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GEÇJÎCİ KÂTIPLER 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,07 

GEÇİCİ BAŞKAN — En yaşlı üye ismet inönü 
Şevket Aysan (Mardin), Abdurrahman Güler (Çorum), 

(Yozgat), Ahmet Çakmak (Bolu) 
ismet Kapısız 

ı. - Açış SÖYLEVI 
./. — Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Ko

mitesi ve Devlet ve Hükümet Başkam Cemal 
GürseVin açî§ söylevi 

(Devlet ve Hükümet Başkanı Org. Cemal 
Gürsel şiddetli ve sürekli alkışlar arasında 
Başkanlık kürsüsüne geldi.) 

CEMAL GÜRSEL — İkinci Cumhuriyetin 
Birinci Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

Oturumu ayarken bu tarihî günde muhterem 
varlıklarınızın meydana getirdiği şu muhteşem 
tablonun verdiği emniyet ve huzur ieindc siz
leri saygı ile selâmlarım. 

Türk Milletinin kaderinde ve demokratik 
hayatımızın tekâmülünde mühim ve hayati bir 
merhale teşkil edecek ikinci Cumhuriyetin ku
ruluşuna müncer olan İhtilâlin bizzat içinde 
yaşadınız. Olanları ve olayları benim kadar bi
liyorsunuz. Gizli kalmış taraflarını da zaman 
aydınlatacaktır. Hemen şunu ilâve edeyim ki; 
biz İhtilâlin ilk gününden itibaren vatandaş hak 
ve hürriyetlerine eşit muamele ve her türlü 
vatandaşlık haklarına saygı göstermeyi vazife 
bildik. Milletimizin ilerde ulaşacağını düşün
düğümüz hürriyetler rejimi içinde yadırgama
dan yaşamaya intibakını kolaylaştıracak geniş
lik ve serbestlik içinde gelişmesine çalıştık ve 
İhtilâlin asla tanımadığı hakkı, adaleti, insaf 
ve vicdanı hiçbir zaman elden bırakmadık. Ay
dınlık arttıkça bu. daha iyi anlaşılacaktır. 

İhtilâlin yöneticisi olan ve bugün tarihe in
tikal eden Millî Birlik Komitesi, vazifesini 
en iyi bir şekilde yapmak için insan takatinin 
üstünde ve büyük bir vatanperverlik hissiyle 
çalışmış, memlekete iyi şeyler yapmak için elin
den geleni yapmıştır. Komitenin mesaisini tak
dirle belirtmek isterim. (Alkışlar) 

Kahraman ordumuz bugünü hazırlıyan va
kur davranışıyla vazifesini yapmış olmanın hu

zuru içinde her zaman olduğu gibi, milleti
mizin güvenine ve yenilmez bir kudret olarak 
saygı ve sevgimize lâyık vazifesi başındadır. 
(Alkışlar) Başkumandanlık görevimin bu son 
günlerinde, büyük ve aziz ordumuza en samimî 
takdir İlişlerimi ifade etmekten zevk duymak
tayım. (Alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlar : 
İhtilâlin ilk günü vazifeye çağırdığımız ba

kan arkadaşların büyük bir vazife hissiyle 
bizim yardımımıza koşmalarını takdirle anmak 
isterim. (Bravo sesleri, alkışlar) Bu kıymetli 
arkadaşlarım İhtilâlin bütün sarsıntılarına rağ
men, idari ve iktisadi bünyemizi sağlam tut
masını bilmiş, hattâ iktisadi sahada Devleti
mize itibar kazandırmıştır. Huzurunuzda ken
dilerine en samimî teşekkürlerimi sunmayı va
zife sayıyorum. (Alkışlar.) 

»Sayın üyeler; 
Bu mesut güne ulaşmak için çok emekler 

harcanmış, büyük sıkıntılar hattâ ıstıraplar 
çekilmiştir. Bizim bu hedefe varmamıza engel 
olmak için her türlü tezvir ve tahrike başvuran 
kötü eller ve kuvvetler, şimdi de bu güzel 
neticeyi bozmak ve millî bünyeyi parçalamak 
için. pek sinsi ve muhtelif yollardan gayret sarf 
etmektedirler. Bu açıklamamın gelecekteki ça
lışmalarımızda uyarıcı bir tesir yapacağını ümi
de derim. 

