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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tasarsmm 
maddeleri üzerindeki görüşmelere devam olundu* 

Başkan Divan Kâtibi 
Madanoğlu Cemal özgür Selâhattin 

Divan Kâtibi 
Aksoyoğlu Refet 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Madanoğlu Cemal 
KÂTİPLER : Aksoyoğlu Refet, Özgür Selâhattin 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti, Anayasa tasarısı 
ve Anayasa Komisyonu raporu (5/7) (S. Sayı
sı : 35) (i) 

BAŞKAN — Müzakereye 63 ncü maddeden 
itibaren devam ediyoruz. 

Üçüncü Kısım 
Cumhuriyetin temel kuruluşu 

Birinci Bölüm 
Yasama 

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi 

1. T. B. M. M. nin kuruluşu 
Madde 63. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundan ku
ruludur. 

Meclisler, Anayasada gösterilen hallerde bir
likte toplanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Toktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

(1) 35 S. Sayılı basmaya&ı ve ekleri Temsilci
ler Meclisinin 34 ncü Birleşim tutanağının so-
nundadır. 

II. T. B. M. M. nin görev ve yetkileri 
a) Genel olarak 

Madde 64. — Kanun koymak, değiştirmek ve 
kaldırmak, Devletin bütçe ve kesin hesap ka
mın tasarılarını görüşmek ve kabul etmek, para 
basılmasına, genel ve özel af ilânına, mahkeme
lerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine 
getirilmesine karar vermek, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin yetkilerindendir. 

KÜÇÜK SAMI — Bu maddede yorumlama 
meselesi kaldırılmıştır. Uzman arkadaşlarımızın 
işaret ettikleri gibi, bir tefsir müessesesi kur
mak ihtiyacı vardır. Onun için maddeye bir ke
lime ilâve edilmek suretiyle tefsir xmüessesesini 
buraya koyalım. Madde şöyle olur: Kanun koy
mak, değiştirmek, kaldırmak ve yorumlamak 
Devletin...) Yani yorumlamayı buraya koymak 
lâzımdır. 

YILDIZ AHMET — İlâveten bir sual sormak 
istiyorum. Genel ve özel af ilân etmek, mah
kemelerce serilip kesinleşen ölüm cezalanılın ye
rine getirilmesine karar vermek, diyor madde. 
Ölüm cezasını müebbede çevirebilir mi? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Tefsir müesse
sesinin adalete bırakılmasının çok daha uygun 
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olacağım ve Mecliste tefsire mahal olmadığına 
karar verilmesine rağmen, bizatihi tefsir yapıl
mış olduğunu söylediler. 

KAPLAN KADRİ — Millet hâkimiyet (hak
kını kullanmak üzere, kendi adına çalışacak Mec
lis organlarımı kurar. Yaslama ve yürütme hakkı 
bu meclislerden çıkar. Kazai organlara yol gös
terecek kanunları, yine bu yasama organları ya
par. Mademki bu Meclis kanun yapmaktadır, şu 
halde yorumlamak da omun hakkıdır. Yorumla
ma hakkını kazai organa vermek hatalı olur. Hâ
kimiyet hakkını millet adına kullanan Meclis, ken
di yaptığa kanunu yoruımlıyabi'lmelidir. 

Madde izlenmelidir. Geriye alınmasını teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — Özgür. 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Arkadaşlar, üç. 

türlü tefsir vardır. Teşriî, kazai ve ilmî. Bundan 
önce yapılan teşriî tefsirler, Meclisçe yapılıyor
du. Şimdi biz bir Anayasa Mahkemesi kuruyoruz. 
Tefsirin bu Mahkemeye bırakılması isteniyor. 
Kanunların lâfız ve ruhunun tefsir edilmesinin 
meclislere bırakılması ile bâzı haksızlıklar olmuş
tur. Tefsir kanun kuvvetindedir. Makable şümu
lü vardır. Geçen devirdeki haksızlıklara yol 
açan tefsirler Ibu kabîl şeylerdir. Teşriî tefsir 
yapılırken, bir önceki Meclisin anladığından 
başka türlü anlamaya müsaitmiş gibi, hileyi şer'-
iyeye müstenit tefsirler yapılabilir. Yeni Anaya
sa Mahkemesine bırakılacak olursa, ıbu yol kapa
tılmış olur. Bu bakımdan, teşriî tefsire (taraftar 
değilim, maddenin olduğu gibi kabul edilmesini 
arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Dün verilen izahattan sonra, me
sele hakkında tamamen aydınlanmış bulunuyo
ruz. Tefsir müessesesine lüzum yoktur. Kuvvetli 
bir Anayasa Mahkemesi' vardır, bunun önünde 
akan sular durur. Buyurun Sami Küçük. 

KÜÇÜK SAMİ — icra organları, Kadri Be
yin ifade ettiği gibi, teşriî organların çıkardığı 
kanunları hakikaten tefsir ediyor. Biz dahi, tef
sir müessesesini üç defa kullanmak mecburiye
tinde kaldık. 157 sayılı Kanun çıktıktan sonra 
acaba teşriî yetkimiz var mı, yok mıu» diye mühim 
bir konu oldu. Bu kanunu hazırlarken memle
ketin seçkin adamlarını getirdik, onlara yaptır
dık. Akabinde, 45 sayılı Kanun için tefsir mües
sesesini kullandık. Sonra 90 seneden beri tatbik 
edilmekte olan İhtira Beratı Kanununun tefsiri 
mecburiyeti hâsı] oldu. Demek ki, tefsir lüzum-

5.1961 O : 1 
ludur. Kim tefsir yapacak? Bu -'hususta da muh
telif f ikililer var. Kanunu yapan heyet tefsir eder. 
Bu İtibarla tefsire lüzum vardır. 

BAŞKAN — Buyurun Yıldız. 
YILDIZ AHMET — Efendim, Anayasa Mah

kemesinin vazifesi kanunları' tefsir etmek değil
dir. Anayasa Mahkemesinde, çıkan kanunların 
Anayasaya uygunluğu ve İçtüzüğe uygun bir 
muameleye tâbi tutulup tutulmadığı incelenecek-
tir. Bu yüksek mahkeme, tefsir yapacak bir or
gan değildir, 

Yargı organları, kazai tefsiri lıer zaman yap-
mıyabilhier. Bu türlü kanunların tefsir talep-

. leri yargı organına gelmiyebilir. Gelse de, yargı 
organı efkârı umumiyenin kontrol ve tazyikim
den uzaktır. Oraya (her tefsir aksettirilemez. 

İkinci bir mesele dalha var, iSami Küçük de 
ifade etti, itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki, 
bizde kanunlar lıer zaman 'hatasız çıkmaz. Geçmiş 
tatbikat göstermiştir ki, tefsire muhtaç bir yığın 
kanun çıkmıştır. Kanunların dalha mükemmel 
çıkmaması dolayısiyle, tatbikatta aksaklığı görü
len kanun için hemen tefsire (başvurulmuştur. Ya
sama organının tefsir yetkisi bulunmalı. Yapı
lan kanunların yanlış tatbiki anlaşılır anlaşılmaz, 
hemen tefsir cihetine gidebilmeliyiz. Tefsirin 
yüksek yargı organına bırakılması alışılmış bir 
teamül de değildir. Maddeye konmasında bir 
mahzur yoktur. Tefsirin Anayasa maddesinde 
bulunması zaruridir, yasama organı, nem kanun 
yapmalı, hem de yaptığı kanunları tefsir edebil
melidir. 

BAŞKAN — Kaplan. 
KAPLAN KADRİ — Anayasa Mahkemesi

nin vazifesi ile pek birleştirmek doğru değildir. 
ATAKLI MUCİP — Kanunu yapanın, tefsi

ri yapması kadar bata olamaz. Politik adamlar, 
o günkü cereyanlara göre tefsir eder. Bu gayet 
tabiîdir. Bunun için bu tefsiri Meclise değil, il
gili mahkemelere ;bırakmak daha doğru olur. Bu 
bakımdan maddenin aynen kabulünü rica ede
rim. 

AKSOYOĞLU REFET — Tefsir, esasen yar
dımcı bir müessesedir. Mahkemeleri biz tamıamiy-
le bağumsız hale getirdiğimiz halde teşriî organa 
bağlı tutmak istiyoruz. Eğer teşriî organ ka
nunların i y i işlemediğini görürse icabedeni ya
par. Tefsir bir yargı hakkıdır. Hükümet tatbi
katta müşkülâta mâruz kalıyorsa Danıştay zaten 
tefsiri yapıyor, oradan ister. 
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GÜBSOYTRAK SUPHİ — Ben de bu tef- | 

sir işine itiraz ediyorum. Demin arkadaşları
mız belirttiler. Üç türlü tefsir var; ilmî, kazaî, teş
riî. Teşriî tefsiri yargı organına veremeyiz. Bu
nun esbabı mucibesini arkadaşlarımız zikrettiler. 
Ben başka cepheden işi ele alacağım. 

Anayasa Mahkemesi tefsiri yapar, dedik. Bu 
tasarının 147 nei maddesini açalım. Orada Ana
yasa Mahkemesinin görev ve yetkileri belirtil
miştir. «Anayasa Mahkemesi, kanunların ve I 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüklerinin 
Anayasaya uygunluğunu denetler.» 

Binaenaleyh, burada tefsirden bahsedilme-
nıektedir. Görüyorsunuz, tefsir yetkisini Anayasa 
Mahkemesine bıraktık diyorlar, Anayasa Mah
kemesinin görevlerine ait hükümde bir şey yok. 

Kanunların yapılmasını nasıl meclislere bı
rakıyorsak, onların tefsirini de yine meclislere 
bırakmak zorundayız. 

Eskiden bâzı kanunların maksatlı bir şe- j 
kilde tefsir edilmiş olması, bir esbabı mucibe 
olamaz. Yeni kurulan meclislerimiz hürriyet I 
nizamı içinde çalışacaklardır. Anormal yollara 
gitmeme ihtimalleri daha. fazladır. 

Eğer tefsiri meclislere bırakmazsak, ileride 
bir boşluk bırakılmış olduğunu göreceğk. Tef
sirin Yüksek Mahkemeye bırakılması bu müesse
seyi işlemez hale getirecektir. 

TUNÇKANAT HAYDAK - Dün gelen mü- | 
tehassıslar bu tefsir mevzuunu uzun uzadıya I 
izah ettiler. »Şimdiye kadar bizim memleketimiz
de mahkemeler kanunları tefsir edememişler
dir, bu hak yalnız Meclise tanınmıştır ve bu 
yüzden de mahkemelerimiz kanunun çizdiği 
hudut içinde kalmak mecburiyetinde kalmışlar, 
robotlar gibi çalışmışlardır. Yani kendileri 
vicdanlarına, kanaatlerine göre tefsir edememiş
lerdir. Netice itibariyle de mahkemelerimizin 
inkişaf edememesine sebebolmuştur, dediler. 
Fransız Anayasasının halen değişmediğini ve 
buna mukabil hâkimlerin, o zamandan bu za
mana kadar kendi tefsir kararları ile ileri me
deniyet seviyesine ulaştıkların] ifade ettiler. 
En çok şikâyet edilen mevzu adalettir, buna 
rağmen biz elini kolunu bağlıyoruz. Salâhiyeti 
vereceğiz, onlar da bu salâhiyetin kullanılma
sını öğreneceklerdir. Yani tefsiri kazaî merci
lere bırakmak lâzımdır ve-cemiyetimiz de za- I 
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manla tekemmül eder, bünyesi zamanla daha 
Ç0İ<: -gelişir. 

ÖZOÜK SELÂHATTİN — Yüksek kaza 
Organının çalışması da bâzı usullere bağlı ola
caktır. Hem bu makama gelenler, en yüksek hâ
kimlerdir. Sonra, tefsirin makable şümulü de ola
bilir. 

