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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Kaplan Kadri, Günsoytrak Suphji, özgüneş Moh-
taıet ve Karavelioğlu Kânnlil'in, 1924 tarih ve 
491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı 
hükümlerinin kaldırılması ve bâzı hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile Tem
silciler Meclisi seçimi kanunu teklifi görüşüldü 
ve 20 nci maddeye kadar kaıbul iedildi. 

Birleşime son verildi, 

Başkan Divan Kâtibi 
özdilek Fahri Çelebi EmanuUah 

Divan Kâtibi 
özkaya Mehmet Şükran 

«<•» » • • • < « 

B Î R Î N C I 0 T U 3 U M 
Açılma saati : 9,05 

BAŞKAN — Özdilek Fahri 

KÂTİPLER : Özgür Selâhattin, Çelebi EmanuUah 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, Birleşimi açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan Se
zai, Kaplan Kadri, Gürsoytrak Suphi, özgüneş 
Mehmet ve Karavelioğlu Kâmü'in, 1924 tarih ve 
491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı hü
kümlerinin kaldırılması ve bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile Temsilci
ler Meclisi secimi k-anun teklifi (2/152) 

BAŞKAN — Müzakereye devam ediyoruz. 
Dördüncü, maddeye; Anayasayı hazırlıyanlar 

dâhil edilmeli mi edilmemeli mi mevzuu ile giri
yoruz. Dün müzakeresi yapılmış ve fakat bitiril
memişti. Şimdi maddenin müzakeresine devam 
ediyoruz. 

Arkadaşlar, muhakkak ki hassasiyetle üzerin
de durduğumuz ve durmak mecburiyetinde ol

duğumuz daha birçok maddeler olacaktır. Yal
nız arkadaşlarımızdan ricam aynı mevzu üzerin
de diğer bir arkadaşımız durmasınlar, aynı nok-
tai nazarı söylemesinler, bunun-dışında bir şey
leri varsa onu lütfetsinler. Aksi halde zaman 
kaybına sebebolacaktır. Meselâ dün iki saat için
de dördüncü maddeye (Anayasayı hazırlıyanlarm 
ithal edilip edilmemesi) mevzuunu bitirememişiz, 
Bu takdirde her madde için iki saat geçerse tasa
rıyı tahmin ettiğimiz zaman içinde bitiremiyece-
ğimiz gibi, ikinci bir defa tetkik keyfiyetini, alâ
kalı zaman mefhumuna tâbi tutamayacağız. 

Şimdi söz istiyen var mı? 
Acuner Ekrem, buyurunuz. 
ACUNER EKREM — Efendim, bu Anayasa

yı hazırlıyan komisyonun Temsilciler Meclisine 
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dâhil edilmesini şu şekilde istiyorum: Bu hazır
lanmış olan tasarı Anayasa tasarısıdır. Bunların 
Temsilciler Meclisi huzuruna bunun sahibi olarak 
çıkmaları, fikirlerini müdafaa etmeleri, muhale
fet şerhlerini orada yani, millet huzurunda açık
lamalarını en faydalı şekil olarak görüyorum. 
Bunun tâyinle bir alâkası yoktur, kendilerine ve
rilen bir haktır. Bu hakkın yerine getirilmesini 
istiyorum. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, Anayasa 
Komisyonu üyelerinin hakikaten Temsilciler Mec
lisine girmesini ben de istiyorum. Ancak bizim 
meydana getirdiğimiz şu eser yeni kurulacak de
mokratik Cumhuriyetin temelini teşkil edeceği 
için her hangi bir sakatlığın ve şüphenin kalma
ması lâzımdır. Bunun seçim tarzına istinadetme-
si lâzımdır. Bu bakımdan iki noktai nazarı telif 
edebilmek için bir prensip kararı ile, ayrılacak 
kontenjan içine bunları alalım ve tâyin durumu
nu önlemiş olalım. 

YILDIZ AHMET — Bu adamlar uzun za
mandan beri hazırlanıyorlar. Sonra bunlara bir
çok kimseler hücum ediyorlar. Bu mevzuda ha
zırlıklı insanlar ehliyetli insanlar. Girmeleri çok 
iyi olur. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Arkadaşları
mız bâzı noktalarda haklıdırlar. Ancak, «tâyin de
ğildir» şeklindeki itirazlarına katılamıyoruz. Buz 
gibi tâyindir. Buraya katılmaları tâyinin tam 
kendisi olacaktır. 

Sonra onların yaptıkları Anayasa meydan
dadır. Heyete dâhil Anayasa profesör ve doçent
lerinin muhalefet şerhleri basılmış veya basıla
caktır. Bunların gelmesini biz de istiyoruz. An
cak seçim yolu ile gelmelerini istiyoruz. Biz tâ
yin yolu ile getirirsek yarın, yapılacak Anayasa
ya Komite Anayasası denecek. 15 sene sonra par
tiler bu Anayasayı tanımıyaeaklar. 5 sene sonra 
Millet Partisi ben tanımıyorum, diyecek; 10 se
ne sonra Halk Partisi ben tanımıyorum diyecek. 
Gelemiyenler bizim kontenjanımıza girsin, fakat 
seçim yolu ile alalım. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızdan üçü, Anaya
sayı hazırlıyan Komisyonun dördüncü maddeye 
alınmasını teklif ettiler. Refet Bey arkadaşımız 
kontenjana dâhil edilmesi fikrindedirler. (Seçi-
lemezlerse sesleri) Evet kontenjana dâhil edil
mesini istiyorlar. Sözcü arkadaşımız da bâzı 
mahzurları ileri sürmektedir. Arkadaşlarımızın 
tekliflerini evvelâ reylerinize arz edeceğim. Ek-
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rem Bey arkadaşımızın teklifi, hepsinin katılması 
arzusunu ihtiva etmektedir. Bunu reyinize arz 
edeceğim. 

O'KAN SEZ Al — Son olarak arz etmek iste
rim ki, kurulmasını arzu ettiğimiz demokratik 
müesseseyi şu anda vereceğimiz yanlış bir ka
rarla tamamen ve peşinen yıkmış oluruz. Bu zat
ların gelmesi için çok yollar vardır. Bu yolları 
biz seçmiyelim, arkadaşlar. 

YURDAKULER MUZAFFER — Kimler ar
zu ediyorlarsa kendi kontenjanlarını versin, elle
rinden tutup getirsin. 

KAPLAN KADRİ — Böyle bir karar alınma
dı, kimsenin elinden tutup getireceği bir adam 
yoktur. 

ACUNER EKREM _ O halde bu konten
jana lüzum yoktur. 

KÜÇÜK SAMÎ — Ekrem Bey kontenjana 
lüzum yoktur, dedi. Biz şu sebeplerle buna lü
zum gördük : Bu, seçimle seçilecek bir meclis
tir. Basında ismini aldı. Bir korperasyon mec
lisidir. Buraya partilerden de muayyen nispette 
temsilci gelecektir. . illerden kimler gelecek, 
derneklerden kimler gelecek, biz bunları katî 
olarak bilmiyoruz. Yarın seçim yapılıp da gele
cek meclisin bir parti meclisi haline gelmesi 
temayülü başgösterirse, Komitenin elinde bulu
nan 18 ve Devlet Başkanında bulunan 10 kon
tenjan ile bu Meclisi tarafsız bir Meclis haline 
getirmeyi tasarladığımız için bu kontenjanları 
elimizde tuttuk. Parti hâkimiyeti kurdurma
mak için. 

MADANOĞLU CE^AL — Kifayeti müza
kere teklif ediyorum. 

ACUNER EKREM — Anlamadığım bir 
nokta var. Meclis kurulduktan sonra mı bun
ları seçeceğiz? 

KÜÇÜK SAMI — Meclis kurulduktan son
ra değil. Fakat Meclis 15 gün içerisinde bite
cek. Toplanma için de bir haftalık müddet var. 
Bu bir hafta içinde biz, kimlerin seçilip seçil
mediğini bileceğiz ve buna göre muvazeneyi te
min için kontenjanımıza dâhil edeceklerimizi 
seçeceğiz, önce bunları bir ay içinde seçmeye 
karar vermiştik. Ama derhal komisyonlar teş
kil edileceği için bunların komisyonlara gire
meme durumunu düşünerek bir hafta içinde 
seçilmelerinin daha uygun olacağına karar ver
dik. 
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O'KAN SEZAİ — Efendim, seçimin diğer

lerinde nasıl olacağı burada yazılıyor. Bu ka
nun çıktıktan sonra, kontenjana aidolanları siz 
seçeceksiniz. «Nasıl emrederseniz, peki Ekrem 
Bey, dediğiniz gibi olsun» denecek veya noktai 
nazarınız iltifat görmiyecek. Bu kanun çıktık
tan sonra bunu sizler tensibedeceksiniz. 

ACUNER EKREM — Bâzı şeyler öğrenmek 
istiyoruz, arkadaşlar kızıyor. Eğer bu kanun 
konuşmadan kabul edilecekse, hiç konuşmıya-
lım ve müzakere etmiyelim. 

O'KAN SEZAÎ — Diyoruz ki, on sekiz kişi 
şöyle seçilecektir. Prensibe, metoda bir itiraz 
var mı? Bunlar doğrudan doğruya Komitenin 
inisiyatifi ile buraya gelecektir. Kanun çıktık
tan sonra korporasyon meclisi olarak seçilecek
ler, Komitenin on sekiz kişilik kontenjanı var
dır ; bunları nasıl getireceğiz, diye toplantı ya
pılacak, prensibi, metodu o suretle tâyin edile
cektir. 

KAPLAN KADRÎ — Ekrem Bey arkadaşı
mızın, «Konuşulmıyaeaksa, müzakere edilmiye-
cekse» demesi ile iş tarih huzurunda baltalan
mış oldu. Müzakerelerimizde her arkadaş iste
diği şeyi, istediği şekilde, vicdani kanaatleri 
olarak söyliyecektir. Şayet söylemezse bu mem
lekete hiyanet olur. Herkes istediğini açık ola
rak söyliyecek, karşılıklı fikir mücadelesi ola
caktır. 

O'KAN SEZAİ — Burada endişe edilecek 
(husus var mı? 

KARAVELlOÖ-LU KÂMÎL — Usul hakkın
da konuşacağım ve albayıma cevap vereceğim. 
Albayımın öğrenmek istediği mevzu seçim mev
zuudur. Bu, Komitenin takdirine bırakılmıştır. 
Bjz diyoruz ki, muvazeneli bir meclis bizim iti
barımızı artırıcı, tarafsız bir Meclis olması için 
seçimler yapıldığı zaman Fahri Belen, Naşit 
Berker, Avni Başman gibi demokrasinin kurul
masında bizlere yardımcı olacak, ilim, siyaset, 
maliye sahasında isim yapmış şahısları biz hu
zurunuza teklif olarak getireceğiz. • 

Bu şu yönden faydalı olacaktır : Bizim iti
barımızı artıracak, Meclisin itibarını artıracak, 
Anayasanın tarafsızlığını artıracaktır. Bizim 
tarafımızdan seçilmesi prensibolarak kabul 
edilmiş ve huzurunuza getirilmiştir. 

ACUNER EKREM — Şu konuşönladiaın anla
şılıyor .ki, arkadaşlar da Anayaısayı hazırlıyan-

1960 0 : 1 
Taran buraya gkimeisiııJi istiyorlar. Kadınlar. Bir
liği konuşuluyor; kontenjana girsin deniyor. 
Malûl Gaziler konuşuluyor, kontenjana girsin 
demiyor. Anayasa tasarısını hıazırhyaıniar konu-
şuluyor kontenjana girsin deniyor. 

KOKSAL OSMAN — Biz de arzu ediyoruz 
bunlıaırın giirm'ösiınii ama, tâyin giib'i olnitasm â/sti-
yoruz. Kontenjanımıza akmamız tâyin değli'ldir. 
Çünkü biz eıeışruuz, oınuın için kontenjana laıla-
bilirfe. 

KÜÇÜK SAMİ — Nasıl illerdeaı gelir yolu 
etüt edildiyse biz de seçeceğiz, diyoruz, Şu liste 
içinde tâyin yoktur. Komite tarafından seçilecek 
temsilcilerin hepsli, liste içindedir, hepsü seçimi! e 
oradan geıçcektüı*. • 

MADANOĞLU CEMAL — Hep .aynı lâfilar 
dönüp dolaşıyor. Kifayeti müzakere! 

BAŞKAN — Kifayeti »müzafcıeıre takriri var. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Arkadaşlarımızın teklifleri vardır. Bunlar 
dan bir ttnelsi Ekrelm Acuner arkadaşımızın 
teklifidir «Amiayfaisıayı haızırlry anlar konsun» is-
tiyo.r Bu teklifii kabul edenüör... Kabul edilmie-
unliş'tiır. ('Kabul edenler: Acuııe'r, Kıryla-k, Ataklı, 
Yurdakuler) 

Refet Beyin teklifli («Komiksyonun teklifi 
• ile aynıdır1» sesleri) Hayır seçimle gelmiyenler; 

kontenjan içinde mütalâa edilsin, istiyor. Sizinki 
bu şekilde dıeğiMir. («BMleşti» sesleri) O halde 
Refet Beyin teklifti mevzuu!)abis değildir. 

(Anayasayı hazırlıyanlar dâhil edilmelidir) 
hususunu meylerinilze ıaırz •dtt'iım, kabul (etmediniz. 
Dörlüncü ımaddede diğer airkadaışllaırımızd.aın ko-
mışmıaik lisıtiyenler var ma.1 

Y H J D I Z AHMET — Baışıttıdakü (ile sonundaki 
arasında Ibir temalkuz vardır. 5 inci /madde ile bu 
fcaırşılanaıeıak. Bakanlıar Kurulunu buraya ilâve 
etmek lâzımdır. Bakanlar Kurulu bu Mccllise 
üye olamıaız, (Bu husus 5 nci 'maddede sesleni) 
Efendim, Bıakainllar Kurulu üyesi ouan Millî Bir
lik Komitesi üyeleri vardır, Temsilciler Meclisi
ne üye olamaz. Balkanlar Kurulu üyieleırlhıi cayı
yoruz. Bu haili file Millî Birlik Komitesi üyesi 
olan Balkanlar buraya da ıg/iriyor. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — O zmmı 5 nei 
mıaıddeaıin mânası 'kalmaz, 

YILDIZ AHMET — İkisi burada birleıştarfıliır. 
ATAJKLI MUCİP — Efendim, 4 ncü mıadde/de 

komuşulımaısı lâzuraıgel/en bir fıkra varıdır. Genç-
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lik teşekkülleri temsilcilerini bugüne bırakmış
tık. Bunu da 'halledersek 4 ncü maddeyi bitirmiş 
olacağız. 

MADANOĞLU CEMAL — ikinci konuşma
ya bırakmıştık. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Se>ç?m Kanu
nuna bırakmıştık. 

BAŞKAN.— Dün seçim kanunu görüşül-
ımıesü sırasında -gençlik teşekküllerinin konu
şulması hususunda karara varılsın denildi 

MADANOÜLU CEMAL — Bu kararda Baş
kanlığı ben yapıyordum. Benim hatırladığınla 
göre, bu meseleyi ikinci müzakerede konuşalım 
dedik. O zamana kadar fi'kirierljmizi derinleşti
renim. ve bunun mahzurlarını efkârı unmı|m!iyeye 
enjekte «delim diye böyle bir karar lailmıştik. 
Bence şlimdi devam .edelim, bu gençllik teşekkül
leri ımıesıeilıeısini o zaımıan .konuşalım. 

YURDAKUDER MUZAFFER— EnjıeJkbeyi 
ııneyle yapacaksınız ? 

MADANOĞLU CEMAL — Basın yolu üe. 
Gençlik teşekküllerinin buraya girmesinin ıman-
zurlarını 'efkârı unıuımıiyeıyıe anlatacaksın. Çün
kü bunların arisaismda muayyen teşeıkkülle'r ve 
kuvvetleır var. Gidecek üniversiteyle yürü diyie-
eek. Bu meselede düşünmek lâzım. Ben devam 
teklif ©diyorum. 

KOKSAL OSMAN — Biz Paşama iltihak edi
yoruz. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Seçim Kanunu gö
rüşülürken mıevzu ele 'alınacaktır, kıarar alııınıış-
tır, laksljne tekM varlsa usulüne uıyigun olanak bu 
(teklifin yapılmiaısı lâzımdır. 

Prensip üzerinde karar verme hususu talik 
edildi. 

MADANOĞLU CEMAL — Tadadî olarak ka
bul edilip edliılmdyeoek diye bir» şey çıfemladı. 

BAŞKAN — Gençlik teşekküllerine ait hu
suslara bilâhara temas edilmek üzere dördüncü 
maddeyi geçiyoruz. Bu hususu reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler..? Kabul edilmiştir. 

II. Temsilciler Meclisi üyeliği ile ilgili 
hükümler 

1. Komite üyeliği 
MADDE 5. — Millî Birlik • Komitesi üyeliği 

ile Temsilciler Meclisi üyeliği bir kişi üzerinde 
birleşemez. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Bu hususu 
şunun için hüküm altına aldık. Bakanlar Kuru-
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lu üyeleri Komite üyesi olabilirler. Bakanlar 
Kurulu Temsilciler Meclisine üye olabileceği 
için, Komite üyesi olan Bakanlar Kurulu üyesi 
Meclise de üye olamasın diye bu kaydı koyduk. 

MADANOĞLU CEMAL — Ben bu madde
ye hiç lüzum görmüyorum. 

KARAVELÎOĞLU KÂMtL — Efendim, me
selâ Sıtkı Paşam Bakanlar Kurulu üyesidir. Bu 
şerhi vermezsek aynı zamanda Temsilciler Mec
lisine de üye olabilirler. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, burada bir nu
maralı başlık, (Komite üyeliği) diyor. Kanaa
timce şekil bakımından uygun değil. Burada 
Komite üyeliğinin yeri yoktur. Eğer Komite 
üyeleri tâbiri Bakanları hedef tutuyorsa, Millî 
Birlik Komitesi üyesi olan Bakanların Temsil
ciler Meclisi ile ilgisi olmadığını belirtmek, Ko
mite üyeliği vasfını muhafaza ettiğini ifade et
mek kâfidir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Yani, genel 
başlığa itiraz ediyorsunuz. 

ERSÜ VEHBÎ — «Komite üyeliği» tâbiri 
doğru olmuyor. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Doğru. Ne 
teklif ediyorsunuz? 

ERSÜ VEHBÎ — «Temsilciler Meclisi üye
liği» denebilir. 

MADANOĞLU CEMAL — «Komiteden Ba
kan olanların durumu» denebilir. 

BAŞKAN — Buyurun özgüneş. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, bu mad

denin, Kara veli oğlu'nun bildirdiğinden başka iki 
maksadı daha vardır : 

Biri, Komite üyelerinden her hangi birinin 
bir kurum tarafından temsilci olarak seçilmesi
ne mâni olmak, diğeri de Temsilciler Meclisinin 
seçilmiş bir üyesi gibi Kurucu Meclise girmesi 
imkânını ortadan kaldırmaktır. Bu iki maksadı 
temin için bu madde konmuştur. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi tekrar okuyo
rum. 

«Millî Birlik Komitesi üyeliğiyle Temsilci
ler Meclisi üyeliği bir kişi uhdesinde birleştirile
mez.» 

Şimdi Devlet Başkam Komite üyelerinden 
bir veya birkaçının Hükümette vazife almasını 
arzu ederse ne olacak? 

KÜÇÜK SAMÎ — Mâni değildir, efendim. 
KOKSAL OSMAN — Temsilciler Meclisine 

giremez sadece. 
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KARAVELİOĞLU KÂMİL — Temsilci üye 

olarak rey kullanamaz. Vaktiyle aldığımız pren
sip kararma ihanet edemeyiz. O hüküm bakidir. 

AKSOYOĞLU REFET — Maddenin böyle
ce kabulü yerinde olur. 

ERSÜ VEHBÎ — Teklifimi geri alıyorum. 
BAŞKAN — 5 nci maddeyi oyunuza arz edi

yorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
ATAKLI MUCİP — (Nisabın kaybolduğu 

endişesi üzerine) Efendim, burada 18 kişi mev
cuttur ki müzakereye devam etmek mümkün
dür. Diğer arkadaşları bekleyip vakit kaybet-
miyelim. 

KÜÇÜK SAMİ — Arkadaşlar, zaten dün 
bir karar aldık. «Anayasada tadili icabettiren 
Kurucular Meclisi tasarısını kabul ediyoruz. Ana
yasada gerekli tadili yaparak kurulacak Ku
rucular Meclisine yasama yetkisini vereceğiz.» 
dedik. Bu kararın ışığı altında maddelere geç
memiz, daha az sayı ile de çalışmamız mümkün
dür. 

MADANOĞLU CEMAL — Zaten bunun 
ikinci müzakeresi olacak. 

2. Seçilme yeterliği 
MADDE 6. — Temsilciler Meclisi üyeliğine 

kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmı-
yan, ağır hapis cezası veya sahtecilik, dolandı
rıcılık, hileli iflâs, hırsızlık, emniyeti suiistimal, 
zimmet, irtikâp, rüşvet, ihtilas suçlarından hü
küm giymemiş 25 yaşını bitirmiş ve an az lise 
veya benzeri öğretim kurumlarından diplomalı 
olan Türk vatandaşları seçilebilirler. 

İşçi, esnaf ve tarım kurullarınca seçilen 
Temsilcilerin en az ilkokul mezunu olmaları 
şarttır. 

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

Faaliyetleri, yayınları ve davranışları ile 27 
Mayıs devrimine kadar Anayasaya ve insan 
haklarına aykırı^ icraat ve siyaseti destekle
mekte devam etmiş olanlar, Temsilciler Meclisi
ne üye seçilemezler. 

KARAVBLİOĞLU KÂMİL — Şimdi şu 25 
yaşını bitirmiş kaydına kadar olan kısım İlim 
Heyetinin hazırlamış olduğu tasarının aynıdır. 
Seçimle ilgili hüküm 19 ncu maddede zikredil
miştir. Yaş mevzuunu epeyce düşündük ve ?0 
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yaşı 25 e indirdik. Bundan sonraki kısım ise 
İlim Heyeti metninin aynı, fakat biz, maddeyi 
şaibeli, suçlu kimselerin buraya girmesini önli-
yen bir şekle getirdik. Bunun tatbikini da Yük
sek Seçim Kurulu yapacaktır. 

YILDIZ AHMET — Maddenin heyeti umu-
miyesini kabul ediyorum. Yalnız, son fıkra üze
rinde konuşacağım. Son fıkradaki (faaliyetleri, 
yayınları, davranışları 27 Mayıs devrimine ka
dar Anayasaya ve insan haklarına aykırı icraat 
ve siyaseti desteklemekte devam etmiş olanlar 
üye seçilemezler), ifadesi çok şümullü ve geniş
tir. Bunun içine basın mensuplarını da koymak 
mümkündür; çünkü onlar da bu şekilde hare
ket etmişlerdir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — 27 Mayısa 
kadar denmektedir. 

YILDIZ AHMET — Bu ifade sonu gelmez 
iddialara sebebiyet verir. Reddedilse dahi mü
nakaşalar devam eder. Teşekkülleri alırsanız 
onların da destekleyip desteklemediklerini katî 
olarak ispat edemezsiniz. Esasen onlar da zan
netmem ki, Demokrat Partili olan bir kimseyi 
seçsin. Ama belki seçilebilir ve seçildikten son
ra bu adam şöyledir diye müphem münakaşa
lar devam edebilir. Binnetice Temsilciler Mec
lisi üyeleri itham altında bulunabilir kanaatin
deyim. Bunu bir defa arz etmek isterim. 

MADANOĞLU CEMAL — Ben bir başka 
noktaya dokunmak istiyorum. Devletten maaş 
alan bir memur buraya seçilirse, bu meclisin ça
lışma süresi kısadır, işin sonunda bu adam yine 
vazifesine dönebilecek midir? Bunun için bir 
hüküm düşünülmüş müdür? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Hüküm var
dır, aşağıda gelecektir. 

KUYATK FİKRET — Esas itibariyle mad
de yerindedir. Yalnız bizi burada düşündüren 
bir nokta var. Bu maddenin hükümleri tatbi
katta aksaklıklar yaratmıyacak mıdır? İtiraz
ları önliyecek kesin bir hüküm konamaz mı? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL —• Sayın Alba
yım son fıkradan bahsediyor galiba. Bunun tat
bikatçısı Yüksek Seçim Kuruludur. 7 tane Yar
gıtay üyesinden teşekkül edecek Yüksek Seçim 
Kurulu şikâyetleri inceliyecek. Düşmüştür, der
se düşecek, tamam derse buraya gelecek. 

AKSOYOĞLU REFET — Ben de tahsil mev
zuu üzeninde durmak istiyorum. Buraya.gele-
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cek teşekküllerin hepsinden lise mezunu olmak I 
kaydını istemek bana fazla gibi geliyor. Çün
kü esasen bu temsilcilerin liseden daha aşağı 
tahsilli olacağı tahmin edilemez. İllerin temsil
cileri de Seçim Kurulu marifetiyle seçilecekler
dir. 

BAŞKAN — Buyurun Karaman. I 
KARAMAN SUPHİ — Bu madde, Seçim Ka

nunundan ayrılan kısmın 17 nci maddesiyle te
kerrür halindedir. I 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu, aslında 
doğrudur, bilhassa konmuştur. Eski Anayasa
da, Secim Kanununda da var, burada da var. 
Oüııkü teknik bir zarurettir. Üyelerin evsafının I 
Anavasada da, Seçim Kanununda da tesbit edil
mesi lâzımdır. 

