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1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Anayasa Mahkemesine Millet Meclisince seçi

lecek asıl ve yedek üyelerle üniversitede teşekkül 
eden Kurul tarafından gösterilen bir üyelik için 
yapılan seçimlerde yine salt çoğunluk hâsıl olma
dığı anlaşıldı. 

Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime ara 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili 'Çankırı 

Mekki Keskin Nurettin Ok 
Kâtip 

Malatya 
Nurettin Akyurt 

İkinci Oturum 
Anayasa Mahkemesine Millet Meclisince seçi-

çilecek asıl ve yedek üyelerle Üniversitede teşek

kül eden Kurul tarafından gösterilen bir üye için 
yapılan seçimlerde yine salt çoğunluk hâsıl olma
dığı anlaşıldığından, seçime Pazartesi günü de
vam olunması kabul olundu. 

Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, işçilerin 
3 Mayıs 1962 günü Meclise kadar yürüyüş yap
maları ile tezahürü had bir seviyeye ulaşan (iş
sizlik problemi) hakkında genel görüşme açıl
masına dair önergesi üzerindeki görüşmelere de
vam olundu. 

125 . 5 . 1962 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çankırı 
Refet Aksoy Nurettin Ok 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Tezkereler 

1. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1959 
'bütçe yılı kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı teske
resi (3/301) (Sayıştay Komisyonuna) 

2. — Çanakkale Milletvekili Eefet Sezginin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/302) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep, Karma Ko
misyona)! 

3, — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/303) (Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yona)' 

4. — Fethiye İlçesi Girdev köyü nüfusu
nun hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında ka
yıtlı Naimoğlu, Döndü'den doğma, Mart 1933 do
ğumlu Süleyman Ağır'baş'ın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/304) 
(Adalet Komisyonuna)' 



BÎEINCI OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin. 
KATİPLER: Nurettin Ok (Çankırı), Nurettin Akyurt (Malatya). 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Cenup'ta birkaç vilâyeti istilâ eden çe
kirge âfetine karşı tedbir alınıp alınmadığına 
dair Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, gün
dem dışı demecine, Tarım Bakanı Cavit OraVın 
cevabı 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Gündem dışı 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Çekirge sü

rüsü hakkında, kısa bir konuşma yapmak istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Bu hususta sözlü soru verin. 
Gündem dışı söz fevkalâde hallerde verilebilir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Efendim, bu 
hususu sözlü soru "haline getirinceye kadar, çekir
geler buğdayları tamamen yer. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Muhterem ar-

kadaşlanm, zirai kalkınma mevzuunda Büyük 
Millet Meclisinin gayreti karşısında türlü çalış
malar yapılırken yurdumuz çekirge âfeti karşı
sında kalmış ve Cenup vilâyetlerimizden üç beş 
tanesi tamamen istilâya uğramış durumdadır. 
Ziraat Vekâletine verilmiş olan imkânlarla bu 
âfeti cjnlemeye sureti katiyede imkân yoktur. Zi
raat Vekâleti çekirge âfetlerine karşı koyacak bir 
durumda değildir, vesaiti yoktur. Mavi küf has
talığı için Millî Savunma Bakanlığından verilen 
45 araba yerinden kalkamıyacak durumdadır. 
ıBugün verilen emirlere göre mücadele enstitü
süne veya mücadele müdürlüklerine tahsis edilen 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, gündeme 
başlıyoruz. 

bu arabalardan hiçbiri demeyim ama, % 99 un
dan faydalanılmamaktadır. Tarım bütçesine ko
nulmuş olan mücadele tahsisatının, çok iyi hatır
lıyorum, o zaman mücadelesini yapmıştım, Mavi 
Küf için Zirai Mücadele Umum Müdürlüğünden 
istenilmiş olan tahsisat konmamış, çekirge için 
istenilen tahsisat da kâfi miktarda verilmemişti. 
O zaman Bütçe Komisyonuna hitabetmiş, gelen 
çekirge sürüsüne nöbetçi gibi (dur!) diyecek du
rumda değiliz demiştim. Ve şimdi tekrar söylü
yorum ki, bu akına, dur diyecek durumda değiliz. 
Cenup'ta, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hakkâri 
gibi vilâyetlerimizi tamamen istilâ etımiş durum
dadır. Bugün biz Amerika'dan buğday getirir
ken, mevcudolan iyi mahsulümüzü tamamen ye
dirmekteyiz. Eğer çekirge aç olarak gelmiş ise, 
kondukları yerlerde sadece buğdayları değil, ye
şil yaprakları dahi yiyeceklerdir, geriye sadece 
çalı olarak kuru ağacı bırakmaktadırlar. -

(Muhterem arkadaşlarım, benim Hüküme^+en 
ricam, bu işin hiçbir suretle ihmale gelir tarafı 
yoktur. Gerek vesait bakımından, gerekse eleman 
bakımından «mavi küf» ve çekirge mücadelesine 
gerekli olan tedbiri derhal almak lâzımdır. Ve 
alınacak tedbirler seferberlik halinde olmazsa hiç
bir netice vermiyeceğini de sizlere arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, dün işsizlik mevzuu 
görüşülürken Ziraat Vekili 320 milyon lira aarf ;. 
edileceğini ve 170 bin işçi çalışacağını ifade etti*:: > 
ler. <•>-,? 

Benim gönlüm şunu arzu eder ki, mücadele :. 
üzerine işi teksif edelim ve icabederse fasıllardan v*. 

4. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

- 4 3 6 -
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aktarma suretiyle evvelâ mevcudolan buğdayımı-
«ı kurtaralım. Aç ve işsiz kalmış olan vatandaş
larımıza yardım yollarından birinin de bu oldu
ğunu kanaatim olarak beyan eder, Hükümetin 
nazarı dikkatini celbederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Siz de mi gündem dışı söz is
tiyorsunuz, Sayın Bakan. (Gülüşmeler) 

TABIM BAKANI CAVlT OEAL (Adana) — 
Cevap vereceğim, efendim, 

BAŞKAN — Buyurun. 
TARIM BAKANI CAVÎT ORAL (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın arkadaşımızın 
konuşmasının ilk kısmına maalesef yetişememiş 
bulunuyorum. Fakat mevzuun çekirge olduğunu 
öğrendim. Maatteessüf, daha çok Suriye'nin 
ihmali yüzünden çekirge hudutlarımıza girmiş
t i r ve bu, bugünün hâdisesi de değildir. 15-20 
günden ıberi devamlı olaralk çekirge ile müca
dele etmekteyiz. 4 tayyare bununla meşguldür. 
Yalnız tayyare ile iktifa etmedik. Şimdi, Millî 
Savunmadan da vasıta istedik. Diğer teşkilâtı-
miBdaki vasıtalardan da faydalanmak suretiyle 
gayet ciddî bir şekilde mücadele ediliyor. Şim
diye kadar daha önce girmiş olan sürüler imha 
edilmiş vaziyettedir. Fakat bir kısmı, bilhassa, 
Cizre ve Silopiye giren çekirgeler tamamiyle 
imha edildiği halde henüz imha edilememiş 
olanlar da vardır. Bununla beraber gayet ciddî, 
elimizden gelen imkânlarla mücadele halinde
yiz. 

Mücadele teşkilâtının sahası yalnız çekirge 
değildir. Şunu da arz edeyim ki ; muhterem ar
kadaşım kendisinin de ziraatçi olması ve Tarım 
Bakanlığında çalışmış bir insan bulunması sıfa-
tiyle elimizdeki mevcut mücadele teşkilâtını pek 
yakından bilirler. 

Bir taraftan Ege bölgesinde mavi küfle mü
cadele ediyoruz, bir taraftan fındık kurdu ile 
mücadele ediyoruz, bir taraftan da pamuklarda 
kendini göstermeye başlıyan haşerelerle müca
dele ediyoruz. Memleketin her tarafında, bütçe 
konuşmalarında mütaaddit defalar arz ettiğim 
gibi, 133 çeşit hastalık ve haşere mevcuttur ve 
muayyen kadro ile bunlarla mücadele etmek 
zaruretiyle karşı karşıyayız. Mücadele Teşkilâtı 
elinden gelen her gayreti göstermekte, canla 
"başla çalışmaktadır, ama itiraf ediyorum ki, her 
şeyi Mücadele Teşkilâtından beklemek de doğ
ru değildir. Vatandaşlarımızın da bu mücadele-
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ye katılmaları, yardım etmeleri lâzımdır. Ege 
bölgesinde, arkadaşımızın buyurdukları gibi, 
seferberlik ilân ettik, valilere büyük ve geniş 
salâhiyet verdik. Müstahsıla mütemadiyen tav
siyelerde ve nasihatte bulunduk. Fakat, son za
manlara kadar bunun mavi küf olduğuna bir 
türlü inandıramadık. Şimdi inanmış vaziyette
dirler, bize iştirak ediyorlar. Fakat daha ziyade 
mücadeleyi Devlet teşkilâtından bekliyorlar. 

BÎR SAYIN MİLLETVEKİLİ — Basın ile 
iş 'birliği yapıyor musunuz? 

TARIM BAKANI CAVÎT ORAL (Devamla) 
— Basın ile, Radyo ile iş birliği yapıyoruz. Ben 
bizzat radyoda konuşma yaptım. Bu hususta 
müstahsili i'kaz ediyoruz. Bölgelerde elimizden 
gelen ikazı, tavsiyeyi mütemadiyen yapıyoruz. 

