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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
7129 sayılı Bankalar Kanununa ek kanun 

tasarısı görüşüldü ve kanun kabul olundu. 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri mü

esseselerin malî bünyelerinin düzenlenmesi ve 
bu müesseselerle Hazinenin Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankasına ve finansman müessese
lerine olan borçlarının tahkim, tasfiye veya te-
eili hakkındaki kanuni tasarısı görüşüldü ve ka
nun kabul edildi. 

Birleşime son verildi. 

Başkan Divan Kâtibi 
özgür Selâhattiıv Celebi EmanuUah 

Divan Kâtibi 
Karavelioğlu Kâmil 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,30 

REÎS — Özdilek Fahri 

KÂTİPLER : Özgür Salâhattin, Çelebi EmanuUah 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır. Oturu- mu açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan 
Sezai, Kaplan Kadri, Gür soy tr ak Suphi, Ozgü-
neş Mehmet ve Karavelioğlu Kâmİl'in, 1924 ta
rih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
bâzı hükümlerinin kaldırılması ve bâzı hüküm
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Temsilciler Meclisi Seçimi kanun teklifi 
(2/152) 

ATAKLI MUCİP — Arkadaşlar; bugünden 
itibaren Kurucu Meclis kanun tasarısına baş
lıyoruz. Bu kanunun süratle çıkarılabilmesi için 
yarından itibaren sabalı 9 dan 12 ye kadar, öğ
leden sonra da 14 den 19 a kadar çalışılmasını 
arz ve teklif ederim. 

TÜNÇKANAT HAYDAR — Bâzı toplantı
larımız olduğu malûm. Bu itibarla acaba yalnız 
öğleden sonra toplansak kâfi gelmez mi? 

BAŞKAN — Fikret Bey. 
KUYTAK FİKRET — Haydar Tunçkanat'-

m söylediği husus varit olmakla beraber, bu 
kanunun da müstaceliyet derecesini unutmamak 
lâzım. Bunun için mesaimiz öğleden evvel ve 
sonra devam ederek bu kanunun süratle çıka
rılması taraftarıyım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KÜÇÜK SAMİ — Efendim, bendeniz de 

aynı şey üzerinde duracağım. Seçtiğiniz yedi 
kişilik Komisyon geceleri ikiye kadar çalışmak 
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suretiyle bu kanun tasarısını hazırlıyabilmişler
dir. Bunun üzerinde birçok sualler varit olabi
lecektir... 

ULAY SITKI — Kıymetli arkadaşlarımızın 
çalışmalarına bir gün iştirak ettim, belki hepi
niz de bulunmuşsunuzdur. Birçok müessesele
rin temsilcilerini çağırmak suretiyle bu kanun 
tasarısmı müzakere etmişlerdir, öyle olmasına 
rağmen bu kanun tasarısı çok iyi bir kanun ta
sarısı değildir. Çok iyisini hazırlıyabilnıek için 
günlerce çalışmak lâzımdır. O zaman belki da
ha iyi bir tasarı hazırlamış olursunuz. Bu ha
zırlanan şekil,, arkadaşlarımızın gayretiyle mey* 
dana getirilen bu tasarı iyilerin en iyisidir. Bu 
tadarının süratle çıkarılabilmesi için iki gün. ge
celi gündüzlü çalışmak suretiyle bitirilmesini 
teklif ediyorum. 

ACUNER EKREM — Saat 19 dan sonra 
çalışmaya taraftar değilim. Bu kanun tasarısı
nın iyi bir şekilde müzakeresine ihtiyaç vardır. 
Benim teklifim şudur: Saat 9 dan 12 ye, öğle
den sonra da 14 ten 19 a kadar çalışmak. 

ÇELEBİ UMANULLAH — Çıkarttığımız 
kanunlardan tenkide uğrayanları, umumiyetle. 
akşam saat 9 dan sonra çıkarttıklarımızda*. Ben
deniz de aynı fikirdeyim. Akşama kadar çok 
yoruluyoruz, anlayamıyoruz. Bu itibarla ben
deniz de, çalışma saatlerinin 9 - .12, 1.4 - .1.9 olarak 
tesbit edilmesini teklif ediyorum. 

O'KAN SEZAİ — Hazırlanmış olan bu ka
nın.1 tasarısının Cumartesi- gününe kadar çıka
rılması lâzımdır. 

YURDAKULER MUZ Ah1 KUR — Bu kamı
nım zamanında çıkmasını arzu ediyoruz. Baş
kanımız rahatsız, bunun, neticesinde ona nasıl 

"-*arz edilecek? 
O'KAN SEZAİ — Biz Cemal paşaya hazır

lıklarımızın ana hatlarını, tasarının kritik nok
talarını, kendilerinin üzerinde durdukları hu
susları arz ettik. Ve tashihleri Heyeti Umumiye-
nizden geçtikten sonra kobayca anlaşılacak bir 
şekle girecektir. 

BAŞKAN — Suphi Karaman. 
KARAMAN SUPHÎ — Kanunun müstace

liyetle çıkması taraftarıyım. Ancak gün tahdi
dinin tehlikeli olduğunu da arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Acuner. 
ACUNER EKREM — Gün tahdidi olmasın. 
BAŞKAN —• On arkadaşımız konuştu. Arka-
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dağlar umumiyetle bu kanunun müstaceliyeti 
üzerinde müttefikler. Ve aynı zamanda öğle
den evvel ve sonra çalışılmasını arzu eder bir 
durum vardır, ekseriyetçe. Bu itibarla; sabat 9 -
12 öğleden sonra 14 - 19 a kadar çalışılmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun kanun sözcüsü. 
BAŞKAN — Kanun sözcüsü arkadaşımıza 

söz veriyoruım. 
O'KAN SEZAÎ — Muhterem arkadaşlarım, 

Yüksek Heyetiniz bugünkü celsede, Millî Birlik 
Komitesinin takdim ettiği ve Türk milletine, ta
rihi içerisinde en büyüık eserlerinden birisini ve
recek olan bir mevzuu ve mevzuun kapsadığı ka
nun tasarısını şu andan itibaren görüşmeye baş-
lıyacaıktır. Bütün Batı, muasır âlemi, hattâ Doğu 
Nükleer ve Füze âlemini yaşarken şerefli ve bü
yük mazisi bulunan Türk milletinin hâlâ hürri
yet, hürriyet diye feryadettiği bir devirde, en 
güzel eserlerden birisini verecek olacak bu kanun 
tasarısının görüşmesine bugün başlıyaeağız ve 
inşallah bununla demokrasinin prensiplerini de 
vaz'etmiş olacağız. Konnisy onumuz huzurunuza 
demokrasi esaslarına, prensiplerine çok büyük 
yer vererek, tolerans göstererek: değil, haklı her 
anlayışa ve demokratik haklara mâna vermek 
üzere bir kanun tasarısı ile gelmiş bulunuyor. 

164 sayılı bu kanun tasarısının nasıl hazırlan
dığını sizlere arz etmek isterim. 

Ben hazırlanış tarzını sizlere arz etmekle, baş
langıçta kabul etmeniz için psikolojik baskı yap
mak istemiyorum. Bu bir ihsas da değildir. Yal
nız emniyet telkin etmek için arz ediyorum, (lö-
liiş ve takdir sizlere aittir. 

Kanun tasarısı hazırlanırken kimlerle temas 
yapıldı; hangi raporlardan istifade edildi; pren
sipleriniz dâhilinde, hepimizin. Millî Birlik ru
hunu ortaya koymak suretiyle bu kanun tasarısı 
nasıl meydana getirilmiştir; bunu arz edeceğim. 
Omdan sonra, kanun tasarısı üzerinde bütün üye
lerin ayrı ayrı suallerini birer birer, kanunun ha
zırlanması üzerinde emekleri geçmiş olan otori
teler. kıymetli arkadaşlarımız sizleri tenvir et
meye çalışacaklardır. 

Malûmdur ki; sayın Devlet Başkanımız Pro
fesör Turhan Feyzioğhı Başkanlığındaki bir bi
lim heyetine Kurucu Meclis kanun tasarısının 
rapor halinde hazırlanıp çıkarılmasını vazife 
olarak vermişlerdi. Profesör Turiıan Feyzioğhı 



B : 48 7,12. 
Başkanlığındaki bilim heyeti yirmi gün geceli J 
gündüzlü çalışmak suretiyle sizlere ta.kdim edi
len raporu hazırlamıştı. Bu bilim heyeti yirmi 
günlük •mesaisi içinde, gayrireısmıî olarak dahi o1-
sa, lüzum gördüğü demokratik müesseselerin ku
rulmasında faydalı o'laıbilecak şahıs ve müesse
selerle temaslar yaparak bu raporunda onların 
da görüşlerine yer vermiştir. Bunu da hepimiz 
biliyorduk. Bu rapor meydana geldikten sonra 
bugün Millî Birlik Komitesinin ve 'onun iktidarı
nın icra organı olan. re bizim prensiplerimizle 
her gün bağdaşarak Hükümet işlerini tedvir 
eden Bakamlarımız da kendi bilgi ve tecrübele
rini bu raporun ışığı altında tebellür ettirerek 
bir muhtıra hazırlamış ve sizlere sunmuştur. 
İltifatınıza mazhar olarak seçtiğiniz yedi kişilik 
komisyonunuz Turhan Feyzioğlu'nun hazırladığı 
raporla, Bakanlar Kurulunun hazırladığı tasarı
yı da göz önünde bulundurmuş ve bununla ye-
tinimiyerek resmî olarak, bu Meclisin yarınki 
bünyesinde yer alacak olan bütün müesseeslere 
müracaat ederek, onların temsilcilerini komis
yonla istişarede bulunmak üzere davet etmiştir. 
Davetini istediğimiz ve icabet eden teşekküller 
şunlardır; siyasi partiler; bunlar içinde C. H. 
Partisi, C. Köylü Millet Partisi, Cemiyetler Ka
nununa göre hükmi şahsiyeti olduğuna inandı
ğımız Birlik Partisi ile, Sosyalist Partidir. Bun
ların temsilcileriyle ayrı ayrı saatlerde temaslar 
yapılarak, ihtiyaç hissedildiği zaman yine bu 
çatı altında toplanarak seminer vaziyetine sok-
maden bu görüşmelere devam edildi. Politikacı
ların görüşü alındıktan sonra, Temyiz Mahke
mesi Başkanlığının, Danıştay Başkanlığının tem
silcileri ile ayrıca görüşmeler yapıldı. Biliyor
sunuz, bunlar politikanın dışında otorite olan 
Devlet sektörleri temsilcileridir. 

Ayrıca basının değeri de inkâr edilemez. Ba
sının .görüşlerini de almak biziım için büyülk bir 
ihtiyaçtı. İstanbul, Ankara gazetecilerini, daha 
doğrusu basın temsilcilerini çağırdık. Bu tem
silcilerle uzun uzun görüşmeler yapltık, noktai 
nazarlarını aldık. 

Bundan başka üniversite camiasının da gö- I 
lüşlerini unutmadık. Ankara Üniversitesinin, j 
İstanbul Üniversitesinin, İstanbul Teknik Üni- I 
versitesinin ve Ankara Orta - Doğu Teknik Üni
versitesinin temsilcilerini de davet ettik. 

Bundan sonra tekrar bakanlarımızdan ilgili 
görülen ve rapor üzerindeki görüşlerini aksetti- i 
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rece'k olan adlî, malî ve haricî görüşlerine ehem
miyet verdiğimiz Bakanlarımızı da davet ettik. 
Bunlarla da en son istişarede bulunduk. Demek 
ki, Prof. Turhan Feyzioğlu başkanlığındaki he
yeti, Bilim Heyetinin hazırladığı rapor, Bakarla 
lar Kurulunun hazırladığı rapor, arz ettiğim mü
esseselerin bütün temsilcileriyle yaptığımız te
maslarla elde ettiğimiz bilgiler ve Millî Birlik 
Komitesinin ana prensiplerini, onun ruhunu ta
mamen bir kokteyl vaziyetine getirdik, mezcettik 
ve sizin de yorulmadan tetkik ederek tasvibede-
ceğinize inandığımız şu 164 sayılı Kanun tasarı
sını huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. Ve şu an
dan itibaren de arz ettiğim gibi şu tarihî celse 
başlamış bulunuyor. Benim maruzatım kanun ta
sarısının hazırlanması bakımından budur. Bana 
söz verilmişken, bu kanun mevzuunda söz alacak 
arkadaşlarıma, kısmen de olsa, cevap vermeden 
sözümü bitirmek istemiyorum. Bana Öyle geldi 
ki, arkadaşlarda bir endişe, bunun için bir tarih 
koymıyalım, iki Ocakta bunun yürürlüğe girme-
si şart değildir. Ağızlarımız sütten yandığı ıçm 
yoğurdu üfliyerek yiyelim, ve saire gibi, bu söz
ler biraz- lüzumsuzdur. Bedbin bir havanın be
nimsenmiş olduğunu anladım. Ben şahsan çok 
müteessir oldum. Şunu arz etmek isterim ki, 
şu eser vazifeli "bulunan İlim Heyeti tarafından 
hazırlanmış, şu da Bakanlar Kurulu tarafından 
hazırlanmış, ondan sonra teveccüh gösterdiğiniz 
7 kişilik Komisyona dâhil arkadaşlarınız takat
lerinin müsaadesi nispetinde, resmî olarak arz et
tiğim gibi, diğer müesseselerin bütün mesulleriy-
le temaslar yapmıştır. Sizin prensipleriniz, bi
zim prensiplerimizdir. Hedefimiz müşterek, ara
mızda hiçbir ayrılık yoktur. Buna göre de bu ka
nun tasarısını bir muhallebi kadar yenecek, be
nimsenecek hale getirdik. Altı gün içinde, sizin 
gibi yüksek bir heyetin huzuruna sunduk. Böyle
sine organizasyonu yapılmış bir kanun tasarısı
dır. 

Ancak, arkadaşlarımızın, 5 - 6 günde çıkara-
mama endişesini izhar etmeleri, peşin hükümler
le fikirlerini beyan etmeleri haklı olarak bende
nizi üzmüştür. Söz alacak arkadaşların morali
ni bu sözler bozmuştur. Yedi gündür üzerinde 
çalışılmış olan bu kanun hakkında, istirham ede
rim, peşin hükümler verilmesin. 

Kanun tasarısı tetkik edildikçe görülecektir 
ki, beş günde değil, üç günde belki daha kısa bir 
zamanda rahatlıkla bu tasarı benimsenecek! >. 
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Tadilleriniz olabilir. Biz buna hürmet ederiz. 
Ama, muhakkak olan şudur ki, ancak birkaç gün 
sürecektir. Peşin hükümleriniz bizi müteessir ede
cektir. Binaenaleyh ben sükûnet içerisinde bu 
kanun tasarısı üzerine eğilmemizi şahsan arz ve 
teklif ediyorum, istirham ediyorum. Benim ma
ruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Kanunun gerekçesinin okunma
sını arkadaştan rica ediyorum. 

(Gerekçe okunmaya başladı.) (1) 

(Arada Tunçkanat müdahale ederek) 
TUNÇKANAT HAYDAR — Usul üzerinde 

söz rica edeceğim. 

' BAŞKAN — Buyurun. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Bu kanunun lü

zumuna bütün arkadaşlar kaani olduğu için bu 
kanun buraya gelmiş bulunuyor. Bunun gerek
çesini de bizler okumuş bulunuyoruz. Gerekçenin 
okunmasından, vaktimizi alacağı mülâhazasiyle, 
sarfınazar edilmesini ve maddelerin okunmasını 
teklif ediyorum. 

KARAMAN SUPHİ — Bu doğrudur. Fakat 
usul bakımından uygun değildir. Bir kanun mut
laka gerekçesiyle beraber okunur, ikincisi; ge
rekçe, tamamiyle İlim Heyeti gerekçesidir. Hal
buki maddelerde Sezai Bey arkadaşımın söyledi
ğini on kat daha artırarak söyliyebilirim ki, fev
kalâde bir kanundur. Metinlerde bâzı değişiklik
ler vardır, ilim Heyetinin tasarısında değişiklik 
vardır. Bu bakımdan mübayenetler olabilir. 

O'KAN SEZAÎ — Efendim, arkadaşımın 
buyurduğu hususa cevap vermek istiyorum, ö-
bür gerekçe ile bu gerekçe takübedildi ise başlan
gıçta birleşiyor gibi oluyorsa da yapılan tadiller 
sebebiyle diğer kısımlar ayrılmaktadır. Bu du
rumda, Tunçkanat Haydar arkadaşımın buyur
duğu gibi, Kurucu Meclisin teşekkülü ile ilgili ka
nun tasarısının hazırlanışında nelerin nazarı iti
bara alındığının izahı kalır ki, bizim huzurunuza 
getirdiğimiz kanun tasarısı ve gerekçesini bu ba
kımdan revizyona tâbi tutmuşuzdur. öbürünün 
aynı değildir. Baştan söyliyeyim, Devlet Başka

mı Cemaıl Gürsel Paşa tarafından açıklanmış den
miştir, hakiki şahsiyetinin açıklanmasına lüzum 
görülmüştür denmiştir. 

(1) Gerekçe tutanağın sonundadır. 
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(Sezai O'Kan. Prof. Turhan Feyzioğlu'nun 

hazırlamış olduğu gerekçeden okudu.) (Bir 
kısım) 

(Sezai O'Kan, Tâli Komisyonun hazırladı
ğı gerekçeden okudu) (Bir kısım). 

Dikkat buyrulursa Komitenin otoritesine 
büyük yer verilmiştir, sonuna kadar da devam 
etmektedir; 

BAŞKAN — Gerekçenin okunması sure
tiyle vakit kaybedilmemesi hakkında Tunçka
nat arkadaşımızın bir teklifi var. Buna muka
bil Suplhinin teklifi aşağı yukarı okunması tar
zındadır. Her ikisini... 

KUYTAK FÎKRE'T — Tunçkanat 'm tekli
finin leyh ve aleyhinde söz verilsin birer arka
daşa. 

ATAKLI MUOÎP — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ATAKLI MUCİP — Bu tasarının hazırlan

ması için bidayette karar verilmiş idi. Bu kara
rın neticesinde de Yüksek Heyetiniz yedi kişilik 
bir arkadaşlar grupunu 'buna memur etmişti. 
Tasarıyı hazırlayan arkadaşlar kanunu Ibize 
vaktinde verdiler. Hepimiz gerekçeyi dalha ev
velki de dâhil, okuduk. Bu itibarla işlerin sü
ratle görülebilmesi için gerekçenin okunmasın
dan sarfınazar edilmesi münasübolacak zanne
diyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşların oyuna arz ede
ceğim. 

Gerekçe okunmadan kanun tasarısına ge
çilmesini reylerinize arz ediyorum. Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Arkadaşlar tarafından ge
rekçenin okunduğu kaibul edilmiş ve arka
daşlar da okuduklarını ifade ve açıklamış ol
maları dolayısiyle maddelere geçilmesi ekseri
yetle kabul edilmiştir. 

Şimdi başlıyoruz efendim. 

KAPLAN KADRİ — Demin oylama neti
cesinde mevzu olan bu, Kurucu Meclisin do
ğuşunun bir icmalinden ibarettir, kanun met
nine dâhildir. 

(Geçici Anayasanın başlangıç kısmı okun
du.) 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Başlangıç ka
nun metnine dâhil olduğu için müzakere ve 
oylanması gerekir. Arkadaşlar fikirlerini be
yan edeceklerse lütfetsinler. 
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BAŞKAN — Arkadaşların başlangıcı oku- I 

mak ve mütaakıben tasarıya 'geçmeye ait tek- I 
liflerini oyunuza arz ediyorum. Kabul eden- I 
ler... Etmiyenler... İttifakla ka'bul edilmiştir. I 

KAPLAN KADRİ — Efendim, bu kanun 
tasarısı ilim heyetince, Anayasayı tadil eden I 
hükümler ile Seçim Kanununa ait hükümler I 
'bir araya toplanmak suretiyle 'bir metin tar- I 
zmda çıkmıştı. Bilâhara istişare mahiyetinde 
verilmiş olan Bakanlar Kurulunda da aynı ter- I 
tiple kabul edilmiş ve 'bize böylece intikal et- I 
misti. 

Ancak Tali Komisyonunuz ilk müzakeresin
de Kurucu 'Meclis Anayasa hükümlerinin ayrı 
bir metin halinde yazılmasını; Kurucu Meclis 
Seçim Kanununun da ayrı olarak yazılmasını I 
uygun mütalâa etti. Hazırlanış tekniği bu şe- I 
kildedir. 

Müsaade 'buyurursanız kanunun... 

KUYTAK FİKRET — Müsaade eder misi
niz? . 

Başkan— Buyurun. 
KUYTAK FİKRET — Arkadaşımızın serd 

ettiği fikir hakikaten çok cazip. Bir Anayasa 
'Kanunu, ondan sonra ona göre yapılacak 'bir i 
seçimi ihtiva etmesi bakımından, ayrı ayrı ol
ması ieabeder. Ancak bu 'bildiğimiz şekilde bir 
Anayasa, değildir. Bu çok küçük bir Anayasa
dır ve Kurucu Meclis Anayasasıdır. Ve bunun 
yanında Secini Kanunudur. Binaenaleyh bu
nun ayrı ayrı olm asiyle, olmaması arasında bir 
fark yok. Bu tatbikatta kolaylık da gösterir. 
Fakat kanun tekniği bakımından, hu gibi kü- I 
çük kanunlar için ayrı ayrı 'olmasında hır fay- I 
da da yoktur. 

ATAKLI MUÖİP — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ATAKLI MUCİP - Bu şekilde tasnifi uy

gun buluyorum. Küçük de olsa daha bariz 'bir 
şekilde göz£ çarpar. Benim teklifim vardır, bu 
husus gerekçede (belirtilmemiştir. Bu hususun 
'b'elirtilmesî'yerinde olur. 

KOKSAL OSMA*vT — Mucip Albayımın de
diği doğrudur. Gerekçede unutulmuştur. Şe
fi i m Kanunu ayrı, Anayasa ayrıdır. Bunları 
ayrı ayrı mütalâa etmek mecburiyetindeyiz. 
1924 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Ka
nununu değiştirdik, bir numaralı Geçici Ana- I 
yasa yaptık, bunun üzerinde tadilât yapıyoruz, j 
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Seçim Kanunu tadilâtı ile Anayasa tadilâtı »bir 
olduğu takdirde Anayasa 'ortadan kalkar en
dişesi mütalâa edilmektedir. Bu da doğru de
ğildir. 

KARAMAN SUPHİ — İlim Heyeti tarafın
dan hazırlanmış 29 Ekim 1961 yılına kadar 
yürürlükte kalacak kısımla diğer kısmı bir 
araya getirip ibir kitap halinde hazırlamak ye
rinde olurdu. İlim heyetinin dikkatinden kaç
masını ben şahsan korkunç buluyorum. İlim1 

heyetinin yaptığı bu hatayı bizim arkadaşla
rımız gayet realist bir görüşle sezmişler ve ta
sarıyı ikiye 'bölmüşlerdir. Gayet yerindedir. 
Kurucu Meclis Seçim Kanunu, Kurucu (Meclis 
kurulduktan sonra yürürlükten kalkmış 'ola
cak, buna mukabil, Kurucu (Meclis Anayasası 
devam edecektir. İkiye ayrılmasında zaruret 
vardır. 

Ö7JKAYA ŞÜKRAN — Seçim Kanunu ve 
Kurucu Meclis Anayasasının ayrılması hukuki 
bakımdan doğrudur. 491 sayılı Anayasada, yani 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzda seçimlere ait 
bir hüküm yoktur. Seçimler kanunu mahsus 
ile yapılır. Bu bir Anayasa tadilidir. İlim he
yetinin bir hatasıdır. Ben de şahsan arkadaşla
rıma iştirak ediyorum. 

KARAVRLİOĞLU KÂMİL — Arkadaşları
ma teşekkür ederim. Beyanları ile tasarıyı iki
ye bölmemizi mâkul karşıladılar. Profesör Fey-
zioğlu ile görüştüm, böyle de olabilir, dediler. 
Bu teklifin lehinde konuşan arkadaşlarımın 
nokta i nazarına aynen iştirak ediyorum, ko
misyon olarak. Ancak bir 'sebep daha var ; onu 
da zikretmemiz lâzımdır; Anayasanın çeşitli 
hükümleri bölümünde, yani 7 nci bölümde, 
Birinci Temsilciler Meclisinin muvafifak ola
maması veya Anayasayı zamanında vaz'edeme
mesi halinde İkinci Temsilciler Meclisine git
mek. hükmü var. Aynı zamanda orada İkinci 
Temsilciler Meclisinin kuruluşunda yeni Seçim 
Kanununun kullanılması hüküm altına alın
mıştı. Halbuki seçimle ilgili maddeler bu Ku
rucu Meclis Anayasası içersinde kalsaydı tadi
li bir mesele olacaktı. Bu bakımdan (bilhassa* 
lüzumludur. Tadil için nisap yüksektir. Ve ar-
kadaşlarımm ifade ettikleri gilbi Kurucu Mec
lis seçimleri bittiği gün bu maddeler ölüdür, 
hayatsızdır, yaşamasına lüzum yoktur. 
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BAŞKAN — Ekrem arkadaşımızın kifayeti 

müzakere teklifi vardır, reylerinize arz ediyorum... 
Kabul edenler... 

ATAKLI MUCİP — Benim bir teklifim var
dır efendim.... 

BAŞKAN — Gerekçede başlangıçta ifade 
edilen iki ayrı mevzuun konmuş olması sebebiyle 
gerekçeye aynı heyet tarafından ilâvesini Mucip 
Ataklı arkadaşımız teklif ediyorlar... 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Bu teklif ol
duğu gibi Kurucu Meclis ve Anayasa gerekçesi
dir. Bunu ithal edeceğiz. Bilâhara da bu meyanda 
Seçim Kanunu gerekçesini yazacağız. 

O'KAN SEZAÎ — Müşterek gerekçeye ilâve 
edeceğiz, arkadaşımın buyurduğu şeyi de ilâve 
edeceğiz. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Efendim, bu tek
lif lehinde konuşmak istiyorum. Aldığımız ka
rarla gerekçe okunmadığı için kanunun eksik 
tarafları çıkacaktır. 

KÜÇÜK SAMİ — Gerekçenin aynı heyet ta-
rafından gözden geçirilmesi zaruridir. Yeni hu
susların gerekçeye geçmesi gerekeceğini zannedi
yorum. Tahmin ediyorum, arkadaşlarımız oku
mamışlar. Okuyunca tesbit edeceklerdir. 

BAŞKAN — Gerekli ilâvelerden sonra, gerek
çeyi okumak üzere.... 

YILDIZ AHMET — Bir dakika, söz istiyo
rum. Evvelâ metin okunacak, ondan sonra es
babı mucibe. Bu, islim arkadan gelsin, demeye 
benzer. „ 

ULAY SITKI — Arkadaşlar, ilâve edilecek 
şey, birkaç satırdan ibarettir. 

O'KAN SEZAİ — Muhterem arkadaşlar, par
lâmento sistemi içerisinde bir realiteyi huzuru
nuza getirmek isterim. Gerekçe malûmları oldu
ğu gibi, bir kanun hazırlanırken niçin kanunun 
teklif edildiğini, maddelerinin hangi görüşle ted
vin edildiğini, görüşleri ve dolayısiyle o kanunu 
yetkili heyete kabul ettirebilmek için hazırlan
mış olduğu kendi prensiplerini, görüşlerini mez-
cettiği kelime oyunlariyle sözlü bir reçetedir. Bu, 
münakaşa kabul etmez. Öyle bir reçetedir ki, bu ; 
adeta kanun teklifçisinin inanmış olduğu mev
zuun, hususun, fikrin cemiyete mal edilebilme
si için burada cambazlık yapar. Adeta bir avu
katın bir hâkim üzerinde müekkili lehinde bir 
karar istihsal ettirebilme gayreti gibi gayret sarf 
eder, gerekçede. Bu kanunun hükümleri içe-
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ı risinde gerekçe yer almaz. Kabul ettirebilmek 
I için haddizatında kanun içinde olmıyanları ve 

dolayısiyle olanları bizatihi bir kuvvet gibi gös
termeye kalkar. Bu kanun teklifçisinin mehare-
tine bağlıdır. 7140 sayılı Kanunun gerekçesini 
hatırlıyalım.. Yassıada'da olduğunu tahmin et
tiğim o kimsenin bilâhara kanunun reaksiyonu 
karşısında vallahi de billahi de düşünmedim. 
Maksadım o değildi demesinden ibaret bâzı mah
zurlar karşısında personel lehine iş görme mec
buriyeti olmasına rağmen, personeli idarenin le
hin (• çevirmek üzere bir istikamet vermek için 
o kanunu başka şekilde anlamışlardır. Gerekçe 
üzerinde durmuşlar. Ben bunu düşünmedim. Ne
tice de Meclisten tefsir kararı çıkartmak üze
re Millî Savunma Bakanlığınca müracaat dahi 
olmuştur. Bu da hukuk bilgisi kifayetsiz, sırf 
idare lehine bir kanun çıkarmak gayretinde bu
lunan personelcilerin miyop görüşünden ileri 
gelmiştir. Gerekçe ne şekilde hazırlanırsa hazır-
lansın ne şekilde ifade edilmiş olunursa olsun 
kanun çıktıktan sonra nazara alınmaz denmiş
tir. Hazırlanan gerekçe Kurucu Meclisin kuru
lu]) kurulmaması esi)abı mucibesi ile fikirlere 
inandıracak şekilde hazırlanmış olmasındandır. 

Bizim gerekçemizde, Kurucu Meclise ihtiyaç 
olup olmadığı tafsil edilmiş, benimsetilmeye ça
lışılmıştır. 

Bize bir vazife verilmiştir. Bu vazife verildi
ğine göre. Kurucu Meclise ihtiyacolduğunu za
ten kabul etmiş oluyoruz. Gerekçeye dikkat bu
yu rulursa, kanunun neden bu şekilde hazırlandı
ğı meydana çıkar. Gerekçe realist bir şekilde bu
nu izah etmektedir. Gerekçeye müracaat edildi
ği takdirde bu anlaşılır. Metinler okundukça, an-
laşılmıyan kısımları için gerekçeye bakılır, is-
tişari mahiyette hazırlıyan heyete sorulur, şun
dan dolayı böyle yapılmıştır, şu şekilde hazır
lanmıştır, denir. Hazırlayan heyet, gayet tabii
dir ki, maddelerini gerekçede izah edecektir, 
buna mecburdur. 

Kanunun metni evvelâ okunup da, anlaşılma
yan kısımlarının tavzihi için tekrar rücu edil
mek suretiyle gereken açıklama yapılacaktır. Bu 
daha kolay bir hal tarzıdır kanaatindeyim. Ge
rekçeden ışık almaya kalkarsa- daha kolaylıkla 
ve en isabetli bir hal tarzı bulunuyor. Yani ge
rekçenin realitesi budur. Bunun karşısında her 
ha?ıgi bir başka fikri olan arkadaşımı dinlemek 
isterim. 

— 7 -
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BAŞKAN — Buyurun. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Uzun bir kanun 

ehemmiyetli bir kanun üzerinde bulunuyoruz. 
Onun için edebiyatı bırakıp hemen esasa geçme
miz iyi olacaktır. 

BAŞKAN— Küçük. 
KÜÇÜK SAMÎ — Usule göre, kanun sözcü

leri gerekçeyi izah ederler. Daha evvelleri bir 
kanun gerekçeleriyle raflara konur, okunur. 
Gizli ise ellerine teslim edilir ve okunur. Söz
cünün izahatından sonra gerekçe hemen 
hemen okunmaz. Ama, yine sizlerin ayırdığı 
yedi kişilik heyet tarafından kanun hazırlanır
ken, gerekçede bize verdiğiniz kanunu yetiştir
me amacı ile bâzı şeylerin gözden kaçtığını söy
lersem hata etmemiş olurum. Sezai Bey arkada
şımız da unutulmuş kısımlardan bahsetti. Gerek
çenin okunması usulden değildi. Unutulmuş kı
sımların ilâve edijmesi için müzakerelere geçil
mesinde bir mâna görmedik. Müsaade ederseniz 
kanunu okuyalım. Yeni alman karar veçhile ge
rekçe hepimiz tarafından okunmuş durumdadır. 

