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î — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda 
çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

Birleşime saat 15,50 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ankara 
Nurettin Ok Kemal Ataman 

Kâtip 
Ordu 

Memduh Eksi 

»w • . — 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara Milletvekili), Kenan Aral (Tunceli Milletvekili) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi- nin Birleşik Toplantısının 14 ncü Birleşimini 
açıyorum. 

II - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak, önce sa
yın senatörlerden başlamak üzere isimleri oku
tuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, burada bulunan lüt
fen bulunduklarını ifade etsinler, efendim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ço
ğunluğumuz vardır. Görüşmelere başlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, istanbul Milletve
kili Sayın Mustafa Güngör, ve Adana Milletve
kili Sayın Şevket Yılmaz arkadaşlarımız gün
dem dışı söz talebetmişlerdir. Dün cereyan eden 
hâdiseler dolayısiyle, kendilerine gündem dışı 
söz verilemiyecektir. 

II - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul ili ile Kocaeli merkez ve Geb
ze ilçesinde 16 . 6 . 1970 günü saat 21,00 den iti
baren 1 ay süre ile Sıkıyönetim ilân edildiğine 
dair Başbakanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ba
kanlar Kurulu tarafından ilân edilmiş olan ör
fi idare kararının Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin tasvibine sunulmasiyle ilgili bir Başba
kanlık tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi 
Sendikalar Kanununun tadil tasarısı vesile 

ittihaz edilerek bugün istanbul ve Kocaeli il
lerinde Önceden yapılan tahrik ve alman tertip
ler sonucunda vukubulan hâdiselerin yatış-
tırılması sır'asında Devlet kuvvetlerine karşı 
mukavemet ve âmme tesislerini tahrip şeklinde 
tezahür eden hareketler bir ayaklanma mahiye-
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tini almış bulunduğundan Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 124 ncü maddesi gereğince İstan
bul ili ile Kocaeli merkez ve Gebze ilçele
rinde 16 . 6 . 1970 günü saat 21,00 den itibaren 
bir ay süre ile sıkıyönetim ilânı Bakanlar Ku
rulunca 16 . 6 . 1970 tarihinde kararlaştırıl
mıştır. 

Keyfiyetin Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin onanmasına sunulmasını arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 
Anayasanın 124 ncü maddesindeki «Bakan

lar Kurulu sıkıyönetim ilân edebilir ve bunu 
hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onan
masına sunar» ibaresinde ve Birleşik Toplantı 
içtüzüğünün 26 ncı maddesindeki «Bakanlar 
Kurulu Kararnamesinin onanması derhal bir 
Başbakanlık tezkeresiyle Millet Meclisi Baş
kanlığından istenir» ibaresinde geçen «hemen 
ve derhal» kelimelerinin zatında meselenin ön
celikle ele alınması mefhumunun da var oldu
ğu kanaatindedir Başkanlık, fakat şimdiye ka
dar ilk tatbikatı yapmamız hasebiyle, günde
mimizdeki diğer işlerin önüne alınarak bu tez
kere dolayısiyle müzakere açılması hususunu 
tasvibinize sunuyorum: Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Hükümet adına bu tezkere ile ilgili 
olarak izahat vermek üzere Sayın İçişleri Baka
nı söz istemiştir. Buyurun Sayın Bakan. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (C. S. Muğla Üyesi) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 15 - 16 Haziran günleri 
istanbul'da fevkalâde müessif, elem verici, tah
ripkâr olaylar cereyan etmiş bulunmaktadır. 
Bu olaylarda üç vatandaşımızı kaybettik, 90 a 
yakın vatandaşımız da, (polisimiz, askerimiz ve 
işçiler olarak) yaralanmış bulunmaktadır. 

Ölenleri rahmetle anıyorum, ailelerine baş
sağlığı dileklerimi sunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Zahirde bu tahripkâr, saldırgan olay, daha 

doğrusu olaylar silsilesi, 274 ve 275 sayılı Ka
nunların tadil tasarısının aleyhinde gösteri yap 
mak gayesini gütmekte idi. Ama, olayların tar
zı cereyanı, taşıdığı mahiyet ve bünye göster
miştir ki, gerçek ve hakiki sebep; gayrimeşru 
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bir plâtformun içinde demokratik hukuk devle-
tini yıkmak, Millî birlik ve beraberliğimizi boz
mak, bir sınıflaşma şuurunu yaratarak vatanı
mızı bölmek, ülkemizi parçalamak hedefini ta
şıyan gerçek bir sebebe dayanmaktadır. 

Bu olaylar bir tertibin, bir tahrikin mahsu
lüdür. Tertip ve tahrikçi DİSK'tir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu teşekkülün, ya
kın yıllar içinde kanunsuzluğu ve gayrimeşru-
lnğu teşvik ve tahrik ederek birtakım eylemler
de bulunduğu hepinizin malûmudur. 

1968 yılında altı fabrikanın işgali DİSK'in 
eseridir. 

1969 yılında gene altı fabrikanın işgali 
DİSK'in eseridir. 

1970 yılında dokuz fabrika DİSK'in teşvik 
ve tahriki ile işgal edilmiştir. 

Şu halde bu teşekkül ideolojik, sol ideoloji 
temeline dayanan bir strateji ve taktiği her ve
silede istismar yollarına başvurarak gayrimeş
ru metotlar kullanarak uygulaya gelmiştir. Bu 
müessif ve elem verici hâdiselere tekaddüm eden 
günlerde kendisinin Türk işçisini ne dereceler
de taihrik ettiğinin bir teyidi olarak işçilere 
kargı yaptığı konuşmayı aynen huzurunuzda 
okumak istiyorum. 

«274 ve 275 sayılı Kanunların Türkiye Bü
yük Millet Meclisine geldiği gün - ki çok yakın
dır - 300 işyerinde birden genel greve gidece
ğim. Genel grevin ne olduğunu anlıyacaMardır. 
Sıkı ise beni hapse tıksınlar da göreyim.» diye
rek söze başlamış ve şunları söylemiştir : 

«Düşünün, taşının ve karar verin, bu kanun 
tasarısı sizin bütün haklarınızı ellerinizden al
maktadır. Sizi aç ve ellerinde hiçbir dayanağı 
olmıyan duruma getirmektedir. Onun için kesin 
mücadele yapacaksınız. Mücadelenize mâni ol
mak amacı ile karşınıza polisin çıkarılmasını, 
çok zayıf ihtimal olarak görmekteyim. Ne ola
cak?.. Asker çıkacak, kim çıkarsa çıksın muhak
kak kendileri ile çarpışılacaktır. içimizden bir 
kişi dahi tutulsa ve bu arkadaş nereye götürü-
lürse götürülsün orayı topluca basacağız ve ar
kadaşımızı alacağız. Kanun falan dinlemiyece-
ğiz, her şeyi kendimiz halledeceğiz. 

Fabrikalarda hareketler, işgal grev şeklinde 
başlatılacak ve bunları fabrikalarda kurulmuş 
olan Anayasal direniş komiteleri yürütecektir. 
Fabrikaların tahribedilmesi ve dinamitlenmesi 
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de eylem sırasında düşünülecektir. Eylemin 
Sendika Kanunu tasarlısının geri alınmasına ka
dar sürdürülmesi kesin karardır. Çalışılmıyan 
günlerin parası da patronlardan zorla alına
caktır.» 

işte muhterem arkadaşlarım, DİSK bu be
yanları ile bu çalışmaları ile istanbul'da cere
yan eden olayların müsebbibi olduğunu ken
disi de göstermektedir. («Kimdir bu?» sesleri) 

TURAN ÖZGÜNER (İçel) — Konuşmanın 
tarihi kaçtır?. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Karar vere
ceğiz, ismini ve tarihini söyleyin. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Genel başkanları Kemal 
Türkler. 

iSayın arkadaşlarım, şimdi 15 Haziran günü 
DİSK'in teşvik ve tahriki ile •birtakım müessif 
olayların cereyan edeceği tarafımızdan istihbar 
edilmiş ve 14 Hazirandan itibaren askerî garni
zon haberdar edilmek suretiyle polis, jandarma 
ve asker üçlüsünün uyanık hale getirilmesi ta
karrür etmiş idi. 15 Haziran günü saat 10,30 
dan itibaren DİSK'e bağlı fabrikalarda çalışma
lar durmuş ve işçiler sokağa çıkmaya başlamış
lardır. Kartal bölgesindeki fabrikaların faali
yetleri durdurulmuş ve Ankara asfaltında yol 
kesimine teşebbüs edilmiş, bâzı taraflarda yol
lar kesilmiş ve diğer kendilerine iştirak etmiyen 
fabrikalara gidilerek işçilerin kendilerine katıl
maları teşvk ve tahrik edilmiş. Maltepe Tekel 
Fabrikasının önünde işçileri kendi aralarına al
mak için fabrikaların camlarını kırmak sure
tiyle orada bulunan işçileri yanlarına celbetmiş-
ler ve bu suretle Haymak Fabrikasına doğru 
yürümüşler, fabrikaya muhafaza altında bulu
nan bir taburumuzun kumandanına, askerlerine 
hücum etmişler, taşlamışlar ve fabrikanın büro 
kısmında tahribat yapmışlardır. Ve İstanbul ya
kasında bulunanların SilâJhtarağa Elektrik Fab
rikasını tahrip ve imha ederek İstanbul'un ha
yatını felce uğratma kararını alıp, o istikamette 
yürüyüşe geçmişler, fakat vaktinde alman ted
birlerle buna muvaffak olamamışlar ve gece sa
at 21,30 a kadar hem Anadolu yakasında, hem 
Rumeli yakasında bu kanunsuz, bu tahripkâr 
hareketler devam etmiş ve 21,30 da önlenmiştir. 

16 Haziran günü Kodaeli'nin bâzı fabrikala
rında DİSK teşekkülüne mensup kişilerin gene 
teşviki, tahriki ve tertibi ile fabrika önlerinde 

toparlanılmış ve Gebze istikametine ve Gebze'
den de Pendik istikametine yürüyüşler yapıl
mış. İstanbul yakasında İstinye Boğaz bölgesin
de toparlanılarak Levent, Şişli istikametinde 
yürüyüş hazırlığı içine girilmiş, Bakırköy böl
gesinde, o bölgede bulunan bütün fabrikalar ta
tile sevk edilmiş ve Topkapı - Beyazıt istikame
tinden yürüyüşe geçilmiştir. Hepsinin hedefi 
Taksim'de buluşmaktı. 

Anadolu yakasında ve Rumeli yakasında bu
lunan bu işçi kütleleri... Bunların miktarları 
hakkında bilgi vermek isterim. Pendik'ten Üs
küdar ve Kadıköy istikametine harekete geçen 
işçi kütlesi tahminen 30 bin kişidir. İstinye isti
kametinden Levent yolu ile Taksim'e yürüyüşe 
çıkan işçi kütlesinin adedi 4 bindir.. Rakamları 
tahmini söylüyorum ve asgari ölçüler içinde 
söylüyorum. Bakırköy istikametinden Bayazıt 
vilâyet önü ve Taksime geçme istikametinde 
olan işçi kütleleri iki bölümde yürümüşlerdir. 
Bunlar da 5 er bin kütlelerdir. Bu suretle 16 

.Haziran günü Anadolu yakasında ve Rumeli ya
kasında asgari bir tahminle 40 bin kişi harekete 
geçmiştir. Ellerinde birçoklarının sopalan var
dı, bellerinde tabancaları da olduğu hâdiselerin 
gelişim noktalarında kendisini göstermiştir. Bu, 
kanunsuz bir yürüyüştü. 

İlk anda yollarının gayrimeşru olduğu ken
dilerine münasip şekilde anlatılmış, kanunun 
müsaadeleri çerçevesi içinde, kanunen tâyin 
edilmiş yollarda yürüyüşler yapılabileceği, mi
tingler hazırlanabileceği anlatılmış olmasına 
rağmen kanunsuz olarak zorla yürüyüşe devam 
etmişlerdir. 

Aldığımız istihbarata göre bunların cana, 
mala ve birtakım âmme tesislerine tecavüz et
mek, onları tahribetmek kararında olduklarını 
öğrenmiştik. Zaten genel başkanları işçilere yap
mış olduğu konuşmada bunları da söylüyor. 
«Yıkacağız, tahribedeceğiz» diyorlar. 

Kanunları hâkim kılmak, Anayasanın tanı
dığı hak ve hürriyetleri teminat altında bulun
durmak görev ve mesuliyeti altında bulunan 
Hükümet ve Devletin güvenlik kuvvetleri elbet
te ki, bunların karşılarına çıktı ve dağılmaları
nı istedi. 

Muhterem arkadaşlarım, kemali samimiyetle 
arz ediyorum ki, İstanbul'un tarihinde cereyan 
etmemiş esef verici olaylar şudur etmiştir ve bu 
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tahrik edilen, bu kanun tanımıyan, bu hakların 
ve hürriyetlerin düşmanı olma idraki içinde bu
lunanlar; sopalarla, taşlarla ve elerindeki si
lâhlarla Türk polisine, Türk jandarmasına ve 
Türk askerine saldırmışlardır ve silâhlarını te
reddütsüzce kullanmışlardır. Bu iki büyük mü
essif hâdise Levent'te ve Anadolu yakasında ol
muştur. Ricalar ve ısrarlara rağmen pervasızca 
bu saldırının içine girmişler kardeşe kardeşi 
karşılaştırmışlar, kardeşi kardeşe kıydırmalar
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu elem verici, bu 
'kanunsuz, bu isyan karakteri taşıyan ayaklan
ma şu sonucu, şu bilançoyu tevlidetmiştir : 

Üç ölü, 42 ağır yarattı ve 50 de hafif yaralı. 
Tahribettikleri yerler dışında birçok arabaları 
ve resmî arabaları - 4 ü polise aidolmak üzere -
yakmışlar, yıkmışlar taJhribetmişlerdir. Kartal 
Emniyet Amirliğimize tecavüz etmişler, tahri
bat yapmışlardır. Kartal Adalet Partisi binasını 
kısmen tahribetmişlerdir. Bağdat Caddesinden 
geçerken sağda sottda bulunan evlerin, hemen 
hemen bütün camlarını kırmışlardır. Ve Anka
ra asfaltında Haydarpaşa Trafik İstasyonunu 
yıkmışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunsuz, bu 
tahripkâr olay, sözlerimin başında da ifade et
tiğim gibi, demokratik rejimi yıkmak heveslisi 
olan ideolojik bir felsefenin uygulanması veya
hut provası idi. Çünkü, sokaktan geçenler «halk 
savaşı başladı» diye batırıyorlardı ve elerinde
ki pankartlar bunları ifade ediyordu ve bu su
retle Türkiye'de bir sınıf hâkimiyetinin tesisi ve 
Anayasa rejimini yıkmak ve onlara karşı isyan 
ve ayaklanmakta olduklarım teyit ve ifade edi
yorlardı. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
Hâdisenin sebebini izah ettikten ve olaylar 

silsilesine bu teşhisi koyduktan sonra, mesele
mizi hükme bağdamak ister isek, bu hâdise bir 
kanunsuzluktur. Hakların, hürriyetlerin ihlâli
dir, isyandır, ayaklanmadır, fevkalâde bir olay
dır. 

Fevkalâde olaylar karşısında fevkalâde yet
kilere dayanan fevkalâde tedbirler almak ikti
za eder. Bunun içindir ki, Anayasamızın 124 ncü 
maddesine dayanarak bu ayaJklanma hareketi 
ikarşısmda Örfi İdarenin ilânına karar verdik 
ve Yüce Meclisimizin tasvibine arz etmiş bulu
nuyorum. 
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Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Bu konuda söz istiyen arkadaş
larımın isimlerini sırası ile okuyorum : Grup
ları adına; birinci sırada Sayın Turhan Feyzi-
oğlu G. P. Grupu adına; Sayın İnönü C. H. P.v 
Grupu adına, Sayın Ahmet Yıldız Millî Birlik 
Grupu adına söz istemişlerdir. Şahısları adına 
söz istiyen arkadaşlarım da sırasiyle : Sayın 
Mehmet Ali Aybar, Sayın Mustafa Timisi, Sa
yın Fatma Hikmet îşmen ve Sayın Burhanettin 
Asutay'dır. 

Şimdi söz sırası G. P. Grupu adına Sayın 
Turhan Feyzioğlu'nun. Buyurun efendim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA TUR
HAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün çok 
önemli bir konuyu görüşmek üzere toplanmış 
bulunuyor. 

İstanbul'da ve Kocaeli ilimizde dün ve ev
velki gün cereyan eden çok vahim olaylar hak
kında biraz önce verilen izahatı dikkatlle dinle
dik. 

Daha önce kendimizi imkânlarımızla ve ba
sından takibedeöbildiklerimizle olayların içyüzü
nü tesbite çalışmıştık. 

Hükümet bu vahim olaylar karşısında Ana
yasanın 124 ncü maddesindeki yetkiye dayana
rak sı'kı yönetim ilân etmiştir ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisinden yine aynı maddeye gü
re bu kararın onaylanmasını istemektedir. 

G. P. Grupu olarak olayların dış görünüşü, 
vulkübulan tahribat, büyük bir elemle öğrendi
ğimiz can kayıpları ve çeşitli taşkınlıklar resmî 
binaların işgali, yakılma teşebbüsleri gibi dış 
görüntüler ötesinde bu olayların asıl nedenleri
ni tesbite çalışmanın zaruri olduğu inancında
yız. 

Daha geçenlerde 274 sayılı Kanunun müza
keresi vesilesiyle ve daha önce de Grupumuz 
adına yapmak fırsatını bulduğum bir gündem 
dışı konuşma vesilesiyle Türkiye'de bu çeşit 
olayların hazırlanmakta olduğunu bu kürsüde 
ifade etmek fırsatını bulmuştum. 

Dünkü ve önceki günkü olayları anlamak 
için Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
adını taşıyan DİSK adlı kuruluşun gerçek ma
hiyetini, amaçlarını, metodlarını iyice bilmek 
şarttır. 
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Bu Marksçı, Leninci, komünist bir örgüt
tür. (A.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) mensuplarının çok büyük kısmını, bu te
şekküle bağlı sendikalarda üye olan masum iş
çi vatandaşlarımı, bu ithamın tamamiyle dı
şında tutarak belli merkezlerden idare edilen 
yöneticilerini kasdederek konuşuyorum ve bu 
yöneticilerm maskesini geçen gün okuduğum 
Mr vesika ile bu yöneticilerden birinin huzurun
da (A.P. ve G.P. sıralarından alkışlar ve «Bra
vo» sesleri) bu kürsüde ortaya koymak fırsa
tını [bulmuştum. 

Çok veciz bir belge olduğu için şu anda Mec
lisimizde bulunmasını çok isterdim. Geçen gün 
burada idi. Türkiye tşçi Partisi milletvekili ve 
DtSK'e bağlı Lâstik - iş Sendikası Başkanı Rı
za Kuas'm başında bulunduğu Lâstik - îş Sen
dikasının bu yıl Genel Kuruluna sunduğu ça
lışma raporundan birkaç cümleyi arz etmek is
terim. 

10 -12 Şubat 1970 tarihleri arasında istan-
'buMa yapılan 16 ncı Lâstik - iş Genel Kurulu
na, DİSK'e bağlı bu Sendikanın Genel Kurulu
rla sunulan raporda Türkiye için düşünülen dü
zen çok açık şekilde ifade edilmiştir. Dünkü 
olaylar işte bu düzene ulaşmanın gayretidir. 

Raporun 81 nci sayfasında aynen şöyle ya
zılı: «içinde yaşadığımız dünyada kapitalist 
sömürümden kurtulmuş toplumlar var; Sovyet 
F-uisya ile Çin'i ile Yugoslavyası, Bulgaristanı, 
Macaristanı, Polonyası, Çekoslovakyası, Arna
vutluğu, Kübası ile sosyalist toplumlar., insan
lar oralarda ne dışarıdan ne de içeriden sömü-
rülemıiyor artık» deniyor. 

Rapordan okuduğum şu cümleler bugün dün
yada komünist ülke olarak tanıdığımız bütün 
ülkeleri bir bir saymak suretiyle Türkiye'de 
bir komünist düzeni kurma çabasında olduk
larını açıkça ortaya koymaktadır. Rapor baştan 
Kona (kadar Marksçı, Deninci bir proleterya ihti
lâlimin edebiyatını yapmakta, sınıf diktasına 
dayanan bir rejim kurulmasını savunmakta ve 
tabiî ihtar ettiği işçilere bu sınıf diktası per
desi ardında (bir komünist partisinin merkez 
komitesinin diktasının söz konusu olduğunu 
ve onun da gide gide bir şahıs diktası haline ge
leceğini ısöylemekten dikkatle kaçınmaktadır. 

Hakikatte böyle bir dikta idaresinden bu 
faaliyetlerin ele basısı durumunda olan insan
ların da bekliyecekleri tek şey, günün birinde 

fırınlanmaktan ibarettir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Böyle Ibir dikta idaresi kurul
duğu takdirde bu dikta idaresinin kurulması 
için bugün çaba sarfedenlerin, akıbetinin ne 
olacağını daha şimdiden bu aşırı solcuların Mr-
ibhierini ihanetle suçladıklarını gösteren bildiri
şler ortaya koyuyor. 

«Birimizin elinde kalacaktır bu» ümidi ile 
bir yarış içindedirler. Bu yarışı evvelâ millet 
önünde kayibetmielidirler ve bilmelidirler ki, 
Türkiyede bu yarışı kazanmalarına, bu özledik
leri komünist toplumu kurmalarına müsaade 
efcmiyecek gerçek 'milliyetçiler ve hürriyetçiler 
/ardır (A. P. ve G. P. sıralarından alkışlar, 
«Bravo» sesleri) ezici çoğunluktadır, fakat ham 
hayalleri, hiçbir zaman gerçekleşmemesini dile
diğimiz rüyaları, birgün ıgerçekleşse bile ken
dilerini beklyen akıbet hüsrandan ibarettir!. 

Brejnev yoldaş veya o, o zamana kadar, 
tasfiye edilmişse Moıskovada bir başka yoldaş 
burada kimin tasfiye edilmıeısıini emrederse tas
fiye edilecektir. Duboek'in başına gelen burada
kilerin de başına gelecektir. Bâzılarının başına 
bugünden gelmiştir, yenileninin de basma gele
cektir ve Çekoslovakyayı örnek \diye gösterme
ye çalışan bu insanlar bilmelidirler ki, Türk 
Milleti maskeleri yüzlerinden sıyrıldığı zaman 
onların çirkin çehrelerini, gerçek çehrelerini 
gördüğü zaman, bu oyunların peşinde gitmi-
ye sektir. 

Bugün Çeıkovlovakyada - geçen gün izah 
ettim - okullarına giden gençler Rus Askeri ta
rafımdan otobüslerinden, indirilerek üstleri baş
lan aranmaktadır. Kız - erkek öğrencilerin 
•üstlerim başüıarını arayan bir işgal ordusunun 
ibaresi altında milletin büyük çoğunluğunun 
tüîorükle boğmak istediği birtakım işbirlifcçi-
kri lider diye alkışlanmaya mahkûm edilmiş bir 
wvallı milletin, esir duruma düşmüş bir milletin 
kaderini Türkiye için örnek gösteren kimseler 
kimin ve neyin hizmetindedirler? (A. P. ve 
(T. P. .sıralarından «Bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, dün dökülen kanlar 
iç. in yüreğimiz 'yanıyor. Hayatlarını kaybeden 
isçi kardeşleriimize, polis kardeşlerimize, aısker 
kardeşlerimize Allaıhtan rahmet diliyor, aziz mil
le timize başsağlığı teennini ediyoruz ve soru
yoruz: Bunların gerçek katili kim? Bunlar bir
birinin katili mi? Bunların hepsinin katili, cüm
lesinin - işçinin de, polisin de, askerin de - ka-
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tJM işte emir aldıkları milletlerarası komünist 
fesat merkezlerinin direktifleriyle Türkiyede 
akıllarınca bir proleterya ihtilâlinin provasını 
yapmaya kalkışan bir avuç maceracıdır. Onla
rın yakasına yapışmak lâzımdır. (A. P. ve G. P. 
sıralarından alkışlar, «Bravo» sesleri) Maşımı 
işçi kütlesini bunlardan ayırmak suretiyle bun
ların yakasına yapışmak lâzımdır. 

işçi kütlesine yalan söylemişlerdir. Türk - iş 
bildirisinde çok berrak bir şekilde ortaya kon
duğu gibi, gerçekleri 'anlatmamışlardır. Büyük 
işçi kuruluşu bir milyonsa yakın işçimizi temsil 
eden gerçek Türkiye işçilerinin temsilcisi ve 
konfederasyonu 274 sayılı Kanunla ilgili ger
çekleri 'ortaya koymuştur. Bu kanun sendika
lara girme hürriyetimi ortadan kaldırıyormuş. 
Hayır.. Sendikalara girme hürriyetini ortadan 
kaldırmıyor. 

Bir işyerinde muhtelif sendikalara girilebili-
yor, ama bu sendikalardan birine kanun bâzı 
yetkiler veriyor. Çoğunluk sendikasıdır, en bü
yük sendikadır diye. Bugüukü kanun, bir işye
rinde muhtelif sendikalar bulunuyorsa bunlar
dan bâzılarına bâzı yetkileri tanıyor, bâzılarına 
da, üye sayılanna bakmak ısuretiyle, 'bu yetkileri 
tanımıyor, iş kolu esasına göre yapılacak olan 
toplu sözleşmelerde işçileri diledikleri sendika
ya girmekten menedecek hiçbir hüküm yoktur, 
olamaz. Çünkü Anayasamız isendika seçme hür
riyetimi ortaya koymuştur, ama bu tasarı bir ta
raftan patron emrinde «Sarı Sendikacılığı» bir 
taraftan Mao'nun veya Brejn'ev'in emrinde «Kı
zıl Sendikacılığı» ortadan kaldırmak hedefini 
güden namuslu, hür, milliyetçi sendikacılığı 
hâkim kılmak istiyen bir tasarıdır. Böyle ha
zırlanmıştır ve bunun içindir ki, Adalet Partili, 
Cumhuriyet Halk Partili, Güven Partili üç Gru-
pa mensup ve bağımsız bir çok arkadaşlarımız 
bu tasarıyı gerek komisyonda gerek Mecliste 
desteklemişlerdir. 

Bütün bu siyasi partilerin üzerinde ittifak 
ettiği husus; Türkiyede kendi ceplerini doldur
mak için «'Sarı Sendikacılık» yapanların elin
den işçi kütlesini kurtarmaktır veya bir ya
bancı ideolojinin emrinde Türk işçisini mace
raya sürüklemek iıstiyenlerin marifetlerinden 
Türk işçisini kurtarmaktır ve onu hakettiği üs
tün refah seviyesine ulaştırmak, ona emeğinin 
gerçek hakkını vermektir. 

17 . 6 . 1970 O : 1 

Türkiye'de Marksist sosyalist bir düzen; 
açıkça adını soyliyelim: (bir komünist düzen) 
kurmak istiyenler hürriyetten bahsediyorlar. 
Hürriyeti korumak için yapıyorlarmış yaptık
ları 'eylemleri. Bu ister işçi örgütü olsun, ister 
Parlâmento dışı muhalefet adı altında Maocu 
'birtakım hareket merkezleri olsun, isterse belli 
kuruluşlara, belli siyasi emirlere tâbi olarak 
Türkiye'de hür demokratik rejimi yıkmaya ça
lışan bâzı yan kuruluşlar olsun, bunlar hem 
Marksist sosyalist bir esaret düzeninin gelmesi 
için uğraşıyorlar, hem de hürriyetten bahsedi
yorlar. Getirmek istedikleri düzende işçinin sen
dika hürriyeti olmıyaoaktır. 

Mazallah muvaffak olurlarsa getirecekleri 
düşende çalışma şartlarını, ücret şartlarını, 
işçiler artık tartısamıyacaıklardır. Patron seç
mek imkânına, işyeri seçmek imkânına sahip 
değildir. Nerede çalışması emredilirse orada 
çalışacaktır. Patron tektir, inhisarcıdır. Dev
letin dışında işveren olmıyacağı için herkes 
Devlelt kaplısında boğ1az tokluğuna köle durumu
na sürüklenecektir. Böyle bir durumda işçinin 
hürriyetinden eser kalmıyacaktır. 

işçi fabrika müdürünün, fabrika müdürü fab
rikadaki siyasi komiserin, Komünist Partisi tem
silcisinin emrinde ve onun direktiflerinden dı
şarıya çıkamıyan bir robot halinde olacaktır. 
Böyle olmasaydı milyonlarca işçi burada ör
nek diye gösterilen Doğu Almanya''dan, hür 
memleketlere doğru kaçar mıydı? Milyonlarca 
işçi Türkiye'ye DiSK'ıin örnek diye gösterdiği 
Macaristan'da, Rus tanklarının üstüne yürür 
müydü ve 1 Haziran günü 1951 de Doğu Ber
lin 1de yine işçiler robot gibi, esir giibi çalışma 
şartlarına tahammül edemiyerek, Rus kurşunla
rının ve tanıklarının karşısında göğüslerini ge
rerek sokaklara dökülürler miydi? 

Görülüyor ki, gerçekten bu bir esaret dü
şenidir. işçi hakları için mücadele!. Evet, işçi
nin hakkını tanımıyan, işçinin emeğini ve alın 
terimi istismar eden durumlarla mücadelede.. 
Evet, demokratik rejim içinde mücadele.. 

Bu Parlâmento son 10 yıl içinde işçilere nice 
haklar tanımış, nice imkânlar tanımıştır. De
mokratik rejim içinde bu haklar gelişmiştir. 
Gidiniz Sosyal Sigortalar Kurumunun Toplantı 
salonuna, orada birtakım grafikler göreceksiniz. 
Türkiye'de işçi vatandaş rey hakkına sahibol-
madan 'evvel, işçiler için Türkiye'de kaç yatak 
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vardı, işçi vatandaş hür seçimle rey hakkında 
sabibolduktan sonra işçiler için kaç yatak var
dır? Bakınız; yüz misli değil, bin mislidir. 

Bakınız, (işçinin rey hakkına, hür seçim hak
kına isaJhibolmadığı zaman halkları ne kadar kı
sıtlıydı, ne kadar ustaibaşmın, fabrika müdürün 
emrinde idi, bngıiin Türk işçisi ne kadar vakur 
ve hür şaftlar tiçinide çalışma imkânına sahiptir? 
Hür demokratik rejim içinde elbette daima 
ilerliyen haklara sahibolac aktır ve daima ileri 
giden bir refaih seviyesine ulaşacaktır. Bütün 
hür ve demokratik ülkelerde işçi gitgide artan 
bir refah seviyesine ulaşmıştır, Marks'm «işçi
ler git gide fakirleşip, sefil olacaklardır» tarzın
daki kehaneti g'erçelkleşmemiş, bu kehanet an
cak komünist düzende, işçileri milyonlarla in
sanın sürüklendiği esir kamplarında çalıştıran 
düzenlerde görülmüştür. 

