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le kurulan Geçici Komisyon raporu (Mil
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İ/1123) (S. Sayısı : 1453) 91:111 
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fası okundu, bilgi edinildi. 
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üzere, Genel Kurulun 9 . 7 . 1970 tarihinden 
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iki secim turunda adayüardan hiçbirisi yeterli 
toğmıîuk oylarını alamadıklarından seçime ge
lecek birleşimde devam olunacağı bildirildi. 

274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş-
t irilmesi ve 31 nci maddesine bir fıkra ile bu 
kanıma 2 geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı üzerindeki görüşmelere bir süre 
devam odundu. 

9 Temmuz 1970 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 19,00 da son 
\ erildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 

S-ırrı At al ay Ömer Ucuzal 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zerin T üzün 

1 • ı 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

78 — 
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2 ~~ GELEN KÂĞITLAR 

Tezkere 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ekrem 
Acuner'in yasama dokunulmazlığı hakkında 
Baş'bakanlık tezkeresi (3/893) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna). 

BİEİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay. 

KÂTİPLER : Zerin Timin (Cumhurbaşkanınca S. Ü.); Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

BAŞKAN — 89 ncu Birleşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

/. -— (':y!}i'>urb<isl:t.n>.!ncfi S. İ . Suat Huyri 
Crf/i'jjHVııüa: haşluts ekimi hakknırt" <!<ti't\ğı 
(ji'uı-lcm- (hş;. kon',(smf!yn Ticaret Brkaınnnı ver
diği ceı-ııha kay demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ürgüplü gündem, dışı 
söz istemişlerdir. Sayın Ürgüplü buyurun. 

SUAT E AYRİ ÜRGÜPLÜ (Cumhurbaşka
nınca S. Ü-) — Muhterem Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, ton huzurunuzu sık sık işgal eden 
bir arkadasınız değilim, 14 Ocak 1960 günü hu
zurunuza çıkmış, isçi, talebe, öğretmen, memur ve 
partilerle Hükümet ilişkilerinin üzücü, gelişmele
rinden bahisle Hükümetimize yardımcı uyarma
larda bulunmuştum. Bu iyi niyetli gayretim bir 
kısım zevatça yadırganmış, fakat çoğunlukla 
iyi karşılanmıştı. Olaylar bugün meydana çık
mıştır. Son, 2 Temmuz 1970 günü gündem dışı 
afyon ekiminin kısıtlanması konusunda gene 
iyi niyetle ve konuyu ehemmiyetli bulduğum 
için bir konuşma yapmış ve muhterem hüküme
timizin dikkatini çekmek istemiştim. Eğer bun
dan evvelki oturumda kendisine saygı ve şevki 
beslediğim Muhterem Tarım Bakanımız, kendi
sine verilmiş olan noksan, biraz da yanlış bilgi

ler üzerine konuşmasa idi, sizleri ikinci defa ra
hatsız etmiyecektim. Bundan dolayı cidden üzü
lüyorum. Ama, hiçbir kimseden, hiçbir is ve yar
dım beklemediğim için yanlış düşüncelere düş
memeniz için ve yalnız bir kısım aydınlatmala
rımı hiisnütelâkki etmenizi bilhassa rica edece
ğim. 

Afyon ekimi hakkındaki milletlerarası and-
laşmalardan, bunların insani duygularla yapıl
dığından, toprak mahsullerinin düşük fiyatının 
kaçağı teşvik ettiğinden ve Hükümetin yıllar
dan beri illerde tahdit ekimini uyguladığından 
bahsetmiştim. Aynı hususta Sayın Bakanın uzun 
izahları cümlemizce esasen malûmdu, aydınlat
tıkları için de tekrar teşekkür ederim, Yalruz 
iki mühim nokta açıkta kalmaktadır. 

1. Tahdit yoktur, diyorlar, 
2. Dış etki yoktur, diyorlar. 
Bu noktalardaki noksanları arz edeyim : 
1. Tahdit vardır, fiilîdir, vakıadır, sa~ih 

olan kararnameye müstenitir. Bizzat kendi izah
larına göre de 1960 yılında 42 ilde ekim yapı
lırken bu sene, ine ine 9 ile inmiştir. 1971 de 4 
ile inecektir. Sonra da belki tamamen kalka
caktır. Bu hususu münakaşa edecek değilim, 

— 79 — 
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Hükümetin tasarrufu ve mesuliyeti altında bir j 
karar ve uygulamadır, tartışmayı ayrıca yap- j 
mak daha uygundur. Meselâ; tahdit yerine sa- j 
nayii kurmaya neden yardım etmezler mevzuu. \ 

2. Dış etki vardır arkadaşlar, milletlerarası ! 
andiaşmayı imza eden 50 küsur devletten hiç- j 
biri bize müracaatla bir talepte bulunmadığı 
halde Amerika Hükümeti, sanki dünyada tok 
üretici Türkiye imiş gibi yıllarca bize müracaat 
etmiştir. Evvelâ, bizden çok fasla üreten mil
letler sırası ile, Hindistan ve Sovyetler Birliği
dir. Biz üçüncüyüz, Bugüne kadar hiç afyon ek-
miyen Yugoslavya'ya 1909 dan itibaren ekim. 
müsamahası tanınmıştır. 1855 te ekimi ya^.k-
lıyan İran, 14 yıl sonra 1969 da ekime tekrar 
başlamıştır ve bizde tahdit arttıkça üretimi ar
tıracağını belli etmiştir. Şimdi, Amerika Hükü
metinin hareketlerine göz atalım, Nikscn, Cum
hurbaşkanı olur olmaz bu hususta verdiği de
meçte aynen; «Amerika'da eroinden ölenlerden 
dolayı Türk köylüsünü açıkça suçluyorum» ve j 
gene Aralık 1969 da aynen; «Türkiye'ce büyük 
fedakârlık düşmektedir. Türkiye Afyon ekimi
ni tamamen yasaklamalıdır. Bu fedakârlığı 
Türkiye'den bekliyoruz.» demişt:V.\ 6 Mart 1970 
te narkotik büronun başkanı Washing'ton'da 
düzenlenen basın toplantısında aynen, «Ameri
ka'ya gelen kaçak afyonun % 80 i Türkiye'den 
geliyor, Amerika, Türkiye'yi işbirliğine çağıra
caktır, Afyon ekicilerinim başka bitkilere teşvi
ki lâzımdır ve mücadele için 3 milyon dolar ve
receğiz. Silâh, dürbün, araç, teknik cihaz vere
ceğiz. 1971 yılında 4 ile inmesini istiyoruz.» de
miş ve «bu kısıtlamaya davetin politik etkileri 
realist olur mu? Sualine karşı da, şu cevabı ver
miştir: Türkiye'den çok büyük bir fedakârlık 
istiyoruz, fakat bunu yapmak cesaretini göster
meleri lâzımdır.» demiştir. Kontrolda narkotik 
büro uzmanlarının idaresi altında yapılacaktır. 

Muhterem Bakan zahmet eder de, daha de
rin bir incelemeye katlanırlarsa Anadolu Ajan
sı bültenlerinde ve ecnebs bültenlerde bunları 
kolayca bulabilirler. Bundan sonra 23 Nisan S 
1970 de Esenboğa Hava Alanında Amerika Dış
işleri Bakan Yardımcısı Riehardson temasları I 
hakkında basma beyanatta bulunmuş ve çeşitli 
sualler üzerine, bu mevzuu Sayın Başbakanla 
usun uzun görüştüğünü, Amerika için müthiş 
b-V; tehlike saydıkları afyon ekiminin tahdidin
den, 3 milyon dolar yardımdan ve Türkiye'nin | 
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bu husustaki işbirliğini kabul edeceğinden uzun 
ıızadıya bahsetmiştir. Metni aynen elimdedir, 
arkadaşlar. 

işte bu beyanlar ve temaslar sonunda çıkan 
son kararname :ile tahdit 7 ile inhisar etmiştir. 
1971 yılında ekim yalnız Afyon, Burdur, İspar
ta, Kütahya illerinde olacaktır. Hudut vilâyeti 
iddiası da doğru değildir. Zira; Çorum, Yozgat, 
Amasya ve diğer vilâyetler hudut vilâyetleri
miz debidir. Orta - Anadolu vilâyetleridir. Bu 
izahatımdan sonra sözlerimi bağlamak istiyo
rum. 

Amerika Hükümetimi bizzat Amerikalılar 
her gün şiddetle tenkid ederler ve Hükümet 
bundan memnun ve müstefidolur. Son yıllarda 
Hükümete ısrarla dünyanın jandarması ve ban
keri rolünden vazgeçmesi tavsiye edilmektedir. 
Bu çok güçlü fakat genç ve tecrübesiz devlet, 
tenkidlerden hoşlanır bir vasıf sahibidir. O ka
dar' k>, arkadaşınız büyük elçi iken, New - York 
Ticaret Odasının tertiplediği muazzam bir top
lantıda, yaptığım tenkidler arasında aynen, 
«Daima vermeye ve yardım etmeye alışmış olan 
Büyük Türk Milletinin kimden gelirse gelsin 
yardım, almaya mecbur kalmasından keder du
yuyorum.» dediğim konuşmamı iyi niyetle kar
şılamışlar ve Senato Hariciye Encümeni Başka
mı Senatör G-rean 'bu konuşmamın ve tenkidlerin 
herkesçe okunup bilinmesi için Senato zaptına 
aynen geçirilmesin^ Senatodan talebetmiş ve 
talep ittifakla kabul edilerek, benim iç'jn de nâ
dir I;ir mazhariyet olan Amerikan Senato zap
tın?, aynen geçirilmiştir. 

Şimdi, biçim aziz bakanımızın Amerika'yı 
bu işe karıştırmasının mânasını anlamıyorum, 
ifadeleri üzerine, mânanın vuzuh kazandığını 
zannediyorum. Bunların dış etkisi olup olmadı
ğını da yüksek takdirlerinize arz ederim. 

Arkadaşlar, iyi niyetle birbirimize yardım 
edelim. Yapıcı, samimî tenkidler kesildiği gün, 
senatör ve milletvekilleri de fikirlerini esirger
lerse Bakan arkadaşlarımız karanlıkta kalırlar. 
Beğenmezlerse, tenkid ve uyarmalarımız mu
hayyerdir, uygulamazlar. 

Tanrı, müşterek gayretlerimiz ve müsamaha-
larımızla memleketi her türlü dıs müdahaleden 
korusun ve sonu gelmiyen ve bazen tenkid ola-
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rak kullanılan dış yardımdan da biran evvel va
tanımızı kurtarsın. 

Saygılar sunarım. («Bravo sesleri» alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer, önergele
rinde aynen şöyle demektedirler. Yurdumuzda 
haşhaş ekiminin tanzim ve kontrolü hakkında 
(konuşmama müsaadelerinizi arz ederim. Bu hü
viyeti ile önerge ne bir geçen tutanak üzerinde 
söz istemek, ne de bir gündem dışı talebi anla
mında değildir. Bu sebeple Başkanlık her han
gi bir işlem yapamıyacaktır. Özür dilerim, Sa
yın Özer. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Öyleyse gün
dem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — îfade etmiyorsunuz Sayın 
Özer, aynen okudum. «Yurdumuzda haşhaş ©ko
minin tanzim ve kontrolü hakkında konuşmama 
müsaadelerini» İçtüzüğün 54 ncü maddesi sarih
tir. Gündem dışı konuşmalarda, konuşmanın 
mevzuu ve mahiyetinin önergede tesbit edilme
si lâzımgelir. Bu da bulunmuyor, bu sebeple size 
söz veremiyeceğim, özür dilerim. Arzu ederse
niz buna uygun bir önerge hazırlar verirseniz, 
şimdi aradaki bir önergenin işlemi yapılıncaya 
kadar usulüne uygun bir önerge verdiğiniz tak
dirde işleme tabi tutarım. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Peki efendim. 

2. — Tabii Üye Ahmet Yıldız'ın; Anayasa
nın referanduma arzının 9 ncu yıl dönümü mü
nasebetiyle demeci. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, «Anayasanın re
feranduma arzının 9 ncu yıldönümü dolayısiyle 
gündem dışı bir konuşma yapmak istiyorum, 
gereğini arz ve rica ederim» derler. Sayın Yıldız 
talebiniz İçtüzüğe uygun, ancak gündemde 
önemli konuların görüşülmesine imkân hazırla
mak üzere beş dakikayı geçmemek üzere, buyu
run efendim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar; Anayasamız bugün 10 
yaşma basmıştır. 

Halk oyuna sunuluşunun 9 ncu yılını kapa
tıp 10 ncu yılma girdik. Başlangıç bölümünde 
Anayasa, Türk ulusunun erdemliğe, özgürlüğe, 
adalete aşık evlâtlarının uyanık bekçiliğine 
emanet edilmiş idi. Bu bekçilerden olan parlö-
manterler olarak görevimizin gereği bir değer- \ 
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lendirme ve bundan sonrası için bir tutumdaki 
belirgin yönlere kısaca değineceğim : 

Sayın Başkan çok kısa bir süre söylediler 
ama biraz daha fazla olacak fakat Çok uzun 
sürmiyecek. 

Önce içinde bulunduğumuz döneme, nereden 
nereye geldiğimizi kısaca belirtmek istiyorum; 
daha önceki Anayasa ile bu Anayasanın önemli 
farkları vardır. 

1924 Anayasası Devletimizin niteliğini be
lirttiği halde, rejimimizin sosyo - ekonomik ni
teliğine pek yer vermemiştir. Siyasal yönden de 
güvenceleri eksik idi. O dönemin gereği olan bu 
Anayasa, böyle idi. Ve o yüzdendir ki; o Ana
yasa, dikta eylemlerine elverişli idi. Egemenlik, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde toplanırdı. 
Bu Anayasa, egemenliği organlar arası bir bö
lüşüme uğratmıştır. 

O Anayasa, kuvvetler birliğine dayanırdı. 
Bu bakımdan o zamanın bakanlarına vekil de
nirdi, şimdi vekil değil, kuvvetler ayrılığına da
yandığı için bakan denilmektedir. 

1920, 24 Nisan sabahı Atatürk'ün Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına verdiği önerge bu
nu acık şekilde belirtir. Aslında Anayasamız 
arkadaşlarım, 150 yılı aşan özgürlük ve demok
rasi savaşmalarının öngördüğü siyasal rejime 
sosyo - ekonomik öz katan bir devrim Anaya
sası, bir ulusal sözleşmedir. 

Geçmiş siyasal aşamalarda, savaşmalarda 
klâsik demokrasinin gerekleri yeterli sayılagel-
miştir. Eğer klâsik demokrasi, kurumları ile ku
rulursa her şeyin yoluna gireceği sanılmış idi. 
Fakat; yeni Anayasa, siyasal gerekleri büyük 
ölçüde ileri bir görüşle gerçekleştirdiği halde 
uygulama döneminde bunun yeter olmadığı 
meydana çıkmış bulunuyor. 

Gerçek sorunlar, sosyo - ekonomik sorunlar 
bu Anayasa düzeyi içinde yüzeye çıkmıştır. Bu
günkü bunalımın başlıca nedeni toplum ola
rak. özellikle yöneticiler olarak, bu ileri sosyo -
ekonomik düzenin gerektirdiği düşünsel hazır
lık içinde bulunamayışımız ve onun öngördüğü 
değişikliği yapamayışımızdır. 

Bu durumda toplumda uyanan özlemlere ve 
türlü düşü]!, akımlarına umut verici bir yönel-
mo sağiıyamadık. Bundan ötürü toplumda tür
lü arzular uyandı, dıştan aktarmalara dahi ge
rekçe verilmiştir. Suçlamadan önce bu gerçeği 
kabul etmemiz gerekir. Anayasanın kurduğu 
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siyasal düzenin gereklerini yapamadığımız gi
bi, yani hukuk devletinin gereklerini yapamadı
ğımız gibi, onun öngördüğü ve 10 ncıı maddede 
emrettiği toplumsal yapı değişikliğini de henüz 
yapamadık. Bunu sağlamadıkça rejim bunalımı
nı önlemek güçtür. 

•Saym arkadaşlarım, yasama, yürütme, yargı 
ve yönetimi kapsıyan siyasal düzenin üzerinde 
oturduğu toplumsal yapı ile bağdaşması ancak 
'bunalımları önler. Bizde ileri bir siyasal düzeni 
Öngören Anayasa ile geri bir toplum düzeninin 
çatışması olduğundan Anayasanın öngördüğü 
ileri sosyal yapıyı gerçekleştirmedikçe bunalım
lar önlenemez. 

Bu durumda «Anayasa bize uygun değildir» 
diyenler, aslında rejimin bize uygun olmadığını 
söylemek gibi bir çelişmeye düşerler. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi olarak biz bu uygunluğu 
sağlamakla görevliyiz. Bunun gerektirdiği ted
birleri almak yanında yasaların Anayasaya uy
gun olmasında bile, yeterli olmıyan davranışla
rımız olduğunu itiraf zorundayız. Anayasa Mah
kemesinin, halk oyu ile ulusal egemenliğin 
kendine yansıyan bölümünü alarak yasamayı 
denetlemesinden rahatsız olmak değil, Anaya
saya uygun yasalar çıkarmakla görevli oldu
ğumuzu kabul etmemiz gerekir. 

Bir kurumlar rejimidir, demokrasi. Kurum
ların hukuka, dayanan kararlarına hepsinin 
ve toplumun uyması bir demokrasi gereğidir. 
Hükümet, de bir devlet kurumu olduğu için, 
devlet, parti, Hükümet özdeşliği bulunmadığı 
için, aynı olmadığı için geldiğimiz aşamanın 
gereği kurumlararası denge ve ilişkileri Ana
yasanın ruhunu rahatsız efcmiyecek şekilde 
ditzemlememiz gerekir. Aksi halde dünyaca 
ileri bir düzeni öngören Anayasamızın bize uy
gun olmadığını söylemek, toplumumuzu küçüm
semek olur. Toplumu suçlamak olur. Bu toplu
mu mahkûm etmek olur. 

O zaman ileri olan uygun bir rejim bize uy
muyor demek; biz ona uymuyoruz demek olur 
ki, biz bu yargının var edilmemesinden yana
yız. 

Bu durumda Anayasanın uyanık bekçileri 
olarak, iki nokta üzerinde tekrar düşünmemiz 
gerekir. Bunlardan birisi Anayasanın hukuk 
devleti yönü. Kurumların 'belirttiğim gibi hu
kuka uygun kararlarına uymak, yargının ka-
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rariarma uymak, üniversitenin bilim ışığına 
kulak vermek, özerk kurumların uyarmalarına 
kulak vermek ve bütün bunların uygun bula
cağı bir eylemde bulunmak. Demokrasimizin 
güvencisi ancak böyle olur. 

Arkadaşlar, bu siyasal yönü yanında sosyal 
devlet yönünü de bütün gerekleriyle uygula
mak zorundayız. Anayasanın birçok maddel&ri 
açıkça bunu emrediyor. Onları sayıp vaktinizi 
alnııyacağım. Ama, buniları istemeyi suç sayan
lara da raslamaktayız. 

Toprak reformunu mülkiyete saldırı şek
linde niteliyenlerden tutunuz da, özel girişime 
devletin karışmasını - Anayasanın 42 nci mad
desinin emrine karşın karışmasını - politik bir 
hata sayanlar devletleştirmeyi nerede ise, 130 
ncu maddenin em'ri olduğu halde, suç sayanlar 
Anayasanın ruhunu rahatsız eder. 

İşte arkadaşlarım, bu belirttiğim nitelikleri 
ile, gerçekte Anayasamız dinamik bir doküman
dır. Yazılı belgeler dinamik olamaz. Ama, Türk 
Anayasası dinamik bir belgedir. Çünkü, çıktığı 
zamanki toplum düzeninden çok ilerde bir dü
zeni öngördüğü için, o günkü toplum yapısını 
öngördüğü ileri düzene doğru iten, o düzeni 
sağüamak üzere toplumu ileriye doğru iten bir
çok maddeleri ile dinamik ruhta bir Anayasa
dır. 

Arkadaşlarım, içinde bulunduğumuz buna
lımdan kurtulmak için, bu değinmek istediğim 
gerekleri yerine getirmeliyiz. Geçmiş tarihi
miz bu yönden talihli değildir. Periyodik ola
rak bir bunalım, bir tepki, bir ihtilâl, bir umut 
uyanmış, arkasından bir hayali kırıklığı, yeni 
bir tepki, yeni bir ihtilâl, yeni bir umutsuzluk.. 
Böyle geldik bugüne kadar. 

Bundan kurtulmanın yolunu; bu periyodik 
süreçten çıkmanın yolunu Anayasa öngörmek
tedir. Anayasamızın eksiksiz uygulanması 150 
yılı aşan bu periyodik çıkmazdan kurtulmayı 
göstermektedir. 

Demokrasi, erdemlik rejimidir. Demokrasi
de yöneticilerin erdemliğe uymıyan eylemüerine 
hiç kimse hoş görürlükle göz yumamaz. Böyle 
bir göz yumma, erdemliklere uymıyan eylem
lere göz yumma, demokraside verilen fire ve de
mokrasi düşmanlarına verilen fırsat olur. 

Sayın arkadaşlarını; rejimimize, toplumu
muzun yeterli olduğunu göstermek görevimizi 
hatırlatmak için bu konuşmayı yaptım. Top-
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lumumuzu bu Anayasanın öngördüğü ileri bir | 
düzene yeterli olduğunu gösterme yönünde ba
şarılar dileği ile hepinizi saygı ile selâmlarım. 
(0. H. P. ve Millî Birlik Grupu sıralarından al
kışlar.) 

3. — Malatya Üyesi Hamdı Öz er* in; haşhaş 
ekimini?ı tanzim ve kontrolünün 215 ve 812 sayılı 
kanunlarla kabul edildiği cihetle bunda bir ya
bancı etkisi ar aynanın doğru ol amıyac ağına, kont
rolün büyük bir çeyyıbcr içine alınmasından ziya
de bunun muhtelif kontrol bölgeleri haline geti
rilmesine dair deyrıeci. 

BAŞKAN — Sayın özer, yurdumuzda ha§- j 
haş ekiminin tanzim ve kontrolü hakkında gün
dem dışı konuşma istediklerini yazı ile bildir
mişlerdir. Sayın özerden de kısa olmak şar-
tiyle. Çünkü, konu iki birleşim önce Sayın 
Ürgüplü tarafından Yüksek Genel Kurul huzu
runa getirilmiş, bir önceki birleşimde ilgili Ba
kan tarafından uzun bir cevapla karşılanmış 
ve biraz önce de Sayın Ürgüplü tarafından gö
çen tutanak hakkındaki konuşma konusu edil
miştir. Bu sebeple çeşitli şekli ile kamu oyu
nun önüne getirilmiş bir konudur. 

Şüphesiz ki, bu hususların dışında bâzı 
mevzuları getireceğinizi düşünen Başkanlık, 
size gündem dışı söz verecektir. Başkanlığın 
bu görüşü açısı içinde sizin de kısa bir gün
dem dışı konuşma yapacağınızı ümide Emekte
yim. Her halde Başkanlığın bu ümidine katı
lırsınız, rica edeyim, 

HAMDt ÖZER (Malatya) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; haşhaş ekiminin tanzim 
ve kontrolü, milletlerarası bir andlaşma ile 
teslbit olunmuş 245 ve 812 sayılı kanunlaiimzla 
da kabul edilmiştir. 