KARAMAN SUPHİ — Bu hüküm aynen Se
çim Kanununun 17 nci maddesinde vardır. I 

İkincisi, yaş 25 e indirilmiştir. İlim Heyeti 
tasarısında ise 30 dur. İlerideki meclislerde bel- I 
ki bu yaş haddi 25 olabilir. Ama çok ehemmi- I 
yeti olan Kurucu Mecliste bu yaşın 30 dan aşa- I 
ğı indirilmesine ben taraftar değilim. Bu mee- I 
lisin arz (ttiğim gibi daha çok olgun insanlar- I 
dan kurulması zaruridir. I 

* ı 
Sonra bir de 3 ncü maddenin üçüncü fıkra- I 

sı: «istifa etmelerini gerektiren» sözünden soiı- I 
raki kısıra İlim Heyeti tasarısından alınıp bu- I 
raya konuyor, diğer kısmı kaldırılıyor. Bunu I 
kaldırmakla mâna değişmiyor mu? I 

Bir de son 4 ncü fıkra gayet yerindedir. Bu- I 
na rağmen bu fıkranın tatbiki hangi zaruretle I 
tesbit edilebilir. I 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Yaş hakkında 
biz de çok düşündük ve bununla gençliği tat- I 
min etme yoluna gittiğimize inandık. Anayasa I 
mevzuunda çalışan doçent ve asistanlara bir yol I 
açtık. Üçüncü olarak da basından, üniversite- I 
den 30 yaşından küçük olanların gelmelerine I 
bir kapı açmak gayesini güttük. Bu şekilde bir I 
tavsiye do mevcuttur. Buna rağmen, ben şah- I 
san, komisyonda 27 - 28 yaş üzerinde ısrar et- I 
tim, arkadaşlar 25 olsun dediler. 6 üye bunu ka
bul etti, 25 olarak buraya getirdik. I 

Bunun kanaatimce bir tek mahzurlu nokta
sı; 'bundan sonrası için esas 'bakımından kötü 
bir misal olabilmesidir. Onlar yaşı 28 - 30 a I 
kadar çıkarmak isterlerse, bu ona engel olacak, 
«Bakınız, nasıl kabul edilmiş bu, siz niye ka
bul e'tmiyeceksiniz»(diyebileceklerdir. | 
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Sonra, Suphi Beyin bir itirazı olarak; 27 nci 

sayfada yasama yetkisi bir kamu hizmeti ile 
bağdaşamaz. 

Çünkü; meselâ, İktisadi Devlet Teşekkülle
rinde bir müdür üye olmak istiyorsa diğer ta
raftan ilgisini kesecek. Temsilciler Meclisi üye
si olarak çalışacak. Bunu istemiyorsa seçilme
sin noktai nazarı var. 

Son fıkrada; Yüksek Seçim Kurulu bizden 
daha yetkili olabilir, içtihat kararları v. s. 
vardır. Acaba, komisyonun davranışları fazla 
bir gayret olur mu, bir ihtilâfa söbe'bolur mu, 
lüzumundan fazla 'bir süzgeç olur mu diye dü
şüncemi arz ettim. Yalnız (27 Mayıs tarihine 
kadar desteklemiş olanlar) dendiği için bence 
sağlamdır. Belki davranışın anlaşılmasında bir 
zorluk olur. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim tasarıda işçi ve 
esnafın durumu nazara alınarak bunlar için 
ilk tahsil şartı konmuştur. Yalnız 'ben burada 
bir şey 'görüyorum. İlkokuldan sonra doğru
dan doğruya liseye atlanmış .Arada bir de or
taokul vardır. Madem ki Temsilciler Meclisin
de bâzı vasıflar arıyoruz. Bence lise ve ilkoku
lu kaldırıp tamamı için ortaokul diyelim. Or
taokul diyince ilkokul da bunun içinde olaca
ğına göre teknik okullarla diğer ticaret v. s. 
gibi kısa devreli okullardan çıkmış pek çok 
kimseler vardır. Ticaretle uğraşanlar, esnaf, 
işçi teşekkülleri de buraya dâhil olduğuna gö
re, ortaokulun kabul edilmesini teklif ediyo
rum. 

Bir başka teklifim, maddedeki (27 Mayıs ta
rihine kadar) ibaresi yerine (Seçim tarihine 
kadar) ifadesinin konulmasıdır. Arada boşluk 
bırakmaya mahal ve lüzum yoktur. Çünkü 'bu 
devre içinde aleyhte fikirlerde bulunanlar ol
muştur. Bâzı Anadolu gazetelerinin, bu kabil 
yanlış, yalan ve çok kötü faaliyetlere girişmiş 
oldukları bilinmektedir. Bunlardan da temsil
ci seçileceğine göre, bunun 27 Mayıs tarihine 
kadar değil de, seçim tarihine kadar olmasını 
teklif ediyorum. 

Son fıkra üzerindeki endişeye gelince, buna 
mahal yoktur. Bu fıkra gayet iyidir ve bir 
baraj kurmuştur. Bunu Yüksek Seçim Kurulu 
tâyin edebileceği gibi, 'büyük yazarların da 
vaktiyle ifade etmek istediğini tahmin ediyo
rum. Fakat 'bu çok evvel suç teşkil etmezdi. 
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2 nei teklif (Temsilciler Meclisi üyelerinin en 

büyük görevleri Anayasa ve Seçim Kanunu gi
bi iki ana kanunu hazırlamaktır. Bu sebeple 

a) Yaş haddinin 30 a çıkarılmasını, 
b) Tahsilin ortaokul mezunu olarak kabu

lünü teklif ediyorum şeklindedir. 
Üçüncüsü ise (İkinci fıkradaki en az ilkokul 

mezunu olmaları şarttır, tarzı yerine ortaokul 
mezunu olmalarını, son fıkradaki 27 Mayıs Dev
rimine kadar ibaresi, seçim tarihine kadar ol
malıdır) mahiyetindedir. 

Efendim, burada yaşın 30 a çıkarılması tek
lifinin aleyhinde konuşmak istiyen var mı? 

KAPLAN KADRİ — Efendim, bendeniz ko
nuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
KAPLAN KADRİ — Efendim, 30 yaş ilk 

bakışta iyi bir yaş olarak görülürse de, bunda 
Anayasayı da göz önüne almak ve bu Anayasa
nın bir kuvvet, bir destek1 olacağını da gözden, 
hatırdan uzak tutmamak gerekir. Geçen olayla
ra gözlerimizi çevirirsek; genel olarak, genç 
yaşların kudretlerinin yettiği kadar savaştıkları 
zamanlarda, diğer yaşlardakilerin, âdeta ve 
maalesef, seyirci kaldıkları bir vakıadır. Onun 
için, genç yaşlılar bulunmalıdır. Çünkü, esasen 
kabiliyetli ise seçilecektir, değilse seçilmez. Son
ra, genç yaşlılar arasında çok kabiliyetli kimse
ler yarın başka mesele çıkarırlar. Bilhassa üni
versitelerde 30 yaşından aşağı genq doçentler 
vardır, çok kıymetli insanlardır. 30 yaş olarak 
tesbit etmek genç kıymetler için doğru olmaz 
telâkki ettik ve 25 yaşı kabul ettik. 
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Bunların aykırılığı, tamamiyle Anayasayı ayak
lar altına aldıkları zaman başlar ki, bunları o 
zaman desteklemiş olanlar da bunun şümulü 
içine girer. Bir taraftan Yüksek Seçim Kurulu 
karar verecek. Kurum bunların dışına atılırsa 
hiçbir malhzur teşkil etmez. 

BAŞKAN —Özgür. 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, »benim 

de teklifim 'burada yaşın 25 ten 30 a çıkarılma
sıdır. Bu devre için bu uygundur. 

Sonra, 6 ncı maddede şu ifadeyi fazla gö
rüyorum ve bunu Seçim Kanununda belirtmek 
gerekir. (Bu görevden istifade etmemelerini 
gerektiren (her türlü hükümler bu kanunda na
zarı itibara alınmaz.) Bunun Seçim Kanununa 
konması gerekir kanaatimce. Bu deyimin bura
dan çıkarılmasını teklif ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Ataklı. 
ATAKLI MUCİP — Efendim, ben iki nokta 

üzerinde duracağım. Birincisi, yaş meselesi. 
Bendeniz de, bu yaşın eski halinde kalmasını 
yani 30 yaş olarak kabul edilmesini rica ede-
ceğüm. Biz şu 'gençlik teşekküllerinin Meclise 
alınıp alınmaması hususunda da 'henüz kati 
karar vermiş değiliz esasen. 

Esnaf Teşekkülleri temsilcilerinin ilkokul 
mezunu olması kaydı normaldir. Bunun orta
okul olarak düzel'tilmemesini, 7 kişilik 'heyetin 
hazırladığı metin gayet güzel olduğu için, ay
nen kabulünü arz ve teklif ederim. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, bu yaş 
meselesi, gençlik teşekkülleri nazarı itibare alı
narak bu şekilde tesbit olunmuştur. 

Tahsil meselesine gelince, ya hepsi birden 
orta mektep mezunu olsun veyahutta lise tâbi
rini kaldırahm. Bunun içine birkaç tane orta
okul mezunu girerse ne olur? Bunun üzerinde 
niçin bu 'kadar duruyoruz? Meselâ hepsini bir
den ortaokul mezunu olarak kabul edelim ve 
bu şekilde çıkaralım. 

MADANOĞLU CEMAL — Yaşa dair benim 
teklifim 27 yaş olması şeklindedir. Hem 27 Ma
yısa da yakın oluyor... Tahsil mevzuunda da ilk
okulu ortaokul olarak teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Bu madde hakkındaki teklif
leri bir kere okuyoruz : 

1 nci teklifte (Kanunun 6 ncı maddesindeki 
yaş haddinin 25 ten 3Q a çıkarılmasını, 25 yaş tah
didinin sadece gençlik teşekkülleri temsilcileri 
için esas olmasını arz ederim) deniliyor. 

YURDAKULER MUZAFFER — Ben de 30 
yaşın esas olarak kabul edilmesini müdafaa ede
ceğim. 25 yaşında belki dâhiler çıkabilir ama 30 
yaş insanların kemalinin arttığı yaştır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Ben bir tarihî mi
sal vereyim : Büyük Atatürk 35 sene evvel 30 
yaşındaki genç elemanların Meclise girmelerini 
arzulamış, enerjik bir Meclisin kurulmasındaki 
faydalara işaret etmişti. Aradan bu kadar za
man geçmiş, bu hakikat genç neslin yaptığı mü
cadele ile doğruluğunu ispat etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım lütfetsinler, şu 25 
yaşı kabul etsinler. 

BAŞKAN — 4 ncü bir teklif daha var. 
Madanoğlu Cemal ve Ersü Vehbi, yaşın 27 ve 

tahsilin orta olmasını teklif ediyorlar. 
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Bir teklif daha var ; yaşın 28 olarak değiş

tirilmesi yolundadır. 
ÖZGÜR SELÂHATTÎN — 27 yaş için bâzı 

arkadaşlar tereddüdediyorlar. İngiliz ordusun
da denenmiştir. 27 yaşma kadar insanların ha
reketleri daha seridir. Buna mukabil düşünme 
kabiliyetleri daha azdır. 27 nci yaşa gelince hem 
hareket kabiliyeti hem de düşünme kabiliyeti 
ortalama oluyor. Bu yaş, bu bakımdan, en mü
kemmel yaştır. Ben bu sebeplerle ve daha man
tıki olması bakımından 27 yaşı uygun buluyor 
ve bu şekilde kabul edilmesini teklif ediyorum. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Şimal bölgesinde 
yaşıyan insanlar için 27 yaş çok doğrudur. Hat-
tıüstüvaya doğru iniMikçe cevvaliyet çağı daha 
erken başlar. Bu sebeple 25 yaş uygundur. Bu 
şekilde kabulünü rica ederim. 

ATAKLI MUCÎP — Efendim, Gürsoytrak'ın 
bahsettikleri cevvaliyet daha ziyade seksüel ba
kımdandır. ileride her hangi bir ihtilâfa sebe
biyet vermemek için yaşın 27 veya 28, yani 25 
ile 30 arasında bir yaş olarak kabulünü arz edi
yorum efendim. 

KOKSAL OSMAN — Efendim, sanıyorum ki 
biz de komisyonda bu hususta çoğunluğu sağ
larız. 

YURDAKULER MUZAFFER — Efendim, 
hisleri insanları başka yollara sevk edebilir. Fa
kat 27 yaşa gelmiş olan bir kimse mantıkan ha
reket eder, işleri, hareketleri daha çok mantıka 
dayanır. Gençlerse daha çok hisleriyle hareket 
eder. Bu bakımdan 30 yaş iyidir efendim. 

O'KAN SEZ At — Efendim, bu yaş meselesi 
bizi bir hayli meşgul etti. İnsanların psikoloji
leri birbirlerine benzer, hata nüfus kâğıdında 
değil. Cemiyetimiz nedense yürümüyor. Bâzan, 
kaplumbağa yürüyüşiyle gitmiştir, bâzan da 
taklak atmıştır.* 

Bir defa 25 yaş Batı parlâmentolarında ka
bul edilmiş bir yaş haddi olduğu, yapmış oldu
ğumuz temaslarda bize izah edildi, biz de buraya 
aynen aldık. Yoksa eserler okumuş kendiliğimiz
den buraya almış değiliz. Mevzuları bu saha 
olanların ve onların içinde yaşamış kimselerin 
izahatına göre Batı parlâmentoları 25 yaşa ilti
fat etmektedirler. Sonra kim seçecektir bunları? 
Seçmen... O takdir eder, eğer mahzur görmüyor
sa 25 yaşma bakmaz seçer, değilse seçmiyecek-
tir. Nihayet o da seçerken takdirini kullanacak-
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tır. Nihayet seçmenin de hissine hürmet lâzım-

| dır. 

j Sonra bunu takibedeeek olan genel seçimler 
için esasen bir kanun gelecektir. Bu tecrübe ona 
da bir ışık tutacaktır. Bünyemizin icabı, bu yaş 
25 mi, 26 veya 27 mi olacak bu da taayyün et
miş olacaktır. Ama şimdiden bu yaşlar üzerinde 
arkadaşlarımız ayrı ayrı durdular. Gönül 
ister ki, en uygun bir yaş bulunsun ve bu ka-
Ibul edilsin. Bizlere bir adım daha yakın olanı 
en mutemet kimse gibi gösteriyorlar. Bu yaş 
mevzuunda bize, «Kanunda yer alacak rakam
lar, büyük mahzur yoksa, mümkün mertebe to
parlak rakamlar olmalıdır. 20 - 25 - 30 gibi... 
27 veya 28 olmaz» dediler.. Bu işe böyle alışıl
mış; bu şekilde bir tekniğe varılmış. Bu işin 
bize anlattıklarına göre şekli bu!.... 

•Sonra gençlerin seçme imkânını 25 yaşa ve
rip normal seçilecek olanları 30 yaş olarak ka
bul emek, oldukça büyük bir özellik arz ediyor. 
Biz, bütün çalışmalarımızda hiçbir zümreye 
hiçbir özellik tanımadan, aynı şartlar içinde 
mütalâa etmeyi, aynı hakkı hepsine de tanıma-
yi prensibolarak kabul ettik. Mademki, gençlik 
seçecek veya seçilecek, bunlar için bir yaş tes-
biti icabedecektir. Bunu da arkadaşlarımız 20 
yaş olarak getirdiler. Bu da huzurunuza rapor 
getirilirken kabul edilmişti. Biz, bunu çok ye
tersiz bir yaş olarak ka'bul ettik : Tamamen 
his, tamamen heyecan! Mantığa henüz erişil
memiş olan bir yaş olarak kabul ettik. Birçok 
istişarelerde de fikir olarak 25 yaşta birleşil-
diği görüldü. Bu 25 yaşın, Anayasada da iltifat 
göreceğini umarak, kalbul ettik. 30 yaşı kabul 
edecek olursak, normal olarak 30 yaşta talebe 
üniversitede yoktur. Olanlar ise, bir sınıfı 2 se
nede geçmiş ve böylece 6 yıllık tahsili 12 yılda, 
4 yıllık tahsili 8 yılda tamamlıyabilmek duru
mundadırlar. Bu şekilde geleceklerin ve üniver
siteyi ve ne de gençliği tam mânasiyle temsil 
etmedikleri ve faydalı olamıyacakları düşünü
lerek bu durum tartışıldı. İstisnai bir yaş olma
ması, bütün seçileceklerin ve seçenlerin aynı 
yaşta kalbul edilmeleri hususunu ben bir defa 
daha arkadaşların nazarı dikkatlerine arz etmek 
isterim. 

BAŞKAN — Arkadaşların tekliflerinin hu
lâsası 25, 27, 28 ve 30 üzerinde toplanıyor. En 
zıt teklif 30 olduğu için bu yaştan başlıyorum. 

— 9 — 
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30 yaşı kabul edenler... 8 arkadaş, 
28 yaşı kabul edenler... 5 arkadaş, 
27 yaşı kabul edenler... 8 arkadaş, 
25 yaşı kabul edenler... 10 arkadaş. 
Oylama gereğince teklifteki gibi 25 yaş ek

seriyetle kabul edilmiştir. 
Şimdi tahsil vaziyeti üzerinde teklifler var

dır. Vehbi Ersü, «tahsilin ortaokul mezunu» 
olarak değiştirilmesini teklif ediyor. 

AKSOYOÖLU REFET — Benim teklifim 
daha umumidir. Ben, bütün müesseseler için 
tahsilin aynı olmasını yani birisi için ilk kabul 
edilecekse, hepsi için ilk veya hepsi için orta 
veya lise olması hususunu teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Bu teklifin leh ve aleyhinde 
konuşacak arkadaşımız var mı? 

KOKSAL OSMAN — Temsilciler Meclisi 
mulhtelif teşekkül ve kurullar temsilcisinden 
meydana geliyor, ve bunların da tahsil seviye
leri başka başkadır. Binaenaleyh, bu meclisin 
kaliteli bir durum gösterebilmesi için bu tahsil 
seviyelerinin kademeli olarak kabulü icabetti. 
Meselâ köylü teşekküllerinden lise mezunu bul
mak çok zordur. Bunlar düşünülerek ilkokul 
mezunu olmasş uygun görüldü. 

YILDIZ AHMET — Sayın komisyon üye
leri sözümü samimiyetle karşılasınlar, gücenme
sinler. Ortada öyle bir durum var ki, komisyo
nun metninden başka bir şekil kabul etmeye' 
imkân yok. Bu, bir komisyonlariyle tearuz ha
line düşme değildir. Muhalefette bulunsalar 
bile bize katılsınlar. Bu normal bir şeydir. 

KOKSAL OSMAN — Esasen büyük bir kıs
mında, Ahmet Beyin buyurduğu gibi bir durum 
vardır. Fakat, ekseriya arkadaşlar serbesti için
de istedikleri gibi oylarını kullandılar. Meselâ 
istedikleri gibi düşünerek bu 25 yaşa oy verdi
ler. 

O'KAN SEZAİ — Efendim, ben Ahmet Yıl
dız arkadaşımızın bu husustaki tereddüdüne 
cevap vereceğim. 

Biz buraya bir parti disiplinine uyarak, bir 
prensip kararı ile gelmiş değiliz. Biz, sizin içi
nizden çıktık; sizlerin teveccühleriyle seçildik, 
bunu göz önünde tutarak çalıştık. Çalışmaları
mız biraz uzun sürdü. Bilim Kurulunun, Bakan
lar Kurulunun ve diğer ilgililerin de görüşle
rini alarak çalıştık. Sizlerin görüşlerini de eksik 
etmeden aramızda artıştık. Hattâ sizlerin hu
zurunda yapılamıyacak kadar çetin tartıştık. 
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Neticede kafa kafaya verdik ve ittifak haline 
geldik. İttifakla alınmamış kararlarımız çok 
azdır. Hatırladığıma göre, arkadaşların deği
şik noktai nazarları varsa Komitede söylesin diye 
kararlaştırdık. Fakat ayrı bir noktai nazara sa
hip arkadaşımız zuhur etmedi. Bu sebeple bera
ber çalıştığımız arkadaşlar elde edilen neticeleri 
ittifakla huzurunuza getirmiş bulunduk. 

Biraz evvel 25 yaş meselesi mevzuubahsolun-
ca arkadaşımız Albay Osman, bu hususta arka
daşlarımız bağlı değillerdir, istiyen arkadaşımız 
veya fikrini bilâhara değiştirmiş olanlarımız var
sa vâki tekliflerin her hangi birine iltifat eder, 
ona iştirak edebilir dedi. Bizim şahsan kanaat
lerimiz hangi merkezde ise o teklife iştirak ettik 
ve oyumuzu kullandık. Gayet tabiîdir ki, bura
da konuşurken bizim düşünemediğimiz hususlar 
tebarüz ederse aklıselimin icabı o teklife iltifat 
edeceğimiz aşikârdır. Lütfen bunu samimiyetle 
kabul etmenizi istirham ederiz. Bunun bir pres
tij meselesi yapılmasına da imkân .yoktur. En nor
mal şekli bulup çıkarmak istiyoruz. 

ERSÜ VEHBÎ — Zannedersem, mevzu tah
sil derecesi idi. 

YILDIZ AHMET — Birçok tartışmalar yap
tık. Çok tartışılan bir maddenin «onunda mutla
ka iltihak etmiyen birkaç kişi çıkar. 

O'KAN SEZAİ — En müsait ve normal şekli 
bulabilmek için bazan tartışma uzun da olabilir. 

ERSÜ VEHBİ —- Arkadaşlar, herkes burada 
oyunu serbestçe kullanmak hakkına sahiptir. Ne 
Ahmet Beyin sözleri Muhterem Heyet azaları 
üzerinde bir tesir yapabilir, ne de 7 arkadaşımı
zın müştereken bir karar almaları ile bu müm
kündür. O halde sözü-fazla uzatmaya lüzum •gör
müyorum. 

Şimdi, tahsil derecesine geçiyorum. 
Tahsil derecesi hususunda, prensip olarak bir 

tahsil derecesinin kabulü teklifi var ki, ben bu
nun aleyhinde konuşacağım. 

Efendim, bir tek tahsil derecesi kabul ettiği
miz takdirde, gönül isterdi ki, bu Tecsllciler Mec
lisine gireceklerin hepsi yüksek tahsilli olsunlar, 
barajlar kalksın. Fakat, Osman Beyin dedikleri 
gibi, bu durumda bâzı temsilcilerin gelmeleri işi 
kâğıt üzerinde kalır, fiiliyatta bu olamaz bugün 
için. 

Orta tahsili kabul edecek olursak; bu düşük 
tahsil derecesiyle milletin mukadderatının temel-
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lerine temel taşı konmuş olacak. Bunu göz önüne 
alarak, burada yanlış yola gitmiyelim. 

Diğer teklifler de geldiği zaman yine konuşa
cağım. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim demokra
tik usullerin dışına çıkmıyalım derken tahsil de
recelerinde kademeler yaratarak bu prensibi ze
deliyoruz. Demin 25 yaşını aldık ve hiçbir suret
le kademelenıe yapmadık. Bütün müesseseler 
için 25 yaşını kıstas olarak kabul ettik, demokra
tik prensipleri bozmadık. Şimdi burada muhte
lif kurumlar, teşekküller için ayrı bir tahsil dere
cesi kabul edeceğiz. Ben bunu doğru bulmadığım 
için bu teklifimi yapmış bulunuyorum. Yaşa mü-
tenazıran ve bir tenakuza düşmemiş olmak için, 
tahsilin de tamamı için aynı seviyede kabul edil
mesini teklif ediyorum. 

KUYTAK FÎKRET — Kifayet teklifinde bu
lunuyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sami Bey. 
KÜÇÜK SAMÎ — Üye sayıları toplamı 18 

tane olacak olan Tarım ve Esnaflar için bir özel
lik tanıyoruz. Bu zümrenin de temsili için böyle 
bir şeyi nazara almıyarak tahsil seviyesini kal
dıracak olursak Kurucu Mecliste istediğimiz tah
sil seviyesini elde edemiyeceğiz. Yani herkes re
faha erecek ama açlık bakımından... 

BAŞKAN — Efendim, kifayeti müzakere tek
lifi var. Kifayeti müzakereyi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

iki noktai nazar var burada : 
Evvelâ bütün müesseselerde tahsil seviyesinin 

aynı olması teklifini oylarınıza koyuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Diğer bir teklif var; bunu oylarınıza koyaca
ğım. 

işçi, esnaf ve tarım kurumlarınca seçilecek 
temsilcilerin en az ortaokul tahsilli olmaları tek
lifini oylarınıza koyuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, zaten bunlar 
18 kişidir. 

BAŞKAN — Yıldız arkadaşımızın teklifi 
var. 6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki kayıt 
lise, ikincisinde ise ortaokuldur. Her iki met
ni de olduğu gibi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... 14 reyle kabul edilmiştir. 

Sonra fıkra için (bir teklif daha var; şöyle
dir : 
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i Başkanlığa 

(Son fıkradaki 27 Mayıs Devrimine 'kadar 
ibaresi seçim tarihine kadar olmalıdır.) 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Dikkat eder
seniz (devam etmiş olanlar) terimi var. Çı
kış tarihine kadar devam etmiş olanlar kabul 
edilirse 27 Mayısa kadar devam etmiş olanlar 
kurtulacak, yalnız bizim iktidarımız içinde 
muhalefet etmiş olanlar bir süzgece girece'k. 

ı Grer.dekiler, sinenler aradan çıkacaktır. 27 Ni
sanla 27 Mayıs arasmdakilerin ve bizim reji
mimiz içerisindekileri alıyoruz. Tasnife giren 
zümre çok 'küçülmüş oluyor. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, aleyhinde ko
nuşacağım; bu yanlıştır, 27 Mayıs tâbiri 
kalksın, bunun yerine seçim tarihine kadar 
olan dediğimiz zaman bunu evvelden tutuyo
ruz demektir. Bu nasıl olacak aklım ermedi. 
Son cümleyi de düzeltmiş bulunuyorum, des
teklemiş tâbirini koydum. Benim teklifimde 
27 Mayısla seçim tarihi arasının kasdedilmedi-
ği aşikâr. Ben tümünü kasdediyorum. 

BAŞKAN — Teklifi bir daha okutuyorum. 
efendim. 

(Teklif tekrar okundu.) 
YILDIZ AHMET — Zaten her ikisinde de 

boşluk vardır. Devam etmiş dersek kötü ida
reyi sekiz sene desteklemiş, son bir iki sene 
susmuş veya son birkaç ay susmuş, bu giri
yor. Son zamanda başlamış, kısa bir süre mu
halefette 'kalmış, O girmiyor. (Devamlı des
teklemiş olan) yerine, şu tarihe kadar de
ğil, seçim tarihine kadar da değil, (Devam
lı olarak destekliyenler) dersek daha uygun 
olur, 'kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Özkaya. 
ERSÜ VEHBÎ — Söz istemiştim, aleyhinde 

iki kişi konuştu. 
, ÖZKAYA M. ŞÜKRAN — Vehbi Bey ko
nuşsun da ben sonra konuşurum. 

BAŞKAN — Sıra Sezai O'Kan'da. 
O'KAN SEZAt — Vehbi Ersü arkadaşımız, 

buradaki teklifinde, gayrimeşru bir idarenin 
j tutumu hakkında tasvip eder şekilde hareket 
I eden basıncılara karşı, millî hisleri ile ve mu

hafazakâr görüşü ile hareket ediyor, önceden 
! sahibolduğu 'bu görüşü ortaya koyuyor. Bu 
j kimseler, 27 Mayıs Devriminden sonra da 
i aynı tutum ve kanaatte devam etmişlerse on-
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larda mahrum edilmelidir. Bu 'temenni gayet 
normaldir. Fa'kat bizim millî birlik ihare^eti, 
İhtilâlimiz 27 Mayıs tarihine kadar meşru tu
tumu gayrimeşrulaştırmak için gayret sarf eden 
iktidarla onu destekliyenlere karşı yapılmış
tır. 27 Mayıstan seçim tarihine kadar bu mü
nasebetsizliklerin yaşadığını kabul etmemiz (bir 
zafiyettir. Aynı zamanda nıevcudolmuş dahi 
olsa seçim tarihine kadar kaydını buraya koy
makla nevama kendimiz için bir zafiyet kabul 
etmiş oluyoruz. 

