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iş için kürsüye çıkmazdım. Beni buraya çıka
ran yalnız grevden bahsetmesi de olmadı. İkide
birde Atatürk'ün şu vecizesine muhalif bir
prensip takip edilmektedir. Atatürk, bizbize
benzeriz, diyor. Bizbize benzeriz demekle; biz
hariçte kimseye benzemeyiz, garpten istifade
etmeyiz demek istemediğinde şüphe yoktur.
Çünkü Atatürk, garbı, garbın ilmini herkesten
fazla sever ve takdir ederdi.
Söze başlarken, birkaç zamandır, bize ha
riçte şöyle söylerler, bu şekil böyledir deni
yor. Grey işi de aynıdır. Halbuki Grev Kanu
nu aleyhinde Amerika'da bugün kanun yapıl
mak teşebbüsü üzerinde durulmaktadır.
iyi şeyleri alırız, fena şeyleri de almamağa
çalışırız ve bütün bu kanun içinde, bilhassa
bu grev üzerinde durulmasını da anlamadım ve
yahut çok iyi anladım.
Arkadaşlar; hakikaten demokratlığı Ameri
ka'dan, Avrupa'dan öğrenecekşek ve bütün iş
lerimizde onlara uyaeaksak bazı arkadaşlardan
bazı temennilerde bulunmak hakkım vardır.
Oralarda, meclislerin teşekkülü zamanında me
busların söz söyleme kürsüsü Meclis kürsüsü
dür. Köyler ve şehirler değildir. Başka mem
leketlerde mukaddes adamlar yoktur. "Vaktiyle
İş Kanununda grevin memnuiyetini Meclise
getiren arkadaşların bir kısmı karşı partide bu
lunan arkadaşlardı. Bilmem yeniden o kararı
aralarında müzakere ve münakaşa ettiler de mi
buraya geldiler, yoksa Sayın Köprülü F u a d ' m
o işlerden haberi yok mudur?
Sözümü yalnız greve hasredeceğim: Daima
gözlerimizi dışarıya dikerek, onlar böyle yapı
yor biz de böyle yapalım, böyle yapmazsak,
onların nazarında küçük düşeriz, sözleri üzerin
de toplamış bulunuyorum. Bunu tekrar ediyo
rum, her milletin kendine mahsus vasfı, âdet
leri ve ananesi vardır. Türk milletinin ananesi
de, kendisinden büyüklerine hürmet etmek ve
onları dinlemek ve bir ve onlarla anlaşmaya ça
lışmaktır. Biz Amerika ve Avrupa'nın bize muzir olacak şeylerini değil, faydalı olacak şey
lerini alırız. Grevi almayız, çünkü bize zarar
verir, ayrılıkları için bir sebep daha çıkarama
yız.
REŞAD AYDINLI (Denizli) — Efendim,
bendeniz iki sual sormak üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum.
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Bunlardan birincisi; 3008 sayılı İş Kanunu
bugünün ihtiyaçlarını karşılamıyor kanaatındayım. Bakanlık ta aynı kanaatta mıdır? Şayet
aynı kanaatta iseler, bu kanunu ıslah etmek için
bir çalışmaları var mıdır?
İkincisi, milliyetçi Türk işçisi için yapılma
sını zaruri gördüğüm sosyal sigortalardan, has
talık, ihtiyarlık, maluliyet, işsizlik vesair sigor
talar kurulacak mıdır? Bakanlık bunun hak
kında ne düşünüyor? Bunları istirham ediyo
rum.
Yalnız bu arada Sayın Emin Erişirgil çok
güzel bir konuya temas buyurdular. Müsaade
ederseniz onu takviye edeyim. Yüksek Meclis
vereceğim çok kısa bilgiden memnun kalacaktır.
Emin Beyefendi hülâsa olarak buyurdular k i :
Türk işçisi Türktür, milliyetçidir. Buna bütün
kalbimle iştirak ediyorum. Ben bunu rakamlar
la ifade edeceğim, rakamları
arzediyorum;
Mensucat işçiler sendikası; ki bu evvelce kötü
renkli insanların idare ettiği sendikadır. 37 bin
işçiye mukabil defterlerinde kayıtlı olan işçi
adedi 150 tanedir.
Deniz İşçileeri Sendikası 8 000 ameleye mu
kabil, o insanların defterlerine kayıtlı 54 tane
âza vardır.
Tütün işçileri, 20 - 25 bin işçiye mukabil 102
tane işçi kaydedebilmişlerdir. Belki bunların da
çoğu istiyerek kaydolunmamışlardır. İdareciler
tarafından deftere adları yazılmış olabilir, şuhalde 37 000, 25 000, 8 000 aşağı yukarı 70. 000
Türk İşçisinin 300 kadarı onların defterine ka
yıtlı gözüküyor. Bu bize neyi gösterir? Sayın
Emin Erişirgil arkadaşımız Türk işçisi Türktür
ve milliyetçidir. Ve yüksek vatanperverdir bu
yurmuşlardı, işte bu rakamlar o iddianın en be
liğ bir delilidir kanaatindeyim. Onun için hür
riyetçi, devletçi, milliyetçi ve gayri siyasi pren
sipler üzerine müesses bu kanun tasarısını sem
pati ile karşıladığımı arzederim ve isterim ve
mütevazı bütçesiyle hergün biraz daha Türk iş
çisini tekâmüle sevketmek için gayret sarfeden
Çalışma Bakanı Saym Sadi Irmak'a teşekkür
ederim.
ÇALIŞMA BAKANI Dr. SADÎ IRMAK
(Konya) —• Muhterem Reşad Aydınlı arkadaşı
mın suallerine cevap arzedeyim:
iş Kanunu, bizim de görüşümüze göre, bu
günkü ihtiyaçlara yetmemektedir, işçi kütlesi
arasında yaptığımız temaslar, memleketin her

