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1. — EN YAŞU ÜYE YAKUP KARAOSMANOĞLU TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI 

BAŞKAN •*— Sayın arkadaşlar, inönü'nün mamanızı şimdiden rica ederim. 
rahatsızlığı münasebetiyle yaş sırası, beni bu Bu girişten sonra, müsamahalarınıza güvene-
movkie getirmiş bulunuyor. Bu vazifenin ifası rek,* celseyi açıyorum. 
sırasında bâzı acemilikler yaparsam kusura bak-

2. — BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMİ İÇİN YAPILAN GÖRÜŞMELER 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, gündem ge
reğince, Anayasanın 84 ncü maddesine göre Baş
kanlık Divanının seçimi toplantısını yapmakta 
bulunuyoruz. Şimdi müsaadenizle Anayasanın 
84 ncü maddesini okutuyorum : 

«Madde 84. — Meclislerin Başkanlık Divan
ları, o Meclisteki siyasi parti gruplarının kuvvet
leri ölçüsünde Divana katılmalarını sağlıyacak 
şekilde kurulur. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Baş
kanları, kendi meclislerince üye tamsayısının 
üçte iki çoğunluğu ve gizli oy ile ikişer yıl için 
seçilirler; ilk iki oylamada bu çoğunluk sağlan
mazsa, salt çoğunlukla yetinilir. Meclis başkan
ları için Meclisteki siyasi parti grupları aday 
gösteremezler. 

Başkanlar ve Başkanvekilleri, üyesi (bulun
dukları siyasi partilerin veya siyasi parti grup
larının Türkiye Büyük Millet Meclisinin içinde 
veya dışındaki faaliyetlerine ve görevlerinin ye
rine getirilmesini gerektiren haller dışında, Mec
lis tartışmalarına katılamazlar. Başkan oy kulla
namaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleşik top
lantılarında Başkanlık Divanı, Millet Meclisi 
Başkanlık Divanıdır.» 

BAŞKAN — Bu hususta mütalâalarını ileri 
sürmek istiyen arkadaşlarımız varsa, lütfen bil-
dirsinler. Buyurun, efendim. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Muh-
Jerem arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi Mec

lis Grupunun bu konudaki görüşünü arz etmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

84 neü madde Anayasamızda yenilik teşkil 
eden bir hükümdür. Bu mad^e ile Başkanlık Di
vanının teşkilinde Mecliste temsil edilen siyasi 
parti gruplarının kuvvetlerine göre Başkanlık 
Divanına katılmaları ve Başkanlık Divanını ça
lışmalarında muvazeneli, ahenkli bir partiler 
arası iş birliği sağlanması uygun görülmüştür. 
Maddenin tatbik tarzını gösterecek bir içtüzük 
hükmüne henüz malik değiliz. İçtüzüğün 84 ncü 
maddesinin Senato ve Millet Meclisi Başkanlık 
Divanı seçimi için ne şekilde anlaşılacağı hulu
sunda elbetteki ileriki yıllarda tatbik edilecek bir 
İçtüzük hükmüne malik olacağız. Fakat bugün 
elimizde Anayasanın 84 ncü maddesine dayanan 
İçtüzük (bulunmadığı için, meseleyi partiler ara
sında bir temasla sağlamak suretiyle bir müşte
rek karara 'bağlamak ve partilerin üzerinde gö
rüş birliğine varacakları bir tarzda her hangi bir 
Anayasanın tefsiri, ihlâli gilbi bir hal olmasın 
için, teşebbüse geçildi ve dün gece geç saatlere 
kadar her siyasi parti grupundan ikişer arkada
şın iştirakiyle, Yeni Türkiye Partisi Grup oda
sında çalışmalar yapıldı. Bir dereceye kadar, an
laşmaya varıldıysa da, müzakereleri, gruplar ara
sında temaslar yapmak üzere talik etmek mec
buriyeti hâsıl oldu. O saatte grup içtimaları sona 
ermiş bulunduğu için kesin bir neticeye işi bağ-
lıyamadık. Bu sabah yeniden arkadaşlarımız ara
sında temaslar oldu. Şu dakikada (bendeniz bu 
hususu arz etmek için ayrılmış bulunuyorum, 
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(Bütün partilerden iki ve bizden de bir arkadaşı- I 
mız temas halindedirler ve 84 ncü maddenin ne I 
şekilde anlaşılıp tatbik edilmesi gerekeceği hak- I 
(kında bir müsbet neticeye varmak gayreti içinde
dirler. I 

Muhterem Heyetinizden istirhamım, arkadaş- I 
ların bu çalışmaları sona erinjseye kadar bir saat 
için celseye ara verilmesidir. Bunu kabul buyur
duğunuz takdirde, umarım ki, 84 ncü maddenin I 
tatbikatında daha ilk anda partilerin değişik gö
rüşlere sahibolarak bir ihtilâfa meydan verme
den bir müşterek görüşe vâsıl olunur. Mâruzâtım 
bu kadardır. Hürmetlerimle. I 

BAŞKAN — Buyurun İhsan Tombuş. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Muhterem ar

kadaşımızın Başkanlık Divanı Seçimi hususun
da teklif etmiş olduğu mehil ve çalışma tarzı I 
bir yol olarak düşünülebilir. Ancak, Anayasa ve 
İçtüzüğe göre Başkanlık Divanı seçimi hakkın
da bu şekilde bir yol bahis konusu olamaz. Biz, I 
şimdi başkanı seçelim, ara verelim, ondan sonra 
Başkanlık Divanını seçelim. I 

Başkanlık Divanı hakkındaki teklife iştirak I 
ediyorum; ancak başkan seçildikten sonra bunu 
yapalım. Ben de bunu teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) —Muhterem 

arkadaşlarım; benden evvel konuşan hatip ar- I 
kadaşımızm noktai nazarına karşı maruzatta 
bulunmak için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Başkan; Başkanlık Divanı içinde en yetkili 
v,e en kuvvetli bir şahıstır, Divan haricinde mü
talâa edilmesi doğru değildir. Anayasanın bu 
maddesi, partilerce, parti gruplarınca ittihaz 
edilecek kararlara muhalif hareket edecek ar
kadaşların bu kanunda serbest hareketleri ile il
gili olmak üzere tedvin edilmiştir. Bu bakımdan 
parti gruplarınca alınacak kararlara muhalif 
hareRet eden arkadaşlar olursa bunlara disiplin I 
cezası vermemek imkânı vardır, eskiden bu yok
tu. 
~~ Bu imkân dolayısiyle partiler başkan için I 
resmen aday teklif edemez. Bu demek değildir 
ki, bir başkanın seçimi için her parti içinde, hem 
de parti gruplarında, salahiyetli organları içe
risinde temaslar yapılmaz. Bu temaslar yapılır 
arkadaşlar ve normal olan da budur. Bu bakım
dan bir saatlik müddet fazla bir zaman değildir. I 
İrin verirseniz, bu çeşit mevzularda, bir orga- | 
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nm teşkilinde Anayasanın bir maddesini tefsir 
mahiyetinde olan bir çalışmanın tam bir muta
bakata bizi ulaştırma imkânını daha ilk anlarda 
ref etmekte hiçbir müsbet netice yoktur. Arka
daşımın bu noktai nazarında ısrar etmemesini 
rica ederim. Bu bir saatlik talik, bütün partile
rin mutabakata varması veya görüşleri ne ise 
bunları Umumi Heyete intikal ettirmeleri bakı
mından faydalı olacaktır. 