YILDIZ AHMET — Sezai Bey arkadaşıma 
cevap vereyim, kanun tefsiri yoluna gidildiğin
de gerekçe yazılması yoluna gidilir. Aksi istika
metten başlanırsa evvelâ bir prezantasyon var
dır demektir. 

Onun için genel olarak aksi bir fikri söyle
memiz gerekecek. İzahat heyeti umumiye üze
rinde olacak, ondan sonra görüşülebilir. Her 
hangi bir kanun tedvin edildiği zaman, gerekçe
de ne gibi sebeplerle hazırlandığı söylenir. Ka
nunun maksadından aksi istikamette bir tatbi
kat olursa, tefsire gidilir. 

BAŞKAN — Gerekçe okunmadan, kanun 
tasarısının müzakeresine ekseriyetle zaten karar 
verilmiştir. Devam ediyoruz. 
1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun bâzı hükümlerinin kaldırılması ve 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 12 
Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Geçici Kanuna 
ek «Kurucu Meclis teşkili» hakkında Kanun 

BİRİNCİ BÖLÜM 
l. Kurucu Meclis 

MADDE 1. — Kurucu Meclis; Türk Milleti
nin zulme direnme hakkını kullanmak suretiyle 
onun adına harekete geçen Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin, 27 Mayıs 1960 İhtilaliyle, meşruiye
tini kaybetmiş, idareyi devirip meşru ve huku-
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ki Devlet iktidarını emanet ettiği Millî Birlik 
Komitesi ile, Demokratik Hukuk Devletinin ku
rulması yolunda ve mevcut şartlara uygun ola
rak milletin en geniş mânasiyle temsili gayesini 
gözeten bu kanun hükümlerine göre kurulacak 
Temsilciler Meclisinden teşekkül eder. 

KAPLAN KADRİ — Birinci maddede bâzı 
tashihler var. Daktilo hataları yapılmış. Evve
lâ onları düzeltelim. 

Birinci satırda, (Türk Milleti zulme «karşı» 
direnme....) ibaresinde «karşı» ve 

Dördüncü satırda, yukarıdan (.... meşruiyeti
ni kaybetmiş «olan» idareyi devirip....) ibare
sinde «olan» kelimeleri metne eklenecek ve 

Sondan ikinci satırdaki gözeten kelimesinden 
sonra bir «ve» ilâve edilerek cümle «bu kanun 
hükümlerine göre kurulacak» şeklinde devam 
edecek ve buraya da bir «olan» kelimesi girecek
tir. 

BAŞKAN — Maddeyi yapılan bu değişik 
şekliyle okuyoruz. 

1. Kurucu Meclis 
MADDE 1. — Kurucu Meclis; Türk Milleti

nin zulma karşı direnme hakkını kullanmak 
suretiyle onun adına harekete geçen Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin, 27 Mayıs 1960 İhtilaliyle, 
meşruiyetini kaybetmiş olan idareyi devirip 
meşru ve hukuki Devlet iktidarını emanet etti
ği Millî Birlik Komitesi ile, Demokratik Hu
kuk Devletinin kurulması yolunda ve mevcut 
şartlara uygun olarak milletin en geniş mâna
siyle temsili gayesini gözeten ve bu kanun hü
kümlerine göre kurulacak olan Temsilciler Mec
lisinden teşekkül eder. 

BAŞKAN — Kanunun bütün maddelerini 
okuyacağız. 

Buyurun. 
O'KAN SEZAİ — Benim bu hususta şöyle 

bir teklifim olacaktır; Kurucu Meclis üzerinde
ki direktiflerinize göre bu tasarı huzurunuza 
gelmiştir. Bu tasarı Kurucu Meclis teşkilini 
tazammum eden bir kanun teklifi ile onun seçi
mini ilgilendiren ayrı bir kanun teklifini havi 
bulunmaktadır. Bir defa bu hususta arkadaşlar 
tasvipkâr göründüler. Yani kanun bir Kurucu 
Meclis, bir de Seçim Kanunu olarak hazırlan
mıştır. Bu kanunun müzakeresine başlıyalım. 
Kurucu Meclis ve Temsilciler Meclisi kanun ta
sarısı üzerinde görülen noksanlar varsa arka-

— 8 — 
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daşlar tararından not alınır. Şimdi Kurucu 
Meclis Kanununun bölümlerinden bağlıyalım; 
hangi mevzulara temas edilmiştir, hangi mev
zulara temas edilmemiştir, bu hususta, not ala
lım, ondan sonra Temsilciler Meclisi bölümleri
ne geçelim, yine orada unutulmuş kısımlar 
varsa bunlar için de arkadaşlarımız not alsınlar. 
Ahmet Yıldız arkadaşımızın buyurduğu gibi, 
bu sayede kanunun tümü hakkındaki müzakere 
bitmiş ve oylama yapılmış olur. i 

BAŞKAN — Kadri Kaplan. . | 
KAPLAN KADRİ — Sezai Beyin söylediği 

hususları söyliyecektim. ı 
BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde müza

kere açılmasını arzu buyuranlar... Kabul etmi- ' 
yenler... Kabul edilmiştir. Söz istiyenler.. [ 

KUYTAK FİKRET — Tümü hakkında Ibiraz 
evvel konuşuldu. Kanun tasarısının iki lasını 
halinde tedvin edilmesi hakkında sorular sorul
du, tatmin edici mantıkî karşılıklar verildi. Ha
zırlanış şekli üzerinde de bir hayli konuşuldu. 
Tümü hakkında neticeye varıldı. Esasen bu 
kanunu çıkarmaya karar vermemiz de lüzumu 
belirtmiştir. Tümü hakkında bu suretle muza- , 
kereler bitirilmiş olur. * j 

TUNCKANAT HAYDAR — Kanunun hazır
lanış şelkli konuşuldu. İkiye ayrılması 'konuşul- , 
du. Bunlara iştirak ederim. Tümünü görüşe
lim derken, neyi kasdediyoruz ? Evvelâ Tem- J 
silciler Meclisine aidolan birinci kısmı ele ala
lım. Tümü olarak oylıyalım. Sonradan Seçim j 
Kanununu ayrıca müzakere edelim. 

! 
BAŞKAN — Kurucu Meclis Kanununun j 

maddelerinin tümünün okunması hakkında bir i 
teklif var. j 

KARAVELİOĞLU KÂML — Paşam mü- | 
saade eder misiniz? I 

BAŞKAN — Buyurun. j 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — İki albayımın 

teklifi de usule aittir. Bence bu tümü hakkın
da müzakere demek değildir. Kurucu Meclisin I 
prensipleri üzerinde müzakere demektir. Yani j 
Kurucu Meclis bizim tasarımızda hazırlandığı 
gibi mi kurulsun, temsilî bir surette mi kurul
sun, bugün mü kurulsun, 27 Mayısta mı ku- I 
rulsun, yoksa yalnız Seçim Kanunu ve Anaya1- j 
s?a yapmakla mı iktifa edilsin, Meclisin fesih | 
yetkisi olsun mu, gerçi ilerde maddelerin >gö-
ı üşülmesi yapılacaktır, arkadaşlar ana fikir ve 
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prensipler üzerindeki görüşlerini tebarüz ettir
melidirler.. 

MADANOĞLU CEMAL — Efendim, gerek
çe konuşulsun mu, konuşulmasın mı mevzuu 
üzerindeki konuşmalar başladığı ızaman saat 
tut tuk tam 45 dakika devam etti. Bir de diyo
ruz ki, bu kanunu çabuk çıkaralım. Bu gidiş
le (kanun çabuk çıkmaz. Müsaade ederseniz 
usulü bırakalım, maddelere geçelim, maddele
rin müzakeresini bitirelim, ertesi gün gelelim 
noksanlarımız şudur diyelim ve o noksanlar 
üzerinde müzakere açalım. Kanunun maddele
rinin müzakeresi bittikten sonra bu hususta bir 
karar alabiliriz. 

BAŞKAN — Haydar Bey. 
TUNCKANAT HAYDAR — Bu kanun ta

sarısı iki kısımdan müteşekkildir. Birinci kıs
mı Kurucu Meclis Anayasasıdır. İkinci kısmı 
ise Kurucu Meclis Seçim Kanunu hakkındadır. 
Tümünün müzakeresi deyince, önce Kurucu 
Meclis Anayasa tasarısının tümünü kasdediyo
ruz. Bu kanun tasarısının tümü üzerinde müza
kere açtığımız zaman Karavelioğlu arkadaşımı
zın dediği hususlar ortaya çıkacaktır. 

ÖZKAYA M. ŞÜKRAN — Efendim, İçtüzü
ğün tadili mi teklif ediliyor yoksa? Kanunun ana 
prensipleri üzerinde, Suphi Beyin dediği gibi, 
müzakere şarttır. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi var- , 
dır. Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

KUYTAK FİKRET —- Cemal Madanoğlu Pa
şanın teklifinin oya konulması lâzımdır. 

BAŞKAN — Cemal Madanoğlu Paşanın tek
lifi var reyinize arz edilecektir. 

KÜÇÜK SAMİ —- Birinci müzakeresi ile tü
münü kabul eder, iktifa ederiz. İkinci müzake
re ile de maddeler üzerinde daha fazla eğilmek 
imkânını buluruz. Az hatalı olarak, çok daha 
az hatalı olarak 'kanunun çıkmasını bu suretle 
temin etmiş oluruz. 

BAŞKAN — Madanoğlu Paşanın teklifini 
aeıklıyayım : 

Maddeleri okuyalım, üzerinde konuşacağı
mız kadar konuşalım. Bu tasarının birinci kıs
mı olan Kurucu Meclis teşkili hakkındaki kısım 
bittikten sonra, yine şu veya bu husus tatmin 
edilmemiş olursa, tasarının tamamı okunduktan 
sonra bir defa daha üzerine eğilelim demekte-
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dir. Teklifi oyunuza arz ediyorum. "Kalbul eden
ler... 

KARAVBLtOĞLU KÂMİL — Bir noktayı 
riea edeceğim. 
• BAŞKAN — Buyurun. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Müsaade 
ederseniz, bu fıkradaki ahengi temin etmek ve 
hem de redaksiyon bakımından şöyle olma
sını teklif ediyorum. «Meşruiyetini kaybetmiş 
olan idareyi 27 Mayıs İhtilâli ile devirerek 
meşru ve hukuki...» Bu şekilde madde şöyle olu
y o r 

MADDE 1. — Kurucu Meclis, Türk Milletinin 
zulme karşı direnme hakkını kullanmak su
retiyle onun adına harekete geçen Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin, meşruiyetini kaybetmiş 
olan idareyi 27 Mayıs 1960 îhtilMiyle devire
rek meşru ve hukuki Devlet iktidarını emanet 
ettiği Millî Birlik Komitesi ile, demokratik hu
kuk Devletinin kurulması yolunda ve mevcut 
şartlara uygun olarak milletin en geniş mâna-
siyle temsili gayesini gözeten ve bu kanun hü
kümlerine göre kurulacak olan Temsilciler Mec
lisinden teşekkül eder. 

(Deviren şeklinde olması lâzımdır, sesleri) 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Hayır efen
dim. Devirerek olur. 

BAŞKAN — Bu hususta konuşmak istiycn 
var mı? 

YILDIZ AHMET — Efendim, bir tâbire 
aklım takılıyor. Bu da hukuk Devleti tâbiridir. 
Bunu iki bakımdan mütalâa edeceğim. Evvelâ 
hukuki Devlet tâbiri doğru değildir. Sonra, hu
kuk Devleti yoktu. Şimdi de hukuk Devleti 
mevcut değildir. Biz hukuk Devletini kurma 
vaadinde bulunduk. Onun için, «hukuki Devlet 
iktidarı» tâbiri bence yanlış, karışık ve yersiz 
bir tâbirdir. Bunun yerine «Meşru iktidarı ge
çici olarak emanet ettiği» tâbirinin konmasını 
teklif ediyorum. Hukuk Devleti yoktu, halen 
de yoktur. (Var, var sesleri) 

Hukuk Devleti olsaydı, hukuk Devleti 'kur
ma iddiasında bulunmazdık. İkincisi, hukuki 
Devlet iktidarı, tâbirini ilk defa duyuyorum. 
Halbuki «Meşru iktidarıj» tâbiri 1 numaralı Ana
yasada da mevcuttu. 

AKSOYOĞLU REFET — Ahmet Yıldız Bey 
arkadaşımızın temas ettikleri noktalara temas 
etmiyeceğim. Yalnız... 

— 10 
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O'KAN SEZAİ — Usul hakkında, 
BAŞKAN —, Buyurun. 
O'KAN SEZAİ — Arkadaşlar, peşin hü

kümlü gözükenler var, teklifin bu şekilde çık
masına imkân yoktur. Erken çıkması kanaati 
tamamen perçinleşen bir husustur. 

Şimdi usul olarak teklif ediyorum. Burada 
Ahmet Yıldız Beyin konuşmasından sonra, 
Refet Bey de başka hususlara temas edecek-
Bir arkadaşımız konuştuktan sonra yediler
den birine söz verilmesini meselâ en kıdemli
miz Osman Beye söz verilmesini, diğer bir arka
daşımızın konuşmasından sonra yedilerden me
selâ Kadri Kaplan arkadaşımıza cevap için yi
ne söz verilmesi uygun olacaktır, işin süratle 
çıkması için. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bir peşin hü
kümlülük mevzuubahis değildir, böyle bir şey 
mevcut değildii1. Arkadaşların konuşmaları ye
rindedir. Yeni bir usul ile de ortaya çıkmak 
mevzuu yoktur. Arkadaşımızın fikirlerine iş
tirak etmiyorum. 

O'KAN SEZAİ — Ben teklif ediyorum. 
Bunun bir yolu vardır. Salim 'bir yoldur. Sü
rat ve emniyeti temin eder. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, Hay
dar Albayım İçtüzükten bahsettiler. Bu İçtü
zükte mevcuttur. Teknisiyen veya bakan arka
daşlara hiç sıra beklemeden söz verilebilir. 

BAŞKAN — Efendim, bu tasarıyı hazırilıyan 
komisyonda çalışan arkadaşlar, gerek mad
delerde, gerekse tarzı ifade bakımından, veya 
ufak bir ilâve meselesi üzerinde bizi ve bu tek
lifi yapan arkadaşları aydınlatsınlar. Bu tarz
da gidersek sıcağı sıcağına daha iyi olur. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, yalnız ko
nuşmalar kısa olsun. 

BAŞKAN — Komisyonda çalışan arkadaşla
ra sıra beklemeden söz verilmesini «yunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiıştir. 

Şimdi buradaki meşru iktidar' kelimesini 
açıklasınlar-

KAPLAN KADRİ — Efendim ilk nazarda 
bu teklif zaruret gibi görülürse de hakikatte bir 
zaruret değildir. Hakikatte iktidarı alan Türk 
Silâhlı Kuvvetleridir. Burada, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin durumu nazarı itibara alınırsa, 
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Türk Silâhlı Kuvvetleri meşru olarak ede al
dığı İktidarı meşru olarak Millî Birlik Komi
tesine veriyor ve idareyi hukuki olarak kulla
nacaksın, diyor. 

Bu tâbirin olduğu gibi kalması lâzımdır. 

BAŞKAN — Buyurun Suphi Karaman. 
KARAMAN SUPHİ — Efendim, burada, 

hukuk Devleti mânası yoktur. Meşru Devletin 
hukuki bir devrinden bahsedilmektedir. Bunun 
aynen kalması lâzımdır, değiştirilmesine lü
zum yoktur. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu tâbirler 
eski tâbirler olduğu için, paşalarımdan rica 
edeceğim, bu hususta fikirlerini söylesinler. 

ULAY SITKI — Ben üstündeki aksanı fark 
etmemiştim. Aksan olduğu için doğrudur. «Hu
kuki Devletp tâbiri-

ATAKLI MUOÎP — Birinci maddede Ku
rucu Meclisi tarif ediyor. Başlangıçta bütün 
hususlar birinci maddeye giriyor. Daha vazıh 
olarak ifadesi ilim heyetinin verdiği şekildedir. 
Bu ifade maksadı karşılar. Neden başka şeye 
ihtiyaç görüyorlar. Bilâhara tefsirlere yol açar. 
Maddenin olduğu gibi kabulünü uygun buluyo
rum. 

KOKSAL OSMAN — Bizi en fazla meşgul 
eden ve en kıymetli madde birinci maddedir. 
Bunun için bu mevzuda Sezai Beyin konuşması 
lâzımdır. 

O'KAN SEZAİ — Arkadaşlar, Albay Osman 
Koksal'm da buyurduğu gibi, bu birinci madde 
bizi en eok meşgul eden bir madde olmuştur. Ve 
bilhassa benim nazarı dikkatimi evvelâ çekti. Bu 
hususta açıklamada bulunmak için sözü bana 
verdiği için Albay Koksal'a teşekkür ederim. 

Efendim, dikkat buyurulursa «Kurucu Mec
lis,» yani Turhan Feyzioğlu'nun tasarısından ilâ
ve edilmesi lâzmıgelen maddeyi arz ediyorum. 
Kurucu Meclis, Millî Birlik Komitesi ve Temsil
ciler Meclisinden teşekkül eder. Bu riyazi bir 
şekilde formüle ediliyor. Millî Birlik Komitesi 
zait Temsilciler Meclisi eşittir Kurucu Meclis. 
Görülüyor ki. Millî Birlik Komitesi riyazi for
mül içinde Kurucu Meclisin yetki ve protokolü 
tabanının altında kalıyor. Müsavatı temin eden 
bir faktörü çıkaracak olursak müsavat bozulur. 
Birinci maddede daha büyük tavazu içinde ye
rimizi sarsmayı, tarih boyunca kabul ederseniz 
Turhan Feyzioğlu'nun tasarısındaki birinci mad-
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deyi alalım. Bütüıi demokratik esasİari kabul 
etmiş olan Komitenizin bu anlayışına rağmen şu 
şekilde formüle edilmek suretiyle tavazuunuz 
ve hüsnüniyetinizin fazlası ile suiistimal edildiği 
kanaati bizde hâsıl olmuştur. 

Bu durum karşısında biz hazırladığımız 1 nei 
maddenin edebî ve fikrî formülü ile huzurunuza 
geldik. Bunu nazarı dikkatinize arz ederim. 

ATAKLI MUCÎP — Ben, ikisi arasında bü
yük fark görmedim. Çünkü, «MiHÎ Birlik Ko
mitesi» ile biten kelimeden evvelki, Millî Bir
lik Komitesini tavsif ediyor. Ve nihayet Ku
rucu Meclis, Millî Birlik Komitesi ile Temsilci
ler Meclisinden teşekkül eder, diyor. Kurucu 
Meclis bundan ibarettir. Bu durum hiçbir su
rette bunun ruhunu değiştirmez. 

O'KAN SEZAİ — Şimdi efendim, Albay 
Ataklı'nm buyurduğu doğrudur. Fakat nüans 
değil hükmi şahsiyetini, Mili? Birlik Komitesinin 
hükmi şahsiyetini pırıl pırıl, empoze ettiği bu 
formülü kabul ettik, onun bir ifadesidir. Burada 
Türk Milletinin meşru haklarını kullanmak su
retiyle harekete geçen silâhlı kuvvetlerinin sa
kıt ve meşruiyetini kaybetmiş olan bir idareyi 
27 Mayıs 1960 İhtilâli devirerek, fiilen devire
rek, Millî Birlik Komitesi hükmi şahsiyeti ve 
dolayısiyle Türk Milletinin tümünün efkârını 
veya kuvvet ve otoritesini bir defa repete et
mek suretiyle anlatacak, ondan sonra Kurucu 
Meclisi böyle bir komitenin müsaadesi altında 
kurulacak temsilcilerin yetkileri ile bir hükmi 
varlığın ifadesi olacaktır, diyoruz. Onun için 
çok rica ediyorum, bu husus ıslah edilemez. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Ataklı arkada
şımız gramer analizini doğru yaptı. Millî Birlik 
Komitesini tavsif eden sıfatların fiilî ve hukuki 
bir durumunu ve mesuliyetimizi olduğu gibi te
barüz ettirmektedir. Ayrıca Temsilciler Meclisi
nin fiilî hukuki durumu burada açıkça ifade 
edilmektedir. Bilhassa hukuki mesuliyet terimi 
buraya ithal bilmiştir . Yoksa terimlerin analizi 
bakımından değildir. 

YILDIZ AHMET — Evvelâ sözler bir mo
nolog, bir diyalog şeklinde olmasın, O zaman 
polilog olur. Böyle bugüne kadar devam ettik. 
Efendim, elimizde bulunan ifade bence yerinde
dir bir dubligasyon vardır. Her iki tarafın fi
kirlerini burada söylemekte bir mahzur görmü
yorum. Bu şekilde daha güzel bir metin hazır-
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lanmış olur. Bu maddenin yazıldığı gibi kabul . 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

Sonra hukuki Devlet tâbiri yoktur. Böyle 
bir tâbiri hiç duymadım. Meşru iktidar dersek 
mahzur nedir? Her yerde kullanılan lâf da bu
dur. Meşru ve hukuki Devlet tâbiri biraz faz
ladır. Ağdalı bir ifade olmaktadır. Meşru ik
tidar dersek bir numaralı Kauna da uyar. 
Orada ifade edildiği gibi geçici olarak ifade 
edilmesinde hiçbir mahzur yoktur. Burada 
aynı şekilde «Meşru iktidarı geçici olarak ema
net ettiei» dersek daha iyi bir ifade olmuş olur. 

KÜÇÜK SAMÎ — İki noktaya temas edece
ğim. Mucip Bey arkadaşımız, başlangıçta var, 
dedi. Başlangıç ilân edilmiyecektir. Kanun ilân 
edilecektir, maddeler ilân edilecektir. Onun 
için buraya' girmesi lâzımdır. 

İkincisi, şu kelime girsin bu kelime çıksın 
diye münakaşalar, oluyor. Teklifler yapılıyor. 
Bu kanunun ikinci müzakeresi yapılacaktır. Bu 
noktalar şimdi tesbit edilsin. Bu mevzuun oto
ritelerine bu tâbirlerin girip çıkmalarının doğru 
olup olmadığı sorulsun, buna göre ikinci müza
kerede bu teklifler yapılsın. 

AKSOYOĞLU REFET — Hukuki Devlet, 
tâbirinin yerinde olmadığına ve çıkarılmasına 
ben de taraftarım. Bu hususta Ahmet Beyle hem-
fikirim. 

Bu maddenin sonunda şöyle bir ifade var : 
«... ve bu kanun tarafından kurulacak olan Tem
silciler Meclisinden teşekkül eder.:» Halbuki 
Temsilciler Meclisi Seçim Kanununa göre teşek
kül edecektir. Kanun, eğer, Meclis Kanununa ek 
olarak çıkacaksa, kanuna ek bir madde eklen
mesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon arkadaşlarımıza söz 
vereceğim. Yalnız Refet Bey Temsilciler Mecli
sinin kanuna ilâvesini istiyor. 

KAPLAN KADRİ — Kıymetli arkadaşları
mızın bu madde üzerinde konuşjtıası lâzımdır. 
Hakikaten arkadaşlarımız bir yarış halindedir. 

Esasen bu madde üzerinde arkadaşlarımız 
çok,çalıştı. Komisyonun hassasiyeti yerindedir. 

Şimdi İlim Heyetinin tasarısı; iskeleti kur
muştur, fakat ruhu mevcut değildir. Biz basit 
bir realite ile hesap vermiyoruz. Bir asır sonra 
tarihçiler huzurunda Millî Birlik Komitesinin 
hükmi şahsiyeti otolimitasyon ile meşru salâhi
yetlerini kullanarak hakka ve hukuka doğru 
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gitmiştir. Karar vermek için tarihçinin müdir 
fikri anlaması şarttır. Bu kanuna ruh verirken 
kanunun bütünlüğü üzerinde hükmü muhafaza 
etmek lâzımdır, öbür takdirde bu ruhu verebi
lirsek kanunun bütünlüğü üzerinde hâkimliğini 
muhafaza etmiş oluyor. Bu bakımdan ben şah
san, Sözcü olarak bunun böyle kalmasını arz 
ve teklif ederim. 

Diğer kısma gelince: Ben kanun hükümleri
ne göre kurulacak Temsilciler Meclisi ibaresi 
yerindedir. 4 ncü madde hangi organların, te
şekküllerin, hangi halk kütlelerinin iştirakini 
bildiren bir maddedir. Bu tamamen yerindedir. 
Bunlar kaç kişi gönderecektir bu bizi alâkadar 
etmez. 

ACUNER EKREM — Burada ihtilâl keli
mesi vardır. Biz 27 Mayıs İnkılâbı diyoruz. 

KÜÇÜK SAMİ — 27 Mayıs bir ihtilâldir. 
Şüphesiz her ihtilâlden sonra inkılâplar olur. 
Şapka İnkılâbı, Harf İnkılâbı gibi. 

ACUNER EKREM — Ama biz şimdiye ka
dar hiç böyle ifade etmedik. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, İlim He
yetinin 4 ncü maddesini okursak neden birinci 
maddeyi böyle ifade ettiğimiz daha iyi anlaşılır. 
İlim Heyeti Kurucu Meclisi, Millî Birlik Ko
mitesi ile Temsilciler Meclisinin riyazi bir top 
lamı şeklinde ifade etmiş ve arkasından Millî 
Birlik Komitesinin hukuki durumuna işaret et
memiştir. Dikkat edilecek olursa burada mille
tin görüşünü Temsilciler Meclisinde toplanış ve 
Millî Birlik Komitesini sadece bir kur olarak 
bırakmıştır. Bütün bu kaynakların gücü olan 
Millî Birlik Komitesi kendi arzusu ile bir oto-
limitasyona giderek kendi salâhiyetlerin" ted
ricen onlara bırakmaktadır. İlim Heyetinin 
maddesinde bu ifadesini bulmuştur. Burlar 1 
nci maddede zikredilmelidir ki, yanlış bir ka
naat mevdana gelmesin. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendim kifayeti 
müzakere takriri veriyorum. 

BAŞKAN — Cemal Paşa söz istemişti. 
MADANOĞLU CEMAL — İhtilâl ve inkı

lâp kelimtleri m«vzuubahsoldu. 27 Mavıs 1960 
Millî Birlik hareketi ile denirse ihtilâl, inkılâp 
mevzuub ah solmaz. Ve mahzur da ortadan kal
kar. 

BAŞKAN — Üç arkadaşımız tarafından ve
rilmiş bir takrir vardır. Esasen bir defa daha 
döneceğiz. 

— 12 



B : 48 7.12 
ERSÜ VEHBÎ — Maddede; «hukuk devleti» | 

tâbiri vardır. 
ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Kifayet için tak

rir verilmiştir. Oya konsun, konuşma olacaksa 
ondan sonra olsun 

KARAMAN SUPHİ — Bu kanun yedi bö
lümden ibarettir. Burada birinci bölüm denme
miştir. Birinci bölüm; genel hükümler veyn Ku
rucu Msclis ismi altındadır. Ayrıca meşru dev- I 
let hükmüne de temas edeceğim. Bu bakım
dan kifayetin oya arz edilmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi var
dır. Kifayeti oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Suphi Karaman arkadaşımız tarafından, 
maddenin başına, birinci bölüm, altına da genel I 
hükümler tâbirinin konmasını teklif ediyor. Bu 
hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ERSÜ VEHBÎ — Sayın Başkanım, bizim tek
liflerimizin kolayca yazılabilmesi için bir eski I 
yazı yazan arkadaşın bunları not etmesi,ve tek
liflerimizi şifahi olarak yapmamızı teklif edi
yorum. I 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Teklifler şifahi 
olursa karışabilir. Tekliflerin yazılı olarak ya- I 
pumasını teklif ediyorum. I 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Ben Vehbi Beyin, 
Başkanın yanma oturarak teklifleri yazmasını 
teklif ediyorum. - I 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşlar teklifle
rini yazılı olarak yaparlar ve bunları ayrı ayrı 
notlandırarak ve teker teker okuduktan sonra 
oya koyarız. Ondan sonra maddeyi okuruz bu 
madde kabul edildikten sonra diğer maddeye ge
çeriz. 

ACUNER EKREM — Efendim, maddî; mü
zakere edilecek, maddeler kabul edilecek ondan 
sonra akla bir şey gelirse 2 nci defa müzakere 
edilecek, usule aykırı gibi geliyor bu bana. 

YURDAKULER MUZAFFER — Zararlı bir 
şey değil. Roman yazmıyoruz. Şiir de yazmıyo
ruz. Bu anda akla gelmiyen şey yarın akla ge
lebilir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu madde için iki 
tane teklif vardır. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Üç teklif var 
efendim, Müsaade ederseniz ayrı ayrı okuya
yım : I 
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| 1 nci teklif, «ihtilâl» kelimesinin yerine,. 

«Millî Birlik Hareketi» kelimesinin konmasına: 
dairdir. 

İkinci teklif; birinci maddenin sonunda ikin
ci satırında, «bir Temsilci Meclis» ilâvesi, dir. 

Üçüncü teklif; ihtilâl kelimesinin; Milli Bir
lik hareketi ile tâbiri haline sokulmasını ve hu-

I kuk devleti kelimesinin çıkarılmasını istiyor. 
I Dördüncü teklif; meşru hukuk devleti ye-
I rine; meşru iktidarı geçici olarak emanet ettiği, 

teklifidir. 

I BAŞKAN — Bu dört teklifi ikişer ikişer bir-
I leştirerek, iki teklif haline getiriyor. (Teklif-
I 1er okunsun, sesleri) 
I (Teklifler tekrar okundu.) 

BAŞKAN — İhtilâl kelimesinin çıkarılması^ 
yerine Millî Birlik hareketinin konması, hukuk 
devleti kelimesinin çıkarılması, bunun yerine 
meşru iktidarı geçici olarak emanet ettiği, tek-

I lif edilmektedir. 

I Karavelioğlu, buyurun. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bunu komis

yon görüşü olarak arz edeyim. Şimdi bu ihtilâl 
I kelimesi burada hukuki mânasiyle kullanılmış-
I tır. Ne nezaketen inkılâp, ne de nezaketten Millî 
I Birlik hareketi tâbiri kullanılmamıştır. Tamamen 
I hukuki mânada konulmuştur. Kanaatimce de-
I ğiştirilmesine lüzum yoktur. 
I Meşru ve hukuki tâbirine gelince : Bilihassa 
I hukuki kelimesinin olması lâzımdır. Ordu, Millî 

Birlik Komitesine bu görevi verirken bu görevi 
I hukuki olarak yapacaksın, diyor. Hukuki keli-
I m esi burada, kullanılmalıdır. Sonra bu Meclisin 

29 Ekim 1961 tarihine kadar devam edeceği 
bellidir, bu diğer maddelerde kayıtlandırılmış-
tır. Belli bir duruma gelmiştir. Geçici kelimesi
nin hukuki mânası burada yoktur. Ahengin bo
zulmasını biz tasvibetmiyoruz. 

'Seçim meselesine gelince : Bu kanun hüküm
lerine göre kurulacak, bu kanun hükümlerinde 
seçim de vardır, Seçim Kanunu da vardır, nis
petler de vardır. «ıSeçim Kanunu» tâbirini bu
raya ithal etmeye lüzum yoktur. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, «İhtilâl» tâbiri
nin kaldırılıp yerine başka bir tâbirin konması
nın aleyhindeyim. Çünkü, yapılan iş, bir ihti
lâldir. «27 Mayıs 1960 ihtilâli» tâbirinin değiş-

{ memesi lâzımdır. 
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«Meşru ve hukuki iktidarı» yerine «geçici 

olarak» tâbiri teklif edildi. Bu tâlbir evvelki Ana
yasamızda da vardı. Burada da ifade edilmesi 
doğru olur. 

MADANOĞLU GEMAL — «Hukuki» tâibiri 
kalksın. Biz de birçok gayrilıukuki işler yap
tık. «Meşru iktidarı geçici olarak emanet etti
ği,» şeklinde tadilini teklif ediyorum. Yapılan. 
hareketi, bunun millî bir hareket olarak göste
rilmesi teklifidir. 

