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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Hasan Beyin riyasetlerile aktedilerek memurini ha- { müzakere edilerek verilen takrirlerle encümene iade 
riciyenin Türkiyede bir vazifeye nakil ve tahvillerinde 
ne suretle maaş verileceği hakkındaki mazbata, talep 
üzerine Bütçe Encümenine tevdi olunduktan sonra teş
kilâtı esasiye kanununun 95 inci maddesini tadil eden 
kanun lâyihası ikinci defa müzakere ve nazarı itibare 
alınan takrirlerle encümene iade edildi. 

Telgraf ve telefon kanununa müteallik lâyiha dahi 

olundu. 
Müteakiben Balya - Karaaydın şirketine ait lâyihai 

kanuniyenin birinci müzakeresi yapıldı ve pazartesi 
günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Çanakkale Denizli 

Hasan Ziya Gevher II. Rüştü 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Gümrükler umum müdürlüğü 1931 senesi bütçe

sinde 3 000 liralık münakale yapılması hakkmda kanun 
lâyihası (Bütçe Encümenine) 

2 — Şurayi Devlet 1931 senesi bütçesinde 1 100 lira
lık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası (Bütçe 
Encümenine) 

Tezkereler 
3 — Belediye kanununun 103 üncü maddesinin son 

fıkrasının tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (Dahi

liye, Maliye ve Bütçe Encümenlerine) 
4 — Gümrük kanununun muaddel 43 üncü maddesi

nin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (Maliye ve 
Bütçe Encümenlerine) 

Mazbatalar 
5 — Evkaf umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 

80 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/168 nu
maralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 14 

Reis — Refet B. 

Kâtipler: Ziya Gevher B. (ÇANAKKALE), Avni Doğan Ji. ( YOZGAT ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

3 — RİYASET DİVANIN HEYETİ UMUMlYEYE MARUZATI 

1 — Âza yi Kiramdan bazı zevatın mezuniyetle
ri hakkında B. M. M. Riyaseti tezkeresi 

Reis — Mezuniyetler hakkında Divanı Riyase
tin maruzatı vardır. Okunacaktır. 

UMUMÎ HEYETE 
Aşağıda isimleri yazdı Âzayi Kiramın hizaların

da gösterilen müddetlerle mezuniyetleri. Riyaset 
Divanın 3-XII-1931 tarihinde vaki üçüncü top
lanışında tensip edilmiştir. 

Umumî heyete arzolunur. 
P». M. M. Reisi 

A. Kâzım 

[ (Balıkesir) Hacim Muhittin B., Bir ay ailevî 
mazeretine binaen. 

(Kars) Ömer Kâmil B., iki ay mazeretine bina
en. 

Reis — Birer birer okunacaktır, reyinize atfe
dilecektir: 

(Balıkesir) Hacim Muhittin Bey, bir ay, ailevî 
mazeretine binaen 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

(Kars) Ömer Kâmil Bey, iki ay, mazeretine bi
naen 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

4 — SUALLER VE CEVAPLAR 

1 — izmir Mebusu Mahmut Esat Beyin, iş ka-\nuıw)iun Meclisi Âliye ne zurnan sevkedileceğine 
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dair iktisat vekâletinden şifaiıî suali ve iktisat ve
kili Mustfa Şeref Beyin cevabı 

Reis — Efendim; İktisat vekâletinden Mahmut 
Esat Beyin bir suali vardır. Buna ait takriri oku
nacaktır : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
YÜKSEK REİSLİĞİNE 

Türk amelesinin vaziyetile alâkadar olan iş ka
nunu Büyük Meclisin müzakeresine ne zaman ar-
zoluna çaktır 1 

Bu kanunun esasları nedir? Keyfiyeti İktisat 
vekâletinden sual eder ve şifahen malûmat veril
mesini rica ederim efendim. 