Bütün bu hazırlıklarımızı daima 27 Mayısa 
kadar milleti insafsızca gayrimeşru olarak ida
re ekmekte ısrar edenler ve onlara destek olan
lara karşı yapmış bulunuyoruz. Biz bunu her mad
denin içinde ruh vererek açıklamak mecburi
yetindeyiz. Onun için kendi temennilerini ve 
tekliflerini ben hürmetle karşılarım. Fakac 
27 Mayıstan sonrakilerin 'bunun içinde yer al
masını hiçbir zaman arzu etmem. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi var
dır. Reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vehbi Ersü arkadaşımızın teklifini reye koy
madan evvel bir kere daha okuyalım: (27 
Mayıs tarihine kadar ibaresinin seçim tarihine 
kadar olması) isteniyor. Kabul edenler... E't-
imiyenler... Ka'bul edilmemiştir. 

(Desteklemekte devam yerine, devamlı des
teklemiş olanlar) teklifi var. Bunun hakkında 
söz istiyen arkadaş var mı? 

ERSÜ VEHBÎ — Devamlı desteklemiş tâ
biri ile arada sırada bir ay, hattâ birkaç za
man harekette bulunmuş olanlara lehte yazıl
mış olanlar bunun dışında kalır. Kırk senenin 
hesabını bir güne sığdırmak istiyoruz. Bu doğ
ru değildir. însan haklarına, Anayasaya ay
kırı hareket etmiş olanlarla, birkaç günlük 
faaliyetleri ile 27 Mayısa doğru eski gidişi tas-
vibetmiyenler, yahut öyle görünen, hakikatte 
ise devre göre hareket eden kalem madrabazla
rın] buraya sokmak için yapılmış bir teklif hali
ni almış olabilir. Bu teklifin mahzurları zuhur 
ed€ bilir. 

YILDIZ AHMET — Tavzih edeyim : Devam 
etmiş olsalar diyoruz. Endişeye iştirak ediyo
rum. Teklif onları buraya getirecek mahiyette 
değildir. Onun için arz etmek isterim. 

Birkaç sene desteklemiş. Bu devrede eski 
idare insan haklarına, Anayasaya aykırı hareket 
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etmiştir. Bunu desteklemiş olanlar, diyelim, me
sele halledilmiş olur. 

BAŞKAN — Ahmet Yıldız'm teklifinin aley
hinde konuşacaklar? Yok. Desteklemiş olanlar 
şeklinde tashihini reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Si
yaseti desteklemiş olanlar şeklinde değiştirmiş 
oluyoruz. 

KÜÇÜK SAMÎ -— Ahmet Emin Yalman gir
mez buraya. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Bu mevzuu kâfi 
derecede tezekkür edemedik. Söz istedim; baş
kan vermedi. Bu mevzuun iyice açıklanmaması 
dolayısiyle oylamanın sıhhatinden şüpheye düş
müş bulunuyorum. Mevzuun tekrar görüşülme
sini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Mevzuun tekrar görüşülmesini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. Buyurunuz. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Şunu arz etmek 
isterim; bir komisyon teşkil ettik, arkadaşları
mıza görev verdik. Meseleyi bu arkadaşlar in
ceden inceye tetkik ettiler. Açıklama için ken
dilerine söz vermeliyiz. 

Bâzı arkadaşlar ilk defa komisyon söz alıyor 
dediler. Bu doğru değildir. 

İkincisi; aynen Yıldız'mki gibi bir tahdit 
koyarsak bu türlü ihtilâflara sebep olabilecek
tir. Aynen bu şekilde kabul edilmesini Heyeti
nizden rica edeceğim. Metinde ne ise o olsun. Bu 
şekilde kabul edilmesini ben de heyetten arz ve 
teklif ederim. 

ATAKLI MUCÎ.P — Efendim, bidayette Veh
bi Ersü arkadaşımız gayet güzel bir teklifte bu
lunmuşlardı. Bunu Heyeti Umumiye reddetti. 27 
Mayısa kadar Anayasaya aykırı hareket edenler
le insan haklarına aykırı hareket edenler ve 27 
Mayıstan itibaren bu yolda faaliyet gösterenler 
vardır. Bunları tadat edersek iyi olur. Çünkü; 
Kudret'in; Havadis'in kalemşorları yarın karşı
mıza dikileceklerdir. Eski devrin yardakçıları 
olan bu insanlar inkılâbın aleyhtarıdırlar. Bu 
fıkranın tadil edilerek güzel bir şekle sokulma
sı lâzımdır. Vehbi Ersü arkadaşımızın teklifi 
yerindedir. Aksi takdirde inkılâplar tehlikeye 
düşecek demektir. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Efendim, 
(desteklemiş olanlar) dersek şöyle bir vaziyet 
hâsıl olur. 1956 da desteklemiş, sonra bırakmış, 
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vazgeçmiş, muhalif olmuş. Olur mu? Devam 
edenler dersek, bilhassa 27 Mayısa kadar ciddi
yetle desteklemekte ısrar edenler, girecektir. Biz 
bu kadar istiyoruz, daha fazlasını istemiyoruz. 
Ataklı Beyin buyurdukları gibi, 27 Mayısa ka
dar desteklemiş olanlar, nasıl olsa desteklemiş
lerdir, demektir. 

Bu hususta profesörlerle de konuştuk. Bu 
hal tarzında karar kıldık. 

KÜÇÜK SAMİ — İnkılâp İdaresine karşı, 
desteklemekte devam edenler. Bu kadarı olmadı. 
İnkılâp idaresine karşı, bunu düşünemiyoruz. 

ATAKLİ MUCİP — İnkılâp İdaresine karşı 
gelenler demedim. 

KÜÇÜK SAMİ — İnkılâp mahkemeleri ku
rulmuştur. Eğer İnkılâba karşı gelecek olurlarsa 
oraya verilebilir, zannediyorum. 

Bu maddenin ruhu şu : (Anayasa ve İnsan 
Haklarına aykırı icraat ve siyaseti desteklemek
te devam etmiş) tâbiri var. 27 Mayıs bundan 
doğdu. Ondan sonra bu işler devam ediyorsa, ve 
ihtilâl mahkemelerine bunları vermediysek biz 
kendi varlığımızı inkâr ediyoruz demektir. 27 
Meyıstan sonra böyle bir şeyin olduğunu kabul 
etmiyorum. 

KAPLAN KADRİ — Devam etme meselesi 
mühim. Desteklemiş olan deyince ayıramayız. 
Meselâ bir sene desteklemiş sonra terketmiş ola
bilir. Devam etmesi şarttır. 

İkinci husus; burada üç kategori var; 
1. 27 Mayısa kadar olan bir grup. Bunlar 

teşhis edilmiştir. 
2. 27 Mayıstan sonra devam etmiş olması 

lâzımdır. 
Bizim Anayasamız 1 sayılı Geçici Anayasa

dır. Ona göre insan haklarını idare eden de bi
ziz. Bu arada insan haklarına aykırı bir şey var 
mı ki desteklesin. Nevama kendimizi inkâr et
miş oluruz sonra. 27 Mayısa kadar destekledi, 
sonradan sindi ise ne olacaktır? Bu bakımdan 
madde tam ruhu ile yerindedir. 

YURDAKULER MUZAFFER — Biraz evvel 
Meclise profesörlerin getirilmesini bir atıfet diye 
vasıflandırdılar. Şuradaki maddeden devam etmiş 
kelimesini çıkarmakla diğerlerini atıfetten mah
rum ediyoruz gibi bir mâna çıkar. Biz âtifet da
ğıtmıyoruz. Atatürk inkılâplarını kösteklemiş, 
aleyhinde bulunmuş insan varsa bunlarla 1950 
den 1960 a kadar sakıt idareyi desteklemiş olan-
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lar girmemelidir. Bu arada Ahmet Emin Yal-
man'da giremiyecekmiş, girmesi de şart değil
di''. 

KÜÇÜK SAMİ — Nedamet esastır. 
Esas tövbekar olmaktır. O icraatı tutarken 

tövbe etmiş, tamamiyle cephe almışsa neye gel
mesin? Kendilerine bırakıyoruz, bu şartlar için
de seçim yapın diyoruz. 

BAŞKAN — Ersü. 
ERSÜ VEHBİ — Sual soracağım. Acaba 

Demokrat Partinin İnsan haklarına, Anayasa ay
kırı faaliyetleri, hangi tarihte başlar, daha çok 
hangi tarihlere temerküz etmiştir. Bu mevzu 
incelenmiş midir? 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Bunu tesbit 
etmek çok zordur. Anayasayı ve İnsan Haklarını 
ne zaman zedelemeye başladıklarını biz tesbit 
edemeyiz, içinden çıkılmaz bir iş. Bunun içinden 
ancak hukukçular çıkabilir. Anayasa ve insan 
haklarına aykırı hareket ettikleri tutumlarında
ki dozla belli olmuştur. 

KAPLAN KADRİ — Meselâ Kore kararının 
alınması dahi Anayasaya aykırıdır, Meclis ka
rarı değildir. Bir partinin mallarının toplanması 
da Anayateaya aykırıdır. Bunlar ta 1950 den beri 
olagelen işlerdendir. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifini 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buna ait. bir değişiklik teklifi vardır, okuyo
ruz : . 

«Faaliyetleri, yayınları ve davranışlariyle 27 
Mayıs Devrimine kadar Anayasaya, insan hakla
rına aykırı icraat ve siyaseti desteklemeikte de
vam etmiş oldukları Yüksek Seçim Kurulunca 
karar altına alınmış olanlar Kurucu Meclise 
üye seçilemezler.» 

Karaman Suphi 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Aleyhinde ko
nuşuyorum; bu hükümle 278 Temsilciler Mec
lisi üyesinin durumunu incelemek üzere Seçim 
Kuruluna vazife veriliyor gibi geliyor. Bir itiraz 
vâki olursa. Seçim Kurulu esasen vaziyeti ince-
liyecektir. Aslında bu işi Yüksek: Seçim Kurulu 
yapar diye bir şey koymaya lüzum j^oktur. 

BAŞKAN — Bu teklifin aleyhinde konuşmak 
ist.iyen Karaman Suphi arkadaşımıza söz veriyo
rum. 
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KARAMAN SUPHİ — Efendim, bu kanu

nun son fıkrası üzerinde bir* saate yakın bir ko
nuşma yapıldı. Halbuki bu fıkra çok açıktır. 27 
Mayıs Devrimine kadar veyahut ona yakın üç 
beş ay evvel bizi desteklemekten vazgeçmiş olan
lar* girmez deniliyor. Bunların bizi destekleyip 
desteklemediğini nasıl bileceğiz? Devam etmiş 
olduklarına kim karar verecektir? Aksi halde 
bu madde havada kalır. 

O'KAN SEZAİ — Seçim Kanununun 18 nci 
maddesinde bunların nasıl seçilecekleri, temsil
cileri nasıl seçecekleri teshil edilmiştir. Buna 
rağmen seçecek olan heyet hata etmiş olursa, bu 
seçildikten sonra anlaşılırsa, ihbarda bulunulur
sa, veya değerlendirmede bir yanlışlık yapılırsa, 
seçilmiş olsalar bile derhal bu meclisten affedi
lirler. 

YURDAKULER MUZAFFER — Efendim, 
bir husus unuıtulmuş gibi geliyor bana. Atatürk 
inkılâpları aleyhinde bulunanlar neden buraya 
ithal edilmemiştir1? Atatürk aleyhinde bulunan
lar neden düşünülmemiştir? Bu hususun da tes
hil edilmesini teklif ediyorum. 

O'KAN SEZAİ — Hassas bir sual. Teklif edi
niz, niçin düşünülmedi, şeklindeki soruya cevap 
vereyim. Düşünülmemesine imkân var mı? An
cak, teklif edin, mesele halledilsin. 

ATAKLI MUCİP — «Anayasa, insan hakla
rına ve Atatürk inkılâplarına aykırı harekette 
devam etmiş olanlar.» 

KÜÇÜK- SAMİ — Burada iki husus vardır : 
1. Anayasa ve kıran haki arına aykırı icra

atı 27 Mayısa kadar desteklemeye devanı eden
ler; 

2. Atatürk inkılâplarına her ne zaman olur
sa olsun cephe alanlar. 

Bu ikinciler içinde 27 Mayıstan sonrakiler ve 
evvelkiler mevcudolabilir. Onun için destekle
miş olandan sonraya koyalım bunu. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Zamanımızda 
Atatürk inkılâpları aleyhinde bir hareket varsa 
bunun mahkemelere intikal etmiş olması lâzım
dır. Böyle bir kayıt koyarsak biz kusurumuzu 
ilân ^tımiş oluruz. Dunun için ilk teklif edildiği 
gibi kalması daha doğru olacaktır. Teklifim şu
dur : «Anayasaya, insan haklarına ve Atatürk 
inkılâplarına» dersek ruhunu ve espfisini vermiş 
oluruz, kanaatindeyim. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, bu hususun biraz 
daha şümullendirilmesini rica ediyorum. Hükü-
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hiçtin icraatı, Anayasa ve insan,hakları mevzuu 
hariç, Atatürk inıkilâpları mevzuu içinde arz 
ediyorum. Hükümetin buna ait bir politikası bu
lunabilir. Hükümetin böyle bir politikası olma
dığı zamanlarda dahi filen ve şahsan Atatürk 
inkılâplarının düşmanı olan şahıslar vardır. Ata
türk inkılâplarının düşmanı değil, Hükümetin 
icraatına, aykırı hareketi desteklemekle bir tah
dit konuyor, bu inkilâplara aykırı hareket eden
lerin hariç tutulması gibi bir mâna çıkıyor. 

BAŞKAN — Efendim, Anayasa, insan hak
ları ve Atatürk icraatlarına karşı aykırı hareket 
edenler, veya aykırı icraat ve siyaseti deste/kli-
yenler diyebiliriz. 

AKSOYOĞLÜ REFET — Efendim, burada. 
hukukçulara soralım. Girebilir mi, giremez mi? 
Bu memlekette Atatürk'çü geçinenler çok. Pe-
yami Safa. bile Atatürk'çü geçinir. Herkes Ata
t ü r k l ü görünüyor. Hattâ Demokrat Partinin 
başındakiler bile Atatürk'çü geçinirlerdi, Ata
türk'ü önlerine alıp, arkasından oynamaya baş
lamışlardı. Bu sebeple, kanuna girsin mi, girme
sin mi, soralım. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, Atatürk'ün 
Eserlerini ve İnkılâplarını Koruma Kanunu bu 
maksatla çıkarılmıştır. Demek ki, buraya kona
bilir. 

Sonra arkadaşlarım inkılâp mahkemelerin
den bahsediyorlar. Afyon'da bir okulda Ata
türk'ün resmi yırtılmıştır. Ne muamele yapılmış
tır? 

Zaruridir, buraya daha geniş olarak bu hu
susu sokmak lâzımdır. 

O'KAN SEZAİ — Sokalım ama, tefrik ede
rek sokmamız lâzım. «Anayasa ve insan hakla
rına ve Atatürk inkılâplarına karşı» dersek, 
bunların hepsine karşı koymuş olanlar suçlu du
ruma düşerler. Her hangi birinin münferiden 
aleyhinde bulunmuş olanlar olabilirler. Yani 
Atatürk inkılâpları, insan haklarının aleyhinde 
bulunmuş, Anayasaya aykırı harekette bulun
duysa veya bunlardan birisinin aleyhinde bu
lunduysa mahrum edilmelidir. Eğer biz burada 
kombine bir ifade kullanırsak bunlardan iki ta
nesini yapmış bir tanesini yapmamışsa mazur 
görülecekmiş gibi bir mâna çıkıyor. Faaliyetleri 
ve yayınları ve davranışları 27 Mayısa kadar 
Anayasaya, insan haklarına veya «Atatürk in
kılâplarına aykırı icraat ve siyaseti destekle-
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mekte devam etmiş olanlar» diyelim. Veya de
yince iş hallediliyor. 

ERSÜ VEHBİ — Desteklemekte devam et
miş olanlardan sonra (Her ne suretle olursa ol
sun, Atatürk inkilâplarma aykırı tutum ve hare
kette bulunmuş olanlar Temsilciler Meclisine 
üye seçilemezler.) demeli. 

Bunu teklif ediyorum. 

KAPLAN KADRİ — Atatürk mevzuunu ye
min içine sokabilmek için İlim Heyetindeki 
esaslara karıştırmıyalım. Atatürk inkılâplarının 
mâna ve mefhumu veya cepheleri tefsire muh-
tacolduğundan, bunun hakkında düşünelim, 
bir komplo olmasın. Teklifi yapan arkadaşlar
dan soralım, acalm bize müşahhas bir misal ve
rebilirler mi1? 

YURD AKÜLER MUZAFFER — Atatürk 
aleyhinde, inkılâplar aleyhinde konuşmak, çar
şaf giymek, şapkayı çıkarıp başına takke giy
mek ve saire... 

KAPLAN KADRİ — Bunu düşünelim, bir 
dahaki müzakerelere sokalım. 

ATAKLI MUCİP — Müsaade ederseniz mad
deyi okuyayım; «Faaliyetleri, yayınları ve dav
ranışları ile 27 Mayıs devrimine kadar Anaya
saya ve insan haklarına aykırı icraat ve siya
seti desteklemekte devam etmiş olanlar ve her 
ne suretle olursa olsun, Atatürk inkılâplarına 
cephe almış olanlar Temsilciler Meclisine üye 
seçilemezler». 

BAŞKAN — Ataklı Mucip arkadaşımızın 
okuduğu ve Sezai Bey arkadaşımızın da destek
lediği bu mevzuu reyinize arz edeceğim. Önce 
şu noktayı tasrih edeyim. 

Arkadaşlar, isterseniz komisyondaki arka
daşlarımıza imkân verelim. Teklifi incelesin
ler, benimsesinler, netice hâsıl olduktan sonra, 
tekrar tekemmül ettirmek suretiyle getirsinler. 
Bu hususu reylerinize arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir de, 6 arkadaşımızın yaş bahsi üzerinde 
takriri müzakere teklifleri vardır. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN —' 3 ncü fıkranın 
buradan çıkarılması için bir teklif vardır. 

ÇELEBİ EMANULLAH — (Altıncı madde
nin 3 ncü fıkrasını okudu.) 

Bu fıkranın çıkarılması için bir teklif var
dır. 
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BAŞKAN — Esbabı mucibesi açıklansın. 
ÖZKAYA M. ŞÜKRAN — 1923 tarihli Ana

yasada seçimlere ait bir hüküm yoktur. Bun
dan dolayı kanunu mahsusla bu tedvir edilir 
der. Bunun da Seçim Kanununda zikredilmesi 
Anayasanın ruhuna uygundur. Onun için bu
radan alınmağını ve Seçim Kanununda zikre
dilmesini teklif ediyorum. 

KÜÇÜK SAMİ — Bunun Seçim Kanununda 
yer alması hakikaten, uygundur. Ve bundan 
sonra yapılacak Anayasalarda bir örnek de ver
memiş oluruz. Çünkü malûmdur ki ; böyle me
murların propaganda süresi içinde istifa etmiş 
olmaları lâzımgeliyor. Halbuki burada böyle 
bir şey yoktur. Seçildiği gün memuriyetini bı
rakıp gelecek Meclise. Böyle bir şey yaparsalk 
tehlikeli olur. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Maddenin neden 
konduğunu arz etmek isterim; Hakikati halde bir 
memurun aday olabilmesi için, seçime iştirak ede
bilmesi için memuriyejj|en istifa etmesi şartının 
konması insan haklarına aykırıdır. İşini terk 
ettiği zaman elbette ki, mutazarrır olacaktır. 
İlim Heyetinin yapmış olduğu Anayasa ön ta
sarısında bu husus vardı, seçilmek için daha, 
önce istifa etmesi şartı koşulmuştu. Bu şar
tın Anayasa içinde bulunması son derece uy
gundur. Bu, şu veya bu kanunla gelirse insan 
hakları ihlâl edilmiş, olur. Binaenaleyh Anaya
sa içinde kalması yerindedir. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, Anayasa için
de kalması hakkındaki Selâhattin Beyin teklifi 
yerindedir. 

BAŞKAN — Bu fıkranın Seçim Kanununa 
konması hakkındaki Selâhattin özgür arkada
şımızın teklifini reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Bir telklif var. 
6 ncı maddenin ikinci fıkrasının başına bir köylü 
kelimesinin ilâvesi arz ve teklif edilmektedir. 
«Köylü, işçi temsilcilerinin ilkokul mezunu ol
maları iş arttır.» 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — İlim Heyetinin 
bize sunduğu raporda köylü vatandaşlarımızın, 
iller temsilcilerinin seçimine iştirakleri suretiyle 
yapılması tesbit edilmişti. 

Böyle bir kaydı burada zikredersek ve lise 
mezunlarının üye olması ışartını da kaibul etti
ğimize göre, köylüler doğrudan doğruya işti
rak edemiyecekler, demektir, realite Orta'dadır, 
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Onun için, işçi ve esnaf temsilcileri ilkokul me- j 
zunu olduğuna göre, (köylülerin de daha fazla 
tahsil yapma imkânları ohnıyacağı göz önünde 
tutularak, ilkokul mezunu olarak kabul edil
mesi yerinde olur. 'Köylü temsilcisinin de seçil
mesi, pisikolojik bir tesir bırakacaktır. Köy
lülerin de İşçi ve Esnaf teşekkülleri gibi, ilk
okul mezunu olarak kabulü yerinde olur. 

BAŞKAN — Kuytak Fikret. 
KUYTAK FİKRET — Köylerden temsilci 

gelmesi hikâyesi uzun münakaşalara sebebola-
ıbilir. Benim teklifim şudur -. Bu, nasıl olsa 
ikinci bir defa gözden geçirilecektir. Maddenin 
kabul edilmesi veya edilmemesi durumuna gö
re ilâve ederiz veya etmeyiz. 

AKSOYOftLU REFET — Aleyhinde konu
şacağım. 

baha evvel de konuşurken bütün müesse
seleri aynı seviyede tutalım demiştim; hatır
larsınız. Komisyon (kalite düşmesin) mütalâa
sında bulundu, öyle oluyordu ki, yalnız iller 
temsilcileri kalıyordu- Onu kabul etmedikten 
sonra şimdi burada kalkıp da il temsilcilerini 
köylerden de koyarsak tahsil seviyesinin bu 
şekilde kademelendirilınesinin hiç lüzumu kal
maz. Ya onu kabul etmeniz lâzım yahut bura
ya köylü demememiz lâzımdır. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, buraya 
köylüyü sokmaya lüzum yoktur. Seçim Ka
nununu tetkik edecek olursak ilçe seçmen de
legeleri içine köy muhtarları ve ihtiyar he
yetleri de iştirak ediyorlar. Köylü vatandaşın 
iştirak edemiyeeeği diye bir şey yoktur. Par
tiler de köylü vatandaşlardan teşekkül etmiyor 
mu? O bakımdan bu teklif fuzuli gibi -geliyor ı 
bendenize. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, Ahmet Yıldız 
arkadaşımızın beyan ettiği hususun vâridol-
madığını şimdi görmekteyiz. Temsilciler Mec
lisine köy, kaza, il merkezinden diye ayrı ayrı 
temsilci getirmiyoruz. İlleri temsilen temsilci 
getiriyoruz. Bunlar köyleri de temsil edecek
lerdir. Seçim Kanunu tetkik edilecek olursa 
vaziyet açıkça gözükmektedir. Bu Meclis kül
türlü insanlardan teşekkül edeceğine ve Ana
yasa ve Seçim Kanunu gibi kanunları çıkara
caklarına göre buraya gelecek insanlara dik
kat etmek lâzımdır- Bunlarda tahsil şartı bu- I 
lunmalıdır. Bu tahsil şartının »kalmasına, yal- | 
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nız bunun zümrelere teşmil edilmesi halinde 
ilkokul olarak kalmasına, ancak diğerlerinin 
lise mezunu olarak bırakılmasına,. köylü tâbiri
nin buraya konulmamasına taraftarım. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Görüyorsunuz 
ki, bir robot gibi müşterek fikirleri müdafaa 
etmiyoruz. Bu misal önce gösterdi. 

Şu ikinci fıkraya köylü kaydını koyarsak, 
ilkmektep tahsilini de kâfi görelim. Bu suretle 
köylü vatandaşlarımızın Temsilciler Meclisine 
girmelerine imkân bahşedelim. Nüfusumuzun 
yüzde seksenini teşkil eden vatandaşlarımıza 
bu, çok güzel tesir edecektir. 

İşçi, esnaf temsilcilerinin ilkokul mezunu ol
masını yeter gördüğümüze göre köylüden lise 
mezunu şartı aramak doğru olmaz. Bunu ara
mak köylünün seçilmemesini istemek olur. Ta
sarıda böyle bir noksanlık var; onun için arz 
ediyorum. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Bir defa köy
ler partiler tarafından temsil ediliyor. 

İkincisi; iller de temsil ediliyor; 
Üçüncü olarak da; ilkmektep mezunlarının 

buraya gelmeleri imkânları tarım kurullarınca, 
esnaf kurullarınca, temin edilmiştir. Bu imkân
lar kendilerine verilmiş bulunuyor. 

KAPLAN KADRİ — İl temsilcilerinin tah
sil kaydının kaldırılmasını düşünebiliyorum. 

Teknik bakımdan ise şunu da ilâve etmem 
lâzımdır : Köylü, şehirli ayırımı sosyal bir sı
nıflandırmadır. Buradaki işçi, esnaf ve tarım 
kurulları ise mesleke taallûk eden bir keyfiyet
tir. Köylüyü bunun içine sokmak bu tasnife 
karşı tearuz teşkil eder. 

MADANOĞLU CEMAL — Efendim, tek-
lifimdeki (tarım) ı başa alalım, bu iş halledil
sin dedim. 

ERSÜ VEHBİ — Arkadaşlarımın temas et
tikleri gibi, köylüleri temsil edeceklerin tarım 
işçisi j e tarım kurulları olabilir. Bununla 
köylü vatandaşlar tarım işçisi ve tarım kural
ları arasında fiilen temsil edilmiş oluyorlar. 
Bundan birkaç ay evvel çıkardığımız bir ka
nunla partilerin haricindeki kademeleri kaldır
mıştık- Bundan ,gaye de köylüyü politikadan 
uzak tutmak idi. Geçici Anayasada bu faali
yete yer verilmesi bizi tezada düşürür. Köylü 
vatandaşların temsilcisi diye Anayasa ve Se
çim Kanunununda bir kayıt bulunmadığına gö-
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re, tarım işçilerine ve tarım kurullarına işti
raki hali kalıyor ki, bu hususta daha fazla has
sasiyet göstermeye lüzum yoktur sanırım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklif edil
miştir. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştii'. 