İhtilâl dendiği zaman bu bir zümrenin malı 
olur. İhtilâli yapanlar millî bir hareketin peşin
dedirler. Tarihe geçmesi icabeden budur. Ordu 
'başlıhaşına bir ihtilâl yapmadı. Millî isteklere 
dayanarak yapılan bir harekettir, bıı. 

YILDIZ AHMET — Meşru hukuk terimi 
üzerinde duracağım. Bir hukuk devleti, kuruyo
ruz. Meşru iktidarı, paşanın buyurdukları gibi 
meşru iktidarı zayıf adamlardan sormadık. Bir 
düzine, ayni terimi kullanan hukuk adamların
dan sorduk. Meşru iktidarı geçici olarak ema
net ettiği tâlbirinin değiştirilmesin'e neden lü
zum hissediyorlar? 

YURDAKULER MUZAFFER — İlim Heye
tinin hazırladığı tasarının 4 ncü maddesi, Ek
rem Beyin söylediğini söylüyor. Ne halk sokak
larda toplanmakla, ne de Mecliste bağınlmakla 
ihtilâl yapılmamıştır. İhtilâli biz yaptık. Bu 
ihtilâli, ne bir partiye, ne bir topluluğa, ne ba
sına ve ne de üniversiteye maletmeye hakkımız 
yoktur. Muvaffak olamamaydık, bizim başlarımız 
gidecekti. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, Fransız ihtilâli 
deyince akla Lui'ye karşı yapılan bir hareket, 
1917 Rus ihtilâli deyince Oar'a karşı yapılan 
bir ihtilâl akla gelir. Burada bu küçük bir züm
renin ayaklanmasını hiçbir zaman tazammun 
etmez. Bir zümreye karşı yapılması şarttır. Bu
rada da Demokrat Partinin iblis zimemdarları-
na ıkarşı yapılmıştır. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakereyi daha ev
vel oyunuza arz ötmiştim. Şimdi burada iki fi
kir var. Bir kısım arkadaşlar buradaki ihtilâl 
kelimesini muhafaza edelim, bir kısım arkadaş
lar kaldıralım, diyorlar. 

ACUNER EKREM — Bu ihtilâli millet 
yaptı. Bu şekilde zapta geçsin. 

BAŞKAN — Bu ihtilâl kelimesi orduyu, bü
tün münevver halkı da, basım da hattâ münev-
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ver olmıyanı da içerisine alır. Bunların tasvibi 
olmasaydı belki arzu edilen ne,tice alınamazdı. 

Şimdi, «İhtilâl» tâlbiriniıi burada kalıp kal
maması hususunu reyinize arz edeceğim. İhti
lâl kelimesinin kalmasını arzu edenler... Etmi-
yenler... İhtilâl kelimesinin kalması -kalbul edil
miştir. 

«Meşru iktidarı geçici olarak emanet ettiği» 
şeklinde bir tadil teklifi daha vardır. 

YURDAKULER MUZAFFER — Ordu, ik
tidarı geçici olarak devreitmiyor. Geçici olmayı 
Ibiz istiyoruz. Istemeseydik geçici olmazdık. Bu 
hizim iktidarırmzdadır. Bu teklifin aleyhinde-
yim. 

ATAKLI MUOİP — Bu hususta konuşuldu, 
lütfen reye konsun. 

BAŞKAN — Bilinci teklif, meşru iktidarı 
geçici olarak emanet etiği tâlbirinin, diğeri «hu
kuk devleti» kelimesinin taısarıdan çıkarılması 
hakkındadır. Burada meşru devlet iktidarı de
mek istiyor. Üçüncü teklif «meşru ve hukuki 
iktidarı geçici olarak» teklifidir. 

KÜOÜK SAMİ. — Kfendim, arkadaşlarımız 
birtakım teklifler yapmaktadırlar. Hiç birisi hu
kuki bilgiyi haiz değillerdir. Yaptığımı/, teklif
ler ve tâbirler hıiikniki bir mâna ifade edecek mi
dir? Hukuki bir mâna ifade etmiyen ifadelerle 
bir tasarı, bir kanun çıkarnuyalmı. 

O'KAN SEZAİ — Bu kanunun redaksiyonu 
için. Devle1! Şûrasının değerli uzuvları ile üç gün 
bu çatının altında çalıştık. Mesuliyetimizi pay
laşan otoriteler- taralindan hazırlanmıştır. Bu 
ne bir partinin, ne de şu veya bu zihniyetin eseri 
değildir. Sizin prensiplerinize lâyık yedilerin 
görüşleri ve teknik' balamdan, Devlet Şûrasın
dan bir zatın mesuliyeti neticesinde kaleme alın
mıştır. Redaksiyonu bir hukukçu olan ve Devlet 
Şûrasında şahısların mukadderatı üzerimle oy 
sahibi bir otoritenin iştirakiyle kaleme alınmış
tır. 

BAŞKAN — Haydar Bey. 
TUNOKANAT HAYDAR — Redaksiyon ba

kımından bir kelime ilâve etmek istiyorum. 
Evet, gayet iyi bir hukukçu tarafından 7 İçtin 
görüşü olarak hazırlanan bu tasarının daha bi
rinci maddesinin'ilk satırlarında bir redaksiyon 
yapmak mecburiyetinde kaklık. Bu bakımdan 
arkadaşlarımızı bu hususta serbest bn-akalrm, 
iikiıierina söylesinler ve netice tebellür ettikten 
sonra oylansın, 
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YILDIZ AHMET — Anayasayı da hazırlı-

yanlar hukukçu profesörler idi. Bu tâbiri kul
lanmadılar. Meşru iktidarı geçici olarak devret
tiği, Anayasanın .1 nci maddesinde vardır. 

BAŞKAN — Efendim şimdi şu tadil teklif
leri vardır. 5 nci satır haikkıuda. 

1. «Meşru iktidarı geçici olarak» 
2. «Devlet iktidarını meşru ve hukuki ola

rak emanet ettiği» 
«Meşru iktidarı geçici olarak» tâbirinin bu

raya konmasını, derpiş eden teklifi oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. (Karşılıklı konuşmalar) 

KAPLAN KADRİ — Efendim şu konuştuk
larımız tarihe mal olacak çok mühim kusurlar
dır. Karşılıklı konuşmalar dolay isiyle sıhhatli 
zabıt tutulaımıyor. Onun için Sayın Başkanın * 
karşılıklı konuşmaya müsaade etmemesini rica 
edeceğim. 

BAŞKAN —• Arkadaşımız mühim bir nokta
ya temas ettiler. Lütfen arkadaşlar söz almadan 
konuşmasınlar. Buyurun, Vehbi Bey. 

ERSÜ VEHBİ — «Ve hukuki devlet» tâbi
rinin çıkarılmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Vehbi Beyin tekliflini oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Üçüncü teklif; 
«Meşru ve hukuki iktidarını geçici olarak» 
BAŞKAN — Teklifi reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kaıbul edilmemiştir. 
Dördüncü, teklifi okuyoruz. 
«Devirip, devlet iktidarını meşru ve hukuki 

olarak emanet ettiği» 

BAŞKAN —- Teklifi reyinize arz ediyorum... 
Beşinci satırın, komisyonun hazırladığı tezin 

ifadesini aynen muhafazasını reyinize ara ediyo
rum. Kabul edenler... (13) kaıbul edilmiştir. 

Şimdi birinci maddenin sonunda ikinci satı
rında bir teklif vardır, Refet Beyin teklifi.. 

AKSOYOĞLir REFET — Sözcü olan arka
daşlar diyorlar ki, Temsilciler Meclisi, Seçim 
Kanununun diğer maddelerinde geçiyor. Bu ba
kımdan konsun diyorum. Ben teklifi geri alıyo
rum. 4 ncü maddede getiririm. 

BAŞKAN — Refet Aksoyoğlıı teklifini geri 
aldı. Birinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kaıbul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Benim bir tek

lifim var. Kabul edilen maddelerin kaç oyla ka-
bul edildiği Divan Kâtipleri tarafından bize 
ifade buyursunlar. Zapta geçsin, ihtilâlimiz hak
kında şimdiye kadar hiçbir bilgi elde edilememiş 
ve zapta geçmemiştir. Fakat şimdi şu müzakere
lerle bunlar zapta geçmektedir. Huzurunuza 
müspet veya menfi hususla» zapta geçti. Bu su
retle de tarihçilerimiz ilk kaynağı elde etmiş ol
dular. (Madde son şekli ile bir daha okunsun 
sesleri) 

BAŞKAN — Maddeyi son redaksiyon edil
dikten sonraki şekli ile arkadaşımız bir daha 
okusun. 

(Madde son şekliyle tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi bu şekli ile olduğu 

gibi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
15 arkadaş. Kaıbul etmiyenler... 15 oyla kabul 
edilmiştir. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — 19 oy olması lâ
zımdır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Katiyen. 10 
oyla her madde kaıbul edilebilir. 19 müzakere 
nisabıdır. Kabul şekli 10 oyla olur. 

O'KAN SEZAİ — Bu maddeyi ve diğer mad
deleri kabul etmiyen arkadaşların isimleri zapta 
geçisin. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ama ne ba
kımdan iştirak etmedikleri tasrih edilsin. 

KÜÇÜK SAMİ — Bu arkadaşlar fikirlerini 
beyan ettiler. Bu husus zabıtlardan anlaşılır. 

MADANOĞLU CEMAL — Kabul efaniyenle-
rin ismi zapta geçsin kâfi. Diğer husus zabıtlar
dan anlaşılır. 

BAŞKAN — O halde 1 nci maddeyi kabul et
in iyen arkadaşla mm iz şunlar : Mucip Ataklı, 
Ekrem Aeuner, Ahmet Yıldız ve Refet Aksoy- < 
oğlu. 

O'KAN SEZAİ — Usul hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun. 
O'KAN SEZAİ — Maddeye iştirak etmiyen 

arkadaşların isimleri zapta aynen geçsin. Her 
maddeyi kabul etmiyen arkadaşlarımız isimlerini 
zapta geçirtsinler. Bunu teklif ediyorum. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ne bakımdan 
iştirak etmediğini, redaksiyona tâbi tutulmasın
dan mı, diğer noktalara itiraz ettiğinden mi ol-' 
duğunu tasrih ederek zapta geçsin, birinci mad
de için belki lüzumludur. 
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KARAMAN SUPHİ — Kanunun en son mad

delerinden, 24 neü maddesinin üçüncü fıkrası, 
geçici kanun hükümlerinde her hangi birinin 
değiştirilmesi veya kaldırılması Millî Birlik Ko
mitesi üyelerinin beşte birinin teklifi üzerine beş
te dördünün oyu ile mümkündür demektedir. 

Burada «değiştirilmesi veya kaldırılması» ma
hiyetini arz etmiş değil mi? 

KÜÇÜK SAMİ — Her maddenin ayrı ayrı 
beşte dört çoğunlukla kabul edilmesi değildir. 
Burada verilecek kararı Kurucu Meclis verecek
tir. Normal Anayasa işidir. Eğer bu oylar beşte 
dört olursa, ondan sonra maddeler zaten bunun 
içine girmiş olur. Esas olan bu maddeyi saltço-
ğunluk kabul ediyor mi, etmiyor mu? Bunu anlı-
yalım. 

iBAŞKAN — Yıldız. 
YILDIZ AHMET — Beşte dört oyla diyor. 

Bu hususta kanun vardır. 
KARAVELÎOÖLU KÂMİL — Efendim, bu

rada esas olan şey Kurucu Meclisin Kabul edilip 
edilmediği hakkındadır. Bu cihetler Kurucu 
Meclise maloluyor. Kanunun tümü ile Anayasa
yı değiştiriyor. Esas olan Kurucu Meclis fikri
ni 23 arkadaştan 19 arkadaşın kabul ettiği anla
şılsın. 

ACUNER EKREM — Ben arkadaşımızın 
fikrine iştirak etmiyorum. Maddeler kanunun ru
huna uygundur. Aynı çoğunlukla kabul edilebi
lir. Maddelerin kabulü de aynı çoğunlukla olur. 

YURDAKULER MUZAFFER — Bu takdir
de ilk yapılacak iş, 1 numaralı Kanunda değişik
lik yapmaktır. Bu mesele her seferinde kar
şımıza çıkarsa bunun içinden çıkamayız. 

MADANOĞLU CEMAL — Ne konuşuyorsun 
be kardeşim... 37 niye 23 e indi?.. 

KAPLAN KADRİ — Efendim 1 nci maddeyi 
kabul etmemek her arkadaşın kendi iktidarına 
ait bir şeydir. Ama 1 nci maddeye rey vermiyen 
arkadaşlar kanuna muhalif kalıyorlar gibi bir 
anlama var. Halbuki bu arkadaşlarımız başlan
gıçta kanunu kabul ettiler. Muhalefetleri 1 nci 
maddenin redaksiyonu ile ilgilidir. Bunu uzat
maya ve îzam etmeye lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Bu maddeyi şu şekilde bir da
ha oyunuza arz ediyorum: 1 nci maddeyi, bir iki 
kelime redaksiyonu müstesna, kabul edenler... it
tifakla kabul edilmiştir. 
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KAPLAN KADRİ — Teklif edilen şekilde 

olursa ondan sonra hepsi halledilir, böylece mü
zakere devam eder ve hiçbir gecikme de olmaz. 

BAŞKAN — ikinci: maddeye geçiyoruz. 

I I - Amaç 
MADDE 2. — Kurucu Meclis; demokrasi ve 

hukuk devleti: esaslarını gerçekleştirip teminat 
altına alacak olan yeni Anayasa ile yeni Seçim 
Kanununu en kısa zamanda tamam'hyarak en 
geç 29 Ekim 1961 tarihinde iktidarı yeni seçile
cek Türkiye Büyük Millet Meclisine devredince-
ye kadar yasama yetkisi ile yürütme organını 
denetleme yetkisini bu kanundaki esaslara göre 
kullanır. 

Kurucu Meclisin kabul edeceği Anayasa, an
cak halk oyu ile tasvibedildikten sonra kesinleşir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Ben bu madde 
üzerinde biraz uzun konuşacağım. 

Kurucu Meclis denince esasen bunun vazifesi 
Anayasa ve Seçim Kanununu yapıp yayınlamak
tan ibarettir. Bütün dünya miletlerinin kurucu 
meclisleri tatbikatı böyle yürütülmüştür. Bu
rada görüyoruz ki, yasama yetkisi de bu Meclise 
verilmektedir. 29 Ekim 1961 e kadar da, yani 
yeni seçimler yapılıp B. M. Meclisi gelinceye ka
dar kanun yapmak salâhiyeti bu Meclis uhdesin
de devam edecektir. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Bir dakika 
usul hakkında arz edeyim. Zannederim albayım 
Kurucu Meclis yerine Temsilciler Meclisini kul
lanıyorlar, Temsilciler Meclisine yasama yetkisi
ni devrettiğimize dair bu kanunda bir hüküm 
yotkur. [Buradaki yasama yetkisini Millî Bir
lik Komitesi de kullanabilir. Binaenaleyh, ar : 

kadaşımuzm itirazının yeri burası değildir. Mil
lî Birlik Komitesi, Temsilciler Meclisi ile bir
likte Kurucular Meclisini teşkil ediyor. Bura
daki (en geç 29 Ekim 1961 tarihinde iktidarı 
yeni seçilecek Türkiye Büyük Millet Meclisine 
devredineiye kadar yasama yetkisi ile yütür-
me organını denetleme yetkisini bu kanundaki 
esaslara göre kullanır) tâbiri bu söylediğim 
hususları ilhtiva etmektedir. Bunda şüphe edi
lecek 'bir taraf yoktur. Madde saraiha'ten belirt
mektedir. Bundan sonraki cetvel, muhtelif der
neklerden gelen 'temsilciler, parti temsilcileri, 
meslek teşekküllerinden gelecek olan kimse
ler... Bunlardan birinin diğerini kendi tarafına 
çevirmesi müşküldür, öyle 'bir Meclis tasavvur 
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ediniz ki parti disiplini yoktur. Bunların için
de muhtelif şekillerde eel'bedilmiş kimseler 
vardır. (Böyle 'bir Meclisin, kendisine verilen 
yasama yetkisine istinaden aldığı kararlar bi
zi müşkül durumda bırakalbilir. Demokratik ni
zamı adım adım takip ve tahakkuk ettirirken 
Temsilciler Meclisinin yasama yetkisi bize en
gel çıkarabilir. Temsilciler Meclisinden bir ki
şinin ve Millî Birlik Komitesinden yine bir ki
şinin arzulamadığı bir kanun tasarısı buraya 
intikal edemiyecektir. Fakat Bakanlar Kum
lu ve Anayasaya göre bir kanun evvelâ Tem
silciler Meclisinden geçeceği için, burada Ana
yasayı Temsilciler Meclisinin istediği gibi çı
karması gayet kolay ve mümkündür. Bu ba
kımdan, bu maddenin şu şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ediyorum efendim. 

MADDE 2-. — Kurucu Meclis, demokrasiyi 
hukuki -esaslarla gerçekleştirip, teminat altına 
alacak olan, yeni Anayasa ve yeni 'Seçim Ka
nununu en kısa zamanda hazırlayıp, Kurucu 
Meclisçe kabul edilip ve Anayasa ancak halk 
oyuna sunulup, kabul edildikten sonra kesin-
leşir. 

KOKSAL OSMAN — Efendim, anladığıma 
göre, arkadaşımız yasama yetkisinin verilmesi
ni arzu etmiyorlar. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Kısmen efen
dim. 

ULAY SITKI — Kısmen, nasıl? Ya verilir, 
ya verilmez. Bizim müzakerelerimiz 'gizli cere
yan etmektedir. Aleniyetin ise demokratik re
jimlerde hüyük rolü vardır. Kısmen olsun bu 
Mecliste aleniyet doğacak ve bu memlekete da
ha çok huzur 'getirecektir. 

İkincisi; esasen yükümüz ağırdır, hu yükü 
zulme karşı direnmiş olan kuvvetler arasında 
taksim edeceğiz. Demokratik hayata geçmek 
için bu Meclise zaruret vardır. Yasama yetkisi
ni de 'bu Meclise veriyoruz. Ancak Meclis için
de bir parti siyasetinin doğması karşısında da 
mütaakıp maddeleri hazırlamış bulunuyoruz. 
Ayrıca Temsilciler Meclisinin kurulması bu ko
nuda millete kı'smen bir huzur getirecektir. 
Bilhassa aleniyet ve zulme karşı gelen kuvvet
lere yer verilmesi bu huzuru temin edecektir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ Efendim, müsaade 
ederseniz sözcü olarak <bir şey daha ilâve et
mek istiyorum. Eğer Kurucu Meclise Anayasa 
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ve Seçim Kanununu yapmak vazifesini verecek 
olursak, Mayısta veya Haziranda genel seçim
lere gitmek zarureti vardır. Halbuki Yassıada'-
daki mahkemelerin seyir tarzı ve 29 Ekime ka
dar yapacağımız işlerin zaman ölçüsü, bize, 29 
Ekime kadar iktidarda kalmamızın zaruri ol
duğunu göstermektedir. Bu bakımdan bunun 
birinci faydası bunların bize iştirak etmelerini 
sağlamasıdır. İkinci faydası da, biliyorsunuz 
yeni Anayasa tasarısında bir Ayan Meclisi, bir 
de Temsilciler Meclisi var. Bunların hirbirle-
riyle olan münasebetlerini ve çalışma, tarzını 
tecrübe etmek fırsatını da bu sayede elde et
miş olacağız. Bu netice ilerisi için de çok iyi 
olacaktır. Yasama yetkisinin Temsilciler Mec
lisine tanınmasının, bu 'bakımlardan faydalı 
olacağı kanaatindeyim. 

MADANOİLU CEMAL — Temsilciler Mec
lisine bir kısım salâhiyeti bir zorlama ile de
ğil, bu kendimizin samimî ifadesidir. 

Bu kanun, son maddesine kadar okunması 
bittikten sonra tebellür edecek fikre göre ke-
sinleşir. 

Temsilciler Meclisi, Allah göstermesin, soy-
suzlaşaeak olursa onu yola getirmek yine eli
mizdedir. 

BAŞKAN — Efendim, Haydar B*vm ko
nuşmasına Koksal ve Suphi Bey arkadaşları
mız cevap verecekler. 

YILDIZ AHMET — Efendim, ben de arka
daşlarımın kanaatine aynen katılıyorum. Esa
sen, demokratik düzene geçişte ve bir geçici 
devrede* yasama yetkisini paylaşmak gerek. 
Zaten asıl ruh buradadır. Müsaadenizle evvel
ce yaptığımız görüşme ve anlaşmalar icabı bu 
maddeyi aynen muhafaza edelim, diğer sözleri
mizi maddelerinde arz edelim. 

KUYTAK FİKRET — Kanunun şu madde
sini tamamen uygun mütalâa ediyorum. An
cak bir hususu arz edeceğim. Muhtelif deko
rasyonlarımızda B. M. M. riin 29 Ekim 1961 ta
rihine kadar kurulmuş olacağını beyan ve ifa
de ettik. Burada 29 Ekim 1961 diye kesin ta
rih veriyoruz, bunu daha evvel bir seçim za
rureti doğabilmesi ihtimalini de derpiş ederek 
29 Ekim 1961 tarihine kadar desek, bir «ka
dar»* kelimesi ilâve etsek. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim ben de 
ikinci maddeyi aynen kabul ediyorum. Yalnız 
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bir tereddüdüm var, Jburaya siyasî partiler üye I 
göndereceklerine göre acaba bunlar 1961 se
çimlerine katılmak isterlerse?.. Bunun için şim
diden bir şey düşünemez miyiz? 

KOKSAL OSMAN — Bu ilerideki madde
lerde gelecektir. I 

YILDIZ AHMET — Metni okuduğumuz za
man görürüz ki son fıkra ondan sonraki kısımla 
bir bakıma tezat halindedir. Kurucu Meclisin 
kabul edeceği Anayasa, ancak halkoyuna arz 
edilip tasvibolunduktan sonra kesinleşecektir. \ 
Bu, birinci safha için doğru olabilir. 27 Mayı
sa kadar Anayasa tamamlanabilirse halkoyuna 
arz edilecektir. Tamamlanamazsa, bu takdirde 
genel seçimle kurulacak Kurucu Meclis tarafın
dan .yine halkoyuna arz olunacaktır. Halkoyu 
olmadan dahi genel seçimle kurulacak Meclis, 
Anayasayı halkoyuna arz edecektir... deniyor. 
Bu fıkrayı değiştirmek lâzımdır. Halkoyu veya ı 
genel seçimle kurulacak yeni Kurucu Meclis... 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü buyurunuz. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, madde, 

Ahmet Beyin endişelerini giderecek durumdadır. 
Esasen referandum reddedilir, karar Kurucu 
Meclisçe kabul edilirse, bu gelen Meclis yeniden 
Ayanasa yapacaktır. Eeferandumsuz Anayasa
nın yürürlüğe girmesi için madde hüküm koy
muştur. Ahmet Beyin temas ettikleri husus da- I 
ha aşağıdaki maddelerde vardır efendim. 

KÜÇÜK SAMÎ — Efendim, Sayın Madan-
oğlu, buradaki konuşmasında, «huzursuzluğu 
giderecek» dediler. Bu zapta geçmiştir. Bence, 
şalısan, Kurucu Meclis kuruluncaya kadar, bi
zim iktidarda bulunduğumuz zaman içinde bir 
huzursuzluk mevcut değildir. Bunun da bu şe
kilde zapta geçmesi gerekir. 

Şimdi, 37 nci maddeye göre, Temsilciler 
Meclisi yerine yeni bir Meclis seçilir kaydı var. 
Yani, Turhan, Feyzioğlu Bilim Kurulunun yap
tığı şekilden ayrılıyoruz. Bu kanun esaslarına 
göre, yeni bir Temsilciler Meclisi geliyor. Bu 
36 nci maddededir. 

YILDIZ AHMET — Ondan sonra yeniden 
referandum var mı? 

KAPLAN KADRİ — 35 nci madde lıalk-
oyundan bahseder. Demek M referandum var. 
Bu madde zamanı gelince tasvibinize arz edi
lecektir, Orada konuşalım. j 
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BAŞKAN — Başka söz istiyen yok, 2 nci 

maddeyi oylarınıza arz ediyorum.... Kabul eden
ler... 19. Kabul etmiyenler.... Haydar Tunçka-
nat... Madde 19 üyenin ittifakı ve Haydar Tunç-
kanat'm muhalefetiyle kabul edilmiştir. . 

III . Milletin temsilciliği 
MADDE 3. — Kurucu Meclis üyeleri, her 

hangi bir bölgenin, zümrenin, veya kendilerini 
seçen kurum, kurul, makam ve mercilerin değil 
Türk Milletinin temsilcileridir. 

Kurucu Meclis üyeleri, kendilerini seçen ku
rum, kurul, makam ve merciler de dâhil olmak 
üzere Meclisteki çalışmaları ve kullanacakları 
oylar bakımından hiçbir yerden emir veya di
rektif almazlar ve yalnız kendilerine ve vicdan
larına bağlıdırlar. 

KUYTAK FİKRET"— Efendim, buradaki 
(kendilerine) kelimesi yanlıştır, (yeminlerine) 
olarak düzeltilmesi ieaJbetmektedir. 

BAŞKAN — Maddedeki (kendilerine) keli
mesi (yeminlerine) şeklinde düzeltilmiştir, bil
ginize arz olunur. 

KARAVELlOĞLU KÂMÎL — Bu yanlıştan 
.sonra buradaki tek değişiklik, ilim heyeti tasa
rısındaki (Milletin kurucu iktidarının temsilci
sidirler) ibaresinin (Türk Milletinin temsilcile
ridir) şekline sokulmasından ibarettir. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, burada, 
(Kurucu Meclis üyeleri, her hangi bir bölgenin, 
zümrenin veya kendilerini seçen kurum, kurul, 
makam ve mercilerin değil, Türk Milletinin 
temsilcileridir.) denilmektedir. Halbuki siyasi 
partiler de vardır ki, bunları kurum ve kurul 
içinde mütalâa etmeye imkân yoktur. İlim He
yetinin 4 ncü maddesinde siyasi partiler de zik
redilmiştir. Buradaki metinde ve yemin metnin
de bu husus belirtilmemiştir. Meclis içinde po
litik gruplaşmaları kısmen olsun önliyebilmek 
için ben siyasi zümre deyiminin buraya girme
sini arz ve teklif ediyorum, efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Bilim Kurulunun ha
zırladığı metinde partiden bahsedilmiyor. Ku
rum ve kurul deyimi buna şâmildir, dendi; bâzı 
hukukçular tarafından. 

Burada, Suphi arkadaşımızın bu teklifi, si
yasi partiler, diye bir ektir. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, belki bir 
açıklık verir. Fakat burada ayrıca siyasi parti
ler deyimine lüzum yok, bence. 
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KARAVELİOĞLU KÂMlL — Efendim, biz 

partiye kontenjan veriyoruz; kendisi seçer gön
derir temsilcisini. Binaenaleyh, bu husus ken
diliğinden buraya girmiş oluyor. 

MADANOĞLU CEMAL — Efendim, yeter
lik teklif ediyorum. 

YURDAKULER MUZAFFER #— Efendim, 
bu teklifin lehinde konuşacağını. 

BAŞKAN — Buyurunuz, efendim. 
YURDAKULER MUZAFFER — Efendim, 

siyasi parti deyiminin konmasında bir mahzur 
yoktur. Müsaadenizle koyalım, efendim. Ken
dilerini seçen, kurum, kurul, makam ve siyasi 
partiler deyip, «Türk Milletinin temsilcileri» 
diyelim. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, burada
ki kendi seçim kurumu deyince, bunun içinde 
siyasi partiler gayet talbiî dâhildir. Ayrıca si
yasi partiler kaydının konmasına lüzum yok
tur. 

'BAŞKAN — Bu madde hakkında başka ko
nuşmak istiyen var mı? 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Beşinci maddede 
parti temsilcilerinin nasıl seçileceğine dair vu
zuh mevcuttur. Burada partilerin temsilcilerini 
seçme kurulları temsilcilerini seçecek ve Mec
lise gönderecektir, der. Bu sefbeple ayrıca bu
raya siyasi parti demeye lüzum görülmemiştir. 

BAŞKAN — Şimdi oyunuza müracaat edi
yorum, komisyon ne diyor, ilâveyi muvafık gö
rüyor mu? 

KÜÇÜK $AMİ — Komisyon üyesi olarak 
ben kaydui ilâvesinde malhzur görmüyorum. 

Ö£#ÜNEŞ MEHMET — Suphi Karaman 
bir değişiklik teklif ediyor. Bunun reye konma
sının kabul edilip edilmiyeceğine göre madde
nin oylanması muvafık olacağım arz etmek iste
rim. 

KARAMAN SUPHİ — Zümrenin kaldırıla
rak siyasi parti ibaresinin konmasını teklif edi
yorum. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Efendim, za
ten içtüzüğe göre parti, daima parti fikrini 
ifade edecektir. Mühim olan nokta budur. 

OTLA.N SEZAÎ — Arkadaşımızın Söylediği
ne göre (zümrenin) kelimesi silinecek, (parti
nin) kelimesi ilâve edilecek. Böyle yapılırsa bu
rada tasrîh edilmemiş olan birçok varlıklar in
kâr edilmiş oluyor ki, kanaatimce bu da yerin
de değildir. 
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KARAMAN SUPpt — O halde (zümre) ke

limesinin çıkarılmasında ısrar etmiyorum, kal
sın, (siyasi parti) de buraya ilâve edilsin. 

KAPLAN KADRİ — Teşkil edilen meclis, 
kooperatif bir meclis değildir. Kooperatif bir 
meclisçe organize teşekküller, kendi mensupla
rının menfaatlerini düşünürler, bunu belirtir
ler. Biz böyle yapmıyoruz. Bir temsilî meclis 
kuruyoruz. Siyasi partilerin girmesinin ayrı bir 
maihiyeti vardır. Bu bakımdan elâstiki bırak
mak daha doğru olur, bence... 

BAŞKAN — Özgüneş. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Ben de Suphi Ka

raman Beyin noktai nazarına iştirak ediyorum. 
Çünkü, gelecek temsilciler, toptan bir parti 
grupu gibi gelecek değildirler. Eğer öyle ol
saydı, parti bir tek mümessil göndermekle, dı
şarıda müzakere ettiklerini görüşlerini içeride 
aynen bildirirdi. Fakat, buraya mümessil gön
dermek işi, tıpkı barolarda olduğu gibidir. 
Partiler buraya temsilcileriyle bir parti grupu 
göndermemektedirler. Esasen hüküm vardır; 
bunlar sureti kafiyede bir araya gelip, bir ka
rar veremezler ve noktai nazarlarını savuna
mazlar. Binaenaleyh, buraya gelen mümessiler 
toptan Türk Milletinin temsilcileridirler. Bu 
bakımdan, bunun konmasını arz ve teklif ediyo
rum efendim. 

KOKSAL OSMAN — Efendim, burada, si
yasi partilerin bulunması, Seçim Kanunu ve 
Anayasanın hazırlanması içindir. Bunun için 
esaslar vardır. Seçim sistemi, Anayasa Mahke
mesi, Yüksek Seçim Kurulu gibi müesseselerin. 
tesis edilmesi gerekir. Bu partinin bu konuda
ki fikirlerini burada elemanları müdafaa ede
cekler ve Mecliste birleşmiş olacaklardır. Eğer 
kendi fikrini söyleyeceksin diye yemin ettiri
lecek olursa yarın bunların yegâne vazifeleri 
olan Anayasanın kabulü ve yeni bir Seçim 
Kanununun yapılma»! mevzuunda her biri ken
di fikrini müdafaa edecek ve bu kanunları bu
radan belki de çıkarmak imkânı olmıyaeaktır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — 'Efendim «ku
rul,» kelimesinin ısiyasi patrileri kapsayıp kap
samadığı şu fıkradan meydana çıkmaktadır. 