Aziz arkadaşlarını; 
Memleketimiz dünya önünde ciddî bir imti

han geçirmektedir. Bunda muvaffak olmak ve 
İkinci Cumhuriyetin huzur içinde tekâmül ve 
inkişafını mümkün kılmak sizlerin elindedir. 
Sunu iyi bilmeliyiz ki, milletimizin partiler 
arasındaki yıkıcı mücadelelere ve bundan [mü
tevellit sarsıntılara artık tahammülü kalma
mıştır. Birçok dertlerimiz ve meselelerimiz çö
züm çareleri beldem efotedir.. Partiferimizîin va-
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tanpervarane hislerle birbirini desteklemesi, geç
mişte iyi olmıyan olayları unutarak kardeşlik 
duyguları içinde kendilerini çok güç ve çeşitli 
memleket meselelerinin çözüm yollarına adama
ları lâzımdır. Milletimizin ümit kaynağı olan 
İni mukaddes çatı altındaki gayretlerimizin, 
temiz duygular ve şuur içinde, inkişafı, bir ta
raftan sizlerin bu yolda olduğunuzu göstere
cek, bir taraftan da millî birliğin kuvvetlen
mesine yardım edecektir. Kinler ve nefretler 
mutlak unutulnıalıdır. Bizim kötü davranışımız
dan ancak kötüler faydalanır. Bu takdirde 
memleketimize telâfisi mümkün olmıyacak za
rarlar ve felâketler getirmiş oluruz. Ben siz
lerin vatanperverliğinden ve memleket selâ
meti için her fedakârlığı yapacağınızdan emi
nim. Böyle yapılmaz, hislerimizin, hırslarımızın 
ve kinlerimizin tesiri altında kalır ve memleket 
idaresini çıkmaza sürüklersek, tarih ve millet 
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önünde affediiemîyecek hâzin sorumluluklara 
düşeceğimizi unutmamak lâzımdır. Büyük bir 
ümit ve güven içinde sizleri tekrar saygı ile se
lâmlar, İkinci Cumhuriyetin milletimiz için 
mutlu günler getirmesini Tanrıdan niyaz ede
rim. (Şiddetli ve sürekli alkışlar.) 

FAHRÎ ÖZDlLEK — 2 nci Cumhuriyetin 
sayın üyeleri, yemin törenine başlamak üzere 
içimizden en yaşlı üyenin Başkanlığını rica 
edeceğim : Sayın İnönü. (C. H. P. milletvekil
lerinin şiddetli ve sürekli alkışları ve bravo ses
leri.) 

Başkanlık Divanı üyeliği için çeşitli parti 
temsilcilerinden en genç üyelerin isimlerini 
arz ediyorum, teşriflerini rica ederim. 

Şevki Aysan, 
Abdurrahman Güler, 
İsmet Kapısız, 
Ahmet Çakmak. 

2. - EN YAŞLI ÜYE İSMET İNÖNÜ TARAFINDAN MECLÎSİN AÇILMASI 

(İsmet inönü C. H. P. milletevkillerinin 
ayakta sürekli alkışları arasında Başkanlık Ma
kamına geldi.) 

BAŞKAN - - Yetti Anayasamız gereğince 

Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmış ve yü
rürlükte olan İçtüzük hükümlerine göre geçici 
Riyaset Divanı kurmuştur. 

3. — ANDİÇMELEB 

L — Üyelerin andiçmesi 

BAŞKAN —• Anayasanın 77 nci maddesi ge
reğince Senato üyelerinden başlamak üzere 
sayın üyeler andiçeceklerdir. 

(Cumhuriyet Senatoyu tabiî üyelerinden baş
lamak ve milletvekillerinde sona ermek üze
re, Cumhuriyet Senatosu üyeliğinden çekilen 
Cemal Madanoğlu ve Ali Fuat Başgil ve çeşitli t ifa telgrafı var. bilgilerinize arz ediyorum 

sebeplerle Genel Kurula katılamıyan Hatay Mil
letvekili İnayet Mursaloğlu, İsparta Milletvekili 
İhsan Balını ve Zonguldak Milletvekili Remzi 
Karakaşoğlu'ndan başka bütün üyeler andiçti-
ler, alkışlandılar.) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına Senato üyelerinden gelmiş iki îs-

4. — ÇEKİLMELER 

•/. — Cemal Madanoğtu'mm tabiî üyesi bu
lunduğu Cumhuriyet Senatosundan çekilmesi ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Anayasa gereğince tabiî üyesi sayıldığım 
Cumhuriyet Senatosundan istifa ettiğimi arz 
eder, Türkiye Büyük Millet Meclisine basan
lar, Millete dirlik, düzenlik dilerim. 