Unutmamak lâzımgelir ki, Başkan ve Baş
kanlık Divanını ayrı ayrı ve Başkanı Başkanlık 
Divanının dışında mütalâa etmeye imkân yok
tur. Mâruzâtım bu kadardır. («Reye, reye» ses
leri) 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — Muh

terem arkadaşlar, 84 ncü maddenin ilk tatbika
tını yapıyoruz. Bu tatbikatta bir yanlışlık ya
karsak Anayasa tatbikatında yanlış bir anlam * 
kurma tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. Müsaa
de buyurulursa; 84 ncü maddeye göre başkan 
seçiminin Başkanlık Divanı seçimi ile beraber 
mi, yoksa ayrı mı mütalâa edileceği konusunu 
tasrih bakımından gerek esbabı mucibeden, ge
rekse madde metninden ve gerekse Kurucu 
Mecliste Anayasa Komisyonunda bulunan bir 
arkadaşınız sıfatiyle hatıralarımı yoklıyarak bir 
noktaya temas etmek istiyorum. 

İstanbul tasarısında başkanlık mevzuunda 
tamamen İngiliz Parlâmento esaslannı nazara 
alarak gruplar tarafından aday göstermemek ve 
seçildikten sonra da bir endişei ferda ile hareket 
edilmemesini sağlamak maksadı ile başkanların 
mensuboldukları siyasi parti faaliyetlerine işti
rak etmemeleri konuları üzerinde Anayasa Ko
misyonunda uzun uzadıya tartışıldı. Bizim Mec
lis başkanların tarafsız olmayışının doğurduğu 
acılar uzun uzadıya hatırlanarak bu madde ile 
bir neticeye varmak düşünüldü. 

Hatırladığıma göre, Anayasa çalışmalarında 
emeği geçmiş arkadaşlardan, bugün Yüksek He
yetiniz içinde bulunanlar vardır. Maddenin ted
vininde gözetilen gaye doğrudan doğruya baş
kanların kendi meclislerince seçilmesi olmuştur. 

Burada konuşan Feyzioğlu arkadaşımıza iş
tirak etmiyorum. Başkan seçimi ayrı bir mevzu
dur. Başkanlık Divanı seçimi ise bendenizin ha
tırladığıma göre ayrı bir mevzudur. Yalnız es-
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babı mueibe kısa yazılmıştır, maalesef tevzi de 
edilmemiştir. Anayasa Komisyonunda geçen bü
tün müzakereler diktafonla tesbit edilmiştir, 
bunlar elde olmayınca izahını yapmak imkânı 
yoktur, bu müzakereler elimizde değildir. Esbabı 
mueibe de iki satırdan ibarettir, o da bu saraha
ti taşımıyor. Ancak partiler arasında temaslar 
yapılmıyacağı ve grupların aday göstermiyecek-
leri sarahati da gösteriyor ki, bizim tezimiz da
ha kuvvetlidir. Yani Başkanlık seçimi gruplar 
tarafından aday gösterilmeden ve dolayısiyle 
arada müzakere mevzuu olmadan yapılacaktır. 

" Çünkü ha gruplar aday gösterecekler, ha kulis 
faaliyeti yapılacak... Bunların ikisi de aynı şey
dir. Binaenaleyh böyle bir duruma düşmeden 
serbestçe Başkanın seçilmesi lâzımdır. Yani Baş
kanlık Divanının seçiminden evvel serbestçe Baş
kanın seçilmesi lâzımdır. Yani Başkanlık Diva
nının seçiminden evvel serbestçe Başkanın seçil
mesi lüzumuna kaniim. Binaenaleyh Fethi Çe-
likbaş ve Turhan Feyzioğlu arkadaşımızın dedik
leri gibi, bir saatlik müddete ihtiyaç yoktur. 
Başkan adayı tesbit edilir ve o seçilir. Başkan-
vekilleri ve kâtipler seçiminde Meclisteki parti
lerin kuvvetleri oranına göre seçim yapılacağı 
için müzakerelere devam edilebilir kanaatinde
yim. Maruzatım bu kadardır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
EMÎN PAKSÜT (Ankara) — Pek muhterem 

arkadaşlarım; yeni Anayasanın hazırlanışında 
Kurucu Mecliste, Anayasa Komisyonunda Baş-
kanvekili sıfatiyle vazife görmüş bir arkadaşınız 
olarak, hem 84 ncü maddenin hangi maksatlarla 
tanzim edildiği hususunda, hem de tesadüfi ola
rak dün akşam başlamış olan muhtelif partilerin 
gruplar arasında ön çalışma yapan bir toplantı
ya katılmış arkadaşınız olarak bir 2 noktayı 
aydınlatmaya''gayret edeceğini. Ayrıca Ardıçcğ-
lu arkadaşımızın Anayasa Komisyonu çalışması
na atfen söylediği bir iki hususu da tashihe çalı
şacağım. 

Şimdi, ittifak edilen husus şu olmuştur : Bag-
kanlık Divanları partizan bir hüviyet taşımasın. 
Başkanlık Divanları meclislerin müşterek hürme
tini, muhabbetini ve itimadımı kazansın. Çok 
partili hayatı vazgeçilmez bir esas olarak kabul 
ediyoruz. Anayasa daha evvel bir 57 nci madde 
kabul etmişti, iktidarda ve muhalefette mühim 
hizmetler gören siyasi partiler Meclise nispî tem-
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sil usulüüe göre gelmektedirler. Bu şartlar altın
da Meclisin sureti terekkübü, bugün dört, yarın 
belki altı, sekiz partiden teşekkül edecektir. Ana
yasa çalışmalarında bunlar nazara alındı, onun 
için grupların kaç milletvekilinden teşekkül ede
ceği esası Anayasada bir kayda bağlandı ve on 
milletvekili çıkaran, bir teşekkülün bir grup ola
rak muamele goıvceğı kararma varıldı. 

Luşkanlık Divanı bitaraf olsun için bunun 
tarafsızlığını temin eden âmir kayıtlar vardır. 
Taraf sizlik siyasi partilere mensup olmamakla 
sağlanır düşüncesi ortaya atıldı. Anayasa Komis
yonunun siyasi partilere mensup zevattan müte
şekkil olması keyfiyeti varit değildir, zira onla
rın içinde hiçbir siyasi partiye mensup olmıyan 

=. ilim adamları da vardır, ü zamanki bu çalışma
larda, Kurucu Meclis de; banyo bakımından 
C. H. P. si temsilcilerinin çoğunluğu ölçüsünü 
kabul etmedi ve Anayasa Komisyonunda bu es-
pıri ile görüşüldü ve bu espiri içerisinde sonuna 
kadar çalışmalara devam edildi. 

Başkanlık için yalnız başkanın değil, topye-
kûn Başkanlık Divanının tarafsızlığı, siyasi 
partilerden ayrılmak suretiyle sağlanır düşünce
si ileri sürüldü. Dedik ki, «Efendim, bir siyasi 
parti, Mecliste Başkanlık Divanına lâyık gördü
ğü bir arkadaşının partiden ilişiğini keserek büs
bütün onu feda etmek istemiyebilir. Bir insanı 
da kendi siyasi kariyerinden vazgeçme zorunda 
bırakmamalıdır. Ancak Cumhurbaşkanı için bu 
düşünülmüştür. Bir siyasi partiye mensup bir 
şahıs Cumhurbaşkanı olursa parti ile ilişiği kesi
lir. Ama o 7 sene için seçilmiştir. Sonra ikinci 
defasında seçilmezse tabiî üye olur.* îster misiniz 
bütün başkanları bu suretle, tabiî üye yapalım ve 
böylece tabiî üye sayısını gayrikabili içtinap bir 
şcıaidü artıralım? Hayır, buna ihtiyaç yoktur de
nildi. B&jkanlarm siyasi parti ile ilgisi kalır, 
ama, siyası partinin faaliyetlerine katılmaza Bu 
nokta üzerinde mutabakata varıldı. 