Madde o. — Partilerden gelecek temsilciler, 
bu patrilerin genel kongrelerince seçilen en 

< yetkili merkez organı ile her ilden seçilecek 

— 19 — 
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birer parti il delegesinin ve varsa partinin ge
nel merkez kadın ve gençlik kollarının bir ara
ya gelmeleriyle teşekkül eden temsilci seçme 
kurulu tarafından bu kanunun yayımı tarihin
den başlryarak en geç on beş gün içinde seçi
lir. 
Aksi halde bütün kurumları tadadetmek gibi 

teferruata inersek müşkülâta uğrayacağız. Bu
nu düşünerek bu şekilde kaleme almış bulunu
yoruz. 

MADANOĞLU CEMAL — Arkadaşlarımız 
birçok mevzularda ittifak etmişlerdir. Temsil
ciler Meclisi v. s. gibi mevzularda birleşmişler
dir. Bunlar birleştiklerine göre Temsilciler 
Meclisine gelen üyeler de mecburi olarak par
tilerin deklâre ettiği bu mevzuları müdafaa 
etmek durumunda kalacaklardır. Meselâ İkti
dara Halk Partisi gelirse ismet Paşanın, C. K. 
M. P. gelirse Bölükbaşı'mn umdelerini kabule 
mecbur olacaktır. Bu sebeplere binaen, madde
nin aynen kabulünü teklif ediyorum. 

KÜÇÜK SAMÎ — Bu takdirde maddenin 
ikinci kısmını çıkarmak lâzımdır. 

YILDIZ AHMET — Osman Beyin ve sayın 
paşamın ifadeleri neticede yine Suphi Beyin 
dediğine müncer olur. (Direktifini almaz) de
diğimiz zaman parti teşekkülüne alıyor mu al
mıyor mu? Parti teşekkülüne alıyor. Burada 
(siyasi partiler hariç seçim kurum, kurul...) 
desek daha iyi olmaz mı? Eğer böyle demez-
sek bu takdirde bu kanunla emir alamaz duru
ma gelmiş oluyorlar. Arkadaşlarm söyledikleri 
psikolojik bir devimden ibarettir. Kurul yanın
da bir de parti diyelim. Siyasi parti ifade edi
liyor, fakat gerekçe bunu isimlendirmiyor. 
Parti ' temsilcisi, narti deyiminin konmasında 
bir mahzur yok. Bu bakımdan, bunu gerekçe 
ile birleştirmek gerekir. 

ULAY SITKI — Efendim, Suphi Beyin de
dikleri doğrudur. MademM partiden alacağız, 
o kimse nasıl olsa partisinin görüşünü, dedi
ğini, tutumunu aksettirir. Bunun için bu de
yimi koyalım. 

ÖZGÜNE Ş MEHMET — Efendim, şimdi 
burada iki görüş var. 

Birisi; bu Meclise girenler, partisi ne derse 
desin, kendi vicdani kanaati bunun aksi bile 
olsa, bir emir kulu gibi bunu kabul edecek. 
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Diğeri; kendi vicdani kanaati zaten böyle 

olmasa idi o partide bulunmazdı. 
O kimse, bütün Türk Milletinin temsilcisi

dir.. Yoksa, kendi partisinin görüşünü körükö-
rüne müdafaa eden bir adanı mıdır? Bunlar bu 
şekilde iyice ortaya dökülmedikçe bu konuşma
lar zabıtlarda şüpheli bir nokta bırakacaktır. 
Deklârasyonlarımız, vardır. Çift meclis üzerinde 
siyasi partiler de ittifak etmişlerdir. Temsilcileri 
'buraya gelip hayır çift meclis istemiyoruz, nispî 
seçimi kabul etmiyoruz, ekseriyet sistemi kabul 
edilsin diyemez. Partilerin bugüne kadar neşrelt-
tikleri deklârasyon dışına çıkmazlar. 

YURDAKULER MUZAFFER — Mademki 
diğer maddeler aynı fikri getirmektedirler, bu
rada siyasi parti ibaresinin ilâvesiyle ilâve edil
memesi arasında bir fark olmasa gerektir. Yarın 
türlü tefsirlere mahal bırakmamak için bence 
siyasi partinin buraya konması lâzımdır. Bun
dan dahi bir mâna çıkaracaklar bulunabilir. Da
ha dün 14 arkadaşımız için Akis Mecmuası pa
ketledik gönderdik, diyordu. Siyasi partinin zik
redilmemiş olmasından da türlü tefsirlere yol 
açmamak gerekir, kanaatindeyim. 

KARAMAN SUPHİ — Bu ibareyi bu mad
deye şunun için koymak lâzımdır, ilim heyetti 4 
ncü maddedeki fıkrayı kaldırılmıştır. İlim He
yetinin 4 ncü fıkrası okunursa burada siyasi te
şekkül demiş, fakat yukarıki maddede bahsetme
miştir. Bunda bir kasdı vardır. Bu kasdı ortaya 
koyarak bu teklifte bulunuyor. 4 ncü maddede 
kurul, teeşkkül falan derken siyasi teşekkül de 
demiştir. Üçüncü maddede bu teşekkülü koyma
mıştır. 

BAŞKAN — Suphi Bey. 
GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Efendim, eski 

Teşkilâtı Esasiye Kanunu dahi mebusların Mec
lis dahilindeki rey ve mütalâasından ve beyana
tından ve bunların Meclis haricinde irat ve izha
rından dolayı mesul değildir, hükmünü kabul et
miş bulunmaktadır. Binaenaleyh, Mecliste her
kes her fikrini söylemekte serbesttir ve vicda
nen de müsterihtir. Ayrıca böyle bir kayıt koy
maya lüzum yoktur. Gizli olarak böyle bir niyeti 
varsa bunu izhar edebilir. Siz bunu nasıl tesbit 
edebilirsiniz? Yani partiden emir almıştır diye 
nasıl tesbit ve iddia edebilirsiniz? 

•KARAVELÎOĞ-LU KÂMÎL — Efendim, ko
nuşmalara dikkat edilirse herkes ba§ka yollarla 



B : 48 7.12 
aynı fikri ileri sürmeiktedir. Yalnız gerekçedeki 
bir husus hariç. Müsaade ederseniz maddeyi ay
nen kabul edelim. Bunda hiçbir mahzur yoktur. 
Hattâ Suphi Karaman Beyin teklif ettiği keli
meler de ilâve edilse aynı ıiüticeye varılır. Fakat 
fazladır. Katlama, düplikasyon vardır, istenen 
maddenin mânasında vardır. Kanaatimce bu hu
susta görüşme yeterdir, durum anlaşılmış, açık
lanmıştır efendim. 

O'KAN SEZAİ — Efendim, Sözcü Karaveli-
oğlu ^arkadaşıımızm buyurduklarına bir husus 
ekliyeceğim. 

Parti disiplinine müteveccih, Kurucu Meclise 
getirilmesi istenmiyen hususları bu madde kap
samaktadır. Hele, Anayasa hazırlanıp, referan
duma arzı tarihi kararı almana kadar siyasi faa
liyete izin verilmiyeceği için, her hangi bir par
tinin kurultayı toplanamaz, alt kademelerin her 
hangi bir görüşü tesbit edilip, bu, Temsilciler 
Meclisine aksettirilemez. Bu maddenin içerisin
de mündemiç millet temsilcileri olarak serbest 
bir şekilde fikirlerini vicdanlarının seslerine 
uyarak ifade ederler. Seçim, zümre, kurul tâ
biri içinde partiler de vardır. Olmasa dahi arz 
ettiğim gibi Anayasa ve Seçim Kanunu hazır
lanıp referanduma arz edilinceye kadar parti 
faaliyeti yapılamıyacağma göre bunlar bir parti 
disiplini içinde hareket etmeleri imkânına sahip 
değildirler. Ve bu fikri Mecliste savunmaları 
imkânı da yoktur. Onun için aynen kabulünü ri
ca ederim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Muhtelif mes
lek teşekküllerinden gelecek insanlar zümrenin 
veya meslek gruplarının isteklerini buraya geti
rir ve hattâ burada onu müdafaa etmeye kal
karsa bu Meclis de bunun neticesini elde ede
mez. Partiler esasen bu Anayasanın yapılma
sında müttefiktirler. Onun için maddenin ol
duğu gibi kalmasında mahzur yoktur. Ben de 
aynen kabulünü arz ve rica ederim. 

ATAKLI MUCÎP — Durum anlaşılmıştır; 
kifayeti müzakere teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifini re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. Sami Beyin teklif ettiği siyasi züm
re kelimesinin de ilâvesiyle maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilme
miştir. Maddenin aynen kabulünü reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Arkadaşlar; Cemal Gürsel Paşa beni çağır

mışlar; bundan sonraki maddelerin müzakere
sinde bulunamıyacağım. Bu sebeple yerimi Sa
yın Cemal Madanoğlu Paşaya bırakıyorum. 

(Başkanlık yerine Cemal Madanoğlu geçti.) 

İKÎNCÎ BÖLÜM 
Temsilciler Meclisi 

I - Temsilciler Meelisinin kuruluşu 
MADDE 4. — Temsilciler Meclisi, illerin ve 

aşağıda yazılı teşekküllerin temsilcilerinden 
kurulur. 

Üyeliklerin dağılışı şöyledir : 
I - Genel olarak 

a) Bakanlar Kurulu üyeleri, 
b) iller temsilcileri, 
e) Siyasi partiler temsilcileri, 
1. Cumhuriyet Halk Partisi, 
2. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, 
d) Diğer teşekküller ve kurumlar temsilci

leri, 
1. Yargı organları, 
2. Üniversite temsilcileri, 
3. Basın temsilcileri, 
4. öğretmen teşekkülleri temsilcileri, 
5. Gençlik teşekkülleri temsilcileri, 
6. Barolar temsilcileri, 
7. işçi sendikaları temsilcileri, 
8. Tarım teşekkülleri temsilcileri, 
9. Esnaf teşekkülleri temsilcileri^ 

10. Odalar temsilcileri, 
e) Devlet Başkanı ve Millî Birlik Komitesi 

tarafından seçilecek temsilciler : 
1. Devlet Başkanı, 
2. Millî Birlik Komitesi. 

KARAVELÎOĞLU KÂMlL — Usul hakkın
da bir mâruzâtta bulunacağım. Madde madde 
müzakere edelim, rakamları Seçim Kanununda 
tartışalım. Eğer arkadaşlar rakamları istiyor
larsa kendilerine yazdıralım. 

KUYTAK FİKRET — Bu fikre iştirak edi
yorum. Yalnız, burada rakamları toplu olarak 
bir görelim, kanun bittikten sonra oraya koya
rız. 

BAŞKAN — Meselâ iller meclisi deniyor. 
KUYTAK FİKRET — Efendim, usul hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
KUYTAK FİKRET — Efendim, şu hususu 

teklif edeceğim : 

21 — 
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Kamınım tümü görüşüldükten sonra, temsil

ciler kaçar tane tesbit edilirse, bunlar yanlarına 
konsun efendim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi burada sayılar 
tesbit edildikten sonra kanunun sonuna konsun 
bunlar. 

KÜÇÜK SAMt — Efendim, meselâ Bakanlar 
Kurulu için 10 kondu ise bu sonra belki 15 olur. 
Parti için bugün 50 kondu ise, bu yarın başka 
bir sayı olabilir. * 

OSMAN KOKSAL — Daima değişen rakam
lar olduğu için Anayasaya giremez, 

KUYTAK FİKRET — İkinci ricam da; şu 
maddenin, diğer kurumlar kısmında zannederim 
zikredilen teşekküller rasgele sıralanmış. Bun
ları hurufu heca sırasiyle dizelim. Yann filân 
kurumun temsilcileri neden öne alınmış, bizim 
geri alınmamızın sebebi nedir denmesin. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim arka
daşlarımızın birçok endişeleri var. Müsaade eder
seniz bunum mucip sebeplerini biz bir defa izah 
edelim tatmin olunmazlarsa sorularına ayrı ayrı 
cevap arz edelim. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, Refet arkada
şımızın teklif ettiği bir Seçim Kanunu vardır. 
Onun da burada zikredilmesi yerinde olur bu bir, 
ikincisi burada seçilecek üyelerin toptan ne ka
dar olduğunu buraya aded olarak koyarsak fay
dalı olur. Bunun çin Temsilciler Meclisine Tem
silciler Meclisi Seçim Kanununa göre seçim yapı
lır ve Temsilciler Meclisi üye sayısı şu kadardır, 
diye bir hükmün ilâvesini arz ve teklif ediyorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Ataklı arkadaşı
mızın teklifine iştirak ederim. 

Yalnız, miktarlar gösterilmiyecekse üyeliğin 
dağılışı şöyledir diye bir tâbirin artık yeri kal
maz, çıkarmak lâzımdır. 

BAŞKAN — (Üyeliğin dağılışı şöyledir) iba
resinin çıkarılmasını reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

AKSOYOĞLU REFET — (Temsilciler Mec
lis» ilerde ve aşağıda yazılı teşekküllerin Seçim 
Kanununa göre seçilen temsilcilerinden kurulur) 
cümlesi de aşağı yukarı aynı mahiyet ve mâna
yı ifade ediyor. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı ? 
KUYTAK FİKRET — Hattâ (ilerde) deme

ye bile lüzum yoktur. 
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I KÜÇÜK SAMİ — Efendim, bu (ilerde) keli

mesini bilhassa koyduk. Çünkü ilerde, esasen 
köyden Büyük Millet Meclisine kadar gelecek 
olan üyeleri istihdaf etmektedir. 

BAŞKAN — Bunun lehinde ve aleyhinde 
başka konuşacak var mı? Ben kendim, bir iki 
kelime konuşmak istiyorum, şu iki satır için ne
den sözü bu kadar uzatıyorsunuz? Esasen ken
di mânasında bu mevcuttur? 

ATAKLI MUClP — Başlangıçta Seçim Ka
nunu ile Anayasa ayrı ayrı mütalâa edildi. Bu 
sebepten dolayı Seçim Kanununa göre kurulma
sının ifade edilmesi zarurindir. 

BAŞKAN — Efendim, bu ifadenin yer al
ması hususunu oylarınıza koyuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler...Kabul edilmiştir. 

Şimdi bu değişiklik teklifini kaleme alalım 
efendim. 

Temsilciler Meclisi, iller ve aşağıda yazılı te
şekküller temsilcilerinden, Meclis Seçim Kanu
nuna göre seçilecek temsilcilerden kurulur. 

Bu teklifi oylarınıza koyuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir 

i efendim. 
Burada kenar başlık olarak gösterilen «ge

nel olarak» deyiminin kaldırılması gerekir gibi 
geliyor bendenize. (Evet evet sesleri) 

Bu deyimin kaldırılması hususunu oylarını
za koyuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi, Bakanlar Kuruluna geldik. 
O'Kan arkadaşımız sıralama sebebini açıklı-

yacak efendim.. 

O'KAN SEZAİ — Efendim, bu maalesef bas
kıya gece verildiği için bizim arzu ettiğimiz gi
bi gelmemiş oluyor huzurunuza. 

Şimdi esasını açıklıyorum : Al. Devlet Baş
kanı, A2. M. B. K., B. Bakanlar Kurulu., O. İl
ler temsilcileri., D. Parti temsilcileri. 

Burada partileri izah ediyoruz, ondan sonra
ki, fıkrada ise diğer teşekkül temsilcilerini arz 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Bu bir Temsilciler Meclisidir, 
buna ne Paşanın ne de Millî Birlik üyesinin gir
mesi lâzımdır. 

O'KAN SEZAİ — Temsilciler Meclisinin ku
rulmasında arz ettim, sırası kesin değildir. Yer-

I leri şıı şekilde değişebilir. 

22 -



B : 48 7.12 
Bu bakımdan; 
1. — Devlet Başkanı, 
2. — Millî Birlik Komitesi, 
3. — Bakanlar Kurulu üyeleri, 
4. — îller temsilcisi, t 

5. — Siyasi partiler temsilcileri ve bunun 
bünyesinde O. H. P. ve C. K. M. P . : 

Bunları takiben de diğer teşekküller ve ku
rumlar temsilcileri geliyor ki, Kuytak arkadaşı
mızın hakkı var, bunlar arasında bir hurufu he-
ca sırası takibedilmesi yerinde olur. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Arkadaşlarımız, 
izahları sırasında bir noktayı atladılar. Burada 
zulme karşı mukavemete katılma derecesi naza
ra alınmıştır. Alfabetik sıradan bu sebeple ay
rıldık. Mamafih, arkadaşlarımız ısrar ederlerse 
o şekilde hareket etmekte de bir mahzur yoktur. 

O'KAN, SEZAİ — Buradaki (d) fıkrasının 
i, 2, 3, 4 diye kısımları vardır. 7 1er Komisyo
nunun sözcüsü de zulme direnme önceliğine gö
re, daha doğrusu kendi ölçülerine göre böyle bir 
sıralama yapmıştır. Ama Yüksek Heyetiniz tas-
vibederse alfabetik bir sıra da kabul edilebilir. 

ERSÜ VEHBÎ — Arkadaşlarımız, zulme di
renen müesseseleri kendi düşüncelerine göre s ı 
raladıkları gibi bir taraftan da bunların içinde, 
müesseselerin büyüklüğü, küçüklüğüne göre, es
naf teşekküllerini daha sona koymak suretiyle, 
daha realist bir görüşle bunu düzenlemiş bulu
nuyor. Onun için bu sıranın değişmemesi daha 
doğru olur efendim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, herkes 
bunu arkadaşların dediği, yaptığı, anladığı gibi 
anhyamaz. Bu bakımdan alfabetik sıralama da
ha yerinde olur. 

BAŞKAN — Efendim, söz Karaman'm, bu
yurunuz efendim. 

KARAMAN SUPHÎ — Efendim, a, b, c, diye 
tasnif yapılması kat kat daha büyük mâna ta
şıyor. Bu esasa dayamlırsa, bunun iki yolu var-
dir. 

1. Temsilcilik kabiliyeti bakımından sıraya 
konmalı, 

Bu takdirde Bakanlar Kurulu sona gelir. 
2. Zulme karşı direnme noktai nazarından. 
Bence temsilî bakımından tasnife tâbi olma

sı iyi olur. Böyle olunca iller temsilcilerinden 
başlar en son Bakanlar Kurulu gelir. 

Ben zulme karşı direnme tasnifine itiraz et
miyorum. 
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KÜÇÜK SAMI — Bakanlar Kurulu başta 

olmalıdır. 
KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Şekle ait mü

zakere çok uzadı. Arkadaşların noktai nazarları
nı dinledik. Müsaade edilirse tasnif yeniden göz
den geçirilsin. 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulu mevzuunda 
söz istiyenler?. 

Buyurun. 
ATAKLI MUCÎP — Efendim, Balkanlar Ku

rulu aleyhinde konulşacağım. 27 Mayıstan iskat 
tarihine kadar olan 10 bakanın da Temsilciler 
Meclisine girmesi iktiza eder. Bu kanun içinde 
partili olsun, partisiz olsun bütün Bakanların 
Temsilciler Meclisinde yer alması mevzuubahis-
tiı\, Dışardan alınması mevzuubahsolursa Tem
silciler Meclisine ithal edilmesi lâzmıgelecek ki, 
bununla da Temsilciler Meclisinin adedi günden 
güne artacaktır. Binaenaleyh Temsilciler Mec
lisine dâhil edilmemesini uygun görüyor musu
nuz? 

ULAY SITKI — Bakanlar Kurulu azaları 
bu teşekküle girmiyecek olursa, bir takım mah
zurlar ortaya çıkar. Muhtelif teşekküllerden 
temsilciler gelecektir. Bunların teşriî masuni
yetleri vardır. Teşriî masuniyeti olmıyan bir 
bja'kan, yerine göre bu temsilcilerin önünde he
sap verecektir. Binaenaleyh girmesi zaruridir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Komisyona 
bu hususta söz verilirse iyi olur. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL —Sıtkı Paşanın 

ifade ettikleri yerindedir. Konuşanlar aynı şart
lar içinde konuşmalıdırlar. Soru hakkı olacak, 
cevap hakkı olacak. Birisinin eli bağlı, öbürü
nün elinde boks eldiveni, elbet bu olmaz. Tem
silcilerin ve bakanların teşriî masuniyetleri var
dır. Soru müessesesi vardır, cevap müessesesi 
vardır. Her ikisinin de aynı hakka sahibolma-
ları lâzımdır. Bakanlar Kuruluna tgirenlerin ma
suniyet kazanmaları ve Kurucu Mecliste yer al
maları mevzuunda Bakanlar Kurulu üyelerini 
dinledikten sonra onları gayet haklı bulduk. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KUYTAK FİKRET — Arkadaşımın sözleri 

beni hakikaten tatmin etti. Yalnız Bakanlar 
Kurulundan (birini çıkardık, dışardan birini 
aldık. Bu tekrar Kurucu Meclise gelebilecek 
mi? 
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KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Gelecek. 
Çıkan da Temsilciler Meclisi içinde kalacak. 

Çünkü bu mesuliyete ortak olmuştur. 
O'KAN SEZAÎ — İlerde gelecek maddeler

de 'bunun emniyet supabı konmuştur. 
GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Müsaade eder

seniz tatmin bakımından arz edeyim; sonradan 
alman bakanlara masuniyet tanımazsak Mecli
sin içina aldığımız, masuniyeti olan bakanlar 
vardır ki, bunlar sualleri cevaplandırırken mü
dafaasız insan durumuna düşeceklerdir. O za
man ne olacaktır? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, soru
lan suallere yedilerden bir arkadaş cevap verir, 
her arkadaş ayrı ayrı cevap vermeye kalkarsa 
zaman kaybına müncer olunur ve dolayısiyle 
de bu kanunun çıkması gecikmiş olur... 

BAŞKAN — Efendim, beş cins bakan ola
caktır; birincisi, 27 Mayıs günü bu işi deruhte 
etmiş olanlar, ikincisi bunların içinden affedi
lenler, üçüncüsü affedilenlerin yerine yeniden 
almanlar, dördüncüsü Kurucu Meclis teşekkül 
ettikten sonra revizyonla yeniden bakan olacak
lar, beşincisi de affedilenlerin yerine almanlar. 
Bunların her biri üzerinde ayrı ayrı konuşacak 
mıyız? Yoksa, baştan itibaren bakanlıkta kalan
lar, yarı yolda azledilmiş bulunanlar çıkanla 
caklar mı? Yeni bakan olacaklar, affedilenler 
ne olacak, tenevvür edelim. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Kurucu Meclise 
eski bakanlardan alınmasını istediğimiz kimse
ler bulunabilir. Ancak bunlar, Cumhurbaşkanı
na ve Komitemize tanınan 28 kontenjan içinde 
getirilebilir. 10 Cumhurbaşkanına, 18 de komi
teye tanınmış bir hak vardır. 

ULAY SITKI — Bakan da girecektir. 
BAŞKAN'— Emanullah Çelebi, buyurun. 
ÇELEBİ EMANULLAH — Bakanlar Kuru

lunun Temsilciler Meclisine girmesine tarafta
rım. Ancak şunu öğrenmek istiyorum. Bir ba
kan affedildikten sonra yine Temsilciler Mecli
sinde kalacak mı? 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Kalacak. 
ÇELEBİ EMANULLAH (Devamla) — Bili

yorsunuz, bakanlarımızın bir parti kurma iş
leri var. Bu faaliyeti biliyorsunuz. Temsilciler 
Meclisine girecekler. Bu bakanlarimız istifa 
ederler, Temsilciler Meclisinde kalırlar. Parti 
kurma faaliyetlerim bu sefer orada gösterecek
lerdir. Bunlara müsaade edilecek midir? 
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ULAY SITKI — Bakanların parti kurma 

faaliyetleri yoktur. Part i meseleleri mevzuu-
bahsolduğunda Devlet Başkanımız Cemal Gür
sel bu parti mevzuunu benim bakanlarım ele al
sınlar, tetkik etsinler ve bana bildirsinler de
miştir. Fakat paşa rahatsız olduğundan bu ka
rarlarını sizlere intikal ettirememişlerdir. Ba
kanlar müzakere etmişler, tetkikatta bulunmuş
lar. Ondan sonra gazeteciler sorduğunda; hep
si ben böyle partiye girmek kararında değilim 
diye ifade etmişlerdir. 

O'KAN SEZAİ — Efendim, Sıtkı Paşanın 
açıklama yapması biraz tuhaf oldu, arkadaşım 
hatalı açıklama yaptı, gibi geldi bendenize. Va
ziyet şöyledir; Deflet Başkanının Bakanlar Ku
ruluna verdiği vazife bir üçüncü partinin kurul
ması memleketin ilerisi için, demokratik niza
mı için bugünkü şartlara göre faideli midi;, de
ğil midir? Bu hususu etüt edin demişlerdir. 
Yoksa üçüncü partiyi kurun dememişlerdir. Ba
kanlar Kurulunda bugünkü atmosfer içinde 
bir üçüncü parti ileri demokrasi hayatı için 
Türk milletine faideli olup olmadığını etüd edin 
demişlerdir. Bakanlar bunun neticesini Devlet 
Başkanına arz etmek fırsatım bulamamışlardır. 
Devlet Başkanının da evet veya hayır cevabı 
alınmamıştır. 

ULAY SITKI — Ben de bunu söyliyecek-
tim, evet doğrudur. 

YURDAKULER MUZAFFER — Bakanla
rın Parti Kurma havadisi doğru değildir. Böy
le bir faaliyet yoktur. Ama, düşünelim ki, par
ti temsilcileri gelecek. Bunlar Mecliste kendi 
partilerinin lehinde faaliyette bulunmıyacaklar 
mıdır? Bu faaliyetin olmıyacağım şimdiden ka
bul etmemize rağmen bunlar bir faaliyet gös
terecektir. 

Ben Millî Birlik Hükümeti içinde görev al
mış bulunan bütün bakanların Temsilciler Mec
lisine girmesine taraftarım. Millî Birlik Komi
tesine, Reisicumhura ayrı bir kontenjan tanına
bilir. Kontenjandan ayrı olarak bakanlara bu 
hakkı tanımalıyız. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Benim sualime 
cevap verilmedi. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Kurucu Meclis 
kurulduktan sonra, partili olanlardan da bakan 
olacak mı, olmıyacak mı? Gayet tabiî ki, ola
cak. 
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Bugünkü durumu biliyorsunuz. îkinei bir ı 

emre kadar memlekette parti kurma faaliyeti 
yasak edilmiştir. 

(Müsaade edilirse faaliyete geçilebilir. Esas; 
yalnız partizanlık yapılmasına mâni olmaktır. 
Biz esas bunun üzerinde durmalıyız. Her hangi 
bir Bakan partizanca faaliyet gösteriyorsa onu 
Yüksek Komiteniz Iskat etmek suretiyle vazifesin
den af eder. O bakımdan da bir tehlike yoktur. 
Bugün için parti kurma faaliyetinde bulunan gö
revini terk etmeme mecburiyetindedir. 

•ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Karaveli'nin boks 
eldiveni misalini pek anlıyamadım. Bu misal 
bakanların vazife sorumluluğu ile alâkalı olsa ge
rektir. Çünkü bâzı memleketlerde meselâ ingilte
re'de Bakanlar dışardan seçilebilirler, I§ adamla
rından, meslekî teşekkül mensuplarından seçile
bilirler. Zannedersem onların sorumluluklarının 
kontrolü Ayan vasıtasiyle olur. Bakanların salâ
hiyetleri yani Kurucu Meclis bir görüşme istiye-
bilir. Bir sual sorabilir. İstizah yoktur. Kanun 
bu yetkiyi Millî Birlik Komitesine verdiğine gö
re böyle bir boks misalini buraya uy duramadım. 
Arkadaşımdan1 bu hususun açıklanmasını rica ede
ceğim. 

KARAVELİOĞLO KÂMİL — Efendim, İn
giltere'de dışardan Bakan alınmıyor. Amerika'
da ise alınmaktadır. Çünkü Amerika'da Başkan 
sorumludur. Bakanlar Temsilciler Meclisine kar
şı sanki müsteşar durumunda bulunurlar. Bizde
ki durum ise başkadır. Bizde Bakanları teker te
ker murakabe etmek, düşürmek yetkisi olduğuna 
göre ben ne kadar konuşursam konuşayım, kar
şımdaki arkadaş da o şekilde konuşmalıdır pren
sibi bulunduğuna göre oralarla mukayese edile
mez. Nitekim bir Umum Müdürü davet ettiğimiz 
zaman istersek söz veririz, istemezsek vermeyiz. I 
Bize mukabelede bulunamaz. Halbuki ben iste- I 
diğim zaman Hükümeti tenkid ederim, şahsını 
da, Bakanlığını da tenkid ederim. Benim kastet
tiğim burur. Aynı şartlar altında biz Temsilciler 
Meclisine Hükümeti denetleme yetkisini bırakı
yoruz. Sual takriri verme diye bir müessese var
dır. Aynı şartlar içinde olmaları, teşriî masuni
yetlerinin bulunması lâzımdır. 

Emanuldah Çelebi Beyin sorusuna geliyorum. 
Biz bugün partilileri içeri alıyoruz. Partililer
den Bakan kabul edeceğiz. O halde partiye gire
bilir. Yeter ki tarafsızlığını ihlâl etmesin, meşe- | 
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le budur. Temsilciler Meclisi içinde bulunur, bir 
partiye girer. 

Bir üçüncü partinin kurulmasının yararlı ola
cağını kabul ediyoruz. Mühim olan tarafsızlıktır. 
îster dışarıdan gelmiş, isterse sonradan bir par
tiye katılmış olsun, alınabilecektir. 

BAŞKAN •— Söz Karaman'mdır. 
KARAMAN SUPHİ — Bakanlar Kurulu 

azasının Temsilciler Meclisinde üye olması nor
maldir, itiraz etmiyorum. Ancak, 27 Mayısta, bu
gün böyle, yarın ne olacak belli değil, denilebi
lecek bir zamanda Bakanlığı kabul etmiş olan 
şahıslara, o karanlık gibi görünen günde vazife 
almış olanlara bir imtiyaz tanımalıyız. Binaena
leyh; 

1 / — 27 Mayıs Bakanları devamlı temsil 
edilsinler; 

2. — Kurucu Meclisin teşekkülünde Bakan 
olanlar da 'temsil edilsinler; 

Ancak Bakanlıktan ayrılan bir zatın Meclis 
üyeliğinin devam etmesi Bakanlık mesaisini de 
dejenere eder. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Evvelâ en son 
endişeye cevap vereyim; düşen bir Bakanın 
Mecliste kalması zaruridir. Neden, çünkü; 

1. — Fikir liderleri Meclis içinde hiçbir za
man Bakanlığı kabul etmezler. Çünkü Komite 
muarızını gördüğü zaman bakanlığa alır, iki 
gün sonra af eder, bu suretle o da dışarda ka
lır. 

2. — Dokunulmazlığın nasıl kalkacağı ka
nunda zikredilmiştir. Halbuki biz böylelikle do
kunulmazlığın kaldırılmasını otomatikman Millî 
Birlik Komitesine veriyoruz. 13 Kasımdan evvel 
Bakanların neden Temsilciler Meclisine girmesi 
doğru değildir, sualine cevap vereyim. Temsil
ciler Meclisi üyeliğini bir lütuf, bir atıfet ola
rak kabul etmiyoruz. Biz bir kütleyi temsil et
mesi bakımından, bir zaruretin ifadesi olarak 
kabul ediyoruz. 13 Kasımdan evvel affedilmiş 
Bakanların alınmasının hiçbir hukuki sebebi 
yoktur. Eğer bir lütuf 'olarak alacaksak kendi 
kontenjanımızdan almamız lâzımdır. Yediler 
konseyinin fikri budur. 

AOUNER EKREM — Karaman arkadaşı
mın fikrine iştirak ediyorum. 27 Mayıstan son
ra vazife almış Bakanların Temsilciler Meclisi
ne alınması doğrudur. Eğer Ihak, hukuk tanı
yorsak bunları da düşünmemiz lâzımdır. 
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'BAŞKAN — Acuner Ekrem ve Karaman ı 

Suphi arkadaşımızın fikirleri ürerine yediler I 
ne diyorlar? I 

O İKAN SEZAİ — Bu hususu Tâli Komis
yon dışındaki arkadaşlardan birisi müdafaa I 
ederse, daha kuvvetli olur. 27 Mayıs'ta DBakan 
olanların dtomatikman Kurucu Meclis üyeliği
ne alınmalarının mahzurları üzerinde konuşa
cak arkadaş 'varsa. I 

TUNÇKANAT HAYDAR — Otomatikman 
girecek diye 'bir teklif var. 