Madanoğlu'nun bir teklifi vardı, «işçi ve 
esnaf, tarım teşekkülleri» şeklinde başlıyan 
fıkranın başına tarım (köylü) nün eklenmesi, 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Bütün köylü va
tandaşlar tarım kurullarına üye değildirler. Ka
saba ve şehirdekiler teşkilâtlanmıştır. 

MADANOĞLU CEMAL — Fıkranın başı
na koyalım, diyorum. 

BAŞKAN — ikinci bir teklif var. Köylü sö
zünün, kanunun ikinci müzakeresi sırasında 
nazarı itibara alınması teklif edilmektedir. 

ikinci müzakeresi yapılırken dikkate alın
ması teklifini oyunuza arz edeceğim. 

ERSÜ VEHBÎ — Söz istiyorum, işçi ku
ralları, esnaf kurulları vardır. Ama, köylü ku
rulları nedir? Böyle bir teklif olmaz, çünkü 
böyle bir kurul yoktur. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Kadri Kaplan da 
gayet iyi bilirler k i ; ilim heyetleriyle temas 
ederken oradaki partilerin görüşleri şöyle idi. 
Köylüyü yani büyük halk efkârını seçim sar'-
asına tutturmayalım. Esasen köylüye ait kurul 
ve kurum da yoktur. Bu itibarla teklifin aley-
hindeyim. Bu iş bugün bir karara bağlanmalı
dır. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Kanaatimce Gür-
soytrak bu tasarının en büyük boşluğunu dol
durmak istedi, ilim kurulunda da doğrudur 
dediler. Bizim en eski tarafımız köylü ve na
hiyelerin temsil edilme imkânlarından mahrum 
olmalarıdır. Köylüler de ^ n u r s a reddedenle
yiz. 

Şimdi Ersü (ziraat işçileri) dedi. Ziraat iş
çileri diye bir teşekkül yoktur, tarım teşekkül
leri vardır. 'Suphi Gürsoytrak arkadaşımın de
dikleri gibi, köylülerin ilçelerde temsilcileri 
yoktur. Yani okul açmadığımızdan dolayı köy
lüyü temsilci seçmekten mahrum etmek doğ
ru değildir. Binaenaleyh köylü tâbirinin so
kulmasına taraftarım. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Gelen heyeti Se-
lâlhattin Bey arkadaşımızın bulunduğu bir sı
rada dinledik. Bu, tasarıyı hazırlıyanların ilk 
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fikri idi. Bu tasarıda tadiller yaptık, bambaş
ka bir teklifle karşınıza geldik. Ben noksan ka
lan kısmı tamamlamak için teklifte bulunmuş
tum. Selâhattin arkadaşımızın açık olarak be-
littiği gibi, köylü vatandaşlarımızın temsil edil-
miyenleri büyük yekûn tutar. Bunlar üye de
ğildirler. isterseniz miktarını da arz edebili
rim. Çünkü büyük bir vatandaş kütlemiz köy
de yaşamaktadır. Gelecekleri takdirde çok iyi 
olacaktır. Aksi halde çok menfi, pisikolojik 
tesir yapacaktır. Onun için bu teklifle gelmiş 
bulunuyoruz. 

ÇELEBİ EMANÜLLAH — Benim mayam 
köylü, onun için köylüleri müdafaa edeceğim. 
Yüzde sekseni köylü olan bir cemiyetin Mecli
sinde köylü mutlaka bulunmalıdır. Bu lâzım
dır. 

KARAMAN SUPHÎ — işçi, esnaf ve tarım 
kurullarının burada ifade edilmesi ile onlara 
ayrı ayrı temsilcilerle Kurucu Mecliste yer ve
rilecek demektir. Köylünün bir teşekkülü yok
tur, ancak tarım teşekküllerinde temsil -edile
ceklerdir. Bu teşekküllere katılacaklarına, göre* 
de ayrıca göstermeye lüzum yoktur. 

ÖZGÜR SELÂHATlN — iller temsilcileri
nin seçimine köylüler katılıyor. 

AKSOYOĞLU REFET — Lehte, aleyhte 
kâfi miktarda konuşuldu. Kifayet teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
reylerinize sunuyorum. Kaîbul edenler. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

iki teklif var: 

Başkanlığa 
Altıncı maddenin ikinci fıkrasının başına; 

«Köylü»' kelimesinin ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

'Suphi Gürsoytrak 

KOKSAL OSMAN — i l temsilcilerini arka
daşlarımız bilmedikleri için yanlış bir karara 
varabiliriz, ilerde bunu tekrar görüşelim. 

BAŞKAN — ikinci teklif ise şudur: 
(Birinoi teklifin kanunun ikinci defa mü

zakeresinde nazarı itibara alınmasını arz ve 
teklif ederim.) 

GÖRSOYTRAK SUPHÎ — Buna ben de iş
tirak ederim. 
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BAŞKAN — Kanunun ikinci müzakeresi sı- I 

rasında köylü kelimesinin 'buraya konulup ko- I 
nulmaması hususunun tekrar tezekkür edilme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kaimi edenler... 
Kdbul edilmiştir. 

KARAMAN SUPHİ — Benim teklifim oya 
konmadı efendim. Sön fıkrasında bir sboşluk I 
vardır, onun için teklifte bulunmuştum. I 

BAŞKAN — O 'hususu komisyon yeniden 
hazırlayıp bize gethecekler... 

Şimdi yedinci maddeyi okutuyorum efen
dim. 

3. Üyelik teminatı 
MADDE 7. — Bu kanunda gösterilen üye- I 

ligi kaybetme hali dışında, Temsilciler Meclisi 
üyeleri hiçbir makam, merci, kurum veya ku
rul tarafından azledilemez; 'bunların sıfatları- I 
na ve görevlerine son verilemez. 

Bir temsilcinin kendisini seçen kurum, ku
rul, makam, merci, meslek teşekkülü veya si
yasi parti ile ilişiği kesilse de temsilcilik sıfa
tı devam eder. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Yurda-
kuler Muzaffer arkadaşımıza süz veriyorum. I 

YURDAKULER MUZAFFER — Yedekler, 
Temsilciler Meclisindeki faaliyetleri sırasında 
partizanca bir zihniyete kapıldıkları ve ibu yol
da faaliyet gösterdikleri takdirde 'Meclisten 
atılmazlar mı? Çünkü gelişlerinde ne partinin 
malıdır, ne 'bir zümrenin. 'Geldikten slonra ya
pacağı partizanca faaliyet ilk taafh'hüdüne uy
mayacaktır. 

KARAVELÎOÖLU KÂMİL — Üyeliğin düş
mesine ait hükümler 12 nci maddede gelecek
tir. 12 nci maddenin dışında (hiç. kimse azle'di-
lemez, Temsilciler Meclisinden ayrılmasına mu
vafakat edilemez. Partizanca, emniyeti suiisti
mal eder "bir durum l e üyelik geri alınmaz. 

YILDIZ AHMET — Bu kısa bir maddedir. 
Müsaade ederseniz bunun üzerinde fazla dur
mayalım. («12 nci maddede görüşürüz» sesleri) 

KARAMAN SUPHİ -— Efendim, bir redak
siyon hatası üzerinde duracağım. Son fıkrada 
(siyasi parti) kelimesi vardır. Bir de kurum ke
limesi vardır. Daha evvel parti kelimesini kal
dırmıştık, buradan da çıkaralım, bunu teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — Siyasi parti sözünün kaldırıl
ması teklif ediliyor. Üzerinde konuşacak var mı? I 
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Karaman'm dediği doğrudur. Yalnız burada 
kuvvetlendirici bir ,,ifade tarzı var. Gizli bir 
maksat var burada. Arzu ederseniz çıkaralım. 

ATAKLI MUCİP — Buraya ithal etmek 
mantığın alacağı bir şey değildir. Çıkarılmasını 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi var
dır, reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

(Veya siyasi parti) kelimesinin çıkarılması 
teklifi vardır. Bu teklifi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi olduğu gibi kabul edenler... Etmi
yenlcr... Kabul edilmiştir. 

Şimdi sekizinci maddeyi okutuyorum. 

4. Sorumsuzluk ve dokunulmazlık 
MADDE 8. — Temsilciler Meclisi üyeleri, 

Meclis içinde görevlerini yerine getirmek sıra
sındaki oy, mütalâa ve sözlerinden sorumlu tutu
lamazlar. Temsilciler jMeclisinin tam üye sayı
sının salt çoğunluğu ile verilmiş bir kararı ol
madıkça sanık olarak sorguya çekilemez. Tevkif 
edilemez, her hangi Lir şekilde kişi hürriyetin
den yoksun kılınamaz ve yargılanamazlar. 

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

Seçiimesideıı önce veya sonra Temsilciler 
Meclisi üyelerinden biri hakkında, verilmiş bir 
ceza hükmünün yerine getirilmesi, Meclisin 
hukuki varlığının sona ereceği zamana bırakılır. 

Temsilciler Meclisi üyeliği süresince dâva ve 
ceza süre aşımı işlemez. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz fıkra fıkra 
okuyalım, müzakeresini ona göre yapalım. Şimdi 
birinci fıkrayı okutuyorum. 

(Birinci fıkra okundu.) 
KÜÇÜK SAMİ — Efendim, bir redaksiyon 

hatası olacak sanıyorum, (tutulamaz) dan sonra 
virgül olması lâzımdır. (Temsilciler Meclisinin 
tam üye sayısının salt çoğunluğu ile verilmiş 
bir kararı olmadıkça sanık olarak sorguya çeki
lemezler.) deniyor, yine virgül olacaktır. Yani 
virgüller nokta olacaktır. 

BAŞKAN —- Sami Küçük Beyin teklifi veç
hile noktaların virgül olarak düzeltilmesini ka
bul -ediyor musunuz? Kabul edilmiştir. Düzelt
meler yapılmıştır, 
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MADANOĞLU CEMAL — Usul hakkında I 

bir şey arz edeceğim. I 
Gürsel Paşa, Kurucu Meclisin iki Ocakta 

faaliyete geçeceğini açıklamış bulunuyoı-. Bu I 
sabah olduğu gibi, yarım günde bir madde çı
karırsak, bu işi vaktinde bitiremeyiz. Onun için 
arkadaşlardan rica ediyorum. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bu maddeler bir 
nevi çerez halindedir. Asıl bundan sonraki mad- I 
delerde müzakere uzayacaktır, bu zaruridir. Bu 
bakımdan komisyon olarak bu fıkraların çabuk 
geçilmesini ve icabederse gece de çalışmak üzere 
karar alınmasını arz ve teklif ederim. 

'BAŞKAN — Birinci fıkrayı olduğu gibi rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... ittifakla 
kabul edilmiştir. 

(ikinci fıkra okundu.) 
BAŞKAN — Reyinize arz ediyorum. Kabul 

edenler... ittifakla kabul edilmiştir. 
(Üçüncü fıkra okundu.) 

"~~YILDIZ AHMET — Bu fıkrayı on ikinci 
madde ile telif etmek lâzımdır. 

Üyeliği sona erer hükmünü giymesi sona bı
rakılır. işlediği suçtan dolayı Devre sonuna bıra
kılmasına lüzum yoktur. Mebusluğu düşerse, ce
zasını görür. 

(Burada sekizinci maddenin üçüncü fıkrasın
da; (Seçimlerden önce veya sonra Temsilciler 
Meclisi üyelerinden Ibiri hakkında verilmiş bir ce
za hükmünün yerine getirilmesi, Meclisin huku
ki varlığının sona ereceği zamana bırakılır.) di
yor. 

KÜÇÜK SAMI — Efendim, söz sıramı Ka-
ravelioğlu'na veriyorum. 

KARAVELlOĞLU KÂMlL — Efendim üye
lik düşmüşse Temsilciler Meclisinin alacağı bir 
karar yoktur. Bu hüküm üyeler içindir. Yoksa 
Meclis dışında kalmış üyelere Meclis ne karışır?. 

YILDIZ AHMET — Madde sarih. Üyelik 
düştüğü takdirde cezasını Devre sonuna bırakı
yor. 

ATAKLI MUCİP — Üyelik düşmüyor. 
YILDIZ AHMET — 12 nci madde düşüyor. 
ERSÜ VEHBİ — Efendim, 3 ncü fıkra ev

velâ hem ilim Heyetinin hem de bizim arkadaş
larımızın prensibine aykırıdır. Temsilciler Mecli- I 
si üyesinin Meclis içinde dokunulmazlığını ka- I 
•bul ediyorlar. Dışında da bu dokunulmazlıkları I 
vardır. Meclis dışında böyle bir dokunulmazlığı I 
yoksa Herkes dokunur. | 
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İkinci bir nokta: ister evvel olsun, ister son

ra olsun suç işliyen bir kimsenin Temsilciler Mec
lisinin içinde ne işi var? Bunun bu şekilde ol
masına bir sebep görmüyorum. Binaenaleyh, bir 
üyenin, üyeliği dışında normal bir vatandaş gi
bi ceza görmesi lâzımdır. Bunun tadil edilmesi 
lâzımdır. 

KARAVELlOĞLU KÂMlL — Hayır, öyle 
bir şey yoktur. 

AKSOYOGLU REFE'T — Efendim, kanun
da bir anlayış vardır. Çünkü Temsilciler Mecli
si üyeliğine engel olan suçtur bu. 8 nci maddede
ki suç ise, seçilmeye engel teşkil etmiyen bir suç
tur. Maddede bir karışıklık yoktur. Tamamen 
doğrudur. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Vehbi Bey arkada
şımıza cevap vermek için arz edeceğim. 

Burada özel bir hüküm yoktur. Genel hüküm 
meşru seçimler için konulmuştur. Meclis içinde 
işlenmiş suç yoktur, bundan dolayı cezalandırıla-
maz. Meclis dışında suçu varsa cezalandırılabilir, 
Meclisin hukuki varlığı devam ettiği müddetçe 
doğru. Bir adam çıkar, Meclise seçilmiş adama 
çatarsa, onun hapse atılmasına sebep ve Meclis
teki görevinin yapılmasına mâni olur. Onun için 
Meclis içinde değil, Meclis dışında işlenmiş suçu 
varsa takibat ve cezalandırılması Devre sonuna 
bırakılır. Hüküm umumi olacaktır. 

BAŞKAN — 3 ncü fıkrayı oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(4 ncü fıkra okundu.) 
BAŞKAN — Bu fıkrayı oyunuza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... ittifakla ka-
hul edilmiştir. 

(5. Üyelikle bağdaşaibilen işler 
MADDE 9. — Temsilciler Meclisinin üyeleri 

bu Meclisteki görevlerini aksatmamak şartiyle, 
serbest mahiyetteki meslekî faaliyetlerine devam 
edebilirler. 

Devlet veya diğer kamu tüzelkişileriyle bun
lara bağlı teşekkül ve ortaklıklarda görevli iken 
Temsilciler Meclisine üye seçilenler, bu Meclis 
sona erinciye kadar görevlerinden izinli sayılır
lar. Ancak Üniversite öğretim üyeleri bu kayda 
tâbi değildirler. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, ben bu maddeyi 
tamamiyle anlamadım. Belki arkadaşlarımız izah 
edince anlarım. Şimdiki halde şunu anlıyorum: 
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'Serbest meslek sahiplerii Temsilciler Mecli

sine seçilince serbest olarak işine devam edebile
cek. Kurucu Meclis devamlı çalışacağına göre bu 
serbest işini ne zaman yapacak? Hükmün tadil 
edilmesini, bunların tamamen buraya bağlanma
sını teklif ediyorum. 

KARAVELlOĞLU KÂMÎL — Efendimi bu 
hüküm, doktor, avukat, esnaf, tüccar gibi serbest 
meslek erbabı içindir. Bunlar işini bırakıp bu
raya gelecektir. Tâli derecede de olsa kendi işi
ni idare etmek mecburiyetinde kalacaktır. Bu ge
nel bir hükümdür. Meclisteki görevlerini aksat
mamaları şarttır. 

BAŞKAN — Efendim, bu mevzuu ben hu
kukçu arkadaşlarla bir nebze konuştum. Dedi
ler ki; «Bâzı şahıslar vardır ki, serbest meslek 
sahibidir. Birçok işler görüyor ve bol para kaza
nıyor. Buraya geldiklerinde kendilerine verilecek 
tahsisat bunu geçecek vaziyette değildir. Bu gi
bi insanlar işlerinden ayrılıp buraya gelmeyi ar
zu ederler mi, etmezler mi? Bu imkânı vermiyecek 
olursanız onların Meclise gelmesi yolunu kapat
mış olursunuz.» 

MADANOĞLU CEMAL — Bendeniz, avu
kat olsun, tüccar olsun, kim olursa olsun Temsil
ciler Meclisi üyeliğine gelecek insanın eski de
virde olduğu gibi bu üyeliğinden faydalanarak 
işlerini görmesine taraftar değilim. Buraya ge
len insan yalnız bu üyelik vazifesiyle uğraşır, baş
ka hiçbir şeyle alâkadar olamaz. Benim şahsi ka
naatim budur. 

KARAVELlOĞLU KÂMÎL — Avukatlara 
dair olduğu gibi mütaahhitler için de ileride 
hükümler vardır. 

KUYTAK FİKRET — Hayati önemi haiz bir 
hâdise vardır. Bir doktor, bir operatör bir ame
liyat yapacaktır. O doktora ameliyatı yapmaya
caksın mı diyeceğiz? 

MADANOĞLU CEMAL — Doktorlar hariç 
tutulabilir. 

ERSÜ VEHBÎ — Evvelce arz ettiğim gibi, 
fıkra; müddet bakımından, doğrudan doğruya 
maddelerle tezat halindedir. Anladığım husus; 
kendi işi ile alâkadar olamaz... Maddeten buna 
imkân yoktur. Bir ademidevam olursa evet, ama 
gece evinde yatar kalkar buna kimse karışamaz. 
Bu müddet içinde işi ile ilgili maddenin ruhu
na aykırı olarak faaliyette bulunamaz. Yani 
tüccarın bir işi varsa, buraya seçildikten sonra 
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başka bir adam bulup işini gördürebilir. Kendi
si hem Mecliste olacak, hem iş görecek, bu doğ
ru değil. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri ve
rilmiştir. Oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vehbi Beyin teklifini oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmemiş
tir. 

Bu fıkrayı olduğu gibi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 12 oyla ka
bul edilmiştir. 

(9 ncu maddenin son fıkrası tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Fıkrayı oyunuza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üyelikle bağdaşabildi işler 
MADDE 10. — 6 ncı maddenin 3 ncü fık-

rasiyle 9 ncu maddede yer alan hükümler saklı 
kalmak üzere, Temsilciler Meclisi üyeleri, se
çildikleri tarihten sonra Devlet ve diğer kamu 
tüzel kişileriyle bunlara bağlı teşekküllerde, 
Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin doğru
dan doğruya veya dolayısiyle katıldığı ve ilgili 
olduğu teşebbüs ve ortaklıklarda görev alamaz
lar. Üniversite öğretim üyeliği bu hükmün dı
şındadır. 

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

Temsilciler Meclisi üyeleri seçildikleri tarih
ten sonra, Devletin ve di$rer kamu tüzel kişi
lerinin her hangi bir taahhüt işini doğrudan 
doğruya veya dolayısiyle kabul edemezler ve 
bunların taraf oldukları anlaşmazlıklarda ve
kâlet alamazlar. 

KUYTAK FÎKRET — Bir teklifim var : 6 
ncı maddenin 3 ncü fıkrasını çıkarmıştık. Bura
dan da çıkarmamız lâzım. 

BAŞKAN — Seçim Kanununa ilâvesine ka
rar vermiştik. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Yani 9 ncu 
maddede yer alan hükümler saklı. 

KUYTAK FÎKRET — 9 ncu maddede yer 
alan hükümler saklı olsun. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Efendim, al
tıncı maddeden çıkardığımız fıkra orada kala
bilir idi. Arkadaşlarımız çıkarmak istediler ve 
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çıkardılar. Bunun tabiî neticesidir, bunun da 
çıkarılmasıdır. Bu ifadenin buradan çıkacağı 
doğrudur. 9 ncu maddede yazılı olan hususlar 
baki kalacaktır. 

BAŞKAN — (6 ncı maddenin 3 ncü fıkrası) 
kaydı çıkarılmak suretiyle... 

MADANOĞLU CEMAL — Buradaki «katıl
dığı» değil, «katıldıkları» olması lâzımdır. Son
ra «ve ilgili oldukları teşebbüs ve ortaklıklarda 
görev alamazlar» şeklindedir. 

BAŞKAN —~ Birinci fıkrayı bu şekilde reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... İttifakla ka
bul edilmiştir. 

ERSÜ VEHBÎ — Bir de «bağdaşamıyan iş
ler» olarak düzeltme vardır. 

O'KAN SEZAÎ — Zaten başlıklar kanunun 
maddesinde yer almazlar. 

BAŞKAN — îkinci fıkrayı okuyoruz. 
(îkinci fıkra tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Fıkrayı kabul edenler... İtti

fakla kabul edildi. 
(3 ncü fıkra tekrar okundu.) 
BAŞKAN —- Fıkrayı reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... i t t ifakla kabul edilmiştir. 

f 7. -r- ödenekler 
MADDE 11. — Temsilciler Meclisi üyelerine 

en yüksek dereceli Devlet memuruna verilen ay
lık tutarı kadar ödenek ve bu ödeneğin yüzde 
ellisi nispetinde yolluk (veya tazminat) verilir. 

Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde veya 
benzeri kurumlarda görevli olan üyeler aylık
larını kendi kurumlarından almayı tercih et
tikleri takdirde temsilci ödeneği ve yolluğu 
alamazlar. Ancak bunların her çeşit özlük hak
ları saklıdır. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, demin bir şey 
iddia etmiştim. Bu da onunla alâkalı : 

Meclise seçilecekler serbest çalışacaklar. Bu
rada 1 nci derecedeki memurun aldığını alacak
lar, bunun üzerine % 50 tazminat diye bir diş 
kirası veriliyor. Maaş 2 000 lira % 50 tazminat 
eder 3 000 lira, bir de dışarda kazanacak... Bu
nun kaldırılmasını teklif ediyorum. 

YURDAKULER MUZAFFER — Eğer Mec
listen iyi bir iş beklemekteysek buraya memle
ketin kıymetli ve tanınmış adamlarını getirmek 
lâzımdır. Onun için ben bu parayı bile az bu
luyorum. Az para verirsek buraya iyi adam ge-
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tiremeyiz. 1 nci derecede maaşın üzerine bunun 
yarısı kadar ödenek vermek çok değil azdır. 

AKSOYOĞLü REFET — Bence de en yük
sek Devlet memurunun aldığı maaşı alması nor
maldir. ödeneği de alması lâzımdır. Buraya ge
len şahıs mebus vazifesini görecektir. Verilecek 
ödenek % 50 dir. Bu ödeneği az görüyorum. 
Devlet memurlarına bu ödenek % 60 a kadar ve
rilebilir. Binaenaleyh bunların da alacağı öde
neğin % 60 a çıkarılmasını arz ederim. 

KUYTAK FÎKRET — Efendim, burada na
zarı dikkati çekecek bir husus şudur : Normal 
olarak seçilip gelen, yani normal devirde mebus 
olarak seçilip gelen şahıs burada 4 sene kala
cağı için bir ev tutar, ailesini getirir. Şimdi bu
raya gelecek şahıslar ancak 8 ay kalacaktır. Bu 
vazifesinden sonra mebus olup olmıyacağı belli 
defiil. Dışardan gelen bir şahıs burada ev tuta
caktır, ailesini getirecektir, bir sürü masrafları 
olacaktır. Binaenaleyh bu para ile geçinemez. 
Burada imkân varsa dışardan gelenlere ayrıca 
bir hak tanınmasını arz ve teklif edivorum. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — ^fendim, bu • 
maaş durumunu tetkik ettirdim. 2 000 lira maaş 
alan bir kimsenin eline 1 446 lira geçiyor. Ala
cağı 1 000 lira ödenek aynen eline geçiyor. 
Bin liradan kesinti yok. Toplamı bin lira ile 
beraber 2 446 liradır. Çocuk zamları hariç. 

Bir de yüzde 60 meselesi vardır ki, 1 200 
lira fark eder. 

ATAKLI MUCİP — Bu,paraları az bulmak
tayım. Bir bakan, Temsilciler Meclisi üyesinden 
fazla para alıyor, o zaman. Temsilci olarak ge
lecek insanlar otellerde kalacaklar, lokantalar
da yemeklerini yiyeceklerdir. Temsil vazifesini 
yapacak bu insanların hayat şartlarını tanzim 
edecek bir paranın verilmesi lâzımdır. 2 446 
lira ile bekâr bir insanın Ankara'da, ailesinden 
uzak olarak hayatını idame ettirmesi hakikaten 
güçtür. Ailesine de para göndereceğine göre, 
kendilerine tatmin edici bir paranın verilmesi 
icabeder, kanaatindeyim. 

KARAMAN SUPHİ — Bendeniz muhtelif 
insanlarla konuştum. Eski ve yeni partilerle de 
konuştum, hiç para verilmemesini istiyorlar, 
Bunların hepsi kapitali olan insanlar, parası 
olanlardır. Bu takdirde hizmet arzusu olan, 
yüksek kültüre sahip, fakat maaşından başka 
bir şeyi olmıyan kimseler de var. Bunlara bu 
para azdır. 
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O'KAN SEZAİ — Efendim, arkadaşların 

kararlarına bir ışık tutar düşüncesiyle şu mah
zura arz edeyim. Bundan sonra hazırlanacak 
Anayasa ve Seçim Kanununda milletvekilleri 
ödeneklerinin 1 nci derecedeki memur maaşla
rına mütenazır olması gibi bir görüş vardır. 
Bunu efkârı umumiye de benimsemiştir. Bura
daki maaşların bunun üzerinde mütalâa edilme
sine bugünkü psikolojik hava müsait değildir. 
ödenek durumu az ise bunu % 60 yukarı çıka-
ralbiliriz. Onun için bunun % 50 veya % 60 
olması hususunda oylamaya geçilsin. Çünkü, 
tatbikatta başka yolu yoktur. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, biz öde
neği bir ihtiyaç karşılığı veriyoruz. Buna karar 
verirsek şu noktalar üzerinde durmamız icab-
cdiyor. Mdbuslara bu ödeneği niçin veriyoruz? 
Kendi seçim bölgelerine gider, birçok külfetleri 
olur, diye. Bu devirde bu yok. Halkın en çok 
üzerinde durduğu nokta budur. Bu efkârı umu-
miyede çok didiklenmiştir. Bu maaş ve ödenek
lerin fazla olmaması şeklinde bir temayül var
dır. Bu mesele hakikaten efkârı umumiyede be
nimsenmiş' vaziyettedir. Bu bakımdan birinci 
derece Devlet memuru maaşını kâfi görüyorum. 