Şimdi, Başkanlık ve Başkanlık Divanının teş
kili için konulan hükmü muhterem Heyetinize 
metinden arz etmemde zannediyorum ki, fayda 
vardır, kolaylık sağlıyacaktır. Mecliste Başkan
lık Divanı, o Meclisteki siyasi partilerin kuvvet
leri ölçüsünde Divana katılmalarını sağlıyacak 
şokilda kurulur. Partilerin kuvvetlerinin ölçüsü, 
şüphesiz, :sağlamış oldukları milletvekili veya. se-
natöıiül: sayısıdır. Buna metni yazarken de, bu-
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rada konuşurken de bir itirazımız yoktur. Hangi I 
Mecliste hangi siyasi parti daha fada temsilci 
bulunduruyorsa - milletvekili veya senatör ola
rak - Başkanlık Divanı seçiminde bu oran dikkat 
nazarına alınacaktır. Şimdiki halde bu hüküm
lerin muhtelif varyasyonları olabilecektir, muh
telif hal tarzlarına gidilebilecektir. Ama bir Ana
yasada dondurulmuş hükümlerin bulunması caiz 
görülemediğinden bunları içtüzüklerin halletme
si uygun görülmüştür. 

Diğer taraftan bir meselemiz daha var : Bu 
Anayasa ne zaman yürürlüğe girsn? Anayasa 
yapacağız, Kurucu Meclis kabul edecek, halk
oyuna sunulacak. Henüz İhtilâl idaresi nihayet 
Millî Birlik Komitesinin bir ikinci Meclis gibi 
faaliyeti devam edeceğine göre, Anayasa toptan 
yürürlüğe girmesin, halk kabul ettiği takdirde 
Anayasanın hatalı, muhataralı tarafları Kefe- I 
randum sonunda bertaraf edildikten sonra Türk 
Anayasasının hangi hükümlerinin yürürlüğe gire
ceği anlaşılsın diye düşünüldü. Meclisin teşkili 
ile ilgili, seçim ile ilgili kısımların yürürlüğü, on
dan sonra diğer hususlar kabul edildü. Bunlar 
bittikten sonra Meclislerin seçimi işi uzatabilir I 
diye Türk milletinin temsilcilerinin seçimi yapıl- I 
di, millî irade bakımından... («Bunlara lüzum I 
yok» sesleri.. «Ooo» sesleri) I 

Şimdi arkadaşlarım, Millet Meclisinde Ana- I 
yasanın tatbikatı ile ilgili bütün işler İçtüzükle I 
düzenlenir denilmektedir. Var mı böyle bir İç- I 
tüzük? Yoktur. 27 Ekimden evvelki şekliyle I 
esM İçtüzük var. Ona göre Başkanlık Divanı, 
bir Başkan, üç Başkanvekili, altı Kâtip ve üç I 
İdareci Üyeden mürekkeptir. O halde Başkanlık I 
Divanını bir mütalâa etmek lâzımgelir. Ancak 
84 ncü maddede Başkanlık bakımından bir tek 
noktada kayıt vardır. O da siyasi parti grup
larının karariyle Başkan adayı göstermemele
ridir. Yani bu oylamanın bir parti grupu disip
linsizliği mahiyetinde telâkki edilmemesi isten-
mektedr. 

Şimdi bundan anlaşılıyor ki, bu hususta 
makbul bir gelenek ve âdil bir netice teessüsü
nün temini ve içinde partilerin çalışacağı bir 
Meciiste, daha Başkanlık Divanı teşkil edilir
ken, birtakım zaıf alâmetlerine meydan ver
memek için, partiler arasında anlayışla hare
ket etmek mecburiyeti vardır. Başkanı Başkan
lık Divanından ayrı veya onunla beraber muta- I 

. 1961 0 : 1 
lâa etmek şeklindeki görüşlerde ısrar etmekle 
mesele hallolmak değil, belki de biraz daha 
güçleştirici mahiyette bir netice ile karşılaşı
lacaktır. Bu itibarla Yüksek Heyetinizden is
tirham ediyorum. Bu konuyu mesut bir hal 
tarzına bağlamak için faaliyetimize devam ede
lim. Türk Milletinin beğeneceği hal tarzına vâ
sıl olmamız mümkün olacaktır. Hürmetler ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
TALÂT ASAL (Edirne) — Muhterem arka

daşlar, Turhan Feyzioğlu arkadaşımızın vâki 
teklifinden sonra mesele, (Divan Başkanı ile 
Divanın heyeti umumiyesi arasında bir fark 
var mıdır, yok mudur?) esasına müncer olmuş
tur. Meseleyi madde metinlerinden Emin Pak-
süt arkadaşımız iyi izah buyurdular. Filhaki
ka 84 ncü madde ve Anayasanın muvakkat ?> ncü 
maddesi delaletiyle, 27 Ekim tarihinden evvel
ki yürürlükte bulunan İçtüzüğün beşinci mad
desi meseleyi halletmiş bulunmaktadır. Buna 
göre hukuki vaziyet ortadadır. Bunun dışında 
düşünmek gayrihukuki olur. 

Yalnız bir arkadaşımızın da sarih şekilde 
ifade ettiği gibi, - işaret etmekte fayda mülâ
haza ederim - 84 ncü madde metnindeki «Par
tilerin kuvvet ölçüleri» meselesinde çoğunluk 
sayısı değil, şahıslar sayısı esastır. Bu itibarla 
en az mebus çıkaran bir siyasi partinin de bir 
Mecliste temsili imkânı vardır ve 84 ncü mad
denin umumi mahiyetinden bu anlaşılır. Bu 
sebeple meseleyi ve 84 ncü maddeyi bu anlayış 
içinde mütalâa buyurmak icabeder zannmdayım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Ardıçoğlu'nun noktai naza
rının isabeti kabul edildiği ahvalde dahi, bü
tün bunları mahdut üyeli bir heyette tesbit 
edip, Umumi Heyete getirmekte, çalışmaların 
selâmeti bakımından, fayda görürüm. 

Anayasanın yeni bir maddesinin Türkiye'de 
ilk tatbikine ait bir hükmü ihtiva etmektedir. 

1 Halihazırda, şu veya bu şekilde hir görüşü tat
min eden vaziyet, bilâhara, uzun yıllar için-
de mütalâa edilirse, ilerde arkadaşları müşkül 
duruma sokacak vaziyetler ihdas edebilir. Onun 
için işi objektif şekilde mütalâa etmekte fayda 
vardır. İleride İçtüzüğün buna ait maddelerini 

I tanzim ederken elbette daha uzun boylu tartı-
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saçağız. Ö zaman bu arkadaşların kanaatleri ne 
merkezde ise, bu içtüzük müzakereleri sırasın
da teshit etmek daha isabetli olur. Ama bugün 
müzakerelerin başlangıcında 84 ncü maddenin 
tatbikinde parti grupları arasında bir ihtilâfa 
düşmek, takdir buyurursunuz ki, efkârı umu-
miyenin gözünü diktiği Türkiye Büyük Millet 
Meclisi mesaisi üzerinde endişe yaratır. («A. P. 
Grupu tarafından asla» şeşleri) Bu bakımdan 
arkadaşlar, bir saatlik bir müddet içinde bu 
mevzuda mesaisi geçmiş arkadaşlar muayyen 
bir görüşü tesbit etsinler. 