BAŞKAN — Otomatikman girerler fikrine 
.sözcüler ne diyorlar? 

KAPLAN KADRİ — 27 Mayısta Bakan 
olanlar memleket 'hizmeti olarak kendilerine 
teklif edilen vazifeyi kabul etmişlerdir, vazife
lerini yapmışlardır, hizmet görmüşlerdir. Bâzı
ları aff edilmişlerdir. Şimdi, Kurucu Meclis bir 
seçimle gelecek, hukuki birtakım prensiplerle 
üyeler Meclise dâhil olacak. Eğer o (Bakanlar 
içinde, Meclise dâhil etmek istediklerimiz var- I 
sa, kontenjanlarımız dâhilinde bunları .sokabi
liriz. 

KARAMAN SUPHİ — Kontenjan tanınır
sa, kabul ediyorum. 

O'KAN SEZAİ — 18 kontenjan emrinizde-
dir. 

ACUNER (EKREM — Hukuk, adalet böyle
ce yerine gelir. 

O'KAN SEZAİ — Hukukla, adaletle bunun 
pek alâkası yoktur. Kurucu Meclis bu Türk 
milletinin bir hizmet kâbesi olacaktır. Taviz 
dergâhı olmayacaktır. Bu sistem bir genel se
çim idealine rağmen şartların imkânsızlığı kar
şısında en demokratik hir sistemdir. Bu Kuru
cu Meclisin ve Temsilciler Meclisinin teşekkül 
tarzı en demokratik bir yoldur. Eğer hizmetle
ri kendi takdir ölçüsüyle değerlendirip de bu 
Meclise davet edecek olursak arz etmiş oldu
ğu Kurucu Meclis 'bu karakterini kaybeder. Biz 
o arkadaşların 27 Mayıs sabahı gösterdikleri 
vefayı unutmuş değiliz. Hepsi kalbimizdedir. 
Ve onlara hu imkânın nasıl verileceğini de dü
şündük. Fakat onları düşündük diye bayrak 
açarcasma hem korporasyon, hem de seçim yo-
liyle demokratik bir sistemi zedeleyenleyiz. Bu
na imkân ve ihtimal yoktur. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Biz otomatik
man Meclise girmesini kabul ediyorsak bu ka- | 

. 1960 O : 1 
mınu ne kadar dikkat ve tarafsızlıkla çıkar
mış olursak olalım, bu kanunu yaralamış olu
ruz, Dolayisiyle herkes te aleyhimize döner. 
Mademki 18 kişilik kontenjan tanınmıştır, bu 
kontenjanın içinde bu arkadaşları hizmetleri
nin 'karşılığı olarak alalım. 

ACUNER EKREM — Bize ayrılmış olan 
kontenjandan verelim, bu bir lütuf değildir. 
Biz diyoruz ki, kendi kontenjanımızdan seçe
lim. Çünkü 27 Mayıstan bu yana birçok vazi
feler deruhte etmişlerdir. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Bir lütuf olarak 
kendi kontenjanımızdan alınmasına şiddetle mu
halifiz. Bir adam belki kıymetlidir, bir kütle
yi temsil eder, o zaman alacağız. Yoksa top
tan af edilen bakanların hepsini alacak deği
liz. Ancak bir zümreyi, bir zümrenin fikrini 
temsil, ettiğine kaani olduğumuz kimseleri ala
bileceğiz. Biz bir lütuf yapamayız, yapmıya-
lım. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, ilim otori
teleri de, İnkılâbın daha ilk gününde gı'k de
meden geldiler, İnkılâbın meşruiyetini ilân 
ettiler. Sonra da üniversitenin hocalarını affa 
tâbi tuttuk. Onların ne kabahati vardı, eğer 
bir fedakârlık mevzuubahis ise. Üniversite de 
bir operasyon geçirdi. Dışarıya giden Komite 
arkadaşlarımızın ne kabahati vardı, fedakâr
lık düşünülecek idiyse. 

Bunu çok genişletirsek, fasit bir daireye 
girmiş oluruz. Eğer hizmetine inandığımız ar
kadaşlarımız varsa, bakanlar varsa, hukuki 
avantajları varsa ondan istifade edilerek (geti
rilebilirler. 

O'KAN SEZAİ — Aı'kadaşlar, biz tezada 
düşmüş değiliz. Bâzı arkadaşlarımız, kendi 
fikirlerini kabul ettirebilmek için bizim tezada 
düştüğümüzü söyliyebilirler. Biz bu. konunun 
prensipleri üzerinde konuşuyoruz. Böyle bir 
demokratik müesseseye memur tâyin eder ıgibi 
olmaz. 'Beğendiğimiz, fedakârlığını, vefasını 
takdir ettiğimiz kimseleri alır koyarız. ;Ama 
Komitenin 18 kontenjanı vardır, dedik. Bu
günden bu prensipi huzurunuza getirmedik ki, 
tezada düşmiyelim. İlerde hakikaten teemmü, 
eder, bu balkanların vefalı olanlarını heyeti
niz kabul ederse ancak lalettayin bir'kimse yeri
ne tecrübe edilmiş, diğerini kendi kontenja
nından buraya ithal edebilir dedik. Peşin hü-
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küm vermedik. Heyetinize bıraktık. Onun 
için tezat diye bir şey yoktur. 

Üniversite heyeti meselesi; demokratik bir 
sistem kurarken esasları zedelemek doğru ol
maz. Biz 27 Mayıs İhtilâlini hazırlayan mille
tin aJkla gelen bütün müesseselerinin, orga
nize teşekküllerinin ve onların temsilcilerinin 
burada temsil edilmelerine im'kân vermiş bulu
nuyoruz. 27 Mayıs sabalhı vazife alan ilim he
yeti temsilcilerini de kendileri seçeceklerdir. 
Böylece onlar namına tatmin edilen bir mües
sese' olduğu ortaya çıkacaktır. Ne affedilen 
bakanlar ve ne de bilâhara teklif edilecekler 
alınmayacaktır kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Yedilerin bu mütalâaları dışın
da konuşaca'k arkadaş var mı? 

ACUNER EKREM — Biz fikrimizde ısrar 
ediyoruz, lütfen teklifimizi reye koyun. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşımızın teklifini 
reylerinize arz ediyorum. Affedilmiş bulunan 
10 bakanın, otomatik olara'k, Temsilciler Mec
lisine girmesini arzu edenler lütfen işaret bu
yursunlar... Madanoğlu Cemal, Yurdakuler 
Muzaffer, Acuner Ekrem, Karaman Suphi... 
Başka işaret edecek arkadaş var mı ? (Yok ses
leri) Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Şimdi arkadaşlar, Bakanlar Kurulu üyeleri 
dendi. Yalnız benim anlıyamadığım bir şey 
var. Demin kabul ettiğiniz Temsilciler Meclisi 
şunlardan müteşekkilidir deniyor. (Halen mev
cut bakanlar kastediliyor sesleri) 

Mesele yok. Halen mevcut Bakanlar Kuru
lu üyeleri, kanunun meriyete girdiği tarihte 
mevcut Bakanlar Kurulu üyeleri Kurucu Mec
lise girecek. 

Kanunun meriyete girdiği tarihte resmen 
Bakamlar Kurulunda üye olanlar, otomati'k-
man Temsilciler Meclisine gireceklerdir. Bu
nu kabul edenler... Etmiyenler... ittifakla ka
bul edilmiştir. 

İkincisine geçiyoruz. İ r temsilcilerinin Ku
rucu Meclise girmesine itiraz edenler var mı? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... İttifak
la kabul edilmiştir. 

Şimdi'siyasi partilerin temsilcileri. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Mevcut par
tilerden Kuruıcu Meclise temsilci verenleri tas
rih edelim, belki itiraz olabilir. (Teferruatı 
ile gelecek) 
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BAŞKAN — Siyasi partiler. Cumhuriyet 

Halk Partisine itiraz eden var mı? Yok. itti
fakla kabul edilmiştir. 

Cumhuriyetçi Köylü Partisi... İtiraz eden 
var mı? Yok. ittifakla kabul edilmiştir. 

Tamam, şu halde siyasi parti olarak Cumhu
riyet Halk Partisiyle Cumhuriyetçi Köylü Mil
let Partisi Temsilcilerinin bu mecliste bulunma
ları ittifakla kabul edilmiştir. 

KUYTAK FİKRET — Diğer parti organla
rı niçin alınmamıştır? 

O'KAN SEZAİ — BİE'im temas ettiğimiz 
diğer partiler; Birlik Partisi ve Sosyalist Par
tisidir. Birlik Partisi ve Sosyalist Part i Tem
silcileriyle bir kısmının mevcudolan kumcula -
riyle konuştuk. Hiçbir zaman temas yapmış ol
duğumuz teşekküllerin mutlak temsilcilerini 
alacağımız mânasına bir hüküm taşımaz, bu te
maslarımız. 

Birlik Partisi hakkında bilgi ıvereyim; 1957 
senesinde Cumhuriyet Birlik Partisi olarak ku
rulmuş. Sonra Cumhuriyet Halk Partisiyle te
dahül olur diye ilgililere müracaat edilerek 
Cumhuriyet kelimesini kaldırmak suretiyle «Bir
lik Partisi» diye tescil edilmişti. Bu iş 1959 se
nesine oluyor. Bu partinin Başkanı da Fehmi 
Eren olarak gözükmektedir. 9 ilde temsilcisi 
olduğunu bize İçişleri Bakanlığı bildirdi. Ken
di ifadelerine göre 16 ilde teşkilâtlan olduğunu 
söylüyorlar. 

Sosyalist Partisi ise yalnız teşkilât bakımın
dan merkezi teşkilât olarak Ankara'da 19 . 1 . 
1960 da kurulmuştur. 

Birlik Partisi 1957 nin ikinci ayında kurul
duğu halde seçimlere girememiştir, dolayısiy-
le temsil edilememiştir. Sosyalist Partisi de 
1960 da kurulmuştur. Seçim şansını denemek 
fırsatını bulamamıştır.- Bunların tüzükleri tas
dik edilmemiştir. Tutumları nazarı itibara alı
narak Temsilciler Meclisine katıldıkları takdir
de faydalı olacağı kanaati bizde uyanmamıştır. 
Bu bakımdan kendilerine yer verilmedi. 

BAŞKAN — Esasen, bundan evvelkil Mec
liste temsil edilmemişlerdi. 

YILDIZ AHMET — İlim kurulunun tekli
finde var. 

BAŞKAN — Yargı organları.. İtiraz eden 
var mı? Yok. İttifakla kabul edilmiştir. 

YILDIZ AHMET — Sual soracağım. Bizim 
sistemimiz kuvvetler ayrılığı esasına dayan-
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maktadır. Teşriî organın müstakil olması icab-
eder. Buna göre, Yasama Organının Temsilci
ler Meclisine girmesi hukuki bir tenakuz yap
mıyor mu? 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim, 
.yarığı organından temsilci geliyor. 

BAŞKAN — Yargı organlarının Kurucu 
Meclise girmesini kabul edenler. İttifakla ka
bul edilmiştir. 

Üniversite temsilcilerine itiraz eden var mı? 
Yok. İttifakla kalbul edilmiştir. 

Basın temsilcilerinin Kurucu Meclise gir
mesine itiraz eden var mı? Yok. İttifakla ka
bul edilmiştir. 

öğretmen Temsilcilerinin Kurucu Meclise 
girmesine itiraz eden.. 

ATAKLI MUCİP'— Efendim, öğretmenler 
siyasi faaliyet gösteremezler. Onun için siyasi 
bir Meclise girmemeleri lâzım. (Yargı organla
rı da siyasi faaliyet gösteremezler) 

BAŞKAN — öğretmen temsilcilerine itiraz 
eden.. Mucip Ataklı muhalif, ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

Gençlik Teşekkülleri Temsilcileri... Beş ıkişi 
itiraz ediyor. 

O'KAN SEZAİ — Bu mevzu üzerinde dur
mak isterim. Bizi bu mesele cidden çok meşgul 
etmiştir. Hattâ bizi çolk sıkışık vaziyete sok
muştur. Takdir edersiniz ki, ihtilâlin otoritesi 
olan Yüksek Heyetiniz gençliğin bu millete 
mazide; halde ve istikbalde çok değerli uzuv 
olduğunda hemfikirdir. Bu münakaşa kabul et
mez bir gerçektir. Biz gençliğin bu milletin 
hayrına çok büyük bir otorite olarak kabul edi
yor ye devrimleri onların yürüteceğine inanı
yoruz. 

Yalnız; ilim heyeti raporunda bu gençlere 
yer vermiş ve yaşlarını da 20 olarak göstermiş
tir. 20 yaşında bir üniversite gencinin bu mec
liste temsil edildiği takdirde bir sene bu evlâ
dı vatan tedrisattan mahrum edilecek ve dola-
yısiyle gençlerden ilerde beklediğimiz faideli 
hizmetler de bir sene kösteklenmiş olacaktır. 
Genç arkadaşların memleket hizmetinde, büyük 
değer taşıyan Temsilciler Meclisinde yer alabil
meleri için bu fedakârlığı yapacaklarından emi
nim. Fakat aile efradı ve yarın idrak edecekleri 
«kayıplar dolayısiyle bir mustarip görüş sahibi 
zümre belirecektir. Saniyen bu arkadaş!arın yaş
ları icabı bu gibi meclislerde bulunmadıkların-
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dan dolayı tecrübeleri yoktur, diğer taraftan 
Devlet hizmetinde tecrübeli nice büyükler bu 
Mecliste yer alacak, belki bu çocukların idraki 
karşısında tenkid edilecekler bu çocuklar mek
tepteki sıralarına avdet ettikleri zaman bu mil
leti kimler idare etmıiş, profesörleri, büyükleri 
de gördünüz, geride kalan, yarının büyükleri 
üzerinde istemiye istemiye menfi tesirleri de ola
caktır. Bunu bir misalle anlatayiinij müsaadeniz
le. Meselâ bir komutan gayet iyi tanınmıştır. 
Ordu hayatını hepimizin çok iyi bildiği General 
Madanoğlu, farzedelim bir bölüğü teftişe geldi. 
Bir makinalmın başında er bir parçayı söküp ta
kamadı. Makinalmm parçalarından birisini sor
du, er bilemedi. Komutan söyledi, halbuki yanlış 
söyledi, öyle takılmam, böyle takılır dedi, taka
madı. Şimdi teftiş eden komutan hakkında nasıl 
bir fikir uyanır, düşünebiliriz. Hususi takdirler 
olabilir. 

Bu gençler istikbalin iktidarıdırlar. Gelecek
ler, görecekler, bir ümitsizliğe kapılabilirler. Bu
nun gençler üzerinde, veya gençlerin durumunu 
gören üyeler üzerindeki tesirlerini düşününüz. 
Bu balkımdan gelmeleri mahzurludur. 

İlim heyeti, ön tasarıda bunu koymuştur. Bu 
yayılmıştır. Talebeler okumuşlardır. Benimse
mişlerdir. Rapora istemi istemiye yer verdik. 
Çok değerli gördüğümüz ve sevdiğimiz bu ço
cuklara karşı peşinen kendimize bir antipati 
yaratırız diye çok üzüldük... Bir türlü çıkarama
dık. Ama mütaakıp maddede göreceğiniz gibi 
bir hal tarzı da bulduk; onlar bizzat gelmesinler 
temsilci göndersinler dedik. Kimden? Asistanla
rından, mezun olmuş ağabeylerinden seçsinler, 
göndersinler dedik. Kendilerinin de temsilci ola
rak gelmeleri hususunu ise sizlerin takdirine bı
raktık. 

YILDIZ AHMET — Talebenin oradaki yeri
ni ben de pek düşünemedim. Bu bir. 

İkincisi; ilim heyeti raporundan sonra. Siya
sal Bilgiler Fakültesinde bir toplantı yapıldı, 
biz böyle şey istemiyoruz dediler. Biliyorsunuz 
ki; bu bir atıfet değildir. Demokratik sisteme 
göre bunu yapalım, dedik. Ama hiçbir demokra
tik sistemde böyle şey de yoktur. Kendileri de
ğil ama temsilcilerini göndersinler dedik. 

ERSU VEHBİ — Bu hususta bir noktayı da 
bendeniz izah edeyim; bununla üniversite ve 
yüksek tahsil gençliğini, fiilen hepsini birden bu 
siyasetin içine sokmuş olacağız. Bunların fikir-
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lerini desteklemek için de hepsi birden yürüye
cek, eğer reddedilirse kırılacaklardır. 

KUYTAK FİKRET — ilim heyetinin bunu 
koyması bizi çok müşkül bir vaziyete sokmuştur. 
Biliyorsunuz Türkiye Millî Talebe Federasyonu, 
Türk Millî Talebe Birliği, Türk Millî Gençlik 
Teşkilâtı diye üç. gençlik teşkilâtı vardır. Hepsi
nin üyelerinin adedi 500 - 5 000 arasındadır. 
Bizim bildiğimiz gençlik 30 - 40 bin arasındadır, 
ki bunlarla ilgisi yoiktur. Bu kontenjanı koydu
ğumuz zaıman 20 - 25 yaşlarını aşmış, sınıfta kal
mış üniversite talebesi vardır, ki bunların hepsi 
girecektir. Asıl gençlik üzüntü duyacaktı r. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Her iki arkada
şımın da fikirlerine iştirak ederim. Üniversite 
gençliği temsilci göndermezse aleyhimizde bâzı 
kışkırtmalar yapabilirler. Gelirse yine üniver
siteyi bir koz olarak kullanılabilirler. Onun için 
üniversite gençliği temsilcilerinin gelmesini top
tan reddedelim, arzu ettiğiniz takdirde. 

KARAMAN SUPHİ — Kısaca arz edeceğim. 
Üniversite gençliği temsilcilerinin bulunmasına 
taraftarım. Ancak, esas öğrencilerin temsilcile
rinin gelmesi şartiyle. 

YURDAKÜLER MUZAFFER — Acaba ilim 
heyetinden sorulmuş mudur? Dünya Temsilci
ler Meclislerinde gençlik teşekkülleri temsilcile
rinden öğrenci var mı? 

BAŞKAN — Deniyor ki, General de Gol 
üniversitelerden, yeraltı teşkilâtından bile üye 
aldı. Biliyorsunuz, Hür Cezayir Hükümeti tem
silcilerini bile aldı. Yine biliyorsunuz, bu ihti
lâlde gençlik, üniversite, basın, Ordu hep bir
likte hareket ettiler. Bu işin içinde gençlik de 
bulundu. 

YILDIZ AHMET — Yüksek öğretim öğren
cilerinin seçeceği temsilciler, desek. 

BAŞKAN — Teklifin nedir? 
YILDIZ AHMET — Gençlik teşekkülleri 

temsilcileri kelimelerini silelim. Yüksek öğretim 
öğrencilerinin seçeceği temsilciler diyelim. 

KARAVELÎOĞLU KÂMlL — Vaka ortada. 
Biz istemiye istemiye bunları dâhil ettik. Ve 
kendilerinin gelmemesi için de Seçim Kanu
nunda bir sürü baraj koyduk. Fakat hiçbir hal 
tarzı bunları memnun etmiyecektir. 

KÜÇÜK SAMI — Onuncu maddede bu tes-
bit edilmiştir. Bu temsilciler üniversite asistan
larından, mezun olanlardan ve öğrenci teşek-
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küllerinin öğrenci üyelerinden seçilir, bunu 
bu onuncu madde böylece zikretmiş. 
* ULAY SITKI — Son sınıfa gelmiş üniver
site talebelerinin buraya alınmasında bir mah
zur olmasa gerektir. Çünkü belki de bir sene 
tahsillerini terketmiye razı olacaklardır. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, bu üç teşek
küle mensup gençlik teşkilâtı gelsin fakat yine 
de bir anlaşmazlık olacaktır. O zaman gençlik 
ortaya dağılacaktır. Buraya soktuğumuz zaman 
bu ortaya dağılma daimî olacaktır. Gayelerine 
ulaşmak için üniversiteyi alet olarak kullana
caklar. Temsilciler Meclisine gelsin dersek üni
versitenin temsilcileri vardır, o zaman esasen 
üniversite öğretim üyesi_ sıkıntısı çekmektedir. 
Birhayli oradan gelecek, esasen nıevcudolan sı
kıntı daha fazla artacaktır. Bence gençlik te
şekküllerinin buraya katiyen sokulmaması lâ
zımdır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Dün Siyasal Bil
giler Fakültesi öğrenci temsilcileri ile görüştük. 
Onlar gençliğin alınmamasını beyan ettiler. Bu
nun kabili tatlbik bir madde olmadığını söyle
diler. 

Buna mukabil istanbul'da muazzam bir kay
naşma var. Şimdiden başladı. Eğer gençliğin 
alınması kalbul edilmezse, biz huzurunuza yeni 
(hal tarzları ile geleceğiz, özgüneş arkadaşımı
zın bir teklifi var. Benim de bir teklifim ola
cak. Huzurunuza getireceğiz. 

YILDIZ AHMET — Arkadaşlarımız belirt
tiler. Bir zaruret varsa, yanılmışsak; bir zaru
ret var diye öğrencilerin gelmelerine ben hiç-
Ibir suretle taraftar değilim. Yalnız, şöyle bir
imi tarzı ile faaliyet göstermelerine imkân var
dır. Üniversite teşekkülleri katılabilir. Üniver
sitenin inkılâpta büyük hakkı vardır. Üniver
siteyi temsil eden teşekküllerin temsilcileri Ku
rucu Meclise katılabilirler, öğrencilerin katıl
malarına ben taraftar değilim. 

BAŞKAN — Mehmet Özgüneş, teklifiniz 
nedir? 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Teklifim şudur; 
1. — 6 kontenjanı olduğu gibi üniversiteye 

aktaralım. 
2. — Sem'bolik bir miktarda gelsinler. 
3. — Asistanlardan seçilsinler. Asistanlar 

zaten öğretim üyelerine dâhil değillerdir. 
4. — Bunlar olmazsa fiilen gençler gelir 

otururlar. 
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Gençlik teşekkülü temsilcilerinin toptan 

kaldırılmasına muhalifim. 
ATAKLI MUCÎP — Bütün dünya bugün 

'takibenin idaresi altına geçmek üzeredir. Bu 
itibarla bütün dünyayı büyük bir felâket bek
liyor. Onlara fazla avantaj tanımak, onları el
bet şımartacaktır. Bu ise çok tehlikeli neticeler 
doğurabilir. Bunun için bugünden tedbiıj almak 
ieaibeder. Böyle olursa gelecek idareler kötü 
geleneklerle karşıkarşıya kalacaklar, demektir. 

BAŞKAN — Gençlik teşekküllerini yuvar
lak içine alalım, bu maddenin sonunda, yarın 
müzakere edelim. (Seçim maddesi geldiğinde 
konuşalım, sesleri) Seçim maddesinde görüş
mek üzere yuvarlak işine alıyorum. 

Barolar temsilcileri : Kalbul edenler... Etmi-
yenler... ittifakla kabul edilmiştir. 

işçi Sendikaları Temsilcileri : Kabul eden
ler... Etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

Tarım Teşekkülleri Temsilcileri : Kabul 
edenler... 

Buraya ormancıları da almak yerinde olmaz 
mı? 

ERSÜ VEHBÎ — Girmiyor efendim. 
KARAVELlOĞLU KÂMİL — O zaman or

mancılığın mesleklerin içine girmesi lâzımdır. 
Mimarlar, mühendisler, elektrikçiler, teknisi-
yenler gibi ihtisas gruplarının da buraya gir
mesi lâzımdır. Bu Seçim Kanunu maddesine gi
rebilir, orada konuşalım. 

BAŞKAN — Seçim maddesinde, ormancıla
rın da sokulması için bir kolaylık gösterelim. 
(Ormancılar odalara giriyor, sesleri) Pekâlâ. 

Tarım teşekküllerinin Kurucu Meclise gir
melerine itiraz edenler... Yok. İttifakla kalbul 
edilmiştir. 

Esnaf teşekküllerinin girmelerine itiraz 
edenler... Yok. İttifakla kalbul edilmiştir. 

Odalar temsilcilerinin girmelerine itiraz 
edenler... Yok. İttifakla kabul edilmiştir. Diğer 
bölüme geçiyoruz. 

AKSOYOĞLU REFET — Dernekler vardır. 
Ama kadınlar ve malûl gaziler, eski muharip
ler çıkarılmış, acaha niçin'? 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Bunun seçi
mini Temsilciler Meclisine bırakıyoruz, tasarı 
ile. 

Temsilciler Meclisi, seçimi kim kazanırsa, 
ekseriyetle gelirse istediği 18 kişiyi alacak, kim 
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çoğunlukta ise o kazanacaktır. On sekiz kişi 
hangi temayülde ise dışardan gelecekler de o te
mayülde olacaklardır. 

Biz başından sonuna kadar bitaraf olalım, 
bundan kimse şüphe etmesin. Temsilciler Mec
lisini Halk Partisinin tahakkümü altına sokmı-
yalım, işin başında böyle bir şeye mahkûm et-
miyelim, dedik. Böyle bir endişe içinde kıvran
dık. Onun için, seçim işini düşündük, başka biri 
seçsin, biz, veya Devlet Reisi... Biz seçelim, 
Meclisin siyasi muvazenesini temin edelim, de
dik. Peşin bir şaibe altında kalmamak için, de
mokratik olsun diye şartları görüştük. Arzu et
tiğiniz takdirde bu şartlarla seçelim, arzu eder
seniz başka bir şartla seçeriz. Kendimizi bağla
mamak için ele bir şart cümlesi koyduk. 

BAŞKAN — Nedir bu şart? 
KARAVELlOĞLU KÂMİL — Prensiplerini 

alırsak dernekler girer. Prensip kararı almakta
sınız. Başkanlık hakkı olarak istediğini seçe
cektir. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, burada 
birçok dernek ve isimleri saydık. Malûl Gaziler 
ve Kadınlar Birliğinin ismini buraya yazmamız 
lâzımdır. Memlekette kadınların hakkını koru
yanlar Kadın Birliğidir. Bunlardan da temsilci 
seçilme ve bir hak tanınması lâzımdır. 

YILDIZ AHMET — Efendim, cemiyetin ya
rısını kadınlar teşkil eder. Kadın haklarını ko
ruyan birçok teşekküller vardır. Belki diğer te
şekküller arasından kadınlar seçilecektir. Fakat 
milletin yarısını kadınlar teşkil ettiğine göre, 
Kadınlar Birliği mutlaka dâhil edilmelidir. Bu
nun psikolojik tesirleri çok büyüktür. Ben de 
ikisinin üzerinde duruyorum. Eski Muharipler 
ve Malûl Gazilerden mutlaka temsilci almak 
lâzımdır. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Efendim biz 
bu maddeyi, bunlardan bir değil iki alalım di
ye bu hale getirdik. Kadınların gelmesine mâni 
olacak hiçbir hüküm yoktur. Bütün kapılar 
açıktır. Bütün partiler, üniversite yani Temsil
ciler Meclisine üye gönderecek teşekküller bil* 
değil 10 tane kadın, genç kız seçip göndersin. 
Kadınla erkek bugün cemiyette aynı hukuki dü
zen içinde eşittirler. Arkadaşlar mutlaka arzu 
ediyorlarsa kendi kontenjanımızdan seçelim. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Efendim, Kadın
lar Birliği, Türkiye'de kadınlar zümresini tem
sil edemez. Bu teşekküle evvelâ kadınlar muha-
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liftir. Menfaat saiki ile 3-5 kişinin kurduğu bir 
birliktir. Şayet arkadaşlar bu birliğin çalışma
ları ve üyeleri hakkında bir bilgi verirlerse, me
sele üzerinde tezekkür edelim. 

AKSOYOĞLU REFET — Maksat kadınla
rın girmesi değildir. Her teşekkülden gelebilir. 
Burada derneklerin temsil edilip ediymiyeceği-
dir. 

KAPLAN KADRİ — Kadın ve erkek müsa
vatının mevcudolduğunu, bir noktai nazar ola
rak, kabul ediyor komisyon. Burada nüans var. 
Hak, hukuk mevzuunda kadınları zavallı duru
muna, haline düşürmek istemedik. Haklarını ko
rumak için gelecek değillerdir onlar. Keza yargı 
organları da yargıçların haklarını korumak için 
gelecekler değildir, öğretmenler de öyle. Bu or
ganlar çalışmalarında milleti temsil edecekler
dir, hiçbir kimsenin menfaatini koruyacak de-
ğilerdir. Bu bakımdan kadınlar cemiyetini kal
dıralım, hiçbiri gelmesin dedik. Onların gelmesi 
yalnız haklarını korumak için değildir. 

BAŞKAN — Dernek meselesini koyacak olur
sak 77 bin dernek vardır, nasıl başa çıkarız 
bunlarla 1 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, demek
leri buraya koyalım. Dernekler kimi seçerse seç
sin bu başka mesele. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, bu dernekler 
çok fazladır. Cami Yaptırma Derneği, Cami 
Onarma Derneği gibi birçok dernekler vardır. 
Bu dernekleri kaç tane tahmin edebilirsiniz? 
4 753 tanedir. 

AKSOYOĞLU REFET — Demeklerden se
çilir diyelim. Burada yok. 

ATAKLI MUCÎP — Devlet Başkanı ve Millî 
Birlik Komitesi istediğini seçer. Bu hususu da 
bilmek lâzım. Her teşekkülden getirebilir. 

YILDIZ AHMET — Öbürlerini seçerken hiç
bir teşekkül koymıyalım. Seçilen adamlar bir 
partiye dâhil olabilir veya olmaz. Buraya kadını 
da, esnafı da, işçisi de girer. Ama bir teşekkül 
olarak burada sayılmasında bir fayda yok mu? 
Faydası vardır. Ancak iç güçleşir. Bu bakım
dan yalnız Eski Muharipler Birliğinin buraya 
konması lâzımdır. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, Kara-
velioğlu benim soruma cevap veremedi. «Millî 
Birlik Komitesi ve Devlet Başkam seçecekleri 
kimseleri, ilim, sanat, siyaset ve askerlik saha
larında temayüz etmiş olanlardan seçecekler» de-
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di. Ama malûl gazilerin ve eski muhariplerin 
şimdi askerlikle bir alâkası yoktur. Bunların 
behemehal ismen zikredilmesi lâzımdır. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Şu iş 10 sene evvel 
olsaydı, kadınlardan da gelmesi hususu tasrih 
edilsin, derdim. Bunu bütün varlığımla müda
faa ederdim. Zira o zaman kadınlardan, bir 
avukat, bir doktor, bir mühendis, bir hâkim bul
mak zordu. Ama bugün durum tamamen aksidir. 
Temsilciler Meclisine üye gönderecek bütün te
şekküllerin kadın üyeleri vardır. Onun için bu
rada kadın, erkek tefriki yapmanın lüzumsuzlu
ğuna. kaaniim. 

BAŞKAN — Eski Muhariplerin buraya gir
mesini arzu edenler lütfen işaret buyursunlar... 
16 oyla kabul edilmiştir. 

Şu halde 11 nci olarak buraya Eski Muha
ripleri ilâve ediyoruz. 

Kadınları kabul edenler... Reddedildi. 
KAPLAN KADRİ — Bir teklifim var. Fev

kalâde büyük ve önemli sosyal müesseseler var
dır, Kızılay, Beyazay, Sarıay, Karaay, Yeşilay 
gibi dernekler vardır. Bunlardan Kızılay'ı ben
deniz teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi bunları tetkik edelim. 
İkinci görüşmede yeniden itiraz eden olursa rey
lerini verirler. 