Aklı erenin, düşündüğünü cesaretle söyli-
yenin tımarhanelerde akil hastası diye tedaviye 
sürüklendiği, gizi polis zulmünde ve esir mah
keme zulmü ile insanların bütün haklarından 
ınıahrum edildiği bir düzeni Türkiye'ye getir
memek için mücadele eden Türk - iş doğru yol
dadır ve Türk işçisinin gerçek temsilcisidir. 
Türk - İş'i komünist olmadığı için, faşist olmak
la itham eden, Türk - iş'i komünizme hizmet et
mediği için (birtakım emperyalistlerin emrinde 
gösteren DİSK yöneticileri, asıl onlar milletler
arası bir emperyalizmin emrindedirler, bunun 
'bilinmesi lâzımdır. (A. P. ve G-. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar). 

Biraz timce size DİSK'in başlıca üyesi olan 
Lâstik - iş*in raporundan bir cümle okudum, 
daha bâzı cümleler arz edeceğim. 

DİSK adı verilen konfederasyonun bu yıl 
üyelerine sunmuş olduğu ve 1968 - 1970 döne
mini kapsıyan bir çalışma raporu vardır. DİSK' 
in üyelerine sunduğu bu matbu çalışma raporu
nun 100 ncü sayfasında, (bütün partilere sıra
dan bir çok iltifatlar yağdırıldıktan sonra (ki, 
bu iltifatlardan ne iktidar partilisi, ne ortanın 
solundayım, diyen C. H. P. ve ne de başka parti
ler hiç birisi kendisini kurbaraimamıştır) bü
tün bu siyasi partiler ağır ithamlarla suçlandık
tan sonra şöyle deniyor; «Sosyalizmin büyük 
ustaları, uygulayıcıları, eserlerinde geniş cephe 
kurma olanağı ortaya çıkarsa, öncülüğün mut
laka ve mutlaka işçi sınıfında olması gerekti
ğini ısrarla belirtmişlerdir» Ve işçilerin taki-

I betmesi gerekli mehaz olarak bu cümlenin he
men ardından, Lenin'in İki Taktik» adlı eseri 

I ve Mao Che Tung'un «Yeni Demokrasi» adlı 
eseri salık verilmektedir. 

Türkiye'de demokrasiden ve hürriyetten 
' bahseden bu beyler Lenin'in Rusya'da ve Mao 

Che Tung'un Çin'de kurduğu zulüm, baskı ve 
esaret düzenine benzer bir düzenin adını ne ka-

j dar «Hürriyet ve Demokrasi» koymaya çalı-
| şırlarsa çalışsınlar, demokrasinin, hürriyetin, rey 
! hakkının, hür sendikacılğın kıymetini bilen mil-
I yanlarca Türk işçisi ve Türk köylüsü, Türk 
I aydınları kendilerini .kışkırtmaya gidenleri 
I sopa ile kovalıyan Türk esnafı ve sanatkârı.. 
I ^A. P. ve G-. P. sıralarından alkışlar) Büyük 
| Türk Milleti, askeri ile sivili ile Büyük Türk 
j Milleti, Türkiye'yi bir kızıl emperyalizmin esiri 
I haline getirip, hem hürriyetlerinden, hem de 
| millet olarak varlığından mahrum eltmiyeceıktir, 
I bu yola girenlerin karşısına milet bütünü ile 
j dikilmeyi bilecektir. Yeter ki, gerçekleri bu 
• un İlete açıkça anlatalım. 
ı 
j Bu gerçekler yeteri kadar anlatılmamıştır. 
j Dün sokaklara dökülen işçi kardeşlerimize ya-
! lan söyliyenler, bu yalanı anlatmaya muvaf-
| fak olmuşlar, bu yalana inandırmaya muvaffak 
| 'olmuşlar, ıama yapılmıaJk istenen kanun değişik-
| liginin gerçek mahiyetini anlatması gerekli olan 
| makamlar zamanında ve icabettiği şekilde an-
! latmamışlardır. 
j 
| Arkadaşlar, bu olaylar yeni değildir. Per-
! şo'mbıeinan geleceği Çarşambadan, hattâ Salı-
I dan, Pazartesiden belli idi. Aynı DİSK ve 
I DiSK^e bağlı sendikalar bundan bir süre önce 
| Derby Lâstik Fabrikasını işgal etmişlerdir. 
| Kasım 1968 de Magiruıs Fabrikası işgal edilimiş-
I tir. 10 Eylül 1968 de Kavel işgal edilmiştir. 10 
] Eylül 1968 de EMAYETAŞ'da işgal hareketi 
| yapılmıştır. 10 Ocak 1969 da Singer işgal edil-
j irstir. 24 Eylül 1969 da Boya ve Apre Fab-
! rikası işgal edilmiştir. 18 Haziran 1969 da bir 
I linyit işletmesi işıgal edilmiştir. 8 Eylül 1B89 da 

Yarımca (Seramik Fabrikası işgal edilmiştir. 
Eylül 1C69 da Ra'baik işgal edilmiştir.. Saymak-

I la (bitmez.. Daha birkaç gün evvel Orta - Doğu 
Teknik üniversitesindeki bâzı Mao'cu gençlerle 
veya Brejnev'ci bir örgütle el ele, DİKS'e bağlı 
•birtakım kimseler Ankara'da bir başka işyerini 

| işgal etmişlerdir. Daha Nisan ayında, 14 Nisan 
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1970 günü, Hacettepe Üniversitesinde bir genç 
doktorumuzun kaza kurşunu ile hayatını kay
betmesi üzerine, bu kürsüden gündem dışı bir 
konuşma yapmıştım ve bu konuşmamda DİSK'-
in bu maksat ve faaliyetlerine dikkati çekerek 
"bir ricada bulunmuştum. 

izin verirseniz vaktinizi fazla almadan söz
lerimi kısaca toplayacağım. O gün bu kürsüde 
söylödiğim sözlerden birkaç paragrafı kısaca 
okum'ak istiyorum: «Daha evvelki g'ün Ankara'
da genel kurulu toplanan Türk - iş'e bağlı De
miryolları işçileri Federasyonunun Genel Kuru
lana sunulan raporda Türk - İş ile DİSK adı 
verilen Devrimci işçi Sendikaları konfederas
yonu arasındaki görüş ve maksat farkları çok 
iyi. anlatılmaktadır. Buradaki devrimci sözünü 
ihtilâlci işçi Sendikaları konfederasyonu diye 
tercüme etmek lâzımdır. Bu örgüt açıkça söy-
liyelim, komünist ideolojinin savunucusu olan 
bir siyasi kurulsa bağlıdır, onun emrindedir. 
Bu örgüt Türkiye'de çalışma düzenini temelin
den yıkmak, kanla ve (kaba kuvvetle Türkiye'ye 
Ibilinen zulüm düzenini getirmek gayretindedir. 
Bunun karşısında en ciddî, en azimli mücade
leyi hür demokratik rejimin değerini bilen mil
liyetçi işçlerimiz, Türk - İş adlı büyük işçi ku
ruluşumuz vermektedir. Bu mücadele tebcile lâ
yıktır. Millî sendikalarımızdan birinin bir süre 
'önceki toplantısında yüreği yanık vatansever bir 
feci lideri şu görüşleri öne sürerek siyasi otori
teyi kınamıştır. «Biz memleketi felâkete götür-
memek için sorumlu ve kanun dairesinde sen
dikacılık faaliyeti yaparken, işgalle, zorbalık
la, yangın çıkarma ve kaba kuvvetle hak elde 
etmeye çalışanların bu hareketleri sonuç verirse 
ve bu gibi davranışta bulunanlar, ürkeklik yü
zünden, teslimiyet yüzünden, kanun hâki-
nâyetinin kurulamaması yüzünden, bizim 
barışçı yolardan ve kanun yolundan elde 
edebildiğimizin çok üstünde birtakım hak
lar elde edelbilirlerse, o takdirde memleket 
sorumlu ve kanuna saygılı sendikacılığının iti
barını süratle yitirmesi tehlikesi ile karşı kar
şıya kalabilir.» 

Bu sözleri söyliyen bir işçi lideri idi. Haklı 
olarak feryat edyordu. Kanun dışı zorbalık usul
lerini kullanan kimselerin başarıya ulaşmaması 
idıı bizim kaJdar, başkalarının da idari ve si
yasi otoritenin de dikkatli olması lâzımdır. Zor
balık sonuç sağlar, kanun dışı kaba kuvvet bu 

yola başvuranlara fayda getirirse, artık kanun 
içi çalışma uisulerini itibarlı kılmak imkânı kal-
mıyacaktır. 

Türkiye'de bu tehlike öylesine büyümüştür 
ki, bâzı çevrelerde panik başlamıştır. Bir çok 
(müteşebbis yarına güvenlle bakamaz haldedir. 
Türkiye'de hukuk ve hürriyet düzeninin gele
ceğinden endişeye düşme havası, bundan kısa 
bir süre öncesine göre, daha yaygın hale gel
mektedir. ihtilâlci metodlarla Marksizmi getir
mek istiyenler bu ortamı yaratmanın mânasını, 
kendileri bakımından sağladığı avantajları çok 
iyi bilirler, maksatları da bilirler. 

Klişelerle, basma kalıp birtakım sloganlar
la, sindirme tertipleri ile, kütle pisikoloj isinden 
yararlanmak suretiyle, ihdas edilen birtakım 
olup bittilerle kökü dışarda bir aşın akımın 
'damgasını taşıyan birtakım bildiriler, birtakım 
eylemler, birtakım fesat hareketleri aslında bu 
görüşlere karşı olan topluluklara da kabul etti
rilmektedir. Onlar da bu hareketin içine sürük
lenmek suretiyle maksadı beli küçük bir azın
lık geniş kütlelere yön vermeye çalışmaktadır. 
T'ürkiye her gün bu Marksist, Leninist usulün 
uygulanışına şahüdolımaktadır.» 

O günkü mâruzâtım bu idi. Arkadaşlar, DİSK 
bugün istanbul'da şu bilinen hüviyetine rağmen 
ve Türk - işin yıllardan beri DİSK'in mahiye
tini ortaya koyan mücadelesine rağmen, bâzı 
işyerlerinde ve bâzı iş kollarında bir kısım iş
çileri yanında bulabilmiş ise, founun tek sebe
bi kanun dışı işgallerle ve zorbalıkla birtakım 
avantajlar elde edebilmiş olmasındadır. 

Eğer kanunlar uygulansa ve eğer Türkiye'
de hür demokratik sendikacılığın, Anayasanın 
ve kanunların gösterdiği yollardan ayrılmak, 
sonuç veren değil, sonuç verniyen bir tutum 
şeklinde bugüne kadar tecelli etseydi, biraz 
evvel saydığım işgallerin her birinin sonunda 
Türk - işin sorumlu, milliyetçi ve hürriyetçi 
usullerle elde ettikleri ile bazan kıyas edilmdye-
cek birtakım avantajları, yangın çıkararak ve 
tahribederek işçilere teslim eden bir ürkeklik, 
bir teslimiyet hâkim olmasaydı, bir gevşeklik 
hâkim olmasaydı, DİSK yöneticileri bugün ta-
mamiyle tecridedilmiş bir halde kendi araların
da Brejnev'cilik, Mao'culuk kavgası yapmakla 
meşgul olacaklardı. Kendi aralarında birbirle
rini ne zaman ve nasıl fırınlıyacaklarını müna
kaşa edeceklerdi. Onlara bir parçacık hareket 
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imkânı veren şey, Türkiye 1de Demiryolları iş-
ıçileri Federasyonunun toplantısında bir namus
lu ve hürriyetçi işçi liderinin ortaya koyduğu 
ve size biraz evvel naklettiğim gerçeklerdir. Bu 
ısözleri söylediğimiz için DİSK'in malûm zihni
yetteki yöneticilerinden kendilerine göre bir 
takım saldırılara uğradık ve kendilerine cevap 
verdik. O tarihte, Nisan ayında, DİSK yöne
ticilerine çektiğim telgrafı huzurunuzda oku
maktan şıeref duyuyorum. Dün ve evvelki gün 
cereyan öden hâdiselerin işte ibu telgrafta teş
hir etmeye çalıştığım zihniyetin mahsulü oldu
ğunu bir defa ıdaha tarih önünde ve Meclis za
bıtlarına tescil etmek istiyorum : 

«Millet ve vatan bütünlüğüne kasdeden fe
satçıların maskesini düşüren gerçek milliyetçi, 
gerçek Ataturk'çjü, yürekli, cesur insanların 
erkek sesini, fikir ve haysiyetten yoksun heze
yanlarla bastırmak mlümıkün değildir. 

Komünizmin çirkin çehresine ayna tutmaya 
devam edeceğiz. Türk milliyetçileri olarak hu
kuku, hürriyeti, sosyal adaleti hâkim kılaca
ğız. Zorbalık ve esaret düzeni istiyenlere had
lerini bildireceğiz. Milletlerarası fesat yuvala
rının aletleri Büyük Atatürk'ün adını ağızları
na alamazlar. Kızıl emperyalizmin de, petrol 
renkli emperyalizmin de karşısında olan gerçek 
vatanseverler, imanlı, miliyetçilere Moskova ağ
zı ile sıövenler hakettiMeri akibetten kurtula-
mıyacaklarfdıır. 

Allaha inandığım gibi, itoakettikleri akıbet
ten kurtulamayacaklarına inanıyorum arkadaş
larım, çünkü milletin büyüklüğüne inanıyorum, 
çünkü Mustafa Kemal'in, «Türk Milleti boişe-
vik olmıyacaktır... (A. P. ve G. P. sıralarından 
alkışlar) Çünkü biz milletimizin hür yaşama
sını, mesut olmasını, istiyoruz» diyen sesine 
inanıyorum. Mustafa Kemal'in karşısına Brej-
nev'in fikirleri ile Stalin'in fikirleri ile dikilen
lerin, Atatürk'ün adını her ağızlarına aldık
larında maskelerini düşürmek .boynumuzun 
Iborcu olsun (A. P. ve G. P. sıralarından alkış
lar) 

Bu DİSK'in raporunu okuyunuz. Bâzı pat
ronlara övgüler vardır, hâzı büyük iş adam
larına övgüler vardır. Bu övgülerin ısebebi ba
sittir. Zorfhalık, tahrip, işgal olayları karşısın
da teslimiyet gösterenleri övmüşlerdir. Bun
lar demek ki bir şey okumuyorlar, hu övgülere , 
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de inananlar var. Bir kısmı okumuyor demek. 
Okusalar, DİSK'in bâzı yayınlarını, kocaman 
harflerle, eline alır almaz «Bütün patronların 
imha edildiği bir Türkiye istiyoruz» dediklerini 
görecekler. Bu övgüler bugün için taktik öv
gülerdir, geniş cephe taktiğinden bahsediyor. 
O geniş cephe taktiği övgüleri de bugün için
dir. 

Bunların ne yapmak istedikleri bellidir. Bun
ların bir milletin bütün müesseselerine sokulup, 
o müesseseleri nasıl tahribetmek istedikleri bel
lidir. Orduların içine girdikleri zaman ne yap
maya çalıştıkları bellidir. Üniversitelerin içine 
girmeye çalıştıkları zaman ne yapmak istedikleri 
bellidir. 15 yaşında harb lisesi, askerî lise 
talebesine kadar genq harbiye talebesine kadar, 
teğmeninden generaline, bütün subaylarını ras-
ladığı yerde vuran bir ayaklanmayı, 1917 Oc-
tobı ayaklanmasını Türkiye'de gerçekleştirmek 
istiyen alçakların bugün korkudan... (A. P. ve 
G. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar)... 
Bugün korkudan birtakım (asker - isçi kardeş
liği) demelerine bakmayınız. Bununla kimi 
aldatacaklar? Mustafa Kemal'in Ordusunu, Sta
lin'in peşine takacaklarını zanneden küçük be
yinli gafiller!.. (A. P. ve G. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Brejnev uşakları, Mus
tafa Kemal'in Ordusu komünizmi ezecektir, 
mutlaka ezecektir. (A. P. ve G. P. sıralarından 
alkışlar, «bravo» sesleri) Mustafa Kemal'in 
aydınlan ezecektir, Mustafa Kemal'in Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal'in alın 
terine saygı duyduğu Türk işçisi, bu milletin 
efendisidir, dediği Türk köylüsü esaret düze
nini, zulüm düzenini kabul etmiyecektir. in
sanca yaşamanın mücadelesini verecektir. Çe
koslovakya'yı örnek diye gösterenler, Türk Mil
letini o hazin akıbete düşürmek istiyenler ara
dıklarını bulamıyacaklardır. 

DİSK'in biraz evvel arz ettiğim çalışma ra
porunda ne yok ki? Dış politikada tamamen 
Sovyet Rusya çizgisinde birtakım talepler... 141 
ve 142 nci maddelerin kalkması isteği... Bu yet
miyormuş gibi, Türk Vatanının ve Milletinin 
bütünlüğünü etnik esaslar üzerinden parçala
ma isteği... Açıkça yazılmıştır... Nerede kanun
lar, nerede «Millet, millet olarak, vatan vatan 
olarak bölünmez» diyen Anayasa maddesi ve bu 
Anayasayı uygulıyacak olan makamlar nerede? 
(«G. P. sıralarından,» alkışlar, «bravo» sesleri) 
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(A. P. sıralarından, «savcılar var» sesleri) Savcı 
diyorsunuz, Adliye Vekili nerede diye soruyo
rum. Açıldı mı bunun dâvası? Açılmışsa gel
sinler ve söylesinler. Türk vatanını, Türk Mil
letini dilim dilim bölmek istiyen, Türkiye'de 
açıktan açığa Çekoslovakya düzenini kurmak is-
tiyenler karşısında ne yapıldığını, aylar evvel 
neşredilmiş olan ve resmî makamların elinde 
bulunan bu raporlar üzerine hangi işlemin, na
sıl yapıldığını da bu kürsüden sormayı vazife 
sayıyorum. 

Arkadaşlar; bunların üzerine yürümek var
dır ve bunların üzerine yürümenin üslûbu var-
du*, başarı sağlıyan üslûbu vardır. 

Geçen günkü müzakerede arkadaşlarımın pek 
azı burada idi. Ama bu kürsüye gelip de istan
bul'da dün olan hâdiselerin olacağını pervasızca 
ilân eden, daiha evvelki nice konuşmalarında 
Türkiye ̂ de kan dökme çeşitlerini bu kürsüden 
savunan insanların üstüne yürümenin, onlara 
hitabetmenin bir üslûbu vardır. 

Orakla boynunuzu kesip, çekiçle beyninizi 
ezeceğiz diye bildiri yayınlıyanlara hitabetme
nin ve onların üstüne yürümenin bir üslûbu var
dır. 

Fikir plânında yürümenin, kanun plânında 
yürümenin, müessir ve netice veren yolları ve 
üslûbu vardır... Bunu istiyoruz. 

Hiçbir şey yapılmadı demiyoruz, ama daha 
etkili şekilde, hakikaten sonuç verecek şekilde 
mücadele etmenin mümkün olduğuna inanıyo
ruz. Türkiye'de Anayasa ve kanunlar da ko
münizmi suç saymıştır, komünizm propagan
dasını, faaliyetini, örgütlenmesini suç saymıştır. 
Ama mütemadiyen, arfcık gelişen birtakım dav
ranışlar karşısında gerekli mücadelenin çeşitli 
plânlarda gereği kadar yapıldığı inancında de
ğilim. 

Parlamenter rejim hakkında bu beylerin dü
şündükleri şu; «Parlömanter rejim» diyor 
DİSK'e bağlı Lâstik - işin raporu; «parlömanter 
rejim burjiva devrimlerinin yarattığı bir yö
netim şeklidir. Parlâmento işçi sınıfı için bir 
amaç değil, bir araçtır. Kütleleri bilinçlendir
mek, teşkilâtlandırmak ve ayaklandırmak için 
bu kürsüyü sadece bir araç olarak kabul eden 
ve parlömanter rejimi burjivazi ile beraber 
yıkılması gerekli bir geçici yönetim tarzı ka
bul eden zihniyeti açıkça anlatmak lâzım, bu

nun maskesini düşürmek lâzımdır. Hedef, doğ
rudan doğruya siyasi iktidarı ele geçirmeye 
dönük eylemlere girişmek olmalıdır» 

Siyasi iktidarı seçim yolu ile ele geçirme
yi düşünmedikleri bu ifadelerden açıkça belli
dir. Ustalarının salık verdikleri, kitaplarından, 
gösterdikleri metotlarından biridir. Üretim 
araçları üzerinde özel mülkiyet ilişkilerini ta
mamen kaldırmaktan bahseden bir raporun bir 
takım patronlara övgüler düzmesindeki sami
miyet derecesini ve buna inanan patronlar var
sa, bunların gaflet derecesini Yüce Meclisin 
takdirine arz ederim. 

Zorbalık karşısında teslimiyet hiçbir zaman 
netice vermemiştir. Türk - iş dün bir bildiri ya
yınladı. Bu bildiride Türkiye'de 1 000 den faz
la tabelâ sendikasının mevcudiyetinden bahse
diliyor. 1 000 den fazla tabelâ sendikası.. Tür
kiye'de işçiden para toplayıp bunu sendika he
sabına değil, kendi şahsi hesaplarına yatıran bir
takım sömürücülerin bulunduğundan bahsedi
liyor. Bunlar Türk - iş camiasının dışında olan, 
güçlü büyük Türk - iş camiasının, hakiki sen
dikacılığı temsil eden Türk - iş camiasının dı
şında bulunan birtakım uydurma sendikalardır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin konuşmakta 
olduğu kanun işte bu tabelâ sendikacılığına 
son verecektir. İşte işçiden aidat toplayıp da 
kendi hesabına yatıran sömürücülerin salta
natına son verecektir veya işçinin sırtından 
birtakım oyunlar çevirip kendi diktalarım 
veya efendilerinin zulüm idaresini kurmak is
tiyen bir kızıl ideoloji mensuplarının tertip
lerine! belki son verecektir. Bunun, bu kanunun 
sendika hürriyetini yok etmek amacını gütme
diği meydanda, bu kanunu Türkiye'de sendi
kacılar savunuyor. 274 sayılı Kanunu komis
yonda harfine, virgülüne kadar takibedenler, 
Türkiye'nin en büyük sendikalarının liderleri 
idi, temsilcileri idi. Yüz binlerce Türk işçisinin 
temsilcileri bu kanunu komisyonda takibetti-
ler ve huzurunuza gelen şeklini yoğurdular, 
bir hale koydular. Şu halde bunun Türk işçisi
nin aleyhine bir kanun diye yorumlanması sen
dika hürriyetini, toplu sözleşme hakkını, grev 
hakkını ortadan kaldıran bir kanun diye gam
mazlanması uamanıiyle samimiyetsizdir. Sarı 
sendikacılık, yerine ve kızıl sendikacılık ye
rine, güçlü, namuslu, millî sendikacılığı hâ
kim kılmak arzusu vardır. Türk - İş bu çizgi-
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ye bugün gelmiş değildir. Türk - işin muh
terem Başkanı Seyfi Demirsoy daha 1968 de 
bu kaba kuvvet gösterileri adım adım sahne
ye konmaya başladığı günlerde GES - iş top
lantısında aynen şunu söylemişti: «Bizim fel
sefemizde boykot ve işgal yoktur.» 

Şimdi, bütün bu tertipleri yaptıktan son
ra, sendikalar kanunu kabul edilince DİSK'in 
direnişe geçeceğini ilân ettikten sonra, işyer
leri temsilcilerini davet edip kanunsuz ey
lemleri plânladıktan ve bu plânları yaptıkla
rını demeçlerle ortaya koyduktan sonra, dün 
tahribat karşısında korkan veya vilâyete ça
ğırıldığı zaman karşısında asker ve sivil ka
nadı ile Devleti görünce yüreğine korku düş
tüğü anlaşılan DİSK Genel Başkanı demeç ve
riyor; «Girişilen tahripkâr eylemle hiçbir il
gimiz yoktur. Bu yapılanları biz yapmıyoruz, 
işçiler kendi kendilerine yapıyor, haberimiz 
yok» diyor. 

Evvelâ sokağa dökeceksin, işçinin kanına 
gireceksin, Türk - işin bildirisinde söylendiği 
gibi, onun geçim kapısı olan fabrikaları yak
maya, yıktırmaya teşebbüs edeceksin, kanun 
dışı hareketlerin hepsini körükledikten sonra 
da, onları kaderleri ile başbaşa bırakıp, DİSK'-
in bunlardan haberi yok, Genel Başkan olarak 
«Bizim hiçbir ilgimiz yok, bunları işyerlerinde 
kendileri yapmış» diye sıyrılmaya çalışacaksın. 
Hiç değilse yaptığı hareketin, giriştiği, kendi 
tâbiri ile, «eylem» in sorumluluğunu taşıyabi
lecek kadar yürekli olmak gerekir insan. Ve 
Türk - iş bildirisinde bunu da açıkça ortaya 
koymuştur. 

Geçen gün burada bu mevzular konuşulur
ken, DİSK'in bağımsız bir sendika olduğunu 
ifade etti Lâstik - iş Sendikası Başkanı Rıza 
Kuas. Bu belgeleri okuduğum zaman, «Eten
dim, Rıza Kuas başka, başkanı bulunduğu Lâs
tik - iş Sendikası başka.. Ben başkayım, yöne
tim kurulunun raporu başka, DİSK başka, 
benim sendikam başka,. Türkiye işçi Partisi 
başka, biz başkayız» gibi birtakım sözler söy
ledi, bunların hepsi zabıtlarda vardır. Çün
kü Türkiye'yi Çekoslovakya yapacağım, Ma
caristan yapacağım, sözünün sorumluluğunu ta-
şıyamadı biran. Orada Brejnevci nutuklar çe
kip, buraya gelip de Atatürkçü geçinen insa
nın maskesini ortaya koyunca birdenbire ra

porla ilişiğini kesmeye çalıştı. (A. P. ve G. P. 
sıralarından alkışlar) 

Şimdi size bu irtibatları gösteren bâzı bel
geleri de okumak istiyorum, bunlar bilinme
li. DİSK adı verilen Konfederasyon Türkiye 
İşçi Partisi ile irtibatlıdır. 19 Eylül 1969 tarih
li DİSK bildirisinde, seçimlerde Türkiye işçi 
Partisinin desteklenmesi talimatı verilmiştir. 
Denebilir ki, ne alâkası var, desteklemiş ama 
bir ilgisi yok.. 

Ama vesika bundan ibaret değil. DİSK'in bi
raz evvel arz ettiğim, 1968 - 1970 devresini 
kapsıyan raporunun siyasi örgütlerle ilgili kıs
mında Türkiye İşçi Partisi ile DİSK arasında
ki bağlar açıkça ortaya konmakta ve şöyle 
denmektedir- «Bugün T. i. P. 2 milletvekilliği 
ile Mecliste temsil edilmekle beraber, DİSK'
in görüşleri bu 2 milletvekiline iletilecek ve 
içtüzüğün olanaklarından yararlanılarak bun
ların Mecliste dile getirilmesine çalışılacaktır.» 
Geçen gün Rıza Kuas, benim DİSK ile ilgim ne
dir, filân demesine rağmen bu kürsüde işte ken
disine DİSK tarafından verilmiş olan bu gö
revi yerine getiriyordu. Bu kışkırtma görevi
ni yerine getiriyordu. Bir gün sonra dökü
len kanlarda hissesi vardır». T. i. P. içinde iş
çi sınıfının temsilcileri olarak diyoruz ki, (di
yor rapor, sayfa 101) T. i. P. içinde işçi sını
fının temsilcisi olarak diyoruz ki, (DİSK'in ra
porundan ^alınmıştır. Ne alâkası var, Türkiye 
İşçi Partisi ile diye konuşuyor burada Rıza 
Kuas) 

Arkadaşlar bütün bu gerçekleri ortaya koy
duktan sonra bir noktanın daha bilinmesinde 
fayda vardır: Türkiye'de bir iç savaşın bütün 
tertipleri hazırlanmaktadır. Bir gerilla savaşı 
hazırlığı yapılmaktadır. «Gerillâ Savaşı» adlı 
bir kitap vardır. Vapur iskelelerinde, kaldırım
larda, kitapçılarda, uzun müddet, Türkiye'de 
bir halk savaşının, bir iç savaşın nasıl yürütül
mesi lâzım geldiğini gösteren bu kitap teşhir 
edilmiş, satılmıştır. 

Zamanında bunu bu kürsüye getirdik. Siya
si iktidarın seçimden değil; silâh namlusundan 
geçtiğini; kanla, demirle siyasi iktidarın elde 
edileceğini ilân eden bu kitapta Türkiye'de mun
tazam orduya, Türk Silâhlı Kuvvetlerine kar
şı girişilecek bir isyan hareketinin ve Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin depolarını basmak sureitiy-
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le, oralardan silâh kaçırmak suretiyle yürütüle
cek olan bir iç savaşın tabur, bölük, manga ni
zamı; sıhhiye erinin ne yapacağı; köy basıldı
ğı zaman köyde ne yapılacağı; bir bölge ele ge
çirildiği zaman oradan nasıl bir idare kurulaca
ğı... bu noktalara varıncaya kadar tarif edilmiş
tir ve anlatılmıştır. 

Türkiye'yi bunlara teslimi edecek miyiz? Bu 
tehlikelerin sinesine atacak mıyız? Yoksa hep 
beraber bu tehlikenin üzerine yürüyecek miyiz? 
( A. P. ve G. P. sıralarından alkışlar) 

Şimdi soru buldur ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisine çevrilen Türk milletinin gözleri, 35 
miyyionun gözleri Meclisten ümitle bunun ceva
bını beklemektedir. 

Türk Milleti, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden, dün provası yapılan hareketlerin daha 
geniş ölçüde tertiplerine girişmek istiyenlerin 
hesaplarına son verici bir davranışı bütünüyle 
beklemektedir. 

Dileğimiz, istanbul'da ve Kocaeli'nde şimdi 
ilân edilen Sıkıyönetimin uzun sürmıemesidir. 
Her şeye rağmen .Sıkıyönetim idaresinin mem
leket hayatı bakımından güçlükleri vardır. Ge
rekli tedbirlerin kısa zamanda ve köklü olarak 
alınmasını; satıhta tedbirlerle yetinilkneyip 
Türkiye'yi milletlerarası komünizm felâketine, 
onun esaretine sürüklemek istiyen fesat yuva
larının ortaya çıkarılması için süratle, gerekli 
bütün tedbirlerin alınmasını ve Sıkıyönetime 
görülen zaruretin biran önce ortadan kalkması, 
her şeyin normale dönmesi suretiyle de Sıkıyö
netimin biran önce hitam bulmasını temenni 
ediyoruz. 