Çekirge mücadelesi için vaziyet budur. Eli
mizden geldiği kadar çalışmaktayız. Vasıta gön
deriyoruz, ilâç gönderiyoruz, tayyareler müca
dele halinde... Zirai Mücadele -Umum Müdürü 
daha dün buraya gelmiştir. Nihayet imkânları
mız ve kudretimiz nisbetinde çalışabiliriz. 
Ümidcderim ki, netice alacağız arkadaşlar. (Al
kışlar ve bravo sesleri) 

2. — Yatırımlar ve finansman fonu teşkili 
ve tamrruf bonoları ihracı hakkındaki 5 Ocak 
1961 tarihli ve 223 sayılı Kanunun değiştirilme
sine ait kanun tasarısı ile istenilen değişiklik, 
47 sayılı Kanunla tahakkuk etmiş bulunduğun
dan dosyanın sunulduğuna dair Bütçe Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi (3/306) 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık sunuşla
rından olarak, Bütçe Komisyonundan gelen bir 
tezkere vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuza havale buyurulan, Yatırım

lar finansman fonu teşkili ve tasarruf bonoları 
ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli 223 sa
yılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ile istenilen değişiklik 27.4.1962 tarihli ve 
47 sayılı Kanunla tahakkuk etmiş bulunduğun
dan dosyanın ilişik olarak sunulduğunu saygıy
la arz ederim. 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
Elâzığ 

Ömer Faruk Sanaç 

3. — Devlet memurlarının aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 

436 
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1 sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değişti
rilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının, Dışiş
leri ve Bütçe komisyonlarından kurulacak Ge
çici Komisyonda ivedilikle görüşülmesi hususun- 1 
daki Dışişleri Bakanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Hükümet adına Hariciye Ve
kilinin bir tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Esas 1/195 sayı ile Dışişleri ve Bütçe komis
yonlarına havale edilmiş bulunan «Devlet me
murlarının aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin 

5. — GENEL 

1. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, 
işçilerin 3 Mayıs 1962 günü Meclise kadar yürü
yüş yapmaları ile tezahürü had, bir seviyeye ula
şan - işsizlik - problemi hakkında Genel görüş
me açılmasına dair önergesi (8/1) 

BAŞKAN —' Gündemimizin birinci madde
sindeki işsizlik mevzuuna devam ediyoruz. Bu 
hususta bir önerge vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
İşsizlik mevzuunda dört oturumda kâfi mik

tarda görüşmeler cereyan etmiştir. Bu bakım
dan : 

1. İşsizlik mevzuundaki görüşmelerin kifa
yetini, 

2. Gündemdeki kanun tekliflerinin önemi
ne binaen sözlü sorulardan önce görüşülmesinin, 
oya konulmasını saygı ile arz ederim. 

Çankırı 
Şaban Keskin 

BAŞKAN — Aleyhinde, buyurun Sayın 
Eren, 

ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, filhakika, konuşulan konu, uzun 
zamanımızı yedi. Ancak, herşcy, hâsılası ile 
Ölçülür. Eğer konuşulması gereken şeyler ko-
nuşulmadıysa, başka dallara atlandıysa, za
manımız bu yüzden kayb'olduysa, bunda Muh
terem Meclisin suçu olmaması lâzımgelir. Fa- j 
kat, muhterem Meclis hedefine varma mevld- > 
indedir. Bundan dolayıdır ki, bugüne kadar i 

I 

hakikaten temas edilmiyen, en canlı noktaları j 
ile bu konu karşımızda, çatık kaşları ile dur- j 

— 437 
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4665 sayılı Kanunla değiştirilen Dışişleri Sa-
kanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkın» 
daki kanun tasarısı* mn Dışişleri ve Bütçe ko
misyonlarınca kendi üyeleri arasından seçile
cek beşer üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Hükümet adına 
Dışişleri Bakanı 

Feridun Cemal Erkin 
BAŞKAN — Yapılan teklif dairesinde bir 

Geçici Komisyon teşkilini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

GÖRÜŞME 

maktadır. Bunu, yapıcı tedbirler gösteren ar
kadaşların konuşmalarıyle inşallah bugün neti
ceye vardırırız. Bugüne kadar pratik hiçbir ya
pıcı tedbir gösterememiş bulunan muhterem ha
tip arkadaşlarımızın bıraktığı noksanı yine bizim 
tamamlamamız gerekir. 

Biz, bir sosyal siyaset mi konuşuyoruz, bir 
sosyal adalet mi konuşuyoruz, yalnız iş huku
ku mu konuşuyoruz, yoksa Türk Milletinin top
tan emeğinin müdafasmda lâzımgelen tedbir
leri mi arıyoruz? Bunu tefrik ve tesbit etmek 
mecburiyetindeyiz. Aksi halde, gelirken ön sı
rada bir A. P. li arkadaşımdan şimdi duyduğum 
gibi, havanda su döğmekten başka bir şey yap
mış olmayız, muhterem arkadaşlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Eeddedilmiştir. (Anlaşılmadı, sesleri) 

Peki, bir daha sayalım : Kifayeti tekrar oya 
koyuyorum. Kifayeti kabul edenler... Etmiyen
ler... 90 a karşı, 90 ile kifayet önergesi redde
dilmiştir. («Bravo Reis» sesleri ve alkışlar) 

4. — Gündemin ikinci görüşülmesi yapılacak 
inler kısmının 7 nci maddesinde 148 Sıra Sayt' 
sı altında yer alan kredi anlaşmalarınm gerive-
rilmesi hakkındaki Dışişleri Komisyonu Başkan
lığı tezkeresi (3/305,1/124) 

BAŞKAN — Efendim, Dışişleri Komisyo
nunun bir teklifi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bugünkü gündemin «İkinci görüşülmesi ya-
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pılacak işlere» dair V (A) kısmının 7 nei mad
desinde 1/124 esas sayısı ve 148 Sıra Sayısı al
tında yer alan kredi anlaşmalarının onaylanma
sının uygun bulunmasına dair kanun tasarısının 
komisyonumuza geriverilmesini rica ederim. 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı 
Bursa 

Cevdet Perin 

BAŞKAN — Tasarının geriverilmesine ait 
tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, tasarı geri-
verilmiştir. 

İşsizlik mevzuu üzerindeki konuşmalarımı
za devam ediyoruz. Söz sırası ihsan önal'ındır. 

İHSAN ÖNAL (içel) — Muhterem Başkan, 
kıymetli üyeler; 

Bir milletin iktisadi hayatında iş ve işçi 
unsuru şüphesiz ki en mühim yeri1 işgal eder. • 
20 nei asırda en yüksek medeniyet seviyesine 
yükselen milletler bu yükselmelerini ancak ça
lışma sahalarında iş güçlerini en rasyonel şe
kilde 'kullanmakla temin etmişlerdir. 19 ncu 
asrın yetiştirdiği Fransız iş adamı Mösyö Fre- i 
derie le Play bundan 105 sene evvel tesis et
miş olduğu Sience 'Sociale etüdünün ışığı altın
da ve bu ekolden feyiz alan milletler en kısa 
zamanda işçi meselelerini en isabetli bir şe-
kilde kendi içtimai ve iktisadi bünyelerine tat
bik ederek memleketlerinin gerek sınai ve ge
rek zirai sahada kalkınmalarını temin etmiş
lerdir. İşte, Yüksek Meclisimiz memleketin 
kaderiyle çok yakından ilgili bu işsizlik mev
zuunu ele almış bulunuyor. Esasında yeni bir 
dâva olmıyan bu mesele memleketin geçirdiği 
ıkuraklık ve İhtilâl ve İhtilâlin intikal devri
nin gayrikatyili içtinap tesirleri, her sene bir- : 
az.daha hızlanan nüfus artışı ve nihayet evvel-
denberi alışılmış bulunan particilik zihniyeti
nin kötü alışkanlıkları neticesi Meclisin bir 
türlü ana memleket dâvalarını küçük parti 
mülâhazalarına feda etmesiyle had bir safha
ya girmiş bulunmaktadır. Ancak esefle de bu
rada kaydetmek mecburiyetindeyim ki, bugün 
memleketin en hayati dâvası olan bu mesele 
bence lâyık olduğu alâkayı bizlerden göreme
miştir. 
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Evet arkadaşlar, 15 gün evvel Meclisinize 

getirilen Ibir mesele 15 gündür sürüncemede 
kalmış ve yine sırf kötü particilik zihniyeti
nin kaprisi ve hastalığiyle malûl particiler yü
zünden günlerdir Anayasa Mahkemesi üyeleri
nin seçilmesi için yapılan ve nisap bulmak ve 
sonu gelmiyen turlarla Meclisiniz lüzumsuz iş
gal edilerek bu mühim mevzuun müzakeresine 
intikal edilememiştir. Dün burada konuşan ar
kadaşlarımız işsizlik mevzuunda çok kıymetli 
fikirleriyle bizleri tenvir ederken Meclisin 
mevcudu 60 m pek üstünde değildi. Çok kali
teli fikirler taşıyan arkadaşlarımın bilhassa 
üstadımız 'Tahsin Demiray'ın konuşmalarını he
pinizin ve bütün Türkiye'nin duymasını ister
dim. Maalesef gazetelerde görmedim. 

Daha evvelce muhalefet sözcülerinin ve ik
tidar kanadından kıymetli arkadaşlarımızın ko-
nuşmalariyle bu meselenin illiyeti hemen hemen 
tamamen anlaşılmış bulunuyor. Benim bunlara 
ilâve edecek pek fazla bir şeyim yok. Ancak mu
halefet sözcüleri arkadaşlarımın işsizlikte en bü
yük mesuliyet payını Hükümet yatırımlarının 
gecikmesine bağlamalarını pek doğru bulmuyo
rum. Evet bu da mühim bir faktördür, fakat işçi 
yevmiyesi olarak işçilere nakden intikal edecek 
paradan zannedildiği kadar da mühim değildir. 
Bence esas mühim olan unsurlar hususi teşeb
büslerin açacağı iş sahaları ve bundan daha mü
himini köyünde bir lokma ekmek bulamayınca şe
hirlere akın eden köylü vatandaşların kendi köy 
kasabalarında çalışma ve yaşama imkânlarının 
sağlanabilmesidir ki, zaten işsizlerin % 90 mı iş
te bu işsizler teşkil etmektedir. Bilhassa geçen 
yılki kuraklıktan kışı yarı aç yarı tok geçiren 
bu vatandaşlar bahara kilerleri boş olarak ka
vuşmuşlardır. Mahsullerini idrake de daha 5 - Q 
ay olduğuna göre yuvadaki yavrularına bir lok
ma ekmek temin etmek ümidiyle Ankara gibi şe
hirlerdeki inşaatlarda iş bulmak için yollara dö
külmüşlerdir. Bunlar haddi zatında inşaat işçi
si değil işte bu köylü vatandaşlardır. Bugün 
Ankara'daki bina inşaatı her senekinden daha 
fazla olmasına rağmen burada gördüğümüz işsiz
liğin esas mahiyeti bu şekildedir. 

