampfung 
Tübingen, 1920 

(ll) Wilhelm Meinhold, Vollswirtschaftspolitik München 1955 S.446 
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Mevsim işsizligi bayram ve tatil günlerine de bağlıdır. 

~Bayramlardan önce konteksiyon ve oyuncak sanayiinde bttrük artış, 

iş gücü talebini yükseltecek, aksi de azaltacaktır. 
-. 

Mevsim işsizlikleri önceden te . .hmin edilebildibinden, bun

dan müteessir olacak, iş kollarında çalıçan işçiler boş kalmamak 

için de5 i.:;.i.k mesleklerde faaliyet gösterirler. İliesela zirai faa

llyetlerin azaldıôl. zamanlarda işşiler bu mahsulleri işliyen 

fabrikalara~ giderler. Onların nihayete ermesinde de ev san'atla

rında çalıçırlar. Mesela, ~eker pancarı ziraatinden , eker fabrika

le.rına, oradanda evlordcki dok.,una iı,..le:r· ine v e tezgatılarına geçeı·

ler. 

Amerika 'dn yı:.pılan istatistiklerle mevsim i.;.süüigi 

% 5 olarak hese.plnnmuktadır (12). 

l3 - KürL" ONKTÜREL .i~:siZJ.JİK 

"C~ elical unemploymentıt , 11Die KonJukturbedingte 

A.cbei tslosigkei t", KonJökti.irel işsizlik, konjonktürün meydana ge

tirdigi işsizlik şeklidir. Teorik düşünüş ve tecrübeler ekonomik 

hayatın oldukça düzgün dalgalanmalara maruz kaldı6ını göstermekte

dir. Bu ekonomirün bazen yalnız bir kısmını bazen d.e i; ;i ttinünü kap

sayarak istihsal ve ticaret hacmini daraJtır ve i ~letıneler zarar 

etmiye başlarlar. 

Konjonktür dalgalanmalarından en çok ve ça.bu.k müteessir 

olan ntitei_;,ebbis, i} piJ aı::ıasından emek güc:ü talep etmi.vecektir. Hat

ta ig kadrolarını azal tma cihetine g icterek, istihdam lıac.l!ıini daral

tacak tır. ıleri Ulldüstı:i memleketlerinde durum derhal yaygın bir 

hal alır. Kon~onkti.i:rUn hafif ve a~ır olu..;ıuna göre iş hayatı 

derhal debil)tklit:...e "Lıt,rar. ı·er·ı;ler·in refah seviyesi ızdırab vere

cek haride ke.1~ar düşerek, cemiyetin i'akirleşmesi neticesj_nfl.e ekono

mi ve siJs.s i bUn,:venin temeller i saı·sılır. 

(12) Gemill and Blodgett, "Current Economie Problems" New-York and 

London 1939 S.54 J 
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Bi rle F,ük Aırıer1.ka 'da bu yüz yıl beşlarında ae;ır ve hafif 

iki perJy odik du:rgı:mluta girildi ı:. 1. görülmiiştü.r. 1.907-1908 , 1914-

1915, 1920-1921, 1929-1938 en abır ve 1911, 1924, 1927 hafif sene

lerdir. Duglas, i şsizlik oranının fabrika sanayiinde, seyrisefer 

vasıtalarında, inşaat ve madende 1908 için% 16, 1911 de% 9, 1914 

te % 16.4, 1921 de % 23,1 vv 1924 te % 12 üzerinde (13) olduğunu 

ifade etmektedir. 

1929 krizinde Amerika'da i 0sizl•rin yıllık ortalama sa

yısını 12.8 milyon, İngiltere'de 2.8 milyon ve Almanyada 5.6 mil

yon, ve gene amerika'da 1949 senesinde 4,7 , 1954 te 3,7 , ve 

1957 de 5, 2 mily on olarak gösteıınektedir (14). 

C - TEKNOLOJiK İ ŞSİZLİK 

Teknolo ,j ik if}sizlik; "Teehnologice.l urıemployment" 

"Die Technische Arbeitslosigkeit" teknikteki inkişaf ve rasyona

lizasyon sebebleri ile i ş gücü bazen serbest bırakıldıgından iş

sizlik meydana gelir ve sonra toplumda genel problem olarak or

taya. çıkar .. 

Bu çeçi t L ;s i zlisi , t eknik alanda her h a. ngi bir ileriLeme, 

ekonomik hayatın rasyonalizasyonu veyahut i gletme organizasyonun,9. 

daki yenil i k ve is tihla.kteki büyük d.egigiklik meydana ge t irir. 

Zarıaat ve küçük sanaatlarda çalışanlar, makinala ~.ma kar

ş ısı.nda,_,. yeni duruma veya y eniden bir mesleki formasyana tabi 

tutulup i ç bulunca.ya kadar i 0siz kBlırlar(l5). 

Teknik ilerleme 1919 dan 1929 a kadar I abrika endüstrisinde 

(13) Iıougle.s, 1-'tı.ul H. "The _prob l em of unempl oymen t 11 NeV'J-York, 19 31 
s. 55 ' 

l14) Aren Sadun, a.g.e. Ank, 1963 s. f 
(15) Telas Cahit, a.g.eJI~~. 1960 S.496 
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insan başına iatihsali tahminen% 45 yükseltmiş ve bu zamanda 

tahminen 1/2 milyon işçi serbest kalmıştır. 1914 ve 1927 senele

~gnde çalışma saatleri petrol tasfiyehanelerinde % 82 ve otoma

bil temizleme işlerinde% 292 yükselme göstermiştir (16). Bu 

ilerleme daha ziyade makineleşmedendir. 

Makinanın sigara imalatına tatbikiyle )Q.OOO den fazla 

işçi işsiz kalmı Q , fakat işgücü kuvveti % 40 artış kaydetmiştir. 

Transportta, ormancılıkta ve ziraatte de aynı neticeler doğmuştur. 

Amerika'da makinanın ziraate girişi ile istihsal 1919-

1929 yılı arasında i~san başına % 25 artış göstermiş ve 1.000.000 

üzerinde zıraat işçisi, bilhassa 20 ila 30 yaş arasındakiler şe

hirlere göç etmiştir. 1939 yılında taş ocaklarında makinaların 

kullanılması verimi % 71 arttırırken 200.000 köylü i ~aiz kalmıştı. 

]'abrika istihsalinde 1926 da 1920 ye nazaran % 24 nisbetinde yük

selme görülmüştür (17). 

D a v i d We i n t r a u b tarafından yapılan hesaplar 

1920 yılından 1931 e kadar teknik inkişaf ve rasyonalizasyon yü

zünden fabrikalardan 3.000.000 işçinin çıkarıldı~ını göstermekte

dir. İstihsalin yüksek durumuna rağmen 1929 yılında fabrika endüst--- ~ 

risi faaliyet rakkamları, Demiryollarında ve maden kömürü işletme

lerinde 1920 yılına nazaran 1.000.000 daha küçüktür. 

İşletmeler birleşerek veya yeni ergan±zasyonlarla büyük 

istihsallere girişirierken işsizliğe de sebeb olı~lar. 1922 yılın

dan 1928 e kadar Amerika'da bu tarzda 201 birleşme (Mergers) ol-

(16) Pribram Karl, Unemployment, Nev-York 1948 S. 54 
(17) Pribram Karl, a.g.e. S. 157 

---. 

j 
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muş ve 1959 işletmeyi içersine almı0 tır. }'akat lJirleşmelerin 

tahdidi yahut ileri iidişi, i~letme aevk ve idaresinde gerilerne

lere de sebeb olmuş tur. 

Son olarak istihlSk ihtiyaçlarındaki deği şiklikler, bü

tün endüstri dallarında ger~lemelere sebeb olmuştur. Slichter 

en azından 23 endüstri dalında önemli faaliyetlerin azaldığını ve 

20 yıl içersinde piyasadan çekilmalerin görüldügünü söylemi ştir (18). 

Uzun bir zaman içersinde acaba teknik i şsizlikte bir 

azalma varmıdır, yokmudur ? Bunun üzerinde durulmamı ştır. B o w a r t 

S c o t t'un temsilcisi oldu5u "Die TECHNOKRATEN•• (lg), Teorisin-

de, teknik ilerlemeler vasıtasiyle, büyüyen i şsizlik ekonomik ha

yata hakimiyeti ortadan kaldırdı, demekt*dir. 

Amerika'da 1940 senesinde istihsali 1929 yılına nazaran 

% 30 nisbetinde büyüktür. 1929 da i çsizlik yüksekti. 1940 sene

sinde iSe dahada artarak i 9 siz miktarı 6.000.000 buluyordu. 

Tek~~ inkişaf ve rasyonalizasyon iktisadi hayattaki di

namik mUlihaz·alar ile i ~ısizlibi meydana getirdie>i kadar ortadan da 

kaldırmaktadır. 

C - BÜNYEVİ İ ~SİZLİK 

Bünyevi i .;sizligin "Structural unemployment", "Die 

Strukturelle Ar bei tslosigkeit" kavramı tam olarak hudutlandır-

(18) Slichter Summer H., Recent emploJ~ent Movements 1929 s. 63 

(19) Scott Howard, introduction to technocr acy 1933 

Teknokr 1 , İktis di zorl ı~rın bilhc~s i~sizl i in, 
teknik t r kkini n l ınd n f i d r .ced 
1 ti f i i yüzünden h sıl old nu 
iddi 
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mamaktadır. 

Beveridee, ten;:ıııında bu tarz işsizlitJin, talepteki büyük 

tahavvtiller sebeblle meydana geldiğini ve memleketlerin iktisadi 

bünyelerine tesir etti~ini ifade etmektedir. 

Lescohier 'in. görü[)ü ise; memleketin iktisadi bünyesinde

ki ••Struktur des La.ndes" veya endüstridekj_ "Struktur der industrien" 

değigiklikler buna sebeb olmakta (20), ve Strüktürel işsizlik, bün

yesindeki teknolojik işsizligi de bulundurduğuny. söylemektedir. 

İlerlemiş ekonomiler zama.nla muhtelif sebebierin tesiri 

altında durgunlaşarrut geri kalmaktadırlar. Mesela, ticaret yolla

rının deği..ımesi. o böleede iıısizlie;e sebeb olmu~tur. Endüktrinin, 

teknik inkişafa ayak uydı._~ aması ve yenilikleri almaması sebe

bile rakip bölgelerin etkisinde kalmakta ve münyevi bir işsizli

ğe sürüklenmektedir (21). 

Burada enct~strilerin nakli de zikredilir. Mesela, ih

titaç maddeleri endüsttisini kendi hud1ıtları dahiline nakleden 

m§mleketler, evvelce ithal ettikleri ihtiyaç maddelerini getir

memeleri halihde, menşe memlekette durgunluga sebeb olabilirler. 

İhtiyaç degi~ikliği çok zaman kültürel degişmelerden ileri gel

mektedir. D a 1 e s Y o d e r buna kül tür el degişme ••Cu1 tur al 

o:f Structural Changes" ttStrı_1kturelle und Kul turelle Anderungen" 

demektedir (22). 

İşte zaman iççrsinde .memleket bünyesi l,dekt deği &ikliklen, 

teknik inkişaf, ihtiyaç maddelerindeki tahavvüller büyük kitlele-

(20) Lescohlier Don Dive~ce, Die, Strukturelle Arbeitslosigkeit 
s. 682 

(21) tlıgener Sabri F.,a g.e İst. 1962 s. 113 
(22) Yoder Dale, Personel Management and İndustrial Relations, 

Nev- 1 ork 1944 S. 572 - 579 
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rin işsiz kalmasına ve bunların köylerden şehirlere akmasına sebeb 

olur. Ş ehir içinde ve dışında geçim zorlugundan zararlı yollara 

4J'evkedilen işsizler sosyal huz . r.suzluklar meydana getirerek ömrü

nü dolduran toplumun çökmesine ami l ~l~lar. 

K o n d r a. t i e f f bunlara uzun dalgalı kon j onktür 

harek*tleri demektedir (23). 

Strüktürel işsizligin sebeb oldtıou ~ f}slz adeeli 1950 sene

sinde Batı Almanya'da 700 .000, 1952 senesinde 600.000 ve 1954 yı

lJ.nda ise 428.000 e ulaştJ.ğınJ. (24) görmekteyiz. 

E - KRONİK İ vSİZLİ~ 

Kronik i. <.,:sizlik "C.bronischer Unemrlcyment 1
', "Cr..:ronis

cher Arbei tslosi[kei t" inkj ·:ı. J' ~:Yt.m.em:L ş veyahü:.t ink..:. ç.aflurı geri 

kalmış memleketler ,ile b üyük bir kısmı yeniden monta j halindeki 

:f.şletmelerde ayni rota.nsiyel yükse~liklerin akim kalması ile görü

len L.~ s..tz.J.jk türüdür. Batı· Almanya 'nın 1945 senelerindeki durumu , 

buna misal gösterilebilir (25). 

Kroni k .i. ş e .L zlik ekonomi dahili ve harici yatırım hatala

rJ. , iktisat pol j_ fiikanının yanlışlıkları, intaJaçların malıdut ka

lışı , veyahut yfll.<s el til emernesi, milli geli rin tevziindcki aksak

lıklar, ra~ml ekot dn.hi lindeki banka sistemlerınin boz.iklugu, dJ.ş 

ticar .. tin k ontro1n E:n 1:ızak kalması, malzemenin iy.:. kulls.nılmaınaaı, 

gibi aebeblerin neticesinde ortaya çıkan i ş sizlik çekildir. 

Bu. içsizl le;in uzun müd c'.:. et devam e ttıesi, ekonominin &. t:ı.l 

kalmasına sebeb obrakt ve ilerlemesini frenlemektedir. Geri kal

mı ş memleketlerde bu durum d.aha açık olarak o;öriilmektedi.r. Ekonomi, 

bir fc .si t duirede kalmJ.§ old ı.ıtsl.mda.n bumın i .ersinden eıyrılı:p 

( 23) D.Kondratieif N., Die Langen Well en der kon · onktur 11rchi v fi.ir 
sozialwissenschaf ·t und Sozialpolitik .Bd. 56 
Hef't 3 

(24) Staats Lexikon, Deutschland 1957 Band I 

(25) Handwörterbuch der Betribswirtschaft Band I S.l87 
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~ıkması zorlaşır. İstihsale hizmet edecek bütün elemanlar mevcut 

olduğu halde yukarıda sayılmıg olan faktörlerin rol aynaması ile 

hareketlenemiyen iktisadi hayatta işçi daima i şsiz kalmaktadır. 

F - ARIZİ İ~SİZLİK 

Arızi işsizlik "li'riksiyoneltt her ekonomide çmk zaman 

mevcut olan bir durumdur. İşçinin hangi sebebler altında olursa 

olsun iş yerini degi ştirmeyi arzulıyarak bir müddet i~siz kalma

sı halidir. Bu ancak serbest çalışma piyasasında mümkün olur. · 

Bo9alan ye ler iş arayanlara verilir ve ayni şekilde yenileri açık

ta kalır. ~'akat mevcut istihdam haddi hemen hemen sabittir. Neti

cede bu işsizlik meydana gelir ve muayy en bir hadden a~ağıya 

d~şmesi de mümkün değildir. Pigou; öyle bir minimum vardır ki 

i ~sizlik ondan aşagıya inemez, demektedir (26). 

Kapitalist, liberal dtizen içersinde fertler istedikle

ri igG girmek, dileaikleri kadar çalışmak ve arzu ettikleri anda 

işi terketme -i.mkanlarına sahip bulunmaktadırlar. Fakat bu serbes

ti emek gücünün rz ve talebi arasında zaman ve mekan uygunsuzlu

gu ve işgücünün seyyaliyet noksanı~ğ~ me bunlara ilaveten iş pi

yasasında organizasyon yoklugu ekonomide bazı neticeler doğurur. 

B~·tarafta boş i~ kadrolarına mukabil diber tarafta açıkta dolaşan 

işgücü mevcuttur. 

Arızi i ~sizlik · uzun müddet küçük hadde seyneder. P ri b

r a m bu haddin her ekonomide % 1-2 arasında oldUbunU, bunun ise 

büyük bir problem te§kil etmiyecegini ifade eder. Zira işsizler 

kısa zamanda iş bulmaktadırlar ve işsiz kalanlar daima değişmek

tedir. F&kat yekUn olarak ekonomide mevcuttur. Bu miktar~n yük-

(26) Pribram Karl, a.g.e 1948 S. 148 
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~elmesi, işsizligin arızi i şsizlikten çıktı~ına ve diğer bir i şsiz

lik nev'ine inkilap etti 0 ine alamettir. 

Arızi i şsizlik memleke-tler arasında da :farklılık gösterir

ler. Çünkü her memlekette degi şik faktörlerin tesiri altında kal

maktadır. ~i zamanda i ş ve i ş çi bulma teşkilatlarının iyi orga

nize edilmedigi memleketlerde bu çeşit i şsizli5in s t resi uzun ve 

hisbatide yüksek olmaktadır (27). 

G - GİZLİ i ; S İZ I.İK 

Literatürde gizli i :;ş sizligin n!nvisible unemployment" 

"Unsichtbare Arbeitslosigkeit" tam bir tanımına rastlanmaillaktadır. 

Bununla beraber i ş gücünün görünürde istihdam edilmesine ı~agmen 

dü~ük prodük-ttt,vl te ve ücretle çalışması haline gizli i.şsizlik de-

nilmektedir. 

Bazı ya~arlar az gelL}Illi ş memlelçetlerde gizli işsizligi 
alarak nüfusun ve bilhassa zir ai nüfus un , yıllık ortalama çalışma 

süresinin çok dü~illc oluşu (28) şeklind e izah etmi şlerdir. 

Herhangi bir üretim dalinda bir miktar i şgücü çekildi5 in

de, bu ualın üretim seviyesinde eskisine göre bir azalma olmaması 

hali gizli işsizlik olup, ortalama çiftçi aile birimi başına iş

lenen toprak arzının sınırlı olması sebebiyle ortaya çıkar (29)~ 

İktisatta ggzli işsizlik deyimini bazende ••Görünmiy en iş

sizlik" deyimi ile tanımlıyan ~azarlarda mevcut olup, literatürü

müzde "Peçeli İ9sizlik" deyiihini kullananlar da bulunmaktadır(30). 

(27) Talas Cahit, a.g.e II, Ank. 1960 S. 496 
, (28) Aren Sadun, .g.e. A..rık. 1963 S. 226 

(29) Serin Necdet, Türkiye'nin Sanayileçmesi Ank. 1963 S. 46 
(30) Ho.tipoglu ZeyJ at, İktisadi Kalkınma, İ.st. 1957 
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İnsanların ~ş güçlerinden nisbi olarak eksik istifade 

edilmesine gizli işsizlik diyecegiz. Bu tamım içersinde düqünce

lerimizi muhtelif misallerle açıklıyabiliriz. 

Endiis-tride i ~· çinin almakta oldut,u ücret, işçinin prodük

tivitesinden yükse~ i se gizli işsizlik balıiskonusu olacaktır. Çün

kü, ücreti tayin eden emegin prodüktivitesidir. O halde, prodük

tivite, .ücretten duşük oldubundan müteşebbis için bir zarar mev

cut olup, o anda işletmede gizli i ~sizlik bulunmaktadır. 

Ziraatten misal ·alacak olursak, mesele daha açık olarak 

görülecektir. Burada çalı~an insanlar ekim ve hasatta faal olup, 

diger zamanlarda bo~ dururlar. Gene ziraatte daha az insanın 

yapabilecei:,i i şlerde fazla insan çalışmaktadır. Bilhassa geri kal

mış memleketlerde bu miktar dahada çoktur. Bu gibi memleketlerin 

zirai sahalarında çalı :jj an işçilerden bir kısmJ_nın çeı~ ilınesi , iı:l

tlllsal seviyesinde bir debi şiklik meydana getirmeıa.eınktedlr. Giz

li i şsizlik derec si genel olarak daglık ını.titıkalardaki küçük işlet

melerde (5 hektardan daha kiiçtiklerde) daha oüJüktür (31). 

Hizmetler alanında da bunu görebiliriz. Meoola, taşıma 

i r~ı ind.e lüzunıundan fazla em.ek gücünün is tilıdaını halinde, cr <lada 

dolaşanların adedi fazlalaşacagından prodüktif çalı;-ıma imkanları 

azalacaktır. 

Bütün buralarda i şgücünden nisbi olarak eksik isti fı:-ı de 

edilmektedir. Bazı zamanlar norrual i.~ sahalarından çıkar ıl an 

k, prodükti vi tes i dü~.ük j_ ç sahalarına t tilmekte, daha az ücret

li i ']lere gitmektedir. Mesela, kalifiye bir işçinin, kalifiye 

işçiye lU.Zum olmışan i şlerde çalı :_,ması ica:p edecelı::tir. İ şçinin 

odacılık, kapıcılık yapması elbi. Ortalıkta soiil ve dü~kün ayak 

(31) Talas Cahit, Ekonomik gelişme içinde istihdam hedeileri Terce 
Ank. 196& . 
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satıcılarının ço6alması, balıiskonusu ekonomide gizli i ~sizligin 

varlıgını açıkca gosterecektir. 

Bir ekonomlde gizli i şsizliğin daha ziyade ntliua artışın:n, 

kapasi te art:A. 9:ı.nda.n fazla a..ı..ması halinde görülmeıctedir. Çünkü batı 

ekonomileri nüfus kontrolüne gi tıni şler ve milli gelir artışı ile 

yarlamı çlardır. Geri .kalmış ekonomilerde gerekli planlar ekono

mik hayata .henUz tat.bik imkanını bulamadıg ından, iktisadi hayat 

dah~ ziyade kısa vadeli görüşler altında sevk ve idare edilmek

tedir. 

·y-ukarıda açıkle.mr-ı J.aJ:ımızı formüle edelim. Me.ftılıeket 

nüius1.:ına (N) sermaye te~·hizwtına ( T) diye:cek olursrk ve zaman 

içersinde ntifv.s ve sermaye teçhiza.tı artı:şını ( ~) ile .rtösterir

sek ni' l. u.s artışının, nü.t Aaa; serma.:re teçhiza·t;ı artışının, serma

teçltıizatına nisbet edersek·, formül şu olur ~ 

/\N '-... /\T 
~--~N~----~> --~--T------

Az ge·lü;mi.,. lıir ekonoı:nide nüfusun artış hızı, o ekonc:mid.ü s erma

ye teçhi~a.tı artJ.ş lu.zındarı ;yüksektir. Yard zaman :içersind? nil

fus daha büyük bir hızla art·tığı için, ekonomide milli gelirin 

inkisamı seneden seneye paylaşanların çoğalması sebebile, fert 

başına dü~!en m1.:ı.tlak rnikte.rı azalacaktır. Az gelişmiş bir memle

ket nüfusun tesiri altındadır. Du ekonom.iler, insan güçlerinden 

nisbi olarak eksik istifade ettikJerinden, orda gizli işsizlik 

daima roevcuttur (32). 

(32) Oğuz Orhan, a.g.e. 1963 S~ 235 

/ 
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I?rvfesör :Baa a d e nin ta1:ı.rninleri Türkiye 'de 1955 yılın

da 15 yaı}ından ;y-$karı :nüfus sayısı 14 t 5 milyon ci varında idi. Bu

n ın 2. 595 milyonu, :fcd. bilinmeyen Yeya i >ü belirtilemiyen kiınscleri 

teşkil etmektedir ( 33). Devlet PJ anlal!la teşkilatı 1955 yılı Ten

muz ayında 400 bln 1 ocak ay:a.ı.da 7.400.000, J.J60 yıl:ı.nde. O.Jn:l. a;{

larda 800 bi.n , 8.30'··.000 dır {34) .. 

Bu~ln gizli i ?sizlik, i çsi~lik sigortaları ve diber 

jatatist5l<lerd n açık olarak anle.ı:.>ılamamakta ve tesb: ti bi:t: hayli 

e,ÜÇ btılunmaktadJ.r. 

H - ARTIK İ~,~JZiıİK 

Ar"'ıiık i.] sizlik, "Hesidual Unemploymezıttt "Heaidual~ 

Ar'bei tslosigkei t", Li teratürde rastlanılan bir i ışs izlik nev' ide 

türkçemiz e (Artık i z.aizlik) ol:arak alınrriı§t:ı.r. 

B ev er i d g e, azaltılamıyan minimum işsizliğin, 

ekonomideki m·rjinal işçilerin "Mar ·inal 7orkers 11 , "Grenzarbeiter" 

i sı a ·· . z kalmall~·-l"':ı., derıır..ktedir. MarJi:ncıl ü,ıçilerin, mevsim, teknik 

inki:şaf ve benzeri seber..lerle iş y erlerjni kaybetm eleri ve l.:ı 

yiyasalarına yeni işçilerin gi.r·mesi ile ArtJ.k İ i1 s:i.zlik me~rde.ns 

gelir. 

.Artık işsizlik teknik ve mevsim hizmetlerinde oldU6u gi-

bi kon;ı onkti.ird& de wörülmektedir. 
. . 
u.ı.ar Jinal i şçiler kvtl,jOilktür s ey-

( 33) J3aade .tr i tz, :Ea~kanlıgJ,nc~akj f' .A .. O he::-eti tarafından hazır
l~!.nre.ıı; l''.A.O. Türkiye raporu, Ank. 1962 S. 33 

(34) Kalkınma Planı , 0.5 s. 616 



---~--~ 

- 26-

ri ile, tşsizlj_e:,e yakalanm.ıç olurlur. Bu d.1.-ırumdn, i .}letmel~r 

mPvcut iç kapasi telerinin al t:ı.:rı.da ça.lı l) tıkla.rından mar ;jineJ. içci

lerb yol verrr:içlerdir. 

Bn i~sjzlik ekon<.:micle dü.~:ük sevi~rede bulunmasına rağmen 

en yiJ}::sek ~H aıunda % 5-8 olınaktrı.dır ( 35) • 

.Ekonomik ha.tattaki düzelmeler .ına:t:'Jinal i :ı çilerln i şter

ıerine tekrar al:ı.nmHları imkanl~rını sağlıJaca!1ında.rı, iş~11erin 

is tl. .tı.dQnı ile mj k-turları azalacak tır. :Bilhassa ltorıjoııl: -t.üı" u ev-

lz. caı-- hatta crtedr~'IJ kP.lkacaktır. 

Tedaviye muhtaç i :;,s :i.zlik, ı•Operati ve Unemıüoym< nt•• 

daha ziyade fenii. i ~. let'..ne sevk ve i · aresinde yahu-t tertip, tasnif 

veya plan hataları sebebile ortaya çıkar. 

İşletme sevk ve iderelerinin ııen L~z llly J..L{ derecede iler

leınedigi ekononıile.ı:.~de, müteıj~eobis 1 va:rlııSıYıı k.ortıi a, bti_.yürr1e ve 

gl!::l ·çme için ger~kli bllgilerle rr..üLehlıez d ·5ild.ir (36). 