Şu halde haşhaşın ekilip ekilmemesi veya 
tahdidi üzerinde başka bir devlet veya dev
letlerin etki ve baskısını var kabul etmek, 
Devletçe bağımsızlığımızı yok kabul etmek sa
yılır. 

Bir Hükümetin milletlerarası antlaşmaya 
kendi kanunlariyle bağlı kalması, bağımsız-
lık değil, bilâkis bağımsızlığın ifadesidir. | 
İmza yetkisi olan ve imzasına bağlı kalan bir I 
millet, bağımsız bir Devlettir. Bu bakım- j 
dan haşhaş ekimine her hangi bir Devletin j 
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müsaade etmediğini iddia etmek, bağımsızlık 
haysiyetimize, millî gururumuza bühtandır. 
Bunu şiddet ve nefretle reddetmeliyiz. 

Bu hususu açıklandıktan sonra haşhaş 
ekiminim tanzim ve kontrol yetkisini 
serbestçe elinde tutan Hükümetimizin bu yet
kiyi kullanma şekli üzerinde duracağım. 

Muhterem senatörler, milletlerarası antlaş
malara ve kendi kanunlarımıza göre memleke
timizde haşhaş ekimiyle, onun tanzim ve kont
rolü kendi Hükümetimizin yetkisindedir. An
cak, kaçakçılığı önlemek için Hükümetimiz 
kolaylık olsun diye ekimi kısıtlamış ve kont
rol alanını çember içine almıştır. 

Ben, Hükümetten bu çemberin bir değil, 
iki bölgede teşkilini talebediyorum. Batı - Ana
dolu'nun bir bölgesini haşhaş ürününden fay
dalandırırken, asırlardan beri maişetlerinin 
kaynağı olan bu üründen niçin Güney - Boğu 
halkı mahrum bırakılıyor? Hâlâ Doğunun 
çilesi dolmıyacak mıdır, güneşin Batıdan doğ
masını mı bekliyeceğiz? Madem ki, yurdu
muzun her bölgesi birbirinin içindedir, bunla
rın içinden birini sineye çekerken ötekini dı
şarı atmak ne demektir? Haşhaş eken baş
lıca iki bölgemiz vardır, arkadaşlar. Biri, Af
yon ili ve civarı ise, diğeri de Güney - Doğu
nun Malatya ili ve civarı olmalıdır. 

Kontrol bir büyük çemzer içine almmak-
tansa iki küçük çember içine alınsın. Kaçak
çılığa karşı cezai müeyyideler artırılsın. Ürü
nün değerini Devlet versin. Afyon sanayiini 
tesis ederse esasen müeyyideye dahi ihtiyaç kal-
mıyacaktır. 

Muhterem senatörler, Malatya halkı peri
şandır ve toplum bir tehlike içine düşmüştür. 
Haşhaş ekimi yasaklandı diye gizli olarak 
saksılara varıncaya kadar esrar ekimine baş
landı. Halkımız afyonu uyuşturucu olarak kul
lanmasını bilmez, fakat esrarı içen çocukları
mız çoğalmıştır. Arazi dağlıktır. Daracık tarla
lar dilimilerden alman tahıl yılda 300 lira geti
rirken haşhaş 3 000 lira vermekte ve 7 den 70 
ine kadar aile efradının iş alanı olmaktadır. 
Arazilerin değer sistemi, haşhaş ekimine göre 
düzenlenmiş ve ona elverişli küçük bir tarla 
bugün değerini sıfıra indirmiş ve terkedilmiş
tir. 3 seneden beri halkımız aç ve perişandır. 
Eğer bir gün ve çok kısa bir zamanda bu halk 
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zorla haşhaşını ekmeye kalkışırsa buna kim
senin isyan etmeye hakkı kalmıyacaktır. 

âhkakı hakkın moda olduğu bir devirde 
herkesin kendi tarlasını kullanmasına Devle
tin mâni olması haksızlıktır. Herkesin hak
kını teslim etmek onun görevidir. İnsanları im
ha eden silâhlar döviz karşılığı satılırken ne
den döviz kaynağımız ve hattâ nafakamız ku
rutulmaktadır? (0. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) Aifyon alanlar ister ilâç, ister zehir 
'olarak kullanabilirler. Ama, silâhlar yalnız 
ölüm için kullanılmaktadır. Diğer milletler 
kumardan, içkiden, silâhtan döviz sağlarken 
ve gayrimeşru da olsa, birçok yönlere hal
kını teşvik ederken, bizler boynumuzu büküp 
onlara avuç açmaya devam mı edelim? Topra
ğımızın uzattığını neden reddediyoruz da ya
bancıların başımıza fırflattıkLarı ianelere te
nezzülde bulunuyoruz? Demode olmuş bir 
saflık zafiyetini mertlik sanan gülünç durumla 
tböbürlenmekten kurtulalım arkadaşlar. Topra

ğımızın verdiğini, alalım, onu reddetmiyelim. 
Muhterem senatörler; Devletimiz tarafından 

Malatya halkının toprağı elinden alınmıştır., 
Toprağını istiyor. Bir toprağın tasarrufuna 
sahibolmıyan kimse o toprağın tapusuna da 
sahip sayılamaz. Madem ki, asırlardan beri 
o toprağın en elverişli ürünü halkımıza yasak 
edilmiştir. O halde o toprak Devletleştirilmiş
tir. Halkın maişetini Devlet sağlamaya mec
burdur. Halkımıza iş veya yeni iskân sa
hası göstermelidir. Bu naliyle Malatya halkı
nın % 80 i topraksız ve işsiz, elleri böğrün
de, boynu bükük olarak Devletin yolunu bek
liyor. Beklenilen gelmezse, bekliyenler ona 
doğru gelir. Bunun işareti ufukta belirmiş
tir. Bu bakımdan Parlâmento olarak hepinizi 
ve Devletimizin yasama organından sonra bil
hassa icra organı olan Hükümetimizden bunu 
Malatya halkı beklemektedir. 

Hepinizi Malatya halkı adına da saygı ile 
selâmlıyorum. (Alkışlar.) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosuna intikal etmiş 
ve edecek olan kanun tasan ve tekliflerinin mü
zakerelerini intacedebilmek için Genel Kurulun, 
Cumartesi ve Pazar günleri hariç, her gün 
saat 10 - 13 ve 15,30 - 20,00 aralarında toplantı 
yapması ve Cumhuriyet Senatosu Başkan seçi
minin tatilden önce sonuçlandırılması hakkın
daki Danışma Kurulu kararı. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığının bir sonuş tezkeresi vardır, okutuyo
rum : 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 

8 Temmuz 1970 tarihli toplantısında alınan 7 nu
maralı Karar ilişik olarak sunulmuştur 

Yüksek tasviplerinize arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
İbrahim Şevki Atasağun 

Eki : 

1 Karar sureti. 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu 
Karan 

Karar No. : 7 
Karar tarihi : 8 Temmuz 1970 

1. Cumhuriyet Senatosuna intikal etmiş ve 
bundan sonra edecek kanun tasarı ve teklifle
rini bir an evvel intacedebilmek için Genel Ku
rul çalışmalarının Cumartesi, Pazar günleri ha
riç her gün 10,00 - 13,00, 15,30 - 20,00 saatleri 
arasında tanzimi kararlaştırılmıştır. 

2. Tatilden önce Oumhuriyet Senatosu Baş
kanı seçiminin yapılması ve bunun için gerekli 
tedbirlerin alınmasını temenni olarak Genel 
Kurula arşı kararlaştırılmıştır. 
İbrahim Şevki Atasağun Lûtfi Tokoğlu 

Başkan 
Mehmet Ünaidı 

Başkanvekili 
Ömer Ucuzal 

Kâtip 
Doğan Barutçuoğlu 

Kâtip 
Zerin Tüzün 

Başkanvekili 
Sırrı Atalay 
Başkan vekili 

Hüseyin Atmaca 
Kâtip 

Sami Turan 
Kâtip 

Âdil Ünlü 
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Kâtip Kâtip 
Akif Tekin Şahit Altan 
idare Âmiri İdare Âmiri 

Muzaffer Yurdakuler 
İdare Âmiri 

(îstirahatli, bulunmadı. 
Şeref Kayalar M, Ali Pestilci 

A. P. Grup Başkanı C. H. P. Grupu Adına 
Enver Bahadırlı Mucip Ataklı 

G. P. Grupu Adına M. 33. Grupu Başkaııvekili 

BAŞKAN — Başkanlığın okunan sunuş tez
keresindeki bağlı Danışma Kurulu Kararı iki 
bölümde toplanmaktadır. Birinci bölümü çalış
ma ile ilgilidir, Cumartesi ve Pasar günleri ha
riç her gün Saat 10,00 - 13,00 ve 15,30 - 20,00 
arasında çalışma düzenlenmektedir. Bu hususu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenleı*... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Saym Ege, çok özür dilerim, 
oylama sırasında ama isterseniz,.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu
radaki konuşmaları hep duyuyorsunuz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Peki, sizi de duyayım, buyurun 
Sayın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh
terem Başkan, teşekkür ederim. 

Çok muhterem arkadaşlarım, Divanın veya 
iyi diniiyemedim Danışma Kurulu Kararını el
bette tasvibedeceğiz. Çünkü, Meclisten intikal 
edecek olan birçok kanun teklif ve tasarıları 
vardır. Gündemde mavcat olanlar vardır, Bun
ların bir an önce k?.sıunîalabilmesi için elbette 
mesai saatlerimizi artıracağız. 

Ancak, muhterem arkadaşlarım, bir noktayı 
bu kürsüde karşılıklı olarak defalarca ifade et
mişizdir. Eski arkadaşlarımız iyi hatırlarlar. 
Bu karşılıklı ifade ettiğimiz husus devam mev
zuudur. Bu mevzuu karşılıklı konuşuruz, aynı 
arkadaşlar bir birimizi dinleriz ve muayyen ar
kadaşlar bu yükü burada taşımakla âdeta ken
dimizi mükellef addederiz. Bir kısım arkadaşla
rımız da nerededir, nerelerdedir onlardan ha
berimiz olmaz. 

Şimdi, bir defa devamın temini için de
falarca gereken ricalarda, gereken tekliflerde 

f bulunduk ve hiçbir netice alınamadığını tessüf-
j le görmekteyiz. Bu, bir. 
| İkinci olarak, muhterem arkadaşlarım, şu 

noktayı arz etmek istiyorum: 
Yine bu yükü çekecek olan arkadaşlar mu

ayyen arkadaşlardır. Bu arkadaşlar, bu teklif
leri, tasarıları kanunlaştırıncaya kadar burada 
toplantılara devanı edeceklerdir. Temennim 
şudur : İstirham ediyorum, karşılıklı bir centil
menlik anlaşması içine girelim. Bu meseleler 
üzerinde kısa konuşmak, daha tesirli konuşmak 
imkânları varken uzun uzun konuşarak saman
ları, saatleri burada heba etmemek yolunu ara
yalım. Belki de arkadaşlarımızın uzun görüşme
leri içerisinde faydalı olan taraflar oluyor ama 
zaman uzuyor ve neticeye girmemiz güçleşiyor. 
O ballımdan konuşmalar icabederse tahdidedi-
lebilir ama bu yola gitmedsn kendi aramızda 
bir anlaşma içinde olalım. Konuşmalarda 3 sa
at içinde konuşulacak husus pekâlâ 1 saat için
de konuşulabilir, bir saat içinde konuşulacak 
hususlar 15 - 20 dakika içine sığabilir. Konuş
malara bu halde devam edelim. Bu temennim
dir. 

Üçüncü olarak da şu noktayı ifade etmek 
isterim: 

Muhterem arkadaşlar, zaten çok dar zaman 
içerisinde çok kesif bir çalışma takibetmek mec
buriyetindeyiz. Çok istirham ediyorum, şu gün
dem dışı konuşmalara artık nihayet verelim. 
Gelecek devrede arkadaşlarımız gerektiği şekil
de düşüncelerini ifade edecek şekilde konuş
sunlar ama şu 10 - 15 gün içindeki çalışmaları
mızda gündem dışı konuşmalara artık müsaade 
edilmemesi için Başkanlığın dikkatini çekerim 
ve bu hususta, karşılıklı anlayış içerisinde de
vam edersek, hem konuşmalar takibediiir, din
lenir. Hem de fazla senatör salonda bulunabilir 
ve neticeye daha çabuk gidebiliriz. Bu hususta 
karşılıklı bir anlaşma içerisinde olmanın gerek
tiği kanısındayım. Alman kararı müspet karşı
lıyorum. Fikirlerimi ifade etmek için huzuru
nuza çıktım, teşekkür ederim, efendim. 

BAŞKAN — Çalışma gün ve saatleriyle il-
j gili Danışma Kurulu Kararı okunmuş bulun

maktadır. Sayın Ege istifadeli temennilerde bu
lundular. Kararı oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Danışma Kurulunun 2 numaradaki temenni 
I hususu, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
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tatile gitmeden önce mutlaka Başkan seçiminin 
Anayasa gereği olarak yerine getirilmesi ye bu
nun için gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Bilgile
rinize arz eder ve gayretlerinizin gösterilmesi 
temennisinde bulunurum. 

d. — Yâln davet üzerine Japonya yi ziyaret 
edecek heyete gruplarınca seci!niş hıdannn üye
lere dair Baş];aıdd: teıi-rreti 

BAŞKAN — Şimdi bir banka Başkanlık tez
keresi vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Vâki davet dolayısiyle Japonya'yı ziyaret 

edecek Parlâmento Heyetimize dâhil aşağıda 
isimleri yazılı sayın üyeler gruplarınca seçilmiş 
bulunmaktadırlar. 

Bilgilerinize arz olunur, 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Asil üyeler : 
Ömer Ucuzal (A. P. Eskişehir Senatörü) 
Ali Altuntaş (A. P. Tokat Senatörü) 
Sadık Artukmae (C. H. P. Yozgat Senatörü) 
Sedat Çumrah (G. P. Konya Senatörü) 

Yedek üyeler : 
Bekir Sıtkı Baykal (A. P. Ordu Senatörü) 
Şevket Koksal (C. H, P. Ordu Senatörü) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

d. — Biya.net 'İs1 eri Bas1:an Y<ırd\mcau Ya
sar Tunayür'iln faudaeiU ri de i'yiii Araştırma 
Komisyonu süı-csiiiin id yan \ızatdmos\na dair 
Komisyon- Betş!:an!tği ic.ıl:crcsi 

BAŞKAN — Komisyon balkanlarının rıthil 
talebiyle ilgili iki önerge vardır, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Diyanet İsleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tu-

nagür hakkında yapılmakta olan araştırma ko
nusu ikmal olunmak üzeredir. Eaporurı hazır
lanması ve noksan olan bir kısım evrakın ge
tirtilmesi için komisyonun çalışma süresinin 
9 . 7 . 1970 tarihinden itibaren 15 gün daha 
uzatılması hususunda karar alınmasını saygıla
rımla arz ederim, 

Araştırma Komisyonu Bagkanı 
Gaziantep 

İbrahim Tevfik Kutlar j 
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MEHMET HAZER (Kars) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, önerge üzerinde 
söz istiyorsunuz, buyurun. Araştırma süresinin 
uzatılmasının leh ve aleyhinde sayın üyeler söz 
alabilirler. Buyurun efendim 

MEHMET HAZEE (Kars) — Değerli arka
daşlarım; aylardan beri Türk kamu oyunu meş
gul eden ve türlü yorumlara vesile olan bir ko
nunun Sayın Araştırma Komisyonu üyelerince 
bu kadar uzatılması hakikaten hazin ve elem 
vericidir. Çünkü, bu konu matbuatımızda türlü 
yönleriyle, köylerimizde, kasabalarınızda türlü 
şekilleriyle tetkik olunmakta, eleştirilmekte ve 
bunun bir karara bağlanması İsrarla beklen
mektedir. Böyle olduğu halele bu, zannediyo
rum ikinci uzatmadır. («4 ncü uzatma» sesi) 
Meseleyi kısa yönü ile, esas prensipleriyle bir 
karara bağlamak için kanaatimce bir hafta bile 
yeter. Çünkü, konu etrafiyle ve tafsilâtiyle bu
raya getirilmişti. Konuyu burada huzurunuzda 
arz eden arkadaşı ben yakinen dinlemişim/lir. 
Basında çıkan haberleri okumuşumdur. Bunları 
özetliyerek bir sonuca vardırmak suretiyle ar
kadaşlarımız hüküm verecektir, mahkeme değil 
bu arkadaşlar, bu şikâyetleri, bu iddiaları top-
lıyacak bir raporla Yüksek Heyetinize getire
cek bir heyettir. Böyle olduğu halete bu uzatma
larla 15 gün sonra da gelmiyecektir. 15 gün için
de gelse bile Meclisler tatile girecektir, hiçbir 
karar almmıyarak bu konu gelecek devreye 
intikal edecektir. O bakımdan uzatılacak bir 
mesele değildir. Her haliyle ve her yönü ile 
belli olmuş bir konudur. Bunu kısaltarak bir 
ecasa ve bir rapora bağlamak mümkündür. He
yetten, Yüksek Huzurunuzda, istirham ediyo
rum, bu uzatmadan vazgeçsinler. Bugün çalışa
rak şimdiye kadar yaptıkları çalışmaların sonu
cunu toparlasınlar ve bizi de bir daha bu me
sele ile meşgul etmesinler. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Kut

lar, buyurun. 
AEAŞTIEMA KOMİSYONU BAŞKANI İB

RAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — 
Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlar; Araştırma 
Komisyonunuz işi uzatma taraftarı değildir. 
öyle zanediyorum k i şimdiye kadar kurulmuş 
olan araştırma komisyonlarının hiçbirisinde bu 
kadar evrak tetkik edilmemiş ve hiçbirisi de bu 
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kadar devamlı olarak çalışmamıştır. Yalnız her 
oturumda kıymetli üyelerimiz yeni yeni bâzı 
vesikalar getirmekte, bâzı konuların incelenme
sini istemektedirler. Haddizatında konuların 
müzakeresi bitmiştir, müsveddesi hazırdır. Dün 
de arkadaşlarla okuduk. Benim için bir hafta 
bile kâfidir. Hattâ dün bitmişti. Arkadaşlarım, 
maddelerin üzerinde tekrar müzakere arzu 
ettiler. Yani diğer arkadaşların o arzusu üzeri
ne bir onbeş gün istedik. Fakat bir hafta dahi 
k-Vfkri,'. 'Elzlm, Bayın arkadaşımızın söylediği 
gibi, uzatmak fikrimi s yoktur. Polemikle de 
hiçbir suretle ilgimiz yoktur. Herkes, her mev
zuda her şeyi söyler. Demokratik memleketler
de yazılır da, söylenir de, Biz doğru bildiğimiz 
yolda gideriz, Biz hakikati araştırıyoruz, başka 
bir zeyle ilgimiz yoktur. Sözlerimi bitirir hepi
nizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — O halde Sayın Kutlar önergeyi 
9 . 7 . 1070 tarihinden itibaren 7 gün şeklinde 
taılıihle mi Genel Kurulun oyuna arz edeyim, 
yoksa 15 gün olarak mı? (C. H. P. ve A. P. sı
ralarından «15 gün, 15 gün» sesleri) 

Önergede 15 gündür. İfade edilen ise bir haf
tadır. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI İ. 
TSVFİK KUTLAR (Devamla) — Efendim, ko
misyon üyesi arkadaşlarımız da onbeş gün isti
yorlar. Esasen bu talep de komisyon üyesi ar
kadaşlarımdan gelmiştir. Ben şahsan müsved
deleri tamamen hazırlamış durumdayım ve ev
rakı müsbitesi de hazır ve ortadadır. Arkadaş
lar bu müsveddeler üzerinde tekrar tartışmak 
ve karara varmak için uzatılmasını arzu ettiler. 
Bütün arkadaşlarım da huzurdadırlar. Onların 
arzusu üzerine 15 gün temdit istedim. Mesele 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN1 — Sayın Komisyon Başkanı 
9 . 7 . 1970 tarihinden itibaren 15 gün süre ile 

3. — DEMEÇLER VE 

4. — Diyarbakır Üyesi Selâhaddin Cizrelioğ
lu nun: Adalet Partisinden, 13 No. iv, Meclis So-
rusînrtna Hazırlık Komisyonu üyeliğinden ve 
Cumhuriyet Senatosu Başkan adaylığından çe
kildiğine dair demeci 

BAŞKAN — Bu arada aday bulunan Sayın 
Cizrelioğlu, «Son günlerde gazetelerde çıkan ve 
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uzatılmayı teklif etmektedirler. Sayın Hazer 
aleyhte konuştular. Başkan gerekli izahatı ver
di. Önergeyi oylarınıza arz edeceğim, kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve Araş
tırma Komisyonunun görev süresi 15 gün uza
tılmış bulunmaktadır, 

i. — 30,5 milyon dolarlık Türk - Amcı-ikan 
Kredi Anlaşması konusundaki Araştırma Komis
yonu süresinin bir ay daha uzatılmasına dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Komisyon Başkanlığı tezkere
sini okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
30 500 000 Amerikan Dolarlık Türk - Ame

rikan Kredi Anlaşması konusunda araştırma 
yapmakta olan Komisyonumuzun görev süresi 
13 . 7 . 1970 tarihinde sona ermektedir, Ko
misyon raporunun tamamlanmasına imkân ver
mek için bu sürenin 13 . 7 . 1970 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere bir ay daha uzatıl
masının Genel Kurulun tasviplerine sunulması
nı saygılarımla arz ederim. 

Türk - Amerikan Kredi Anlaşması 
Araştırma Komisyonu Başkam 

Balıkesir 
Cemalettin İnkaya 

BAŞKAN — 13 . 7 . 1970 tarihinden itiba
ren geçerli olmak ü^ere bir ay müddetle Araş
tırma Komisyonunun görevinin uzatılması is
tenmektedir. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Anayasa gereğince Başkan se
çiminin iki, gerektiği takdirde daha fazla turu
nu yapacağız. Sayın Atasağun, Sayın Cizreli
oğlu, Sayın Ertuğ en çok oy alan adaylar ara
sındadırlar. 

SÖYLEVLER (Devamı) 

dolayısiyle Senato Başkanlığı adaylığı ile il
gili konu hakkında konuşmak üzere Başkanlık 
seçimine geçilmeden önce bana söz verilmesini 
saygılarımla rica ederim.» der ve söz isterler. 
Seçme ve seçilme hak ve hukuku ile ilgili bu
lunması sebebiyle Sayın Cizrelioğlu!na söz veri
yorum. Buyurun Sayın Cizrelioğlu. 