Burada bir noktaya nazarı dikkatinizi çek
mek isterim. Bence acı hakikat şuradadır : An
kara, Eskişehir, Kayseri gibi halkı hemen hemen 
tamamen müstehlik olan bu şehirlere her sene 
güya memleketi kalkmdırıyoruz diye binlerce 
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meskenler inşa edip yüz milyonları buraya ya
tırmakla memleketi batırdığımızın ve milletimizi 
felâketlere sürüklediğimizin farkında değiliz. 
Ve en acısı memleket metodlarmın ve güya Dev
let adamlarımızın da sebeboldukları bu felâket
ten bihaber olmalarıdır. Sene 1944 Ruzveit'in 
sıhhi mümessili Gnl. Pot Tifüs hastalığı dolayı-
siyle Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi 
Reisiyle yaptığı konuşmada bendenizde Gülha-
neden çağrılarak yeminli tercümanlık yapmış
tım. Vekâletin kapismdan çıkarken Türkiye hak
kındaki intibalarıni sordum. Bütün memleketi
miz bir çöl halinde iken topraklarının işlenme
sini bırakıp bu kadar betonu bir nesilde mi dök
tünüz demişti. Evet o günden bugüne bu şehir
lerde daha 10 misli beton döküldü. Fakat bun
ların bir tanesi bile fabrika değil. Halihazırda 
2 - 3 bin apartman inşa halinde, bunların alın
ması için 2 - 3 yüz milyon liraya ihtiyaç var. Bu 
yalnız Ankara'da acaba 50 - 100 milyar sarf edi
lerek meydana getirilen ve istihlâk ve israf at 
yuvası olan bu şehirden Anadolu'ya bir buğday 
tanesi veya bir iğne millî gelir olarak intikal 
eder mi? Buraya sarf edilen 10 milyarlardan bir 
kısmı Anadolu'daki sanayie zirai hassaların sarf 
edilse idi bugün Türkiye'nin veçhesi böyle mi 
olurdu?. Ankara'da 3 ev yapana derhal 30 - 40 
bin lira kolayca verilirken köyünde kasabasın
da bağını bahçesini meydana getirecek veya bir 
atelye kuracak vatandaşa bu paranın değil ya
rısını 1/10 bile neden verilmez? Eğer vatandaşa 
iş sahası açacak yardımlar mesken kredilerinin 
1/10 kadar verilse bu vatandaş toprağına köyü
ne bağlanır. Bizim büyük krediler veren yalnız 
müstehlik vatandaşların barınmasını temin etti
ğimiz . bu meskenleri köylü vatandaş o zaman 
kendi kazancından yapar, müstahsil hale gelir 
ve millî gelirin artmasına âmil olur. îşte muhte
rem arkadaşlarım bizdeki mesken politikası çok 
sakin bir zihniyet içerisinde tatbik edilirken 
memleketin çok kötü akibetlere sürüklendiğini 
de kimse görmüyor. Ankara - Eskişehir - Kay
seri gibi şehirlerde yüz milyonlar hattâ milyar
ları bulan bu betonlaşma memlekete ne sağla
mıştır? Yalnız bir Yenimahalleye belki Devlet 
ve şahıs eliyle bir milyar sarf edilmiştir. 100 bin 
nüfustu mahalle bu şehirler Belçika, İngiltere ve 
Fransa'nın Afrika'daki müstemlekelerindeki pa
zar şehirlerine benzerler. Mağazalarından lüks 
eşyalar satılır. Bir apartmana yatırılan para ile 
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bir küçük fabrika, bir iş yeri meydana getirilse 
bunun içinde 2 - 3 yüz işçi çalışır. Hem işçisi, 
hem patronu kazanır. Millî gelir olarak memle
kete menfaatler sağlar. Halbuki bina olarak 5 
kapıcısiyle ev sahibine bir az gelir fakat millî 
gelir olarak hiçbir şey. 

Ankara gibi şehirlere akının durdurulması, 
arsa spakülâsyonlarma artık imkân verilmemesi, 
Devlet kredilerinin köylülere ve küçük sanat er
babına mesken kredisi gibi uzun vadeli verilme
si.... 

Millî Eğitim sistemimiz... Dün Tahsin Bey 
bunu çok güzel teşhir ettiler. Yalnız masa efen
disi ve yalnız Devlete elini açan adam değil, mek
tebi bitirince bir meslek sahibi olan ve iş sahası 
yaratan kimseler yetiştirmemiz lâzımdır. Lüzum
suz üniversiteler açacağımıza meslek ve sanat 
okulları açalım. 

Zirai kredilerin kifayetsizliği : Toprağın en-
tansif işlenmesi ve hayvancılığı, son sistem zi-
raati teşvik ve kredi temini... Millî gelirimizin 
% 80 nini veren ziraate yalnız Ziraat Bankası
nın bir milyarı pek aşmıyan yatırımiyle iş saha
sı açılamaz. Ve dolayısiyle işsizlik ve iktisadi çö
küntü olur. Almanya'nın zirai kredisi, toprağı 
bizimkinin 1/3 ü kadar olmasına rağmen, bizim. 
paramızla 27 milyardır. 

Zirai kredinin artırılması demek bence işsiz
liğin devam etmesi ve memleketin ilelebet kal-
kınamaması demektir. Zirat Bankası bunu kar-
şılıyamıyacağma göre hususi bankalardan bir 
yüzdenin zirai krediye tahsisi gayrikabil içtinap 
bir zarurettir. 

Burada şu kadarını tekrar edelim ki, serma
ye kısırlığı karşısında âtıl duran* insan gücünü 
harekete geçirmenin yollarını aramalıyız. Bütün 
Devlet bütçesi dahi yatirım olsa bence mühim 
bir şey değildir... Bir tek Amerikan şirketinin 
senelik k â n olmıyan bir bütçeden ne bekliye 
bilirsiniz ?. 

Diğer komşu milletlerinden hergün bir az 
daha geri kalan memleketimizin kalkınması ve 
hattâ aradaki mesafeyi muhafazası kolay olmı-
yacaktır. 

Gizli işsizlik zannedildiğinden daha da fazla
dır. Dün Tahsin Beyin işaret ettikleri bir hususa 
ben de bir nokta ilâve edeyim. 15 milyon köylü 
yalnız buğday ve arpa ile geçinmekte idiler. Ve 
işte o köylü buğdayını ve dolayısiyle Türk mil
letini buğdayını dilenir hale gelmiş bulunmakta-
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dır. Bu 15 milyon köylü kendi kendini beşliye- I 
mezse bunu kim besliyebilir. Bu neden bu hale 
gelmiştir. Buna cevap verebilmek için şu iki hu- I 
susa nazarı dikkatinizi çekmek isterim. Türkiye'
de işlenen 23 milyon hektara yakın arazinin ha
len 17 milyon küsur hektarı karasabanla işlenmek- I 
tedir. Şu halde hâlâ Tıirk Milletinin kaderi ka
rasabana bağlıdır. Türkiye'de hububat mahsulü
nün % 20 artması bize 4 - 5 milyar lira. bir millî 
gelir temin ed'er. 

'20 küsur senedir gelen Hükümetlerin çok yan
lış buğday, fiyat politikası bu memleketi kuru ek- I 
meğinden etmiştir. Bu acı hakikatlerden bir iki 
misal vereyim. Beşit Ülker arkadaşımın dünkü I 
serd ettiği fikirlere tamamen iştirak ediyorum. I 

Hariçte buğday bizim paramızla 80 kuruş iken I 
'köylünün elinden 30 kuruşa buğday alınırsa elbet
te yavaş yavaş köylü buğdayı ekmez olur. Ve öy- I 
le de oldu. Güya vergi alınmıyan köylünün en- I 
direkt olarak istihsal üzerinden % 50 - 60 vergim I 
lendiğini hanginiz inkâr edebilirsiniz? İşte netice 
•bugüne müncer olur. Köyünde ekmeksiz, parasız I 
kalan köylü şehirlere akın eder ve işte bugünkü I 
vaziyet de budur. I 

ıŞimdi ben de, diğer arkadaşlarım gibi, bir iM I 
noktada değişik görüşlerle noktai nazarımı işsiz- I 
lik mevzuunda arz ettim. Şimdi Bakanlar da ken- I 
di ve Hükümet noktai nazarlarını bildirecekler, I 
hatiplere teşekkür edeceklerdir. Bir zamanlar I 
olduğu gibi orduya selâm, gerisi kelâm olacak. 
Yani mesele bununla halledilmiş mi olacak? Ben- I 
ce asla bu mevzu Hükümetin harekete geçmesiyle 
.h'emen veya birkaç ayda halledilecek bir mesele 
değildir. Daha doğrusu bu yalnız Devlet yatı- I 
rımlariyle önlenebilecek bir mesele değildir. Bü
tün memlekette rasyonel bir çalışma yoluna gidil- I 
mesi lâzımdır. I 

Evvelâ % 80 köylü olan işsizlerin köylerinde, 
kasabalarında kalması için zirai yatırım ve kre- I 
dilerin bir an evvel halli... Mesken politikasının I 
memleketi batıran bir mecradan müspet bir yola I 
götürülmesi, eğitim sistemimizin meslek ve iş sa- I 
halan açan insanlar yetiştirecek bir hüviyete bü- I 
rünmesi, buğday ve fiyat politikası... Ve nihayet I 
bugün en müsmir olan ve derhal tesirlerini göste- I 
rebilecek olan Hükümetin istikrarı ve Meclise gü
ven sağlamak. I 

İşte bütün bu mevzuların en ilmî ve realist 
bir görüşle incelenmesinden sonra işsizliğin önü- I 
nün alınacağına kaaniim. Bunun içi de bir millî | 
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I iktisat konseyinin teşkiline zaruret görüyorum. 

Her partinin seçeceği 4 der kişi ile alâkalı Ba-
I kanlıklar ve Plânlama Dairelerinin bütün müte

hassıs ve yetkili şahıslarının bir araya gelmesiyle 
bu konseyi teşkil etmeli ve her sene 1 - 2 aylık 

I çalışmalarla takibedilecek yolları tesbit etmeli
dir. 

Buğdaya lâyık olduğu fiyatı vermemek... 
BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur ihsan Bey... 

Bir önerge var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
İşsizlik mevzuunda söz alan arkadaşların faz-

I lalığı ve gündemin yüklü oluşu nazara alınarak, 
I konuşmaların (10) dakika olarak tahdit ve tesbi-
I tini arz ve teklif ederiz. 
I Bolu (Sivas 

Ahmet Çakmak Reşat Turhan 

I BAŞKAN — Konuşmaların on dakika olarak 
tahdidedilmesi hakkındaki önergeyi dinlediniz. 