Ayrıca, eğer biz tefsir yetkisini, yargı orga
nına tanımıyacak olursak, kurmakta olduğumuz 
kuvvetler ayrılığı prensibine müstenit müesse
selerin esasına da aykırı hareket etmiş olacağız. 
Bu yetkiyi yargı organına vermekle, yasama 
organını işlemez hale getirmiyoruz ki. 

Haydar Tunçkanat'm temas ettiği gibi, 
hukukta örf ve âdetler teessüs etmelidir. Bu 
ancak yargıçlar yolu ile,, mahkemelerce yaratı
lır ve yerleştirilebilir. Daha canlı, daha haya
tiyeti haiz bir hukuk düzeni halinde ortaya çı-
kav. 

Anayasa Mahkemesi sistemi kuruyoruz. Bu 
sistemin ruhuna da aykırı olur. Kanunların 
Anayasaya uygunluğunu tetkik • eden bir mali
me, elbette en iyi bir şekilde kanunları da tef
sir eder, en doğru bir şekilde anlar. Tefsir yet
kisi Anayasa Mahkemesin in olmalı. 

BAŞKAN — Buyurun Sami Küçük. 
KÜÇÜK SAMİ — Hâkimler, mevcut ka

nunları aynen tatbik etmekle mükelleftirle.r 
Kendi hak ve salâhiyetlerini gösteren kanunlara 
göre vazife göreceklerdi]. Kanunun tefsire muh
taç tarafı varsa, o zaman yargı organı, tefsiri 
kendisi yapmaz, kanunu yapan organdan ister. 

Sonra, kanunlar hâkimler tarafından, baş
ka başka şekilde anlaşılabilir. Eğer bir kanunu 
iııu- hâkim, kendi anlayışına göre tefsire kal
ka ı, kendi anlayışına, göre tatbika başlarsa, 
o zaman cemiyetin muvazenesi bozulur. Asayiş 
bozulur. 

Fransa'da bir usul vardır. Kanunları ras
gele kimseler hazırlamaz. İlgili bakanlık, ken
disine gerekli olan bir kanunu, Danıştaya söy
ler. Danıştay, istenen konu için, bir kanun ha
zırlar. Başka, kanunlarda o konu için ifade 
var mı yok mu, daha önte çıkmışsa böyle bir 
kanun, nasıl çıkmış, enine boyuna incelenir, 
teknik bakımdan hazırlanır, ondan, sonra yasama 
organına gelir. Kanunlar arasında hiçbir boşluk 
bırakılmaması böylelikle temin edilmiş olur. Da
nıştay, Yargıtaya uyar. 



B : 83 11. 5 
Bu bakımdan, tefsir yetkisi Meclise verilme

lidir. 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Kifayet, teklif 

ediyorum. •* 
BAŞKAN - - Kifayet teklifini oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kifayet 
teklifi kabul edilmiştir. 

Sami Beyin teklif ettiği tadili kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu tadil ile kabul edenler... Etmi
yenler... Madde bu tadil ile kabul edilmiştir. 

AKSOYOĞLU REFET — Sabahki görüş
melerin ışığı, altında 65 ve 66 ncı maddelerin 
komisyona verilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Bu teklifi kabul edenler... Et
miyenler... 65 ve 66 ncı maddelerin komisyona 
verilmesi kabul edilmiştir. 

I I I . Millet Meclisi 
a)' Kuruluş 

Madde 67. — Millet Meclisi, genel oyla se
çilen dörtyüzelli milletvekilinden kuruludur. 

BAŞKAN — Buyurun Ersü. 
ERSÜ VEHBİ — Efendim, -muvazenenin 

kurulması bakımından, Tenisileiler Meclisinin 
450 mebusluğuna itiraz ediyorum. 50 aded in
dirmek suretiyle 400 mebus olarak kabulünü 
rica ediyorum. 

KÜÇÜK SAMİ — Söz istiyorum.. 
BAŞKAN — Buyurun, 
KÜÇÜK SAMİ — Bu maddenin şöyle ya

zılmasını teklif ediyorum. Millet Meclisi, genel 
oyla seçilen 400 milletvekilinden kurulur. 80 bin 
Kişiye bir milletvekili hesabediyorum. Bu 350 
tutuyor. Nüfus artışını da nazarı dikkate al
sak, o zaman 400 olur. Fakat, nüfus ne kadar 
artarsa artsın, bu aded 450 yi aşamaz. 

Bununla beraber, Hakkâri ilinin 60 bin nü
fusu var. Elbet bu 60 bin kişi*.de bir milletvekili 
çıkarabilecektir. 

BAŞKAN — Buyurun, Suphi Gürsoytrak. 
UÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, geç

miş on seneyi hatırlıyacak olursak görürüz ki, 
şikâ'yet olunan birçok şeylerden birisi de çok 
fazla milletvekilinin bulunması idi. Kanaatimce 
bu fikirleri, son bir sene içinde değiştirecek bü
yük bir olay olmamıştır. Şimdi 280 temsilci ol
duğu halde pek çoğunun hariçte dolaştığını gö
rüyoruz. Memleketin hayati mevzuu olan Ana
yasa ve Secim Kanunu gibi önemli kanunlar 
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konuşulurken, çeşitli komisyonlar faaliyet gös
terirken birçoğunun dışarıda veya izinli olma
sı mümkün olduğuna, göre 450 milletvekilinin 
sayısının fazla olduğu kolayca meydana çık
maktadır. Mütehassısların bu hususta verdiği 
izahatı maalesef tatmin edici bulmuş değilim. 
Benim arzım, 100 bin kişiye bir mebus olsun 
ve tavanını da 450 olarak dondııralım. Halen 
nüfusumuz 28 milyon olduğuna göre 280 me
bus olmaktadır. Nüfusumuz 45 milyon olursa 
âzami haddi olan 450 rakamını bulur. 

BAŞKAN — Vehbi Ersü mebus adedi 400 
diyor. Sami Küçük 80 bin kişiye bir mebus ol
sun diyor ve 450 de donsun diyor. Sırpıhi Gür-
soytrak ise 100 bin kişiye bir mebus ve 450 de 
donsun diyöT. 

KARAMAN SUPHİ — Ben de 400 olarak 
kabul edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Tunçkanat. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Arkadaşlar, dün 

mütehassısları dinledik. Onların 'söylediğine 
nazaran, 450 milletvekili olarak kabulü şek
lindeydi. Bunun zaruri olduğunu ifade ettiler. 
Meclisin iş görebilmesini göz önünde 1 ııtmak 
lâzımdır. 

Sonra, önümüzdeki seçim mücadelesi şiddet
li ojacak'tır. Madde~bu şekli ile kalmalıdır. Bu
gün 250 temsilci var. Bir miktar da vekillik 
yolu ile geldi. Komisyonlar kifayetli bir şekil
de teşkil edilememiştir. Millî Birlik Komitesin
den de komisyonları takviye etmek lüzumunu 
hissettik. Sonra, müzakerelerde, gerek Meclis, 
gerekse komisyon halindeki çalışmalarda, ki
fayetli eleman hazır bulunamaz, milletvekilinin 
adedi azalırsa. 450 milletvekili değil 400 e. 300 e 
bile indirebilirsiniz. Fakat işler yüzüstü kala
caktır. Esas, bu Meclisin iş görmesi, bunu ih
mal edemeyiz. Okluğu gibi kalmasına tarafta
rım. 

"BAŞKAN" - Çelebi. 
ÇELEBİ EMANULLAH — Dün ilgili komis

yona mensup •arkadaşlarla konuştuk. Niçticeyi 
biliyorsunuz. Arkadaşlar, bir ideal şekil var, 
bir de realite. İdealimiz 300 kişi ile idare ola
bilir. Ama. realiteyi de düşünmek zorundayız. 
Muhtelif komisyonlar kurulacak. Bunların, hep
sini. devama zorlıyamazsınız. Seçmenleri ile sık 
sık temas etmek istiyen olur, izinlisi olur, has
tası olur. Şu halde. Meclisin çalışabilmesi için 
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450 milletvekili realiteye de uygun bir adeddir. 
Aynen kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Yıldız Ahmet. 
YILDIZ AHMET — Efendim, ben hesabını 

yaptım, kaç komisyon kurulmakta ve asgari 
olarak kaçar kişi ile çalışabilmektedir. İçtüzük 
mucibince Bakanlıklara mütenazır olarak ku
rulacak olan komisyonlar, Bütçe Komisyonu ve 
ilâveten kurulması mümkün komisyonları he-
saıbettim, aşağı - yukarı Sami Beyin teklif ettiği 
veçhile 80 bin kişiye bir mebus ve 450 ile don-
durursak mesele kalmıyor. Komisyonlar malûm 
üçte bir ekseriyetle çalışırlar. Yapılan hesaba 
göre normal olarak 270 - 280 kişi komisyonlar
da çalışır. Binaenaleyh 80 bin kişiye bir mebus 
ve 450 yi geçemez kaydının 67 nci maddeye 
konmasını teklif ediyorum. 

ÂKSOYLU REFET — Efendim, mühim olan 
' şudur : Encümenler seçildikten sonra, üç kişi 

fazla, beş kişi eksik, seçilebilir. Aded değil, mü
him olan iş, ihtisas elemanı bulabilmektedir. 

Her seçimde ihtisas elemanı az gelmiştir. Ka
bul edilen seçim sistemlimizde, çok parti gelecek, 
belki de daha az ihtisas adamı gelecek. Komis
yonlara lâzım olan, ihtisas adamıdır. Muhalif 
partilerin ihtisas adamlarından faydalanmala
rının daha da zor olabileceği düşünülmelidir. 

Bu bakımdan, komisyonların kifayetli bir şe
kilde teşkil edilebilmesi için, 450 mebusun kabul 
edilmsini, maddede değişiklik yapılmamasını 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Aynı şeyleri söyliyecektim. Se
çimin neticelri kıyasıya olacaktır. İllerden ihti
sas erbabı olmıyan birtakım insanlar gelecektir, 
mahallen sevilmiş, fakat komisyonlarda lâzım 
olan ihtisas adamı gelemiyecektir. Bu bakımdan, 
Refet Aksoyoğlu'nu destekliyorum. 

Buyurun Sezai. 
O'KAN SEZAİ — Ben aded üzerinde durmı-

yacağım. Ben bir prensip üzrinde duracağım. 
O da, şudur : Nüfus ne kadar artarsa artsın, 
mebus adedi artmamalıdır. Neden diyeceksiniz, 
sebebini söyliyeyim. 

Her devletin bir çeşit çarkı vardır. Bununla 
beraber, bu çarkları işletmek için, aşağı - yukarı 
aynı şekilde fonksiyonları olabilir. Pek nüfusa 
bakmaz. Bir misal vereceğim. 

Birleşik Amerika ile İsrail'i mukayese ede
lim. Amerika'nın nüfusu 180 milyon. İsrail'in 
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nüfusu 2,5 milyon. Ama, devlet çarkları aynı. 
Bir futbol takımı düşünün. Nerede olursa olsun, 
11 kişiden kuruludur. Filân memleketin nüfusu 
az, bu takım sekiz kişiden kurulsun, denebilir 
mi? Deîıemez.Devlet çarkı da böyle. Bir meka
nizma kurulacak. Elbette aşağı - yukarı aynı aded-
de adanı lâzımdır. İsrail 2,5 milyon, Amerika'
dan seksen kere daha küçük. Meclisindeki me
bus adedi seksen kere daha az olabilir mi? Dev
let tşkilâtmı bu kadar az düşünebilir mi? 

Şu halde, biz de nüfusun artışına göre mebus 
adedini artırmayı düşünmeyelim. Donduralım. 

DEVLET BAŞKANI CEMAL GÜRSEL — 
Aded.hakkında ne diyorsun? 