Devlet Başkanı... Kabul edildi. 
Millî Birlik Komitesi... 
BAŞKAN — Söz istiyen? 
CELEBİ EMANULLAH — Devlet Başkanı 

Millî Birlik Komitesi ile müşterek seçsinler. 
BAŞKAN — Ayrılması uygun olcaaktır. 
ÇELEBÎ EMANULLAH — Öbürü do mah

zurludur. 
BAŞKAN — Devlet Başkanının o kadar* hak

kı vardır. 
ACUNER EKREM — Efendim, Ar.ayasa 

Komisyonunda çalışanların buraya otomatik-
man* alınmasını ben teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi biliyorsunuz, istanbul'
da bu Anayasa Komisyonunda çalışan altı kişi 
vardı. Sıddık Sami Onar buraya geldi ve Ko
miteye resmen teklif yaptı ve dedi ki, biz bu 
çalışmalarımızla birsürü mesuliyet kabul edi
yoruz. Bu Anayasa Komisyonundan şu iki kişi 
çıkacak ve şu iki kişiyi alacaksınız. Biz de bu
nun bizi zor duruma düşüreceğinden korkarak 
pekâlâ tıedik ve çıkardık. Zafer Tunaya ve îs-
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met Griritli çıkarıldı yerine Sıddık Sami Onar 
kendi asistanlarından iki kişiyi getirdi. Şimdi 
bu çıkarılan iki kişi hariç, sonradan alman iki 
kişi de haricolmak üzere Anayasa Komisyonun
da başından sonuna kadar çalışanların otoraatik-
man Kurucu Meclise üye olmaları teklif edili
yor. Bu teklifin aleyhinde veya lehinde konuş
mak istıyen var mı? 

Karavelioğlu aleyhinde, Tunçkanat aleyhin
de, Ataklı lehinde konuşacak, iki lehte, iki 
aleyhte konuşacak arkadaşa söz vereceğim, on
dan sonra da teklif sahibine söz vereceğim. Söz 
Karavelioğlu'nun. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, bu
raya Bakanlar Kurulunun alınmamasının sebe
bi temsilî seçim sistemini zedelememek içindi. 
Şimdi, Anayasa tasarısını hazırlıyan Heyeti bu
raya alırsak bu prensip zedelenmiş olacaktır. 
İstanbul ve Ankara Üniversitelerine 5 e»* kişi
lik kontenjan tanınmıştır. Bunlar anlaşsınlar, 
onları seçsinler ve getirsinler. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bunları buraya 
ithal edersek, üniversiteden gelenlerin adedleri 
artacaktır. Sonra Ankara Üniversitesinin ayrı 
bir Anayasa tasarısı hazırlıyan muhalif bir ko
misyonu var. Bunlar kendilerinin böyle bir işle 
tavzif edilmemelerinden müştekidirler. Bunları 
buraya sokarsak bir kere onlar karşımıza çıka
caklardır. Bu bakımdan üniversiteye halen tah
sis edilmiş olan kontenjan dışında bir şey almı-
yalım. 

BAŞKAN — Reye kondu 
ATAKLI MUCİP — Arkadaşlarımızın bir 

tezat içinde olduklarını müşahede eylemekte
yim. Prensip zedelenir diyorlar arkadaşlarımız. 
Arkadaşlar biz azledilmiş bakanların getirilme
sini düşünüyoruz. İhtilâlin ilk günlerinde tay
yare ile gelen, henüz neticesinin ne olacağı bel
li olmıyan bir hâdisede buraya gelen insanları 
sokmaktan imtina ediyoruz. Bunlar nihayet 
dört beş kişidir. Anayasayı hazırlıyanlar, onu, 
burada müdafaa edeceklerdir, bunlar, Meclisin 
içerisinde Anayasanın prensiplerini müdafaa 
edeceklerdir. Bunları almazsak Anayasayı kim 
müdafaa edecektir? Düşünceleri kim savuna
caktır? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Anayasa bi
zim olmıyacaktır. 
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BAŞKAN — Şimdi esas teklif sahibinden 

evvel işin lehinde konuşacağım. 
Evet, seçim prensibini zedeler falan diyoruz. 

Ama öyle bir durum ki, bunları Mucip Beyin 
dediği gibi ilk günü buraya çağırmışız. Kendi
leri de istiyorlar. Hepsinin muhalefet şerhleri 
vardır. Buraya gelsinler ve Meclis içinde bu işi 
savunsunlar. Ankara Üniversitesi hislerinin te
siri altında kalıyor, ihtilâlin ilk saatlerinde iki 
arkadaşımız profesörleri Harbiyeye gönderin, 
dedi. Ben buraya çağırdım. Bana tarafsız şa
hısların isimlerini verin, dedim, isim verdiler ve 
bunların hapsi de istanbul'dan çıkmış. Şahsan 
aldığım bu tedbir Ankara Üniversitesinin aley
hinde, İstanbul Üniversitesinin lehinde bir ted
bir değildi. Bana hangi isimleri vermişlerse on
lar geldi. Bunlar Anayasayı hazırlamışlar, mu
halefet şerhlerini koymuşlardır. Velidedeoğlu 
çok tıraşçı bir adam. Ben bunu müdafaa edece
ğim diye çırpınıp duruyor. Sonra Üniversite hâ
diseleri üzerinde çok dedikodular aldu. Velide
deoğlu, şu bu, muhbirlik yaptı, dediler. Seçim 
le bu adamların buraya gelmesi zor. 

ACUNER EKREM — Efendim, Anayasayı 
hazırlıyan bu adamlar, Kurucu Meclisin gayesi 
de tarihî Anayasayı meydana getirmektir. Bu 
proje sahiplerini buraya getirmezsek, hazırla
mış oldukları tasariyı ve fikirlerini nasıl mü
dafaa edecekler? Onun için bu proje sahipleri
nin içeriye girmesi şarttır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Kanaatimce 
bu kadar emeği geçmiş insanları üniversite se
çer. Şayet seçilmezlerse, kontenjanımızdan se
çeriz. Katiyen aleyhindeyim ama, bana konten
jan düşerse, böyle bir şey olursa, söz veriyo
rum Velidedeoğlu'nu ben seçeceğim. Biz seçe
lim, fakın tâyin yapmıyalım. Bunun hukuki 
hiçbir mânası yoktur. 

O'KAN SEZ Al — Bir kere kaç üye seçerse
niz Üniversite o kadar değerden mahranı olacak
tır. Bu komisyon işi tetkik etmiş ve bu şekilde bir 
Anayasa tasarısı getirmiştir meydana. Bunu bir 
kanava olarak kabul etmek durumundayız. Bu
nun Anayasanın kanavasından başka bir şeyin ol
madığını anlattılar bize. Yapılan kanavadır, bir 
eser değildir. Kurucu Meclis için hazırlanan ra
por, bu kanavayı eser haline getirecektir. 

Kurucu Meclis ise arz ettiğim gibi bu mille
tin tarihinde büyük bir değer taşıyacaktır bir 
numaralı hizmet kâbesi oluyor, demokrasi âle-
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nıinde. Şu mütevazi gibi, kabul edilen raporun da 
büyük değeri vardır. Çünkü Kurucu Meclis hemen 
hemen bu madde üzerinde kurulmaktadır. Bu 
Heyetin gelmesi lâzımdır. 

YURDAKULER MUZAFFER — Başkanın 
kontenjanını artıralım. Kendileri isterse onları 
da dâhil etsinler. 

BAŞKAN — Sezai Beyin dediği gibi, diğer 
şeyleri hazırlıyanlarm da girmesi lâzım. 

YILDIZ AHMET — Efendim, sözüme Sezai 
Beyden af dilemekle başlıyayım. Zira hakika
ten söz istiyordum. Biz burada hizmet bekliyo
ruz. Hizmet yapabilecekleri de aynen burada ka
bul etmemiz lâzımgelir. Ankara Üniversitesin
deki seminere gittim. Ankara üniversitesinin 
bütün teşkilâtı Anayasaya hücum ediyor. Tahsin 
Bekir Bafra'ya söyledim. Anayasanın aleyhinde 
konuşulunca tepeden tırnağa seviniyorlar, gülü
yorlar. Böyle bir psikoloji içinde olduklarından 
bu tasarıyı cemiyet içinde küçültmek için ellerin
den ne geldiyse onu yaptılar. Onların adamı olan 
Muammer Aksoy'da, fırsat buldukça, bunun 
aleyhinde konuşuyor. Şimdi bu adamlar 4,5 ay 
çalıştı, iyi, kötü bir eser meydana getirdiler. Mec
liste bunu müdafaa etsinler müsaade edin de. 
Bu Mecliste müzakere konusu bunların hazırladı
ğı metin olacaktır. 

KARAVELİOĞLÜ KAMİL — Hayır öyle 
bir şey yok. 

YILDIZ AHMET — Ama orada onların ha
zırladığı tasarı konuşulacak. Bunu şimdi biz ka
bul edeceğiz bitecek. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, Anaya-
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sa tasarısını hazırlıyanlarm bu Meclise girmesi 
lâzım. Ama bunları bizim getirmemiz tâyin olur. 
Onların "buraya tâyin edilmemeleri lâzımdır. 
Onun için bunlar seçilemezlerse, Karavelioğlu'-
nun dediği gibi, bize verilen kontenjanın içine 
aılnrak daha doğru olur. 

BAŞKAN — Son söz Osman Koksal'm. 
KOKSAL OSMAN — Arkadaşımız mühim 

bir noktaya temas ettiler. Bu fevkalâde kritik 
bir iştir. Seçimdir, tâyin olmaması lâzımdır. Bu 
mühim bir noktadır. Eğer şu maddelerde otoma-
tikman gireceklerimi beyan edersek bir tâyin ola
caktır, bizim tarafımızdan seçilmiş olacaklardır. 
Ama bu kadar kişiden bir kaçı alınırsa bu tak
dirde tâyin olmaz, o da; 'bizim meşru olmamızdan 
dolayı. Böyle bir şey koyduğumuz takdirde tâyin 
olur, iş zedelenir, tâyin ile gelecek Meclis taraf 
tutar. 

18 kişiden beş, altısını Anayasa profesörle
rinden alalım, dersek daha doğru olur, "meşru 
da olur. 

BAŞKAN — Son söz, Yurdakuler. 
YURDAKULER MUZAFFER — Bunların; 

Anayasayı hazıriıyanlar olarak, onun tek sahibi 
olarak Temsilci Meclisine girmeleri lâzımdır. 
Anayasa tasarısının temsilcileridir. 

BAŞKAN — KaravelioğlıT 
KARAVELİOĞLÜ KÂMİL — Bu oylama işi 

şimdilik kalsın. Yarma kadar düşünelim ve ya
rın sabah toplanınca oya koyarız. 

BAŞKAN — Yarın saat 9 da toplanmak üze
re Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 





GEREKÇE 

27 Mayıs Devriminin hemen ertesi günü Millî Birlik Komitesi adına ilân edilen prensipler ara
sında, yeni Anayasanın müzakere ve kabulü için, bir Kurucu Meclis teşkili de yer aılmıştı. Biiâ-
hara Millî Birlik Komitesi bu husustaki prensip görüşlerini Komite karariyle kesinleştirmş ve Dev
let Başkanı tarafından da bu karar umumi efkâra açıklanmıştı. 

27 Mayıs Devriminin Millet ve tarih karşısındaki taahhütleri, demokratik temellere istinadettiril-
mek suretiyle gerçekleşebileceğine göre, bir Kurucu Meclis teşkili zarureti vardır. 

Kurucu Meclis teşkilmden beklenebilecek başlıca faydalar şöyle özetlenebilir : 
1. Bilim Komisyonu tarafından hazırlanan Anayasa öntasansmın aleni müzakeresini mümkün 

kılmak ve Millî ihtiyaçlara uygunluk bakımından incelenmesini temin etmek; 
2. Anayasa tasarısının İkinci Cumhuriyetin Anayasası haline gelebilmesi için gereken hukuki 

temeli sağlamak; 
3. Anayasayı, halkoyuna sunulmadan önce, teşkilâtlı siyasi partilere, umumi efkâr mihrakla

rına benimsetmek vo halka maletmek; 
4. Halen olduğu gibi uygulanması kabil bir Seçim Kanunu mevcut bulunmadığına ve yürür

lükteki Seçim Kanununun - adaletli bir temsile imkân verecek, seçmen kütüklerinin feci halini ıslah 
edecek şekilde - mutlaka tadili gerektiğine göre, yeni bir seçim kanunu yapmak; 

5. Milletin zulme karşı direnme hakkının ve azminin mümessilleri olarak, Türk Devletinin idare
sini deruhte etmiş olan 27 Mayıs Devrimcilerinin yanı başında, Türk halkının ve Türk toplumunun 
bütün zinde kuvvetlerinin ikinci Cumhuriyetin kuruluş gayretlerine katılmasını; Devlet idaresinin 
yük ve sorumluluğunu paylaşmasını sağlamak; 

6. Bu suretle memleket içinde, siyasi, içtimai, iktisadi bakımdan huzur ve istikrarı takviye et
mek; 

7. Anayasa ve Seçim Kanunu dışında kalan kanunların müzakeresinde de aleniyeti sağlamak; 
8. Yasama organı tarafından gerçek ihtiyacı karşılayan kanunların yapılmasını ve bunların 

umumi efkârca benimsenmesini temin; 
9. Tek dereceli genel oy ve siyasi partilerin serbest rekabeti üzerine kurulan (normal demokra

tik rejime geçiş) yolunda, çok önemli bir adım atmak suretiyle, İnkılâbı, millet ve dünya huzurunda 
ilân ettiği tarihî hedefine yaklaştırmak. 

Bu arada önemli bir noktayı belirtmek isteriz: 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Ana Kanunla, 
Millî Birlik Komitesi, iktidarı, ancak «Yeni Anayasaya göre seçilecek Türkiye Büyük Millet Mecli
sine» devretmeyi taahhüt ettiğine ve hattâ Millî Birlik Komitesi Üyelerinin yeminlerinde «Demokra
tik Cumhuriyeti yeni Anayasaya göre düzenlemek ve iktidarı Yeni Meclise devretmek» sözleri yer 
aldığına göre yeni Anayasanın gecikmeden kabulü, normal demokratik rejime geçişin temel şartıdır. 
Yeni Anayasanın yürürlüğe girmesindeki her gecikme, normal demokratik rejime geçişi geciktirmek 
ve güçleştirmek sonucunu doğuracaktır. Yeni Anayasa kabul edilip, bu Anayasaya göre Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tek dereceli genel seçimle dunılmadıkça, iktidarın ne suretle teşekkül ederse etsin, 
bir başka Meclise tamamiyle devri bahis konusu olmadığına göre, yeni Anayasanın zamanında yapıl
masının millet için ve 27 Mayıs Devrimi için taşıdığı önem büyüktür. Türk Milleti ve 27 Mayıs Dev
rimcileri için değişmez hedef olan «Normal demokratik rejime geçiş», Anayasa probleminin lüzumsuz 

""gecikmelere yol açmıyan, salim ve demokratik usullerle halline bağlıdır. 
Anayasa hukuku prensiplerine göre normal zamanlarda Anayasanın değiştirilmesi veya yeni bir 

Anayasanın vaz'ı mevcut Anayasanın koyduğu usule göre ve bu Anayasada gösterilen otorite tarafın
dan yapılabilir. İnkılâplar ise, zaruri olarak eski müesseseleri ve Anayasayı değiştirecek organları 
ortadan kaldırmakla işe başladıklarına göre, yeni yollar ve usuller bulmaya mecburdurlar. 

1960 Türkiye'sinde, yeni Anayasanın ne suretle kabul edilmesi gerektiği hususunda öne sürülen 
ihtimaller ve teklifler çok çeşitlidir: 
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1. Bilim Komisyonu, tarafından hazırlanan Anayasa tasansmı Millî Birlik Komitesinin- aynen 

veya değiştirerek - Anayasa diye kabul ve ilân etmesi; 
2. Bu tasarının Millî Birlik Komitesince kabul edildikten.sonra, halkoyuna (referanduma) su

nulması ; 
3. Bu tasarının Millî Birlik Komitesinde' alenî bir şekilde münakaşa ve müzakere edilmesinden 

sonra halkoyuna başvurulması; 
4. Tasarının Millî Birlik Komitesince «tâyin» yoliyle teşkil edilecek ve «geniş bir ihtisas heyeti» 

mahiyetini taşıyacak bir heyet tarafından alenî 'olarak müzakere ve kabul edilmesinden sonra halkoyna 
sunulması; " 

5. Tasarının, tâyinle değil, fakat 1960 Kasım ayının şartları içinde dahi uygulanabilecek bir 
nevi «temsil» ve «seçim.» yoliyle derhal teşkil edilecek ve siyasi partilerin de temsilcilerini içine alacak 
bir Meclis tarafından ve Millî Birlik Komitesince müzakere ve kabul edilerek Anayasa haline gelmesi; 

6. Bundan önceki bentte gösterilen şekilde kurulmuş bir meclis (tarafından ve Millî Birlik Komi
tesince kabul edilecek Anayasanın «alenî müzakerenin ışığı altında» halkoyuna (referanduma) sunul
ması ve doğrudan doğruya halk tarafından kabulü; 

7. Tek dereceli genel seçimle bir Kıırucıı Meclis teşkili ve Anayasanın (Kesin olarak veya refe
randuma sunulmak üzere) bu Meclis tarafından kabulü. 

Bu ihtimal ve teklifler üzerinde kısaca duralım: 
Bugün Türkiye'de kanun yajz'etme yet/kisi Millî Birlik Komitesinin elindedir. 27 Mayıs Devrimi 

Anayasayı değiştirme yetkisini taşıyan Türkiye Büyük Millet Meclisini geçici bir devre için orta
dan kaldırdığına göre, 1924 Anayasasının koyduğu usullere göre Anayasa yapılması hatırdan dahi 
geçirilemez. Esasen, 27 Mayıs Devriminden sonra, 1924 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu, M llî Birlik Komitesi tarafından vaz'edilen 12 Haziran 1960 tarih ve 1 sayılı Kanunla değişti-
rii'mdş ve Türk Devletinin Anayasayı, inkılâbın âcil zaruretlerine cevap verecek hale getirilmiştir. 

Ancak geçici bit: (İnkılâp Anayasası) yapmak için takibedilen bu yolun, yarınki demokratik 
Cumhuriyeitin devamlı Anayasası için takibedilemiyeceği aşikârdır. Bütün insan haklarını teminat 
altına -alarak istikrarlı bir hukuk devletini en s'âğLvm temeller üzerine kurmak amacını güden yeni 
Anayasanın, eski (Chart'lar) gibi, millete adetâ «hediye edilen» bir Anayasa mahiyetini taşıması 
doğru değildir. Bu Anayasanın milletçe benimsenmesi, milletçe kabulü lâzımdır. Bundaki faydalar 
aşikâr olduğu için, Bilim Komisyonunca kapalı müzakereler sonunda hazırlanan Anayasayı, yine 
kapalı müzakerelerle Millî Birlik Komitesinin tek başına kabul ve ilân etmesi yeter görülmemiştir. 

Bilim Komisyonunca kabul edilen Anayasayı doğrudan doğruya veya Millî Birlik Komitesince 
değiştirilerek halkoyuna (referanduma) sunmakta uygun bir hal çaresi sayılamaz. Bunun mahzur
ları, tafsile ihtiyaeolmıyacak kadar aşikârdır, aleni şekilde tartışılmış olmıyan, siyasi partilerin ve 
umumi efkâr- mihraklarının tasvibini kazanıp kazanmıyacağı bilinmiyen, sadece ilmî bir vesika ha
lindeki bir Anayasa projesini aleni müzakereye tâbi tutmadan -referanduma arz etmek hem demok
ratik prensiplere aykırıdır, hem de böyle bir referandumun nasıl sonuçlanacağını önceden kestir
mek kolay değildir. 

Geniş bir Bilim Komisyonu teşkil eder gibi Millî Birlik Komitesine veya Hükümete seçme hakkını 
tanıyarak, «tâyin» yoliyle bir meclis kurulup Anayasayı böyle bir mecliste müzakere ve kabul ettir
mekte çıkar yol değildir. Böyle bir yol tutmanın -büyük mahzurları, üzerinde durulmıyacak kadar, 
açıktır. 

Hiç şüphe yok ki, bir Anayasanın kabulü için, demokrasi nazariyatına ve prensiplerine en uy
gun yol, millete mündemiç kurucu iktidarı «temsil» temeline dayanarak millet adına kullanmak 
üzere, tek dereceli seçimle ve seçimden önce siyasi partilere Anayasa konusunda propaganda imkâ
nı sağlamak suretiyle bir «Kumcu Meclis» teşkili ve bu Meclisin kabul edeceği Anayasanın referan
duma sunulm asıdır. . 

Kolayca hatırlanabilecek diğer faktörlerden psikolojik şartlar; iklim şartları, uygun Seçim Ka
nununun bulunmaması, seçim kütüklerinin çok kifayetsiz durumları, tek dereceli seçimle Meclis 
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kurmanın imkânsızlığını kabul ettirecek hususlardır. Bunun için bir an önce memleketi genel seçime 
götürebilecek bütün demokratik usuller düşünülmelidir. Bu taıkdirde dahi Kurucu Meclisin teşki-
linde temsil esası göz önünde tutulmalıdır. 

Tek dereceli seçim voliyle bir Meclis teşkili için yapılması gereken ameliyeler malûm olduğu ci
hetle bunlar üzerinde ayrıca durulmamıştır. Tek dereceli seçimle Kurucu Meclis teşkilinin sebebi
yet vereceği gecikme ve bu gecikmenin Memleket ve demokratik rejim bakımından taşıdığı ciddî mah
zurlar göze alındığı takdirde yapılacak işler bellidir. Mevcut Seçim Kanununun sistemindeki ada
letsizlik herkesçe bilindiği ve gerek siyasi partiler, gerek partiler dışındaki bütün çevreler bu ka
nunla seçim yapılamıyacağı konusunda ittifak ettikleri için, her şeyden önce âdil bir temsile im
kân veren bir Seçim Kanunu yapmak gerekecektir. Yürürlükteki kanunun propaganda, seçme 
ve seçilme ehliyeti gibi hükümlerinin de değişmesi gerektiğini düşünenler az değildir. 1957 seçim
lerindeki kütük faciası düşünülürse, asgari olarak seçmen kütükleriyle, ilgili kanun hükümlerinin 
temelinden değiştirilmesi gerektiği hususunda hiçbir tereddüde yer yoktur. Mevcut kütüklerle Muh
tar Seçimi bile yapılamıyacağı üzerinde tam bir ittifak vardır. 

Seçim Kanunu düzeltildikten sonra, seçmen kütüklerinin bütün yurtta, şehir ve köylerde bu 
kanuna göre yeni baştan düzenlenmesi ve diğer teknik hazırlıkların tamamlanması gerekecektir. 

Günün siyasi şartlarının ve devam etmekte olan Yassıada duruşmalarının derhal genel seçimi 
mümkün kıl p kılmadığı; başlıyan kış mevsiminde seçmen kütüklerinin de yeniden tanzimi sure
tiyle seçimin bilfiil yapılıp yapılamıyacağı; Kurucu Meclis teşkilinin aylarca sonraya kalmasının ve 
bütün bu süre boyunca küçük bir kadro ile çalışan Millî Birlik Komitesinin yasama organı olarak 
yalnıılz bırakılması, Komitenin bütün iyi niyet ve gayretlerine rağmen gaye ve hedeflerine zamanın
da ulaşmasını imkânsız hale getirebilir. 

Anayasayı ve Seçim Kanununu antidemokratik esaslara göre hazırlamak ve milletin demokratik 
hayatını temin edecek olan Anayasanın halkın oyuna sunulması için gerekli zaman ihtiyacı, tek 
dereceli seçimle bir Kurucu Meclisin organize edilmesine imkân^ vermiyecektir. 

Halbuki Millî Birlik Komitesinin Türk Milletine vadettiği gibi, en geç 29 Ekim 1961 tarihin
de yeni Seçim Kanunu ile gelecek Millet Meclisinin Demokratik Anayasayı yürütmesine imkân 
vermeye kararlıdır. Böylece inkılâp rejimi normal demokratik rejime çevrilmiş olacaktır. 

Bugün yasama gücünü tek başına elinde tutan ve Devlet idaresinin yük ve sorumluluğunu 
yalnız başına üzerinde taşıyan Millî Birlik Komitesinin yanıbaşmda, en kısa zamanda, tâyine 
değil temsile dayanan bir heyet teşkil ederek bütün kanunların aleni olarak tartışılmasını ve si
yasi partiler de dâhil toplumun bütün zinde güçlerinin Devlet idaresinin sorumluluğuna ve ikti
dara ortak olmasını sağlamakta Ibüyük faylalar görmekteyiz. Bunun memlekete huzur getireceği 
ve idareyi daha geniş bir temel üzerine yerleştirmek suretiyle siyasi iktidara daha büyük bir kuv
vet ve istikrar getireceği inancındayız. 

Kanunların müzakeresinde aleniyete ne kadar erken başvurulursa ve 'Devlet idaresine halkın, 
siyasi partilerin ve sosyal kuvvetlerin iştiraki ne kadar çabuk sağlanırsa, 27 Mıyıs Devrimi ve, 
bu devrimin Millete vadettiği gerçek demokrasi ve hukuk Devleti o kadar emin ve rahat olarak ifade 
edilir. 

Yukarda izah edilen şartlar içerisinde Kurucu Meclisin tek dereceli seçimle teşkili yoluna gidilemi-
yeceğine göre dahi, Anayasanın halkoyuna (referanduma) sunulması için muntazam seçmen kü
tüklerine ihtiyaç olacaktır. Bunun için toplanacak Temsilciler Meclisinin, ilk işlerinden biri olarak 
Anayasa ile birlikte Seçim Kanunu projesinin süratle hazırlanmasına başlamasının yerinde olaca
ğını önemle belirtmek isteriz. 

Ekli tasarıda, tek dereceli seçimden sonra en demokratik yol ve kısa zamanda uygulanması ka
bil pratik bir usul olarak, inkılâp geçirmiş birçok memleketlerde benzerleri tatbik edilmiş bulunan 
bir yol teklif etmiştir. Bu yol, mahdut bir seçim ve temsil yoludur. 

Bu yol demokratik bir yoldur, çünkü millete ait Kurucu iktidarı, «temsil» edici vasfa sahip ve 
fikillerin serbest ve aleni olarak tartışılmasına imkân veren bir Meclise ve - referandum vasıta-
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siyle - bizzat millete kullandırmaktadır. Gerçekten bu Meclia bugünkü şartların imkân verdiği en 
geniş ölçüde, halkı kapsıyan türlü kurum ve kurullar içinde cereyan edecek bir «seçim» den gel
mek suretiyle, «temsil» esasını gerçekleştirmektedir. Böylece Anayasa nazariyatının icapları da 
göz önünde tutulmuştur. Bugün memlekette seçimden gelmiş, ihtiyar heyeti, belediye meclisi, il ge
nel meclisi gibi kurulların bile bulunmadığı, (bu kurulların muhalefetin katılmadığı bir seçimle 
teşekkül ettikleri ve kanuni süreleri çoktan dolduğu halde seçimlerinin yenilenmediği, nihayet 27 
Mayıs Devriminden sonra feshedildikleri) hesaba katılırsa, ekli tasarıda teklif edilen «temsil» yo
lunun hangi zaruretlerin mahsulü olduğu daha iyi anlaşılır. 

Ekli tasarının dördüncü maddesine hâkim olan fikir; 
«Türk Milletinin zulme karşı direnme hakkını ve halkın hürriyet iştiyakını dile getirerek bu 

uğurda mücadele eden başlıca demokratik kuvvetlerin, siyasi teşekküllerin veya siyaset dışı sosyal 
güçlerin; millî bünyemizin temelini teşkil eden kurumların; geniş halk kütlelerini içine alan diğer 
başlıca teşekküllerin» temsilini sağlamak ve illerden de, günün şartları içinde uygulanabilecek en-
salim ve seri usullerle temsilciler seçtirmektir. M. B. Komitesinin, Silâhlı Kuvvetlerin temsilcileri 
olması münasebetiyle orduya ayrıca yer verilmemiştir. 

Tekrar edelim ki, ekli olarak sunulan tasarı, siyasi ve sosyal kuvvetlerin, siyaset dışı teşekkül 
ve kurulların, umumi efkâr mihraklarının temsili suretiyle, en kısa zamanda bir Meclis teşkilini 
ve Anayasa tasarısının halkoyuna (referanduma) arzından önce aleni olarak müzakere edilmesini 
mümkün kılacak usulleri ihtiva etmektedir. 

Ancak şunu belirtmeliyiz ki, teklif edilen usul, tek dereceli genel seçimle halk temsilini kısa za
manda mümkün kılması bakımından tecviz edilebilir Hiç şüphe yok ki, normal şartlar altında, 
temsilin yegâne doğru yolu tek dereceli genel ve eşit oy usulüdür. 

Yaptığımız teklifte, siyasi partilerin temsiline önemli bir yer ayrılmıştır. Bunun zaruri olduğuna 
ve sistemin başarılı sonullar vermesi için vazgeçilmez bir unsur teşkil ettiğine kaaniiz. îrikılâp Dev
rinde, iktidar bir siyasi parti iktidarı olamıyacağma göre, Meclisin sert ve haşin parti mücadelelerine 
veya aşırı siyasi propaganda gayretlerine sahne olmaması tabiîdir. Tasarıda bunun tedbirleri alın
mıştır. 

Meclis Başkanının siyasi parti temsilcileri arasından «eçilmemesi yolunda tasarıya 'bir hüküm 
konmuştur., 

Ayrıca, temsilci seçimlerine, siyasi partilerin parti olarak katıl amıyacakları ve «parti adayı» gös-
termiyecekleri tasrih edilmiştir. 

Bununla beraber, bir vatandaşın partili olmasının onu şahsan aday olma ve seçilme ehliyetinden 
mahrum etmek için sebep teşkil edemiyeceği de kabul edilmiştir. Zulme ve Anayasa dışı idareye kar
şı mücadele devrinde, birçok fedakârlığı göze almış, çile çekmiş insanların; seçilmek gibi en tabiî bir 
vatandaşlık hakkından mahrum edilmesi ve «partili olmanın ağır ve haysiyet kırıcı suçlar gibi seçil
me ehliyetini ortadan kaldıran bir nevi suç sayılması, demokratik icaplara uyduğu kadar, memleke
timizin gerçeklerine de tamamiyle aykırı olurdu; böyle bir tahdidin konması kurulacak Meclisin 
«inandırıcı», toplayıcı ve itibarlı hir Meclis olma vasfını da ortadan kaldırırdı. 

Siyasi partilere kurulacak Mecliste, hâkimiyeti tek başlarına sağlıyacak kadar olmasa da genişçe 
yer verilmesini gerekli kılan başka sebepler de mevcuttur. Siyasi partilerin, Anayasa konularında 
«meselâ iki Meclis usulü, seçim sistemi, Anayasa Mahkemesi, Yüksek Hâkimlik Şûrası gibi yeni Ana
yasanın göz önünde tutacağı temel müesseseler üzerinde» yıllardan beri bildirmiş ve birbirine çok 
yakın görüşleri vardır. 

Programlan, seçim beyannameleri, 1957 den önce ve sonra«îş Birliği ve Güc Birliği» beyanname
leri, Anayasa Komisyonu anketine verilen cevaplarla siyasi partile birçok konularda sarih taahhüt
ler altına girmişlerdir. Bu itibarla Kurucu Meclis müzakereler|ne bir disiplin vermek; üzerinde yıl
lardan beri âdeta ittifak edilmiş konuların bile yeniden dağınık ve istikametsiz tartışmalara yol aç
masını önlemek; nihayet, meydana gelecek tasarının balkoyunun en geniş tasvibini kazanmasını sağla
mak bakımından siyasi partilerin genişçe temsilinin önemi büyüktür. 
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Bununla beraber yukarıda da işaret edildiği gibi, geçici bir karekter taşıyan Kurucu Meclisin, si

yasi parti gruplarının hâkimiyeti altında olmaması da önemlidir. Üniversite, yüksek kaza organları, 
barolar ve saire gibi teşekküllerin temsili, Millî Birlik Komitesinin bir nevi Ayan Meclisi sıfatiyle icra 
edeceği hayırlı tesirler dışında, Anayasa tasarısına bu maksatla içinde bulunduğumuz devrenin özel
liklerine uygun hükümlerin konmasına dikkat edilmiştir. 

Temsilciler kendilerini seçen teşekkül, kurum ve kurulların değil, milletin kurucu iktidarının tem
silcisi olacaklar ve kendilerini gönderen teşekkül, kurum ve kurullardan hiçbir suretle emir ve direktif 
almayıp, sadece yeminlerine ve vicdanlarına tâbi olacaklardır. 