I Şimdi bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
I edenler... Ka'bul etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 
I Söz Sayın Hürrem Kubat'in.. 
I HÜRREM KUBAT (Manisa) — Muhterem 
I arkadaşlarım, işsizlik gibi, memleketin esaslı bir 
I meselesinde konuşmak üzere hazırlandığım bir 
I zamanda ve fikirlerimji sizlere duyurmak için 
I bir miktar etüt yapmak imkânı bulduğum bir an

da, vaktin 10 dakikaya indirilmek suretiyle tah
didi, fikirlerimi izah imkânından beni biraz mah
rum bırakacaktır. Bu sebeple belki bir miktarını 

I yarın ifade edebileceğim. Şimdiden mazur gör-
I menizi rica ederim. 
I İşsizlik konusu, memleketimizde bugünün dâ-
I vasi değildir, dünün dâvası da değildir. İmpa

ratorluğun iktisadi bünyesinden mütevellit ve o 
I zamandan bu zamana, devam edegelmiş bir hasta

lıktır bu... Nüfusun gelişmesi nisbetinde de ara
zı her gün biraz daha şiddetle meydana çıkan bir 

I hastalıktan başka bir şey değildir. 
Bugüne kadar devam eden konuşmalarımızdan 

birtakım hakikatler ortaya çıkmış bulunmaktadır. 
I Türkiye'de millî bir mesele haline gelmiş, sosyal, 

ekonomik ve siyasi düzeni çok yakından alâkalan-
I dıran bir işsizlik dâvası, bugün inkâr kabul etmez 

şekilde meydandadır. Sayın Bakanların konuş
malarından anlaşıldığına göre bu dâva bugünden. 
yarma halledilebilecek basit işlerden değildir. Iş-

I sizliğe son verecek imkânlarımız kıt ve dardır, 
I Devlet yatırımları işsizliği bir miktar azaltacak 
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ive kökünden kazıyacak genişlikte değildir. Beş 
senelik kalkınma plânının tam tatbikinden sonra ; 
ne miktar işsizliğin ortadan kaldırılacağını Hü- , 
kümet açıklamış değildir. Keza Sayın Ekrem Ali- j 
can konuşmasında bir noktada, âmme yatırımla
rında ve harcamalarda ısrar ettiler ve Hükümeti 
yatırım politikasını tatbika koymak suretiyle iş
sizlik dâvasını halletmesi görüşünü ileri sürdü
ler. Benim kendileriyle mutabık olmadığım nok
ta şudur : İşsizliğin hallini tamamiyle Devlet ya
tırımlarından bekliyecek olursak hayal kırıklığı 
ile karşılaşmaya mahkûmuz. Devlet yatırımları 
memleket ekonomisinden, memleket ekonomisinin 
kalkınmasına tesir edebilecek, işsizliğin önlenme
sine âmil olabilecek bir faktördür. Fakat Devlet 
yatırımlarının memleket ekonomisi üzerinde yüz
de yüz kalkmdırıcı bir tesir yapması ne Devletin 
Devlet olarak ve ne de eldeki mevcut imkânlarla 
böyle bir gerçeği yerine getirmek kabil olmadığı 
gibi burada hususi teşebbüsün getireceği serma
yeye, bir de yabancı sermayenin yardımına şid
detle ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Bu bakım
dan, esasen nüfusumuz her sene 700 bin ilâ 800 
bin artmakta ve bu nüfusun yarısının erkek ol
duğunu kabul ettiğimiz takdirde her sene mev
cut 300 000 işsize, 350 - 400 bin işsiz daha ilâve 
edilmektedir. Bu şartlar altında Devletin yaptığı 
gibi her sene 200 - 300 bin işçiye iş temin etmekle 
işsizlerin dertlerine çare bulunacağına kaani de
ğilim. Behemehal hususi teşebbüsün büyük yatı-
rımlariyle, yabancı sermayenin.geniş imkânların
dan Devletin yardım görmesi zaruridir. Aksi 
halde memlekette işsizliğin tamamen ortadan kal
kacağının ileri sürmek hayal ile uğraşmak olur. 

Bir misal vereyim. Nüfus binde otuz, yüzde 
üç nisbetinde artıyor. Nihayet millî gelirimiz de 
bu nisbet üzerine çıkarılmazsa adam basma isa-
<bet eden gelir sabit bulunmaktadır. Şu halde şa
hıs olarak, vatandaş olarak, hayat standardında 
en ufak bir yükselme vukubulmıyacak demektir. 
Halbuki iktisaden geri kalmış ülkelerde her yıl 
muntazam olarak millî geliri yüzde üç artırmak 
bile başlıbaşma bir dâvadır. Amerika Birleşik 
Devletleri her yıl yüzde 3 , 5 - 4 nisbetinde bir 
artırmaya muvaffak olduğu zaman kendisini ba
şarılı bir ekonominin içinde saymaktadır. Fakat 
bütün bu karamsar görüşlere biraz pembelik ve
recek birtakım imkânlarımız da yok değildir. 
Türkiye, ekonomik bakımdan satüre hale gelmiş 
bir memleket sayılamaz. Madencilik, hayvancılık, 

25.5.1962 0 : 1 
su ürünleri gibi kollarda, ziraat sanayiinde, ağır 
ve hafif endüstride ve nihayet lâfını sık sık etti
ğimiz turizmde henüz yarı bakirdir. Bu sahaya 
temin edilecek geniş mikyastaki yatırımlar Tür
kiye'nin işsizlik dâvasını halletmeye imkân vere
cek şekilde, genişlikte ve kudrettedir. Âmme sek
törüne ne kadar geniş yatırımlar yaparsak yapa
lım, yine de bütün bu imkânları verecek genişlik
te olamaz. Ve bunun lüzumundan fazla yayılma
sını ben memleket namü hesabına faydalı telâk
ki etmiyorum. 

iSayın Devlet Bakanı Turhan Feyzioğlu'nun 
hususi teşebbüs için bu kürsüden verdiği teminat 
dolayısiyle huzurunuzda teşekkürü bir vazife bi
lirim. Bu vesile ile istikrar içinde kalkınma... 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 
HÜRREM KUBAT (Devamla) — Cümlemi 

bağlıyorum,, efendim. Şu halde esas dâvanın hal 
çaresi yatırıma dayanmaktadır. Biz memleketin 
muhtacolduğu yatırımları lüzumu kadar temin 
edecek olursak - ki, bu, üç faktörde toplanıyor 
Devlet yatırımları, hususi teşebbüs sahibinin ya
tırımları, yabancı sermaye yatırımları - o zaman 
memlekette işsizliğin halli imkânı hâsıl olur ka
naatindeyim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Yücebilgin. 
(Yok sesleri) 

Sayın Asım Eren, buyurun, 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, evvelâ, bu konuyu muhterem kürsü
ye getiren Nurettin Ok arkadaşımıza ve diğer ko
nuşan arkadaşlarımıza teşekkürlerimle sözlerime 
başlamak isterim. 

Biz, sermayenin çekindiği bir devirde emeğin 
seslerinin Meclis kapılarında çınlamalarını duy
duktan sonra, Mecliste harekete geçiyoruz. Bu 
sesler ne istiyor? Ekmek istiyor, barınak istiyor, 
yani yaşamak istiyor. Bu, ahlâki, sosyal bir ses. 
Materyalist bir ses değil. Türk milletinin işçisi 
emeğinin değerlendirilmesini ve hakkını istiyor. 
Biz burada ne konuştuk, ne konuşmadık. Bilgi 
ile sermayeyi bir tarafa attık, sadece emeğin se
sine kendimizi ayarlamakla meşgulüz. Hakikatte 
bütün Türkiye'yi bir tarla ve Türk Milletinin bü
yük çoğunluğunu da emek olarak kabul edip bu 
acıdan konuşmak gerekirdi. Az olan veya hiç mev-
eudölmıyan iki varlığımızdan söz etmememiz, 
büyük bir noksanlıktır. Çünkü bu konuyu iyi iş-
1 ivebilmek için bunlardan bahsetmemiz lâzımdır. 
Bunlar da sermaye ve bilgidir. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Bu dört faktör, bir araya konulmadan, bunlar 

birbirleriyle telif edilmeden, yani sosyal siyaset 
tesbit edilip, Türkiye çapında tahakkuk ettiril
meden bu memlekette ne Meclis kapısına gelen
ler, ne izmir basınına 15 günlük ültimaton ve
renler karınlarını doyuramazlar. Biz Meclis ola
rak çıkar yolu millete göstermekle mükellefiz. Ko
nuşmalarımızda maalesef birçok başka konulara 
yer verilmektedir. Hazırlanarak önümüze gelen 
bir pratik başlangıçtan hareket ederek asıl konu
ya varamadık, işsizlik, denildiği gibi, yalnız işçi 
sınıfında, yalnız iş Kanununun korumakta ol
duğu küçük işçi zümresinde midir? Hayır, bü
tün Türk Milleti muhtaç durumdadır. Orta
ya millî ibir fakrü sefalet durumu çıkmakta
dır. Türkiye bugün Batı medeniyetinin seviye
sine henüz çıkmış durumda değildir. Biz bu
gün 'bir işsizlik mevzuunu konuşurken, Türk 
Milletinin fakrü sefaletini de konuşmayı unut
mamalıyız. 