İzmir Mebusu 
Mahmut Esat 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 
Muhterem arkadaşlar; İzmir Mebusu Mahmut E-
sat Beyefendi iş kanununun Büyük Meclise ne 
vakit arzedileeeğini ve kanunun esasları nelerden 
ibaret olduğunu soruyorlar. Muhterem Heyetinize 
hemen arzedeyim ki iş kanunu lâyihası tamamen 
hazırlanmış ve bitmiştir. Elimizde bulunan şu 
kitapta, o lâyihayı göstermektedir. Büyük Mecli
sinize arzedilmek için Heyeti vekilede son tetkik
lerini görmektedir. 

Esaslarına gelince: Hepimiz biliriz ki mevcut 
umumî ahkâm haricinde iş kanunu mevzuatı diye 
yeni bir külliyat yapmak, derin ve esaslı bir in
kılâbı ifade etmek demektir. İş kanunu ile millî 
tesanüdün icap ve ihtiyaçlarından doğan fertlerin 
iktisadî menfaatleri itibarile müsavata doğru ile-
rilemek hareketlerini, kanunî müeyyidelerle hi
maye altına almak mevzubahstir. 

İş kanunu içtimaî sulh ve müsalemetin yasası
nı kuran bir kanundur. Bu kanunla kadın ve ço
cuklar gibi zaiflar himaye edilir. Ücretler teminat 
altına alınır. Çalışırken kazaya uğramış olan ame
lenin alil olarak sokaklarda kalmasına mani ola
cak kanunî 'müeyyideli tedbirler alınır. Onlar için 
hayatının sonuna kadar irat almak imkânları te
min olunur. İş itibarile emniyet tesis edilir. Ame
lenin işsiz kalmasına mani olacak ahkâm konur. 
Bu suretle iş kanunu, emekçiler dediğimiz bir züm
renin hayatı üzerinde refaha doğru müessir olan 
ahkâmı kanuniyeyi, müeyyitler dahilinde vazeder. 
Diğer taraftan yine .hepimizin bildiğimiz veçhile 
ferdî menfaatler, iradenin muhtariyeti dediğimiz 
bir prensibin hükmüne tabidir. Ferdî menfaatler 
itibarile insanlar karşı karşıya geldiklerinden ih
tiyaçlarından, , vaziyetlerinden ilham alarak 
şartlanın kurarlar ve bu şartları karşı
lıklı, pazarlığa tabi tutarak bir noktasın
da ittifak ederler. Hususî hayatta, bu gün 
kü iktisadî cemiyette hâkim olan prensip, bu ira
denin muhtariyeti prensibidir. İradenin muhtari
yeti prensibi, hususî hayatta devletin müdahaleden 
içtinap etmesini ve serbest rekabetin pürüzsüz su
rette tatbik olunmasını -istilzam eder. Bu prensip, 

119 uncu asrın sonlarında ve 20 inci asrın başında 
tam bir tatbik gördü. Bu tatbikin neticesi olarak 
sanayi inkişaf etti. Sanayi, büyük istihsalde, tica
ret büyük mağazalar ve büyük bankalarda çok 
mahdut kimseler elinde serveti tekasüf ettirdi. 
İradenin muhtariyeti ve bunun neticesi olarak fer
dî menfaatler itibarile olan münasebetlerde devle-

I tin müdahale etmemesi, içtimaî hayatta millî tesa-
j nüt yerine cidali esas olarak ikame ettirdi (Bravo 
sesleri). İradenin muhtariyeti üç nevi cidal meyda
na çıkardı: 

Birisi, sanayicilerin dahilî pazarları kendileri
ne hasretmeleri sebebile haricî pazarlarda mahsu
lâtın tükenmesi noktai nazarından memleketler 
arasında doğan cidal, 

İkincisi, memleket dahilinde büyük sanayiin 
küçük sanayii ezmesi noktai nazarından çıkan 
cidal, g 

