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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan Sezai, 

Kaplan Kadri, Gürsoytrak Suphi, özgüneş Meh
met ve Karavelioğlu Kâmil'in, 1924 tarih ve 
491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı hü
kümlerinin kaldırılması ve bâzı hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile Temsil
ciler Meclisi Seçimi kanun teklifi görüşüldü ve 
20 nci maddeye kadar kabul edildi. 

Birleşime son verildi. 

Başkan Divan Kâtibi 
Özdileik Fahri Çelebi Emanullah 

Divan Kâtibi • 
Özkaya Mehmet Şükran 

- •—*•>•••« 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 9,10 

BAŞKAN —Özdllek Fahri 

KÂTİPLER : Özgür Selâhafctin, Çelebi Emanullah 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, İnikadı açıyorum. 

2. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan 
Sezai, Kaplan Kadri, Gürsoytrak Suphi, Öz
güneş Mehmet ve Karavelioğlu KâmiVin,. 1924 
tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
bâzı hükümlerinin kaldırılması ve bâzı hükümle
rinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Temsilciler Meclisi seçimi kanun teklifi (2/152) 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Müzakerenin 
18 nci madde ile birleştirilerek konuşulmasını 
arz ve teklif ediyorum. 

BRSÜ VEHBÎ — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ERSÜ VEHBİ — Dün, müzakereler esna

sında takıldığım bir noktaya teklifin nedir de
mişlerdi. Teklifim şudur; 5 nci madde vardır; 

Komite üyeliği diyen madde; ikisinden birden 
bahsediyordu. Bunun genel hükümlere geçmesi 
uygun olabilir zannediyorum. 

KUYTAK FİKRET — Geriye dönmiyelim. 
Belirtilen hususlar tekrar gözden geçirilirken ya
pılsın. 

AKSOYOĞLU REFET — Müsaade eder mi
siniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
AKSOYOĞLU REFET — Bunun 18 nci mad

de ile alâkas m göremiyorum. Bu madde Mecli
sin kapatılmamasına ait bir maddedir. Bu mad
de onunla birleştirilemez. Madde kalsın. 

Bu maddeye ait benim teklifim şöyledir : 
Dün bu madde üzerinde bir teklif yapmış

tım, müsaade ederseniz o teklifimi şimdi oku-
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yacağım. Yüksek malûmunuz olduğu veçhile I 
İlim Heyetinin tesbit etmiş olduğu bir madde 
vardır, bu madde 42 nci madde ile ilgilidir. 
31 nci sayfadadır. Burada «her hangi bir ihti
lâf vukuunda Kurucu Meclisteki en kıdemli 
Yargıtay temsilcisinin başkanlığında Millî Bir
lik Komitesinden ve Temsilciler Meclisinden se
çilmiş yedişer üyeden kurulu bir Karma Komis
yonda görüşülür. Bu komisyonun hazırlıyacağı 
metin Kurucu Meclisin birleşik toplantısında 
müzakere edilerek Komite ve Temsilciler Mec
lisinde ayrı ayrı oylanır ve oy nispetleri vasa
tilerine göre kabul veya reddolunur.» şeklinde 
olmasını teklif ediyorum. Çünkü ortada iki hük
mi şahsiyet vardır, birisi Temsilciler Meclisi, di
ğeri de Millî Birlik Komitesidir. Meselâ bu 
komisyonun hazırlamış olduğu tasarı Millî Bir
lik Komitesinde müzakere edildiğinde 4/3 ek
seriyetle kabul edildi, yine farzedelim ki, Tem
silciler Meclisindeki müzakeresi sonunda üçte iki 
ekseriyetle reddedildi. Böyle olunca bu kanu
nun kabul edilmemiş olması lâzımgelir. Bil
mem anlatabildim mi? Veya yüzde nispeti ile 
nazarı itibara alırız. 

Millî Birlik Komitesince yüzde 75 olarak 
kabul edildiğine göre, Temsilciler Meclisinde de 
yüzde 74 oy ile reddedilirse bu kanun kabul 
edilmemiş olur. İki hükmi şahsiyettir. Birbir
leriyle müsavat kabul edilmiş olur. (Anlıyama-
dık sesleri) 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, Refet 
Aksoyoğlu arkadaşımız güzel bir noktayı orta
ya koydu. Çok iyi düşünmüş. Bir nokta göz
den kaçıyor. 

tki Meclisin bünyeleri aynı olamaz, ayrıdır. 
Millî Birlik Komitesi ile Temsilciler Meclisinin I 
bünyeleri çok farklıdır. Bizde kararlar büyük 
ekseriyetle alınır. Çünkü aynı dâvalara inanmış 
insanlarız. Halbuki karşı tarafta fikirler çok 
dağınıktır. Bizde bir karar yüzde yüzle çıkarsa I 
onlarda reddolabilir Bizim yüzde yüzle kabul 
ettiğimiz bir hususu onlar da yüzde onla kabul I 
edilse yine bizim lehimize döner. Şu halde bizim 
iç bünyemiz dolayısiyle Meclis bize karşı böyle 
yüzdelerle çıkamam. Bu esasen İlim Heyetince 
de anlaşılmış, Feyzioğlu şöyle demiştir : Sizin 
reyleriniz Kurucu Mecliste üç rey sayılsın. Bu
nu böyle ifade etmiştir. Halbuki bu anormal bir 
keyfiyettir. Onun için ben yine eski teklife dö- | 

— 3 

.1960 O : 1 
neceğim. Bizim ortaya getireceğimiz Kurultay 
en demokratik bir müessesedir. Kanaatim devam 
ediyor efendim. 

AKSOYOĞLU REFET — Millî Birlik Ko
mitesi ile Temsilciler Meclisinin birbirinden üs
tün olduğu iddia edilemez. En demokratik şey 
de bunların birbirine müsavi olmasıdır. Eğer o 
Meclisle toplanıp rey vermeye kalksak ve rey 
nispetini yükselt sek bu, antidemokratik bir iş 
olur. Hükmi şahsiyeti haiz her iki Meclisi bir
biriyle müsavi addederiz. Çünkü bu Meclisle o 
Meclis arasında hiçbir fark yoktur. Her hangi 
bir kanunun reddi karşısında Millî Birlik Ko
mitesi ve Temsilciler Meclisinden yedişer kişi
den mürekkep bir komisyon kurulur diyelim. 
Böyle bir komisyona giden her hangi bir tasarı 
o komisyonun bulmuş olduğu hal tarzı karşısın
da pek az bir değişiklikle Meclisten çıkar. Esa
sen bu komisyonun başkanlığını da Yargıtay 
temsilcisine veriyoruz. Bununla büyük bir avan
taj sağlamış bulunuyoruz. Mehmet özgüneş ar
kadaşımın fikirlerine aynen iştirak ediyorum, 
diğer husus bana antidemokratik gibi geliyor. 
Kanun yapma yetkisini biz Temsilciler Meclisi 
ile paylaştıktan sonra diğer bir komisyon ku
rarak, kanun yapma yetkisini başka bir kurula, 
başka bir bünyeye veremeyiz, kanaatindeyim. 

O'KAN SEZAİ — özgüneş temas etti. Fa
kat üzerine basılmadı. O noktaya basılması lâ-
zımdı. 

İlim Heyeti de Millî Birlik Komitesinin çı
karacağı kanunlar üzerinde oy nispetinin artı
rılmasını istedi. Millî Birlik Komitesini en 
önemli bir uzuv olarak kabul etmiştir. O kadar 
ki, hattâ emsal vermeye kalkmıştır. Komite üye
lerinin herbirinin 2, 3, hattâ 4 oy hakkı olabile
ceğini söylemiştir. Muvazene teessüs etmesi için 
böyle bir düşünce belirmiş, bunu formüle et
meye dahi geçmişlerdir. 

Tâli Komisyon böyle bir hal tarzı ile huzu
runuza gelmiş olsaydı, bugün burada 23 arka
daş ayaklanır, böyle bir akıl nereden geldi, her 
şey akla gelir ama, bu gelmez, diye reaksiyon 
gösterebilirlerdi. Bence böyle bir reaksiyon 
gösterilmemesi için sebep yoktu. Ama bunu biz 
düşünmedik. Biz sizden evvel düşünenlere re
aksiyon gösterdik; demokratik değildir diye. 
Bir Hariciye memurunun Holivud'a giderken 
dört misli emsali, Kabil'e giderken iki bucuk 
misli emsali gibi, Komite üyelerine emsalle şah-
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siyet verilmez dedik. Sizlerin prensiplerinize 
dayanarak böyle dedik ve reddettik. Bu demok
ratik bir nizamı bozmıyan bir fikir ve formül 
oluyor da bizim huzurunuza getirdiğimiz şu şe
kil neden yadırganıyor? Bunun, en son oyu kul
lanacak arkadaşların hâtırasında muhakkak yer 
etmesini ve bu mesuliyeti düşünmeden oylarını 
kullanmamalarını rica edeceğim; isabet bakımın
dan. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Paşam bir sua
lim var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÇELEBİ EMANULLAH — Amerika ve İn

giltere'de Ayan Üyeliği var. Bunlar bu işi nasıl 
hallediyorlar. Bunu tetkik eden yar mı acaba? 

BAŞKAN — Buyurun. 
KUV'TAK FİKRET — Arkadaşımızın temas 

ettiği husus hakikaten çok önemlidir. İlim He
yeti, Millî Birlik Komitesinin daha salim karar 
vereceğini nazarı itibara alarak şahısların rey 
adedini yükseltmeye kalkacak bir basiret gös
tererek şu maddeyi getirmiştir. Buna nazaran 
Aksoyoğla Refet arkadaşımızın teklif ettği hu
sus daha demokratik bir husustur. Faraza bir 
kanun tasarısı geliyor, her tarafta üzerinde gö 
rüşme yapmış bir anlaşmaya varamamıştır. O 
zaman bir neticeye varmak üzere 7 veyahut 15 
kişilik bir komisyona havale ediyoruz, o komis
yondan bir veya iki ekseriyetle karar alıyo
ruz. Burada bir yüzde nispeti vardır. Temsilci
ler Meclisinde büyük bir vahdet olamıyacağı 
nazarı itibara alınarak % 25, 24, 30, 32 gibi hu
suslar meydana gelecek ve bundan da % 75 ne
tice alınacaktır. Millî Birlik Komitesinin varaca
ğı kara'%la Temsilciler Meclisinde rıza gösteren
lerin oy nispetini cemedersek yüzde yüz olur. 
Binaenaleyh İlim Heyetinin istediği husus ken
diliğinden çıkacaktır. Bu hususta isterseniz mi
saller arz edebilirim. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Emanullah Çelebi
ye cevap vermek isterim. Amerika'da veya İn
giltere'de Ayan Meclisi, Mebusan Meclisi var 
dır. Ama, bizim Millî Birlik Komitesine, Tem
silciler Meclisine benzemezler. Bir benzerlik arz 
etmez. Orada Mebusan Meclisini direkt olarak 
halk seçer. Birinci derecede oy ile gelmiş tek 
başına yasama yetkisini haiz bir teşriî meclis
tirler. Halbuki bizde, Temsilciler Meclisi doğ
rudan doğruya halkın oyu ile gelmiyorlar. Böy
le seçilmiyor. 
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İlim Heyetinin de kabul ettiği gibi en gü

zel seçim, genel oy ile yapılan-seçimdir. 
Orada Ayan Meclisi sadece bir emniyet sü-

babı vaziyetindedir. Mebusan Meclisinde kabul 
edilmiş bulunan bir kanunun ikinci bir defa 
görüşülmesi için kurulmuş olan bir emniyet sü-
babı vaziyetindedir. Yasama yetkisi Mebusan 
Meelisindedir. 

Bizde ise durum başka türlüdür. Biz Millî 
Birlik Komitesi olarak yasama vasfımızı bıra
kamayız. Bu sorumluluğumuzu başkasına dev
redenleyiz. Tarih huzurunda, millet huzurunda 
bu sorumluluğu devretmemize imkân yoktur. 
Şu halde evvelâ milletin mümessili olarak kuv
vet bizdedir. Biz Millî Birlik Komitesi olarak 
bir oto - limitasyona gidiyoruz. Biz tabanı ge
nişletmek ve milleti geniş zümresiyle temsil et
tirmek için Temsilciler Meclisini topluyoruz. 
Arada farkı var; orada kuvvet Temsilciler Mec 
lisindedir. Burada ise Komitede. Birbirine ben
zemiyor sistemler. Bunları bu suretle karşılaş
tırırsak hataya düşmemiz muhakkaktır. Bizim 
meselemiz tamamen özeldir. Bunun için koya
cağımız s usuller de tamamen özel olacaktır. 

ERSÜ VEHBİ — Mehmet Bey bir hususu 
da aydınlatsınlar lütfen; oralarda iki meclisin 
yani Mebusanla Âyanm birleşmesinden kongre 
diye bir şey çıkıyor, birtakım kararlar alıyor. 
Bunlar neler yapıyorlar? Bilginiz varsa aydın
latır mısınız? 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Bu da vardır, me
rak ettim, Amerikalı subaylardan sordum. On
lardan duyduğum ve aldığım bilgiye göre aklım
da kalanlarını sizlere anlatacağım. Orada Mec
lisler arasında büyük bir nispet yoktur. Salâ
hiyetler çoktur. Kongrenin verdiği kararlarda 
hata olması ihtimali pek yoktur. İki meclis bir 
araya gelir ama yetkisi çok olanın sayı azlığı 
vardır. Bu bakımdan bizimle mukayese etmeye 
imkân yoktur. 

MADANOĞLU CEMAL — Efendim, dün 
bu mevzu görüşüldü, bakıyorum şimdi tekrar 
ediliyor. Bunun münakaşası akşama kadar de
vam edecek mi? Gayet mühim bir mevzudur 
ama y^ni fikir ortaya koyacak arkadaş varsa 
bildirsin, onlar üzerinde münakaşa edelim. Ak
si takdirde kifayeti müzakere teklif edeceğim. 

YILDIZ AHMET — Tabiî bu itiraz eden ar
kadaşlar komisyona gelecekler. Yasama organı 
yetkisi var, İtiraz edenler gelecek. Sami Küçük 
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Albayın dediği gibi, netice çıkması için bu yola 
gidiliyor. Fakat bundan da netice çıkmaz. 

İtiraz edenlerden 15 kişi gelecek, karşımıza 
oturacak. Anlaşma için onların bizden veya bi
zim onlardan beş kişiyi kazanmamız, kandırma
mız lâzım. Ben maddeten imkân göremiyorum. 
Zaten başka türlü hal tarzı muvaffak olamaz. 
O Meclis bu kanunu çıkarmak istemezse, ko
misyona gelen arkadaşları fikirlerini değiştir
mezler. 15 kişi onlar, 15 kişi de biz. Üçte iki ek
seriyeti temin edemeyiz. Fikirlerini değiştirme
meleri pisikolojik bir zarurettir. Fikirlerini de
ğiştirmemeyi bir zaruret olarak hissederler. De
ğiştirmek istemezler. Onun için çıkmıyor. Ar
zu ettiğimiz bâzı kanunlar çıksın arzumuza ce
vap veremiyeceğini düşünüyorum. Böyle bir ko
misyon bu vaziyette yasama organının üstünde 
kurulmuş oluyor. Refet Beyin buyurduğu ka
bul edilirse, bunun tenkid edilecek tarafları 
vardır; ama böyle hal tarzında nispetler aleni 
tesbit edilirse burası öbüründen daha netice çı
karır. Demokratik filân demiyorum, fakat ne
tice çıkarır. Bundan netice çıkmaz; çünkü baş-
başa kalacaklar. Karavelioğlu'nun da bir hal 
tarzı var ; bundan netice çıkar gibi görünüyor. 
Bunun da tenkid edilecek tarafları olabilir. 
Ama o takdirde son söz bizde diyebiliriz. 

Bir hal tarzı daha düşünebilirim; iki tara
fın da aleyhte olanlarının katıldığı bir, komis
yon şeklinde teşekkül ederse belki o zaman 
mutlaka bu kurultay faydalı olabilir. O bir 
şartı hallediyor, yüzde büyük nispeti temin edi
yor. Fakat az bir farkla olursa öbürü de karar]a 
durdurulacak bir tedbirdir. 

AKSOYOĞLU REFET — Hükmi şahsiyet 
olunca hiç kimse diyemez ki, bu bundan daha faz
la salâhiyete sahibolsun. Kimse bu hususta bir 
şey söyliyemez. Nasıl ki, Bakanlar Kurulunda 
Ulaştırma Bakanlığının gördüğü işlerin çokluğu 
karşısında fazla söz sahibi olmadığı gibi... 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Temsilciler Mec
lisinde bir kanunun çıkması zarureti ekseriyet ta
rafından kabul edildiği zamanki vaziyeti inceli-
yelim. 278 üyesi olan bir Meclisin üye sayısının 
yarısı 139 un yarısı olan 65 kişi oyunu kullandı
ğı zaman kanun çıkıyor demektir. Huzurunuza 
getirdiğimiz komisyon kırk kişi ile toplanmış olu
yor. 

Eğer iş in#da binerse, Refet Beyin teklif et
tiği şekle göre, bizim 23 kişimiz var, onların ar-
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kasında 200 kişi. Yüzde yüz menfi oy verilecek 
olursa, kanun yine çıkmaz. Bu ihtimali artıran 
inattır. Yine kanun çıkarılamaz. 

Biz karşılıklı konuşma şansını veriyoruz. Ko
nuşma suretiyle karşılıklı olarak ikna imkânını 
bahşediyoruz. Ya biz fikirlerimizde tolerans gös
termek suretiyle onlar bizi kazanacak, yahut on
lar fikirlerinde tolerans gösterecekler, biz onları 
kazanacağız. Dolayısiyle kanun çıkmış olacak. 

Bakın, misal veriyorum. Karma Komisyon 
kurulmasına karar verildi. Toplandı. Bunu ay
nen kabul etmesi şart değil. 

Şimdi, arkadaşlar, bir teklif yapıldı. Bunun 
üzerinde devamlı olarak konuşma imkânsız. Oy
layalım. 

BAŞKAN — Kuytak. 
KUYTAK FİKRET — Bir sual soracağım; 

arkadaşımız verdiği şu misalde şu hususu acaba 
nazarı itibara aldılar mı? 

il. Bu Temsilciler Meclisinin içinde henüz 
bu fikri müdafaa eden zümre dahi olsa yüzde 
yüz yani bir iki haricolmamak şartiyle hepsi bir
den rey verebilir mi? Şu durum muvacehesinde; 

a) Şu Heyetin vereceği kontenjonla buraya 
gelmiş olanlar bitaraf düşünemezler ini? 

b)< On kişilik Devlet Başkanı kontenjanı ile 
buraya gelen şahıslar memleket selâmeti bakımın
dan bitaraf olarak düşünemezler mi? Bunlar için
den hiçolmazsa 15 kişilik, % 3 - 4 gibi bir kısmın 
bir tarafa dönmek ihtimali yok mu? Vardır. Fa
kat öbür taraf da sizin on beşe on beş diye anut 
fikre dayanan kimselerin gelmesi ihtimali daha 
büyüktür. Bu münakaşasını yaptığımız kanun 
ve maddesi ebede kadar devam edecek bir düzen 
değildir ki, uzatıyoruz. Geçici bir durum için 
yapıyoruz. Belki referandumdan sonra kabil olur
sa yaz içinde seçime bile gitmeyi düşünüyoruz. 
Bu Kurucu Meclis esas itibariyle Anayasa çıka
racak, Seçim Kanununu yapacaktır. İmkân bu
lunduğunda hemen seçime gitmek ihtimali oldu
ğuna göre biz kukla Meclis yaptınız dememek için 
bütün salâhiyetleri onlarla paylaşıyoruz. Niha
yet onlar da bu memleketin evlâdıdırlar. Düşü
necekler, diyecekler ki, Seçim Kanununda birle
miyoruz. Bundan sonra birkaç kişi çok inatçı çık
mış, inatçılıklarına devam ederlerse, daha küçük 
bir hakem kurulu ile, bu mukaddes ülkünün ger
çekleşmesi için gerekli tedbirleri alacaklardır. 
Her iki tarafın da izan sahibi üyeleri olacaktır. 
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Bu işi bırakalım, onlar düşünsünler, hem düşüne
ceklerdir. 

GÜRSOYTllAK SUPHÎ — Güzel söylüyor
sunuz. ihtilâf olduğu takdirde ne olacak? İhtilâf 
ihtimalini düşünüyoruz. 

MADANOĞLU CEMAL — ihtilâf çıkarsa, 
Ne olur? 4 ay geriye kalırsa ne kaybedilir? ölüm 
yok ya bunun sonunda, o kanun da çıkmayıver-
sin. 

KARAVELlOĞLU KÂMlL — Bu tasarıda 
üç tane kıritik nokta var. 

Birincisi şu: Biz, Temsilciler Meclisine, Ana
yasayı ve Seçim Kanununu hasırlamaktan başka 
bir yetki devredecek miyiz, etmiyecek miyiz? 
Dışarıda *münevverl er münakaşa ediyorlar, bu
nun üzerinde. Cumhuriyet Gazetesinde bir maka
le çıkmıştır. Diğer gazetelerde de çıkıyor. 

Hükümet dikkate aldı. Devlet Reisine bir 
yetki tanıyacak mıyız, tammıyacak mıyız? 18 nci 
madenkr* yeniden müzakeresini bunun için iste
dim. 

Bir başka madde her iki teşekkülün hukuki 
statülerini kitabileştiren, kanunlaştıran kısım
lardır. Şimdi biz ikisini atladık, geldik üçün
cüye. Burada ilim Heyetinin teklifini kabul 
etmek, demek hukükan Millî Birlik Komitesi
nin durumunu sıfıra müncer kılmak demektir. 
Son sözü, her türlü salâhiyeti onlara tanımak 
demektir. Bir metinle tanımak demektir; fiilen 
değil. Benim bunu katiyen aklım almıyor. Bu 
fbizim mesuliyetlerimizle kabili telif değil. Ben 
bunu söylemekle Millî Birlik Komitesine üstün 
(bir durum tanıyalım da demiyorum. Bunlar bi
zim iyi niyetlerimizle kabili telif değildir, diyo
rum. Ben diyorum ki ; iki meclisin salâhiyetleri 
muvazeneli olsun. Bâzı arkadaşlarımın muka
yese ile neticeye vardıkları Temsilciler Meclisi 
asıl unsur değildir, bugünkü durumumuza uy
gun değildir. Ne mesuliyetimize, ne bizim salâ
hiyetimize, ne de ihtilâlin verdiği hakka uygun 
değildir. Temsilciler Meclisi milletin hakiki 
temsilcileri olsalar, seçilerek gelselerdi, mesele 
yoktu. Hukuki eşitlikte ısrar edelim, ilim He
yetinin teklifine ben yanaşmam, bu en kötü hal 
tarzıdır. Bizim ileri sürdüğümüz itirazlar kar
şısında ilim Heyeti gayret sarf etti ve muvaf
fak olamadı. Refet Beyin teklifi üzerinde dura
biliriz. Çünkü, hukuki eşitliği ortaya çıkaran 
bir sistemdir. Bizim teklifimiz antidemokratik 
bir teklif değildir. Ahmet Yıldız Beyin ileri 
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sürdüğü bir teklif vardır, diyor ki, yasama yet
kisi olan her iki Meclis bir küçük Meclise dev
redilemez. Niçin devredilmesin? Kendisi seçmi
yor mu? 15 kişiyi seçip gönderirken yetkilerini 
devredeceğini bilmiyor. Bu, Millî Birlik Komi
tesinin haysiyetini kurtarıcı bir tekliftir. 