İşletmeler, iç ve dış tehlikelere maruzdur . !.h;, bakım

dan i çletmeler.in ihti;y-a:tlı ve korkak davra..'l').Ilı:.l.Sı neticesinde per

;::;onel tedariki için daima iç kaynakları kullaruna;rı tercih ederler. 

· Bn if,ılatmede i ı:;ı çj. :f· etiştirnıc ·J:.::ulüdiir. "' eti~tirme ga~/ret Ye faa

li;yctlori oll!!ı jran ve ç·a.lı ·;malRrı 'üfflyE'tatz olan m:iesssselerde 

_personel J ctL;;tir l lerr. 2z. O za.uBn i ş le trr.ele:ı:· dl. ., J:·ayn.aklara baş 

-v-u:r·uı:·lar Lıka t bu.:."ld::..rıda, yukarıdaki s eb ~1blerd en cloloyı çekinirler. 

( 35) B~vP.rj dge , Willj_am R. , Plull Em:pl o~ ment in a ııree Society 
New-rork 1S45 S.l27 

(!i) Keskinoglu Suat, Genel İşletme Ekonomisi lst. 1961 S. 66-67, 
300-321 
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Burada teşebbüs hacmi ve işletme istihsalinin optimal 

noktası aşıldıktan sonra, randıman dü~üren sebebler göz önünde 
~ . 
bulundurulmalıdır. Iş bölümünden mütevellit ihtisaslaşmada, in-

san gücünün verimi artırılır, fakat bunun da bir hududu mevcuttur, 

ona varıldıgında bir artma artık kaydedilemez. 

İstihsal branşlarına göre, i~letmelerin cesametleri, ka

pasiteleri iyi hesaplanması icap eder. 

~şletrnelerde istihsal faktörlerinin birleşim nisbetleri, 

cari istihsal tekni~inoe tayin olunmuştur. Mesela Kapital-~ek 

birleşim nisbeti mevcuttur (37). 

Kapital ile emek arasınd ikame imkanları bulunmayabilir. 

Bu zaman birleşim nisbetinde her iki faktörün artışı aynı olmalı

dır·. Birle~im oranı de6işmesi halihde ise, faktörler birbirleri 

yerine ikame edilebilirler. Kullanılmasından vaz ge~ilen faktör 

yerine, gittikçe artan miktarlarda diger faktörleri veya faktörü 

almak icap eder. 

İş te müteşebbisin, kafi derecede iktisat ve i ~letme bil

gileri ile teçhiz edilm~di5i ekonomilerde varlığını korumak veya

hut büyüme ve gelişmesi mümkün iken, türlü düşüncelerin tesiri 

altında kalarak i şletmede kafi derecede emek gücü istihdam etmek

ten kaçınır. Neticede ekonomik bir kalkınmanın eşiginde, bilgi 

noksanlıbından zaman bo~a geçirilecek ve hocalamalar olacaktır. 

Bu i şsizlik tarzı, di6er işsizlik görünüşlerinden 

"İrregular" tt intermittent unemploymenttı Kaideye uymayan işsizli

ğe benzetilebilir. Çünkü sebebler daha ziyade bir kaideye uyma

makta ve i ~ letmelerin fena sevk ve idaresi veyahut müteşebbislerin 

yanlı ş düşüncelerine istinat etmektedir. 

(37) Kılıçbay Ahmet, İktisat Teorisi, İst. 1962 S.29 
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Eu durumların iyi bir işletmecilik ve iyi bir organizas

·-yon ile giderilebilecegi aışikardır. 

J - TESADÜFİ İ ;SlZLİK 

Tesadüfi İ""sizlik "Accidental Unem]>loyment" kelime 

manasındanda anlaoıldıgı ~ tabii afetler, yangınlar, su baskın

lar+, yer sarsıntıları, yahut kuraklıkların sebeb oldue:,u i.l'sizlik

tir. 

Bu i..,;sizlik ttiründay ekonomi hangi devirde ve seviyede 

bulunursa bulunsun, tesadüfi sebeblerle i şsizlige her zaman maruz 

kalabilir. İşsizlihin sebebleri birden ortaya çıkmakta ve önceden 

tahmin edilmeleri mümkün olamam. ktad ır. Daha ziyade tesadüfi bu

lunmaktadır. 

Bu işsizliklerin müddetlerj. ve genü}likleri daha ziyade 

afetin bUyük ve küçüklügüne tabi.i'lir~ ~ıesela, biiyUk su baskınları, 

yer sarsıntıları, yangınlar o btilc;edeki. ekonomik fe.aliyetleri bir 

anda durdurabilir ve dolayıaile ortaya gelen harabiyet yüzünden 

işsizlik ortaya çıkar. Ayni şekilde büyük bir kuratlık, belde kal

kının göç etmesine s·ebeb oihabilir. Tarihin bir çok devirlerinde 

bu tarz göçlererasıanmaktadır (38). 

Yirminci asırdaki teknik ilerlemeler ve tedbirlerle bu 

işsizlik çeşidinin tesirleri hafifletilmiş ve ortadan kaldırılmı

ya çalı şılmı ş tır. ~ugün insanı r~ bu gibi tehlikelere tamamen karşı 

koyamamakla beraber, mümkün olduğu kadar b ertaraf atmege çalı•ı

yorlar (39), Mesela, kuraklıgı karşı sulama tesisleri kurmakta . 

veyahut iki yıllık yat:.,ışla bir mahsul elde edilmesi "Kuru Ziraat" 

(40) usullerini denemektedirler. 

Netice, tesadüfi sebeblerin yaratacagı i9sizliklerin önüne 

geçilmekte yahut şiddetlheri azaltılmaj a çalışılmaktadır • 

. 
(38) Talas 0ahit, a.g.e. Ank. 1960 s. 467 

(39) Neumark F., Genel Ekonomi Teorisi, İst. 1948 S. 59 
(40) Suvla Refii Şükrü, İktisat Teorisi, . İst. 1960 s. 48 



- 29 -

iii - İŞSiZLİGİN ANLAMI 

A - İŞSİZJJlG İN Ii'AKTÖRLERİ 

İ şsizlik ekonomik hayatta y eni rasıanılan bir olay de

gildir. Bilhassa son yüz yıldan beri :iktisadi ve sor.ıyol :poli tik:.:ı.. 

çalı şmalarının mihrakı olmuş, reel ve ideal faktörler umulmayan 

büyüklükte i çr.:i z l i klcr ;y-aratmıg tJ.r. Ilanlar , bu giinkü iktisadi 

sis tenıleri devamlı t hdi t 0tmektcıitrler. 

Evvel ce, işletmeler i :ısizlit, e kar ::; ı, iktisadi düşünceler 

dıJında hareket etm.i;y e mecbur ol.t~/ orlardı. Sonradan iktisadi ve 

sosyal tedbirler ile i ~sizliğe karşı ölçülü hareketlerde bulundu

lar. En s on olarakda devletpolitikasiyle bu duruma müdahale edildi. 

Son yüz yılın ilk y<:.rızında ideal fa}..: t 0rlerle , ferdj.leş

me ve kollektifleşnıt! dü 031ünceleri eheınmiyet kazanth. Iktisudi 

emniyet her yerde kalıplaş tı. Tabii kanunlar içersinde takviye 

edilen •i~ HUKUKU11 ile devletler, kendi vatandaşlarl.na gerekli 

garantileri vermiye çalı~tirlar. 

Bu ideal faktörler, temerküz ettirilmi y e ve ınü f_.. aJ:ıhas ola

rak formüle edilmiye t'Sa.1-ret edill!i. .eur·ad.g es as hs.klar , pt)li tik 

· programlar içeı·ainue, resmi -vcsı tciarle. en c;en i .,_ hudutları tayin 

edilerek toplumlar ay·dınla tılmıya çalış:ı.ldı. 

Biz işsizlie;,i evvela iktisadi yönden ele alarak, ekonomi

deki tesirlerini belirtmege, diber taraftan da i~çi ve devlet ba

kımından arılamını iz aha çalışacağız. 
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B - İ~SİZLİGİN İKTİSADİ ~LAMI 

, - Sutın alma gUcUnün dü;,:nıcsi 

Halkın satın alma gücünün düşmesiyle, evvela özel 

i~letmeler, iatihsallerini tehdid· ederek işsizll~i meydana getirir

ler. Sı:ı.tın alma gücünün düşüçü, lüks ihtiyaçlar üzerinde daha 

b t.t_y· Uks za:ı:· m·i ih"ti.J &çlarclu dah;:ı. az etki. yapmaktadır. JJunıırı da 

b ~,ttin istih 'al dallar:ı.u''a çok veya az tesiri görüllır. LUks ve bu 

ma.lü~(;tt(!ki ih ti.t a. ç.l.al'ı ta t.'llin eden malların is tilısalinde, büyük 

go-ı·ilemelf{l.' kayc1.cdLLir. 

Böylece i~sizlik neticesinde rn.ecmu. ücr t hadd·· düı; er. 

Ücret gelirleri dü.:;ıen işçiler· in, ıSelir tesiri, sa. ·tın alma gücüne 

etki yaparak onu uı;.ağıya dob!'u inm.eye zo.clar. !b ti;vs.ç mailarına 

lr.ırşı mccııı.u 1ialop r:ı.iktar ında aza.lm.~. ı.,CiriUür. 

Mesela, Birleşik Amerika'da D o u g 1 a s 1930 senesinden 

önce bir senelik ücretlerdeki düşüçe 4,2 milyar dolar kıymet tak

dir etmi ~ tir (1). Ayni çekilde 1920-1921 krizi esnasıuda ise bu 

düşüşün lO milyar dolar olci': '-LU kaydedilmektedir. 

American Federation of Labor 1929 dan 1932 senesine ka

dar halkın satın alma gücünde, düşüşü 18 milyar dolar olarak he

saplsmışt:ı..r. l>u zamanda s ·tın alma gücünde tahminen % 40 nisbe

tinde ger·ileme gorülr.uüş ~.;ür • 

.Muhtel.i:t sebebl -~r.:i.n te:.:ıiri. ai.+ında :ı- alan ekonomide, 

i şJ.etmı=üer stoklarJ.n çoe,almas:ı.. ve siirü.'l'lstizlükten istihsallerinin ' 

tahdidi cihetine giderler. İstihsal tahdidi dole.yısile kapasite 

dü~üşünde, sabit masraflardan istifade edilemez duruma gelinir. 
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3. İsıetmenin İş çi Folitik~sı 

İ 9çilerin i şletmelerden ihracının, i şletmeler için 

·· bir çok mahzurları olacatı şüphesizdir. }~vvel i şletmenin iş 

gücü enı...-rıi Jr eti iş yerine alıştırılmıç i şçilerin çıkarılması i şlet

me için bir keyıptır. Sonr·ıa da işlerin geni şlemesi ile alınaı.n 

yabancı iş güçler·i yüksek istihsal masrafları. eyd getirirler. 

İşletmel ~r k uvvetli personel te~kilatları vasıtasiyle 

duruı.'lla.rını iktisadi i şsizlikler e göre ayarlı;pı.bilnıektedirler. 

Et.nunla. beraber uzun i ;:§Sizliklerden sorıra moralleri bozulan ve 

tenbellige alışan i ş çilerin tekrar iş e konulması işverenleri mem

nun etmez. 

İş çiler, faaliyetlerinden alakonulacakları korküsu ile 

daima karşı kar şıyadırlar. Bu bakımdan marjinal iş çi olmayı arzu

lamazlar ve faz l a bir gayretle çalışırlar. ~una kar ~ılık işlet

meler de ellerindeki elemanları daima muhafaza ederler. 

İşletmeler iktis di hayattaki gerilemelere uyarak evve

la ellerindeki mar j inal i ş çilere sönrada onun aşa~ısındakilere 

yol verirler. Yani bu demektir ki, kalif i y e olmıyan işçilerin, 

i şlerine evvela nihay et -verirler. Hatta i şle.tm.eler zarar etmele-
. ' ri hallerinde, dahi bazı işçilerini muhafaza ederler. Çünkü bunlar 

, 
i çletmenin en kalifiye i ~çileridir. Çırakılmaları halinde tekrar 

bulunmaları imkansızdır. 

Neticede, iktisadi hayatta, evvela kalifiye olmıyan iş

ler i şsiz kalırlar ve i gletmelerin i ş çi politikası da bunu iüap 

ettirir. 
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C - İo/SİZLlGİN İ~ÇİDE ANLAMI 

1 - H ya t Standardının Dü:ımesi 

İşletmeler iyçilere kapılarını kapadıkları zam&n bu 

olay ekonomik hayatta faz.laca kıymetlendirilir. Çünkü bu du.rum.da 

işsizlerin hayat standartları sUr •a·tle düştirülmü~ olur. 1aııi 1·ş

çinin gelirini te~kil eden ücretin ödenilm~ onun harcamalarda 

bulunmamasına yol .açar. 

Bö;;rlec•, iş piyakasında. sa tma mecburiyatinde oldut:;,u.· iş

çinin emek gücü açıkta kalır ve iş piyasasındaki aylak işgücünün 

yükselmesine sebeb olur. 

Emek gücünün biriktirilememesi ve zaman içersinde kay

bolması sebebile derhal iş piyasasına arz eden işçi, piyasada 

arzı arttırdıe,ından, ~cret hadlerinin dür;.mesine ve umumi ücret 

seviyesinin azalmasına sebep olur. Neticede bütün işçilerin 

hayat seviyesinde büyük bir gerilme kaydedilir. 

Diger taraftan ücret geltri kesilen aile fertleri iş pi

yasasına dökülür. Böylece iş piyasasında daha fazla emek gücü 

arzı yaratılmıq olur. İş piyasasında emek gücü aı·zının a.rtı~~ı, 

işçiler arasında rekabetin dogmasıpa ve tekrar ücret hadlerinin 

işçi aleyhinde düşmesine veeile te şkil eder. 

Neticede, işçide, işsizligin anlamı daha da derin ve 

hazin olmaktadır. 

2. Qal::u<mada.n Vazgeçme 

İşçilerin ekonomide uzun ve devamlı olarak :faaliyet

siz kalmaları, onl rda, objektif bazı durumlar meydana getirir. 

Evv·ela, işçide çalı~ma alışkanlıgı kaybolur. İş zor gel

ıniye başlar. Tenbellik aliçkanlık halini alır. İş hayatının 
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sıkıcılıbına ve iş şartlarındaki disipline tahammülü azalmış olur. 

etrafında çalışmayanları daha kolay kazanma imkanlarının mevcu

tiiyetini görerek cazibesine kapılır ve çalışmaktan vazgeçer. Mese

la, sahtekarlık ve dolandırıcılıkla ı'ak:i t guçlrir. 

Bu durumlar, bir çok me .. :e . <>rin ;re mt:ıHlek alı:ıkanl~k

larının mahvolmasına sebeb olur. MesJ.eJ::tek' 1Cecrilbeleı .. azalır-

ken çalışma prati6i kayboltrr. 

İşçilerin i ş e alınmaları hali nde çalı şıııa ~· a. alı ; tırılma

ları için i gletınede bir süre namzetlik devresi geçi:ı:"'meleri icap 

eder. Bu zaman zarfında da ütiretleri dU~ük tut ıl ur. Çüııkü, ça

lı şma ihtiyat ve kabiliyetlerini tekr. . .ı· kazanıncaya kadar bir 

sürenin geçmesi l!hıııı.dır. Sonra da bu işçilerin naı zetliklerinde 

ınüstahsili.>retleri dü.;üktUr. Bu devrede i ;;ıl.etıney'~ f:Jydalı olma

lar:ı. -tıirtarata, zararlı dahi olurlar~ 

Bir ':!Ok i şletmeler, iflçilerini s.kort çal-ı;?maJa geçirir

lerken belirli bir ~ir e avn"' i s te çR.lısmal::ırını ve J)·ere; ,i 1~adar . ' "" . ., ~ ~ ""-

pra ti.3e ;:whi:p bultıı ımı ı a.rını ı1 ar -t ko .;:•ar. Çiin.kU L 1Çiler i.ıalet:me-

.niıı i a tihasl ha .. eıilıde, akor t, çalı :mıe. ile müessir d:i . .:c l€ ~· . 

3· Bunyevi ve Psikolojik Anlamı 

Hayat standarciının dü~;H §ü, bütün ailelerin hayatına 

tesir edeı·ek onları ızdıraba sürüklemiş olıır. 1932 senesj.nde 

:Birleç ik Devletlerde y ersiz, yın:·tsı:.ız fakir 300.000 den 200.000 ço

cuğun dilenmesi, hırsızlık yapması, topbuna biJytik gailele:t- açmış

tır. 

İnsani düşünüş, i~sizligin yaratmı~ oldugu başıboş ço

cukların, meydaha getirdi0 i kapital mahfının önlenmesini icap et

tirir. İstihsal faktörlerinden emeoin tam kıymetlendi~ilmesi la

zımdır. Zira, insan yalnız vasıta degildir, bütün iktisadın ga-
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D - İŞSİZLiGİN DEVLETTE ANLAMI 

1 - Sınıf J: ark:ı.nın Artması 

Devl e ·!; i~ün i ;)O:i.z1i~in varlığı , helleriilmesi zor olan 

.h:eseleler ort:;;.ya koy ar. Elç:0n ır. i1: hn:r :?.ttaki c1tTgunluk, işletmele

rin istihsal tıkanıklıkları, piyasaya arz edilmiş istihsal malla

rı sürtimsüzlügü ve gelirlerdeki umumi dül}üklük, memleketi kaplar • 

.Bu durıWtdt=ı. i ?S:.l.z ke.lan bir çok kimsenin gelir kaynakları 

bulur.ı.rnaz ve bazJ..larınınki üe zayıflar. Neticede fakirleşme umu

mi bir h .l alır. Bu hnl toplumun a!}agı do;gru a~r ır:ı.mında, sınıf 

:t ':ıırkl&.rını daha beli1·li olnr{~k :crtaJ~a çıkarır. 

i 

• ç çiler istisman edilerek; iş p.l.Jrasalar:~ndan çok dül}tik 

üoretlerJ.ı:> l ~} Çi temini m:Uır..kün ol1!."t". ~u durumda bazı ZÜI!ll .. elerj_n 

mcnfn~ tl.erjn€' uygun olarak, i.nkieamde. mecmu ücretlerden. rrıecuıu 

.Bo,r:tecc meınleke.JGte orte. sııJ.ıf' hemen hemı;n kaybolP.rak bü

yük bir fakir zi..lın.re :ile küçük miktarda zengin sınJ.f ort'1y:::> çıkar. 

Bn duru.1'11.. dcvl0t ~.Ç'in a.:rzulanan bir di.i.zen ,,~ a-ra tma.?. TopJ "\..Jı:ı i.çer

si~ne sı~ıf fn-rt ... .lar:ı..n.dnn ~olayJ. ho·:nu:tsuz lul<=lnr bü,·rUyUJ? g:i:der. 

:o:;.:r taro.f·ta aç büytik blr kütle, <liôe.c· tar ai· tu onl· r :ı.. in "tisınar 

oue:-cek :ı.uiktarı az j zengl:n bi::.c sı!n.l uobmu.ç vlu.r. ~unları ytıt:lş

t:ırm.ek e."' ,.. r 1r ,;ı c v1.Pt::n !"l " synl politika ı ::ıc m.tlıukündor (7). 

Jcmükl:'E:l. tilı: oerlıcbti i~eı·silıde ve .:;e ı beat iktisadi 

ni:<:.aJUu.a, ckonomiu;;;ki aksaklıKlar ın esiö..::r llr;ı6si için devlet bazen 

radikal ölçülerle yen~.ı. -~'T el1f..;::t. }ıler k yar. 

(7) Weddigen Walter, "Sozialpolitik" Jana 1933 s. 4 
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Devlet demokEatik prensiplerden biraz ayrılmak zorunda 

'alarak baskı vası~alarını kuvvetlendirir. Bunun yanında işsiz

ligi gidermek için iktisad~,hukuki ve mali vasıtal ra ba~ vurur. 

Devlet evvela bazı te '=-ı ebbüslcri kanıulnıJ tırma cihetine 

giderek, o faaliyetleri bizzat kendisi ;)repo..r. Buna mis&.l son 

zamanlarda İngiltere ve lı'ransa 'da görülen kamul ,,... tırma hareketleri 

gösterilebilir. 

Di&er taraftan Sosyal güvenlik düşünceleri ile memle-

ket halkının bu gününü ve yarınını temino. t al tınaçıu..w.a,YJ. gaye 

edinerek aralarında bir birlik ve ah~nk teaisi içi n devlet ça

lışmaları yar ılır. Devlet hukuki vasıt lara bafJ vurmuş ve i ş haya

tını, mevzuatla bir nizam içersinde alarak, i ç;sizli ··in yaratılma

sına mani olmaya ve· zayıf zümreleri himaye edici sieortalar te

sisiyle sınıf farklar1nı gidermiye çalışmı ~tır. 

3. Cinayetlerin Çogalması 

İ J,sizlik, topl umda önemli bir kon u. olarak or-ta.:ra 

çıktı ında bir çok problemleri öe meydana getirir. 

İ 7 çi ailesinin geçimini sa5lıyacak normal kazançı bulun

madı6ından fena yollara baş vurmak zor1ında kalacaktır. Bazı 

i :;sizler öt~de beride bulunan eşyaları alınıya te~ebbüs edecek, di

ger bir grup da hareketlerini biraz daha ileri götüreoektir. 

lşsizlik, toylumda ilk adım olarak hırsızlık müessese

sinin genişlemesine ve yaygın bir hal alınasına sebeb oJuır. Böy

lece normal yollaritan kazanç temin edemiyenler lıırsı~lık, yanke

sicilik ve dolandırıcılık ile kendilerinin ve ailelerinin 

ni sağlamıya çalışırlar. 

Diğer bir zümr e ise, buna imkan bulamayınca, dilencilik 
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gibi içler yapacak ve toplumda bu sınıf halk çoğalaoaktır. Bunlar 

sağı, solu daima rahatsız edeceklerdir~ 

En önemli olarak, mütecaviz bir sınıf türeyecektir ki, 

bunlar gözleri dönmüş ve artık hiç bir kuvvet tanımaz olmuşlardır. 

Onların yapamıyacagı i ş yoktur. Cinayetler, dahi mühim meseleler 

olmaktan çıkmış durumdadır. 

Toplumda fakirlik cinayetlerin büyümesine sebeb oldugun

dan, devlet bunlara mani olmak için pek büyük resmi masraflar 

yüklenir. 

İşsizlik yardımları için ~930 dan 1949 senesine kadar 

Amerika Birleşik Devletlerinin yapmış oldugu genel masraflar 25 

milyar doların biraz altındadır. 

4· Vergilerin Yükseltilmesi 

Devlet, toplumda i ~aizli~in artması halinde mali po

litikası yönünden önemli konularla kar gılaşır. 

!vvela, i ı)sizlerin çogalması neticesinde gelir vergileP

de büyük bir düşüş meydana gelir. Çünkü devletin vergi mükellef

leri miktarında. azalma olmuştur. Vergt mükellefi olan fertl .rin 

birçogunun gelirleri vergi muafiyeti altına düşmüş bulunabilir 

veyahüt hiç gelirleri olmadıbından vergi mükellefi dahi değildirler. 

ticret geliri vergisinde büyük dü.".Uklük oldubundan buna 

paralel olarak meomu gelir vereiside daralacaktır. 

Bundan başka, i şsizler devletten yardım bekledikleri için, 

devlet giderlerinde büyük bir artma olacaktır. Devlet bir taraf

tan onlara muhtelif kanallarla y ardım ederken, diber yönden de 

yeni yatırımlara ve yeni i ş sa~ larını açmıya giri şecektiro 

Devletin giderleri ile yardım giderlerinde bir artma 
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Eni • 

İşsizlik ,bebl rini iı.el meden evvel, t,ri~in eyrine 

Bz at.c olur ak, r.er d~vrinde işsizlik krizlerine raalarız. 

Antiki te ve odeli t de mevcut olan işsizli~n srbebleri v 

oeltill t"i ayni idi. Onlar periyo ik olar k devre . işl r, bir 

t•a ve bilinen i t1s*ai v kıalardan ( eselA, tab11 afetler ve 

harpler.) onra eydan gelmi lerdir. İgsizliğin sebebi ekonomi 

dı ı faktörler olup nellikle te eb pl ydınlatıl sı UmkUn

Ur. 

19. aaırd ki 1 izlikl r dal ziyade mahalli ve devamsız olmu -

tur. O devirde i izlik e:fhumu d h ziyade fakirlik fikirleri 

içersinde y r b 1 uştur. 

K i t~lizm öncesi ekono·.il rde en önemli istihaal a"kt"rl -

ri tab nt v eın k idi. nu Bzelli , ktly i9l tm~ı rine ve zanaa-

t l imdi. Toplumd ki lantıl r bunl rı d rh 1 içine Jmaktay-

dı. Aynı anda iŞt:/tcU rbea ol · dı ı dan dorh 1 t ir altında 

kalırdı. 1 aelA, tabii fetler etice inde i ai~l k eydan çı

k r. ~ onômi ve zir at hakim olup UtUn nUfu ond n J çinirdi. 

Zira tte fezl nUfu bulundu_::und n, !aizli 1 izli vardır. 

pitalizmin ilk ç rın a i sizlik, k 'ital z . ı ından ve 

3 nl işlere ·ntib kaız1ıkt n do kt ydı. G nç k pitalizmde, işa z

lik toplumda daha az ölçUde bulunuyor u (1). Ç'inktl ekonomi erd 
) 

l>UyUk bir il rle e evcut tut". 

(1) Paul Sering,"r!en eit des .it licmua" nurnbe e-, 1946 



-41-

G~nç kapitalizmden, yt1ksek kapi talizıne kadar devam eden miiddet

te bir de iktiE:ıadi tepltiler ve depresyonlar görU .nıUşt".ir ~ Milli pi-• -
yasaların teşekki.Uti, kapital ihtiyaçlarının değişmesi, :i.ş giiçleri-

ni kolonilere itmiştir. Diğer taraftan iş bölümünün özellikleri 

ve iş güci.i seferberlikleri ile işçilere iş bulunmuştur. 

Gelişmiş bir düzende, müstak;ilı. bir müessesenin analizi ekono

mik olayların açıklanmasına kafi gelmemektedir. Mal ve para arz

ları, tedavül ve istihsal dünyasını içine aldıgı gibi, milli piya

saların gelişmesiyle dtinya piyasaJarına kadar sirayet etmektedir. 

Kapitalizmde, işsizlik meselesi ekonomik bir olay olarak or

taya çıkmıştır. Geçmiş zamanlardaki gibi tck illete ba .lanamamak

ta konjonktür sebebleri içersinde, kompleks bir durumda bulunmak

tadır. :Bu arada tek iliheti. olan işsizliklerade rastlanır fakat 

bunlar azdır. 

:Bu devirde bütün tasarruf imkanıarı yeni istihsal malları is

tihsaline Y~~~ılmaya tahsis edildi. Böylece, endüstrileşme ha

reketi ve bulunan t~knik yenilikler, halkın aksülamelıhne mukabil 

devam etti. Yeni istihsal malları istihsali ile, tasarruflar 

mükerreren piyasalara çekildi. Ve büyük yatırım dalgaları meyda~ 

na geldi. 