Üçüncüsü, her türlü esbabı refah ve kudreti 
elinde tutan iş yani sermaye sahiplerile iş anyan-
lar arasında çıkan cidal. Bu cidal iş sahipleri üze
rindeki tesiri itibarile çok iyi neticeler verdi. Bu
nun hudutsuz tatbiki neticesi olarak maden ocak
larında doğan, büyüyen ve ölen yani ömrünü ma
den ocaklarında geçiren, dünyasını maden ocağın
dan ibaret olarak tanıyan emekçiler zümresi gö
rüldü. Binnisbe ucuz olduğu için erkek sınıfın
dan olan ameleye tercih edilen ve 16 saat çalıştı
rılan kadın ve çocuk emekçiler görüldü. Irkın 
âtisile hiç alâkası olmıyan sermaye sahipleri ala
bildiğine kendi beninevilerini istismare başladılar. 
Irkın âtisini muhafaza etmek ve prensip olarak 
kuvvetlilerle zayıfları yekdiğerile karşılaştıran 
cidale nihayet vermek için Devletin müdahalesi 
zarurî görüldü. Bu müdahale neticesinde, cidal 
yerine millî tesanüt ikame edildi ve iş kanunla
rı da bu müdahale ve esastan doğdular. Devletin 
müdahalesi İktisatta, arzettiğim gibi cidal pren
sibi yerine tesanüt prensibini ikame etmek gayesi
ne matuf olduğu gibi hukukta da mukaveleli ha
yat yerine yasalı, kanun ve nizamnameli vaziyetler 
yani istatulü hayat ikame olundu. Bu gün bu 
esas mucibince iş vermek istiyenlerle iş almak is-
tiyen, kendi iradelerini serbest tutarak mukavele 
yapıp iş şeraitini tayin edemezler. İşe girmiye 
çalışmak için ücretin vaziyeti, kazaların sureti 
takdir ve mahiyeti tamamen kanunlarla tesbit 
edilmiştir. Bu yol, fertlerin maddî saadet itibarile 
müsavata, insaniyete götüren bir yoldur. İş ka
nunları bu yol üzerinde konmuş tedbirleri ihtiva 
ederler. Cumhuriyetin tesanüdünden beri Cumhu
riyet Hükümetleri iş kanunlarının bu gayelerini 
benimsemiş ve bir 'gün evvel o yola girmek için 
müteaddit defalar tedbirler almak teşebbüsünde 
bulunmuşlardır. Büyük Meclise şimdiye.kadar iki 
defa iş kanunu lâyihası takdim edilmiştir. Bunlar
dan birisi, 1924 senesinin şubatmdadır. Bu lâyi
ha 120 maddelik ahkâmı ihtiva ediyordu. Meclis
ten Ticaret Encümenine tevdi edilmişti. Ticaret 
Encümeninden de Heyeti Umumiyeye arzedilmiş-
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tir. 19 maddesinin ilk kıraatini takip eden celsede! 
Nafıa, Ziraat, Sıhhiye ve Adliye Encümenleri ta
rafından lâyihanın tetkikine lüzum görülmüş ve 
lâyiha bu encümenlere gönderilmiştir. 1926 senesi 
mayısının üçüncü günü encümenlerden çıkarak ı 
tekrar Heyeti Umumiye ruznamesine girmiştir. 
O günkü celsede büyük münakaşaları mucip ola
rak lâyihanın üzerinde daha ziyade işlenmesi için 
Hükümetin bu mevzua yeniden vaziyet etmesi için 
bu lâyiha müzakeresinin tehiri karargir olmuştur. 
Bundan sonra Hükümet 1927 senesinin 14 nisanın
da 29 maddelik bir diğer lâyiha Meclisi Âliye ar-
zetmiştir. Tecdidi intihap münasebetile, teşkil 
edilen Muhtelit Encümende, lâyiha intaç edilemi-
yerek kadik olmuştur. 1928 senesinin sonunda 
yani 1929 senesinin başında Hükümet 36 maddelik 
bir lâyiha yapmıştır. O vakit Şurayi Devlet teşek
kül etmiş bulunuyordu. 