KUYTAK FİKRET — Sual soracağım. Ma
demki, Millî Birlik Komitesi ve Temsilciler 
Meclisinden alınacak üyelerle bir komisyon ku
ruluyor, bu komisyonun üyeleri 15 er kişi de
ğil de, 23 er kişi olsun. Bunu düşünemez miyiz? 

KARAVELlOĞLU KÂMlL — Biz rakam
lar üzerinde durduk. 150 yi 140 a ve hattâ 
125 e indirmeye uğraştık. Fakat olmaz. 

Mademki, hukuki statüleri itibariyle eşit
liği tanıyoruz, bizden de 15, onlardan da 15 
kişilik hakkı tanıyalım. 

ACUNER EKREM — Mesele iyi niyette
dir. Bunu ifade ettiğimize şüphe yok. Yalnız, 
her iki organın da eşitliği prensibinin kabul 
edilmesi; aynı salâhiyete sahibolması lâzımdır. 
O halde ihtilaflı mesele çıkınca bu nasıl halle
dilecek problemi ortaya çıkıyor. 

Şimdi, Refet Beyin teklifine göre; bir ko
misyon kurulacak; inceliyecek, güzel. Eşit sa
yıda iki heyet bir araya gelecek; bu meseleyi 
inceliyerek bir karara varacak. Bu karar Tem
silciler Meclisine gidecek, o da müzakere ede
cek, ekseriyet ret veya kabul edecek ondan 
sonra kanun Millî Birlik Komitesine gelecek. 
Burada da ekseriyet nispeti hâsıl olacak. Salâ
hiyetler eşit, aded ne olursa olsun, bu, mesele 
değjl. Bir yerde % 75 le kabul edilmiş, öbür 
tarafta % 26 dır. Yekûn % 101 ediyor. Vasa
tisi % 51 dir. Bu kabul edilebilecek bir durum
dur. Ve her iki tarafa da eşit salâhiyet tanın
dığı için bir şey hâsıl olmaz, ikincisi, bir Ku
rultayın mevcudiyeti demek, üçüncü bir yasa
ma organı tanımakla her iki meclis üzerinde 
bir yasama organının tanınması demektir. Kim
se seçime müdahale edemez. Bu yasama organı 
vücuda geldiği zaman Ahmet Yıldız arkadaşı
mızın ifade ettiği meselenin halledilmemesi or
tadadır. Binaenaleyh, bunun hal tarzı bulun
malıdır. Eşit haklar tanınması karşısında Refet 
Beyin teklifinin en mâkul teklif olduğuna kaa-
niiz. 

YILDIZ AHMET — Şimdiye kadarki tat
bikat yasama yetkisi yarısından azma verilme
miştir. Yasama yetkisini onda birine veriyo-



B : 50 9.12 
rüz, çünkü, o seçmiştir. Böyle bir usule teves- I 
sül ettiğimiz takdirde netice alamayız. Suphi 
Beyin dedikleri haklıdır, tnat ederler, inat 
edenler olabilir. Ama, 270 - 280 üyenin hepsi
nin inat etmelerine imkân yoktur. 50 kişi ta
rafsız kalabilir. Partililer varsa, bunlar inat 
eden tarafı tutmayabilirler. Onun için herkesin 
bunun aleyhinde bulunabileceğini tahayyül et
meye imkân yoktur. Bir hal tarzı düşünebilir
ler, destekliyebilirler. Ne olursa olsun, hepsi I 
reddetmiyebilir. Ekseriyetin fikri kabul edilir. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Usul hakkında 
rica edeceğim. Bir hal tarzı teklif edilmiştir. 
15 er kişilik komisyonun kurulması düşünülü
yor. Bunun üzerinde çok konuşuldu. Bu gidişle 
29 Ekim 1961 e kadar konuşsak gene netice 
alamayız. 

Yasama yetkisini kurulacak olan Temsilciler 
Meclisi ile paylaşmak istiyoruz. Ama, formül 
olarak anlaşamıyoruz. 

Ortaya konan hal tarzlarından birisi 7 lerin 
düşündüğü şekil. 

İkincisi de Refet'in hal tarzıdır. 
Biz bu münakaşaları burada devam ettire

cek olursak işin içinden çıkamayız ve bu iş bir 
sene sürüp gider. Onun için beınim teklifim I 
şöyle olacaktır; lütfen arkadaşlarım bu teklifi
mi kabul etsinler. İçimizden dört arkadaş se
çelim; ben şahsan Osman'ı ve Karavelioğlu'nu 
bir tarafta, öbür tarafa da Refet ve Ersü'yü 
teklif ediyorum. Bu dört arkadaşa öğleye kadar 
mühlet verelim toplansınlar; bu iki hal tarzı üze
rinde bize neticeyi bildirsinler. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ULAY SITKI — Bakıyorum, öyle zannedi

yorum ki; bâzı arkadaşlar bizi zayıf hissediyor
lar. Kuvvetli olanlar hasmına daima avantaj 
verir. Ben hasmımı yenmek için yerden başla
rım. (Gülüşmeler) Biz ordu kuvvetiyiz, milletin 
bilhassa Anadolu'nun kuvvetiyiz. Siz bakmayın 
ufak tefek hâdiselere. Biz her zaman onların 
on beşini beşle, bilgiyle, çene ile, kuvvetle yene-
riz. Onun için en büvük avantajı vermekte bi
zim için yükselme vardır. 

KÜKSAL OSMAN — Efendim, bu madde ' 
üzerinde çok uğraştık. Bir neticeye varamadık. 
Bugün yeni bir hal tarzı ile Refet Bey arkada
şımız karşımıza çıkıyor, buna iltifat ediyoruz. 
Çelebi arkadaşımızın buyurduğu gibi iki üç ar- j 
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kadaş seçelim, icabederse profesörleri de çağı
ralım. Bize anlatırlar, aldığımız neticeyi sizlere 
getiririz. 

ATAKLİ MUCİP — Efendim, üç dört ar
kadaşı kanunun bu maddesini yeniden hazırla
mak üzere ayırırsak müzakereye devam imkânı 
bulamayız. 

KARAVELÎOĞDU KÂMlL — Efendim, ka
naatimce profesörlere lüzum yoktur. 3 - 4 arka
daş, 15 - 20 dakikada neticeye varır ve bize ge
lirler. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Teklifi kabul 
edelim, icabederse bir saat fasıla verelim. Komis
yon görüşsün, vakit kaybetmiyelim. Aramız
da konuşursak çıkaramıyacağız. 

KUYTAK FİKRET — Bu maddeyi hallet
meden ileri geçmiyelim. Çünkü, öteki maddeler 
de buna bağlı. Arkadaşlar konuşsunlar, bize ge
tirsinler, ondan sonra devam edelim, arz ve 
teklif ediyorum. 

BAÇKAN — Emanullah Çelebi'nin teklifini 
görüşmek üzere, Osman Koksal, Karavelioğlu Kâ
mil, Vehbi Ersü ve bir de teklif sahibini kabul 
edenler.. 

KOKSAL OSMAN — Ben teklifi kabul edi
yorum. Kabul etmiyen komisyon üyelerinden 
başka bir arkadaş gitsin. 

ATAKLI MUCİP — Arkadaşlar, komisyon 
üyeleri de zaten kabule mütemayildirler. Şim
diden kabul edenler vardır. Burada konuşalım. 
Kabul edelim, bitsin. 

* MADANOĞLU CEMAL — Ne 15 -f 10 ne 
de yüzde şu. Benim düşüncelerime göre yarın 
malî kanunlar çıkarılacaktır. Uğranılacak güç
lükler Millî Birlik Koimtesinden ve Temsilciler 
Meclislerinden seçilecek üçer kişilik küçük bir 
hakem heyeti izansız bir inadın önüne geçe
cek bir formül olabilir. Üç kişi bizden üç kişi 
onlardan. Böyle bir ihtilâf olduğu takdirde bu
nu karşılıyacak bir formül olabilir. Ayrıca 
bu kanunun sonuna, şöyle bir madde eklersek 
mesele zannederim iyice sağlama bağlanmış olur; 

Burada düşünülmeyen her hangi bir hususla 
durum çıkmaza girdiği takdirde Millî Birlik 
Komitesi gerekli düzeltmeyi yapar deriz Biter, 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Madanoğlu Paşa
nın 3, diğer arkadaşların 15 kişi diye birbirine 
yakın mütalâaları vardır. İçimizden ayıracağı-



B : 50 9.12 .1960 O : 2 
mız 4 - 5 kişilik komisyon yarım, saat içinde 
neticeyi bize bildirir. Müsaade ederseniz Çelebi 
Emanııllah arkadaşımızın teklifi .veçhile' ko
misyon kuralım. 

4 - 5 kişiden yani Aksoyoğlu Refet, Ersü 
Vehbi, Gürsoytrak Suphi arkadaşlarımızdan 
mürekkep bir komisyon kurulmasını reylerinize 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Arkadaşlardan rica ediyorum, yarım saatte 
işlerini bitirsinler. 10,30 da toplanmak üzere 
Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 10,00 

- » . >•>•••<€ 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 11 

BAŞKAN — özdilek Fahri 

KÂTİPLER : özgür Selâhattin, Çelebi Emanullah 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
KARAVELlOĞLU KÂMÎL — Efendim, bi

ze vazife verdiniz, beş kişi Turhan Feyzioğ-
lu'nu davet ettik, tasarıyı takdim ettik, huku
ki yönden zaaflarını tes'bit etmek için uzun 
uzadıya münakaşa ettik. Başında Turhan Fey-
zioğlu Yediler Komisyonunun temayülünde gö
ründü, Temsilciler Meclisinin salâhiyetlerini on 
beş kişilik bir kurula devrini antidemokratik 
bulmadı, fakat tenkit edilebilir dedi. 

Başta buna temayül gösterdi ihtirazi ka
yıtlarla, Aksoyoğlu arkadaşımızın tekliflerini 
daha mantıki buldular, daha faydalı mütalâa 
ettiler. Komisyon bir hal tarzı verecek, komis
yona gitmemiş tadil teklifleri dışarıda kalmış
tı, bunun için her iki Meclis de müşterek top
lantıda tadil tekliflerini de görüşsün. Sonra ta
dil teklifleriyle beraber veya müstakil olarak 
komisyon teklifi oya konsun. Bu İçtüzükte tes
'bit edilebilir. Her iki Mecliste ayrı ayrı oylan
sın veya müşterek Mecliste oya konsım. Millî 
Birlik Komitesinin kabul veya ret nisapları 
Temsilciler Meclisinde nispetle bulunsun ve ka
nun bu nispete göre oylansın. Bu daha az mah
zurlu bir sistemdir dendi. Bunun üzerinde 
uzun uzadıya münakaşa ettik ve nihayet bu hal 
tarzını daha mülayim bularak huzurunuza ge
tirdik. 

REFET AKSOYOĞLU — Komisyonumu
zun hazırladığı teklif şudur efendim: «... Aksi 
halde, tasarının ihtilaflı kalan noktaları, Kuru
cu Mecliste en kıdemli Yargıtay Temsilcisinin 

Başkanlığında Millî Birlik Komitesinden ve 
Temsilciler Meclisinden seçilmiş yedişer üye
den kurulu bir Karma Komisyonda görüşülür. 
Bu komisyonun (hazırlıyacağı metin, Kurucu 
Mecliste müzakere edilerek Millî Birlik Ko
mitesi ve Temsilciler Meclisinde ayrı ayrı oyla
nır ve tasarı oylama nispetleri vasatisine göre 
kabul veya reddolunur» 

ÇELEBİ EMANULLAH — En yaşlı Yar
gıtay üyesi Başkanlık yapacak. Oylamada oy
lar eşit çıkarsa, Başkanın iltihak ettiği taraf 
kazanacak, diye Başkana bir hak tanınacak 
mı? 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Bu Tüzükte 
halledilecek bir mesele. 

YILDIZ AHMET — Yeni komisyonun ha
zırladığı maddeyi mâkul görüyorum, iki Yasa
ma Organı arasında küçük bir gruba yasama 
yetkisi vereceğimiz yerde, TDU yeni sistemle iki 
Yasama Organının tartışmasını ve daha salim 
bir neticeye varmasını temin etmiş oluyoruz. 

ihtilâf konusu mevzuyu Karma Komisyon 
konuştuktan sonra evvelki (hal şekline göre son 
şekilde ilâve edilir. Şimdiki tasarıya göre son 
birleşik oturumda görüşülebilecek. Birleşik otu
rum da 'bir veya iki celse devam edebilir müd
det uzaması pek mümkün değildir, nihayet bir 
günden fazla olamaz. Zaman bakımından faz
la bir şey almaz. Onun için teklifin kabulünü 
rica ediyorum. 

KUYTAK FİKRET — Komisyonun teklif 

— 8 — 
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ettiği tasarının bu şekilde 'kabulünü rica edi- I 
yorum. 

BAŞKAN — İki arkadaşımız lehinde ko
nuştular. Aleyhinde konuşacaklar. 

ATAKLI MUCİP — Ben her iki teklifin 
aleyhindeyim. Her iki şekilde zorlamakla iste
diğimiz kanunları çıkarmayı hedef tutuyor. 
Eşitlik prensibine uygun olmak üzere teklifle
rin reddedilmesini istiyorum. 

Benim teklifim; müşterek oturumlarda ne
tice almsındır. ihtilâf halinde Millî Birlik Ko
mitesi ve Temsilciler Meclisi müşterek toplan
sın, verilecek kararlara esas olsun. 

BAŞKAN — Ersü Vehbi. 
ERSÜ VEHBİ — Arkadaşınım söylediği 

noktaya cevap vererek uzatmıyaeağım. Bura
da istediğimiz arkadaşlarımızın dediği gibi, ka
nunları çıkarmak için bir zorlama değildir. Bi- I 
lâkis tam mânasiyle eşitlik ve hukuk esasları- I 
na uygun olmak için, mekanizmayı eşit sayılar- I 
la yürütmeye dayanır. Yetkilerimizi ve bütün I 
haklarımızı Kurucu Meclise devrettik. Bütün I 
mesuliyetimize müdrik olan bizler eşitlik üze- I 
rinde duruyoruz. 23 karşısında 263, hiçbir za- I 
man eşitlik farkı mevzuutbahs'olmıyacak. Dola- I 
yısiyîe tamamen eşit esaslar üzerinde durduk I 
ve bu şekilde yaptık. Bunun biricik noktası I 
eşitlik noktasıdır. I 

KAPLAN KADRİ — Hakikaten bunun hal 
tarzı eşitliktir. Mucip Ataklı Albayıma hayret I 
ediyorum. Sebep nedir? Bir şahısla Devlet ara- I 
smda hukuki eşitlik vardır. Milyonlarca silâhlı I 
kuvvetlere ve bir çok teşkilâta rağmen şahısla I 
De^M, arasında hukuki eşitlik vardır. Çünkü I 
ortada bir kanun ve tatbik edecek hâkim var- I 
dır. Devletle, şahıs ihtilâf haline düştüğü zaman I 
kanun ve hâkim karşısında eşit olarak muhake- I 
me olurlar. Böylece hukuki eşitlik sağlanmış I 
olur. Böyle olduğu halde biz burada bir kanun I 
çıkarıyoruz, bunda Millî Birlik Komitesinin I 
aleyhine Temsilciler Meclisinin lehine bir hü
küm teklif ediyoruz. Bunda ne fiilî ne de hu- I 
kuki eşitlik vardır... Ben şahsan bu teklifin ka- I 
tiyen aleyhindeyim. Reddederim. I 

ATAKLI MUCÎP — Bir Meclise, ya inanı
lır, ya inanılmaz. Şayet bunlara inanıyorsak, ge- I 
leceklerin bizim kadar vatanperver olduğuna I 
kaani isek, böyle bir tefrik yapmamak lâzım- I 
dır. İlim Heyeti teklifinin aynen müzakere ve I 
kabulünü teklif ederim. I 
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BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri .yar

dır. Oya arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi iki noktai nazar vardır. Birisi, Tâli 
Komisyon olarak biraz evvel vazifelendirdiği
miz arkadaşların getirdikleri teklif; diğeri de 
Mucip Ataklı arkadaşımızın teklifi. 

Mucip Ataklı'nın teklifini oya arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Yalnız kendisinin 
desteklediği teklif reddedilmiştir. 

Tâli Komisyonun teklifini oya arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Ekseriyetle kabul 
edilmiştir. Ancak, Sami Küçük, Mehmet özgü-
neş ve Mucip Ataklı muhalif kalmışlardır. 

KAPLAN KADRİ — Muhalif kalan arkadaş
larımız, muhalefet sebeplerini izah etsinler, zap
ta geçsin efendim. 

KÜÇÜK SAMI — Millî Birlik Komitesi bü
tün yetkilerini, her şeyini bu suretle Temsilciler 
Meclisine terk etmiş vaziyettedir, mesuliyeti ile 
icrası ile, her şey bundan sonra Temsilciler Mec
lisinin elindedir. Karar verdiği günden itibaren 
Millî Birlik Komitesinin artık yapacağı hiçbir 
iş kalmamıştır. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Kurultay teklifini 
desteklemeye devam ediyorum. Yüzdelerin top
lanması sistemi Temsilciler Meclisinin aleyhine
dir. Böyle olmazsa Mucip Ataklı'nın tekliflerini 
kabul ediyorum. 

KÜÇÜK SAMI — Mucip Ataklı'nın teklifini 
desteklemekteyim. 

BAŞKAN — Aksoyoğlu Refet'in hazırladığı 
teklifi kabul ettik. Bunu tekrar okutacağım. 
Bir iki kelime ilâve etmek suretiyle bir redak
siyon belki mevzuubahsolabilir. Teklif okun
duktan sonra bir redaksiyon teklifi olursa, ar
kadaşlarımızdan ikisine söz vereceğim. 

ERSÜ VEHBİ — Arkadaşımızın teklifleri 
okundu ve zapta geçti. Tekrar okunmasına lü
zum yoktur, icabederse arkadaşımız tekliflerini 
yazılı olarak verirler. Esas; varılan prensiptir. 
icabederse kanunun ikinci defa müzakeresinde 
bu iş yapılabilir. Onun için mütaakıp maddeye 
geçilmesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımız bir açıklama lü
zumu hissetmeseler dahi önümüzdeki tasarıda 
bir tashihata lüzum yok mu? Okuyun tashih 
edelim. 

\ 



B : 50 9.12. 
^KSOYOĞLU REFET — 22 nci maddeyi 

okuyayım. 
KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Artık 7 1er 

Komisyonunun metni dikkate alınmamalıdır. 
Esas olan ilim Heyetinin metnidir, ilim Heye
tinin 42 nei maddesi 7 1er Komisyonunun 22 nci 
maddesi olarak kabul edilir. Bu suretle de 7 1er 
Komisyonunun 22 nei maddesi ortadan kalkar. 

AKSOYOĞLU REFET — ilim Heyetinin 42 
nci maddesinin tadil edilmiş şeklini okuyorum.' 

«Aksi halde, tasarının ihtilaflı kalan nokta
ları Kurucu Meclisteki en kıdemli Yargıtay Tem
silcisinin başkanlığında Millî Birlik Komitesin
den ve Temsilciler Meclisinden seçilmiş 7 şer üye
den kurulu bir karma komisyonda görüşülür. 
Bu komisyonun hazırlıyaeağı metin, Kurucu 
Meclisin müşterek toplantısında müzakere edile
rek Komi£e ve Temsilciler Meclisinde ayrı ayrı 
oylanır ve kabul nispetleri vasatilerine göre ka
bul veya reddolunur.» 

O'KAN SEZAİ — «Üye nispetleri yüzdesine 
göre» demek lâzım. 

KARAMAN SUPHİ — «Üye nispetleri yüzde 
toplamına göre» demek lâzımdır. 

(Karşılıklı konuşmalar.) 
KAPLAN KADRİ — Efendim, bu şekilde 

karşılıklı konuşmalarla zabıt tutulamıyor. 
BAŞKAN — Arkadaşlardan, söz almadan 

karşılıklı konuşmamalarını rica ederim. 

KAPLAN KADRİ — Her iki Meclisteki ka
bul nispetleri toplanacak; her iki Meclisteki ret 
nispetleri de toplanacak hangisi fazla ise o nok-
tai nazar galip gelecek. 

ERSÜ VEHBİ — Bunun nasıl hesabedileee-
ği ilerde içtüzükle halledilecek bir meseledir. 
Bu husustaki anlayışımızın zapta geçmesi ve 
ilerde hazırlanacak Tüzüğe ışık tutması için, 
Suphi Karaman'm içerde yaptığı bir hesap var
dır, müsaade ederseniz onu okuyalım. Zapta geç
sin. 

KARAMAN SUPHt — iki misal ile arz ede
ceğim. 

Temsilciler Meclisi 200 kişi ile iştirak ediyor. 
Kendi içinde seksen beş kabul, 115 ret vardır. 
Kabul yüzde kırk iki buçuk, ret ise yüzde 57,5 
dur. 

Millî Birlik Komitesi 20 kişi ile iştirak edi
yor müzakereye, 14 kabul, 6 ret kendi içinde. Ka
bul ; yüzde yetmiş, ret ; yüzde 30 dur. 
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Şimdi kabul ve retleri birleştirdim, hesab-

edelim. Bunların yüzde nispetlerini toplıyalım. 
Kabuller % 42,5, yüzde yetmiş eder 112,5, 

yüzde 112,5 yüzden yukarı olduğu için kabul 
edilmiş oluyor. Bunu yüzde elli ile mukayese 
edersek, yüzde 112,5 yarısı 56 eder 56 ile kabul 
edilmiş oluyor, kanun. 

İkinci misal : Temsilciler Meclisine 200 kişi 
iştirak etmiştir. 58 kişi kabul etmiş, 142 kişi ret-
delmiştir. Kabul nispeti % 29, ret nispeti % 71 
dir. 

Millî Birlik Komitesinde üye sayısı değişme
miştir. 20 kişi iştirak etmiştir. 14 kişi kabul et
miş, 6 kişi reddetmiştir. Millî Birlik Komitesin
de kabul nispeti % 70, ret nispeti % 30 dur. 

Her iki Meclisin kabul nispetlerini topluyo
ruz. Temsilciler Meclisindeki kabul nispeti % 
29, Millî Birlik Komitesinde kabul nispeti % 70 
İkisinin toplamı 99 eder. 100 ün altında olduğu 
için kanun kabul edilmemiştir. 

Esası 100 olarak kabul eder yarısını alırsak 
50 olması lâzım gelirken 49 dur. 50 nin altında 
olduğu için kabul edilmemiştir. 

YILDIZ AHMET — Bu gayet karışık bir şey. 
Vazıh olarak şöyle ifade edilebilir : «Kabul nis
petleri vasatisine göre» 

Birinde % 30, diğerinde % 80 olursa nispet, 
kabul nispetleri vasatisi % 55 olacaktır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Vasati dediğimi
ze göre, «kabul nispetleri vasatisi - % 50 dâhil -
daha yukarı olduğu takdirde kanun kabul edil
miş olur» tâbirinin kanuna konması lâzımdır. 