Sözlerimin başındaki temenni ile konuşma
mı bitiriyorum : 

Değerli arkadaşlarım, gün, kendi aramızda 
parti tartışmaları yapılacak gün değildir. (A. 
P. ve G. P. sıralarından sürekli alkışlar) Gün, 
kendi aramızda kısır polemiklerle asıl dâvayı 
ve asıl tehlikeyi unutacak bir mecraya sapla
nılacak gün değildir. Bu yolda bir münakaşayı 
başkaları açarsa söylenecek çok söz vardır. 
Fakat bugün yapılacak şey; bütün hürriyet
çilerin ve bütün milliyetçilerin komünizme dur 
demek için elele vermesidir. 

Saygılar sunarım arkadaşlarım. (A. P. ve 
G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli al
kışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
ismet inönü. (C. H. P. sıralarından sürekli al
kışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA İSMET İNÖNÜ 
(Malatya) — Mulhterem arkadaşlar, esef verici 
olaylardan sonra Hükümetin bir teklifiyle kar
şı karşıyayız. Bir İM günden beri istanbul yol
larında ve istanbul içinde elem verici vakalar 
oldu, canlara kıyıldı; Devlet kuvvtelerinden 
ve işçilerden zayiat verdik. 

Hükümetin (teklifi, bir ay müddetle Sıkıyö
netimin Meclisçe onaylanması üzerindedir. 

Muhterem arkadaşlar, ilk önce şunu belirte
yim ki, Sıkıyönetim Anayasanın öngördüğü bir 
kaunni idaredir. Sıkıyönetim, idare edenlerin 
ve o devirde vazifeli olanların her aklına ge
leni yapması değildir. Adalet dışı bir rejim de
ğildir. Sıkıyönetim kanuni bir idaredir. Bu ida
renin âcil bir ihtiyaca karşı daha kısa yollar
dan adaletiyle gerçekleri meydana çıkarması 
beklenir ve her şeyden evvel dağılmış olan, 
bulanmış olan zihinlere sükûnet ve huzur gel
mesini sağlar. 

Sıkıyönetimin bu huzur ve sükûnet verici 
mahiyetini istanbul halkının, izmit halkının 
göz önünde bulundurması lâzımdır. Böyle bir 
zihniyetle sıkıyönetimi karşılarsa, bu idare za
manında sıkıyönetim kolay muvaffak olur; 
gerçekleri kolay meydana çıkarır ve kanun dı
şında muamelelere zaten lüzum kalmaz. 

Halktan sıkıyönetime yardım lâzımdır. Asıl 
mühim; sıkıyönetimi idare edecek olanların, ne 
isterlerse, ne düşünürlerse, ne emrederlerse 
onun doğru ve adaletli olduğunu zannetmeleri
dir. Kendilerinin kanunlarla bağlı adalet için
de hareket etmeye mecbur olduklarını biran 
gözlerinden uzak tutmamalıdırlar. 

Bir idare kurulurken, yeni tahkikat yapıla
cak, gerçekler ortaya çıkarılacak; bu aranır
ken her şeyden evvel sıkıyönetim idarecileri 
kendilerini önyargıya kapılmaktan, verilmiş 
kararlara ve peşin hükümleri imzalariyle doğ
rulamak mecburiyetinde olmaktan kurtarmala
rı lâzımdır. Birçok sıkıyönetimler ve onların 
zamanında şikâyetler dinlemişimdir. Bunları 
hâtıra olarak arz ediyorum. 

Halk yardımcı olmalı, güvenmeli ve sıkıyö
netimi idare edenler âcil bir ihtiyacı tedavi için 
geldiklerini bilmelidirler ve peşin hükümden 
sakınmalıdırlar. 
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Geniş bir kütle harekete geçirilmiştir. Bu
nun içine türlü tesirlerin karıştığı muhakkak
tır. özellikle böyle huzurun bozulduğu ve inti
zamsız toplulukların memleketin zihinlerine fi
kirlerine hâkim olduğu zamanlarda kışkırtıcı
lar kolaylıkla kalabalık içine girerler ve kendi 
maksatlarına göre olaylara bir yön, bir doğru 
vermeye özenirler. Bu işte de böyle bir hareke
tin kendi tertipçileri dışında yahut onlarla be
raber birçok tesirler bulunabilir. 

Bir nokta önemlidir: işçilerin aslında vatan 
sever, Cumhuriyete bağlı olduklarını, büyük 
kütle olarak kendi evlâtlarımız gibi Devlet 
kanunlarına bağlı ve saygılı bulunduklarını 
kabul etmek lâzımdır. Böyle olunca, aranır 
ve tahkik edilirse bu kadar büyük toplulukla
rı harekete getiren sebepler içinde haklı nok-
tılar var mıdır? Bunu dikkatle ayırmak ica-
beder. 

Grev hakkı, toplu sözleşme, bunlar işçi hak
larını siyasi hayatımıza ve cemiyet hayatımı
za getiren yeni usullerdir. Takriben 7 seneden 
beri takibediyoruz, tatbik ediyorum. Birdenbi
re çalışanın kendisini çalıştırana karşı iddialar 
öne sürmesinin ne gibi taşkınlıklar yapacağın
dan ilk günleri tam endişe içindeydik. 

Yedi senelik tecrübe işçi haklarını sendika
lara toplu sözleşmelere bağlamanın cemiyetimi
ze zarar verdiğini değil, huzur getirdiğini gör
müşüzdür. Bu mülâhaza göz önünden uzak tu
tulmamalı. Göz önünden tutulmazsa o zaman 
toplu sözleşmenin ve işçi haklarını düzenliyen 
kanunların üzerinde karşılıklı konuşma ve doğ
ru yolu arama, müracaat edilecek daimî bir 
usul sayılmalıdır. 

Demek istediğim şudur: Toplu sözleşme ve 
grev; tabiatında birtakım haklı olduklarını 
zannedenlerin istemeleriyle, onları vermek mev
kiinde olanların konuşmasiyle başlar. Bu konuş
ma uzun sürer; yorucudur, nihayet iyi şekilde 
hallolunabilir. 

Şikâyet edilen kanunlar var. Haksızlık ol
duğundan ve olacağından bahisler var. Muhte
rem arkadaşlar, büyük kütlelerin harekete ge
çirilmesinde - asıl harekete geçen işçilerden bah
sediyorum - bu adamların bu kadar çok, top
lanıp harekete geçirilmelerinde hiç haklı taraf 
yok mudur? Hiç haklı taraf yoktur gibi sabit 
bir fikir ve peşin hükümle adalet aranamaz 

17 . 6 . 1970 O : 1 

ve bulunamaz! (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Sıkı yönetimle özel bir idareye giriyoruz. 
Kanuni bir idaredir. Bu idare kanunlar vesile 
edilerek muayyen maksat için yapılıyor, ayak
lanma mahiyetindeki hareketlere karşı yapıl
mıştır. Ayaklanma hareketlerinde ve tecavüz
lerde kanun dışına çıkmış olanların takibedile-
cekleri ve kanuni muameleye mâruz bırakıla
cakları tabiîdir. Adalet içinde, vakarın içinde 
olacak, peşin hüküm olmıyacak. 

Diğer taraftan ortaya konan dâvaların, me
selelerin içinde yine konuşarak bir büyük kıs
mının hallolunması, düzelmesi imkânı var mı
dır; bunun da aranması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Muayyen ihtiyaç için, bâzı esaslı meseleleri 

aramak için, kanundan çıkmış olanları bul
mak için, konmak istenilen bir sıkıyönetimin 
kısa bir zamanda gerçekleri meydana çıkarma
sı mümkündür. Bir aylık müddet çoktur, 15 
günde hâdise nedir, istek nedir, tedbirleri ne
dir; bunlar üzerinde Hükümet vazıh bir fikre 
varabilir ve Meclisin huzuruna tekrar gelebi
lir. 

Onun için eğer sıkıyönetimi 15 güne indi-
rirseniz, çok isabetli bir hareket yapmış ola
cağız. indirmez, uzatırsanız türlü müesseselere 
ve uzun zaman tabiî hayattan ayrılmış olan in
sanlara çok ıstırap, arzu edilmiyen duygular 
vermiş oluruz. Bundan sakınmamız lâzımdır. 
Sıkıyönetimin 15 gün için kabul edilmesini Mec
lise teklif ediyorum. Bu suretle, halkın sıkıyö
netim zamanında huzuru muhafaza etmek için, 
sıkıyönetime faydalı ve dikkatli olmasını, sıkı
yönetimin adalet içinde neticeyi aramasını ri
ca ediyorum. 

Saygılarımla. (0. H. P. sıralarından şiddetli 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Cumhuriyet Senatosu Ta

biî Üyesi) — Sayın Başkan, T. B. M. Meclisi
nin sayın üyeleri; Türkiye olağanüstü bir olu
şum ve bunalım içinde bulunurken, çok önemli 
bir konu Yüce Meclisin huzuruna gelmiş, onu 
görüşmekteyiz. 

Konuyu parti ya da özel siyasal amaçlar 
dışında, yurt yaparları, rejim ve yurdun gele
ceği yönünden geniş bir çerçeve içinde ele al
mak gerektiği inancındayız. 
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önce belirtmek isteriz ki, rejimi yıkıcı, ül
keyi bölücü, yurt yararlarına aykırı asayiş ve 
düzeni bozucu her eylemin karşısındayız, As
lında DİSK yöneticilerinin de bu türden ey
lemleri benimsemediklerini, yerdiklerini beyan
larından okumakla, hoşnutluk duyduğumuzu 
belirtmek isteriz. (A. P. sıralarından gülüşme
ler.) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletveki
li) — «Âyinesi iştir kişinin, lâfa bakılmaz.» 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Ayrıca, 
haksızların, sömürücülerin de karşısındayız, 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) Ezilenlerin, 
hakları yenilenlerin de daima yanındayız. 

Olayı incelerken, asıl suçluların gizlenme
sine de karşıyız. Onun içindir ki, kimi konuş
macıların tek yönlü konuşmalarına katılmadı
ğımız için, olayı biraz derinliğine eleştirmek 
istiyoruz. Sadece emeği ile geçinen, alınteri ile 
geçinen insanlara vur yansın yapma yerine, 
gerçek nedenleri nedir bunun?... Biz burada 
hem işçinin, hem işverenin, tüm ulusun temsil
cisiyiz, bir tarafın avukatı değiliz. (A. P. sıra
larından müdahaleler.) 

Önce, gerekçe üzerinde duracağız. Hüküme
tin gerekçesi Anayasanın 124 ncü maddesinin 
sıkıyönetim için gerekçe olarak gösterdiği dört 
halden ayaklanmaya dayanıyor. Bu eyleme Hü
kümet ayaklanma diyor, önce, bunun bir ayak
lanma olduğuna eğer Hükümet inanıyor ise, 
(A. P. sıralarından «(Başka türlü nasıl olur?» 
sorusu.) Bundan çok daha önemli, çok daha 
kanlı olaylarda ayaklanma niçin aklına gelme
di? (Muhalefet sıralarından «Bravo» sesleri.) 
Ankara'da Devlet ve Hükümet büyükleri önün
de bir cenaze namazı dahi kıldıramjyacak acz 
içine düştüğünüz zaman ayaklanma yok muy
du?... (Muhalefet sıralarından alkışlar.) (A. P. 
sıralarından şiddetli gürültüler, «Yuh» sesleri.) 
(Arka sıralardan yer yer ayağa kalkmalar ve 
bağrışmalar) Dinleyin, dinleyin, dinlemesini öğ
renin. (A. P. sıralarından şiddetli gürültüler.) 
öğrenin, öğrenin. 

• • • - - . * . 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, bir dakika; arka
daşlar, bir dakika. Arkadaşlar, sükûnetimizi 
muhafaza edelim efendim. Karşılıklı konuşmı-
yalım, sükûnetimizi muhafaza edelim. 

Muhterem arkadaşlarım; yerinizden karşı
lıklı konuşmayın efendim, ayakta olan arka

daşlar lütfen otursunlar. Müzakereler bu şe
kilde devam edemez, lütfen yerinize oturun 
efendim,. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Evet... 
BAŞKAN — Sayın Yıldız, bir dakika efen

dim. Arkadaşlar, lütfen yerinize oturun efen
dim. 

Muhterem arkadaşlar; iki günden beri ce
reyan eden ve memleketimiz için geniş bir şe
kilde müessif neticeler doğuran bir hâdiseye 
Meclis el koymuştur. Bu sebeple böyle bir hâ
diseye Meclis el koyup müzakere ettiği sırada, 
başkaca müessif hâdiselerin olmaması icabeder. 
Arkadaşlar, bu sebeple konuşmalara yerinizden 
lütfen müdahale etmemenizi rica ederim. (A. P. 
sıralarından hatibe müdahaleler) Efendim, mü
saade buyurun. İstediğiniz nedir?... Vazife ya
pacak Başkan, yerinizden mütemadiyen bağırı
yorsunuz. 

MEHMET VARIŞLI (Cumhuriyet Senato
su Konya Üyesi) — Başkanın böyle bağırmaya 
hakkı var mı?... 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Sizin ba
ğırmaya hakkınız var mı?... 

BAŞKAN — Efendim, kâfi artık, öfkeniz 
tatmin olmadı mı?... Biraz durun da konuşma 
devam etsin, Meclisin müzakersi devam etsin. 

Sayın Yıldız, siz de lütfen sadece sadet için
de olan konuşmalara devam edeceksiniz. Sade
din dışında tarihten evvelki, tarihten sonraki 
zamanları içine alan geniş bir konuşmaya bu
rası müsait değil, efendim. Lütfen rica ederim, 
Meclisimizin sükûnetle bütün milletin alâka ile 
Meclis ne yapacak diye dikkatini teksif ettiği 
bir noktada gürültü ile müzakerelerin devam 
etmesi mümkün değildir. Sükûnetle devam ede
cektir, en hayırlı, en uygun kararı Meclis ala
caktır. Herkes, bu ölçü içinde olmaya mecbur
dur. 

Siz de Sayın Yıldız, bu şekilde konuşmaları
nıza devam edin lütfen. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Sayın Baş
kan, isteklerinize uyacağım; ama gerçekleri 
örtme hakkım yoktur. Sonra, ortaya bir ge
rekçe konmuş. Gerekçeye Hükümet inanıyor 
ise, elbette ötekilere niye inanmadığını sora
rım, kendisi de cevap verir. Yine söylüyorum... 
(A. P. sıralarından müdahaleler, şiddetli gü
rültüler.) 
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KİLİ — istifa et, ondan sonra gel konuş. 
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin 

yerinizden, müdahale etmeyin çok rica ederim. 
MEHMET VARIŞLI (Cumhuriyet Senato

su Konya Üyesi) — Senatör oldun, daha ne is
tiyorsun bu memleketten?... (A. P. sıralarından 
müdahaleler) (Ayağa kalkmalar, bağırışmalar.) 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Namuslu 
bir idare istiyorum, namuslu... (A. P. sıraların
dan şiddetli gürültüler) Evet, namuslu bir ida
re istiyorum. (A. P. sıralarından şiddetli gü
rültüler.) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale Millet
vekili) — Haysiyetli konuş, haysiyetli... (A. P. 
sıralarından şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu şekilde müza
kere devam edemez, lütfen oturun yerinize efen
dim. Müzakere devam edemez bu şekilde. (A. 
P. sıralarından müdahaleler.) 

Muhterem arkadaşlarım; bu şekilde müzake
re devam edemez. Müzakerenin devamı için, 
gerekli sükûnetin sağlanmasına kadar birleşime 
ara vermek zarureti doğar. 

KASIM ÖNADIM (Bursa Milletvekili) — 
(Ön sıralara gelmiş bulunan Cumhuriyet Senato
su Tabiî Üyesi Haydar Tunçkanat'a hitaben) 
Puşt!... 

BAŞKAN — Çok rica ederim, bu şekilde mü
zakere cereyan etmez, lütfen yerinize oturun. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Sülâlendir, 
sülâlen; sülâlendir!.. (A. P. sıralarından gürül
tüler, «it!» sesi.). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu şekilde müda
hale etmeyiniz lütfen, yerinize oturunuz. Müza
kere devamı usulü bu değil, efendim. (Şiddetli 
gürültüler). 

Muhterem arkadaşlarım; idare Âmirlerinin 
yanında lütfen grup yöneticileri de sükûnetin 
temini bahsinde Başkanlığa yardımcı olsunlar, 
efendim. Arkadaşlar, lütfen yerinize oturun 
efendim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Ben ne söy
ledim de kızıyorsunuz? Palan yerde oldu, niye 
demiyor, diyorum. Niye bağırıyorsunuz?.. Ol
madı mı, Konya'da Valinin binasına saldırılmadı 
mı?.. Camları yıkılmadı mı, kırılmadı mı?.. Ama 
hiçbir ses çıkarılmadı... (A. P. sıralarından mü
dahaleler) Danıştay kararını dün Danıştay mah

kûm etmedi mi?... Bütün bunlar oldu, niye kaçı
yorsunuz?... (Muhalefet sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Evet efendim, lütfen konuşma
nıza devam edin. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Atatürk'ün 
Heykelini dikmek için vali yalvarıyor, kayma
kam yalvarıyor, diktiremiyorlar; samanlığa gi
diyor. Olmadı mı bunlar?.. Bunlar ayaklanma 
değil mi?.. Neden Cihat ilânı yapan gazeteye... 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, bu kadar heye
canla, bu kadar el kol hareketi ile konuşmaya 
devam ederseniz, tahrik etmiş olursunuz. Çok 
rica ederim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Konuştur
muyorlar Saym Başkan, konuşturmuyorlar. 

BAŞKAN — Sükûnetle konuşursanız, ken
dinizi anlatabilirsiniz. Lütfen sükûnetle konu
şun biraz. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Arkadaşla
rım;.. (A. P. sıralarından, «Silâhtan bahset, si
lâhtan» sesleri.) 

BAŞKAN — Yapmayın efendim, oturun lüt
fen, çok rica ederim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Gerçeği be
nimsemediğinizi... Gerçi biraz gürültü, patırtı 
oldu ama sanıyorum ki, anlaştık. (C. H. P. sı
ralarından «Brovo» sesleri) 

Şimdi, bir iki maddeyi Anayasadan okuya
rak, acaba bu işçiler tümü ile haksız mı, yoksa 
haklı tarafları da var mı?.. Acaba, iktidar tümü 
ile haklı mıydı?.. Elbette onları da eleştirece
ğiz. Sıkıyönetim ilân ediyorsunuz, kolay bir iş 
mi bu?.. 28 nci madde ne diyor. Herkes önceden 
izin almaksızın silâhsız ve saldırısız toplanma 
veya gösteri yürüyüşü yapabilir. Bu hak, ancak 
kamu düzenini korumak için, yasa ile sınırlana
bilir. Tamam... Böyle eylemlerin, karşı bütün 
hareketlerin, yasalar içinde olmasına biz de ka
tılıyoruz. Elbette, hakkın qzü yok edilemez. An
cak eylemdeki bu olumsuz yönleri önlemek, ka
mu otoritesinin görevidir. Ona bir itirazımız 
yok. 

Geliyoruz şimdi 46 ncı maddeye : Madde ne 
diyor? önceden izin almadan sendika kurma, 
üye olma ve ayrılma hakkını tanıyor. Bugünkü 
yasa bunu izne bağlıyor. Aykırı değil midir, iş
çinin bunu protesto etmeye hakkı yok mudur? 
Türk iş'e izin yetkisini veren hükmü protesto 
etmeye başka bir sendikanın hakkı yok mudur? 
Elbette vardır. 
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Sonra, yeni yasa belli olmuştur. İşverenler 
ve Türk - İş'in bir kısım yöneticileri bunun, ik
tidarın istediği şekilde olduğunu açıkladılar. 
Bir koalisyonun yasasına, karşı taraf itiraz edi
yor. % 30 oranını bir kısıtlama olarak koymak 
doğru mudur? Siyasal partilere böyle bir kısıt
lama koysak yeni bir parti kurulabilir mi? Ey
lem yapabilir mi? Bütün bunları düşünmeden 
ortaya çıkıp «haksızlar var!» diye bağırmak in
safa sığmaz. 

Protestoda asıl eylemin suçlusu gösterilenle
rin yanında, elbette suç yapan hareketler de 
olmuşlar. Ama kimsenin avukatlığını yapmamak 
istiyön kişiler başka suçluları da bulur. 

Sayın İçişleri Bakanını burada dinledik. 
DİSK komünist örgütü imiş. Kim diyor bunu? 
İçişleri Bakanı diyor. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Siz anlıyamaz 
siniz onu. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADJNA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Dinleyiniz lütfen, baka 
hm ne diyeceğim.. Komünisttir diyor, kimsin 
sen? Türkiye Cumhuriyetinin İçişleri Bakan-
Komünizm yasak, peki neden durdunuz şimdiye 
kadar? Nasıl Devlettir bu? (0. H. P. sıraların
dan, alkışlar, «Bravo» sesleri.) Eğer inanıyorsa
nız ve komünist iseler mahkemeler açıktır. De
ğilse hakkınız yoktur bunu söyleyip, suçlamaya, 
Elbette bunlara dokunacağız. Hükümet bu ka
nıda ise, eylemi yanlıştır. 

Kışkırtıcılar olmuş, herkes kışkırtıyormuş. 
Arkadaşlarım, sizler de okudunuz, büyük kışkır
tıları... Bunları evvelâ iki Sayın Bakan yaptı. 
önce komünist suçlamasını yaptılar, sonra 
DİSK'in kaldırılacağı anlamına gelen beyanla
rı Sayın Çalışma Bakanı yaptı. Dün bunları 
sağda, solda yaparken ve yasada böyle hüküm
ler varken kışkırtmayı tek tarafa yüklemek hak
lı olur mu? 

Sonra şu komünist tehlikesi... Kaç kişi bun
lar? Türkiye'de her halde bunlar çokmuş ve bi
zim haberimiz yokmuş. Devlet, Hükümet bütün 
organlarımız bunların karşısında acz içine düş
müş. Bu öcüyü yaratarak, kendimizi korkutan 
hayaletlere kapılmak bizce akılcı bir iş değil
dir. 

Anayasayı ve yasaları doğru uygularsanız 
yıkıcı ve kötü akımların hepsinin çareleri ve ted
birleri vardır. Tek parti döneminde dahi bu ya
salar yeterli idi ve karşı tedbirler almıyordu. 

Eğer bunu yapamıyorsanız, Devleti âciz duru
ma düşürüyorsanız, âciz duruma düşürmiyecek-
lere yerinizi terk edersiniz. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) Bakın burada bir 
beyan var; dünyanın hiçbir demokratik parlâ
mentosunda bu olamaz. Sol ideolojiyi suçluyor 
Bakan... Hangi demokraside sol ideoloji suçla
nabilir? Komünist diyebilirsin, Faşist diyebilir
sin, ortanın solu anamuhalefet partisi var, o da 
sol. Başka bir şey denebilir mi? 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Ama komünist 
değil o. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Komünist dersen o ayrı, 
sol ideoloji diyor, sol ideoloji diye suçlayamaz
sın. (A. P. sıralarından protestolar, « O ayrı» 
sesleri.) 

Sonra DİSK yöneticileri Büyük Millet Mec
lisine gelmişler, bütün gruplarla temas etmiş
ler ve Hükümetle de temas istemişler, bize an
lattılar, fakat Hükümet kabul etmemiş, örgütü 
'lonuşturmuyorsunuz, size ne söyliyeceğini din
lemiyorsunuz, sonra «Komünistsin, dıştan emir 
alıyorsun» diye suçluyorsunuz. Bir defa konuş
mak gerekmez mi? Kamu yönetimindesiniz ve o 
Ta resmî bir örgüttür, yasalar içinde bir örgüt
tür. Beğenmiyorsanız, suçlu ise yargı organları 
/ardır. Suçlu değilse konuşmak zorundasınız. 
Konuşma yapmazsınız, sonra da neden bunları 
yapıyor diye suçlarsınız. 

Arkadaşlarım, (normal yönetim) asıldır. Sı
kıyönetim olağanüstü durumlarda kullanılması 
gereken bir yönetim olduğu için, biz genel ola
rak normal hukuk düzeni içinde bir yönetimin 
gerekliliğine inandığımız ve şu anda da bunu 
değiştirmeyi gerektiren bir durum olmadığı 
inancında bulunduğumuz için konuyu biraz te
melden inceledik. Seçim bildirgesinde toplu
ma rahat, huzur ve refah getireceğini va'deden 
bir iktidar, bugün toplumda huzur ve refah bı-
rakmadıysa, «Devlet nerededir?», dedirtiyorsa 
bunun günahını başkalarında değil, kendisinde 
aramalıdır. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Bakana çok evvel
ce söylediğimiz sözleri şimdi kendi söylerken, 
«iyi ki, şunları öğrendik» dedim. 

Kardeşi kardeşe kırdırmaktan yakındılar. 
Mehmetoğlu, kardeşleri tarafından öldürülme-
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kurulması ve (bütün yöneticilerin hangi parti
den olduğunu görün. Bunların gerici ve şeri
atçı tutumlarına karşılık iktidar hiçbir ayak
lanma damgası koyup, tedbirini düşünmedi. 
Anayasal haklarını istiyenlere karşı derhall 
tedbir. Nasıil devlettir ki bu, tek yönlü çalışır? 
Devlet âdil ve düzenleyici olmalıdır. Özün
deki bulunan adalet kavramı haklıyı ve haksı
zı ayırmayı gerektirir. Oyaajki bugünkü ikti
dar yönetimi iadalet yerine ve hak 'arayanlara 
karşı kendi militanlarını kullianmıaktedır. 

Sayın arkadaşlarım., Türkiye'deki durumu 
kavrayan herkes bilir, ijktidarm tutumunu Sıkı
yönetimlerle de payandalıaştırsak, yine duruma 
çare bulunamaz; Duruma, gerçek tanımlama 
koyup, çare aramak zorundayız. Korkmadan, 
rahatsız olmadan, heyecanlanmadan tabloyu dü
şüneceğiz ve çare arayacağım. Tabloyu insafla 
çiziyorum. (A. P. sıralarından «Ne insaf ya» 
safari) 

Bu söylediklerimin hepsi yalan mı? Öğrenci 
yatakhanede öldürülüyor. Öğrenci temsilcisi res
mî olarak bulunduğu bir yerde üzerine çullanı
lıp öldürülüyor. Hâlâ gazetelerde okuruz, yar
gıçlar konuşurken öldürülüyor, konuştukları 
yerde öldürülüyor. Önleyici zabıta tedbirlerinin 
alındığını söyliyen Sayın İçişleri Bakanının ve 
zabıta tedbirleri alanların gözleri altında 50 ki
şi 40 kişi bir çocuğa çullanıyor ve boğazlıyor. 
(A. P. sıralarından, «nerede öldürülmüş bun
lar» ? sesleri) 

di mi? A'kademinin kapısında öldürülen genç 
kardeşleri tarafından öldürülmedi mi? Ataç 
Mehmet Taksim'de kardeşi tarafından öldürül
medi mi? Bunları da beraber düşünürsek, »biri 
kardeş oluyor, diğeri olmuyor, olmaz. 

iktidarda hukuk ve Anayasa içi davranış-
lardan rahatsız oîıan bir eğilim olduğunu her 
zaman gördük, her eyleminde bu belirgindir. 
Bu dunumu illedir ki, Sıkıyönetim yasasını dahi 
hâlâ çıjkaramadık. Bu Anayasaya uygun yasa
ları dahi çıkarmakta direnir, önümüzde bir Ana
yasa vardır. Bir de, ondan çok eski bir dönem
den kalma Sıkıyönetim Yasası vardır. Biliyo
ruz ki, 1963 yılında bugünkü iktidar partisinin 
sözcüsü yermişti o zamanki iktidarı. Fajkat şim
diye kadar bu Anayasaya uygun hale getirilme
di. Eski Anayasadaki nedenlerle ve o aaman 
yürürlük-e olan yasallarla elbette bugünkü ara
sında bir çi3ıEşme olacaktır. Anayasa bir hu
susta bizi biraz ilgi ile düşünmeye götürüyor. 
Anayasa Sıkıyönetim süresi için en çok bir ıay 
diyor ve saydığı koşulular içlinde en önemlleri 
içlin her halde en uzun ısüre [kullanılması gerek
tir. Hükümet bu kadar önemli görmediğimıiz 
bir o?lay için en büyük sınırı kullanmak istedi. 
Bu telâşı ve bu sürenin büyük 'alınmasını da 
pek anlayamadık. 

Sayın arkadaşlarım, şu âna değin biz işin 
bîçimsel, siyasal ve biraz da hukuk yönüne de
ğindik. Şimdi asıl nedene dokunmak istiyoruz. 

Asıl neden; iktidarın tutumundadır. Başın
dan bu yana iktidarın uyguladığı sosyo - «ekono
mik politika, hukuk devleti ilkelerini çiğnemesi 
yurtta huzursuzluğu alabildiğine artırmıştır. 
Nerede ise sömürgelerde uygulanan «ayır, böl 
ve yönetil» Türkiye'ye getirilmiştir. Bütün ör
gütler bölünüyor, bütün örgütler birbiri ile dö
vüştürülüyor. Bıeş yıl önce Cumhuriyet Sena
tosunda Sayın Demİrel'in devri, tarihimize bir
liklerin, örgütlerin bölünüp parçalılarının bir
birleriyle dövüşmesi dönemi olarak geçecelktir 
diye belirtmiştik. Bu, bugün bütün hızıyla de-
vaim ©diyor. Gençlik, öğretmen, işçi... Nereye 
giderseniz bir bölünme. Hattâ, kendi tarihin
de hiç bölünmemiş mason dernekleri bile bölün
dü bu dönemde. (O. H. P. sıralarından sürekli 
alkışlar, «Bravo» sesleri.) 

iktidarın uydurma örgütleri desteklemesi, 
Mücadele Sancağı Birliği diye bilmem nelerin 

Akademide oluyor bunlar. Akademide... Sa
yın İçişleri Bakanına sorun, anlattı onu. Polis 
kordonu altında taksim'de kıtal oluyor. Çivili 
sopalan Adalet Partisi İstanbul yöneticileri Sa
karya'dan bir kamyon, bir taksi ile getirdikleri 
raporlarla gençlik örgütleri içinde dolaşıyor. 
Öğretmen kongresine saldırılıyor ve öğretmen 
sanılan bir kadın bilmem ne şekilde sürükleni
yor, sanatçılara engizisyon yapılıyor. Enstitü 
müdürünün dosyası içinde suçlu adam aranıyor. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde kendi oda-
mızdaki gözümüzde teksir makinası arandı. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Buzdolabın
da ölü arandığı gibi mi? 

MÎLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Arka arkaya ölenlerin 
öldürenleri bulunamıyor. Polis kurşunlariyle 
ölenler dahi, suçlular meydana çıkmıyor. Kon-
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ya'da Vali Konağı basıldığı halde suçlu yok. 
Yargıtay ve Danıştay'ın kararını okuyun suçlu
yor idareyi. Bütün bunlar olup biterken, son 
iki yıla kadar bütün bunların düzenlenme, plân
lanma ve yürütmesinde baş rolde Adalet par
tililerin bulunduğunu belgeleriyle... (A. P. sıra
larından «yuh, Allah kahretsin seni» sesleri.) 
3ağırmayın, kabul ediniz. Bunları belgeleriyle 
^CuKihuriyet Senatosuna getirdim. Senato araş-
%frması istedim ve belgelerin hepsi bende. Bel
gelerin hiçbirini kabul etmedi ve suç örtme kal
kanı diye kullanılan Anayasanın 132 nci mad
desi orada da kullanıldı. Bir yılını geçirttirdi ve 
son defa da gündemden çıkarıldı. 

Gençlere saldıran gangasterleri Adalet Par
tisi Merkezinde ikramda buldum, gençliğe gös
teriyordu gazetede. Siz de biliyorsunuz, şimdi 
silâhlanma yarışma girdi memleket. Ama, ka
bul ediniz, isterseniz Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin birleşik oturumunda getirip okuyayım, 
burada hep beraber filmini de görelim; tabiî ar
zu ediyorsanız, abdestinize inanıyorsanız oku
yayım. (G, H. P. sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar) (A. P. sıralarından müdahaleler, gü-
a-ültü&r) 

Biz millet ve hepinizin huzurunda belirtiyo
rum, taahhüdediyorum. Filmini de görün, bi
zim getireceğimiz raporları da okuyun, isimleri 
de vereyim. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Bütün bunları reddediyorsunuz, sonra bunu 
meydana çıkarıp çare arayacağımız zaman Cum
huriyet Senatosunda önlendi. Hükümet, saldırı
larda yan tutuyor, taraf tutuyor. Bir yurdu sağ
cı işgal etmiş, solcuyu atmış, öbür yurtta solcu 
işgal etmiş sağcıyı atmış, benim yeğenim yurda 
eşyalarını almak için girmiş, kan içinde gelmiş, 
Sayın İçişleri Bakanına gönderdim, hediye ol
sun diye. Dedim, nasıl devlettir bu? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (C. Senatosu Muğla Üyesi) — Ne zaman 
gönderdiniz?. 

MÎLLÎ BÎRLÎK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Bir ay veya 15 gün önce 
gönderdim size. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (C. Senatosu Muğla Üyesi) — Yalan, ya
lan söylüyorsunuz. (A. P, sıralarından gürültü
ler.) 

I MÎLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
I YILDIZ (Devamla) — Peki, benim yeğenin söy-
I lediğine göre, emniyet müdürüne de emir ver-
I missiniz, «ilgilenilsin» demişsiniz. Belki bana 

yanlış söyledi, ben söylüyorum; Atatürk yur-
I dunda böyle bir vaka zuhur etmiş ve «gel sen 
I de sağcı ol.» diye döğdüler. Belki sizi bula-
I madı ama, bu halde eve geldi ve günlerce evde 

kaldı. 
I Hükümet yararlanacağını sandığı eğilimlere 
I destek olur, sonra da işine gelmeyince suçlar 
I onları takunyalı hikâyesini hepiniz biliyor-
I sunuz. Takunyalılar baş tacı idi, şimdi düş

man oluverdi. İşte böyle tutumdaki bir Hükü-
I ^net elbette bu noktaya getirir. 

Arkadaşlarım, iktidarın asıl amacı Anayasa
yı kendine uydurmaktır... (A. P. sıralarından 
gürültüler) Şimdi temele iniyorum, iktidarın 
asıl amacı, Anayasayı ve onun kuruluşlarının iti-

I barını zedeliyerek felsefesine uygun hale sok-
I naktır. Yaptığı suçların kusurunu, o Devlet 

dramlarına yükleme çabası bundandır. Yüksek 
leçim Kurulundan, Danıştaydan, Anayasa Mah-

I demesinden tutunuz da, hepsinin suçunun ken-
I inerinin kusurlarını meydana çıkarmak oldu-

o-unu söyliyerek, Anayasayı değiştirme gerek-
1 iğini istiyor. (A. P. sıralarından anlaşılamıyan 

I müdahaleler.) 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Cumhuriyet Sena-

I *.osu İstanbul Üyesi) — Sayın Başkan, bu konıış-
I maların esasla ne alâkası var, konuyla alâkası 

yok. 
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 

I YILDIZ (Devamla) — Burada çok şeyler ko-
I nuşuldu, hep dinlediniz. Ben gerçek nedenleri 
I söylüyorum, bunalım nasıl önlenecek, tedbirle

rini de söyliyeceğim. Elbette düşündüğüm ted-
I birleri de söyliyeceğim. öyle bir sıkıyönetim, 
I bağırma, çağırma ile Türkiye'de bunalım önlen-
I mez; bunu anlatmak istiyorum, anlamıyorsanız 
I anlıyanlara sorun. 
I İktidarın Anayasa ve 27 Mayıs'a karşı hasta-
I lığını tedavi etmeye biz yetmedik. Bakın yeni 
I kitaplardan 27 Mayıs çıkarılacak, Türk Ansik-
I lopedisinde, merhum Gümüşpala'nın ölümü dola-
I yısiyle 27 Mayıs'ı bir Adalet Partili nasıl anla-
I tıyor... Bütün bunları nasıl yaparsınız?.. 
I BAŞKAN — Sayın Yıldız, bu konuşmaları-
I nızla sadet dışına çıktığınızı bildiğiniz halde 
I mahsus mu yapıyorsunuz? Lütfen sadedin için-
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de olun. Ansiklopediden bilmem nereye kadar 
bu meseleyi anlatmaya §u konu müsait değil 
efendim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Sayın Başkanım, demek 
istiyorum ki, bu eylemleri yapan, bu kadar yı
kıcı akımlara cesaret veren, Atatürk düşman
larına cesaret veren ve Atatürk düşmanını Di
yanet işlerinin başında hâlâ tutan Hükümet el
bette huzur getiremez. (0. H. P. sıralarından 
(«bravo» sesleri ve alkışlar) 

Sonra, bütün bu çirkinlikleri örtmek için 
sıkıyönetim ve yeni baskı tedbirleri... Bunlar 
çare değildir, demek istiyoruz. Hükümet, kış
kırtmalardan yakmıyor. En büyük kışkışrtma 
Hükümetten geliyor. Halkın silâhlanması, 
200 000 kişilik... Biz söylemedik. Yumruklar 
sıkıldığı zaman kimin yiğit çıkacağını da ben 
söylemedim. 

İSMET ANGI (Eskişehir Milletvekili) — 
Bn. sol yumruğu sıkan talebe ile beraber misin? 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Evet, şeref duyarım 
Türk gençliği ile beraber olmadaıj^.. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) Ama, yabancı uydusu ol
maktan da haysiyet kırıcı bir duygu duyarım. 

İSMET ANGI (Eskişehir Milletvekili) — 
Ahmet Bey, sol yumruğunuzu sıkmaktan da şe
ref duyuyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, lütfen konuşma
larınızı. mevzua münhasır olarak bağlayınız efen
dim. Saym Angı, siz de müdahale etmeyiniz v© 
lütfen yerinize oturunuz efendim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPÜ ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Arkadaşlarım, rüzgâr 
eken fırtına biçer... «Solcu olmaktan gurur du 
yuyor musun?..» Şeref duyuyorum. (A. P. sı
ralarından «Yuh» sesleri ve 0. H. P. sıralarından 
alkışlar) Elbette... Az gelişmiş bir ülkede solcu 
olmak, evet. Komünist olmak hâşa, kapitalist 
en merhametsiz sistemdir. Ama solcu ve devrim
ci bir sistem bütün az gelişmiş ülkelerin siste
midir. (G. H. P. sıralarından şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, cevap vermeyiniz 
efendim müdahalelere. Siz kendi söyliyecekle-
rinizi söyleyiniz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Cumhuriyet Sena
tosu Elâzığ üyesi) — Sayın Başkan, hep hatibe 
müdahale ve ikazda bulunuyorsunuz. Yerinden 
müdahale edenlere söylesenize biraz da. 

BAŞKAN — Efendim onlara da söylüyorum, 
hattâ size de söylüyorum beyefendi, lütfen su
sar mısınız... Bana bunu söyliyenler evvelâ ken
dileri susmalıdırlar, lütfen susunuz. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Sayın arkadaşlarım, 
elbette böyle bir tutuma tepki gösterilir, top
lumda. önce, bu tepkiyi görmemek için bu tu
tum düzelmelidir. Onun için diyoruz ki, rüzgâr 
eken fırtına biçer. Şimdi Hükümet, ektiği fır
tınanın mahsûl zamanı, gelince mahsûlünü be
ğenmiyor. «Bu tekne batarsa hepimiz batarız.» 
diye korkutmalar, birçok lâflar. Teknenin bat
masını kimse istemez ama, teknenin içinde en 
yetersizleri yönetime koymayınız, tekne batma
sın. 

Biz Hükümetin Anayasa dışı olduğunu mad
de madde, yıllardan beri okuduk, son Hükü
met bütçesinde, bunda çare yok diye vazgeçtik. 

Arkadaşlarım, daha yol kavşağında İken, 
yollardaki «çıkmaz oku» gösterme görevini de 
yaptık. «Bu yol çıkmaz» dedik, İ965 te de 
ama, oraya girip bocalıyanların günahı bizde 
değil ki, kendisinde. 

Bu durumda Hükümeti ayakta tutmak ve 
Devletin gidişine aykırı sandığımız bir politi
kayı desteklemek çıkar yol değildir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin böyle bir destekte 
kullanılması, tarihinin en talihsiz görevidir, 
kanısındayız, illâ ki bu ekiple bu Devlet ge
misini böyle sallantıya sokmanın karşısındayız. 
Hakkımız değil mi? Böyle bir yanlış yolun, he
pimiz için çıkmaz olduğunu artık anlamalıyız. 
Bu Hükümeti ve onun felsefesini ayakta tut
mak, Türkiye için en büyük kışkırtma olur 
inancındayız. Biz inancımızı söylüyoruz, beğen-
miyebüirsiniz. 

Kendiliğinden çekilip gitmiyeeek, felsefesi
ni değişttinmiyecek bir Hükümetin bu bunalım
ları daha da artıracağı inancındayız. 

YAŞAR BİR (Sakarya Milletvekili) — Beye
fendi, kimi temsil ediyorsunuz? 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Grupumuzu efendim, 
Anayasalı okursanız bulursunuz, milyonlarca 
iinsanı, milletin % 68 ini temsil ediyoruz. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar ve «İBravo' sesleri) Siz 
sandıktan çıktınnzsa biz büyük sandıktan çık
tık. 
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Sonuç : Arkadaşlarım, bu Anayasa değiş
mesi üzerindeki tartışmalara, nedenlerini sı-
ralıyarak dokundum. «Aslında bu Anayasa üe 
Devleti yönetmek zordur» sözlerine de dokun
mak isteriz. Evet, doğrudur bu söz. Bugün 
Türkiye'de (birçok kimseler, özellikle iktidar 
tarafı bu Anayasa ile Devletti yöneltmek zor
dur, diyor. Doğrudur, çünkü yargının kararı
na dayanacaksın, doğru hareket edeceğine ina
nacağın için. Danıştayın kararına inanacaksın, 
partizanlık yapmama kararında olduğun için. 
Radyonun sesine dayanacaksın, başkasının se
sini de milletin duymasına tahammül edeceğin 
için. Üniversite özerkliğine dayanacaksın, bi
limin ışığından korkmadığın için. Bunları yap
mak için de Devlet adamı olmak gerekir, Dev
let adamı (O. H. P. sıralarından alkışlar) İşte 
bu Anayasa ise Devlet adamları için iyidir, 
Devlet adamı olmayanlar için çok zordur. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, «sonuç» demiş
tiniz, lütfen cümlenizi toparlayınız. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamia) — Bitiriyorum efendim. 

özellikle, sıkışınca Anayasaya sığınan de
ğil, tastamam Anayasayı uygulıyan, inanan 
bir Hükümet bu toplumda hiçbir huzursuzluk 
yaratmaz. Hem bu sakıncalı tutumdan ayrıl
maz, Anayasaya uymaz, çağ dışı bir politika
yı zorla kabul ettirmek ister, tepkilere tedbir 
alır, sonra, «Efendim, niye ayaklanıyorlar?...» 
Bu tedbirden, bu politikadan vazgeçeceksiniz, 
yoksa ayaklanma dünya gerçeklerine uyuyor. 
Onu önlemenin çaresi sövmek değil, tedbirdir. 

ISonra, buraya çıkıyor, «Herkes dışardan 
yönetiliyor» diyorsunuz. Bizim Hükümetimiz 
yok mu yahu şu memleketi yönetecek? Biz 
dışardan, gençlik dışardan, öğretmen dışardan, 
ee.... Hükümet nerede?.. (O. H. P. sıralarından 
alkışlar) Aslında arkadaşlarım bu beyanlar 
Türllt Milletine hakarettir, reddediyorum. Dı
şardan yönetilen ne genç, ne işçi var. Belki 
birkaç tane sapık bulunabilir. (A. P. sırala
rından müdahaleler) Ve artık, bu Türkiye, 
ne Rusya'nın, ne Amerika'nın, Türklerin yur
du olanların çoğunlukta bulunduğu bir mem
lekette bu sözü söyMyenler millete hakaret edi
yor. 

Elbette (Anayasaya toplum düzenini uydur-
mazsaniiz çelişme olacaktır. Bunu yıllardan be

ri söylüyoruz, her halde biliyorsunuz. Toprak 
reformunu yapmazsanız, bankalarda 22 milyar 
lirayı, 1969 yılında sanayi ve tarım dışına da
ğıtan düzeni yürütürsünüz. E, bütün bunlar 
bunalım yapar. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, şu sadet dışına 
çıkmamak için biraz kendi kendinizi zorlayınız. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Mao'cu, Kastro'cu diye 
suçlamadan önce, Türk gençliğine neci olması 
gerektiğini göstermek zorundadır Türkiye 
Parlâmentosu. Siz doğru çözüme yürümedik
ten sonra, insanlara umut vermedikten sonra, 
toplumdaki bunalımın çözümlerini yapmadık
tan sonra elbette anlıyan, anlamıyan, bilmi-
yen, bilen herkes karıştırır. Ama, Türkiye'nin 
gözü buraya döndüğü zaman, dediğim sosyal 
tedbirlerin hepsine direnen bir iktidar görür. 
Bu iktidarı görünce de elbette rahatsız olur. 

İşte, Sıkıyönetim v.s. bir tarafa, asıl konu 
bu. Sahte demokrasi diye taktıkları gidişe, ger
çek demokrasi adı koymak için Anayasa ile 
düzenini birbirine tastamam uydurmak gere
kir; Anayasanın emirlerini savsaklamakla de
ğil. Bunu yıllarca söylüyoruz, dilimizde tüy 
bitti ama anlatamadık sizlere. 

Biz, sıkıyönetim yetkililerinden de bir ri
cada bulunacağız, eğer kabul edilirse. 

Eski uygulamaları ve eski yasaları uygula
ma yerine, elbette açık olarak yasa dışı çıkı
lamaz ama, yeni Anayasanın felsefesine, yeni 
hukuk düzenimizin gereklerine göre davrana
caklarına olan inancımızda hayal kırıklığına 
uğramıyacağımız umudumuzu belirtmek iste
riz. Biz, sıkıyönetimin ilânının karşısındayız. 
Sıkıyönetimcilere olan güvenden değil, Türkiye 
Anayasasının öngördüğü koşullar olduğu za
man, olmasına inanmadığımızdan da değil, 
ama biz, ihtilâlde bile Sıkıyönetimin bunal
tıcı tedbirlerine karşı yumuşak tedbirler yönü
nü seçtik. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

Bütün bunları daha ilk saatlerde milleti 
serbestçe sokağa çıkardığımız zaman, siz de 
onun içindeydiniz, ama ne yapalım ki, elinizi 
koyduğunuz yerin neresi olduğunu ben bilmi
yorum. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

Rejim için de hayırlı olacağı inancı içinde 
değiliz. Bugünkü Sıkıyönetmin rejim için de 
hayırlı olacağı inancında değiliz. Bunalımı 
yok edecek gevşek tedbirler yerine iktidarın 
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olağandışı tedbirlere 'başvurmasını çok sakın
calı bulmaktayız. Aslında Sıkıyönetimi ge
rektiren bir durumun olduğu inancında değiliz, 
bir Hükümet aczi olduğu kanısındayız. 

Hiç olmazsa, bundan sonra ders alarak 
iktidar uyanması ve Anayasayı uygulamaya 
yönelmesi zorunluğımu duyması ve (başkalarına 
suç arıyacak yerde, suç kümesi altında ezilen
lerini de aynada görmesini temenni ederiz. 
Saygılar sunarım. (Millî Birlik ve Oumihuriyet 
Halk Partisi sıralarından alkışlar.) 

•BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Hayretitn Turgut Toker, 'buyurun, efen
dim. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA HAY
RETTİN TURGUT TOKER (Ankara Mileltve-
kili) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; 

Adalet Partisi Grupu adına konuşuyorum; 
gerek bu sıfatım ve (hâdiselere sebebiyet ver
diği ileri sürülen 274 sayılı Sendikalar Ka
nunundaki bazı değişiklikleri ve 275 sayılı 
Toplu îş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununda 
bâzı değişiklikleri öngören tasarıların Yüce Mec
lisçe seçilmiş geçici komisyonunun başkanı 
Olmam dolayısiyle bir sorumluluk, bir ciddi
yet, bir ağırlık ve aynı zamanda inanç içinde 
sükûnetle konuşacağımı peşinen beyan etmek is
terim. 

Değerli arkadaşlarım, 274 sayılı Sendikalar 
Kanununun hâdiselere sebebiyet verdiği ta
sarılardan biri olarak ileri sürülmektedir. Bu 
konuda kanuna değişiklik getiren tasarı ko
misyonumuzda görüşülürken, aynı kanunda 
değişiklik getiren Oumihuriyet Halk Partisin
den Sayın Abdullah Baştürk ve 4 arkadaşının, 
Sayın Hayrettin Uysal'in ve Sayın Rıza Kua-
ism teklifleri de Yüce Meclis Başkanlığınca 
Komisyonumuza havale edildiği cihetle birlikte 
müzakere yapıldı. 

Her iki kanunun gerek ekonomik hayatımız 
bakımından, gerek sosyal hayatımız bakımından 
ve gerekse kamu düzeni bakımından taşıdığı 
önemi nazarı itibara alan Komisyonumuz, ilk 
toplantısında ittifakla aldığı kararla, Türkiye'
de en büyük işçi örgütü, Türk işçisini büyük 
çoğunluğunu bünyesinde toplamış bulunan 
- Türkiye işçi Konfederasyonu - Türk - iş'i, 
Türkiye işverenler Konfederasyonunu Komisyo
na davet ettik. 

Müzakereler; komisyon üyelerinin, teklif sa
hiplerinin ve yine teklif sahibi bulunan Rıza 
Kuas'm, Türk - iş Konfederasyonunun, işveren
ler Konfederasyonunun, milletvekili ve senatör
lerin huzurunda cereyan etmiştir. 12 oturum 
yapılmıştır. Her madde üzerinde geniş söz hak
kı olmuştur. Herkes fikrini beyan etmiştir. 
Aşağı - yukarı ifade edeyim ki, tasarı ile birlikte 
teklifler nazarı itibara alınmış tasarıdan çok tek
lifler ve verilen önergelerin ışığı altında Yüce 
Meclise intikal ederek müzakere konusu yapılan 
komisyon değiştirişi esas olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, 
Hepiniz hatırlarsınız; komisyon değiştirişi 

ve tasarı bu Mecliste müzakere konusu olduğu 
zaman grupları bulunan bütün partiler müspet 
kanaatlerini ve müspet rey vereceklerini beyan 
ederek müzakereye bu şekilde iştirak etmişler
dir. Şu anda kavgası yapılan, şu anda yasa dışı 
hareketlere sebebolan tasarı bir Hükümet tasa
rısı olmaktan çok Yüce Parlâmentonun eseridir. 

Daha önce dışardan ve tasarı müzakere yapı
lırken Yüce Mecliste Kuas tarafından verilen 
işaretle bu tasarılar bahane ve vesile edilerek 
istanbul'da ve izmit'te hepimize elem verici ve 
üzüntülü hâdiselerin cereyan etmesi tertiplen
miştir. 

Her iki tasarı tetkik edildiği zaman görüle
cektir ki, - komisyon başkanı olarak rahatlıkla 
söylüyorum ve vicdan sağlamlığından emniyet 
duyduğum arkadaşların reyleriyle tasarıya işti
rak ettikleri üzere - sendikacılık bakımından ve 
Türk işçi hareketleri bakımından, Türk işçi hak
ları ve menfaatleri bakımından kısıtlayıcı her 
hangi bir hüküm yoktur. 

Anayasada elbetteki bâzı hak ve hürriyetler 
için esaslı prensipler vaz'edilecektir. Ama o 
esaslı prensipler üzerinde, o esaslı prensiplere 
göre o hak ve hürriyetleri tanzim edecek kanun
lar hazırlanırken de bâzı esaslar konacaktır. Ce
miyet kurmak da serbestir, ama Cemiyetler 
Kanununun maddelerine tabidir, onun koyduğu 
nizama tabidir. 

Kaldı ki, mevcudolan, halen yürürlükte bu
lunan 274 ve 275 sayılı yasalarda, gerek Sendi
kalar Kanununda ve gerekse Toplu - iş Sözleş
mesi, Grev ve Lokavt kanunlarında bâzı kayıt
lar vardır, nizamlayıcı hükümler vardır. Elbet
teki nizamlayıcı ve kayıtlayıcı hükümler getire-
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çeksiniz. Anayasa; «İşçi sendikaya girebilir, 
işçiler sendika kurabilir.» desin, buna göre de 
bir kanun yapın. Ne olacak? Her hangi bir iş 
yerinde 2 tane işçi, 4 tane işçi, 5 tane işçi veya 
10 tane işçi bir araya gelecek, işyerinde 150 ve
ya 200 tane işçi varsa 10 tane, 15 tane sendika 
doğacak. Bunun neye faydası olur? Bu, işve
rene faydalı olur. Evvelâ, orada kurulan çok 
miktardaki sendikalar rekabet dolayısiyle bir 
birlerine düşerler. Sendikaların birbirlerine 
düşmeleri işçi haklarını bertaraf eder. İsçi ha
reketine halel getirir, işçi menfaatini yok eder. 

274 sayılı Kanunu değişiklik getiren tasarı 
- ki, şu anda Yüce Senatodadır - ve yine 275 
sayılı Toplu iş Sözleşmesi ile Grev ve Lokavt 
Kanununa değişiklik getiren tasarılarda güçlü 
sendikacılık nazarı itibara alınmıştır. Niçin, 
işveren için mi? Hayır, iktidarlar için mi? 
Hayır, işçi için. işçinin hakları; kollektif, ken
di kendine yardım müessesesi olan sendikalar
da güçlü bir şekilde temsil edilsin diye, müca
delesi güçlü vasıtalarla yapılsın diye. Değerli 
arkadaşlarım, esas olan sendika da değildir, za
ten. Esas olan; işçidir ve, «işçi» dediğimiz za
man yuvarlak bir deyim olarak alınmamalıdır, 
işçinin bütünlüğü mevzuudur, mümkün olduğu 
kadar işçiyi bölmemek meselesidir, işçinin hak 
ve menfaatleri mevzuudur. İşçinin bak ve men
faatlerinde güçlü bir vasıtaya sahibolma mese
lesidir, güçlü sendikacılık da budur, bu kanun 
onu getiriyor. 

Şunu da açıklıkla ifade edeyim ki, bu kanu
nun komisyondaki müzakeresi sırasında her han
gi bir üye bu hususta muhalefet etmemiştir, 
muhalefet eden sadece işveren olmuştur, kendi 
açısından haklı olarak muhalefet etmiştir. Bu
nun komisyondaki kavgasını da şu Parlâmento 
çatısı altında yer almaktan benim şahsan gurur 
duyduğum Adalet Partisine ve Cumhuriyet Halk 
Partisine mensup şerefli işçi milletvekilleri yap
mışlardır, ittifakla yapmışlardır. Bir komisyon 
'başkanı olarak ben şu anda kendilerine şükran
larımı ifade etmeyi kaçınılmaz bir vazife sayı
yorum. 

Bu kanun ne getiriyor? Bir işyerinde 10 -15 
sendikanın kurulmamasmı getiriyor, sarı sen
dikacılığı bertaraf etmeyi, tabelâ sendikacılığı
na son verimeyi getiriyor. 

Bu tasarı; sendikacılığı, profesyonel sendi
kacılar elinde işçinin sömürülmesine engel geti

riyor, - hani bu tâbiri ben de kullanayım - ge
çim vâsıtası yapmasına engel getiriyor. Mesele 
bu. 

Şu halde telâş neye? Telâş şu; bir kısım kim
selere geçim vâsıtası olacak sendika kurma im
kânını ortdan kaldırılmış olmasıdır, tabelâ sen
dikacılığına imkân verilmemiş olmasıdır. Niha
yet, en mühimimi - Bunun üzerinde ittifak etmek 
mecburiyetindeyiz - bir siyasi parti paralelinde, 
bir ideolojik siyasi partiye bağlı bir tahrik vâ
sıtasının ve mevcut Anayasa düzenimize, Ana
yasamıza ve Anayasamızın rulhuna aykırı bir 
sınıfsal örgütün kurulmasına mâni olunması-
dn\ 

Daiha doğru bir deyimle sendika adı altında 
siyasi bir teşekkülün kurulmasına mâni olun-
masıdır. Hatırımda kaldığına göre bu mevcut 
kanunumuzun 17 nci maddesinde yasak bir key
fiyettir. 

Değerli arkadaşlarım, sendika; ne ayaklan
ma, ne de tahrip vâsıtası değildir, olamaz. Hür
riyet rejiminde, demokratik rejimde hür sen
dika vardır. Ancak, hür sendika hiçbir zaman 
kendi dayanağı olan hür rejime tahrip vâsıtası 
olamaz. Anayasanın başka şahıs ve gruplar için 
tanıdığı hak ve hürriyetleri bertaraf etmek için 
sendika bir vâsıta olarak kullanılamaz. 

Değerli arkadaşlarım, şuradan ifade ©de
yim ki, her ne olursa olsun, ne şekilde olur
sa olsun, hangi şahıs tarafından veya grup 
tarafından tevessül edilecek olursa olsun yasa 
dışı başkalarının hak ve hürriyetlerini yok et
meye matuf bir hareket, hiçbir hakkın temeli 
ve mesnedi yapılamaz, böyle şey yok. 

Kanunun müzakeresi sırasmra Sayın Kuas'ı 
burada dinledik, hafızalarımızdadır. Kalktı de
di ki; «Esas işçi, Türk - İş'in etrafında değildir, 
benim etrafımda toplanmıştır, benim mensubol-
duğum konfederasyonun etrafnidadır.» Böyle 
ise telâşa sebep yok, böyle değilse o zaman bu 
kürsüden kabadayılığa lüzum yok. 

Değerli arkadaşlarım, görüşülmüş ve Yüce 
Senatoya intikal etmiş 274 sayılı Kanunu değiş
tiren tasan ile şu anda komisyonda görüşülüp 
basılmış ve Yüce Meclisin üyelerine dağıtılmış 
bulunan 275 sayılı Kanunla ilgili değişiklik tasa
rısı işçiye yanlış anlatılmıştır. Esasında bu bir 
bahane yapılmıştır, bir vesile yapılmıştır. Ken
dilerini bir harekete tahrik edebilmek için, te-
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vessül ettirebilmek için yanlış anlatılmıştır. 274 
ve 275 sayılı yasalara değişiklik getiren her iki 
tasarıda da işçi hakları bakımından, sendikacı
lık bakımından ,toplu iş sözleşmesi bakımından, 
grev bakımından kısıtlayıcı her hangi bir hü
küm yoktur. Tamamiyle aksine, işçi sendikala
rına, işçi sendikalarının kullanabileceği vasıta
lara ağırlık veren, güçlülük veren hükümler ve 
hususlar vardır. 

Esasen, kanunlar bir demokratik rejimde, 
parlömanter rejimde, gelir Yüce Meclislerde 
görüşülür, iyi tarafı, kötü tarafı burada müza
kere edilir, münakaşa edilir burada karara bağ
lanır. Cumhuriyet Senatosuna geçer, orada da 
tekrar görüşülür, tekrar karara bağlanır. 

Şunu da ifade etmek mecburiyetindeyim: 
Esasında aşırı solun sosyal tedbiri yoktur. Bu 
itibarla, mecburdur kendisinin felsefesi icabı 
olarak, alman her türlü sosyal tedbirin karşısı
na çıkmaya. Çünkü, tek bir hedef vardır onlar 
için: Bir darbe ve proleterya diktası. Her alı
nacak sosyal tedbir, ya bunu önler veyahut da 
geciktirir. Bu itibarla, mecburdurlar karşısında 
olmaya. Bu itibarla, tevessül edilen hareketler, 
vatanperver Türk işçisi tahrik edilmek, kendi
lerine çok yanlış bilgiler verilmek suretiyle, esa
sında alınmakta olan sosyal tedbirlere, daha 
doğrusu Anayasamızın tesbit etmiş olduğu Sos
yal Hukuk Devletine karşıdır. Olaylar bir dene
medir, bir taklittir. 

Değerli arkadaşlarım; bu arada size bir şey 
anlatmak isterim. Ocak 1905 Sovyet Rusya'da 
- o zaman Çarlık Rusyası - ihtilâl hareketleri 
var. Kütleler tahrik ediliyor, bir çok meseleler
de haklı taraflar da var. Petrogat'da 200 bin 
kişi Çara bâzı isteklerini ve tavsiyelerini sun
mak için gidiyorlar, yürüyüşe geçiyorlar. Baş
larında (Japon isminde bir papaz var. Dilekçe 
d3 onun elinde. Masumane istekler. Yürürken 
de «Tanrı Çarı korusun» marşını söylüyorlar. 
O sırada Çar, yazlık saraya geçmiş, sarayında 
yok, yürüyen kütlenin de bundan haberi yok. 
Çarın etrafı muhafızlar tarafından çevrilmiş, 
Çar olmadığı için, bütün inisiyatif Muhafız Ala
yı Kumandanının elinde. Kütle saraya 15 metre 
kalınca Muhafız Alayı Kumandanı emir veri
yor, ateş ettiriyor. 900 kişi ölüyor, 5 bin kişi de 
ağır şekilde yaralanıyor. Bunun Rus ihtilâlin
de adı; «Kanlı pazar» olayıdır. Rus ihtilâl tari
hinde geçer ve 1917 Ekim hareketi de bu olayı 

hatırlamak için yapılan bir törenden sonra baş
lar. 