. Muhakkak ki muhterem heyet karar vermek 
yetkisine sahip ama işi, bir vesika ile Yüksek 
Heyete getirmekte ne mahzur yar? Ben şahsan 
'bir mahzur görmüyorum. Bütün mahzur şu idi: 
Başkanlık divanı içinde reis ayrı bir makama 
sahip. Emin Paksüt ve Talât Asal arkadaşları
mız temas ettiler. Riyaset Makamının tarzı te
rekkübüne ait halen yürürlükte bulunan İçtü
züğün 56 ncı maddesi aynen şunu ihtiva edi
yor. Burada ıbilhasşa Başkanı, Başkanlık Divâ
nı dışında mütalâ ediyor. Muhterem arkadaş
larımın dikkatine arz etmek için ifade ediyo
rum, şimdiye kadar yürürlükte olan içtüzüğün 
56 ncı maddesi şudur: «Riyaset Divanı 1: Reis, 
3 reisvekili en az ikisi münavebe ile Heyeti Umu-
miyede bulunmak üzere altı kâtip ve üç idare 
âmirinden mürekkeptir.» içtüzüğün bu saraha
tine rağmen arkadaşlarımızın, Başkam, Başkan
lık Divanının dışında mütalâa etmesi, içtüzü
ğün sarih hükmüne aykırı düşer. Görüş şu olur 
veya 'bu olur, ben onda değilim ama, müsaade 
buyurursanız, bu derece mühim bir konuda, 
bilâhara içtüzükte tanzim edilmesi lâzımgelen 
bir konuda muhterem heyetin elinde olan bir 
mevzudur. Temasta bulunan gruplar temsilci
leri birbirinden ayrı olsa dahi Umumi Heyete 
bir görüş getirsinler, bunun faydası çoktur. 
Umumi bir topluluk içinde, şu anda akla gele
cek mevzuları müzakere edip, karara bağlamak 
ayrı, muayyen işi, muayyen topluluklarda mü
zakere edip, bilâhara kabul etmek ayrıdır. Eğer 
meseleler böyle umumi, toptan daha basit hal
ledilmiş olsa idi dünya parlâmentoları heyeti 
umumiyeleri dışında ayrıca encümenler kurul
mazdı. Çok rica edeceğim, mühim bir tatbikat. 
Başkanlık Divanının terekküp tarzında bütün 
parti gruplarının ittifak içinde işi yürütmeleri 
daha isabetli olur. Nihayet içtüzüğün şu âmir 
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hükmü Başkanı, Başkanlık Divanından saymak
tadır. Başkanlık Divanı seçimi gizli reyle yapı
lacaktır. intihabın gizli reyle yapılması sebebi, 
partileri^ aday gösterememesi sebebiyle, grup 
aleyhine hareket eden milletvekilinin muayyen 
ahval içinde disiplin cezasına mâruz kalmama
sını temine matuftur. Bütün bunları ariz ve amik 
tesbit edeceğiz. Altı - sekiz kişilik, her parti
den birer ikişer arkadaş, parti gruplarını tem-
silen mesaide bulunmuş olan arkadaşların aday
ları tesbit edip Heyeti Umumiyenize getirme
lerinde sadece fayda vardır. Ancak bu konuda 
karar vermek Muhterem Heyetinize aittir. Bu 
konuya itiraz edilmemesini rica ederim. 

Bir noktayı daha açıkhyayım. Muhterem ar
kadaşlarım, bilhassa bunu arkadaşlarımın dik
katini çekmek üzere arz ediyorum. Yarın içtü
zük kazai murakabeye tâbi olacaktır. Bu husus 
çoğunluğu Anayasa dışı karar almasını önle
mek, yani çoğunluğun tahakkümüne meydan 
vermemek maksadiyle konulmuştur. Bu itibarla, 
ben çok rica edeceğim... (Gürültüler) 

Şimdi arkadaşlar, müsaade buyurun, itiraz 
eden arkadaşlarımdan rica ediyorum, lütfedip 
kürsüye gelir, konuşurlarsa, konuşmalarının 
zabta geçmesi gibi güzel bir şekil de vardır. 
Sükûnetle dinleyip salim bir yol bulmak elbet-
teki buradaki arkadaşların ilk vazifelerindendir. 
Bu itibarla ekseriyet kararma bağlanmış olsa 
dahi, bu çeşit mevzuların bir murakabeye tâbi 
tutulduğunu farz ederek böyle bir murakabe 
altında tarsini maksadiyle sekiz kişilik, bütün 
partilerden ikişer temsilcinin katılmasıyla ça
lışmış heyetin tür saatlik yeni bir mesaiye ihtiU 
yaç göstermesi karşısında, onlara bu imkânı 
vermenizi Muhterem Heyetinizden rica ediyo
rum. («Ç. H. P. Grupu tarafından alkışlar»1) 
(«Takrirler okunsun»1 sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, burada not ettim, söz 
Turhan Feyzioğlu'nun. 

TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlarım, bu meselenin partilerara-
sı bir ihtilâf manzarası şeklinde değil de parti-
lerarası bir anlaşma vesikası halinde huzurunu
za gelmesi için bir teklifte bulunmuştuk. Şim
di burada bir madde var. Bu maddeyi, bugün
kü Büyük Millet Meclisi bu tarzda, aynı madde
yi Büyük Millet Meclisinin bir başka Meclisi 
başka tarzda teMr ederse. Anayasanın bu mad-
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desinin tefbfer •** tetkikinde iki Meclisin birbi
rinden anlayış bakımmdan ayrılması ve karar 
alması gibi bir tehlike doğacaktır. Bu itibarla 
Senato da ve Millet Meclisinde partilerarası 
Milletvekilleri müşterek bir anlaşmaya varma
lıdır. Bu müşterek anlayış arzusu hepimize hâ
kim olarak, partilerarası müzakerelere başla
mıştır. Bu müzakereyi devam ettirelim. Yüksek 
Heyetinizin huzurunda, 84 ncü madde şu şekil
de partilerarası bir ittifak halinde bir anlayış
la tefsir edilmiş, binaenaleyh bunu uygulaya
lım şeklindeki kanaatimi arz edecektim. Ama 
bizim müzakere etmekte olduğumuz şeyler, 
kürsüye geldi. Hemen halledilmesi mümkün, ol
saydı, zaten biz yapardık. Sayın Ardıçoğlu ar
kadaşım, Anayasa Komisyonunun bir üyesi 
olarak beyan buyurdular. Matbu gerekçesinde 
bu hususta vuzuh yoktur ama maddenin mak
sadının ne olduğu hususunda komisyonda mü
zakere cereyan etmiştir ve bu müzakereler 
banda alınmıştır. O halde sayın Ardıçoğlu ve 
muhterem arkadaşlarımdan rica ediyorum. Te
şekkül etmiş olan partilerarası bir komisyona 
bir Saatlik müsaade verilsin. Bu Alt Komisyo
nun . mesaisi banda alınmıştır, bu bandı tetkik 
edelim, bunun için bir imkân verilsin. (Gürül
tüler) Lütfen müdahale etmeyin Cevdet Bey, 
gelin kürsüden konuşun! Fethi Çelikbaş arka
daşımızın da dediği gibi, hem konuşmalarınız 
zabta da geçer. Bu Alt Komisyonun raporları 
dahi var, matbu olan bu raporları dahi tetkik 
imkanı hâsıl olamamıştır. 

Bir nokta daha var: Bu 84 ncü madde hem 
Senato, hem de Meclise aittir. Biz Millet Mec
lisi olarak bir anlaşma tarzı tuttururuz, Türki
ye'nin bir başka Meclisi değişik tarzda bir baş
ka şekilde tefsir ederse Anayasanın bu madde
sinin tatbikatında iki Meclis birbirinden tama
men farklı bir anlayışa sahib olmuş bulunur. 
Bu itibarla Senato üyeleri, milletvekilleri ve 
partilerarası müşterek bir anlaşmaya varılma
lıdır. Arkadaşlarımın bu hususu kabul buyura
caklarını sanıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, üç kifayeti müzake 
re takriri vardır. Şimdi bunları okutacağım ve 
reyinize arz edeceğim. Kabul edildiği takdirde 
bittabi ona göre hareket edilecektir, kabul edil
mediği takdirde müzakerelere devam edeceğiz. 
Şimdi takrirleri okutuyorum : 
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Yüksek Başkanlığa, 

Müzakereler kâfidir. Kûrraşmanm kifaye-
tiyle bir saatlik ara vermeyi oya koymanızı 
arz ve teklif ederiz. 
Kastamonu Milletvekili Niğde Milletvekili 
t. Hakkı Yılanlıoğlu Mehmet Altınsoy 

Millet Meclisi Geçici Başkanlığıı# 
Meclis Başkanlığı mevzuundaki müzakere

ler kâfidir. Oylamaya geçilmesini teklif edi
yoruz. 

26.10.1961 
A. P. A. P. 

İsparta Milletvekili Konya Milletvekili 
Sadettin Bilgiç Faruk Sükan 

İsparta Milletvekili . Konya Milletvekili 
Mustafa Gülcügil Sait Sina Yücesoy 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Meclis Başkanının seçimine dair müzakere 

hakkında kifayeti müzakere takriri veriyorum 
ve iki fikrin oya konulmasını arz ve teklif edi
yorum. 