87 — 
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SELÂHATTİN CÎZRELÎOĞLU (Diyarba
kır) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
13 Numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonun
daki üyeliğim, Başkan adaylığım hususunda 
son günlerde gazetelerde çıkan ve Cumhuriyet 
Senatosu Başkan adaylığımla çok yakın ve cid
dî bir ilgisi bulunan mesele hakkmda Muhte
rem Umumi Heyetinize arzı malûmatta bulun
mak üzere söz alarak huzurunuza gelmiş bulun
maktayım. 

ö Temmuz 1970 Pazartesi günü Bulvar Pa
lasta oturmakta bulunduğum bir sırada ve saat 
19,30 civarında A. P. Genel Merkezinden gel
diklerini söyliyen iki kişinin getirdiği bir sarfı, 
zarf üzerine imza mukabili, açtığımda içinden 
şu yazının çıktığını gördüm. 

«A. P. Genel Merkezi - Ankara - 6 . 7 . 1 9 7 0 . 
Sayı : 227. 

Sayın Selâhattin Cizrelioğlu 
Diyarbakır Cumhuriyet Senatosu üyesi 
T. B. M. M. 
Müşterek Cîrup İdare Heyetinin 6 . 7 . 1970 

gmı ve 17G sayılı kararında; 
1. Parti tarafından aday gösterilmediğiniz 

hakle muhalefetle işbirliği j^aparak Genel Baş
kan hakkındaki Tahkikat Komisyonuna seçildi
ğiniz; 

2. Komisyona da, yine muhalefet komisyon 
azaları ile işbirliği yaptığınız ve son temditten 
sonra da Komisyon Başkanlığı mevzuunda mu
halefet adayına rey verdiğiniz belirtilmek sure
tiyle partiden daimi ihracınız istemini havi yası 
ve karar sureti müşterek haysiyet divanımıza 
intikal etmiş bulunmaktadır. Bu yasının tara
fınıza tebliği tarihinden itibaren bir hafta içe
risinde müdafaanızı müşterek haysiyet divanı 
başkanlığına vermenizi rica ederim, 

Saygılarımla, 
Müşterek Divan Başkanı 

Mustafa Kaptan 

Bozuk bir Türkçe ile yazılmış imlâ yanl ı 
ları ve eisintileri muhtevi,. 6,7.1970 tarih ve 227 
sayılı bu yazı tetkik edildiğinde görüleceği üze
re, bu kadar gayriciddî hafif ve basit sebepler 
taşıyan bir yazıyı hukuk, tüzük b ilmiyen, hattâ 
hiç okula gitmemiş en basit mantık sahibi bir kim
se dahi yazmaz. Yazıda birinci sebep olarak Baş
bakan hakkındaki Tahkikat Komisyonuna nar-

ti tarafından gösterilmediğim halde üye seçilmiş 
olmam gösterilmektedir. Evvelâ, Komisyon, Tah
kikat Komisyonu değil, Soruşturma Hazırlık 
Komisyonudur. Bu komisyona seçim, T.B.M.M. 
Birleşik Toplantısı G-enel Kurulunda 18 Mart 
1970 tarihlide yapılmıştır. Yazının tarihi ise 6 
Temmuz 1970 dir ki, aradan üç buçuk aydan 
fasla bir zaman geçmiştir. Her halde yazıyı yaz
dıranlar ve yazanlar seçim durumunu yeni fark 
etmiş olacaklar. Partinin gösterdiği adaylara ge
lince, T.B.M.M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünde 
bu hususa mütedair madde mevcuttur. Halbuki, 
partili olarak gösterilmiş arkadaşlar parti grup
larının umumi heyetleri tarafından seçilmiş 
adaylar değillerdir. Kaldı ki, beni seçen merci, 
T.B.M.M. Birleşik Toplantısı muhterem Genel 
Kuruludur, Bunun yolları ve prosedürü ayrıdır. 

Yazıda ikinci sebeholarak, Komisyon sûresi
nin uzatılmasından sonra, Komisyon Başkanlığı 
mevzuunda muhlefet adayına rey vermiş oldu
ğum iddiası ileri sürülmektedir ki, hepinizin bil
diği gibi, Komisyon Başkanlığına ben ve Sayın 
Çerezci olmak üzere iki aday vardır. Yazı demek 
istiyor ki, niçin Sayın Çerezci'ye değil de ken
dine oy vermiş bulunuyorsun. Harika bir man
tık, şayanı takdir ve tebrik bir düşünce tarzı. 
îşte, A.P. yöneticilerinin en komik bir tiyatro 
aktörünün en güldürücü esprisinden de komik 
felsefesi. Bu ki sebebin birlikte taşıdığı müşte
rek bir sebep de muhlefetle işbirliği yapmış ol-
nı?k iddiası, NATO, Avrupa Konseyi, Parlâmen
tolar Birliği gibi yerlere seçilmek, bâzı kanunları 
çıkarmak. Anayasa tadiline girişmek hususla
rında muhalefetle değil işbirliği yapmak, sayın 
muhalefet üyelerine türlü rica ve istirhamlarda 
bulunmak suretiyle, neticeler teminine çalışan, 
içlerinde A,P. yönetielerrnin de bulunduğu, bir
çok A.P. lilerin şimdiye kadar bu sebepten do
layı A.P. den noktan ihracedilmiş olmaları lâzını-
gelmes mi idi? 

1966 dan bari, bütün gayret ve çalışmaları 
A.?. Genel Başkanını ve A.P. iktidarını 20 nci 
Asır demokraisi, hukuk devleti anlayışı ve 1361 
Ânaysa3i ruh ve espirisine tamamen uygun ola
rak icrayı Hükümet etmeye ve iktidar olmaya 
sevk etmek maksadına matuf Cizrelioğlu'nu, A.P. 
Genel. Başkanı ve bir kısım A,P. yöneticilerinin 
A.?, den ihraç için fırsat kolladıkları, imkân ve 
sebep aradıkları bilinmiyen bir şey değildi. Hu-



C. Senatosu B : 89 

kukî, aklî ve mantıkî hiçbir sebep bulamam anın j 
acz ve şaşkışnhğı ile, sanki sebep ele geçmiş gi
bi, komisyonlardaki siyasi parti gruplarının 
kuvvet oranı meselesine sarılıp harekete geçmiş j 
olunmanın neticesi olarak ortaya böyle acayip, 
garip ve gayriciddî bir ihraca sevk formülü çı
karılmıştır. 

Birçok meselelerde olduğu gibi bu meselede 
de aklıselim, mantık ve basiretten uzak kalmak
ta ısrar ve inadeden, A.P. Genel Başkanı ve grup 
yöneticilerini, ortada sebep olmasa dahi, bu va
ziyeti sebep ittihaz eylemek suretiyle Cizerioğ-
lu'nun Komisyon Başkan adaylığından, Komis
yon üyeliğinden, aynı zamanda Cumhuriyet Se
natosu Başkan adaylığından uzaklaştırmak, da
ğınık ve serapa his dolu düşünce ve hareketine 
sarılmış görmek hiç, şüphesiz ki, samimî A.P. İl
leri üzmüş olmalıdır. Bu ihraç teşebbüsünü so
nuna kadar takiple en sonunda da mahkeme ka
rarı ile iptal yoluna gitmek elbette ki mümkün
dür. Ancak, hakkımda ihraç teşebbüsünde bulu- j 
nan bir partide kalmak benim mizacıma uygun 
bir husus değildir. Kaldı ki, Müşterek Haysiyet i 
Divanının muhtemelen aldığı veya alacağı di
rektiflerle vicdanı arasında bir bocalma ve sı
kıntıya düşmesini aynı zamanda A.P. Genel Baş
kanına da beni A. P. den ihraç ettirmiş olma 
zevk ve şerefini bahşetmek istemediğimden A.P. ! 
den istifa ediyorum ve bu istifamı muhterem hu- ! 
zurunuzda ilân edyorum. (Alkışlar) j 

T.B.M.M. ne niyabeten çalışmak üzere seçil
miş bulunan 13 Numaralı Meclis •Soruşturma j 
Hazırlık Komisyonunun, seçildiği tarihten itiba
ren faaliyetlerinin ilk 30 gününün bitmesi se
bebiyle, bitiş tarihi olan 17.4.1970 tarihine ka
dar, hakkında türlü söylentiler çıkarılmış, yo
rumlar yapılmıştır. Fakat bu Soruşturma ve Ha
zırlık Komsyonu, muhterem üyeler zahmet bu
yurup da tetkik ederlerse, 17.4,1970 tarihli ka
rarı ile Türk Milleti huzurunda vicdani hareke
tinin ve tarafsızlığının tesclini yapmış bulun
maktadır. 15 günlük müddet zarfında hislere ka
pılmak suretiyle, lehte ve aleyhte olsun, bir ra
por getirmek mümkün iken, niyabet eylemekte 
bulunduğu T.B.M.M. nin mânevi ağırlığının id
rak ve şuuru içinde, kendine has vekâr ve cid
diyetle çalışan Komisyon 17.4.1970 tarihli ka
rarı ile söylenen bütün söylentileri, aleyhine ya
pılan bütün yorumları, hiçe çıkarmış bulunmak- j 
tadır. I 
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Fakat, bir kimse «suçluyum, suçlu kalmak 
istiyorum, itham ve şaibelerden kurtulmak iste
miyorum» der gibi, bu yolda anlaşılmaz bir inad 
ve ısrar gösterirse, bütün söz ve hareketlerini 
bu istikamette teksif ederse, bu kimseyi elbette 
ki hiç kimse kurtaramaz. Hattâ bilhassa son 
günlerde milletin huzuru için kendini sıkarak 
iktidardan daha çok iktidar ağzı ile konuşan 
Sayın İnönü bile kurtarjamaz. Akla ve hayale 
sığmaz bütün tezvirat ve dedikodulara rağmen 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık seçiminde bana 
rey veren, vermekte ısrar «den kıymetli ve muh
terem senatörlere bütün kalbimle teşekkürü 
zevkli bir vazife sayarak, kendilerine muhterem 
huzurunuzda teşekkür ederim. Oy vermiyen 
muhterem senatörlerin de hareket tarzlarını de-
mokratk anlayışın icabı olarak, hürmetle karşı
ladığımı işaretle Cumhuriyet Senatosunun Baş
kan adayı diğer 2 sayın üyesine muvaffkiyetler 
temenni eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Bu konuşması ile Sayın Cizreli-
oğlıı adaylıktan çekildiğini de ifade etmişler
dir. Fakat, şüphesz ki, Genel Kurul oy verip, 
vermemekte serbesttir. 

Bayın Kayalar buyunuzur, niçin? 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Riyaset Di
vanından şikâyetim var. Evvelâ, Başkan ola
rak tutumunuz hakkında konuşmak istiyorum. 
İkinci olarak da, Genel Başkanımıza ve yenetic-
lerirnize sat aşılmıştır. 

BAŞKAN — Şimdi ikisi de İçtüzüğün ayrı 2 
maddesidir. İçtüzüğün 58 nci maddesi gereğin
ce, usul hakkında, Başkanın İçtüzüğe aykırı ha
reketi hakkında söz istiyebilirsiniz ve bu SGMÜ 
vereceğim. 

İkincisi de, mensubolduğunuz grup a ve Baş
kana yapılan konuşma sırasında geçtiğini iddia 
ettiğiniz bâzı sözlerden dolayı söz istiyorsunuz. 
İkisini ayrı ayrı mı istiyorsunuz? Bir arada mı 
istiyorsunuz? 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Bir arada 
istiyorum, 

BAŞKAN — Sayın Kayalar'a, Başkanlığı 
idare eden benini tutumumun İçtüzüğe aykırı
lığı hakkında ve Sayın Cizrelioğlu'nun konuş
masında mensuboldıığu siyasi teşekkülün Genel 
Başkanına karşı sartf etmiş olduğu sözlerden do-
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layı, Sayın Cizrelioğlıı'nun ifade ettiği hudut
ların şümulü içinde kalmak üzere, bu kayıt ve 
şartlar içerisinde, söz veriyorum, Sayın Kayalar, 
buyurunuz. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, 1961 yılından be
ri Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 
bulunan nâçiz bir arkadaşınızım. O günden bu 
yana Parlâmento çalışmalarını takübeden çok 
değerli paaiâmanter arkadaşlarım bilirler İd, 
tesbit etmiş bulunmaktadırlar ki, partiler için
de disiplin kurullarına sevk edilmiş bulunan 
veya her hangi bir şekilde rencide edildiğini 
iddia eden eşhas için hiçbir zaman, henüz daha 
mesele disiplin kurulunda tetkik edilmekte iken, 
parlâmento kürsülerinden savunmalar yapılma
mıştır. 

Binaenaleyh, çok sevdiğim Sayın Başkanım
dan şikâyetim budur, Keşke kendisinin de ikaz 
ettiği gibi, 2 nci bir ikaz ile, hatibin kendisinin 
adaylığı lmkkında konuşmasını temine hiç ol
mazsa sarfı gayret etmiş bulunsaydı. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ Sayın hatip 
mesoleyi Disiplin Kurulu Başkanının yazmış ol
duğu bir yazı üzerine Yüksek Heyetinize yanlış 
olarak vaz'etmiş bulunmaktadırlar. Ben, Yük
sek Huzurunuzda Anayasanın bir hükmüne ta
mamen riayetkar ve bunu şümullü biır şekilde 
•anlıyan bir arkadasınız olarak, disiplin kurul
larına dahi intikal etmiş olan bir mes'ele hak
kında Yüksek Huzurunuzu işgalden, bir Ana
yasa, bir disiplin anlayışı içinde, sarfınazar ede
ceğim. Ancak, henüz disiplin kurulu karara var
madan, disiplin kuruluna sevk gerekçeleri efkârı 
umumiyaye, infracedilmediği için, açıklanmak 
durumunda bulummyan bir karardan dolayı di
siplin kurulana sevk zaruretinde yıllardan beri 
devam eden hâdiseleri bir araya getirip, disip
lin kuruluna sevk zaruretinde bulunan yöneti
cileri açıkça itham etmenin, bugüne kadar o 
parti içinde bulunmakla bağdaşamıyacağı kana
atini de sise arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu meseleyi Yüksek 
Huzurunuzda münakaşa etmekten, demin arz 
ettiğim esbabı mucibe ile sarfınazar etmekteyim. 
Bir arkadaşımız disiplin kurulunda savunması
nı yapmadan, bugün sanki bir merciymiş gibi, 
buradan istifasını ilân ettiler. 

Evvelâ, Sayın Genel Başkanımız, sayın yö
neticilerimizin hepsi hakkındaki ithamlarını ken
disine aynen burada iade etmek isterim. Yalnız 
bu vesile ile ve kısaca şunu beyan etmeliyim ki, 
kendisinin bugünkü tutumu ve durumu dahi 
Adalet Partililerin 'bugüne kadar ne kadar bir 
müsamaha içinde bulunduklarını, ne kad?a* ta-
hammüllü olduklarını, ancak tahammül hudut
ları aşıldığı takdirde bir disiplin takibatına git
tiklerini de pek güzel tesbit etmiş bulunmakta-
dıaiar. Eski iarkadaşımızın, bu fırsatı bize verdi
ğinden dolayı, kendisinin iç bünyesinin daha 
iyi anlaşılması imkânını yine kendisi verdiğin
den dolayı 'huzurunuzda teşekkür etmeyi borç 
biliûiim. (A.P. sıralarından «bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, arz ediyorum. Bu
güne kadar tutumunu takdir ettiğim Sayın Baş
kanımdan istirham ediyorum, bir daha Parlâ
mento kürsülerine parti meselelerini getirmek
ten içtinabetsinier. Ve bir daha Yüksek Huzu

runuzu bu gibi meselelerle işgal etmekten sureti 
katiyede içtinabetsinier. 

Hepinize saygılarımı arz ederim efendim. 
(A.P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Cizrelioğlu, 18.6.1970 ta
rihinden itibaren Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı için 2 nci derecede oy toplıyan bir adaydır. 
Aday olarak bir veya iki oy alan Sayın Tekin 
Arı/burun nasıl kürsüye gelmiş, adaylığı konu
sunda söz söyleme hakkını kendisinde görnırş 
ve kısa bir konuşma yapmış ise, uzun günlerden 
beri devam öden oylamalarda ikinci derecede ey 
alan bir kıymetli arkadaşımızın aday olarak 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık adaylığından çe
kilmesini gerektiren sebepleri huzurunuzda açık
lamasına fırsat ve imkân vermeyi Başkanlığın 
bir görevi saymakta ve hukuk anlayışı içeri ahi de 
itibarlı bir durum olarak görmekteyim. 

5. — SEÇİMLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimi. , heyeti: Sayın Enver Işıklar?.. Burada. Sayın 
BAŞKAN — 19 ncu tur seçimlerine geçiyo- Sezai O'Kan?.. Yok. Sayın Lûtfi Tokoğlu?.. Yok. 

rua. Kâğıt ve zarflar dağıtılsın efendim, TasnM Sayın Celâl Ertuğ?.. Adaydır. Sayın Kâmil Ka-
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ravelioğlu?.. Burada. Sayın Macit Zeren?.. Yok. 
Sayın Cemal Tarlan?., burada. 

Saym Tarlan, Saym Karavelioğlu, Sayın Işık
lar tasnif heyetine seçilmişlerdir. 

Saym Üyeler 92 iştirak çıkmadığı takdirde 
ekseriyetle ilgili bir konu meydana çıkar. Bu 
sebeple görüşmelere imkân kalmaz. Bu söbeple 
Saym üyelerin oylamaya katılmaları hususun
daki gayretlerini rica edeceğim. 

Oylamaya başlıyoruz. 
(Ad okunmak sureti :i!e oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oy kullanmıyan saym üye var 

rm .. Oylama işlemi bitmiştir. 
19 ncu tur olarak başkanlık seçiminde alı

nan sonucu açıklıyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet 'Senatosu Başkan secini için ya

pılan oylamaya 114 üye katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında gösteri
len oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye üye 

H. Enver Işıklar K. Karavelioğlu 
Üye 

C. Tarlan 
1. İbrahim Şevki Atasagun 53 
2. Celâl Ertuğ 26 
3. Macit Zeren 1 
4. iptal 1 
5. Boş 33 

BAŞKAN — Bu hale göre adaylardan hiç-
b i i gerekli çoğunluğu temrin edememiştir. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. -~- 271 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir fıkra ile 
bu kanuna 2 geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
rt Adalet, Sosyal İsler ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarından i er üye alınmak suretiyle ku
ndan ('içici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/191: Cumhuriyet Senatosu 1/1:123) (S. Sayısı: 
1153) (D 

BAŞKAN — Bir sayın üye seçimlerin turları 
ile ilgili olarak önerge vermiştir, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi :<mı ya

pılan biviıci turdan sonra 274 sayılı Kanunun 
müzakeresine geçilmesini saygılarımla arz ede
rim. 

Samsun 
Enver Işıklar 

BAŞKAN — Saym Işıklar ikinci bir tura 
g^meye lüzum ve ihtiyacolmadığmı, görüşül
mekte olan 274 sayılı yasanın görüşülmesine ge
çilmesin istemektedir. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

fi) 1153 S. Sayılı basmayazı 2 . 7 . 
tarihli 8?> nc> Birleşim tutanağına bağlıdır. 

1970 

274 sayılı yasanın değiştirilmesi :ile ilgili 
olarak tümü üzerindeki görüşmelere devam edi
yoruz. 

Saym Bakan, Komisyon lütfen yerlerini al
sınlar. 

Buyurun Sayın Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Konuşma 

sıralarının bir daha tekrarı mümkün mü acaba? 
BAŞKAN — Hayhay, okuyayım. Şimdiye 

kadar grupları adına, Sayın Vehbi Ersü Millî 
Birlik Grupu adına, Saym Çumralı Güven Par
tisi Grupu adma, konuşmuşlardır. C. H. P. Gru
pu adına Saym Gündoğan'm konuşması devam 
etmektedir. Ondan sonra A, P. Grupu adma Sa
ym Ucuzal söz almışlardır. 

Şahısları adma söz alanların sırasını okuyo
rum : 

Saym Hazer, Saym ismen, Saym Küçük, 
Saym Madanoğlu, Saym Koksal, Sayın Güvenç, 
Sayın Sökmen, Saym özden, Saym Altan, Sa
yın öztürk, Sayın Gürsoytrak, Sayın Betil, Sa
yın Yıldız, Saym Gümüşoğlu, Sayın Tuna, Sa
yın Rendeci. 

Söz sırası C. H. P. Grupu adma Sayın Gün-
doğan'm, Buyurun Saym Gündoğan. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (istanbul) — Saym Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım, 274 sayılı Sendikalar Kanununu 
tadil eden kanun tasarısı üzerinde bundan ev
velki oturumda arz ettiğim görüşlerime ilâve 

— 91 — 



G. Senatosu B : 89 

olarak söyliyeceklerimi arz etmek üzere huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. 

Her halde tabiî karşılarsınız, bundan evvel
ki celsede arz ettiğim hususların çok kısa bir 
hülâsasiyle sözlerime başlamamda bir mahzur 
yoktur. Ancak, o takdirdedir ki, daha kolay 
anlaşılmamız mümkün olacaktır, düşüncesinde
yim. 

Değerli arkadaşlarım, geçen konuşmamda 
bu kanun tasarısının Türk toplum hayatını çok 
yakından ilgilendirdiğini, özellikle işçi sınıfı
nın haklarını ve bu hakları istihsal için kullan
dıkları en mühim araç olan sendikalaşma hare
ketinin bu kanunla belli yönlere sevk etmek is
tendiğini; bunun ise Türk işçilerinin hak alma 
araçlarını demokratik esaslara ve Anayasa ilke
lerine uygun olarak kullanma olanağından mah
rum edilme anlamına geleceğini ve sendika kur
ma için belli sayıda kişilerin mutlaka bir araya 
gelmesini öngören bu kanunun giderek sendika 
kurma hürriyetini kısıtladığını ve o anlamda 
Anayasa ile çelişki halinde bulunduğunu ifa
de etmiş idim. 

Çok önemli iki hakkı, sendika kurma hakkı
nı ve onunla ilişkin olan toplu sözleşme ve grev 
hakkını böyle darlaştıran kanunlar karşısında 
olmamızın tarihî nedenlerini de ifade etmiş idim. 

Yine bu kürsüde Cumhuriyet Senatosunun 
kendi tetkikine arz edilen kanun tasarılarını ve
ya tekliflerini Millet Meclisinden geldiği gibi 
kabul etme usulüne uzun zamandan beri yatkın 
bir davranış içinde bulunduğunu ifade etmiş ve 
her kanun tasarısının veya teklifinin yazılı bu
lunduğu kâğıtların sol tarafında Millet Meclisi 
metninin, sağ tarafında, Senatoya ayrılan kıs- j 
mmda ise hiçbir kelimenin bulunmayışını kına
mıştım. Ve «bir Senato beyazı icadettik» diye « 
de bir espiriye kadar gitmiş idim. . 

Bugün sözlerime ilâve olarak Senatomuzun 
bu hareketinin daha da az affedilir mahiyette j 
olduğunu ifade için yeni bir argümanı ileri sü- j 
receğim. 