Muhterem arkadaşlarım, biz buradaki ko
nuşmalarda iş hukukuna da ilmî ve iktisadi 
mahiyette temas etmedik. Müspet iş hukuku
muzdaki kurallar ileri seviyede olmakla be
raber, bunlar ancak maziden mülhem hüküm
lerden ibarettir. Bugünkü ihtiyaç ve seviyemi
ze, Ibu kuralların yeterli olmadığı kanaatinde
yim. Fakat, 'biz 'bunların ikmali hususunda ne 
yapmamız icabettiğini de konuşmadık. Bizim 
kurallarımız gerçekten kendi kısır sınırları 
içerisinde kalmıştır. Bu kurallar yalnız küçük 
(bir işçi zümresini kapsamaktadır. Biz onların 
bile haklarını koruyamaz bir haldeyiz. Bir sü
rü lokavt hâdiseleri mevcuttur. Buna karşı 
(bendeniz Sayın Çalışma Bakanlığının elinde
ki kanuni müeyyidesini kâfi görmemekteyim. 
Çalışma Bakanlığı 1946 yılında çıkan kanun
la dört ana gayeyi temin etmekle mükelleftir. 
Bunların başında işçilere kendi emeği ile yaşa
mayı temin etmek, çalışma seviyesini yükselt
mek:, sosyal güveni hâsıl "etmek ve sermaye ile 
emek arasındaki ihtilâfları telifi beynetmek 
suretiyle sosyal adaleti sağlamaktır. Her iki
sinin menfaatini sağlamak bakımından işçinin 
çalışmasını ayarlarken, yukardaki dört gaye
yi Çalışma Bakanlığı 'bugün henüz temin ede
memiştir. Çalışma Bakanı, burada buyurdu
ğu gibi, henüz işçi istatistiklerini 'bize katı 
olarak söyliyecek durumda değildirler. Ben 
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kendilerine kısaca arz edeyim. Bütün » Türk 
Milleti işçidir. Bilirler (ki, bütün Türk Mil
leti; kendilerinin elinde bir tekemmül ve ted
vin bekliyen iş hukukunun şümullendirilmesin-
den fayda ve garanti (beklemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; biz bugünkü ko
nuşmaların sonuçlandırılması sırasında şunları 
bilmeliyiz ki ; küçük ferdî sermayeden büyük 
anıonim sermayeye, ferdî zayıf teşebbüsten 
ıkolektif dev çalışmaya; atelyeden, verimli 
fa'brikaya, bilgisizlikten kalifiye ihtisasa, ser
mayenin keyfîliğinden emeğin şayanı hürmet 
oluşuna süratle intikal etmeliyiz. Buna intikal 
ettirmenin en 'büyük şartı da bizzat kendimi
zin hangi noktaları ihmal ettiğimizi 'bilmektir. 
Bugüne kadar, ikinci Cumhuriyet devrinde, 
neler yaptık? Anayasa, çalışmanın önemli bir 
vazife olduğunu belirtmiştir. Her vatandaşın, 
çalışması hakkıdır. Hükümet programının 9 
ıncu sayfasının alttan 10 - 11 nci satırında «iş
çinin refahı, her şeyden önce yeni iş alanları
nın açılmasına bağlıdır, işsizliğin çaresi de 
esas itibariyle budur.» diye işaret edilmiştir. 
Şu halde Hükümet, programında belirttiği bu 
yolu açsın. Yeni iş alanlarını belirtsin. Bunu 
(belirtsin derken bize verdikleri plân kitapları 
gözümüze takılıyor. Acaba bu (kitaplarda gös
terdikleri yatırımları ne zaman tatbik edecek
lerdir? Bir işçiler kümesi Meclisin kapısına 
geliyor, ibir diğer işçi kümesi de izmir basını 
vasıtasiyle, 'bize şu emirleri gönderiyorlar : 
«Meclis başka şeylerle uğraşmayı bıraksın, 
10 - 15 gün içinde bizim işlerimizi halletsin.» 
diyorlar. Evet, Hükümet, programını tatbik 
etsin. Bu, bizim de ilk isteğimizdir. Fakat 
programı tatbik etmenin sadece nafıa icraatı, 
çalışma icraatı olmadığını, bu icraatı yapanla
rın milleti bu hususta aydınlatmalarını ve ic
raatı adım adım ve günü gününe millete bil
dirmelerini unutmıyalım. Yapılan işleri günü 
gününe topluma duyurmak gerekir. Kötü mak
satlı, menfi propagandalarla, yapılmış olan ya
tırımları yapılmamış göstermek, memleket hay
rına olmadığı doğrudur. FaJkat biz bunun ka
bahatini milletin yatırımlardan yeteri kadar 
aydınlanmamış olmasında bulmaktayız. Hükü
met olarak, Meclis olarak yapılan ve yapılacak 
olan yatırımları, adım adım, eserleri ve sarf 
edilen miktarların ne miktar ve merhaleye 
yükseldiğini günü gününe, millete bildirmemiz 
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İâzımdır. Bu, haklı, meşru bir (iktidarın icraatı 
propaganda) görevidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin tarım 
sahasında kalkınma çalışmasını temel dâva 
saymakta olduğunu programın 14 neü sayfa
sında görmekteyiz. O halde anlıyoruz ki, iş-v 

sizlik meselesi birinci derecede gizli işsizlik 
saydığımız tarım işçisinin yani' tarımda çalı
şanların işsizliğine çare bulmakla önlenebile
cektir. İş kanunumuz, sadece işverene tâbi, 
bir sözleşme ile onun emrinde bulunan işçilere 
münhasır olduğu ve bir de fikir işlerinde ça
lışan fikir işçilerini de yine sınırlı şekilde kap-
sıyan bir vaziyette olduğu için, fakat diğeri
ni kapsamadığı için memleket ve millet çapın
da verimli, ve yeterli olmamaktadır. 

Türkiye'de bedenle ve fikirle çalışanların 
çoğunluğunun teminat altında olmadıkları gö
rülmektedir. Kaldı ki, Sayın Çalışma Baka
nının da ifade buyurduğu şekilde bazan 8,5 
milyona varacak işsiz tarım işçilerimizin du
rumunun, Hükümet programında olduğu şekil
de, ele alınması hususunda hepimiz gayret gös
termeliyiz. Zirai yatırımlar ve ziraatte çalışan 
işçinin hayat ve yaşayış seviyesine faydalı ola
cak, gizli işsizliğini önliyecek her sahadaki ya
tırımların tahakkuk sahasına konması ve bu 
yatırımların da kendilerine duyurulması icab-
eder. 

Muhterem arkadaşlarım; Hükümet progra
mının 5 nci sayfasının başında ve 10 ncu sa
tırında, şu hakikat vardır : «Kalkınma siyase
timiz şudur» diyor Hükümet : «Umumi kal
kınmamızda her sene mutlak bir ilerleme sağ
lanmalıdır.» 1962 den ıbaşlıyarak her sene Hü
kümetten, böyle bir kalkınmanın tahakkuku 
babında nelerin yapıldığının bize ve millete 
adım adım anlatılmasını istiyoruz ve bekliyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım; memleketin kalkın
ma ihtiyacı içinde bulunduğunu; yalnız ec
nebi memleketlerden alacağımız para ile de 
kalkınmanın esaslı bir şekilde tahakkuk etti-
rilemiyeceğini, ilkin kendi 'kendimize malî 
kaynaklar yaratmak ve yatırıma koymak ge
rektiği; hattâ basındaki bâzı kalem sahipleri
ne göre bugünkü plânlarla da yamanın deliğe 
yetmiyeceğini, bildiğimize göre; bütün çalışma 
gücünün seferber edilebilmesi için milletçe alın
ması gereken çarelerin Hükümet tarafından 
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programına uygun bir millî fedakârlıklar müf
redatı şeklinde acilen Meclise getirilmesini is
teriz. Ancak bundan sonradır İki, bunun müs
pet adımlarla ilerliyeceğine kaani olabiliriz. 

Hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Kemal Demir. (Yok ses

leri) 
Sayın Zeytinoğlu, buyurun. 
AZIZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte

rem arkadaşlarım, buradaki konuşmalarımın ne 
Hükümeti tenkid, ne de konuşan arkadaşları
ma cevap şeklinde telâkki olunmamasını yalnız 
ve yalnız memleketimizin milyonlarca işsizine 
bir* deva 'olabilir kanaatiyle konuşmakta oldu
ğumu kabul buyurmanızı rica ederim. 

Arkadaşlarım; Hükümet konuştu, bâzı is
tatistikler okudu. Bâzı arkadaşlarım istatistik 
okudu. Son aylarda işsizliğin giderilmekte ol
duğunu söylediler, yani bunları okumakla mem
lekette işsizlik yok mudur Ikabul edeceğiz? Bü
tün bunlara rağmen maalesef memlekette yay
gın bir işsizlik vardır. Köyde vardır, şehirde 
vardır. 

İşsizlik olmasa, işsizler Meclise kadar dayan
maz ve İstanbul'da, İzmir'de işsizler yürüyüş 
için hazırlık yapmazlar. Bir kısım arkadaşlarım 
işsizliği bâzı yönden mütalâa ettiler. Bendeniz 
de bâzı cephelerinden tetkik edeceğim. 

Bu memlekette işsizliği önlemek için her şey
den evvel, hattâ yatırımlardan da önce dahilî 
ve haricî itimadı, bu memlekete karşı olan iti
madı tesis etmemiz lâzımdır. Bu itimat teessüs 
ederse hususi sektörün zirai, sınai, ticari yatı
rımları az da olsa başlar. Bunu formaliteleri ik
mal ederek resmî yatırımlar takibeder. Bunu 
gören hariçteki dostlarımız hattâ düşmanları
mızın sermayesi, yardımları gelir. Ama biz bu 
memleketin evlâtları olarak kendi memleketimi
ze bâzı endişelerle yatırım yapmazsak haricî 
sermaye hiç gelir mi? 

Dostlarımız böyle söylemiyorlar mı? Evvelâ 
kendiniz kemerlerinizi sıkın kendiniz imkânı
nız dâhilinde yatırım yapın ondan sonra biz
den yardım bekleyin demiyorlar mı? Dahilî ya
tırımı yapmak için bu memlekette artık siyasi 
sahada olsun iktisadi ve malî sahada olsun is
tikrarın bulunduğuna inandırmak lâzımdır. 
Bunun için de evvelâ büyüklerimiz küçükleri
miz asker olsun, sivil olsun hepimizin memle-
ketsever olarak her konuşmamızın, her hareke* 
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timizin vatandaşa ve harice itimadı sarsıcı ol
mamasına dikkat etmemiz lâzımdır. 

Bir kısım arkadaşlarım işsizliği bâzı yönden 
mütalâa ettiler. Bendeniz de bâzı yönlerden 
mütalâa edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu memlekette işsizliği önlemek için her ' 

şeyden evvel hattâ yatırımlardan da evvel da
hilî itimadı getirmek sonra da haricî itimadı 
getirmek lâzımdır. 

Haricî itimadı getirmek, ecnebi sermayeyi 
getirmek, yardımları getirmek için haricî dost
larımızın beyanlarına ve Hükümet programın
daki beyanlara ve gerek Başvekilimizin, gerek
se Maliye Vekilinin sık sık söyledikleri dahilî ' 
yatırımı yapmak evvelâ millet olarak kendimi
zi sıkmak için evvelâ dahilî itimadı tesis et
mek lâzımdır. 