KAPLAN KADRİ _ Efendim, bu şahıslar 
yerini yurdunu bırakıp buraya gelecektir. Ev 
kiralarını biliyoruz. Şayet Evkaf veya Maliye 
evlerinden bir daire tahsis edecek olursak o za
man bu yolluğu vermiyelim, 1 600 lira kâfidir. 
Ucuz mesken vermiyeceğimize göre bunların 
haklarını korumamız lâzımdır. Van'dan gelen 
bir avukat burada dolaşıp duracaktır. Çünkü, 
Ankara'da ona kimse dâva vermez, bu bakım
dan da 2 400 lira ile gecinemez. ödenekleri 
% 60 olarak verelim. 
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MADANO&LU CEMAL — Kifayeti müza

kere teklif ediyorum. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, şunu arz edeyim : 

Yolluk veya tazminat deniyor. Tazminat keli
mesini kaldıralım. Zira, bu kötü şekilde tefsir 
de edilebilir, yalnız yolluk ifadesi kalsın. Se
zai'nin teklif ettiği yüzde altmış da 1 200 eder. 

KÜÇÜK SAMİ — Temsil ödeneği dersek, 
hepsini kapsar. 

BAŞKAN — Malî mevzuata göre seneha-
şında peşin olarak veriliyor bunlar, yolluk ke
limesi uygun geliyor, gibidir. 

MADANOĞLU CEMAL — Temsil ödeneği, 
desek daha uygun olacak paşam. 

BAŞKAN — Yolluk kalksın, maaş ve temsil 
ödeneği olsun. 

ATAKLI MUCİP — Şimdi temsilcilere öde
nek veya tazminat verilecek. Millî Birlik Komi
tesini de aynı statüye dâhil edersek uygun ol
maz mı? 

MADANOĞLU CEMAL — Paşam saat on 
iki oldu. Saat 14 te burada toplanmış olacağız. 
Şimdi bu maddeyi bırakalım, o zaman konuşup 
bir karara varalım. 

BAŞKAN — Mucip Ataklı arkadaşımızın 
Ibir teklifi vardır : Buradaki (Temsilciler Mec
lisi üyelerine) tâbirini kaldırıp yerine, «Kuru
cu Meclis üyeelrine» tâbirini koyalım, diyor. 
Bunu oylıyaliim. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, bu 
madde çok mühim bir maddedir. Cemal Paşa
mın teklifi uygundur, bunu öğleden sonra mü
zakere edelim. 

BAŞKAN — Saat 14 te toplanmak üzere 
Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati: 12,05 



İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 14,00 

BAŞKAN — Fahri Özdilek 

KÂTİPLER : Özgür Selâhattin, Çelebi Emanullah 

BAŞKAN — Şimdi Jl nci maddeye devam 
ediyoruz. 

MADANOÖLU CEMAL — Bu madde doğ
rudan doğruya temsilcilerle ilgili olarak görü
şülmüştü. Bu maddenin aynen, Mucip Ataklı'-
nın geqen teklifinde söylediği birleştirme mev
zuu bilâhara halledilmek üzere, reye arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Yedilerin teklifi müzakere edilecek, diğer
leri kalacak. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Münakaşa 
mevzuu olan 11 nci maddede şöyle bir teklif 
vardır. Yüzde elli, yüzde altmış meselesi. Bir 
de ödenek kelimesi (temsil ödeneği) ne çevril
sin mi, çevrilmesin mi? 

ÖZKAYA MEHMET, ŞÜKRAN — Efendim, 
burada, «tazminat» kelimesi ile «yolluk» keli
mesi vardır. Tazminat, maddi mânevi bir hiz
met karşılığıdır. Tazminat ile yolluk arasında 
şu fark vardır: Yolluktan binde 4 vergi kesi
lir. Tazminatta ise bu kesinti % 25 e kadar 
çıkar. Sonra reise, reisvekillerine, kâtiplere ve 
murakıplere tazminat verilir. Fakat iki tazmi
nat bir arada olamaz. Bir de, tazminatın % 50 
veya % 60 olması mevzuu vardır ki, Harcırah 
Kanununun 148 nci maddesine göre tazminatın 
asgari haddi % 40, âzami haddi % 50 dir. Onun 
için % 60 tazminat veremeyiz. Kısa bir hesap 
yapacak olursak tazminatta % 25, yoliukta 
binde dört kesileceğine göre - 1 000 lira yolluk
ta 4 lira eksik geçecektir eline, tazminat olur
sa, 250 lirası kesilmek suretiyle 750 lira ala
caktır. Bu durumda tazminat fazla yüksek gö
zükmüş olur. Yolluklarda bu mahzur yoktur. 

Eskiden ne alırlardı onu da müsaadenizle 
arz edeyim: En son çıkan 7204 sayılı Kanun 
var. Bu kanuna göre en yüksek maaş ve tahsi
sat ödenek olarak kabul edilmiştir. Burada Er
kânı Harbiyei Umumiye Reisi misal olarak alın
mıştır. 

2 000 lira maaş alır, 4398 sayılı Kanuna gö
re de iki üst derece alır eder 2 200 lira, 1 000 
lira da tazminat verilmesi kabul edilmiş, bu 
suretle maaşı 3 200 lira olur. Mebus maaşına bir 
de Harcırah Kanununun 58 nci maddesine göre 
% 50 zam yapılır. Bu da 1 600 liradır. Böylece 
maaş ve harcırah olarak 4 800 almakta idiler. 
Meclis Reisine, Reisvekiline, Divan kâtiplerine. 
idareci üyelere ve murakıplere ayrıca para ve
rilmektedir. Buna göre Meclis Reisine 1 500 li
ra, reisvekillerine 300 lira, divan kâtiplerine, 
murakıplere, idareci üyelere 169 ar lira civarın
da para verilmektedir. Hali hazırdaki duruma 
göre Meclis Reisi sadece 3 500 lira alacaktır. 
Bakanlar Kurulu üyesi bugün beş bin lira alı
yor, ki bunları ayarlamak lâzımdır. Meclis Re
isi 3 500 lira alırken bir bakarı beş bin, îm< 
olamaz. 

ULAV SITKf — Ben bugün 3 170 küsur 
lira almaktayım. Bâzı arkadaşlar biraz daha 
fazla alıyorlar, 3 500 liraya yakın. Bakanların 
durumu bu şekildedir. 

MADANOĞLU CEMAL — Kanunu biz ya
pıyoruz. i 446 lira bir adamın eline geçecek, bi
rinci sınıf devlet memuru olarak, istanbul'dan 
kalkacak, buraya gelecek, sekiz ay kalacak. 
Pul ve saire de kesilmeksizin bin lira temsü tah
sisatı versek olmaz mı? Bütün kanunları bir ta
rafa bırakırız, bin lira der kesip atarız. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Temsil ke
limesi kalksın, yolluk kalsın. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Biz de uçuş 
tazminatı alıyoruz. Üniversite mensubu da taz
minat almaktadır. Birinden vazgeçmesi lâzım -
gelecektir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Bunlar için 
ileride hüküm vardır. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Yollu
ğun konulması lâzım ki, reis, tazminat olarak 
bin lira daha fazla alabilsin. 
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MADANOĞLU CEMAL — Yolluk sözü eski 

bit' tâbirdir. Bunlar da eskilerin yolunu tuttu
lar, demesinler diye, «Kesintiniz 1 000 lira taz
minat verilir» diyelim, olsun bitsin. Ben bunu 
teklif ediyorum. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Bunun en 
doğru şekli, «yolluk» tâbirinin kullanılmasıdır; 

KAPLAN KADRİ — Bu maddenin müta-
hassıs arkadaşlar tarafından iyice tetkik edile
rek, hazırlanıp gelmesini teklif edeceğim. Zira 
bu madde hakkında kendimde boşluk hissedi
yorum. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Bu vazifeyi 
özkaya arkadaşımıza verelim. 

BAŞKAN — 11 nci maddenin, Şükran öz
kaya arkadaşımız tarafından, mütahassıslara 
bir kere daha tetkik ettirilerek, huzurunuza ge
tirilmesi hususunu oyunuza arz ediyorum. Ka
imi edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8. Üyeliğin düşmesi 
MADDE 12. •— İstifa eden veya Temsilciler 

Meclisi üyeliğine seçilmeye engel olan bir suç
tan dolayı kesin olarak hüküm giyen veya kısıl-
tılan kimsenin üyeliği kendiliğinden sona erer. 

Temsilciler Meclisi çalışmalarına özürsüz ve
ya izinsiz olarak aralıksız (7) gün süre ile ka-
tılmıyanlarm Temsilciler Meclisi üyeliği sıfatı
nın kalkmasına bu meclisin tam. üye sayısının 
salt çokluğu ile karar verilir. 

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

BAŞKAN —• Fıkra fıkra okutup reye koya
cağım. 

(1 nci fıkra okundu.) 
BAŞKAN — üyeliğin düşmesine aidolan 12 

nci'maddenin 1 nci fıkrasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(2 nıci fıkra tekrar okundu.) 

YURDAKULER MUZAFFER — Aralıksız 
diyoruz. Gün aşırı gelmezse ne olacaktır? 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Aşağısını oku
yun, .efendim. 

YURDAKULER MUZAFFER — 7 gün diyo
ruz, 3 gün diyelim. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, bu 7 gün azaltı
labilir. Arkadaşların da işaret ettiği gibi bir 

. 1960 O : 2 
tampon müddet koymuşlar. 7 güne itiraz eıtimi-
yeoeğiım, ancak üyeliğin düşebilmesi için tam 
üye sayısının salt çoğunluğu denmiş. Tam üye 
ile her zaman toplanabilecek midir? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Tam üye sayı
cı 278 ise, salt çoğunluk 140 dır. Şu maddeye gö
re 140 kişidir. 

ERSÜ VEHBİ — Ben şu şekilde arz edece
ğim. 7 gün gelmiyen üyenin üyeliği otomatik 
olarak düşsün. 

AKSOYOĞLU REFET — Bence müddetler 
iyidir, mektep gibi olamaz. 

Sonra, salt çoğunluğu da kâfidir. Buna Ka-
ravelioğlu arkadaşımız cevâp verdiler. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Müddetleri nor
mal olarak mütalâa ediyorum. (İzinsiz olarak 
ayrılma altı günü geçemez.) denilmektedir ki 
bunların da düzenlenmesi lâzımdır. 

KOKSAL OSMAN — Sabahleyin imzasını 
atar, iki dakika sonra çıkar gider ve bütün gün 
Meclise uğramazsa... 

ATAKLI MUCİP — Bunları İçtüzük hallet
sin. ( «İçtüzüğü kendileri yapacaklar» sesleri) 

ERSÜ VEHBİ — 30 günü geçemez, kaydı ko
nulmuştur. Geçince ne olacaktır! Buraya «oto-
ınatikman düşer» kaydını koymak istiyorum 
bendeniz. 

Salt çoğunluğu müddetlerde otomatikman 
işlemelidir. 

O'KAN SEZAİ — Muhterem arkadaşlarımı, 
tarihî bir mesuliyeti tevcih buyurduğunuz ve 
kendi mesuliyetinizi paylaştıracağınız bu Mec
lisi bir mahalle mektebi kabul etmeyin lütfen. 
Burada o kadar müeyyideler bulunuyor ki, bu 
Meclis herkesin kolayca kabul edebileceği gibi 
seçimle gelecek meclislerden çok daha kaliteli 
olacaktır. Bu meclisin asaleti ve vazife severliği 
üzerinde tereddütlere düşmek bugünden hâsıl 
olursa üzüntülerimize bugünden başlamak icab-
eder. 

Osman Koksal Beye, keridi aramızda yaptığı
mız bir toplantıda dediğim gibi, bunu lütfen Mu
hafız Alayının disiplin talimatı haline sokmıya-
lım. 

ATAKLI MUCİP — Kifayeti müzakere tek
lif ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakereyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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ERSÜ VEHBÎ — Her iki müddetin de oto-

matikman işlemesini teklif ediyorum. 
TUNOKANAT HAYDAR — 30 günü geçe

mez. Bu müddeti geçtiği takdirde Meclis üyeleri
nin salt çoğunluğu ile karar verilebilir. 

ATAKLI MUCÎP — Kifayeti müzakere ka
bul edildi. Konuşmaya devam olunuyor. ( «Teklif
ler üzerinde konuşuluyor» sesleri) 

AKSOYOĞLU REFET — Vehbi Bey ile Hay
dar Beyin tekliflerini uzlaştırıcı bir teklif yapı
yorum : 

(Temsilciler Meclisi çalışmalarına özürsüz ve 
izinsiz olarak aralıksız 7 gün katılmıyanlar ile 
münferiden alacakları izin sürelerinin toplamı 30 
günü geçen üyelerin Temsilciler Meclisi üyeliği
nin kalkmasına tam üye sayısının salt çoğunluğu 
ile karar verilir.) 

ÜZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Salt ço
ğunluk vermezse. (Kalır sesleri) 

IBAŞKAN — Refet Aksoyoğlu arkadaşımızın 
teklif ettiği tarzı oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kalbul edilmiştir. 

YILDIZ AHMET — Bakanlar ne oluyor? 
KARAVELlOĞLU KÂMÎL — Yukarıdaki 

maddelerde istisnalar vardır. 
YILDIZ AHMET — Bakanlar haftanın bir, 

iki günü gelemiyecek durumda olacaklardır. O 
zaman ne olacak? 

KARAVELlOĞLU KÂMÎL — Onlar vazife
leri hasebiyle izinli, özürlü sayılır. 

YILDIZ AHMET — Evet, Vekilleri bu hü
kümden hariç tutmak lâzımdır. Vazifeliler hariç 
olmalıdır. 

MADANOĞLU CEMAL — Evet öyle demek 
lâzım. 

ATAKLI MUCÎP — Gramer bakımından «ge
çemez» hükmü buraya da cari olacaktır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu madde ölü 
bir maddedir. Temsilciler Meclisine girecek üye
ler özürsüz olarak gelmemezlik yapmazlar. Gel
mezlerse rapor alacaklardır, rapor getirecekler
dir ki, bu bakımdan ölü bir maddedir. Bu bakım
dan buradaki, «30 günü geçemez» kısmını tama
men kaldıralım. 

AKSOYOĞLU REFET — Teklifimi bir kere 
daha okuyorum efendim: 

(Temsilciler Meclisi çalışmalarına özürsüz ve
ya izinsiz olarak aralıksız (7) gün süre ile katıl -
mıyanlarla münferiden alacakları izin süreleri-
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nin toplamı 30 günü geçen üyelerin Temsilciler 
Meclisi üyeliği sıfatının kalkmasına bu Meclisin 
tam üye sayısının salt çokluğu ile karar verilir.) 

MADANOĞLU CEMAL — Burada, «Vekil 
ve vazifeliler hariç» demek lâzım. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — İzin ka
nunidir. Buradan, izini de çıkaralım. 

YILDIZ AHMET — izni kim verecek? 
GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Divan Başkanı 

verecek. 
MADANOĞLU CEMAL — Bu maddenin ya 

olduğu gibi kalmasını veya şöyle bir tadille çık
masını teklif ediyorum: «Bakanlar ve Temsilci
ler Meclisince dışarda vazifelendirilenler bu tak-
yidatm dışındadırlar.» 

KARAVELlOĞLU KÂMÎL — Bunlar gayet 
tabiî bunun dışındadırlar. 

MADANOĞLU CEMAL — Böyle ise madde
nin olduğu gibi kalmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Bu tarzı ifadeyi ve bir de bu
rada yazılı olduğu şekilde maddeyi oylarınıza 
arz edeceğim. 

Evvelâ Refet Aksoyoğlu arkadaşimızm teklif 
ettiği şekilde oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 14 oyla kalbul edilmiş
tir. 

III - Temsilciler Meclisinin çalışması ile ilgili 
hükümler 

1. Temsilciler Meclisinin ilk toplantısı 
MADDE 13. — Temsilciler Meclisi Seçimi Ka

nununa göre seçilecek temsilciler, bu kanunun 
yayımından sonraki 21 nci günde, Ankara'da 
Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında saat 15 
te en yaşlı üyenin başkanlığında kendiliğinden 
toplanır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Ekrem Bey ar
kadaşımız bu işle meşgul oluyordu. Burada mı 
toplanacak, yoksa Yeni Mecliste mi? (Orası da 
Meclistir, burası Meclistir sesleri) 

MADANOĞLU CEMAL — 21 gün dediğimi-
ze ve ikisinde geleceğine göre bu kanunun 11 inde 
en geç çıkması, kabul edilmiş olması lâzımdır. 

Ayın ikisinde meriyete gireceğine göre, şu 
halde bu ayın en geç on sekizinde kabul edilmiş 
olması lâzımdır kanunun. On birinde çıkacak, 
bugün ayın kaçı?., sekizi. îmza işleri var.. Bunla-

'rı düşünmek lâzımdır. 
Burada kelimenin sonu «toplanırlar» olacak

tır. 
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BAŞKAN — Maddeyi bu tashih ile reyinize | 

arz ediyorum. Kabul edenler... 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Bir de gu var; 
(Temsilciler Meclisi Seçimi Kanununa göre) 

BAŞKAN — Metni «toplanırlar» şeklindeki 
tashih ile kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

14 ncü maddeye geçiyoruz. 
KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Baskı hatala

rı vardır, tashih edilmiş şeklini okuyorum. 

2. Andiçme j 
MADDE 14. — Temsilciler Meclisi üyeleri, 

göreve başlamadan önce şöyle andiçerler : 
«Yurdun Dağımsızlığı ve bütünlüğü, milletin 

egemenliği ve mutluluğu, hukuk devleti, demok
rasi ve insan Hakları ilkeleri uğrunda, bütün gü
cümle çalışacağım. Adalet ve ahlâk esaslarına 
'bağlılıktan en kısa mamanda demokratik ve lâyık 
Cumhuriyeti yeni Anayasaya göre en kısa zaman
da kurmak ve iktidarı yeni Meclise devretmek 
ülküsüne bağlılıktan ayri'lmıyacağım. Bunun için 
şerefim, numusum ve bütün mukaddesatım üzeri
ne and içerim.» 

O'KAN SEZAİ — Bu yemini ilim heyeti gör
düğünüz gibi hazırlamış. Burada, demokratik ve 
lâik Cumhuriyeti yeni Anayasaya göre kurmak, 
denilmektedir. Halbuki bu Meclisin asıl vazifesi 
bu Anayasayı hazırlamaktır. Biz bunun üzerinde 
hassasiyetle durduk. Yeni Anayasaya göre, de
niyor. Yeni Anayasayı kim hazırlıyacak? 

TUNÇKANAT HAYDAR — 7 1er bunun ru
huna hâkimdir. Hazırlasınlar ve okusunlar. 

KAPLAN KADRİ — Okuyorum. 
(Andieme maddesi tekrar okundu.) 
KARAMAN SUPHİ — Efendim, şu 19 raka

mının Türk milleti hayatında Çok önemi vardır. 
Bilhassa Atatürklün hayatında belki 10 tane 19 j 
mevcut. Bizde Millî Birlik olarak 19 un iki misli 
olan 38 üye ile toplandık. Burada da şu 52 raka
mını gelin 57 ye çıkararak 19 un üçmisli olarak 
alalım. r 

ATAKLI. MUCİP — Böyle hurafatla uğra
şacak vaiktimiz yok... I 

Efendim, Anayasanın hazırlanması esas gaye
mizdir. Bunun için maddede bunu tebarüz ettire
bilmek üzere bir takdim ve tehir yapılması lâzım- I 
dır kanaatindeyim.. Bunun için (Yeni Anayasayı I 
demokratik ve lâik Cumhuriyet esaslarına göre I 
hazırlamak ve iktidarı yeni meclise devretmek 1 
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ülküsünden ayrılmıyacağım) denirse gaye daha 
iyi tahassul edecektir. Yani burada kelimeler ara
sımla bir takdim, telhir yapılırsa Sezai Beyin de 
itade etmek istediği maksat daha. iyi hâsıl olur. 

BAŞKAN — Ahmet Bey. 
YILDIZ AHMET — Bugünkü metne göre 

yeni Cumhuriyeti Anayasaya göre kurmak ülkü
müzdür. Bu ülkü yalnız Anayasaya veya Seçim 
Kanununa değil, her türlü, kanunları lıaızrrlarken 
de hâkim olmalıdır. 

BAŞKAN — Madanoğlu. 
MADANOCLU CEMAL — Efendim, anla

dığıma göre, Yıldız'la, Kaplan aynı şeyi kabul 
ediyor. 

KANLAN KADRİ — Efendim, bu Meclis 
Anayasayı meydana, getirmek için kurulan bir 
müdssese'dii'. Esas maksat Anayasanın meydana 
getirilmesidir. Anayasa meydana getirilirken 
esas olan da zaten Cumhuriyet esaslarına, lâik
lik esaslarına bağlı kalmaktır. Bunlara bağlı ka
lınmazsa bu Anayasa nasıl olur? Mucip Bey do 
buna temas ediyorlar. 

YILDIZ AHMET — Efendim, yeni Anayasa 
demokratik Cumhuriyet esaslarından ayrılmamış
tır. Bu hususta esas olan tabiî ki demokratik, lâ
ik cumhuriyettir ve bu esasları sağbyacak bir 
Anayasa zaruridir. Yalnız yemin gerekçesinde 
vardı i'. Yeni Anayasayı hazırhyacaklar, yeni 
Secim Kanununu hazırhyacaklar ve yasama yet
kisini bizimle beraber kullanacaklardır. Bütün 
faaliyetlerine ışık tutacak prensipler demokratik 
ve lâyik Cumhuriyet esaslarını kurmaktır. Bu 
sebeple ülküsünde bir tenakuz yoktur, bütün faa
liyetlerinde de lâyik Cumhuriyet esaslarından ay-
rılmıyacaklardır. 

O'KAN SEZAİ — Ahmet Yıldız arkadaşımı
zın iltifat ettiği yemin tarzı üzerinde biz de ilim 
heyeti ile görüştük, münakaşa ettik. Bu hususu 
da hatırlattık. Onlar «flok teşekkür öderiz, gözü
müzden kaçmış, siz hukukçuların da önüne geç
tiniz, tebrik ederiz» dediler. Bu ifadeleri kendisi
ne mal etmiş olan ve sizin huzurunuza bir rapor 
içinde getiren ilim heyeti bunun noksan olduğu
nu kabul etmiş bulunuyor. Münakaşa, bu fikrin 
sahipleriyle yapılmış ve gösterdiğimiz hassasiyet 
hürmetle karşılanmıştır. 

KAPLAN KADRİ — Yeni Anayasa demok
ratik ve lâik esaslarla, yürürlüğe girince kuru-
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lacak diğer müesseseler de buna istinadedecek- ı 
tir. Esas olan Anayasadır. 

MADANOĞLU CEMAL — Kifayeti müzake
re teklifinde bulunuyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakereyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun Emanullah 

ÇELEBİ EMANULLAH — Mucip Ataklı 
Albayımın takdim tehir hakkındaki teklifini 
okuyoruz. (Yurdun bağımsızlık ve bütünlüğü, 
milletin egemenliği, hukuk devleti, demokrasi 
ve insan hakları ilkeleri uğrunda bütün gücüm
le çalışacağım, adalet ve ahlâk esaslarına bağlı
lık ve yeni Anayasa ile Seçim Kanununu en kısa 
zamanda demokratik ve lâik cumhuriyet esas
larına göre kurmak ve iktidarı yeni Meclise dev
retmek ülküsünden ayrılmıyacağıma ) 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, kurmak de
ğil hazırlamak olacak. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Evet efendim, bu 
doğru. 

Şerefim, namusum ve bütün mukaddesatım 
üzerine andiçerim. 

BAŞKAN — Şimdi komisyonun metnini oku
yalım. 

[Yurdun bağımsızlığı ve bütünlüğü, milletin 
egemenliği ve mutluluğu, hukuk devleti, demok
rasi ve insan hakları ilkeleri uğrunda bütün gü
cümle çalışacağım. Adalet ve ahlâk esaslarına 
bağlılıktan ve yeni Anayasayı demokratik ve lâ
ik cumhuriyet esaslarına göre en kısa zaman
da hazırlamak ve iktidarı yeni Meclise devret
mek ülküsünden ayrılmıyacağım. Bunun için; I 
şerefim; namusum ve bütün mukaddesatım üze
rine andiçerim.] I 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN ~- Efendim, 
Ataklı'nın teklifiyle aynı değil. 

YILDIZ AHMET — Efendim, devretmek 
var. I 

KÜÇÜK SAMI — Efendim, bu Anayasa ha
zırlandıktan sonra bunun yürürlüğe girmesi ta- I 
rihi mevzuubahsolacaktır. Eğer referandumla I 
kabul edilirse derhal meriyete gireceğinden he
men yeni Meclisin kurulması icabedecektir. Mec- I 
Hs« kurulunca da demokratik esasları seçimle ge- I 
len bu yeni Meclis tahakkuk ettirecektir. 

Binaenaleyh metnin olduğu gibi kabulü ye- I 
rinde olur. I 
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KAPLAN KADRİ — Efendim, Ahmet Yıl

dız Beyin bu noktadaki şüphesi izale edilmelidir. 
3 ncü maddeye göre esasen bunlar direktif al-
mıyacak, vicdanlarına göre hareket edecekler
dir. Yeni Anayasa kabul edildikten sonra da ev
velce lâik cumhuriyet esaslarına göre diye baş-
hyan şu yemini ettiği için bu yeminden ayrılır-
sa yine ahlâksızlık etmiş olacağı aşikârdır. 

MADANOĞLU CEMAL — Aşağı yukarı he
pimiz Ahmet Yıldız'a yüklenmiş gibi oluyoruz. 
Ama hakikaten bu yemin meselesi çok mühim. 
Atatürk'ün (Ey Türk Gençliği) diye başladığı 
gibi Temsilciler Meclisine (Ey Temsilciler Mec
lisi, birinci vazifen Anayasayı hazırlamaktır.) 
esasını tebarüz ettirdikten sonra bu yemin mese
lesi de çok mükemmel bir şekle gelir. 

ATAKLI MUClP — Yalnız benim bu yemine 
bir ilâvem var. Seçim Kanununu da buraya koy
mak lâzımdır. (Anayasa ve Seçim Kanunu) de
nirse bu tamamlanmış olur. 