Şimdi, dikkat eder misiniz Türkiye'de de 
bilen bilmiyen hattâ, bir çok siyasi partilerimi
zin ileri gelenleri dahi, İstanbul'da başında 
TİP milletvekillerinin bulunduğu ve Beyazıt'tan 
başlayıp, Taksim'e giden bir yürüyüşün, bir an
da orada birikmiş olanların çatışması sonucu, 
üzüntü ile beyan edeyim, bir vatandaşımızın 
ölmesi ile neticelenen hâdiseyi de manşetlerle ve 
hattâ bu kürsüde beyanlarla Bütçe ve Plân Ko
misyonundaki görüşmelerde «Kanlı pazar» ola
yı diye adlandırdılar. Bu kadar bir taklit hevesi 
içindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Kuas burada 
bir konuşma yaptı, dedi ki; «Devrimci işçiler» 
dedi ve «DİSK, devrimci işçiler konfederasyo
nudur» dedi. Yani, bugün DİSK'e bağlı işçile
rin dışmdakileri gayridevrimci. Bu da yeni bir 
ayırım; devrimci işçi, gayridevrimci işçi. O 
zaman devrimciliğin bir tarifini buraya getir
mek mecburiyetindedirler. Devrimcilikten mak
satları nedir? Eğer, her hangi bir maksatları 
yoksa, bizim bildiğimizin dışında bir tarifleri 
yok ise o zaman bu, Türk işçisini bu şekilde bir
birinden bölmek, ayırmak ve birbirine düşürme
nin yeni bir yoludur. 

Ve nitekim, burada müzakere yapılırken 
kanun tasarısının üzerinde ve madde üzerinde 
beyandan çok, bugün Türkiye'de benim inan
cıma ve kanaatime göre istatistik belgelere gö
re, en çok işçiyi bünyesinde barındıran, dev 
bir teşkilât olan ve kanlı bir baskı grupu bu
lunan daha çok Türk - İşe sataştı, Türk - İşe 
çattı. Türk - İş teşkilâtına, örgütüne hücum et
mek aslında Türk - İş yöneticilerine hücum 
etmek demek değildi. Türk - İşin bünyesindeki 
işçilere hücum etmekti. 

Değerli arkadaşlarım, her iki kanun, Yüce 
Parlâmentoya intikal ettiğine göre, İstanbul 
ve izmit'de cereyan eden hâdiseler ve bu hâ
diseleri tertip, tahrik ve teşvik etmiş olanlar, 
bir nevi kendilerini parlâmento yerine koyma 
hevesi içindedirler. Hukukan olmasa bile, fiilen 
devlet olma arzu ve hevesinin bir nevi tezahü
rüdür. 

Ben şu noktaya da işaret etmekten kendi
mi alamıyorum. Değerli arkadaşlarım, siyasi 
teşekküller olarak, hangi parti olursa olsun, 
akıl yolunda birleşelim. Şu veya bu grupa se-
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vimli görünmek çabası içinde olmak her si
yasi teşekkülün hakkıdır. Ama, sevimli görün
men için anarşik hareketlere prim vermiye-
lim. Yine, şu veya bu grupu «acaba, kendi sa
fımıza çekebilirmiyiz» diye yasa saygısızlığı
nı teşvik etmiyelim. Sonra, bunun, bu şekil
deki teşviklerin sonucu hiç kimseye fayda 
getirmez, üstelik zarara da tümümüz müştere
ken ortak oluruz. 

Kanunlar kolektif inancın eseridir. Kanun
lara itibar, itaat ve saygıda tam bir eşitlik ve 
müştereken anlayış şarttır. Kanunlara falan
lar itaatkâr olacak, filânlar olmıyacak diye 
bir imtiyazlı tefrik yapmak imkânı yoktur. 
Kanunların Yüce parlâmentolardan çıkarıldın-
tan sonra, herkes tarafından beğenilmesi de 
şart değildir. Ama, o kanunlara herkes tara
fından itaat şarttır. Kanunlardan şikâyet ol
maz mı, olur. Ya uygulamada olur, ya parlâ
mentoda olur. Parlâmentoda olursa, müzake
reler sırasında bu dile getirilir. Anayasaya ay
kırılık bir kanaat olarak ileriye sürülebilir, 
hüküm ifâde edecek şekilde, kesin olarak ib
lâğ edilemez. Anayasa Mahkemesi yolu vardır, 
oraya gidilir. Uygulamada şikâyet varsa, yine 
Anayasamıza göre denetim yolları açıktır. 
Yargı organları vardır. Yine, tekrarlıyorum, 
hiçbir zaman kanunsuz hareket temelinde bir 
parça haklılık da olsa, haklı bir duygunun te
meli olamaz. Eğer, «haklıyım» diye yasa dışı 
bir harekete tevessül edilirse, temelinde hak
lılık olsa bile o haklılık meşruiyetini kaybe
der. 

Bu itibarla, acaba, şu işte haklılık var mı, 
yok mu o ancak, hareketin ifade ettiği kanun
suzluk, yasa dişilik muhakeme edildikten son
ra düşünülebilir. 

Değerli arkadaşlarım, burada bir nokta da 
şudur: Görülmektedir ki, icranın tedbiri, icra
nın görevini yerine getirmesi kâfi değil. Mü
eyyidelerin, Cumhuriyetin müeyyidelerinin, 
Cumhuriyetin müeyyide müesseselerinin de iş
lemesi lâzımgeiiyor 

Bu arada bir kadirşinaslık eseri olarak şu
nu ifade edeyim ki, Türk - iş, işçi haklan için 
devamlı mücadele veren güçlü bir kuruluştur. 
Türk - iş hiç kimsenin tereddüt edemiyeceği, 
müzakere ve münakaşasını dahi yapamıyacağı 
bir açıklıkta, vatanperver bir kuruluştur. 

Türk - İş, DİSK'e bağlı işçilerin de menfaat
lerini koUıyan onlar için de mücadele yapan 
bir kuruluştur. Türk - iş, sorumluluk duygu
suna sahip, kendisine bağlı işçilerin burun
larının dahi kanamasına tahammül gösteremi-
yecek kadar titizlik ve hassasiyet içinde olan 
bir kuruluştur. Vekâr içindedir, ciddiyet için
dedir, ne yapacağını bilme aklıselimine sa
hiptir. Bu itibarla da, vakar ve ciddiyet için
de, saygı değer baskı grupu olma vasfını dai
ma muhafaza etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, istanbul'da ve izmit'-
de cereyan eden hâdiseler dolayısiyle vefat 
edenlere rahmet diliyorum. Bu arada büyük 
bir vatanperverlikle, büyük bir devlet sever-
liMe, yasa severlikle vazifelerini yapmış olan 
zabıtaya ve bu harekette yasa yanında görev 
alan, güçlü bir şekilde vazife gören Türk Si
lâhlı Kuvvetlerine grupum adına şükranları
mı sönüyorum. (A. P. saralarından alkışlar.) 

Bu arada tüm Türk işçisinin, - zannediyo
rum biraz hakkım var, bunu söylemekte, şüp
hem olmamakla beraber - tümüne sağlam, doğ
ru, akıl, vatanperverlik ve yasa yolundan ay
rılmamalarını diliyorum. 

Bir noktaya temas etmeden kendimi ala-
mıyacağım. Burada Sayın Yıldız, bir nevi ge
nel istihbarat şefi gibi konuştu ve sanki Ana
yasa Mahkemesi gibi beyanlarda bulundu. Bir 
taraftan da temyizi ve itirazı olmıyacak şekil
de, tek hâkim imiş gibi rivayetlere müstenit 
kararlar verdi. Bu kendisinin eski alışkanlığı
dır tahmin ediyorum. Kendisine cevap vere
cek değilim. Bu duygu rahatsızlığı içinde ken
disini başbaşa bırakmayı daha uygun buluyo
ruz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Eski filozoflardan birisinin sözü vardır, ya
zar yazar, ondan sonra der ki; «Ya kırallar fi
lozof, yahut filozoflar kıral ^İmalıdır.» Sayın 
Yıldız'da diyor ki, «Ya devlet Yıldız, ya Yıldız 
devlet olmalıdır». Öyle bir anlayış tesbit edi
yoruz. 

Beş yıl önce, bir bölünme olacağından bah
setmiş A. P. iktidarında. Bunu kendisinin bir 
kehaneti, ileri görüşlülüğü diye kabul etme
ye imkân yok, bu yoldaki hareketlerin hazır
layıcısı olmanın, faili bulunmanın beş yıl son
ra itirafı demek daha doğru olur. 
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Sıkıyönetim kendi kanuni ölçüleri içinde hu
zuru, kamu düzenini tesis edecektir. Bu ara
da bir kısım gerçekler de, hiç şüphe etmemek 
lâzım, meydana çıkacaktır. 

Sıkıyönetimde görev alacak değerli kuman
danların ve yöneticilerin, kanunun icaplarına 
uygun vazife göreceklerine, bu vazifeleri ka
nunun icaplarına uygun görmelerinde üstün ni
telik ve yüksek vicdan yüceliğine sahibolduk-
larma hiç kimsenin şüphesi olmamak gere
kir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Biz bu inanç içinde, Hükümetin cereyan et
miş olan elim hâdiseler dolayısiyle almak zo
runda kaldığı tedbiri uygun karşıladığımızı 
beyan eder, Yüce Heyetinizi saygı ile selâmla
rım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına ikinci kere 
Sayın Vefa Tanır, buyurun efendim. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Genel Baş
kanımız konuşacaklar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Turhan Feyzi-
oğlu. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ-
OĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım, çok kısa maruzatta bulunacağım. 

Biraz önceki mâruzâtımda bu mühim me
selenin bir polemik konusu olmamasını ve dâ
vaya milliyetçi, hüıriyetçi açıdan parlâmento
nun gönül birliğiyle, el birliğiyle eğilmesini te
menni etmiştim. 

Müzakerelerin seyri içinde, maalesef, kıs
men, iş polemiğe döküldü, kısmen de, bugün 
müzakere etmekte olduğumuz konunun dışında 
polemiğe döküldü. 

Bu arada bizim konuşmamızla, Yüce Mec
liste yaptığımız mâruzâtla ilgili sayılabilecek 
bâzı beyanlarda da bulunulduğu için, sadece 
birkaç dakika huzurunuzu işgal etmek mecbu
riyetini hissettim. 

DİSK'i kısmen veya tamamen beraet et
tirme, himaye ettirme, DİSK'e kısmen veya 
tamamen sahip çıkma temayülleri görüldü. 

Şimdi meseleyi gayet objektif ve sakin ola
rak, eldeki delillerle münakaşa etmek lâzım
dır. Bir sayın hatip, «DİSK'in itiraz ettiği bu 
tasarının mahiyeti bir koalisyonun tasansı-
dıı\» dedi. Bir koalisyon derken, onların der
gilerine filân bakılırsa, bu çevrelerin yayın
larına göre tutucular koalisyonu olarak A. P. 

0. H. P. tabiî G. P. v.s. burada bulunan bütün 
gruplara kasdeder dururlar. 

Nasıl geldi bu tasarı buraya Kendi ken
dine gelmedi, bir komisyondan geçti. Bu ko
misyonda C. H. P. li, hepsi de işçi dâvasına emek 
vermiş, sahiden büyük sendikaların başında 
yıllarca işçi lideri olarak hizmet etmiş değer
li milletvekili arkadaşlarımız da var. Çok de
ğerli bir hukukçu arkadaşımız katıldı bizim 
grupumuzdan. A. P. Grupundan, Çalışma Ba
kanlığı yapmış, bu konularla uğraşmış arka
daşlarımız katıldılar. 

Mutad değildir, şurada gördüğünüz siyasi 
partilerin ittifak etmesi, çok haklı ve çok 
nadir dâvalarda bu ittifak sağlanır. A. P. li, 
O. H. P. li, G. P. li üyelerin üzerinde ittifak 
ettiği, komisyonda beraberce hazırladıkları 
bir tasarının burada hemen el tersiyle itilive-
rip, işçiye karşı bir komplo gibi takdim edil
mesi yadırganacak bir şeydir. En azından, me
sele incelenmeli diyenlerin, biran sükûnetle 
durup, acaba bunun altında ne var diye dü
şünmesi gerekir. Bu ittifak ancak hayırlı bir 
işde sağlanması mümkün olan bir ittifaktır. 
iktidarın her hangi bir şekilde bir tertibi, mak
satlı bir hareketi olsaydı, benzeri hallerde ol
duğu gibi, karşısına dikilirdik. Ama böyle bir 
hâdise karşısında olmadığımız, Türk - işin, 
Türkiye'de işçilerin gerçek temsilcisi, Türk 
işçisinin gerçek hürriyetçi, milliyetçi büyük 
örgütü olan Türk - işin canla, başla savundu
ğu bir tasarının Türk işçisine zararlı olması 
mümkün değil. Bugüne kadar Türk işçisi ne 
elde etmişse hak olarak, bunu işgalcilerin, 
tahrikçilerin, yangıncıların, zorbalık taraftarla
rının çabası ile değil, Türk - iş gibi büyük mil
liyetçi bir örgütün çalışmaları ile elde etmiş
ti:. Türk - iş, bunca hizmeti yapmış olan Türk 
- iş bu tasarıya sahip çıkıyorsa, en azından er
babı insaf ve vicdanın bir dakika duraklayıp, 
acaba bu tasarının bir hayırlı tarafı var mı
dır diye düşünmesi gerekirdi. DİSK'e sahip çık
madan evvel, Türk işçisinin gerçek temsilcisi 
Türk - İşe sahip çıkılmasını gönlüm çok ister
di. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Kaldı ki arkadaşlar, evvelki gün cereyan 
eden hâdiseler için bu kanun bir bahanedir. 
Bu kanun tasarısı sebep değildir, bahanedir. 
Bu olmasaydı başka bir bahane bulacaklardı. 
Her hangi bir bahaneyle bu ayaklanmayı yap-
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mak istediklerini her gün yazıp duran, ilân 
eden, maksatlarını, kim saklamak isterse sak
lasın, kendileri saklamıyan insanların soka
ğa bu kanun için dökülmelerini iddia etmek 
mümkün değildir. Bu bir vesiledir. 

Bir hayli tahrif edilmiştir; işçiye gidilmiş
tir, «Sendika seçmek hürriyeti kalmıyor, sen
dikaya girmek ve çıkmak izne tâbi, denmiştir. 
O kadar çok denmiştir ki, bu iddia bu kürsü
ye kadar getirilmiştir. 

Soruyorum Sayın Asutay'a, Türk - İş'in Bi
rinci Bölge Temsilcisi, Komisyonda üye idi. So
ruyorum Sayın Başitür(k'e. Soruyorum burada 
bulunan işçi federasyonlarının, millî sendikalla
rın liderliğini yapmış arkadaşlara. Mümkün 
mü bu? Anayasa sendikaya üye almak (izne bağ
lı değildir deyip duracak da, burada bulunan, 
grupu olan üç siyasi parti Anayasaya düpedüz 
aykırı bir teklife evet diyecekler... Bu ilddilayı 
kürsüye getirmeden evvel şu kanuna bir laçıp 
bakmak lâzım. îzne tâbi olması mümkün mü? 

Elbette izne tâbi değildir sendikaya girmek, 
ama iarkadaşliar, birtakım hilelere, birtakım 
tevsik edilemiyen iddialara mâni o'lmafk için, üye 
olmanın ve üyelkten çıkmanın sıhhatli bir şe
kilde, bahis konusu işçinin iradesine tercüman 
olduğunun tevsik edilmesi amacı güdülmekte
dir. işçinin haberi dlimadan gıyabında sendi
kaya âza kaydedilmesi veya işçinin haberi olma
dan gıyabında âzahktıan çıkarılması gibi birta
kım oyunlara ve tertiplere mâni olan, işçinin 
iradesini tescil eden, tevsik eden bir usul geti
rilmiştir. Bunun izinle ne alâkası vaırdır?.. 

Yani bir latifeyle söyleyeyim- Evlenme, ev
lendirme memurunun önünde olur, evlenme bir 
kayda tescili yapılarak olur, birtakım şekil şart
larına tabidir lama evlenme bu şekil! şartlarına 
tâbidir diye, evlenme Türk - İşin veya her han
gi bir kimsenin iznine tâbidir diye ddia edilmez. 
Bu kadar baıit bu. Şekle tâbi bir muamele, iz
ne tabi bir muamele demek değildir. 

Silâhsız ve saldırısız yürüyüşler için Ana
yasa izin veriyor, madde okundu. Madıem ki, 
Anayasa bu kadar açıkça, silâhsız ve saldırısız 
yürüyüşler için izim vermiştir, açıkça silâhlı 
olduğu belli oiian ve açıkça saldırıya inkı-
lâtoden bir davranışı savunmak ve Anayasanın 
içine sığdırmak mümkün müdür? (A. P. sırala
rımdan «Bravo» sesleri) 

Meseleleri açıkça ortaya koymakta fayda 
var. Tek taraflı koymamakta fayda var, doğru. 
Bütçe gelir, biz bu Hükümeitıin bütçesinin kar
şısındayız. Sayın Hükümet güven oyu ister, bu 
Hükümete güven oyu vermeyiz. Anayasanın 
biır maddesinin yorumlanmasında Hükümet yan
lış bir görüşü benimser veya iktidar grupu be
nimsemediğimiz bir görüşü benimser... Çıkarız 
buraya bütün gücümüzle; «Anayasa anlayışımız 
bu değildir, şudur» deriz. Bu ayrı bir mesele
dir, ama dünkü hâdiseleri DİSK tertip etme
miştir demek mümkün değildir, bütün gerçek
leri inkâr etmejktir. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Kendileri imzalan ile yayınla
dıkları belgelerde; biz Marksastiz, biz Leninistiz 
diyen, Sovyet Rusya, Bulgaristan, Çekoslovak
ya gibi yapacağız Türkiye'yi diyenlere «Bunlar 
üle de komünist değMir» demek onlları savun-
maük demek değildir. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Komünist ol
maktır... 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, ben geçen gün burada bu 
DİSK'in Meclisteki temsilcisini, DİSK'e bağlı 
en büyük sendikanın temsilcisini Meclis huzu
runda davet ettim: «Gelin bu kürsüye, komü
nist değilseniz, komünist değilim deyiniz. Ge
liniz bu kürsüye, benim bu söylediğim, okudu
ğum metin yoksa raporunuzda, yoktur deyi
niz.» Çıktı fakat ben mıarksist değilim, leni-
nist değilim, komünist değilim demedi. Zaten 
ben peşin söylemiştim; bunu diyemezsiniz, çün
kü derseniz dışarı çıkarken sizi tedip ederler, 
demiştim. Onların da kendilerimle göre ceza 
veren örgütleri falan var. 

Öyle kolay kolay «değilim» diyemiyorlıafr. 
$şte oradan çıkmak izne tabi. Bir defa girdik
ten sonra oradan çıkmak izne tabi olduğu için, 
komünist değilim diyemedi. Deseydi çünkü ba
sma geümiyecek yoktu. Onu biliyordu. Mesele 
bu kadar basit, iarkadaşliar! 

Şimdi Türkiye'de bir komünizm faaliyeti var 
mı, yok mu? Bu tehlike var mı, yok mu? Bunu 
pertavsız altından mübalâğa etmek de hatadır, 
küçümsemek de hatadır. Var bu tehlike arka
daşlar. Bu tehlike yoktur diye gaflet içinde 
bulunan nice milletler bu esaret düzeninin pen
çesi autuna düştü. 

Romanya'da kaç kişiydiler arkadaşlar, Ko
münist iktidar gelip çöreklendiğinde? Gottwald 
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Partisi, Çekoslovakya'da yapılan* seçimlerde bir 
sandalya elde etmişti. Çekoslavakya Komünist 
BaırtilsıMn tek üyesi, Meclisteki tek temsilloisi 
Gotıtwald'di, ama bir gün dış baskı ve müda-
haMerle, usullerini birçok ülkelerde uygula
dıkları tertipileırie ve Beneş gibi birtakım, ha|ki-
katen memleketine hizmet etmiş, ama safdil 
dıevlat adamlarının, bu safdilliğinden yararülan-
malk suretiyle, aynı Gottwald, Çekoslavakyanm 
hâkimi mutlak diktatörü haline geldi. Milî 
kahraman Mazarik'in oğlu Hariciye Bakanlığı
nın penceresinden kendisini atarak veya atıla
rak kaldırım üstünde öldü. Beneş yaptığı bü
yük kötülüğün ıstırabı içinde hayatını feda et
ti, hayattan ayrıldı ve Çekoslavakya komünist 
oldu. 

Okuyunuz, Sovyet Rusya'da, Leningart'da 
kaç kişiydiler? Biraz tarih bilmek, bu fesat ha
reketinin, bu zulüm düzeninin reyle ve çoğun
lukla gelmediğini bilmek için kâfidir. Bunların 
usullerini, taktiklerini bilmek, cephe oyunları
nı bilmek, bilâhara tasviye edecekleri birçok 
grupları kendi yanlarına alarak hareketin bir 
noktasına kadar gitmek, sonra onları yüzüstü 
bırakmak, onları zamanı gelince derece derece 
imha etmek, bunların yazıya dökülüş, kitapla
ra girmiş, herkesçe bilinen usulleridir. 

Bu itibarla, ben, Anayasamızın milliyetçilik 
cümlesini bir gece; (bir Kurban Bayramı are-
fesiydi, arefeyi bayram sabahına bağhyan ge
ceydi) sabaha kadar çalışmak suretiyle şu Mec
lisin bir odasında, beraber yazdığımız arkadaş
larımdan Saym Paksüt, Sayın özgüneş, biraz 
evvel bu konuda konuşan sayın sözcü ve ben, 
Anayasaya milliyetçilik maddesinin hükmünün 
girmesi için beraberce kalemi çektik. Ahmet 
Yıldız Beyin şu kadarcık bir kurşun kalemi 
vardı, hatırlarım, beraber yazdık. Ben değerli 
arkadaşımın bu kürsüde, işte o geceyi hatırla
yıp, «Ben solcuyum» diyecek yerde, «Ben mil
liyetçiyim» diye bağırmasını bekliyordum. 
(A. P. ve G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

SUPHİ KARAMAN (Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi) — Milliyetçiyiz. (A. P. ve G. P. sı
ralarından anlaşılmıyan müdahaleler) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ne 
söylüyorsunuz duymuyorum Sayın Karaman. 
Yalnız benim size söyhyeceğim birşey var; ve

sikası kütüphanededir, şimdi getiririm: Çekos
lovakya işgal edildiği zaman, Çekovlovakya 
işgalini tasvilbeden ve öven bir gazetenin, bi
rinci sayfasında bunu öven bir derginin ikin
ci sayfasında sizin imzanız vardı ve ben gelip... 
(A. P. sıralarından Suphi Karaman için, «Yuh» 
sesleri) 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Tasvi-
bettik mi? (Şiddetli gürültüler, anlaşılmıyan 
müdahaleler) 

TURHAN PEYZİOĞLU (Devamla) — Evet, 
evet. Göstereceğim vesikasını. (A. P. sıraların
dan, «Yuh» sesleri) (Tabiî üyeler sıralarından 
anlaşılmıyan sözler) 

Getiririm vesikasını. (A. P. sıralarından 
şidetli alkışlar ve o an ayakta bağırmakta olan 
Tabiî Üyelerden Suphi Karaman, Mucip Ataklı, 
Kadri Kaplan'a karşı A. P. sıralarından «Yuh» 
sesleri) ve ben size, Türk Milletinin, Türk Or
dusunun şerefli üniformasını taşımış ve vaktiy
le milliyetçi olarak tanıdığım bir insan olarak, 
bu koridorda sordum; Çekoslovakya işgalini 
öven, komünizmden iki defa mahkûm Mihri 
Belli'nin gazetesinde imzanızı görmekten duy
duğum ıstırabı söyledim. (O. H. P. arka sırala
rından bâzı üyelerin ve Tabiî Üyelerden Suphi 
Karaman, Mucip Ataklı, Kadri Kaplan'm aya
ğa kalkarak kürsüdeki kâtibe bağırmaları, şid
detli gürültüler ve A.P., G.P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

Yapmayınız istirham ediyorum... 
BAŞKAN — Yerinizden bağırmayınız efen

dim, lütfen oturunuz yerinize. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Aziz 

Türk Milletinin bekası uğruna burada savunu
lan DİSK, raporunda, etnik esaslar üzerinden 
Türkiye'nin bölünmesini savunuyor, işte şura
da raporu var, gösterebilirim size. Vatan bü
tünlüğünü parçalamak istiyen komünistlere ar
ka çıkmaymız.. (C. H. P. arka sıralarından bâ
zı üyelerle birlikte Tabiî üyelerin ayağa kalka
rak devamlı şekilde bağırmaları ve gürültüleri; 
(A. P. sıralarından «Yuh» sesleri ve sürekli al
kışlar; G. P., C. H. P. A. P. sıraları arasında 
yer yer ayağa kalkarak çatışmalar) 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
bu nasıl Meclis ki, bir saym üyesine «yuh» çek
tiriyorsunuz? 
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TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Bal
kan, Yıldız 'ı ikaz ettiğiniz gibi Sayın Feyzioğ-
lu'nu da ikaz etseniz ya... 

BAŞKAN — Arkadaşlar, birbirinize karşı
lıklı bu şekilde hareket etmeyiniz lütfen. (Adı 
geçen Tabiî üyeler ve C. H. P. arka sıraların
dan bâzı üyeler tarafından devamlı surette kür
süye doğru bağırmalar, Başkanın tokmak ses
leri, şiddetli gürültüler ve yer yer tartışmalar) 

MUCİP ATAKLI (Cumhuriyet Senatosu Ta
biî Üyesi) — Sahtekâr!... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ne 
diyorsunuz, geliniz bu kürsüden söyleyiniz. 

SUPHİ KARAMAN (Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi) — Sayın Başkan, «Yuh» lan tas-
vibediyor musunuz? (C. H. P. arka sıralarından 
bağırmalar) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — 
«Yuh» u da tasvibetmiyorum, hiçbirisini tasvi-
betmiyorum... Sizi... (C. H. P. ve A. P. sıraların
da çatışmalar, Elâzığ Milletvekili Mehmet Ay-
tuğ'un A. P. li bir milletvekiline çantasını at
ması) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, lüt
fen sükûneti muhafaza edin. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sizin müsa
mahanız yarattı bu durumu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, Millet Meclisi 
Başkanı olarak biz sadece Milletvekili arkadaş
larımıza nizamı bozan hareketlerden sakınma
ları ricasında bulunuyoruz. Ricamızın geçme
diği yerlerde bu tokmağı vuruyoruz. Buna da 
riayet edilmezse çan çalıyoruz. Bizim elimiz
deki imkânlar budur. Bir Milletvekiline başka 
şey yapılamaz. Çok rica ederim, Başkanın ikaz
larına riayet ediniz. (C. H. P. sıralarından bâzı 
üyelerle birlikte Taibiî üyelerin ayakta bağır
maları devam etmekte) 

Yerinizden bağırmayın.., 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Söy-
liyecek sözü olan gelir bu kürsüye söyler ar
kadaşlar. Sizden istirhamım, aziz Türk Mil
letinin bekası uğruna şu Mecliste bir birlik ve 
beraberlik havası yaratabilmek için hepimizin 
karşısına dikilmemiz gereken komünizmin kar
şısına dikilmek için konuştum. (Bağırmalar, 
gürültüler, alkışlar v. s.) 

Türkiye'de komünizm tehlikesi yok ise ne
den Türkiye'de komünizm tehlikesi bulundu

ğundan burada bulunan bütün grupların lider
leri bahseder .. Soruyorum... (Bağırmalar, gü
rültüler) Neden bağırıyorsunuz? C. H. P. niıı 
Genel Sekreteri daha dün Kırşehir'de C. H. 
P. ne karşı kapitalistlerle komünistlerin ortak 
tertiplerinden neden bahsetti? Kimden bahse
diyordu komünistlernı tertibi derken? Türkiye'
de komiinliıst yok mu? (Bağınşmalar, gürültüler, 
A. P. ve G. P. sıralarından alkışlar) Daha (bun
dan iki ay evvel Türkiye'de komünistlerin ter
tiplerinden ve siyasi derneklere sızdığından bah
seden konuşmayı burada yapan liderinizin söz
lerini hatırlamıyor musunuz? Bu tehlike yok
tur, demenin faydası yok. (C. H. P. sıraların
dan «Başka tehlike yok mu?» sesleri) Başka 
tehlikeler vardır evet, başka tehlikelerin de 
üzerinde biz duruyoruz. Tehlike yalnız komü
nizmden gelmiyor, evet, onların da üsıtüne eği
liyoruz ama DİSK'in raporu meydanda, DİSK'in 
ne olduğu meydanda. DİSK'in ne olduğunu hep
si de Türk - İşin üyesi olan sendikacılarınıza 
öorunuz. Burada icra kurulu üyelerinin sizin 
saflarında oturduğu değerli arkadaşlarım 
Türk - iş; «İstanbul hâdiseleri komünistlerin 
ve işbirlikçilerinin eseridir.» diye ilân etmedi 
mi, bir milyon Türk işçisi adına söylemedi mi? 
(A. P. ve >G. P. sıralarından alkışlar) Türk - iş 
mi yalan söylüyor, Türk - işin buradaki temsil
cileri mi gerçek dışı konuşuyor? Hakikati iti
raf ediniz. (C. H. P. sıralarından gürültüler, 
(bağırmalar) Ne diyorsunuz, ne diyorsunuz? 
(Başkanın tokmak ve çan sesleri) 

BAŞKAN — Saym Feyzioğlu, lütfen konuş
mamızı tamamlayınız efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ta
mamlıyorum efendim. 