Dahilî itimadı tesis için bu memlekette ar
tık siyasi sahada olsun iktisadi ve malî sahada 
olsun istikrarın bulunduğuna inandırmak lâzım
dır. Yarın siyasi sahada olsun iktisadi ve malî 
sahada olsun ne olacağını bilmezsek, ne gibi 
kanunlar geleceğini, bilmezsek o memlekette 
istikrar var denilemez. Bu vaziyette de hususi 
sektör yatırım yapmıyacağı gibi çalışmak dahi 
istemez. İtimadı telkin için bilhassa başımızda-
kiler 'büyüklerimiz asker olsun sivil olsun, se
natör olsun milletvekili olsun, her konuşmasını 
her hareketini ölçülü yapmak lâzımdır. En ufak 
bir falso derhal huzuru bozar, itimadı bozar, 
işler durur veya başlamaz. Tehdit savuran be^ 
yanatlar veya hareketler veya yeni vergi ih
das eden beyanatlar veya milletin istemediği 
servet beyannamesi gibi, tasarruf bonosu gibi, 
vergiler kalkmadıkça dahilî itimat gelmez. 

Maliye Vekilinin servet beyannamesi saye
sinde 50 milyon fazla tahsilatımız var derken 
bilvasıta, bu memleketin bir milyar zarar etti
ğini düşünmezse itimat gelmez. 

Bir taraftan bunlar, devam ederken ve işsiz
lik devam ederken, bir taraftan İktisadi Devlet 
Teşekkülleri zarar ediyorum diyerek yeni yeni 
işçileri çıkarırsa bu memlekette işsizlik daha 
da fena hal alacaktır. Bir taraftan yatırımlar
la yeni yeni fabrikalar kurulmaya çalışılırken, 
yarıda kalmış fabrikalar ikmale çalışılırken, iş
çileri çıkarmak ne kadar hatalıdır. Zarar eden 
İktisadi Devlet Teşekkülleri bir sene daha za
rar etsinler, yeter ki işçileri çıkarmasınlar. Çün-

25.5.1962 0 : 1 
kü bu zararın yanında memlekette milyarlar
ca bilvasıta faydalı olacaktır. Bir sene sonra 
bu fazla işçileri yeni fabrikalara nakletseler ne 
olur? İşçi hareketlerini böyle hisle değil, bu şe
kilde tedbirlerle önlemek lâzımdır. 

Çiftçinin isihsaline, pancarına, buğdayına, 
arpasına değeri fiyatı vermek lâzımdır. Şunu 
da bilmek lâzımdır ki, bu memlekette çiftçi 
kalkmmadıktan sonra ne kadar yatırım yapı
lırsa yapılsın, memleket kalkmmaz. Çünkü, 
memleketin yüzde sekseni çiftçidir. Onun eme
ğini vermek lâzımdır. Zirai yatırımlara çiftçiye 
vadeli ve ucuz traktör, alet, edevat, gübre ver
mek lâzımdır. Sulama tesislerini kurmak lâ
zımdır. 

Sanayie bilhassa büyük kütleyi teşkil eden 
küçük sanayie uzun vadeli kredi ve mevsim kre
dileri vermek lâzımdır. Kısır politikadan uzak
laşıp cesaretle yürümek lâzımdır. İşçi yürüyü
şünde ve konuşmalarında af meselesini konuş
maları veya konuşturulmaları doğru değildir. 
Bu Mecliste işsizlik konuşulduğu gibi âdi cü
rümler olsun, askerî cürümler olsun, siyasi cü
rümler olsun af meseleleri de konuşulur. Mem
leketin bütün işleri bu çatı altında konuşulur. 

Memleketteki işçilerin veya heyeti umumi-
yesinin bir referandum yapılırsa büyük bir ek
seriyetinin memleketin diğer işleriyle birlikte 
af meselesinin de görüşülmesini kabul edeceği 
görülecektir. 

Son senelerin tutumu şimdiye kadar vâki ol-
mıyan işsizleri Meclis kapısına dayamıştır. Her 
zaman kusurlarımızı, kabul ve itiraf etmeliyiz; 
bu bir fazilettir. Binaenaleyh, son senelerin ha
talarından 72 sayılı Kanundan bir kısmından 
nasıl rücu ediyorsak, bu işsizliği yaratan hu
susları tekrar tetkik edip hatalı kararlardan 
rücu edersek faziletimizi göstermiş oluruz. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın İmar ve İskân Bakanı. 
ŞÜKRÜ KÖSEREÎSOĞLU (Van) — Kifa

yeti müzakere var efendim. 
BAŞKAN — Biliyorum efendim. Bir daki

ka, Buyurun Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI MUHİTTİN 
GÜVEN (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

Günlerdir devam eden bu işsizlik konusunu 
Yüksek Heyetiniz günlerdir kıymetli mütalâa-
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larla müzakere etmektedir. Biz burada-Hükümet 
olarak, muhakkak ki, gerek muhalefetten ve 
gerekse iktidara mensup partili arkadaşlarımı
zın, fikirlerinden âzami derecede istifade etmek 
emelindeyiz. Ortaya çıkan bir hâdise, muhak
kak ki, yapılan müdahalelerle en iyi teklif bu
lunabilir ve onun arkasından gidilerek derdin 
ne şekilde tedavi edileceğine dair fikirler de 
elde edilebilir. 

'Bu hususa bu şekilde işaret ettikten sonra 
kıymetli Heyete arz etmek isterim ki, günler
dir konuşulmakta olan işsizlik konusu, esasen 
Hükümet programının bizatihi kendisinde müta
lâa edilmiş ve buna ait tedbirlerin alınması hu
susundaki fikirler tesbit edilmiştir. Yalnız 
memleketimizin içerisinde ve karşı karşıya bu
lunduğu işsizlik konusunun, 'bir anda halledil
mesi imkânının mevcudolmadığı da tabiîdir. 
Fakat bir anda halledilmesi imkân dâhilinde 
olmiyan bu meselenin halli çarelerini araştır
mak ve üzerinde ehemmiyetle eğilmek lâzımgel-
diği kanaatini taşımaktayız. 

Esasen (bu zaviyeden mütalâa ettiğimiz bu 
mevzuda şimdi arz etmeye çalışacağım konular 
dâhilinde ne yapmak istediğimizi de ifade et
meye çalışacağım. 

Kıymetli arkadaşlarım, işsizlik konusunun 
bir anda halline imkân olmadığına işaret etmiş
tim. Buna ait tedavi çareleri, tedbirler araştı
rılırken bunun iki cepheli olduğunu da kabul 
etmemiz icabeder. Bir tanesi günlük ihtiyaçlar 
karşısındaki tedbirleri almak, diğeri uzun va
deli tedbirler içine girmektir. Asıl mesele uzun 
vadeli tedbirlerin tesbitine giderken ne istika
mette yürütülmesi icabeden yolu bulmak ve bu
rada bu yolu tesbit ettikten sonra korkmadan 
'bir hıza sahip olmak ve bu hızın sahibi olan 
bizler ve sizler el ele ve beraberce çalışarak 
memlekete hizmet etmek imkânını bulacağız. 

Kıymetli arkadaşlarım, günlerden beri ar
kadaşlarımın temas ettiği mevzuları Vekâleti
mizin nasıl mütalâa ettiğini ve bunları nasıl 
değerlendirmeye çalıştığını ifade etmeye çalı
şacağım : 

Biz îmar ve iskân Vekâleti olarak, insanla
rımızın iskânı problemini mütalâa ederken yal
nız başına insanların oturacağı meskenleri de
ğil aynı zamanda insanların hayatlarında sahib-
olmaları lâzımgelen seviyeye ulaşmaları nasıl 
mümkün olur, meselesini de araştırmaktayız. 
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Bu, öyle bit konudur ki, (milleti teşkil eden 

insanlarımızın yaşadıkları toprak üzerinde kendi 
topraklarının sahibi olarak değerlendirilmesi lâ
zımdır) prensibini vaz 'etmiş bulunuyoruz. Do-
layısiyle insanlarımızın, dün çok kıymetli arka
daşım Tahsin Beyin de ifade ettiği gibi, göçebe
likten kurtularak toprağının sahibi vasfını elde 
etmesi gayretini kıymetlendirmek gerekmektedir. 
Bu mânada insan emeğini, insan emeğinin değer
lendireceği toprağı en iyi şekilde kullanmak im
kânlarını sağlamak ve bu toprağın verimini artı
rarak en iyi bir teçhizatla ekilmesini sağlamak ve 
ondan âzami verim elde etmek elbetteki ön plân
da gelmektedir. Ayrıca tarımdan arta kalan za
manın değerlendirilmesi kendi bölgelerinde nasıl 
mümkün olacaktır konusunun araştırılması ve 
dolayısiyle istihsal edilen ürünlerin satılmasın
dan önce mamul bir hale getirilmesi imkânlarını 
araştırmak ve her bölgenin kendi hususiyeti dâ
hilinde bir sanayie sahibolup olmıyacağım tetkik 
etmek lâzımgelmektedir. îşte bu vadide yapmakta 
olduğumuz bölge plânlama çalışmalarında elde 
ettiğimiz tedbirleri memleket hayrına en iyi şe
kilde kullanmak emelindeyiz. Bu takdirde tarım 
işçisinin boş bulunduğu veya kendisine bir başka 
iş aramak ihtiyacını duyduğu zamanlarda gayri-
tabiî bir düzen içinde inkişaf etmiş olan büyük 
şehirlerimizdeki sanayie değil, kendi bölgesinde 
teşekkül etmiş olan sanayi mmtakası üzerinde 
değerlendirme imkânını hazırlıyabilecektir. Bu 
suretle 3,5 milyon olarak ifade edilen bir gizli 
işsizliğin kendi bölgesi dâhilinde nasıl giderile
bileceği hususu düşünülecektir. Ve yine bu suret
le gayritabiî bir akım neticesi şehirlerimizi tazyik 
eden işsizler akımı bir düzen altına alınabilecek
tir. ifade ettiğim bu değerlendirmeler, bölge plân
lama çalışmaları içinde olup gerçekleşmesi husu
su imar ve iskân Bakanlığının çalışmaları dâhi
linde bulunmaktadır. Ve şimdiye kadar Marma
ra, Zonguldak, Çukurova, Antalya bölgeleri plân
lamaları, Doğu ve Güneydoğu plânlamaları ele 
alınmış bulunmaktadır. Daha şimdiden bu çalış
maların iyi neticelerini elde etmiş bulunuyoruz. 