Şurayi Devlete gönderilmiş, Şurayı Devlet Tan
zimat Dairesi bunu 58 maddelik bir lâyiha halin
de 28 temmuz 1928 de Hükümete vermişti. Bu lâ
yihada (meslekî birliklere, krediye, kaza sigorta
larına, ücretlerin teminatına ve ekonomilere ) ait 
ahkâm mevcut bulunmamakta idi. 

Bendeniz bu Şurayi Devletten gelen 58 madde
lik lâyihayı buldum. Yüksek Meclisin bu müzake
resinde lâyihanın geniş bir tetkika istinat ettirile
rek kendisine tevdi edilmesi yolunda tebarüz eden 
direktifinden mülhem olarak iş kanunlarında bu
lundurulması mutad olan ahkâmı bulundurmak üze
re lâyihanın ikmali için çalışmağa başladım. Fev
kalâde içtimaimizin başında yalnız (kaza sigorta-
larrna) ait ahkâm müstesna olmak üzere diğer ah
kâmı bir lâyihada topladım ve Meclisi Aliye sev-
kedilmek üzere Heyeti Vekileyc şevkettim. 

Diğer memleketlerde ( kaza sigortaları ) ayrı 
kanun mevzuu olarak tertip edildiğinden bende
niz de bu lâyihayı bir an evvel Meclisi Âlinin tetki
kine arzedeyim dedim. Hükümetiniz, kanun lâyi
halarının tanziminde tuttuğu bir esas vardır. Da
ha ziyade doğrudan doğruya alâkadar olan vekil, 
esas lâyihanın kanaviçesini tertip eder ve diğer ve
killere de imza ettirerek Büyük Meclise gönderir. 
Her vekil kendisine ait hususatı ve kendisine ait 
kanunları inceden inceye tetkik eder. 

Binaenaleyh fevkalâde içtima zamanında tak
dim etmek kabil olamadı. Bedeniz fırsat bilerek 
kanunu kaza sigortalarına ait ahkâmla tamamla
mak istedim. Arada geçen müddet zarfında 56 
maddelik ahkâmla bu kısmı da lâyihaya koyduk. 
Yeni şekil de yine vekâletlere gönderildi. Bir çok
larından nokta i nazarlar alınmıştır. Bir iki vekâ
let 10-15 gün zarfında vereceklerdir. Bu suretle 
bizim kendi kadromuz, makanizmamız dahilinde 
mümkün olan şey yapılmış olacaktır. Binaenaleyh 
10-15 gün sonra bu gün tamamı elimde bulunan, 
fakat diğer vekâletlerin mülâhazalarile tashih ve 
tadil edilebilecek olan bu lâyihayı o vakit takdim 
etmek mümkün olacaktır. 

Yalnız bu esnada lâyihanın tekemmülü için di-' 

I ger bir vaziyet zuhur etti. Bendeniz eylülde Cenev-
rede bulunuyordum. Oradaki beynelmilel iş büro
su ile temasa gelindi. Onlar bizim yeni bir iş kanu
nu tedvin etmekte olduğumuza vakıf olunca: [Bu
nu fransızcaya tercüme ettirerek bize veriniz, bi
zim salâhiyettar bürolarımız onun her faslını tet
kik ederek size mütalealarmı bildirirler;] dediler. 
Bendeniz bunu fırsat bilerek avdetimde fransızca
ya tercüme ettirdim. Bu günlerde Oenevreye gön
derilecektir. Onlar kısa bir zamanda mütaleamızı 
bildireceğiz diyorlardı. Öyle ümit ediyorum ki, bir 
ay zarfında noktai nazarlarını bildirirler. Eğer 
heyeti muhtereme kış için bir tatil yapmıyacak 
olursa 15 gün sonra kandi mahsulümüzü takdim 
ederiz. Kış tatili olacak olursa (Büro enternasyo
nal dü travay) dan alacağımız malûmatla beraber 
lâyiha şubat içinde hazır olacakıtr. Takdim ederiz. 