O'KAN SEZAİ — Aded hakkındaki görüşü
mü arz edeyim. Arkadaşlarım söylediler. Bir 
ideal olan şekil var, bir de realite. Meselyi ob
jektif bir görüşle inceliyecek olursak, 450 aded 
doğrudur. Biz kendimize göre ölçüyoruz. Ama, 
biz mütehassıslarla takviye t ettik. Komisyonla
rımızda dışardan adam çalıştırdık. Siyasi du
rumumuz, vasatımız malûm. 400 ü ölçü olarak 
alırsak belki realitelere uygun hareket etmemiş 
oluruz. Mahzurları -faydalarından çoktur. Fay
daları ile mahzurlarını bir teraziye koyarsak, her
halde 450 ağır basacaktır. İhtilâli takibeden de
mokratik devre gidişte, bu ölçüyü daha fazla, ma
tematik bir görüşe istinadettirmek icabediyor. 450 
ye iltifat edelim, teklifim budur. 

BAŞKAN — Kifayet var. 
Kifayet teklifini reyinize arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenlr... Kabul dilmiştir. 
Şimdi efendim, Suphi Gürsoytrak'm teklifi

ni, yani 100 bin kişiye bir mebus ve 450 de don
durulması teklifini kabul edenler... Kabul edil
memiştir. 

Sami Küçük'ün teklifi, 80 bin kişiye bir me
bus ve 450 de dondurulması teklifini kabul 
edenler... Kabul edilmemiştir. 

Vehbi Ersü'nün, 400 olarak dondurulmasını 
kabul edenler... . 

AKSOYOĞLU REFET — Bu madde mü-
(lıimdir, tekriri müzakere talefoediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın tekriri müzake
re teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Söz Mucip Ataklı'nmdır. 
ATAKLI MUCİP — Efendim, mebus adedi

nin 450 den aşağıya indirilmesi asla doğru de-
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ğildir. Eskiden mebus adedi 650 idi, bu kere 450 
ye indirilmiştir. Nispî temsil esası kabul edilmiş
tir, binnetice partilerarası mücadele şiddtli olur. 
Sonra bir arkadaşımız 18 komisyon kurulacak 
dedi, belki de daha fazladır. Her bakanlık için 
komisyon kurulacağı gibi, müesseseler için de 
kurulacaktır, Bütçe Komisyonu aynea çalışacak
tır. Bütün bunları hesabedecek olursak 300 me
bus vazife alacak demektir. Mebusların ilk va
zifeleri de yurdu gezmek ve dertleri dinlemek
tir. Mebus adedi az olursa bu vazifelerin yapıl
ması imkânı azalır. Buna ilâveten, Mecliste ni
sabı temin etmek de bir meseledir. Bunların de
vamlı olmalan lâzımdır. Onun için 450 mebus 
dondurulmuştur. Dün ilgili arkadaşlar da söy
lediler. Bunun üzerinde bir indirme yapmak 
hiçbir maddi kıymet sağlamaz, bilâkis kifayetli 
komisyonların çalışmasının sağhyacağı menfaat 
bunlara verilecek senede bir buçuk veya iki mil
yon liranın tasarrufundan temin edilecek men
faatten üstün olacaktır. Bundan dolayı madde
nin aynen kabulünün daha uygun olduğunu arz 
ediyorum. 

YILDIZ AHMET — Arkadaşlar, 20 komis
yon kurulacak. 300 de olsa, 350 de olsa bu 
adetle komisyon kurulabilir. Devam meselesi, 
az-d'a olsa, çok da olsa, müzakere nisabı vardır. 

Sonra, seçim mücadelesi şiddetli olacakmış. 
60 iken de şiddetliydi 450 ye inince de elbet 
şiddetli olacak. 

Bundan başka, bir de Ayan Meclisi var. .1.50 
üye de oraya gelecek. Gene 600 ü bulacak. Ge
ziye çıkarlarmış. Az da olsa, çok da olsa üye
ler geziye çıkar, seçmeni ile temas etmek için 
gider, buna mâni olamazsınız. (Bununla, bera
ber, her komisyondan bir miktar kimse, müza
kere, ve .karar verecek kimse burada hazır bu
lunabilir* Bence 400 e bile lüzum yoktur. Biz 
asgari adedi tutalım, daha iyi olur. 

BAŞKAN — Karaman. 
KARAMAN SUPHÎ — Ekseriyet usulü ol

saydı, seçim kıyasıya olurdu. Mücadele şiddet
li olurdu. Bu mücadeleyi biraz yumuşatmak 
için nispî temsil usulene gidiyoruz, ölüm ka
lım mücadelesi olmayacak artık, eskisi gibi. 50 . 
mebus eksilmekle mücadele şiddetlenmez ki. 
Binaenaleyh, bu mücadeleyi artırır fikri, tekli 
bir fikir değil. 

Sonra, iki meclis bir araya gelecek, bu top
lantıda, temsilciler hâkim bir durumda olacak. 
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Adedin az olması, fren vazifesi görecek ki, bu 
İkinci Meclisin lehinedir. Dört yüze indirmenin 
faydaları çoktur. 

Bir mesele dalha var. Bu çoik mebus, mesele
si, halk efkârının vicdanını yıllarca mustarip 
etmiştir. 27 Mayıstan önce 600 mebus vardı. 150 
Senato, 450 de Temsilciler Meclisi olursa, top
lamı ne eder, 600. 123 de biz varız, 62*3. Demek • 
ki, eskisinden daha fazla olacak. 

Bu sebeple, 400 mebusa oy vermenizi teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — Söz sırası Sıtkı Ulay Paşa
nındır. Ancak, celsemiz gizli olacaktır. 

(Gizli,celseye geçildi.) (Gizli celse 10 dakika 
sürdü.) 

BAŞKAN —. Şimdi dondurulmuş olarak 400 
mebus teklifini reyinize arz ediyorum... 

GÜRSEL CEMAL — Arkadaşlar," cemiyet 
meseleleri o kadar girift ve değişik iki, onun 
için »adedin fazla olması lâzım. Bu'gün 400 me
bus olabilir. 

BAŞKAN — Donmuş olarak 400 mebusu 
kabul edenler... 450 mebusu kabul ' edenler... 
Şu halde 450 mebus olarak 67 nci madde ka
bul edilmiştir. 

b) Milletvekili seçilme yeterliği 
Madde 68. — Otuz yaşını dolduran her Türk 

milletvekili seçilebilir. 
Türkçe okuyup yazma bilmiyenler, kısıtlı

lar, yükümlü olmasına ve muaf bulunmamasına 
rağmen muvazzaf 'askerlik hizmetini yapmıyan
lar veya yapmış sayılmıyanlar, kamu (hizmetle
rinden yasaklılar, ağır 'hapis cezasını gerekti
ren bir suçtan dolayı kesin olarak 'hüküm giy
miş olanlarla, -taksirli suçlar hariç olmak 
üzere- beş yıldan fazla hapis cezasiyle veya 
zimmet, îhtiâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolan
dırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 
'dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biriy
le kesin olarak hüküm giymiş olanlar milletve
kili seçilemezler. 

Aday olmak, memurluktan çekilme şartına 
bağlanamaz. Seçim güvenliği bakımından han
gi memurların ne gibi 'şartlarla aday olabile
cekleri kanunla düzenlenir. . 

Subay, askerî memur ve astsubaylar, as
kerlikten çekilmedikçe, aday olamazlar ve se
çilemezler. 

ERSÜ VEHBİ — Bu maddenin birkaç nok
tası üzerinde durmak istiyorum. Bunlardan bi-
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risi; maddede (beş yıldan fazla hapis cezasiy-
le..) diyor. Bunun bir yıla indirilmesi lâzımdır. 
Bundan maksat, şu veya bu şekilde ihmal ve
ya, ufak tefek tedbirsizlik suçu ile «cezalandı
rılmış kimselerden ıgayrisinin bu Meclise girme
sini. önlemektir. Bir misal vereyim, nüfuzunu 
kötüye kullanan ve beş seneye kadar hapis ce
zası alan birisi bu Meclise bu «hüküm karşısın
da girecektir. Nüfuzu kötüye kullanmak bir 
menfaat karşılığıdır. Bu adam nasıl girer. Bu
nun girmesini istemiyorum. Mesken masuniye
tini ihlâl. Bunun cezası bir aydan altı aya ka
dardır. Bu da girecek. Memuriyet sebebiyle 
kendisine tevdi edilen şeyi ifşa edenler, bunlar 
da girecek. Taksirliler hariç, beş seneye kadar 
hapis cezası .alanlar, girecek. Kasta makrun 
olarak bozuk gıda satmak. Bunlar taksirsiz 
suçtur. îspatı mümkün olmadıkça Meclise gi
recektir. Ben diyorum ki, buradaki beş sene 
kaydı bir sene olsun. 

İkincisi; birinci fıkranın son satırında, hü
küm giymiş olanlar milletvekili seçilemezler, 
deniyor. Buraya (affedilseler dabi) kelimesi 
ilâve edilerek (fhüküm giymiş olanlar, affedil
seler dahi; milletvekili seçilemezler) demek da
ha doğru olur. 

Sonra, bence çok ciddi telâkki edilmesi lâ-
zımgelen bir nokta daba var, birçok vatanper
ver insanlardan mektuplar aldım. Kötü adam
lar, politikada partizanlık yapanların bir kısmı 
halen Yassi'ada'da. Bunlar için bir hüküm koy
mak, affedilseler dahi Büyük Millet Meclisine 
âza seçilemezler diye kaydın 'konması lâzımdır. 
Zümreleri ayırmadan böyle bir tefrik yapmak 
mümkündür. Millî menfaatlere aykırı hareket 
etmiş olanlar var, tarihî isyanlar dolayısiyle bu
gün mahkûm olanlar var, bunların tasrilh edil
mesi; lâzımdır. 

Bir de maddenin son fıkrasını değiştirmek 
lâzımdır. Bunun için de bu fıkranın (askerler, 
askerlikten, çekilmedikçe aday olamazlar) şek-

- ünde olmasını teklif ediyorum. 
Arkadaşla.i*, 'hiç. isim zikretmeden söylüj^o-

rum. Bunun aleyhindeyim. Subaylar, askerî . 
memur ve (astsubaylar, diyeceğimize, doğrudan 
doğruya, «askerler, diyelim olsun bitsin. 

BAŞKAN— Subaylar, askerî memur ve (ast
subaylar yerine, Askerler, diye teklif ediyor. 

Ö'KAN SEZAİ — Efendim', aday olma me
selesinde bâzı zümreler serbest kalıyor, bâzı 
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zümreler de kayıtlara, tahditlere tâbi tutulu
yor. Uygundur, ordu mensupları elbette istifa 
etmeden seçilme hakkını alamazlar. Tahdit ko-
yacaksak, sadece ordu mensuplarına koymaya
lım. Anasayada yeni, teminatlı müesseseler ku
ruyoruz. Bunları yürütenlerin başında hâkim
ler geliyor. Şu Ihalde, «askerler gibi, hâkimler ve 
savcılar da istifa etmedikçe aday olamazlar, se
çilemezler. Sonra, idare âmirleri, bulundukları 
bölgelerden aday gösterilemezler, seçime iştirak 
edemezler. Bu kaydın da konması iktiza eder. 

Eğer istanbul Valisi için böyle bir tahdit 
koymazsanız, halk beni mebus seçsin diye, hal
ka şirin görünmeye çalışacaktır. Lâzımgeldiği 
gibi hareket edemiyecektir. Kayseri, Sivas'da 
da vali olsa, gene öyle. Valiler, kaymakamlar 
yarfi idare âmirleri, kendi bulundukları bölge
den aday gösterilemezler, seçilemezler, demeli. 
Keza hâkimler, savcılar da öyle, istifa etmedik
çe adaylıklarını koyamazlar. 

Hâkimlik de, idare amirliği de şerefli mes
leklerdir. Rüçhaniyet hakları vardır. Askerle
re olduğu kadar, Ihâkimlere de bu şeref veril
meli, onlar mahrum edilmemelidir. Onlar ni
zamın koruyueusudurlar, süs değildirler. 
, KtfÇÜK SÂMt — Silâhlı ayaklanmaya ka

tılmış olanlar ela seçilemez diye ifade ettiler. 
BAŞKAN — Efendim, bu madde üzerinde 

dün ve evvelki gün konuşuldu. Bir yanlış anlaş
ma mı oluyor, anlamadım. Ağır hapis cezası 
olarak bir sene de ceza alsa mebus olamaz. 