KARAMAN SUPHİ — % 50 dâhil olma
sın. % 50 den fazla olursa kabul edilmiş olsun. 

ATAKLI MUClP — Arkadaşlarımızın verdi
ği misallere göre 300 kişilik bir heyette 70 kişi 
ile kanun kabul edilmiş oluyor. Hiçbir yerde böy
le şey görülmemiştir. Şayet bu sistem kabul edile
cekse, % 60 vasati kabul edilsin. 

KAPLAN KADRİ — 278 esasının salt çoğun
luğu 149 dur. Bununla karar verilir, hesap mey
danda. 

ATAKLI MUClP — Ona itiraz ediyorum 
ben. 

BAŞKAN — 21 nci ve 22 nci maddeler ilim 
heyetinin hazırladığı 42 nci maddenin ilâvesi 
halindedir. Refet Aksoyoğlu arkadaşımızın tekli
fini okuduk, zannediyorum takibettmiz bu tasa
rıdaki esasları ikisini birleşik olarak reylerinize 
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arz edildi ve kabul edildi. Ondan sonraki mad
deye geçiyoruz şimdi. 

4. Kanunların yeniden görüşülmek üzere geri 
gönderilmesi 

MADDE 23. — Devlet Başkanı, yayınlanmak 
üzere kendisine gönderilen kanunları bir defaya 
mahsus olarak yeniden görüşülmek üzere yedi 
gün içinde gerekçesi ile birlikte Kurucu Mec
lis Kurultayına gönderir. Yeni Anayasa ile Se
çim Kanunu ve Bütçe Kanunu bu hükmün dı
şındadır. 

Geri gönderilen kanun Kurueu Meclis Kurul
tayında görüşülerek toplantıya katılanların üç
te iki çoğunluğu ile kabul edilirse Devlet Baş
kanı bu kanunu derhal yayınlar. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Kurultay me
kanizmasını arkadaşlarımız mutabık kalmadık
larına göre burada îlim Heyeti tasarısının 43 
ncü maddesi olarak tadil edilecektir. Onu oku
yacağım. 

MADDE 43. — Devlet Başkanı, yayınlanmak 
üzere kendisine gönderilen kanunları, bir defaya 
mahsus olarak yeniden görüşülmek üzere on gün 
içinde gerekçesiyle birlikte Kurucu Meclise geri 
gönderebilir. Yeni Anayasa ile Seçim Kanunu ve 
Bütçe Kanunu bu hükmün dışındadır. Geri gön
derilen kanun, Kurucu Meclisin birleşik toplan
tısında görüşüldükten sonra toplantıya katılan
ların üçte ikisinin oyu ile kabul edilirse, Devlet 
Başkanı bu kanunu derhal yayınlar. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Görülüyor ki, 
burada bir tadil gerekmektedir. Bu madde yu
karda, ilim heyetinin komisyon görüşüne göre 
tanzim edilmiştir. O halde yapılacak iş. Karma 
Komisyon kurulacak. 42 nci maddeye göre ih
tilâf halinde vukubulacak mekanizmaya tâbi 
olacaktır. 7 1er Komisyonunda görüşülecek ve 
her iki Mecliste oylanacak. Bizim, bulduğumuz 
artırma vasatisine göre netice alınacaktır. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, burada 
İlim Heyetinin tasarısında olduğu gibi yeniden 
7 kişilik Komisyona göndermeye zaten lüzum 
yoktur. Bu tasarı halindedir. Başkan tasdik et
mezse geri gönderecektir. Geri gönderilen kanun 
Kurucu Mecliste birleşik bir toplantıda görüşül
dükten sonra ayrı ayrı oylanır ve Devlet Baş
kanına gönderilir demek lâzımdır. 7 kişilik Ko
misyona gitmesine zaten lüzum yok. Şimdi de 
yoktur. 

.1960 0 : 2 
ERSİ) VEHBÎ — Efendim iki şekil var: Bi

risi, bu "ki madde birleşik şeklini aldıktan son
ra bundan evvel yapılmış olan tâdil şekline uy
durulması. 

îkincisi, Kurucu Meclise gönderilmesi halin
de oy nü petlerinin 3 te 2 si şeklinde kabul edil
mesi. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim, Ku
rucu Mecliste görüşülürse, müşterek hal tarzı 
ya bulunur, ya bulunmaz, önce Karma Komis
yona gitsin. Orada bir hal çaresi bulunsuıı, on
dan soma Kurucu Meclise gelsin. Daha iyi ve 
netice verir bir usuldür. 

ACUN ER EKREM — Bu maddenin konusu, 
Devlet Başkanının vetosunu temindir. Devlet 
Başkam bir kanunu veto edince bu Kurueu 
Meclise gitmelidir. Ve oy nispetleri vasatisi 3 te 
2 yi bulunca kabul edilmelidir. Bulmayınca red
dedilmektir. 

YURD AKÜLER MUZAFFER — Efendim, 
yedi kişilik komisyona, 14 kişilik komisyona 
sunmayK, lüzum yoktur. 

îki Meclis Meclis tarafından kabul edilmiş
tir. Ar.'.da anlaşamamazlık yoktur. Böyle bir 
komisyona gitmesine lüzum yoktur. 

YILDIZ AHMET — Hemen hemen aynı şe
yi ifade edecektim. Komisyona girmeden iki 
meclis arasındaki ihtilâfı halletmek mevzuıı-
bahsolmadığma göre birleşik oturuma gelir, on
dan sonra kabul veya reddedilir. 

KAPLAN KADRİ — Refet ve Yurdakuler 
arkadaşlarımızın dedikleri doğru. İki taraf ka
bul ederse mesele yok. Biz kötü ihtimali düşü
nüyoruz. Evvelki madde ile oylama nispetleri-
ile kabul etmek istediğimiz bir kanun reddedi
lirse. Bu kanunu biz kabul ettik, gidecek Dev
let Başkanına, Devlet Başkanı bu kanunu red
dedecektir. Bir de bu var. îki meclis de kabul 
ederse mesele yoktur. Oylama nispeti ile bizim 
kabul ettiğimiz kanun gidecek bu reddedilirse, 
kötü ihtimal budur. Biz gene ısrar edersek Dev
let Başkanının vetosu bir oyuncak mahiyetini 
alıyor. Bu ihtimali de düşünmek lâzımdır. 

AKSOYOĞLU REFET — Devlet Başkanına 
kanunlar gidecektir. Bu iki şekilde olacaktır. 
İki Meclis arasında ihtilâf olmadan kabul edi
len kanunlar. Bu kanunu Devlet Başkanı tek
rar görüşülmesini istiyebilir. O zaman bu deği
şiklik bunun üzerinde yapılacaktır. 
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İkincisi her iki meclisten de ihtilaflı ola

rak çıkıp 7 -kişilik komisyonda hal tarzına gi
dilmiş olan kanunlar. îki mecliste oylanmış ve 
kabul edilmiş olan kanun tasarısı üzerinde bir 
noktayı nazar bulacak. Komisyon belli etmiş 
olduğuna göre yeniden komisyonun alıp müza
kere etmesine lüzum yoktur. Mecliste müşte 
reken müzakere edilsin ve ayrı ayrı oylansın. 
Yapılacak başka bir iş yoktur. 

BAŞKAN — Gürsoytrak. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Ben Kadri Kap

lan Beyin fikrine iştirak ediyorum. 
Devlet Eeisinin refüze ettiği kanun üzerin

de her iki Meclisin müşterek değil ayrı ayrı ret 
esbabı mucibesi üzerinde konuşması karara var
ması zarureti vardır. Nihai karar da her iki 
meclisin ayrı ayrı verdiği rey nispetlerine gö
re verilmelidir. Müşterek bir toplantıda böyle 
bir şey mümkün değildir. Bu bakımdan Kadri 
Beyle aynı fikirdeyim. 

BAŞKAN —• Kifayeti müzakere takriri var. 
Oya arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim me
sele şu: Devlet Reisinin veto ettiği tasarı Kar
ma Komisyondan geçsin mi, geçmesin mi? Bi
zim teklifimiz (geçsin) ; Refet Beyin teklifi de 
(geçmesin) şeklindedir. Arkadaşlarımız karar 
versin. 

Bir de Kurucu Mecliste üçte iki nisap var, 
bir de âdi çoğunluk. Bu iki noktada karar ve
rilsin, ondan sonra yazalım. Meclisten geçsin mi 
ve üft.e iki m sap olsun mu? 

BAŞKAN — Evvelâ aksi istikamette olan 
Refet Beyin teklifini reyinize arz edeceğim. 

Devlet Başkanının veto ettiği kanunun ko
misyondan geçmesini reyinize arz ediyorum ka
bul edenler... (5) reddedilmiştir. 

Komisyondan geçmesin tarzında olan tekli
fi kabul edenler... (14) Kabul edilmiştir. (İki 
taksim üç oyla geçsin) kabul edilmiştir. 

KARAMAN SUPHİ — Kaplan ve Suphi ar 
kadaşlarımızm teklifi çok mühim. İki tarafın 
kabul ettiği kanun tasarısı üçte iki ekseriyeti 
bulamaz ve reddedilir. Meselâ Temsilciler Mec
lisinde, bir kanun 105 oyla kabul edildi, 95 oy
la reddedildi. Millî Birlik Komitesinde 20 oyla 
kabul edildi, sıfır oyla reddedildi. Başkana tas-
dika gitti. Başkan veto etti. Bu sefer iki mec
lis bir araya geldiğimiz zaman onlardan 105 
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kişi, bizden de 20 kişi olunca 125 eder. Bu ba
kımdan burada da nispetlerin konması lâzım
dır. 

KARAVELİOttLU KÂMİL — Yüzde nispet
lerine göre yapılmıştır. 

BAŞKAN — Efendim, 23 ncü maddeyi mü
zakere etmiş ve yapılan teklifi de ekseriyetle 
kabul etmiştik. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Getireceğiz. 
BAŞKAN — Diğer maddeye geçiyoruz. 

5. Kurucu Meclisin birleşik toplantı halinde 
kullanacağı yetkiler 

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

ERSÜ VEHBİ — Efendim sözcü arkadaşla
rımızın bunu izah etmeleri lâzımdır. Bu mad
deden ben bir şey anlamadım. Burada yazılan
lardan başka iki Meclisin bir arada toplanıp 
alacağı kararlar nelerdir? 

KAPLAN KADRİ — 19 ncu maddede bun
lar birer birer tasrih edilmiştir. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Müşterek toplan
tıda oy verme nasıl olacak? Komisyon bunu izah 
eder mi? 

KÜÇÜK SAMİ — Komisyonun fikrini izah 
edeceği bir şey kalmadı ortada. Sistem tamamen 
değişmiş vaziyettedir. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Kanun nihayet 
daha dar bir sahayı kaplar. Halbuki harb ilânı, 
sulh yapma, örfi idare sür esini tasdik gibi mev
zularda mutlaka bir rey esası konmak icabeder. 
Eğer burada, Kurucu Mecliste Millî Birlik Ko
mitesi üyeleri de Temsilciler Meclisi üyeleri 
gibi kabul ediliyorsa bunu açıklamalarını rica 
edeceğim. 

AKSOYOĞLU REFET — Millî Birlik Ko
mitesi üyeleri gibi Temsilciler Meclisi üyelerine 
aynı hakları haiz olarak kabul etmiştir. Bundan 
evvelki maddede kabul edilen oylama nispetle
rini aynen devam ettirelim. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Oylama sistemi 
23 nci maddede geçti. Şöyle bir ilâve ile 23 ncü 
maddedeki oylama esasına göre kullanılır dedik 

i mi halledilmiş olur. 
! BAŞKAN — Ataklı. 
! ATAKLI MUCİP — Arkadaşımızın belirt

tikleri gibi, mühim kararlar verilecektir. 300 
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kişinin içinde 100 kişi ile bir karar ilânı harb 
kararı verilebilir. Hiç olmazsa yarısından faz
lasını temin edecek bir oylama sisteminin kabul 
edilmesi lâzımdır. 

KABAMAN SUPHİ — Efendim, ben üçte 
iki nispetin bu maddenin şümulü içinde kalma
sına taraftarım. Mucip Beyle aynı fikirdeyim. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — 23 ncü madde 
üçte iki ekseriyeti alıyor. Mucip Beyin temas 
ettiği nokta sağlanıyor. 23 ncü maddeye göre 
nispet bakımından Kurusu Mecliste üçte iki ek
seriyete zaruret vardır. Bu suretle Mucip. Beyin 
arzusu sağlanıyor. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, burada harb ve 
sulh gibi mevzularl a, hayati mevzulara karar 
verileceği için bir üyeye fazla yetki tanınamaz, 
Bu 24 ncü maddenin yazıldığı gibi aynen kabul 
edilmesinde zaruret vardır. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, bir 
üyeye fazla hak ne daha evvelki maddelerde, ne 
de burada tanıyoruz. Millî Birlik Komitesi ile 
Temsilciler Meclisine aynı hakları tanıyoruz. 
Millî Birlik Komitesi ile Temsilciler Meclisi aynı 
haklara sahiptir. 

KAŞAVELİOĞLU KÂMİL — Arkadaşlar, 
böyle hayati meselelerde aynı yerde toplana
cak konuşacağız. Üçte iki nispetini buraya ko
yalım. Aynı yerde toplanmalarda hayati bir 
mevzu varsa bunu gizli bir oturumda açıklamak
ta hiçbir mahzur yoktur. Üçte iki nispeti bura
ya koyalım. Başka türlü millete bu mal olamaz. 

KUYTAK FİKRET — Efendim, 19 ncu 
Thaddenin son fıkrasını nazarı itibara alırsak, 
anlaşmaların veya andlaşmalarm tasdiki, harb 
ilânı gibi kararlara nazaran daha basittir. Bu 
durum muvcehesinde arkadaşlarımızın yüzde 
nispeti üzerinde bir yola gitmemelerinin mahzu
runu önlemek için 7 kişilik komisyonun metni
nin kabul edilmesini teklif ediyorum. 

YILDIZ AHMET — Zannediyorum ki, ko
misyonun metnini aynen kabul etmekte fayda 
var. Neden yüzdeleri düşündük? İnkılâbı ya
panlar müsavi haklara sahibolsunlar diye dü
şündük. Burada böyle bir şey yok. Millî me
seleler konuşulurken birlikte karar alalım. 

ERSÜ VEHBİ — Millî meselelerde alınacak 
kararlar için hiç olmazsa karar müsavatının ay
nen kabul edilmesini rica edeceğim. 

— •18 

. 1960 O : 2 
23 ncü maddede prensip olarak müsaviliğin 

ifade edilmesini ve müsavat şartlarını kabul et
tik, gayrimüsavat durumu yoktur. Yüzde nispet
lerinin esas olarak alınmasını, ihtilaflı durumda 
eşit hakların konması için kabul ettik. Neticede 
kritik meseleler 200 kişinin 23 kişi ile mukayese 
kabul edemiyeceği aşikârdır. Gayri âdildir, müsa
vat yok denebilir. 

Madde meninde, müsavat noktasından alınan 
nispetlerinde burada uygulanması lâzımdır. 

YURDAKULER MUZAFFER — Bu madde 
aynen kalsın. Yalnız bir şey ilâve etmek lâzım. 
Toplantıya katılacakların yekûnu 140 kişiyi geç
melidir. Onda sekizin toplandığı bir çoğunluk ol
malıdır. 100 - 120 kişi ile karara varmamak lâ
zımdır. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, şu mad
deyi aynen alalım. Maddeleri açıp okuyan bir 
kimse maddelerde tenakuz görecektir. Buraya 
bir hüküm koyuyoruz ve tasdik ediyoruz. Bu ev-, 
velki maddenin ruhuna aykırıdır. 23 ncü madde 
hükmünün burada aynen kabul edilmesini teklif 
ediyorum. 

YILDIZ AHMET — Şimdi bu maddeyi ka
buldeki sebeplerle bunun arasında fark vardır. 
Orada ihtilâf mevzuu bahis konusu değildir. İh
tilâli yapan biziz. Onun için bizim çıkarmak iste
diğimiz kanunlarda çıkarılacak müşkülâtı yenmek 
için bu böyle oldu. Burada böyle bir şey yok. 
Burada konuşurken arada bir lâf geçti. Harb 
hali deniyor, konuşmaya başlıyorlar. Onun hük
mü ayrı, bunun hükmü ayrı, o zaman verilecek 
kararlar ayrı. Şimdi burada, her hangi bir ka
rar için toplandığımız zaman ekseriyetin dediği 
olsun diye Komisyon bu metni hazırladı. 

ATAKLI MUCİP — Efendim bu metne ta
raftarım. Yalnız harb ilânı gibi önemli kararlar 
için şöyle bir fıkra eklenmesini teklif ediyorum: 

« . . . . arada toplanması suretiyle»1 den sonra 
«Millî Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi, top
lamının 4/5 mevcudu ve 2/3 ekseriyetiyle, aşağı
daki hususlar hakkında karar verir.» 

a) Harb hali, 
b) örf i İdare onayı, 
c) Sulh akit v» anlaşmaların imzası. 
. . . . Bu fıkrayı buraya ilâve edersek, mü

him kararlar buna göre, basit kararlar da yuka
rıdaki fıkraya göre alınır. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, Albayımın 
tekliflerine aynen iştirak ediyorum. 
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GÜRS'OYTRAK SUPHÎ — Tahmin ediyo

rum muhterem Heyetinizin vazifeleri; memleket
te senelerden beri politikacıların yapamadığı hu
suslardır ki, vazifeleriniz memleketin hayrınadır. 
Onun için. bir an evvel kanunlaşmasını mümkün 
kılacak gayretinizi rica edeceğim. 

Senelerdir mevzuubahsolan meseleler vardır, 
bunlar bir türlü neticelendirilmemiştir. Bu husus
ta çeşitli görüşler vardır. Temsilci Meclisine ge
lecek insanlardan ayni görüşe sahibolanlar da ge
leceklerdir. Küçük kanunlar için eşit duruma 
gelmesini arzu ediyoruz ve bunun için çeşitli hal 
tarzları kabul ediyoruz. Memleket mukadderatı 
ile ilgili mevzularda neden sorumluluktan kaçı
yoruz, bir türlü anlamıyorum. Arkadaşımızın 
dedikleri gibi, bu kanun millîdir, bunun dışında
kiler gayrimillîdir gibi bir fikir söylediler. Bü
yük Millet. Meclisinden çıkan bütün kanunlar 
millîdir. Bunun dışında bir şey yoktur. Onun için 
Refet Bey arkadaşımızla hem fikirim. Israr edi
yorum. Yalnız Mucip Beyin istediği bilhassa bü
yük bir ekseriyet mevcut bulundurulsun. Onun 
için ayrı bir madde konulabilir. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Ben tekrar söz 
almış bulunuyorum. Şu bakımdan. Görülüyor ki, 
fbâzı fikirler dolayısiyle hukuki kaideler tere dön
müş vaziyettedir. Bizim yaptığımız iş. Aksini 3̂ a-
parak tenakuzlara düşüyoruz. Refet Bey de söy
ledi bunları aynen kabul etmek doğru yoldur. 

AKSOYOĞLU REFET — Bundan evvelki 
maddelerde yapmış olduğumuz değişikliği devam 
ettiriyorum. Burada ayrı bir hususiyet vardır 
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diye kahul etmek, bunu birleştirmek lâzımdır. 
Maddeler hep ayrı ayrı ifade edilmiştir. Tadil 
kararında üçte iki ekseriyet kabul edilmiştir. 29 
ncu maddede salt çoğunluk yapılmış. Çoğunluk mü
temadiyen değiştiriliyor. Hepsinin değişmesi için 
ayrı bir hususiyet vardır, diyelim. Bundan sonra 
geleceklerde, yani 24 ncü maddeden sonra gele
ceklerin hepsinde üçte iki ekseriyetle kabul edi
lir diyelim. Hepsini değiştirelim. Veya evvelce 
koyduğumuz esası sonuna kadar devanı ettirelim. 

Bundan sonra gelecek maddeler için de (3 te 
2 ekseriyet) ilâvesini oya koyalım. 

YURDAKULER MUZAFFER — Bundan 
sonra gelecek maddelerin hususiyetlerini bilmiyo
ruz. Müsaade ederseniz oylama sadece bu madde
ye münhasır kalsın. 

Şu halde bu fikirlerin ışığı altında gelsin, di
ğerleri kalsın. 

BAŞKAN — Tekrar oyunuza arz ediyorum. 
Bu maddenin bu tarzda kalbulünü arzu edenler... 

ATAKLI MUCİP — Ben, aynen kabul edi
yorum. Yalnız bir fıkra ilâvesini arzu ediyorum. 

iBAŞKAN — Aynen kabul edilmesini reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... (13) Kabul 
edilmiştir. 

24 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
24 ncü madde ile alâkalı üçte iki nispeti... de

vam edecek. 
Saat 14 te toplanmak üzere Oturumu kapatı

yorum. 
Kapanma saati : 12,05 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Özdilek Fahri. 

KÂTİPLER r Özgür Selâhattin, Çelebi Emanullah. 

BAŞKAN — Nisabımız tamamdır, Oturumu 
açıyorum. 

25 nci maddeden itibaren müzakerelere de
vam ediyoruz. Söz Komisyon Sözeüsünündür. 

6. 1961 Bütçe Kanununun kabulü 
MADDE 25. — 1961 yılma ait Bütçe kanu

nu tasarısı ile katma bütçeler, Millî Birlik Ko
mitesi ile Temsilciler Meclisinden seçilecek 10 
ar üyeden kurulu bir Bütçe Komisyonunda in
celenerek Kurucu Meclisin birleşik toplantısın
da görüşülüp kaibul edilir. 

Bakanlık, bütçeleri ile katma bütçeler, Mec
liste tüm halinde görüşülür. Kabul edilmiyen 
bütçeler, yeniden incelenmek üzere komisyona 
geri gönderilir. 

Kurucu Meclis üyelerinin masraf teklifinde 
bulunabilme usulleri İçtüzükle düzenlenir. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Efendim, 
şimdiye kadar alışılmış olan bütçe müzakere
leri tarzı değişmekte ve bu suretle müzakere 
müddeti 35 - 40 gün kadar kısaltılmış olmak
tadır. Bütçe fasılları komisyonlarda görüşüle
ceği için Umumi Heyette fasılların müzakeresi, 
diğer meclislerde olduğu gibi, yapılmıyacak, 
tümü müzakere edilecektir. Biz komisyonumuz
da bu konuyu etrafiyle tetkik ettik mahzurlu 
bulmadık, hattâ faydalı telâkki ettik. 

BAŞKAN — Leh ve aleyhte konuşacak ar
kadaşlarımız var mı? 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Kurucu Meclisin toplantı ve görüşmeleri 

1. Aralıksız çalışma 
MADDE 26. — Kurucu Meclis aralıksız ça

lışır. Ancak, zaruret halinde, Millî Birlik Ko
mitesi ile Temsilciler Meclisinin birleşik top
lantısında, toplantıya katılacakların üçte iki 
çoğunluğu ile 10 günü aşmamak üzere tatil ka

rarı verebilir. Tatil sırasında, komisyonlar çalı
şabilir. 