KÜÇÜK SAMI — Efendim, esasen meriyette 
bir Seçim Kanunu vardır. Ama bu kifayetsizmiş; 
bu ayrı bir mesele, daha kifayetlisi yapılabilir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, mev
cut teklifleri oya koyalım. 

BAŞKAN — Komisyon arkadaşlarımız tara
fından son şekilde kaleme alınmış 6lan metni bir 
kere daha okuyoruz. 

(Yemin metni son şekliyle tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Efendim, şimdi bir daha oku

nan bu and metnini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Burada maddeye eklenecek bir teklif var, 
şimdi bunu okuyoruz, efendim. 

(Temsilciler Meclisi üyeleri, göreve mal be
yanı ile başlar ve görevleri sonunda mal beyanı 
ile ayrılırlar.) 

KÜÇÜK SAMI — Efendim, bu teklifteki me
tin bu maddeye değil 13 ncü maddeye eklenmesi 
gerek. 

BAŞKAN — Efendim, daha açıklığa varmak 
için bir daha okuyalım. 

(Maddeye eklenecek fıkra tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• 13 ncü maddeye girebilir veya 
prensip olarak kabul edilirse ayrı bir madde 
halinde de tedvin edilebilir. 

MADANOĞLU CEMAL — Efendim, bence 
bu fazladır. Biz de geldik, istediler 1,5 ay 2 ay 
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içinde hazırladık verdik. Şimdi yine muvakkat 
bir devre için gelecek insanlara böyle bir külfet 
tahmil etmiyelim. Belki de mal beyanı deyince 
çekineceklerdir, düşüncesindeyim. 

KÜÇÜK SAMİ — Bu görüşmelerimizde uzun 
uzadıya mevzuubahsedildi. Nihayet bu iş bir ide
alist işidir. Mal beyanından çekini rse gelmesin 
daha iyi... 

ULAY SITKI — Esasen pek kısa bir müddet 
için gelecek olanları böyle bir beyana tâbi tutar
sanız, hele o zat tüccar da olursa, katiyen buna 
yanaşmıyacaktır. Hiçbir tüccar ve zengin asla 
durumunu kimseye açıklamaz ve onun için de 
belki tam istifade edeceğimiz kimseler buraya 
gelmezler. 

ERSÜ VEHBİ — Mal beyanından kaçınmak 
doğru olmaz. Temsilciler Meclisine gelecek ze
vatın böyle bir endişesi olmamalıdır. Bunu te
min ettikten sonra, Sami Beyin dediği gibi, şek
le iştirak etmem mümkündür, iştirak ediyorum. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Belki bâ
zılarının gayrimeşru kazançları vardır. Bunu or
taya çıkarmak istemezler. Bunlar bizim için ide
alist kimseler değildir ve Mecliste yerleri yoktur. 
Bu itibarla hepsini mal beyanına tâbi tutalım. 
Bu beyanlar burada gizli bir yerde saklanabilir. 

BAŞKAN —* 13 ncü maddenin altına veya ay
rı bir madde olarak, bilâhara yeri tesbit edilmek 
üzere,- bir teklif var. Evvelâ bunun aleyhindeki 
görüşü yeni mal beyanına tâbi tutulması şeklini 
reylerinize arz ediyoruz... 5 kişi kabul ediyor. Bu
nun aksini, yani bir madde olarak zikredilmesini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 13 kişi 
kabul ediyor. O halde bu son şekil kabul edilmiş
tir. 

AKSOYOĞLU REFET — Ben müstenkifim. 
BAŞKAN — Efendim, geçmiş ol an 12 nci 

maddenin Refet Aksoyoğlu tarafından yazılmış 
şeklini bir defa dalha okuyalım. Arkadaşlarımı
zın ıttılaına daha iyi arz edilmiş olur. 

Temsilciler Meclisi çalışmalarına, süresiz ve 
izinsiz olarak aralıksız 7 gün katılmıy anlarla, 
alacakları izin ve izinde geçen süreler toplamı 
30 günü geçenlerin üyelik sıfatının kalkmasına 
Meclis üyelerinin salt çoğunluğiyle karar ve
rilir. 

BAŞKAN — Efendim, böylece bu madde 
düzelmiş oluyor. 
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I 3. Başkanlık Divanı 

MADDE 15. — Temsilciler Meclisi, ilk top
lantısını takibeden üçüncü günde, var ise dör
düncü maddenin (c) fıkrasının 1 ve 2 nci bent
lerinde yazılı Devlet Başkanı ve Millî Birlik 
Komitesi tarafından seçilen üyelerin de katıl
ma/siyle toplanır. Ve yeni üyeler and içerler. 
Bu toplantıda bir başkan, iki başkanvekili, dört 
kâtip ile iki idareci üyeden ilbaret Başkanlık 
Divanı seçilir. 

Başkanvekilleri Başkanın mazereti halinde, 
sıra ile ona vekâlet ederler. 

ARSOYOJLU REFET — Efendim, bence, 
Ibıırada, (Temsilciler Meclisi, ilk toplantısını 
takibeden 3 ncü günde toplanır) ibaresini koy
mak lüzumsuzdur. Efendim, ben burada «Tem
silciler Meclisi ilk üç gün içinde» denmesini 
kâfi görüyorum. Diğer üyelere lüzum yoktur, 
kanaatindeyim. Doğrudan doğruya «Temsilci-
Meclisi ilk :günü toplanır ve yeni üyeler and-
içerler.» denmesini teklif ederim. 

KARAMAN SUPHİ — Bir defa efendim bu 
(O) fıkrası değil (E) fıkrasıdır, düzeltilmesi 
lâzımdır, ikincisi de bu madde metninde Baş
kanlık Divanının ve Başkanın tarafsız bir kim>-
se olarak seçilmesinin çok büyük ehemmiyeti 
vardır. 

ULAY SITKI — Başkanlığın ne Kadar yo
rucu bir iş olduğunu şu toplantılarımızdan da 
tesbit etmiş bulunuyoruz. Binaenaleyh, toplan -

! tıda aynı şallısın başkanlık etmesi de mümkün 
olmaz. Binaenaleyh, Başkanvekilliği de Başkan 
kadar ehemmiyetlidir. Bunun için Başkanvekil
leri de seçilir, Başkanın bulunmadığı veya mü
saadesi ile onlar da Meclise Riyaset ederler. 
Bunun için buraya bir ibare koyarak Başkan 
veya Başkanvekilleri Meclise münavebe ile Baş
kanlık ederler, hükmünü buraya koyalım. 

BAŞKAN — Madanoğlu Paşa.. 
MADANOĞLU ÖEMAL — Burada (and-

içerler) dediğine göre 14 ncü maddede (hu and 
şöyledir) deyip buraya koymak lâzımdır. Orada 
'da andiçerler, diyor, burada da. Bu iki kelime
nin aradan alınıp buraya konması lâzımdır. 

BAŞKAN — Sezai Bey. 
O'KAN SEZAİ — Efendim, bu madde üze-

' rinde biz de arkadaşların teklif ettiği şekilde 
I bir mutabakata varmıştık. Fakat bu redaksiyon 
i aceleye geldiği için birtakım yanlışlıklar olmuş-

28 — 
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tur. Arkadaşlarımızın bu teklifleri yerindedir. I 
Bu bakımdan onların fikirlerine iştirak ederiz. 

MADANOĞLU CEMAL — Mademki, mü
nakaşası uzuyor, bu mevzuu sonraya bırakalım, 
(başka bir mevzua geçelim. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — (Temsilciler 
Meclisi, ilk toplantısını takibeden üçüncü gün
de...) diyelim. 

O'KAN SEZAİ — Arkadaşlar, diyoruz ki, 
Ibu seçilenler muayyen bir zamanda Ankara'da 
toplanacak; işte bu tarihi takibeden üçüncü 
günde resmî ilk toplantılarını yaparlar', demek 
istiyoruz. Bunun ne şekilde ifade edileceği, ede
biyatını nasıl isterlerse açıklamak istiyoruz. 
Bunun terkibini, edebiyat tarafını, rötuşunu 
arkadaşlarımız yapar. Ne zaman ki, bunlar An
kara'ya gelecekler, seçim falan bitmiş olacak. 
Bu günü takibeden 3 ncü günde resmî toplantı 
yapılacak demek isteniyor. Bu böyle anlaşılmı-
yorsa, başka bir deyim bulalım, koyalım. 

KARAMAN SUPHÎ — Efendim, ilk toplan
tıda andiçerler. 

O'KAN SEZAÎ — Efendim, ilk toplantıyı 
takibeden 3 ncü günde yapılacak olan resmî 
toplantıda andiçilecek. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, arkadaşlar bunu 
düzeltsinler. 

ATAKLI MUCÎP — Efendim, Başkanlık 
Divanı zecrî olarak tesbit edilmemesi gerek. 
Ben diyorum ki, Başkanlık Divanı münavebe 
ile görev yapar. Mûtadolan da bu şekildedir, 
efendim. 

İkincisi; Başkanın bitaraf olması meselesi. 
Kim seçilirse, ister partili olsun, ister olma

sın ; Başkan en itimada lâyık olan kimse, o olur. 
Bu tarafsız olabilir, partili olabilir. Mademki 
seçimle bir Meclis getiriyoruz, o da kimi isterse 
'onu seçer. 

KARAMAN SUPHÎ — Efendim, bilhassa şu 
son on yılın tatbikatı Başkan veya vekillerinin • 
tarafsız olmamalarından çekilen ıztırabı açıkça 
anlatmaktadır. Temas ettiğim ilim adamları da 
taraf tutan bir Başkanın mahzurlarını açıkça 
ifade ettiler. Bir tatbikat devresi geçireceğiz. 
Biz Başkanın tarafsızlardan olmasını kabul eder ı 
ve bunu temin edersek istikbale de ışık tutmuş 
oluruz. Onun için ben bunun hattâ önümüzdeki 
Anayasada da ele alınması fikrindeyim. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Efendim, Mucip 
At aklı'nm sözlerine bütün kalbimle iştirak ede- -
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rim. Bu bizim komisyonumuzda da mütalâa edil
mişti. Bu temas edilen şeyler bir îçtüzük mese
lesidir. İçtüzükte bu dermeyan edilen fikirler 
ele alınır ve oraya dercedilir. Ama Anayasada 
bu mevzuubahsolamaz. Onun için ben aynen ve 
burada olduğu gibi kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Haydar Bey. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Buraya çağı

racağımız insanlar çok iyi kimseler olacaktır 
deniyor. Diğer taraftan da kimi seçerlerse o ol
sun deniyor. Benim kanaatimi sorarsanız, böyle 
bir tahdide ben taraftar değilim. 

AKSOYOĞLU REFET — Suphi Gürsoytrak 
arkadaşımızın teklifine iştirak ediyorum. Baş-
kanvekilleri Başkanın mazereti halinde ona ve
kâlet ederler. Bu bir îçtüzük meselesidir. Ora
da ne kabul edilirse ona göre hareket edilir. 

ERSÜ VEHBÎ — Yalnız, bu Tüzük hakkında 
şöyle bir şey var : Tüzüğü bunlar toplandıktan 
sonra kendileri yapacaklar; bizim yapmamıza 
imkân yoktur. Kendileri hazırlıyacaklarma göre 
büyücek bir boşluk bırakırlarsa yahut 10 - 15 
gün Başkan seçimi işi uzatılırsa veya daha iler-, 
deki toplantılara bırakılırsa en yaşlı üyenin 
başkanlığında göreve devam ederse işl'er aksar. 
Bu bakımdan, bunu Tüzük hükmü içine almak 
gerekir. Çünkü, toplantı günü Başkanlık Diva
nı seçimini Anayasa ile teminat altına almak 
bu yolda uygun olur. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Efendim, 
yeterlik teklif edeceğim. 

Durum anlaşılmıştır, açıklanmıştır. 7 1er bu
nun üstünde çalışsınlar. Yoksa bu uzayıp gidi
yor. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, eski 
İçtüzükte küçük bir değişiklikle bu mesele hal
lolur ve fonksiyon yerini bulmuş olacaktır. Bu
nu daha evvel Turhan Feyzioğlu ile de görüştük. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik teklifini oy
larınıza koyacağım; kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. H 

Şimdi, Başkanlık Divanının çalışması var. 
Son iki satır. 

Başkanlık Divanı, İçtüzüğe göre çalışır. Bu
rada ifade edilecek şekil kaleme alınsın ve 
o şekilde kalsın, İçtüzükte mütalâa edelim. 

BAŞKAN — Efendim, bu cümlenin kalk
masını teklif eden arkadaşlarımızın tekliflerini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
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miyenler... ittifakla kabul edilmiştir. Içtizüğe ı 
girecektir. 

Şimdi 15vıei maddeye geçiyoruz. 
İki idareci üyeden ibaret Başkanlık Divanı

nı seçer. Muallakta kalan nokta; Başkanlık Di
vanı taraflı mı olsun, tarafsız mı olsun hususu
dur. ! 

BAŞKAN — Sami Bey. I 
KÜÇÜK SAMİ — Arkadaşlar; 13 ncü mad- | 

denin altına (andiçerler) tâ'biri konamaz. Çün
kü 'bunlar saat 15.00 de toplanacaklar, seçim 
belgelerini, verecekler, yoklama olacak, sonra 
o kadar üye içinde en yaşlısı kimdir? Bunun 
tespiti için nüfus kâğıdı kontrolü yapılacak... 
Yani o gün işler o kadar çok olacak ki buna 
imkân bulunamıyacaktır. 

ERSÜ VEHBÎ — 14 ncü ve 15 nci maddeler 
hakkında arkadaşlar muhtelif fikirler ileri sür
düler. En iyisi bu maddelerin birleştirilmeleri 
hususunun reye konulmasıdır. 

ÖZGÜR iSELÂHATTÎN — Arkadaşlarımız 
hakikaten uzun ve yorucu! bir mesai yaptılar. 
Bu işi yeniden onların üzerine yüklemek doğ
ru olmaz. Uzun da sürse bâzı meseleleri burada 
karara bağlamamız icabeder. I 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim burada dikkate 
alınması lüzumlu olan husus, yine Heye'ti Ali-
yenin bir karar vermesidir. Başkanlık Divanı I 
tarafsızlardan olacak. Turhan Feyzioğlu 'da ta- I 
raf sızlardan olmasını tavsiye etmiştir. Partili 
olmasın demiştir. I 

Bir de, bu nazarı dikkate alınmıyarak; I 
Meclisteki 270 kişi arasından seçilsin şekli var. 
Bunun üzerine ışık tutmak gerek. I 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, yalnız 
Başkan böyle seçilecek. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, Başkan ta
rafsız mı 'olsun, yoksa üyeler içinden mi seçil- I 
sin? 

KARAVELİOĞLU (KÂMİL — Efendim, 
Başkanın tarafsız olması gerek. Ama, Başkan- I 
vekilleri de Başkanlık yapacak. Başkanlık Di
vanı tarafsız olur diyelim. Avrupa'da olduğu I 
gibi; sonradan partili olursa istifa etsin efen- I 
diın. I 

BAŞKAN — Efendim, Başkanın, tarafsız ol- I 
ması hususundaki teklifi oylarınıza koyacağım. I 
Kabul edenler... Etmiyenler... 12 oyla, prensibo- I 
larak Başkanın tarafsız olması kabul edilmiş- I 
tir. 1 
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(VKAN SEZAİ — Ben de Başkanın taraf

sız olması lehinde oyumu kullandım. Yalnız bu 
(tarafsız) ne demektir? Malûmuâliniz bir parti 
temsilcileri var, bir de kurumların temsilcileri. 
Bu, parti ve siyasi teşekkülün içinden seçilmez 
demek midir, yoksa her hangi bir partiye ka
yıtlı olmıyan mı demektir? Teşekküllerden §u 
veya hu partiye mensubolanlar da gelecektir. 
O takdirde parti kokusu olmıyan birisini bula
lım dersek o zaman belki bu mümkün olamaz. 
Yemin de edeceklerine göre parti temsilcilerini 
bir tarafa bırakalım, fakat diğerleri arasından 
Meclis dilediğini, (bir partiye kayıtlı da olsa) 
seçsin. Seçimle gelecek olanlar esasen yemin 
de edeceklerinden vicdanları ile de karşıkar-
şıyadırlar. Yemine göre kendi kanaatti vicdani-
yelerinin sesini burada ifade edeceklerdir. [Bu
nun bir mahzuru yoktur. 

YURDAKULER MUZAFFER — Benim ka
naatimce 'bir ışahsın partili veya partisiz oluşu 
onun Başkanlık Divanmdaki bîtaraflığına halel 
getirmez. Efkârı umumiye onun daima tarafsız 
hareket ettiğini görebilir. 

YILDIZ AHMET — Efendim, bilim heyeti
nin ifadesi kâfidir. Esas olan şey, bu şahsı par
ti seçmiş, yahut namzet 'olarak göstermiş olma
sın.. 

(lÜRSOYTRAK SUPHİ — Arkadaşlar, bu 
tahdit hukuka aykırıdır. Seçimle gelen bir 
Mecliste böyle tahditler olamaz. Bir kimse se
çilmişse buraya gelmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — 36 ncı maddenin son kısmını 
okuyoruz.. 

fo'6 ncı maddenin son kısmı okundu.) 

aÜESÖYTRAK SUPHİ — Ben şahsan bu 
gibi hükümlerin konmasına taraftar olmadığı
mı bu vesile ile bir kere daha ifade etmek iste- •' 
rinı. Serbest bırakalım. Millet 'bunların ruh ha
letlerinin ne olduğunu öğrensin. Onun hakkın
da hu şekilde bir hüküm vermek imkânını bul
sun ki, bundan Sonraki gelecek Meclise lâyık 
olmıyan kimseleri seçmek durumuna da düş
mesin. Bırakalım istedikleri 'gihi at oynatsınlar, 
at koştursunlar; millet bunları tanımak fırsa
tını bulsun. Böyle kısıtlayıcı hükümler koyma
yalım "efendim. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, Baş
kan tarafsız olacak denince; tarafsızlar arasın
dan mı seçilecek bu durumda? 
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KARAMAN SÜPHl — Mendim, tarafsızın 

tarifini yapmak gerek 'burada, 
ERSÜ VEHBÎ — Efendim, bir karar ver

dik, fakat bu kararın detayı yok burada. Tek
lifler birleşecek mi, birleşmiyecek mi? Bu hal
ledildikten sonra, müzakere zaten yapılacak. 
Biz burada prensibe vardık. Arkadaşlarımız, 
bir karara vardık desinler. Yoksa bu çok uzar 
gider. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşlar, bu ta
rafsızlık hususunun tesbiti noktasında madde
nin komisyon tarafından yenilbaştan kaleme 
alınması ve ondan sonra müaakıp oturumda 
müzakere edilmesidir. 

ATAKLI MUCÎP — Bunu burada bitirelim, 
tekrar dönüp münakaşa etmiyelinı. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu münakaşa
lar tekrar edilecekse arkadaşımızın teklifi ye
rindedir, vakit kaybetmiyelim. 

KÜÇÜK SAMİ — Tarafsızlık mahiyetini 
bir defa tes'bit edelim. Arkadaşlar 'taraf veya 
tarafsızdan kasıtları partiler midir? Yani par
tilerin gönderdiği temsilciler midir, yoksa di
ğer teşekküllerden gelmiş olanlar da bunlara 
clâihil midir? Biraz evvel temas edildi, ilim He
yeti Başkanı Turhan Feyzioğlu, bir partinin 
üyesi olduğu için, siyasi parti temsilcilerinden 
olmaz demiştir. Ama diğerlerinden kim olursa 
olsun onun: bir siyasi partiye mensubiyetini 
tahkik etmek bize düşmez, biz onu 'tarafsız 
olarak biliriz. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — îlim Heyeti Baş
kanı, geçen meclisin içinde bulunmuş, onun acı 
ve tatlı taraflarını görmüş ıbiı* zattır. Bu işi o şe
kilde halledelim ki, ilerde Meclis birbirine girme
sin. Gayemiz, Anayasanın bir an evvel ve en iyi 
bir şekilde hazırlanmasıdır. Onu geri bırakmakla 
bir şey kazanamaıyıız. 

ULAŞTIRMA BAKANI SITKI ULAY — 
Turhan Feyzioğlu'nun yerine ben de oldaydım 
aynı şekilde konuşurdum. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Ben, Özgüneş ar
kadaşımla aynı fikirde değilim. Günkü meclise 
gelenler, geleeek senelerde de Mecliste rol oynıya-
caklardır. Yahut muhtemelen Meclisi gene bunlar 
dolduracaktır. Bu bakımdan kendilerini serbest 
bırakmakta fayda vardır mütalâası ndayı m. 

îkinci nokta, paşamın buyurduğu noktadır. 
Hakikaten eğer ilim heyetine özıgüneş arkadaşı-
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anız iltifat etseydiler, şu hazırlanan metne imza 
atarlar, öyle gelirlerdi. Halbuki, bambaşka bir ta
sarı ile gelmiş oluyorlar. O halde, fikirlerde aykı
rılık, ayrılık olabilir, bunu böyle kabul etmek ge
rek. Belki bu arkadaşımız buraya gelmeyi, düşün
müş demiyorum, düşünmek ister. Biz başka işler 
yapmayı bu Meeüse bırakıyoruz da, his'sî tema
yüllere iltifat etmiyoruz. Bütün düşünceler orta
ya çıkmalı ve bk buna fırsat vermeliyiz. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, Turhan Fey
zioğlu, partili kimse seçilmesin diyor. Eğer Seçil
sin deseydi, bütün hücumlar ona olacaktı. Bunu 
da göz önüne almak gerek. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendim, Tıınhan 
Feyzioğlu tecrübe sahibi olarak bunu söylemek 
istemiştir. Yoksa Kurucu Meclis tasarisiyle ilgili 
bir mevzu değildir. Bu Başkanın tarafsız olmasını 
hepimiz istiyoruz, ama biz buraya tarafsız kay
dını koymıyalım, .İçtüzükte Başkanın nasıl seçile
ceğini tasrih edelim. Bu husustaki prensipler ora
da izah ödilsin. Şimdiden Kurucu Meclise müda
hale eder gibi bir kokuyu da buradan kaldırmış 
olalım, bunu İçtüzüğe bırakalım, tarifi orada ya
pılsın. Teklifimin hulâsası budur. 

BAŞKAN — Ersü Vehbi. . 
E#SÜ VEHBÎ — Ben bir realite üzerinde du

racağım. Anayasa metni içinde birçok çelişmeler 
olacağını kabul etmiş ve buna göre bâzı mekaniz
malar koymuşuz. Burada bir parti havasının es
mesine meydan vermemek için böyle hareket edil
miştir. Tarafsız, hattâ partisiz bir kimsenin baş
kan olmasını teklif ettim. Müşkül bir kararın alın
ması zamanında, ister meclisin içinde ister halk 
'efkârında olsun, o şahsın tarafsız olduğu bilinecek 
olursa, kimse bir şey diyemez. Biz de onu taraf
sız ve partisiz bir kimse olarak bilir, itimat ede
riz. Bu hakikati gözden uzak tutmamak lâzımge-
lir kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Buyurun, Emanullalı Bey. 
ÇELEBİ EMANULLAH — Taraflılık ve ta

rafsızlık mevzuunda ŞUIHI söyliyeceğim : Bir kim
se ya bir partide kayıtlıdır veya değildir. Buna 
rağmen meselâ müfrit D. P. İldir. Ya bu adanı 
seçilirse ne olacak? Burada maksat, Başkanın ta
rafsız olmasıdır. (Başkan tarafsız hareket ede
cektir) diyelim. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik teklifi var, 
oylarınıza koyuyorum, kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

31 — 
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Tarafsız kelimesi üzerinde yeter derecede açık

lama yapıldı. Arkadaşlarımız dikkatle mütalâada 
(bulunmuş olmalarına rağmen, belki maksut iyi 
ifade edilmemiş olabilir. Onun İçin bunu bir daha 
oya koyalım efendim. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, bilim ku
rulu teklifinde (Temsilciler Meclisi dışındaki kim
seler hükmedecek değil) diye bir deyim var ki, 
M. B. K. bunu çıkarırsa, iyi olmaz. 

İngiltere'de Lordlar Kamarasında Spikeri 
lordlar aralarından seçerler. Bu adam belki de 
hayatının sonuna kadar spikerlik, yani Başkanlık 
yapar. En nihayet siyasi partiler dışında seçimde 
kalite düşer deniyordu. Halbuki .yargı mensup
ları, basın mensupları kaliteli olacaktır. Binaen-
aleyih bunlar arasından böyle bir şey seçmekte 
malhzur yoktur. Arkadaşlarımız siyasi partiler 
ileri gelenleriyle temas etsinler, ondan sonra ya
palım bunu. 

KAPLAN KADRİ — İlim heyetinin tasarı
sında var dediler. İlim heyeti partiden gelecekleri 
hedef tutmuştur. Kim temin eder ki, parti dışın
dan gelenler arasında da koyu partizan olmıya-
cak? 

ATAKLI MUCİP — Hariçten gelen seslere 
kulak verirsek yanlış yola gideriz. 

ACUNER EKREM — Efendim, esasen Baş
kanın tarafsız olması lâzımdır. 

KAPLAN KADRİ —• Yeni Anayasa tasa
rısında' Başkanlık müessesesinin tarafsızlığı üze
rinde yeter ölçüde durulmuştur. 

ACUNER EKREM — Siyasi partiler demek 
daha doğru olmaz mıf 

MADANOĞLU CEMAL — Sezai O'Kan 
arkadaşımızın teklifini lütfen reye koyun. 

BAŞKAN — Sezai Bey teklifini bir daha 
izah etsin. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — (Tarafsızlık) tâ
biri iyice anlaşılmadan oylama yapılmıştır. Mü
zakerelerin selâmeti bakımından ve bu izahtan 
sonra yeniden oylama yap'ıl masını arz ve teklif 
ederim. 

BAŞKAN — Başkanlığın, parti temsilcileri 
arasından veya bunun dışında tarafsız kimse
lerden olması üzerinde arkadaşlarımız fikir 
dermeyan ettiler, bir karara vardık. Arkadaş
lardan bunun aleyhinde konuşmak istiyenler 
vaı* mı 

KÜÇÜK SAMİ — Tarafsız kelimesinin mâ
nasını anlamıyacak bir arkadaş yoktur. Taraf-
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sız demek, partiden gelmemiş olmak demektir. 
Kurucu Meclis toplanacak. Başkanını Heyeti 
Umumiye içinden, partilerin dışından seçecek. 

BAŞKAN — Sezai Bey bir kere daha tekli
fini bildirsin. 

O'KAN SEZAİ — Teklife göre, Temsilci
ler Meclisi Başkanı tarafsızlardan olacaktır. 
Bu tarafsızın ne demek olduğunu Temsilciler 
Meclisi kendisi takdir etsin. 

ATAKLI MUCİP — (Tarafsız' olacaktır.) 
demek yeter. 