ERSÜ VEHBİ — Erzurum'da trafik kazası 
geçirdim, arabada iki ölü vardı, şoför sekiz aya -
mahkûm oldu. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Arkadaşlar, 
sakıt iktidar devrinde, o zamanki ileri gelenle
re hakaret etti diye, muhaliflere hapis cezaları 
verilmiştir. Bunların suçu, ekseriyet partisi 
mensuplarına karşı amansız mücadeleye atıl
maktır. Bilhassa bu noktayı hatırlatmak iste
rim. Bunlar hürriyet mücadelesine de katılmış
lardır. ; 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, izin verirseniz, 
trafik konusunda bir şeye daha temas edeceğim. 
fstanbulVln birisini öldürmek istediler. Silâhla 
öldürmektense, trafik kazası süsü vermenin da
ha doğru olacağını düşündüler. Bu öldürmeye 
teşebbüs meselesinde İstanbul'un gamanın vali
sinin de bilgisi vardı. Adamcağızı araba ile ta-

— Ş — 
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ki'bettiler. öldüremediler ama, yaraladıklarını 
biliyoruz. Bunun gibi, trafik suçu süsü verile
rek işlenen cinayetler de olabilir. 

Onun için, milleti yönetecek adamların, na
muslu adamlar olması lâzımdır. 

DEVLET BAŞKANI GÜRSEL CEMAL — 
Bunlar Demokrat Parti usulleridir. Yalnız, ar
kadaşlar, üç beş partili, hakaret, şu bu suçtan 
dolayı fazla ceza almıştır diye, Anayasa madde
sine hüküm konulamaz. Bu Anayasa seneler se
nesi devam edip gidecek, üç beş politikacıyı dü
şünerek hüküm koymıyahm. Hürriyet mücade
lelerine katılmış dahi olsalar, bu kadar çok faz
la mahkûmiyet alanlar, buraya gelmemeldirler. 

Esasen ben, hürryet mücadelesi için 5 yıla 
mahkûm olanları hatırlamıyorum. Hakaret suçu 
ile mahkûm olanlar vardır, bunu biliyorum. 

KOKSAL OSMAN — Ben her iki Meclise de 
pırlanta gibi insanların girmesini arzu ediyo
rum. 

O'KAN SEZAİ — Subay memur değil midir? 
Buna rağmen tasrih edilmiştir, askerler istifa 
etmedikçe aday olamazlar. Arz ettiğim gibi hâ
kimler ve savcılar da askerler gibi istifa etme
dikçe seçilmekten uzak kalmaları teklifimde ıs
rar ediyorum. Neden ben, İstanbul'da vazifeli 
iken, Erzurum'dan seçime iştirak edemiyorum? 

BAŞKAN — Ben bu mesele üzerinde ısrar 
etmiyorum. Dünkü konuşmaları hatırlayınız. 
Subay, askerî memur, (astsubay diye niçin ayır
mış olduklarını izah ettiler. Ordunun »iyasıete 
karışmaması bakımımdan istifa etmiş olma mec
buriyetini koyduklarını söylediler. 

Demokrat Parti devrinde bir memur muhalif 
partiden adaylığını koyuyordu. Seçimde kazana
mayıp işine dönmek isterse, o zaman kabul etmi
yordu. Kendi tarafından birisi adaylığını koyup 
da kazanamamışsa, hemen onu işe alıyordu. 
Böyle haksızlıklar çok olmuştu. 

Ama, ordu mensubu öyle değil. Bir kere siya
sete atılmıştır. Orduya siyasetin girmemesi ge
rektir; Bunun için ordu mensubunu ayırdık 
dediler, hatırlıyorsunuz. 

Buyurun^ Sezai O'Kan. 
O'KAN SEZAİ — Ben memurlar için istifa 

şartının aranmasını kabul ediyorum, ona iştirak 
ediyorjum. Ben hâkim sınıfının da, askerlik 
gibi, bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Me-

— 9 
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murlar için doğru olabilir. Ama, hâkimler için 
iş değildir. Onlara da istifa mecburiyeti kon
malıdır. 

BAŞKAN — Koksal 
' KOKSAL OSMAN — Arkadaşımızın dediği 

doğru. Eğer hâtk'im, adaylıktan sonra, tekrar 
mcsle'ke dönerse, tam bir vicdan serbestliği içinde 
kalamaz. Onlar da subaylar gibi, istifaya tâbi 
tutulmalıdırlar. 

BAŞKAN — Yıldız. 
YILDIZ AHMET — Hükümete karşı silâhlı 

ayaklanmaya kalkışanlar, dendi. Bu da muhtelif 
şekilde tefsir edilebilir. Bizim ismimiz belli, 
temimat altındayız. Ya bizimle birlikte zamanın 
hükümetine karşı silâhlı ayaklanmaya katılan 
yüzlerce, binlerce subay, ileride bir polemik •mev
zuu olabilir. _ ^ 

BAŞKAN — Sami Küçük, buyurun. 
KÜÇÜK SAMİ — Benimki, Devlete ve Dev

letin bütünlüğüne... 
BAŞKAN — Mesele tavazzuh etti arkadaşlar. 

Şimdi teklifleri sıtra ile oyunuza sunacağım. 
Vehbi Ersünün teklifi olan, beş sene kaydı

nın bir seneye indirilmesi teklifini kabul eden
ler... Etmiyenter... Kabul edilmemiştir. 

Beş senenin iki seneye indirilmesini kabul 
edenler... 

Beş senenin üç seneye indirilmesini kabul 
edenler... 

Maddenin olduğu gibi, beş sene olarak kal
masını kabul edenler... 2 sene olarak kaıbul «edil
miştir. 

Maddede yazılı suçlar (affedilseler dahi), se
çilemezler kaydının ilâvesi teklifini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şu nalde Devlet ve Devletin bütünlüğüne 
karşı ayaklanmaya katılmış bulunanlar, affedil
miş dahi olsalar, seçilemezler. Bu da kabul edil
miştir. Redaksiyon Komitesine bu hususu da 
havale edelim. ^ 

Askerler, hâkimler ve savcılar da görevlerin
den ayrılmadıkça aday gösterilemezler, seçile
mezler. Bunu kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiş, Redaksiyon Komitesine havale edil
miştir. 

KADRİ KAPLAN — Tekriri müzakere ya
palım, efendim. 

Af müessesesini zedelemek de var, işin içinde. 
İki türlü af vardır. Redaeti ahlâkıyeye dâhil 
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bir suçtan dolayı mahkûm olanlar, affolunsa-
lar bile aday olamamalıdırlar. Ancak, bâzı raç-
lar var ki, trafik suçları gibi, bunların affı ka
bul olunmussa, elbette seçilebilmelidirler. Bu 
balamdan, maddenin tekrar müzakeresi, taksirli 
suçların hariç tutulması ve redaeti ahlâkıyeye 
dâhil olmıyan suçtan dolayı mahkûm olup da 
affedilenler aday olabilmelidirler. 

e) Millet Meclisinin seçim dönemi 
Madde 69. — Millet Meclisi seçimleri dört yıl

da bir yapılır. 
Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenme

sine karar verebilir. Süresi biten milletvekili ye
niden seçilebilir. 

Yemlenmesine karar verilen* Meclisin yetkile-
ri, yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.^Etmiyenler... ittifakla kabul 
edilmiştir. 

IV. Cumhuriyet Senatosu 
a) Kuruluş 

Madde 70. — Cumhuriyet Senatosu, ^enel 
oyla seçilen yüz elli üye ile" Cumhurbaşkanınca 
seçilen on üjeden kuruludur. 

Eski Cumhurbaşkanları ve Anayasa Mahke
mesine en az yedi yıl başkanlık yapmış olanlar, 
ömürleri boyunca, Cumhuriyet Senatosunun ta
biî üyesidir! er. 

13 Aralık 1960 tarihli ve 157 sayılı Kanunun 
altında imzaları bulunan Millî Birlik Komitesi 
Başkam ve üyeleri, yaş kaydı gözetilmeksizin, 
Cumhuriyet Senatosunun tabiî üyesidirler. Bu 
tabiî üyeler, Cumhuriyet Senatosunun diğer 
üyelerinin tâbi oldukları hükümlere tabidirler. 
Ancak, haklarında, bu Anayasanın 73 ncü mad
desinin 1 nci ve 2 nci fıkraları ve 10 ncu geçici 
maddesinin 1 nci fıkrası hükümleri uygulanmaz. 
Bu tabiî üyelerden bir siyasî partiye girenlerin 
tabiî üyelik sıfatı, partiye girişinden sonraki 
ilk Cumhuriyet Senatosu üyeliği seçimi tarihinde 
sona erer. 

BAŞKAN — Söz istiyen, buyurun özgüneş. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Burada deniyor ki, 

tabiî üyelerden bir siyasi partiye girenlerin ta
biî üyelik sıfatı partiye girişinden sonraki ilk 
Cumhuriyet Senatosu üyeliği seçimi tarihinde 
sona erer. ömürleri boyunca tabiî üyeler de bu 
hükme dâhil midir? Yoksa Millî Birlik Komite
sine ait değil midir? Burası meçhuldür. 
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Sonra birinci kısımda ömürleri boyunca ta

biî üye, ikinci kısımda ise tabiî üye tâbirleri 
vardır. Sonunda ihtilâfa meydan verebilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde konuşacak 
çok arkadaş var. özgüneş bir noktadan bahsetti, 
Evvelâ birini karara bağlıyalım, ondan sonra 
diğerine geçelim, muvafık bulursanız. (Muvafık 
sesleri) O halde özgüneş'in bahsettiği nokta 
üzerinde konuşmak istiyen var mı? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu hukuki 
bir anlayış işidir. Burada cevap verecek kimse 
yoktur. 

AKSOYOĞLU REFET — Açıklama yapmak 
üzere söz istemiştim. 70 nci maddenin 2 nci fık
rasının son cümlesindeki tabiî üyeler, eski Cum
hurbaşkanları, Anayasa Mahkemesine en az ye
di yıl başkanlık yapmış olanlar ve bir de Millî 

»Birlik Komitesi üyeleri, Senatonun tabiî üyesi
dirler. Tabiî üyelerden kasıt budur. Eğer, par
tili olurlarsa, eski Cumhurbaşkanları Senatonun 
tabiî üyesi olamazlar, diye bir sarahat konabi
lir. Bunu belirtmek gerekir-. 

BAŞKAN — Ersü. 
EIiSÜ VEHBÎ — Üçüncü fıkrada, bu tabiî 

üyeler, deniyor. Halbuki bu kelimesini kaldıra
cak olursa, bütün tabiî üyeleri içine alır. Eğer 
bu tabiî üyeler dersek, sadece üçüncü fıkradaki, 
Millî Birlik Komitesi üyeleri ve başkanları kas-
dedilmiş oluyor. Buradaki «bu» yu kaldırmak 
lâzımgelir. 

Siyasi partiye girdikleri takdirde, tabiî üye
likleri kalkacaksa, hepsinin kalksın, daha doğ 
ru olur, kanaatindeyim. 

BAŞKAN—Buyurun, Küçük. 
KÜÇÜK SAMÎ — Efendim, fıkrayı hiç boz-

mıyalım. Dördüncü fıkra olarak teklif yapmak 
mümkündür. 

'BAŞKAN — Tunçkanat. 
TUNÇKANAT HAYDAR — İnönü eski bir 

Reisicumhurdur. Aynı zamanda partinin ada
mıdır. Başkanıdır. Bir kimse partiye temayülü 
olabilir, ama, partizan olmıyabilir. Partiye kay
dı olanların tabiî üyeliği düşer, demek doğru 
değildir, zannediyorum. 