Kapitalizmin inkişafı makine ile olmuştur. Bu inkişaf periyo

du içersinde, kapitalizm konjonktürün ritmik değişmeleri vasıtasi

~e küçük ve büyük işsizliklere raslannııçtır. Bu yüzden makinaya 

karşı bir çekingenlik yaratılmak istenilniş ve böyle bir irtiba

tın kurulması ile d~ yRtı:r.::ı..mlar azaltılıııaya çalı .. ılmı.ştır. Fakat 

her uzun devrede, yatırım azalışının, memleketlerdeki tepkisi bü

yük olmuştur. Bü;>ri.ik kapital tasarrufu, i atihsal sahalarında dur

guuluk meydana getirllliştir. Bu tasarruflar milteşebbis zümre eli.a

de ufak da olsa yatırım sahasına yavaş yavaş akmasını bilmiştir. 
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Bu zamanla dahada büyümüş teknik alanda geli şmi tir. Yeni mate

~~yal ve istihsal malıarına yatırım, endtistride ihtilal yaratmıştır. 

Teknik dinamik geli ı.;me, kapital inkişafile paralel gi ·t

·mi,ştir. Bu açık olmakla beraber, f .ı:ı · liyet problemlerini ve itşsiz

lik krizlerini aydınlatmıya kafi degildir. 

Büyük ölcüde ilermeme ve ger Jiemeler, i ktisadi hareket

ler le kalite deği §iklikleri içeraj nde olmuştur. ,;r,,İsttkametteki 

akışın ozel psikolojik tesirleri de görülmüştür. 

Kapitalli istihsal tarzı jktisadi ilerlemede i zl erini 

hasıl eder. Diğer taraftan sı)ekülatii' yatırımlar (rizikolu olma

sına rağmen1 kapitalizmde çok fazla bulunur. Burada i ~letmeler 

ekonomi içersinde kalkınmış olurlar (2). Fakat bu durum knpita

l~st iktisadi sistemi dahili hastalığa sevkeder. Genel monopel 

temayülü, teknik inkişafı alıkoyarak teknik imkanları ve istihsal 

miktarını da içersine alır (3). 

Ekonomiler büyük ve uzun vadeli yatırımlara giderek 

pi;r.asa içersinde monopolist tahditlerle seçilen m~lların fiatları 

yüksek tutuldu (4). Böylece sermayedarlar kıt malları t opluyor 

i y i karlar temin ediyorlardı. 

Bu durum istihsal hacminin yükseltilmesi imkAnlarını ha

zırladı. Buna uygun olarak fiatların düşürülmesi yolları arandı. 

Rasyonalizasyon vasıtasile bu kabil istihs al monopelden kurtarıl

~aya çalışıldı ve i y i neticeler alındı. Böylece monopelden kur-

tarılmJ.ş endüs tril er y enid P.n tanzim edile ek geni şletildi, ve 

bumm. tes i rleri L:tsizligin gid r i lmes inde de görüldü. 

Teknik geli şme .:ra.vaşlatılamadı{.,ından ikinci dünya savaşın

dan önce, i ş piyasasında 
~ 

/ 

. ( 2 ) ulo rriı g , n 
(3) S oh um t.r, K i 

150 
(4) 1 

bir 
J 

it 
i 

strüktürel i şsizlik mevcut idi. Bu dev-
·• 1 j 

k )it i ı: :ı 

, Sozi lia 

...1 . .•. ~ 

Ur 
und D 

t r b . 1 57-158 

r g 1948 
okr ti 
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revi krizleri n dı . ında husı.üe ge) iyordu. Burada i~siz~ iklerin 

meydana gelmesi 

a•ıyordu. 

daima miimkündü:r ve bu geniş bölgeleride içersine 

Böylece, in!üşafların endUstriye tatbiki enternak"Jyonel 

iç bölümlerinin-devanılı de ~işmelari ve ölç'.ilü. teknik inkişaflar, 

endüstrilerin. geni~lenı esine ka.fi geJ.mi;y ordu. Fakat bu arada in

- kişafların. tali tezahürleride kendini hissetdiriyor v·e monopolist 

durumlar ortaya çıkıyordu. 

Endüstri inkişafı bir çok neticeler doğurur. Piyasame

kanizmasını felce uğratır. -Teknik va nı talarla kapj talin bir nok

taya toplanmasına (Monopol teşekkülü) ne hizmet eder. Ekseriya 

:tü~nsız devlet müdahalesine yol açar ve işletmeleride organizas

yon değişikliklerine sebeb olur. 

Bu durumlarla sınıf ve işsizlik mücadeleleri yaratılmış 

olur. Neticede kütlevi işsizlik zuhur ettiginden monopolist kapi

talizmden kaçmak i ab eder. 

Buraya 'kadar yapılan izahattaft sonra. işc;üoü arz ve talebi

ne tesir edefi sebebleri inceliyebiliriz. 

B • J~ PİYASASINDA İŞ .ltRZir;rA TESİR EDEN FAKTÖRLER 

İş piyasasında serbest hareket eden İŞGtlCtt uArbeits

kraft" bir emtia "Ware" dir. Satanlarla beraber olan işgücti, arz 

ve talepte önemli tesirler yapar. 

İşgücü arzına ilk tesir eden faktör, nıeiLleket nüfusudur. 

Nüfus, iaal nüfusu t~yin eder. İstihsalde bulunan da "faal nüfus" 

tur. Bunu t~yin edende yaş ve cinsiyettir. 

İkinci olarak, ekonomik, :;,ouyolojik ve hukuki ı:ıt.~bebleri 

zikredebiliriz. İktisadi durum, piyasa şartları, teknolojik sevi-
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ye' ile sosyolojik hadiscltJr toplumda z· mnnla degişik~ tesirler ya- ..... 

ratır. Genel görüş ve düşünce, dini kaideler ve inanışlar v.s. 

, ile hukuk kaideleride burada söylenebilir. 

Üçüncü tosir ise; işı:,ücti arz eltlstikiyeti dedi ~- ·miz sebeb

.. lerdir ki t burılar çalışanların özel durumlarından ileri 0elmekte dir. 

Servet, aile durumu ve kültür seviyesi de arzda mUhim rol oynar. 

Dördüncü unsur olarak düşük seviyede standartıaşmış işçi

leri gösterebiliriz. Bunlar zaman zaman iş piyasnltı.rına geleı .. ek 

iş güçlerini arz etmektedirler. Böylece ınecmu arzda mühim tesirler 

meydana getirir~er. 

İş Uçlerini arz edenler, anlaşmalar ve sözleş· elerle iş 

şartlarının gerçekleşnwsini ve devamlılıgını sa .llıyacak işsiz kal

maıııalarını temine çalı ır lar. 

ı. Tabii Sebebler 

Bir memlek~tteki nüfus miktarı, şüphesizki iş gücü ar

zını t~yin eden en mühim amildir. Bugün R~sya veya Hindistandaki 

işgücü arzı ile İsrail yahut Yunanistanla yapılacak mukayese, me

seleyi açıkça bize gösterecektir. 

NUfusu fazla olan ekonomilerde iş c Ucü arzının o mikt~r

da çok olaca0tna şüphe yoktur. 

İş gücti arzını tSyin eden ikinci unsur ise yaş haddidir. 

Çünktt çalışabilir yaşta olanlar <:ıkseriyetle 15-65 yaşı arasindaki

lerdir. Bu haddin muhtelif memleketlere göre değişeceğide şUphe

sizdir. Bu yaşların dı9ında kalanlar çocuklar ve ihtiyarlardır. 

Onların iş hayatında çalışmaları rnüm.kün görülmemektedir. Fakat 

bu yaş hadleri mutlak olarak kabı~l edilemez. Altına ve listüne çı

kıldığı zamanlar ve yerlerde mevcuttur. 
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-· Cinsiyet de, it gücü arzına tesir eder. Kadın ve erkek 

farkı memleketlerde değişiklikler gesterir. İşlerin cinside, 
~ 

bunların arz miktarında rol oynar. Ağır işlerde kadınların, ba-

zı iş kollarında da erkek işgücü arzı görülmemektedir. 

İleri memleketlerde kadın, çalışma hayatının hemen bü

tün sahalarına girmiştir. Geri kalmış memleketlerde kadın ziş gü& 

cü çalışma alanında pek görülmemektedir. Fakat bazı sahalarda me

sela zıraatte ve tarla işlerinde çalışan kadınlar mevcuttur. 

Yukarıda sayılan hususların bazen dışarısına çıkılmakta

dır. İşgücü zaman zaman yaş ve cinsiyet sınırlarını aşarak, ça

lışma hayatına atılmaktadır. Bu ise iş gücü arzına tesir ederek 

onun arz miktarını arttırmaktadır. 

2. ~konomik, Sosyolojik ve Hukuki ~ebebler 

Ekonomik du~. iyi piyasa şartları ve iyi Ucretler, 

işgüçlerini işpiyasasına çeker. Ekonominin faal bulunması, atıl 

işgüçlerini çalışmaya sevkeder. Böylece, tembel halde bulunanla

rında iş hayatına atıldıkları görülür. Bilhassa çok kazançlı sa

halaDdaişgUcü arzı grtar. 

Sosyolojik hadiselerin toplum üzerinde zaman tesirleri 

görülmektedir. Mesela görüş, zihniyet, kültür ve dini kaideler ve 

inanışlarda deği~iklikıer olmaktadır. 

İleriemiş ekonomilerde görüş, zihniyet, kültür seviyesi 

tesirleri ile genişlemiş olan ihtiyaçların tatmini için toplumda

ki diğe~ işgüçleri, iş piyasasına atılmaktadır. Geri kalmış mem

leketlerde fertler "bir lokma, bir hırkan zihniyetile hareket ett 

tiklerinden, işgüçü arzını azaltacaklardır. · Dini kaideler ve ina-
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nişlarında ayni yönde tesirleri olaca~ı şüphesizdir. Mütevekkil 

blr zihniyet i9gücünU tenbellige sevketnıektedirl . 
Toplumun hukuki düzeni de iş arzına direkt tesir eden 

faktördür. Mevzuatın, çalışma. şart ve müddetlerini t~yin etmesi, 

~ gece, gündtiz çalışmalarını nizamlaması, tekalitlük ve yaş haddini 

indirmesi gibi sebeblerin iş arzını daraltaca6~na şUphe yoktur. 

Diğer taraftan çalışma hayatına katılacaklarda tahsilin 

ararıması, bazı isılerde daha değişik şartların konulması, ·bu saha

larda i5 arzının daralma sına s ebeb olur. , 

Zamanımız da işçi sendikaları ken di oranşlerında işsizli

ğin değinama sına çalışırlar·ken iş arzını daima kontrol altında bu

lundururla r . Mesela kendi sendikalarına aza olmıyanlara , iş kol

lurında çal ışma müs ..,.adesi vermezler. 

3. İş Arzı ElAstikiyetsizliği 

İşgücü "Arbeitskraft" bir emtiadır. Fakat bir mal 

olarak dü ~ünlilemez. Çünkü duygu ve düşünce ta şımaktadır. Aynı 

zamanda hususi işaretler izhar ile beyan etmek kudretine sahip

tir . Diğer taraftan çalışma gücünü Uzarinde ta ç- ır. 

lstihsalde işgücü, çalışma faktörü olarak talep edilir. 

Aranılan işçiler zaman zaman kıtlık veya bolluk gösterirler. BuP 

rada el~stikiyetin iktisadi karı şıklığı bulunur. Ekonomide işgücü 

arz t.nda yer yahut branş de ğişmeleri otomatik olarak büyük miktar

da g örülür. Fakat yer ve meslek değiştirmede bir çok sebeplere 

bağlı bulunmaktadır (5). 

(5) Waltlgen, Walter, Theoretische Volkswirtschaftslehre 1948 
Nurenberg S. 47,50,?1 



-47-

İşcüe'f~nü A.rz eden irısant evvel~ L,erekli mal i kudrete sa

h~:p bulurmı<.~öı t,;::ı... ndan, enıef;j.ni ('er hal satmsyı arzular • Çünkü bekle

nıeye tahammülü yoktur. Her geçen zaman parçasında işgüefi kaybol

ınaktadır. Kerdisinin ve varsa aile efradının geçimini sağlamak 

-~ zorunda ol ouğundan daima çalışmaya mecburdur. 

Mal11 kuc1roti o1 mıyan irıçi, özel sebepler1 · yer d€'~iştir

me imk~nına sahip de ğildir. Bunların me slek değiştirme imkanıarı

da azdır. ÇtinkU yetişme ve kalifiye olma, bir zamana ihti~aç gös

termektedir. Kendi branşını bırakıp diğer bir sahaya geçmesi de 

çok zaman mümkün olmaz. 

Bütün bunlar arz el~stikiy.ini azalttığı gibi bazende 

~f barakmamakta, sıfıra eşit kılmaktadır. 

4. Düsllk Seviyede Standartıaşmış !şçi 

A.ınerikan literatüründe asub-Standart Workers" olarak 

adlandırılan işçi guru:pları anlaşılmaktadır. D a u g h e r t y 

bu gurup işçileri yediye ayırmaktadır (6). Kadınlar-Çocuklar-Ma

hactrler-Diğer devlet işçileri-Siyahlar-Geçici İ~.;ıç.ı.ler-Tutukl ular. 

Bu işçilerden bir kısmı, göçmenler diger devlet işçileri, 

siyahlar ve bir kısmı kadınlar normal işgücü arzına dahildirler. 

Bunların faaliyetleri genal iş arzında tesirsiz olur. 

Bu gu;ruptalti işçiler, iş arzını_ fazlalaştırarak rekabet 

yaratırlar diğer taraftan da Ucretlerin düşmesine sebeb olurlar. 

Ayni zamanda çocuklar, tutuklular ve bir kısım kadınlar iş piya

sasına ilaveten girebilirler. 

Normal halde, iş piyasasında görünmez hu şahıslarıa b1i

yliyen arz, de~işmiyen taleb kar ~ ısında iş bulamıyaca~ından toplum

da işsizlik doğacaktır. 

(6) Daugerty, a.g.e. New-York s. 7. 

.'-.... 
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İşg·1çleri iktisadi ni zam ve politikaya karşı hassastır

lar. Bunlar sosyolojik ve psikolojik sebeblerin tesiri.ile ehem-

nıiyetlerini derhal belli e derler. ·,.,_ 

İşçiler mevcut iktisadi nizamın prensiplerine bağlıdır

lar. Bu prensiplerden işçi mahrum edilemez. S o m b a r t ı n 

ifadesiyle, kRzanç arın yUkselişi kaptt ~ list iktisatta vukubulur. 

• Bu meselenin genişletilmesi hudutlandırılmaaı prensiplere bağlan

mıştır,7) 

C - İŞ PİYAS ' SINDA İÇÇİ TAiıF.BİN ~ TESİR EDEN FAKTÖRLER 

1 • Kapitalist Nizamdaki Sebebler 

KapitaJist nizamda işgUcüne talep aerbesttir. İş 

piyasasına arzedilmiş iş gücüne iste en talepte bulunabilir. Sos

yalist ve kominist nizamda, es4sen istihsal, merkez otoritesi ta

rafından tanzim edildiğinden, işgUcü talebede tamamile bir serbes

tiye sahip de&ildir. 

Kapitalist nizam içersinde, işgticU t~lebine tesir eden 

sebebleri üçe ayırmak mümkündür. Ekonomi içi, ekonomi dışı ve 

insanların iktisadi iktidarsızlıgından meydana gelen sebebleri. 

gösterebilirıhz. 

Ekonomi içi sebeb1er; bünyevi (İktisadi bUnye de '·işmeleri,

teknik inkişaf), konjonktürel, kUltürel değişmelerj olarak zi~e

dilebilir. 

Ekonomi dıtı sebebleri de tabii ve politik tarz olarak 

sayabiliriz. Eurada mevsim hareketleri ve tesadUfi arızi sebeb

ler yanında keşifler de söylenebilir. 

(7) Sombart, Werner "Kapitalismus" Im Handw der Soziologie s. 266 
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İnsanların iktisadi iktidarsızlığı,. ki bu da örf vo adet

lerle teessüs etmiş olup, işsizliğe tesir eden iiçüncü amil olarak 
. 

gösterilebilir. 

Esasen işsizlik tUrleri anlatılırken, onların sebebleri

, ninde büyük bir kısmı tahlil edilmiş bulunmaktadır. Biz burada, 

bunların benzer olan taraflarını bir araya getirerek, müşterek 

• sebebiere ba~lamıya ve izaha çalışaca~ız. 

a) Ekonomi içi sebebler 

İş piyasasında, iş gücü talebine tesir eden en mühim 

faktörlerden birisi de, şüphesiz ekonominin iç sebebleri arasında 

aaydıklarımızdır. Bunlardan birincisi ekonomideki bünye değişik

likleridir. Bu da iktisadi bünye değişiklikleri ve teknik inkişaf

lar olarak aınıtlandırılır. İkinci sebep, vergi, gümrük ve iktie 

sat politikasındaki tcsirlerdir. 

İkt~~adi bünye değişiklikleri ise, ekenomilerin muhtelif 

sebeblerle durgunlaşmalarıdır. Bu dur~1nluk gerekli tedbirlerle 

giderilebilecegi gibi bazande atıatılmaları mümkün olmaz. Ticaret 

yollarındaki degişmeler v.s. buna misal gösterilebilir. 

Bünye değişikliği içersinde, teknik inkişaflar ekonomiler

de durgunluklar meydana getirnıektedir. Endüstri, teknik inkişaf-

. lara ayak uyduramaması ve yenilikleri almaması sebebleri ile rakip 

bölgelerin tesirleri altında kalarak ezilmektedir. 

İşsizliğe sebeb olan bünye değişikliklerini Şakuli ve uf

ki diye ayırmak mümkündür. 

Şakuli istikametteki daralma ar ve yayılmalar ehemmiyet

li istihsal dallarını içersine alır. Buna ekonomide işletmelerin 

şakuli temerktizü de~ilir. Ayni istihsal kolundaki işletmelerin 

muhtelif sebeblerle bir işletme halinde birleşmeleridir. Bu ise 
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maliyet ma~raflarını azaltuak ve aracıları ortadan kaldırmak gaye

si ile yapılmıştır. 

Ufki istikametteki temerktiz ayni istihsali yapan işletme

lerdeki birleşmelerdir. Bunlar daha ziyade mahalli işletmelerdir. 

__ Böylece işletme teçhizatının Jirleşmesi, işçi tasarrufu gayeaile 

yapılmış olabilir. ~eknik inkişnflarda iş gUc;Unün yerine yeni 

·· makinaların ve aletler:l.u geçi.ılesi vey&rıut or·gonizacyon değişiklik

leri v.s. hususlarda ayni ~ekilde teı~cri tesirler meydanagetirir-

ler. 

Bu -,vupta ikinci bUyUk işoizlil,. sebebi, konj onk'ttlr hareli 

ketleridir. Malüm ollüciu üzere; ckoıj_o:miler zumun zaman konjonktU

rul hareketlerin t · siri altında kali.üaktad:ı.r. Buna, yükcek vv i

lerlel!l.iş .ka:pi talıizmde raatlarımak'l;c..dır ( 8). Biz burada, bunları 

izaha imk~n bulamamuktayız. 

İstihlAk değişlklikleri ve kültürel inkişaflar ekenomile

rin bünyelerine tesir ederek, onlarda dur unlaşmalara veya inkişaf

lara sebeb ol i. ır lar. :Burada n oda, örf ve a de tl ari n ehemıı. iyetine 

işaret etmek 1cap eder. 

iktisadi politika; mehlleket içersinde takip adilen para 

poli tikasıcll.r. .Uilhaasa faiz ve ihraç bankasının iskout o hadle

ri zikredilel:ıiliı·. JJunlar ekonominin yönel tilnıesinde büyük rolle

ri olıııakt;..'<.hr. ÇLinkü rrdit~ ,.ebbislerin t~sarru:f V€J yRtır.:un kararla

rı bunrl bac: 1 ıdır. .Bc:;·le·Je ya tır.ımı fazla] aştJ_ritıak ile D1P.mle ke tte

ki iş · a'~-Kılar \nın :ıç:ı.lmr.uııı-:ıa v ~ i.ş0Uc ·ı nun pi;asr .. dan emiliL.e sine se

beb olunur. 

İktisuili: poli ttkaa:ından vergi ve gi.imrti.k :poli tikaaı ekono-

mik hayat,~ tc• :ür ., der 

r·on:.::1 r:.ıun de 1i::· :tlci. ğ:i., vergi N-:..ıeı.fi.;yetJ er-ı c ; bi t .• ~ birle::r f) 1<0n0-

u.ide f'arlr Ar yara tır. Aynı ~el·il de eHMrük dUV2!1"_ arının yrı :ıP.l til-

nesi ltılması, konuları v.s. huauslar, iç ekonominin ge-
--im Handw.Der Staatwiesenschaften 4 

.Bd. VI S .8 
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nişlemesine v c'ya dar a l ıruıına s ebeb olarak işgUcü talebinj de ~iş

t i rir. 
r 

b) :Şkonomi dJ.§J. sebebler 

Devlet poJ i tikası tabii ve tesa düfi olaylar e konomik 

ha~a tto i şeü cü t a l ebine ·ce sir eder. te f:;eltl bayındırlık, milli 

e ği tim, milli savunma p ol i tikus ı v. s. gJbi. M.i.ll1 Savuruna poli 

tikasından, sildh, teçhizat ve araç imal~tını genişletmesi derhal 

işgü cüne yeni sahalar •açmış olur. hükümeti teşkil eden siyasi 

partileride, burada zikretmek lüzumludur. 

İkinci dış sebeb, tabii ve tesadüfi sebeblerdir. 
~ ---- Tabii - ' 

sebeblerden, mevsim hizmetl~rlndeki d_et;i şiklikler i şt)icU talebin-
--- --

de dalgalanmalar meydana getirir. Mesel~ zıraatte, işletmelerin 

bslir li zamanlar faal i yet gc5stermoleri işgüetine etki yapar. 

Zıraate ba0lı s anayi yubel er i i le hava şartlarına bağlı 

endüstriler o~nenin bazı aylarında faaliyette bulunabilir er. 

Mesel~ şeker fabrikalar~ ile tuğla iınal~tı, açık maden i ş letmele

ri ve taş ocakları g bi b üt'Un bu i şletmeler tabii sebt:bler in ne

t i cesinde i şgüçle rine karşı taleplerini zaman zaman arttırırlar 

veya eksiltir1er. 

Tesadüfi s ebeblerde; tabi~ afetleri harpleri ve ke şifle

ri sayabiliriz. Tabi i a ~e tler; bu ba skınl arı, zelzel e , kuraklık 

v.s. hususlardır. Bunlar toplumda birden ortaya çıkarak piyasada 

aksaklıklar meydana getirirler. 

' Harpler ise, harp içersinde bi.lyük bi r i ş ...,U cU talebi do~-

rurken, sonlarında işgücü arzı ve harap olan memlekette kapital 

teçhizatı noksanlı~ı yaratır. 

Keşifler, ana memlekett~ki niifısun k o oni lere akmasına 

sebeb olur. İşeizl eri ilk olarak ·buraJar çekeceğinden, memleket-
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. 
teki iş8ücli arzında azaltıcı bir rol oynarlar. ·ı:ı~ iyen ıııeıule <. et 
~ 

~malatına bir ".;azar olarak, içerde iş hac:minin senişlemesi yahut 

hiçolmazsa muhafazasını sağlıyarak iggücü tu eb:Lne tesir ederler. 

c) İnsanıırın İktisadi ~tidarsızlığı 

İnsanlar mev .... ut durulllları ve bilgmlerila her .;eyi 

bilet1ezler, kavrayamazlar ve kat' i neticelere varaıııazl&r. Ineani 

düştlnce daim:::L yanlışlıklara nahküındur. 

u hususta önemli 'ilgileri bize Prof. Dr. Walter Weddi~ 

genin ••wECIISELLAGENTHEORtE•• değiçen durum te or i si v~rrnektedir. 

Orada tGmel kanun ".Das Labili tatagesetz" dengesizlik kanunu' dur 

( 9). Teorik diişUnü ·=;ıün genel g~çerliği, iktisadi durum değişik

liklerinde ve bü·tün ikti sa di düşünüşlerde hakimdir. 

İnsanların mevcut durumlarında her şeyi bilememeleri, ve

yahut iktisadi kabiliyetsizllk iktisadi hayatın temelinde mevcut

t]:jr. İşgücü La le binhı esas sBbeblerj. in..:.a:::ıların ·ta 'b.iatında 'bulun

ıııakta -ve Lkti s.J.di vazi~ve tlerin .. 1<-ik:L!niyetine tab .i ol11amaktadır. 

Ç:inki.l, lk isadi dur,mtların yaraıfiılmasında rol oynıyan insanı ön

ceden ıer . eyi. tülm·sine ve tarı.l!lin etuesine imkCin yoktur. Bazen 

en ufak bir aebebin etkisi ile ekonomik hayat seyrini değiştirm~k

te, insanların tabiatları tahminler hil~fına de i?.;~ . ~}iklikle:r yn.rat-· 

maktadır. 

Diğer taraftan t·ertler serbes·t bir iktisadi diizende, men

faatlerine en uygun ..,ekilde hareket edeceklerd.'r. :Su :ferdi hare

ket serbestisi neticesinde, men~aatlerini Ustün gördü~ü zamanlar, 

kararları ·da det:·işikJ.ikJ.er yapacaktır. !şte o zaman talep cephe

sindeki de gişiklikler işsizliği yarntacak ve özel iktisadilikten 

har-eket e en fert toplumun durumonu dU;;tinrri ;Teccktir. 

(9) Wal ter W .ddigen, '!'Heoretische Volkswirtschaftslehre 1948 S.l06 

• 
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Halkın iktisadilği ise örf ve adetlerle meydana gelmekte

dir. Bu ise uzun zamana ihtiyaç gösterir. Toplumun bu iktisadi 

~rumunu ve nizamanı der!al değiştirilmeğe imkAn yoktur. Bu, za

man içersinde gayet ağır olarak hareket eder. Çünkü, örf ve adeti, 

kültür seviyesini kısa zamanda değiştirmek zordur, hatta imk;~nsız

dır. Bir memleketin bünyesi ve kültUrU yavaş, yavaş ilerleyerek 

- yükselir. 

Son olarak, insanların iktisadi iktidarına tesir eden, 

zamanımızda mühim arnillerden biride, dünya iktisadi durumudur. 

Bugün artık, mahalli piyasaların yanında dünya piyasalarındazda 

bahsetmek zorundayız. Dunya piyasalarındaki bir#fiat yahut bir 

istihsal veya bunlara karşı taleplerdeki hareket, işgücü taleple

rine tesir etmektedir. Her hangi bir piyasadaki istihsal malları 

talebi, diğ~r piyasaiara derhal intikal . etmekte ve istihsalleri 

k~çılamakta veya durdurmaktadır. Neticede işgücü talebine tesir 

ederek iş bolluğuna veya işsizliğe sebeb olmaktadır. 