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

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu son hü
küm ihtimal dışındadır, aynen kabul ediyoruz.' 

BAŞKAN — Madde aleyhinde konuşacak 
arkadaşımız var mı? Maddeyi oyunuza arz edi
yorum, kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

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 içtüzükler de hüküm bulunmıyan hu
suslarda, (antidemokratik hükümler hariç) es
ki Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde aleyhinde konuşacak 
arkadaşımız var mı? Maddeyi oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

3. Birleşik toplantılar 
1. Birleşik toplantılarda Başkanlık Divanı 

MADDE 28. —- Kurucu Meclisin birleşik 
toplantılarında Başkanlık, Millî Birlik toplan
tısının bu maksatla seçeceği üye ile Temsilci
ler Meclisi Başkanı arasında nöbetleşe yapılır. 

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

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bize ait bir 
husustur. Nasıl tensibederseniz o şekilde ola
bilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Ka-bul edilmiştir. 
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2. Birleşik toplantılarda nisap 

MADDE 29. — Kurucu Meclisin birleşik 
toplantıları, üye tam sayısının salt çokluğu ile 
yapılır. Aksine hüküm olmadıkça kararlar ha
zır bulunan üyelerin salt çokluğu ile verilir. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Burada, gerek 
Temsilciler Meclisinde, gerek Komiteden kaç 
üyenin iştirak etmesiyle birleşik toplantının 
yapılacağı zikredilmemiş, sadece 2 Meclisin top
lamının yarısı olduğu zaman toplantı yapılır, 
denmiştir. Buna göre, M. B. K. sinden (1) kişi 
kakılacak olursa toplantı yapılacak demek, olu
yor. Bu yanlış olur. Başka bir hüküm yok. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, ben de arka
daşımıza katılıyorum, bu hususta. Sabahki fık
ranın buraya konmasını arz ve teklif ediyorum, 
efendim. 

BAŞKAN — Sezai. 
O'KAN SEZ Al — Efendim, ben, komisyonu

muzda bulunan ve bu maddeye itiraz eden, bil
hassa özgüneş arkadaşımıza cevap verirken bu 
•konuda istifhamı olan arkadaşlarımıza da cevap 
vermiş olacağım. Dikkat buyurursanız, Kurucu 
Meclis; M. B. K. ve Temsilciler Meclisinin top
lamıdır. Bu Meclisin tam sayısı demek, bunla
rın ikisinin tamamının birleşiminden ibarettir. 

Kurucu Meclis Millî Birlikle birlikte yapılan 
toplantıdır. Millî Birlik Komitesinin tam sayı
sıyla burada bulunması kasdediliyorsa bunun 
için bir kayıt koymak lâzımdır. 

KÜÇÜK SAMİ — Kurucu Meclisin tam 
sayısının saltçoğunluğu deyince o zaman 
278+23=301 in saltçoğunluğu 151 eder ki 150 
temsilcilerden bir de bizden olunca saltçoğunluk 
sağlanmış olur. 

YILDIZ AHMET — Birleşince tamamı ye
ni bir şahsiyet oluyor. 

O'KAN SEZAİ — Üye tam sayısı diyoruz. 
MADANOĞLU CEMAL — O halde her iki 

Meclisin üyelerinin tam sayısının, diyelim kâfi... 
O'KAN SEZAÎ — Saltçoğunluğun bulundu

ğu toplantıda karar alınır demiyoruz. Saltço
ğunluğun ifade ettiği bir toplantıda diyoruz. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — îkisi de varittir. 
Bu bir tefsir meselesidir. Sezai Beyin fikrine 
iştirak ederim. Arkadaşlarımız, 150 tane Tem
silciler Meclisi üyesi, iki tane de Millî Birlik 
Komitesi üyesi olursa saltçoğunluk meydana ge
lir diyorlar. Eğer meseleye daha çok sarahat 
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vermek lüzumunu hissediyorlarsa bunu yapmak 
mümkündür. 

; KARAYELÎOĞLU KÂMlL — Ben bunu §ö> 
| le tefsir ediyorum. Millî Birlik Komitesinin 
; müşterek toplantıda var olması demek 13 kişi-
\ nin olması demektir. 13 kişi olmadıkça orada 

Millî Birlik Komitesi yoktur. Ancak Komite-
i den 13 kişi bulunursa müşterek toplantı yapı

labilir. îlk toplantının yapılabilmesi için 151 ye
kûn olursa ikinci nisap için de 151 den fazla 
olması lâzımdır. 151 den fazla olursa toplanır. 
Karar için 150 nin yarısı da kâfidir. 

KÜÇÜK SAMÎ — Müşterek toplantıların bir 
tanesinden biraz evvel bahsedildi. Lalettayin ka
nunların kabul edilmesi için her ikisi de oy ve
recektir. O zaman bu nisap mevzuubahsolabilir. 
Harb, sulh, Anayasa gibi hususların müzakeresi 
için müşterek nisap kabul edilmemiştir. Bir sa
rahat olabilmesi için oy sayısının Temsilciler 
Meclisi ile Millî Birlik Komitesinin oylarının 
c;alt co-*rmlu#unu bulması lâzımdır mânasında 
bir kaydın konulması lâzımdır. 

BAŞKAN — Selâhattin Bey. 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, bir ke

lime ile duruma, meseleye açıklık verilebilir. 
Kurucu Meclis toplantıları, üyelerin tam sayı
sının saltçoğunluğu ile yapılır. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Efendim, 
evet; üye saltçoğunluğu dersek tefsire lüzum 
yok. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bir daha oku
yalım. 

(Madde 29 tekrar okundu.) 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, her iki 

Meclisin üyelerinin tam sayıları demek gerek. 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, faif 

anlaşılıyor burada. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, üyeleri 

nin tam sayıları deyimi olması gerek. Böyle den« 
mezse fail olmuyor. 

BAŞKAN — Karavelioğlu. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, bu

nun redaksiyonunu bana bırakın lütfen. Yeni 
bir nisap hükmü buraya konacak mı konmıya-
cak mı? Mesele burada. 

ATAKLI MUCİP — Efendim sabahleyin arz 
ettiğim teklifin yeri burasıdır. İkinci fıkra ola
rak buraya eklenebilir. Fıkra şu : «Ancak harb 
ilânı, örfi idare ilânı onaylanması ve kaldınl-

/" 



B : 50 9.1 
ması, andlaşmalarm akdinin onaylanması Millî 
Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisinin topla
mının 4/5 mevcudunun bulunduğu toplantıda 
mevcudun 2/ 3 oyuyla kararlaştırılır.» 

BAŞKAN — Mucip Ataklı arkadaşımızın, 
harb ilânı, örfi idare ilânı ve kaldırılması, and-
laşmaların tasdiki hususunun buraya ilâve tek
lif vardır. Diğer arkadaşların teklifleri de 
Millî Birlik ve Temsilciler Meclisinin Kurucu 
Meclisteki sayılarının oylamalarmdaki nispeti 
üzerinde toplanmaktadır. Şimdi Mucip Ataklı 
arkadaşımızın vâki teklifinin maddeye ayrı bir 
fıkra olarak eklenmesini oyunuza arz ediyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... İttifakla kabul 
edilmiştir. Şimdi Mucip arkadaşımız tek
liflerini bir defa daha tekrar etsinler. Mucip 
Ataklı arkadaşımız bir kere daha tekrarlasın, 
bu maddeyi bir kere daha görelim. 

ATAKLI MUCÎP — İkinci fıkra olarak (ak
sine hüküm olmadıkça kararlar hazır bulunan 
üyelerin saltçoğunluğu ile verilir. Ancak harb 
ilânı, örfi idare ilânının onayı ve kaldırılması, 
andlaşmalarm akdinin onaylanması, Millî Bir
lik Komitesi ve Temsilciler Meclisinin üyeleri
nin, 4/5 mevcudunun bulunduğu toplantıda 
mevcudun 2/3 oyu ile karar verilebilir) şeklini 
teklif ediyorum. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Bu hüküm, birinci 
fıkradaki hükmü nakzediyor. 

ATAKLI MUCİP — O başka, bu başka... 
Böyle hallerden biri vukubulduğu takdirde şu 
nisapla toplanmak, buna göre karar vermek lâ-
zımgelir. Ondan sonra, meselâ 300 kişiyiz. 4/5 
müz hazır bulunmadıkça, yani bu nisap bulun
madıkça yukardaki hususların müzakeresine 
başlıyamıyacağız. Bu nisap hazır bulunursa 
onun da 2/3 si ile karar vermemiz mümkün ola
cak. 

AKSOYOĞLU REFET — Yani daha kısa 
olarak (harb ilânı, örfi idare ilânının onayı ve 
kaldırılması, andlaşmalarm akdinin onaylan
ması, Kurucu Meclisteki üye tam sayısının 2/3 
müspet oyu ile kabul edilir) demek lâzımdır. 

BAŞKAN — Kadri Kaplan. 
KAPLAN KADRİ — Efendim, yabancı dev

letlere karşı silâh kullanılması. ve kuvvet zor
laması. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, komisyon 
bunu ele alsın, halletsin, 
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YILDIZ AHMET — Efendim, Kurucu Mec

lise sıkı yönetim ilânı hakkını verdik. Kaldı
rılması ve onaylanması hakkını vermedik. Bu 
durumda, öbür madde ile ilgili, birleşik olduğu 
için, burada da kaldırılması ve onaylama ol
malı. 

| KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, mü
saadenizle okuyayım. 

4/5 mevcut ve 3/2 ekseriyetle aşağıdaki hu
suslar hakkında karar verir. 

Ancak barışa, savaşa, yabancı devletlere 
karşı silâhlı kuvvet kullanılmasına ve zorla
ma tedbirleri alınmasına, sıkı yönetim ilânına 
ve kaldırılmasına ve milletlerarası andlaşmala
rm onanmasına Kurucu Meclisin üçte iki ço
ğunluğu ile karar verilir. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, komis
yon bunu son şekliyle kaleme alsın. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, Hükümet 
karar verecek, onaylanacak. Sıkı yönetimin 
kaldırılması ayrıca Meclis tarafından tasdik 
olunmaz. Miadı sonunda uzatılmazsa kendili
ğinden son bulur. Binaenaleyh «Onay»' ndan 
sonra «Kaldırılması» kelimesine lüzum yoktur. 

AKSOYOĞLU REFET — Kurucu Mecliste 
I karar verileceğine göre ayrıca Millî Birlik ve 

Temsilciler Meclisinin 4/5 nin bulunduğu de
meye lüzum yoktur. «Kurucu Meclisin 2/3 müs-

I bet oyu ile olur» demek kâfidir, bence. 
I BAŞKAN — Bu tarzı ifadenin leh ve aley-
I hinde konuşacak arkadaşlarımız var mı? Bu-
I yurun Sami Küçük... 

KÜÇÜK SAMİ — Ben de tamamen aynı 
I fikirdeyim. Yalnız burada yapılacak bir and-
I laşma vardır bir de sözleşme, anlaşma diye 
I 'beynelmilel veya karşılıklı ticaret anlaşması gi-
I bi şeyler varchr. Bir ticaret anlaşması veya te-
I ati edilen mektupların tasdiki gibi şeyler için 
I de 2/3 çoğunluk aranacak mıdır? Arkadaşımız 
I ne düşünüyor bunu öğrenelim. 

KARAVELİOĞLU KÂMlL — Millet'lerara-
I sı teşekküllerle yapılan andlaşmalar muahede 
I mânasına gelir. Sözleşme, âkit karşılığıdır. 
I Bunları ve her türlü anlaşmaları (meselâ Bir

leşmiş Milletler teşekküllerine ait anlaşmaları) 
onaylamak... Aslında basit ama muhatap, bey
nelmilel bir teşekkül olduğu için biraz daha 

I ciddiyet arz «diyor. 
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O'KAN SEZAÎ — Metinde (andlaşmala-rın) 

kelimesinin kalması, (anlaşmaların) kelimesi
nin çıkarılması lâzımdır kanaatindeyim. Çün
kü anlaşma bir bakanlığın, aynı mahiyette ol
mak üzere diğer bir memleketteki teşekkülle 
bir karara varmasıdır. Yahut mevcut andlaş-
malarm ışığı altında yeni anlaşmalar yapılbi-
lir. Bu bakımdan Kurucu Meclisin mesai ve sa
lâhiyetleri içinde büyük mesuliyet taşımıyan 
karşılıklı anlaşmaların yer alması uygun değil
dir. Binaenaleyh,, anlaşmalar çıksın, andlaşma-
lar kalsın. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Sezai Beyin 
teklifine göre anlaşma kalkıyor, andlaşma ka
lıyor, fakat bir de sözleşme var. Bunun da çık
ması lâzımdır. 

BAŞKAN — Sezai. 
O'KAN SEZAÎ — Efendim, kanaatimce, 

andlaşmamn dışındakiler çıkmalıdır. 
KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim, ya

ni, sözleşme ve iher türlü anlaşmalar buradan 
çıksın diyorsunuz şu halde. 

O'KAN SEZAÎ — Evet efendim. 
BAŞKAN — Efendim, Sezai'nin, andlaşma 

kalsın ve sözleşme anlaşmaları bu metin kap
samasın şeklindeki teklifini oylarınıza sunaca
ğım. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Buradaki, «zorlama» yerine 'başka bir keli
me, deyim konamaz mı acaba? 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim, es
ki ifade olarak bunun karşılığı ne idi? Bu bir 
Devletler Hukuku terimidir. 

KAPLAN KADRÎ — Efendim, bunun kar
şılığı «zecrî», dir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Evet efen
dim ; «zecrî» dir fbu. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza koyuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3. Birleşik görüşmelerin açık olması ve 
tutanaklar 

MADDE 30. — Kurucu Meclisin birleşik 
toplantıları ve tutanakları hakkında, bu kanu
nun 17 nci maddesi uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbui 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

M960 0 : 3 
| BEŞÎNCÎ BÖLÜM 
. Yeni Anayasanın, Seçim Kanununun hazırlanması 

ve kabulü 
I 1. Komisyonlar kurulması 

MADDE 31. — Temsilciler Meclisi, Başkan
lık Divanı seçiminin yapıldığı toplantıda, 20 üye-

I den kurulu bir Anayasa Komisyonu ile aynı sa
yıda üyesi olan bir Seçim Kanunu Komisyonunu 

I gizli oyla seçer. 
Komisyonlar derhal toplanarak Başkan, Baş-

kanvekili ve sözcülerini seçerler. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Bizim ne Ana
yasa ne de Seçim Kanunu Komisyonunda hiçbir 
üyemiz bulunmuyor. Bu iş sadece Temsilciler 
Meclisinin oluyor. Bu da esas prensiplerimize 
uygundur. 

BAŞKAN — Söz istiyen?... Yok. Maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

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 karara bağlarlar. 

' îlgili komisyonca. Anayasa ve Seçim kanun
larının tamamen veya kısmen temsilciler Mecli
si Genel Kuruluna gönderilmesinden itibaren 
bunların görüşülmesine başlanır. 

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

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. Anayasa ve Seçim Kanununun Kurucu 
Meclisçe kabul tarzı 

MADDE 33. — Anayasa ve Seçim Kanunu 
ile ilgili metinler, Temsilciler Meclisinde kabul 
edilip Millî Birlik Komitesine gönderildiğinde, 
Komite bunları Temsilciler Meclisi Genel Ku
rulundaki 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 
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Temsilciler Meclisinde yapılacak ikinci görüşme 
Millî Birlik Komitesindeki görüşme süresinin ya
rısını 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 hal
li Kurucu Meclisin birleşik toplantısında önce
likle ve aralıksız olarak görüşülüp referanduma 
sunulacak hale getirilir. 

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

KARAVELtOĞLU KÂMlL — Maddenin 
üçüncü fıkrası, bizim bir Kurultay mevzuumuz 
da olmasına rağmen, oraya gitmedik mühim bir 
mevzu ve milletçe benimsenmesi için her türlü 
tesirden uzak bulunmak üzere, bu şekilde kale
me alınmıştır. (Doğru sesleri) 

BAŞKAN — Bu hususta başka söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. Anayasa ve Seçim Kanunu yayınlanması ve 
halkoyuna 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. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Bu maddenin 
birinci fıkrası îlim Heyetinin, ikincisi bizimdir. 

KUYTAK FİKRET — Devlet Başkanının bu
nu veto etmek hakkı yok mudur? 

KARAVELtOĞLU KÂMÎL — Yok efendim. 
KUYTAK FİKRET — Öğrenmek istedim, te

şekkür ederim. 
BAŞKAN — O halde birinci fıkrayı reyinize 

arz ediyorum. (Bir daha okunsun sesleri). 
(34 ncü maddenin birinci fıkrası tekrar okun

du.) 
BAŞKAN — Reyinize arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(İkinci fıkra tekrar okundu.) 
KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Arkadaşlar, 

icradan biz mesulüz. Yassıada'dan biz mesulüz. 
Bu madde siyasi hava ile ilgili bir maddedir. 
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| BAŞKAN — İkinci fıkrayı reyinize arz edi-
I > oramı. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

I f). Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantısı 
I MADDE 35. — Halkoyu sonucunda Anayasa 
I kabul edildiği takdirde derhal yürürlüğe girer 
I ve Türkiye Büyük Millet Meclisi genel secim ta-
I rihini halkoyu sonucu belli olduktan sonraki ilk 
I haftanın Cuma günü yapılacak Kurucu Meclis 
I birleşik toplantısında Türkiye Büyük Millet 
I Meclisinin en geç 29 Ekini 1961 de görevine baş-
I lamasını sağlıyacak surette tesbit edilir. 

BAŞKAN — Konuşacak arkadaşımız var mı? 
I ERSÜ VEHBİ — Bir sual sormak istiyorum : 
I Anayasa derhal yürürlüğe girer diyoruz. Yü-
I rürlüğe girer girmez bunun emrettiği bütün hu

susların yerine getirilmesi ieabetttiğine göre bun
lar ve meselâ Anayasa Mahkemesi bizi zorlamı-

I yacak mıdır? 
KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Maksat Ana-

I yasanın kesinleşmesidir. Anayasa kesinleştikten 
sonra, artık Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ana
yasanın emrettiği müesseseleri kuracaktır. Ana
yasanın getirdiği yenilik, insan hakları, pren
sipleri v. s. onlar'tatbik edilecek. Bu müesseseler 
yok ortada. Hattâ hatırladığımla göre, İstanbul 
Anayasası tasarısında, yeni Anayasanın gerek
tirdiği müesseseler 3 yılda kurulur deniyordu. 
Bence yeni seçime kadar yapacak bir şey yok. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, bendeniz 
şu düzeltmeleri teklif edeceğim : 

Şimdi; burada, «T. B. M. Meclisi, genel seçim 
tarihini...» eleniyor, fakat bu tarih yok, bell^de-
ğil-

Sonra; «T. B. M. Meclisinin, en geç 29 Ekim 
1961 de görevine başlamasını sağlıyacak surette 
tesbit edilir.» Burada, başlaması denince; fail. 
lâzımı, bu yok. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim. Kurucu 
Meclistir fail burada. 

MADANOĞLU CEMAL — Efendim, bunu 
arkadaşlar yapsın, vakit geçirmiyelim. ayrıca 
şimdi. 

BAŞKAN — Efendim, bu gibi redaksiyonları 
Karavelioğlu arkadaşımızın yapması hususunu 

j oylarınıza koyacağım; kabul edenler... Etmiyen-
| 1er... Kabul edilmiştir. 
i GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, bu mad-
| denin sonundaki kelime «eder» olabilir. 

19 — 
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MADANOĞLU CEMAL — Efendim, bunun 

ç için de ayrıca uğraşmıyalım; komisyonda arka
daşlarımız bunları düzeltsin, bunu arz ettim 
efendim. 

BAŞKAN — Küçük. 
KÜÇÜK SAMİ — Efendim, derhal yürürlüğe 

girer yerine yeni hazırlanacak Anayasanın diğer 
bir geçici madde ile, 29 Ekim 1961 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer, diye burada zikredil
mesi lâzımdır. 

ERSÜ VEHBÎ — Bir sual tevcih etmek iste
miştim. 

Yayımı tarihinden yürürlüğe girince, yeni 
Meclis gelinceye kadar kanunun hükümleri ica
bı, Anayasa Mahkemesini kiım kuracak, ne za
man kuracak? Eğer biz böyle bir taahhüt altına 
girecek olursak hemen biz Anayasa Mahkeme
sini kurmaya mecbur olacağız. 

Demin de işte bunu söylemek istemiştim, za
ten. 

KAPLAN KADRİ — Derhal yürürlüğe gir
mesi mantıkidir. Çünkü Kurucu Meclisiz. Ana
yasayı derhal yürürlüğe koyacağız ve gereken 
müesseseleri teşkil edeceğiz. Bu, bizim kurucu
luk vasfımızı da gösterecektir. Anayasaya konu
lacak geçici bir madde, bunun müesseeslerinin 
ne kadar müddet devam edeceğini hükme bağlı
yacaktır. Gelecek Meclis, bu Anayasaya göre se-
seçdleeok meclistir. Kuruculuk bizdedir. 

ATAKLI MUCÎP — Kaplan arkadaşımıza 
iştirak ederim. Anayasanın halkoyuna sunulduk
tan sonra derhal yürürlüğe girmesi şarttır. Aksi 
takdirde suçlu duruma düşeriz. Anayasa yürür-
lüğe^girdikten sonra da müesseseleri işlemeye 
başlar. 

BAŞKAN — Buyurun, Haydar Bey. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Ben bu kanaat

te değilim. Halkoyuna sunulduktan sonra Ana
yasa derhal yürürlüğe girer dersek iş biraz güç
leşir. Çünkü yapılacak olan, Anayasanın emret
tiği demokratik müesseselerin kurulması zaman
la olacaktır. 1 ncisi; seçimlerin yapılması. Se
çimler yapıldıktan sonradır ki, gelecek Meclis 
diğer müesseseleri peyderpey kuracaktır. Bu 
müesseselerin kurulması işi de, İstanbul Anaya
sasında 3 yılda denmiş ki, belki 4 yılda olacak. 
Bu bakımdan, benim tavsiyem şu olacak : Halk
oyuna sunulduktan ve kabul edildikten sonra 
yürürlüğe girer, densin ve bu halledilmiş olsun 
efendim. 

— 20 

1960 0 : 3 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, Haydar 

Bey arkadaşımızın söyledikleri burada, yazıldığı 
gibidir. Anayasa kabul edildikten sonra yürür
lüğe girer. Aksi halde Kurucu Meclis mesuliyet 
altına girer. Dikkat edilirse ki, Anayasanın halk
oyuna sunulması da Kurucu Meclise kalmıştır. 
Bu, belki 6 ay sonra olacak ve mahkemeler o za
mana kadar bitecek; genel seçimlere gidilecek
tir. Onun için arkadaşlarımız endişeye düşme
sinler. Arada aksayan bir taraf yoktur. Esasen 
İstanbul Üniversitesi tarafından hazırlanmış 
olan Anayasada, bu müesseselerin kurulmasının 
öyle bir senede mümkün olmıyacağı düşünül
müş ve 3 senelik bir vâdeye bağlanmıştır. Onun 
için bir tehlike yoktur. Maddenin aynen kabulü
nü rica ederim. 