Bununla beraber, bir hüküm konacaksa, açık
lamak lâzımdır. ' e, 

YILDIZ AHMET — Sami Beyin dediği gibi, 
bir fıkra olarak ekliyelim. Haydar Beyin de
diğine gelince, hepsine şâmildir. 

10 
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ATAKLI MUCİP — Burada yalnız eski Cum

hurbaşkanı ve Anayasa Mahkemesinin yedi yıl 
reisliğini yapmış olanlar tabiî üye değildir; 
Cumhurbaşkanına verilen yetki ile seçeceği on 
üye vardır. Bu fıkra Komite için konmuştur. 

KAPLAN KADRİ — Anayasa bir kere yü-
mrlüğe girmeli ki, ondan sonra gelen esM eum-
hiDrlbaşkanlarma şâmil olsan. Benim anlayışıma 
göre, inönü ile bir ilgisi yok, buradaki hükmün, 
Bunu önce ortaya koyalım. 

• İkincisi, tabiî üyelerin vasıflarından birisi 
de bitaraf olmalıdır. Bu sağlanmalıdır. Tabiî 
Senato üyeleri bitaraf olmalıdır. Eski bir cum
hurbaşkanı, eğer isteme Senato üyesi olur. Ta
biî üyeler bir partiye girerlerse, Senato üyeliği 
düşer. 

BAŞKAN — Akısoyoğlu. 
AKSOYOÖLU REFET — Efendim, ben es

ki Cumhurbaşkanlarının parti üyesi olmasına 
mâni olunmasına taraftar değilim. Ancak, lü
zumlu görürseniz, böyle bir hükmü son fıkra
nın sonuna bir cümle halinde etoliyeliim. Bu 
daha uygundur, ızannediiyorum. 

ERSÜ VEHBÎ — Demlin de arz ettiğim gibi, 
«bu» kelimesinin kaldırılması lâzımdır. Burada 
hizmet etmesi ıgereken şerefli iuısanlaırın mutla
ka bitaraf olması şarktır. 

Tabiî üyeler arasında bir de Genelkurmay 
Başkanları girmelidir. Üç yıl başarı ile hazmet 
eltmiş bulunan Genelkurmay Başlkanları da Se
natonun tabiî üyesi olmalıdırlar. Bunu teklif 
'ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Karaman, 
KARAMAN SUPHİ — Efendam, Senattonun 

iıkii çeşit üyesi vardır. Birisi genel oyla gelen
lerle Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek kim
seler, diğeri de bizler ve eski cumhurbaşkanları 
ve yedi sene Anayasa Mahkemesi Reisliği yap
mış olanlar. Tabiî üyelerin partili olımamaısı ye
rinde olur. Anayasamız Cumhurbaşkanının 
parti dile alâkasını kesdydr. Bitaraflık fiilen de
vam edecektir. Talbiî üye de Senatoda kaldığı 
müddetçe hiçbir partiye giremez. 

ÇELEBİ EM'ANULLAH — Karaman'ın tek
lifine aynen iştirak ©diyorum. Talbiî üye parti
de çalışmak isterse, o zaman tabiî üyelikten çı-
Ikar. Tabiî üye olaralk çalışmak İsteğe bağlıdır. 

ULAY SITKI — Arzu ettikleri takdirde ça
lışırlar. 
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BAŞKAN — Suphi Karaman'ın 'ftefcli'fini ka

bul edenler... Etmiyenler... 17 oyla kabul edil
miştir. 

Başka teklif var 'mı? 
ERSÜ VEHBÎ — Üç yıl muvaffakiyetle Ge

nelkurmay Başkanlığı yapmış olanlar da Cum-
hur&yeıt Senatosunun tabiî üyesi olabilmelidir-
ler. 

BAŞKAN — Buyurun, Sami Küçük, 
KÜÇÜK SAMÎ — Ben 3 yılı az görüyorum. 

Eğer üç yıl Genelkurmay Başkanlığı yapmış 
Ibir kimse Senatoya oitomaltdlkman üye kabul edi
lirse, o 2saman Senato Genel Kurmay Başkan
ları ile dolar. Nasıl ki, Anayasa Mahkemesi 
Başkanlarının da en az 7 yıl kalmış olmaları şart 
koşulmuştur, Genelkurmay Başkanlarının da 
hieolmazsa 5 sene, 4 sene kalmaları şart olma
lıdır. Bir seçilm devresinden fazla olması daha 
faydaludır. O zaman, Genelkurmay Başkanının 
daha Ibiltanaf hareket eitmesi temin edilmiş olur, 
Ikanaaıtindeylim. Seçim devresi 4 sene olduğuna 
göre, bu devreyi aşması zaruridir. 

BAŞKAN — Ataklı, buyurun, 
ATAKLI MUCİP — Sami Beyin teklifine 

iştirak ediyorum. Yalnız sene ile tahdidedecek 
olursak, gelecek iktidarlar, üye yapmamak için 
o kadar müddet bırakmazlar. 

GÜRSEL CEMAL — Kim dört sene yaptı? 
Ben üç seneden fazlasını fazla buluyorum. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Zaman kaydının 
konmasına taraftarım. Zamanın iktidarları ge
len kurmay başkanlarını uzaklaştırmak gerek
tiği zaman çok düşünmek mecburiyetinde kala
caklardır. Endrekt olarak tahakküm etmek im
kânı hâsıl olacaktır. 

ERSÜ VEHBİ — Ben 3 sene üzerinde şunun 
için duruyorum. Bir zat bir sene Genelkurmay 
Başkanlığı yapar, sonra ayrılması icabeder. Mu
vaffak olmadan ayrılır. Böyle bir durum hâsıl 
olabilir. Bu durumda tabiî Senato Üyesi olabi
lir mi? 

Eğer böyle olursa o zaman şûra ikide bir 
Genelkurmay Başkanı değiştirmeye kalkar. Se
natoda çok sayıda Genelkurmay Başkanı olur. 
Bir başka mahzur daha var, o da, uzun müd
det bir kimse Genelkurmay Başkanlığında ba
rınamaz. Bu maddeye süs olarak konulmuş 
olur, eğer müddet çok uzatılacak olursa. 

Ben 3 sene Genelkurmay Başkanlığı yapmış 
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olmalarını şart koşuyorum. Bunun kabulünü is- I 
tirham ediyorum. I 

BAŞKAN — Yıldız. 
YILDIZ AHMET — Ben yaş kaydının kon

masına taraftar değilim. Sene kaydı da koy-
mıyalım. Genelkurmay Başkanlığından ayrılan
ların talbiî üyeliğini kabul edelim. Her halde I 
Cumhurbaşkanının seçeceği 10-20 üyeden daha 
az muteber olmaz, sanırım. I 

GÜRSOYTRAK SUPHİ —. Eğer hiç müd
det konmazsa, o zaman yakın zamanda Genel- I 
kurmay Başkanı olmuş ve kısa bir müddet son- I 
ra ayrılmış olan, adı sizce malûm kimselerin de I 
Senatonun tabiî üyesi olması lâzımgelir ki, bu 
ka'bule şayan değildir. 

BAŞKAN — Genelkurmay Başkanlığında bir I 
garanti var. Fakat müddetli olursa müddeti 
doldurma bakımından fazlaca kur yapmak mec- i 
buriyetinde kalacaktır. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Müddet konmasmn 
mahzurları vardır. Müddetsiz olursa daha ser
best olur ve mücadele eder. 

ERSÜ VEHBÎ — Sene konmıyaeaksa, sadece 
tabiî üye deiıüecekse; özel bir madde veya fık
ra daha koymak lâzımdır, eskilerinin bu şekilde 
buraya girmesini arzu etmeyiz.' 

KÜÇÜK SAMİ — Kanun yürürlüğe girdiği I 
tarihten itibaren mer'idir. I 

0*KAN SEZAİ — Ben müddetsiz olmasının 
tamamiyle aleyhindeymı. Çünkü tatbik kabili- I 
yeti olmaz. Üç sene olursa, o zaman da 3 sene 
sonra mutlaka değiştirilecek gibi bir durum or- I 
taya çıkar. Bununla beraber, müddet koymakta 
fayda vardır, 3 sene fiilen Genelkurmay Baş- I 
kanlığı yapanlar üye olurlar. Müddet koymaz- I 
«ak ne olur? 6 ay bu vazifede kaldı mı, değiş
tirmeye kalkarlar. Adamın kaprisi olur, ayrıl- I 
mâk ister. Askerlikle bağdaşmıyacak bâzı po- I 
zisyonlar takınmaya kalkışır, ordu bunıi hoş 
görmez. i 

GÜRSEL CEMAL (DevletBaşkanı) —Böyle 
bir adam, esasen bu kadar ileriye gidemez. Ge- I 
nelkurmay Başkanlığına kadar yükselmiş bir 
adam, elbette olgun bir kimse olmak lâzımge-
lir. Bundan önce gördüğümüz misallere bakarak 
hüküm verilemez. İstisna olabilir. Bir daha öy
le kimseler çıkmaz, sanırım. 

O'KAN SEZAİ — Paşam, biz beşerî zarflan 
göz önünde bulundurmak mecburiyetindeyiz. I 
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Eğer üç sene müddette taihdidedersek, o za

man politik tesirlere kapılmadan, kendi tecrü
besi ve nıüktese'batına göre hareket eder. Silâhlı 
Kuvvetlerin hakiki vazifesini yapmasını sağlar, 
hem ordu için, hem de memleket için faydalı 
bir unsur olur. 

Müddet, koymazsak, o zaman kendi mükte-
sebatı dışında hareketlere kalkışır, politikaya, 
alet olur, orduda iyi karşılanmıyacak şekilde te
şebbüslere girişir. Silâhlı Kuvvetler asli vazife
lerinden olan fren vazifesini yapamaz. Bundan 
önceki devirde misalleri var, o kimselerin tabiî 

. üye olmasını kabul edebilir miyiz1? 
İnsanlar hiçbir zaman, beşerî zarflarının dı

şında kalamazlar. Onun için katı bir hüküm ge
rektir. 

Bu kanım yürürlüğe girdikten sonra, geçmiş
teki misaller gibi kimsenin çıkacağını sanmam. 

Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra, bu 
maddenin uygulanmasını istiyenler oldu. Bü 
doğru mu? O zaman, bundan önce başarı ile 
Genelkurmay Başkanlığı yapmış olanları incit
miş olmaz mıyız? 

BAŞKAN — Buyurun, Ersü. 
ERSÜ VEHBİ — Usul Uıaklknıda. Şekil bakı

mından uzum münakaşa edilecek gibi görünüyor. 
Genelkurmay Başkanlaonın tabiî âza olması esas 
kabul ediliyorsa, arkadaşlarımız lütfetsinler, ko
misyona tevdi edelim, komisyon! karara bağla
sın. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Müddet konma
sının da mahzurları vatr, müddet konmamasının 
da malızur'ları var. Müddetsiz olursa, bir gün 
Genelkurmay Başkanlığı yapmış olanlar da tabiî 
üye olacaklardır. Büyük ilhtilâtlara yol >ae(ar. 

BAŞKAN — Tunçkanatm söylediği <çok doğ
ru. MüddetMnin de, ımüddetsizıin de mahzurları 
var. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, çıkacak 
kanunlar gelecek günlfere aittir. Kanunlar çok 
nadir olarak makable şâmil olur. Bu bakımdan 
endişe edilen tehlikeler 'asla varit değildir. 

İkinci olarak müddet koymamak da doğru de
ğildir. Hiç olunaizsa en az bir yıl; Genelkurmay 
Başkanlığı yapmış olanlar .talbiî üye olur djye bir 
müddet kabul etmek daıha uygun olur. 

ATAKLI MUCİP — Evvelâ. Genelkurmay 
Başjkaınınn dâhil edip ©tmiyeceğimizi anlıyalım, 
ondan sonra müddet meselesinden bahsedelim. 
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ERSÜ VEHBÎ — Bir teklif daha akla gele

bilir. Genelkurmay 'Başkanlarını Cumıhurbaşka-
nı kontenjanımda getirebilir. Böyle bir müesse
se de var. 