İşsizlik Sebeblerinin Şeması 

I-Arz Cephesinden 
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2- Ekonomik.sosyolojik ve hukuki sebebler 
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4- Düşük seviyede standartıaşmış işçi 

Ekonomi 
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Değişmeler Tarz 

İktisadi Politika 

1 

Tarzı 

Devlet Politika 
Tarzı 

ve Tesadüf1 
Tarz 

v 

---;---

Insanların iktisadi 
iktidarsızlığı 

Genel İnsanlık Tarzı 

\ 
Dengesizlik Kanunu 

Özel iktialdilik 

Halk iktisldilği 
1 

Dünya iktisadiliği 
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V - İSSİZLİK İLE SAVAŞ 

~/ Bugiln milletler için işsizlik, önemli bir problem olarak 

ortaya çılanaktadır. İşsizlik çeşitlerinin herbirine karşı ayrı" 

savaş vasıtası bulunursa da, bunların iyice tahlili, müşterek se-

., beplerin bulunması imkanını vermektedir. Durum böyle olunca, or

taya müşterek sebebiere karşı tedbirlerin alınması meselesi çık

maktadır. 

Millia ve Montgomery işsizlikle savaşta aşağıdaki tedbirleri 

tanımaktadırlar (1). 

1) Özel iş aracılarının kontrolü veya bunların kaldırılması ile 

yerlerine resmi iş aracalarının konulması, 0-
2) İş aracılığında, işçilerin meslek seçimlerine yardım, oku

malarının temini, okumıyanların yetiştirilmesi, 

3) Geçici işl erde çalışanların faalil1etlerinin deYamının bağ

lanması, 

4) İstihsalde istikrarı sağlıyarak, buna göre faaliyetlerin 

tanzimi, 

5) Resmi işlerin dağıtımında, özel işletmelerin iş güçleri 

ihtiyacının dikkate alınması, 

6) Fena satış zamanlarında, işletmelerin kısa müddetlerle ça-
....... _ 

lışmaya yönetilmesi, 

7) İşsi zlik sigortalarının konu1hı: sı. 

Yukarıdaki yazarlar bu teubirler•e, işsizlikle savaş edile

bileceğini ve bunların tanzimi ile işsizliğin önUne geçilebileceği

ni belirtmektedirler. 

(1) Millis and Montgomery, a.g.e. , London 1938 S& 8 
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Biz ise işsizlikle savaşı, ekonomi içi ve dışı olarak 

ayırmaktayız. Ekonomi içi savaşta, Devlet ve hükümet olarak, 
-----iktisadi hayatta, istikrarın temini ile zaman zaman ekonomideki 

düzensizlikleri giderici tedbirlerin l"Ozumunu belirteceğiz. Di--

ğer taraftan iş piyasasının organizestni, resmi teşkilatlar yanın

da özel teşkiltltlara da zaman zaman yer verilmesini, yahut onla

rın önlenmesi icap ettiğini, böylece iş gücü arz edenlerle, talep 

edenleri karşı karşıya en kısa zamanda getirmenin işsizlikte iyi 

neticeler vereceğini göstereceğiz. 

Ekonomi dışı savaşta ise işaracıbğı ile işsizlere çalış

ma yeri temini, resmi çalıştırma ve iş mükellefiyetin±n konulması, 

iktisadi hayattaki tesirleri ile işsizliğin giderilmesine işaret 

edeceğiz. 

Memlekette kalifiye olmıyanlar arasında işsizler fazla 

miktarda bulunduğundan, onların meslek okullarında veyahut iş ', 

yerlerinde yetiştirilmeleri lüzumuna temas edeceJiz. 

Bunların yanında daha küçük vasıtalarla işsizliğe mani 

olucu tedbirler belirtilmiştir. Mesela, Kooperatifler yardımı, 

çalışma müddetlerinin kasıltılması, hukuki mevzuat, muayyen hak

ların tanınması ve işçilerin yer değiştirmeleri sayılabilir. 

Bütün bu tedbirlerle dahi işsiz~ kalanların, satın amma 
gücünü ayakta tutabilmek için, yapılan yardırnlara ve nihayet işçi 

sigortalarına temas edilecektir. 

A - EKONOMİ İÇİ SAVAŞ 

1 • Ekonomik Sava§ 

Bu konunun açıklanmasına bir misalle girmek anlat~-
, 

yı daha kolaylaştıracaktır. Mesela, yövmiye ile çalışan gemi 
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işçilerinde mesele açıkca ortaya çıkar. Bunların faaliyetleri te

sadüfi olup hayatları daima mahrumiyetlerle doludur. Bu bakımdan 

b·~nların işten kaçmaları her zaman mfunkündür. Gemilerin tahmil 

ve tahliyesinde onların yerleri büyük miktardaki boş işçiler tara

fından derhal doldurulur. Esasen işlerde de bir istikrar yoktur. 

İngiltere limanlarında merkez aracılarının refakatı ile 

- dok işçileri haftalık olarak işe yerleştirilirler. Bunların he

sap kesişleri kaideye uygun olarak yapılır ve faaliyetleri sonun

da gelir elde ederler. 

Amerika'da dok işçileri faaliyetleri tesadüfi ve organi

zesiz durumda idi. 1921 senesinden sonra organize edilme tecrü

beleri yapılmış, o zaman mevcut işçinin yarısına ihtiyaç hasıl ol

duğu görülm"Uştür. 

En Önemli problem ekonomik faaliyetlerme istikrarın bulun

masıdır. Onu mevsim ve konjonktür sallanmalarından mümkfn oldu

b'll kadar uzaklaştırmaktır. Bu ekonomik alanda ve onun krizleri 

ile değişik durumlarda işsizlikle mücadeledir. 

Özel işletmeler, şahsi politikalarının rahatlığı içersin

de neticelere daha çabuk erişirler. Çünkü buralarda çalışan öğ

renmiş işçi, değişik faaliyetlerin yerine getirilmesine hizmet 

eder. Bunlar kendi işyerlerinden di~erine geçen mobilitesi olan 

emek güçleridir. Ayni zamanda bu işçilerin alt kademelerden üst 

kademelere de geçmeleri mümkündür. Birleşik Amerika'da ileri i)J

letmelerin, işletme sevk ve idare s i nde "Scientific management" 

çok veya az t~tbik olunmuştur. Burada ezel işletmelerin stabili

zesi meselesi balıiskonusu olmuştur. Mesela, iktisadi görüşle mü

talaa. olunursa, zayıf kapital,kaybetme rizikosu, rekabet meselele

ri ortaya çıkar. Özel işletmecilik tedbirleri her işletmede mev

cut olmıyabilir. 
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Stabilizasyonda evvel~ işletmelerin kendi faaliyetlerini 

ayarlamaları, yahut kendi istihsallerini istikrarlı kılmaları lü-
!" 
zum.ludur. Böylece diğer işletmeler, bu işletmenin istihsalini ka-

bulle faaliyetlerini ona göre düzenlerler yoksa sürüm zorlukları 

karşısında istihsallerini tahdit mecburiyatinde kalırlar. 

Bir işletmenin fiat düşürmesi, rekabet edenleri önceden 

benzer tedbirler almıya sevkeder. Bu durum piyasayı daima istik

rarsız kılar. Neticede, fiat düşmesi bütün işletmelere sirayet 

eder. 

Fiat politikası, piyasayı daima bağlar. Monopol sahiple

rini daha ayni şekilde sevke mecbur eder. Piyasanın tanzimi ve 

piyasaya ba " lılık durumu, fiatıara göre istihsalin tahdidi ile ' 

olur. böylece iktisadi faaliyetlerin stabil izasyonu mümkün olur. 

Zira bu karı~ıklık miktar meseleleriyle halledilebilir. 

E. W a g e m a n n, özel işletmelerin konjonktür politi:::: 

kalarının eksik olduğ·unu sö7tüyor. Zira genel konj onktUr poli ti

kaaiP!~~d!~letme hizmetleri yapmak mümkün olamaz,2). 

Ekonomik hayatta iktisadi metodların, kredi ve konjonktür 

politikası tavassutu ile istikrar sağlanır. 

Konjonktürde gelir sallanmalar~, işsizlik sig6rtası öde

meleri ile önlenıniye çalışılır. İşsizlik sigortası esaslı sosyal 
' 

politika karakteri taşır. Konjonktürde işsizlik, bir taraftan 

istihsalin ayarlanması ile kapatıl,rken diğer tar&ftan da sigor

ta ödemeleriyle gelirle atarlanır. Böylece işsizliğin yok edilme

si mfunkUn ol ur. 

Devlet merkez bankası ile kredi politikasına iki şekilde 

tesir eder ki bu iskvnto ve açık piyasa politikasıdır. 

(2) Wagemann~ E , Konjonktürlehre, Berlin 1928 8.217 
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İskonto politikasından, kredinin sevk ve idaresi ile ik

tisadi hayata müessir olunur. Burada zorlanan reiakont imktınları

na ve rezervlere dikkat edillimelidir (3). 

Açık piyasa muamelelerile merkez bankalarının piyaaalara 

tesir etmeleri mümkündür. Bunun için merkez bankasının duruma pi

yasadan altın veya tahvil alması veya satması kafidir • 

Merkez bankaları piyasalardan daha ziyade altın ve devlet 

tahvili satın alırlar. Bu mubayalarına karşılık piyasaya iştira 

kuvveti çıkarmış olurlar. Bu ise talep hacmini arttıracak ve fi

at yükselişine s 0beb olacaktır. 

M i 1 1 i s ve M o n t g o m e r y kredi politikası-

nın yalınız bırakılmayıp, vergi politikası ve ucuz para ile birbi

ri arkasından mi.iracaat edilmesini istemektedirler. Şöyleki, yavaş

layan konjonktür hareketlerinde, kredinin genişletilmesi lüzumlu 

olur, vergiler yü~ seltilmez. 

Ani yükselmalere karşı açık finansman (mesel~, bütçe açı

ğı vermek) ve işçi tahdidi lAzımdır, Vergiler de yükseltilir. 

Böylece me vcut açıklar tasfiye edilerek yayılması önlenir. Bunun

la beraber dociru istatistiki rakkamlar üzerinde istihsal kontrol 

edilir. Ayni anda fazla iyimserli ğin ve kötümserliğin önünü al

makda icap eder. 

' · 
Konjonktür dalgalanmaları i.lk anda istihsal malJarı en-

'---
düstrisine tesir ederek işsizliğin art asına sebeb oJurlar. Bu-

nunla savaşlliak için istihsale arzu olunan stabilizasyon yatırım

ları yapılmalıdır. BDylece dalgalanmalar hafifletilir. 

Resmi yatırımlar artırılıp özel yatırım noksanlıkları gi

derilerek, bu alanda eşitlik sağlanır. Bu yatırımlar tanzim! ve 

(3) Weber, Adolf, Geld, Bankeny Börsen, München 1947 8.181 
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t.anzimi olmıyan bütçe· kısımları içersinde mütalea .edilir. Tanzi

mi bütçenin her yıl ~asrafları yapması ile normal eeliri temin 

e .. t;me si lf\zımd:ı.r. 

Tanzimi olmıyan bütçe ise, yatırım masrafları ve işsiz

likle mücadele masraflarını, yabut iktisadi hayatı tah~ik edici 

meblağları ihtiva etmelidir. 

Uzun müddet devam eden işsizli ğin sebebi yalınız konjonk

t-ür dalgalanmaları olamaz. İktisadi hayatı içine alan uzun devre

vi dalgalarda (Trend) işsizli~in sebebi olabilir. 

Konjonktür dalgalanmaları tahminen 8 sene devam eder. Di

ğerleri de uzun devrevi dalgalanmalardır. Amerika'da birincilere 

"Minor Cycleaıt , ikincilere ".Major Cyclesu den i l ir. MaJörler, 

minörlerin tahminen iki misli olarak devam ederler. Beveridge 

ve 17-18 soneye kndar tahminen çift devreleride "Major business 

Cycle" olarak tanıtır. İngiltere için B e v e r i 4 g e bu dev-

reyi 22 sene olarak tahmin eder. 

Hansen bu had dalgalanmalara "Ilyperzyklische sch-

wankung" demekte ve la-izin 20 sene süreceğini ifade etnektedir. 

Birleşik Amerika'da daha uzun dalgalanmalar da .. Long 

waves" tanınmaktadır. Onların periyodu tahminen 30 seneye uzanmak

tadır 

Ekonomide bir taraftan vergi ve ucuz para "Billigen Gel~ 

des" politikası yanında daimi olmıyan resmi inşaat faaliyetlerine 

de Dız verilir. Resmi yatırımlar (caddeler, okullar, hastaneler 

yapımı) iktisadi nazamda ihtiyat olarak saklanır. Ekonomik ve a 

sosyal zaruretler halinde 'bunlaraz derhal mtiracaa t olunur. 

Resmi yatırımların ayarlanmasında da zorluklar meydana 

çıkabilir. Zira d 'i şüncesiz ve iktisadi olmıyan resmi yatırım ya

nında (meselA bir okul inşaatında) özel yatırımlar da yapılabilir. 

Özel yatırım hareketleri ba 2;ımsız olarak tekrar görünUr. :Bu ba-
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kımdan geç~iş yılların ortalamaları, yatırım istikrarında başarı 

şartıdır. 

Konjonktür dalgalanmalarının düzeltilmesi ile işsizlik 

tamamen ortadan kaldırılamamıştır. Birleşik Devletler'de 1937 se

nesinde borsa fiatları yükselirken mevcut işglici.inün % 12 si daima 

işsiz kalmıçtır. 

~Yatırımların istikrarlı olması lazımdır. Bir parça hız

lı hareketle yükselmesi bazen kapital için rantabl olmaz. Çünkü, 

yatırım alanının istihsalini emecek yeni pazarlar aynı zamanda a

çılmamışsa, diger bir değişle, satın alma gücü uygun bir yükseliş 

göstermemişse, ekonomide bir büyüme bek1enemez. 

yBurada özel sektörün satın alma gücünün genişletilmesi . ' 
için gerekli vaı::ıı talara baş\f"ğrulur. :Söyle ce işsizli,Jin t;i deril~ 

mesine çal:ı..gılır. Fakat başarı hiç bir zaman garanti. edilemez. 

Eklene:.ı entın alma L:·t.icü: her bir m:ı.ntıka iizerinde tesirlidj.r. 

İ osizltk her alanda olduğ'.J gibi istihl!lk malları endüstrisinde 

de mevcuttur. Burada il~vesi mi.i.."llkün olan satJ.n alma uilcii yaban-

cı mallardan ziyade e vvel~ iç mallara yönelir. Böylece issizlik _ ·• ......... 

giderilmiye çalışılır .. 

Gosyal yönden satın a:ma gücünün istenilmiyen yollardan 

döndtırUlnıesi. ı~~ımdır. Zira serbest :piyasa iktisadında malların 

yalınız istihsal tarzı d ; Ş l~nülmcz, onların zar-uri ihtiyaç madde-

lerinden olması ve b11 malların ihtiyaç katilikleri de e;öz önii."'l.de 

bulund ,lrulması icap eder. Neti.cede bunlar dai ma rantabl durumda 

i3tihsal edilirler. 

En nlha.~et ist.l:HV3.1 tarzı· daki isabet v-e satış tes:tri va

sı tasiyle d'i şünceler Uzerine mü e s sir olunur. 

Modern düşünüş psokolojik metodlar üzerine inşa edilmiş

tir. Teh.likelerj.n hangi sosyal ve iktisad1 pol.i.. tj.kadan ileri gel

diği görülmüştür. Bu tehlikelerin ihtiyatsız tatbikattan iyi te-
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s~s edilemiyen psikolojik vasıtalar ile ticari kabiliyetten meyda

na geldiği aşik~rdır. lstihsalin yaratılmasında hiç şüphesiz kont-
, 

rol ve di[,er metodların yardımı lüzumludur. 

Bazı yabırımların rantabl olmamasına ve yüksek esrafl-a-

-- ra ihtiyaç gösterme sine rağmen yapılması lUzuml udur. 1't1e sel~, has

taneler, kitaplıklar, sağlık evleri ve benzeri tesisler. 

Yatırım istikrarına, satın alma g ijcünün istihlt!ke çevril

nıesine keza ' tam dikkat edilmemektedir. Satın alma gücü, vergiler 

ve gelirin her bir kısmı, beklemeden alakonulur. Ç lnkü, yatırıma 

aktarılmayan miktar işsizligin karşılı · ı olarak gösteriLir. Bina

enaleyh bu meblağ işsizlikl savaçın tam bir karşılıgıdır. Dev et 

bunu vergi vasıtasiyle erhal ekonomik hayata aktarır. 

Bu tedbirler yanında teknolojik usullerin değiştirilmesi 

veya tatbikiyle yeni iş alanları açılarak istihdam gerçekleştiri

lir ( 4). 

Ekonomide mevcut istihsal kapasitesinin en iyi bir şekil

de kullanılması (5) yahut kapasite artırıcı tedbirlerin alınması 

da işsizliği giderici sebeblerdir. 

2 • Resmi Çalıştırma 

Devlet bazı tedbirlerle, resmi iş1er yaratabilir. Bu 
' 

ise muhtelif şekjllerde olup, dört dot; gik tarzda todbir bulurunak

tadır. 

(4) 

(5) 

1- Amme işleri 

2- Koruma işleri 

3- İşbulma işleri 

4- Yardım işleri 

Serin, Necdet, Yeter derecede gelişmemiş iilkelerin iktisadi 
ımıkanması ile ilt,ili tedbirler Ank.l964-35-42 

Talas, Cahit, Ekonomik gelişme içinde istihdam hedefleri Ank. 
1964 8.77-93 
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Anıme işleri dediğimiz daba ziyade halk hizmeti faaliyet

leridir. Bunlar devlet tarafından tahrik e dilerek sevk ve idare

sine mecuur olduğu işlerdir. Mesel~ okul inşaatları, ·hastaneler 

v.s. Devlet bu alanlarda özel t eo ebbüslere yer vererek onları bu 

işlerin yapıınına tahrik eder. Böylece amme işlerin sevk ve idare

sini üzerine almış olur. Ekonomideki fikir coreyanlarının geniş-

.. liği ve zaman içersindeki değişimleri bu faaliyetlerin genişliği

ni ve darlığını tSyin eder. Devlet bir taraftan amme hizmeti c::;ör

mekte, diğer taraftan da işsizlikle mücadele etmektedir. 

Koruma işleri, işsizlik iizUntüsü içersinde bulunanlara 

iş yaratarak, onların çalışmalarına imkan hazırlar. Burada işçi 

korunarak işsizlikten uzak tutulmuş olur. Bunlar orman ve zıraat 

işlerinin tesisi ve bu tesislerin işletilmesi, devamlı muhafazası 

ve bakımı suların ıslahı arneliyeleri v.s. işlerdir. İşte bu ka

bil işler yaratılarak işsizler oralarda .istihdam edilip işsizlik

ten korunmuş olurlar. Aynı zamanda da yardırnlar da yapılabilir. 

İş bulma i,ıeri işsiziere iş bularak onların mecburi ça-
' 

lışmalarını temin ile kıym.et yaratılnıasıdır. Burada yaratılan iş 

üzerinde i s çinin çalıştırılması ilk hedeftir. İkinci hadde j.se 

işlerin amme için faydalılıJı ınül~haza ecUlir. ifleseıa kışlalar 

yapımı ve yeni y~ni 0addeler inşası v.s. gibi. 

Bu işsizlfğJ .n giclertlmn~ünde özel bir tar7.dır. .~ecburi 

çulışma gekli içers±nde d ı vamlı de st ~ kleme ve çalışma mültellefi

yeti görülür. 

Yardım içleri ise işsizlere belirli nakdi yardımların 

yapılmasıdır. Orada işçi ticretlerinin en yüksek hududu nizamlan

mıştır. 

Şimdi bunlar~ biraz daha etraflı ve geniş olarak açıklı-

yalım. 
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Amme işleri da:ıa ziyade ihtiyaçların şiddet derecesine 

göre yapılan bir pl~na uygun olarak yürütimlür. Bu pl8n uzun vade

li olup, devlet ve şehir pl~nları ile sınırlanmıştır • 

.Bunlar ik·t;isadi hayatın tren·ti üzeı inde ve depresyonlar 

-- takip edilerek yapılır. Pl~nlı inşaat faaliyetleri metodlu bir 

çalışma ilave finansman kaynaklarından c5ereği gibi istifade edi

lerek harekete getirilir. Pl~n içersinde ihtiyacın şiddet dere

cesine göre konulan sıraya uj~larak okullar, hasianeler, liman

lar di ~~er resmi inşaatlar yapılır. 

Böylece işsizli 0e mani olmak için lüzumlu vasıtal · rı ka

sa zamanda t101ıin edeçek bir pl~n ile onun tat-bikini müml~ün kıla& 

cak organa selalıiyat veril ıesi icap e tmektedir. 

Özel inşaatıura da ayni zamanda hız vermek i c ap e der. ---.. 

Devlet ve üzel inşaat f·laliye Ueri ceruberce plana 1.J;:,rgun bir sevi

ye~e yUrUtUlmelidir. 

R.oruırıa işleri daha ziyade işsizl•3rin açılan iş yerlerin

de ı.1rzulu olarak çalışmalarının -~em inidir. Me sel~ işsizler, ba

kım i;üerine. Orırıan bakım ve muhafazası için açılan iş yerlerine 

su kanalları bakım işlerine, alınardk i~sizlikten kurtarılırlar. 

Bunlara ayrıca y·1pılan yardımlaşda vardır. ıvı~~ sel~; 18-25 yaşla

rınd<lki işçilere ve onların a~le efradına ayni yerde oturan ak-· 

rabaları için ödenir. Ayni zamanda mesken haricinde kalrnıya mec

bur olan işçilere ~azen bir tazminatta verilir. Bu ise gençliği 

normal i.kti gadi yaşayışa hazırlamak ve ev edinmesini temindir. 

İşbulma işleri ile işsizler r~smi iş alaıliarında çalış

maya tabi tu tu url ar. Diğer taraftan kı sal tJ_lan haftalık çalış

ma saatleri asgari 'Ucretlerle tel~fi edilerek işçinin iktisadi gü

cU korunur. 
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İşbulma içlerinde esas olan, işsizlere para ynrdımı yap

mak olmayıp onlara, iş saelayarak faydalı işlerde istihdam etmek

tir. Yoksa devlet parasının boşa sarfolunması gibi bir duruma 

düşülür. Mis~l olarak, resmi inşaatlar yaptırılması söylenebi

lir. 

Yardım işleri ise işçilere işsiz kaldıkları mtiddet içer

sinde nakdi yardım yapılmasıdır. Bu durumdaki işçiler hareket 

serbestisine salıiptir. İş temin edildiği zaman işbulnıanaki durum 

hasıl olduğundan işçi çalışmaya mecbur tutulur~ 

Koruma i....,leri ile yardım işleri önemli şekilde farklıdır. 

Koruma' da işçi ücretleri ile idare bütçeleri arasındaki ·fark tes

bit edilerek ödenir. Bu bütçe açıkları ödenirkan aradaki fark ça

lışma saatlerine göre hesap edilmektedir. Halbuki yardımda işçi

lere direktyardııa ·::l pılınakta dır. l:ş bulma da ise çalıçrııa Leuıini 

şeklinde önemli ~aat yardımları ile ücret ödenir. 

!şbulma altında çalışma mecburiyetinde olan işçiler garan

ti bir aa0ari ücrete tabidirler. Böylece bütün iş gürebilenler 

çalışma garant.Lsine ve asgari b i r ücret e sahip ol ur1 ar. Bu arada 

çalışaınJ.ya ak durumda. olanlara da yardını. yapılması arzu e dil ir. 

İşbulma'da resmi işlerde mecburi çalıştırma olarak ortaya 

çıkmakta ve işçi devanllı dcsteklennıektedir. Burada kazançlarınJ.:q. 

eh yüksek hududu nizamlanmış olup yardım işlerinde hareket serbes

tisi bulunmakta ve asgari bir Ucrete tabi tutulnaktadır. 

3 • Resmi İş Tedarik~ 

Resmi çalıştırmada, evvela çalışma dls iplini içersin

de yapılacak faaliyetler ön pltlıida tutulur. Burada tşsizler ken

di bünye ve ruhi durumlarına uyg~n olan me sleklere verilirler. 

Uzun müddet devam eden işsizliklerde çalışma projesi içersinde fa

aliyetler tekrar düzenlenerek iş morali, nefse itimat ve hatalı 

düşünceler hertaraf edilmeye çalışılır. Bazen de işsizlik kali-
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f'iye işçi fOklugu .da ,:.:J5rülrı.ek to dir. E sa sen içı:üzlLd arin biiyUk 

kısmını ehliyetsiz -ve her lıang~. bir mosleğl olmıyan iı~çller teş- · __ 
. ~- ....... ..,"' 

&ıe~~ ' 

Yukarıdaki pozitif tesir işsizliğin ruhi durumuna işaret 

etmektedir. Resmi faaliyetleri hakim olan normal iktisadi kıymet-

lere yakl~ştırm::ık l~zımdır. : .. sizleri geniş ölçüde dostekleraeli-

dir. Burada nakdi ve ayni yardımlar ş·::ıyanı ter ci tir. 

Resmi çalıştırmalarda, işçiye yeni iş yerleri açarak ça

lıştarmak en iyi şekildir. Çünkü bu durum yalnız iş~i liği mas

setmez ayni za.ı.;ıaııda mc cut hizmotle. in c;örtllrııesini de saglanııii o

lur. Burad.q cu<1de1er, resmi in§aatlar v .s. 1Jsöylen bilir. Di6er 

taraftan resmi iş yarntıl:nusı vası tasiyle scmatlar, f;enel kUl tür 

seviyesinin yükseltilmesine tevcih edilir. 

YapıJ.an kıtJık vayahut· i~sizlik yardımları resLü masraf

ların büyümesine yol açar. Bi.lyUyen satın alma cücü, do~ruca is

tihlAk endüstrisine tesir ederek, zomanla istihsal rn.alları istih

saline s eoep olur. 

Resmi işler açmak, yardım yapmıya tercih edilmektedir. 

Burada ücret masrafları mevcuttur. Bu masrafların tesirleri fj.

nans ilmine dayanılsrak dikkatle t.::ı.k.Lp edilir. Hcret :masrafları 

dolayısi~e harekete g~Jtir i.len pj_yHr::ıada, yilksek v~r·._, i durumu y ?.ra -

tılınış ol ur. ·az~n bunun bir "C i r c u 1 u s v :l t i o n u s" 

fusi t daire :ilc nihaye ·tıenme si de m'Uınkündür. 