Muihterem arkadaşlarını, sözlerimi tekrar 
ediyorum : Partileri ne olursa olsun, sıfatları 
ne olursa olsun bütün hürriyetçiler, bütün 
milliyetçiler, bütün Mustafa Kemal'ciler, ko
münizme karşı birlesiniz! (Şiddetli gürültüler, 
ayağa kalkmalar, yer yer tartışmalar, çan ses
leri, A. P. ve G. P. sıralarından sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Yerinize oturun lütfen arkadaş
lar, yerinize oturun. Bu şekilde müzakerenin 
cereyanına imkân yoktur, müzakere bu şekilde 
devam edemez, öfkeli arkadaşlarımızın dinle
me tahammülleri yoksa lütfen koridorlara çık
sınlar; çok rica ederim. (Arka sıralarda C. H. 
P. ve A. P. milletvekilleri arasında tartışma-
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lar) Bu îtürlü durumlar yaratmayın arkadaş
lar, çok rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım... 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sizin müsa

mahanız seböbolduğu bütün bunlara. 
(BAŞKAN — Efendim, birçok şeylerin sebe

bi var. Başkanın buradaki yetkisi, milletve
killerinin ricadan anlama keyfiyetiyle ilgilidir. 
Onun dışında ne yapılabilir? Rica ediyoruz. 
Şu tokmağın en çok vurulduğu gün budur. 
Eğer bunun kulaklarda bir yankısı yoksa, Baş
kan olarak ricamız geçmiyorsa ne yapabiliriz? 
Onun için arkadaşlarımızdan rica ©diyorum, 
Meclis çatısı altında bulunduğuna inanan ve 
Meclis çatısı altında olmanın şerefine inanan 
arkadaşlarımın, lütfen bu Meclisin nizamla
rına saygılı olmaları lâzmugelir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Tbdr kifayet 
önergesi gelmiştir. Başbakan söz istiyor, ken
dilerine.... 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Kifa
yet aleyhinde söz istiyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet önergesini 
okuttuktan sonra, muameleye koyacağım de
dikten sonra size söz vereceğim, isminizi kay
dettirdim. 

SUPHİ KARAMAN (Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi) — Sayın Başkan, şahsıma sataşma 
var, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Beyefendi o kadar sinirlisiniz 
ki, sataşma var, derken bizi azarlıyormuş gibi 
haliniz var. Lütfen oturun, biraz sükûnet bulun 

AHMET YILDIZ (Cumhuriyet Senatosu Ta
biî Üyesi) — Sayın Başkan, grup adına söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Açıklama yapayım Sayın Yıl
dız. Söz isteme durumu şudur : A. P. Grupu adı
na söz istenmiştir, Ahmet Yıldız söz istemiştir, 
ondan sonra da daha evvel isimlerini okuduğum 
arkadaşlar söz istemişlerdir. Şimdi bu arada bir 
de kifayet önergesi var. Başbakana söz verece
ğim, sonra sırada bulunan bir milletvekiline söz 
vereceğim, ondan sonra da kifayet önergesini 
okutacağım, okuttuktan sonra da aleyhte söz 
istedi bir arkadaşımız, ona söz vereceğim, en 
sonra da kifayet önergesi kabul edilirse ona gö
re, reddedilirse ona göre muamele yapacağım. 

Buyurun Saym Başbakan, 

(Başbakan Süleyman Demirel A. P. lilerin 
alkışları ve «Bravo» sesleri arasında kürsüye 
geldi) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta Milletvekili) — Saym Başkan, T. B, M.. M. 
nin saym üyeleri; 

Sözlerime başlarken hepinizi saygı ile selâm
lıyorum, 

Huzurunuza İstanbul ve Kocaeli'nde meyda
na gelen üzücü, elem verici müessif hâdiseler 
dolayısiyle, Anayasamızın 124 ncü maddesinin 
tedbir olarak görebildiğimiz bir yetkisinden 
faydalanarak sıkıyönetim kararının onaylan
ması için gelmiş bulunuyoruz. Bu hususta üç 
saati aşan, üçbuçuk saate yaklaşan bir zaman 
içinde müzakereler cereyan etti. Meclislerde 
grupları bulunan parti sözcüleri fikirlerini be
yan ettiler. 

Şimdi içişleri Bakanı arkadaşımın ve A. P. 
Grup Sözcüsü arkadaşımın temas ettiği husus
ları, konuşmamın bir parçası olarak almanızı 
rica ederek, bunların dışında vuzuha götürülme
si gereken hususlara temas edeceğim. 

Muhterem üyeler, 
Huzurunuza sevinerek gelmiş değiliz. Sıkı

yönetimi sevmeyiz. Sıkıyönetim beşbuçuk sene
lik iktidarımız zarfında hiç müracaat etmediği
miz bir idare usulüdür, Zaruret haline gelme
dikçe, memleketimizin menfaatleri mutlak mâ
mda bunu icabettirmedikçe ve memleketin 
menfaatine bundan daha hadim bir şekil bulun
madığına kaani olmadıkça huzurunuza gelmez
dik. Yani şunu demek istiyorum : Memleket 
menfaatleri İstanbul ve Kocaeli illerimizde bir 
sıkıyönetimi icabettirmiştir. Bundan daha eh
ven, memlekete daha faydalı başka bir ĵ ol ol
daydı huzurunuza bu şekilde gelmezdik. 

Şimdi bu husus burada çeşitli eleştirmelere 
tabi tutuldu. Evvelâ şunu ifade edeyim ki, haki
katen İstanbul'da dün fevkalâde üzücü, fevka
lâde elim hâdiseler cereyan etmiştir. Hâdiseleri 
birbirinden ayırmak lâzım. Bu hâdiseleri mü
nakaşa ve müzakere ederken, zannediyorum ki, 
T. B. M. M. nin üzerinde hassasiyetle durması 
gereken bir husus, bu müzakerelerin memleke
timizde benzeri hâdiseleri teşvik edici mahiyet
te olmayıp, benzeri hâdiselerin cesaretini kırıcı 
mahiyette olacak bir üslûbun içerisinde kalma
ya itinalı olmak gerekir. 
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Burada evvelâ huzurunuzda teşekkürlerimi 
arz ve ifade edeyim. Meclislerde grupu bulunan 
anamuhalefet partisi sayın başkanı ve G. P. 
nin Sayın Başkanı meseleye müspet istikamet
ten yaklaşmışlardır ve gönül isterdi ki, G. P. 
Sayın Başbakanın temennisi içerisinde kalına 
rak bu müzakereler cereyan etsin ve anarşinin 
karşısında, masum vatandaşları baştan çıkarma 
gayretleri karşısında T. B. M, M. nin topyekûn 
bulunduğunu Türk kamu oyuna duyuralım. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Siyasi iktidarı beğenmiyebilirsiriiz. Esasen 
muhalefet olarak siyasi iktidarı beğenmenizi de 
istemeyiz, istiyemeyiz. Siyasi iktidarın memle
ketin başından çekilip gitmesini istiyebilirsiniz. 
Ama memleketimiz öyle bir meselenin içindedir 
ki, burada sadece siyasi iktidarın zedelenmesi, 
başarısızlığa uğraması mevzuübahis değil, reji
min ve memleketin topyekûn yara alması; ve 
sadece siyasi düşünceleri olan vatandaşlarımı
zın zarar görmesi değil, topyekûn vatandaşları
mızın zarar görmesi gibi bir durumla karşı kar-
şıyayız. Parlâmentoya düşen görev, bu zaman» 
kadar olduğu gibi, çok kere olduğu gibi, bu gibi 
hâdiseler karsısında müttehit bir cepheyi ver 
inektir. Böylece rejim düşmanları da, anarşi 
heveslileri de mutlak mânada cesaretsizlenecek 
ve memleketin nizam içerisinde yaşaması kolay
laşacaktır, 

Muhterem üyeler; 
Hâdiseyi münakaşa ederken, zannediyorum, 

çeşitli yönlere kaçırmadan bir basite getirme
miz gerekiyor. Ne olmuştur? Hükümet, 274 ve 
275 sayılı kanunların, tatbikatta görülen ak
saklıklarını düzeltmek, Türk iş hayatına daha 
faydalı olmak düşüncesiyle tadil taşanları ge
tirmiş, milletvekilleri de tadil tasarıları vermiş
ler. Bu tadil tasarıları Komisyonda birleşmiş, 
Komisyon bunları müzakere etmiş ve Hüküme
tin tasarısında bulunmıyan bâzı yeni unsurları 
da ilâve etmiş ve bu yeni unsurları da ilâve et
mesine de Hükümet iştirak etmiş. 

Muhterem üyeler 
Parlâmentonun canlılığı, hayatiyeti, müza

kerenin şekilden ibaret olmayıp, müzakerenin 
bir maksadının bulunduğu gerçektir. Bu gerçe
ğe de cereyan eden muamele uygundur. Yasa
ma meclisleri, hükümetlerin getirdiği tasarıları 
aynen çıkarmak gibi bir fonksiyonun içinde de-
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ğildirler. Hükümet iştirak etmiş ve tasarı Mil
let Meclisine gelmiş, tasarı Millet Meclisinde 
konuşulmuş. Tasan üzerinde, anamuhalefet par
tisi sözcüleri çıkmış, şunlan söylemiş : 

Demiş ki, «Sayın milletvekilleri; yılların 
boşluklarını dolduran her türlü çelişmeyi, çe
kişmeyi, kavgayı önsafa getiren, kanun boş-
luklannı dolduracak, adaleti, müsavatı, hür
riyeti ve birliği sağlıyacak bu kanuna, C.H.P. 
olarak müspet oy vereceğiz.» (C.H.P. sıraların
dan «Sanki biz tasvibetmiyoruz mu dedik?» so
rusu) 

Zabıt. Ne söylediğimi bağlamadım ki, daha. 
(C.H.P. sıralarından «Bağla» sesleri.) 

Muhterem üyeler bu tasarı Millet Mecli
sinde görüşülmüş ve Millet Meclisi tarafından 
kabul edilmiş. Şimdi, bunun üzerine, DİSK diye 
bir teşekkül çıkmış, diyor ki, «Bu tasarıyı ka-
nunlaştırtmıyacağız.» 

Şimdi, muhterem üyeler; meselenin arkasın
daki gerçekleri ayrıca münakaşa edelim ama, 
meselenin bir de çıplak sebebolarak görünen 
'kısmına bakalım. Bizatihi, sebebolar'ak görü
nen kısım, fevkalâde mühim. 

Parlâmento, T.B.M.M. (Millett Meclisiyle, 
Senatosu ile) kanun çıkanrken, dış ar da muay
yen gruplar çıkıp, «direneceğiz, fabrika tahri-
.bedeceğiz, sokak savaşı açacağız ama, bu Par
lâmentonun idaresini istediği gibi kullanmasına 
mâni olacağız.» denilen bu. Türkiye Büyük 
Millet Meclisini derinden dipten hassasiyetle 
alâkadar etmesi lâzımgelen kısım bu. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar.) 

Şimdi öyle mi olmuş? Öyle olmamış mı? Ya
ni, hâdise neden meydana gelmiş? 

Görünüşte, hâdise arkasındaki faktörleri 
fevkalâde önemli telâkki ediyorum ama, bunun 
sonundan başlayıp daha geriye doğru gitmek 
istiyorum. Sonunda görüneni <bu. Burada, Sen
dikalar Konfederasyonuna, bağlı bir sendikanın 
genel başkanı ve bu konfederasyonun da genel 
kurul üyesi olan bir milletvekili bu tasarı ko
nuşulduğu zaman, çıkmış : «Bu kanunu çıka-̂  
rırsanız, Türk çalışma hayatını kana boyarsı
nız, kanlı hâdiseler olur. Ama bu tasan ile 
Türk işçi hayatının elini kana bulamaya sevk 
etmek istemektesiniz demek .olur» diyor. 

Lâstik - iş Genel Başkanı, DİSK Genel Ku
rul Üyesi Rıza Kuas, bu kürsüden, Parlâmen-
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toyu, Millet Meclisi iradesini zorla, kanla teh-
didediyor. Bunun başka ne mânası var? 

Muhterem üyeler; meseleleri zorla da kan
la da halledecekseniz Parlâmentoya lüzum yok
tur. Parlâmento, meselelerin zorla ve kanla 
halledilmemesi için, meseleleri dövüşmeden 
halletmek için, meseleleri konuşarak halletmek 
için insanlığın uzun yıllar acı çekerek, kan dö
kerek geldiği bir neticedir. 

Binaenaleyh, Parlâmentoya rağmen, şayet, 
meseleleri kan dökerek zorla halletmek - ama, 
her meseleyi - heveslisi varsa, bu gibi hevesliler 
bu çatının altına yakışmaz. (A.P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar.) 

Muhterem üyeler; başka bir konuya gele
lim, daha doğrusu bu konunun devamı olarak. 
274 ve 275 sayılı kanunlar bu Parlâmentodan 
çıkarsa, DİSK'in Genel Başkanı, ne olacağını 
•söylüyor. Ne söylüyor? «Eğer bu kanunlar çı
karsa, 300 işyerinde birden genel greve gide
ceğiz. Genel grevin ne olduğunu anlıyacaklar-
dır. Bu kanunlarla ilgili tasarılar gerçekleştiği 
takdirde, işyerlerinde kan gövdeyi götürecek
tir» Yani, buradan gelip söyliyen milletvekili
nin söylediklerini, genel başkan söylüyor. 

«Fakat, şunu da çok iyi bilsinler ki, Türk 
işçi sınıfı iktidarının ilk kademesi ve kurtuluş 
örgütleri olan DÎSK'i ortadan kaldırmaya güç
leri yetmiyecektir.» diyor.. 

Şimdi bu haliyle, biraz sonra daha da anla
tacağım. Bu haliyle, arkadaşlar hâdiseleri doğ
ru koyalım rayına. 

Devam ediyoruz, 15 Haziran 1970 günü bü
tün işyerlerinde direniş başlatılması için yapı
lan toplantıda yine Genel Başkan şunları söy
lüyor: «Düşünün, taşının, karar verin. Bu ka
nun tasarısı sizin bütün haklarınızı elinizden 
almaktadır.» Devam ediyor... İçişleri Bakanı 
arkadaşım okuduğu için tümünü okumuyorum 
ama, bütün içişleri Bakanı arkadaşımın verdi
ği izahata rağmen, görüşmelerin bâzı kısımların
da, anlaşılması bizce güç ©lmıyan fakat, dışar
dan dmlenildiği zaman güç olabilecek bâzı id
dialar serd ediliyor. Deniyor ki, «içinizden bir 
kişi daJhi tutulsa ve bu arkadaş nereye götürü-
lürse orayı topluca basacağız ve arkadaşlarımı
zı alacağız.» Nitekim bunları yaptılar. Yani, 
dünkü hareketlerin içinde bunlar var. «Kanun 
falan dinlemiyeceğiz.» dinlemediler. Bunlar da 
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var. «Her şeyi kendimiz halledeceğiz.» işte, bu
nu yapamazlar, bunu kimse yapamaz. 

«Fabrikalarda hareketler işgal, grev şeklin
de başlatılacak ve bunları fabrikalarda kurul
muş olan, kendi tâbirlerince, Anayasal direniş 
komiteleri yürütecektir. Hangi çeşit Anayasa 
ise o. 

«Fabrikaların taihribedilmesi ve dinamitlen
mesi de eylem sırasında düşünülecektir.» Bunu 
da yaptılar, bunlar yapıldı muhterem üyeler. 

Şimdi ne olmuş? işte beyanları, daha başka 
beyanları var. Bu mesele burada başlamıyor, 
Bu meselenin epeyce kökleri var. Size bir kaç 
şey daha okuyayım: 

«Biz, ezilenlerin, sömürülenlerin yanında 
yer alan, onların mücadelesini kendi mücadele
miz sayan devrimciler olarak, bütün soygun 
plânlarına, bu kanunları çıkaran tüm satılmış
lara, Amerikan uşaklarına karşı savaşan dev
rimci örigütler olarak...» altındaki imza: Tür
kiye İşçi Partisi il teşkilâtı, Devrimci İşçi Bir
liği, Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu. 

Son günlerin, yani birkaç gün evvelin, 
16 Haziran tarihli başka bir şey. Dağıtılan be
yannamelerden : 

«işçi düşmanı olduğu açıkça meydana çıkan 
bu Hükümet istifa etmelidir. Eğer bu kanun 
çıkarsa, bu Hükümet istifa etmezse, işte o za
man işçi sınıfı, zaten kökünden bozuk bu dü
zeni, o Hükümetin kafasına geçirecektir.» İm
zalar: Türkiye işçi Partisi İstanbul il Teşkilâtı, 
Dev - Genç İstanbul Bölge Yönetim Kurulu, 
Devrim işçi Birliği, Türkiye Devrimci Kadınlar 
Derneği. 

Yani, meselede biraz sosyal münasebet olsun 
diye, Devrimci Kadınlar Derneği de girmiş. 

Başka bir şey okuyorum; Kimya - iş Genel 
Yönetim Kurulunun neşrettiği bildiri: 

«Ne Çalışma Bakanı Sefyi Öztürk, ne mensu
bu bulunduğu Adalet Partisi İktidarı ve ne de 
kendisine ihanet eden anamuhalefet partisiyle, 
diğer muhalefet partileri kanunları istedikleri 
gibi değiştiredursunlar, fakat şunu da çok iyi 
bilsinler ki, Türk işçi sınıfı iktidarının ilk ka
demesi ve kurtuluş örgütleri olan devrimci işçi 
sendikalarını ortadan kaldırmaya güderi yet
miyecektir.» 

Mulhterem üyeler; buraya gelip, Anayasayı 
savunmak şeklen mümkün, ama hiç bir şey ifa
de etmez. Anayasanın ruhuyla beraber savun-
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masını yapmak lâzım. Devrimci işçi teşekkülleri, 
DİSK nedir? sendikaldır. Bu ne? Bu sınıf kav
gası. Bu doğrudan doğruya işçi haklarının kav
gası falan değil. Bu ne? Bu doğrudan doğruya 
anarşi yaratma hevesi. Bu ne? Bu doğrudan doğ
ruya siyaset yapma işi. 

Muhterem üyeler; siyaset yapma işi siyasi 
partilere ait. Bu siyaset yapma işinin de çok öte
sinde rejimi değiştirme hevesidir, işte, topyekûn 
Parlâmentoyu küçük düşürme hevesidir. Dev
letin polisini tanımıyacak, Devletin askerini ta-
nımıyacak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ta
nımıyacak, Türkiye Cumhuriyeti Parlâmentosu
nu tanımıyacak. Hiç biriniz bundan müstesna de
ğilsiniz. Yani, sizi istisna etse de oh oldu deseniz, 
biz yine başka türlü bir müdafaa yapacağız, yine 
Parlâmentonun müdafaasını yapacağız, siz öyle 
de deseniz. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri 
ve şiddetli alkışlar.) Hepinizi içine alıyor. 

Muhterem üyeler, çok az kanunda Parlâmen
todaki gruplar birleşir, çok az kanuna nasibolur 
bu. Bu kanun tasarısında da Parlâmentoda ikti
dar ve grupu olan partiler hemen hemen bir
leşmiş. Hiç olmazsa anahatlarında birleşmiş ki, 
tasan çıkabilmiş. 

Paradiniz İd, sadece iktidar bile bunu çı
karmış olsa, yine bunun çıkmış olması iktidarın 
müspet, muhalefetin menfi oylariyle mümkün 
olur. Yani menfi oy, kararın bir parçasını teş
kil eder. O zaman dahi sizin Parlâmentoyu ve 
Parlâmentonun kararlarını savunmanız lâzım 
gelir. Başka türlü parlömanter düzen savunucu
luğu mümkün değildir. 

Şimdi bütün bunları söylemiş, işçileri tah
rik etmiş, sonra onbeşbin kişi bu taraftan, yir-
mibeşbin kişi o taraftan harekete geçirmiş, içi
ne çocuklar karışmış, kadınlar karışmış, başka 
insanlar karışmış, korkutarak tazyik altına al
dığı insanlar karışmış, bu işlerle ilgisi olmıyan 
fabrika işçilerini korkutarak içine almış, hattâ 
kahvelerde, dükkânlarda, kafeteryalarda otu
ranları da kendi içine almış yürümüş; sel gibi. 
Ve bu selin maksadı muayyen yerleri tahribet-
mek. Bunun adı direnme mi? Nerede bunun 
hakkı, böyle bir hak nerede?.. Altında haklılık 
vardı yoktu, o ayrı mesele, onun da münakaşa
sını yapacağız. Böyle hak nerede? Yani kendi 
hakkını almak için başkasının evini, barkını, 
otomobilini, kamyonunu, camını, çerçevesini in
dirmek hakkı nerde?.. 

Bayie bir hak yok. Bilâkis hak şu : Gösteri 
ve yürüyüş hakkı var; gösteri yürüyüş hak
kı silâhsız ve saldırısız olacak. Buna saldırısız 
ve silâhsız bir yürüyüş der misiniz? Silâhsız 
ve saldırısızdı da bu kadar cam, çerçeve niye 
indi, bu kadar bina niye tahrip edildi, bu kadar 
insan niye yaralandı? Kurşunla yaralandı... Niye 
yaralandı?... 

MUSTAFA TtMtSt (Sivas Milletvekili) — 
Kendini korudu. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Muhterem üyeler, 

Hâdiseleri bu kadar tersine çevirmekte üs
tat olmak meziyetine sahip kimseler vardır. 
Bir kimse müdafaai nefs içinde şöyle bulunur : 
Fabrikanızda makinanızm başında çalışırsınız 
da, birisi gelir sizin alnınıza tabancayı dayar. 
Ama siz elinizde, belinizde tabanca, elinize de
mir çubuklar alıp yola çıkıp, başkalarının evle
rini, baıklarını tahribetmek üzere hışım ile gi
derken karşınıza Devlet çıkarsa, Devletin poli
sine ve askerine silâh atarsanız kendinizi mi ko
rumuş olursunuz?.. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Yani yaralananlar fabrikalarda 
çalışırken, Devlet kuvvetileri üstüne varmış da 
Öyle mi yaralanmış? 25 000 kişi bir araya gel
miş, sel halinde akmış... Devletin kuvvetleri yo
lu tutmuş; bunlar şehrin içine girerse ne ya
par?.. Girebilen kısımlarının yaptığı meydanda 
ve hâdisenin bugün tam bilançosu orta yerde 
yoktur muhterem üyeler. Hâdise fevkalâde ağır 
ve vahîm bir hâdisedir. Bugün 70 e yakın ağır 
yaralı, 100 den fazla yaralı var, tahribedilen 
evler var. 

Şimdi bunun altında haklılık var mıydı yok 
muydu? Şimdi oraya geliyorum. 

Muhterem üyeler, Türk Anayasası gösteri 
hakkını vermiş mi? Vermiş. Nasıl olacak? Sal
dırısız ve silâhsız olacak. Bu, saldırı ve silâhtan 
müteşekkil mi? Bizatihi hâdise eğer haklı değil
se, kökünde haMılık aramanın mânası yoktur. 

Sonra?.. Türk Anayasasına göre müracaat 
edin, ki; «Şu saatte Taksim Meydanına yürü
yüp gösteri apacağız.» Kim bu zamana kadar; 
hayır bu meydanda gösteri yapmayın, dedi?.. 
Gelin yapın gösteri.. Ama gösteri yapmaya gi
derken masum vatandaşların malına, canına 
taarruz edemezsiniz. O zaman Devlet karşı
nıza çıkar, o zaman Devlet çıkmak mecburiye
tindedir karşınıza. Neye şikâyet ediyorsunuz 
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Dövlet karşımıza çıktı diye? İyi niyetler için
deydiniz de, sanki vatandaşın evine çiçek gö-
türdünüz de öyle mi çıktı Devlet karşınıza? 

Şimdi muhterem üyeler, zannediyorum ki, 
bir Parlâmentonun önünde biç eğilmiyeceği 
bir şey zor ve baskıdır. Zor ve baskının önün
de eğilindiği takdirde, halk dağıtımında adalet 
sağlamanın imkânı yoktur. 

Direniş hakkından bahsediliyor, bu çok 
kullanılıyor. Parlâmentomuz mefhumlar keş
mekeşinden kurtulup bu direniş hakkının Ana
yasanın neresinde mevcudolduğunu bir bulma
lıdır ve kimin direnme hakkı olduğunu da 
bir bulmalıdır, ısınırın da ne olduğunu koy
malıdır orta yere! Hem bir memlekette va
tandaşa şahsi haklar tanıyacaksınız, mesken 
masuniyeti tanıyacaksınız, can ve mal emni
yeti tanıyacaksınız, çeşitli haklar tanıyacak
sınız, sonra da başka bir vatandaşa; onları 
olmak için direnme hakkı tanıyacaksınız,. 
Muhterem üyeler Türk Anayasasının hiçbir ye
rinde direnme hakkı diye bir hak mevcut de
ğildir. Sadece dibacesinde; rejime yönelmiş, 
milletin hükümranlığına yönelmiş birtakım ha
reketler olursa o zaman milletin topyekûn di-
direnme hakkından bahsedilmektedir. Bu da; 
27 Mayıs İhtilâlini ibra ederken konulmuş bir 
cümlenin içerisinde geçmektedir. E onun dışın
da nerede direnme haki var, gösterin. 

Direnme hakkı varsa, hukuk Devletine ne 
lüzum var? Direnme hakkı, netice itibariyle 
herkesin kendi hakkını kendisi alması sonucu
na gitmiyor mu? Gidiyor. Gösteri hakkı var 
evet, miting hakkı var evet, yürüyüş hakkı 
var evet, şikâyet hakkı var evet, dâva açma 
hakkı var evet; ama on kişi bir araya gelin, 
biz direniyoruz diye başkalarının hukukunu ze
deleyin, kamu vasıtalarını tahribedin, kamuya 
ait binaları tahribedin, başkalarına zarar verin. 
Böyle bir hak yok. 

Yani Türk Anayasası zannediyorum ki, zor-
balıdla, hukuku ayırmıştır. Onun içindir ki, bu
raya gelip aslında; «Efendim bu DİSK Sen
dikası denen sendika söylenildiği gibi birtakım 
emellerin içinde falan değildir.» Bunu dinle
yenler bile inanmaz, yani DİSK mensupları 
bu ifadeye inanmaz. Bu şekildeki avukatlığı 
anlamaya imkân yok. (A. P. sıraalnndan 
«Bravo» sesleri alkışlar.) 

işte DİSK mensuplarının Genel Başka
nının söylediği bu; raporıan var.. Sayın Gü
ven Partisi Genel Başkanı raporlardan pasaj
lar okudu, ben okuyup zamanızı almak istemi
yorum, ama herkese açık raporlardır, basıl
mış raporlardır, sayfasiyle ve sairesiyle yer
leri vardır, işte burada Lâstik - iş Sendika
sının 16 ncı Genel Kurulu.. Bakınız Parlâ
mentoya nasıl bakıyor : 

«Parlâmento işçi sınıfı için bir amaç 
değil, bir araçtır. İşçi sınıfının öncülük müca
delesinde Parlâmento içinde vereceği müca
dele de dâhildir. Parlâmento hâkim sınıfların 
işine yarıyor diye o alan terk edilemez.» 

Muhterem üyeler, Türk Anayasası sınıfı ka
bul etmiyor, Türk Anayasası sınıf imtiyazını 
kabul etmiyor. Türk Ceza Kanunu sınıfı ka
bul etmiyor, sınıf kavgasını kabul etmiyor. 
ve cezalandırıyor. E. DİSK ne yapıyor, Lâstik -
İş ne yapıyor?. Bunlar kendi beyanları, kendi 
raporlarından alınmış pasajlar, herkese açık pa
sajlar.. «Hayır, onlar da başka türlü düşünmez
ler.» Bunu söyliyebilmeye doğrusu şaşıyorum, 
çünkü bunu duyanlar; «Ne münasebet sen bi
zim namımıza bu şekilde konuşuyorsun, biz si
zin dediğiniz gibi değil, yazdığımız ve söyledi
ğimiz gibi konuşuyoru.» diyeceklerdir. Onun 
içindir ki, burada yerleştirmeye çalıştığım, 
vaz'etmeye çalıştığım mesele; Millet Meclisinden 
çıkmış bulunan bir kanunun çıkmaması için di
reniyoruz diye - ki, böyle bir hak mevcut de
ğildir. - Gösteri Yürüyüşü Kanununda verilmiş 
hakları kullanmayıp; kuvvete, zorbalığa müra
caat ederek, memleketin servetlerini tahribe ve 
can kaybına sebebolmanın müdafaa edilir tarafı 
yoktur. 

Şimdi huzurunuzda, böyle bir hâdise olmuş
tur. Bu hâdise dolayısiyle yapılacak ilk iş yur
dun ku köşesini huzur ve sükûna kavuşturmak
tır. Yurdun bu köşesini huzur ve sükuna kavuş
turmada da en son çaremiz, başvurabileceğimiz 
en çabuk netice alabileceğimiz çaremiz de, sı
kıyönetimdir. 

Muhterem üyeler biz sıkıyönetimi, keyfî ida
re olsun, haksızlık yapılsın, adaletsizlik yapıl
sın diye getirmiyoruz. Ama zorbalıktan doğan 
birtakım haksızlıklar yapılmıştır. Bu haksızlık
ları biran evvel telâfi edip vatandaşa güven duy
gusunu vermek Devletin vazifesidir. Bu fiillere 
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iştirak etmiş kimseler kanunlar nezdinde, gayet 
tabiî ki, yine hukukun içinde kalınarak bir mua
meleye tabi tutulacaktır. Yani sıkıyönetim bir 
keyfî idare değildir ve sıkıyönetimin sorumsuz
luğu diye bir keyfiyet mevcut değildir, sıkıyö
netimin de bir sorumluluğu vardır. Sıkıyöneti
min bir siyasi sorumluluğu vardır ve o sorum
luluk da yine siyasi iktidarın üzerindedir. 

Binaenaleyh, «Sıkıyönetim bir keyfî idare 
vasıtası olur mu?» gibi bir endişeye hiç mahal 
yoktur. Memleketimizde önceleri de denenmiştir 
ve şimdiki deneme, zaruret hâsıl olduğu için baş
vurulan bir yol olarak alınmalıdır. 

Muhterem üyeler, 

Bu hâdisenin bir ayaklanma olmadığı iddia 
edildi. Türk Anayasasının 124 ncü maddesinde 
dört unsur var. Bu dört unsurdan bu hâdise
nin gireceği tek yer ayaklanmadır. Şayet bu hâ
dise ayaklanma değilse, ayaklanma nedir? Kı
yas voliyle; «Efendim filân hâdiseler niçin ayak
lanma addedilmedi de, bu hâdise ayaklanma 
addediliyor?» demek; İstanbul'da dün 2 - 2,5 
milyon Türk vatandaşının çektiği ıstırapla alay 
etmek olur arkadaşlarım, o olur. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Esasen filân 
hâdise niçin addedilmedi de bu addediliyor gibi 
bir muhakeme tarzı ile bir yere varılamaz. Her 
hâdiseyi kendi içinde mütalâa ediniz. Bu hâdise 
bir ayaklanma ise, farz ediniz ki, sizin kanaati-
nizce başka bir hâdise de ayaklanma idi de, 
ayaklanma sayılmadı ise, bunu da ayaklama say-
mıyalım mı?.. 