O'KAN SEZAİ — Ben şunu demek istedim. 
Efkârı umumiyenin tesirleri bizi fazlasiyle dü-
şündüremez. Çünkü Yüksek Heyetinizin tak
dirleri hükmi şahsiyeti olmıyan, ancak bir di
rektif karşılığı kendisini vazifedar kılan he
yetle mukayese edilmiyecek kadar üstündür. 
O bakımdan 36 ncı madde kararlarımıza mües
sir olamaz. Ben demek isterim ki; bütün buna 
rağmen hem onlara yer vermiş olmasiyle hem 
de sizlerde beliren temayüle cevap teşkil ede
cek şekilde global bir ifadeyle Başkanın taraf
sız olduğunu anlatalım. Bu tarafsızın ne şe
kilde anlaşılacağı hususunu da Meclis kendisi 
düşünsün ve İçtüzüğünde buna yer versin. 

BAŞKAN — İki husus beliriyor : 
1. Temsilciler Meclisi Başkanı tarafsız ol

malıdır; 
2. Temsilciler Meclisi Başkanı tarafsızlar

dan seçilmelidir. 
Bu ikisini reyinize arz ediyorum. Hangisini 

uygun bulursanız o olur. 
YILDIZ AHMET — Bu, reye vaz'edilemez 

KÜÇÜK SAMİ — Üçüncü maddeyi okuya
lım efendim. 

(3 ncü madde tekrar okundu) 
KÜÇÜK • SAMİ — Normal olarak tarafsız

dırlar, hangi partiden seçerseniz seçiniz taraf
sızdırlar. Taraf tutmamaları lâzımdır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Münakaşaların 
uzamaması için bir teklifte bulunacağım. Ye
dilerin kaleme aldığı husus dışında ilâve edil
mesini arzu ettiğiniz husus varsa onu alalım. 

BAŞKAN — Efendim, iki noktai nazar be
lirmiştir : 

Birinci noktai nazarı Temsilciler Meclisi Baş
kanı tarafsızlardan olacaktır, ikincisi de ta-
rafsizlardan seçilecektir. İkisi birbirinden ayrı 
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iki noktai nazar vardır. Her ikisini oyunuza arz 
edeceğim. 

Evvelâ, Temsilciler Meclisi Başkanının ta
rafsızlardan seçilmesi hakkındaki teklifi reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler.... Etmiyen-
ler... 12 reyle kabul edilmiştir. 

MADANOĞLU CEMAL — Temsilciler Mec
lisi Başkanının seçiminde esasta tarafsızlık şart
tı?. 

ACUNER EKREM — Siyasi partilerden 
olacak mı, olmıyaeak mı? Bunu öğrenelim. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Parti temsilcile
rinin dışından seçilmesini arz ettim. Partili 
olabilir, ama, patri temsilcisi olamaz. 

ATAKLI MUCİP — Bunun izah edilmesi 
lâzımdır. Dışardan geleceklerden mi seçilecektir? 

KARAMAN SUPHÎ — Parti temsilcileri 
74 kişi olacaktır. Bunun dışından gelecekler 
içinde partililer çıkabilir. 

BAŞKAN — Tarafsızlardan seçilecektir. Mec
lis kendi İçtüzüğünü hazırlarken tarafsızın 
nasıl olacağını tarif edecektir. Partili olsun, 
ama, parti temsilcisi olmasın. 

ACUNER EKREM — Kelsin hüküm koyalım. 
Tarafsız, nasıldı, değildi meselesi ıbıı ilik imıecliısi 
ilk günden büyük münakaşaların içine sokar. 
îstersteaıiz; siyasi parti temsilcileriıudeın baışkan 
seçümiez dersiniz. 

KÜÇÜK SAMİ — Tarafsızlardan seçileceği 
'kaydını feoyduk. Aeeüe fcliizilm uzun münakaşa-
lara ıgötürımieyecek ıs^reltte üç ımiaiddeiyıi birleşti
rirken bize yardımı olması için şunu oylayabi
lir onfiyiz? Mehmet öagüneş'iiiiı dediği olursa, 
partiler hariç diğerlerinden başkan seçilir veya 
hepsi içinden sıeçilir veyahut hiçbir parti kaydı 
olmryam ıgeçiMr. Böyle yapalım. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Sözlerim tahmin 
edeıtim. M; ınlüzakerelere bir vuzulh veırelbiLeciek-
ttftr. Bu paıritiiJsİKleriin içinide 'öyleleri olabilir ki, 
partili partizanlarla partizanlıkta taş çıkartabi
lir. Bunum içünj bunu ibu şekilde yapmialklıa arka. 
daşlanmaın gayesi tahıaikkuk lelftmiş olmaz. Fakat 
tarafsızlardan olarak dersek tahmin dtimiyorufm 
ki, fazla bulunsun bunlardan. Pek az adam ola-
eak'tır. Onun için Aoumeır arkadaşınım dediği 
gibi Meclis kurulduğu gün büyük münakaşala
rın içine dialacaktır. Taraflı mı olsun, ttaraf sız mı 
olsun, diye büyük kargaşalığa yol açacaktır. Mec
lisin ilk gününde sükunetle işe başlaması icabe-
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der. Onun için realiteleri göz önünde tutalım, bu 
işi Meclise bırakalım. Bunun kapalı olarak ifade 
edilmesine asla taraftar değilim. Aksi takdirde 
Meclis daha ilk gününde karışacaktır. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Meclise gelecek 
üyelerden bir kısmı taraflı veya tarafsız diye 
ayrılacak, bu yüzden büyük münakaşalar olacak
tır. Çünkü Meclis tarafından bunun tefrik edil
mesine imkân yoktur. Biz nazari olarak hareket 
ediyoruz, istediğini seçsin, yalnız Başkan bitaraf 
hareket etsin. 

O'KAN SEZAİ — Arkadaşlarım konuştukça 
tansiyonum düşüyor. Manzarayı şöyle bir gözü 
müzün önüne getirelim. 270 kişilik bir Meclis en 
yaşlı bir üyenin başkanlığı altında daimi başka
nını seçecektir. «Parti temsilcisi olan 78 kişi 
şöyle bir tarafa geçsin, hattâ icabederse dışarı 
çıksın ve geriye kalanlar içerisinden seçelim» di
yecekler, münakaşa edecekler. Biz bunu bilme
yiz Bir İçtüzük yapacaklar, Başkan seçimine 
geçecekler. Yarın bu Meclise demokratik esasa 
müstenit bir anayasa hazırlamalarını emanet ede
ceğiz. Teşriî Meclis organlarının Başkanlık Diva
nından mahrum edilmesi doğru değil.Onları kapı
nın dışında bırakmak olmaz. Bunun pisikolojik 
tesirleri çok acı olur. 

Bu Meclisin içindeki temsilciler yarmm ikti
darının temsilcileri olacak. Teşriî Meclis mesul
lerini daha ilk günden tecrit etmek doğru olmaz. 
Bu, o müessesenin asaletini peşinen zedelemek 
olur. Lütfen bundan sonraki konuşmalarınızda 
dikkat nazarınıza alınız. 

Bir arkadaşımızın dediği gibi, bunun üzerin
de fazla durmıyalım. Bu Meclise başkanlarını ken
dilerinin seçmesi mesuliyetini bırakalım. Ben bu 
kanaatteyim. 

BAŞKAN — Temsilciler Meclisi başkanının 
tarafsızlığı meselesi yeni baştan konuşulmuş olu
yor. Tarafsız olmasını kararlaştırmıştık. Şimdi 
tarafsız kelimesini nasıl anlıyoruz, bunun üze
rinde konuşuyoruz. Serd edilen müspet ve menfi 
fikirlerle başka istikametlere gidiyoruz.- Sezai 
O'Kan; onlara bırakalım, kimi seçerlerse seçsin
ler demek istiyor. Tekrar reyinize arz edeceğim; 
hiç kimseye söz vermiyeceğim; çünkü mesele pek 
çok uzadı. 

Şimdi iki hal şekli var; 
1. Meclis Başkanının tarafsız olması, 
2. Temsilciler Meclisini serbest bırakalım, 

kimi seçerse seçsin. 
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Şimdi her ikisini reyinize arz edeceğim; 
Tarafsız olsun diyen arkadaşlarımız lütfen 

i'şaret versinler... (Daha açık olsun sesleri) (Kar
şılıklı konuşmalar) (Serbest bırakalım sesleri). 

O'KAN SEZAÎ —i Söz veriniz Paşam. 
BAŞKAN — Buyurun. 
O'KAN SEZAÎ — Efendim, matematik bir 

şey yapıldı; Meclisteki siyasi partilerin mikta
rı üzerinde, kaçınılmak istenmiş olmasına rağ
men, vasati olarak % 70 nin siyasi partilerden 
teşekkül edeceği anlaşıldı. Buna göre % 70 i 
bir tarafa bırakacak olursanız geriye kalan % 
30 içinden hepsi üzerinde otoritesini tesis ede
cek bir Başkan bulunması mümkün müdür? 

BAŞKAN — îfade şu şekli aldı; Temsilci
ler Meclisi Başkanı siyasi partilerden seçilemez, 
maddeye aykırı bir şekil veriyoruz. (Olmaz 
sesleri) 

KÜÇÜK SAMİ — Turnan Feyzioğlu'nun ha
zırladığı maddeye atıf yaparız efendim. 

BAŞKAN — Temsilciler Meclisi Başkanlığı 
siyasi parti temsilcilerinden seçilemez. Bunu 
üçüncü maddenin ruh ve mânasına aykırı ol
makla beraber reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Bu 
temsilci kelimesini kaldırarak, «Temsilciler Mec
lisi Başkanlığı siyasi partilerden seçilmez.» tek
lifini oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir., 

. 1960 O : 2 
O'KAN SEZAİ — Temsilciler Meclisinin 

Başkanının nasıl ve kimlerin seçileceğine ka-
rışmıyalım. 

KAPLAN KADRİ — (Tarafsızlardan seçi
lir) teklifini ben üzerime alıyorum. Reye ko
yunuz. 

BAŞKAN — Komisyonun teklifini bir kere 
daha okutuyoruz. 

(Komisyon teklifi tekrar okundu.) 
Bunu reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 

Reddedilmiştir. 
«Başkan tarafsız olacak ve Meclis istediğini 

seçecek» 
(Bu olsun, sesleri) 
Tarafsızlık meselesini demin kabul etmiştik. 

Şimdi aynı meseleyi tekrarlıyoruz. 
Şimdi şu formülü okuyup reyinize arz ede

ceğim : 
«Başkan tarafsız olan üyeler arasından se

çilir.» 

Bunu kabul edenler... Kabul etmiyenler,. 
Kabul edilmiştir. 

(Kabul etmiyenler şunlardır: Ekrem Aeu-
ner, Mucip Ataklı, Haydar Tunçkanat, Emanul-
lah Çelebi) 

Oturuma on dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16,15 

» « * T ««* 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 16,25 

BAŞKAN — Özdilek Fahri 

KÂTİP : Çelebi Emanullah 

BAŞKAN — Ekseriyet vardır, celseyi açı
yorum. 

Şimdi maddelerin müzakerelerine devam edi
yoruz. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 

4. Toplantı ve karar nisabı 
MADDE 16. — Temsilciler Meclisi üye tam 

sayısının salt çokluğu ile toplanır. Ve aksine 
hüküm bulunmıyan hallerde hazır bulunan üye
lerin salt çokluğu ile karar verir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5. Görüşmelerin açık oluşu ve tutanaklar 
MADDE 17. — Temsilciler Meclisinin gö

rüşmeleri herkese açıktır ve Tutanak Dergisin
de olduğu gibi yayınlanır. Bunların başka yol
larla da yayınlanması önlenemez ve yayınlan
masından kimse sorumlu tutulamaz. 

Dış ve iç güvenliği yakından ilgilendiren 
konularda toplantıya katılan üyelerin üçte iki
si çoğunluğu ile, kapalı oturuma karar verile
bilir. Kapalı oturumların tutanaklarının yayın
lanmasına aynı çoğunlukta karar verilmedikçe, 
bunlar ancak beş yıl sonra yayınlanabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi fıkra fıkra müzakero 
edeceğiz. Şimdi birinci fıkrayı okutuyorum. 

(Birinci fıkra tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Fıkra hakkında söz istiyen ar

kadaş var mı? Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

(İkinci fıkra tekrar okundu.) 
ÇELEBİ EMANULLAH — Son fıkraya şöy-

le bir ilâve yapılmasını rica ediyorum: Burada 
iç ve dış güvenliğimizi bozacak şeylerden bah
sediliyor. Beş sene sonra bu güvenliğimizi bo
zacak şeyleri gazetelerde yayınlarlarsa o zaman 
ne olacaktır? Meclis üyelerinin toplantıya katı

lan üye sayısının üçte iki çoğunluğu ile yayın
lanabilir denmesi daha muvafık olur zannm-
dayım. 

ÖZÖÜNEŞ MEHMET — Emanullah Çelebi 
arkadaşımın endişelerine aynen iştirak ediyo
rum. Memleket güvenliğini bozacak şeylerin ya
yınlanması hakikaten doğru bir şey değildir 
Gizli oturumda konuşulan bir şeyi beş yıl evvel 
şöyle oldu diye azalardan birisi yayınlıyabilir. 

BAŞKAN — Kadri Kaplan. 
KAPLAN KADRİ — 5 yıldan sonra, Mec

lisin kararı ile yayınlanabilir. 
ERSÜ VEHBİ — Bu mevzu gayet hassas 

mevzulardır. Temsilciler Meclisi gizli oturum 
zabıtlarının neşrine müsaade etmek için gerek
li olan üçte iki ekseriyeti zor bulur. Bu zor
luğu ortadan kaldırmak için sadece salt çoğun
luk şartını koyalmı. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ben diyorum 
ki, bundan sonra tanzim edilecek olan Anaya
sada bu gösterilsin. Bu Meclisin ve bu Anaya
sanın ömrü hiçbir zaman 5 sene olmıyacaktır. 

KARAMAN SUPHİ — Ben Karavelioğlu'-
ıum mütalâasına iştirak ediyorum. Kapalı otu
ruma mademki üçte iki çoğunlukla karar vere
cektir. Gizli zabıtların neşrine de bu aynı üçte 
iki çoğunluk mu karar verecek? (Evet sesleri) 

MADANOĞLÛ CEMAL — Beş yıl kimin 
karnından çıkmış bilmem. Ben şöyle teklif edi
yorum, sondan iki satır çizilerek şöyle olacak : 

«Kapalı oturumların tutanaklarının yayınlan
masına aynı çoğunlukla karar verilir» 

Böyle deriz biter. 
KÜÇÜK SAMİ — Biz böyle bir karar alır

sak bundan sonra bu devrin tarihini yazacak 
adamlara, şu Mecliste toplanarak üçte iki ço
ğunlukla karar almadıkça tarih yazma imkânı 
vermiyeceğiz demektir. Çünkü bu muhaldir ar-
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kadaslar. Tarihçiye de bir imkân verelim. Beş 
yıl sonra gizli bir husus ayan olacaktır. Bir 
hâdisenin tarihi de beş yıl sonra ancak yazıla
bilir. 

AKSOYOĞLU REFET — Cemal Paşanın fi
kirlerine aynen iştirak ediyorum. 

KUYTAK FİKRET — Efendim, bu fıkra 
hakkında bir teklifim olacaktır, müsaade eder
seniz aynen okuyayım. (Kapalı oturumun tuta
nakları Büyük Millet Meclisinin vereceği karar
la ancak beş yıl sonra yayınlanabilir) denmesi 
daha doğrudur. Çünkü kapalı oturumlarda 
memleketin mukadderatı ile ilgili hususlar gö
rüşülür. Onun için ydlyınlanması doğru değil
dir. Bu bakımdan beş yıl sonraya bıralkalım. 

MADANOĞLU CEMAL — (Kapalı otura
ma karar verildiği gibi, üçte iki ekseriyetin 
neşre dair kararı alınmadıkça gizli oturum za
bıtları yayınlanamaz) denmesi daha doğrudur. 
Beş yıla ne lüzum vardır. 

BAŞKAN — Cemal Paşanın teklifi veçhile 
«Bunlar ancak beş yıl sonra yayınlanabilir» si
linecek. 

KÜÇÜK SAMÎ — T. Cumhuriyeti Hüküme
ti payidar olduğu müddetçe mahzende kalacak, 
tarihçi bu zabıtları yine de tetkik edemiyecek-
tir. 

KUYTAK FÎKRET — Birinci Büyük Millet 
Meclisinin tutanakları aynı vaziyettedir. 

MADANOĞLU CEMAL — Biz karar ver
dik mi tarihçi okuyabilir. 

KÜÇÜK SAMÎ — Tarihçi gelecek, üçte ilki 
ekseriyetin verdiği kararı alacak, ondan sonra 
içeri girecek. Yani daha önceden üç yüz me
bus kandıracak, ihtilâlin tarihini yazacak mal
zemeyi okuyabilecek. 

BAŞKAN — Cemal Madanoğlu'nun teklifi
ni kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. Şimdi Fikret Kuytak'ın teklifini okuyo
ruz. 

(Fikret Kuytak'ın teklifi tekrar okundu.) 
KÜÇÜK SAMÎ — Böyle olursa, her sene 

Meclis bir heyet teşkil edecek, bütün gizli otu
rum zabıtlarım tetkik edecek, şu yayınlanır, 
şu yayınlanamaz diyecek, öyle mi? Bu Kurucu 
Meclisin işini uzatır. 

YILDIZ AHMET — Zaten bu düşünülmüş. 
Bilim Heyeti de böyle yapmış. Üzerinde fazla 
durmıyalım. Müsaade ederseniz olduğu gibi kal
sın. 
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ERSÜ VEHBİ — Üçte ikinin salt çoğunluk 

olmasını istemiştim. Ne oldu? 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi iki teklif var : 
1. Üçte iki çoğunluk saltçoğunluk olsun. 
Bu Ersü'nün teklifidir. 
KÜÇÜK SAMt — Teklif aleyhinde konuş

mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KÜÇÜK SAMt — Yukardaki husus bellidir. 

Dış ve iç güvenliği ilgilendiren konu. Ben tah
min ederim ki bu gibi mühim mevzular saltço-
ğımluğnn üstünde mülâhaza edilmesi lâzımdır. 
Eğer herkes bunda ittifak ediyorsa, zati bir şey 
yok ortada, Biraz daha üzerinde dursunlar. 

BAŞKAN — Vehbi Bey arkadaşımızın tekli
fini reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Fikret Kuytak Beyin teklifini okutuyorum. 
(Teklif tekrar okundu.) 

ATAKLI MUCÎP — Efendim, müsaade eder
seniz aleyhinde konuşacağım. Meclis çoğunluğu 
kelimesini koyduktan sonra seneyi tahdidetme-
yo lüzum yoktur. Metindeki şekli kabul etmek 
en iyi usuldür. 

BAŞKAN — Kuytak Fikret arkadaşımızın 
teklifini reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Fıkrayı olduğu gibi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Fıkra olduğu gibi 
kabul edilmiştir. 

Şimdi 18 nci maddeyi okutuyorum. 

fi. Temsilciler Meclisinin hukuki 
teminatı 

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

BAŞKAN — Bunun karşılığı Hükümet ta
sarısının 40 ncl maddesidir. 

MADANOĞLU CEMAL — Maddenin aynen 
kabulünü rica edeceğim. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kurucu Meclisin görev ve yetkileri 
1. Genel olarak 

MADDE 19. — Kurucu Meclisin başta gelen 
görevi, beşinci ve altıncı bölümlerdeki esaslara 
göre halk oyuna sunulacak yeni Anayasayı gö
rüşüp kabul etmek ve Seçim Kanununu yap
maktır. 

Bunun dışında kanunları yapmak, değiştir
me, yorumlama ve yürürlükten kaldırma; bütçe 
ve kesin hesap kanun tasarılarını ve eklerini gö
rüşme ve kabul etmek; barışa, savaşa, yabancı 
devletlere karşı silâhlı kuvvet kullanılmasına ve 
zorlama tedbirleri alınmasına karar vermek; ya
bancı devletler ve milletlerarası teşekküllerle • 
yapılan andlaşma, sözleşme ve her türlü anlaş- A 

maları onama, Bakanlar Kurulunca ilân edilen 
sıkıyönetim kararını onama; yetkileri Kurucu 
Meclise aittir. 

(Birinci fıkra tekrar okundu.) 
^AŞKAN — Birinci fıkrayı reylerinize arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, burada 
(Mek) (Mak) mastar edatları kullanılıyor. Bun
ları (Me, Ma) olarak bitirelim. Yani Yasama. 
olsun, yasamak değil. 

BAŞKAN — Bu teklifin lehinde aleyhinde 
konuşacak arkadaşlar var mı? 

TUNÇKANAT HAYDAR — 19 ncu madde
nin baş tarafında «Kurucu Meclisin görev ve 
yetkileri» deniliyor. Halbuki madde içinde bu
nun dışında bir sürü teşriî yetki tanınmaktadır. 
Buna Kurucu Meclis dendiği takdirde Kurucu 
Meclisin içinde Millî Birlik Komitesi 23 kişi ile, 
Temsilciler Meclisinden yarının 24 fazlasiyle ve
rilecek kararlarda 23 kişi bu Mecliste bir ekse
riyet sağlıyamıyacaktır. Her ne kadar burada 
tecrübe mahiyetinde bir Kurucu Meclis yapılı
yorsa da arasında Kurucu Meclisi teşkil edecek 
olan Senato üyelerinin adedi 150 kişi gibi bü
yük bir yekûn olacağından iki meclis birleştiği 
zamanda bir üye farkı tezahür edecektir. Fakat 
biz bunlar içinde eriyeceğimiz için ben burada 
Anayasa ve Seçim Kanunu yapmanın dışında 
başka teşriî mesuliyetlere Temsilciler Meclisinin 
iştirak etmesine muhalifim. Bunu arz ederim. 

BAŞKAN — Kuytak. 
KUYTAK FİKRET — Aleyhinde konuşacak 

arkadaş varsa lütfetsin. 
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KÜÇÜK SAMİ — 22 nci madde okunduğu 

zaman Haydar Bey arkadaşımız sorularının ce-
vaplandırıldığmı görecekler ve tatmin olacaklar
dır. Kurucu Meclis tasarısının iki defadan fazla 
müzakereden geçmesinden gaye de budur. 

MADANOĞLU CEMAL — Kifayeti müzake
re teklif ediyorum efendim. 

YILDIZ AHMET — Haydar Bey arkadaşı
mızın söylediği şey dün mevzuubahsoldu. Tem
silciler Meclisi Anayasa ve Seçim Kanunundan 
başka bir şey yapmasın hususundaki tezi müdafaa 
ettiler. Bundan evvelki maddelerde bu hususu 
görüştük ve bir kısım hususlarda anlaştık. 

KAPLAN KADRİ — Haydar Beyin temas 
ettiği husus ilerde gelecektir diye geçildi. Bu 
madde tarihî bir maddedir, bunun üzerinde ko
nuşulmalı, münakaşalar yapılmalıdır. Ne için teş
riî salâhiyet verildiği hususunda münakaşalar ya
pılmalı ve zapta geçmelidir. 

KOKSAL OSMAN — Bu maddeyi sonra gö
rüşelim. 

ÖZKAYA M. ŞÜKRAN — Bu konuyu gele
cek maddelerde görüşelim. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Biz prensip
ler üzerinde karar verelim. 

ERSÜ VEHBİ — Bu maddede yetkiler çok 
geniş tutulmuş. Bunu Kurucu Meclis Başkanının 
elinin altında tutalım. 

'Buraya, bir fıkra yazılmalı ve Komitenin bu 
yetkilere sahibolduğu belirtilmeli. 

Eski İçtüzüğümüzün 113 ncü madesi bu mak
sada kâfi gelir, zannediyorum. 

KOKSAL OSMAN — îleriki maddelerde gö
receğiz ki, yetkiler tamam'iyle daralacaktır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Ben teklifimde 
tekrar ısrar edeceğim. Delilim şudur; bilhassa 
25 nci maddede istisna yapmışlardır. Daha doğru
su Temsilciler Meclisiyle yasama yetkisi pek bağ-
daşamamıştır. 25 nci maddenin birinci fıkrası ay
nen şöyledir : 

«1961 yılına ait Bütçe kanunu tasarısı ile kat
ma bütçeler, Millî Birlik Komitesiyle Temsilci
ler Meclisinden seçilecek onar üyeden kurulu bir 
Bütçe Komisyonunda incelenerek Kurucu Mecli
sin birleşik toplantısında konuşulup kabul edilir.» 

Hep bunlar aykırı olan hususlardandır, ikin
ci fıkranın sonunda «Kabul edilmiyen bütçeler 
yeniden incelenmek üzere komisyona gönderilir.» 
deniliyor ki, benim ileriye sürdüğüm fikirlerle 
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Temsilciler Meclisinin yasama hakkı paylaşması 
'kısımları muhtelif yerde trag edilmiş vasiyette
dir. Hakikatleri olduğu gibi ortaya dökmek lâ
zımdır. Anayasa ve Seçim Kanunu üzerindeki 
hakkımızı onlara devredelim derken, memlekette 
nizamın teessüsü için diğer kısımlar üzerinde 
aynı şekilde yürüyelim. 

KUYTAK FİKRET .— Efendim, bu madde
nin çok iyi hazırlanmış olduğuna kaaniim. Şu
nu da belirtmek isterim ki, ilerde Kurucu Mecli
sin faaliyetlerine ait madde gelecektir. Seçimle 
teşkil edilecek çift Meclis sisteminin çalışmasın
da tecrübi mahiyet taşıyacak hususlar ele alına
cak, iyi netice verecektir. Bu bakımdan madde
nin aynen kabulünü arz ve rica ederim. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Şimdi, bu yetki
lerin Temsüciler Meclisine verilisinin sebeple
rini söyliyeceğim. 

Biz halk efkârına büyük kıymet veriyoruz. 
Demokratik nizama girmek üzere bu kuruluşa 
yapıyoruz. Demokratik nizamın esası alenilik 
vo umumilik prensipidir. Bunu kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. Bu ancak, gösterilen yetki
leri Temsilciler Meclisine tanımakla olur. Mu
hakkak bu hakları Kurucu Meclise tanımamız 
zaruridir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu mevzu 
üzerinde çok düşündük. Gelen heyetler de bize 
bunu tavsiye ettiler. Umumi temayüle uyduk. 
Eğer arkadaşlar, prensibolarak «bâzı yetkileri 
biz muhafaza edelim,» derlerse, yeniden dü
zen l ivebiliriz. Komisyona bu hususta bir yetki 
verin, fikirler ortaya çıksın. 