KÜÇÜK SAMİ — Hazırlanacak Anayasaya 
mutlak olarak millî irade hâkim olacaktır. Hal
buki Anayasa bizim zamanımızda yürürlüğe 
girerse, mutlak millî irade ile gelmiş bir meclis 
bulunmadığına göre 27 Mayıs tarihine kadar hor 
şeyin hazırlanması lâzımdır. Referanduma gider
ken diğer taraftan seçime de hazırlanmak icab-* 
edecektir. Eğer biz bu kaydı koyarsak bir gün 
dahi kalmamıza imkân kalmaz. Ancak bir mad
de ilâve eder şu tarihte yürürlüğe girer diyebi
liriz. 

KARAVELÎOÎLU KÂMİL — Arkadaşları
mı dikkatle dinledim. İhtilâl devri 29 Ekim 
1961 de bitecektir. Anayasayı tatbik edecek ilk 
müessese, Temsilciler Meclisi ile Ayan Meclisi 
o zaman teşekkül edecektir. Anayasa bütün 
prensipleriyle o günden itibaren tatbik mevki
ine girecektir. O zamana kadar hemen herşey 
eksik durumdadır. 

BAŞKAN — O halde Bakanlar Kurulunun 
teklif ettiği şekli mi kasdediyorsunuz ¥ 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu teklif de 
aynı mahiyettedir. Ayrıca Anayasa şu tarihte 
yürürlüğe girecektir, diye bir madde konacak
tır. Bu tarih 29 Ekim 1961 dir. 

BAŞKAN — Suphi Karaman. 
KARAMAN SUPHİ — Kanaatimce Anaya

sa kabul edildikten sonra derhal yürürlüğe gir
mesi şarttır. Çünkü 29 Ekimden sonra yapıla
cak seçim esasları üzerine kurulacak. Ancak hu
kuki bakımdan, iki devir arasında bir tedahül 
olmaktadır. Bizim zamanımızdaki Anayasa baş
ka oluyor. 29 Ekim 1961 den sonra yapılacak, 
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belki 3 - 5 ay sonra yürürlüğe girecek olan Ana- I 
yasa başka olacak. Fakat, bu arada hukuki var
lık olursa mesele yok. 

YILDIZ AHMET — Efendim, benden evvel 
konuşan arkadaşlarımıza şunu hatırlatırım ki, 
bu kanunda, sonra gelecek çıkacak bir kanun 
için hüküm Koymak nasıl olur? O kanun, çı
karken, ne zaman yürürlüğe girecekse bunu 
kendisi koyar efendim. Bunu, burada şimdiden 
tesbit neden ve nasıl olur bu? Bu bakımdan, 
bunun buradan çıkarılmasını arz ve teklif edi
yorum efendim. . 

BAŞKAN — Kaplan. 
KAPLAN KADRÎ — Efendim, yeni Anaya

sanın meydana gelmesi için müesseseler kurul
ması gerek. Bunun için yeni seçim gerek. Yeni 
secim yapılacak ve müesseseler kurulmuş olacak. 
Anavasanm isteği yerine gelsin. Ama Ahmet 
Yıldız'm dediği gibi istenirse «Derhal yürürlü
ğe girer» tâbiri çıkarılabilir. 

AKSOYOİLU REFET — Ahmet Yıldız ar
kadaşımızın dediği gibi çıkabilir ama, kanunun 
da yürürlükte olması icabeder. Çünkü B. M. 
Meclisinin gelmesine kadar yapılacak işler de l 
vardır. O işler de Anayasada yer alacaktır. 
Srr>hi Karaman arkadaşımızın dediği gibi bu
rada kalsa da kalmasa da yeni Anayasada zik
redileceği için, maddenin aynen kalmasında | 
mahzur yoktur. I 

ATAKLI MUCÎP — Kifayet teklif ediyo- | 
rum. j 

BAŞKAN — Kifayeti kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. Ahmet Yıldız tek
lifinizi tekrar eder misiniz? 

YILDIZ AHMET — Her kanun, sonunda 
hangi tarihte yürürlüğe gireceği hükmünü ihti
va eder. Anayasa da bu hükmü ihtiva edeceğine 
göre burada böyle bir hükmün vaz'ma ihtiyaç 
yoktur. Anayasanın içinde bu mevcuttur. 

O'KAN SEZAÎ — Anayasa gibi çok önemli 
bir kanunu Kurucu Meclis hazırlamaktadır. Bu 
kanunun ne zaman yürürlüğe gireceğini kendisi 
göstermelidir. Ahmet Beyin teklifi gayet yerin
dedir. Kanun yürürlüğe girme şerefini kendi 
bünyesi içinde bulmalı. Bu şerefi ondan esirge
memeliyiz. 

BAŞKAN ^ - Ahmet Yıldız'm teklifini yani | 
(derhal yürürlüğe girer, ve) kelimelerini çı- | 
kararak reylerinize arz ediyorum, kabul eden- j 
ler... Kabul edilmiştir. i 
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I Şimdi 35 nci maddeyi son şekliyle bir kere 

daha okuyoruz. 
(35 nci madde son şekliyle okundu.) 
AKSOYOĞLU REFET — Ben buna muhalif 

olduğumu belirtmek isterim. 
GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Ben de muha

lifim. 
ACUNER EKREM — Ben de muhalifim. 

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. tarihine 
kadar tamamlar. Bu süre bir defaya mahsus ol
mak üzere 15 gün uzatılabilir. 

Anayasa bu tarihe kadar yine tamamlanmış 
olmazsa 37 nci maddeye göre Temsilciler Mecli
sinin yerini alacak yeni bir Temsilciler Meclisi 
seçilir. 

BAŞKAN — Bu maddenin aleyhinde konu
şacak var mı? 

AKSOYOĞLU REFET — Bu tarihler geç 
değil mi? En geç 27 Mayıs olsaydı... Olmuyor 
mu bu acaba? (Olmuyor sesleri) 

I Efendim, geri alıyorum bu soruyu ve teklifi. 

BAŞKAN — Efendim, Refet Bey arkadaşı
mız sorusunu geri aldı. 

MADANOĞLU CEMAL — Efendim,rhalk
oyuna sunulma işi, en son 27 Mayıs 1961 e ka
dar olsun. Sonra iş uzayacak. 

Nasıl ki, bu tasarıyı Turhan Feyzioğlu Ku
rulu 20 günde hazırladı ve biz burada bunu bir 

i kaç günde müzakere ve kabul etmiş oluyoruz. 

BAŞKAN — Sezai. 
O'KAN SEZAÎ — Efendim, müsaadenizle 

Madanoğlu Paşama cevap vermek istiyorum. 
38 nci maddeye göre, genel seçimlere gidile

cek ve sonra yeni gelecek olan Meclis tarafın
dan yeni Anayasa hazırlanacak. 

Bugün, nasılki hemen genel seçimlere git
mekte mahzurlu faktörler varsa; bunlar o za
man da kendisini gösterecek ve hemen genel se
çimlere gitmenin mahzurları kendisini göstere-

! çektir. Onun için bir 15 günlük müddet daha 
I verilmiştir otomatikman. Eğer bu imkâna rağ-
i men Anayasayı yetiştiremezse bu Meclis kendi 

- 2 1 -
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kendini feshedecektir. O zaman Millî Birlik Ko
mitesi yeni bir durumla karşı karşıya kalacak
tır. Onun için böyle bir problemle karşılaşmak
tansa ihtimal ne kadar zayıf olursa olsun böyle 
bir 15 günlük zaman tanınmıştır. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Efendim, biz bu 
müddetler üzerinde günlerce çalıştık, inceden 
inceye hesapladık. Umumi seçime gidecek olur
sak onun Anayasayı hazırlayabilmişi için 3 ay, 
Seçim Kanunu hazırlayabilmişi için 3 ay müd
det tâyin etsek dahi bunu bitirebilmesini müm
kün görmedik. O zaman 29 Ekim 1961 de B. M. 
Meclisinin işe başlaması belki mümkün olamaz 
diye düşündük ve maddeye bu elastikiyeti ver
dik. Umumi seçimlere gidip Anayasayı onlara 
havale etmek de millete lüzumsuz yere yeni 
külfetler yükleyeceğiz, dedik 

MADANOĞLU CEMAL — Benim arzım se
çim değil... Şu Anayasanın referanduma arzı 
27 Mayısta muhakkak tahakkuk etmelidir. Se
çim ondan sonra, memleketin vasatına göre dü 
şünülcbilir. 27 Mayısı geçiyor mu? Ya 2G ak
şamı yaparsa? O zaman 27 nci günde yani er
tesi gün nasıl seçim yapabiliriz? 

BAŞKAN — Kadri Bey. 
KAPLAN KADRİ — Paşam, takdir eder

ler ki, bu siyasi şartlara bağlıdır. Bugün ge
nel seçime gidilmemesinin sebebi hepinizce ma
lûmdur. 27 Mayısı takibeden günlerde bu şart
ların kendisini göstereceğini kabul edemedik. 
Binaenaleyh, referanduma da gidilemiyeceğini 
kabul etmiş bulunuyoruz. Mesele buradan do
ğuyor. Hattâ bunun hesapları da vardır. Bu 
hesaplara göre Mayısı bir - bir buçuk ay geçtik
ten sonra referanduma gitmeğe imkân hâsıl ola
biliyor. Bunun daha erkene getirilmesinde bir 
fayda yoktur. 

BAŞKAN — Sezai Bey. 
O'KAN SEZAİ — Efendim, müsaadenizle 

arkadaşımızın konuşmasını temas edeyim. Bu
rada, 34 neti maddenin 2 nci fıkrasına göre 
halkoyuna sunma tarihi M. B. K. nin kararına 
bağl dır. Cevap budur efendim. 

BAŞKAN — Madanoğlu. 
MADANOĞLU CEMAL — Efendim, Yas-

sıada duruşmaların bitmemesi, bizim referandu
mu 27 Mayısta yapmamız için ne gibi bir mahzur 
teşkil eder? 
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KARAMAN SUPHİ — Bilâkis faydası var. 
MADANOĞLU CEMAL — Bunu açık açık 

konusal un burada. 

O'KAN SEZAİ — Efendim, bu tarihe ka
dar Yassıada'da mahkemeler bitmezse referan
duma gitmek için belki bir mahzur yok gibi ge
liyor. Ancak, bu referandumun lıalk üzerin
de psikolojik bir etkisi vardır. Belki biraz daha 
siyasi hava da durulacaktır. Durulacak olan bu 
hava siyasi faaliyetlerin açılmasiyle derhal dal
galanabilir. Bu mahzur da göz önüne bir an 
için alınmış olsun ve referandum da yapılsın, 
bütün mahkemeler neticelenip de Yüksek Adalet 
Divanının adaletin tecellisi infazlara götüreceği
ne göre ama ne olursa olsun kesilecek olan ce
zanın çapı ne olursa olsun o zaman efkârı um il
miyede büyük bir dalgalanma olabilir. Bir de 
siyasi faaliyetlerin devamı bunun için büyük 
bir çıkmaz olur. O zaman infazlardan evvel 
siyasi faaliyetlerin tekrar kesilmesi icabeder. 
Neticeler tefhim edilir, infazlar yapılır, cemi
yette bâzı pisikolojik dalgalanmalar olur. Bu
nun da durulma müddeti ne olursa olsun kes
tirilemez. Meselâ bir ay olduğunu kabul edelim, 
ondan sonra tekrar genel seçimlere gitmek için 
do yeniden siyasi faaliyetlere hazırlanacak Se
çim Kanunundaki siyasi faaliyet müddeti kadar.' 
evvel başlamak mecburiyeti hâsıl olacaktır. Ya
ni siyasi faaliyetleri ortadan kaldırmak veya 
tekrar faaliyetine müsaade etmek hususunda bi? 
karar verilir ve genel seçimlere kadar devanı 
edecek olursa soruşturmaların neticesinde yapı
lacak infazlar cemiyette büyük üzüntüler yara
tabilir. 

MADANOĞLU CEMAL — 27 Mayısta ya
pılacak referandum için siyasi faaliyete ne lü
zum vardır? 

O'KAN SEZAİ — Demokratik bir yoldayız. 
Halkoyunun alınabilmesi bu mutlak şarttır. Si
yasi faaliyetlere müsaade etmeden yapılacak bir 
referandumu halk tasvibetmiyebilir. 

ÇELEBİ EMANNULLAH — Yapılacak Ana
yasa partilerce kabul edilmiş demektir. En bü
yük emniyet supabı buradadır, halkoyunu ala
bilmek için... 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Referandumun 
büyük bir kütle tarafından kabul edilmesi şart
tır. 
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BAŞKAN — Kifayeti müzakere vardır. Rey

lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. Ret halinde yeni Temsilciler Meclisinin 
seçimi 

MADDE 37. — Halkoyu sonucunda Anaya
sa reddedilirse, her 100 000 nüfus için bir üye 
hesabiyle ve yeni Seçim Kanunu hükümlerine gö
re yeni bir Temsilciler Meclisi seçilir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müsaade ederseniz, 
fıkra fıkra ok'iyalım. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Yeni Seçim Ka
nunu hükümlerine göre, denmeli. Halbuki bura
da Anayasa denmiş. 

KAPLAN KADRİ — Anayasa ve Seçim Ka
nunu ayrı ayrı hazırlanmıştır. Seçim Kanunu ön
celikle hazırlanacaktır. Seçimler 100 bin kişi 
esasına göre yapılacaktır. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Seçim Kanunu, 
yeni Anayasaya muvazi olarak getirilecek mi? 

KAPLAN KADRİ — Evet. 
ÇELEBİ EMANULLAH — Anayasa kabul 

edilmediğine göre Seçim Kanununda bir değişik
lik yapmak lâzım gelecek midir1? 

KAPLAN KADRİ — Eski kanun denenmiş 
bir kanundur. Ve biliyorsunuz müspet bir şekil
de sonuç vermemiştir. Binaenaleyh*yeni Seçim 
Kanununun esaslarının tatbik edilmesi şarttır bu
rada. 

KUYTAK FİKRET — Burada 'bir şey var; 
halkoyuna sunulması neticesi olarak Anayasa 
reddedilirse her yüz bin nüfus için bir üye kısmı
nı çıkaralım. Çünkü yeni Seçim Kanununun yüz 
binde bir üye getirebileceğini garanti edebilir 
misiniz? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Partiler için 
Seçim Kanununa konması gereken en mühim me
sele kaç yüz binde bir kişinin seçileceğidir. Parti 
mensupları kolayca Meclise giriş imkânını bula
bilmek için 40, 60, 75 binde bir temsilci seçilme
sini isterler. Biz yüz binde bir kişi gelsin diyo
ruz. Faraza Temsilciler Meclisi 278 - 280 kişi ola
cak fazla olmıyacaktır. 

KUYTAK FİKRET — Mademki, yeni Seçim 
Kanununda bu nispeti istiyorsunuz. O halde 
referandumun da yapılması şarttır. Yüz bin ki
şide bir kişi koyacak mısınız? 
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KARAVELİOĞLU KÂMİL — Usulüne göre 

yüz bin kişide bir kişi seçin diyoruz. 
KOKSAL OSMAN — Yüz bin kişide bir kişi 

seçeceksiniz deniyor, o halde Anayasayı kabul et
meden asıl deniyor? 

KAPLAN KADRİ — Yeni gelecek Temsilci
ler Meclisi muayyen işler üzerinde çalışacak; Ana
yasayı, Seçim Kanununu hazırlıyacaktır. 100 bin 
miktarı şunun için koyduk. Rakamlar çoğalıp 
da, 500 kişi gelmesin. Bunu teminat altında bu-
lundurabilelim, bu maksatla konmuştur. 

BAŞKAN —Yıldız, 
YILDIZ AHMET — Yeni Seçim Kanunu için 

böyle bir hüküm konmuştur. Bir tenakuz yok
tur. Genel seçimler için tatbiki 'bir hüküm konu
luyor. Temsilciler Meclisine yüz bin kişide bir ki
şi seçme esası konuyor. 

BAŞKAN — Kifayeti reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 37 nc'i 
madenin birinci fıkrasını reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

'Seçim tarihi referandumu mütaakip ilk hafta
nın Cuma günü Kurucu Meclis birleşik toplantı
sında tesbit ve ilân olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(Üçüncü fıkra okundu.) 
Bu Meclis, seçimin yapıldığı tarihin ertesi gü

nünden başlıyarak 5 nci gün saat 15 te Ankara'
da çağrısız toplanır. 

BAŞKAN — Fıkrayı ka'bul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu Meclisin görevine başlaması ile Temsilci
ler Meclisinin hukuki varlığı sona erer ve bu ka
nunla Temsilciler Meclisine verilmiş olan görev 
ve yetkiler kendiliğinden yeni Temsilciler Mecli
sine geçer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edildi, 
Maddenin tümünü kabul edenler... Kabul edil

di. 

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

MADDE 38. — 37 nci maddeye göre halk 
tarafından seçilecek olan yeni Temsilciler Mecli
sinin ve Millî Birlik Komitesinin bu kanunda 
Anayasanın kabulü için konulmuş olan usul uya
rınca ve en geç 29 Ekim 1961 de yeni Anayasa-

— 23 — 
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ya göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin göre
vine başlamasını mümkün kılacak bir süre içinde 
kabul edecekleri Anayasa, Devlet Başkanı tara
fından derhal yayınlanır ve yürürlüğe girer. 
Bundan sonra 35 nci madde hükümleri uygula
nır. 

YILDIZ AHMET — Bunu başlangıçta da 
arz etmiştim. Bunu ikinci madde ile birleştirmek 
lâzım. İkinci madenin son fıkrası der ki; «Ku
rucu Meclisin kabul edeceği Anayasa ancak halk
oyu ile tasvibedildikten sonra kesinleşir.» Bura
da iki husus var; birincisi, halkoyunun bulundu
ğu hal tarzı, ikincisi; halkoyu olmıyan hal tarzı. 
Halkoyu ile kaydının yanında öbürü de mevcut
tur. Şu halefe ikisini de birden koymak lâzımdır. 
38 nci maddede malûmdur ki; bir daha halkoyu
na sunulmuyor. Devlet Başkanının tasdikiyle ke
sinleşiyor. Şu halde ya onu yahut da bunu de
ğiştirmek lâzımdır. Ben Ötekinin değiştirilmesi
ni teklif ederim. 

AKSOYOĞLU REFET — Esasen Temsilci
ler Meclisi halkoyu ile gelmiş olduğundan tek
rar halkoyuna sunulmasına lüzum yoktur. 35 
nci madde ile 38 nci maddenin irtibatı vardır. 
Bu maddeleri kaldırmalı veyahut da birleştir
mek lâzımdır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, va
ziyet Refet Aksoyoğlu arkadaşımızın anladığı 
gibi değildir. Maddeye atıf yapılmıştır. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Birinci kısım 
Kurucu Meclise aittir. İkincisi, halkoyu ile gel
miş bir Meclise aittir, halkoyuna sunulacaktır, 
denmesine lüzum yoktur. 

KUYTAK FİKRET — Seçimlerin zamanı, 
35 nci madde hükümlerine göre uygulanır, de
mek lâzım. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Seçim tarihi 
35 nci maddeye göre tesbit edilecek. 

KÜÇÜK SAMİ — Halkoyu var. Seçim ile 
gelen Meclis Anayasayı kabul edecek. Kendi 
kendisine ikinci seçime gidecek. Bu takdirde 
yeni hükümler vaz'etmek lâzım. 

Yürürlükten şu kadar müddet sonra tekrar 
seçime girer, demek lâzım. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Halkın oyu 
sonucunda, 35 nci madde hükmüne göre seçim 
kararı ve zamanı verilecek. 29 Ekim 1961 de 
nasıl toplanacak, Ibunu hüküm altına alıyor. 
Çünkü, müşir, zaman hedefi 29 Ekimdir. 29 
Ekimde yeni Büyük Millet Meclisini toplamak 

2.1960 0 : 3 
için bâzı tanzim edici hükümler koyuyor. Başka 
ibir şey yok 35 nci maddede. Kanaatimce hiçibir 
değişikliğe lüzum yoktur. 

KÜÇÜK SAMİ — En basta 29 Ekim 1961 
kaydı var. O güne yetiştirebilecek miyiz? He
sabını yaptık, yetiştiremedik. 27 Mayısa yetiş-
tiremediler. Yenisi için bir seçime geçtik; pro
paganda müddeti olarak 1,5 ay kabul ettik. 
Bununla eder Temmuzun 15 i. 

O'KAN SEZAİ — 29 Ekim 1961 tarihini biz 
benimsedik. Ve Türk Milletine benimsettik. 
Şartlar ne olursa olsun, en anormal şartlarla 
karşılaşmış olsak dahi o en ağır şartları insan
üstü takatle yıkacağız ve ilgililere yıktıracağız. 
29 Ekim 1961 de Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin mahiyetini bu millete tanıtacağız. O ba
kımdan hesaplarımızda bâzı üzücü neticeler 
bugünden beliriyorsa da bunu katiyen benimse-
miyeceğiz. üzüntüleri bu aradaki çalışmaları
mızla gidereceğiz ve 29 Ekimi Türk Milletine 
vâdettiğimiz şekilde idrak ettireceğiz. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, 38 nci madde 
ile Sezai Bey arkadaşımızın dediği tahakkuk 
ediyor, demektir. Millî irade ile gelmiştir. Seçim 
yapması veya Anayasayı beğenmiyorum, diye 
tekrar ele alması olur mu? 

ERSÜ VEHBİ — İhtilâf 35 nci maddeye 
yapılan atıf dolayısiyle meydana gelmiştir. Bu 
maddede şöyle bir tadilât yapılması her halde 
muvafık olur, zannmdayım. (Halkoyu sonucun
da Anayasa kabul edildiği takdirde derhal yü
rürlüğe girer) bu cümle çıkmalı sonra devam 
etmeli. Anayasanın yürürlüğe girecek maddesi 
bu değildir. 35 nci maddenin ikinci satırının so
nuna Türkiye'den sonra iki satır silinirse ihti
laf da ortadan kalkar zannmdayım. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ben hesaibet-
tim. Seçimden beş. gün sonra Türkiye Büyük 
Millet Meclisi toplanacak. 27 Mayıs 1961 tarihi, 
zannederim, Cumartesiye geliyor. 29 Ekim 1961 
tarihinde Meclis toplanmış olacağına göre, 24 
Ekim 1961 veya ona yakın bir tarihte seçim ka
rarı verilmesi lâzım. Bir buçuk aylık propagan
da müddetini de katarsak, 5 Eylül 1961 e ka
dar geri gelmek lâzımgelir. 

Referandum lehe tecelli ederse 5 Eylül 1961 
yetecek. Yeni seçime gidilmiş olacak. 

Biz, hesaplarımızı menfi bir netice alacağı
mıza göre yaptık. Arada Temmuz, Ağustos ay-

24 — 
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l an vardır. Bu zaman kâfi gelir; zaten elde 
2 - 3 - 4 tane ayrı metin Anayasa vardır. Her 
ihtimali düşündük. Zaman kâfidir. 