Bu hâdise düpedüz bir ayaklanmadır, Dev
let kuvvetlerine silâh atılmıştır, taş atılmıştır, 
demir atılmıştır, dükkânlar tahribedilmiştir, 
camlar kırılmıştır, insanlar öldürülmüştür, yara
lanmıştır, otomobiller yakılmıştır, denizdeki 
motorlar yakılmıştır, fabrikalar yakılmıştır, tah
ribedilmiştir.. Acaba, yani birkaç gün daha bek
liydim, daha çok yakılsın, yıkılsın da Hüküme
tin başı daha çok derde girsin... Hükümetin 
başının derde girmesi ile mesele hallolsa. Canını 
ve malını kaybeden vatandaşı nasıl tazmin ede
ceksiniz? Bunlar düşünce değildir, muhterem 
milletvekilleri. Yani Hükümetin başı daha çok 
derde girsin, «Memleket idare edilemez hale gel
di.» denilmesi için başka türlü tedbir düşünüle-
mediğine göre bu tedbirin karşısına çıkılması, 
düşünce olarak bizce kabullenilemez. 

Efendim, bu kütleleri böylesine harekete ge
çiren haklı bir sebep acaba mevcut değil mi? Bu 
konuya dokunmak istiyorum. 

Muhterem üyeler, 
Hukuk Devletinin şaşmaz bir temel prensi

bi olması lâzım. Hakkı aramak kadar, hakkı 
arama yollarının da meşru olması lâzım. Meşru 
olmıyan hak arama yollarına başvurursanız o 
zaman haklılık orta yerden kalkar. Onun için 
kanun yapıyorsunuz, onun için mahkeme kur
muşsunuz. O zaman herkes haklılığına veya hak
sızlığına kendiliğinden karar verir ve çok kere 
de haklılığına karar verir, kaba kuvvetine mü
racaat etmek suretiyle o hakkı alır. Bizzat ihka-
kı hak olmasın diye hukuk Devleti konulmuş. 

Onun içindir ki, bu düşünceyi anlamıyorum. 
Bu düşünce bir miktar bu şekildeki hareketleri 
yapanları kırmamak için ortaya konuluyor. Da
ha evvel de bu kürsüden ifade ettim, bu düşün
ce ile çok zarar görüyoruz. 

öğretmen boykotu oluyor, öğretmen boyko
tu kanunlara aykırı. Kanunlara aykırı olan bu 
hâdisenin altında acaba haklılık yok mu? Altın
da haklılık olması başka iştir, kanunlara aykırı 
olan haksız bir fiilin, suç teşkil eden bir fiilin 
yapılması başka bir iştir. Onun içindir ki, gös
teri hakkı evet, toplanma hakkı evet ama ka
nunda yazıldığı şekil içerisinde. Onu aştığı za
man kanunlar ihlâl edilmiş ve hukuk Devleti
nin ilkelerine yaraşmaz bir durum hâsıl olmuş 
olur. Bu gösteri Anayasayı ihlâl etmemiş mi? 
Anayasayı ihlâl etmiş. Çünkü Anayasada silâh
sız ve saldırısız ve özel kanununa göre bunları 
yapacaksınız, bu hakkı öyle kullanacaksınız der. 
Böyle yapmamışsınız. Tam Anayasanın dediği
nin aksini yapmışsınız. 

Anayasa müdafiliğini elden bırakmıyanların 
sözlerinin geçerli olması için, bazan öyle, bazan 
böyle değil, her zaman aynı ölçüleri kullanması 
lâzım M, kendilerine itibar temin etsinler. (A. 
P. sıralarından alkışlar.) 

Muhterem, üyeler, Türk siyasi hayatında 
sendika hakkı yeni bir haktır. Sekiz - on senelik 
bir maziye sahiptir. Toplu sözleşme hakkı yeni
dir. Orta yerde gerçekler var. 

İşçi kütlesini kırmayalım. İşçi kütlesini kır
mayalım derken işçi kütlesinin bizatihi haklarını 
koruyamaz hale gelebilirsiniz, işçi kütlesinin 
haklarını korumak istiyorsanız başlangıçta hoş 
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görülmiyebilecek, fakat sonunda onım menfaati 
olabilîcek birtakım kararları alabilmek duru
munda olmak lâzım. Buradan ifade edildi, bu
gün Türkiye'de 1 200 küsur sendika var, 25 mil
yon işçisi bulunan Almanya'da 16 tane sendika 
var. 

Sendika işçiyi ezen bir vasıta haline gelme
melidir, işçinin hakkını koruyan bir vasıta olma
lıdır. İşte kanun bu düşüncelerle haznlanmış ve 
işçinin haklarını, korumak için buraya getirilmiş. 
Ama sendikacılığı rejim buhranı yaratmak, re
jimi yıkmak, daha doğrusu hür rejimin vasıta
larından olan sendikayı hür rejimi yıkma hakkı 
gibi veya vasıtası gibi kullanmak bugün bu ve
sile ile karşınızda bulunmaktadır. Binaenaleyh 
disipline edilmesi lâzımgelen bir mesele ile kar
şı karşıyasımz ve hasırlanmış bulunan kanunun 
maksadı odur. 

Muhterem üyeler, zaman zaman buradan 
«Efendim, mademki bunları biliyorsunuz niçin 
bu sendikayı kapatmıyorsunuz, mademki bunla
rı biliyorsunuz niçin bu parti hakkında tedbir 
almıyorsunuz?» deniliyor. Zaman zaman da 
«Sizin, şunu, şunu, şunu yapmaya yetkiniz yok» 
deniliyor. Sendika kurma izne mi tabi? Sendi
ka kapatma Hükümetin elinde mi? Elinde mi? 

COŞKUN KARAGÖZOLĞU (izmir Milletve
kili) — Mahkemeye veremez misiniz? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Parti kurma izne mi tabi? Parti ka
patma icranın elinde mi? Bu sendika defalarca 
mahkemeye intikal etmiştir. Mahkeme dosya
larla doludur. 

M. HULUSİ ÇAKIR (izmir Milletvekili) — 
Delil bulamıyorsunuz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Mahkemeye verdiniz mi deniliyor, 
verdik diyorua. Delil bulamamışsınızdır öyle ise 
deniliyor. Şimdi burada her birinin teker te
ker dosyalarını aç?p delillerini mi münakaşa 
edelim? 

Muhterem üyeler, bu kanunun kâfi derecede 
anlatamadığından bahsolundu. Esasen şunu 
ifade edeyim ki, bu hareketlerin içine karışan 
büyük işçi topluluğu - hiç kimse kendi kendini 
kandırmasın - bu sendikanın üyesidir. Bu sendi
kanın üyesi olmakla sendikanın, tüm fikriyatını 
benimsemiştir, biraz evvel okuduğum şeyleri be
nimsemiştir demek istemiyorum. Ama topluluk 

saika^iyle, sendikacılık saikasiyk, şu saika ile 
bu saika ile bunun üyesidir. Bu sendikaların 
fevkalâde iyi organize olduğunu da kabul et
mek mecburiyeti vardır. Nihayet Parlâmentodan 
her gün çıkan kanunu herkese anlatmak ve her
kesi ikna etmenin kolay bir is olmadığını kabul 
etmek lâzım. Kaldı ki, Hükümet tasarıları Par
lâmentonun çeşitli komisyonlarında ve umumi 
heyetlerinde değişikliğe uğrar. Her uğrayan 
değişikliği de götürüp herkese anlatmak imkâ
nından mahrumuz. 

Muhterem üyeler, bu sendika mazide yani 
geçen üç sene zarfında işgaller yaptı. Bu işgal
lerin hepsinde Devlet kuvvetleri kanunların 
kendisine verdiği yetkileri tam kullanmıştır. 
Ama zaman zaman iş sahipleri, «Kötü kişi olmı-
yalım, biz bu işçilerle geçinmeye mecburuz, bun
ların dediklerini biraz tutalım» diye ürkeklikle
ri göstermişlerdir. Bunlar gerçektir. Hükümet 
işveren değilki, bir tarafına işçiyi alsın, karşısı
na kendisi geçsin, pazarlık yapsın. Hükümete ait 
daha doğrusu Devlete ait hiçbir fabrikada böy
le bir şey olmamıştır. Ama Devlet kuvvetleri
nin vazifeye çağırıldığı, vazife görmesi icabetti-
ği her ahvalde Devlet kuvvetleri gitmiş, bu va
zifeyi görmüşlerdir. 

«Sıkıyönetim uzun sürmesin.» Bu temenniye 
iştirak etmemek mümkün değil. Ama huzuru
nuzda onbeş gün içerisinde meydana gelen bu 
hâdiselerin yatıştırılıp güvenin, emniyetin tek
rar iade edilmesini taahhüdetmek imkânı içinde 
değiliz. 

Huzurunuzda bir şey söylüyoruz, Türk Ana
yasası (Bir ayı aşmamak üzere) diye Hükümet
lere yetki vermiştir. 

Yani bir sıkıyönetime gidildiği zaman bir 
ayı mâkul bir süre olarak daha doğrusu asgari 
bir süre olarak kabullenme, gerçi aşmamak 
üzere diyor ama onu limit olarak koyduğuna 
göre onu normal bir zaman kabul etmiş. Huzu-
nuzda bunun ne kadar devam edeceğini söyle
mek durumunda değiliz, gayet gerçekçiyiz. Ama 
bunun kısa sürmesini canü gönülden arzu ederiz. 
Kısa zaman içinde netice alınmasını canü gö
nülden. arzu ederiz. Netice almak dendiği za
man, bozulmuş bulunan kamu düzenini tekrar 
avdet ettirmek, emniyeti ve güveni sağlamak, 
selbolmuş bulunan çalışma imkânlarını yeni 
baştan tanzim etmektir. 
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Şiddet hareketlerinin hepsi için haklı sebep
ler bulunabilir. Asıl olan bizatihi şiddet hare
ketinin yanlış olduğudur. Yanlış olan bir şey 
için haklı sebep aramaya gitmek temayülünü 
hiçbir şekilde benimsemiyoruz. Yakıp yıkana 
hak verirseniz zarar görene ne diyeceksiniz? 
O haklıydı, hıncını senden aldı mı diyeceksiniz? 
Hiçbir günahı olmıyan insana, camı çerçevesi 
indirilen, tahribedilen, yaralanan insana ne di
yeceksiniz? 

Onun içindir ki, hukuk devleti ilkesine şid
det hareketlerinin haklılık derecesinin aranaca
ğının sığacağı kanaatinde değiliz. 

Bir sayın üye burada çok sözler söyledi. Ev
velâ bu hareketlerde DİSK yöneticileri eylem
leri benimsememiş. E ne yapmışlar öyle ise? 
Bütün bu hareketleri cinler, periler mi idere et
miş? Kendiliğinden mi olmuş bunlar? Dükkân-
larm kendiliğinden mi camlan kırılmış, binalar 
kendiliğinden mi tahribolmuş? Eylemleri be
nimsememiş ne kelime beyefendi? Eylemlerin 
içinde olmuş. Eylem olmuş zaten. 

E, bunlar ezilmiştir, ezilenlerin yanında ol
mak lâzım; bu işi yapanların böyle bir iddiaları 
da yok. Bu isi yapanlar ezildik falan demiyor. 
Bu işi yapanlar «Ezeceğiz!» diyor. (A. P. sı
ralarından bravo sesleri, alkışlar) Kim. ezilmiş? 
Söyledikleri şey, «274 sayılı. Kanun çıkarsa gök 
kubbeyi yere indiririz» diyorlar. 

Şimdi, bu Türkiye'nin şartları içerisinde ya
şıyorsak, kulaklarımız bunlara tıkalı ise o zaman 
bu çeşit düşüncelerin saiklerini ikna etmeye 
muktedir değiliz. Onun içindir M, burada çeşitti 
beyanlarda bulunan sayın senatörün birbirini. 
nakzeden konuşmasını eleştirecek değilim. (A. P. 
sıralarından bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Yalnız bu kadarla bırakmıyaoağım gayet ta
biî. Hemen bu kadarla buradan çekilip gidecek 
değilim. 

Bu kadar mühim bir meselede, on senedir 
tekrarlanan ve tamamen birbirinden ayrılan, çok 
kere kalıp cümlelerden ibaret olmak suretiyle 
ayrılan veya birbirine benziyen bir konuşmayı 
dinlediniz. Zabıtlar bu konuşmanın yüzlerce 
kopyası, ile dolu. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri,alkışlar.) 

Her vesile ile sayın senatör Yıldız, - yanlış 
anlaşılmasın bir tek senatör konuştu da onun 
için. yanlış anlaşılır diye söylüyorum. - kürsüye 
fırladığı zaman kaç senedir kafasında ne varsa 

onları dökmeyi, Adalet Partisine, onun ycnsti-
cilerine, ve eksik elmasın bana, hücumlarını yö
neltmeyi âdet edinmiştir. 

tnsan, bu neden olur diye düşünüyor, kür
süye çıkınca kendisini tutamaması diy-3 aklıma 
geliyor. Çünkü, bunlar bir çare olsa on senedir 
söylenen bu sözlerin tekrarlanmaması lâzım. Ya
ni çare olsa, çare meseleyi halletmiştir, tekrar
lanmaz. Bunlar çare olmadığına gere; müte
madiyen bunlar söylenip duruyorsa, sayın se
natörün kendisini tutamama, peşin fikirlerle, 
bitmiyen bir kin. ve husumetle Adalet Partisi 
düşmanlığı yapma âdetini elinden alacak deği
lim, devam etsin! (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, sürekli alkışlar) 

Söylediği hususların nesine dokunayım? Söy
lediklerinin hepsi asgari onar defa cevaplanmış
tır. Nesine dokunayım, aslında polemik yap
maya kalksak ki hazinedir. (A. P. sıralarından 
gülüşmeler.) içerisinde birbirini nakşeden, ger
çeklere uymıyan hususları ortaya koysak 
hakikaten hicap hissi olan insanlar için bu kapı
dan çıkmak mümkün olmaz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, sürekli alkışlar, C. H= P= sırala
rından gürültüler, Ahmet Yıldız'm en arka sıra
dan ayağa kalkarak bağırmaları) 

Diyor ki, «Bu durumdaki bir hükümeti ayak
ta tutmak» ve «esasen bundan oluyor bütün 
hâdiseler» Halbuki, DÎSK idarecileri diyor ki, 
«274 sayılı Kanımdan bu hâdiseler oluyor,» 
(C. H. P. sıralarından, «Onların sayesinde ayak
ta duruyorsunuz» sesleri) İyi ki, sayesinde ayak
ta durmuyoruz. Şayet ... (C. H, P. çıralarından 
gürültüler) Şayet sayesinde ayakta duracak 
olsak, şayet sayesinde ayakta duruyor olsak, 
şu kürsüden inerken su kolumuzu keser diyet 
olarak buraya bırakır öyle ineriz. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, sürekli alkışla?) 

Bu hâdiseler aslında Anayasa ile toplum dü
zeninin tastamam uymamasından ileri geliyor
muş. Anayasa ile toplum düzenini tastamam, 
yani lâmba - zıvana gibi uyduracaksınız. (A. P. 
sıralarından gülüşmeler) Onun nasıl yapılaca
ğını söylemiyor, «Siz gidin birisi gelsin o ya
par.» diyor. 

Muhterem üyeler, bu gibi düşünceler bu
günlerde çok speküle ediliyor. Bunlar ezbcir 
şeylerdir. Türk Anayasasının bir zamanla? ih
lâl edildiği söyleniyordu, şimdi de tatbik edil-
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mediği iddia ediliyor. Türk Anayasası bir prog
ram değildir. Türk Anayasası bir haklar ve mü
kellefiyetler manzumesi ve bir de Devletin şek
lini tarif ediyor. Mükellefiyetler; Devletin ve 
ferdin mükellefiyetleri olarak ayrılıyor. Devle
tin mükellefiyetleri, ferde taallûk eden mükel
lefiyetlerinin de Anayasanın 53 ncü maddesinde 
«Devletin imkânlariyle mütenasibolarak yerine 
getirileceği» yazılı. Yani, Anayasanın içinde 
bulunan mantık, «Anayasa tatbik edilmiyor, 
sosyal reformlar yapılmıyor, memleket refaha 
kavuşmuyor» iddialarının cevabıdır. 

Şimdi, Anayasa yapıcılığı iddiasında bulu
nup da sonradan dönüp, «Anayasa ile sosyal 
düzen tam uymuyor» demenin de anlaşılması 
mümkün değil. Fakat anlatılmaz lâflar etmek 
zannediyorum ki, sayın senatörün sanatı hali
ne geldi, anlaşılsın anlaşılmasın o söyleyip gi
diyor. Çünkü, bir arkadaşımız buradan bir söz 
etti ve dedi ki, «Bunları kimin namına söylü
yorsunuz, kimi temsilen söylüyorsunuz?» E... 
Esasen kimi temsilen söylemediğiniz kimseyi tem
silen söylediğinize göre söylemesi kolay olur. 
Çünkü, sırtınızda yumurta küfesi taşımıyorsu
nuz, söyle söyle git. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

«Efendim, niye tedMr almıyorsunuz?» B*ı 
bir düzünce, «E... Suçluysa yargı organları var.» 
Bu da kendi beyanı. Hem bir taraftan Hükü
metin niye yargı organı olmadığından şikâyet 
ediyor, hem bir taraftan da, «Niye karışıyorsu
nuz yargı organları var» diyor. 

«Sıkıyönetimin karşısındayız.» diyor. îyi ki 
karşısında, eğer yanında olsaydı yanlış bir şey 
yaptığımıza kaarii olurduk. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri), sürekli alkışlar) 

Şimdi sayın senatöre... (A. P. sıralarından 
«Yeter, yeter» sesleri) Yeter, ben de biliyorum 
ama son sözlerimi ifade edeceğim. 

«Efendim, ben 1965 te zaten söylemiştim, 
Adalet Partisini kendisi iktidara getirmedi.» 
diyor. Kendi elinde olsa bir kaşık suda boğar. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Ayrıca, 
«İşine geldiği zaman milletime de der, işine gel
diği zaman milleti zemmeder.» - Direkt ve en-
direkt olarak zemmetmek aynı şeydir. - «Şimdi 
ben söylerim herkes sandıksal demokrasi der.» 
Aslında sandıksal demokrasinin mucidi biziz, 
Neden? 

Çünkü, 1965 te Adalet Partisi iktidara gel
diği zaman şaşıranlar «Nereden çıktı bunlar?» 
dediler, biz de döndük dedik ki, «îşte buradan 
çıktık. Hâkimiyet kayıtsız, şartsız milletindir!» 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Hep 
aynı sözler. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Millete inanıyor musunuz? Millete 
inanıyorsanız onun hakemliğine inanacaksınız. 
Eğer milletin hakemliğini kabul etmezseniz ken
di kendinizi inkâr edersiniz. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) Kendi kendinizi inkâr 
edersiniz, iktidar veya muhalefet olun, ne olur
sanız olun sizin de muarızlarınız sizin için aynı 
şeyleri söylerler. 

Demokrasinin tek temel prensibi vardır. Bu 
temel prensip, milleti hakem ve nihai karar sa
hibi kabul etmektir. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Dört 
sene müddetle sen halkı sömür ve ondan sonra 
da halkın hakemliğine inan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Dört sene müddetle biz halkı sömü-
relim, halkın cebinde ne varsa alalım, rey za
manı gelince halk niye bize rey versin? Eğer 
o mümkün olsa onu siz yaparsınız. (A. P. sıra
larından «bravo» sesleri, alkışlar.) 

Şimdi söyliyeceğ-im şey şudur: 
Bu memleket neyi istiyormuş, şöyle istiyor

muş, böyle istemiyormuş bunlara girmiyeceğim. 
Esasen, Sayın Yıldız'ın başka türlü konuşması 
mümkün değil. Kimin namına konuşuyorsunuz 
dendiği zaman «Anayasa var, yüzde 68 bize rey 
verdi.» diyor. Bir defa bu rakam yanlış, % 68 
değil, % 62 dir. Size rey veren değil. Anayasanın 
referandumdan geçmesini onaylıyan halk çoğun
luğu yüzde 62. Acaba bunu ikiye bölüp koysay
dınız, yani deseydiniz ki, Anayasanın şu mad
deleri, daha doğrusu tabiî senatörlük müessese
sinin dışındaki kısmı budur, tabiî senatörlük 
müessesesi budur. Ne alırdınız görseydiniz? 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri, sürekli al
kışlar.) 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Hani 
Anayasa müessesesine saygı. Anayasaya saygı 
nerede? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Dünyanın hiç bir anayasası, milletle-
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rin padişahlara ve hükümdarlara tanımadığı 
hakkı birtakım kimselere kaydı hayat şartiyle 
Parlâmento üyesi olarak tanımıyor. (A. P. sı
ralarından «bravo» sesleri, alkışlar.) Onun için
dir ki, daha fazla meseleyi büyütmek istemiyo
rum. Gayet tabiî ki... 

YUSUF ZIYA YILMAZ (Adıyaman) Değiş
tir beyefendi, değiştir. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Gayet tabiî ki, değiştireceğimizi Yü
ce millete ilân ettik. 

1969 seçim beyannamemizde, tabiî senatör
lük müessesesini kaldıracağımızı söyledik, tabiî 
senatörlük müessesesinin demokrasiye yakışma
dığını söyledik, değiştireceğimizi söyledik. 

Gayet açık söylüyoruz; biz hukukun içinde 
kalan insanlarız, zorla iş görmeyiz. 301 milletve
kili ve 124 tane senatörü bulduğumuz gün yok
sunuz burada, yoksunuz! (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, sürekli alkışlar. ) 

TURGUT ART AÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
Başbakan mevzu dışına çıkıyor. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Ben cevap veriyorum, cevap hakkım
dır. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, sükûneti lütfen 
muhafaza edelim. Saatler biraz ilerledi, yorgun
luktan mütevellit daha kolay sinirlenebilir bir 
hale gelebiliriz. Çok rica ederim biraz daha sü
kûnete devam edelim. Herkes beğenildiği husu
su alkışlamakta serbesttir. Serbest olmıyan şey 
yerinden müdahaledir, bağırmak ve çağırmak
tır. Çok rica ederim, biraz daha sükûnetle ve 
sabırla bekliydim. 

CENGÎZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, bütün bu konuşmaları sıkı yönetimle 
ilgili buluyor musunuz? 

BAŞKAN — İşte bu usule aykırı. Aykırı 
olan bu, alkışlamak aykırı değil. Milletvekilleri 
tasvibettiği bir konuşmayı alkışlıyabilir bu ay
kırı değil, fakat bu türlü hareketler aykırı, lüt
fen yapmayalım. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — 1965 de biz iktidara geldiğimiz za
man «Bu iş olmaz» demiş, 1969 da bir daha gel
mişiz, 1966 da 1968 de yapılan seçimleri de ka
zanmışız, Yıldız «Olmaz» demiş, millet «olur» 
demiş, Yıldız «olmaz» dedikçe, millet «olur» 
demiş. Korkuyorum bir gün oluverir, olur de
yiverir diye. (0. H. P. sıralarından gürültüler.) 

Sormak lâzım kâhinmiydi, Devleti idare etmiş 
büyük bir otorite mi? Hiç birisi değü tabiî. (O. 
H. P. sıralarından gürültüler) Öyleyse peşin 
fikirliydi, peşin fikrin kurduğu öfke bugün ken. 
dini böyle konuşturur. Onun için öfke de baldan 
tatlıdır, o ölçüler içinde, kendisini mütalâa edi
niz. Fakat söylediği sözler için şunu söylemeden 
geçemiyeceğim, gayet tabiî o şekilde konuşacak
tır. Çünkü, kendisi fuzuli şâgildir. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) kendisi... (O.H.P. ve 
Tabiî üyeler sıralarından gürültüler) 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Fuzuli 
şâgil sensin, memleketin yüz karasısm, yüz ka
rası Başbakan sensin. 

ORHAN BÎRGİT (Ankara) — İnsan utanır. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Baş
bakan sözünü geri alsın. Burada fuzuli şâgil ol
maz. 

BAŞKAN — Efendim lütfen sükûneti mu
hafaza ediniz. Sayın Başbakan lütfen devam 
ediniz efendim. 

ORHAN BİRGÎT (Ankara) — Aslında fuzuli 
şâgil sensin. (O. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen oturun yeri
nize, lütfen sükûneti muhafaza edelim efendim. 

Sayın Başlbakan, buyurun, devam edin efen
dim. (O. H. P. sıralarından gürültüler, sıra ka
paklarına vurmalar, Başkanın çan sesleri) 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ Milletve
kili) — Soluk benizinle bir zamanlar başından 
şapkanı çıkardın, önünde eğildin.. (Şiddetli 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Hanağası, lütfen oturun 
yerinize. 

iSayın Başbakan, siz konuşmanıza lütfen de
vam edin efendim. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) 

[BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Muhterem... (C. H. P. sıralarından 
gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bunlar fiilî du
rumdur. Çok rica ederim, Meclis içinde bu tür
lü hareketler yapmamanızı rica ederim, müza
kere devam ediyor. (O. H. P. sıralarından «Sö
zünü geri alsın» sesleri) 

Bu kürsüden her şeyi duyuyoruz. Geri al
sın dediğiniz sözüm kaç misliyle burada tekrar 
edildiğini biliyoruz. Çok rica ederim, oturunuz 
yerinize, sükûnetle dinleyiniz hatibi. 
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Buyurun, Sayın Başbakan, lütfen devam 
edin. (O. H. P. sıralarından gürültüler, sıra ka
paklarına vurmalar) 

Arkadaşlar, çok rica ederim; bu türlü ha
reketler Meclisimizin çalışmaları bakımından 
bir selâmet işareti değildir. Çok rica ederim, 
fbu şekilde devam etmeyiniz. (C. H. P. sıraların
dan «Sözünü geri alsın» sesleri) Haleti ruhiye, 
sükûneti bulduğunuz zaman bu meseleler sizi 
üzebilir. Çok rica ederim... (C. H. P. sırala
rından «Sizi üzmesi lâzım» sesleri) 

Şüphesiz çok üzülüyorum, çok üzülüyorum 
tabiî. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Sayın Başkan, 
Anayasaya hakaret ettirmeyiniz. 

BAŞKAN — Oturunuz yerinize, izin alma
dan kalkmayınız. Şu hareketiniz Anayasaya, 
İçtüzüğe, nizama saygı mıdır? Oturun lütfen 
yerinize. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Anayasanın 
savunmasını yapıyoruz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Mec
lisler bir konuyu müzakere etmekle vazifelidir. 
Müzakere etmemek diye bir şey yoktur. Çok 
rica ederim, lütfen oturun ve sükûneti muhafa
za edin. 

Sayın Başbakan, lütfen siz konuşmanıza de
vam edin efendim. (0. H. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Muhterem üyeler... (O. H. P. sırala
rından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, hepinize rica edi
yorum. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Sanayileşme ve... (0. H. P. sıraların
dan gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 
(Çan sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Mec
lislerde kolluk işleri İdare Âmirleri vasıta-
siyle yürütülür, idare Âmirlerinin elindeki im
kân da milletvekillerine yapacakları ricadır. 
Bundan öteye elimizde bir imkân yoktur. Size 
tekrar rica ediyorum, Meclis Başkanı olarak 
rica ediyorum. Ricadan öteye elimizde bir im
kânımız yoktur. Rica ediyorum, lütfen sükû
netinizi muhafaza ediniz. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler, «Başbakanı Anayasaya saygıya da
vet etsenize» sesleri) Rica ediyorum, lütfen 
sükûnetinizi muhafaza ediniz. Milletvekillerinin 

her birinin Meclis Başkanı tarafından yapıl
mış bir ricaya itibar etmeleri gerekir. Bu, 
Meclisimizin kaplandır. Çok rica ediyorum, 
tekrar rica ediyorum. Ricadan anlamıyanlar 
için yapılacak bâzı muameleler vardır, fakat 
bugün böyle şeyler yapmayınız. 

Lütfen sayın Başbakan, konuşmanıza de
vam ediniz. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bu çeşit hareketler aslında... (0. H. 
P. sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına 
vurmalar) 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Fuzuli şâgil, 
kürsü şâgili, Meclis şâgili, kredi şâgili... (A. P. 
sıralarından gürültüler, A. P. ve C. H. P. sırala
rından karşılıklı lâf atmalar) 

BAŞKAN — Efendim, siz de öyle konuşabilir 
misiniz, oturunuz yerinize, efendim. 

Efendim, idare âmirlerinden rica ediyorum, 
fakat idare âmirlerimiz kâfi gelemezler, bu ka
dar şeye. Grup idarecilerinden de rica ediyorum, 
lütfen sükûneti muhafaza edin ve bitirelim bu
günkü mevzuumuzu. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Sayın Başbakan «fuzuli şâgil» sözünü bu
rada lütfen geri alsınlar, ondan sonra Meclisin 
müzakerelari devam, etsin. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, oturun lütfen yerinize, 
siz de. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususu söyliye-
yim; bugün geri alınması, hattâ tekrar edilme
mesi lâsımgelen çok şeyler söylendi. Bu sebep
le lütfen sükûneti muhafaza edin ve şu bağladı
ğımız işi Meclisimiz bir karara bağlamak sure
tiyle bitirecektir. Bunun dışında, karara bağ
lamayı engelliyecek hareketlerden sakınılması 
gerektiğini bütün arkadaşlarımın dikkatine su
narım. Bu sözlerimdeki ciddî mânayı kabul 
eden bütün milletvekili arkadaşlarımdan sükû
netin temini bahsinde Başkanlığa yardımcı ol
malarını rica ediyorum, arkadaşlar, rica ediyo
rum, sizlerden, başka ne edebilirim, ben. Mec
lis Başkanıyım, ben. Burada yapılacak iş, mil
letvekillerinden rica edilir, başka ne yapılır, Ben 
de bunu yapıyorum. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) 

MUAMMER ERTEN (Manisa) —• Sözünü 
geri alsın. 
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BAŞKAN — Bir başka kuvvet var mı, mil
letvekiline rica etmekten daha başka bir güç var 
mıdır? Ben bunu kullanıyorum, sizlere. Çok 
rica ederim, arkadaşlar. 

»Sayın Başbakan, lütfen konuşmanıza devam 
edin, efendim. (C. H. P. sıralarından ayağa 
kalkmalar, gürültüler) 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Fuzuli şâgil, 
kredi şâgili, kredi, şâgili, Meolis şâgili, kürsü 
şâgili, belge şâgili. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Kara leke.. 