26.10.1961 
Samsun Milletvekili 
Osman Şahinoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Gerek «Başkanlık Divanı» teriminin şümulü, 

gerek Divanın teşekkül tarzı konusunda yan
lış tatbikata yol açmamak ve Anayasanın 84 ncü 
maddesinin icabını tam olarak yerine getirebil
mek için, gerekli tetkikata ve partilerarası 
müşterek anlayışa imkân vermek üzere, celseye 
bir saat ara verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethi Çelikbaş Turhan Feyzioğlu 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ kifayeti mü
zakere takririni oyunuza koyuyorum. 

TAHSİN DEMÎRAY (İstanbul) —Takrir 
üzerinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun, 
TAHSİN DEMİRAY (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar, bu kifayet ve yarım saat veya 
bir saat tehiri mevzuundaki takrirler, Başkan
lık Divanınca bir müzakere ve tetkika tâbi tu
tulup, ondan sonra oylamaya geçilse idi daha 
yerinde olacaktı. Görüyorum ki bir yandan 
hazırlık yapılmış ve öte yandan da bu hazırlık 
gayet güzel, istenildiği şekilde yürütülmüştür. 
Müsaade ederseniz, takrirler birbirinden ayrı
dır. Takrirlerin her biri hakkında ayrı ayrı 
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komisyon İçtüzüğü de yapmıyacağına göre, ki
raz müphem görülen, yahutta bazılarınca müp
hem görülen, paragrafları hükümleri tetkik 
edeceklerdir. Arkadaşlar, bu hususa müdahale 
etsinler bize uygun şekilde getirsinler dedik. 
Binaenaley, halen çalışan heyet, Anayasanın 
84 neü maddesini, bir tüzük mevcudolmadığm-
daıı, biraz aydınlığa getirmek istiyen bir heyet
tir, partilerarası bir anlaşma heyeti değildir. 
Binaenaleyh, bu heyet, bu işi kardeşçe yapa
lım heyeti olmadığından biz Meclisçe bu işin 
içinden çıkalım. Takrirlere iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
yüksek •oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir takrir daha var, okutuyorum : 
(Turhan Feyzioğlu ve Fethi Çelikbaş'm 

önergesi tekrar okundu.) 
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görüşmek imkânına malik bulunuyoruz. Yalnız 
burada bizim grupumuzu alâkadar eden, bize 
tevcih edilmiş bir nokta var, buna cevap ver
mek için söz istedim. Başkanlık Divanı seçimi 
dolayısiyle verilen takrirlerin bizi alâkadar 
etmesi bakımından fikrinizin ne olduğunun 
ortaya konulması icabeder. Fikrimizce bize 
söz vüilmeden takrirlere geçilmiştir. Bu iti
barla Yüksek Başkanlık Divanından rica edi
yorum, imkân versinler de bizden evvel konu
şan hatip arkadaşlarımızın bize tevcih ettikle
ri noktalara cevap verelim, Grupumuzun fikri
ni söyliyelim. 

Muhterem arkadaşlar, bir noktayı da tav
zih etmek isterim. Dışarda toplu halde çalışan 
partili arkadaşlar, partiler arası, kimleri gös
terelim şeklinde, muslihanû bir yol bulalım şek
linde bir çalışma içindedirler. Onlar, tamamen 
hukuki bir vazife yapmaktadır. Anayasanın tat
bik etmekte bulunduğumuz bir maddesiyle kar
şı karşıya bulunuyoruz. Bu maddenin İçtüzüğü 
yoktur, binaenaleyh maddenin tefsirine de gi
demeyiz. Dün geceden beri çalışmalar sonunda 
bir şekil bulmuş durumdayız. Partilerden iki
şer arkadaş verdik, şunu tetkik edin dedik. Bu, 
gayriresmî şekilde olacak. Çünkü burada Ana
yasanın tefsirini yapacak vaziyette değiliz. Bu 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Müzakereye geçmeden evvel Yüksek Heyeti

nize bir hususta malûmat vermek lüzumunu 
hissediyorum : 

Anayasanın 84 ncü maddesi hükmünün her 
iki meclis için aynı şekilde tatbiki zaruri oldu
ğundan, esas üzerinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin müşterek toplantısında partiler ara
sında bir anlaşmaya ve bir karara varıldıktan 
sonra seçimlerin yapılması lüzumu Cumhuriyet 

BAŞKAN — Bu takriri de ioyunuza sunu
yorum : f (Anlaşılmadı sesleri) («Aynı mahiyet
te», sesleri) Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Saat 12,35 te toplanılmak üzere Celseye ni
hayet veriyorum. 

Kapanma saati: 11,35 

Senatosunca karar altına alınmıştır. Şimdi bu 
karar üzerinde yeni bir durum hâsıl oluyor. 
Bu durum Başkanlık Divanı seçiminin tehirini 
istilzam ediyor. Eğer aksi mütalâada olanlar 
varsa, lütfen söz alsınlar, mütalâalarını bildir
sinler. («Yok, yok» sesleri) («Oya koyalım» 
sesleri) 

Yani bütün partflerin müşterek kararı ola
rak Başkanlık Divanının teşekkül etmesi arzu 
ediliyor. Bir takrir, bir teklif yok, aldığım bir 

LÖ, 

O 
aati 
İnip 
uz, 
—•-

I K I N C Î OTURUM 
Açılma saati: 12,50 

GEÇİCİ BAŞKAN —- Yakup Kadri Karaosmanoğlu 
GEÇİCİ KÂTİPLER : İsmet Kapısız, Şevki Aysan, Abdurahman Güler 
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haberdir. Bu aldığım haberi sizlere arz ediyo
rum. 

Binaenaleyh, buna göre Meclis, Başkanlık 
Divanı seçimlerini yapmak müzakere toplantı
mızın yarma bırakılmasını kabul edenler... 
(«Anlaşılmadı» sesleri) 

Efendim, tekrar ediyorum: Başkanlık Di
vanı seçiminin yarına bırakılmasını kabul eden
ler... («Saat 15 e», sesleri) yarın saat 15 e bı
rakılmasını kabul edenler... («Konuşalım, ondan 
sonra oya konsun» sesleri) 

Efendim, kabul buyuranlar lütfen ayağa 
kalksınlar ki anlaşılsın. Peki efendim. Şimdi 
kabul etmiyenler ayağa kalksınlar... Efendim, 
kabul edenler 160, kabul etmiyenler 168. Bina
enaleyh Başkanlık Divanı Seçimi mevzuundaki 
görüşmelere devam ediyoruz. 

Buyurun, Turhan Feyzioğlu. 
TURHAN FEYZİOĞLU — Muhterem arka

daşlar, sabahtan beri bir gayretin içindeyiz. Bu 
gayretin iki maksadı vardır. Büyük Millet Mec
lisini teşkil eden Cumhuriyet Senatosu ile Mil
let Meclisi 84 ncü maddeyi anlayışta ve tatbi
katta birbiri ile zıt yollara girmesinler. Senato 
ne anlarsa, Millet Meclisi de onu anlasın, an
layışta daha birinci günde Anayasanın tatbika
tında Senato başka Millet Meclisi başlta, anla
yışa saplanmasın. Yani Anayasa yanlış tatbik 
edilmiştir, yanlış uygulanmıştır mevzuuna yol 
açmıyalım. 

Biz diyoruz ki, üzerinde ittifak edilmesi 
gereken bir husus olarak, tamamen Anayasa
ya 'hürmet çerçevesi içerisinde Riyaset seçi
mi dolayısiyle lüzumsuz ve yersiz münakaşala
ra girmiyelim. Bu yoldaki gayretlerimizin bi
rinci hedefi budur. 