Bu tasarının, bildiğiniz gibi Hükümet tara
fından verilen sekli, Abdullah Bastürk ve 4 ar-
kadaşı tarafından verilen şekli ve Millet Mecli
si G-eçici Komisyonu tarafından bugünkü hale 
getirilen şekli birbirleriyle kıyaslandığı takdir
de Millet Meclisinde kurulan Geçici Komisyo
nun tasarının bugünkü hale gelmesinde başlıca 
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âmil olduğu görülecek, özellikle Hükümet tasa
rısının bugünkü metinle uzaktan, yakından alâ
kalı bulunmadığı ortaya çıkacak ve Hüküme
tin arzu etmediği bir kanun tasarısının geçmek
te bulunduğu simdi vereceğim örneklerle anla
şılacak. 

O takdirde, meselâ, Senato Genel Kurulumu
zun bir Hükümet tasarısı müzakere edildiği za-
man, daha komisyondan itibaren iktidar parti
si tarafından getirilmiş bir tasarı olması hase
biyle ve Senatoda da en büyük grupun iktidar 
particine bağlı l-ic g'rnp buhiama^ı c!'.oIayı.:-iyîe, 
Killbinıet tasarısını benimsemesi ve Meclisten 
gelen metni Hükümet tasarısı mahiyetinde oldu
ğu için olduğu gibi kabul etmesi bir dereceye ka
dar mâruz görülebilir. Ama Hükümet tasarısının 
tamamen dışında. Hükümet tasarısına taban taba
na zıt, Hükümet tasarısını hiçe sayan, Hükü
met tasarısında öngörülmiyen ve sendika hak
kını kısıtla-mıyaıı hükümleri Geçici Komisyon 
bugün bizim, şikâyet ettiğimiz metin haline 
getirmiştir, iste, şimdi Senato Komisyonumuz, 
Geçici Komis3'onun kabul ettiği metni, hiç tet
kik etmeden demek hakkını bana veriyor, oldu
ğu gibi kabul etmiş ve huzurunuza getirmiştir. 

Bunu tekrar belirtmek istiyorum, bir gru
pun kendi Hükümetinin getirdiği tasarıyı oldu
ğu gibi kabul etmesini bir dereceye kadar man
tık kabul edebilir, Ama, Geçici Komisyon tara
fından vücuda getirilen bir tasarıyı Hükümet 
tasarısı dışında da, hattâ aleyhinde bulunan bir 
tasarıyı Senato Genel Kurulumuzun ve Komis
yonumuzun kabul etmeye yanaşmasını izah et
mek mümkün değildir. 

O zaman, ben çok haklı olarak, bu kanun 
tasarısında Hükümetin de dışında, partilerin 
de dışında bambaşka kuvvetlerin bu tasarıyı bu 
hale getirdiğini iddia etme hakkını elde etmiş 
bulunuyorum. 

Şimdi, eğer müsaade buyurursanız ve sıkıl-
mazsanız, ki, göreviniz bu olduğu için ummuyo
rum sıkılacağınızı, Hükümet tasarısında; mese
lâ bir madde ne halde düzenlenmiş, Abdullah 
Baştürk ve 4 arkadaşı teklifinde ne halde dü
zenlenmiş ama Millet Meclisi Geçici Komisyo
nunda ne halde düzenlenmiş, onu size elimden 
geldiği kadar, görebildiğim kadariyle ifade et
meye çalışacağım. Bu malûmat teknik olacak, 
didaktik olacak. Elbette biraz vakit alacak, can 
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da sıkacak ama kanun yapmakla görevli oldu
ğumuzu unutmazsak hiçbir zaman bundan yük-
sünmeyiz. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Tabiî Hükümet iştirak 
etti bu sözünüze. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — O za
man Sayın Bakanım, ben Hükümetin bu tasarı
da masumiyetini kuvvetle müdafaa etme kara-
rındaydım, şimdi müdahalenizle Hükümetin iş
tirakinin mevcudolduğunu ifade etmiş olmanız
la sözlerimin bir yerinde dediğim gibi bu tasa
rıyı Hükümet tasarısı dışına çıkarmaya çalı
şanlarla beraber olmuşsunuz demektir. O za
man benim sizden soracaklarım vardır ve Hükü
met olarak çok önemsediğiniz ve bütün memle
ketin önemsemeye mecbur olduğu bu tasarıyı 
neden acaba sizin getirdiğiniz şekilde değil de 
Geçici Komisyonun tanzim ettiği şekilde çıkar
mayı öngördünüz? Bu sualin cevabını vermeye 
kaadir olabilirsiniz ama acaba bizi tatmin ede
bilir misiniz? O, ayrı bir bahistir. Tabiî cevap 
verilebilir, mümkündür. 

Bu kanun müzakere edilirken partilerin da
ha tarafsız hareket etmeleri dileğinde bulunu
şumu şimdi daha iyi bir davranış olarak niteli
yorum. öyle anlaşılıyor ki, iyi niyetimize rağ
men ne Hükümet, ne de onun bağlı bulunduğu 
parti böyle bir niyetin içinde değiller. Bu çok 
esefle karşılanacak bir durum. 

Şimdi bakınız bu kanunda değiştirilen mad
delerin bâzılarında Hükümet tasarısının duru
munu, Abdullah Baştürk ve arkadaşlarının ge
tirdikleri teklifin durumunu ve Millet Meclisi 
Geçici Komisyonunun tanzim ettiği metni tabiî 
bizim Senatomuzun olduğu gibi kabul ettiği be
yaz metni okuyacağım. 

Eski kanunda, yani değiştirilmek istenen 
274 sayılı Kanunda; meselâ 5 nci madde, bir 
sendikaya üye olmayı yalnız yazılı müracaate 
bağlamış bulunuyor idi.. 

Abdullah Baştürk ve arkadaşlarının tekli
finde 5 nci maddeden hiç bahis yok. Yani 5 nci 
maddenin tadili istenmemiş, eskiden olduğu 
gibi bırakılması arzu edilmiş. Bir işçi tarafından 
yapılan yazılı müracaatın bir sendikaya girmesi 
için kâfi irade beyanı sajalması öngörülmüş. 

Hükümet tasarısında 5 nci maddenin eski 
metnine yani yazılı müracaatten başka bir de 
şu ilâve edilmiş: «Ve üye kayıt defterinin im

zalanması» denmiş. Ve bir işçinin bir sendika
ya girmesi için yazılı müracaatını aynı zaman
da üye kayıt defterini imzalamasiyle bütünlen-
miş bir irade beyanı olarak kabul etmiş. 

Ama, Millet Meclisi Geçici Komisyonu 5 nci 
maddeyi «meslekî teşekkülün yetkili organının 
kabulü» şartına dahi bağlamış. Demek M, bir 
taraftan yazılı müracaat olacak, bir taraftan 
üye kayıt defteri imzalanacak, bu yetmiyecek 
işçinin üye olması için, meslekî teşekkülün yet
kili organının kabulü kararı ancak işçiyi o mes
lekî teşekküle üye yapacak. Yani işçinin, sen
dika kurma demesek bile, sendikaya üye olma 
hakkını böylece birtakım kısıcı şartlarla tahdi
de gitmiştir Komisyon. 

Bunun insan haklarını, Anayasal haklan, 
lernek kurma haklarını, derneğe girme hakkını, 
dernekten çıkma hakkını, sendika kurma ve 
özellikle sendikaya üye olma haklarını kısıcı 
mahiyette bir düzenleme olarak kabul etmez 
misiniz? Ve bunu Hükümet istememişken Geçi
ci Komisyon bunu neden dolayı buraya koymuş
tur diye sorsak katiyen hakiki niyet ifade edil-
miyecek, «m var bunda, elbette ki, herkesi 
sellemehüsellâm işçidir diye istediği sendikaya 
girmeyi serbest saymanın ne âlemi vardır?» di
ye cevaplar verilecek. BelM de «adamın ahlâ
ki durumu, itiyatları, ailevi durumu ve sair 
gibi sosyal durumları iyice incelensin üye ola
nın da işte böylesine bir süzgeçten geçmesi sağ
lansın için koyduk» denecek. Ama, sanmıyorum 
çünkü, bu madde tek başına kalmıyacak bütün 
kanunda yapılan değişiklikleri biraraya getir
diğiniz üst üste koyduğunuz zaman, sendika 
kurma veya sendikaya üye olma sendikal hare
ketten faydalanma haklarını teminat altına 
alan anayasal düzenin, bir anlamda, dışına çı
kılmış olduğu anlaşılacaktır. Şimdi soruyorum 
sayın komisyonumuza.. 

Hadi Hükümetin tasarısı olsa idi, mensubol-
duğunuz grupun Hükümeti idi, bir dereceye ka
dar sizi anlamak mümkün olurdu ama, geçici 
komisyonun yaptığı düzenleme Yüce Senatomu
zun Geçici Komisyonunu nasıl ve ne sebeple 
bağladı? Bu maddede bağladı, bundan sonraki 
bütün maddelerde bağladı. Çünkü, bütün mad
deler Geçici Komisyonun eseri. Hemen hemen 
hiçbir maddede Hükümetin tasarısının ne lâfzı 
ne de ruhu yok. 
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Yine, bakınız 6 ncı maddede de böyle bir 
durum var. EsM metinde yani değiştirilmeden 
önce - değiştirilmeye gidilen, daha doğrusu -
274 sayılı Kanunda, üyelikten çekilme yazı ile 
olurdan gayrı hiçbir kayda bağlı değildi. Hü
kümet tasarısında «çekilme noter vasıtasiyle 
bildirilir» diye bir kayıt konmuş. Abdullah 
Baştürk ve arkadaşlarının tasarısında «çeMlme, 
noterlik kanalı' ile yapılır» denmiş. Geçici Ko
misyon; çekilme, noter huzurunda münferiden 
kimliğin tesbiti ve istifa edecek kişinin imzası
nın tasdiki ile olur gibi, Hükümeti de aşarak, 
kimliğin tesbiti ve istifa edecek kişinin imzası
nın tasdiki gibi çekilme keyfiyetini birtakım 
formalitelere sıkısıkıya bağlamayı öngörmüş. 

Geçici Komisyonun 6 ncı maddeye getirdiği, 
kaydı, işçi teşekküllerinden biri de arzu etmiş, 
kendisinin hazırlattığı ve işçi milletvekillerine 
vererek daha önceleri teklif ettirdiği veya ettir
mek istediği metinlere aynen de koymuş. Böy
lesine bir durumu İM maddede gördük. 

Şimdi meselâ, en önemli olan bir madde 
9 ncu maddede daha sarih, daha beliğ, daha 
anlamlı bir şekilde, daha kasıtlı bir şekilde gö
rüyoruz. Eski metinde sendika kurmak ve bil
hassa Türkiye çapında faaliyette bulunan sen
dika kurmak veya sendika üstü kuruluşlar 
kurmak için, belli miktarda işçi adedi, o işte 
belli miktarda işçi adedini üye olarak bulun
durma zorunluğunu yüklemiyordu sendika ku
rucularına, ve sendikaların Türkiye çapında fa
aliyette bulunmalarını her hangi bir üye oranı 
kapsamı şartına bağlamıyordu. 

Görüyoruz ki, Hükümet teklifinde dahi şim
di Geçici Komisyonun huzurunuza getirdiği 
metinde olduğu gibi «bir sendikanın Türkiye 
çapında faaliyette bulunabilmesi için, kurulu 
bulunduğu işkolunda sigortalı işçilerin 1/3 ünü 
kapsaması şarttır» gibi bir kayıt yoktur. Hükü
met böyle bir oranı bir işkolunda çalışan işçi
lerin 1/3 nisbetinde bir topluluğu belli bir sen
dika faaliyeti için şart koşmamış, şart görme
miş ve tasarısına böyle bir kayıt koymamış. 
Ama, gerek Abdullah Baştürk ve arkadaşları 
teklifinde ve ondan sonra Geçici Komisyonun 
bugün düzenleyip huzurumuza getirdiği me
tinde bu 1/3 şartı çok sağlam bir surette öngö
rülmüş. Bunun, sendikal varlığın doğmasının 
en ön şartı, vazgeçilmez şartı olması istenmiş, 

I metin o hale geairilmiş. Ve 274 sayılı Kanunun 
işçi sınıfının sendikal faaliyetlerde bulunma 
hakkını büyük ölçüde nezeden kısıtlamayı Hü
kümet değil, Geçici Komisyon arzu etmiş. 

Demek ki, sözlerimizin başında da ifade et
tiğimiz gibi, sendikal hakların daha doğrusu 
hak alma aracı olan sendika kurma hakkının 
çok zorlaştınldığı inkâr kabul etmez olan bu 
tasarının sahibi Hükümet değildir. Millet Mec
lisinde kurulan Geçici Komisyondur. 

Yine bu 9 ncu maddede önemli bir değişik
lik sayılan ve eski metinde birbirleriyle ilgili 
işkollarında çalışanların dahi biraraya gelerek 
sendika kurma haklarının Hükümet tasarısın
da ellerinden alınmadığı ve fakat Geçici Ko
misyon tarafından düzenlenen bugünkü me
tinde birbirleriyle ilgili işkollarında çalışanla
rın biraraya gelerek sendika kurma imkânları
nın elinden alındığı gözüküyor. 

Yine sendikalar üstü kuruluşlarda Hükümet 
teklifinde 1/3 üyeyi ihtiva eden sendikaların 
belli işkollarında çalışan bu vasıflı sendikala
rın birleşerek federasyon kurmaları için belli 
miktarda işçi sayısının gerekli görülmediği 
madde haline getirilmiş. Ama, Geçici Komisyon 
1/3 şartını ve Türkiye çapında sendika olma 
şartını koymuş. Bu da Hükümet metninde ol-
mıyan bir şartın Geçici Komisyon tarafından 
konulduğunu göstermeye değer bir maddesi. 

Konfederasyon kurmak için ne Hükümet 
tasarısında, ne Abdullah Baştürk ve arkadaş
ları tasarısında bugün Komisyon tarafından 
tanzim edilen metinde istenilen kayıtlar yok. 
Sadece Abdullah Baştürk ve arkadaşlarının 
teklifinde beş federasyonun biraraya gelmesini 
veyahut o Türkiye çapında sendikanın bir ara
ya gelmesi istenmiş olduğu halde, Geçici Ko
misyon bu şartları kabul etmemiş, 9 ncu mad
denin 2 nci bendinin (A) ve (B) fıkralarında 
yazılı şartları haiz sendikaların veya federas
yonların biraraya gelmesiyle konfederasyon 
kurulmasını öngörmüş ve bu suretle konfede
rasyon kurmanın ancak bir işkolunda 1/3 nis
betinde işçiyi ihtiva eden bir federasyon veya 
Türkiye çapında faaliyette bulunması için aynı 
oranda işçiyi ihtiva etmesi gereken bir sendika 
ile diğer aynı vasıftaki sendikaların bir araya 

| gelmesi öngörülmüş ki, bugünkü şartlar altında 
j Türkiye'de böylesine bir konfederasyonun he-
I le yeniden kurulması imkânsız halde bulun-
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muştur. Bu, halen faaliyette bulunan bir kon
federasyon varlığını kanun ile teyidetmek, 
başka konfederasyonun kurulmasına müsaade 
etmemek anlamından öteye hiçbir mâna taşı
maz. 

Demek M, bugünkü Hükümet teklifinde 
böyle bir şart yok. Sayın Abdullah Baştürk ve 
arkadaşlarının teklifinde şart çok geniş, beş 
aded Türkiye çapında sendika şartı ve saire.. 
Ama, Geçici Komisyon metninde daha da ağır 
şartlar konarak başkaca bir konfederasyonun 
kurulması imkânsız hale getirilmiş bulunmak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarının 9 ncu 
maddesinin diğer bendlerinde de durum hemen, 
hemen aynı Hele 11 nci maddesinde Hüküme
tin tasarısında hiçbir kayıt yok iken, Geçici 
Komisyonda yeni bir düzenleme var. Ve yine 
bu 11 nci maddede ne Hükümet tasarısında, ne 
Abdullah Baştürk tasarısında, ne de başka bir 
tasanda olmıyan Geçici Komisyonda icadedilen 
ve ancak bugün bir tek konfederasyon ve o 
konfederasyona bağlı işçi teşekkülleri tarafın
dan istimal edilebilecek, onların dışında kalan 
hiçbir işçi teşekkülü federasyon veya konfede
rasyon tarafından kullanılması mümkün olmı
yan bir hak, bir rüçhaniyet, bir imtiyaz tanın
mış. Ve uluslararası meslekî teşekkül kurabil
mek için Türkiye'de en çok işçiyi temsil eden 
isçi konfederasyonu veya konfederasyona bağ
lı sendikalardan olmadığınız takdirde uluslar
arası. isçi teşekküllerine üye olmanıza, onlarla 
il^ki kurmanıJta, imkân tanımamış. Bu. venveni 
bir müessese, böylesine bir kısıtlama mı? Yahut 
denilse bu şartlan ihtiva eden bir konfederas
yona tamnmıs imtiyazlı bir hak getirme mi? 
Hn-no-i, anlama alırsanız alınız. Türkive sendika
cılık SlomiTirle ve havatmda kolay izah edilme
si. mülkün olmıvan bir davranıştır. Niçin Mil
leti prafası Oalısma Teşkilatının vavmlanan 
nmlıtelif bültenlerinde, broşürlerinde veya on-
lan temsil eden kimilerin beyanlannda uluslar
arası isçi teşekküllerinin entegrasyonu yolun
da sarf edilen gayretlere bu madde yolu ile 
set celnlmek istenir? Anlamak mümkün delil
dir. "NTerlon dolayı bu ulnslarası temas hakkı 
ya da birleşme ve anlaşma hakkı baskalannm 
elimden al-mır. Belli şartlan ihtiva, eden varsa 
bir teşekküle, yoksa o şarta geldikten sonra, o j 

teşekküle veya ona bağlı sendikalara tanınır? 
Bunu anlamak mümkün değildir. Ve şimdi Tür
kiye'de bunun anlamı şu olacaktır; en çok iş
çiyi temsil eden işçi konfederasyonu ve buna 
bağlı sendikalardan gayrı bütün işçi teşekkül
lerinin uluslararası ilişkileri hemen kesilecek
tir. Çünkü, onlann bu tasan kanunlaştığı tak
dirde uluslararası işçi teşekkülü kurmalanna 
mâni vardır. Bunu anlamak, anlatmak mümkün 
değildir. Bu nerede ise tabiî bir haktır ve in
sanlık hakkının bence kısıtlanması anlamına 
gelir, insanların birbirleri ile bütünleşmesi ka
dar arzu edilen hiçbir şey yoktur. Ama, bizim 
kanunumuz bunu önlemeye tevessül eder. Di
yelim ki, hiçbir konfederasyon bunun istediği 
şartı yerine getiremiyor, o takdirde bizim işçi 
teşekküllerimizle uluslararası işçi teşekkülleri 
arasmdaşi münasebetin bir keşmekeş içinde ka
lacağı aşikârdır. 

Değerli arkadaşlanm, çok değerli vakitleri
nizi daha çok almak istemiyorum. Bundan son
rasını, yani, metinde yer alan diğer değişiklik 
maddelerinde Hükümetle, Sayın Abdullah Baş
türk ve arkadaşlan teklifleri ve Geçici Komis
yon metinleri arasındaki farkları size teker te
ker bildirmek ve her maddede bir örnek vere
rek ya da maddeleri okuyarak, taşanları huzu
runuzda dile getirerek bu iddiamı ispat etmeye 
çalışacağım. Ve çok enteresan ve çok ürcan, 
önemli bir madde olması dolayısiyle 21 nci mad
dede yapılmak istenen değişiklik açısından 
Hükümet tasarısını, eski metni, Sayın Abdullah 
Baştürk ve arkadaşlarının getirdiği metni ve 
Geçici Komisyon metni arasındaki farklan size 
söylersem, bu konuda ne kadar haklı olduğu
mu ve sözlerimin başında ifade ettiğim gibi bel
li bir amaca yönelmemiş sendika kurma faali-
vetlerinin bu kanunla önlenmek istendiğini an
lamış olacaksınız. Bu en son ve en ürcan misal 
olacaktır. 