Cemal Madanoğlu 
(Alkışlar) 

2. — Ali Fuat Başgü'in Cumhuriyet Sena
tosu üyeliğinden çekilmesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Gördüğüm lüzum üzerine Senatörlük vazi
fesinden istifa ettim. Kabulünü rica eder, say
gılarımı sunarım. 

Cumhuriyet Senatosu Azalarından 
AH Fuat Başgil 

(Alkışlar) 

— 3 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, mikrofonlar bo

zulmuş, tamiri yarım saat sürecekmiş. Tamir 
edilinceye kadar ara verelim. (Devam edelim, 
devam edelim, sesleri) 
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Devamı kabul edenler el kaldırsınlar... Ka

bul etmiyenler... Devam ediyoruz. 

(Andiçme törenine devam olundu.) 

5. — SAYGI DURUŞU 

1. — Atatürk'ün ruh ve hâtırasını tâzizen 
saygı duruşu yapılması 

2. — Türk istiklâli, hürriyet mücadeleleri ve 
devrim şehitlerinin ruhlarını tazizen saygı du
ruşu yapılması 

BAŞKAN — İki takrir vardır, oyunuza sun
mak üzere okutuyorum. 

Meclis Muvakkat Riyasetine 
T. C. hâmisi olan Aziz Atatürk'ün 2 ııci 

Cumhuriyetin açılış, gününde, bir zühul eseri 
olarak saygı duruşu yapılmamıştır. .Aziz Ata
türk'ün ruhunu tazim nıaksadiyle saygı duru
yu yapılmasını arz ve teklif ederiz. 
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A. P. Zonguldak Milletvekili 
Nuri Beşer ve üç arkadaşı. 

; Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
İkinci Cumhuriyetin ilk Büyük Millet Mec

lisinin açılışında, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin ve Türk Cumhuriyetinin kurucusu Aziz 
Atatürk'ün hâtırası için ihtiram duruşu yapıl
masını teklif ve talebediyoruz. v 

İsparta Eskişehir 
A. P. Milletvekili A. P. Milletvekili 

Dr. Sadettin Bilgiç Y. Müh. M. Celâlettin üzer 
Balıkesir İstanbul 

A. P. Milletvekili Bağımsız Milletvekili 
Gökhan Evliyaoğiu Malik Yolaç 

Sakarya İzmir 
A. P. Milletvekili A. P. Milletvekili 

Hami Tezkan Muzaffer Döşemeci 
Eskişehir Erzurum 

A. P. Milletvekili Y. T. P. Milletvekili 
Aziz Zeytinoğlu Ertuğrul Akça 

Okunamadı 

BAŞKAN — Atatürk Ankara Milletvekili 
idi. Bu su'ada bu takririn yerine getirilmesini 
yüksek reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. İttifakla kabul edilmiş
tir. Yüksek Heyetinizi bir dakika saygı duru
şuna davet ediyorum. 

(Bir dakika saygı duruşunda bulunuldu.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, andiçme muame
lesi bitmiştir. Müsaade buyurursanız ben de 
yeminimi tamamlıyayım. (Alkışlar) 

(Başkan İsmet İnönü andiçti) (Alkışlar) 
Sayın üyeler, bir takrir var evvelâ onu oku

tacağım. 

Büyük Millet Meclisi Geçici Başkanlığına 
2 nci Cumhuriyetin ilk Büyük Millet Mec

lisinin Birinci Birleşimi sonunda; 

Türk İstiklâlinin ve Hürriyet mücadelesi ile 
Devrim şehitlerinin aziz hâtıraları önünde say
gı duruşu yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

O. H. P. C. H. P. 
Kayseri Milletvekili Bolu Milletvekili 

Mehmet Sağlam Zeki Baltacıoğlu 
C. H. P. C. H. P. 