BAŞKAN — Ya girsin, ya girmesin, Önce 
bunu [halledelim. 

, (KARAMAN SUPHİ — Benim teklifim de şu: 
Yaş haddi dolayısiyle emekliye ayrılmış olanlar, 
Senatoya tabiî üye olurlar. 

BAŞKAN — Söz tamam, şimdi oya geçiyo
ruz. Genelkurmay Başkanlarının da Senatoya 
üye olmalarını kabul edenler... 12 üye. Kabul 
etrhiy enler... 12 oyla, ayrılmış olan Genelkurmay 
Başkanlarının tabiî üye olması kabul edildi. 

VxÜRSOYTRAiK SUPHİ — En az iki yıl Ge
nelkurmay. Başkanlığı yapmış olanlar, ordudan 
ayrıldıktan sonra,.. 

ERSÜ VEHBÎ — En az 3 - 4 yıl demekte 
büyük fayda, vardır. Aksi halde, kısa fasılalarla 

' Genelkurmay Başkanlığını (boşaltabilirler. Buna 
meydan vermemek için 3 - 4 sene müddet koyma
lıyız.. 

DEVLET BAŞKANİ GÜRSEL CEMAL — 
Muvaffakiyetle vazife yapmış Geftieikurmav Baş
kanları, demek lâzım. 

BAŞKAN — İki sene Genelkurmay Başkan
lığı yapmış, üçüncü 'senede bir hata yapmış ve 
çıkarılmış. Bu adam Senatoya girecek... 

ATAKLI MUCİP — Tabiî üye olmasın, bir 
devre için üye olsun. 
, O'KAN SEZAİ — Anayasa Mahkemesinde 

yedi sene reislik yapmış kaydı var. Biz bir kayıt 
koymazsak doğru olmaz. Bunun psikolojik öne
mi de vardır. (Bir müddetin konması lâzımdır. 

KARAMAN SUPHİ — Ordudan yas haddi 
ile ayrılanlar dersek dalı a uygun olur. 

GÜRSEL CEMAL — Yaş haddinden mara-
şaldam başka ayrılan olmamıştır. 

KARAMAN SUPHİ — Yaş haddi teklifimi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Şimdi seneleri ayrı, ayrı reyini
ze sunacağım. 

En az bir seneyi kabul edenler... 
İki seneyi kabul edenler... 
Üç seneyi kabul edenler... 
Dört seneyi kabul edenler... 
'Beş seneyi kabul edenler... 
Ekseriyetle üç sene müddet kabul edilmiştir. 
ERSÜ VEHBÎ — Efendi m, zaman konmazsa 

müşkülât olur. Kısa süre koymak da, uzun süre 
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koymak da mahzurludur. Üç sene olarak kabu
lünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Müddet konmamasını kafbul 
edenler... Kabul edenler 6 kişi. Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Vehbi Ersü'nün teklifini kabul edenler... Et-
miıyenler... Kabul edilmiştir. 

ömürleri boyunca meselesi var. Onu da mü
zakere edelim. 

DEVLET BAŞKANI GÜRSEL OEMAL — 
En az üç yıl Genelkurmay Başkanlığı yapmış 
olanlar, Senatoya üye olabilmelidirler. 

• BAŞKAN — Ondan sonraki fıkraya geçiyo
ruz. Söz Yıldız'ın. 

YILDIZ AHMET — Yasama organlarındaki 
çalışmayı düşündüğümüz zaman, ıgörürüz ki, bi
rinci Mecliste ekseriyeti kazanan bir grup, ikin
ci Mecliste de ekseriyeti tem'sil edebilecektir. İs
tisna olabilir. Fakat umumiyetle 'böyle olabilir. 
Birinci Mecliste çıkan bir kanun, ikinci Mecliste 
de aynıı süratle 'çıkacaktır. Böyle olunca, ikinci 
Meclis, birinci Meclisin bir grupn haline gelecek
tir. 

Şimdi bir de işin aksini düşünelim. O zaman 
da, İkinci Meclisin, Birinci Meclisten gelen her 
tasarıyı reddedecektir, geriye çevirecektir. Bu 
bakımdan, bir miktar bağımsız üyenin] Mecliste 
bulunması faydalı olacaktır. Hem fren vazifesi 
görecek, hem de. çalışmayı. Bağlıyacaktır. 

iBi'tara.f üyeler kimler olabilir? Millî Birlik 
Komitesi üyeleri bulunacak. Sonra Cumihurbaş-
kanınm seçtiği üyeler ibütunaeaik. O zaman, Mec
liste bir miktar bağumsız senatör bulunacaktır. 
'Bağumsız üyelerin sayısı aşağı yukarı 42 kişidir. 

Senatörlerden bağımsız olanlar sadece bu ka
darla kalmaz. Hiçbir partiye ginmeyip de, ba
ğımsız olarak seçime katılacak kimseler de bulu
nabilir. Bunlar, mahallin parti listelerime ba
ğımsız aıô ay olarak girer, oradan seçimi kazanıp 
Cumhuriyet Senatosuna üye olabilirler. 

'Bu şekildeki bağımsız bir üyenin, her hangi 
•bir partiye sempatisi olabilir. Ancak, ibununı par
ti it iltihaktan, partili olmaktan elbette farkı var
dır. 

Bâzı müstakil adaylar vardır ki, girdiği liste
ye bir hayli rey kazandırır. Bu metott meselesi
dir. Metot millî iradenin temsili meselesi olmalı-

- dır. 
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.Seçimle gelecek senatörlerden daha fazla ba

ğımsız adayım gelmesi temin edilebilir ve 'bu Se
çin* Kanununda gösterilebilir. 

(Ben ikinci Meclisini istiklâlini çok önemli sa
yıyorum. Böyle olmazsa kanaatimce ikinci Mec
liste Senatonun fonksiyonu çok zayıf olacaktır 
ve kanunlar transit olarak* geçecektir. Di
ğer memleketlerle mukayese 'yaparsak, orada 
Senatoya fazla yetki verilmiştir. Ben yetki
nin 'artırılmasını müdafaa etmiyorum. Mil
lî Birlik Koımiitesinin Senatoya hâkim ol
ması »şeklinde . basında ve konuşmalarda söy
lenmektedir. Böyle bir intibaı1 yaratmayı as
la istemeyiz. Bağımsız bir kısım üyenin burada 
fbulumması zaruretine inanıyorum. 

KÜÇÜK SAMİ — Ahmet Bey bağımsızların 
bîr misbet dâllıilinde bulunmasına söylediler. Şim
diye kadar olan işler daima teşriî organlarda ko
nuşulmadan evvel parti gruplarında konuşulmuş, 
karara bağlanmış ve bir takrir ile Meclise gelmiş 
ve çıkmıştır. Eğer Ahmet Bey arkadaşımızın ifa
de ettikleri (gibi, 'birinci ve ikinci meclislerde bir 
parti hâkim olursa evvelâ grnpunda karar ala
cak, alınacak kararla Meclise gelecekler ve dedik
leri 'gibi transit olarak geçecektir. İkinci Mec
lisi fren olarak bulundurmak istiyorsak' tarafsız
ların illtihak etmesi yerindedir. 

ATAKLI MUCİP — Bugünkü şartlar altın
da, en kuvvetli parti birinci Mecliste olduğu gi
bi, ikinci Mecliste de ekseriyeti' temin edecektir. 
Bu seçim sistemi içinde Ibirleşmeden, tek başına 
seçime girmek Ibir bağımsız için kapanma şansı 
bakımımdan çok zayıftır. Seçimle tarafsızlar gele-
miyeceğine göre, ihiçolmazsa dışarıdan tâyin su
retiyle gelen senatörler bağımsız olsun. Eğer .böy
le olmazsa, ikinci Meclis işlemez 'hale gelir. İşler 
ama fonksiyonunu yapamaz. 

©ağıımslz adayın seçim şansı yoktur. Tek ba
şına seçimi kaza'nıamıyacağını bildiği için, muhak
kak ki, parti desteğine maihar olmayı düşünecek
tir. Bu sebeple, kıraldan ziyade kıralcı gibi ha
reket. edecektir. Buna mecbur olacaktır. 

Bir dalhaki seçiımde listeye konabilmek için, 
iktidar partisinin peşinde koşacaktır. 

Muayyen fikirler etrafında toplanan cemiyet
ler başarıya ulaşırlar. Anayasa Mahkemesi kurul
muştur. İkinci Meclis vardır. Bunların teminatı 
altındadır. İleride elbet zihniyetlerde de değişik
lik olacaktır. Bu iitilbarla, bağımsız kimselerin 
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ikinci Mecliste bulunmalarına da esasen lüzum 
kalmıyacaktır. 

BAŞKAN — Suphi Gürsoytrak. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, evvelâ 

biz neye çare ibulmak istiyoruz? iŞiımdiye kadar, 
en halisane temennilerle- memlekette demokrasi
nin! yerleşmesi tecrübesi yapıldı. 1950 de gördük, 
niçin muvaffak olunamadı da İhtilâl yapıldı! Se
beplerini ineeliyecek olursak görürüz ki, iktidar
la ımulhalefetin birbirlerine karşı giriştikleri mu
azzam mücadelelerdir. Siyasî liderler olgun olsa
lardı netice bu kadar fenaya varmıyacaktı. Bu 
parti çatışmalarımın neticesi, bir İhtilâl yapılma
sını icabettireeek bir durum doğurmuştuır. O hal
de memlekette demokrasinin payidar olabilmesi 
için partiler arası bir muvazene ve istikrar ve 
Oııızur müessesesi lâzımdır. Bilhassa 1955 senesin
den sonra Iböyle bir müessese için çırpınmalar ol
muş ve çeşitli partiler bu fikri ileri sürmüşler
dir. Bugün böyle bir müesseseyi yaratmak mec
buriyetindeyiz, O halde partilerin (birbirine kar
şı girmesi muhtemel olan mücadelelerde nâzım 
rolünü oynayacak bir müessese yaratacağız. Üze
rinde çare »aradığımız mevzu budur. Bizlerin bir 
an için mevcudiyetimizi yok farz ediniz. Devle
tin bekasını düşünüyoruz. 20 sene sonra 'belki 'hiç
birimiz kakımayız. Böyle olduğuna göre muvazo-' 
neyi yaratacak müessesenin önıemi büyüktür. Ta
sarıda olduğu şekilde olunsa üç. ihtimal vardır. 

1. Birinci Mecliste bulunan ekseriyet parti
sinin bir nüslıası ikinci Meciisltedir." 

2. Aynı muhalefet partisinin üstünlüğü ikin
ci Mecliste de tezalhür 'edebilir. 

i3. Birbirine denk iki Mecliste de tezahür 
edebilir. Bir de şimdi içine girdiğimiz nispî seçim 
sistemi ki, eskisine nazaran parti genel merkez
lerini kuvvetlendiranektedir. Böyle olunca parti 
.merkezlerinden alınacak drektiflerim, kuvvetli bir 
disiplin içinde olması lâzımdır, bu da vazifelerini 
daha serbestçe yapmak ihtimalini azaltacak bir 
yoldur. Buma karşı çare? O halde burada; Devlet 
Başkanınım tâyin edeceği on üye ile öyle bir züm
re birleşmelidir ki, lıiç olmazsa ikinci Mecliste 
muvazene yaratılsın. Bunlar kim olur? Bunlar 
bağımsızlardır. Bağımsızlar renksiz değillerdir. 
Biz hiçbir partiye bağlı değiliz ama fikren .bâzı 
'hususlarda temayül gösterdiğimiz olur. Ama bir 
merkezden/ emir almadan hareket ederiz. Yarının 
bağımsızları en az bizler kadar 'bağımsızlıklarını 
gösterebileeekHer, demektir. 
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Benim ileri sürdüğüm tez, şöjyle olacak

tır. Şimdiye kadar gelen her iktidar, daima 
idare üzerinde tazyik icra etmiştir. Anayasa
mızda vardır, ama, riayet edilmemiştir. Bu
nu yatkın tecrübemizle gördük. Yep yeni mü
esseseler kuruyoruz. İkinci Meclis fren vazi
fesini görecek. Ancak, bağımsızların bulun
ması, biraz daha . mukavemeti artıracaktır. 
Devlet hayatında .rol oynıyacak bir müessese
nin mevcudolması, • realitelere uygun kanunla
rın çıkmasına yardım etmiş olacaktır. 