KÜÇÜK SAMİ — Burada iki seçim oluyor; 
27 Mayısa kadar bu Temsilciler ve Kurucu 

Meclis Anayasayı hazırlıyacak. O takdirde 27 
Mayısta seçime gidilecek. Propaganda müdde
tini bir buçuk ay kabul edersek 15 Temmuzda 
seçim biter. Diyelim ki, beş günde seçim yapıl
dı ve seçilenler Ankara'ya geldiler. Yani 20 
Temmuzda Ankara'ya geldiler. Burada bırakı
yoruz. Şimdi seçilen meclis ne yapacak? Ana
yasayı yapacak. Ondan sonra bir seçime gide
cek ve gelecek meclis 29 Ekimde yeni Anaya
saya göre toplanacak. 29 Ekimi toplantı günü 
olarak alıyoruz. Şimdi geriye alıyorum; bu se
fer hesaba göre 5 Eylülü çıkarıyoruz. Şu hajde 
muvaffak olmıyan Temsilciler Meclisinin Ana
yasayı yapması için kendisine kalan müddet 
20 Temmuzdan 5 Eylüle kadar olan 1,5 aylık 
müddettir. Fakat biz buradan alıyoruz 27 
Ekime kadar yapamıyacağını kabul ediyoruz. 
Bir ayda yapar, deniyor. 

O'KAN SEZAİ — Bu maddenin redaksiyo
nu yapılmıştır, Beklenilnıiyenler üzerine bu re
daksiyon yapılırsa olur... 

KÜÇÜK SAMI — Seçim ve toplanması için 
be-: gün kabul edilmiştir. Seçim, neticeleri için 
beş gün, toplanması için de beş gün kabul 
edersek 10 eder öteden de 10 alırsak 20 gün 
eder, geriye 20 kalıyor... 

KAPLAN KADRİ — Efendim, Mayısa ka
dar olan büyük devre zarfında elbette büyük ka
nunlar çıkaracaktır. İkincisi yine Anayasa uzun-
boylu işleneceğinden ihtilâf pek fazla olmıya-
caktır. Bu fıkraya istinadederek diyebiliriz ki 
eski Meclis 3 gün toplanırdı, sonradan dört gün 
toplanır denmişti, altı güne çıkarılmıştır. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Binde bir ih
timal üzerinde boşuna uğraşmıyalım. Komisyo
nun teklifinin olduğu gibi hükümleşmesini tek-
lij; ediyorum. 

AKSOYOĞLU REFET — Verdiğimiz söz 
üzerine 29 Ekim 1961 d£ Temsilciler Meclisi 
kurulmuş olacak, yeni Meclis teşekkül edecek
tir. O ayrı. Şimdi, Kurucu Meclisin Temsilci
lerinin seçimi bahis konusudur. Bu Meclisin se
çimi için 1,5 aylık propagandaya lüzum yok
tur. Diğer seçimler için lâzım olabilir. 
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Ben Vehbi Beyin teklifine iştirak ediyorum. 

35 nci maddenin bir satırını kaldıralım. Mad
deyi. böylece kabul edelim. 

BAŞKAN — İkinci müzakere sırasında bu 
teklifi getirsinler. 

ERSÜ VEHBİ — Yedi arkadaşım iştirak 
etsin, maddeyi yeniden görüşelim. 35 nci mad
denin 2 satırının çıkarılması lâzımdır. 

35 nci madde « .... yürürlüğe girer» den son
raki «Türkiye Büyük Millet Meclisi genel se
çim tarihini halkoyu sonucu belli olduktan 
sonraki ilk haftanın» kısmı çıkarılacak. 

ÇELEBİ EMANULLAH —- Halkın oyunun 
sonucu belli olacaktır. 

AKSOYOĞLU REFET — Seçim, tarihi Ana
yasanın kabulünden sonra belli olacaktır. 

BAŞKAN — Karavelioğlu; 
KAR^VELİOĞLU KÂMİL — Netice ne 

olursa olsun bu terim gayet yerindedir. Ersü'-
nün teklifiyle 35 nci madde çok güzel hale gel
miştir. 

YILDIZ AHMET — Halkoyu kelimesinin 
müsnedünleyhi yok. Bir ilâve yapmak lâzım. 
Hangi halkoyu? Bunu tebarüz ettirmek lâzım. 

KÜÇÜK SAMİ — Buna lüzum yoktur. 
BAŞKAN — 35 nci maddede «veya» ya ka

dar olan kısım Ersü'nün teklifinde çıkarılmak
tadır. Ersü'nün bu teklifini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
Sunhi Gürsoytrak ve Mehmet Özgüneş aleyhte oy 
kullanmışlardır. 
' 38 nci maddeyi bu şekilde oyunuza arz edi
yorum. Kabul, edenler... Kabul edilmiştir. 

39 ncu maddeyi de fıkra fıkra müzakere ede
ceğiz. 

YEDİNCİ BfiLÜM 
Çeşitli hükümîer 

1. Bakanlar Kurulunun seçilmesi ve 
denetlenmesi 

MADDE 30. — Yürütme yetkisini kullana
cak olan Bakanlar Kurulu Kurucu Meclis üye
leri arasından seçilebileceği gibi, 'dışarıdan da 
seçilebilirler. 

G-ÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, Ahmet 
Yıldız Bey arkadaşımızın ikinci maddenin tek
rar görüşülmesi hakkındaki teklifine geliyoruz^ 
İkinci maddeyi okursak Anayasanın halkoyu ta-
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rafından kabul edileceğine dair fıkra vardır. 
ikinci maddenin sonundaki Kurucu Meclisin ka
bul edeceği Anayasa ancak halkoyu il o tasvi-
bedildikten sonra kesinleşir hükmünü çıkardık 
mı, ikinci madde de muteber olur. 

BAŞKAN —• Beş arkadaşın iştiraki ile bu 
maddeyi yeniden hazırlar getirirsiniz. 

39 neu maddenin birinci fıkrasından müza
kereye başlıyoruz. 

ERSÜ VEHBÎ —• Burada Bakanların di
ye geçiyor, bakanların sonuna (da) eklenmesi 
lâzımdır. 

BAŞKAN —• Fıkrayı yapılan tashih veçhile 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etıni-
yenleı4... Kabul edilmiştir. 

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 si
yaset ve icraatiyle ilgili bir konunun aydın
latılması maksadiyle genel görüşme açılmasını 
isteyebilirler; İçtüzük hükümlerine göre Meclis 
sorutşumıası talebedebilirler. 

BAŞKAN —. Üçüncü fıkrayı oyunuza ar<5 edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler. Kubul edil
miştir. 

Temsilciler Meclisi bakanlar veya bir bakan 
hakkında Meclis soruşturması açılmasını uygun 
görürse, kararını Millî Birlik Komitesine bil
dirir. Millî Birlik Komitesinin de aynı yolda 
karar vermesi halinde Meclis soruşturması açı
lı?. 

BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesi bakanlar veya bir ba
kan hakkında Meclis soruşturması açılmasına ka
rar verirse, bu kararını Temsilciler Meclisine 
bildirir. Temsilciler Meclisinde aynı yolda karar 
vermesi halinde Meclis soruşturması açılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Temsilciler Meclisinin Bakanlar veya bir Ba
kan hakkındaki soruşturma kararı Millî Birlik 
Komitesince veya Millî Birlik Komitesinin Ba
kanlar veya bir Bakan hakkında soruşturma ka
rarı Temsilciler Meclisi tarafından reddedilirse 
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netice Kurucu Meclis Kurultayınca karara bağ
lanır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Burada bir 
değişiklik icabediyor. «... Netice» den sonra 
«22 nci maddeye göre karara bağlanır.» demek 
lâzım. Nisaplara göre karara bağlanır. 

ERSÜ VEHBİ — Sual soracağım. İlim Hey
eti raporunda bu madde 59 ncu madde olarak 
görülüyor. Bir sayılı Kanunun 4 ncü maddesi
nin birinci fıkrası hükmü vardır. Ben bunu 
zait görüyorum. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Yine saklıdır 
efendim. 

ERSÜ VEHBİ — Burada ben bir noktaya 
takılıyorum. Bakıyorum; o maddeye, tadile uğ
ramış maddeler arasında yok. Yani 65 nci mad
de oluyor, tadile uğramamış. 4 ncü madde yü
rürlükte kaldığına göre böyle bir atfa neden ih
tiyaç duyulmuş? Bizim Tâli Komisyondaki ar
kadaşlarımız İlim Heyetiyle temas ederken bu 
mevzuu nasıl düşündüler, açıklanmasını rica ede
rim. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Biz bir kötü 
niyetle buraya almış değiliz. Bu madde buraya 
yazılsa da yazılmasa da sonunda saklı tutulmuş
tur. Ancak buraya yazılmasında fayda da var
dır. Bu fıkra Bakanları istediğimiz zaman az
letme yetkimizi hüküm altına alan bir fıkradır. 
Tadil de etmediğimize göre yine saklıdır. Fakat 
buraya yine yazmakta fayda vardır. 

BAŞKAN — Oürsoytrak. 
GÜRSOYTR\K SUPHİ — Redaksiyon ha

tası vardır efendim. 
ER3Ü VEHBİ — Efendim, bu fıkrada 

«notice» den sonra 22 nci madde hükmüne göre 
1 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi saklıdır. 

BAŞKAN — Fıkrayı tashih edilmiş şekliyle 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler,.. Kabul edilmiştir. 

YILDIZ AHMET — Bundan evvelki mad
dede bir redaksiyon yapıldı. Sondan ikinci sa
tırında Temsilciler Meclisinde değil, aynı yolda 
karar vermesi halinde, yani 39 ncu maddenin 
dördüncü fıkrasının son cümlesinde, «Temsilci
ler Meclisinde aynı yolda karar vermesi halin
de Meclis soruşturma açar.» denmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — 40 nci maddenin birinci fıkra
sını okutuyorum. 
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2. Yüce Divan 

MADDE 40. — Meclis soruşturmasına kadar 
verildiğinde, Millî Birlik Komitesi ile Temsilci
ler Meclisinden seçilecek yedişer üyeden kurulu 
bir Soruşturma Komisyonu gerekli soruşturma
yı yapar. Bu komisyonun raporu Kurucu Mec
lisin birleşik toplantısında görüşülerek, 1924 
tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 61 - 66 ncı maddeleri uyarınca bir Yüce Di
van kurulmasına mahal olup olmadığına karar 
verilir. 

BAŞKAN — Birinci fıkrayı reylerinize arz; 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yargıtay ve Danıştay Başkan ve üyelerini ve 
Cumhuriyet Başsavcısını ve Danıştay Başkamın 
Sözcüsünü, görevlerinden doğan veya görevle
riyle ilgili hususlarda yargılamak için Yüce 
Divan kurmak gerekirse, yine 1924 tarih ve 491 
sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun 61 - 66 ncı 
maddeleri uygulanır. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Bir tek nokta 
var. 61 ve 66 ncı maddeler. Bir sayılı geçici 
Anayasa yürürlükten kaldırılması burada bir 
zarurettir. îlim Heyeti böyle tesbit etmiştir. 
Biz sorduk. Dediler ki, yürürlükten kalkan mad
delerin hükümleri yeniden yürürlüğe koymak 
için böyle zikretmek lâzımdır. Buna ihtiyaç 
vardır. Bu maddeler, ihtiyaca cevap verir mad
delerdir. 

ERSÜ VEHBİ — Şimdi, kendi durumumuza 
gelmiş bulunuyoruz. Kendi hakkımıza ait Ana
yasaya konacak hükümler meselesi. Zannederim 
yeri burası. Kendimiz için tahdidedici bir hü
küm konocok mı, buna prensibolarak bir karar 
verelim. 7 kişilik Tâli Komisyon ikinci tur için 
hazırlasın, önümüze getirsin. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Biz bunu da 
konuştuk. Kendimiz hakkında bir numaralı 
Anayasada tadiller veya ilâveler yapacaksak 
bu ayrı bir hazırlığı icâbettirmektedir. Buna 
ise vaktimiz kâfi değildir. Ersü ikinci turda di
yor. Bu bitince ikinci tura başlıyacağız. Ne za
man yapalım? Bilmem. Onun için şimdilik bu 
meseleyi bırakmamız uygun olur. 

KÜÇÜK SAMÎ — Biz şu Kurucu Meclis 
tasarısını bir sayılı Anayasa Kanuniyle birleş
tirerek tek bir kanun gibi çıkarmayı araştır
dık. Ama bu 'bir zaman meselesidir. Bize veri
len müddet Pazartesi sabahına kadar hazırla-
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yıp buraya getirmek olduğu için buna vakit 
'bulamadık. Arz ederim. 

ERSÜ VEHBÎ — Teklifim kabul edilirse 
seçilecek bir iki arkadaşla beraber, ben de dâ
hil, bunu ikinci tura yetiştirebiliriz. Hatta ten-
sibederseniz şahsan hazırlamayı da üzerime alı
rım. Ben şahsan kendimiz için tahdit konması 
taraftarıyım. 

KAPLAN KADRİ — Prensip olarak bu 
doğrudan doğruya Kurucu Meclisle Temsilci
ler Meclisinden 'bahsediyor. Konulacak 'hüküm 
Millî Birlik Komitesi için, onun Anayasaya gir
mesi içindir. Ama düzeltebiliriz. 

BAŞKAN — İkinci fıkrayı kaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

40 ncı maddenin tümünü kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

Teşkilâtı Esasiye Kanununun yürürlükte kal
mış olan (hükümlerinde; 12 Haziran 1960 tarih 
ve 1 sayılı Kanun ile tadillerinde ve bu kanun 
hükümlerinde her hangi bir değişiklik yapıla
bilmesi, Millî Birlik Komitesinin ve Temsilciler 
Meclisinin tam üye sayılarının üçte iki çoğun
luğu ile ayrı ayrı verecek karara bağlıdır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — İhtilâf halinde 
2o ncü madde esaslarına göre hareket edilir 
kaydının konulması zarureti vardır. 

KAPLAN KADRİ — İki madde birleştiği 
için otomatikman bir aşağı düştü. 

BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İhtilâf halinde Kurucu Meclis Kurultayının 
kararı esas olur. 

Değişiklik teklifi Millî Birlik Komitesi 
üyelerinin üçte birinin ve iki Temsilciler Mec
lisi üyesinin imzası ile veya Temsilciler Mecli
si üyelerinin üçte birinin ve iki Millî Birlik 
Komitesi üyesinin imzası ile yapılabilir. 

BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Değiştirilen Anayasa hükümleri 
MADDE 42. — Bu kanun, 12 Haziran 1960 

tarihli ve 1 sayılı Kanuna ek mahiyette olup 
sözü geçen Kanunun 1, 3, 7, 21 nei maddele
riyle 6 ncı maddesinin son fıkrası, 18 nci mad
desinin 1 nci fıkrasının 2 nci ve 3 ncü cümle-
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leri ve 24 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası bu ka- s 

nuna uygun olarak değiştirilmiş ve 24 ncü j 
maddenin 1 nci fıkrasında yazılı ilga maddele- I 
rinden (61-67) madde numaraları çıkarılmış
tır. I 

ERSÜ VEHBÎ — Mülga olması lâzım, ilga I 
değdi. 

YILDIZ AHMET — 1, 2, 3, 7 ve 21 olacak. 
BAŞKAN — îlga kelimesinin yerine, öz 

Türkçe, kaldırılan koyalım. 
GÖRSOYTRAK SUPHİ — «... Yürürlükten 

kaldırılmış olan»1 diyelim. 
'BAŞKAN — Ve yürürlükten kaldırılmış 

olan, tasttıi'hi ile yeniden okuyoruz. 
(Madde yeniden okundu) 
KARAMAN SUPHİ — Burada, Geçici Ana

yasanın 18 nci maddesinin birinci fıkrasından 
bahsediliyor. Bunun kalkması lâzım. Bu cüm- ' 
lenin çıkarılması lâzımdır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — îlim Heyetinin 
teklifinde on gün idi. Biz yine 7 gün yaptık. 
Değişiklik istemedik. Onun için 18 nci madde
nin birinci fıkrasını bıraktık. İki ve üçüncü 
fıkraların çıkarılması icabetti. Bu itibarla bu 
şekilde kaleme aldık. 

KARAMAN SUPHİ — Birinci fıkra oldu
ğu gibi kalkmalıdır. Günkü fazladır. İkinci ve 
üçüncü fıkraların değil birinci fıkranın çıkarıl- | 
ması lâzımdır. (Doğru doğru sesleri) 

BAŞKAN — Suphi'nin teklifini oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul edildi. 
Bunu tasbittı edeceğiz. Yani «birinci fıkrası ve»' 
oluyor. 

42 nci maddeyi bu tashihlerle kabul eden
ler... Kabul edilmiştir. 

5. Kenar başlıklar 
MADDE 43. — Bu kanunun maddeleri ke

narındaki başlıklar, madde hükümlerinin özü
nü göstermek amaciyle konmuş olup, metne 
dâhil değildir. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

6. Yürürlük 
MADDE 44. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi , reylerinize arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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7. Yürütme 

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

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bu kanunu Ku
rucu Meclis yürütür demek lâzım. 

KAPLAN KADRİ — Bu madde iki hükmü 
ihtiva ediyor. Birisi Kurucu Meclisin kurula
cağı tarihe kadar olan kısım, diğeri de kurul
duktan sonraki olan kısımdır. 

YILDIZ AHMEET — Bu kanunu yürürlü
ğe koymuyoruz. Kurucu Meclis kuruluncaya 
kadar bir şey yapmıyacağız. Sadece Seçim Ka
nunu yapıyoruz. 

ERSÜ VEHBİ — Ben iştirak etmiyorum 
efendim. 

KARAMAN SUPHİ — Bu kanun yayınlan
dıktan 15 gün'sonra tadilât yapılması icabeder-
se ne olacaktır? 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bunun üzerinde 
tadilât yapamayız. Yani Kurucu Meclis teşek
kül etmeden tadilât yapılamaz. 

YILDIZ AHMET — Çok fazla yorulduk, 10 
dakika istirahat edilmesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Bu 45 nci madde yürürlük 
maddesidir. «Bu kanunu Millî Birlik Komitesi 
yürütür.» Bundan başka, «Bu kanunu Kurucu 
Meclis yürütür» diye bir teklif verdiler. Bu ye
ni teklif aleyhinde söz istiyen var mı? 

ERSÜ VEHBİ — Efendim söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ERSÜ VEHBİ — Millî Birlik Komitesi yü

rütemez. Çünkü, Millî Birlik Komitesi; Kurucu 
Meclis kurulduktan sonra yalnız başına değildir. 
Temsilciler Meclisi ile Millî Birlik Komitesi 
vardır. Onun için, ya bu maddeyi kaldıralım, 
yahut da kanun tekniğine uygunsa, bu maddeyi 
(A) ve (B) fıkralarına ayıralım; Kurucu Mec
lis kuruluncaya kadar Millî Birlik Komitesinin 
yürüteceğini, ondan sonra da Kurucu Meclisin 
yürüteceğini tesbit edelim. Uygun görürseniz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler,.. Kabul 
edilmiştir. 

Arkadaşlar, bu kanunun birinci görüşmesi 
bitti. Seçim Kanununa geçmeden önce 10 daki
ka dinlenme verelim. Oturuma 10 dakika ara ve
riyorum. 

Kapanma saati : 16,10 



DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 17,15 

BAŞKAN — Madanoğlu Cemal 

KÂTİPLER : özgür Selâhattin, Çelebi Emanullah 

BAŞKAN — Temsilciler Meclisi Seçimi Ka
nununun müzakeresine başlıyoruz. 

Temsilciler Meclisi Seçimi Kanunu 

BÎRÎNCÎ 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 
hakkındaki 12 Haziran 1960 gün ve 1 sayılı ge
çici Kanuna ek «Kurucu Meclis Teşkilâtında 
Kanun» a müsteniden T. C. Millî Birlik 
Komitesi ile birlikte Kurucu Meclisi teşkil ede
cek olan Temsilciler Meclisi üyelerinin seçi
minde bu kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Sözcü Karavelioğlu, buyurun. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — «Kurucu Mec

lis teşkili hakkında Kanununa müstenit» ola
caktır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. Temsilciler Meclisinin kuruluşu 
MADDE 2. — Temsilciler Meclisi illerin ve 

aşağıda yazılı teşekküllerin temsilcilerinden ku
rulur. 

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

cileri : 
1. Yargı organları, 
2. Üniversite temsilcileri, 
3. Basın temsilcileri, 
4. öğretmen teşekkülleri temsilcileri, 
5. Gençlik teşekkülleri temsilcileri, 

6. Barolar temsilcileri, 
7. İşçi sendikaları temsilcileri, 
8. Tarım teşekkülleri temsilcileri, 

10. Odalar temsilcileri, 

e) Devlet Başkanı ve Millî Birlik Komitesi 
Başkanı tarafından seçilecek temsilciler : 

1. Devlet Başkanı, 
2. Millî Birlik Komitesi, 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Bakanlar Ku
rulu üyeleri burada geçecektir. 

ERSÜ VEHBİ — Kaç kişi? 
KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Sayı koymaya 

lüzum yoktur, kimler varsa onlar olacaktır. 
Şimdi 17 kişidir. 

BAŞKAN — îller temsilcileri 75 kişidir. 
YURDAKULER MUZAFFER — Geçmiş Ba

kanlar mı konmalıdır, halihazırdaki Bakanlar 
mı olacaktır. Temsilciler Meclisinin Bakanları 
mı olacaktır. Bunlar bugün tesbit edilecekti. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu husus oy
landı ve kabul edildi. 

BAŞKAN — İllerin temsilcisi kaç kişi ola
caktır? 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — 75 kişi olacak
tır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bu şu şekilde he
saplanmıştır. Her 500 bin nüfusa bir temsilci 
olacaktır. Fakat 750 000 e kadar olan illerden 
bir tane, 750 001 den 1 250 000 e kadar olan 
illerden iki, 1 250 001 den 1 750 000 e kadar 
olan illerden üç ve 1 750 000 den fazla olan il
lerden dört temsilci seçilecektir. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Muharipler falan 
diye bir şey yapmıştık, ne oldu onlar? 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Onlar için 
kontenjan ayrılmamıştır, evvelce. 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulu üyelerinden 
sonra iller temsilcileri geliyor. 
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Karavelioğlu buyurun. 
KARAVELlOĞLU KÂMÎL — Seçim Kanu

nunun dördüncü maddesinin tesbit ettiği esasla
ra göre her ilden gelecek kişiler; 

750 bine kadar, (750 bin dâhil) bir kişi. 
1 milyon 250 bine kadar, iki kişi. 
1 milyon 750 bine kadar üç kişi, daha yuka

rısı için dört kişi. 
Bu rakamları istatistik Umum Müdürlüğün

den aldığımız listeye göre yaptık. İller temsilci
lerinin yekûnu 75 tir. 