Bütün bu izahatı arzetmekten maksadım, Hü
kümetiniz ve onun istinat ettiği fırka bidayetten-
beri, Cumhuriyetin teessüsündenberi iş kanununun 
memlekete getireceği esaslı yenilikler ve inkılâpla 
meşgul olmuş, onu benimsemiş ve onun üzerin
de daima çalışmıştır ve daha ey iyi bulmak için bu gü
ne kadar da tehir etmiştir. Hükümetinizin, Bu 
hususta hiç bir vakit terahide bulunmadığına emin 
olmanızı rica ederim. 

Mahmut Esat B. ( İzmir ) — Muhterem Beye
fendiler ; Vekil Beyefendinin izahatlarına çok te
şekkür ederim. Bendeniz iki sual takriri vermiş
tim. Birisi türk amelesi, diğeri tütüncülerimizin 
vaziyeti hakkında idi. Bu gün bize yalnız amele 
hakkındaki vaziyeti bildiriyorlar. Müsaade buyu
rursanız, bendeniz de noktai nazarlarına bir iki 
fikrimi ilâve etmek isterim. 

tş kanunu hazırlıklarına başlanılalı, takriben 
on sene oluyor. Düşünebiliriz ki o gün doğan ço
cuklar bu gün ameledirler, Memleketin iktisadî 
hayatında âmildirler. Fakat iş kanunu hâlâ ha
zırlanmaktadır ve henüz çıkmamıştır. Vakıa iş 
kanunu çok mühim tetkiklere muhtaçtır, Memle
ketin iktisadî içtimaî hayatına temas etmektedir 
ki ehemmiyeti şüphe götürmez. Sonra acele ka
nun çıkarmak yüzündende maruz kaldığımız şikâ
yetlerin ve şikâyetçilerin adedi de az değildir. 
Hatta kanunu hazırlıyanlardan bazıları bile şikâ
yetçi sırasındadırlar. Fakat on sene de küçük bir 
şikâyetçi değildir. Mesele ne kadar mühim olur
sa olsun, ne kadar büyük tetebbüata muhtaç bu
lunursa bulunsun, on sene de kavranılması müşkül 
ormıyan işlerdendir. Bendeniz öyle görüyorum ki, 
muasır medeniyeti bütün icaplarile ve temayülleri-
le benimsemiş olan memleketimizde, henüz amele 
işine el değirilmemiştir. Halbuki biz bunu ihmal 
edemeyiz. Heyeti Celilenizin meçhulü değildir ki, 
muasır medeniyet bir takım cüzlerden terekküp 
eden bir yekûndur. Bunun bir kısmı ihmal edi
lirse diğer cüzler de dağılmak tehlikesine maruz 
kalır. Bu itibarla bilhassa türk amelenin iktisadî 
ve içtimaî hayatını tanzim edecek ve onu, bu gün-

I kü medeniyetin icaplarına göre bir kadro içine 
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alacak işçi kanununa şiddetle ihtiyacımız vardır, 
hattâ isticalle. Sebeplerini arzedeyim: 

Beyefendiler; memleketimiz ve bilhassa mem
leketimizdeki amele bir takım yabancı propagan
dalar karşısmdadır. Bu yabancı propagandala
rın nasıl fena maksatlarla amele üzerinde işlendi
ğine uzaktan değil, mahkemelerimizde cereyan 
eden davalarla şahit oluyoruz. Mahkemelerimize 
düşmiyen işlerin vaziyeti ise daha geniş sahaları 
işgal etmektedir. 

Bendeniz öyle zannediyorum ki, bu yabancı 
cereyanların önüne geçebilmek için amele üzerinde 
millî ideal ne kadar müessirse, zabıta kuvveti ne 
kadar müessirse bunların hepsinden evvel müessir 
olacak şey, amelenin korunmuş hakları ve menfa
atleridir. Amelenin menfaatleri korundukça, ya
bancı cereyanları mağlup etmek imkânı vardır ve 
bendeniz öyle zannediyorum ki, bir gün bu memle
kette Türk amelesinin hakları korunmuşsa, Türk 
amelesi muhakkak ki yabancı propaganda cere
yanlarını mağlup edeceklerdir. 