Hükümet, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
21 nci maddesini değiştirmeyi öngörmüş ve ha
kikaten o kanunda müphem olan bir hususu 
vazıh hale getirmek istemiştir. Ve işçi olan bir 
kişinin çalıştığı yerde bir sendika tarafından 
yapılan toplu iş sözleşmesinden istifade etme 
hakkını, o sendikaya bağlı olmasa dahi belli 
miktarda aidat vermek şartiyle kendisine de 
teşmil edilecek bir hak olarak getirmek istemiş. 
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Eski metinde «Bu kanuna göre kurulan işçi 
veya işveren teşekkülünün kendi faaliyetleri 
sayesinde mensuplarına sağladığı hakların o te
şekkülün mensubu olmıyanlara teşmili bahse 
konu teşekkülün yazık muvafakatine bağlıdır.» 
şeklindedir. Hükümet tasarısı çok güzel hazır
lanmış, orada deniyor ki, «Bu kanuna göre ku
rulan işçi veya işveren teşekkülünün kendi faa
liyetleri sayesinde mensuplarına toplu iş sözleş
mesi ile getirilen haklar dışında sağladığı men
faatlerin o teşekkülünün mensubu olmıyanlara 
teşmili, bahse konu teşekkülün yazılı muvafa
katine bağlıdır.» şeklindedir ve çok yerindedir. 
Bu teklif, Abdullah Baştürk ve arkadaşlarının 
teklifinde yoktur. Ama, Geçici Komisyon bunu 
ayırmış ve mutlaka teşekkülün muvafakatine 
bağlamıştır. Oysa Hükümet, belli aidatı verdi
ği takdirde sendikalı olmıyan işçinin ya da 
toplu sözleşme zamanında orada çalışmıyan iş
çinin, sonradan gelen işçinin dahi bu haktan 
istifade etmesini öngörmüş ama, şimdi ancak ve 
ancak toplu sözleşmeyi yapan sendikanın muva
fakati şartı bu metinde yer almış bulunuyor. 
Böylece değerli arkadaşlarım, kanaatimce bu 
Geçici Komisyon metni denmeye en lâyık, is
minin bu olması gereken metne Hükümet daha 
başından beri katiyen yakınlık göstermediği, 
kendi getirdiği tasarı ile bu Geçici Komisyon 
metninin dışında bir düzenlemeyi öngördüğü 
halde, bu kere huzurunuzda müzakere edilmek
te olan metin geçip gitmek üzeredir. Şimdi, hiç 
şüphe etmeyiniz ki, belli bir konfederasyon 
veya ona bağlı sendikalardan gayrisini derhal 
sahayı hayattan çekeceği muhakkak olan bu 
kanun değişikliği tasarısının her hangi bir ihti
yaca cevap verdiği iddiası hiçbir mantıksal de
lille ispatlanamaz. Hiçbir işçi ihtiyacı karşılığı 
olmıyan, belli sendika kuruluşlarının veya da
ha doğrusu en güçlü sendika kuruluşlarının 
kendilerini kanun yolu ile en güçlü halde bı
rakmak, kendileri dışında başkaca sendika ve
ya federasyon veya konfederasyon kurulması
nı önleyici bu değişiklik tasarısını Sayın Hükü
metin eğer çok kısa bir zaman içinde Türk iş 
hayatında işçi sınıfının çıkarları bakımından 
kendisini intibaha getirecek büyük toplumsal 
olaylar söylemediği takdirde, nasıl olup da bu 
Geçici Komisyon metni ile hemen birleştiğini 
anlamak ebediyen mümkün olmıyacaktır. Tef
sir yolu ile bu hükme varmıyorum. Bundan ev

velki konuşmamda da arz ettim ve bu kanun 
üzerinde çok durmalıyız dedim. Oy verecek ki
şilerin, bu kanunlar buraya gelinceye kadar ge
çirdikleri safhaları muhakkak okuması, kav
ramlara ünsiyet peydah etmesi, çeşitli tasarı 
ve teklifler arasındaki farkı belirlemesi, niçin 
bugün bu metnin bu hale geldiğini öğrenmesi 
lâzımdır dedim. Ve şimdi huzurunuzda bir tef
sire kaçarak değil, apaçık yazılı bir metinde bu
gün müzakere etmekte olduğumuz ve Millet 
Meclisi Geçici Komisyonu tarafından ihzar ve 
tanzim edilen metin ile, Hükümet tasarısı ara
sında hiçbir irtibat yoktur. Tekrar etmekte fay
da bulurum, nasıl oluyor da hiçbir sosyal ve sı
nıfsal hâdise, işçi sınıfı tazyiki bulunmadığı 
halde, bugünkü hak kısıtlayıcı, hak kullanma
ya mâni olucu sistematiği Hükümet kabul edi
yor? Bunu anlamak nasıl mümkündür, doğru
su çok güç. Hemen söylüyorum; «biz vazgeçtik, 
böylesine inandık» diyebilirler. Delil vermeye 
ve inançlarını ispat etmeye mecbur değillerdir. 
Bundan dolayı da kendilerini kınamam. Başka 
çarem yoktur, demek mümkündür. Ama, tekrar 
ediyorum, bir işçi teşekkülü, bir sendikal teşek
kül olabilir ki, kendi açısından bâzı düzenleme
ler istiyebilir. Olabilir ki, sendikal savaşta ka
nım yönünden de kendisini sağlama almak isti-
ynbilir. Hattâ Hükümet içindeki bakanlar veya 
Hükümetin topu sendikal teşekküllerin bâzıla
rına antipati duyabilirler. Bütün bunları anla
mak mümkün. Ama, bir şeyi anlamak çok zor. 
Nereden çıktı? Tasarı mı size başka türlü dü
şünme ihtiyacını verdi? Bunu samimî olarak 
anlamak mümkündür. Çok umuyorum M, bu
na bir gerekçe bulmıyacaklardır. Ama, birinci 
konuşmamda da ifade ettiğim gibi, belM bizim 
partimize mensup çok değerli arkadaşlarımızın 
da bu değişiklik tasarısının bâzı maddelerinde 
Geçici Komisyonun hazırladığı metne benzer 
bir metinle gelmiş olmalarını nasıl bizim izah 
etmemiz zor ise, kendileri de aynı durumda bu
lunabilirler. Bu itibarla, her iki tarafın hatalı 
ya da izahı güç durumunu böylece takas etmek 
suretiyle ortadan kaldırmaya gidebilirler. Ama, 
hemen söylüyorum; ne teklifi veren arkadaşla
rımızı kınamışızdır, ne de ihtiyacolmadığına 
emin olduğumuz zaman, teklifi veren arkadaş
larımızdan samimiyetle özür diliyerek doğru 
yola daha çok yaklaşmaya gayret sarf etmek
ten kendimizi ahkoymusuzdur. Yani, ne bir gu-
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rura kapılmışızdır, ne bir küçüklük duygusuna I 
kapılmışızdır, ne de hattâ bir laletneme, suçlama 
ile işin içinden çıkmaya tenezzül etmemişizdir. 
Biz, bu kanun tasarısının tümü üzerinde sözle
rimizi bununla bitireceğiz. Maddeler üzerinde 
konuşma hakkımız elbet bakidir. Ama, öyle 
geliyor M, bize bu tasarıyı çok Sayın Hükümet 
ve onun mensubolduğu grup geri alırlar ve sa
dece tatbikatta bâzı aksaklıkların giderilmesi 
için hazırlanmış Hükümet tasarısı mahiyetine 
indirmeye faaliyetinde bulunurlarsa memleket 
kendilerine çok şeyler borçlu olacaktır. Sanıyo
rum ki, memlekette büyük bir aydınlığa yol 
açılacaktır. Aksi takdirde i§çi haklarının teh
likeye girdiğini bile bile Parlâmento faaliyetini 
kendimiz dışında birtakım güçlerin istediği is
tikamete sevk etmenin rahatsızlığı içinde bulu
nacağız. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Ucuzal, buyurunuz. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım, 274 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinde değişiklik getiren, 31 nci maddesine bir 
fıkra ekliyen, 1453 sıra sayılı kanun tasarısı 
üzerinde Adalet Partisi Grupu adına söz alıp, 
huzurunuza geldim. 

Değerli arkadaşlar, bu tasarı üzerinde Yüce 
huzurunuzda aşağı - yukarı 4 saati geçen bir 
müzakere ile 2 grupa mensup arkadaşım görüş
lerini beyan ettiler. Benden evvel konuşan 
O. H. P. ne mensup sözcü gerek Sah günü de
vam eden konuşması sırasında, gerekse bugün 
devam eden konuşması sırasında, açıkça ifade 
ediyorum M, 274 sayılı Kanunun getirdiği ye
ni hükümleri dile getirmekten kaçınmıştır. Me
seleyi başka bir zaviyeden ele alıp, söyledikleri
ni de açıkça ifade etmekten kaçma kaçma sö
zünü huzurunuzda biraz evvel bitirmiştir. 

Tasarıya bakarsak evvelâ geçirdiği safha
yı huzurunuzda tekrar etmek mecburiyetinde
yim. Çünkü, geçen Sallı günü yapılan müzake- I 
re sırasında C.H.P. nin sözcüsü bu kürsüye 
ne Anayasada yeri bulunan, ne Yüce Senato- I 
nun içtüzüğünde yeri bulunan bir usul itti- I 
hazı iddiası ile müzakere sistemi getirdiler. 
«Sözlerime başlarken bu tasarının müzakeresi J 
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sırasında 2 hususu ele almamak mecburiyetin
deyiz» dediler. Birisi, 16 Haziran hâdiselerine 
sebebiyet veren Devrimci İşçi Sendikaları Kon
federasyonunun tutumu, davranışı ve 16 Ha-
ziran'da yapılan hâdiseler bu kürsüde dile ge-
tirülmiy e çektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasaya da
yanarak bu memlekette hak istiyen fertler ve
ya teşekküller evvelâ dayandıkları Anayasaya 
saygılı olmak mecburiyetindedir. Anayasamı
zın 28 nci maddesi toplantı ve gösteri yürü
yüşü hakkım Türk Milletine tanımıştır. Ama, 
onun hududunu tesbit etmiştir. Bu hudut aşıl
dığı takdirde hiç kimsenin arzu etmediği bir 
neticeyi dile getiren o hareketin sahipleri Ana
yasanın 124 ncü maddesi ille karşı karşıya ge
lir. 

Sevgili arkadaşlarım, tasarıyı tetkik ettiği
mizde görüyoruz ki, 8 maddelik bir hükümet 
tasarısı. Hükümet 274 sayılı Kanunun 8 tane 
maddesinde değişiklik düşünmüş. C. K. P. ne 
mensup sayın 5 milletvekili arkadaşımız Hükü
metin 8 maddedeki değişikliğini de içine alan 
20 maddelik bir değişiklik getirmiş. Bunun 
yanında T.i.P.ne mensup bir milletvekili de 
274 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinde değişik
lik istiyen bir teklif getirmiştir. Gelen teklif
ler ve tasarı Millet Meclisinin Karma Komis
yonunda ele alınmış. Karma Komisyon top
lantı yapmış. Her toplantısı 6 saat devam et
miş, böylece 72 saat devam eden müzakere 
sonunda huzurunuza 274 sayılı Kanunun 19 
maddesinde değişiklik ve 1 maddesine bir fık-
r„ ekleyen değişiklik huzurunuza gelmiş bu
lanmaktadır. 

Şimdi, komisyon çalışmalarını tetkik etti
ğimizde, biraz evvel O..H.P. söscüsü arkadaşım 
kendilerine göre bir tenkid yaptılar Hükümet 
tasarısı ve teklifler üzerinde. 

Değerli arkadaşlarım, hiçbir kanun tadilin
de böyle 72 saatlik bir toplantı devamı sonunda, 
emek mahsulü ortaya konan bir kanun tadili 
tasarısı, Yüce Meclisin 9 yıllık hayatında en
der görülen bir hâdisedir, öyle komisyon ki, 
hem dışarıdan mesele ile alâkalı olan kuruluş
ların en yetkili temsilcileri gelmiş. Hem C.H.P. 
ne mensup 5 sayın milletvekili; ki, bunlar Tür
kiye çapında sendikacılıkta şöhret yapmış 
ve bu hizmet ve şöhretlerinden dolayı da C.H.P. 
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1969 seçimlerinde kontenjandan birini izmir, I 
birini İstanbul, birini Ankara, birini Yozgat, bi
rini Adana gibi büyük vilâyetlerimizin listesi
ne koymak suretiyle öve öve, övüne övüne, o 
gün millletvekili olarak Türk Parlâmentosuna 
getirmiştir bu arkadaşları. 

Şimdi, tasarıyı tetkik ettiğimizde görüyo
ruz ki, 274 sayılı Kanunun 7 yıldan beri yapı
lan tatbikatı sırasında birtakım eksiklikler, 
birtakım boşluklar, birtakım da izalesi lâzımge-
len mahzurlar var. İşte o sayın C.H.P. li 5 
milletvekili arkadaşımız 7 yıllık rütbelerine 
dayanarak, Hükümete 7 yıldan beri geçirilen 
safahat içerisinde, kendisine intikal eden me
seleleri ele alarak bugün huzurunuzdaki tasa
rıyı Yüce Senatoya getirmiştir. 

Sevgili arkadaşlarım, Karma Komisyonda 
12 saatlik çalışmanın sonunda bu metin mey
dana gelmiştir. Bu metin Millet Meclisinin 
Umumi Heyetine gereken incelemeye tabi tu
tulmuş. Hiçbir değişikliğe ve hiçbir grupun 
tenkidine uğramamış Aksine ittifakla tasvip 
görerek huzurunuza gelmiş. Müsaade ederse
niz Yüce Meclisin zabıtlarından C.H.P. sine 
mensup grup sözcüsü Sayın Milletvekili arka
daşımın bu tasarı üzerindeki grupu adına yap
mış olduğu konuşmadan bir - iki pasaj oku
yacağım. 

«Bugün uygar milletler topluluğu içinde 
soylu Türk işçisinin yerini bir kez daha be
lirtmeyi temin edecek çok önemli bir kanunun 
müzakeresi yapılıyor. Millî varlığın dayanıla
cak ve korunacak en önemli değer kaynağının 
yurttaşlani] emeği ve emeğine değen tüm ha
reketinin olduğuna inanan C. H. P. si grupu gö
rüşünü arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bu-
jımuyorum.» Konuşmaları devam ediyor. «Sen
dikalar, iktisadi ve sosyal fonksiyonları ya
nında domekratik rejiminde teminatı olan mües
seselerin başında yer alırlar. Bağımsız ve hür 
tendikacılık her yerde demokratik rejimlerin 
müdafii olmuştur. Diktatörlerin ilk yıktıkları 
müessese, hür sendikalar olmuştur. Faşist ve 
komünist diktatöryasma karşı Türk sendika
cılığı daima mücadele etmiş ve karşısına çık
mıştır. Türk halkı ve işçisi bugün sosyal me
seleler konusunda o kadar uyarmış, o kadar 
şuurlu hâle gelmiştir. Artık Türkiye'de sosyal 
barış ve sosyal huzur teminat altına alınmadan 
siyasal bir huzurun sağlam ve sürekli olması I 
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düşünülemez. Kaldı ki, demokratik düzen 
içinde hızlı kalkınma yoluna girmiş bir top
lumda sosyal huzur ve bunu sağlıyacak ahenk
li işçi, işveren münasebeti ulusal huzuru koru
nanın başta gelen şartıdır, işçi bugün sokakta 
değilse, sınıf mücadelesini esas alanların git
tiği yola itibar etmiyorsa, yersiz ve kanunsuz 
işgal ve boykotlara hayır diyorsa, bunun tek 
nedeni bu düzende toplu iş sözleşmesi yolu ile 
baklanı vermiyene karsı tüm direnme gücünü 
kullanarak grev yapma hürriyetine sahibolduğu 
içindir. Eğer Türk işçisi bu hak ve hürriyetlere 
sahip olmasaydı onu bugünkü halinde görmek 
muhakkak ki, mümkün olmıyacaktı. 274 sayılı 
Kanunun 7 yıllık uygulanmasında birçok aksak
lıklar ve boşluklar olduğu tesbit edilmiştir. Yıl
ların ortaya çıkardığı noksanları bertaraf et
mek maksadiyle C. H. P. si milletvekilleri ola
rak bizler bir kanun teklifi yapmış, Hükümeti
miz bu görüşe yakın bir kanun tasarısı ile Yüce 
Meclise sevk etmiştir, teklif ve tasarılar Geçici 
Komisyonda titizlikle incelenmiş, işçi, işveren 
yetkililerinin görüşleri alınmış, müşterek bir 
görüşle müzakeresi yapılan kanun tadil teklifi 
Yüce Meclise takdim edilmiştir.» Daha fazla 
değerli zamanınızı almamak için bu sayın mil
letvekili grup sözcüsü arkadaşınım konuşması
nın son cümlesini arz etmek mecburiyetindeyim. 

«Sayın milletvekilleri, yılların boşluklarını 
dolduran, her türlü çelişmeyi, çekişmeyi kavgayı 
ön safha getiren kanun boşluklarını dolduracak, 
adaleti, müsavatı, hürriyeti ve birliği sağlıya
cak bu kanuna C. H. P. olarak müspet oy vere
ceğiz.» 

Değsrli arkadaşlarım, Salı günü ve bugün 
devam eden müzakereler sırasında, bunu biraz 
daha ileri götürmek mecburiyetindeyim. 16 Ha
ziran hâdiselerini takibeden günlerde - ki bu 
tasarı 12 Haziran günü Millet Meclisinin Ge
nel Kurulunda görüşülüp kabul edilmiştir. 

İki kürsü arasında 50 metre bir mesafe var. 
Demin arz ettiğim konuşmayı bir değerli mil
letvekili arkadaşımız C. H. P. Grupu adına öbür 
Meclisin kürsüsünde yapar, yüce huzurunuzda 
Yüce Senatonun C. H. P. Grupu adına da bu 
konuşmaların tamamen zıddına, tek kelimesini 
olsun tasvibetmiyen bir konuşma tarzı ile bu 
kürsüde bu tasarı, kendi tâbirleri ile, eleştirilir. 

Şimdi, C. H. P. Grupuna mensup sözcü arka
daşım Sak günü yaptığı konuşmada «1923 ün 
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C. H. P. o gün sınıf mücadelelerine meydan ver- I 
memek suretiyle ender hizmetler yapmıştır» de
di. 

Doğrudur arkadaşlar, ama o hizmeti yapan 
1923 lerin, 1938 lerin C. H. P. dir. O günkü 
C. H. P. nin icraatını, hizmetini, bugünkü 
C. H. P. ne, bir kefalet olarak, ele almaya im
kân yoktur. 

O gün, büyük Asker, büyük Kumandan, bü
yük Atatürk, Türklüğü seven en büyük in
san bu partinin başında idi. 

Çok özür dilerim, meseleye kendileri beni 
ittiği için oraya gidiyorum. O gün kimimiz ya 
doğmamıştık, kimimiz beşikte veya bebek çağın
da idik. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bugün de ar
kadaşı. var, başında. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Biz bir şeyi 
inkâr eden insan değiliz Salih Bey arkadaşım. 

Türk Milletine hizmet edenlerin daima elini 
öpmeye hazırız. Yalnız, hizmetleri politik yolda 
istismar etmemek şartı ile. 

Sevgili arkadaşlarım, o günkü C. H. P. inde 
vazife alanlar, o partinin bünyesinde toplanan 
insanlar, bütün dünyaya karşı İstiklâl mücade
lesini vermiş, yaslı gitmiş sen gelmiş insanların 
topluluğu idi. O günkü C. H. P. nin yanında 
ne Adalet Partisi, ne Güven Partisi veya başka 
bir parti yoktu. Millî Mücadeleyi yapmış, istik
lâlini kazanmış Devlet olduğunu ispat etmiş ve 
kurmuş, Devlet olarak yaşamanın yollarını gös
terecek, ilkelerini tesbit edecek bir kuruluş ola
rak C. H= P. si var. 

O günkü G. H. P. inde devrimci işlem diye 
bir tâbir yok. Aksine, bugün memleketi anarşi
ye götürmek istiyen insanların ortaya attığı 
birtakım meseleleri önlemek için, o günkü 
O. H. P. nin lideri büyük Atatürk, bu sözleri 
o zaman da söyliyen insanlar olduğu için, misâl 
olarak arz ediyorum; Büyük Atatürk'ün narin
ciye yiyecek kadar ihtiyacını temin edecek kud
reti vardı. Ama, gitti Silifke'de bir çiftlik sa
tmaktı, geldi kendi ismine izafeten Gazi Orman 
Çiftliğini kurdu. Benim anlayışım bu aziz arka
daşlarım. O zaman da toprak sahipleri aley
hine birtakım kıpırdamaları gördüğü için, Bü
yük Atatürk, ne ziraat mühendisi idi, ne de is
tikbalini temin etme çabası içinde olan bir 
insandı. İstikbali, Türk Milletinin bütün ser- j 
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vetine sahibolacak güçte bir insandı. Ama, 
Büyük Atatürk Silifke Çiftliği ile, Dörtyolda-
ki çiftlik ile, kendi ismi ile Orman Çiftliğni 
kurmakla eminim ki, iki hedef gütmüştür. Bi
risi, toprak düşmanlarının sesini kesmek, birisi 
de modern ziraati kendi çiftliklerinde, çok sev
diği Türk köylüsüne göstermek içindi. 

Sevgili arkadaşlarım, Büyük Atatürk'ün-
bankerliğe ihtiyacı mı vardı? Kendisine tevdi 
edilen bir serveti, nakte çevirip Türkiye İş Ban
kasını kurdurmuş, bu özel bir banka. Demek 
ki Etibankm yanında, Sümerbankm yanında bir 
de özel bankanın kurulmasını Türk Milleti için 
büyük bir hesabın içerisinde ortaya atmıştır. Bu 
servetini Ziraat Bankasına da yatırırdı, o gün 
o banka vardı. Onun nemesmdan faydalanırdı. 
Am, ihtiyacı mı vardı? Hayır. 

Türkiye'nin ekonomik hayatında en büyük 
rolü oynıyan bir banka haline gelmiştir Türki
ye iş Bankası. Bunu niye yaptı? Hem özel 
sektörü destekleyici fikriyatın sahibi olduğu 
için, hem de servet sahibi olan insanlara, servet 
düşmenlığını yaratma peşinde koşanların zarar 
getiremiyeceğini ve o zararlı insanların sesinin 
kesilmesi yolunda da atmış olduğu büyük adım
lardır. Daha misâller çoğalır, işte o C. H. P. 
Türk Miletine büyük hizmetler yapmıştır, bunu 
kimse inkâr edemez. Ama bugün, üç gün evvel
ki cereyan eden hâdiselerin şahidiyiz. Devrimci 
işlem. 

FİKRET GÜNBO&AN (istanbul) — Ey
lem, öğren. 

ÖMER UCU2AL (Devamla) — Eylem, iş
lem öğrenmeye de niyetimiz yoktur. 

Ne imiş? Tabandan birtakım hareketlere gi
receklerini?, Anayasayı elimizden düşürmeyiz, 
hukuk nizamından bahsederiz, hukuk devleti ol
duğumuzu iddia ederiz, ama devrimci eylem sö
zünü de bir taraftan harekete geçirmek isteriz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Kuv
vetin varsa, önle. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, rica edeyim 
müdahale etmeyin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Kanun 
üzerinde mi konuşuyor, benim partim üzerinde 
mi? 

BAŞKAN — Rica edeyim, Sayın Gündoğan. 
Devam edin Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Baş
kanım, esasen C. H, P. Sözcüsü zaman zaman 
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dönüp Adalet Partisi Grupuna birtakım nasihat-
lar ve bunu da asarak birtakım tehdit havası 
içine girmemiş olsa idi, aslında ben, çok değerli 
5 milletvekili arkadaşımın bu kanun sebebiyle 
yaptığı hizmetleri de dile getirmiyecekiim. Ama, 
tasan müzakere edilirken zaman zaman dön-
dü benim grupumu itham etti, Hükümetimi it
ham etti. Tabiî Hükümet cevabını verecek, ona 
bir diyeceğim yok. Ama, ilâhi adalet ki ben
den evvel geldi sözcü arkadaşım, tasarı ve tek
lifleri karşılaştırmak suretiyle Hükümetin mü
dafaasını yaptı burada. 

Şimdi, tasarıda yapılan değişiklikler Anaya
saya uygun mudur, değil midir? Çünkü, bu 
tasarı Anayasaya uygun değildir, çalışanların 
hakları elinden almıyor gibi birtakım alta.ıcı 
hareketler ve sözlerle masum binlerce insan 
istanbul sokaklarında Anayasanın teminatı al
tında bulunan mala saldırdı, cana saldırdı, Dev
letin güvenlik kudretlerine saldırdı. Ama, ta
sarıyı tetkik edersek gcrüyoruzki, 15 Haziran 
gimv. yapılan hâdise ile, bu tasarının getirdiği 
hükümlerde ne irtibat kurmaya imkân var, ne 
de Anayasaya aykırı bir hüküm var. 

Millî Birlik Grupuna mensup SC'-.GÜ arkada
şım, Anayasanın 48 ncı maddesinin 1 nci fıkra
sının sonunda, «bu haklar bir kanunla düzen
lenir» diye bir hüküm yoktur, onun için bu ka
nunu getiremezsiniz, diyor. 

Değerli arkadaşlarını, biz kanun getirmiyo
ruz ki. bizim iktidarla bulunmadığımız bir 
samanda 274 sayılı Kanun getirilmiş. E,, bu 
değerli sözcü arkadaşım o sman n^ye çıkıp bu 
sczleri söylememiş. Ama, buna mukabil «Ana-
yaraya aykırıdır» gözünün sonunda son sözü 
scyliyen muhterem Anayasa Mahkememizin ka
rarları da var elimizde. 274 sayılı Kanun ted
vin edildikten sonra T. i. P. birtakım bahane
lerle o zaman da itirazda bulunmuştu, muhte
rem Anayasa Mahkemesine. Tabiî birçok hü
kümleri var. Ama, Anayasanın 46 ncı maddesi
nin 1 nci fıkrasına göre kanun tedvin edilir mi, 
edilmez mi yolundaki Anayasa Mahkemesinin 
kararını müsaadenizle okuyacağım. 