Yardim şekllndeki desteklemeler, serbest .iktisadi nizam

da az önemli ilt!ve fua.liyet yaratabilir. Burada ödenecek ilcret 

meselesi de ko ay hall·dil:;mez . Serbest iktlsadi nizaruda iicrctle

rin müsavile şm.e si istenilmiştir. DUşi.ik ücretlerden i atenilen ik

tisadi neticeler F.l .ınam::ız ve dUşük ücretlerde çalışmaların redde

d::Llırıe si ;aycye vardırmaz. E u me s oJ e tekrar mllrıaka '/a konusu olarak 

ortaya getirilebilir. 
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Resmi iş tedarikindeki anlam, yalınız iş yaratmak değil

dir. Esas olan endirekt vasıtayla iktisadi hayatı tahriktir. En

direkt iatihdamda Adam ayırmak da çok önemlidir. İlk endirekt 

faaliyet lüzumlu malzemeler ve teçhizat vasıtasiyle istihsal mal

ları endüstrisinde yaratılanlardır. İkinci endirekt faaliyet ona 

karşı yüksek satın alma gücü vasıtasiyle istihlak malları endüst-

- risinde meydana gelmektedir. 

Eurada direkt olarak yapılan yardımlardan ziyade endirekt 

resmi faaliyetlerin yaratılması Uç def'a büyük olur. Çünkü çarpan 

ve hızlandıran katsayıları rol oynar (6). 

U.S.Brureau of Labor Statisties araştırmaları 19]3 den 

1936 yılına kadar demir, çelik ve çimento malzemelerinde % 60 bir 

artış kaydetmiş ve bu endüstri kollarında % 40 faaliyet yaratılm 

mıştır. Yıllık istihsal indeksleri demir ve çelikte % 91 ve çiman

toda% 75 yükselme olduğunu göstermiştir. İstihsal artışı, faa-'

liyet ve rantabilite artışları ile endüstri inkişafını sağlamış-

tır. 

Eurada resmi iş yaratma tesiri ikinci bir faalilet üzerin

de ve genel iktiaadın tahrikinde yeknn çarpan teairi yardımı ile 

yakından ilgilidir (7). 

Resmi iş tedariki planını üç noktada toplamak lazımdır,. 

Uygun bir projenin seçimi, idaresi ve teşri kuvvette müza•keresi 

imkAnları içersinde hemen işe başlama ve en uygun finansman planı. 

Projenin .seçiminde, işsizliğin esas merkezinin hangi iş

kolunda, nerede ve ne derecede olduğuna dikkat edilir. Ayni zaman

da mahalli hizmet imkanlarıda işsizlikte nazara alınır. Proje ka

fi genişlikte tatbik e dilmelidir. Hangi özel sektöre üstünlük ------~ 

(6) Oıgener, Sabri, a.g.e. S. 289-316 
(7) J.M.Keynes ve R.F. Kalın, Kultiplier'i görme~teyiz. 
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~erileceği önceden planıanmış olmalıdır. Diğer taraftan masrafla

rın iktisadi faydalılığı ve bakım masrafları aynı şekilde önceden 

muıahaza edilir. 

Resmi iş tedariki şeklindeki müdahalenin, konjonktür dev

ri inkişafına uygun ol·1rak ayarlanması icap eder. 

İdaralerin ve hükümetin plAnlamada ve tatbikatta pek çok 

zorluklarla karşı karşıya kalacağı şüphesizdir. Ehliyete ve bil

giye ihtiyaç olduğu da muhakkaktır. 

Planın finansmanı, finansman vasıtaları, ve rezervlerin 

büyük bir uygunlukta toplanması önemli bir husustur. Böylece ver

gi politikası ile para sisteminin tesirleri meydana çıkar. 

Resmi faaliyetlere yaıırılan bu paralar depresyonda geri 

çekilir, aksi halde likiditenin büyümesi üzerine, düşme hareketi 

çok daha kuvvetli olur (8). 

' Finansman, yüksek vergi tahsili vasıtasile tavsiyeye değerse-

de daha ziyade bir vaittir. Çünkü bu arzu edilmeyen politik ve 

iktisadi neticeler doğurur. Vergi kaçakçılığı aşırı derecede ar

tar. Diğer taraftan işsizliğin sebeb olduğu sosyal rahatsızlık± 

lar devamlı büyür. Bir gaye olarak takip edihen vergi ytikü ile 

satın alma 0ücü bir gruptan diğerine geçmiş bulunur. 

Genel satın alma gticünUn artmasından dolayı nasyonel ekonomi

lerde yükselme büyüktür. Tedricen ilerleyen bir vergilendirmede 

bütün gelir kısımları kavranmalıdır. Kriz zamanlarında kazançlar~ 

dan alınan vergi ehemmiyetsizleşir. İktisadi depresyon zamanın d~. / 

vergi elçalmasından ziyade vergi yükselmesi husule gelmelidir. ' 

Serbest iktisadi nizamda kredi finansınanına devlet mUdahale

de bulunur. Kriz zamanında te şebbüs şevki en aşağı duruma düştü

ğünden özel işletmeler ehliyetli, yahut iyi niyetli değillerdir. 

Bunlar ucuz arz edilmiş kapitalden daima istifadeye giderler. 

(8) Wagemann, Ernst, Konjonktürlehre, Berlin 1928, s. 216 
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Kredi finansmanı problem.in ortaya atJ.lnıa.sJ.yle bütçe denk

liği meselesi önemini arttırmıitır. Tasarruf politikası açık ol

~ıyan bütçeyi ortaya çıkarır. Bütçe zaman icersinde denkleştiri

larak masraflar orada tahdi'd edilir. Bu K e y n e s'in ifadesi 

ile işsizliğin entansifleştirilmesi kampanyasıdır (9). 

Resmi iş tedariki zamanında doğru olarak hesaplanması 

ıaaımdır. Bunun ne zaman ve hangi büyüklükte olacağı önemlidir. 

iaman seçimi üzerj_nde Uç teori tefrik edilebilir. 

B o w l e y'in temsil ettiği teoride, DeflSsyon zamanl a

rında geniş tarakkilerin yapılması icap ettiği iddia edilmiştir. 

Böylece ihtiyatların kanundan gelme si 111zJ.mdır. Faaliyetler in

deksi sukut noktasının etrafındadır. Bu tarz ile büytik i ş sizlik

ten korunulmuş olunur. 

Yeni teori, S.H. S ı i c h t e r fikrinin müdafaasırlır 

ki, konjonktür devrinin geri gidişi esnasında resmi iş tedariki 

mümkün olmaz. Bunun sebebini fiat, masraf yükselişinden istifa-

de ile ikti sa di düzelme de bulmak lAzımdır. ",,_ 

Üçüncü teori, işsizliği durdurmıya tavaesut eden birin

ci teoriyi içereinaR alır. Mevcutlar arasında mutavasaıt "İnter

madiareu bir politika olup zaman bakımından yapılan ilaveleri ve 

elverişlilikleri kapsar. Bu zamanda genişliyen resmi iş tedariki 

iktisadiliği beklemeksi zin deflasyonda zeminini bulur . Fiat ve 

maliyet münasebetlerinde eşi tl1.k konylur. 1alnız keskin olan dep

resyonu hafifletmek kabil olmaz. 

İlk teori &ütün hallerde göriilen zorluklara rağmen ihti

yatlı ilerlemiye iyi neticeler verebilir. İkinci.si ise ç ok mas

raflıdır. 

(9) Ke3-nes, J.M. GenetaTetheori 1935 
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Bu teorileri tanıtan Amerika'da J.M. Clark A.D.G a 

yer, H.A. M i 1 1 i s ve R.E. M o n d g o m e r y dir. 

Resmi çalıştırmanın genişliği için, konjonktürfin istik

rarında üç türlü program tanınır. Birinci görüş, işlerin sabit 

·- kısımları, konjonktür dalgalarının tepelgrinde ve vadilerinde 

yerlerinin değişmesi talep edilir. 

İkinci görüş, esasen 30 yıl içersinde daha iyi tanınmış 

oluyor. Resmi çalışmalar için, en yüksek masrafların yapılması 

faaliyet yatırımları ve çarpan tesiri neticelerini verir. 

Üçüncü görüş, nihayet yüksek ve ölçülü durumda resmi mas

raflar yapılmasını istemektedir. Konjonktüre karşı iktisadi sek

törlerin hassasiyetinin korunması ve devamlılığıdır. Resmi iş te

dariki bilhassa konjonktür dalgalanmalarını inşaat endüstrisi ile 

hafifletmektedir. 

Resmi iş tedarikinin zamanı ve büyUklüğU bu güne kadar 

kat'i olarak tesbit edilememiştir. 

M o r g o 1 i s , Resmi iş tedariki için lü~umlu mate~ 

rialleri bildirmekte ve göstermektedir. Bu noktalara dikkat edil

mesi, iktisadi alanda konjonktür istikrarına sebeb olur. 

Resmi çalıştırınanın konjonktürel politika savaşı ve plan 

kriteri sosyal faydalılı ğıdır. Mevcut inşaat faaliyetlerine ya-
~ 

pılacak ilavelere gerekli para tahsis edilir. ~öylece zaman içer,., 
sinde özel inşaat işlerindeki faaliyetlere ildveten diğer hizmet-

ler de yapılmış olur. 

M o r g o 1 i s bu faraziyedeki yanlışlıkları detayla

rına kadar biliyordu. Resmi ve özel faaliyetler için kullanılan 

malzemelerde ayrılıklar olmaktadır. Mesel&, özel inşaat faaliyet

lerinde daha çok tuğla, beton ve inşaat tahtasına, resmi faaliyZ~

lerde ise, çimento, kanalizasyon boruları ve raylara ihtiyaç gö

rülmektedir. 
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Resmi iş tedariki kadar özel inşaat faaliyetleri de lü

zumludur. Depresyonda, endüstride yaratılan son mallara karşı 

ialep · konjonktür eğrisinin seyrine müessir olabilir. 

Araştırmaların neticeleri, seçilen resmi çalışma proje

lerinin malzeme talepleri, özel inşaat faaliyetlerine uygun gel~ 

mektedir. 

Zaman ve genişlik meselesi istatistiki bilgiler Uzerine 

kurulmalıdır. İ»i teşkil edilmiş istatistikler vasıtasiyle ve a

raştırmalarla, meselelere yaklaşılmış olunur. Bu arada riyazi kat'i

yetler yanında, hesaplanatiak ihtiyat payları, rizikolardan daima 

uzaklaştıracaktır. 

B EKONOMİ DIŞI SAVAş 

~-

İş piyasalarında emek arz ve talebi çok zaman birbir-

lerinden habersiz durumda bulunurlar. Emek gücünü arz eden işçi, 

iş piyasasının iyi organize edilmeyişi sebebile işsiz kalmakta di

ğer taraftan emek talep eden müteşebbis ise, böyle bir iş gUcünün 

varlıgını dahi bilmemektedir. 

İş piyasalarının te şekkül etmediği ekonomilerde, işsizle

re iş bulan münferit şahıslardan bahsolunabilir. Bunlar daha zi

yade iş arayanların temsilcileri gibi idiler. İşletmelere işçi 

tedarik eden bu temsilciler çeşitli uygunsuzluklar yapıyorlardı. 

Onların iktisadi f aa1iyet1eri çok şüpheli bu1lJnuyordu. 

Bunların almış oldukları harçlar evvel~ çök yüksek idi. 

Hatta büyük işsizlik anlarında talep ettikfueri harçlar şayanı 

hayret derecelere varıyordu. lş piyasaları bunların ön çalışma± 

ları ile t·:unamil e tutul.wuş bulunuyordu. Çalışma ınetodları anti-

sosyalist, gangester çetesi tarzında idi. İş arayanlara ekaeri 
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ya yanlış bilgi verilmekte ve resmi durumlarda da faalıyetlerini 

aşırı adetlerle ifade ederek şlşkin istatistiki bilgiler gösterm 

mekteydiler. 

Devletler, bir müddet sonra iş piyasalarıfia, işçinin is

tisınarına önleme gayesi ile müdahalelerde bulundular. İlk resmi 

çalışmaya başlıyan İş Iv1enıurluğu 1890 senesinde Amerika' da kurul

du. Bunlı.ar 1915 senesine kadar Amerika'da 23 devlette tesis edil-

di. 

:Su iş ıueılll.lrlukları işçileri ve işvereBle:ri faaliyetleri 

ile kazandıkları !.talne sGvk ve tdarode çok eksik kal:ı.yorlardı. 

Mahalli olan ve çalışmaları geniş o~mıyan bu teşkilAtlar 

zaıa.anla sınırlarını genişleterek memleket sahalarına yayıldılar. 

Amerika' da 1918 setıc sinde mahalli olan 832 çalışma iş ınemurları-, 

1933 te federal iş servislerine bağlandı. Devletin resmi organ

ları olan bu teşkilatlar işçiden ve işverenden ücret talep etme.._ 

ıncktediler. 

lflemlek~te yayıJan r esmi io memurlukları kendi mthıtıka

larındaki işçiler ile işverenlerin bir aracısı olarak çalışmaya 

başladı ı ar. 

Böylece çeşitli sebeblerden ileri gelen işsizlikleri ara

cılar kendi sahalarında ve icabı halinde de teşkil~tları vasıtasiy

le~ memlekvtin diğer sahalarına aktarma faaliyetinde bulunarak -gi~ 

dermiye çalıştılar. 

Z ınanla teşkil~t~ar o kadar genişlsdiki 1941 senesinde 

Amerika'da 1500 baş memuriyet ~e 2500 yardımcı memur.1.uk ile 

35.000 memı.:ıriyet i:ıevcut oJ. du. Bunlar 19 33 senesinden ih941 sene

sine bagına kadar 50.000.000 işsiz kaydetroişler, bunların 32.000-. 

000 tavassutla iş bLllmuşlardır. Bu işçilerin meslek durumlarıda 
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şöyle ayrılmaktadır. ~ 40 maden sanayii, ~20 ev hizmetleri, ~10 

dan biraz fazlası fabrika endüstrisine aittir. Bakiye ~ 30 kıs

mı diğer faaliyetler, zıraat, resmi ~izmetler, ticaret sahaların

dadır. 

Bugün artık iş piyasalarının organizasyonu bütün memle

ketlerce benimsenmiş (10) ve hatta bu mevzuda milletlerarası ça

lışmalar ve teşkil~tlar kurulmuş (ll), iş arz ve talebi memleket 

hudutlarını aşarak dünya iş piyasalarının organizasyonuna dahi 

gidilmiştir (12). 

Memle~etimizde de sosyal politika alanında çalışmalar 

mevcut olup, bu arada iş ve ~şçi bulma teşkil~tı 1945 senesinde 

4763 sayılı kanun ile Çalışma Bakanlığı kurulmuş ve 1946 senesin

de de iş ve İşçi Bulma kurumu tesis edilmiştir. 

2 • Mesleklerin İdaresi 

Meslek seçimi tahsilli meslekte olduğu kadar tah

silsiz meslek için de önemlidir (13). Meslek seçimi geri kalmış 

ekonomilerde bir dava olarak ortaya çıkmamaktadır. Korparasyon 

sistemlerinde ise meslekher, babadan oğula intikal ettiğinden bu 

zamanlarda meslek pek o kadar önemli olmamaktadır. 

Mesele endüstrinin inkişaf etmesi ve ekonomilerde ih

tisaslaşma ile kendini tamamile hissettirir. Buralarda mesleğe 

intisap ve bağlılığın, işverenlerin inhisarından kurtarılması 

icap eder. 

(10) Çakus, Turhan, 

(ll) Erginay, Akif, 
(12) Talas, Cahit, 
(13) Sorenson H, ve 

Terc.Muhtelif memleketlerde iş ve işçi bulma 
teşkilatı Ank. 1954 
Terc.Dünyada çalışma durumu Ank.l954 ~ 

a.g.e. II, S. 48 
Malm M, Terc. Remzi Öncul, "Mesleğimizi nasıl 

seçelim?" Ank.Çalışma Bakanlığı İş ve 
İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlügü ya
yınlarından No:2 
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fueslek seçimi için gelen şahısların bedeni ve ruhi vasıf

larına göre mesleklere uygunlukları araştırılarak daha iyi netice

fer alınır. 

Meslek seçiminde, elverişli öğretim pl~nı, mükemmel öğ

.. retme usulü buna uygun tekniğin tanzimi şarttır. Öğrenimde nihai 

ihtiyaçlar önceden dUşünülUr ve ona göre hareket edilir. 

Amerika Birleşik Devletlerinde meslek seçiminin sosyal 

manası 1917 senesinde anlaşılmış oldu • . O zaman bir "Federal Bo

ord for Vocational Education" vasıtasiyle "Smith Hughes Act" tes 

ses adaldi. Sonradan devletler mal1 yardımlar temin ettiler. Mes

lek serbestisi içersinde endüstri ve zıraat için şahsi öğrenim 

devamlılığı temin edilerek tahsil mecburiyetleri konuldu~ . 

Zamanla mesleklerin işgücü ihtiyacı karşısında, kendile

rine uygun eldmanlar yetiştirmek için meslek okulları tesisi ci

hetine gidildi. 
"--.... 

İlk öğretim ve faaliyetlerine göre tahsil mecburiyatleri 

konuldu. Mesela, Amerika Birleşik Devletlerinde, 14-18 yaşların

da mecburi tahsil faaliyetleri için, haftada 1-2 günde enel ve 

mesleki terbiye verildi. 

Almanya'daki meslek okulları da uB:erufa Schule" bu gaye

lere hizmet& ederek, gençlerin bir mealeğe intisap~arını temin 

eder ve onları o sahalarda yetiştirir. 

Öğrenimde gündüz okulları yanında gece okulları da açılır. 

Bazen de okuma süreleri kısa tutularak 3-4 haftalık programlar 

tatbik edilir. Bunlar gündUz ve gece olabilirler. 

Çırak yetiştirmek, bir taraftan işsizliği azaltmak, di

ğer taraftan endüstri için lüzumlu olan mütehassıs işçi yokluğu

nu ortadan kaldırmak bakE1ndan l~zım ve önemlidir. Çırak yetiş

tirmenin tahdidi bilhassa depresyonda açık.izler meydana getirir. 
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:Böylece meslek idaresi dü <' Üncesi ile çıraklık mukavele l eri ve mec

buriyatleri konularak, gençli~in yetiştirilmesi cihetine g idil di

gi görülür. 

Mesleki öğrenim, tahaile devam, mesleksiz yükselme ve ye

tişme meseleleri sulh zamanlarına göre ayarlanırken, harp zamanla

rında kullanılması mümkün olacak şekilde pl~nlamalarla i çgücU ih

tiyaçlarına göre de ayarlanması icap eder. 

Meslek programları, milli temaller üzerinde önceden ha

zırlanır. Bu program mahalli, dini ve milli zihniyetieri ihtiva 

etmektedir. Mevcut mesleklerin genişliği ve işletmeler içinde 

yetişme programları kurslar vasıtasiyle genişletilir. 

Okumamış işsizler problemi, teknik inkişaf ile al~kalı

dır. Teknikbinkişafla meslek çokluğu meydana çıkar. Okumamış 

işçinin işe intibakı zor olduğundan büyük bir kısım kendi haline 

terkedilmiş, veyahut meslek de ğişiminden dolayı dü şük bir ha~at 

seviyesine iti1miştir. 

Memleketimizde iş kanunu çıraklık müessesesinden bahset

miş ve buna ait nizamnamenin neşrini kaydetmiş isede 1936 senesin

den beri bu nizarnname henüz yayınlanmamıştır. Memleketimizde de 
nı 

ilk okul tahsili mecburi olup, çalışma hayatına atılanlarda bu 

mecburiyat aranıyorsade her tarafda hönüz bunun tatbik adildiğine 

kani değiliz. Diğer taraftan gençlerin çalışma ha~atına atılma

dan birer meslek sahibi olmalarını temin bakımından san'at okui

marı ve meslek okulları açılmakta, fakat bunlar henüz memleket 

ihtiyaçlarını karşılıyacak bir seviyede bulunmamaktadır (14). 

(14) Tuna, Orhan, İstanbul KUçtik Sanayii ve Bugünkü Meseleleri 

İst. 1950 S. 131-150 
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3 • İşsizlikle Savaşın Diğer Araçları 

Yukarıda işsizlikle savaşın belli başlı türlerini ~n

celemiş oluyoruz. Şimdide işsizliğin diger savaş şekillerine bir 

başlık altında ayrı ayrı ve kısa olarak temas edilecektir. 

a) Kooperatifler 

İşsizliklerin yüksek olduğu zamanlarda kurulan, deği

şik tarzlardaki kooperatifler bu konuda üyelerine ~ardımcı olmuş

lardır. Bunlar muhtelif fikirlerin tesiri altında ve de6işik 

tertiplerde münferit yardım gruplarına devamlı faydalar sablarlar. 

Kooperatifler bir kısım yardımlarını müstahsile doğrudan 

dogruya dig~r kısmını da mal mübadelesinde bulunarak yaparlar. Ko

operatifler kendi alanlarına faaliyetlerini tekaif ederek çalışır

lar. Böylece alanlarındaki işleri pl _anla yürüterek, iktisadi 

kalkınmaları sa ' larlar. 

Genel kooperat~fler, istihsal ve mübadelede normal karı 

al;ı.ril. r~ Gayeleri kar etmek delSil daha ziyade üyelerine faydalı 

olmaktır ( 15). 

Amerika'da 1934 yılında krizin en yüksek olduğu zamanda 

mer'iyete giren F E R A çerçevesinde 350.000 den fazla şahıs . 

kooperatifierde faaliyette bulunuyordu. 

Kooperatifierde esaslı olan çalışma araçlarının değişi

mi ve bunun kabi1iyeti başarıyı sağlar. Para gelirleri kendi 

yardım gurupharı arasında dağıtıma tabi tutulur. Kooperatifler

de mamu1ler, tahdidi dolayısiyle rekabet piyasalarına aktarılam 

maz. Böylece al~kalı işveren ve işçi arasındaki zıtlık derinleş

meyip fiat ve ücretlerde bir eökmeye sebeb olunmaz. 
1 

(15) Feskinoğlu, Suat, Genel İşletme Ekonomisi Dersleri İst. 1961 
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İşsizliç;in mevcut oldugu zamanlarda, işsi~ler koopera

tiflerdeki yeni iş yerlerine yerleştirilerek azami faaliyet de

recelerine erişilir. Ayni zamanda fazlalaşan istihsal münhası

ran yardım alanlara taksim edilir. ~)na icabıhalde mecbur dahi 

edilebilirler. ÇünkU piyasada endirekt rekRbet yapabilecek özel 

işletmeler mevcuttur. Bundan dolayı yardımlarda raslanan tahdit

ler daha ziyade esaslı ihtiyaçlar üzerindedir. 

Kooperatifierin istihsal branşlarını değiı;;ıtirme zorluğu 
1 

ve mali vasıtaların yoklutu iktisadi inkişafı zaman zaman imk~n

sız kılar. Büyük .,.Jehirlerde kurulan kooperatifler devlet yardımı 

ile he.yatiyet kazanmışlardır. 

Kooperatifler bir taraftan iş alanlarına itidal getirir

ken, diğer taraftan da piyasada iş yarattıklarından işsizli ğe kar

şı bir savaş aracı olmaktadırlar. 

b) Çalışma Sürelerinin Kısaltılması 

Zamanımızda bir çok işletmeler kısa çalışma sUresini 

benimsemiglerdir. Mevcut işlerin taksimi vasıtasiyle işçi1erden 

büytik bir kısmı "Sharing Work" "İşi paylaşma" yı kabul ederek iş

sizlj.ğin yaratılmasına mani olmaktadırlar. Bu si st mi tatbik e.Q 

den işletıneler işsizlik probleminin çözUrrıüne hizmet etmiş olurlar. 

Mesela, 100 işçi kısa çalışmayı kabul etmişse, onlar bu 

müddet içersinde faaliyettedirler. Eğer iş yerinde 65 işçi tam 

faaliyetle çalıştırılıp, kalan 35 işçi tamamen işten çıkarılırsa 

durum ekonomi için hiçte iyi bir netice vermez. İşçi sendikaları 

bu delillerle üyelerinin işsiz bırakılınasını istemezler ve kısa 

çalışma süresini savunurlar (16). Bu bakımdan işletme içinde, iş

lerin 100 işçiye bölünmesini arzu ederler. 

(16) Samuelson, VolksWirtschafslehre Köln 1960 s. 570 
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Kısa çalışma, işsizliğe karşı devamlı poziti~ bir tedbir 

olarak görünür. Kısa çalışmanın anlamı, ~aa iyette bulunma sUre

sinin kısalığı ve bunun sonucu olarak, kazançlarındaki düşmeye 

sütUn işçilerin iştirakini sağlamaktır. Ferdi olarak kazançlar~ 

da bir azalma mevcut isede, ekonomideki yekOn kazanç tutarında, 

bir değişme olmamaktadır. 

Devamlı işlerde kısa çalışma süresinin kali iye işçile

rade Eirayeti mümkündür. Bu müddet içersinde, iyi faaliyetlere 

zamlar yahut ikra.uı iyeler verilerek teşvik imk~nları sağlanır ve 

gelirleri yükseltilmiş olur. 

Bundanmaada kısa çalışmanın anlamı, alternatif yardım

ların yahut işsizleri~estekleme masraflarının başkaları üzerine 

nakli dir. 

Kısa çalışma neticesinde gelirlerin çok d'işmesi mifuı.kün

dür. Gelir bazen en az geçim seviyesinin altına ine~ek ve hatta 

açlığa kadar gidecektir. Bu düşünce, iyi bir işletmecilik ve iyi 

bir iktisadi politika ile ortadan kaldırılır. 

Talep edilen kısa çalışma süresine karşılık ücretler 

düşme~te fakat sendika gelirleri Rrtmaktadır. Sendika gelir~eri, 

işsizliğe karş~ bir fon temin ettiginden, kriz anlarında bunların 

kullanılması kabildir. 

Çalışma süresinin kasıltılması vasıtasiyle fazla çalışma 

yeri ve böylece fazla~J1.~ıa e;ücü yaratı1mış olnyor. Bu da krize 

mani olmaktadır. 

İşçi sendikaları bu tezleri savunarak, iş süresinin daha 

fazla kısaltılmasını arzu ederler. Dieer taraftan çalışma süresi

.ne isabet eden prodüktivitedeki artış, ticret yükselmesine hiç de

ğilse kısalan iş süresine karşı bulunmaktadır. 
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İşverenler de iş sUresinin kıealtılmPsı neticesinde, mas

rafların artaca~ını savunurlar. F~kat, işçilerin intansifleşm~le-

" ri ve makinalarla teçhizi va sı tasiyle masraflarda düşüş kauded~l-

miş ve işler daha rasyonelleştirilmiştir. 

İşletmelerde yüksek ücret, yani biiy-üyen işçi masrafları

na karşı rasyonelle şma n8ticesinde parça başı sabit masraflar düş

müş, dieer taraftan pi;Jasaô.a satın alma t,:.içleri c)oğalmıştır. 

c) ~uki Mevzuat 

İşbizlikle savaş, bazende kanun tarafından gelmektea 

dir. Kanun vazıı iktisadi hayatta istikrarın ve sosyal nizamın 

bozulması ihtlıımli ile iş h<.1yo. tına mUdahalelerde bulunur. 