BAŞKAN — (75) üzerinde bir itiraz? 
KARAMAN SIJPHÎ — Mütaakıp maddeler

de 750 bin rakamı var. 750 bin rakamı psikolo
jik bakımdan ağır geliyor, eski metinde olduğu 
gibi (500) bin desek iyi olacak. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, şu iki nokta ge
rekçede tezat halindedir zannediyorum, iller 
temsilcisi sayısı ve parti mevzuu. Elbette arka
daşlarımız istatistikleri almışlar ve üzerinde ça
lışmışlardır. Yalnız biz, zannediyorum ki, daha 
geniş bir temele oturtmak için bunu yapıyoruz. 
Esasta iller temsilcileri yapılan hesaba göre ilim 
Heyeti raporunda şimdi karşımıza gelen rakam 
bakımından bu fikri nakzediyor. 82 gösterilen 
iller temsilcisi 75 e, siyasi parti temsilcileri 70 
den 74 e çıkarmış oluyoruz. Ben böyle bir tezat 
görüyorum, iller temsilcisi 75 olabilir. Bundan 
artan kısmın diğer müesseselere, öğretmen te
şekküllerine ve saireye vermek imkân dahilinde
dir. Böyle bir teklif nasıl karşılanır? Bunu 7 1er 
nasıl karşılar. 

KOKSAL OSMAN — Efendim, Hükümet ta
sarısında partilere ayrılan kontenjan 50; ilim 
Heyeti taasrısmda 70; bizim teklifimizde 74 tür. 

Bunu şunun için 74 e çıkardık. Kurucu 
Mecliste mühim olarak bir Anayasa ve bir de 
Seçim Kanunu çıkarılacaktır. Bunları hangi 
ortam daha kolayca halledebilir? Bu ortam or
ganize kuvvetler halindeki siyasi partilerdir. 
Bu hususta hazırlıkları, programları vardır. Bu 
hususta organize olmıyan diğer teşekküllerde 
her kafadan bir ses çıkacaktır. Bu sebeple Ana
yasa uzayacak ve başka türlü tefsirler olacak
tır. Partilerin kontenjanını artırıcımızın sebep
lerinden biri budur. 

ikincisi, Anayasa bittikten sonra referandu
ma arz edilecektir. Milleti buna göre hazırlıya-
cak, referandumun muvaffak olmasını sağlıya-
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cak yine organize kuvvetler olan siyasi parti
lerdir. Siyasi partileri tatmin etmezsek bu refe
randumun muvaffakiyetsizliğe gitmesi ihtimali 
vardır. Onun için siyasi partilerin kontenjanı 
artırılmıştır. 

tiler temsilcilerinin azaltılması meselesine 
gelince, bunların fazla olmasına lüzum yoktur. 
Çünkü, bunlar organize kuvvetler değildir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Paşam, söz is
tiyorum, bu madde hakkında. 

Koksal arkadaşımızın izahatları bendenizi 
tatmin etmedi. 

illerden gelecek temsilcilerin tarafsız oldu
ğu hususuna dayanıyor. Halbuki, illerden seçi
lecekler arasından birçokları partili olacaklar
dır. Yedilerin hazırladığı tasarı ile parti tem
silcilerini çok yapmak, iller temsilcilerini azalt
mak sureti ile parti temsilcilerinin fazla gir
mesi sağlanmış oluyor. 

iller temsilcisi az, partiler temsilcileri çok 
tutulmak sureti ile Meclise bitaraf insanların 
fazla girmesi, mümkün olamıyacaktır. 

Bu bakımdan teklif olarak partilere düşen 
miktardan tenzil, iller temsilcilerine düşen mik 
tarın artırılmasını teklif ediyorum. 

AKSOYOĞLU REFET — Bu işi esasından 
mütalâa etmek lâzımdır, iyi bir meclis kurma
yı düşündüğümüz takdirde bunun en iyi şekli 
tek dereceli seçilen meclistir. Eğer tek dereceli 
olursa doğrudan doğruya partiler gelir. Fakat 
bugün için bu şekilde kuracağımız bir meclis
te partilere mümkün olduğu kadar fazla yer ve
rilmesinin mahzurlu olduğu kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Şimdi bunu hesabettim. iki par
tiye düşen 46 - 28 dir. 

KARAVELİOĞLU KÂMlL — tiler temsilci
lerini partisiz diyemeyiz. 

KOKSAL OSMAN — Efendim, biz iller tem
silcilerini tarafsız olarak geleceğini kabul ede
mediğimizden böyle bir kanaatte değiliz. Ora
dan partililer de gelecektir. Bu yaptığımız se
cim sistemi onların gelmesinin ayarlanmasıdır. 
Bu meclisin bir parti meclisi olmaması için gay
ret sarf edilmiştir. 

BAŞKAN — iller temsilcilerinin 75 olması 
hususunu reyinize arz ediyorum kabul edenle;.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi siyasi partilerin durumunu izah ede
cek sözcü. 
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KARAVELÎOÖLU KÂMİL — Efendim biz 

esas olarak 100 bin kişiye karşı bir temsilci
nin bulunmasını kabul ettik. Diğer temsilcileri 
buna göre tesbit ettik. 

Partilerin kontenjanını ise mümkün mertebe 
artırmayı uygun bulduk. Ve 70 rakamını 74 e 
çıkardık. Asıl mesele bu kontenjanı âdil ve bi
taraf bir esasla partilere paylaştırmak meselesi 
idi. Bunun için üniversitede profesörlerle tema
sa geçtik. Bu hususta bize yardım ettiler. Pro
fesör Narter bize bir formül verdi. Bu formül 
şudur: 10a + b + c, 10 burada kat sayıdır. 
a — partinin Türkiye'deki il, teşkilâtı sayısı. 
b = - Partinin ilçe teşkilâtı sayısı, c = Partinin 
1957 seçiminde resmen aldığı oy adedi, iller 
teşkilâtı içinde; Millet Partisi lehine avantaj 
sağlamıştır. 

Burada (B) kişi sayı yoktur. Çıplak bırakıl
mıştır. 

(C) de 1957 senesi seçimlerinde aldıkları 
oy. 

1957 seçimleri için yapılmış iş birliği pazarlı
ğı vardı. Bundan kontenjanlar Hürrivet Parti 
için 25 - 26 idi. Millet Partisi için 27 idi. 

Halk Partisi içinde Hürriyet Partisi için da
ha galip kontenjan ayrılmıştı. 1957 seçimlerin
de muhalefeti galip getirmek için anlaşmaları 
vard\ öyle olmuştu, ister 'stemez. Bu seçimde 
Halk Partisine kaymalar olmuştur. 

Bir de diğer partilerin yüzde hesaplarını 
arz edeyim. 

Millet Partisi 18,7 dir, Halk Partisi 35 dir. 
Millet Partisinin yüzde on- sekiz on yedisini 
(74) rakkamı ile mukayese ettiğimizde 74 te 
nispetinde 26 tane, geri kalanı 48 C. H. Parti
sinin. Bugün bir seçim olsa ortada kalan rey
ler iki tarafa kaydığını kabul edersek Millet 
Partisine kayma şansı biraz daha fazladır. Bun
lar eşit kontenjanda ısrar ediyorlar. Hakiki eşit
lik diye. Biz düşündük, seçimlerde aldıkları 
revieri nazarı itibara aldık. Nihayet 48 - 26 yap
tık. Huzurunuza tarafsız olarak geldik. Bunla
rın tamamı 74 tanedir. Bundan başka bir fak
tör bulamadık. 

KOKSAL OSMAN — Bu en kritik noktalar
dan birisidir. Tenkid edilecek noktalardan biri
sidir. Çok uğraştık bu formülden başka for
mül bulamadık. Malûmu âliniz bir parti bu kat
ın yarısını istiyor. Bu bakımdan mutlaka müna-
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kasalar ve tenkidler olacaktır. Mutlaka bizimki 
doğru da demiyoruz. Eğer arkadaşların düşün
düğü bir hal. tarzı varsa onu konuşalım ve bu 
hususu tenkidden uzak tutalım. 

BAŞKAN — Şimdi, partiler arasında tak
sim mevzuuna geçmeden evvel, partilere 74 
adedlik kontenjan ayrılması hususunu kabul et-
miyen arkadaş var mı? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Ben kabul et
miyorum. 

BAŞKAN —Sebep? 
TUNÇKANAT HAYDAR — Sebebi demin 

arz ettim efendim. Partilerin Meclisteki, çoğun--
luğu artıyor, iller temsilcilerinin adedi eksiltil-
meyip artırılsaydı daha uygun olur ve Meclise 
daha bitaraf temsilciler gelirdi. Partilere ayrı
lan kontenjanın 70 olmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, 70 ve 74 teklifini oya 
koyacvağım. 

Yetmişi kabul edenler... 
KARAVELlOĞLU KÂMİL — (50) teklifi 

de var. 
KAPLAN KADRİ — îller temsilcilerinin 

tarafsız olduğu söyleniyor. Bunların renkleri 
belli değildir. Renkleri belli olmayınca parti na
mına daha çok gelmeleri ihtimali vardır. Bu 
rakamlar tesbit edilirken geleceklerin renkleri 
belli olsun. Bunun pisikolojik tarafları vardır. 
70 ile 74 ün ile mütenasibolarak 82 ye çıkması 
lâzımdır, 450 binde bir bu sefer, 479 a çıkacak
tır ki temsilciler hesabından, hesap hatası ola
caktır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bunan hesabı
nı biz de yapacağız. 

BAŞKAN — Arkadaşımız teklifi şayet on. 
on bçş kişi falan olsa idi ve ısrar etse idi bir 
münakaşa açılabilirdi ve beş altı kişi tasarruf 
edilebilirdi ve netice sonunda yekûn düşebi
lirdi. 

Şimdi, (50) yi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul edilmemiştir. 

(70) i kabul edenler... Kabul edilmemiştir. 
(74) ü kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi 46 ve 28 mevzuu izah edildi. Bunun 

aleyhinde konuşacaklar var mı? 
KARAMAN SUPHÎ — Efendim, ben bunu 

bir hesaba istinadettirdim. Benim hesabım diğer 
arkadaşların formülü gibi değildir. Bir rakama 
istinadettirdim. Şu şekilde ifade ettim, 1950 se-
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KUYTAK FÎKRET — Ben dalıa ziyade 

yapılacak seçimlerde kimin ne kadar rey ala
cağını düşünmedim. Yapılmış olan seçimleri na
zarı itibara aldım. İki seçimi tetkik ettim. 1954 
ve 1957 seçimlerinde bâzı uygunsuz haller var. 
Onun için 1954 seçimlerini ele aldım. Bu 1954 
seçimleri neticesinde C. M. P. yedide bir, C. H. P. 
yedide altı alıyor. Birisi 11 rey alacak, diğeri 
63 rey alacak. Bunu çok haksız gördüm. Arka
daşımızın belirttiği teşkilâta baktım 9 tane 
rey almış, 11 tane rey almış. Bunu da teşkilât 
diye saymadım. Bu sefer 1957 seçimlerini al
dım. 1957 seçimlerinde baktım nispet 5,7 dir. 
Buna göre yaptım. Bu sefer 13 rey alıyor, 13 
âza çıkarması lâzımdır. Bu hususta arkadaşı
nım biraz evvel söylediği faktörleri de nazarı iti
bara aldım. Bu seçimlerde Demokrat Partiden 
kalan reylerin % 50 sinden fazlasının C. K. M. 
P. ne geçeceğini de düşünerek, C. K. M. P. ne, 
20 ve C. H. P. ne 54 verdim. 
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çimine giderken üç parti arasında akit vardı. 
1957 seçimlerindeki oy nispetini dikkate aldım. 
Diğer bir hususta açıkta kalan gövdenin han
gi tarafa kayacağıdır. Ben parti teşkilâtlarını 
dikkate almadım. C. M. Partisinin 188 ilçede teş
kilâtı vardır. Bununla beraber 150 reyden aşa
ğı rey aldığı yerler vardır. Eğer sandık başla
rındaki temsilcileri rey verseydi daha çok rey 
alırdı. Teşkilâtın da fazla bir mazisi yoktur. 
Çünkü rey alırsa orada teşkilâtı vardır, demek
tir. Buna göre ölçülerim şudur : Bu hesaba gö
re % 49 C. H. Partisine, !% 24 Millet Partisine, 
% 23 Hürriyet Partisine verilmiş. Bunu esas 
aldım. Hürriyet Partisi Halk Partisine iltihak 
ettiğine göre oyunu Halk Partisine aktarmıştır. 
Buna göre Halk Partisinin durumu % 72 ol
muş ve Millet Partisi, '% 28 kalmıştır. Buna 
göre 1/4 ü Millet Partisinin 3/4 Halk Partisi
nin oluyor, kontenjanın. 

Gelelim oylara : 1957 seçimlerinde Halk Par
tisi 3 763 000 rey almış, Hürriyet Partisi, 
346 000 rey almış, Millet Partisi 660 bin rey 
almıştır. Fakat bugün Demokrat Partinin göv
desi açıkta kalmıştır. Bugünkü psikolojik duru
mu ve açıkta kalan bu oyları da nazarı itibara 
alalım, gövde durumu muhalif partilere, yüzde 
elli Millet Partisine. Bir seçimde hangi parti 
iktidara gelecekse, o partiye doğru bir kayma 
oylarda olacaktır. Yüzde yirmi veya yüzde 
otuz bir oy kayması olacaktır. 

Demokrat Partiden 4 milyon 110 bin gibi bir 
rey boşalması olunca neticede, C. H. P. sinin 
ve Millet Partisinin 2 milyon 195 bin, Halk Par
tisinden 885 bin aşağıdır. Aşağı - yukarı bir mil
yon fark oldu, hesap aleyhe durumdadır. İletice 
olarak Halk Partisinin beş milyon, Millet Par
tisinin iki milyon 885 bin. Netice reylerini bir
biri ile mukayese ettiğimizde Halk. Partisi 
yüzde 62 sini, Millet Partisi yüzde 36 - 38 düşe
cektir. Bunların vasatileri alındı Halk Partisi 
yüzde 65,5, Millet Partisi yüzde 35,5 oklu. Bun
ları da 70 adedini nispet ettiğimizde Halk Par
tisine (50), Millet Partisine (20) düşüyor. Bun
ların dışında Millet Partisine 28 çıkarılmış 
olması daha fazla Millet Partisine halk efkâ
rından bir avantaj tanınmış olur. Netice olarak 
C. H. P. sine 52, C. M. P. sine 22 olarak teklif 
ediyorum, En isabetlisi de budur, 

YILDIZ AHMET —, Efendim, evvelâ her iki 
tarafın da kaıbul edebileceği bir hal tarzını bul
maya mecburuz, ikincisi, ilerde iktidarda ve mu
halefette bulunacak partilere müsavi olmasa 
bile münasip bir hak tanımak lâzımdır. Bu iti
barla ve yuvarlık rakamlar olsun diye ben: C. 
H. P. için 44„ C. K. M, P . için ise 30 teklif edi
yorum. 

ATAKLI MTJCÎP — Efendim, ben, Suphi 
Karaman ve Fikret Kuytak arkadaşlarımızın fik
rine iştirak ediyorum. Eğer bir hak kabul edili
yorsa bu verilir. Fakat eğer Millet Partisinin 
tazyiki ile bunlara avantaj vereceksek, hakka ve 
hukuka riayet etmemiş oluruz. Bu bakımdan ar
kadaşımız tarafından hazırlanmış bir liste var
dır. Aldıkları oyları nispet ettiğimiz zaman bir 
onda sekiz kalıyor. 

22, 52 adaylık vermiş oluyoruz. Bu norma
lin üstünde bir avantaj, Millet Partisi lehine bir 
miktardır. 

Osman Bölükbaşı'ya, beş de tanışanız, üç de 
tanışanız hattâ bir tane dahi tanışanız derhal 
tayyare ile gelecektir. Hakka riayet ederek mik
tarı tesbit edelim. 20, 54 bu hesaba göre yapıl
mıştır. 

;ERSÜ VEHBÎ — 1957 seçimlerine göre Halk 
Partisi, Milliyetçi Köylü Partisinin nispetleri; 
yüzde 41,3 Halk Partisinin, 9,17 Milliyetçi Köy
lü Partisinindir. 
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Koyduğumuz 74 ü esas almak suretiyle nis

petler üzerinden hesaplar yapılacak olursa ki, Ka-
ravelioğlu arkadaşımızın yapmış olduğu hesap
ları kabul etmiş oluyoruz, yalnız yolumuz ayrı. 
Bu şerait altında % 41. Son durumlarını nazarı 
itibara almak suretiyle % 10. 1950 yi aldım, 37 
kişilik bir kontenjan alıyor, öbürü 15 kişilik bir 
kontenjan aldı. Hürriyet Partisi C. H. Partisi 
ile birleşmiştir. Taksimleri âni nispetler içeri
sinde kabul etmek suretiyle geriye artan 22 kişi 
11 er müsavi nispette taksim edersek, 0,8 C. M. 
Partisi alıyor ki, buradan da 48 - 26 esası çıkmış 
oldu. Bu eserler dairesinde C. H. Partisine 48 ve 
C. M. Partisine 26 olarak kabul edilmesini arz 
ediyorum. 

AKSOYOĞLU REFET — Komisyondaki ar
kadaşların hesaplanın aynen alıyorum. Netice 
öyle değil. Reyleri taksim edersek iki fark var. 

Birincisi 1957 seçimlerinde almış olduğu rey
ler, ikincisi ortada boşlukta kalan oylar vardır. 

Bunlar iki şekilde taksim edilir. Birincisi par
tilerin bugün mevcudolan teşkilâtlarına göre; 
ikincisi, doğrudan doğruya ikiye bölünerek tak
sim edilir. Komisyondaki arkadaşlarımız teşkilâta 
göre almışlardır. Doğrudur. Fakat formülü 
yanlış tatbik etmişlerdir. Zira 10+b parantez 
içinde olmalıdır. Çünkü, a ve b teşkilâttır. 

Buna göre bir hesap yaparsak: 1957 senesin
deki oy nispetleri ve bugün boşta kalan oyların 
taksiminde nihai durum; % 72 Halk Partisinin 
•ve % 28 Millet Partisinin* olmak lâzımdır. 

Buna göre kontenjandan Halk Partisine 53, 
C. K. M. P. ne 21 üye düşmesi lâzımdır.1 

BAŞKAN — Buyurun Sıtkı Ulay. 
ULAY SITKI — Millet Partisinin konten

janı hakkında, arkadaşlar izin verirlerse iki ke
lime sÖyliyeeeğim : Bu miktarı dahi çok buluyo
rum, burada söylenmesini arzu etmediğim se
beplerden dolayı, memleketin ve milletin huzu
ru için arzu etmem bir tanesi bile gelsin. 

BAŞKAN — Başka teklif yapacak yok ise, 
sözcüye söz vereceğim. 

ATAKLI MUCÎP — Halk Partisine insafsız
lık tâbiri kullanılmamalı, Halk Partisi şayet bu
na itiraz etmiyorsa Millî Birlik Komitesine bağlı 
olduğuna inanmak lâzımdır. Diğer tarafın da 
tazyiki altında kalmayın. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Benim bacana
ğım var. C. M. Partisinden 1957 seçimlerinde 
adaylığını koydu fakat kazanamadı. Bunun üze-
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rine de dedi ki, bundan sonra siyasi hayata atıl-
mıyacağım. Kurucu Meclisi teşkil edileceğini 
duyunca şimdi buraya gelmiş ve C. M. Partisi 
ile temasta. Ben bu hususta hiçbir hesap yap
mamış ve tetkik etmemiştim. Bana ne yapıyor
sunuz, bize ne nispette temsilci ayırıyorsunuz 
diye sordu. Ben de siz ne düşünürsünüz dedim. 
Bunlar 3 - 5 tane koymasından diye tazyik yapı
yorlar dedi. 3 - 5 kişi vermenizden korkuyor
lar dedi. Dedim ki, size 22 kişi öbür tarafını 
da onlara verirsek nasıl? Çok güzel dedi. Yani 
bunların bütün endişeleri 3 - 5 tane kendilerine 
kontenjan ayrılmasıdır. Benim söyliyeceğim 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Karavelioğlu. 
KARAVELİOĞLU KÂMlL — Efendim, bu 

şekilde bir taksim yapmada bize hâkim olan fik
ri müsaade ederseniz açıklıyayım : Millet Parti
sini şu yönden tatmin etmeye mecburuz; gerici 
zümre ümidini bunlara bağlamıştır. Anayasa 
referanduma arz edilince müspet rey vermiyecek 
olanlar ne Halk Partililer, ne Millet Partililer
dir. Bugün açıkta kalan Demokrat Partililer
dir. Bunların birçoğu da Millet Partisine kaya
caktır. 

Biz, bir hesap neticesinde bulduk ki, Halk 
Partisi Temsilciler Meclisine % 70 in üzerinde 
bir ekseriyetle gelecektir. Biz bunu doğru bul
madık. % 60 veya % 55 le gelsin istedik. Mut
lak ekseriyetle gelmeleri kendi aleyhlerinedir. 
Yarın iktidara gelecek bir parti burada yıpra-
nacaktır. Sonra böyle mutlak bir ekseriyetle 
gelmeleri bizim tarafsızlığımız hakkında, kötü 
niyetlilere fırsat vereceği gibi, iyi niyetlileri de 
şüpheye düşürecektir. Belki bizi Halk Partisinin 
yardakçılığı ile itham edeceklerdir. Sonra Ana
yasayı şüpheye düşürecektir. Halk Partisinin 
tesiri ile yapılmış bir Anayasadır, parti Anaya
salıdır dedirtecektir. 

Bu gibi faktörleri nazarı itibara alırsak; ve 
teşkilâttan C. K. M. P. nin gelmesinin çok zayıf 
olduğunu düşünürsek, muvazeneli Meclis içe
risinde Millet Partisine verilecek yerin tabiî 
ehemmiyeti yoktur. Seçim yapıldığı gün (28) 
rakamı pek bir şey ifade etmiyecektir. Gaye 
muvazeneli bir Meclisin kurulması ve tarafsız
lığın her şeyden üstün tutulmasıdır. Anaya
sa ve maddelerin kütle tarafından tasvibedilme-
sidir. 
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BAŞKAN — Teklifleri sıra ile reylerinize 

arz edeceğim. 
Elde altı teklif vardır. Bunlardan bir ta

nesinde rakam 74 olarak kabul edildiğine göre, 
yalnız Millet Partisi kontenjanı için küçük olan 
rakamlardan başl yaeağım, en azından yukarı
ya doğru; 20, 21, 22, 216, 28, 30... Şimdi 
baştan, Kuytak'ıiı teklifi, (20) yi kabul eden
ler... (6) kabul edilmemiştir. 21 olmasını kaıbul 
edenler... 7 arkadaş... Kabul edilmemiştir. 

Suphi Karaman'm 22 kişi olmasına dair tek
lifini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler 
8 arkadaş. Kabul edilmemiştir. 

Vehbi Ersü'nün 26 olması hakkındaki tek
lifini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
13 arkadaş. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Komisyonun 2'8 olmasına dair teklifini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 7 arka
daş. Kabul edilmemiştir. 

26 olması 1'3 reyle kabul edilmiştir. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, biz 

bütün hesapları 278 kişi üzerinde yapmıştık. 
Yalnız toplamada bir hatâ yapmış z. İller tem
silcisi 75 yerine 74 hesabedilmiştir. Partilere 
de 74 verilmiştir. Bu bakımdan diğer yerler
den bir ,kişi indirmek icabediyor. 