İkinci gayretimizin hedefi ise Anayasanın 
84 ncü maddesi «Meclislerin Başkanlık divan
ları o Meclisteki siyasi parti 'gruplarının kuv
vetleri ölçüsünde Divana katılmalarını sağ-
lıyacak şekilde kurulur» demektedir. Bu du
rum karşısında 84 ncü mıaddenin bu âmir hük
münü yerine getirmek ve bunu tatbik edebil
mek için müşterek bir anlaşmaya varmamız lâ
zımdır. Bu bakımdan tehir talebinin kabul edi
lerek müşterek bir toplantının ve bu suretle 
müzakerelerin devamına imkân sağlamak lâ
zımdır. Halen bir 'anlaşmaya varmak için ku
rulan komisyonun başkanı istifa etmiş bulunu-
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yor. Bahis konusu komisyonu bir araya getir
mekte bu yüzden güçlük çekilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu, Geçici başkanları Sa
yın Ethem Menemencioğlu'nun Başkanlığında, 
aynı meseleyi müzakere etmiş... (Gürültüler) 
(Tartışmalar) 

Muhterem arkadaşım, yerinizden müdahale 
ile ne benim konuşma insicamımı bozabilirsi
niz, ne de istediğiniz neticeyi alabilirsiniz, bu 
mümkün değildir. Müsaade buyurun, fikrimi 
söyliyeyim, vakit kaybetmiyelim. 

Arkadaşlar, Cumhuriyet Senatosu bir ka
rara vardı; bunun haberini aldık. Cumhuriyet 
Senatosu, her iki Meclisin müşterek toplantı
sında partilerin anlayış birliği ile varılacak ne
ticeye göre Başkanlık Divanlarının teşekkül 
etmesini uygun görmüştür. Cumhuriyet Sena
tosu bu kararı ile iki Meclisin birleşik toplantı 
yapmasına zaruret görmüştür. 

Dalha birinci günden buna hayır demiye-
lim. Kendi anlayışıma göre, Senatonun kararı
nın tarbbiık imkânını görüyorum. Bendeniz Sena
tonun kararının metnini öğrenme gayreti için-

.de bulunduğum için, maalesef bu celse açıldığı 
zaman hazır bulunamadım. Riyasete bildirildi
ğine göre Cum'huriyet Senatosunun böyle bir 
kararı vardır. Hemen birleşik oturuma geçip, 
bir ara bunları hazırlayıp, her iki Meclisin ay
nı şekilde bir karara varması uygun olurdu. 

Arkadaşlarımdan tekrar istirham edece
ğim, demin çalışmasını emrettiğiniz komisyon, 
başkanının istifası sebebiyle toplanamadı ve 
sizlere getirmeyi umduğu müşterek protokol 
karar taslağını getiremedi. Binnetice Cumhu
riyet Senatosu müşterek toplantıyı zaruri gör
dü ben de bu meseleyi bir esasa bağlamak için 
bunun müştereken yapılacak bir toplantıya ta
likini rica ediyorum. 

Bu ricamı kabul buyurur veya buyurmaz
sınız. Büyük Millet Meclisi olarak biz Sena
tonun vermiş olduğu kararı dinlemez, seçime 
geçeriz diyebilirsiniz. Fakat Arkadaşlar, bir 
prensip meselesi görüşülürken, bir prensip me
selesinin anlaşma gayreti içerisinde bulunur
ken, diğer taraftan Senatonun vermiş olduğu 
karara rağmen, filân şahsı seçeceğiz demek su
retiyle, reyleri o şahıs üzerinde toplayıp seçime 
geçtiğiniz takdirde, «Anayasanın 84 ncü mad
desi muvacehesinde yapılan bu hareket doğru 
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mudur?»1 diye düşünen arkadaşların da bu hu
susta vermiş oldukları karar kendileri için ha
yırlı ve uğurlu olsun. 

Arkadaşlar, bir prensip meselesi üzerinde 
lüzumsuz münakaşalara girişmiyelim. 'Türkiye . 

'(Büyük Meclisinin iki kanadı olan Meclisler bir
birlerine zıt kararlar almamalıdırlar. Cumhu
riyet Senatosu müşterek bir toplantı arzu et
mektedir. Bu 'arzuya inkıyat gösterip bunu bir 
şekle, bir karara bağlamak mümkündür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleşik 
oturumunda ittifaka yakın bir çoğunlukla varı
lan bir karara göre de bugün saat 15 te Cum
hurbaşkanı seçimi yapılacaktır. Birleşik toplan
tıyı daha önce yapabilirsek, o zaman, asıl Baş
kanlık Divanı teşekkül etmiş olacak ve saat 15 
te daimî Başkanlık Divanının idaresinde, Ana
yasanın geçici 5 nci maddesine göre Cumhurbaş
kanı seçimi yapılabilecektir. 

Bu iki seçimi de bugüne sığdırabiliriz, gere
kirse geceye kadar çalışabiliriz. Her halükârda. 
bu iki birleşik toplantı yapılabilir. Bu hususta 
Cumhuriyet Senatosunun verdiği karara uyalım. 

Tekrar ediyorum : Cumhuriyet Senatosu, en 
yaşlı Geçici Başkan Sayın Ethem Menemencioğ-
lu'nun Başkanlığında bu kararı vermiştir ve Ge
çici Başkan, bizim Geçici Başkanımıza bu kararı 
bildirmiştir. Bizim de Senatonun kararma göre 
hareket etmemiz, kendi başımıza ayrı bir karar 
almamamız doğru olur. Tâki partilerarasmda, 
iki Meclis arasında anlaşma olsun. Cumhuriyet 
Senatosu partilerarasmda böyle bir çalışmayı, 
anlaşmayı lüzumlu görmüştür. Bunun iyi neti
ce vereceğine kaaniim. Takdir muhterem arka-
daşlarımızmdır. (C. H. P. den alkışlar) 

BAŞKAN — Söz Memduh Erdem'ir 'indir. 
Buyurun, Memduh Erdemir. 
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlar, bu sabah saat 10,5 dan beri 
lüzumsuz münakaşalar yapmaktayız. Anayasa
nın 84 ncü maddesi gayet sarihtir. Burada 
Millet Meclisinin Başkanlık Divanı seçilecek
tir. Başkanlık Divanının nasıl teşekkül edece
ği halen yürürlükte bulunan içtüzük hüküm
lerine göre sarihtir. Ancak 84 ncü maddenin, 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkan
larının ikişer yıl için seçileceğini ifade etmesi 
sarahati karşısında, partilerin bir hayli çekiş
meler meydana getiren kulis faaliyetlerine ni-
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hayet vermesi icabetmektedir. Bu, memleketin 
menfaatleri icabıdır. Bu itibarla bu sarih mad
deyi aynen okuyacağım : 

(Madde 84. — Meclislerin Başkanlık Divan
ları, o Meclisteki siyasi parti gruplarının kuv
vetleri ölçüsünde Divana katılmalarını sağlı-
yacak şekilde kurulur.) 

Bu hüküm artık tefsire ihtiyaç göstermiye-
cek kadar açıktır. Partiler görüşmüşler, Baş
kan ve Başkanvekilleri hakkında birtakım tav
siyelerde bulunmuşlardır. 