Sendikalar Kanununun çıkarılmasına bir 
gerek bulunup, bulunmadığına gelince; yine 1 
ve 2 nci bölümlerde işaret buyuruüduğu gibi 
Anayasanın 46 ncı maddesi «sendika ve sendika 
birlikleri kurmak hakkının kullanılması için 

ayrı bir kanunun çıkarılmasını buyurmamıştır. 
Fakat Anayasanın 5 nci maddesi gereğince bu 
maddenin gerekçesinde belirtildiği gibi» yasa
ma, Anayasanın sınırları içinde ilkel ve genel 
bir yetkidir. TürMye Büyük Millet Meclisi her 
hangi bir alanı Anayasaya uygun olmak koşulu 
ile düzenliyebilir, yahut düzenlemiyebilir. Ya
sama organı dâva konusu bu alanı ilkel ve ge
nel yetkisine dayanarak kanunla düzenlemeyi 
kamu düzeni ve yaran görmüştür. Bunda Ana
yasaya aykırı bir yön yoktur diyor. 

Şimdi, tadil teklifi ile huzurunuza getirilen 
274 sayılı Kanundur. Anayasanın 46 ncı mad
desinin İnci fıkrasının sonunda «bu haklar bir 
kanunla düzenlenir» denmediği için 274 sayılı 
Kanuna veya onu tadil eden tasarıya lüzum 
yoktur demeye imkân yoktur. Kamu düzeni 
bakımından Yasama Meclisleri kanun tedvin 
eder. Bizim yaptığımız da bu. Peki, Anayasa
nın 56 ncı maddesini açıp, okuyalım. Orada da 
aynı cümleler, yalnız 46 ncı maddede «sendika», 
56 ncı maddenin fıkrasında da «siyasi parti» 
diyor. Orada da siyasi partilere girmeyi, çık
mayı, kurmayı serbest bırakmış. Ama, bu Yüce 
Meclislerden Siyasi Partiler Kanunu tedvin 
edildi, çıktı. Efendim şart koşuyorsunuz 5 nci 
maddede işçi vatandaşın iradesini beyan ve 
tesfoit için notere gitmesi Anayasaya aykırıdır. 
6 ncı maddede şu olacak, 9 ncu maddede bu 
şart.» 

Sevgili arkadaşlarım; siz 14 büyük vilâyet
te teşkilâtınızı kurup seçime girseniz % 99 rey 
alma imkânını sağlarsınız. Ama bizim Siyasi 
Partiler Kanunu ne diyor? «Şu kadar müddet 
evvel 15 ilde tam teşkilât kurmazsan seçime gi
remezsin» diyor. 

Sevgili arkadaşlarım; peki, Anayasanın böy
le kanunla düzenlenir demediği fıkralarının so
nunda kanun yoktur diye kanunu 'çıkaramıya-
cak mısınız? Çıkarmışsınız. O kanun Anayasaya 
aykırı mı? Değil. Burada yapılan iş şudur : 
İşçinin emeği karşılığı almak istediği hakkı 
tahdideden bir hüküm yok değerli arkadaşla
rım. Ne var? Evvelâ 1 nci maddede yapılan de
ğişiklikle 7 yıldan beri sendikacıları, işveren
leri, işçi mahkemelerini, Yargıtayı, bMmem 
uyuşmazlık kurullarını, şurayı burayı meşgul 
eden bir işçi - memur tarifini yeniden düzenle
miştir. Yani yapılan şey kanunun hoşluğunu 
doldurmak, kanundaki çıkmaz tarafları dü-
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zenlemedir, aslında. Tahdit diye bir şey yok
tur. 

Efendim, «bir işçinin notere gitmesi için 
işinden kalması ve diğer masrafı 50 - 60 lira 
tutuyor. Nasıl olur da siz böyle bir tahdit geti
rirsiniz.» 

Muhterem arkadaşlar; aslında bir sendika 
ciddî çalışıyorsa, o sendika zaten bu gibi hal
lerde işçinin masrafını karşılar, işçiye yol gös
terir. Ama, sendika şu veya bu gayenin peşin
de koşuyorsa ne masrafa katlanır, ne işçisine 
yol gösterir. Üstelik yıllardan beri yapılan şi
kâyetleri ayarlamanın peşinde koşar. 

Getirilen teklifleri tetkik ettiğinizde görü
yorsunuz ki, memlekette birtakım çıkarcı sen
dikalar teşekkül etmiş. Bir kısım insanlar, 
Anayasanın işçi vatandaşa verdiği hakları her 
gün suiistimal ediyor. Her gün bu haklarına 
taarruz ediyor. Kanun yapıcı olarak biz bun
lara nasıl meydan vereceğiz? O halde bir dü
zenleme yapacağız. 

Efendim, «işçinin evvelâ hüviyeti tesbit edi
lecekmiş sonra da imzası tasdik edilecekmiş» 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arkada
şım avukattır. Bizim gibi meslekten gelmiştir. 
Noterin huzuruna kim varırsa varsın, değerli 
arkadaşlarım. İsterse Sayın Reisicumhur, ister
se vatandaş Ahmet efendi noter evvelâ hüviye
tini tesbit etmekle mükelleftir. Bunu bir hukuk
çu arkadaşımın bilmesi lâzımdır. 

Son dakikada bula bula onu ele alıp, tenkid 
ettiler. Evvelâ noter karşısına gelen insanın kim 
olduğunu elindeki nüfus kâğıdına, hüviyetine 
veya bu da kâfi gelmiyor, iki de şahit istiyor. 
Ahmet, Mehmedin yerine başka vatandaş gider
de hüviyetini tesbit ettirmeden, imza bunun di
ye tasdik ederse bu sendikacılıktan hayır ge
lir mi, arkadaşlar? 

Getirilen yeniliklere baktığımız zaman, ne 
İstanbul hâdiselerini yaratacak ne de buradaki 
kaçamaklı konuşmalariyle birtakım teşekkülle
ri itham altında bırakma ve birtakım teşekkül
lere de prim verme tutumunda bir konuşma ya
pılması için burada hiçbir şey yok, sevgili ar
kadaşlarım. 

Müsaade ederseniz birer cümle halinde mad
delere temas edeceğim. 

Birinci maddede; eski metinde, sendika, fe
derasyon, konfederasyon yanında birlik keli

mesi de kullanmış. Şimdi birlik kelimesini çı
karmışlar. 

İkinci maddede, «işçi . memur» deniyor. 
Beşinci maddedeki değişiklikle; sendikaların 

üyelerini kaydedecek - bu, her dernekte bulu
nan bir usuldür - elbette bir kayıt defteri ola
caktır. Bir üye fişi olacak, birtakım safahatlar 
geçirecek her üyenin hali harekâtı. 

Altıncı maddede, noter huzurunda tesbit ve 
tevsik için imza lâzım. Bir işçi vatandaşım 
9 Temmuz günü «ben falan sendikadan istifa 
ediyorum» diye notere gider de bunu tesbit etti
rirse, 9 Temmuzdan sonraki gelen tarihlerde o 
istifa ettiği sendika «bu benim üyemdir» diye 
başka bir sendikanın karşısına çıkamaz. Ama, 
tatbikatta oluyormuş, ne oluyormuş? işçi 
sendikaya kaydedilirken bir üye kayıt fişi ye
rine yani sendikaya girme beyannamesi yeri
ne 10 tane alıyormuş elinden. Bu falan yere 
verilecek, bu filân yere verilecek... Hayır; as
lında, istifalar geldikçe yeni tarihle bir be
yanname konuyormuş yerine. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, böyle sendika
cılıktan memlekete ne hayır gelir? Böyle 
sendikacılıktan işçi vatandaşa ne hayır ge
lir? Biz Parlâmento üyeleri olarak bunlara 
nasıl göz yumarız? Sonra da sosyal hayatı
mızın koruyucusu, büyük unsuru olacak isçi 
vatandaşımız demokratik nizamın vazgeçilmez 
unsuru olacak. Birtakım oyunların içerisinde 
sendikacşhk mücadelesine müsamaha edeceğiz. 
Hakikaten huzurunuzda gerek Cumhuriyet 
Halk Partili beş milletvekili arkadaşıma, ge
rekse Hükümetime bu kadar hassas hareket 
ederek yıllardan beri sıkıntı içinde devam 
eden sendikacılığı huzura kavuşturma yolunda 
gösterdikleri gayretten dolayı şimdilik şah
sım adına şükranlarımı arz ediyorum. 

9 .ncu madde, «Türkiye çapında faaliyet 
göstermesi için o iş kolunda çalışan işçilerin 
1/3 ü nispeti.» Burada büyük bir tahdit var, 
deniyor. Arkadaşlar, Sendika kurmayı tahdi-
deden bir hüküm yoktur. Ne var? «Türkiye 
çapında faaliyet gösteriyoruz» dediği zaman 
elbette mecburdur, muayyen bir nisbetin kendi 
bünyesinde toplanmış olmasında büyük fayda 
vardır. Niye? Güçlü sendikalar memlekete 
hizmet eder, güçlü sendikalar kendisine bağlı 
olan işçilerin hakkını korur, alır. Yarın ge
lecek 275 sayılı Kanun o da grev hakkı. Peki, 

— 101 — 



O. Senatosu B : 89 9 . 7 . 1970 O : 1 

guclü olmıyan bir sendikayı veya konfe
derasyonu, federasyonu grev yapma imkânı 
içinde görebilir misiniz, arkadaşlar? Kaç gün 
greve dayanaJbilir işçi haklı ise grev yap
makta? Ama, bu yükü çekemediği için bu 
grev beklenen neticeyi vermez, işçi hakları 
zail olur. Ne oluyor? 50 kişilik bir senrika ile 
50 kişilik ikinci sendika birleşiyor, bir fede
rasyon... Ne var? Türkiye çapında bir federas
yon. öbür tarafta 500 kişilik bir sendika o 
sendika, bu federasyon. 

Muhterem arkadaşlarım; bir sözcü arka
daşım burada beyan buyurdular; «Alman
ya'da böyle kanun yoktur» dediler. Ama, Al
man Anayasasının sendikanın gayesi ve mak
sadı tesbit edilmiştir. Onun için düzenleyici 
bir kanuna ihtiyaç görlümemiştir. Ne yapa
cak? işçinin hakkını koruyacak, ona iktisadi 
yönden, sosyal yönden, kültürel yönden fay
dalı olacak. Ama, gelin tatbikatta bizim 
sendikaların nelerle uğraştığını görüyoruz, 
100 kişi bir araya gelecek, 2 sendikada; ondan 
sonra federasyon, Türkiye çapında faaliyet. Bu, 
aslında Anayasanın işçiye verdiği sendika hak
kının suiistimalinin tâ kendisidir. Yine sendika 
kuracak, ama Türkiye çapında hareket gösteri
yorum dediği zaman, sigortalı isçinin 1/3 ini 
kendi bünyesinde toplamış olacak. Batı memle
ketlerine giderseniz orada tahdit var, % 51 diyor 
arkadaşlarım. E., bizde 1/3. Hakikaten işçinin 
hakkını koruyorsan, hakikaten ona iktisadi, sos
yal ve kültürel yenden fayda sağlıyorsan 1/3 in 
geriye kalan 2/3 sini topla bir yönde. Buna me
ni olan bir hüküm var mı? E., yok. «Efendim, 
falan maddede işçi sayısı 1/4 nisbetinde olma
yan sendika aidat alamaz.» E., alamaz. 100 kişi 
çalışan bir yerde 20 tane sendika kurulursa^ de
ğerli arkadaşlarım bu sendikacılıktan ne fayda 
gelir bu işçiye? Üçü bir yerde, beşi bir yerde, se
kizi bir yerde, ikisi bir yerde... Bu bakımdan 
9 ncu maddede getirilen 1/3 nisfcetindeki hüküm 
de ne Anayasaya aylarıdır, ne hukuk nizamları
na aykırıdır, ne de Anayasanın 46 ncı madde
sinin çalışan insanlara düşündüğü faydaları sağ
lama yönünden zararlıdır. 

11 nci madde; kuruculuk müessesesine gü
ven sağlamak için sendika kuracak kurucuların 
asgari üç yıl işçi olarak çalışması şartını koyu
yor. Ne kadar güzel bir şey. Şimdi, grupum adı

na değil, şahsan ben şu kanun tasarısı ürerinde 
o kadar rahat konuşuyorum ki, arkadaşlar! Ne
den? Bu tasarıyı hazırlayan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım senelerden beri sendikacılık yapıp, 
her türlü tecrübeyi edinmiş, hakikaten sendika 
hukuku sahasında büyük teorlibeler kazanmış 
değerli arkadaşlarım olduğu iğin, Evet, tarihi
miz sendikacılık yönünden kısa bir devre olarak 
görünüyor ama, ben suna salisem eminim id, cid
di sendikacılar, sendikacılık hukuku sahasında 
memleketteki cari iş hulrukumuzu veya diğer 
mevzuatımızı, bunun müsebbibi olan hukukçu
lardan daha çok iyi biliyor ve daha çok tatbi
kat yapmayı sağlıyor. Eealite bu arkadaşlar. E... 
Şimdi 3 gün, 3 ay, 3 sene işçilik yapan bir arka
daş, elbette ki, işçinin çektiği çileyi, işçinin var
sa çektiği sıkıntısını, varsa türlü dertlerim hiç 
çalışmayan insandan yüz defa daha iyi bilir, ça
resini de ona güre arar. 11 nci maddenin getir
diği hüküm bu. «3 yıl fiilen çalışmış olması lâ
zımdır» diyor. Ama tatbikatta ne olmuş? 3 saat 
bir tezgâhın başına varmamış çok kimseler sen
dikacıyım diye gitmiş, birçok idinin enûne dür
müş sendikacı olmuş. Ama, sonunda da muvaf
fak olamamış. Bu işi, kanunun verdiği yetki ile 
hüsününiyet içinde, ele ahp çalınanların yan-rıda 
niceleri tasfiye olup gitıuişiir, 

12 nci maddedeki değişiklik; sevgili arka
daşlarım madde madde arz etmemin sebebi şıı : 
Yani dışarıda, sokakta kopardan fırtınaların 
doğru olmadığını tescil etmek için ara ediyo
rum. Elbette okudunuz hepiniz biliyomunus. 
12 nci maddede yine «birlik:.- kelimesi eıkarılmîg, 
13 ncü maddedeki değişikliğe gelince; ig kolu 
esasına göre kurulu, sendikalar ile federasyon ve 
konfederasyonların genel kurullarının toplantı 
nisabını temindeki güçlük ele alınarak delege 
sistemine gidilmiş. E.. Bu normal şey. Siyasi par
tilerin hayatında da bu var, 

14 ncü maddedeki değişiklik ise, «Sendikala
rın çalışma hayatından doğan hukuki uyuşmaz
lıklarda kanuni temsilci olacaklar,» Ayrıca, ai
datlardan toplanan sendikanın parasının, iş ha
yatına yardım etmek, kalkınma gayretini biraz 
daha desteklemek ve böylece elindeki parayı da
ha değerli hale getirmek için % 30 u kadarını 
sınai sahada yatırıma yatırma imkânını veriyor. 
Bundan daha güzel şey olur mu arkadaşlar? Bir 
parayı getirip vaktiyle ecdadımızın yaptığı gibi, 
yastığın, yorganın arasına sakiıyacaksınız, bu-
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nun bir faydası yoktur. Kasada duracağına ve
ya falan bankanın hesabında duracağına, bir sı
nai sahada bir işyerine yatırılmasında büyük 
fayda vardır. 

18 nci madde; fesih ve infisah halinde, yani 
o sendika veya üst kuruluşlar mallarının devri 
meselesini getiriyor. Gayet açık bir hüküm geti
riyor. Bunun ne Anayasaya aykırılık tarafı var, 
ne işçi vatandaşın haklarının zayi olduğu yo
lunda bir hüküm taşımaktadır. 

20 nci maddedeki değişiklik; tatbikatta kar
şılaşılan uyuşmazlıklar ve yanlış anlamları ön
lemek için işçi temsilciliği teminatı açık ve ye
terli hükümler haline getirilmiştir. E.. bir taraf
tan işçiyi tarif ederken, bir taraftan da işçiyi 
temsil eden insanı tarif etmek mecburiyetinde
yiz. Temsilciliklerin büyük yetkileri var. Bu da 
başka sahadaki hukukun getirdiği, zorladığı hü
kümlerden dolayı. Ayrıca tabiî kuruluşlara da 
faydası var, 

23 ncü maddeye gelince; aidat kesilmesi me
selesi. İşyerinde çalışan işçinin 1/4 üne sahibo-
lan sendika işverene listesini verip, «bu aidatı 
kes» diyecektir. Efendim, 1/4 den azsa? E., bir
leşin arkadaşlar. Bir atalar sözümüz vardır; 
«Birlikten, beraberlikten daima fayda çıkar, ay
rılıktan zarar gelir.» Bölme daima zararlıdır. Bir 
cemiyete zarar vermek için daima o cemiyet bö
lünmeye çalışılır arkadaşlar. Realite bu, tatbi
kat bu. E.. Onun için birleşelim, haklarımızı 
da rahatlıkla alalım. 

25 nci maddedeki değişiklik; meslekî teşek
küllerin daha verimli hale gelmesi için 2 yılda bir 
yerine 3 yılda bir kongresini yapma hükmünü 
getiriyor. Değerli arkadaşlarım, doğru bir hü
kümdür. Siyasi partilere mensubolan arkadaş
lar sıfatiyle hepiniz biliyorsunuz, her iki senede 
bir kongrenin getirdiği sıkıntı başka, üç senede 
yapılan kongrenin sıkıntısı elbet başka olur. Altı 
senede üç kongre yapacaksınız masraf şu kadar 
lira, altı senede iki kongre yapacaksınız masraf 
şu kadar lira... Elbette iki kongre ile üç kongre
nin masrafı bir olmaz. E., kuruluşun bunda kârı 
var, maddi yönden. Mânevi yönden de birçok 
kazançları olacaktır. 

27 nci maddedeki değişiklik; şube yönetici
lerinin mal bildiminde bulunma mükellefiyetle
ri. Sadece işe başladıkları döneme inhisar etti
rilmiş. Bir insan işe başlarken malını tesbit et

tirirse ondan sonraki tarihlerde rahat rahat tes
bit edilir. 

28 nci maddedeki değişiklikler, belki bâzı
larında vardı, belki basılarında yoktu, ama şim
di her sendika ve kuruluş demirbaş eşya defte
ri tutacak. Bu, sıhhat alâmeti. Rahatlıkla he
sap vermenin yolu. 

29 ncu maddedeki değişiklik; sendikalar ve 
federasyonların malî işlemlerinin mensuboiduk-
ları konfederasyonlarca murakabesi. Çok gü
zel bir şey. işçi namına kesilen paralarla kuru
luşlar hizmetini devam ettirirken, olur arkadaş
larım, suiistimal olur. O halde bunu önlemenin 
yeni bir yolunu getiriyor, bağlı bulunduğu üst 
kuruluş, alt kuruluşları kontrol edecek. Bunun 
Anayasaya, işçi haklarına aykırılığı nerede? Ak
sine yeni, rahat kontrol edici bir düzen getiri
yor. 

Sayın C. H. P. sözcüsü konuşmasının bir ye
rinde, «Biz ne şu sendikanın, ne bu federasyo
nun, ne şu kuruluşun yanındayız, ne karşısında
yız, ne arkasındayız. Bizim sadece sevgimiz var.» 
dediler. Ama, zımnen de bir kuruluşun da ya
nında olduklarını rahatlıkla ifade ettiler, DİSK'-
in meselelerini ele almıyacağız dediler müzake
re sırasmela. Ama, bu getirilen hükümlerle bir 
teşekküle imtiyaz tanınıyor gibi bir ifadede de 
bulundular. Sevgili arkadaşlarım, aslında Ana
yasanın işçiye vermiş olduğu bu haklar sebebiy
le kurulan teşekküllerin bünyesinde bulunan her 
fert bir partinin üyesidir, veya gönlünde bir 
partinin sevgisi yatar. Ama, fiilen bir siyasi 
teşekkülün, bu işçi haklarını korumaya yetkili 
olan bu teşekkülleri kendi bünyesinde görmeye, 
bilmiyorum, ne derece hakkı vardır. Yalnız A. 
?. olarak bizim düşüncemiz şudur; Anayasanın 
çalışanlara getirdiği bu hakla, her türlü kolay
lığı sağlamak suretiyle kullanmalarında yar
dımcı olmak. Aslında milliyetçi olan, demokra
tik nizama saygılı olan, vatanperver olan her 
kuruluşun bizim gönlümüzde yeri vardır. Gayet 
tabiî iktidar olarak, hukukî yönden bize dü
şecek vaizfeler varsa, bunları da seve seve yeri
ne getirmek mecburiyetindeyiz, ama kanunların 
verdiği hakları suiistimal ede ede, mevcut ni
zamları yıkmaya kararlı olan teşekküllere de 
Türk Miletini temsi eden iktidar olarak müsaa
de etnıiyeceğimizi ifade etmek isterim. 

Şimdi, muhterem Anayasa Mahkememizin 
46 nci maddesi hakkında bâzı kararlarını da hu-
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zıırunusda okumak mecburiyetindeyim. Niteldin, • 
Anayasanın 46 ncı maddesinin 1 nci fırkası gere
ğince, «Sendikalar ve sendika birlikleri kurma, 
ona üye olma ve üyelikten ayrılma temel hakla
rına sahibolan çalışanlar, aynı maddenin son 
fıkrası hükmüne göre toplumsal çalışmalarını 
demokratik kurallara uydurmak sorundadır ar.» 
Şimdi, isminin başında devrimci kelimesi bulu
nan bir teşekkül 16 Haziran 1970 istanbul hâdi
selerinde Anayasa Mahkememizin açıkladığı bu 
hükmün şümulü içinde kalmamıştır arkadaşlar. 
Bu türlü kuruluşların Anayasada yer almış te
mel ilkelere aykırı çalışmalarda bulunup, bulun
madıklarını şu veya bu siyasi partiye araç ola
rak Türkiye'de sınıf kavgasını kışkırtmak isti-
yenlere yardım edip etmediklerini, kimlerden 
yardım alıp, kimlere yardım ettiklerini, dıştan 
malî yardım görüp görmediklerini özetle nasıl 
bir yon tuttuklarını izlemek, demokratik sosyal 
hukuk devleti içinde, «Devlet idaresi sorumlu
luğunu omuzlarına yüklemiş Hükümetin başta 
gelen vazifesidir.» diyor Anayasa Mahkemesi. 
Ama, değerli sözcü arkadaşlarımızı dinlerseniz, 
Anayasanın 46 ncı maddesine göre bir cendika 
kurup yola çıkanların artık önüne çıkmaya im
kân yoktur. 