î lk defa Türkiye'de Demokrat Parti iktida
rına karşı bir Ikadm hâkim ayaklanın ııştır. Bas
kılarına tahammül edememiştir. 

İkinci bir misal de, Eskişehir'de bit' em
niyet âmiridir. O da baskıya tahammül ede
memiştir. Bunlar bitaraf kalsalar ne yapa
bilirlerdi, elbet siyasi haSyata atıldıkları za
man, bir partiye gireceklerdi. Söz sahihji ola
bilmek için başka çare yoktur. ı 

îkinei Meclise bağımsız aday daha fazla gir-
rebilmelidir. 

BAŞKAN — Buyurun Karavelioğlu. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Mesele mü

himdir, Anayasaya girmelidir. Arkadaşlar, me
seleyi inceden inceye tetkik ettiler. 15 günden 
beri takibettiğimiz usul hakkında bir karar 
vermiştik. Bunu göz önünde tutmalıyız. 

Bence esas müşkilâtı Seçim Kanunu yara
tacaktır. Anayasaya yerleştirmek lâzımdır. 
Aksi halde ileride partiler arasında bir pazar
lık mevzuu olacaktır. 

KOKSAL OSMAN — İhtisas erbabı üç par
ti elemanını dinledik. 

KAPLAN KADRİ — Ahmet Bey arkada
şımız gayet güzel kah etti. Birinci Meclisten 
sonra, tampon vazifesi görecek ikinci bir Meclis 
kuruyoruz. 

Kuruyoruz ama, birinci Mecliste olduğu gi
bi, ikinci Mecliste de parti ekseriyetleri bu
lunacak. Bu partilerin disiplinleri işleyecek, 
parti hâkimiyeti tesü'r icra edecektir. Ama, bir 
taraftan da iyi tarafları var. 

Bu hakikatler karşısında öyle bir grup gel
melidir ki, memleket menfaatlerini parti men
faatlerinden başka düşünen ikinci Mecliste bas
kı yapmasın ve ona da tâbi olmasın. Bu bu
lunur. Millî iradeyi zedeler mi, zedelemez mi, 
bilmem. Ancak, ben diyorum ki, bu memle
kette partiye kayıtlıların miktarı azdır. 27 Ma-

.1961 O : 1 
yısa tekaddüm eden zamanlarda kaç kişi par
ti mücadelesi Vvapmıştır. Demekki renksizlik 
parti bakımındand,r, fikir bakımından değil
dir. 

KOKSAL OSMAN — Bizim arzu ettiğimiz 
şey. demokratik bir Anayasa yapmaktır. Yal
nız tarafsızlar ikinci Meclise girecektir dediği
miz; takdirde antidemokratik bir hüküm geti-
riyoruız demektir. Şahsi kanaatimi soyuyorum. 
Şöyle ki, Çorum vilâyetine diyeceğiz ki, sen 
iki senato üyesi seçeceksin, birisi mutlaka 
tarafsız olacaktır, partili şahıslar olmıyacak-
tır. O halde bu suretle Çorum vilâyetinin millî 
iradesini tafydidediyor ve kanunla bir istikamet 
veriyorsun. Binaenaleyh bu. demokratik bir 
usul değildir. Esasen dün burada konuşulurken 
(bir kısım arkadaşlar buna yatar gibi oldular 
ve arkasından söylediler, Anayasayı zedelemi-
yelim, jentilmen bir anlayışla tarafsızlar, ge
tirebiliriz dediler. 

Sonra ben, her hangi bir partinin ikinci Mec
liste kahir çoğunluğu elde edeceğine inanmıyo
rum. Şöyle ki, Senatoya 23 tane de Millî Bir
lik Üyesi dâhil olacak. Sonra, 7 yü Anayasa 
Mahkemesi' Başkanlığı (yapmış olan zat Senato 
üyesi olacak. 

Ayrıca seçimlerde de Senato üyesi seçilecek. 
Farzedelim ki, (A) partisi Temsilciler Mecli
sinde ekseriyeti lalaeak, sonra (B) partisi de 
Senatoda ekseriyeti alabilecektir. İki yılda bir 
seçimle üçte bir üye yenileneceği için, b'ıakar-
sınız, . Senatoda ekseriyette olan parti, ekalli
yete düşebilir. 

Biz bir parti gibi çalışıyoruz. Aşağı - yuka
rı birbirimizi ikna etmeye çalışıyoruz. Ama, 
müstakiller öyle olmaz. Hepsi bir tarafa çeker. 
Belli kanaati olmıyan, programsız çalışan kim
selerin çalışması pek de uygun olmaz. 

Binaenaleyh, bu kontenjanı burada olduğu 
gibi aynen kabul edelim. 

BAŞKAN — Tunçkanat Haydar. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Demokrasi re

jimi çok partili rejimdir. Arkadaşların bâzıla
rında bir temayül vardır ki; partilerden ürker 
bir durum vardır. Anayasa çiğnenmiş, ne muha
lefetin faaliyetine, ne de Merliste her hangi biri
sinin iktidar aleyhine söz söylenmesine'müsaade 
edilmemiş, bir zümre hâkimiyeti teessüs etmiş 
ve nihayet ihtilâl olmuştur. Demokrasiyi parti-
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leriıı yürüteceğine inanmıyorsak o başka. 70 tane 
tarafsız olursa, dağılmış teşbih, taneleri gibi, 
bunları nasıl toplarsınız. Tatbikatta millî irade
nin zedelenmesi keyfiyetini de doğurur ki, bunu 
Koksal arkadaşım güzel ifade ettiler. 

BAŞKAN — Şimdi, şöyle böyle diyoruz. Ama, 
Anayasa Komisyonunuaıda partiler temsilcileri, 
Seçim ve Anayasa komisyonları temsilcileri ile 
günlerce konuştuk, mekanizmayı uzun uzadıya 
izah ettiler. Biz istiyoruz ki, senato kâfi derecede 
kuvvetli olsun. Senatoya seçilecek üyeler 40 
yaşm'ı bitirmiş olacak, 150 üyesi olacak, bunların 
hepsi, birinci Meclisteki ekseriyeti desteklemez, 
elbet. Fren vazifesini görecektir. 

Temsilciler Meclisi 4 senede bir değişecek, 
Senato 6 senede bir. Hem de üçte biri, iki senede 
bir yenilenecek. Böylece istikrar devam etmiş 
olacak. Ben şahsan, teklif edilen fikirden vazge
çilmesini istiyorum. 

GÜRSEL CEMAL (Devlet ve Hükümet Baş
kanı) — Mecliste ekseriyeti kabul ediyoruz da, 
ikinci Mecliste ekseriyete razı olmuyoruz. Böyle 
bir mekanizma olmaz. Senato kanunları süzen 
bir mekanizmadır. Mutlaka ret mekanizması de
ğil, elbet. Aynı par/tiden olur veya olmaz. Hepsi 
memleket çocuğudur. Bu memleketin evlâdı
dır. 40 yaşına gelmiş, olgunlaşmıştır. 

Binaenaleyh, Birinici Meclisten gelen her ka
rarı hemen kabul edeceğini tahmin etmemeliyiz. 
Gelen tasarıyı müzakere edecek, yanlış tarafları 
varsa, tashih edilmek üzere iade edebilecektir. 
İşlemez bir mekanizma haline getirmiyelilm. öyle 
olursa Devletin işleri, askıda kalır. 

Bir vekillik inhilâl ediyor, oraya tarafsız 
bir adam bulmak için göbeğimiz çatlıyor. Nere
den bulacaksınız bu kadar tarafsız adamı? Bence 
yürümez bir dâvadır. Senato üyeleri gün gör
müş, tecrübe görmüş, yüksek tahsil yörmüş adam
lardan intihabedilecektir. Bu adamlar İstanbul 
gibi, Aiıkara gibi büyük merkezlerde toplanır. 
Çorumda, Yozgat'da Senatoya âza olacak adam 
bulmak zordur. Senato, kıymetli azalar ile, 
süzgeç vazifesini yapacaktır. Demokratik me-
kaniŞztmanın icabı olarak maddenin yazılı olduğu 
gibi olması lâzımdır. Bulamazsınız. Bulursanız 
da kıymetsiz olur. Pa.rtiye temayülü olur. Bu, 
olmıyacak şeyler için! bir sürü dedikodiya yol 
açar. B!ir vekil bulmak ilcin neler çektiğimizi bi
liyorsunuz. Daha doğrusu bir >vekil bulamıyoruz. 
60 - 70 senato âzası .bulacaksınız. 
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ÇELEBİ EMANULLAH — Kifayet takriri 

veriyorum. 
BAŞKAN — Kifayetin lehinde, aleyhinde 

konuşmak istiyen var mı"? 
ERSÜ VEHBİ — Mesele anlaşılmamıştır, 

konuşalnn. / 
TUNÇKANAT HAYDAR — Bu mevzu yeni 

değildir. 15 gündür konuşuyoruz. Kifayeti kabul 
edelim. 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenelr... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddedeki değişikliği okuyoruz. 
(Madde değişik şekliyle okundu.) 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Önce bağımsızı 

kabul edecek miyiz, onu oya koyalım, ondan son
ra redaksiyonuna bakarız. 

BAŞKAN — Bağımsızların girmesini kabul 
edenler, lütfen iişaret buyursunlar... Kabul etmi
yenler. 12 oyla kabul edilmediği anlaşılmıştır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Partiye remen 
girmez de fiilen destekler. Bu takdirde ne olacak? 

KARAMAN SUPHİ — Geçici 10 ncu mad
denin birinci fıkrası buradan kaldırıldı. Ayrıca 
geçici madde konulabilir. Ben buradan geçici 
onuncu madde tâbirinin çıkarılmasını teklif edi
yorum. (Muvafık sesleri) 

BAŞKAN — Teklifi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Genelkurmay başkanının ilâvesi ve bu fıkra
nın kaldırılması suretiyle maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

GÜRSEL CEMAL (Devlet Başkanı ve Baş
bakan) —. Devlet Başkanına kontenjan verilir
se, Senatoya kıymet bakımından daha istifa
deli eleman getirilebilir. Devlet Başkanı taraf
sız ol aaektır. Memleketin kıymetlerini bulur. 
Partilerin dışında kalmış olan memleket kıy-. 
metlerini Senatoya sokar. Daha faydalı olma
larına yardım etmiş olur. z 

BAŞKAN —• Cumhurbaşkanının kontenjanı
nın 20 ye çıkarılması teklif ediliyor. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

b) Cumhuriyet Senatosuna üye seçme hakkı-
Madde 71. — Millet Meclisi seçimlerinde 

seçmen olan her Türk, Cumhuriyet Senatosu se
çimlerinde de aynı şartlarla oy kullanır. 

BAŞKAN —• Bu maded hakkında söz istiyen 
yok. Yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-

j ler... EtırıiyenVr... İttifakla kabul edilmiştir. 
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c) Cumhuriyet Senatosu üyeliğine seçilme 

yeterliği 
Madde 72. — Kırk yaşını doldurmuş ve yük

sek öğrenim yapmış bulunan ve milletvekili 
seçilmeye engel bir durumu olmıyan her Türk, 
Cumhuriyet Senatosuna üye seçilebilir. 