Hükümeti teşkil edecek Bakanların Temsilciler Meclisinin tabiî üyeleri kabul edilmesine kanunda 
yer verilmiştir. Çünkü Hükümet, üç büyük yetkiyi bünyesinde bulunduran Millî Birlik Komitesi
nin icra organı olmakla milletinin temsilcileri olmak vasfını da böylece taşımaktadırlar. Aynı za
manda Temsilciler Meclisinin karşısında, Bakanlara sorumluluk verilmiş bulunduğundan bu temsil 
hakkının kendilerine verilmesi bu yönden de uygun ve zaruri görülmüştür. 

İcranın denetlenmesi bakımından, sual, genel görüşme, Meclis soruşturması yollarına yer veril
mekle beraber İnkılâp Devrinin özelliğinin icabı olarak Bakanların Millî Birlik Komitesine karşı 
sorumlu olmaları ve bu Komite tarafından düşürülebilmeleri esası muhafaza edilmiş; bu geçici 
devrede istizah müessesesine yer verilmemiş, onun yerine Devlet işlerinin umumi efkâr önünde ay
dınlanmasına imkân veren, «genel görüşme» usulü ihdas edilmiş; Meclis soruşturması açılması ise 
her iki teşriî organın ayrı ayrı bu yolda karar vermeleri şartına bağlanmıştır. 

Devlet ve Hükümet Başkanının bir daha görüşülmek üzere iade ettikleri kanunların, «ihtilâfları 
halle yetkili Kurucu Meclis Kurultay» tarafından tetkik edilmesine bu kanunda yer verilmiştir. 
Yalnız gecikmenin önlenmesi için Anayasa Seçim Kanunu ve Bütçe Kanunu bu kaideden istisna 
edilmiştir. Esasen Anayasa hukukunun alışılmış ve benimsenmiş şekli bu yoldadır. 

Bilhassa teklif edilecek kanun tasarılarının başlangıçta Millî Birlik Komitesi ve Temsilciler Mec
lisince prensibinde birleşimi sağlamak maksadiyie teklif şartlarında karşılıklı imzaların koyulması 
şart koyulmuştur. Ayrıca bir tasarının kanunlaşmasına süratle ve isabetli bir yolda çıkarabilmek 
için, Kurucu Meclis Kurultayı teşkil edilerek sonucu alma yetkisi bu Kurultaya verilmiş bulunmak
tadır. Anayasa ve Seçim Kanunu müzakerelerinin önceliği; Meclisin bunlar üzerinde aralıksız çalı
şacağı tasrih edilmiştir. Uzak ve nazari bir ihtimal telâkki edilse bile, halkoyunun (referandumun) 
menfi şekilde sonuçlanması hali de hesaba katılmıştır. Bu takdirde dahi 29 Ekim 1961 e kadar 
genel seçimlerin yapılmasını mümkün kılabilmek için, Anayasa müzakerelerinin en geç, Mayıs 1961 
de bitirilmesi gerektiği yolunda bir hüküm sevk edilmiştir. Anayasanın bu tarihe kadar tamamlan
ması mümkün olmadığı takdirde de bir defaya mahsus olmak üzere 15 gün uzatılması kabul edil
miştir. 

Bilim Heyetinin raporunda uzatmaya yer verilmemiş ise de Anayasanın tamamlanmasında küçük 
bir eksiklik dolayısiyle Meclisin kendini fes etmesini önlemek ve böylece bir seçime gitmek mecbu
riyetine mâni olma düşüncesi sonunda bu kaydın koyulması zaruri görülmüştür. Aksi halde millete 
vâdedilen en geç 29 Ekim 1961 de Yeni Meclisi kurmak belki tehlikeye düşmüş olabilecektir. Böylece 
yeni Anayasa hazırlandığı halde referanduma arz edildikten sonra menfi şekilde sonuçlanırsa der
hal tek dereceli seçimle bir Meclis karmak ve bu Meclisin Millî Birlik Komitesi ile birlikte yapacağı 
Anayasayı yürürlüğe koymak suretiyle mutlak olarak 29 Ekim 1961 e kadar genel seçimlere imkân 
hazırlamak için gerekli hükümler koyulmaya çalışılmıştır. 

Teklif edilen sistemin başka bir özelliği, teşekkül edecek Meclisin kısa süreli, geçici bir meclis 
olması ve yetkilerinin asıl fonksiyonuna ve inkılâp şartlarının icaplarına göre ayarlanmasıdır. 

Fakat kurulacak meclisin alelade bir «danışma organı» gibi düşünülmesinin böyle bir mec
listen beklenen bütün faydalan ortadan kaldıracağını bilhassa belirtmek yerinde olur. 

Teşekkül edecek meclisin, gerek bütün olarak, gerek ayrı ayrı üyeleri bakımından teminata 
sahibolması; Temsilciler Meclisinin fesih tehdiJi altında veya üyelerinin af, azil, takibat tehdidi 
altında bulunmamaları, atılacak hayırlı ve demokratik adımın gerekli güveni yaratması ve bok-
lenen faideleri sağlaması bakımından son derece önemlidir. 
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Hazırlanan tasar], 1 sayılı Kanuna ek mahiyetinde telâkki edilmiş ve 1 sayılı Kanunun 1, 3, 

7, 21 nei maddeleri ile 6 neı maddesinin son fıkrası, 18 nci maddesinin birinci ve 24 ncü madde
sinin üçüncü fıkraları, tasarının muhtelif hükümleri ile değiştirilmiştir. 

BAŞLANGIÇ 

12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunda belirtildiği gibi, Anayasanın çiğnenmesi, Türk 
milletinin insan hak ve hürriyetlerinden ve dokunulmazlıklarından yoksun edilmesi, muhalefet de
netlemesini işlemez hale getirmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin fiilen bir parti grupu 
durumuna düşürülmesi karşısında, Türk yurdunu ve Cumhuriyetini kollamak ve korumakla gö
revli Türk Ordusu, bu kutsal ödevini yerine getirmek ve hukuk Devletini yeniden kurmak için, 
bağrından çıktığı Türk toplumunun zulme karşı direnme azminin timsali halinde, millet adına 
harekete geçip, iktidarı, meşruluğunu kaybetmiş organlar yerine, geçici olarak millî Birlik Ko
mitesine emanet etmiştir. 

Millî Birlik Komitesi 27 Mayıs 1960 İhtilâlinin daha ilk gününde bir Anayasa îlim komisyo
nuna, en mütekâmil bir hukuk Devletinin yapısını kuracak olan Anayasa projesi hazırlama göre
vi vermiş ve kısa bir müddet sonra da milletin kurucu iktidarını en geniş mânasiyle temsil ede
cek, bir Kurucu Meclis teşkili arzusunu ilân etmişti. Demokratik nizama süratle ve fakat emniyet
le ve sarsıntısız olarak geçebilmek için şartları dikkatle takip ve tahlil eden M. B. K. si, ihtilâ
lin ilk saatlerinden beri fiilî ve meşru olarak uhdesinde bulundurduğu Kurucu iktidarı daha de
mokratik bir tarzda kullanmayı düşünerek bugünkü şartlara ve imkânlara en uygun şekilde mil
leti temsil edebilecek bir -Kurucu Meclis teşkiline karar vermiştir. 
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1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Ka 
nununun bâzı hükümlerinin kaldırılması ve 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 12 
Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı geçici Kanuna 
ek «Kurucu Meclis teşkili» hakkında Kanun 

BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM 

1. Kurucu Meclis 

MADDE 1. — Kurucu Meclis; Türk mil
letinin zulme direnme hakkını kullanmak su
retiyle onun adına lıerekete geçen Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin, 27 Mayıs 1960 İhtilaliyle, meş
ruiyetini kaybetmiş, idareyi devirip meşru ve 
hukuki Devlet iktidarını emanet ettiği Millî 
Birlik Komitesi ile, demokratik hukuk Devle
tinin kurulması yolunda ve mevcut şartlara uy
gun olarak milletin en geniş mânasiyle temsili 
gayesini gözeten bu kanun hükümlerine göre 
kurulacak Temsilciler Meclisinden teşekkül eder. 

/ / . Amaç 

MADDE 2. — Kurucu Meclis; demokrasi 
ve hukuk Devleti esaslarını gerçekleştirip te
minat altına alacak olan yeni Anayasa ile yeni 
Seçim Kanununu en kısa zamanda tanıamlıya-
rak en g,.ç 2'9 Ekim ii'9'61 tarihinde iktidarı yeni 
seçilecek Türkiye Büyük Millet Meclisine dev-
redinciye kadar yasama yetkisi ile yürütme or
ganını denetleme yetkisini bu kanundaki esasla
ra göre kullanır. 

Kurucu Meclisin kabul edeceği Anayasa, an
cak halkoyu ile tasvibedildikten sonra kesinleşir. 

/ / / . Milletin temsilciliği 

MADDE 3. — Kurucu Meclis üyeleri, her 
hangi bir bölgenin, zümrenin, veya kendilerini 
seçen kurum, kurul, makam ve mercilerin değil 
Türk milletinin temsilcileridir. 

Kurucu Meclis üyeleri, kendilerini seçen 
kurum, kurul, makam ve merciler de dâhil ol
mak üzere Meclisteki çakşmaları ve kullanacak
ları oylar bakımından hiçbir yerden emir veyı 
direktif almazlar ve yalnız kendilerine ve vic
danlarına bağlıdırlar. 

Temsilciler Meclisi 

/. Temsilciler Meclisinin kur-ulu§u 

MADDE 4. — Temsilciler Meclisi, illerin 
ve aşağıda yazılı teşekküllerin tesmilcilerinden 
kurulur. 

Üyeliklerin dağılışı şöyledir : 

/ . Genel olarak 

a) Bakanlar Kurulu üyeleri, 
b) İller temsilcileri, 
e) Siyasi partiler temsilcileri, 
1. Cumhuriyet Halk Partisi, 
2. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, 
d) Diğer teş kküller ve kurumlar temsilci

leri : 
1. Yargı organları, 
2. Üniversite temsilcileri, 
3. Basın temsilcileri, 
4. öğretmen teşekkülleri temsilcileri, 
5. Gençlik teşekkülleri temsilcileri, 
6. Barolar temsilcileri, 
7. işçi sendikaları temsilcileri, 
S. Tarım teşekkülleri temsilcileri, 
9. Esnaf teşekkülleri temsilcileri, 

10. Odalar temsilcileri, 
e) Devlet Başkanı ve Millî Birlik Komitesi 

tarafından seçilecek temsilciler : 
1. Devlet Başkanı, 
2. Millî Birlik Komitesi, 

/ / . Temsilciler Meclisi üyeliği ile ilgili 
hükümler 

1. Komite üyeliği 

MADDE 5. — Millî Birlik Komitesi üyeliği 
ile Temsilciler Meclisi üyeliği bir kişi üzerinde 
birleşemez. 



2. Seçilme yeterliği 

MADDE 6. — Temsilciler Meclisi üyeliğine 
kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmıyan, 
ağır hapis cezası veya sahtecilik, dolandırıcılık, 
hileli iflâs, hırsızlık, emniyeti suiistimal, zim
met, irtikâp, rüşvet, ihtilas suçlarından hüküm 
giymemiş 25 yaşını bitirmiş ve en az lise veya 
benzeri öğretim kurumlarından diplomalı olan 
Türk vatandaşları seçilebilirler. I 

îşçi, esnaf ve tarım kurullarınca seçilen 
Temsilcilerin en az ilkokul mezunu olmaları şart
tır. 

Adayların ifa ettikleri görev dolayısiyle se
çimden belli bir müddet önce bu görevden isti
fa etmelerini gerektiren her türlü hükümler bu 
kanunun uygulanmasında nazara alınmaz. 

Faaliyetleri, yayınları ve davranışları ile 27 
Mayıs Devrimine kadar Anayasaya ve însan 
Haklarına aykırı icraat ve siyaseti destekle
mekte devam etmiş olanlar, Temsilciler Mecli
sine üye seçilemezler. 

3. tiydik teminatı 

MADDE 7. — Bu kanunda gösterilen üyeliği 
kaybetme hali dışında, Temsilciler Meclisi üye
leri hiçbir makam, merci, kurum veya kurul 
tarafından azledilemez; bunların sıfatlarına ve 
görevlerine son verilemez. 

Bir temsilcinin kendisini seçen kurum, ku
rul, makam, merci, meslek teşekkülü veya siya
si parti ile ilişiği kesilse de temsilcilik sıfatı de
vam eder. 

4. Sorumsuzluk ve dokunulmazlık 

MADDE 8. — Temsilciler Meclisi üyeleri, 
Meclis içinde görevlerini yerine getirmek sıra
sındaki oy, mütalâa ve sözlerinden sorumlu tutu
lamazlar. Temsilciler Meclisinin tam üye sayı
sının salt çoğunluğu ile verilmiş bir kararı ol
madıkça sanık olarak sorguya çekilemez. Tev
kif edilemez, her hangi bir şekilde kişi hürriye
tinden yoksun kılınamaz ve yargılanamazlar. 

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali, bu hük
mün dışındadır. Ancak bu halde yetkili makam, 
durumu hemen Temsilciler Meclisine bildirir. 

Seçilmesinden önce veya sonra Temsilciler j 
Meclisi üyelerinden-biri hakkında, verilmiş bir j 
ceza hükmünün yerine getirilmesi, Meclisin hu- i 
kuki varlığının sona ereceği zamana bırakılır. ' 

Temsilciler Meclisi üyeliği süresince dâva 
ve ceza süre aşımı işlemez. 

5. Üyelikle bağdaşdbilen işler 

MADDE 9. — Temsilciler Meclisinin üyeleri 
bu Meclisteki görevlerini aksatmamak şartiyle, 
serbest mahiyetteki meslekî faaliyetlerine devam 
edebilirler. 

Devlet veya diğer kamu tüzel kişileriyle bun
lara bağlı teşekkül ve ortaklıklarda görevli iken 
Temsilciler Meclisine üye seçilenler, bu Meclis 
sona erinceye kadar görenlerinden izinli sayı
lırlar. Ancak üniversite öğretim üyeleri bu 
kayda tâbi değildirler. 

6. Üyelikle bağdaşabilen işler 

MADDE 10. — 6 ncı maddenin 3 ncü fık-
rasiyle 9 ncu maddede yer alan hükümler sak
lı kalmak üzere Temsilciler Meclisi üyeleri, se
çildikleri tarihten sonra Devlet ve diğer ka
mu tüzel kişileriyle bunlara bağlı teşekküller
de, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin 
doğrudan doğruya veya dolayısiyle katıldığı ve 
ilgili olduğu teşebbüs ve ortaklıklarda görev 
alamazlar. Üniversite öğretim üyeliği bu hük
mün dışındadır. 

Milletlerarası teşekküllerde Devletin temsi
linin 'bu teşekküllerin statüleri gereğince an
cak Yasama Meclisi üyeleri tarafından yapıl
ması gereken haller müstesnadır. 

Temsilciler Meclisi üyeleri seçildikleri ta
rihten sonra, Devletin ve diğer kamu tüzel ki
şilerinin her Ihangi bir taahhüt işini doğrudan 
doğruya veya dolayısiyle kabul edemezler ve 
bunların taraf oldukları anlaşmazlıklarda ve
kâlet alamazlar. 

7. ödenekler 

MADDE .11. — Temsilciler Meclisi üyele
rine en yüksek dereceli Devlet memuruna ve
rilen aylık tutarı kadar ödenek ve bu ödene
ğin yüzde ellisi nispetinde yolluk (veya tazmi
nat) verilir. 

Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve
ya benzeri kurumlarda görevli olan üyeler ay
lıklarını kendi kurumlarından almayı tercih 
ettikleri takdirde temsilci ödeneği ve yolluğu 
alamazlar. Ancak bunların her çeşit özlük hak
ları saklıdır. 



8. Üyeliğin düşmesi 

MADDE 12. — İstifa eden veya Temsilciler 
Meclisi üyeliğine seçilmeye engel olan bir 
suçtan dolayı kesin olarak hüküm giyen veya 
kısıtlanan kimsenin üyeliği kendiliğinden sona 
erer. 

Temsilciler Meclisi çalışmalarına özürsüz ve
ya izinsiz olarak aralıksız (7) gün süre ile ka-
tilmıyanların Temsilciler Meclisi üyeliği sıfatı
nın kalkmasına bu Meclisin tam üye sayısının 
salt çokluğu ile kaF&r verilir. 

Üyelerin münferiden alacakları izin ile özür
süz ve izinsiz geçecek süreler toplamı Temsilci
ler Meclisinin devamı müddetince 30 günü ge
çemez. 

III. Temsilciler Meclisinin çalışması ile ilgili 
hükümler 

1. Temsilciler Meclisinin ilk toplantısı 

MADDE 13. — Temsilciler Meclisi Seçimi 
Kanununa göre seçilecek temsilciler, bu kanu
nun yayımından sonraki 21 nei günde, Anka
ra 'da Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında 
saat 15 de en yaşlı üyenin baş'kanlığmda ken
diliğinden toplanır. 

2. Andiçme 

MADDE 14. — Temsilciler Meclisi üyeleri, 
göreve başlamadan önce şöyle andiçerler: 

«Yurdun bağımsızlığı ve bütünlüğü, milletin 
egemenliği ve mutluluğu, hukuk Devleti, de
mokrasi ve insan hakları ilkeleri uğrunda bü
tün gücümle çalışacağım, adalet ve ahlâk esas
larına bağlılıktan en kısa zamanda demokra
tik ve lâik Cumhuriyeti yeni Anayasaya göre 
kurmak ve iktidarı yeni Meclise devretmek ül
küsünden ayrılmıyacağım. OBunun için şerefim, 
namusum ve bütün mukaddesatım üzerine and-
içerim.»1 * 

3. Başkanlık Divanı 

MADDE 15. — Temsilciler Meclisi, ilk top
lantısını takibeden üçüncü gün de, var ise dör
düncü maddenin (c) fıkrasının 1 ve 2 nci bent
lerinde yazılı Devlet Başkanı ve Millî Birlik 
Komitesi tarafından seçilen üyelerin katılma-

siyle toplanır. Ve yeni üyeler andiçerler. Bu 
toplantıda bir Başkan, iki Başkanvekili, dört 
kâtip ile iki idareci üyeden ibaret Başkanlık 
Divanı seçilir. 

Başkanvekilleri Başkanın mazereti halinde, 
sıra ile ona vekâlet ederler. 

4. Toplantı ve karar nisabı. 

MADDE 16. — Temsilciler Meclisi üye tam sa
yısının salt çokluğu ile toplanıp. Ve aksine hüküm 
bulunmıyan' hallerde hazır bulunan üyelerin 
salt çokluğu ile karar verir. 

5. Görüşmelerin açık oluşu ve tutanaklar 

MADD; 17. —• Temsilciler Meclisinin görüş
meleri herkese açıktır ve Tutanak Dergisinde ol
duğu gibi yayınıanur. Bunların başka yollarla 
da yayınlanması önlenemez ve yayınlanmasından 
kimse sorumlu tutulamaz. 

Dış ve iç güvenliği yakından ilgilendiren 
konularda, toplantıya katılan üyelerin üçte ikisi 
çoğunluğu ile, kapalı oturuma karar verilebilir. 
Kapalı oturumların tutanaklarının yayınlanma
sına aynı çoğunlukta karar verilmedikçe, bunlar 
ancak beş yıl sonra yayınlanabilir. 

6. Temsilciler Meclisinin hukuki teminatı 

MADDE 18. — Temsilciler Meclisi, hiçbir 
makam ve merci tarafından kapatılamaz. Bu ka
nunda gösterilen haller dışında tatil edilemez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

J. Genel olarak 

Kurucu Meclisin görev ve yetkileri 

MADDE 19. — Kurucu Meclisin başta gelen 
görevi, beşinci ve altıncı bölümlerdeki esaslara 
göre halkoyuna sunulacak yeni Anayasayı görü-
şüp kabul etmek ve seçim kanunu yapmaktır. 

Bunun dışında kanunları yapmak, değiştirme, 
yorumlama ve yürürlükten kaldırma, bütçe ve 
kesin hesap kanun tasarılarını ve eklerini görüş
me ve kabul etmek; barışa, savaşa, yabancı dev
letlere karşı silâhlı kuvvet kullanılmasına ve zor
lama tedbirleri alınmasına karar vermek; yaban- * 
cı devletler ve milletlerarası teşekküllerle yapı-
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lan andlaşma, sözleşme ve her türlü anlaşmaları 
onama; Bakanlar Kurulunca ilân edilen sıkı 
yönetim kararını onama; yetkileri Kurucu Mec
lise aittir. 

i 2. Kanunların yapılması 

1. Kanun teklif etme hakkı 

MADDE 20. — Kanun teklif etme hakkı, 
Bakanlar Kurulu ile Kurucu Meclis üyelerine 
aittir. Kurucu Meclis üyelerince yapılacak ka
nun tekliflerinin, en az bir Millî Birlik Komitesi 
ile bir Temsilciler Meclisi Üyesinin imzalarını 
taşıması şarttır. 

2. Kanunların görüşülmesi ve kabul edilmesi 

MADDE 21. — Kanun tasarıları, önce Tem
silciler Meclisinde görüşülür. Temsilciler Meclisi 
tasarıyı kabul, net veya tadil ederek Millî Birlik 
Komitesine gönderir. 

Temsilciler Meclisinin reddettiği bir tasarı -
Millî Birlik Komitesince de reddedilirse tasarı 
düşer. 

Millî Birlik Komitesi, Temsilciler Meclisinden 
gelen metni hiçbir değişiklik yapmadan kabul 
ederse, tasarı kanunlaşır. 

Millî Birlik Komitesi, Temsilciler Meclisinin • 
kabul etmiş olduğu bir tasarıyı tamam iye redde
der veya değiştirerek kabul ederse; veya Temsil
ciler Meclisinin tamamiyle reddettiği bir tasan yi 
olduğu gibi veya değiştirerek kabul ederse, tasa
rıyı Temsilciler Meclisine geri gönderir. 

Temsilciler Meclisi de Millî Birlik Komitesi
nin ret kararını benimserse', tasarı düşer. 

Temsilciler Meclisi, Millî Birlik Komitesince 
kabul edilen metni oduğu gibi benimserse tasarı 
kanunlaşır. 

Kanunlar yayınlanmak üzere derhal Devlet 
Başkanına gönderilir. 

Kanunların görüşülmesinde gözetilecek süre
ler,, Kurucu Meclis iç tüzüğünde belirtilir. 

3. Kurucu Meclis Kurultayı ve ihtilâfa 
düşülen tasarıların kanunlaşması 

MADDE 32. — Millî Birlik Komitesi Tem
silciler Meclisinin kabul etmiş olduğu bir tasarı 
veya teklifi tamamiyle reddeder veya değişti
rerek kabul ederse, yahut Temsilciler Mclisinin 

tamamiyle reddettiği bir tasarıyı olduğu gibi 
veya değiştirerek kabul ederse bu tasarı veya 
teklif Kurucu Meclis Kurultayına gönderilir. 

Kurucu Meclis Kurultayı; Millî Birlik Ko
mitesi ile Temsilciler Meclisinden aynı sayıda 
ve üçte iki ekseriyetle seçilecek Temsilciler Mec
lisi üyelerinden kurulur. 

Kurultayın üye sayısı 30 dan aşağı olamaz. 
Kurucu Meclis Kurultayına aynı zamanda Millî 
Birlik Komitesi Üyesi olan Devlet Başkanı Baş
kanlık eder. Zaruri ve mücbir sebepler ile bulu
namadığı takdirde Kurultayın kendi arasından 
seçeceği bir üye Başkan olur. Kurultay kendisi
ne tevdi olunan kanun tasarı veya teklifini mü
zakere ederek üçte iki ekseriyetle kabul ettiği 
takdirde tasarı veya teklif kanunlaşır. Ve ya
yınlanmak üzere derhal Devlet Başkanına gön
derilir. 

Kurucu Meclis Kurultayının üçte ikisi ekse
riyetle kabul etmediği tasarı veya teklifler dü
şer. 

i. Kanunların yeniden görüşülmek üzere 
geri gönderilmesi 

MADDE 23. — Devlet Başkanı, yayınlan
mak üzere kendisine gönderilen kanunları bir 
defaya mahsus olarak yeniden görüşülmek üze
re yedi gün içinde gerekçesi ile birlikte Kurucu 
Meclis Kurultayına gönderir. Yeni Anayasa ile 
Seçim Kanunu ve Bütçe Kanunu bu hükmün 
dışındadır. 

Geri gönderilen kanun Kurucu Meclis Ku
rultayında görüşülerek toplantıya katılanların 
üçte iki çoğunluğu ile kabul edilirse Devlet 
Başkanı bu kanunu derhal yayınlar. 

i). Kurucu Meclisin birleşik toplantı halinde 
kullanacağı yetkiler 

MADDE 24. — Kurucu Meclis, Anayasayı 
kabul -ve kanun koyma dışındaki yetkilerini, 
Millî Birlik Komitesi ile Temsilciler Meclisinin 
bir arada toplanması suretiyle kullanılır. 

6. 1961 Bütçe Kanununun kabulü 

MADDE 25. — 1961 yılına ait Bütçe kanu
nu tasarısı ile katma bütçeler, Millî Birlik Ko
mitesi ile Temsilciler Meclisinden seçilecek 10 ar 
üyeden kurulu bir Bütçe Komisyonunda ince-
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lenerek Kurucu Meclisin birleşik toplantısında j 
görüşülüp kabul edilir. j 

Bakanlık bütçeleri ile katma bütçeler, Mec- i 
liste tüm halinde görüşülür. Bölüm ve maddeler 
ayrı ayrı görüşülmez. Kabul edilmiyen bütçeler, 
yeniden incelenmek üzere Komisyona geri gön- I 
derilir. | 

Kurucu Meclis üyelerinin masraf teklifinde ! 
bulunabilme usulleri İçtüzükle düzenlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

1. Aralıksız çalışma 

Kurucu Meclisin toplantı ve görüşmeleri 

MADDE 26. — Kurucu Meclis aralıksız ça
lışır. Ancak zaruret halinde, Millî Birlik Komi
tesi ile Temsilciler Meclisinin birleşik toplantı
sında, toplantıya katılacakların üçte iki çoğun
luğu ile 10 günü aşmamak üzere tatil kararı ve
rebilir. Tatil sırasında, komisyonlar çalışabilir. 

Devlet Başkanı Kurucu Meclisi, Temsilciler 
Meclisi Başkanı Temsilciler Meclisini, tatil bit
meden toplantıya çağırabilir. 

2. İçtüzükler 

MADDE 27. — Millî Birlik Komitesi ve Tem
silciler Meclisi çalışmalarını kendi içtüzüklerine 
göre yaparlar. 

Kurucu Meclisin birleşik toplantıları için„ 
ayrı bir içtüzük yapılır. Bu içtüzük 21 ve 22 nci 
maddeler esaslarına göre hazırlanır. 

Yeni içtüzüklerde hüküm bulunmıyan hu
suslarda, (antidemokratik hükümler hariç) es
ki Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü uy
gulanır. 

3. Birleşik toplantılar 

1. Birleşik toplantılarda Başkanlık Divanı 

MADDE 28. — Kurucu Meclisin birleşik top
lantılarında Başkanlık, Millî Birlik toplantısı
nın bu maksatla seçeceği üye ile Temsilciler 
Meclisi Başkanı arasında nöbetleşe yapılır. 

ilk birleşik toplantıya Millî Birlik Komitesi 
tarafından seçilen Başkan, Başkanlık eder. 

2. Birleşik toplantılarda nisap 

MADDE 29. — Kurucu Meclisin birleşik top
lantıları, üye tamsayısının saltçokluğu ile 1 

yapılır. Aksine hüküm olmadıkça kararlar ha
zır bulunan üyelerin saltçokluğu ile verilir. 

3. Birleşik görüşmelerin açık olması ve 
tutanaklar 

MADDE 30. — Kurucu Meclisin birleşik top
lantıları ve tutanaklan hakkında, bu kanunun 
17 nci maddesi uygulanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yeni Anayasanın, Seçim Kanununun 
hazırlanması ve kabulü 

1. Komisyonlar kurulması 

MADDE 31. — Temsilciler Meclisi, Başkan
lık Divanı seçiminin yapıldığı toplantıda, 20 
üyeden kurulu bir Anayasa Komisyonu ile aynı 
sayıda üyesi olan bir Seçim Kanunu Komisyo
nunu gizli oyla seçer. 

Komisyonlar derhal toplanarak Başkan, Baş-
kanvekili ve Sözcülerini seçerler. 

2. Görüşmelerin* önceliği 

MADDE 32. — Temsilciler Meclisi ve yuka-
rıki maddede sözü geçen komisyonlar, Anayasa 
ile Seçim Kanununun gecikmeden görüşülmesini 
ve kabulünü sağlıyacak çalışma esasları ile 
usullerini derhal karâra bağlarlar. 

ilgili komisyonca Anayasa ve Seçim kanun
larının tamamen veya kısmen Temsilciler Mec
lisi Genel Kuruluna gönderilmesinden itibaren 
bunların görüşülmesine başlanır. 

Bu görüşmeler, en kısa zamanda bitirilecek 
surette, öncelikle yapılır. 

Anayasa ve Seçim Kanunu görüşmelerine 
başlandıktan sonra, haftada en az dört tam gün 
bu görüşmelere ayrılır. 

Anayasa ve Seçim Kanunu göi'üşmelerine 
başlandıktan sonra, haftada en az dört tam gün 
bu görüşmelere ayrılır. 

o. Anayasa ve Seçim Kanununun Kurucu 
Meclisçe ka!bul tarzı 

MADDE 33. — Anayasa ve Seçim Kanunu 
ile ilgili metinler, Temsilciler Meclisinde kabul 
edilip Millî Birlik Komitesine gönderildiğinde, 
Komite bunları Temsilciler Meclisi Genel Kuru-



lundaki görüşme süresinin yarısı kadar süre 
içinde sonuçlandırır. 

Bu süre (7) günden az olamaz. 
Millî Birlik Komitesi, Temsilciler Meclisin

den gelen metni aynen kabul etmediği takdirde 
Temsilciler Meclisinde yapılacak içinci görüşme 
Millî Birlik Komitesindeki görüşme süresinin 
yarısını geçemez. Ancak, bu süre .(7) günden az 
olamaz. 

Temsilciler Meclisi Millî Birlik Komitesin
den gelen metni ikinci görüşmede aynen kabul 
etmediği takdirde ihtilaflı kalan noktaların 
halli Kurucu Meclisin birleşik toplantısında 
öncelikle ve aralıksız olarak görüşülüp refe
randuma sunulacak hale getirilir. 

Anayasa ve Seçim Kanununun ihtilaflı nok
talarının halli için yapılacak Kurucu Meclisin 
(birleşik toplantısı müzakerelerinde kararlar 
üçte iki ekseriyetle alınır. 

4. Anayasa ve Seçim Kanunu yayınlanması ve 
ihalkoyuna sunulması 

MADDE 34. — Kurucu Meclisçe kabul edi
len Anayasa ve Seçim Kanunu Devlet Başkanı 
'tarafından derhal yayınlanır. 

Anayasanın halkoyuna sunulması tarihi ve 
siyasi partilerin Anayasa konusundaki propa
ganda serbestliği kararını Millî Birlik Komitesi 
verir. 

5. Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantısı 

MADDE 35. — Halkoyu sonucunda Anaya
sa kabul edildiği takdirde derhal yürürlüğe gi
rer ve Türkiye Büyük Millet Meclisi genel se
çim tarihini halkoyu sonucu belli olduktan son
raki ilk haftanın Cuma günü yapılacak Kurucu 
Meclis birleşik toplantısında Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin en geç 29 Ekim 1961 de göre
vine başlamasını sağlıyacak surette tesıbit edi
lir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Yeni Anayasanın vaktinde yetiştirilmemesinin 
veya reddedilmesinin sonuçları 

1. Anayasanın ve Seçim Kanununun Kurucu 
Meclisçe hazırlanması ve kabulü müddeti 

MADDE 36. — Kurucu Meclis, Anayasa ile 
Seçim Kanununu en geç 27 Mayıs 1961 tarihi

ne kadar tamamlar. Bu süre bir defaya mahsus 
i olmak üzere 15 gün uzatılabilir. 
I Anayasa bu tarihe kadar yine tamamlanmış 
ı olmazsa 37 nci maddeye göre Temsilciler Mec-
| lisinin yerini alacak yeni bir Temsilciler Mec-
! lisi seçilir. 
i 

» 2. Ret halinde yeni Temsilciler Meclisinin seçimi 
! MADDE 37. — Halkoyu sonucunda Anaya-
; sa reddedilirse, her 100 000 nüfus için bir üye 
i hesabiyle ve yeni Seçim Kanunu hükümlerine 
! göre yeni bir Temsilciler Meclisi seçilir. 