BAŞKAN — Yargı organlarının kontenja
nının 12 olmasına itiraz eden var mı? Mehmet 
özgüneş. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, benin, 
kanaatimce geniş halk kütleleri yargı organları 
ve üniversite gibi müesseselerin bitaraflığına 
daha çok inanır. Onun için ben bunların kon
tenjanın n artırılmasını teklif ediyorum. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Ben de Özgü
neş'in fikrine iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Kaç teklif ediyorsunuz? 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — 18 yargı organ:na. 

18 üniversiteye ayrılsın diyorum. 
BAŞKAN — Her ikisi aynı olsun diyorsu

nuz. Yani 18, 18. 
KAPLAN KADRİ — Umumi yekûn artırıl

mak suretiyle bu artırmaya taraftarım, yok^a 
başkasından kısılmak suretiyle değil. 

BAŞKAN — Yediler Komisyonundan birisi 
fikirlerini izah etsin. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Hükümet ta
sarısında yargı organlarının temsilcisi 4 e indi-
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rilmiştir. Bunun esbabı mucibesi;şu*rur; mad
deyi okuyan arkadaşlar mız bilirler ki ; Yargı
tay işin hukuki kısmiyle en yakından ilgili daire
dir. Bugün Yargıtay'ın durumu şu; 27 veya 
29 üyesi Yassıada'da görevlidir, asli hizmetini 
göremiyeeek bir kadro eksikliğine mâruzdur. 
Adliye Vekili de Yargıtaydan bir kişiden fazla 
almayın diye rica etmiştir. Bunun için de Hü
kümet tasarısında yargı organları dörde indi
rilmiştir. Biz buna taraftar olmadık. 12 olma
sını kabul ederek huzurunuza getirdik. 

ERSÜ VEHBİ — Yargı organları ile üni
versite ve basın temsilcileri ile bir kıyas yapa
rak yargı organlarının durumunu tesbit etmeye ça
lışacağım. Memleketimizin en büyük müesseselerin
den biri de yargı organlarıdır. Şekil ve şartı 
ne olursa olsun il ve parti temsilcileri ve bizler 
hariç bu müesseseye tahsis edilen kontenjanın 
üstünde bir kontenjan tanımamak gerek. 

Karavelioğlu arkadaşımızın, yargı organları 
üzerindeki konuşmasından sonra ben de 12' ye 
katılıyorum. Fakat, bunun üstünde bir konten 
janı kabul etmiyorum efendim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, 12 
olsun bu tutar. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, 14 lerden de 
ikişer tane indirilsin. 

BAŞKAN — Ben de katılıyorum buna. 
Şimdi, bu teklifi oyların za koyuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, usul 
hakkında şunu açıklıyayım ki; 2 aleyhte konuş
ma yapıldı. 

YILDIZ AHMET — Efendim, Devlet bina
sı yeniden kurulurken; ben de arkadaşlarıma 
katılıyorum. Bugün Devlette 3 - 4 yüz bin me
mur var. Bunu göz önüne alarak; müsaade
nizle özgüneş arkadaşımızın fikrine ben de şu 
şekilde iştirak ediyorum; Bakanlıkların ileri 
kademelerinde temsil edilmesi için muayyen 
bir k'ontanjan tanınacaktır. Bu suretle yeni bir 
Devlet binası kurulurken Devletin hizmet ka
demelerinden tecrübeli insanların bu kuruluşa 
iştirakleri çok da'ha iyi sonuç elde etmek için 
hakikaten mühimdir. 

BAŞKAN — Bakanlar var. Bakanlıklardan 
birer kişi almak adedi 18 -.20 yükseltir. 
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Şimdi 3 teklif var. Sırasıyla yargı organla

rı, üniversite ve basın olmak üzere birinci tek
lif 18, 18, 14. îkinoi teklif 12, 12, 12. Üçüncü 
teklif ise tasarıdaki gibi 12, 14, 14. olsun deni
yor. Bu suretle hepsi 12 olsun diyen 8 tane ek
siltiyor, birinci teklif ise 10 tane artırıyor. Bun
lar kabul edilirse maddenin sonunda hesabını 
ayrıca yapacağız. 

KOKSAL OSMAN — Katî karar olarak şim
di üzerinde durmıyalım. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim, se
çimi iki tur yapmıyalım. (Yapmıyalım sesleri) 

BAŞKAN — Buraya kadar üç ayrı teklif 
yapıldı. 

I. 

. 
II. 

in. 

Yargı organlarından 
Üniversiteden 
Basından 
Yargı organlarından 
Üniversiteden 
Basından 
Yargı organlarından 
Üniversiteden 
Basından 

18 
18 
14 
12 
12 
12 
12 
14 
14 

©vvelâ birinci teklifi yani 18 - 18 - 14 ol
masını reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler. 5 kişi... Bu kabul edilmedi. 

Her üç teşekkülden de 12 olmasını kabul 
edenler... 8 kişi. Bu da kabul edilmedi. 

Üçüncü teklifi yani komisyonun teklifini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler 14 ki
şi... Yargı organlarından 12, üniversiteden 14, 
basından 14 olması kabul edilmiş'tir. 

Şimdi, bunlar olduğuna göre, öğretmen, 
gençlik, baro, işçi, tarım, esnaf; bunların hep
sine altışar denmiş. 

Söz istiyen var mı?.. 
TUNOKANAT HAYDAR — Efendim, ben 

alevhte konuşacağım. Gençlik çıksın efendim. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, ben leh

te konrsaeapam. Gençlik kalsın efendim. 
ATAKTI MUCİP — Efendim, arkadaşımı

zın bir teklifi var; belki bu meseleyi halleder. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, Lond
ra,'ya tedaviye gitmiş olan bir genç var. Bu 
genci gençlik teşekkülleri adına kabul edelim. 
Kimse de itiraz etmez. 

BAŞKAN — Efendim, bu teklifi oylarınıza 
koyacağım. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, kar-

şisı (1) oluyor bu durumda. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi diğer altılara 

itiraz, söz var mı?. 
öğretmenlerden 6, barolardan 6, işçilerden 

6, tarımdan 6, esnaftan 6 olmak üzere. 
Söz istiyen?.. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, ben iti

raz ediyorum. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen, itiraz eden 

var mı?.. Ahme't, Muzaffer. 
Şimdi, söz önce Karavelioğlu'nun. 
K A R A V E L Î O S L U KÂMÎL — Buna temas 

eden diğer maddeler \a r . Orada ilim Heyeti
nin teklifi ve Hükümetin fikri olarak bunları 
(buraya aldık. Bunların kalabalığı nazarı itiba-
re alınarak bu miktar tesbit edilmiştir. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim gençlik 
teşekkülleri kontenjanının kısılmasını şahsan 
istemiyordum. Mademki kısıldı bu miktarın 
öğretim teşekküllerine aktarılmasını İstiyorum. 

YILDIZ AHMET — Efendim, öğretim te
şekküllerinin yerinde kabas ın ı öbürlerinin 4 e 
indirilmesini teklif ediyorum. 

YURDAKTJLER MUZAFFER — Baro ve 
öğretim teşekküllerinin 6 şar diğerlerinin 4 er 
olmasını teklif ederim. 

KAPLAN KADRİ — Arkadaşlarımız bunla
rın dörde inmesini teklif ederken bunun nasıl 
he'sabedildifnni ve bu teşekküllerin adedi ve 
organik bünyesini hesabediyorlar mı acaba? 

ATAKLI MUOtP — Şu gençlik teşekkülle
rinden artan 5 kişiyi önümüzdeki kadın ve 
emekliler var onlara tevzi etsek, şimdi bir de 
gazete göndermişlerdir. Bu beş kişinin 2 sini 
Kadınlar Birliğine, 3 nü de eski muhariplere 
verilirse ivi olur. 

BAŞKAN — Sezai Bey. 
O'KAN SEZAÎ — Nihayet arkadaşlarımız 

da kanaat getirdiler ki bunlar hesaba binaen 
buraya konulmuş rakamlardır, ve bunlar asga
ridir. Daha fazla konulacak olursa başka bir te
şekkülün bundan mahrum olması icabeder. İlim 
Heyeti bana bir not verdiler, özür dilij-orlar. 
K<mdi rakorlarında barolardan gelecek temsil
cilerin geliş tarzı mahzurlu olarak burada be
lirtilmiş, bunun düzeltilmesini rica ettiler. Ben 
de bu meseleyi sizin önünüze 'getirdim. Sizinle 
birlikte öğrenmiş olacağız burada efendim» 
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Şimdi, barolardan gelecek olan temsilciler, 

aynen burada 11 nci maddede açıklandığı gibi 
olacak olursa; baroların gösterdiği devrime ta
kaddüm eden fedakârlıklar arasında tzmir baş
ta geliyordu. Bilim Kuruluna İzmir'den başvu
ruyorlar ve eğer baro temsilcileri hususunda bu 
şekil kabul edilirse; yalnız istanbul ve Ankara 
baroları temsil edilir, İzmir bundan mahrum ka
lır diyorlar. Bunun için Bilim Kurulu bize bu 
hususu not ettirmiş bulunuyorlar. 

Bilim Kurulunun 11 nci maddesinin (a) ben
dinin 2 nci fıkrası diyor ki, 101 den 300 e kadar 
barolardan her 100 için ayrıca 1, 301 den 900 a 
kadar olan barolara her 300 için ayrıca 1, 901 
den fazla olan barolarda 901 den sonraki her 
500 üye için ayrıca bir delege seçilir, denirse 
îzmir Barosu da tatmin edilir. Bu yekûn olarak 
bir tesir icra etmiyor, yalnız seçim metodunda 
bir derişiklik yanmış oluyoruz. 

YILDIZ AHMET — Komisyon sözcülerinin 
dedikleri baro temsilcileri ile öğertmenler için 
doğrudur. îşçi, tarım ve esnaf teşekkülleri tem-
sicilleri aralarında seçmektedirler. Binaenaleyh, 
1 000 kişinin içinde ister 300 kişi, ister 500 kişi 
seçebilirler. Bunda bir müşkülât yoktur. Hesaba 
baktım; barolar ve öğretmenler için böyle bir şey' 
doğrudur. Halbuki son üç teşekkül yani tarım, 
isçi ve esnaf teşekkülleri için böyle bir mahzur 
varit değildir. 

Sonra Malûl Gaziler temsilcilerini de 4 yap
makta bir mahzur yoktur. 

O'KAN SEZAÎ — Bunun psikolojik tesirleri
ni de düşünmek lâzımdır. 

BALKAN — Gı>sovtrak. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Arkadaşlar, te

ferruat içine girmiyelim. Elimizde bir kısım mev* 
cutlar var. Meselâ tarım teşekkülleri büyük sa
yıda kimseleri içine almaktadır. 5 oy kazandı. 
Buraya girmemiş olanlara bu beş oyu paylaştır
dık mı tamam olur. 

BAŞKAN — 4 ten 9 a olanlar, gençlik te
şekkülleri hariç hepsi 6 dır. Şimdi komisyon 
teklifini ova koyuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Odalar bunun içinde tabiî. 
O'KAN SEZAİ — Efendim, Odalar için söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
O'KAN SEZAÎ — Efendim, Odalardan, sa

nayicilerden Fethi Çelikbaş'm Başkanlığında tem-
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silciler geldi bize, dediler ki; Bu 2 kişi çok az
dır. Bu kurumların 138 bin üyesi vardır. Milyon
lara etki yapan bir sahaları vardır bunların. Oda
lar Birliği olarak da, çıkacak kanunlarda olsun, 
Anayasada olsun; ayni zamanda, Türk ticaret 
âleminin nabzım yoklayacak kimselerdir bunlar. 
Bu bakımdan, Odalar, Ticaret Borsaları Birliğin
den ikişer kişi gelmesini düşünüyorsunuz. Hal
buki birkaç bin kişiyi ancak temsil edecektir, mi
marların... 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — 12 bin kişi... 
O'KAN SEZAİ — Öyle dedi. 12 bin kişi de 

olsa Ticaret Odaları ve borsalarına nazaran çok 
dundur. 

Fethi Çelikbaş, o vakit de lütfedin dedi, bil
hassa arkadaşlar bu hususta çok titiz davranıyor
lar, istedikleri kabili tatbik olmıyan bir rakam
dır ama bir iki kişi artırırsanız, ben onlara izah 
eder tatmin etmeye çalışırım, dedi. Ben de bu 
arzuyu huzurunuza getirmiş oluyorum. 

KARAMAN SUPHİ — Bir sual soruyorum, 
bu teklifinizle iki oda arasında bir ayarlama mı 
yapılsın? Yani Mimarlar Odalarından alınıp Ti
caret Odalarına mı verilsin diyorsunuz? 

O'KAN SEZAİ — Evet Mimarlar Odasından 
alınıp diğerine verilebilir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Şimdi Genç
lik teşekkülleri için bir madde koymaya lüzum 
yoktur. Seçim esaslarına aykırı olduğu için bu, 
ya bizim yahut da Devlet Başkanının kontenja
nına alınacaktır. Kadınlar Birliğinin seçimle 
gelmeleri mahzurludur. Bunları da Devlet Rei
sinin kontenjanına almamız gerekir. Bunları da 
biz seçeceğiz. Muharipler de aynen böyle olacak
tır. Bu üç teşekkül yani Gençlik, Kadınlar Birli
ği ve Eski Muharipler için istediğimiz konten
janı ayıralım. Fakat, bunların seçim tarzını mut
laka bizim yahut Devlet Reisinin seçim tarzına 
alalım. Böylece kanun tekniğine de seçim tekni
ğine de uymuş olur. Arz ederim. 

BAŞKAN — Fikret Bey. 
KUYTAK FİKRET — Arkadaşımızın söyle

dikleri doğrudur. Yalnız, Muharipler Birliği, 
memleketimizde oldukça geniş bir kütleyi teşkil 
ederler. Bunun psikolojik tesiri büyüktür. Mu
haripler Birliğinin ayrı bir fıkra olarak, bu se
beplere binaen, zikredilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Muharipler de 
böyle, Kadınlar da böyle, Gençliği de göstermek 
psikolojik olarak da yerinde olur. 
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KARAVELlOĞLU KÂMlL — Efendim, Tür

kiye'de koskoca bir Emekliler Federasyonu var
dır. Bu Kurum içine, subayları da, sivilleri de ve 
memurları, polisleri de almış durumdadır. Buna 
kontenjan ayrılmıyor da Muhariplere ayrılırsa 
bu nasıl olur? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, Eski 
Muharipler her nedense, pek dikkate alınmamış 
oluyor, (alınmış alınmış sesleri) 

Bu bakımdan,kalmasınm çok büyük bir pisi-
kolojik tesiri vardır. Bir de emekliler çok büyük 
bir kütle teşkil eder icabederse elimizde artacak 
miktardan bunlara tahsis yapabiliriz. 

BAŞKAN — O halde ben bunları şimdi sıra-
siyle reylerinize arz edeceğim. » 

Gençliğin ayrı bir madde olarak girmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kadınlar Birliğinin ayrı bir madde olarak 
girmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Şimdi Eski Muharipler var. Bir de Emekli
ler... 

KARAVELlOĞLU KÂMÎL — Eski Muha
ripleri kabul ettik ve 11 nci maddeye karar ve
rip koyduk. Emekliler dersek asker sivil bütün 
emekliler girer. 

BAŞKAN — Şimdi Karavelioğlu'nun dediği 
gibi Emekliler girerse asker ve sivil bütün emek
lileri nazara almak lâzım gelecektir. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Emekli Federas
yonuna kayıtlı ise Eski Muharipler de buna dâ
hil demektir. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Emekli Fede
rasyonu diyecek olursak bunun tatbikma imkân 
yoktur. Yalnız Eski Muharipler demek kâfidir. 

BAŞKAN — Emekliler Federasyonunu reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... 5 kişi. 
Emekliler düştü. Eski muharipler kaldı. Genç
lik teşekkülleri kaldı. Söz Ahmet Yıldız'ın, 

YILDIZ AHMET — Efendim bunların için
de yalnız bir tanesi, bütün tasarıda tâyin vas-
fındadır. Bence bunların hepsini birleştirdikten 
sonra Devlet Başkanına veto hakkı tanıyan bir 
seçim sistemi ile hepsini topluca almak, seçim an
layışına uygun düşer kanaatindeyim. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Burada henüz 
seçim sistemini müzakere etmeye başlamadık. 
Yalnız kontenjan meselesini konuşuyoruz. 
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ATAKLI MUCİP — Devlet Başkanı için bu 

miktar biraz fazla gibi geliyor bana her M. B. K. 
Üyesi için 'bir kontenjan ayırmak daha doğru 
oluyor kanaatimce. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, biz burada kon
tenjanları ayırırken ciddî hesaplar yaptık. Ko
misyondaki arkadaşlarımız da ciddî hesaplar yap
tı gayet tabiî. 

Bu arada, psikolojik sonuçlar çıkmış oldu. 
Devlet Başkanına 10 kişi ayrılmaktadır. 
BAŞKAN — 7 lerden söz Kaplan'ın. 
KAPLAN KADRİ — Efendim, Devlet Baş

kanı aynı zamanda Millî Birlik Komitesi Baş
kanı ve Silâhlı Kuvvetler Başkumandanıdır. Bu 
bakımdan kendisine verilen kontenjan fazla 
kabul edilemez. Devlet Başkanı olmak sıfatiyle 
büyük bir otoriteyi temsil etmektedir bu iti
barla bu kadar bir hakka sahibolmalıdır. 

YURDAKULER MUZAFFER — Efendim, 
birlik için 18 rakam neye istinaden konmuştur. 

KOKSAL OSMAN — Bu rakamı 22 diyebi
lirdik. Her üye için bir temsilci gibi bir mâna 
ifade eder, her üye kendi yakınından birini ge-
tiriyormuş gibi bir mânaya alınıp dedikodu 
mevzuu yapılır diye bunu 18 rakamı olasak al
dık. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Teklif olarak 
arz ediyorum, 18 rakamı 10 a indirelim. 

OSMAN KOKSAL — Bu Temsilciler Mec
lisinin kuruluşu icabı olarak 18 alınmıştır. 
Fakat Temsilciler Meclisinde daha fazla kuv
vetli olduğumuz için biz bunu kendimize aldık. 

BAŞKAN — Devlet Başkanlığı için 10 olma
zsım kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Şu ana ka
dar 243 kişiye konfenjan tanıdınız. Gençlik 
var, kadınlar birliği ve emekliler yok... Muha
ripler hariç, şayet JDevlet Başkanına 10, bize 
de 18 oy tanırsanız hepsi 271 kişi ediyor. Ra
kamları okuyorum : 75 + 7 4 + 4 0 + 3 7 = 226... 
Bakanlar Kurulundan 17, Devlet Başkanından 
10, bizden 18 olduğuna göre bunları toplar ve 
226 ya eklersek 226 + 17+10 + 18 = 271 yapar. 
Ben bu miktarı 275 yapmayı düşündüm. Bizim 
18 oyu değiştirerek iki tane muhariplere vere
lim, üç. tane de yedek ayıralım Ibeş eder. Bizim 
18 oyu değiştirelim, 15 e indirelim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi kaç kısıntı 
yaptık; bunu bulalım evvelâ. Gençlikten 5 var. 

* 
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ATAKLI MUCÎP — Efendim, bu konten

janları artırabiliriz. Meselâ, 18 deniyor; bunu 
24 yaparız, ne mahzur var? 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bu 5 in taksi
matım yapalım. Teklifler var mı? (vazgeçildi 
sesleri) 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, listede ik
tisatçı hiç yok. Halbuki, İktisadi Devlet Teşek
külleri mensuplarının partiye kaydolmak hak
ları mevcuttur. Binaenaleyh, onlar burada mah
rum edilmiş olmasınlar. 

BAŞKAN — Efendim, bankalardan gelecek 
yok mu? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Barolardan ge
liyor. < 

BAŞKAN — Efendim, şimdi, prensip olarak 
tutarların artırılması hususunu oya koyacağım. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmedi 
efendim. 

Eksiltilmesi hususunu oya koyacağım. Kabul 
edenler... Etmiyenler... kabul edilmedi efendim." 

Şu halde, olduğu gibi kalmasını oya koyuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
mişti]*. 

Şimdi emekliler değil Eski Muharipler gir
sin ve bu da bir madde olarak girsin deniyor, 
bir defa teklif sahipleri teklifin mucip sebe
bini söylesinler. Bir, ikinciside Kadınlar Bir
liği de ayrı bir madde halinde buraya girme
lidir diye ısrar edenler bulunuyor bunlar da 
mucip sebebi bir daha ifade etsinler dinliye-
linı onu da kabul edecek veya reddedeceksek 
'bilelim. (Kadınlar reddedildi sesleri) Müsaade 
buyurun. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Hayat müşterek, 
evimize giderken elimize iki karanfil alıp öyle 
gidiyoruz. Kadının cemiyetteki rolünü inkâra im
kân yok, onun için kadınların temsil edilmesini 
istiyorum. 

YILDIZ AHMET — Efendim, cemiyetin 
yansı kadındır, ikincisi diğer teşekküller veya 
partilerin getireceği kadın miktarı göreceksiniz 
ya olmıyacak veya pek az olacaktır. 
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BAŞKAN — Ersü. 
ERSÜ VEHBİ — Efendim, biz burada fea-

dml ara ayrı bir muamele yaparsak Atatürk in
kılâpları aleyhinde hareket etmiş oluruz. .Hiç
bir kanunumuz yoktur !ki, kadın ve erkek diye 
bir tefrik yapmış olsun. Bunların hepsi de 
Türk vatandaşıdır ve aynı haklara sahiptir. Bu
rada polemik yapmıyıhm. Hiçbir suretle inkı
lâp ve kanunlar dışında hareket etmeye hakkı
mız yoktur. Bununla beraber, kadınlara bura
da bir hak tanımakla onlara ikilikten ziyade 
fenalık yapmakta olduğumuz da bir hakikat
tir. Çünkü onlara bir kontenjan verirsek 2 - 3 
kişilik vereceğiz. Halbuki kontenjan verilmedi
ği takdirde kadınlırm bu Meclise gelmeleri ih
timali daha kuvvetle varittir. Seçildikleri tak
dirde kadınların da Iburaya gelmeleri normal 
bir şeydir. 

BAŞKAN — Kadri Kaplan. 
KAPLAN KADRİ — Efendim, Kadınlar Bir

liğinin meydana gelmesi, cemiyetin, kendileri
ne göstermiş olduğu büyük hüsnüniyet karşı
sında ; daha faydalı bir sosyal bünye yaratılma
sı içindir. Yofesa başka bir şey değil. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi, Kadınlar Bir
liğinin buraya girmesi hususunu oylarınıza ko
yacağım. 

KOKSAL OSMAN — Efendim, ayrı madde 
olarak değil mi? 

BAŞKAN — Evet efendim, ayrı madde ola
rak. 

Kadınlar Birliğinin girmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmedi efendim. 

Bir başka teklif var. Şimdi bu te'klifi oya 
koyuyorum. 

O. H. P. için kontenjan 50 ve C. K. M. P. 
için 24 olması şeklindeki bu te'klifi kabul eden
ler... Etmiyenler... (Usul hakkında söz sesleri) 
Kabul edilmiştir efendim. (Lehte, aleyhte söz 
verilmedi sesleri) (Bu oylama usulsüz oldu 
sesleri) 

Yarın sabah saat 9 da toplanılmak üzere 
oturuma son veriyorum efendim. 

Kapanma saati: 19,10 