Devlet bu müdahaleleri iş mukaveleleriyle, yahut nıe'lc ·ut 

iş yerlerj dahili taliwatname : uriylo yapar. İş yerlerinde çalış

ma, :J.ş müddetleri, işe başlama ve bırakma zamanları, hafta tatil

leri, senelik istihahat siirelerj v.s. hu suslarını da ka;>rıtlar. 

En ~nemli olarak işçinin iş yerınden çıkarılması, işçinin 

i yGr:lrd terketmesi ve muayyen müddetler içersinde '1 .1i'eshi ihbar 

Müddeti" kılrırı. torafa tebliğini şart koşmaktadır. Bunlar işçin:i:n 

derhal işsiz kalmı:ısına ve neticede zayıf dur mılara düçm.csine manj 

olmak içindir. Ayni znmanda hizmet sUresinin uzı.mJ u ğu da işçiye , 

bir kıdam tazoinatının ödenmesini inap ettirmektedir. 

Biitün bunların yan:ında işveren, işçiyi her arzu etti[~ 

zaman işten uzaklaştıramamakta ve mevzuata uygun horeket mecbu

riyatinde kalmaktadır. 

En son olarak iş veren iş yerini istediği zaman kapatarak 

"1 o. k a v t" a sebep olamaz. Yani i~çileri topluca işslz bıraka

maz. Böylece işçilerin çalışma emniyetleri sağlanmış olur. 
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Bu hususlar her iktisadi dtlzende istikrar sa~lamak için 

devletlerin nizamlamak mecburiye;tinde oldut;u belli başlı mesele

leridir. Zamanımızda bunların devletlerarası teşkil~tlarca kai

deleştirilerek kabul edildikleri gôrUl mektedir. 

d) r.~uayyen Haklar 

İkinci dünya harbinden sonra işsizlik ve iktisadi de

eişiklikler meydana ::;c lıniştir. Harbin bit iminde terhis edilenler

den dolayı çıkan i.çwizlik için birçok çareler aranmıştır. Bu ça

relerin tutbiki, iktisadi olmıJarı düşüncelerin ne ·vicc:s1nde ha sıl 

olmuçtur. Bu işsizli ''·i önleyi ci ve onun savaş anlamında de gildir. 

Bu konuda 11G.I. Bill of Rie;hts 11 11Employment Act" "Packt 

und Leihlieferungen" , "Marshall Plan n , "Fa ir Deal" muhtelif 

pJ· nlar zikredilebilir. 

"G.I.Bill of Rightsu 1946 Temmuzunda harp malulleri için 

beş değişik dest<-:k]cme ve yaraını yapılmış, bu onlara bir teminat 

olnıu~tur. Harp malullerine serbest okuma, me slek tahsili, ödenç 

verme, i~ısizliJrten koruma, faaliyet arayanlara yardım ve doktorla

ra serbest bakınma temin edilmiştir. 

İş piyasnlarının y8nında yeni işgücü ~rzı peydalı olmuş 

ve bunlara yardım y~pılmıotır . ~eselA Amerika'da 19~6 Temmuzun

da 3.000.000 sabık asker mesleki tedrisa ta yahut talebelige kabul 

olunmuşlardır. 

Employment Act. 1946 senekinde Birlik HUkümeti tara rından 

mosele vaze dj ldi. Bunun için ortada müşküller ve faaliyet imldhı

ları mevcut idi. Maksimal faaliyet ~çin istihsal ve satın alma 

gücti talep edilerek borçlanıldı. Di~er taraftan iktisat meclisin

de üç uzuv teşkil edildi. Bunun vazifesi lüzumlu hallerde iktisa

di hayatın analizlerini ve tefsirlerini yapmak, devletin fikir ve 

reyini almak ve Reisi Cumhurun Önder İktisat politikasına tavsiye-

lerde bulunmaktır. Reisi Cumhur senelik iktisat raporunu bu ışık 
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altında arz e er. Onun iktisadi durum analizi ve prot;ramının ta

h kkuku ancak 11Erıqüo;y1nent Act 11 tı ihtiva etmesi Hlzımdır~ 

Amerikan ihracatının çeşitli şekillerdeki yüksekliği ek~ 

seriya politikada talep edilir. İhracat, yabancı memleketlere 

yardım şekli içersinde M a r c h a ll pl~nı yahut sonradan neşre

dilen "Faır Deal' ile iktisacten geri kalmış mıntıkaların taleple

rine esaslı hizmet etmiştir. 

Milli istihaalin ve onun faaliyetlerinin korunması, yük

selen ihracatın iua:w. si ile 1945 den 1947 senesine kadar devam 

etmiştir. Ger i ley n devlet masrafları ve hizmetleri yükselen .ih

racat ile telAfi edilmiştir. 

Burada ham madde ve diger malzemelerin ihrti'cıtnın serbest 

bırakılması, istihsalin bir parça durmasına s ebeb olur. Tam ınüte

vuzin ihracat vasıtasile dahilde bekleyen istihl~k yahut yatırım 

yer bulur. Fakat yüksek sabit masraflar, inhisar durumunda bir 

çok zorluklar meydana 5 8 tirir ki bnnlar da gene ihraç eksikliğin

den ileri gelmektedir. 

M a r s h a 1 1 planı tatbikatınaan sonra 1950 senesin

de Amerikan piyasasına ge1 en kriz M i c h i B a n Üniversiteoi 

iktisadi ilimler profe s~rü ve "F e d e r a 1 A d v i s o r y 

c o u n c i 1 a n E m p 1 o y m e n t S e c u r i t y" baş-

kanı W i 1 1 i a H e b e r , sil ~hlan..rnunın ve J.\L a r s h a 1 1 

planının işsizlikle mücadgle vasıtasını açık olarak belirtmiştir. 

e) İşçinjn Memleket Dışına Gönderilmesi ve :Muhaccrctlerin 

önlenmesi 

İ~çller, emeklerıiı.ni daha ziyade bulundukları yerlerde 

arz etmeyi isterler. Bu arzuları orada dojnuş ve ora.ru aJ 1 ;;mJ. tı ol

ID!3larından örf ve adetlere ba~lılıklarından v.s. sosyolojik ve psi-

__ k_o_ı_o_j_i_k_s_e_b_e_b~1-e-r~d-e_n _ _ i_l_e_r_i_g~e-l~IT'-e_k_t_e_d_i_r_. _ _ B~u-a-r~a~da ~ d~ 
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şünceler ve; Latta ideolojik fikirlerde roy o_ynaııtaktadır. 

Diğer taraftan memleketler arasmnda işçi ücretleri fark

lılık arz etmektedir. Yaşama seviyelerinin farklı ve ferdi 

gelirlerin de6işik olması, emeğin -bulunduğu ma hallerden ayrılma

sına sebeb olmaktadır. · F:1ese1a Amerika 1 da .. cretler Avrupa' dan da

ha yüksektir. ~<-: ebi, Amerika 1 da tabii servetler in çok bol ve 

ka ital teçhizatının zengin oluşudur (17). Bliınmn için bir zaman

lar Avrupa'dan Amerika'ya i~çi akın etmiştir. Bugün Avrupa mem

leketleri arasındaki ücret fark1 arınd8n dolayı mahalli işçi hure

ketleri e;('rülme ktedir. 

İşçiler, çalışma irakanlarının fazlalJ_ ğı, .. cret hadlerinin 

yüksekliği v.s~ sebeblerle bugün Almanya'y8 gitmektedirler. İşçi

ler Heretlerdeki ve diger hususlardakj farkı ardan j stifade ederek 

az zaman içersinde servet yapmayı arzulamaktadırlar. 

Bi..5y1.ec':!, memleket dahilindeki işgüeti arzını küçültmek ve 

işsiz miktarını aza] tmak bakımından, i. şçil erin diğer memleketlere 

akımıkolaylaştırıJır. Neticede memleket dahilindeki işsiz mikta

rı azaltılmış olur. 

Bazı zamanlarda dışarıdan memlekete geleceklerin yani mu

hacirlerin girişi tahdi t edilir. .~hesela Amerika' da eskiden işgücü 

talebi fazla olduğundan muhaceretlere müsaade edilirken, şimdi iş

çi sendikaları kendi branşlarındaki iç gücü arzının artmaması için 

devletten bunun kayıtlarımasını talep etmektedirler. 

i') Sigorta. 

İ};sizlik si@Diıası, ' daha ziyade işsizliğe karşı bir 

tedbir olmay:ı_p, <,;alışma arzusunda olanların işyeri · bulamanıaları ~. 

halinde satın alma güçJ.erinj.n muhafazn.sıdır. .böylece işsizliğin 

(17) Snmuelson, P.A., n.g.e. B.568 
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yaygınlaşmasına mani olunu~. 

Ekonomik hangi safhada olursa olsun muhakkakki işsizler 

bulunur. İşsizlik, iktisadi kriz Z'3.manlarında milyonlarca insa

nı kapsar. Normal bir iktisadi zamanda, yani tam çalıştırma hal

linde dahi çalışabilan faal nUfusun ~ 1-5 i muhtelif sebeblerle 

işsiz kalırlar. 

Müsta mil alandan ayrılarak mUstehlik alana geçen bu iş

çilerin tabiiki bir gelire ihtiyaçları olacaktır. bunlar kendi 

hallerine terk edildikleri zaman toplumda pek çok problemler ve 

iktisadi meseleler ortaya çıkar. 

Sosyal bakımdan bugün modern toplumlarda işsizler, kendi 

hallerine bırakılamazlar ve onlara yardım etmek bir insanlık vazi

fesi dir. 

İktisadi bakımdan işsizlerin gelirleri bulunmadıgı için 

piyasadan ihtiyaç maddeleri talepleri de kalkacaktır. Böylece 

mecmu tnlep hacminde daralma olac agından ekonomide bazı tesirler 

meydana etireccktir. Evvela, dana önemsiz ihtiyaç maduelerinden 

başlıyarak, zarur~ ihtiyaç mudü leri -',ale bindeki dU~ıüş, i stillsalin 

de azalmasına yol açacaktır. Br.l,yl~:..ce ı s Li1ıba l i.ıı l;ahG.J.di tekrar la-

rıacak ve işlç vıile:.Ler işçi çıkararak ~ı,rerıi bir :L:._;,s .Lzli~e s bep oJ.a

caklardır. Bu iso i~i ttikçe gel i rleri düş ii:ecek, talep l " a<!ır inde 

duralturak ve ekon omiyi zayıf: attıcaktır • 

.tşto i ş sizl..i.E;in genişl · r.ı osine mani olmak için toplumdaki 

iş sizlere ·belirli bir t;e1 ir saetlanır9a ( Sirorta ör1e e leri va sı ta ... 

si yle) -piyr.ı. s rüard~m 1 !Jzumlu ihtiyaç ma delelerini talep e~~ cekler, 

böylece rıı.cct1u talep h:.ı.crn.indc bir eksilme o1mı:,.acaktır. Neticede 

istihl~k aza1madı i:,ından istihsal ve delayısile istihdamda da bir 

d3ralma g0rlilroiy8cektir. Sigorta ödenı eleri vasıtasiyle işsizlik 

yaygın bir hal alaınıyacak ve ekonomide huzursuzluk yaratılmamış o

lacaktır. 
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VI - TAM İSTİHDAM 

İşçiler iktisadi iş bölümü organizasyonu içersinde bulunduk

larından, yalınız istihsal eden vaziyatinde olmayıp, piyasanın 

· özel münasebetlerilada yakından ilgilidirler. İşçiler, piyasa 

durgunluklarına ve bütün piyasa fonksiyonl arına karşı yardımsız 

bulunmuyorlar (1). Zamanımızın iktisadi zorlukları bize "La-

i s s e r F a i r e" vasıtasının bir garanti olamıyacağını öğ-

retiyor (2). 

İstihdam, iktisadi su~elerin, hizmet ve mallar için piya

sadaki büyük harcamalarile daimi münasebettedir. Genel harcamalar 

(yani yatırım ve istihl~k yekunu) hizmetler ve mallar talebi ve 

faaliyet derecesi ile yakından ilgilidir. İşletmelerin genişle

mesi ve idamesi için envestisman harcamalarına ve daha çokta işgü

cüne ihtiyaçları vardır. 

İktisadi işsizlik araştırmaları rasyonel olmamıştır, Ev

vel~ istihsal ve sermaye malları talebi kuvvetli olarak ortaya 

çıkarmaktır. Böylece ne vasıtasiyle talep ve gelir yUkseltilme

lidirki envestismanın çoğaltılması mümkün ölsun. 

Milli gelir ekonomide eşit olarak dağılmadığından farklı

dır. Bu ise istihl~k mxxxaxx mallarına yeter talebin olmamasını 

ortaya koyar (3)~ Biliniyor ki, düşük gelirlerde masraflargeÇim 

~ için yapılır ve gelirin hemen hepsini kapsar. Gelirin yUk-

(1) Marx, Karl Kommunistisches Manifest ~ffiGA, 1/6 S~532 
(2) Salin, E, Wirtschaft und Wirtschaftslehre, Kyles Bd. l.B.28 
(3) Schumacher, E.F. Staatsfinanzen- ihr Verhaltmis zur vollbesc-

haftigung Bern 1946 S.m53 
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selmesi halinde bir kısmı tasarruf olunur. DüşUk gelirlerde şahıs

ların potansiyel talebi büyük ölçüde tesirli olup bununla istihlak 

malları, talebi düşer ve işsizlik meydana gelir. 

Bizim iktisadi sistem'ınizin esas fikri faraziyeler içer

sindedir. Her muhitti kendine uygun bir talef bulunacağı düşünü

hür. Halbuki tecrübeler göstermiştirki liberal bir ekonomide şa

hıslar ve teşebbüsler kazanç saiki ile hareket ederler. Bu durum

da Bom ve Depresyon kuvvetli olarak ortaya çıkar. Çünkü QZel te

şebbUsler kazanç gör6şlerile sevk ve idare olunur. İşte bu zaman 

devletin, doğrudan do~ruya kazançlarla ilgili olmıyarak, konjonk

tür ve depresyonun ilerlemesinde, bir fren politikasını sevk ve 

idare etmesi lazımdıro 

Konjonktür hareketleri problemi lS nci asrın sonlarından 

beri tanınmakta ve araştırmalar vasıtasile fazla istihsal ve nok

san istihJa~ teorisi düşüncelerile onun savaşı yapılmıştır. 

M a 1 t u s aradaki münasebetlere işaret ederek ıteğer 

ihtiyaç malları istihsalinin zamanı iyi hesaplanınazsa ve diğer 

taEa~tah tasarruf neticesinde kapitalimiz daima büyürse, bu take 

dirde ekonomide fenalıklar çoğa]mış olur (4) demektedir. Bundan 

yüksek istihsal - az istihlak yani fazla tasarruf teorisi ortaya 

çıkmaktadır (5). İstihsal malları yokluğunda işletmelere tekrar 

yatırım yapmasını önlemektedir. 

30 sene evvel K e y n e s, eğer yatırıma niyet edilirse 

(ex-ante investionen (6) ) "Tasavvur edilen yatırım" bir an için-

(4) 

(5) 
(6) 

Maltus, Thomas Principles of political Economy, London 1~20 
s. 502 

Haberler, Gottfried Prosperitatund Depression, Genf 1914 
Haberler, Prosperitat und Depression Genf 1941 S.130/153 
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iktisadi istihsal gü ~leri için bir hu dut tasavvur olu

~ur. Bu hudut önceden hesaplanmış olan .kapasitedir. Ancak bun

ların optimal noktaya çıkarılması ve o noktalarda daima kullanıl

malarını saulamak lAzımdır. İktisat ilmi içersinde mevcut vasıta

ların yaratımı pl~nlanarak ahlaki kıyınet hUkUEılerine de yer vermek 

icap eder (9). 

Diğer taraftan tam istihdam ölçüleri dinamik bir ekonominin 

inkişafı içersinde planlanır, Zira gerçekte nüfus ve gelir bir ha

reket ve artış halindedir. Büyüyen ve hareket halinde bulunan bir 

ekonomide hem emeğin tam istihdama ulaşması ve hemde mevcut serma

ye stoklarının tam kullanılması ekonominin ideal bir ahenge sahip 

olduğunu gösterir. 

B - İŞSİZLİKLE SAVAŞTA İKİ BE~ 

İşsizlikle savaşta iki gayenin tefriki lazımdır. Birisi 

işsizlikle doğrudan doğruya savaş, diğeri ise esasta var olan iş

sizlik göründüstmün ortadan kaldırılması meselesidir. 

İlk gaye mevcut işsizliğin dindirilmesi ve onunla teorik 

ve pratik savaşıdır. Eskiden iktisadi krizleri işsizlik damgası 

basılmış, teoride de hakiki işsizlik meseleleri kapitalist iktisa

di nizam içersinde kaynaştırılmıştı. O zaman daha ziyade konjo~

tür politikaları vasıtasile durum izah edilmeye çalışılmış (10). 

Veyahut giderici diğer vasıtalar kullanılmıştı. 

Liberal düşünüş içersinde pratik ve teorik olarak devle

tin iş piyasalarına müdahalesi arzulanmaz. Toplumların işsizlik sa

vaşında hukuk tatbikatı görülmüştür. Bu tatbikatta işsizliğin kl~

sik vasıtalarla savaşı, işsizlik istatistikleri, iş aracılığı ve _ 

iş yaratımı, lüzumlu durumda çalıştırma ve iş değiştirme yapılır. 

Yalnız burada çalışma itiyadının yokluğundan endişe edilir. 

(9) Walter Weddigen, Theorie des ertrages, jena 1937 S.5 
Adolf Weber, Kurzgefasste Wolkswirtschaftslehre 1948 S.l2 

(lO)Ernst Wagemann, Konjonkturlehre, Berlin 1928 s.200 
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İkincisi işsizliğin giderilmesiyle iktisadi hayat·ta is

dihdamın sağlanmasıdır. Bu toplumun ve teorinin gaycsidir. Yuka-., 

rıda söylendiği gibi ahlaki gayeler eskiden gösterilmemi~tir. Bi& 

ahl ki' gayel.~riıı.ı. :tamı;istihdam kadar değerli o~duğu fikr ... ndeyiz. 

C - İŞSİZLİKLE SAVAŞIN GAYESi 

ı. Sosyal Emniyet 

Bu gün fertler, geleceklerinin garanti altına alınmasını 

arzulamaktadırlar. İşşiler maddi ve manevi lruvvetlere sahip olama~ 

dıklarından, sosyal emniyet ihtiyacı, onlan için daha önemli ve 

acil bir durum arz etmektedir. Bue,ün toplumun büyük bir kısmını da 

işçiler kapsa dığından, işin öneml dahada artmaktadır. 

Burada müşterek gaye işsizliğin yok edilmesidir. Bu ise 

evvelA ferdi yard:uıılaşma olarak maycl~na ç ık::.ııış bi lt\hare kollektif 

yardımlaşmaya geçilmi~tir,ll). Bu huausta en güzel misal F r a n 

v·ı i n D. R o o s e v e 1 t 'in NEVI-DEAL _politikası ile sosoyal 

emniyete erişilmc!Jidj.r .. İktisatçılar sonj!al emniyetı, simdiki za

manın zaruri bir _htiyacı olarak görr1Uşlcrdi-ı:· 

946 yılında t;Aıhe · ika da neş 1edillleiı ~ uzmpl:OY!Ue ıt 'j Ac·t ı· il!e

işyerlerinde maxlmal faaliyetlerin satın alma gücünün yaratılma

sına çalışıldı. Burada B e v e r i d g e umumi gayeyi, teoride

ki tam istihdamın gerçekleşmesinde gördü ve fikirlerini bunun üze

rine inşa etti. 

(ll) Prof.Dr.Cahit Talas, a.g.c 8.382/410 
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2. Fenalıkların Giderilmesi 

Tam istihdam politikasıyle toplumda mevcut olan sefale

tin, hastalıkların, zaruret ve bilgisizliği!'l öniine geçilmesi için, 

bu fenalık kaynakları ile gerekli savaş yap larak giderilmeye ça

lışılır. 

İşsizlibin ortadan kaJ.d::ı..rılması bu bakınıdan Jneınli. İş-

sizli~i ı devu::ı.ı ve onu .uıüso ~de, Jcıııokru t:i . ..:r si s te ni fena yola sevk-

e der. Bu bakımdan fakir lik, ha"' nlılr., se:Palet Ye bilgi nizlikten kur

·t;ı.,ı1ma k 1 ~ z ım dır • 

Halkın sosyal viodaHın::ı..n sevki icap eder. Bu dö.ct :renalık 

~aynagı il0 yapılan s vaş sonucunda, ancak işsizlik orGadan kaldı

rılarak t."'ın i B ilıılar.:ıa \rarılnr sı 11i.lı..ıkti:n ol ur. 

3. Dini Cephe si. 

Hiristiyan kilisesi dahi i~sizliğin bertaraf adilmasinin 

önemini kavrıyarak bunun giderilmesini gaye edindi. Bu alandaki 

çalışmalarıyla iktisat politikcısın~ hizmet etmiş oldu. 

Papa P i u s XI uouardra Gesl.ıno Anno" içinde daveti (12) 

ve Başpislropos Willian temple onun sistemi içersinde "Na.turlichen 

Ordnung" yer aldı. 

' 
Müslümanlıkta da çalışmayı teşv~k edici ve içs)z (13) 

lere yardım husus tındaki ayetlere ve hadiselere rastlarun:lktadır. 

4~ Modern Devlette Tam İstihdam -- ---·-... _..._..._.. ______ . ___ _...._ 

Modern devletlerin çcgunun anayasa] arJ.nda çalışma hak

kı, t.~mel bakl:ırdan kabul olur.ı.muştl.ı:r·. Böylece tam istihdam gaye 

edinilerek gerekli maddeler konulmuştur. İşçjlere çalışma hakkı 

verilmiş ve bu onların tabii hakları olarak kalmış·tır. 

(12) Papst-Fius XI, "Die Soziallehre der Kirchett Nurnberg 1947 
(13) Kuran - Ayet - ll, 77 ve hadisler 

-~-~~~-
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lşsiz:Li;Jin yok edilmesi netic sinde d vamlı blr tam istih

dam, bu gün büt"n d ın ada d ::rcrli ve en yüksek müşt rek gaye olmuş

tur. K r u s e ":Biziııı. Zr manıHı. zda, biltün dU ya i t'is iyatı tam 

istih .anı :faı:ıJjjret:ini ~r?;n1amaE:trühr (14)" der. 

Türkiye Cumhuriyeti II anaya2a1aında da çalışma hayatına 

ait belli başlı haklar nizamlanmıştır (15). 

41. ma . de ''tam <;a .lışm.a esaı.:.ı na ve herkes i çi n insanlık 

haysiyetine yara9ır ve ya~ayıç sevi yesi sağlanması aillacına göre 

dizenlenir. 

41. madde .. çalışma herkesin hakkı ve ödevidir •• o •• o Dev

let ••••••• iş sizliği önlfeyici te db ir, eri alır, denilmektedir. 

D- BEYN •LMİLEL QALIŞN~LAR 

ı 9 Beynelmilel İxsizlik 

Bzynelmilel işsizltk oreanizasyonu teşki.lAtı,_sosyal 

adalet açısından y paca~ı hizmetler kadar, ~ılhun dAvamı için de 

faydalı olmaktadır. Sosyal adalet düşüncesi altında lüzumlu olan 

işsizliğe de karşı konulmaktadıro 
1 

P h · 1 a de 1 p h i a da 1944 senesinde 26 ncı Millat

let arası çalışma konferansı yapılarak teşkilAta verekli bilgiler 

ve yeni vazifeler verildi. Neticede bir deklarasyon vasıtasiyle 1 
ahltlki gaye ve politik prensipler yayınlandı. 

Burada en yüksek ahlaki gaye bü tLln insal.'lT{ı ·a gösterildi. 

İnsanlıgın inkişaf:Lnın bir serbesti içersinde, iktisadi güven.lmk 

(14) Kruse, Alfred, "Geschichte der Volkswirtschaftlichen Theori
en Munchen 1948 S.8 

(15) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Kanun No. 334 Tarih 1961 
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Buraya kAdar toplumlHrda i.~sizli.k problemi ile 

bunun giderilmesi ve tam istihdama vanılınası konularına temas 

edilmiştir·. 

Bu glin i~ tedariki ve ona u,ygı.m mali po:hi tika ancak 

deınokı"a tik d Gvlet .P Jli tikala.rı ile saglanal>i.lir. 
/ 

Memleketimiz ekonomisi dP.t;.j·s·ik zamanlarda planlı olarak 

yönetilmesi is tenilmi _ ise de, bunda ba .-ıarı.fa ula ılam.amı;1tır. 
A ) 

En son alarak 1962 yılında 77 sayılı kunun ile planlı devreye tek~ 

rar girilmiştir. ~u 1963 - 1967 devresini kapaoyan be.J .vıllık 
bir plandır. 

A - DI. VLET Klı.Lffi.~ LL.I:..R.t:r-.DEK İ Ç'AJ~I. ~ AL..AJi 

Merkeziyet sistemi J.Julitikası içersinde, memleketi

miz bir çok mü~küllerle ka gıla~mış ~ ır. Çünkü envestisman faaliyet

leri ıJe det,i ı:,ı ik idari te kküller "Belediyeler vs.s" bir enves

tisman planı içersine alınamamıştır. 

İyi bir organizasyonun b ı unmayışı se·be iyle de5işik 
hi.ik=hnet k derııeleri arasında bir çok oordinasyon zorlukları '~ 

doı.;,ınuç, idari koordinasyon yokll)bu da, devleti det..>i;1 ik yatırımla

ra sevketmiştir. Bu mahzurlar memleketimizi planlı ekonomiye 

yönel tmL~ ve neticede Devlet Planlama Te ıkilatı kurulmu;ştur. 

Merkezde Jetkili makamlar te şkil edilerek, önemli direk

tif ve nasihatlar verıniye muktedir elem nlar ve b~mların yardımcı

ları -<DrevlendirilmL1 tir. Böylece merkez emir verir ve di er ka

demeler merkeze uygun olarak hareket eder. 

Problemierin çözümü, genel konjonktür olaylarının kont

rolu içinde yapılır. Hükümet, kredileri depresyon da dahi değiş-

tirmiyerek sabit tutabilmeli ve yardımlar, senmaye garantisi v.s. 
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·Hususlar ile yatırımlara sebeb olmalıdır. Bu arada belediyelerin 

gelir ve ..sidt-rJ.eride pltin çerçeveaihde finanse edilerek tatbik 
~ 

mevkiine konulmalıdxr. 

Diğer taraftan merkez, yapılan pl~nları konjonktür devir

lerine göre ayarlar ve düşüş anlarında önemli yatırı~lar yaparak 

ekonomide tesirli olur. Eelediyeleri kendi alanlarında mümkün ol

duğu kadar ser be st bırakırken, bazen de onların finansrnanına iş

tirak eder. 

Bilinen bir gerçektirki, yatırımların ikinci etkisi çar

pan katsayısıdır. Bununla ekonomi hayata fazla veya az ölçüde te

sir edilir. Her önemli yatırım -devlet için değişiktir. Çalışma 

piyasalarının durumuna göre projeler tasarıanarak asgari yatırım 

pl§nlanır. Böylece yatırımlar yetkili makamlara verilerek gerçek

leştiriı.ir. 