Bu suretle yaptığımız araştırmalardan gerek 
âmme sektörü olarak, Devlet, gerekse hususi sek
tör âzami derecede istifade edecek ve sermaye im
kânlarının en iyi şekilde değerlendirilmesi ve bu
nun üzerinde insan gücünün işsizliği önliyecek 
şejrilde değerlendirilmesi mümkün hale gelecek
tir. Fakat sözlerimin başında ifade ettiğim gibi 
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bu husus kısa vadeli olmayıp, uzun vadeli bir ça
lışmayı icabettirmektedir. Ve bu çalışmada da 
bütün vekâletler ihtisas elemanları yer almıg bu
lunmaktadır. 

Kıymetli arkadaşlarım, uzun vadeli çalışma
larımızı bu şekilde ifade ettikten sonra muhtelif 
mevzular üzerinde konuşan arkadaşlarımızın bil
hassa yatırım konusuna temas ettiklerini dinle
dim. Elbetteki Devlete ait yatırımların bir an ev
vel satıh üstüne çıkması ve cemiyetin içinde bek
lediğimiz hareketi yaratması lâzımgelmektedir. 
Fakat şu hususu takdir edersiniz ki, inşaata ait 
mevzularda bir fikrî mesai yapmak lâzımgelmek
tedir. Yani evvelâ programın bir proje haline 
getirilmesi, bu projelerin tatbikat safhasında 
tatbikat projeleri haline getirilmesi ve bilâhara 
ihale edilmesi gerekmektedir. Bu da bir zamana 
bağlıdır. Vekâletimin ilk defa bu sene, Hükümet 
programında yer alan mesken politikası, bütçe 
içinde sembolik bir rakamla değerlendirilmiştir. 
Evvelâ 5 milyon Mra olarak bütçede yer alan, bi
lâhara 25 milyon liraya çıkan, sosyal mesken ya
tırımının, Haziran ayından itibaren ihalesini ga
zetelerde göreceksiniz. Sırasiyle, gecekondu mev-
zuunun en hâd bir hal aldığı îzmir, Bursa, İstan
bul, Ankara'da temin ettirdiğimiz arsalar üzerin
de inşaata başlıyacağız. Ve bu suretle 25 milyon 
liranın bu sene kullanılmasiyle takriben bin mes
kene yakın inşaat programını tahakkuk ettire
ceğiz. 

CBunun yanı başında vekâletimizin ilgilenmek
te olduğu ve üzerinde durduğu bir konu da âfet
ler konusudur. 55 milyon liramızı 71 vilâyet için 
harcıyacağız. Buna ait plânlarımız hazırlanmış
tır. Tahsisatlarımız temin edilmiştir. 

Yine Haziran ayından itibaren buna ait ha
reketlere de girişeceğiz. Ayrıca; 

1. (Geçen yıllar fonundan) intikal eden 
tahsisat gereğince Fethiye - Marmaris deprem 
evleri inşaatında buzhane, dükkânlar, garaj ve 
ilkokul ve Marmaris'te 'kanalizasyon karşılığı 
olarak 13 '831 728,75 kuruş, Gerze yangın evleri 
yol ve 'kanalizasyon inşaatı karşılığı olarak 
2 279 986,65 'kuruş ve yine Malatya - Erkenek 
evlerinin inşaatı 'karşılığında 497 405,67 ku
ruş Hatay 'Kırıkhan evleri inşaatı karşılığında 
7 280 000 lira olmak üzere toplamı 23 889 181,03 
kuruş bir yatırım yapılacaktır. 

2. 1962 bütçe'sine konan ödeneklerle ilgili 
işler 'karşılığı Edirne ve havalisi yol, elektrik ve 
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kanalizasyon işleri 'kargılığında 1,5 milyon lira, 
Gerze içme suyu inşaatı, Diyarbakır - Lice yol 
fosseptik inşaatı, Muğla Yerkesik (Belediye ik
mal inşaatı Sa'kârya Akyazı ilkokul ikmali 
inşaatı, Muğla Eskihisar köyü deprem evleri 
inşaatı, Ankara Seylâp apartmanları inşaatı, 
Ankara Deliller k:öyü inşaatı, Ankara seylâbı 
1961 belediyeye ait âmme tesisleri karşılığı, 
Ankara 1957 yılı seylâp dolayısiyle yapılacak: 
5, 6, 7 numaralı apartman bloku inşaatı Giresun 
Şebinkarahisar mesken inşaatı karşılığı olmak 
üzere ceman yekûn 13,5 milyon liranın sarf 
edileceği tesbit ayrıca Denizli Kaletavas inşa
atı 3 milyon, Bursa Kapalı Çarşı imar ve inşası 
için '3,5 milyon, dem an '6,5 milyon lira daha sarf 
edilecektir. 

Ayrıca Toprak îs'kân Genel Müdürlüğünün 
memleketin muhtelif mmta'kalarmda 15 milyon
luk bir yatırımı mevcuttur. Yine bize bağlı bu
lunan Emlâk Kredi (Bankasının, gerek kendi
sinin başlamış ve bitirme'k mecburiyetinde ol
duğu inşaatlar için, gere'kse yapı tasarrufu kar-
şılığmdaki taahhütleri için ve yine kooperatif
ler için takriben 180 ilâ 200 milyon liralık ya
tırımı vardır. 

Bu arada, âmme tesisleri karşılığında, içme 
suyu, kanalizasyon elektrik tesisatı ve 'harita 
il plânları, imar plânları hazırlikları için İller 
Bankası 180 - 200 milyon lira sarf edecektir. Bu 
suretle ve'kâletimiz yaran milyara yakın bir 
ihaleyi yapmak için programlanmış ve plânlan
mış bir çalışmanın içinde bulunmaktadır, önü
müzdeki aydan itibaren, demin ifade ettiğim 
İhaleleri 'gazetelerde göreceksiniz, öyle tahmin 
ediyorum 'ki, mütevazi de olsa, memleketin in
şaat sanayiinde ve bu isa'hada çalışan teknik ele
manların- hareket kabiliyetleri üzerinde ve işçi 
mevzularında bu faaliyetin büyük bir yeri ve 
kıymeti 'olacaktır. 

Kıymetli arakadşlarım, Yükse'k Heyetinize 
§u hususu arz etmek isterim ki, Hükümetiniz 
gerek siyasi vaîtleririi, gerekse iktisadi mâ
nada, alma'k için ileri sürdüğü tedbirlere ait 
vaitlerini" yerine getirmek için büyük bir çaba 
sarf etmektedir. Elbetteki, bu dâv/anın en bü
yük yardımcısı sizler olacaksınız, tşte ancak' 
bu ta'kdirde teşekkül edecek en iyi zemin üze
rinde, salhibolduğumuz fikirlerin en iyi şekilde 
kökleştiğini ve geleceğe ait meyvalarını vere-
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cek vücudun teşekkül ettiğini hepimiz, müşahe
de edeceğiz. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞEÇAN — Efendim, .kifayet Önergesi 
var, bir milletvekili arkadaşımıza söz verdikten 
'Sonra !bu önergeyi okutacağım. 

Mehmet Ali Aytaş... (Yok sesleri) 

Kadri özek. 
KADRİ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka

daşlarım, günlerden beri memleketimizin cid
den üzerinde durulması lâzımigelen mühim bir 
dâvası; işsizlik dâvasında, uzun uzun tartışma
lar, görüşmeler olmuştur. 'Bugüne kadar bit 
mevzuda birçok arkadaşlarımız «cidden bizleri 
tenvir eldecek şekilde konuşmalarda bulunmuş
lardır. 

Muhterem arkadaşlar; bu arkadaşlarımızın 
temas ettikleri meselelere, ileri sürdükleri ndk-
tal nazarların tümüne 'birden iştirak etmek 
mümkün değildir. 

Bendeniz burada o meseleleri tekrar etmemek 
için bunlara temas etmek lüzumunu hissetmiyo
rum. Ancak bu meselenin müzakeresi hususunda 
günlerce hükümeti buraya bağlayıcı bir şekilde 
bir davranışla meseleyi ferden bütün arkadaşla
rın bu kürsüden ifade etmeleri yerine, bu mesele 
parti gruplarınca daha evvel görüşülüp gruplar
da bir karara bağlandıktan sonra parti grup söz
cüleri gelip de parti görüşlerini arkadaşlarına 
tercüman olmak suretiyle bu kürsüden ifade et
miş olsalardı, Hükümeti, çok mühim meselelerle 
meşgul bulunması lâzımgelen şu günlerde, bura
da günlerce bağlamaktan hiç olmazsa kurtarmış 
olurduk. 

Muhterem arkadaşlarım, memlekette halli bir 
an evvel.zaruri bulunan çok mühim meselelerin 
mevcudolduğu hepimizin malûmudur. Bu mese
leleri en lsısa zamanda ve en iyi şekliyle hallede
bilmenin tek yolunu benim kanaatimce, bugün bu 
muhterem Meclisi vücuda getiren bütün parti 
grupları ve milletvekillerinin elele, gönül gönüle 
büyük bir anlayış ve aklı selim içinde davranmak 
suretiyle halletmek imkânına sahibolabilecekleri 
kanaatindeyim. Bu itibarla muhterem arkadaşla
rım, geçmiş tarihin hâdiselerini nazarı itibara ala
rak, bu memlekette vatan sathında huzur veva 
huzursuzluğun yegâne âmili Büyük Millet Mec
lisinin" çalışmaları olacağını nazarı dikkate ala
rak, en iyi şekilde çalışma sistemini tesis etmemiz, 
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bunu temin etmemiz; hepimizin vatani mukaddes 
vazifesi olması gerekir. 