Eskişehir Milletvekili Bolu Milletvekili 
Şevket Asbuzoğlu Kemal Demir 
"(Alkışlar) 

BAŞKAN — Kabul edenleri.. Saygı duru
şuna geçilmiştir. 

(Ayakta bir dakika saygı duruşu yapıldı.) 
Sayın üyeler, çalışmamız Anayasa ve İçtü-^ 

züğürt yürürlükte olan hükümlerinde kayıtlara 
bağlanmıştır. İçtüzüğün yürürlükteki hüküm
lerine göre; andiçmeden sonra Meclislerin Di
vanları teşekkül eder. Şimdi, iki Meclis ayrı 
ayrı Başkanlık Divanlarını seçeceklerdir. Ana
yasanın âmir hükmüne göre yarın Cumhurbaş
kanlığı seçimi yapılmak lâzımdır. Bu zaman
la', yarın saat 15 arasında Meclis Riyaset Divan
ları seçimini sığdırmaya çalışacağız. Meclis 
Başkanlık Divanlarının kurulması Anayasanın 
bu hükmünü okutuyorum. 

«Anayasa geçici madde 5. — T. B. M. M. 
üyelerinin andiçtikleri toplantının ertesi günü 
Cumhurbaşkanı seçimi yapılır.» 

«Anayasa madde 84. — Meclislerin Başkan
lık Divanları, o Meclisteki siyasi parti grupla-

- ^ 4 — 
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tının kuvvetleri ölçüsünde Divana katılmaları
nı sağlıyacak şekilde kurulur.» 

Bu hükme riayet ederek Meclis Başkanlığı
nı kurmak için partilerin temasta bulunmaları 
zaruridir. Buna da vakit bırakmak lâzımdır. 
Şimdi müsaade buyurursanız şöyle bir imkân 
var; yarın saat 10 da Meclisler ayrı ayrı top
lanır, o zamana kadar kendi aralarında, kendi 
içlerinde ve birbirleriyle, Riyaset Divanlarının, 
Anayasanın 84 ncü maddesine göre teşkili im
kânlarını görüşürler ve saat 10 da Meclisler 
kendi Başkanlık Divanlarını seçmeye başlarlar. 
Yarın saat 15 te Cumhurbaşkanı seçmek üzere 
B. M. M. nin toplanması lâzımdır. 

Anayasa hükmüne göre Millet Meclisi Baş
kanı T. B. M. M. ne Başkanlık eder. Ve Cum
hurbaşkanı seçimini idare eder. Eğer o zamana 
kadar Meclislerin Başkanlık Divanları teşekkül 
etmemişse şimdiki geçici Başkanlık Divaniyle 
Cumhurbaşkanı seçiminin idaresi zaruri olur. 
Buna lüzum kalmaması çok arzu edilir. 

Şimdi reyinize arz edeceğim. Partilerin te
masta bulunmaları Anayasa hükmüne göre Moc-
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lis kendi Meclislerinin Başkanlık Divanlarını 
hem kendi işlerini hem de partilerarasmda gö
rüşebilmeleri için Meclislerin yarın saat 10 da 
toplanmasını kabul buyurmanız lâzımdır. Asıl 
mühim olan Anayasanın âmir hükmüne - göre 
T. B: M. M. Cumhurbaşkanı seçimine geçmek 
üzere 26 .10 .1961 saat 15,00 te toplanması lâ
zımdır. Sıra ile reyinize arz edeceğim. 

Yarın saat 10,00 da Meclislerin toplanması
nı kabul buyuranlar lütfen el kaldırsınlar. Ka
bul etmiyenler... Yarın saat 10,00 da Meclisler 
ayrı ayrı toplanarak İçtüzük hükümlerine göre 
kendi Başkanlık Divanlarını seçeceklerdir. 

Yarın saat 15,00 te Cumhurbaşkanı seçimi
ne geçilmek üzere T. B. M. M. nin toplanması 
lâzımdır. Bu saatte toplanmayı kabul edenler 
lütfen el kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. Yarın 
saat 15,00 te T. B. M. M. toplanacak. Yarın saat 
10,00 da Meclisler toplanıp Başkanlık Divanla
rını kuracaklardır. 

Birleşim son bulmuştur. (Alkışlar) 

Kapanma saati: 22,10 