Gelir akımında, bazen lüzumlu masrafların finaasillanı 

mecburiyetindc kaı.ınır. Bunlar diger gelir kajnakları (vergi 

gelirlerinin. fa.izleri) ile karşılanır. Kaynak -vergileri içer

sinde istihsal ve kapital muamele vergile.ri de vardır. Bunlara 

öderr~eler ve hibelerde iltt1l"e edilirse, devlet ve belediyeler lü

zuml u fonları teşkil et.miş olıırlar. 

Geri kalmış memleket parçalarının k~lkı.nmasJ. için böl

ge pl~nlaması, beş yıllık devrede ele ahınmıştır. Bir taraftan 

bu bölg~ler için gerekli yatırımlar, diğer taraftan kalkınmaya 

önder olacak pılot bölge ç<Alışma.ları yapılması ön gör11n.-üş tür 

(ı). 

(1) Kalkınma Planı Birinci Beş 1ıllık 1963-1967 Ank. s. 471 
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B - D·,'VTır<:T YA'fi1UMLARIIUif ffi DJDU 

Devlet bü.ri.ik blQüclekj_ yatırı:ın sektörlerini beş yıl

lık kr..ı.lkınrıa pltnı iç .rb..i.~'l8 alm:ı...:,:-~ı:t~. (Yollar, der,.ir;>rolJ.arı, 

e 1 ektrilc, gaz v. s.) Bunun yanında ozel yatırııııları da teşvik 

e dere lt, ekonorrıine <:.~d tl i ği f!ailamaktadır. 

D,evlet Genel yatır·ırnların sevk ve i daresi i l e Uzerine 

almıA oldu b, u vazifelerı yapar. Bunlar unmmun isti hl~ ,.ine <trz 

e dilen, me sel{l e ı::.), tim ve sa ;:,l ık bakımı v. s. g.i bi hizmetler için 

yapılan yatır~ulardır. Devlet bu işleri y~parkcn ö~el te~ebbU

oe de yer ayırır ve çaJı~acaklara yardımcı olur. (2) 

Devlet, Belediye ve diber özel teşebbUoleriu kendi sa

halarındaki in aat projelerini destekler ve ya:rdı:ı.nJ.ar yaparak be

lirli bir 1n 1 aat seviyesine erişir. ~öylece icap eden genel in

şaat hacminin idumesi mU.mkün olur. 

Özel ve reslli_;_ inşa&tlar :r t:ı.rım haçınini:ı..ı. büyü} bir kıs

mını kaplar. J3unun sulh zamanında · iDtikrar arz et-:üwsi, ekonomi 

için önemli olup, milli eelir üzerinde tesirlidir. Döylcce efek

tif talep istikrar . kavuşarak ekonomik huya ttaki d'·llgalanmalar 

itidalleştirilir. 

Devlet yatırı larının hududu, bir tnra.?tan al!1Iı1~ hizmet

lerinin en iyi şekilde g0rtilmesi di~cr turaftan da özel ~cgebbU

siin faaliye tl erine . .ma ni ol urunamasıdır. Devlet hu:c0~·etler ini kon

jonktüre e öre ayarlıya::cak ekonomide i s tik::c·ar su 'l an:uıış ol ur. 

(2~ Kalkınma Planı :Birinci Beş Yıllık 1963 yılı prog-ramı Ank.l963 
s. 262 - 266 



_, 
-95-

C - PL!NIN ZORLUKLARI 

Devlet Kamu ve özel teşebbüsnerin, hizmet gayesi 

ile yapmış oldukları bütün projeler tatbik edilirken uzun vade~ -_ 

lerde bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. 

Pl~nlar kalkınmanın esas prensiplerini, koymuş olma

sına rağmen, daima ihtiyatlı hareket edilmelidir. Diğer taraftan 

bu pl~nların mali hazırlıklarında saglanması şarttır. Bununla b 

beraber, şimdiye kadar hiç bir pl~nın mali tahminleri başarılı 

olmamıştır. Bu zorluklar ancak iyi bir çalışma ile azaltılabi~ 

lir. Projenin yolunda işlemesi için gerekli imkAnların yaratılm 

ması, pl~n de~aylarının tam zamanında bitmesi ve bunların kontro

lü l~zımdır. Böyle zaman ve mekan hesapları yapılmış pl~n çalış

maları başarıya ulaşır. 

Plan tatbikatının ilk çalışması önce hazırlık safhasın

da olup siparişleri ve taahhütler yapılır. Taahhüt zorlukları 

kolaylaştırılarak talep ve hizmetler daha seyyal hale getirilir. 

B~nların planda rasyonel olarak mevcudiyeti lazımdır. İntansif 

planıarda yapılacak işlerin detaylarına inilmez ve gerekli ma

kamlar yetkili kılınarak çalışma sağlanır. Aksi halde plan · 

tatbikatı kırtasiyeye boğulmuş olur. 

Finansmanda ön çalışmaların mevcudiyeti lUzumlu olup,3), 

bunun temini ilk safhadır. İkinci safha pl~n yürütülUrken dik

katli bulunmayı icap ettirecektir. Burada çalışmalar maliyet 

projelerine uygun olmalıdır. Faaliyetlerin zaman ve mal~yet 

projelerine UMgun şekilde yürütülmesi tatbikatta bir çok zorluk

larla karşılaştırır. Fakat sevk ve idare mekanizmasına ~erilen 

yetkilerle genel proje hudutları datlilinde bunlar ha:&ıled:i.lir. 

(3) ~alkınma Pl~nı 1963 yılı programı Ank. 1963 S.250-256 
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Zaman kaybı ve masrafların artması ile maliyetierin yük

·- selmesi .önlenerek bir an evvel prodüktif alana geçilmelidir. 

D - SEÇiW~N ESASLARI 

Faaliyet problemleri görüşUlUrken faydaları açık 

olarak görünen yatırımlar, yegane objektif kriteryumu teşkil 

eder. Pl~nların ekonomiKe daima faydalıları seçilmelidir. Dev

let seçimin idaresinde zorluklarla karşılaşır, faydalı sayılan 

yatırımlar, kendi masraflarını taşıyacak durumda bulunanlardır. · 

Memlekette mevcut olmıyan bir alana yapılacak yatırım, 

kazancının tahmini zordur. Fakat bu yatırım umumi plan içersin

de ise onun finanamanı ve işletilmesi mümkündür. Diğer taraf

tan çok kazançlı alanlara geçilmesinde özel teşebbüs faaliyetlep 

rile karşılaşımırki burada resmi yatırımlar tahdit olunur. 

Mahalli işsizliklerin giderilmesi için, kendini finanse 

edecek pl~nların tatbiki icap ader. Diğer taraftan Kamu ve Özel 

teşebblislere yapılacak yardımlarla piyasaya hareket ve canlılık 

getirilir. 

İktisadi düşünceler içersinde, genel çalışma projeleri 

seçimine yaklaşılır. Bu arada plnnın bir çok gayeleri buluna

bilir. Mesela, bir barajdan elektrik istihsal erileceği gibi, 

su kontrolü de yapılır. Hizmet, meselanin faydalı kısımları 

üzerinde karışık bulunabilir. 

Projenin yolunda yürütülmesi için malların ve hizmetle

rin satılabilir cinsten olması fiatların harçların, resimlerin 

tesbit edilebilmesi icapzeder. Mesel~ caddeler, araba vergisi, 

benzin zammı v.s. vasıtalarla finanse edilir. Bazende yapılan 



-97-

-yatırımlar kendilerini finanse edemezler. Bu bakımdan bütçe 

·-pe~iyodunun kavradığı zaman içersinde bunların masrafları karşı

lanır. Diğer taraftan giderlerinin bir kısmını taşıyan yatırım.., 

alanları mevcuttur ki, bunlar yalnız istihsalleri ile yardımcı 

olurlar. Me sel~ hastaneleri, bir gelir temin ederek masrafları

nın bir kısmını kendileri, bir kısmını da devlet üzerine a1ır(4). 

Diğer bazı yatırımlarda iktisadi hayatın tanzimi için 

yapı~ır. Bunun yapılmaması halinde, genel yatırım hacmindeki 

d lj şüklük dolayıaile işsizlik meydana gelir. JJe pr·esyon ·' snasın

da devlet geç kalmadan yatırımlara başlayarak konjonkt ür hare-
... 

ketlerine göre seviyeoini ayarlar. Böylece iktisadi inkişaf, 

trente uyarak mümkünleşir. Devletin derhal yatırımlara 0 itmesi 

genel durumdaki iGsizliği kendisine çekerek mas'etmiş olur. 

Burada bir çok imkanlar yaratılarak ilk anda işsizliğin 

giderilmesi için yüksekz faaliyet der ecesine ulaşılır. Sonra dan 

devlet yatırımları için, y·cı karıdaki ı§eçim prensipleri tekrar or

taya konulur. 

Büyük planlar fazla faaliyetler yaratır. Bunun gerçek

leşmesi için eşit detaylara ayrılması lazımdır. Böylece iş ba

sitleştirilerek ba~arı sağlanır. 

Zaman bakımından da tasarruf yapılarak umumi projenin 

temposu muhafaza edilir. Neticede iş arzının, iş talebine uygun

luğu sağlanarak aksaklıklara ve işsizliklere meydan verilmemiş o

lunur (5). 

(4) Kalkınma Planı 1963 yılı Programı Ank. 1963 

(5) K~lkınma Planı 1963 yılı Programı Ank. 1963 

S.235 

s. 7-67 
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E - İŞ HAYATININ DÜZENLENMESi 

Toplumda işsizlikler, aralarındaki farıtlardan dola-

· yı (Mesela,özelgelirler, istihsal canlılıtiı,' iş münasebetleri) 

ayni mekan üzerinde, türlü etkiler yapar. Değişik mahallerde de 

farklılıklar olur. Bu bakımdan ayrı yerlerdeki i şsizlige karşı, 

objektif ve sUbjektif iş seferberliginin özellikleri ve zorlukları 

görülebilir. 

İlk olarak iş, işçi bulma kurumları vasıtasiyle memle

ket dahilinde iyi bir organizasyon tesis edilerek arz, talebe uy

gun düşürülmiye çalışılır. 

Bütün ekonomilerde, yedek iş gücü bulundugundan mesleki 

seferberlik lazımdır. Tam faaliyet halinin aksinde bu ihtiyatlar 

di~er mahallere aktarılarak zaman gecikmesi ile talepler karşı

lanır. 

Bazen istihsal kademeleri içersinde kümülatif rahatsız

lıklar da olabilir. I'akat yavaş yer degiştiren işgücü taleplerin

de tehlikeler büyük degildir. Çünkü normal mesleklerde çıraklar 

bulunmaktadır. Onlar mesleki seçiminde mevcut imkanlara ve kazanç

ıara dikkat etmişlerdir. 

Bazen i ~çilerin branş degiş~irmeleri i şletmeler içersin

de organize ve finanse edilebilir. Hatta bu hususta Devle~ yar

dımları da görülür. Bilhassa şehirler ve köyler arasında.ki meslek 

degişimleri işçiler için zor olmaktadır. 

Bu yüzden subjektif ve psikolojik sebepleri ortadan kal

dırarak fuzuli yer deği ştirmalere mani olmak icap eder. Bununla 

beraber mutlak lüzumlu göçlerin önüne geçilemez. 

Yurdun bazı yerlerinde i 9siz sayısı r aha fazla bulunabi

lir. Bunlar çalı 9mak için endüstri bölgelerine, gönderilerek, mem- 

leketteki işçi dagıtımında, eşitlik saglanır. 
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~ Bir taraftan da geleneksel sektör, harekete getirilerek 

bu alanda inkişaflar kaydedilir (6). Devlet gelenekse~ sektör

leri rasyonel hale getirmiye daima dikkat eder. 

Büyük göçler4e yer degi ştirenlerin yeni i ş alanlarına 

gitmesiyle büyük zararlar meydana gelir. Mesela, çalı ,acakların 

çoklu6u yüzünden derhal i şsizlik dogar. 

Devlet i şletmelere, yardım, ucuz kredi yahut diger ko

laylıklar saglıyarak yerle . ilmiş malıallerin degiştirilmemesini 

temin eder. Diger taraftan özel i şletmelerin muhite bağlılıkları

nı konto~ eder. Yeni endüstirelerin kurulmasını da teşfik eder. 

Kalkınma planında, i şletmelerin yer ve zaman uygun olarak dagıtım

ları yapılır. 

Enerji kaynaklarının dagttımı . ile, gelecekte yeni iş 

y erlerinin açılması ve rasyonel olmayanların tekrar faydalı hale 

getirilmesi mümkün olur. Mesela, enerji istihsal planları sonra-· 

daft önem kazanmı~ tır. Tesis mahalli problemi, bu günkü iktisadi 

politikanın önemli konularındandır. Özel rantabilite noktasından 

i şvereni, tesis mahalli seçiminde, serbest bırakmalıdır~al~iıırm
ların mekan içersinde de e ş it dağıtılması lazımdır. Böylelikle 

Lokalizasyonun önüne geçilir. Aksi halde memleketin yatırım ya

pılan bölgeleri geli şir ve b1~alarda gelirin ikinci t esiri ile 

iler leme daha da artar. Diğer bölgelerde ise,i şsizlige girilmiş 

olur. Bir taraf tan kaybolan kapital, fena malzeme ve artan masraf.,.. 

lardan dolayı çalı .~.ma mecburiyeti ve ş iddeti geni ş ölçüde çoğal tı

lır. Buralarda iş faaliyetleri de ağır durumda olup yüksek işsiz

lik görülür. Onun için, faaliyet yaratma ve mesleklerin çalı~ma 

1.1 

(6) Talas Cahit, 1konomik Geli . me içinde istihdam hedefleri Ank. 
c 1964 s. 28 



100 -

mecburiyatini üzerlerine almaları lazımdır • 

• İşsizlik ~e~işik mesleklerde düşünülürse bunları gidermek 

için açık yatırım planları tatbik edilir. Burada iş bulma kurum-

ları faaliyette bulunur. Daha ziyade çalışma mecburiyetindeki 

kalifiye olmıyan i~çiler, meydanmanı doldururlar. Kalifiye işçi

lerde i şsizlik nisbeten daha at olup , bunlar da~a iş bulma im

kanlarına sahivtirler. 

Mecbuı:i çalışmanın ilk devresi işsizli&in ortadan kaldı~ 

rılması, son t3afha ise faaliyetlerin yaratılmasıdır. Devlet ya

tırım _poli·tasında erı iyilerini aranııya mecburdur. {!enel yatırım 

kısımlar:ı.uı dağll'l.ık tutarak dengeyi saeslar. .Büyük kısım kaliteli 

işçiler talep eder. ikinci derecedeki faaliyetler de çalışacakla

ra kendilerini yetiştirmek üzere çalışma imkanları verilir. Du 

is e nisbeten pa..lıalı olup , bir çok maarafları kapsar • 

. ~. 
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VIII - KRİTİK VE NETİCE 

A - İ :/SİZLİK IROBiı~.ÜNDE ÇÖZÜLMEi.BR 

Te~ is~ih~affi politikası, daiffia büyük ölçüde dev

let kontrolünü ve mUdaLalesini ister.li ı,.tir. Httı~ devletler, serbest 

piJase. iktisadında dahi, bunu kabul ederler. Ettidümüzün tam is

tihdam bölümünde devlet müdahalesinin derecesi açıklanmı 5tır. Bu 

amaç, özgürlük, insan.i dü9ünüş ve sosyal güvenlik esaslarJ.nın bir

leştibi seviyede Eerçekleşir. 

İ }sizlik probfuemi genellikle, pozitif dü?Unceler içersin

de çözülür. Fakat devletin ekonomiye para vasıtasıyla hakimiyeti 

daha çok insanlıbın köleligi olmazını ? Satın alma gücünUn önemli 

tutulmasıyle i şsizli~in azalması fenamıdır ? Tam istihdam teorisi

ni reddeden buna benzer sualler, daima tartıışma konusu olmuştur. 

Bu şüphe edildi~i kadar, onun iabatıdır da. Yalınız 

kötii lle birlikte iyiyi de reddetmiye yetkili değiliz. Devletin 

tam istihdamda aracılığı devamlı olmayıp, hududu her durumda tes

bit edebilir. J akat bu durum, ik·tisadi , sosyal ve akli prı~nsip

lere baglıdır. Nasılki devlet müdahalesinin ekonomi içcrslnde 

zararlı ne·ticeler yaratması kabilse, bir digerinde de çok iyi sonuç

lar vermesi mümkündür. 

İktisadi hayata müdahale, bir tarafta i erdiJ etci diger 

tarafta kollektif kutu.plar arasındaki ı;rensi:plerin gerilmesini gös

terir. Her iktisat ve iktisat politikası ferdiyetci ve kollektivist 

kutuplar arasında bulunur (1). ı·erd:iyetci kutııp, şahs1yet ve hUr

riyet arz ederken, kollekti vist kntu.p da ro ecburi çalışmayı ve top

lum menfaatlerini gösterir. 

(1) W edigen Wal ter, Theoretische Volkswirtschaftslehre S. 132 
" " Sozial politik S. 25 
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Bu prensipler biç. bir zaman saf ·olmayıp, her iki kutup-

. ..._ta da di~serına·cri o i r ı-ı cı.rça mevcı,;ı_ttUJ;'. Her iktisat ferdiyetcı ve ·". 

kollektif dil ııünccJ.erin cerjlimi içersinded1.r . İktis!'.)di te ;ıkilG.t 

serbestlik, ve bai;.lılık ;i.le fordiyetui ve kollektivist dü :ıtmiişiln 

sentezinden ibarettir. b u prensiplerin karı .] ım nisbe"ı;i ve uygun

luk derecesi, bir kutuı)tVn diğerine {teÇiŞi e;ös te:rir • 

Gerçege dayanan faraziyelere önem vennek şarttır. Özel 

teşebbüs toplumda isteklerini kabul ettirir. Onun ba~arıya ulaşma-. ı 

sı, iktisadi gayreti, azmi, uzak görüşlülügü ve idari monopolü ile 

mümkündür. O, toplumun arzusunu bilerek faaliyet gösterir. Sosyal 

ahlak disiplini, hayır işlerneyi şart kılarak, serbest irade· ve 

~erdi prensiplerle iktisat politikasını yürütür. Bunun karşısın-

da da toplum arzuları, büyük kollektif ·düşünceler bulunur. 

Her iktisat politikası özel halleri hiç hesaba katmayıp, 

kendi politikası için lüzumlu hareketleri yaparak düşüncelerini 

gerçekleitirir. İktisadi hayatın şekli özel i şletmelere bablılık

tan anlaşılır. Bu da iktisadi hayatın ve dünya iktisadının teme

lini te şkil eder. Böylece mantıki sonuç, mevcut pramidi meydana 

getirir ki, onun temellerinde özel i şletmeler ve ucunda ferdl: ikti-,_ 

sat bulunur (2 

İktisat teoris-inin esasları s erbest rekabet, şahsilik 

ve toplumun sentezinde bulıınur. Burada iktisadi organizasyonun 

güdümü, iktisadi sevk alametle~ile belli olur. Ayni zamanda fer

diyetci ve kollektif kutupların tesirleride fazladır (3). İktisadı 
teşkil eden elemanların organizasyon ş ekilleri, kutupları degiştir

R 

(2) Weddigen Wal ter, Theoretische Volksfirtschaftslehre s. 47 
(3) Statistischer İnstitut der Universitat Oxforct ttVollbeschaftig

ung Secks studien zur theorie der Wirtschaftöpolitik Bern, 1946 
s. 32 . 
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·med e önemli rol oynar. 

İktisadi gaye, düşvncelerdeki basam kları gösterir. Eko

nomik ~ayatta ferdiyetçi ve, kollektif prensipler arasındaki yiftsek 

gerilim tam istihdamda toplumun gayesi olarak takip edilir. Kol

lektivizmde fertler ve işletmeler özgürlüklerini keybederler. 

!ktisadi hayatta, dinamik dü~ünceler içersinde, değişen '\ 

durum teorisi "Wecksell.agentheoı•ieıt (4) tesi:r.lidtr. Dengesizlik 

kanunu ile istihsaldeki aa,llanmaları, eks..:.k is tilılakin veya eksik 

iktisadi bilgi ve kabiliyatıerin ortaya çıkardmğm ifade edilir. 

Bu iktisadi bilgi ve kabiliyatıerin mevcudiyeti ile tam istihdam 

pol:i. tikasında ilerlenir. Yukarıdaki sentez içersinde serbest ve 

seyyal iktisadi politika ile tam istihdama vs.rılır. Darlık ve fe

na idareler insanları tahdi t etti5inden neticelerin alı.nması güç

leşir. 

Acaba tam istihdama hetasız erişmek miimkün oı~azmı ? 

İkti.es.cıt, sosyal politika ve iyi istihsal vas ı talarile işsi.zlik 

giderilerek, tam istihdam politikası liberal düşUnoeler içeralnde 

gerçekle tirilemez mi ? 

Bir çok j azarlar, serbest iktisadi sistemde, ekonomik 

olayların ids..ri zorluklardan ileri geldic.;,ini ifade ederler (5). 
Geniş bir muhlhttA t leplerin karşılarunasJ., piyasadaki iş bölümü ve 

istihsal teknigi ile içletmeleri sevk ve idare edenlerin sorumlu

luklarına bağlıdır. 

Bu s~v'k ve idarenin merkezi bulunmamaktadır. Serbest 

piyasada pek çok müstahsil ve müstehlik olup, genel bir planaız

lık mevcuttur. Serbest piyasa iktisadına tesir zordur ve bu de

vamlı olmayıp derhal kaybolur. 

(4) Weddigen Walter, Theoretische Volkswirtschaftslehre 
(5) Weddigen Walter, T.heoretische Volkswirtschaftslehre 

s. 106 
s. 107 
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Kollektif s ' Vk ve ::dar :.de mr;rkez teşkilat, ön ·ullmım -

...... J.arı hissetti •. ). an todlür olddl t-(:f1ktir. ''ı . eB 1"" be} . ·enelj k 

:rlô.n '1 ile amaca. l.'!, un olan ı k t1 enL C8i:.> lik 3:\ a.rnmiJnun znra~rları gi

doril€-bi ir. I~ -r} o~ :i.kti Bat l;Oli tikf s~ işi bi:ı:' S€ rk ve idare 

il"'· torlur:ıa tesirli olması için, huk · ;: ter,fıın.d :!_h:n· l c:tneru(H·':i 

1 "'z :ı m cı ır • 

.li ertl(;r faalis e~G:.eri.,vlc içinde lı ulurııluklar:ı. ·o::ıluına 

ba(,l:ı.c1ırlar v-e on1--:.n uzuırleı'iyle ilg::.si u ı::~ve.nıl:ı. c~.t·e.Y au 1 ı:.llinde

dir. ~crtlcr hareket aerbeatisine sahiptir, .fakd.t 1nı ae::elıeti 

toplum tsrafından udutl::mı:ııg tır. E{; er sınır dü. ünü.liuez ve t~uı:ı.n-

m~.zua to:plunı. çözülür ve mevcudiyeti ortadan kalkar. 

sE:.maz bır cemi;y et de dü'Yünülen;.cz. 

ı:ıaaen in-

Toplumun çizdigi sınırlar içersinde fert hayatiyet ka

zanır. Fazla serbesti veya baskı da mümki.lrı degildiı·. Buı·ı da 

§ahsiyeti ve cGmiycti ayınrak niülaliaz ası bu.lt.uıc:..ıuaz. :F'e.r·t cemiye-

,i,n i;emr;lidir. Şahıslar daima yüksek kJ.ymetleri ve k ... b.i.lıyet-

1 eriyle ya::;; e.iıayı arz1l cd€rJ. er. 1'&kc. t tu mücadele il~ diç,&.r fert

ı .rt rahatsız cdcbilirl~r. Böylece fertler " vcut olan ferdi;y et

cilik ve koJ..lektivist kutuplarl e.rasJ.nde;ki gerilinJn tesirinde 

b lun.ur. 

Di5 (:1 'tera:ft .rı. Iertl·arin anatu:ıı ik büny-t~ si.nıle de bu tibi 

öuygula.r bulunabilir (6). B-u11lar tilçi.U.ü J.'aaliy etla:ı:i ile kar .ııla

n:ı..c. Fertçilik ve Kollc.Kti vizm arasındak1 benzer· lik sorıllilluluk 
.(:' 

fikridir. SorurrH3 uz t -:;:ü UI'l ferdi ı)l1.·naınaz ve a:~kc:da ~ılılc ku:r.u.lerr,a.z. 

A:rkadaı:;lık en kuvvet:li s-ekilde toplunıa yayılmal:ı.dı:ı:·. Bu insanlı

gın bj_r fikir etrafında uc o n e e n s u s O m n i u m'' ctoplan- --= 

ması ~re genelle .,ıerek digerlerine tesir etmes ._ ılir. iktisat poli ti

kasında ·ou ro.esuliyetin ilerlemesi kollektif esaslarda mümkündür. 

(6) Verehofen Yilhelm, Die Stufen zur Sosietet 
s. 33-35 

.Nurı:berg 1931 

~ 
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·, Tam is tihda.m politikası, ne derecede gayesine erişmiş-

·tir ? B e v e r i d g e ifadesine göre, halkın hayatında .. sosyal 
'-

emniyetin" mevcudiyetidir. Bununla görülüyor ki iktisadi problem 

olan işsizliğin ortadan kaldırılması, metaekonomik sebeblere bağ

lıdır. Uzun zaman içersinde politikanın baskısı içsizliği telafi 

edememektedir. 

Neticeleri tesbit edilen tam istihdam politikasına, ik

tisadi organlardaki akıcılıkla ulaşılır (7). 

Her kuvvetli toplumun arzusu açıktır. İdeal durum 

kutuplar arasında gerilimsiz ve hatasız bir idare ile neticeye 

erişmektirki, bu her zaman mtimkiin olamaz. Zira toplumda ikti-

sadi iktidarsızlığa ve iktisadi sevk edilişe fertler muhaiefet 

ederler. Bundan başka gençlik de bu kutupların dışında kalmayı is

temektedir(8). 

Böylece tam istihdam hududu toplumda çalışma arzusunda 

olanların iş bulmalariyle gerçekleşekek ve sosyal güvenligin var

lığı onun degeri ve hududu olacaktır. Neticede fartlerin gelirle

ri yUkselerek toplum kalkınması sağlanacaktır. 