CAHİT ANGIN (Çorum) — Anayasanın fu
zuli şâgili.. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Fekâ-
kete götürüyorsunuz, felâkete.. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, gitmeye karar ver
diniz, bari bâzı şeyler bağırıp, tekrarlamayın. 
(Gürültüler) 

Arkadaşlar, lütfen sükûneti muhafaza ede
lim. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Bu, Meclis Başkanlığının kaderidir, bazan 
sizin, de hoşunuza gittiğim olmuştur. (A. P. sıra
larından alkışlar) (C. H. P. liler ve Cumhu
riyet Senatosu Tabiî üyeleri tarafından toplantı 
galonu terk edilirken tempo halinde «Hırsız 
Başbakan, hırsız Başbakan» sesleri) (A. P. sı
ralarından «yuh» sesleri, gürültüler) (Ça,n ses
leri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu şekilde hareket 
yapmayın , çok rica ederim. (C. H. P. sırala
rından gürültüler) (A, P. sıralarından C. H, P. 
sıralarına doğru yürümeler) 

Arkadaşlar, kendinizi parti kongresinde mi 
zannettiniz? (Gürültüler) 

SIRRI AT ALAY (Cumhuriyet Senatosu 
Kars üyesi) — Sizin kongreniz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, çok rica ederim, 
lütfen oturalım. 

(C. H. P. liler ve Cumhuriyet Senatosu Ta
biî üyeleri toplantı salonunu terk ettiler) 

BAŞKAN — Ayakta bulunan arkadaşlar lüt
fen yerlerine otursunlar. 

Buyurun, Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Konuşmaların bu safhaya gelmesini 
istemezdim. Yalnız buradan «namuslu bir ida-
n istiyoruz» diyene en hafif şeyi söyledim, en ha
fif şeyi söyledim. (A. P. sıralarından «Bravo» ses

leri, alkışlar) Kapıdan çıkerken de şu şekilde, 
bu şekilde bağıranlara da aynı şeyleri kendile
rine iade ediyorum, aynen iade ediyorum! (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) 

YİĞİT KÖKER (Cumhuriyet Senatosu An
kara Üyesi) — Sayın Başkan, biraz evvel salonu 
terkeden üyelerin arasında dinleyiciler de var, 
onlar da tezahürata katılıyor, lütfen bunlara 
mâni olunsun.. 

BAŞKAN — Sayın Köker, kürsüde Başbakan 
var ve konuşuyor, siz de kalkıyorsunuz, ondan 
evvel konuşmaya çalışıyorsunuz. Çok rica ede
rim, efendim. Bütün gayretimiz, konuşmalar 
kesilmesin, müzakereler devam etsin istikametin
dedir. 

Sayın Başbakan, buyurun, efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Memleketin huzursuzluğunun nerede 
bağladığını bugün tekrar bütün millet gördü. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri) Huzursuz
luğun kimler tarafından başlatıldığını da mil
let gördü. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri) 
Onun içindir ki, millet olup biteni gayet dikkatle 
gözden geçiriyor, ne oluyor, ne bitiyor. 

Demokratik rejimi itibarsız kılmak, Parlâ
mentoyu itibarsız kılmak, topyekûn itibarlar 
zincirini zedelemek, muhalefet yapmak değildir. 
Bu, muhalefet yapmak değildir. Ucuz lâfları 
herkes söyler, gider. Bu ucuz lâfları ispat ede-
miyenler de namussuzdur! (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) 

Bizim alnımız aktır. Birtakım, ömürleri bo
yunca başkalarına kara sürmeyi kendilerine sa
nat edinmiş olanlarla fazilet mücadelesine giri
şecek değiliz, onlar bizim çok arkamızda kalır
lar. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkış
lar) 

Muhterem üyeler, bu hareketler niçin yaplı-
yor? Bu hareketler aslında servet düşmanlığı, 
itibar düşmanlığının neticeleridir ve bu netice
lerle buraya gelinmiştir. 

Türkiye'nin sanayileşmesi kösteklenmek is
tenir, iş iemniyeti ortadan kaldırılmak disıbenir. 
Bunu yapanlar bilmelidir ki, Türkiye'nin ssana-
yiılıaşmasi kösteMendükçe daha çok vatandaş 
işsiz tkalaöaktıır. Maksatları da odur, daha çok 
vatandaşı işsiz bırakmaktır! 

Bu itibarla, bu gibi hareketler karşısında 
yılaoak değiliz. Ananraihıalef et partisi, ister bu 
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rejimin ayrılmaz bir parçası olmak mesuliyetini 
tiaşısm, ister taşımasın, oan ve mal enmiyeitoini 
koruyacağız. Rejimi korumaya Devletin kuv
vetleri muktedirdir. Rejimin şu veya bu isti
kamete gitmesi gibi bir endişenin içinde olan
lar Devlete inanç içinde olmalıdırlar. Bu [kür
süye gelip «rejim de tehlikeye girer ha» diye 
birtakım tehditleri s&vuırup gitmek evvelâ için
de bulunduğu Parlömanter düzene inançsızlıktır. 

Onun içindir ki, bugün Türkiye'deki anarşi 
hareketlerinin içinde bulunanların kendileri çok 
dikikatli olmak mecburiyetindedirler. Memleke
te hiç kimsenin zarar vermesine müsaade olun-
mıyaoaktır. Milletin ve memleketin menfaatle
rini korumaya devam edeceğiz. 

Bütün bu hâdiselerden sonra en kısa za
manda bozulmuş bulunan sulh ve sükûnun iadesi 
ve Istanbulda ve Kooaeli'nde vatandaşlarımı
zın güven içinde, itimat içinde tekrar işlerine 
devamını ve işy ellerimizin yine güven içinde ça
lışmaya devamını sağlamaya çalışacağız. 

Burada, Devletin emniyet kuvvetlerinle, can
larını feda ederek âmme nizamını korumia|k için 
girişmiş bulunduğu gayretlerde Devletin emni
yet kuvvetlerine şükranlarımı ifade etmeyi ye
rine getirilmesi gereken bir vazife sayıyorum. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem iarkadaşlar, memleketin nizamı, 
memleketin düzeni, memleketin huzuru, ianoak 
sağlam omuzlarda yürütülür. Türfk Parlâmen
tosu bu görevi ifa edecek güçtedir. Türk Par
lâmentosu rejim düşmanlarına, anarşi hevesliler-
rine fırsat vermemelidir. 

Bu düşüncelerle hepinizi muhabbetle ve sıay-
gı ile selâmkyorum. (A. P. sıralarımdan «Bra
vo» sesleri, sürekli (alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Şev
ket Yılmaz. 

A. P. GRUPU ADINA ŞEVKET YIDVIAZ 
(Adana) — Sayın Başkan, Yüce Meclislin sayın 
üyeleri. 

îstanbul ve İzmit'te önceki gün başlayan ve 
dün gelişen olaylar yurdu üzüntüye boğdu, hak
lı bir endişeye sevk etti. Meydana gelen bu 
olıaylann «274 sayılı Sendikalar Kanunu deği
şikliğiyle ilgili olduğu» öne sürülmekte ve «Yine 
bu değişikliklerin Anayasaya aykırı olduğu» id
dia edilmektedir. Gerçekten îstanbul ve İz
mit'te işçileri tahrik etmek için belirli çevreler 

bu konuyu işlemiş ve gerçekleri tahrif etmek 
suretiyle işçiyi sokağa dökmüşlerdir. 

«Toplu sözleşme ve grev hatkjkı, işçinin «İn
den almıyor, sendikalaşma hakkı ortadan kal
kıyor» teraneleri kamu oyuna da intikal etmiş 
ve meselenin içyüzünü bilmiyen kamu oyu 
haklı olarak bu iddianın doğru olduğunu san
mıştır. Nitejkim, bâzı gazetelerimizde de aynı 
yönde yayınlar olduğunu üzülerek görüyoruz. 

Meselenin içyüzü nedir? Önce kısaca şunu 
açıklamak isterim 

Anayasamızın 46 ncı maddesinde «çalışanlıa-
rın önceden izin iaJllmıaksızın sendika kurma hak
larının bulunduğu, kurulan bu meslekî teşek
küllere serbestçe üye olmak ve üyelikten çe
kilme haklarının bulunduğu» gösterilmiştir. 
Görüleceği üzere, sendika kurma hakla Anaya
sa teminatı laltmdadır. Ancak, Anayasamızın 
11 nci maddesinde temel hak ve hürriyetlerin 
Anayasanın özüne ve ruhuna uygun olarak ka-
nıınSN. sınırlanabileceği ve bu yöndıe bir sınırla

ma yapılırken, hakkın özüne dokunuimıyaoagı 
gösterilmektedir. 

Bu noktada cevaplandırılması gereken hu
sus; Anayasanın anılan maddelerine, 274 sayılı 
Kanunun 9 ncu maddesiyle yapılan değişikli
ğin ne derece uygun olduğudur. Anayasamızda 
takibedilen temel amaç, işçilerin iktisadi ve 
sosyal durumlarını korumak ve düzeltmek için 
daha çok sayıda bir araya gelmeleri şeklinde 
ifade olunmalıdır. Yani, Anayasamızda işçile
rin ufak ünitelerle bölünmüş sendikalarda de
ğil, güçlü ve bilinçli sendikalarda toplanmaları 
esası kabul edilmiştir. 274 sayılı Sendikalar Ka
nununun 9 ncu maddesinde yapılan değişiklik
te, «serbestçe sendika kurma» hakkı kısıtlan-
mamaktadır. Ancak, Türkiye çapında faaliyet 
gösterecek sendikalarda belirli bir temsil ni
teliği aranmaktadır. Buna göre, bir sendika
nın veya federasyon ile konfederasyonun ku
rulabilmesi için işkolunda çalışan işçilerin 1/3 
ünü temsil etmesi gerektiği icabı, esası benim
senmiştir. Yapılan değişiklik uygulamada Yar
gıtay kararlarında ifadesini bulan bir gerçe
ğin hükmü altına alınmasıdır. Gerçekten yüksek 
mahkeme olan Yargıtayımız, pek çok kararında 
bir sendikanın Türkiye çapında faaliyet gös
terebilmesi için, o sendikanın teknik faaliyet
lerinin bütün işkolunu kapsaması gerektiği, ka-
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rarlarında açıkça gösterilmiştir. Yani, yüksek 
mahkeme işkolu sendikalarını, sadece isimle
rinin başına (Türkiye) keflimesini koymalarını 
işkolu sendikası olmak için yeterli görmemiş ve 
belli bir temsil niteliği aramıştır. Şimdi yapı
lan değişiklikle Yargıtay kararlarına uygun bir 
düzenlemeye geçilmektedir. 

Konunun bir diğer açıdan tetkiki de mev
cut tatbikatın Anayasamıza ne derece uygun 
oluşudur. Yukarıda belirtildiği üzere, Anaya
samızda takibolunan temeli amaç, işçilerin da
ha çok sayıda bir araya gelmeleri şeklinde ifa
de edilmiştir. Bu görüşü, 274 ve 275 sayılı ka
nunların hazırlık çalışmalannda konuşmacı
ların Meclis tutanaklarına geçmiş görüşleri de 
doğrulamaktadır. 

274 sayılı Yasanın yedi yılık uygulama
sından ortaya çıkan genel görünüş şudur; bir 
yanda işçilerin büyük çoğunluğunu temsil eden 
gerçek ve güçlü sendikalar, örneğin bu sendika
ların toplandığı ve üye sayısı bir milyona yak
laşan Türk - îş Konfederasyonu, diğer yanda 
ise, işçi haklarından ziyade işveren haklarını 
savunan ve işçileri açıkça satan «sarı sendika
lardır.» 

Bu yeni düzenlemenin Anayasaya aykın 
bir yönü bulunmamaktadır. Zira, sendika kur
ma hakkı ortadan kaldınlmayıp, sadece işkolu 
sendikalarının ve konfederasyonlarının kurul
maları belli sayıda işçiyi temsil etme şartına 
bağlanmıştır, öte yandan, aynı yasada yapı
lan değişikliklerle, üye olmak veya üyelikten 
serbestçe ayrılmanın kullanılabilme esasına hiç
bir müdahalede bulunulmamıştır. Yani, işçiler 
inandıkları ve kendi haklarını savunduğunu 
(gördükleri sendikalara serbestçe üye olabile
ceklerdir. Bu suretle uygulamada ileri sürülen 
bir görüşün gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Şevket Yılmaz, bu bah
settiğiniz meseleler Meclisimizde uzun uzun 
görüşülmüş ve buna ait bir kanun da Meclisi
mizde karara bağlanmıştır. Zannediyorum M, 
•mdlletvekSllerini yenliden ikna etmek için her 
hangi bir ihtiyaç yoktur. Sadece Başbakanlık 
tezkeresi dolayısiyle örfi idare meselesi bahis 
konusu... 

ŞEVKET YILMAZ (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkan. 

Evvelâ yanlış tahrlMerle işçiyi sokağa dök
mek istiyenlerin statülerini eleştirmek lâzımge-

lir. DÎSK'in statüsünde, Türkiye'de 16 sendika 
esprisi ortaya konulmuş, bunun haricinde bir 
görüş savunulmamıştır. 

Bunun yanı sıra, bundan 7 - 8 ay evvel 
DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler seçimler 
dolayısiyle yaptığı radyo konuşmasında «kuv
vetli sendika» esprisini ortaya koymuş ve «Tür
kiye'de güçlü sendikacılığın behemahal hâkim 
kılınmasını ve 274 sayılı Yasanın değiştirilme
sini istemişti.» Bugün işte bu görüş tamamen de
ğişmiş ve meseleyi sokağa dökmek suretiyle, 
esasta 274 ve 275 sayılı yasalar değil, bu ya
salar değişmemiş dahi olsa mesele başka türlü, 
neden değişmedi görüşüyle işçiyi yine sokağa 
dökmeye kararlı idiler. 

Sendikacılık mertlik işidir, sendikacıllığın 
vazgeçilmez şartı dürüstlüktür. Gerçek sendi
kacı işçiyi tahrik edip, onu sokağa döküp on
dan sonra da «Benim bu işlerle ilgim yok, bu 
işleri tasvibetmiyorum» diye kenara çekilen, iş
çiyi terkedip kaçan sendikacı demek değildir. 
Dün şikâyett ettiği kanunda, şikâyet konusu 
olan maddeler değiştiği zaman, asılsız beyan» 
larla işçiyi sokağa döken, olaylar çıkınca da su
çu işçiye yükleyip kendisini kurtarmaya ça
lışan Mşi, gerçek bir sendikacı olamaz. 

Gerçek tamamen ortadadır. Bugün Avrupa'
da komünist sendikaları kurma ve yaşatmayla 
vazifeli bulunan «Levinson'un» araba ve para 
yardımından biz yalnız DiSK'in dolayısiyle TtP'-
in yardım gördüğünü biliyorduk, fakat bu müza
kerelerde gördük M, «Levinson» yalnız DÎSK'e, 
yalnız TtP'e değil bâzı parlömanterlere de avu
katlık ücreti vermek suretiyle vekâletini her 
halde vermiş olsa gerek. 

Güvenlik tedbirini takdir ediyor, alanlara 
teşekkür ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selâm
lıyorum. (A.P. sıralarından alkışlar) 

MEHMET ALÎ AYBAR (İstanbul) — Sa
yın Başkan, mensubu olduğum partiye sataşma 
vardır, bu itibarla söz verilmesini rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkan 
Konu aydınlanmıştır. Yeterlik önergesinin 

oya konmasını rica ediyorum. Saygılarımla. 

Tokat 
Mehmet Kazova 
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Yüksek Başkanlığa 
Gruplar ve Hükümet konuşmuş, konu ay

dınlanmıştır. Müzakerenin kifayetimi ara ve 
teklif ©derim. 

Kasitamonu 
Sabrı Keskin 

BAŞKAN — Efendim, bu kifayet önergesi 
aleyhine önce Burhaneittin Asutay, sonra Mus
tafa Timisii ve daha sonra da Suphi Karaman 
ve G. P. Grupu alma Emin Paksüt söz istemiş
lerdir. 

Bu konuda bir kişiye söz verilebiliyor. Tü
zük emri bu yoldadır. 

Kifayet aleyhinde G. P. Grupu adına Sayın 
Emin Paksüjt'e söz veriyorum. 

Buyurunuz efendim. 

G. P. GRUPU ADINA EMİN PAKSÜT (An
kara) — Muhterem arkadaşlarım; Türkiyenin 
içinde 'bulunduğu şartlların ağırlığı, Büyük Mec-
3 iia olarak bizi alınmış bir Hükümet kararı kar
şısında vaziyet almaya zorlamış idi. Bu kürsü
den Güven Partisi Genel Başkanı konuşmasına 
başlarken, birçok konularda çok ayrı düsünce-
Qere sahıilboliinamıza rağmen, millî birlik ve be
raberlik ruhunun şahlanması »gereken anda kü
çük polemiklerin içine girmemek, parti hesapla
rını daha başka zamanlara ve daha başka konu
lara bırakmak gerektiğini ifade eftti ve bir tek 
temenni izhar eltti. 

Şimdi Güven Partisi Grupu adına kifayeti 
müzakere önergesi aleyhinde söz istememin se
bebi; birinci derecede mesuliyet taşıyan Baş
bakanın, Adalet Partisi Genel Balkanı sıfaitı 
da kendisinde olduğu için, yaptığı konuşma sı
rasında belki başka sözcülere atfettiği bir ha
vaya kendisini kaptırarak, talihsiz bâzı kelime-
üer sarfetmiiş olması, ki, bunun arkasından da 
ıkanaatimilzoe yine talihsiz birtakım fiilî vazi
yetlerin doğmuş bulunmasıdır. Müzakere böyle 
bir havada Sayın Başbakanın konuşması, A. P. 
Grup sözcüsünün konuşması ve oylama tarzın
da bitmesin diye bu kifayetti müzakere öner
gesi aleyhinde söz istemek ihtiyacını grup ola
rak duyduk. 

Değerli arkadaşlarım; bu kifayet önergesi-
rin aleyhinde vaziyet almamızı gerektiren se-
böbi açıkça belli etmek isterim. 

Hep mesuliyetin savunucusu odduk. Buradaki 
sıfatımız, Türkiyenin 35 milyonunun en akıllı, 
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en vatansever, en bilgili insanları biz olduğu
muz için değil, millet iradesine dayanarak tem
di yetkisiyle burada bulunduğumuz içimdir. 
Biz, burada el kaldırırsak, 70 bin kişi aksi 
istikâmette (bağırsa da kanun olur. Çünkü, biz 
yeî&Bimiıai 70 bin kişinin çjok üstünde, bütün bir 
milletten alan insanlarız. 

Bunun bir sorumluluğu da vardır. Çok ko-
mışmuşuzdur, bir Anayasa inanç manzumesidir. 
Bu Anayasayı muhtelif müesseseleri bakımnıdan 
memleket ihtiyacı]arına aykırı görebiliriz, za
ten görenler var. Biz de Anayasanın bâzı hü
kümlerini noksan bulabiliriz, bâzı müessesele
rini beğenmeyebiliriz. 

Bu, tabiî senatörlük konusunda bir tarihî 
gerçeği burada bir kerte daha ifade etmekte 
lüzum ve zaruret hissediyorum: 

Anayasanın şu maddelerini şöyle teraziye 
'koyunuz da tartınız millete sununuz, böyle mad
delerini de ayrıca ayırınız koyunuz tarzında bir 
Anayasa referandumu olamazdı, ama bir şeyi 
iyi bilmek lâzım, bir ihtilâl rejimimden zarar 
aslında az değil, ama milletlerin hayatı bakı
mından düşünürsek, mümkün olan ölçüde az 
zararla bir hukuk düzenine geçebilmiişsek, son
raki tutum ve davranışlar ne olursa olsun, vak
tiyle birtakım mesuliyet taşımış olan insanların 
hukuk düzenine geçişi kolaylaştıran bir mües
sese olarak (tabiî senatörlük) müessesesi de 
Anayasada yer almıştır. 

Hoüien şunu söyliyeyiiım ki, benim mensu-
boîduğum parti ve ben, zaman içinde tabiî se
natörlük müessesesinin Anayasadan kaldırılma
sını inançla savunduk. 

Bu başka şey, Anayasanın müessesesine göre 
bir makam işgal eden bir senatöre, bir millet
vekiline, bir Başbakan, bir Cumhurbaşkanına 
«.fuzulî şagil» demek başka şey.. 

BAŞKAN — Sayın Paksüt, kifayet aleyhin
deki. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Arz ediyo
rum.. Hükümete haksız, yersiz, ölçüsüz târiz-
lerde bulunulabilir, Hükümetin Başkanına, üye
lerine yakışıksız, hakareti mutazammın söz söy
lenebilir. Bunun karşılğı mesuliyet taşıyan in
sanların kendilerini kaybederek Anayasa dışı 
beyanlarda bulunmaları değildir. Bakınız biz 
'burada G. P. Grupu olarak bir sol tehlikenin, 
bir anarşi tehlikesinin karşısında bir çıkış yolu 



T. B. M. M. B : 14 17 . 6 . 1970 

olmak üzere, sıikıyöneitdın kanarına evet der
ken, hiç multalbaJkat halinde olmadığımız bir 
Hükümetle karşı karşıyayız. Benden defaatle 
dinlediniz, şahsi sempatiler bir tarafa, yeter
siz bulduğumuz, icraatını kifayetsiz bulduğu
muz, kararlarını zamanında almadığına inandı
ğımız bir Hükümetle karşı karşıya olduğumu
zu biz biliyoruz. Bu, bizim takdir takdir ölçü
lerimiz. Ama, bunu böyle düşünmek başka şey, 
bir milî dâvada beraberlik içinde /olmak baş
ka şeydir. Bugün bu Meclise yakışan şey; po
lemik hevesi ve heyecanı ile ölçüsüzlük içine 
girmemek idi. 

Bu itibarla müzakeremin bir müddet daha 
devamını sağlamak lüzumuna inanmaktayım. 
Hiçbir surette mutabakat halinde olmadığımız 
Hükümete, getirdiği kararında musibet oy vere
ceğimizi bu sebeple tasrih ediyoruz. Gönül arzu 
ediyor ki, 'Meclis kürsüsü şahsi polemiklerin tat
min vasıtası yeri olmamalıdır, özellikle sorum
luluk taşıyan zevatın bu konuda daha soğukkan
lı örnekler 'vermesi lâzımdır. 

Teşekkür ederim arkadaşlarım. (G. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Okunmuş olan kifayet önerge
lerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi müzakerelerin başlangıcımda okuttu
ğumuz Hüfcüımıet tezkeresinden ayrı olarak 
C. H. P. Gurpu tarafından verilmiş bir önerge 

vardır. Bu önergede, örfi idare kararının 15 
gün ile tahdidi istenmektedir. Bu önergeyi oku
tuyorum ve müzakeresini yaptığımız Başbakan
lık tezkeresine aykırı ©İması hasebiyle önce bu
nu oya sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Geme! Başkan Sayın İsmet inönü'nün tek

lif ettiği üzere, Bakanlar Kurulunca 1 ay süre 
ile ilân edilen sıflayönetimin 16 . 6 . 1970 gü
nü saat 21,00 den itibaren 15 gün süre ile onan
masını saygılarımızla rica ederim. 

O. H. P. Meclis Grupu Başkanveküleri 
Adana istanbul 

Kemal Satır Necdet Uğur 

BAKSAN — Bu önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Şimdi Hükümet tarafımdan bir Başbakanlık 
tezkeresi ile Meclise intikal öden ve birleşimin 
ıbaşında okutmuş olduğumuz Başbakanlık tez
keresini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... (Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muihterem arkadaşlarım, giindemimizde daha 
ıbaşka konular vardı, fakat Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısı için diğ"er konulan bir 
başka toplantıya bırakıyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısını 
kapaJtıyorum. 

Kapanma saati : 20,05 

>>-w-« 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMİ 
14 NCÜ BİRLEŞİM 

17 . 6 . 1970 Çarşamba 

Saat : 
1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 

1. — içel Milletvekili Celâl Kargı lı'nın, 2 ne i 
5 Yıllık Plân döneminde Kalkınma Fonu adı 
altında harcanması lâzımgelen meblâğın sarf 
edilmesinde büyük yolsuzluklar olduğu ve bu 
fiilin T. Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasiyle Anayasanın 90 ncı maddesi 
uyarınca Başbakan hakkında bir Meclis Soruş
turması açılmasına dair önergesi (9/15) 

2. — 13 numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu Başkanlığının, Komisyonun görev sü
resinin bir ay daha uzatılması hakkındaki tez
keresi (9/13, 3/55) 

3. — içişleri eski Bakanı Faruk Sükan hak
kındaki 10 numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun, görev süresinin Genel Kurulca 
uzatılmasına rağmen henüz bir karara varama
dığı ve yeniden bir komisyon kurulması icabet-
tiğine dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi 
(9/10, 3/56) 

4. — 14 numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu Başkanlığının, komisyonun görev sü
resinin bir ay daha uzatılması halandaki tezke
resi (9/14, 3/57) 

5. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlara ait 5 dosya hakkında kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonu Başkanlığı tezke
resi (9/2, 3/58) 

6. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel 
Çetiner'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Ba
kanı Refet Sezgin hakkındaki önergesini ince
lemekle görevli Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna dair Başkanlığın açıklaması (9/3) 

7. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel 
Çetiner'in, Başbakan, eski Ticaret bakanları 
Ahmet Türkel, Macit Zeren ve Sadık Tekin 
Müftüoğlu haklarındaki önergesini incelemekle 
görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonuna dair 
Başkanlığın açıklaması (9/4) 

8. — Aydın eski Milletvekili Reşat özarda'-
nm, Başbakan hakkındaki önergesini incele-

15,00 
[ mekle görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonu

na dair Başkanlığın açıklaması (9/5) 
9. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarıib-

rahimoğlu'nun, Ticaret eski bakanları Sadık 
Tekin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarında
ki önergesini incelemekle görevli Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna dair Başkanlığın açıkla
ması (9/9) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 

3. — SEÇİMLER 

1. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı içtüzüğünün 14 ncü maddesinin 5 ve 7 nci 
fıkralarının değiştirilmesine dair Tüzük tekli
fini görüşecek içtüzük Geçici Karma Komisyo
nuna üye seçimi (2/332) 

2. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
ikinci Beş Yıllık Plân döneminde Kalkınma 
fonu adı altında harcanması lâzımgelen meblâ
ğın sarf edilmesinde büyük yolsuzluklar oldu
ğu iddiasiyle Başbakan hakkında Anayasanın 
90 ncı maddesi gereğince Meclis soruşturması 

i açılmasına dair önergesini incelemek üzere ku
rulacak Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi (9/15) 

4. — I Ç T Ü Z Ü Ğ Ü N 6 N C ı M A D D E S I 
G E R E Ğ I N C E B A Ş K A N L ı Ğ A Y Ö N E L T I L E N 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 
5. _ Ö N C E L I K L E G Ö R Ü Ş Ü L E C E K K A N U N 
T A S A R ı S ı V E T E K L Î F L E R Î Î L E I Ç T Ü Z Ü K 

T E K L I F L E R I 
6. — K A N U N T A S A R ı V E T E K L I F L E R I Y L E 

I Ç T Ü Z Ü K T E K L I F L E R I 

7. — M E C L I S S O R U Ş T U R M A S ı V E Y Ü C E 
D I V A N A S E V K I L E I L G I L T K O N U L A R 

1. — Eski Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
| mn, Anayasanın 90 ncı maddesi ve T. B. M. Mec

lisi Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12. 14 ve 
22 nci maddeleri uyarınca eski Sanayi Bakanı 
Mehmet Turgut ile eski Bayındırlık Bakanı 



Arif Hikmet Onat haklarında Meclis soruştur
ması açılmasına dair önergesi ve 1 numaralı So
ruşturma Hazırlık Komisyonu raporu (9/1) (S. 
Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 30 . 3 .1970) 

2. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kayseri'de Türkiye öğretmenler Sendikası Kon
gresinde vâki tecavüzlerde memuriyet mevkii 
ve nüfuzunu suiistimal ettiği iddiasiyle eski iç
işleri Bakanı Faruk Sükan hakkında Anayasa
nın 90 ncı maddesi uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına dair önergesi ve 12 numa
ralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 
(9/12) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 
7 .4 .1970) 

3. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel 
Çetincr'in, bir şahsın Tarsus Boya Sanayii ida
re Meclisi Âzalığma tâyini ve bilâhara Gima 
idare Meclisi Âzalığma getirilişinde yapılan iş
lem ve tutumları Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesi şümulüne girdiği iddiasiyle, eski Sa
nayi Bakanı Mehmet Turgut, eski Ticaret ba
kanları Sadık Tekin Müftüoğlu ve Ahmet Türk-
el haklarında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. 
Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri gereğince Meclis soruşturması açıl
masına dair önergesi ve 6 numaralı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu raporu (9/6) (S. Sayısı : 
65 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1970) 

4. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, hileli tarım ilâçlariyle mücadele 
konusunda, Anayasa ve kanun hükümlerini ye
rine getirmediği iddiasiyle Başbakan Süleyman 
Demirel ile Ticaret ve Tarım bakanları hakla
rında Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi ve 
8 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/8) (S. Sayısı : 64 e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 17 . 4 .1970) 

5. —• Zonguldak eski Milletvekili Ekmel 
Oetiner'in, Ticaret Sicili Gazetesi, ithal malları 
fiyat tescil ve tetkik ücretleri, tahsis belgesi 
tasdik harcı ve Ticaret Bakanlığında bâzı per
sonelle ilgili işlemlerden dolayı Başbakan ve 
Ticaret eski Bakam Ahmet Türkel haklarında, 

Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. Meclisi Birleşik 
Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca Meclis soruşturması açılmasına dair öner
gesi ve 7 numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu raporu (9/7) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 5 . 1970) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met özgüneş ve 19 arkadaşının, özel yüksek 
okullar ile ilgili işlemlerde, memuriyet mevkii 
ve nüfuzunu suiistimal ve ihmal ettiği iddia
siyle Millî Eğitim eski Bakanı tlhami Ertem 
hakkında Anayasanın 90 ncı maddesi uyarınca 
bir Meclis soruşturması açılmasına dair öner
gesi ve U numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu raporu (9/11) (S. Sayısı : 69) (Dağıt
ma tarihi : 1 6 . 5 . 1970) 

7. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlar hakkında evvelce yapılan soruştur
manın yürülülmesi hakkında Başbakanlıktan 
iade olunan dosyalardan sonuçlandırılamıyan 
(5) dosya için kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/2) (T. B. M. Meclisi S. 
Sayısı : 70) (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1970) 

8. —• 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlar hakkında evvelce yapılan soruştur
manın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan 
iade olunan dosyalardan sonuçlandırılamıyan 
(5) dosya için kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/2) (T. B. M. Meclisi S. 
Sayısı : 71) (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1970) 

9. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlar hakkında evvelce yapılan soruştur
manın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan 
iade olunan dosyalardan sonuçlandırılamıyan 
(5) dosya için kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/2) (T. B. M. Meclisi S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1970) 

10. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlar hakkında evvelce yapılan soruştur
manın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan 
iade olunan dosyalardan sonuçlandırılamıyan 
(5) dosya için kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/2) (T. B. M. Meclisi S. 
Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1970) 
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