Cumhurbaşkanınca seçilecek üyeler, çeşitli 
alanlarda seçkin hizmetleriyle tanınmış ve kırk 
yaşını bitirmiş kimselerden olur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen, 
buyurun Vehbi Ersü; 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, birinci fıkrada 
yüksek tahsil şartı konmuş, seçimle gelecek Se
nato üyeleri için. Ancak, ikinci fıkrada bu yok. 
«Cumhurbaşkanınca seçilecek üyeler, çeşitli 
alanlarda seçkin hizmetleriyle tanınmış ve 
kırk yaşını bitirmiş kimselerden olur.» deni
yor. 

Bir de bu fıkrada görmek istediğim şey, ta
rafsız üye seçmedir. 

YILDIZ AHMET — Cumhurbaşkanının 
kontenjanından gelecek üyeler için bağımsızlık 
şartını koyalım. O yetki ile, istediği kimseleri 
seçecektir. Muvaffakiyetle vazife yapmış vali
lerden, umum müdürlerden, profesörlerden se
çer. Buradaki yaş kaydının kaldırılması yerin
de olur, kanaatindeyim. 

Cumhurbaşkanı dilediği bağımsız, seçkin-
kimseleri Senatoya getirecektir. 

BAŞKAN — Gürsoytrak Suphi, buyurun. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, ben 

yaş haddi üzerinde konuşacağım. Yaş haddini 
kaldırmak lâzımdır. Devlet Başkanının olgun
luğuna bırakmak lâzımdır. Lüzum gördüğü 
yerden, takdir ettiği kimseyi seçebilir. Yaş had-
dinin kaldırılmasını teklif ediyoruz : 

KÜÇÜK SAMİ — Mütaakıp maddelerde mâ
ni bir hüküm yojssa şöyle bir ilâve teklif edece
ğim, üniversite öğretim üyeliği ile Seneto üyeliği 
bir kimse üzerinde birleşebilir. Üniversite öğre
tim üyesi olan Senato üyesi üniversiteden öde
nek almaz. 

KOKSAL- OSMAN — İkinci Meclisin en 
büyük vasfı tahsil ve yaştır. Bir zaman gelecek
tir ki, Senetonun karakteristik vasfı kırk yaşın
dan yukarı ve yüksek tahsilli olacaktır, Devlet 
Başkanına da bu şartları koşmazsak alacalı bu-
laealı bir senato olur. 
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Bağımsız meselesine gelince, Devlet Başka

nını yine bir zümreye inhisar ettirmek doğru 
değildir. İstediğini ve kıymetlilerini bulur ve 
getirir. 

BAŞKAN — Haydar Tunçkanat; 
TUNÇKANAT HAYDAR — Arkadaşımız 

Koksal söyledi, ben vazgeçiyorum. 
ATAKLI MUCİP — Osman Bey söyledi, 

tekrar etmiş olmıyayım. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bağımsız ol

ması zaruridir. 20 kişi az değildir. Bir parti
nin baskılı ekseriyetine karşı nâzım rolü oynar. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Yaş ve tahsil mev
zuu halledilmiştir. Bağımsızlık mevzuuna ge
lince : İkinci Meclis fren vazifesini görecektir. 
İki Mecliste de aynı partinin ekseriyette oldu
ğunu düşünelim. O zaman parti disiplini içinde, 
birbirlerini tamamlamış olurlar. Bu itibarla, 
Cumhurbaşkanının seçeceği üyelerin bağımsız 
olması çok faydalıdır, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Refet Aksoyoğlu; 
AKSOYOĞLU REFET — Cumhurbaşkanı

nın böyle bir tahditle bağlanmasına taraftar de
ğilim. Cumhurbaşkanı bir partiden gelmiş ola
bilir. Ama, mutlaka partili birisini seçeceği 
mânasına gelmez. Hem böyle bile desek, parti
den istifa etmiş olan kıymetli adamları da se
çebilecektir. Serbest bıraksak her halde daha iyi 
olur, kanaatindeyim. Tahdidolursa, çok kıymetli 
adamlar seçilememiş olacaktır. 

KAPLAN KADRİ — Bağımsız mevzuu üze
rinde arkadaşlar kâfi miktarda konuştular. 
Ben, yaş mevzuu üzerinde durmak istiyorum. 
Birinci Mecliste mücadele olacaktır. 30 yaş 
bir insan için kemal yaşıdır, yolunu tam ola
rak bulmuştur. Bir de üstelik 30 yaşın icabı 
enerjiye de maliktir. Enerjinin en çok toplan
dığı yaş 40 tır. Şimdi İkinci Meclis, teşekkül 
tarzı itibariyle daha ziyade yaşlılara gidiyor. 
Ben zannediyorum ki, Birinci Meclis mücadeleli 
olacaktır. İkinci Meclise de biraz olsun dina
mizm verebilmek için yaş kaydının kaldırılması 
lâzımdır. 

BAŞKAN — O'Kan Sezai, buyurun. 
O'KAN SEZAİ — Bu madde üzerinde ben 

de bir iki hususa temas edeceğim, görüşlerimi 
arz edeceğim. 

Arkadaşlarımızın dediği gibi, bu Meclisin 
bir statüsü vardır. Bunu değiştirmek uygun 
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değildir. Yaş bakımından bir değişildik yapmak 
doğru olmaz. Burada 40 yaşı uygun görmüş
ler. İnsanın kemal yaş devresi 40 tır. Tecrü
belidir, gençlik hissinden uzaktır, olgun bir dev
reye ulaşmıştır, yeteri kadar enerjisi mevcut
tur. Bu bakımdan 40 yaş yerindedir, daha aşağı 
bir yaşı düşünmek yerinde değildir,. lüzum da 
yoktur. Kendi sahasında ilerlemiş, birtakım 
insanlar vardır ki, bunlar tahsilleri yüksek ol
madığı halde, memleket için faydalı olabilirler. 

Bunun yanında, Cumhurbaşkanının konten-
janmdan geleceklerin tarafsızlardan olması müm
kündür, uygun olur. İkinci Mecliste daha fazla 
tarafsız olması elbette faydalı olur. Millî ira
denin tecellisi olarak gelecek üyelerin yanında, 
tarafsızlar, kendilerine düşen görevleri yapa
caklardır. Demin, tatmin olunmadığım için 
müstenkif kalmıştım, şimdi yerinde görüyorum, 
baraj vazifesi görecektir, arkadaşlar endişe
lerimizi belirttiler. Bu Meclisin firen vazifesi 
görmesi esastır. Burada, Cumhurbaşkanının 
şahsi insiyatifine bırakılmıştır, millî iradenin 
dışındadır. Cumhurbaşkanına kontenjan tanını
yor. Devlet Başkanı istediği takdirde bitaraf
ları seçmesi daha doğru olur. Tarafsızların Se
natoda bulunmasında elbette fayda vardır. 

Bunun demokratik sistemde Anayasanın 
zedelenmesi ile hiçbir alâkası yoktur. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Özdilek; 
ÖZDÎLEK FAHRİ — Cumhurbaşkanı her 

hangi bir partiye mensubolarak vazifeye geldiği 
anda, parti ile münasebetini kesecek. Cumhur
başkanı bitaraf adanı seçmekte müşkülâta dü
şebilir. Binaenaleyh 20 kontenjanın yarısını 
mutlak olarak bitaraflardan seçsin, yarısı için 
de biraz serbesti verelim. 

KARAMAN SUPHİ — Biraz evvelki mad
dede Cumhurbaşkanına tanınan yetki 20 taraf
sız getirmesidir. Bunu böylece kabul etmek lâ
zımdır. Bunda fayda olduğuna inanıyoruz. 

Sonra ben, bu kısımda (seçkin hizmetleri 
ve tarafsızlık) kayıtları baki kalmak üzere bu
nun dışındaki kayıtların kaldırılması keyfiyeti
nin Cumhurbaşkanına kuvvet vereceği kanaa
tindeyim. 

ACUNER EKREM — Bir kısım arkadaş
lar, Cumhurbaşkanının kontenjanına dâhil sena
törleri bağımsızlardan seçmesini istiyorlar. Bu 
belki faydalı olabilir. Muvazene bu yolla sağ-
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lanabilir. Ancak, bir başka durum daha var. 
Farz edelim ki, (A) partisi Millet Meclisinde 
ekseriyeti sağladı. Senetoda da (B) partisinin 
ekseriyet alması, bu yolla muvazene kurulması 
isteniyor. Eğer mutlaka bağımsızlar kaydını koy
mazsak, Cumhurbaşkanı, Senetodaki ekseriyetin 
karşısına, daha fazla muvazene unsuru çıkar
mak istiyeeektir. Eğer bağımsızı şart koşarsak, 
belki Senatoda ekseriyette olan partiye meyli 
olan bitaraflar Cumhurbaşkanının kontenjanın
dan gelebilir. Bu bakımdan serbest olması daha 
doğrudur, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, iki teklif 
var, birisi 40 yaş kaydının kaldırılması, diğeri 
da tahsil kaydının konması. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerin yüksek 
tahsilli olmasını istiyenler? Sekiz üye.. Tahsil 
kaydının aleyhinde olanlar, 10 üye. 

Hepsi bağımsızlardan olsun diyorlar.. 10 üye. 
Yarısı bağımsızlardan olsun diyenler.. 4 üye; 
Maddenin olduğu gibi kabul edilmesini is

tiyenler. 7 üye. Şu hale göre, bağımsızlar, mad
deye ilâve edilmiştir. Madde bu bağımsızlar ilâ
vesi ile kabul edilmiştir. 

d) Cumhuriyet Senatosu üyeliğinin süresi 
Madde 73. — Cumhuriyet Senatosu üyeliği

nin süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden 
seçilebilir. 

Cumhuriyet Senatosunun genel oyla seçilen 
üyelerinin ütçe biri her iki yılda bir yenilenir. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerin süresi 
biter veya bu üyeliklerde her hangi bir sebeple 
boşalma olursa, Cumhurbaşkanı, bir ay içinde 
yeni üyeleri seçer. 

Boşalan bir üyeliğe seçilen kimse, yerine 
seçildiği üyenin süresini tamamlar. 

BAŞKAN — 73 ncü maddeyi kabul edenler... 
Etmıyenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

V. T. B. M. M. se'çimlerinin geriye bırakılması 
ve ara seçimleri 

Madde 74. — Savaş sebebiyle yeni seçimle
rin yaplımasma imkân görülemezse, seçimler 
kanunla bir yıl geriye bırakılabilir. 

Meclislerin ara seçimleri her iki yılda bir 
Cumhuriyet Senatosu seçimiyle birlikte yapılır. 
. Millet Meclisi genel seçimlerine bir yıl kala 

ara seçimi yapılmaz. 

18 — 
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BAŞKAN —• Bu maddeyi oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler...' Etmiyenler... İttifakla 
kabul edilmiştir. 

VI. Seçimlerin genel yönetim ve denetimi 
Madde 75. —• Seçimler yarg ı ' organlarının 

genel yönetim ve denetimi altinda yapılır. Se
çimlerin başlamasından bitimine kadar, seçi
min düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile 
ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, se
çim süresince ve seçimden sonra seçim konula-
riyle ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve iti
razları inceleme ve kesin karara bağlama ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim 
tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Secim 
kurulunundur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim ku
rullarının görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. 

Yüksek Seçim Kurulu, yedi asıl ve dört 
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yedek üyeden kuruludur. Üyelerin altısı Yargı
tay, beşi Danıştay genel kurullarınca kendi 
üyeleri arasından tam sayılarının salt çoğun
luğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt 
çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir Başkan 
ve bir Başkanvekili seçerler. 

Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve I)a-
ıııştaydan seçilmiş üyeler arasından adçekme 
ile ikişer yedek üye ayrılır. Yüksek Seçim Ku
rulu Başkan ve Başkanvekili adçekmeye girmez
ler. 

BAŞKAN —• Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... itti
fakla kabul edilmiştir. 

Saat 18,30 olmuştur. Devamı kabul edenler... 
(Yarma bırakalım, sesleri) Yarın saat 9 da top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorujn. 

' Kapanma saati : 18,30 