Muhterem arkadaşlar, bizim şu anda yapa
cağımız iş, Başkan, Başkanvekili, kâtipler ve 
Meclis idare Âmirleri için aday göstermekten 
ibaret olacaktır. Bu iş için iki üç gün bekle
mek veya muayyen bir zaman tehir etmek 
yanlış bir yol olacaktır. Bu itibarla bendeniz 
tehir talebini yerinde görmemekteyim. Cumhu
riyet Senatosu ne şekilde karar alırsa alsın, 
Millet Meclisinin alacağı karar müstakil bir 
karar olmalıdır. Ayrıca Cumhuriyet Senato-
suyla müşterek bir toplantıda karar verilir di
ye bir hüküm de mevcut değildir. Bu itibarla 
Anayasanın bu maddesinin tatbikatında lü
zumsuz ve yanlış anlaşmalara meydan verile
rek müzakereler cereyan etmektedir. Bende
niz bir takrir takdim ediyorum, bu müzakere
ler burada nihayete ersin. Adaylar gösterilmek 
suretiyle seçime geçilsin. Maruzatım bundan 
ibarettir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Tombuş. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Arkadaşım 

söyledi, vazgeçtim. 
BAŞKAN — Mustafa Kaptan. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Ben de 

vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Tahsin Demiray. 
TAHSİN DEMlRAY (istanbul) — Muhte

rem arkadaşlarım, Türkiye'nin yeni Anayasa
sına göre, bugün iki Meclisin müşterek top
lantısında tarihî bir günde bir vazife yapaca
ğız, Devlet Reisini seçeceğiz. Bu vazifeyi ya
parken, Meclisi idare edecek olan Başkanlık 
Divanı, yeni Anayasa gereğince Millet Mec
lisi Başkanlık Divanıdır. Burada yetkili olan, 
bu büyük, tarihî vazifeyi yaparken, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine riyaset edecek olan 
Başkan Senatonun Başkanlık Divanı değil, Mil
let Meclisinin Başkanlık Divanıdır. 
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Bu itibarla, Başkanlık Divanı henüz kurul

mamış, kuruluşu yarı kalmış bir vaziyette bu 
büyük işe giremeyiz. Binaenaleyh, madde sa
rihtir. Kâfi derecede tetkikler yapılmıştır. 
Dörtlü bir komisyon kurulmuş, bugün de bir 
saat için müsaade istenmiş, bildiğiniz bu neti
ceye gelinmiştir. Yalnız zaman kaybetmiş ol
duk. Şimdi de görüyoruz ki, Senatoda da bir 
tehir, partilerde de bir tehir. Hayır arkadaşlar 
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bu tehirlerle, bu sözlerle biz bunu yürütenle
yiz. Onun için benden evvel konuşan arkada
şımın fikrine aynen iştirak ediyorum. Millet 
Meclisi olarak Başkanlık Divanımızın derhal 
seçilmesini ve ondan sonra doğru bir şekilde 
- doğrusu da bu olacaktır - asıl Anayasanın gös
terdiği şekilde Devlet Eeisinin seçimine gidil
mesini arz ve teklif ediyorum. (Alkışlar) 

3. — BAŞKAN SEÇÎMÎ ÎÇlN OYLAMA YAPILMASI 

BAŞKAN — Efendim, »müsaade buyurun 
bir takrir var, okutacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Geçici 
Başkanlığına 

Anayasanın 84 ncü maddesi sarahati (muva
cehesinde seçilme ıgeçilmek üzere aday teslbiıtim 
arz ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemıir 

BAŞKAN — Efendim, ıbu takriri yüksek oy
larınıza arz ediyorum. Kalbul edenler... Etımi-
yenler... Takrir kabul 'edilmiştir.- (Alkışlar) 

Şu halde ®eçimlere geçeceğiz. Evvelâ Meclis 
Başkanı seçilecektir. Ondan «onra... 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Sayın Baş
kanım, Meclis Başikanı adayı kimdir, Ibunu öğ
renmek istiyorum. • 

BAŞKAN — Verilen önergeleri 'okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Geçici 
Başkanlığına 

Millet Meclisi Başkanlığına Ankara Mebusu 
Ord. Prof. Abdülhak Kemal Yörük'ü teklif edi
yoruz. 

Ankara Milletvekili Kırşelhir Milletvekili 
Zühltü Pehlivanlı Me<mduh Erdemıir 

.^Nevşehir Milletvekili 
Ali Baran Numamoğlu 

Millet Meclilsi 'Geçici Başkanlığıma 
Riyaset Divanı Başkanlığına Ord. Prof. Ab

dülhak Kemal Yörük'ü arz ve teklif «demim. 
Nevşehir Milletvekili 
Dr. Halit Fikret Aka 

BAŞKAN — Başka teklif var om? 
Y. T. P. DEN BÎR MEBUS — Biaöı de tek

lifimiz var. 

TAHSİN DEMÎRAY (İstanbul) — Bizim de 
'bir teklifimiz var. 

BAŞKAN — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlarım, İçtüzük maddesi gereğince oy ve
renler oyunun mucip sebebini kısaca izah eder
ler. Müsaadenizle, Cumhuriyet Senatosu, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin bir uzvudur, Millet 
Meclisi de bir uzvudur. (Ortadan gürültüler) 

Cumhuriyet Senatosunun ıböyle bir talebine 
rağmen seçime geçeceğinizden dolayı bendeniz 
oy kullanmıyacağım. Onun için bunu tescil et
mek istiyorum. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, ıbir tasnif heyeti se
çiyorum : 

Vefa Tanır (Konya), Necmettin Akan 
(Kars), İhsan Tombuş (Çorum), bu arkadaşlar 
tasnif heyetine seçilmişlerdir. 

Rey atma sırasına Çankırı'dan başlanacak
tır. 

İki takrir var, onları da okutacağım : 

Millet Meclisi Geçici Başkanlığına 
Millet Meclisi Reisliğine Diyarbakır Millet

vekili Dr. Yusuf Azizoğlu'nu arz ve teklif ede
riz. • 

Bitlis Milletvekili Kastamonu Milletvekili 
Nafiz Giray Sabri Keskin 

Muş Milletvekili 
Sait Mutlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Başkanlığına Yusuf Azizoğ

lu'nu teklif ediyorum. 
Diyarbakır Milletvekili 

Recai Iskenderoğlu 

BAŞKAN — Lütfen oylarınızı kullanınız. 
(Oylar toplandı.) 

— 11 — 
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Efendim, oyunu kullanmıyan arkadaş 

var mı? Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Tasnif neticesine intizaren» Oturuma ara ve-
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riıyorum. (Kaç daikiıka, sesleri) 10 dakika ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 13,45 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 14,25 

GEÇÎCÎ BAŞKAN — Yakup Kadri Karaosmanoğhı 

GEÇÎOt KÂTİPLER : îsmet Kapısız, Şevki Aysan, Abdurrahman Güler 

BAŞKAN — Efendim, sayı yeterliği vardır, 
oturumu açıyorum. 

Tasnif neticeleri gelmiştir okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan seçime 

262 üye katılmış ve neticede aşağıda adları yazılı 
üyeler karşılarında ıgösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Vefa Tanır îhsan Tombuş 
Üye 

Necmettin Okan 

Yusuf Azizoğlu 140 
Abdülhak Kemal Yörük 118 
Çekinser 4 
BAŞKAN — Buna göre, malûmuâliniz oldu

ğu üzere, ikinci tura geçmek lâzımgelir. Çünkü 
Başkanın seçilmesi için 301 rey alması lâzımgeli-
yordu. Bunun temin edilememiş olması dolayı-
siyle ikinci tura geçiyoruz. Diğer taraftan saat 
15 e yaklaşmaktadır. Dün Büyük Millet Meclisi; 
Devlet Reisi intihabı için saat 15 te toplanma 
yapılması kararı vermiştir. İkinci tura bu şerait 
içinde başlamaya imkân göremiyorum. (Doğru 
sesleri) Bu sebeple Başkanlık seçiminin Devlet 
Reisi seçiminden sonraya bırakılmasını teklif edi
yorum. 