Seçim tarihi referandumu mütaakıp ilk haf
tanın Cuma günü Kurucu Meclis birleşik top
lantısında tesibit ve ilân olunur. 

Bu Meclis, seçimin yapıldığı tarihin ertesi 
gününden başlıyarak 5 nci gün saat 15 te An
kara'da çağrısız toplanır. 

Bu Meclisin görevine başlaması ile Temsilciler 
Meclisinin hukuki varlığı sona erer ve bu ka
nunla Temsilciler Meclisine verilmiş olan görev 
ve yetkiler kendiğilinden yeni Temsilciler Mec
lisine geçer. 

3. Yeni Temsilciler Meclisince ve Millî Birlik 
Komitesince Anayasanın kabulü müddeti 

MADDE 38. — 37 nci maddeye göre halk ta
rafından seçilecek olan yeni Temsilciler Mecli
sinin ve Millî Birlik Komitesinin bu kanunda 
Anayasanın kabulü için konulmuş olan usul 
'uyarınca ve en geç 29 Ekim 1961 de yeni Ana
yasaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
görevine başlamasını mümkün kılacak bir süre 
içinde kabul edecekleri Anayasa, Devlet Baş
kanı tarafından derhal yayınlanır ve yürürlüğe 
girer. Bundan »sonra 35 nci madde hükümleri 
uygulanır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

1. Bakanlar Kurulunun seçilmesi ve 
denetlenmesi 

MADDE 39. — Yürütme yetkisini kullana
cak olan Bakanlar Kurulu Kumcu Meclis üye-

j leri arasından seçilebileceği gibi, dışardan da 
! seçilebilirler. 
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Dışardan seçilen bakanlar Temsilciler Mec

lisinin üyesi olurlar. 

Temsilciler Meclisi üyeleri, İçtüzük hüküm
lerine göre, sözlü veya yazılı olarak cevaplan
dırılması isteği ile bakanlardan soru sorabilir
ler ; Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın siya
set ve icsaatı ile ilgili bir konunun aydınlatıl
ması maksadiyle genel görüşme açılmasını isti-
yebilirler; İçtüzük hükümlerine göre Meclis 
soruşturması açılmasını talebedebilirler. 

'Temsilciler Meclisi Bakanlar veya Bakan 
hakkında Meclis soruşturması açılmasını uygun 
görürse, kararını Millî Birlik Komitesine bildi
rir. Millî Birlik Komitesinin de aynı yolda karar 
vermesi halinde Meclis soruşturması açılır. 

Millî Birlik Komitesi Bakanlar veya bir Bakan 
hakkında Meclis soruşturması açılmasına karar 
verirse, bu kararını Temsilciler Meclisine bildirir. 
Temsilciler Meclisinde aynı yolda karar vermesi 
halinde Meclis soruşturması açılır. 

Temsilciler Meclisinin Bakanlar veya bir Ba
kan hakkındaki soruşturma kararı Millî Birlik 
Komitesince veya Millî Birlik Komitesinin Ba
kanlar veya bir Bakan hakkında soruşturma ba
ran Temsilciler Meclisi tarafından reddedilirse 
netice Kurucu Meclis Kurultayınca karara bağla
nır. 

2. Yüce Divan 

MADDE 40. — Meclis soruşturmasına karar 
verildiğinde, Millî Birlik Komitesi ile Temsilci
ler Meclisinden seçilecek yedişer üyeden kurulu 
bir Soruşturma Komisyonu gerekli soruşturmayı 
yapar. Bu komisyonun raporu Kurucu Mecli
sin birleşik toplantısında görüşülerek, 1924 tarih
li ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
61 - 66 ncı maddeleri uyarınca bir Yüce Divan 
kurulmasına mahal olup olmadığına karar verilir. 

Yargıtay ve Danıştay Başkan ve Üyelerini 
ve Cumhuriyet Baş Savcısını ve Danıştay Baş 
Kanun Sözcüsünü, görevlerinden doğan veya gö
revleriyle ilgili hususlarda yargılamak için Yüce 
Divan kurmak gerekirse, yine 1924 tarih ve 491 
sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun 61 - 66 ncı 
maddeleri uygulanır. 

3. Anayasanın değiştirilmesinde usul 
MADDE 41. — 1924 tarih ve 491 sayılı Teş

kilâtı Esasiye Kanununun yürürlükte kalmış olan 
hükümlerinde; 12 Haziran 1960 tarih ve 1 sa
yılı Kanun ile tadillerinde ve bu kanun hüküm
lerinde her hangi bir değişiklik yapılabilmesi, 
Millî Birlik Komitesinin ve Temsilciler Meclisi
nin tam üye sayılarının üçte iki çoğunluğu ile ay
rı ayrı vereceği karara bağlıdır. 

İhtilâf halinde Kurucu Meclis Kurultayının 
kararı esas olur. 

Değişiklik teklifi, Millî Birlik Komitesi Üye
lerinin üçte birinin ve iki Temsilciler Meclisi üye
sinin imzası ile veya Temsilciler Meclisi üyele
rinin üçte birinin ve iki Millî Birlik Komitesi 
Üyesinin imzası ile yapılabilir. 

Değiştirilen Anayasa hükümleri 

MADDE 42. — Bu kanun, 12 Haziran 1960 
tarihli ve 1 Sayılı Kanuna ek mahiyette olup sö
zü geçen kanunun 1, 3, 7, 21 nci maddeleriyle 
6 ncı madesinin son fıkrası 18 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının 2 nci ve 3 ncü cümleleri ve 24 
ncü madesinin 3 ncü fıkrası bu kanuna uygun 
olarak değiştirilmiş ve 24 ncü maddenin 1 nci 
fıkrasında yazılı ilga maddelerinden (61 - 67) 
madde numaraları çıkarılmıştır. 

5. Kenar başlıklar 

MADDE 43. — Bu kanun maddeleri kenarın
daki başlıklar, madde hükümlerinin özünü gös
termek amaciyle konmuş olup, metne dâhil de
ğildir. 

6. Yürürlük 

MADDE 44. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

7. Yürütme 

MADDE 45. — Bu kanunu Millî Birlik Ko
mitesi yürütür. 

Koksal Osman Küçük Sami 

O'Kan Sezai Kaplan Kadri 

Gürsoytrak Suphi özgüneş Mehmet 

Karavelioğlu Kâmil 
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Temsilciler Meclisi Seçimi Kanunu 

BtBÎNÜÎ BÖLÜM 

Genel esaslar 

1, Temsilciler Meclisi seçimi 

MADDE 1. — 1924 tarih ve 491 sayılı Teşki
lâtı Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin kal
dırılması ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hak
kındaki 12 Haziran 1960 gün ve 1 sayılı Geçici 
Kanuna ek «Kurucu Meclis Teşkilâtında Ka
nun» a müsteniden T. C. Millî Birlik Komitesi 
ile birlikte Kurucu Meclisi teşkil edecek olan 
Temsilciler Meclisi üyelerinin seçiminde bu ka
nun hükümleri uygulanır. 

2. Temsilciler Meclisinin kuruluşu 

MADDE 2. — Temsilciler Meclisi illerin ve 
aşağıda yazılı teşekküllerin temsilcilerinden kuru
lur. 

Üyelerin dağılışı şöyledir : 
a) Bakanlar Kurulu üyeleri, 
b)1 İller temsilcileri, 
<c) Siyasi partiler temsilcileri, 
1. Cumhuriyet Halk Partisi, 
2. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, 
d) Diğer teşekküller ve Kurumlar temsilci

leri : 
1. Yargı organları, 
2. Üniversite temsilcileri, 
3. Basın temsilcileri, 
4. öğretmen teşekkülleri temsilcileri, 
15. Gençlik teşekkülleri temsilcileri, 

• 6. Barolar temsilcileri, 
7. İşçi Sendikaları temsilcileri, 
8. Tarım teşekkülleri temsilcileri, 
9. Esnaf teşekkülleri temsilcileri, 

10. Odalar Temsilcileri. 
e) Devlet Başkanı ve Millî Birlik Komitesi 

Başkanı tarafından seçilecek temsilciler : 
1. Devlet Başkanı, 
2. Millî Birlik Komitesi, 

S. Bakanlar 

MADDE 3. — Millî Birlik Komitesi üyesi 
olan bakanlar hariç Bakanlar Kurulunun diğer 
üyeleri Temsilciler Meclisinin de üyesidirler. 

4, İl temsilcileri 

MADDE 4. — İl temsilcileri, her 500 bin nü
fusa bir temsilci hesabiyle; 

Nüfusu 750 bine kadar olan illerden bir, 
750 001 dei) 1 250 000 e kadar olan illerden iki, 
1 250 001 den 1 750 000 e kadar olan illerden iki, 
1 750 001 den daha fazla nüfusu olan illerden 
dört il temsilcisi seçilir. 

Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 10 
güo içinde her ilçe merkezinde (illerin merkez 
ilçeleri dâhil) o ilçelerdeki en yüksek dereceli 
hâkimin çağrısı üzerine ve onun başkanlığında 
«ilçe delege seçme kurulları» toplanır. 

İlçe delege seçme kurulları : 
-a) O ilçeye bağlı her köyden köy dernekleri 

tarafında seçilecek birer üye, 
b) Her kasaba ve ilçedeki mahalleler muh

tarları, 
c) İlkokul başöğretmenleri, (Varsa orta de

receli okullar müdürleri), 
d) Bulunan yerlerde, meslek teşekkülleri 

(Baro, Ticaret Odası, Ziraat Odası, Sanayi Oda
sı, Ticaret ve Sanayi Odası, Borsa, Tabip Odası, 

f Veteriner Hekim Odası Mühendis - Mimar Oda
sı, İşçi Sendikaları, Esnaf Dernek, Birlik ve fe
derasyonları - Şoförler Dernek ve federasyonları 
dâhil - Öğretmen teşekkülleri, Gazeteci cemiyet
leri ve sendikaları, Esnaf Kefalet kooperatifleri, 
Eczacı Dernek veya birlikleri), 

Yönetim kurulları veya bu kurullar yerine 
kaim olan kurullar başkanları, 

e) Kamu yararına hizmet eden dernekler 
yönetim kurulları veya bu yönetim kurulları
nın yerine kaim olan kurullar başkanları, 

f) Siyasi partiler yönetim kurullarından te
şekkül eder. 

Bu kurullar il merkezinde toplanacak il tem
silcisi seçme kurullarına iştirak etmek üzere : 

Nüfusu 10 000 e kadar olan ilçelerden iki, 
Nüfusu 20 000 e kadar olan ilçelerden dört, 
Nüfusu 30 000 e kadar olan ilçelerden altı, 
Nüfusu 500 000 e kadar olan ilçelerden sekiz, 
Nüfusu 80 000 e kadar olan ilçelerden on, 
Nüfusu 80 000 den yukarı olan ilçelerden 

on iki ilçe delegesi seçerler. 



Kaymakamlar veya vekilleri yukarıdaki hü
kümlere göre köy ve mahalle muhtarlıklarına ve 
ilgili teşekküllere lüzumlu tebligatı yapar. îlçe 
delege seçme kurullarının vaktinde toplanması
nı ve ilçe delegelerinin usulüne uygun olarak 
seçilmesi imkânlarını sağlar ve kurulun başkan
lığını yapacak olan hâkime gerekli bilgileri ve
rirler. 

İlçe delege seçme kuruluna katılacak olanla
ra kurulun toplanacağı günden bir gün evvel 
kaymakamlıklarca gerekli üyelik belgeleri ve
rilir. 

îlçe delege seçme kurullarının toplantısını ve 
seçimlerin yapılmasını müteakip delegeliğe seçi
lenlerin adlarını, soyadlarını, hüviyetlerini ve al
dıkları oy sayısını gösterir tutanakları, kurul baş
kanı olan hâkim ve seçime geçmeden önce seçile
cek iki kurul kâtibi tarafından imzalanarak mahsus 
dosyasında saklanır. Bu tutanakların birer sure
ti kaymakamlık (valilik) ve ilçe delege seçme 
kurulu başkanlığına teslim olunur. Delegeliği 
kazanmış olanlara da birer belge verilir. 

İlçe delegelerinin bu suretle seçimini mütaa-
kıp ilin en kıdemli hâkiminin çağrısı üzerine 
ilçelerden seçilmiş delegelerden müteşekkili il 
temsilci seçme kurulları toplanır. 

İl temsilcisi seçme kurulları ilçe delege seç
me kurallarındaki usule göre bu kanunun yayı
mı tarihinden başlıyarak en geç 15 gün içinde 
o ili temsil edecek temsilci veya temsilcileri se
çerler. 

4. Siyasi partiler temsilcileri 

MADDE 5. — Partilerden gelecek temsilci
ler, bu partilerin genel kongrelerine seçilen en 
yetkili merkez organı ile her ilden seçilecek bi
rer parti il delegesinin ve varsa partinin genel 
merkez kadın ve gençlik kolları başkanlarının 
bir araya gelmeleriyle teşekkül eden Temsilci 
Seçime Kurulu tarafından bu kanunun Sayımı ta
rihinden başlıyarak en geç onbeş gün içinde seçi
lir. 

Parti il delegesi; o partinin il idare kurulu 
ile ilçe idare kurullarınca seçilecek ikişer kişi ve 
varsa il merkezindeki parti danışma kurrulu ile 
gençlik ve kadın kolları başkanlarının iştiraki 
ile teşekkül edecek delege seçme kurulları tara
fından seçilir, 

5. Yargı organları temsilcileri 

MADDE 6. — Yargı organlarından gelecek 
temsilciler, Yargıtay Genel Kurulu tarafından 
seçilecek dört, Danıştay Genel Kurulu tarafın
dan seçilecek dört, Askerî Yargıtay Genel Ku
rulu tarafından seçilecek iki ve Sayıştay Genel 
Kurulu tarafından seçilecek iki temsilciden iba
rettir. 

Seçimler, bu'kanunun yayımı tarihinden baş
lıyarak en geç onbeş gün içinde yapılır. 

6". Üniversite temsilcileri 

MADDE 7. —Üniversiteden gelecek temsil
ciler ; • 

a) Ankara ve İstanbul üniversiteleri, İstan
bul Teknik Üniversitesi, Ege ve Atatürk üniver
siteleri ve Orta - Doğu Teknik üniversiteleri on-
döi't temsilci seçerler. 

b) a fıkrasında adları yazılı üniversitele
rin gönderecekleri temsilci miktarı; Atatük Üni
versitesi ile Orta - Doğu Teknik Üniversitesin
den ikişer temsilcinin de katılacağı üniversiteler
arası kurul tarafından tesbit edilir. 
' c) b fıkrası gereğince tesbit edilecek mik
tara göre üniversiteler senatoları ve muadili te
şekküller kendi temsilcilerini seçerler, 

d) Seçimler, bu kanunun yayımı tarihinden 
bağlıyarak en geç onbeş gün içinde yapılır. 

7. Basın Temsilcileri 

MADDE 8. — Basından gelecek temsilciler : 
a) Bu kanunun yayımı tarihlinde Ankara, 

İstanbul ve İzmir dışında yayınlanan ve 1960 
Ekiminde tirajı 1 000 den fazla olan siyaset ve 
fikir gazete ve dergileri tarafından gönderilecek 
birer, 2 000 den fazla olanlardan gönderilecek 
ikişer, 5 000 den fazla olanlardan gönderilecek 
üçer, 10 000 den fazla olanlardan gönderilecek 
dörder, 15 000 den fazla olanlardan gönderile
cek beşer ve 20 000 den fazla olanlardan gönde
rilecek altışar delege seçilerek her delegeye birer 
belge verilir. 

Temsilci Seçme Kuruluna katılacak olan bu 
delegeler, belgeleriyle birlikte Temsilci Seçme 
Kurulunun toplantı gününden en geç 24 saat ön
ce Basın ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvura
rak Temsilci Seçme Kuruluna katılma belgele
rini alırlar. 
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Temsilci Seçme Kurulu, Basın ve Yayın Ge

nel Müdürlüğünün çağrısı ile bu kanunun yayı
mı tarihinden başlıyarak en geç on beş gün için
de Ankara'da toplanıp üç temsilci seçerler. 

b) Ankara Basın Teşekkülleri Yönetim ku
ralları bir arada Delege Seçme Kurulu halinde 
toplanarak üç, İstanbul Basın Teşekkülleri beş 
ve tamir Basın Teşekkülleri üç temsilci seçerler. 

c) Çalıştıkları gazete ve derginin sürümü 
ne olursa olsun basın hürriyetti ve demokratik 
nizam uğrunda mücadeleleri yüzünden takibata 
uğradıkları bu kanunun yayımı tarihinden son
ra bir hafta içinde Basın Şeref .Divanı tarafın
dan tesbit edilen gazeteler (a) ve (b) fıkraların
da belirtilen temsilci seçme kurullarının tabiî 
üyesidirler. 

8. Öğretmen Teşekkülleri Temsilcileri 

MADDE 9. — öğretmen teşekküllerinden 
gelecek temsilciler aşağıdaki usule göre seçilir : 

a) Türlkiye öğretmen Demekleri Millî Fe
derasyonu Yönetim Kurulu ile bu federasyona 
bağlı birlik ve derneklerin yönetim kurullarınca 
seçilecek birer delegeden kuraları «Temsilci Seç
me Kurulu» Federasyon Başkanlığının çağrısı 
ile AnkaraVla toplanarak, biri ilköğretim, biri 
ortaöğretim, biri meslekî ve ieknik öğretim, biri 
üniversiteler dışındaki yüksek öğretim kurulları 
mensupları arasından olmak üzere dört temsilci 
seçer. 

b) Türkiye Köy öğretmenleri Federasyonu 
Yöneltim Kurulu ile bu federasyona bağlı birlik 
ve derneklerin yönetim kurullarınca seçilecek 
birer delegeden kurulan Temsilci Seçme Kurulu, 
Federasyon Başkanlığının çağrısı ile İzmir'de 
toplanarak bir temsilci seçer. 

c) Türkiye Muallimler Birliği Yönetim Ku
rulu ile bu birliğe bağlı derneklerin yönetim ku
rallarınca seçilecek birer delegeden kurulan 
Temsilci Seçme Kurulu Birlik Başkanlığının 
çağrısı ile İstanbul'da toplanarak bir temsilci se
çer. 

Temsilci seçme kuralları bu kanunun yayı
mından başlıyarak en geç on beş gün içinde top
lanıp seçimleri yaparlar. 

9. Gençlik Teşekkülleri , 

MADDE 10. — Türkiye Millî Talebe Fede
rasyonu, Millî Türk Talebe Birliği ve Türkiye 

Millî Gençlik Teşkilâtı genel kongreleri eşit sa
yıda kongre üyeleri ile İstanbul'da yapacakları 
müşterek bir toplantıda Türk gençliği adına altı 
temsilci seçerler. 

Bu temsilciler, üniversite asistanları, üniver
site ve yüksek okullar mezunları veya yukarda 
adları yazılı teşekküllerin öğrenci üyeleri ara
sından seçilir. 

Seçimler bu kanunun yayımı tarihinden baş
lıyarak en geç on beş gün içinde yapılır. 

10. Barolar Temsilcileri 

MADDE 1.1. — Barolardan gelecek temsilci
ler aşağıdaki usule .göre seçilir. 

a) Bu kanunun yayımı tarihinden başlıya
rak en geç yedi gün içinde, bütün Baro Genel 
kurulları Baro başkanlıklarının çağrısı ile top
lanarak Temsilci Seçme Kuruluna gönderecek
leri delegeleri seçerler. 

Kayıtlı üye sayısı elliye kadar olanlardan bir 
elli birden 100 e kadar olanlardan iki. 100 den 
fazla, üyesi olan barolardan ayrıca her 100 üye 
için birer delege seçilir. 

100 den aşağı kesirler 10ü sayılır. 

b) Kanunun yayımı tarihinden başlıyarak 
en geç on beş gün içinde Adalet Bakanlığının 
çağrısı üzerine Temsilci Seçme Kurulu Kayseri'-
de toplanarak Temsilciler Meclisine katılacak 
altı temsilci seçer. \ 

11. isçi Temsilcileri 

MADDE 12. — İşçi Sendikalarından gelecek 
temsilciler, 

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
Yönetim Kurulu ve icra heyetiyle bu kanunun 
yayımı tarihinde mevcut bütün işçi federasyon
ları ve işçi birlikleri yönetim kurulları ve icra 
heyetlerinin bir araya gelmesi suretiyle teşekkül 
eden Temsilci Kurulu tarafından seçilecek altı 
temsilciden ibarettir. 

Bu kurul, Konfederasyon Başkanlığı tara
fından yapılacak çağrı üzerine bu kanunun ya
yımı tarihinden sonra en geç on beş gün içinde 
İstanbul'da toplanarak temsilcileri seçer 



12. Tarım temsilcileri 

MADDE 13. — Ziraatçilerden gelecek tem
silcilerin seçilmesi için her il merkezinden : 

a) O ilin ziraat odası yönetim kurulundan, 
b) O ile bağlı ilçelerden ziraat odaları yö

netim kurullarınca seçilecek ikişer delegeden, 
c) îl çevresi içindeki tarım kredi koopera

tifleri, tarım satış kooperatifleri ve pancar eki
cileri istihsal kooperatifleri yönetim kurulların
ca seçilecek birer delegeden, kurulan bir delege 
kurulu bu kanunun yayımı tarihinden başlıya
rak en geç yedi gün içinde toplanır. 

Bu delege seçme kurulları nüfusu 500 000 e 
kadar olan illerden bir, nüfusu 500 000 den faz
la olanlardan iki delege seçerler. Tarım Bakan
lığının çağrısı üzerine bu kanunun yayımı tari
hinden başlıyarak en geç on beş gün içinde 
Konya'da toplanacak olan temsilci seçme kuru
luna gönderirler. 

Temsilci seçme kurulu, Temsilciler Meclisine 
katılacak altı temsilci seçer. 

13. Esnaf temsilcileri 

MADDE 14. —-- Esnaf teşekküllerinden ge
lecek temsilcileri seçmek üzere bu kanunun ya
yımı tarihinden başlıyarak en geç on beş gün 
içinde Ticaret Bakanlığının çağrısı ile Eskişe
hir'de bir Tfmsilci Seçme Kurulu toplanır, bn 
kurula : 

a) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Teşkilâtı 
Konfederasyonu Yönetim Kurulu, 

b) Türkiye'deki bütün esnaf federasyonla
rının (Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 
dâhil) yönetim kurullarınca seçilecek ikişer de
lege, 

c) Türkiye'deki bütün esnaf birliklerinin 
yönetim kurullarınca seçilecek birer delege, 

d) îl merkezlerindeki esnaf kefalet koope
ratifleri yönetim kurullarınca seçilecek birer 
delege, 

e) Esnaf kefalet kooperatifleri Birlik Ko
operatifi Yönetim Kurulunca seçilecek üç de
lege. 

f) Türk Kooperatifçilik Kurumu Yönetim 
Kurulunca seçilecek üç delege, 

Katılır. 
Bu suretle kurulan temsilci seçme kurulu, 

bu kanunun yayımı tarihinden başlıyarak en geç 
on beş gün içinde altı temsilci seçer. 
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14. Odalar temsilcileri 

MADDE 15. — Odalardan gelecek temsilci
ler; ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Ge
nel Kurulu tarafından seçilecek iki, 

Türk Tabipler Birliği Büyük Kongresi ta
rafından seçilecek iki, ' 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin 
Genel Kurulu tarafından seçilecek iki, 

Veteriner Hekimleri Büyük Kongresi tara
fından seçilecek bir, 

Türk Eczacılar Birliği Genel Kurulu tarafın
dan seçilecek bir temsilciden ibarettir. 

Bu kurullar kanunun yayımı tarihinden baş
lıyarak en geç on beş gün içinde yetkili organ
ları tarafından toplantıya çağırılarak Temsilci 
seçimlerini yaparlar. 

15. Devlet Başkanı ve Millî Birlik Komitesi 
temsilcileri 

MADDE 16. — Bilim, sanat, eğitim, asker
lik, diplomasi, siyaset, iktisat ve ticaret gibi alan
larda başarı göstermiş kimseler arasından .-

a) Devlet Başkanı 10 Temsilciyi, 
b) Millî Birlik Komitesi 18 Temsilciyi, Tem

silciler Meclisi üyeliğine seçerler. 

/ / . Seçimlerle ilgili hükümler 
1. Seçilme yeterliği 

MADDE 17. — Temsilciler Meclisi üyeliğine, 
kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmı-
yan, ağır hapis cezası veya sahtecilik, dolandırı
cılık, hileli iflâsı, hırsızlık, emniyeti suiistimal, 
zimmet, irtikâp, rüşvet ve ihtilas suçlarından 
hüküm giymemiş, 25 yaşını bitirmiş ve en az 
lise veya benzeri öğretim kurullarından diplo
malı olan Türk vatandaşları seçilebilirler. 

işçi, esnaf ve tarım kurullarınca seçilen tem
silcilerin en az ilkokul mezunu olmaları şarttır. 

Adayların, ifa ettikleri görev dolayısiyle se
çimden belli bir müddet önce bu görevden isti
fa etmelerini gerektiren her türlü hükümler, 
bu-kanunun uygulanmasında nazara alınmaz. 

Faaliyetleri, yayınları ve davranışları ile 27 
Mayıs Devrimine kadar Anayasaya ye tnsan 
Haklarına aykırı icraat ve siyaseti desteklemek
te devam etmiş olanlar Temsilciler Meclisine 
üye* seçilemezler. 
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2. tilerde seçim işlerinde görevlendirilecek 

hâkimler 

MADDE 18. — Bu kanunun yayımı tarihin
den başlıyarak en geç iki gün içinde, her il 
ve ilçede en yüksek dereceli hâkim sıfatiyle o 
ildeki seçim işlerini jienetlemek, il temsilci 
seçme kuruluna başkanlık etmek ve başka tem
silci seçme kurullarına katılacak delegelerin se
çimleriyle ilgili uyuşmazlıkları kesin parara 
bağlamakla görevli hâkimler Adalet Bakanlığın
ca tesbit ve ilân olunur. 

3. Delege ve Temsilci seçimleri 

MADDE 19. — Delegeleri seçecek kurullar, 
bildirilen zaman ve yerde toplantıya katılan 
üyelerle toplanarak gizli oy ve açık tasnif usu-
liyle delege seçimini yaparlar. Toplantı ve se
çim için msap aranmaz. Seçilen delegelere top
lantı bsşkanı ve tasnif heyeti kuruluna bu heyet 
üyeleri tarafından imzalanacak bir tutanak ve
rirler 

Temsilci seçme kurulları, ilân edilen za
manda ve yerde toplantıya katılan üyelerle ni
sap aranmaksızın toplanarak gizli oyla temsilci
leri ve yedeklerini seçerler. Mevcudun yarısın
dan fazlasının oyunu alanlar, seçilmiş sayılırlar. 
İlk oylamada, seçilme nisabının dolmanıası se
bebiyle yeter sayıda temsilci seçilemezse, doldu-
rulamıyan yerler için ikinci defa oylama yapı
lır. İkinci oylamada da bütün yerler dolmazsa. 
üçüncü oylamada en fazla oy alanlar sıra, ile 
seçilmiş sayılırlar. 

Tasnifte, asil olark seçilenlerden sonra ge
lenler, sıra ile yedek temsilci olurlar. Oy eşit
liği halinde, ad çekmeye başvurulur. 

Seçim •sonuçları, toplantının Başkanı ve tas
nif heyeti tarafından imzalanacak bir tutan ak-
ta Yüksek Seçim Kuruluna gönderilir ve seçi
lenlere de keyfiyeti bildirir bir tutanak verilir. 

5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu 
hükümlerine uygun olarak kurulacak Yüksek 
Seçim Kurulu yedi üyeden teşekkül eder. 

4. Adaylık 

MADDE 20. — Delege ve temsilci seçimle
rinde, önceden adaylık koyma mecburiyeti yok
tur. Seçime katılan herkes, kendisini veya baş
kalarım aday olarak gösterebilir. Adaylar, se

çimin yapılacağı yerde, uygun şekilde ilân olu
nur. 

Bir siyasi partiye kayıtlı olmak, adaylığa 
engel değildir. Ancak siyasi partiler, temsilci 
seçimlerine parti olarak katılamaz ve aday gös
teremezler. 

5. Delege seçimlerine itiraz 

MADDE 21. — Delege seçimleri ile ilgili iti
razlar, 24 saat içinde, delege seçiminin yapıldı
ğı yerin en yüksek dereceli hâkimine yapılır ve 
derhal kesin karara bağlanır. İtiraz, seçime ka
tılanlar veya. adaylar tarafından yapılabilir. 

6'. Temsilci seçimlerine itiraz 

MADDE 22. — Temsilci seçme kurullarınca 
yapılan seçim işlemleriyle ilgili itirazlar, itiraz 
edilen muamelenin cereyan ettiği tarihten baş
lıyarak 24 saat içinde seçime katılanlar veya 
adaylar tarafından Yüksek Seçim Kuruluna 
veya bu kurula gönderilmek üzere makbuz kar
şılığında mahallin en büyük mülkiye amirliğine 
yazı ile yapılır. Seçilme yeterliği ile ilgili iti
razlar, seçim sonuçlarının belli olduğu tarihten 
başlıyarak on gün içinde Kurucu Meclis üye
leri tarafından da yapılabilir. 

İtirazlar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
en geç on gün içinde karara bağlanır. 

7. İki yerden seçilme 

MADDE 23. — Bir kimse iki ayrı seçme 
kurulu tarafından Temsilciler Meclisi üyeliği
ne seçildiği takdirde, üç gün içinde bunlardan 
birini tercih ederek keyfiyeti Yüksek Seçim 
Kuruluna bildirir. Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı, boşalan, yer için yedek temsilcilerden en 
başta geleni çağırarak kendisine keyfiyeti bil
diren bir tutanak verir. 

8. Boşalan üyeliklere yedeklerin çağırılması 

MADDE 24. — Temsilciler Meclisi üyeliğin
de yemin merasimine kadar geçecek süre içeri
sinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından tutana
ğın iptali, ölüm, istifa ve temsilcilik sıfatının 
düşmesi gibi sebeplerden biriyle boşalma olur
sa, Yüksek Seçim Kurulu başkanı, boşalan yer 
için en başta gelen yedek üyeyi çağırarak ken-



19 
dişine Temsilciler Meclisi üyelik tutanağım ve
rir. 

Bundan sonraki boşalmalar için yeni üye çağ
rılmaz. 

9. îzaJıname 

MADDE 25. — Adalet Bakanlığınca, bu 
kanunun seçimlerle ilgili hükümlerini açıklı-
yan 'bir izaihname yayınlanır. 

10. Seçim masrafları 

MADDE 26. — Seçime katılacakların se
yahat masrafları dâihil olmak üzere bu kanu
na göre yapılması gereken delege ve temsilci 
seçimlerinin gerektireceği bütün masraflar, 
Adalet Bakanlığı 1960 yılı bütçesinin seçim 
masrafları bölümünden ödenir. 

11. Kenar başlıklar 

MADDE-27. — Bu kanunun maddeleri ke
narındaki 'başlıklar, madde hükümlerinin özü-

. nü göstermek ameeiyle konulmıış olup metne 
dâhil değildir. 

12. Yürürlük 

MADDE 28. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 29. 
rulu yürütür. 

13. Yürütme 

— Bu kanunu Bakanlar Ku-

Köksal Osman 

O'Kan Sezai 

Gürsoytrak Suphi 

Küçük Sami 

Kaplan Kadri 

özgüneş Mehmet 

Karavelioğlu Kâmil 
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