Söylemeğe lüzum yoktur ki, biz milliyetçi bir 
milletiz. Esasen Türkiye denildiği zaman hatıra 
haricen de dahilen de milliyetçiliği temsil eden 
bir varlık gelir. Kabul buyurursunuz ki biz hava, 
yer, gök ve yalnız kendi nefsimiz için milliyetçi de
ğiliz, bir insan kütlesi için milliyetçiyiz ve bu mil
liyeti teşkil eden kütle ise, amele ve küçük müstah
sillerdir. Milliyetçi olmamız dolayısile bunların 
haklarını, vaziyetlerini, menfaatlerini her şeye 
takdimen düşünmek mecburiyetindeyiz. ( Bravo 
sesleri ) . 

Milliyeti yapan şey bendenizce iştir ve işçiler
dir. Yoksa kendi nefisleri için çalışan milliyetçi 

(Sezarlar) yaşadı. Fakat, bunlar öleli 20 asır ol
du, ve yirmi asırdanberi kendilerile beraber zihni
yetleri de gömüldü. Bu günkü milliyet, işi ve işçi
yi tutan varlıktır. 

Sonra biz muasır medeniyetin bütün icap ve 
temayüllerini benimsemiş bir milletiz. Bu medeniye
ti doğuran milletlerin hemen hepsi, iyi kötü, az 
çok birer amele kanunu yapmışlar ve amele hakla
rını, kendi kabul ettikleri sisteme göre kabul et
mişlerdir. Almanya daha ileri giderek amele hakla
rını kanunu esasisinde müstakil bir madde ile kabul 
etmiş ve ona yer ayırmıştır. Bizim istediğimiz belki 
bu kadar da değildir. Fakat bu kadar da olsa çok 
iyi olur. Şimdilik hiç olmazsa, bu kanunla 8 yaşın
da, 10 yaşında, 18 yaşındaki çocukları; hatta ha
yatın İstırabı karşısında ömrünün bitmediğine 
teessüf ederek yaşıyan ve ömrünü kupkuru bir di
lim ekmek kazanmak için hayat mücadelesi içinde 
çırpınan 75 lik ihtiyarlan da düşünmek mecburi
yetindeyiz. Bunlar da bu milletin uzvundandırlar. 
Bu millet, bu suretle vücut buluyor. Fakat bun
lar pekte kolay işler değildir. Bunu, kabul ederim. 
Fakat muasır devlet, bütün bunları düşünmek mec
buriyetindedir. 10 sene kâfi bir müddettir. Vekil 
Beyefendinin izahatlarına tekrar teşekkür ederim. 
önümüzdeki içtimalarda bu kanunun çıkmasını 
bilhassa kendilerinden rica ediyorum. Hatırlıya-
biliriz ki, Hükümetimizin istinat ettiği geçen fır
ka kongresinde Türk amelesinin hakkı korunaca
ğına dair bir de karar vermiştir. Bu itibarla da iti
mat ettiğimiz Hükümetin bu kanunu bir an evvel 
çıkarmasını ve Türk amelesinin vaziyetini muasır 
medeniyete lâyik bir hale getirmesi lâzımdır. (Al 
kışlar ) . 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Eylül; teşrinisani 1930 aylarına ait raporun 
takdim kılındığı hakkında 3/68 numaralı Divanı 
Muhasebat Riyaseti tezkeresi ve Divanı Muhasebat 
Encümeni mazbatası fi] 

[l] 18 numaralı matbua dokuzuncu inikat zap
tına merbuttur. 

Reis — Söz istiyen var mı efendim? Heyeti 
umumiyesini reyinize arzediyorum. Raporu kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka madde 
kalmamıştır. Binaenaleyh, perşembe günü saat 14 
de içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 14,40 
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M. if. Matbuan 