B - ŞİMDİKİ DURUMUN MÜ'T.ILAASI 

Birinci dünya harbinden sonra meydana gelen işsizlik-

le savaşta, işletme tedbirlerinden müstahsiliyet, hareket noktası 

olmuş, gelir ve harcama teorisine "Ertragstheorie" istinat ettiril-

miştir(9~· Bu teori meşru haklardan bizi müstahsiliyete götür.mek-
888 

(7) Pulz Theodar, Theorie der Allgemeinen Wirtachaftspolitik und 
Wirtschaftlenkungen, Wien 1948 s. 70 

(8) Vershofen Wilhelm , Die Stufen Zur Sozietat s. 51 
(9) Weddigen Walter, Theorie des Ertrages 1927 

" .. Sozialpolitik 1933 
n " Theoretische Volkswirtschaftslehre 1948 
" " Sozialpolitik 1933 S. 71 
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.... 
tedir. İstihsal bir taraftan, yükselen harcamalarla artarken, di-

yger yöndende istihsal faktörlerini biraraya getirmektedir. İstih

sal ile artan mecmu arzın, mecmu taleple karşılanması istenirse 

de, iktisadi durumlar ve elastikiyetler dolayısiyle, bu mümkün 

olamamaktadır. ~urada bi~ b~upta artan arza mukabil, di8er gu-
"'" 

rupta duran talebe rastlanmakta ve çalışma faktörleri büyük 

özellikler göstermektedir (ıo). 

Dünya iktisadi krizinin sebebleri, geçmiş seneler içer

sinde yatmaktadır. "ALTIN" mal ve para olarak uzun müddet eko

nomide rol oynamış, fakat sonradan altın para sistemi memleketler 

arasında endişeler yaratmıştır. 

Teoriler, altının piyasalardaki yüksek el~stikiyeti 

Uzerine inşa edilmiştir. Fakat te~js hataları, piyasa rahatsız

lıkları, milli iktisadi engeller dolayıaile bu sistem işliyememiş-

tir (ll). // 

Aıtının eşit olmıyan bölümü, hatalı beynelmilel para sis

temleri, pek büyük harp borçları ve harp tazminatları, ve devlet'in 

piyasalaramüdahalesi gibi hususlar miktar- Para sistemlerine te

sirli olmuştur. ~kinci kademede, altın üzerine tesis edilen kre

dilerin baskısı, bütün ekonomileri kaplamış ve altın çekirdek 

esasında, daha az devlet kalmıştır. 

Fiatların kuvvetle dü9 mesine karşı masraflar ayni nismet

te inememiştir •. Mesela işçi masrafları bu düşmeye direnmiştir. 

]'iat ve masraf mücadelesi tekrar önem kazanmıştır. ticretler 

{Ham madd.elerdeki ücret kısımlarıda) bir çok istihsal dalları 

masraflarında mevcuttur. 

(10) 

(ll) 

Arndt HeL"D.ut, Ubl3r die Voreussetzungen des Marktautomatismus, 
Heidelberg 1947 ~ 

'eddigen Walter, Theoritische Volkswirtschaftslehre Meisenheim 
"' am lan 1948 
f1' 
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Devlet ticret çökmesini arzu etmedigi için, başıboş 

·bıralana.z. Buna karşı, i şletmelerde iki imkan bulunmaktadır. ~-
-..... 

vela, Birineide rasyonalizasyon vasıtasile istihsal yükseltilir. 

İkincide ise istihsalin tahdidi ile arz miktarı ayarlanarak, sa

tış kazançları maksimize edilir. Böylece ücretler mümkün olan bir 

seviyede tutulurken, istihsalin artışı ve gelir istihsal eşitliği 

sağlanır. 

1930 buhranı neticesinde ortaya çıkan i şsizligin gi

derilmesi için bir yönden gelirler yükseltilirken, di6er yönden 

istihsal arttırılarak, istihdaının teminine çalı şıldı. 

Amerika'da 1938 yılına kadar iktisadi görüşle hareket 

edilmemi ş~ ve sosyal politikayı tercih eden New-~eal'ın sonra

dan hatası anlaşılmıştır. 

Almanya'da H i t 1 er hükümeti (Nasyonal Sosyalizm) 

mecburi çalı ~ma prensipleriyle i şsizligi gidermeye çalı~mıştır. 

Diger taraftan harp hazırlığı endüstrisini geni şletmiş, yeni iş 

alanları açarak ekonomik hayatı canlandırmış ve mevcat i şsizliği 

mas•etmiştir. 

Biz burada i şsizlikle savaşı daha ziyade iktisadi olay

lar içersinde ineelemiy e çalı .i ıyoruz. 

1933 yılında l:.n f lasyonist para politikası sebebiyle al

tın sisteminden ayrılındı. Fakat alınan bu gibi tedbirlerle iş

sizlik giderilemedi. Ç-ünkü i şsizligin sebebleri.f bArinci dünya 

sava~ından öncelerine gidiyordu. 

1933 - 1938 devres inde gelir ve harcama teorisi tedbir

leri bir savaş vasıtası olarak i ~sizliğe karşı kullanıldı. Bu 

teori tatbikatı ile önemli inki şaflar kaydedildi. İktisadi hayatın 

fenomeni içersinde, i şsizlige karşı tedbirli devlet müdahalelerit , 

/kinci dünya harbine kadar devam etti. 
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1939 yılı dünya üzerinde sil~hlanma programlaranı der

bal faaliyete getirdi. Böylece i sizlik problemi harp vasıtasiyle 

1946 senesine kadar halledilmiş oldu. 

İkinci dür~a harbi içersinde, harp sonu tam istihdam 

projelerj, iktisa-tcıları meşgul etmiş2ve bu alanda büyük çalışma

lar ya.pılmıştır. 

~erika'da harp içersindeki tam istihdam politikası, 

harp sonunda da tamamen terk edilmedi. Zira burada silahlar!ına 

masrafları önemli rol oynadı. Amerika'nın degişik ihraç planla-

rı M AR S H A L L ] A İR D E AL, silih v.s. gibi ödünç verme 

yardımları ile harp sonunda istihsal ve istihdam seviyesi muhafaz~a 

çalışıldı. 

Avrupa ise, baştan başa har,/oımuş, ekonomik hayatı t -

mamile felce ugramış, aefalet ve yokluk içersinde kalmıştı. Ame

rika, Avrupanın tekrar kalkınması için yukarıda söylenilen geniş 

ve önemli yard~arda bulunda. Böylece A~upadaki faaliyetlerin 

yükseltmesine çalı .şılarak istihsal, masraf büyümesi ile ilerlenildi. 

Harp zamanında daralan piyasalar genişlemiç ve reel gelirlerde 

artış kaydedilmi§tir. 

Almanya ve diger Avrupa devletleri.; 1950 den sonra ikti

aaden kalkındılar. 1 akat iatikbal endi ~eleri içersinde ekonomile

rinin ve yönetilmesini, teorik tedbirlerle kontrol ederek ilerle

diler. 

Bugün iktisadi tedbirler tek devletin olmaktan çıkarak 

Avrupa müşterek pazarı ile, Yedilerin çalışnıa.lar:ı. ve gayretleri 

çerçevesi içersine girmiştir. Bunlara kars;:ı., Demir Perde gerisi 

devletlerinde, ekonomik ha.;rat ın erkez otor i teleri taraf'ından tanzim 

olunmrutta, istihsal ve istihl~k ayarlanmaktadır. 

Asya'da, japonya eski istihsal seviyesine ulaşırken, Ko

minist Çin'in kalkınma faaliyetleri ile bol mulunan işgücünü istih-
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·dam ederek, bu.rük bir ça.lışıa& safht-sına girdi0 i müşahsde edilmek

·tedir. 

C - NET)r!B 

Kapitalist iktisadi sistem, ekonomik akışın rahc.lt

sız edilm~mesini ve garantisini ister. Toplumda depresyonlar 

zaman zaman iktisadi ve sostıJ~'l rahatsızlıklara sebebi,yet verir. 

iktisadın gayesi J~iksek milli gelirin temini ve bunwL fertle~a 

cçd. t olarak bölü.nm0sidir. 

Toplumun .h:Ul.'riyet içt:rsinde, sevk ve iduresile tam is

tiihdaına e:cişilmesi ka:b:.Ll<.iir. Bu husus ·cak i i'au.U.yetler bUyük 

eı. ekti i' tal~plerle ilgilidir. .Bir ekonomide is tJ.hluk ve ya tJ.rım 

masrafları mevcut olup yatırımlar ta.sarru:fa. 'baglıdır. Ekonomimiz

de ya:tırım ve is-'ı:ihlak .raasraflarıka · tal teçhizatJ. da. mahd.uttur. 

Ayni zamanda devletin bir çok alanlara yatırım yapması özel teşeb

büsü s:ı.nırle:ıı.aktadır. 

Devlet yatırımları ile tam istihdamn ulaşılması mümk:üıl

dün, ancak bunun yanında. diğer vası t::ll<J.ra da baş v-ürmak icap eder. 

Evvela kapital te~ekkülüne mani olan vergi sistemlerind~n kaçınıl

malıdır. KonjonktUre tıye.n vergi niebeti, bu görüıi içersinde yar

dımcı olur. 

tİcret vg fiat poli tika.sıyle, ücret, fie.t kov lamasına 

dü~ülmemeli, i§letmc kazançları normal ölçDlerde tutulmalıdır. 

Devlet özel yatırımlara da yardım ve gexanti temin etmelidir. 

Bu yatırımlar, iktisadi süjenin :istihl8.k harcamularını endirekt 

olarak yükseltir. Kalkınma zaın.a.nında. borçlar tehlikeli deb;ildir. 

Çünkü, fiato. uy~un çe almayıp, milli geliri takip eder. İyi bir 

mali politika milli gelir artışına sebep olarak geniş tasarr~ 

\ 
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Konjoktürün fena anla.r:ı.nc'la, iktisadi sy.jelerin ekonomik 

hayata güvenleri sarsıldıgından tasarrufların artmasına mukabil 

yatırımlar düşer. Bu zamanda devlet hedefine eri şmek için, özel 

sermaye yatırınılarının boçluklarını telilfiye çalışır. 

Devlet bazı ihti~açla~ın karşılarooası i;ini üzerine ala

rak bunlan. 'lr.amu.la :-, tır ır. (Demir ıoııarı gibi) Ayni zamanda özel 

yatırımlara.da imkanlar ayırır. Devletin, lUzumlu yatırımları ve 

masraf lanbütçeden ödenir. Buntm bir kısmı kredi tle ftnanRe 
-

edilirken, bü~rük kısımda vergilerle karşılanır. Bütçe fazlalığı, , 

yatırımlarla pi.rasaya aktarılm.a.lıdır. Aksi halede tam istihdam, 

bu fazlalık kadar gerilemiş olur. Çünkü yeni ~•tihsal imkanları 

yaısdılmamı :,. tır. 

Düı;.ü.k gelirlerde taserrlif meyli az, istihlak roeyli fazla

dır. Yüksek gelirlerde iae, bunun k. irer. "Bune.da , düşi.ik ücretie

rin yükseltilmesi ve yll.ksek gelirl'3rden vergi alınmaA ı ile uygu.l'l

luk saglanır. İktisad · politikası masraf yapılması ve tasarruf 

i ·tiyadının kaza..nılm.as ını i capettirir. 

Planların uygun d8vreler için yapılması ve ~1knrıdaki 

imkanların özel teşebbüse sat;,lanmasile baçarıya ulaşılJ.r~ "Devlet

in uygun faiz politikası, ve kapital hareketleri ile özel işletme

lere yardımcı olması lazımdır. ~u arada işletmelerin rantabili

te ve prodüktivitelerinin normali göstermesi kafi gelmez, daha 

iyi i~le'tıne teubi:.cleri alıııarak genel iatihsal imkanlarının can-

laru~asına hizmet edilir. 

Devlet çok zaman piyasa mekanizmasını meslek seçluüni, 

is t. ihlak ve istihsal serbestisini v.s. tahditlere n5ratabili. :~. 

~ayesi bu ve di~er tedbirlerle i ~sizlibi ortadan kaldırmaktıü. 
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Böyle ce • d ovL tin orıomi k h -ı , tı is tikr ra ka.vu.;> turmak 

-._için yayını. ola.u .... u mUdahalalPr .ferdi ;·erb sti.Yi rt de...""l. k ldırı."lış 

oluyor ki, hu durrı dernoldası ile kcb'li teJi· det;ildir. 

Reali tel er şunu gösteri.,ror ki, iktisadi sistemler ta

rihin ender devjr._ erinrlet b r; arıya ula_mıŞlar ır. 'ı/imdi ise sat 

kapi t liz.m rlahi son ça~ına girmi . dut'um.dadır. Eapi ... alizm pren-
• 

sipleri yanında t-,eni ş ve devamlı "SosyRl yar'dımtt :pl!ensipleri ve 

devlet işletmeleri yer al ı ş tır. 

Bu gün iktisadi inki şaf devlctj. Uzel te'"'Gbl.ıii ile i~bir
lie-, inc ve önemli sekt· rleri de k•)mul n tırmavn sevketmi •ı tir. 

J .. " 

Bu gü..'l dünya dLi.rumu bü,yük ölçilde Sosyalizme dot..ru kay

maktHd.l:r. !,j_beralis t rrensiJ1ler kat • i ole.rek mevcut bul urunamakla 

bere b er insarüıt:..,ın nrnh~f · zaeı ve h"rriy eti arzu cdilm."'kt . dir. 

Yoksa insanlar için 1ierd· serbesti ve br- t_...i...moızlık bo kelimeler

dir. 

Dr.!i''lil Dirimtekin 

1964 



Arnt, Helmut 

Amonn, Alfred 

Alvin, A.Han en 

• Aren, Sadun 

Badde, Fritz 

Baban, Şükrü 

Balogh, T. 

:aaum, Garntner 

Beck, C. H. 

Bayer, Hana 

Be eri e, 1111am B. 

Bevreridge, William H. 

Bieh1, Ma.x 

Brauohle, Alfred 

Brandt, K. 

Brogan, D. \1 . 

Boehi, I!ana · 

Böhrs, Re:rma.nn 

l3ülow, • 

Christif Reiner 

Carell, Erick 

Ç okus, Turhan 

Lİ TERATUR 

: tlber die Voraussetzun en des Markta.utcmatus
Heidelber 1947 

1 Das Lohnprob1em, Eern 1945 

: Economio pclyc and Full Employment, ıew-Ycrk 1947 

ı İstihdam para ve iktisadi politika,Ankara. 963 

: F.A.O. Türkiye Rapcru,Anka.ra 1962 

ı İktisat ilminin umumi prensipleri, istanbul 1957 

ı Die Internaticnalen Aspekte der Vcllbeschaftigung 
Bem 1946 

ı Die Psycholog~e der mensohen behandlımg i 

Zurich 1946 

: National Ekonomi Heute, .ünchen 1960 

Stellung der A~eitnemer in der modamen 
Wirtschafts~olitik, l3erlin 1959 

etriebe 

Full Employment in a Free Sooicty, London 1944 

ı Der Beveridgeplan, Sozial versicherung und ve andte 
leistungen - Eur~a verlag, Zurich - New- lork 1943 

ı Die vereinigten Staaten als Wirtschaftsmaoht 
Stuttgard 1949 

ı Psychoanalyse und Individualpsychologie Reelarn 
Stuttgart 1949 

: Beitrage zur theorie der prodw~tion und der 
Einkommensvertcilung, Berlin 1956 

: Der Amerikanische Charakter, Stuttgar 1947 

ı Volkawirtschaftliche Vorauaaetzungen Erfolgreioher 
Arbeitsbeschaffung, Bem 1945 

ı Arbeitaleistung Arbeitsentlucnung, Wiesbaden 1958 

: Volkswirtschaftslehre, B rlin 1957 

Rationaliesierung Arbeitlosigkeit Vollbeschaftigung 
Basel 1955 

: All ·emeine Volkswirtsohafts1ehre ıteidelberg 1 61 

uhtel f memleketlerde i ş ve işçi bulma te~kil~tı 
Ankara (Te ro ) 



~ahlberg, Cunnar .... 

Da~~erty, Carrol R. 

Dem:· rgil, Yorgi 

~mirısil, Yorgi 

Divitçioğlu, Sencer 

Dulle , Rhea Foster 

Ergin, Forid.un 

Erginay, Akif' 

Fisoher, Allan G.B. 

Gemill and Blodgott 

Oemill ru1d Blodgett 

Gomill, Paul ı' . and 
Blodgott Ralph H. 

Gestich, llans 

Gross, norbert 

Grosa, Herbart 

Gaell, Emill 

Haberler, Gottfried 

Hahn, L.Albert 

Hansen, Al vin li. 

Hartmann, S.Robeat 

Ha.rtung, Pritz 

Hatipo~lu, Z&yyat 

Hatipoğlu, Zeyyat 

Hayek, Jr.A. 

Heinz, Konrad 

Hill, Alton D. 

Jauermann, lleinz 

j .M.Kin.g 

Joaohin, Grunau 

- 2 -

ı Die Zukunf'tige "~scllschaft, Hamburg 1947 

: Labor pm-oblems in Amerika industry NewYork 1941 

: Konjonktüre giriş, İstanbul 1960 

ı İktisat dersleri ( e re) Samuelson İstanbul 1960 

ı İktisadi b~üme .~ar.x•ın görü~leri ve Harroldıa 
karşılaştırma, İstanbul 1959 

: Die Arbeiter Bewegung in den U.S.A. 

ı İktisat, İstanbul 1962 

: Dünya çalışma durumu, Arıkara 1954 (Torc) 

ı Fortsohrift und oziale sicherheit, Bem 1947 

ı Current Eoonomie Problems NewYork, London 1939 . 

ı Amerikan Association for Adult Education 

: Current economio problems ırewYork ahd London 1939 

ı Kredit und sparen Godesborg 1947 

: Das Gesioht der Weltwirtaohaft, llumburg 1947 

: ~anager von lorben, Dusse1dorf 1949 

ı Gewerbe und Rationalisierung, Stga1lon 1941 

ı Presparitat und Depression, Bem 1948 

: Arbeits1osiekait unvermaidlioh, tBerlin l930~ 
ı Economio Policy and Full Employment NeuYork-London 1947 

ı Die >artnerschaft von Kapital und arboit, Köln 1958 

ı Die Entwioklung der I"enschen und Bürge:r:reohta 
von 1776-1946, Berlin 1948 

İktisadi Kalkınma, İs ~anbu1 1957 

i) İstihd .m ıreori sine giri ~ ( Terc) İstanbul 1955 

: Individualismus und liirtschaftliche Ordnung 

ı Die Bekampfung der arbeitslosigkeit untersuoht am 
Beispiel der Vereinigt en Staaten Ansbach 1951 

Enlwioklung und ge gen rlartiger . stand der Berrufserziehung 
in Amerika, lturnberg 1949 

ı Einf'ührung .ı.n die ~olksuirtsohaftslehre, Wi c sb aden 1960 

ı The Ratative vo1ume of t eohnolojioal unamployment 

ı Arbeitslosigkeit und Vollbesohaftigung, Tubungen 1951 

.. 



Mill,John Stuart 

Mills - Montgomer.y 

ul1er, Annack Alfred 

Nell-B uning 

- 4-

ı Prınoi:plf s of :poli tioal economy l'Ti th same of the ir 
applica.tions to social philosophy, London 1848 
NewYork 1908 

: Labor's prograso and some :Basie Labor prob1ems 
NewYork/Lo~don 1948 

ı Wirtschaftslenkung und tarktwirtsohaft, Hamburg 1948 

Geselsohaftaordnung Nur.nberg, ~amberg, Paussen 1947 

Neumark, F. ı Qenel Ekonomi Teorisi, istanbul 1948 

lJevings Al1en Oommeger, 
Re:tj steele ı Die Gesohichte der Vereinigten Staaton, newYork 1942 

Niehaus, j. a Eink~~ens vertei1ung und Technisoher Fortsohritt 

Oğuz, Orhan 

Oğuz, Orhan 

Ol uç, [ehmet 

o~Tar, Osman 

Önoal, Remzi 

Rapst, .Pius XII 

Paul son, Andreas 

Peteraon, Florence 

ı>igou, A. O. 

Prel1er, Ludwig 

Pribram, Karl 

Proesler - Arnold 

Proucihon, Pierı·e J. 

Pütz, Teodor 

Feiner, Ohriatof 

Ricardo, David 

Ro s twi tha, Halm 

Be:din 1959 

ı Genel İktisat Teorisi, Esk· §ahir 1963 

ı aliye Dersleri (Teksir halinde) 

ı İ~letme Organizas onu ve Sevku İdare, İstanbul 1959 

ı Neo-Klasik Teoriden Keynesin 'l'eorisine, İstanbul 1954 

: 1es1eeimizi nasıl seçelim lo:2 (Terc) 

ı Die Soziallehr·a der Kriaohe, Nurnberg 1947 

Allgemeine Volkswirtsohaftalehre, Derlin 1960 

: Die Amerikanisehen Gewerkaohaften, mnchen 

: Gelir İktiaadl.na Ciriç, İstanbul 1955 ( Terc) 

ı Sozial Politik, Stuttgart 1947 

Unenı:ploymcnt, ewYork 1948 

Die Arbeitslosigkeit der Allteren mannliohcn 
angeı;ıtell ten, Nurrı.berg 1956 

: Philisoph e der sta.atsökonomie oder die notwendigkeit 
des Elenda Darmataat 1947 

: Tlıeorie der alleemeienen Wirtsehafta politik und 
Wirtschaf'slenkung, Wien 1948 

ı Rationalisierune arbeitslosiekcit Vollbeschaftigung 
Basel 1955 

PrinoiıJlea oi' .Poli tikal Economy and Ta.xation 
(Ausgabe Baumstark) Leipzig 1877 

: Die system der arbeitslosungterstützung in der 
Bunde-republik Deutsohland, in Frankreich und 
Italien, Tubingen 1962 



Timur, Hü-seyin 

"' To~i, Sadrettin 

T.~ak Selçuk 

Tuna, Orhan 

, '.Puna, Orhan 

~tngcner, Sabri 

tllffennr, Sabri 

Ustw:wl, Ilcsim 

Web er, Adol:f 

Wal ter, 11edigen 

Wa1ter, Weddigen 

~1a1 ter, 1 eddieen 

Weber, ı~ıa.x. 

Weieborger, iyhelm 

ehrle, Emil 

-•erner, Stark 

Woit:St, li ri tz 

Yaşa, Memduh 

Zarakoğlu, Avni 

Zarakoğlu, Avni 

Zimmerer, Carl 

- 6 -

Sigortacılık, İzmir 

İktisat Dersleri, İstanbul 1959 

ı İktisat Tarihi, İzmir 1960 

: İstanbul Küçük SanB\}'1 ve bugünkü meseleleri 
İstanbul 1950 

rev hakkı, ba•lıca meseleleri ve memleketimiz baki
mından t anzimi, İsta~bul 1962 

: J illi gelir iotihdam ve İktisadi bü;yüme, sı;anbul 1962 

: '.I'ari iJe darLık bulıran.tarı ve iktisadi muvazcneoizlik 
meselesi, İstanbul 1951 

ı Modern Ekoncıı ilerde ı>ara, Ankara. 1960 

: Die l~eue i ol t1 irtachaft, München 1948 

1.irtschaftsethik, erlin 1951 

: '.J:lheoretische Volkwirtsohaftslehre, Berlin 1958 

Die Behandlung der saisonalen arbeitsigkeit im rahmen 
dua versicherung~ schutzs gegen Arbeits1oaigkeit 
Berlin 1957 

ı Fragen der Rationa1iaierung, Zurich 1950 

'I'heorie deı· fortsoheienden ~'li:I't c aft, i>erlin 1941 

Ar·bEıi tsrrı•>rkt und arbe i ts maı·kts politik, 195G 

.Arhei t unı.l lchn als Forschungobjekt der lkd;riebe'I'Tirts
oho/.'toleh:re, '\>,i csl::aLi.en 1962 

Die Volk~'dı·tschaftliche Bedeutung dP-e Vexk.e r·sJs Lems 
Berlin 1960 

1ktj~at versleri, İstanbul 1957 

İktisat, Ankara 1963 

Para ve ~anka, Ankaxa 1959 

Kornpondium der Volku d.ctschaftslohr , Düeaoldoı>f 1960 



Th. 

Boehın-Bawerk P. 

BLırohardt, JJ'.A. 

Chai, Curt 

Haber, William 

- 7 

YAZILAR 

"Rioht auf Arbçi ts'' in IIand Wörterbuoh der 
ataats issensohaften 4.aufl.Bd.~ s. 1202 

ı "Oeeammel tc schriften" h1•auagegeben von lı'ranz l eib 
Leipzig - Wien 1924 

ı Dio gı~de dor Aı~eitslosigkeit-in Vollbesohöftigung, 
seoka otudienzur theo:üe der r1irtschafts politik, stı:ı.ti 
tisches institut der Univeraitat oxford Bem - 1946 

"Arbe i tslosi r::ki it und Aıbei tslosit:.ke.i tabekv.mp.funr;" in: 
!Tand or•k .Jeı· Aı:bei t ..Lbsenu<.;1ıaı. ·t 'all ı _ 30 S. 3U3 

ı "Quictint the Un mplv.Yn•ent Olto..,t" in, the survey oct. 19 
lfoilo Vol IV' X. V 

Harriman, Iam:;i ,J. ı The llatıon ~,l lr a.untrial 1 eoove ... ~ Aat--in: lTorld' s reat 
~vents Vol o Je,York. l)i33 

Hilton, John 

Ko~1dratief, 1 • D. 

Maokenroth, 

ar0 olis, Stlliaa 

Potthoff, Heinz 

Somı:>art, Werner 

Spiethoff, A:r·tur 

s .... ı zbach, !al ter 

Uhl, Aue,ust 

11Unemp.ı.o~·ruent ateti tics" in 'Ensyclo1 aedia llri tannioa 
Chicago/L~.na.on/'l'crcmte 19'i7 Vol 22 S. 6:16 

: "Die lanben . <: llf.'n der konJı...nktur" Ar-si v far sozlal 
wiessenschaft und aozi:ılp(,ı l tik B ;ınci 56 Hef t 3 

: "Gerhard-sozial i tiHche wirtechaftsverfa.ssung" 
weltwirtschaftlivhea Arahiv d.63 , Kiel 1949 

"Pub .. ·c ~'orks ana. 'conomic r:. t-.biJ i ty" lm The jotırna.l 
of' 

1oll tic al .l!.conomy. he university of ch1.cago pre s 
Vol ~VII No:49 S.2/3 

: "Arbe i tı3rech t uno. :B tr·iebswJ rtsoha:ft" inı Hand orterbuch 
der trieb "" lirtscha.ft-Stutt ·art 1926 

ı "Kap i tal.i.sr ıusn in Hand worterbuch der BO Ziolo ..ı.e 
Stuttc~rt 1~31-S.266 

: "Krizen
11 

ln ha.ndworterbuch der statu.des8enscha.ften 4. 
Au:f ~d.VI S.Ö 

"Im erialiomuo" ltı rand Worterbuch der soeiolo ie 
Stutgar·t l:,t 31 • ~~3 

"Krise und. Aı·.:H.ütu in harıcı:;;orhırbuch der Arueitwis• cnscha 
Eand 2 S.2'J72 

H;md Wörterbuch der Arbei ts w .i0osensctıa. ·t - Jüılle 
ll 

Reteiebs irtsc.lıaft - Dtu ~tf'art 

ll 

ll Staats wienonochu~t 

Eertelsmann Volkslexion - 1957 