Muhterem arkadaşlar, memlekette eğer bir hu
zursuzluk varsa, nâçiz kanâatim şudur ki; demin 
de arz ettiğim gibi, bu huzursuzluk burada mil
letvekilleri arkadaşlarımızın, hangi partiye msn-
subolursa olsun, siyasi yatırım yapmaktan kaçın
maları suretiyle ortadan kalkmış olacaktır. Siya
si yatırımdan her nerede olursa olsun, kaçınmak 
lâzımdır. Memleketin büyük dâvalarını her şeyin 
üstünde ve öncelikle halletmeye inanmak ve bu 
siyasi yatırımdan mutlak surette kaçınmamız ge
rektiği kanaatindeyim. Ne olur kıymetli arkadaş
lar bir dahaki devre seçilmesek! Biz bu devre 
millete en hayırlı şekilde vazife ifa etmek için şu 
kürsüden daha dün kadar yakın bir tarihte ye
min etmedik mi?.. Niçin ö yemine sadakat göster-
meyip de gelecek devre seçilip seçilmemeyi naza
rı itibara alarak burada siyasi yatırım yapalım?.. 
İşsiz miydik biz buraya geldiğimizde?.. Hayır. 
Hepimizin bir işi gücü vardı. Biz bu devrenin 
çok ağır olan memleket müşküllerini nazarı iti
bara alarak her türlü fedakârlığı yapmak sure
tiyle bu Meclise mâllete en çok faydalı olmak ga
yesi ve maksadiyle gelmiş bulunuyoruz. Binaen
aleyh, bu gayeden hiçbir suretle inhiraf etmemek 
lâzımsgeldiğirii, yemin etmiş olmamız bakımından 
da, sadakat borcu olarak düşünmemiz iktiza eder. 

Muhterem arkadaşlar, büyük dâvalardan bah
settik. Bunlar saymakla bitmez. 

BAŞKAN — Kadri Bey, bir dakikanız kaldı. 
KADRİ ÖZEK (Devamla) — İrticalen konu

şuyorum, efendim. 
BAŞKAN — "Evet ama, vakit 10 dakika ola

rak tahdjdedildi. 

KADRİ ÖZEK (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, büyük dâvaların halli büyük kuvvet
lere ihtiyaç gösterir. Şu itibarladır ki, burada 
itimat oyu vermiş olduğumuz Hükümet progra
mının tahakkuk edebilmesi için Koalisyon Hü
kümetinin kuvvet ve gücünü her gün ve her za
man daha fazla artıracak şekilde davranmak za
ruretini idrak etmiş olmamız lâzımdır. Binaen
aleyh arkadaşlar, eğer biz Hükümete çalışmak 
imkânı vermezsek, (Koalisyon Hükümetinin ku
rulmasına inanan, kurulmasında gücünün yettiği 
kadar çalışan bir arkadaşınız olarak) yaşamasına 
imkân vermezsek, birer milletvekili olarak, mem
lekete yapılan ihanetin bundan daha büyüğü ol-
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mıyacaktır. («Ne münasebet?» sesleri) Lütfen I 
dinleyin, muhterem arkadaşlar, parlâmento âda
bını öğrenin, sizler konuşurken ben bir tek kelime 
söylemedim. Ben siyasi yatırım yapmıyorum, si
yasi yatırıma ihtiyacım, yok, her şeyin üstünde, 
ve her zaman ne şartlar altında olursa olsun mem
leketimin menfaatleri gelir. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu. 
İKADRl ÖZEK (Devamla) — Müsaade eder

seniz bağlayayım. 
BAŞKAN — Evet, bağlayın. 
KADRİ ÖZEK (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar; birbirimizi krrmıyalım. Bu Meclis hu
zur getirici bir meclis olacaktır. Eğer arkadaşlar 
bu memlekette bir gün, yarın/bugünü aratacak 
hâdiseler olursa bunun vebalini tümü itibariyle 
hepimiz boynumuzda taşıyacağız. Hürmetlerimle. 
(Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet önergelerini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
İşsizlik konusu hakkındaki görüşmenin kifa

yetine kaaniim. Bu hususun oya sunulmasını şay-
ıgı ile arz ederim. 

Artvin I 
Saffet Eminağaoğlu I 

Yüksek Başkanlığa 
işsizlik mevzuu hakkındaki müzakereler kâfi 

derecede görüşülüp vuzuha kavuştuğundan; mü
zakerelerin kifayetini teklif ediyoruz. 

(Saygılarımızla. 
Adana Van 

ibrahim Tekin Muslih Görentaş 
Ağrı 

Kıza Polat 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İşsizlik konusu görüşülmesine devama Yük

sek Heyetinizin karar vermiş olmasına rağmen, 
buna paralel bizatihi işsizliği giderecek konuların 
gündemde beklediği dikkate alınarak, bahusus 
ilköğretim okul inşaatlarına ait Kanunun konu
ya takdimen görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Hatay Gümüşanc 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu Sabahattin Savacı 

Samsun 

Meftımet Başaran 
BAŞKAN — Efendim, önergelerin hepsi ki- I 

fay et hakkındadır. Evvelki kifayet önergesinden 1 
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sonra daha 8 arkadaşa söz verdik ve bir de bakan 
konuştu. Bu itibarla önergeleri reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... 
Kifayet önergeleri kabul edilmiştir. 

Genel görüşme teklifinde bulunan Sayın Nu
rettin Ok her halde kısa bir konuşma yapmak is
tiyorsunuz. Buyurun. 

NURETTİN OK (Çankırı) — Çok muhterem 
arkadaşlarım; Muhterem Başkan söyliyecekleri
mi aşağı - yukarı hulâsa ettiler. 

Bendeniz işsizlik konusunda bir genel görüş
me ayılmasını talebeden ve bu talebi Heyeti Ce
li! enizce kabul edilen bir arkadaşınız olarak, ge
rek Yüce Meclise, gerekse bizi yorucu bir mesai
den sonra tenvir- eden Hükümet üyelerine te
şekkür etmek için huzurunuzu işgal etmiş bulun
maktayım. 

Adeta beşbin işçinin Meclise kadar yürümüş 
olması bu konunun enine boyuna ve derinliğine 
Mecliste teşrih edilmesine yol açmış olduğu için 
bir fali hayır addedilir. Bu.yönden de işsizliğin 
Türkiye'deki durumu gelmişi; geçmişi ve gele
ceği bütünüyle birlikte Mecliste otuzdan fazla 
hatip arkadaşın bey aniyle hülâsa edilmiş oldu. 
Hükümet üyeleri konu üzerinde, her bakanlık 
kendi acısından önemle durarak meseleyi huzur
larınıza genişliğine bir şekilde ifade etmek üze
re kürsüyü işgal ettiler. Ve her bakan kendi yö
nünden yapacağı işleri burada saydı. Anlaşıldı 
ki işsizlik yeni bir konu değildir, çok uzun yıl
lardan beri devam etmektedir. Fakat bu arada 
yine anlaşıldı ki, işsizlik bu son mevsimde te
zahür ve mfilâkini daha ciddî bir şekilde hisset
tirmiş bulunmaktadır. Bu işsizliği önleyici ma
hiyette uzun ve; kısa vadeli tedbirler mevcuttur. 
Uzun vadeli tedbirler de meselelerin esası; artan 
nüfus karşısında istihsalin o nisbete erişmemesi 
dolayısiyle, istihsali çoğaltmak ve bu yönde 
köyün ve köylünün dâvalarına eğilmek, bunu te
min için de zirai reform tasarısının, toprak re
form tasarısının, vergi reform tasarısının bir an 
evvel Meclise gelmesini temin etmek lâzımdır. 

Kısa vadeli tedbirler alınmasını temin ede-
bilme'k için her bakanlık kendi yönünden mü
talâa, beyan etti. Belli başlı hususlar üzerinde 
durdu. Âmme sektörü harcamalarını, devlet ya
tırımlarının süratlendirilmesi, birtakım formali
telerin kaldırılması tezahür etti. 

Bu meyanda Çalışma Bakanının kurulmasını 
düşündükleri komitenin faal rol oynamasını ve 
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işsizliğin kısa bir vâde içinde bertaraf edilme
sini dilemekteyim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan Yardımcısı. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI AKlP EYÎDO-
•&AN (Zonguldak) — Çok muhterem arkadaş
larım; 

Genel görüşme önergesini Yüksek Huzuru
nuza sunmuş olan Nurettin Ok, Giresun Millet
vekili Ali Cüceoğlu, aynı mevzuda bir sözlü soru 
önergesi vermiş olan Şaban Keskin arkadaşlarım 
başta olmak üzere muhterem parti sözcülerinin 
ve bu mevzuda günlerden beri söz alarak kıymet
li mütalâalarını bildirmiş olan milletvekili arka
daşlarımın fikir ve mütalâalarından Hükümet, 
icraatında daima istifade edecektir, itimadınız 
üzerimizde baki oldukça programımız gereğince 
kısa vadeli ve uzun \âdeli işsizlikle mücadele 
için gereken tedbirleri Hükümet alacaktır. Bil
hassa iş ve teşebbüs hayatının ve işçi çalışma ve 
çalıştırma şartlarının huzura kavuşması ve teş
vik görmesi lâzımdır. Hükümetiniz üzerine dü
şen bekçilik vazifesini mevcut kanunlar daire
sinde hakkiyle ifa etmeye çalışacaktır. Muhte
rem arkadaşlarıma arzı şükran ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Çankırı Milletvekili Nurettin 
Ok'un işçilerin 3 Mayıs 1962 günü Meclise ka
dar yürüyüş yapmaları ile tezahürü had bir se
viyeye ulaşan işsizlik problemi hakkında açılan 
genel görüşme bitmiştir. 

Bir önerge var okutuyorum. 
(Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in önerge

si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Gündemdeki kanun teklifleri
nin sözlü sorulardan önce görüşülmesini istiyen 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. («Ekseri
yet yok» sesleri) 
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BAŞKAN — Gündemdeki kanun teklifleri

nin sözlü sorulardan evvel görüşülmesi teklifini 
tekrar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir önerge daha var, onu da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemdeki Devlet îstatistik Enstitüsü ta

salısının diğer sorulardan önceye alınmasını ri
ca ederiz. 

Ankara Ankara 
Muhlis Ete İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

Giresun 
t. Etem Kılıçoğlu 

BAŞKAN — Efendim, kanun tasarılarının 
sözlü sorulardan evvel görüşülmesi kabul edildi
ğine ve bahsedilen tasarı esasen gündemimizin 
birinci maddesi olduğuna göre, önergeyi oyları
nıza sunmıyacağım. 

Bir önerge daha var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çoğunluğumuz kalmamıştır, yoklama yapıl

masını rica ederiz. 
îzmir istanbul 

Arif Ertunga Coşkun Kırca 
tçel Urfa 

Dr. Yahya Dermancı B. Sami Karahanlı 
tçel 

Sadık Kutlay 

BAŞKAN — Beş arkadaşımızın çoğunluğun 
kalmadığına dair teklifleri üzerine yoklama ya
pacağız. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yapılan yoklama ve sayıya na
zaran ekseriyetin bulunmadığı anlaşılmıştır. 

28 . 5 . 1962 Pazartesi günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,00 