Şimdi, Anayasamızın 2 nci maddesinde Dev
let şeklimiz tarif edilirken, sosyal hukuk Devle
ti olduğumuz iddiası ile birtakım kuruluşlar, 
sosyal kelimesini öylesine istismar ederek karsı
mıza çıkar ki, zaman zaman, «An? yasanın mü
saade ettiği nispette soldayız» Anayasa bu sos
yal kelimesi ile sola izin vermiş. Şimdi, Anayasa 
Mahlıememizin, Anayasanın 2 nci maddesindeki 
hükmü açıklayan kararım arz ediyorum. 

Anayasanın 2 nci maddesinde açıklandığı 
gibi, Türkiye Cumhuriyeti başlangıçta belirti
len temel ilkelere dayanan demokratik sos
yal bir hukuk devletidir. «Demokratik sosyal 
hukuk devleti, insan hak ve hürriyetlerine 
saygı gösteren, ferdin huşur ve refahını ger
çekleştiren ve teminat altına alan, kişi ile top
lum arasında denge kuran, emek ve sermaye 
iliş İdlerini dengeli olarak düzenliyen, özel te
şebbüsün güvenlik ve kararlılık içinde çalış
masını sağlıyan, çalışanların insanca yaşama 
ve çalışma hayatının kararlılık içinde geç
mesi için, sosyal, iktisadi ve malî tedbirler 
alarak çalışanları koruyan, işsizliği önleyici 
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ve millî gelirin adalete uygun biçimde da
ğılmasını sağlayıcı tedbirler alan, adaletli bir 
hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirme-
yo kendini yükümlü sayan, hukuka bağlı ka
rarlılık içinde ve gerçekçi bir özgürlük reji
mini uygulıyan devlet elemektir» diye gayet 
açık olarak Anayasanın 2 nci maddesini dile 
getirmiştir. 

Şimdi, burada tasarımızı alâkadar eden 
meseleye gelince; «emek ve sermaye ilişkile
rini dengeli olarak düzenliyen, özel teşebbü
sün güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını 
sağlıyan». Muhterem arkadaşlarım, gayet ta
biî emeği harekete geçiren sermayedir. Bu da 
memleketimizde ya devletin işyeridir, ya da 
özel sektörün işyeridir. Bir sendika kuracak
sınız, ismine devrimci diyeceksiniz, yıllardan 
beri faaliyetine bakacaksınız, en az 20 defa 
çalıştığı yeri işgal etmiş. Ekmek kapını tah-
ribedeceksin, ne olacak? işsiz kalacaksın, son
ra feryat. Değerli arkadaşlarım, bu vatan bi
zim. Hiç kimse dışarıdan gelip taş üstüne taş 
koymaz, ne yaparsak hiz yapacağız. 1920 leri 
bilenler, bilenlerden diniiyenler, 1830 lan 1940 
lan bilenler ki, bunları biliyoruz değerli ar
kadaşlarım. «Efendim, o günkü Anayasada bu 
yoktu» hayır o günkü Anayasada da çok hak 
v^rdı, ama herkes bu memleket benim diye 
çalışıyordu. Yıkılıp mahvolmuş bir Almanya, 
bir Alman mucizesi yarattı neden? Herkes, her 
gün iki saat ücretsiz çalıştı, Normal mesaisinin 
d-şında iki saat Alman Devletinin hesabına 
değil arkadaşlar, çalıştığı müesseseye yardım 
etmek için, iki saat fazla çalıştı. Böylece hem 
kendi işçisine iş buldu, hem benim kardeşleri
mize alıp götürüp işveriyor. Yıkmaktan hiç
bir fayda gelmez. Bu memleketin kalkınması
nı istiyorsak, büyük Atatürk'ün istediği gibi 
medeni seviyeye yükselmesini istiyorsak yer 
yüzünde, mecburuz fert, fert birtakım haklar
dan feragat etmeye. Gönülden, kanuni veya 
ba-ka yollarla değil, gönülden fedakârlık ede
ceğiz aziz arkadaşlarım. 

1920 lere, 1930 lara dönerseniz, bir köy
de belki bir vatandaşın cebinde bir lira pa
rayı bulmak çok güçtü. Senede altı lirayı bu
lamadığı için birtakım muamelelere mâruz kal
mıştı. Efendim, dünya değişti, ama yorganı
mıza göre de ayak uzatmak bir vatan vazife-
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si olmuştur bizim için. Ben demiyorum hu
kukla şu veya bu yolla bir tahdit düşünülsün. 
Bu memleketin çocukları olarak, mecburuz 
değerli arkadaşlarını herkes muayyen hede
fe kavuşmak için nefsinden fedâkârlık etme
ye, ama iş bulmuşun, ekmek parası kapısını 
açmışın, «ver» diyor, «ver» diyor, bir noktaya 
getiriyor «işgal ettim» diyor. Kimi? çalıştığı 
fabrikayı. Bu, devrim midir aziz arkadaşlarım? 
Bizim bildiğimiz devrim, Büyük Atatürk'ün 
İnkılâbı, Büyük Atatürk'ün ortaya koyduğu 
ilkelerdir. Fabrika işgali devrimci hareket, 
çok öşür dilerim muhterem arkadaşlar. Son 
zamanlarda nerede «devrim» kelimesi kullanı
lıyorsa, orada hukuktan, nizamdan eser kal
mamıştır. Rahatlıkla orada anarşiyi bulabilir, 
tesbit edebilirsiniz. Bu ne biçim devrim. Daha 
fazla zamanınızı almıyacağım, 274 sayılı Ka
nımda yapılan tadil, Anayasanın 46 ncı mad
desinin çalışanlara getirdiği bütün haklan 
olduğu gibi veren, düzenliyen selâmete götü
ren ve götürecek nizamları getiren bir tasa
rıdır. Bu bakımdan Adalet Partisi Grupu adı
na bu tasarıya müspet oy vereceğimizi arz 
eder, sözlerimi keserken grupum adına Yüce 
Heyetinizi saygiyle selâmlarım. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına görüşmeler bit
miştir. Bakan veya komisyon hangisi konuşmak 
istiyor? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Şahıslar adına buyursunlar. 

BAŞKAN — Şahıslar adına konuşmalardan 
sonra, pek: efendim, şahıslar adına Sayın Hazer, 
yok. Sayın ismen buyurun. 

F. HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonundan da. Millet Meclisinde 
olduğu gibi alalacele geçmiş ve yüce kurula ge
tirilmiş bulunan Sendikalar Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bir madde ile 
31 nci maddesine bir bend eklenmesi hakkın
daki, kanun tasarısı üzerinde görüşmelerimi 
açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Haziran ayı ilk yarısında bu tasarı Millet 
Meclisinde T. i. P. dışında bütün diğer partile
rin el birliği ile kabul edilmiş ve hür sendika
cılığı yok etme amaciyle hazırlanan bu tasarı
nın yankr.arı hâlâ devam etmektedim. Her gün 

yeni bir olurum ve yeni bir tartışma açılmakta
dır. Daha Millet Meclisi Genel Kuruluna gel
meden önce, işçiler, işçi birlikleri bu tasarıya 
karşı olduklarını basın ve yayın yolu ile ilgili
lere duyurmuşlar, bu tasarıyı savunanları Ana
yasa çizgisine davet etmek ve uyarmak iste
mişlerdir. Millet Meclisinden çıktıktan sonra 
da başlarında yetkili profesörlerin de bulundu
ğu 62 öğretim üyesi bir bildiri yayınlamıştır. 
«T. B. M. M. ne getirilmiş olan 274 sayılı Sen
dikalar Kanununa ve 275 sayılı Toplu iş Söz
leşmesi Grev ve Lpkavt Kanununa ilişkin deği
şiklik tasarılarının Anayasamızın sağladığı sen
dika özgürlüğünün temellerini sarsıcı ve esasın
da çalışan kütlelerin tümünün ekonomik ve sos
yal gelişme yollarını tıkayıcı bir nitelik taşıdı
ğını görmekteyiz» diye başkyan bildiride 
«Böyle bir gelişmenin Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin onayladığı insan Hakları Evren
sel Beyannamesi, Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtının Anayasası, 98 numaralı Milletlerarası 
Çalışma Teşkilâtı Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal 
Yasasının temel ilkeleri, bu değişikliklerle de
rin bir şekilde zedelenmektedir» demişlerdir. 
Bu tasarının yankıları dış ülkelere de taşmış
tır. 

Sayın senatörler, bugün bütün dünyada sen
dika kurma, sendika seçme, Toplu İş Sözleşme
si ve grev haklan üzerinde daha geniş hürri
yetler tanınması amacı ile çalışmalar yapılmak
ta iken, Türkiye'de 1961 Anayasası hükümleri
ni bir tarafa iterek sendikal hürriyetleri kısıt
lamak için çareler aranması, Türkiye Cumhuri
yeti Devleti idaresini elinde tutanların ne ka
ranlık arzular peşinde olduklarını açıkça gös
termektedir. 

Elimizdeki bu tasarı ile Anayasamızın 46 ncı 
ve 47 nci maddelerinin işçilere hak tanıdığı 
cen-dika kurma, sendika seçme özgürlüğü orta
dan kaldırılmak istenmektedir. İşçiler: hâkim 
sınıfların, belirli bir zümrenin egemenliğine 
terk edilmek, onların kontrolü altma alınmak 
istenmektedir. 

Ayrıca, bu değişiklik tasarısı, Anayasamı
zın «Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına da
yanan bir hukuk devletidir» diyen 2 nci mad
desine, «Kanunları Anayasaya aykırı olamaz» 
diyen 8 nci maddesine ve «herkes dilediği alan
da çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir» 
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diyen 40 ncı maddesine ve daha diğer birçok 
ilkelerine aykırıdır. 

Bu tasarıyı hazırlıyanlann bu ilkeleri bil
mediklerine imkân yoktur. Ancak, ne var ki, 
kaç yıldır tecrübelerimizle de tanık olduğumuz 
gibi, A. P iktidarı Anayasamızı daima bir ke
nara itmek istemiş ve kendi hesabına uygun 
kanunları çıkarma çabaları sarf etmiştir. Ama, 
Anayasamızın temel ilkelerine aykırı olarak hâ
kim çevrelerin çıkarma göre Meclislerden çı
kardığı kanunlar için Türkiye İşçi Partisi, Ana
yasa Mahkemesine müracaat etmiş ve bugüne 
kadar bunların hemen hepsini iptal ettirmiş
tir. 

Bu ısrar ve bu başı dönmüşlüğe akıl erdir
mek zordur Sermayedar sınıfların ve onun tem
silcisi A. P. ve ortağı Türkiş'in tezgâhladığı 
bu kanun tasarısının komisyona geriverümesi, 
yeniden gözden geçirilmesi ve Anayasamı
za uygun bir tasarı haline getirilmesi lâzımdır. 
1961 Anayasamızın getirdiği hak ve özgürlük
lerden yararlanarak halkımız kendi haklarının 
bekçisi olmakta ve kendi sorunlarına çözümler 
istemek olanaklarına kavuşmaktadır. Disk'in bu 
yöndeki, yani işverenin kendi sorunlarına hâkim 
olma yönündeki çabalarını ters yönde gösterme
ye gayret boşunadır. Bugün büyük bir çoğun
lukla Türk işçisi kendisine uygulanmak iste
nen metotları çok iyi değerlendirmektedir. 

Sayın senatörler, Türk - iş'in 1961 den bu 
yana sunduğu Genel Kurul İcra Heyeti rapor
larında açıkladığı gibi, bütün bu devre boyunca, 
Amerikan Hükümetinden AID kanalı ile 16 miü-
yon lira civarında malî yardım aldığı bildiril
miştir. Son kongreye sunulan raporda ise, son 
faaliyet döneminde 3,5 milyon lira yardım al
mıştır. Bu para yardımları Türk - İş'in aidatlar
dan sağladığı gelirlere denk bir malî kaynak 
teşkil etmektedir. Amerikan emperyalizmi 
Türk - iş'in 1952 de kuruluşundan bu yana ken
di emellerine uygun bir biçimde yapı kazanma
sı ve eylemde bulunması için özel bâr çaba da 
sarf etmiştir. Para yardımlarına ek olarak 
Türk - iş bünyesinde bulundurulan sözde mü
şavir ve bilim adamları bu çabaya ek katkıda 
bulunmuşlardır. Türk-iş bünyesinde bulunan 
görevlilerden önemli bir kısmının maaşları doğ
rudan doğruya AID tarafından ödendiğinin iti
rafı Türk - iş'in beyannamesinde de vardır. 

Yiıe, son kongre raporunda ifade edildiği 
gibi, Türk-iş'e yapılan Amerikan para yardı
mı önümüzdeki dönemde devam etmiyecektic. 
G-ittikşG bilinçlenen işçi kütlelerinin güçlü uya
nığı karşısında Türk-iş'in ayakta durması bi
raz zor olacaktır. 

Ayrıca, Türkiye'deki çeşitli sanayi işletme
lerinde hisseleri bulunan veya tek başına işveren 
durumunda bulunan ve daha önemlisi ülkemiz 
üzerinde ciddî askerî ve politik emeller taşıyan 
Amerikalılardan sağlanan bu yardımların kar
şılığını ödemek istemektedirler. 

Huzurunuza getirilmiş olan bu kanun tasa
rısı bu iki ihtiyaca cevap verme isteğinden baş
ka nedir? Bir yandan Türk - iş'in sendika ağa-
hğma ebedî hükümranlık hakkı sağlanacak, öte 
yandan Türkiye'de Amerika'nın ve onun işbir
likçilerinin çıkarlarına ters düşen bir sendikal 
gelişme önlenmiş olacaktır. 

Kanun tasarısını savunanlar bu kanunla sarı 
sendikaların yok edileceğini söylemektedirler. 

San sendikaların doğmasını esasen kendileri 
sağlamışlardır. Sarı sendika, üye sayısı az olan 
sendika demek değildir. Disk, üye sayısı kanun
la aranan çoğunluğa ulaşmadığı için kapatıl
mak istenmiyor, bu değildir. Sarı sendikaların 
kapanmasının yolu, işçilerin bilinçlenmesini hız
landıracak bir sendikal özgürlük ortamının ya
ratılması ile olacaktır. Oysa yapılmak istenen 
bunun tam tersidir. 

Türkiye'de yukardan beri arz ettiğim gibi en 
günlü rveren ve Amerika'dan para yardımı al
makta olan bir örgüt güçlendirilmek isteniyor. 
Diğer önemli bir işveren de, bilindiği gibi, Dev-
let*:V.\ Türk - iş Türkiye Cumhuriyeti Devletin
den de Çalışma Bakanlığı eliyle yalnız son faa
liyet döneminde yarım milyon lira aldığını ra
porunda itiraf etmektedir. Bu, 274 sayılı Ka
nımla da yasaklanmıştır. Oysa ki, bu toplanan 
paralar da cezalardan toplanmış, Bakanlığa 
•götürülmüş bâzı meselelerin onanması içindir. 
Bir ba«ka örgüte bağış yapmak icra toplanma-
maktadır. 

Bu durumda Türk-iş'in sarı sendikacılığın 
bütün özelliklerini taşıdığı açıkça ortadadır. 
Türk - iş'in bizzat kendisinin sarı sendikacılığı 
yarattığı ve geliştirmekte olduğu belgelerle sa
bittir. 

Bendeniz, konuşmalarımız ekseriya 10 daki
ka ile kısıtlandığı için belgelerimi yanıma g,etir-

1CG 
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medim, çok müteessirim. Konuşmaların kısıtlan- ı 
ması hakkında da kimse bir önerge vermediği 
için ben de çok daha uzun bir konuşma imkânı 
bulacaktım. Bu yüzdendir ki, ilk defa olarak Se
nato kürsüsünde üzülüyorum. Yoksa elimde çok 
güzel belgeler vardı ve bu söylediklerimi ispat
lama imkânım daima mümkündü. Fakat, simdiı 
aklımdan bunları söyleme imkânım yok. 

BAŞKAN — Sayın İsmen, konuşmalarınız 
yazılı olduğu için 20 dakikayı da geçemezsiniz. 

F. HİKMET İSMEN (Devamla) — Ben ko
nuşacaktım, Sayın Başkan; okumıyacaktım. Te-
lâşe kapümıyayım diye ve 10 dakikadan daha 
fazla konuşamıyacağım diye metne sadık kal
maya çalışıyorum. 

VAHA? GÜV3NÖ (Cumhurbaşkanınca se
çilen üye) — Saten çok hızlı okuyorsunuz, du
yamıyorum. 

BAŞKAN — 20 dakikanız var, rahat konu-
şab.V.irsinJz. 

F. HİKMET İSMEN (Devamla) — Teşek
kür ederim, vaktim va?; ama ben fazlaca işgal
den do pek rcıhat etmem, tabiatlım itibariyle. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Fab
rika işgali yetiyor. 

F. HİKMET İSMEN (Devamla) — Efen
dim?... 

BAŞKAN — Sayın Orhon, rica ediyorum. 
Devam ediniz, devam ediniz, efendim, siz 

devam edin. 
HİKMET İSMEN (Devamla) — Keşke söz 

alıp konuşsaydınız, daha iyi olurdu, orada otur
duğunuz yerden konuşacağınıza... 

BAŞKAN — Siz devam edin, Sayın İsmen, 
siz devam edin, müdahale mümkün değil. 

F. HİKMET İSMEN (Devamla) — ... Türk -
tirdiğ.:. belgelerle sabittir. 

HASAN TÜRKAY (istanbul Milletvekili) 
— Bu, görüşülmüyor, burada kanun görüşülü
yor. 

BAŞKAN — Devam ediniz. 
iş'̂ -i. sarı sendikacılığı kendisinin meydana ge-

F. HİKMET İSMEN (Devamla) — ... Bu ka
nun tasarısı dolayısiyle Türk - iş'e verilmek is
tenen bâzı imkânların elbette ki, burada açık
lanması suretiyle ben fikirlerimi ancak ispatla
mak imkânına sahibim. Afakî şeyler konuşa-
niGin, bendeniz hikâye anlatamam, Atatürk'ün 
çiftliğinden filân bahsetmenin de yeri hiç de

ğildir. O zaman karışmadınız, bakıyorum. 
ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es-

ki^ebi: Milletvekili) — Çekoslovakya'dan, Ma
caristan'dan bahsedersiniz. 

(«Bir milletvekili müdahale ediyor.» ses
leri) 

BAŞKAN — Kim o, kim o, müdahale eden 
kim?.. 

F. HİKMET İSMEN (Devamla) — Müsaa
de edin, ben tertemiz hazırladığım konuşmamı 
snie sunayım... 

BAŞKAN — Bi'r dakika, müdahale eden be
yefendiyi rica edeceğim, evet siz?.. 

HASAN TÜRKAY (istanbul Milletvekili) — 
Evet, bendeniz. 

BAŞKAN — Müdahaleye hakkınız yok. 
F. HİKMET İSMEN (Devamla) — Bir de 

üstelik milletvekili... 
HASAN TÜRKAY (istanbul Milletvekili) — 

Hakkımız yokmuş müdahale etmeye, bir daha 
da yapmıyacağım. 

F. HİKMET İSMEN (Devamla) — Yeni 
öğrenmişler. Milletvekili, Hasan Türkay Bey. 

BAŞKAN — Sayın Türkay, rica edeceğim, 
hiçbk şekilde, hiçbir surette müdahale etmeye, 
hele söz atmaya veyahut her hangi bir şey de
meye hakkınız yoktur, bunu üzüntü ile ifade 
ediyorum. 

Devam ediniz. 
F. HİKMET İSMEN (Devamla) — Orada 

oturmaya da hakkı yoktur. 
BAŞKAN — Var, efendim. 
F. HİKMET İSMEN (Devamla) — Var mı 

(A. P. sıralarından, «Var, var» sesleri) 
BAŞKAN — Var, efendim, Sayın İsmen, 

Başkanlığı ben mi yapacağım, yoksa siz mi ya
pacaksınız? 

F. HİKMET İSMEN (Devamla) — Zatıâlinsz 
tabiî ama, ben de bildiklerimi söylemek istiyo
rum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Devam ediniz. 
F. HİKMET İSMEN (Devamla) — ... Çünkü, 

biz Millet Meclisinde biraz alerde otursak... 
BAŞKAN — Devanı ediniz, ben vazifemi ya

pıyorum, siz devam ediniz. 

F. HİKMET İSMEN (Devamla) — ... Pek 
güzel. Ama, benim bildiğimle göre orada otura
maz... 

BAŞKAN — Oturabilir. Efendim, siz devam 
ediniz. 
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F. HİKMET İSMEN (Devamla) — Peki, 
otursun. 

REFT RENDECİ (Samsun) — Yani millet
vekillerini sokmıyalım mı buraya? 

BAŞKAN — Efendim yapmayın. 
Siz de devam ediniz. («Milletvekillerine açık

tır» sesleri) 
F. HİKMET İSMEN (Devamla) — Eğer bir 

yasa, Anayasamızın temel ilkelerini yok ede
cek nitelikte hazııianmışsa bu açıkça görülebi
lir. Nitekim, elimizdeki 274 sayılı Sendikalar 
Kanununda yapılması düşünülen bu değişikli
ğin Anayasanın sendikalar kurulmazı serbest
tir, izin almadan kaç kişi ile kurulur, kaç üye
nin bulunduğu veya bulunacağı söz konusu de
ğildir, diyen temel ilkesine aykırılığı açıktır. 

İşçiler için tanınmış bu temel haklara karşı 
çıkacak ve Meclislere getirilmek istenen bu ta
sarı kabul edilecek nitelikte değildir. Anayasa-

-nın 46 ncı maddesinde, «çalışanlar ve işverenler, 
önceden izin almaksızın sendikalar ve sendika 
birlikleri kurma hakkına sahiptir» diyor. 

Oysa M, getirilen tasarıda sendika birliği 
kaldırılmak isteniyor. Bâzı sayın konuşmacılar 
«birlik» kelimesinin hiç fazla anlamı yokmuş 
gibi ifade ediyorlar. Tam tersine, çok anlamı 
vardır. Sendika birliği kurma imkânı kısıtlan-- î 
mak isteniyor. «Bir» kelimesi kaldırılmakla ki- j 
sıtlanıyor ve istediği gibi özgürcü bir birliğe I 
giremiyor. 

Kanun tasarısının 6 ncı maddesinde de, ; 
«her üye istediği zaman üyesi bulunduğu mes- j 
lekî teşekkülden çekilebilir. Çekilme, noter hu- j 
zurunda münferiden kimliğini tesbit ve istifa | 
ederek kişinin imzasını tanıdığı ile olur» diyor, j 

Evet, kanun tasarısının 6 ncı maddesine gö- j 
re, «bir üye istediği zaman çekilir» diyor. Doğ- i 
ru. Fakat, notere gidip, teker teker kaydım | 
yaptırıp, zaman sarf edip işçiyi zahmete sok- j 
makla bu gibi düşüncesinden vazgeçirmekle bu ; 
arzusu önlenmek isteniyor. ' 

Bugün bütün işçi çevrelerinin de çok iyi bil- j 
diği gibi, Türk - İş'e üye sendika ve federas- j 
yonlardan ayrılmak istiyen birçok işçiler var- ] 
dır. Bu madde ile büyük külfetlere katlanmak- \ 

I 
tan kaçman işçilerin veya basma bir dert gel- ; 
meşinden korkan işçilerin Türk - İş'den kaçma- ! 
lannı önleme ve bir basla altına alma amacı • 
güdülmekte olduğu açıktır. Yüzlerce işçinin hak- ' 

lannı korumadığına açıkça gördüğü sendika
dan ayrılmak için her birinin ayrı ayn notere 
gidip bu işlemi yürütmeleri, iş yerlerinden izin 
alıp gündeliklerini kaybetmeleri, pazar yevmi
yelerini de bu münasebetle kaybetmeleri ve ay-
nca notere gitmeleri; İd ben noter ücretini 
15-20 lira diye düşünüyordum, geçen gün bir 
konuşmacı arkadaş 60 lira dedi, hayretler için
de kaldım; büyük paralar ödeme zorunluğu ile 
karşı karşıya bırakılma mükellefiyeti de Ana
yasaya aykırı bir tutumdur. 