KENAN ESENGÎN (Zonguldak) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KENAN ESENGÎN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlarım, seçimin ikinci turunu iki se
bepten ötürü geri bırakmak lâzımgeliyor. Birisi 
dün, Yüksek Meclisiniz bugün saat 15 te Cum

hurbaşkanı seçimine karar almıştır. 2 nci bir 
nokta da; mühürsüz kâğıtlara yazılan isimje se
çim yapılamaz. Başkanlık mühürlü seçim kâğıt
larını buraya getirtmezse, Başkanlık seçimi ol
maz. Binaenaleyh burada Meclisin, seçimleri 
Cumhurbaşkanı seçiminden sonraya bırakması 
uygundur. Bunun mahzuru yoktur. Hissî hare
ket etmiyelim. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

MEHMET ALÎ AYTAÇ (İzmir) — Efen
dim, içtüzüğün 8 nci maddesi şöyle der : (Baş
kanlık Divanının seçimi ardınca Cumhurbaşka
nının seçimine başlanır.) ( «Anayasa, Anayasa» 
sesleri) 

ZÜHTÜ PEHLİVANLI (Ankara) — Söz 
istiyorum.' -

BAŞKAN — Buyurun, 
ZÜHTÜ PEHLİVANLI (Ankara) — Efen

dim, bugün takibedilen seyir bize şunu gös
termiştir İd, fuzuli olarak çok vakit kaybettik. 
Maalesef bu vakit kaybettirme parlâmentoda 
çok tecrübeli olduğunu bildiğimiz arkadaşlar ta
rafından oldu. (Alkışlar.) Kendileri takrir ver
diler, 1,5 saat bu takrirler üzerinde kendileri mü
talâa yürüttüler. Şimdi B. M. Meclisi ictimama 
yarım saat kalmıştır. Bu yarım saâ*tin, seçim 3 
ten evvel mi, sonra mı olsun şeklinde münakaşa
larla geçirilmemesi için muhterem Riyaset Diva
nının ve onun Muhterem Başkanından derhal 
ikinci tura geçilmesini ve bu münakaşanın bura
da kesilmesini istirham ederim. 

Sayın tecrübeli arkadaşların kendi başkanı 
bunu onlara ihtar edebilir. Bu son bir mucip se
bep olarak ortaya atılmakta. (Gürültüler) Bunu 
son mucip bir sebebolarak ortaya çıkarmak lâ
zımdır. 

1 2 -
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J3AŞKAN — Buyurun. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, biraz evvel burada konuşan ar
kadaşımız - henüz birbirimizi tanımaya imkân 
bulamadığımız için ismi ile hitabedemiyeceğim; 
özür dilerim - Geçici İçtüzüğün bir maddesin
den istiane ederek dediler ki; «Reisicumhur 
seçilmeden evvel Başkanlık Divanının teşekkülü 
lâzımdır.» 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten Reisicum
hur seçiminden önce Millet Meclisinin Riyaset 
Divanının teşekkülü gerekir. Ancak, şu veya 
bu imkânsızlık sebebiyle Millet Meclisi Riyaset 
Divanı teşekkül edemediği takdirde ne olacak
tır? Arkadaşlar, Anayasa hukukunun âlemşü
mul bir kaidesi gereğince, Anayasa hükümleri 
İçtüzük hükümlerinden evvel gelir. (Bravo ses
leri, alkışlar) Şimdi, 9 Temmuz 1961 günü mil
letin büyük ekseriyetinin oyları ile kabul edil
miş ve halen yürürlükte bulunan Anayasanın 
Cumhurbaşkanı seçimine mütaallik 5 nci gedei 
maddesinde aynen şöyle denmektedir: 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
andiçtikleri toplantının ertesi günü Cumhurbaş
kanı seçimi yapılır.» (A. P. sıralarından «Saat 
zikredilmemiş» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, hafızalarınızı yokla
manızı istirham edeceğim. Arkadaşlarım hatır-
hyacaklardır ki, dün T. B. M. M. nin birleşik 
toplantısında bir karar alınmıştı ve burada sa
at 15 te Cumhurbaşkanı seçiminin yapılması 
için birleşik toplantı akdedilmesi oylarınızla 
kabul edilmişti. Zannedersem buna bütün grup
lar rey vermişlerdi. Şimdi, biz Millet Meclisi 
olarak, bizden üstün bir organ olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi birleşik toplantısının ka
rarlarını tadil etmek, tehir etmek yetkisine sa-

. hip değiliz. Bu durumda, muhterem arkadaşlar, 
önümüzde 25 dakika var; eğer Yüksek Meclisi
niz 25 dakikada 2 nci turda Millet Meclisi Baş
kanlık Divanının seçilmesini mümkün görüyor
sanız buna devam edelim. Yok eğer buna mad
deten imkân görmüyorsanız, gerek Anayasanın 
geçici 5 nci maddesini yerine getirmek ve ge
rek T. B. M. M. birleşik toplantısında alman 
karara uymak için bu toplantımızı hemen talik 
edelim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HASAN AKSAY (Adana) — Muhterem ar

kadaşlar, dünkü birleşik toplantıda alman ka-
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rarlardan biri bugün saat 10 da Meclis Diva* 
nmın seçilmesi idi. Bu daha yerine getirilme
den ikinci bir karara geçildi, önce birinci alı
nan kararı yani saat 10 daki seçim kararımızı 
yerine getirelim, ondan sonra saat 15 te alına
cak karara geçelim. 

MUSTAFA UYAR — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlarım, dün burada T. B. M. M. olarak bir 
karar almıştık. Bu karar bugün saat 15 te yi
ne T. B. M. M. olarak toplanmak suretiyle Re
isicumhur seçilmesiydi. Aynı zamanda, biraz ev
vel konuşan arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, 
bugün saat 10 da her iki Meclis ayrı ayrı top
lanarak kendi Başkanlık Divanlarını seçecekti. 
Yine kararımız cümlesinden olmak üzere Mec
lisler Başkanlarını seçemezlerse Reisicumhur 
seçimini de geçici Başkanlık Divanı yapacak
tı. Eğer Mecliste hilâfına bir kanaat varsa lüt
fen kararı okuyalım. («Bu şekilde karar alın
dı» sesleri) (Gürültüler) Dünkü kararın okun
masını rica ederim, dünkü verdiğimiz karar bu
gün unutulmasın. Aksi halde bu milletin bize 
itimadı suiistimal edilmiş olur. (Alkışlar, Bra
vo sesleri) siyasi maksat ve küçük hesaplar
dan uzaklaşarak bu mukaddes çatının altında 
millete lâyık vazife görmeye devam etmeliyiz. 
Daha ilk günlerde ayrılıklar ve fikir mücade
leleri başlamasın. Hafızalarınıza ve vicdanları
nıza hitabediyorum. Dün şu şekilde karar alın
dı. Eğer meclisler başkanlık divanlarını seçer
lerse Reisicumhur seçiminde Başkanlığı Büyük 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı yapacaktır. 
Eğer seçim bitmemişse Reisicumhur seçimini de 
T. B. M. Meclisi Muvakkat Başkanlık Divanı 
idaresinde yapacaktır. Onun için her hangi bir 
takdikle işi sağa sola yürütmeye lüzum yok
tur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var. 
FUAT ARNA (İstanbul) — Usul hakkın

da söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
FUAT ARNA (İstanbul) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, huzurunuza çıkmamın sebebi ta
mamen başkadır. Bu itibarla sözlerimin mâna 
bakımından yanlış telâkki edilmemesini bilhas
sa ve betahsis arz ve rica ederim. («Usul hak-
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kında» sesleri) Usul hakkında konuşuyorum. 

Efendim, Meclisin bir teamülü vardır, İçtü
züğün bir maddesi vardır. Bu itibarla burada 
her hangi bir müzakere de tezahürat şeklinde 
olsun, etvar takınmak şeklinde olsun, samiin 
yerlerinden iştirak etmek hakkını haiz değil
dir. (Bravo, sesleri, alkışlar) Geçici Divandan 
rica ediyorum, buna mâni olacak tedbir alsın
lar. Yoksa Meclisin mehabeti kalmaz. (Bravo 
sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi takriri okutuyorum. 
Geçici Meclis Başkanlığına 

Müzakerelerin kifayetine karar verilmesini 
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arz ederim. 

Bilecik Milletvekili 
Sadi Binay 

BAŞKAN — Oya koyuyorum efendim: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi bu şartlar içinde eğer 15 dakikadan çok... 
(«Tatil edelim» sesleri) Ben Geçici Başkan ola
rak saat 15 e 5 kala oturuma nihayet vermek 
mecburiyetindeyim. Eğer bu zaman zarfında... 
(«Tatil edelim» sesleri) Yarın saat 15 te top
lanılmak üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati 14,45 
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