Ama, Sayın Çalışma Bakanı Türk - İş Kong
resinde bu tasarı ile DİSKin ortadan kalkaca
ğına. rahatça ifade etmiştir. Anayasadan bize ne 
demiye getirmektedir. 

Tasarının 9 ncu maddesi ile de getirilmek 
istenen hükümler Anayasaya tamamen aykırı
dır. Batılı ülkelerde konfederasyonların ve millî 
sendikaların kurulmalarında böylesine bir hü
kümler bulmak mümkün değildir. Meselâ, mad
dede «Bir işçi sendikasının Türkiye çapında fa
aliyet gösterebilmesi için kurulu bulunduğu iş 
kolunda çalışan isçilerin en az 1/3 ünün ve işçi 
konfederasyonları, sendika ve federasyonlann 
en az 1/3 ünün ve Türkiye'deki sendikal işçi
lerin en az 1/3 ünün üye sıfatiyle bir araya gel
mesi ile olacaktır» diyor. 

İlk nazarda güçlü ve tek sendikacılık yarat
ma amacını sağiıyacakmış gibi gösterilmek: is
tenen bu hükümlerin aslında özgür sendikacı
lığı yıkmak ve hâkim sınıfların dümen suyun
da bir sendikacılığı devam ettirmek amacını ta
şıdığı Türk işçilerinin ve Türk kamu oyunun 
dikkatinden kaçmamıştır. 

Türk - İş dışındaki DİSK'e bağlı ve bağım
sız bütün sendikalar kapanacaktır. Geriye ka
lacak, Tür - İş ve ona bağlı sendikalar. Sendi
kaların bu suretle Türk işçilerinin g'erçek tem
silcileri tarafından ele geçirilmesine imkân kal
mayacaktır. Zira, Türk - İş yöneticileri, geçmiş
te olduğu gibi, kendileri gibi san olmıyan işçi
leri sendikalarına almamak veya sendikalann-
dan çıkarmak imkânına sahiptirler. Böyle bir 
işleme mâruz kalan işçilerin tek başvuraca
ğı çare, bugüne kadar olduğu gibi, birleşerek 
bir sendika kurma idi. Nitekim, DİSK'de böyle 
bir şekilde meydana gelmiştir. Oysa bu tasarı 
ile bu haklı imkân önlenmek isteniyor. Kendi
sine karşı örgüt doğması tehlikesinden kurtarı-
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lacak olan Türk - İş'in işçi sınıfı üzerindeki dik
tasının pekiştirilmesi isteniyor. Bunlar açıktır. 

Bu tasarı kanunlaşırsa Türk - İş yöneticileri 
işçilerin kendi tutumlarına karşı çıkmıyan veya 
kendi saltanatlarına halel getirmiyecek elan 
1/3 lük bir azınlığı ile mevcudiyetini pekâlâ 
devam ettirecek ve bunun adına da Türk sendi
kacılığı denecektir. Bu azınlığın dışında kalan 
ki, esas büyük bir çoğunluktur, sendikalaşma 
imkânını bulamıyacaktır. Türk - İş dilerse bun
lardan dayanışma aidatını da alacaktır ve hâ
kimiyetinin karşılığında bir murakabeye de 
mâruz kalmadan işlerini yürütüp gidecektir. 

Doğacak olan güçlü sendikacılık değil, güç
lü sendika ağalığıdır. 

Bunlar, Çalışma Bakanının da ifade ettiği 
gibi, sadece DİSK'iı bilinçlenmiş kendi hak
larını savunan olanağınına kavuşmuş işçilerin 
toplandığı bir kurumu kapatmak amacı güt
mektedir. 

100 bin işçinin çalıştığı bir iş kolunda, en 
az 35 000 işçinin bir araya* gelmesi şartı ger-* 
çeklerle bağdaşır şey de değildir. 

Yukarda ifade ettiğim gibi, 2, 8, 10 ve 40 
ncı maddeler Anayasa hükümlerine gerçek
ten çok aykırıdır. Bu tasarı kanunlaşırsa 
TÜRK - İŞ'in tekeline gireceği mutlak olan 
konfederasyon, işçi sınıfına karşı diktasını ku
racak, isçi hakları daha da kısıtlanacaktır. 

Bu niyetlerle hazırlanmış tasarının karşı
sına Türk işçisi bütün gücü ile çıkmıştır ve 
«tasarı geri almana kadar direneceğiz» de
miştir. Ancak, Hükümet yetkililerinin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde «bu bir bahanedir, za
ten plânlı olan bu hareketleri, işçiler bunu 
bu kadarı üzerinde imiş gilbi yapmışlardır. 
şeklindeki beyanlarmı hayretle izledik. 

,«Bu tasarı geri alınıncaya kadar direne
ceğiz» diyen işçilerin normal protesto yü
rüyüşleri kendi plânlarını gerçekleştirebilmek 
için zorbaca karşılamalarla, copla, polisle mec
rasından saptırılmak istenmiştir. Emeği ile 
geçinmekten başka derdi olmıyan işçi sını
fımıza böyle birtakım niyetler atfetmek, ka
mu oyunun kolaylıkla görebileceği ve öteden 
beri bilinen, tutarsız ve geçersiz iddialarıdır. 

Sayın senatörler, bir ülkede işçi sınıfı de
mokratik hak ve özgürlüklerini korumak için, 
•bilinçli bir şekilde Anayasal direnişe geçerse 
ye. yapılan ihtara rağmen, Anayasanın ih-
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lâlinde israr ediliyorsa, o ülkede faşizme gi
dilmek istendiğinin belirgin örnekleri vardır, 
demektir. 

Bir ülkede, kanun zoruyla tek sendika, tek 
federasyon tekeli korunmak isteniyorsa, 60 
milyon işçiyi temsil eden Uluslararası Hür 
İşçi Sendikaları Konfederasyonunca protesto 
edildiği halde, bâzı kimseler çıkarlarını koru
mak için bunda* İsrar ediyor ve gerici siyasi ik
tidar ile ortaklığa girişiyorlarsa, orada de
mokrasi, tehlikeye atılmak isteniyor, demek
tir. 

iSayın senatörler; gerici siyasi iktidarlar ne 
zaman ekonomik çıkmazlara girerlerse, o za
man, işçi haklarından ve sendikal özgürlük
lerden başlamak üzere, demokratik hakları 
kısıtlama yolunu tutarlar. 

Türkiye'nin özelliği, işçiler adına konuş
tuğunu iddia eden bir konfederasyonun bu 
suça ortak olmasıdır. Hesaplarında yanılıyor
lar. Faşizme özenenler iyi bilmelidirler ki, 
haktan ve demokrasiden yana olan güçler, 
başta işçi sınıfımız da olmak üzere, onlara 
'bu fırsatı vermiyecektir. Bu, açıktır. 

Saygılarımla. 
Bu hususta bir önergem var, Sayın Baş

kan. Kanun tasarısının cekrar komisyona alı
narak gözden geçirilmesini ve Anayasa ilkele
rimize uygun bir şekilde hazırlanmasını, on
dan sonra Meclislere getirilmesini rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Gelince, gereğini yaparız. 
Sayın Küçük. 
SAMİ KÜÇÜK (Tabiî üye) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 

BAŞKAN — Yazılı mı Sayın Küçük? 
SAMİ KÜÇÜK (Devamla) — Yazılı Saym 

Başkan, fakat 15 dakikayı geçmez. Bitirmeye 
çalışacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SAMİ KÜÇÜK (Devamla) — Türk toplu

munu huzursuz eden; normal yönetimi, belirli 
bir süre için daihiı olsa, sıkıyönetime dönüştü
ren ve vatandaş kanı akmasına sefoöbolan bir 
kanun tasarısını görüşmeye başlamış bulunuyo
ruz. 

Tasarının esasıma girmeden önce şu husus
ları belirtmekte fayda görürüm. 

Günlük yaşantılarını, emeklerini satarak 
yapan, 10 binlerce işçiyi sokağa döken, hepsi 
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kendi dallarında birer bilim otoritesi olan 
62 üniversite görevlisini uyarı bildirisi ya
yınlamaya zorlıyan, hiçbir federasyon ve kon
federasyona bağlı olmıyan bağımsız işçi 
sendikalarını da tedirgin eden ve bu sendika
ları Türkiye ölçüsünde eyleme geçeceklerini 
bildirmeye mecbur eden bu tasarının Türk 
toplumundaki işçi sınıfı dâvasına yararlı 
olmıyacağı meydana çıkmış bulunmaktadır. 

Kaldı ki, hür dünyanın çeşitli ülkelerinde
ki uluslararası işçi teşekkülleri de bu tasarının 
Türk işçisine yararlı olamıyacağmı ifade ile 
yetkilileri bu hususta uyarmaktadırlar. Bu 
haliyle tasarının kanunlaşması için ısrar et
mekte, toplum çıkarı bakımından, bir fayda 
görmüyorum. 

Değerli arkadaşlarım; Kurucu Mecliste 
Anayasa müzakerelerinde, çalışanların hakla
rı üzerinde, o zaman Kurucu Meclisin bir üye
si bulunan bugünkü Çalışma Bakanı Sayın Öz-
tıirk, şöyle diyor. «Arkadaşlar, sendika top
lulukları lâalettayın dernekler değildir. Sos
yal ve iktisadi hayatta hakikaten müessir du
rumları vardır, bunların» dedikten sonra, sen
dikaların en az siyasi partiler kadar önemli 
olduklarını belirtmekte ve kendi haklarını si-
y.ı.net edebilmek için belki de yarın, işçilerle 
işverenler mücadele edecekler, şu veya bu şe
kilde görüşler ve ithamlar teşekkülün mân2n 
ölümüne sebebolur» diyerek sendikaların da 
i:r.;:ıı::niL::nrı an:ak Anayasa Mahkemesi yo
luyla yapılmasını teklif etmekte idi. 

Kurucu Meclis üyesi Sayın öztürk'ün, tu
tanaklara geçmiş olan bu beyanlarını Çalışma 
Bakanı Seyfi öztürk'ün, Türk - iş'in Erzurum 
Kongresinde DİSK'i kanunlarda yapılacak de
ğişiklikler yoluyla, kapatacağını bildirmesini ve 
DİSK yöneticilerini elde bir mahkeme kararı 
olmadan, bu teşekkülü manen öldümeyi istih
daf eden komünistlik suçu ile suçlamasını bağ
daştırmak değildir ve ben göremiyorum. 

Hepimiz biliyoruz ki, komünist faaliyet 
ve propagandası Türk kanunlarına göre ya
saktır. Her türlü istihbarat kaynaklarına sahip 
bulunan Hükümetin, kanunların himayesinde 
kurulmuş bulunan millî teşekkülleri, konge-
lerde suçlama, yerine, varsa suç delillerini ba
ğımsız mahkemelere vermesini, aksi halde de
mokrasimizi dejenere eden bu gibi doğru ol
mıyan yollardan vazgeçilmesini dilemekteyim. 

Değerli arkadaşlarım; gerek Anayasanın 
ruhu ve lafzı ile bağdaşamıyan ve gerekse im
zaladığımız Uluslararası sözleşmelerin getirdi
ği ilkelere ters düşen bu tasarının özellikle üç 
noktası üzerinde duracağım. 

Birinci noktası; sendikalara serbestçe üye 
olma veya olmama, üyelikten serbestçe çekil
me konusudur. 

İkinci konu; uluslar ve uluslararası seviye-
Û3 serbestçe üst teşekküller kurabilme konusu. 

Üçüncüsü; teşekküllerin yapabilecekleri ya
tırımların, en fazla üyeye sahip konfederasyo
nundan müsaadesine tabi tutulma konusu. 

Tasarı, bir üyenin sendika üyeliğinden çe
kilebilmesi için noter huzurunda münferiden 
kimliğin tesbiti ve istifa edecek kişinin imza
sının tasdiki hükmünü getirmektedir. 

Halbuki, Anayasanın 46 ncı maddesi, üye 
olma ve üyelikten çekilmenin hiçbir kayda iîabi 
olmadan serbest irade ile yapılabileceğini ifa
de ediyor. Şu kısmını okuyayım. «Çalışanlar ve 
işverenler önceden izin almaksızın sendikalar 
ve sendikalar birlikleri kurma, bunlara serbest
çe üye olma veya üyelikten ayrılma hakkına 
sahiptirler.» diyor. 

Belki «noter huzurunda irade izharında 
Anayasayı ihlâl eden bir husus yoktur» deni
lebilir. 

Fakat, unutmamak lâzımdır ki irade izha
rı için notere gitmek, işçinin bir gündeliğiyle 
pazar gündeliğinin, kaybını ayrıca noter mas
rafı ödemesini zaruri kılar ki, emeği ile yaşı-
yan insanlara yüklenen bu külffet, üyelikten 
ayrılmayı kısıtlayıcı bir mâna taşımaktadır. 

Kaldı ki, bir Başbakan veya Büyük Millet 
Meclisi üyesi iki satırlık bir yazı ile istifa eder
ken işçilere bu külfeti yüklemek de âdil değil
dir. 

Acaba, tasarı veya teklif sahiplerini, bu gibi 
kısıtlayıcı hükümleri koymaya zorlıyan neden
ler nedir? Bunu incelediğimiz zaman görüyoruz 
ki, toplu sözleşmelerde taraf sendikalar, bir
çok ahvalde, eşit sayıda ve bâzan da müesse
seden çalışandan fazla üyeye sahibolduklanna 
•dair sahte belgeler ibraz ediyorlar. Bu sahte
karlığın her halde önlenmesi zaruridir. Fa
kat ; bu önleme, işçiye zaten az olan emeğinin 
değerini azaltacak, ona malî külfetler yükliye-
cek tedbirler olmasa gerek. 
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Millet, kendini yönetecekleri, sulha ve har
be karar verecekleri seçmede, gizli oy, açık tas
nif esasını ihtiva eden seçim sistemini uygular
ken, toplu sözleşmelerde; işyerinde işçilere, 
kendilerini yönetecek ve haklarını arıyacak 
sendikaları seçmeleri için, hâkim huzurunda 
seçime benzer, referanduma neden itibar edil
mediğini bir türlü anilıyamıyorum. 

Ayrıca, bu tasarının kanunlaşması halinde 
açıkta kalacak sendikaların belli federasyon 
veya konfederasyona üye olmanın genel ku
rul kararma bağlanmış olma hükmü de sen
dikal özgürlüğü kısıtlayıcı mahiyettedir. Ta
sarının bu hükümleri, kanaatimce, Anayasa
nın 46 no. maddesine aykırıdır. 

Değerli arkadaşlarım; tasarı, sendika enf
lâsyonunu gidermek ve güçlü sendika yarat
mak üzere sendikaların ulusal ve uluslararası 
seviyede serbestçe üst teşekküller kurabilme
lerini de ciddî şekilde sınırlamaktadır. Tasarı
ya göre, bir işçi sendikasının Türkiye çapında 
faaliyet gösterebilmesi için, o iş kolunda çalı
şan sigortalı işçilerin en az 1/3 nü bünyesin
de toplaması lâzımdır. Tasarı, bu hükmü ile, 
belirli bir yer veya bölge esasına göre kurul
muş bulunan birlikleri ortadan kaldırmakta
dır, Sendikaların, federasyon; federasyonların, 
konfederasyon halinde toplanmaları da daha 
güç bir hale sokulmuştur. 

Her türlü enflâsyona olduğu gibi sendika 
enflâsyonuna da karşıyım. Ancak, sendikalar, 
üyelerini aldatmadan; onları satmadan, on
lara daha müsait imkânlar bahşetmek sure
tiyle tarihî gelişim içinde tabiî istifa yoliyle 
kendi kendine oluşaraJ; gelişir ve sayıları aza
lır. Bunun, kanunla düzenlenmesi ve kanunla 
sendika tekelciliği yaratmaya, çalışanların ser
bestçe sendikalara üye olabileceklerini ifade 
eden Anayasanın. 46 ncı maddesiyle bağdaşa
maz. 

Gerçi «bu tasarı, sendika kurmayı menet-
miyor» denilecektir. Fakat sendikalar. Sayın 
Öztürk'ün, Kurucu Mecliste söylediği gibi, 
kamu yararına çalışan hayır dernekleri de

ğildir. Onlara hayat veren toplu sözleşme ve 
gerektiğinde grev haklarının kullanılmasıdır. 

Toplu sözleşme işyeri seviyesinden alınır 
ve aynı işkolunda çalışanların 1/3 nü teşkil 
eden sendikalara verilirse, başka sendika kur
mak ve mevcutları yaşatmak mümkün değil
di*. 

Tasarı, «Türkiye'de en çok kişiyi temsil eden 
işçi konfederasyonu ve federasyona bağlı sen
dikalar, uluslararası meslekî teşekküller ku
rabilir» hükmüyle de uluslararası plânda sen
dikalaşma özgürlüğünü kaldırmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; sendikal teşekkülle
rin nakit mevcutlarının % 30 dan fazla olma
mak şartiyle sınai ve iktisadi yatırımların en 
çok üyesi bulunan konfederasyonların müsaa
desine tabi tutulması, bir anlamda; o teşekkül
ün, müsaade verecek konfederasyonca mura
kabesini gerektirmektedir ki, bunu en tabiî 
hukuk ilkeleriyle bağdaştırmak mümkün de
ğildir. 

Anayasa ve imzaladığımız Uluslararası an
laşmaların ilkeleriyle de bağdaşamıyan, yurtta; 
ve yurt dışındaki işçi teşekkülleri çevresinde 
huzursuzluk yaratan bu tasarı, bu haliyle olum
suz ve Türk toplumuna yararlı değil, zarar
lı görülmektedir. 

Yüce Senatonun bu hususları dikkate ala
rak gerekli düzeltmeleri yapmak üzere komis
yona iade edeceğini ümidederken bâzı işçi te
şekkülleri liderlerini işçi hareketlerine karşı 
işçileri çıkaracaklarını bildiren beyanlarını 
yadırgadığımı ve bu beyanları hukuk ilkeleri 
ve devlet mefhuumu ile bağdaştırmanın müm
kün olamadığını, düşünülmeden söylenen bu 
sözlerin altında anarşinin yattığını belirtir, 
saygılarımı, sunarım. 

BAŞKAN — Bugün alman karar gereğin
ce, çalışma düzenimiz yarından itibaren uy
gulanacaktır. Saat 19,00 u bulmuştur. Bu sebep
le 10 Temmuz Cuma günü saat 10,00 da topla
nılmak üzere Birleşimi kapıyourm. 

Kapanma saati : 19,00 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

89 XCU BİRLEŞİM 

9 . 7 . 1970 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KUBULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimi. 
2. — Türkiye - Avrupa Ekonomik Toplulu

ğu Karma Parlâmento Komisyonuna (Bağımsız) 
bir üye seçimi. (4/79) 

8. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

4. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — 274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 

Jeğiştinilmcsi ve 31 nei maddesine bir fıkra ile 
bu 'kanuna 2 geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
• i iman metni ve 'Cumhuriyet .Senatosu Anayasa 
ve Adalet, (Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarından 4 er üye alınmak suretiyle ku
mlan Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/194; Cumhuriyet Senatosu 1/1123) (S. 
Sayısı : 1453) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Altan'm, Cumhuriyet (Senatosu İçtü
züğünün 5 noi maclesinin 3 ncü ve 4 ncü cüm
le] erinin kaldırılması ve 8 nci madesinin mat
ahının ve (A) fıkrasının 1 noi, 2 nci ve 3 ncü 
bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak

kında içtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldrnın, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 54, 
56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci maddeleri
nin değiştirilmesine 'dair İçtüzük teklifi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporları (2/211; 
2/255) (S. Sayısı : 1272 ye ek) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 4 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Suphi Gürsoytrak'ın, THY Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair 'Senato araştırması istıiyen önergesi 
n.0/33) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Üııaldı'nm, İçtüzüğün 87 ve 88 nci 
.a add elerinin tadili hakkında İçtüaüfe teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
ru isyonu raporu (2/263) (,S. Sayısı : 1441) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 6 . 1970) 

4. —• Cumhuriyet (Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

5. — Cumhuriyet iSenatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu ve Ahmet Yıldızın yasama 
dokunulmazlıklarının ıkalclırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) 
(S. Sayısı : 1443) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1970) 

6. —• Cumhuriyet 'Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'm, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Faibri/kası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatı ile (Senatörlük sıfatının bağ-
<" aşıp bağdaşımıyacağma dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in önergesi ve bu hususta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 
sayılı Kararı. 

7. — 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum-
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huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 2/229; Cumhuriyet Sena
tosu 2/297) (S. Sayısı : 1450) (Dağıtana tarihi : 
27 . 6 . 1970) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Gülerin yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/887) (S. Sayısı •: 1455) 

V 

FKÎNCÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKÎNCÎ GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BÎRlNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 6c 31 sayılı Orman Kanununa bir mad
de -eklenmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Tarım Komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2/22; Cumhu
riyet Senatosu 2/294) (S. Sayısı : 1448) (Da
mıtma tarihi : 15 . 6 . 1970) 

2. — Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür
lüğü 'kuruluşu hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon rapora (Millet Mec

lisi 1/157; Cumhuriyet Senatosu 1/1124) (S. 
Sayısı : 1451) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1970) 

3. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kurulu
şu hakkındaki Kanunun bâzı (maddelerinin de
ğiştirilmesine hir ımaddesinin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair ka
rtlın tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon rapo
ru. (Millet Meclisi 1/83; Cumhuriyet Senato
su 1/1125) (S. Sayısı : 1452) (Dağıtma tari
hi : 20 . 6 . 1970) 

4. — Türkiye Bağcılığının modernleştirilme
si ve bağcılığımızın kalkındırılması hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu-
ran metni ve Cumhuriyet Senatosu Tarım, Ma
lı ve İktisadi İşler ve 'Bütçe ve Plân komisyon
larından 4 er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 2/193; 
Cumhuriyet Senatosu 2/298) (S. Sayısı : 1454) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1970) 

5. — Türkiye Elektrik Kurumu kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaş
tırma ve İmar - İskân, İçişleri, Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komis
yon raporu) (Millet Meclisi 1/154; Cumhuriyet 
Senatosu İ/1126) (S. Sayısı : 1456) (Dağıtma. 
tarihi : 1 . 7 . 1970) 
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