ERSÜ VEHBİ — Örfi idarenin de kararla 
yürüdüğünü kabul edersek buna Kurucu Mecli
sin- müdahale etmesi imkân dâhiline girebilir. 
Bu mahzuru nasıl önliyebileceğiz? Bu bir. 

İkincisi; zorlama tedbirlerine de aynı şe
kilde müdahale edilebilir. Bu kabil salâhiyetle
rin Komitede tutulmasını arz ve teklif ederim. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bizim isteme
diğimiz hiçbir teklif Kurucu Mecliste müzakere 
edilemez. Bununla beraber böyle büyük karar
ları teşriî sorumluluğumuza iştirak eden Tem
silciler Meclisiyle beraber vermekte memleket 
menfaatlerine göre fayda vardır. Artık biz böy
le büyük salâhiyetleri elimizde tutamayız, çok 
mahzurludur. Bu ballımdan sayın arkadaşını 
Krsü'nün fikrine iştirak etmemiz mümkün de
ğildir. 
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I MADANOĞLU CEMAL — Kifayet muza-
I kere teklif ediyorum. Bir de burada geçen bir 
I tâbir vardır, onun şu şekilde olmasını rica 
I ediyorum. Onama diye bir tâbir geçiyor. Ona-
I ma yerine onaylama diyelim. 
I BAŞKAN — Bu onama yerine onaylama tâ* 
I birinin konulmasını reylerinize arz ediyorum. 
I Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş

tir. 
I Bu fıkranın olduğu gibi kabulünü reyleri-
I nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
I 1er... özkaya Şükran, Ersü Vehbi ve Tunç-
I kanat Haydar'm muhalefetleriyle kabul edil-
I mistir. 

I 2. Kanunların yapılması 
I 1, Kanun teklif etme hakkı 

MADDE 20. — Kanun teklif etme hakkı, 
I Bakanlar Kurulu ile Kurucu Meclis üyelerine 
I aittir. Kurucu Meclis üyelerince yapılacak ka

nun tekliflerinin, en az bir Millî Birlik Ko-
I mitesi ile bir Temsilciler Meclisi üyesinin"* im-
I zalarını taşıması şarttır. 

MADANOĞLU CEMAL — Burada şu tâ-
I biri kullanalım, müsaade ederseniz. (Millî Bir 
I lik Komitesi üyesiyle) diyelim. 

BAŞKAN — Millî Birlik Komitesi üyesi ile 
Temsilciler Meclisi üyesinin teklifi ile olacaktır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Görüyorsu-
I nuz, kanun tasarıları çift imza ile müzakereyi' 

girecek. Acaba kanun tasarısının dışındaki ka
rarlar nasıl olacak? Bumuı zapta geçmesi ba
kımından konuşmakta fayda vardır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Çift imza ile 
teklif yapma meselesi. Bir Millî Birlik Komi-

I tesi üyesi, bir de Temsilciler Meclisi üyesinin 
imzası ile teklifler verilecek. Sonra Bakanlar 
Kurulu tasarı gönderebilecek. 

I Ayrıca Temsilciler Meclisinden çıkacak olan 
bir kanun için birkaç arkadaş imzalamak sure
tiyle çıkacak. Anayasanın esasına göre benim
seyecek. Kurucu Meclis esas Anayasayı hazır
layacak, Millî Birlik Komitesi istediği istikâ
mette demokratik nizamın esaslarını memle
kette en iyi şekilde yerleştirmek için, demok
ratik müesseseleri kuracak. Bu durum kendisi
ni göstermiş oluyor. Daha sonra artık müda-

I hale etmiyor. Kanunu Temsilciler Meclisi ka
bul ettiği takdirde normal olarak Millî Birlik 

J Komitesine gelecektir. 
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Kurucu Meclis ile birleştikleri zaman ekse

riyet 2>3 kişi ağır basamıyacaktır. Bilâkis ar
kadaşlarımızın da katıldıkları 30 - 40 kişilik 
komisyonlarda tetkik edilecek ve son durum 
buna göre tesbit edilecektir. Diye hüküm var
dır. Bir madde gelir, iki madde gelir, bu mad
deler çıkar fakat bu maddeler çoğalırsa 30 lar 
komisyonunda halli nasıl olacaktır. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Yetkilerimi
zin ne kadarını Temsilciler Meclisine bırakırsak 
bırakalım. Arzu edilmiyen durumda karşılaştı
ğımız takdirde katiyen fiilî duuumu ihtilâlin 
sorumluğunu gideremez. Belki yetkilerimizi Tem
silciler Meclisine bırakmakta hasis davranabili
riz. Düşünüyoruz ki, Temsilciler Meclisi nasıl 
bir seçimle gelirse gelsin bu memleketin evlât
larıdır. Muhterem Tunçkanat'm dediği gibi 
bile olsa, büyük bir ekseriyet karşısında kalsak 
bile onlar da bu memleketin faydasını göz önün
de tutacaklardır. Fakat anlaşmamız, müşteıvk 
karar vermemiz lâzımgelen hususlar olduğu gibi, 
anlaşamadığımız hususlar da olabilir. Tarihî 
mesuliyetimizin bize yüklediği bir mevzuda böy
le bir sakatlığa meydan vermemek için böyle 
bir komisyonu uygun gördük. Bunun vebalini 
günahını üzerimizde bıraktık. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Paşam, söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Bana göre is

tikbali görmek, iyice göre'bilnıek, şimdiden kes
tirmek biraz zor foir meseledir. Benim endişe
mi ifade 'bakımından arkadaşlarıma vereceğim 
misalim şudur: Yassıada dâvalarının hükme 
bağlandığını tasavvur ediniz. Bu hükümler
den bir kısmını farzumahal idam hükmü tasav
vur ediniz. Bunların bu Meclisten geçirilmeme
sinin sebepleri nelerdir? Bizim Millî Birlik Ko
mitesinden geçirilecekse bunların infazı halin
de efkârı umumiyede olacak reaksiyonu arka
daşların ne şekilde karşılıyacaklarmm ve ne 
şekilde izalh ve beyanatta 'bulunacaklarının 
şimdiden açıklanmasını istiyorum. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim, is
tisnai durumlar hakkında görüşümü arz ede
yim. Bu mevzu bilhassa particilik 'bakımından 
dikkate alınmalıdır. Bugün memlekette bu du
rum 'benimsenmiştir. Efkârı umumiye bunlara 
verilecek cezanın mutlaka çektirilmesine taraf-
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tardır. Bugün de böyle yarın da böyledir. Yi
ne ortada bir hakikat vardır ki, partiler oya 
muhtaç olan bir topluluktur. Partisinin birisinin 
oyun bozanlığı mevzuubahis, dejenere olmak 
ister, ikinci parti hunun karşısında menfaat
leri bakımından ayak direyemez. Onun için so
rumluluk mevzuunda dejenere edilmemesi 'ba
kımından 'bunu Millî Birlik Komitesinin üzeri
ne alması tabiî geldi bize. Bunun (hal tarzı şöy
ledir: Aksi hüküm infazı tehlikeye düşürür, 
memleket menfaatlerinin aleyhinedir. Ortada 
bir mesuliyet varsa, bundan partiler kaçabilir. 
Fakat biz mesuliyeti yüklenmek mecburiyetin
deyiz. Memleket menfaatleri icabı olarak. 

ULAY -SITKI — Tunçkaııat arkadaşımızın 
endişelerine cevap verecek 'bir madde var zan
nediyorum. Bu Meclis, memleketin alî menfaat
lerine aykırı kararlar verir, o istikamette de
jenere olursa, Devlet Reisimizin salâhiyetleri 
olacaktır. Devlet Reisimizin kendisine ve ruhu
na itimat ettiğimize göre arkadaşımızın bu 
endişelen zail olabilir. 

ikincisi, gelecek olan Meclisteki memleket 
çocukları da şüphemiz olmasın ki, bizim kadar 
memleketi düşünen, vatanperver insanlardır. 
Yassıada dâvalarında verilecek kararların tas
diki ve infazı hususunda da bizimle beraber 
olacaklarından şüphemiz yoktur. Nitekim biz,-
ihtilâli yaptığımız zaman isteseydik, Yassıada '-
dakileri öldürebilirdik. Ama adaletin tecellisi
ni hâkimlere bıraktık. Onlara bu kadar salâ
hiyet verdik. Ne karar verirlerse onu kabul 
edeceğiz. Çünkü hâkimlerimize itimat ediyo
ruz, onların da bizim gibi düşündüklerine ina
nıyoruz. Bütün bunlar 'bizim demokratik yol
da ve hukuk yolunda'olduğumuzun en açık de
lilleridir. 

Bu itibarla Haydar Beyin endişelerine ka-
I tılnııyorum. Böyle bir endişeye mahal de yok

tur. 
YILDIZ AHMET — Elbette, ihtilâli yap-

I mış, ihtilâli yaşamış ve bunun mesuliyetini 
I taşıyan insanlar olarak, Tunçkanat'm endişe

lerini biz de duyuyoruz. Ama bu Meclisin de 
mesuliyeti bundan sonrakilerin aynı olacaktır. 
Bu Meclis de, diğer meclisler kadar kaliteli 
olacaktır. 

Hükmü tasdik meselesine gelince. 1 numa
ralı Kanun bu tasdik yetkisini 'bize verdi. Bu-

I nu yine kendimizde bırakıyoruz. Bunun izahı-
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na gelince göğsümüzü <gere gere bunun izaJhmı 
yapabiliriz. Bütün mesuliyetti üzerine almış in
sanlar olarak, hiçbir şekilde müdahale etmedi
ğimiz bir mahkemenin adilâne olarak vereceği 
kararı infaz ettiğimiz, 'tasdik ettiğimiz zaman 
bunu rahatça izah edebiliriz. 

BAŞKAN — Refet ve 'Sezai arkadaşlarımı
zın kifayeti müzakere teklifleri vardır. Oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
Jer... Kabul edilmiştir. 

KARAVELİOÖLU KÂMİL — Kararlar na
sıl çıkacak diye bir sual soracağım. Bunu tes-
bit etmeye lüzum var mı bilmiyorum. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Bir içtihat ka
rarı alabildiğimiz gibi Iher hangi bir karar da 
a'lalbiliriz. Bir İhtilâl Hükümeti olarak karar
lar alabilir. Zecri tedbirler alabiliriz. 

MADANOĞLU CEMAL — Bu sual karşı-
sında benim şahsi kanaatim şudur: İhtilâl de
vam ediyor. Şimdiden nelerle karşılaşacağımı
zı bilemeyiz. Kararlar bu İhtilâl Komitesinin 
(hakkı olmalıdır. Bu husus münakaşa edilebilir. 
Fakat aklıma gelen tabiî bir fikirdir. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Teklifin lehin
de konuşacağım. Kararları bizim almamız lâ
zımdır. 

ULAY STT'KI — Acaba hemen seçim olsay
dı ne yapacaktınız? 

ÇELEBİ EMANULLAH — O zaman bütün 
hakları devrediyorduk. 

O'KAN SEZAİ — Efendim, hakikaten için
de bulunduğumuz şartlar böyle bir yetkiyi ih
tiyaç halinde önümüze getiriyor. Getiriyor ama 
bu kanun kabul edildikten sonra Millî Birlik 
Komitesinin kanun çıkarma yetkisi olmayacağı
na göre, karar çıkarmak yetkisi ne olacaktır? Ar
kadaşlarımız bizi bu hususta tenvir etsinler. Hu
kuki bakımdan tatbikatta imkân varsa lütfetsin
ler . 

BAŞKAN — Teklifin aleyhinde.. 
TUNOKANAT HAYDAR — Kifayeti müza

kere takriri verdim, konuşmadım. Şayet ayni me
alde konuşmalar devam edecekse ben de noktai 
nazarlarımı izah etmek isterim. 

Millî Birlik Komitesi, hepimiz ayni şekilde 
ittifak ediyoruz. Temsilciler Meclisi; bu milleti 
temsil edecek kabiliyette iseler niçin bütün yet
kilerimizi onlara vermiyelim, Yassıada'dakilere 
ait kararlar da dâhil olmak üzere.? Niçin ora
dan bunları da geçirmiyoruz? 
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KÜÇÜK SAMİ — Kifayetin karara bağlan

masını istiyorum. 
KARAMAN SUPHİ — Madanoğlu Cemal; 

kararlar için konuşuyor. 
YILDIZ AHMET — Bundan evvelki madde

lerde çok daha mühim kanunların teklifi, kabul 
edilmesi ve kararların onaylanması yetkisini Ku
rucu Meclise verdik. Bundan sonraki karar al
ma yetkilerini de Kurucu Meclise vermekte fayda 
vardır. Esasen bunu vermeme hali, Kurucu 
Meclisin diğer bir rüknü olan Temsilciler Mec
lisine dair olan kanaatimiz hakkında yanlış tef
sirlere yol açabilir. 

Seferberlik, harb ilânı gibi mühim mevzu -
1 ardaki karar yetkisini paylaştık, bunu da pay
laşmamız lâzımdır. 

KOKSAL OSMAN — Efendim, bu husus, 
madde görüşülürken bizim aklımıza gelmedi, bu 
nevi kararlar hakkında düşünmedik. Müsaade 
ederseniz bunu biraz düşünelim, biz aramızda 
bir karar verelim. Ondan sonra huzurunuza ge
tirelim. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Efendim, 
ben prensibolarak şunu düşünüyorum : Ya bun
lardan yetkilerin hepsini alalım Ya da bütün 
yetkileri onlara tanıyalım. Burada bir prensip 
anlaşmasına varalım ondan sonra geçelim. Bu 
yolu tutmazsak yanlış bir yola gitmiş oluruz. 
İtimadediyorsak hepsini onlara verelim. İnan
mıyorsak bir prensip anlaşmasına varalım. 

AKSOYOĞLU REFET — Mühim olan ka
rarlar bir evvelki maddede konuşuldu. Bundan 
sonra gelecek kararlar basittir. 

KARAVELİOÖLU KÂMİL — İcra kararla
rıdır. Bizim kontrolumuzda bulunduğuna göre 
Bakanlar Kuruluna söylemek suretiyle de bunu 
yapabiliriz. 

MADANOĞLU CEMAL — Şimdi bu hususu 
7 1er aralarında bir kere daha konuşup bize ge
tirsinler. Işık tutmak bakımından şu iki şekli 
zikretmek isterim : Bu makinayı işletebilmek 
için Temsilciler Meclisi ile Millî Birlik Komi
tesinden birer imza almak lâzımdır. Bu suretle 
harekete geçecektir. Bu çarkları çabuk harekete 
getirmek zordur. Eskişehir bölgesinden İzmir 
Hinterlandına kadar âni bir karar almak lâzım* 
gelirse, bizim 20 arkadaşı burada toplayıp neti
ceyi almak kabildir. O tarafa bırakmıyalım. 
Fikrimce bu husus kabili münakaşadır. Osman 
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Koksal arkadaşımızın teklifinin reye konmasını 
arz ederim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; Osman Koksal, 
kararlar bahsinde, komisyon tekrar tezekkür 
etsin getirsin diyor. Komisyonun kararlara aid-
olarak getireceği nokta, bunun izah şeklini ifade 
edecektir. Koksal'm teklifini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... İttifakla kabul edildi. 

Kararlar bahsinde komisyonca getireceği kı
sım hariç, buradaki tarzı ifadeyi reye arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Bu, bizim 
için içtihat olacak. 

BAŞKAN — Madde 21 hakkında söz istiyenl.. 
Birinci fıkra için Tunçkanat Haydar. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Kanun teklifi

ni reddederse Temsilciler Meclisi? 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — O halde mad

denin tamamını okuyalım. 
BAŞKAN. — Fıkra fıkra müzakereyi kabul 

etmiştik. Yalnız bu maddeye münhasır olmak 
üzere, maddenin tamamını okuyalım. 

2. Kanunların görüşülmesi ve kabul edilmesi 
MADDE 21. — Kanun tasarıları, önce Tem

silciler Meclisinde görüşülür. Temsilciler Mecli
si tasarıyı kabul, ret veya tadil ederek Millî Bir
lik Komitesine gönderir. 

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

Millî Birlik Komitesi, Temsilciler Meclisin
den gelen metni hiçbir değişiklik yapmadan ka
bul ederse, tasarı kanunlaşır. 

Millî Birlik Komitesi, Temsilciler Meclisinin 
kabul etmiş olduğu bir tasarıyı tamamiyle red
deder veya değiştirerek kabul ederse; veya 
Temsilciler Meclisinin tamamiyle reddettiği bir 
tasarıyı olduğu gibi veya değiştirerek kabul 
ederse, tasarıyı Temsilciler Meclisine geri gön
derir. 

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

Temsilciler Meclisi, Millî Birlik Komitesince 
kabul edilen metni olduğu gibi benimserse ta
sarı kanunlaşır. 

Kanunlar yayınlanmak üzere derhal Devlet 
Başkanına gönderilir. 

Kanunların görüşülmesinde gözetilecek süre
ler, Kurucu Meclis İçtüzüğünde belirtilir. 
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TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, ka

nun tasarıları önce Temsilciler Meclisinde gö
rüşülecek. Bu durum karşısında, Temsilciler 
Meclisince reddedilen bir tasarı tatbikatta na
sıl olacak da tekrar Millî Birlik Komitesinde 
görüşülecek? Bunun tatbikatı nasıl olacak? 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, kanun teklifle
rinin her iki kısımdan birer üyenin imzası ile 
verilmesi lâzımdır. Yâni bir kanun teklifinde 
hem Millî Birlik Komitesinden bir imza hem de 
Temsilciler Meclisinden bir imza olacak. Tasa
rı evvelâ Temsilciler Meclisinde konuşulacak. 
İster kabul edilsin, ister tadil edilsin ister red
dedilsin - imzalardan biri Millî Birlik Komite
sine aidolduğu için - Millî Birlik Komitesine 
gelecektir. Orada da görüşülecek, Temsilciler 
Meclisinde reddedilmişse dediğiniz gibi, burada 
da reddedilirse düşecektir. Millî Birlik Komite
si değiştirge yaparsa Temsilciler Meclisine gön
derilecektir. 

MADANOĞLU CEMAL — Şimdi burada bu 
maddeyi 7 tane arkadaş tetkik etmiş ve itiraz
sız aynen kabul etmiş. Yalnız şöyle bir mese
leyi ortaya getirmek istiyorum: Biz, biliyorsu
nuz, Millî Müdafaa mevzuunda senelerden beri 
çektiğimiz acıları karşılayacak bir kısım tasarı
lar hazırladık. Hâlâ Millî Savunma Bakanlığın
da, Vekil, Genelkurmay Başkanı ve 3 ncü Kuv-
vetleı kumandanı hissî düşünceleri arasında bo
calayıp duruyorlar. Kurucu Meclis kurulduktan 
sonra bu kanunlar gelmeye başlarsa, demin de 
arz ettiğim gibi bu makına iki çarklıdır. Bu 
çarkları harekete getirmek çok zor. Bir altı ay 
en az geçer. Antidemokratik olup olmadığını 
bilmem. Millî Savunmanın kalkındırılması mev
zuunda evvelce hazırladığımız kanunları Ko
mite yapsın, bu işi bir istisna ile yapalım. Bu 
iş başka türlü yürümez. Bu hususu da 7 1er dü
şünsün ve bize getirsin, deminki kararlar me
selesi gibi. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bu 
mevzuda Madanoğlu Paşamız ile hemfikrim. 

İşin başında da söylediğim gibi, bâzı husus
larda tetabuk etmekteyiz. Yalnız bu maddenin 
okunmasından anlıyoruz ki, Temsilciler Mecli
sinin reddettiği tasarıyı, Millî Birlik Komitesi 
kabul etmiş ise durum tekrar Temsilciler Mec
lisi tarafından kabul edilmezse, bu takdirde Ku
rultaya gidecektir. Bu antidemokratik manza-
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ra arz etmektedir İd, bu bakımdan yine başta
ki teklifimi hedef tutarak bu hususu arkadaş
larımın gözleri önüne sermek.isterim. 

KAPLAN KADRÎ — Tedahül vardır bura
da, 22 ne ; madde ile birlikte mütalâa edilsin. 
Şöyle işliyecektir: Bir kere Temsilciler Meclisi 
tasarıyı reddederse ve biz kabul edersek ikinci 
defa Temsilciler Meclisine bir daha düşünmek 
fırsatını vereceğiz. 

Bir de Kurultay var. 21 nei madde ile tek
rar gönderileceği ifade edilmiştir. 22 nci mad
de ile doğrudan doğruya Kurultaya gideceğini 
yazıyor. Biz böyle yazmamıştık, burada bir re
daksiyon hatası olmuştur. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Bu Uzlaştırma 
Komisyonu nasıl olacaktır? Açıklar mısınız? 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim. 
Temsilciler Meclisinden geçen kanunlar, ister 
kabul edilsin, ister reddedihin, isterse tadil edil
sin; muti aka. bize gelecektir. Biz onların iste
diğine uyarsak mesele yok. Tasarı ya düşecek 
veya kanunlaşacaktır. Tadilât yaparsak 1 nci 
Meclise tekrar gidecek. 1 nci Meclis aynen ka
bul ederse mesele yok. Kabul etmezse bir ihti
lâf var demektir. O zaman Kurultay'a gide
cektir. 

Kurultay ilim Heyeti tasarısında yoktu, bu
nu biz bulduk. Onlarınkinde müşterek toplan
tı vardı. Sayı dolayısı ile yetki üstünlüğü on
larda idi ve bu durumda bizim aleyhimize bir 
muvazenesizlik vardı. Bh muvazeneli bir sis
tem kuralım dedik, bunu temin edecek bir Mec
lis kurmak istedik ve buraya eşit sayı ile işti
rak edilsin dedik. Bu Meclis neye karar verir
se o olsun. Bu hal tarzı bakımından bir muvaze
ne getirmek bakımından gayet iyidir. Tek mah
zura, Meclislerin salâhiyet işi, diğeri de Mecli
sin üstünde bir müessese ihdas edilmiş olduğu
dur. Fakat bu kurultay geçicidir, ihtilâf halin
de çalışacaktır. Sayısı 30 u aşmıyacaktır. Mak
sat muvazeneyi bulmaktır. 

KÜÇÜK SAMI — Efendim, orada vardığı
mız kararı ben böyle.hatırlamıyorum. Temsilci
ler Meclisi bir kanun tasarısını değiştirebilir ve 
Millî Birlik Komitesine gönderir. Millî Birlik 
Komitesi buna uymazsa geriye gönderip zaman 
kaybetmektense doğrudan doğruya Temsilciler 
Meclisi Kurultaya gönderirdi. Temsilciler Mec
lisi Kurultayı 30 üyeden teşekkül eder. Bu üye 
lerin 15 tanesi Kurucu Meclis üyesi, 15 tanesi 
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de Millî Birlik Komitesi üyesi olacaktır. Bir ta
sarıya 15 tane Millî Birlik Komitesi parmak 
kaldırırsa her halde bunların dediği olacaktır, 
Asgari .1.5 kişi orada bulunacak ve bunlar tam 
yetki ile oraya gidecektir. İki defa oraya uğra
sın, Millî Birlik Komitesine bir defa uğrasın, 
böyle bir şey yoktur. Eğer ihtilâf varsa hakem 
organ 15 kişi Millî Birlik Komitesinden, on beş 
kişi de öteki taraftan olmak üzere 30 kişiden 
terekkübeder. 

KARAMAN SUPHİ — Kanunun çıkması 
için üç hareket tarzı vardır. 

ilim Heyetinin hazırladığı tasarı, Millî Birlik 
Komitesi ile Temsilciler Meclisi arasında ihtilâl' 
olduğunda müşterek toplantıda üçte iki nokta i 
naızar uygun oluyor. Bu takdirde Temsilciler Mec
lisi üye sayısı 262 olduğu için Temsilciler Mecli
sinin noktai nazarı hâkim olacaktır. 

İhtilâf meydana geldiği zaman, af buyurun, 
Karma Komisyonu atladım, (yedi kişi bizden, 
yedi öbür taraftan, bir de Yarıgıtaydau bir â'/a 
olmak üzere..) tarzını tevhit ediyor. Bu müşterek 
komisyonun hazırladığı metin Millî Birlik Komi
tesine gelecek onun söylediği sözler nihayet ka
inini ınaihiyet aıız edecek. Böyle mütalâa ettik, 
netice itibariyle bunu demokratik bulmadık. 

Bütün meseleler adedler aracındaki nispetsiz
likten doğmaktadır. Buna bîr çare bulmak için 
üçüncü bir esals var; bu da ihtilâflı oldu, her sefe
rinde değişik üyelerden teşekkül etmek şartiyle 
15 er üyeJden aşağı olmamak ve iki taraftan eşit 
sayıda geleceklerin toplamı 40 ı geçmemek şartiyle 
bir kurultay toplanacak, ihtilaflı konu burada 
müzakere edilecek ve nilhai karar burada verile
cek. Bunun için de 3 te 2 ekseriyetle karar almak 
lâzım. Bu suretle iki taraf arasındaki ihtilaflı 
mevzu halledilmiş olacak. 

AKSOYOĞLU REFET — Şimdi bu hal tarzı 
güzel görünmektedir. Fakat kanun, yapma yetkisi 
meclislere aittir. Bunun dışında bir organ kanun-
çıkaramaz. Şimdi kanun yapma yetkisini 30 kişiye 
ibırakıyoruz. Temsilciler Meclisinin veya Millî 
Birlik Komitesinin yani kanun yapma, yetkisini 
haiz meclislerin aykırı gördüğtü bir hu'su'su bu 30 
kişilik komisyon kanunlaıştıracak. Bu .mahzurlu
dur. Bu yetki bunlara verilemez. 

KOKSAL OSMAN — Efendim, benim söyli-
yoceklerimin .büyük kısmım Suplhi arkadaşım söy
ledi. Yalnız hakikaten bir zafiyet var. Bu zafiyet 
hem profesörlerin tasarısında hem de bizde var. 
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Profesörlmnikinde zafiyet daha fazladır. O tasa
rıya göre Millî Birlik Komitecine hiçbir suretle 
İkamın yapma yetkisi verilmiyor. Sebebi biz az
lıktayız. 260 kişinin reyi ile olacağı için biz hiçbir 
zaman kanun yapamayız. Biz bu maddenin üze
rinde saatlerce durduk. Bizi en fazla üzen madde 
budur. Başka hal tarzı bulmak mümkün değildir. 
©undan başka hal tarzı yoktur. 

YILDIZ AHMET — Evvelâ 21 nei madde 
için arz. edeceğim. 21 nci madde üzerinde konuş
maya değmez. îlim heyetinin hazırladığı metni 
muhterem komisyon üyeleri aynı şekilde kabul et
miştir. 22 ncî maddeye geçmiş bulunuyoruz. 22 
nci maddeyi ben de, izah buyurdukları giîbi be-
nimsiyemiyorum. Evvelâ hakikaten iş çoğunlukta 
olunca, çetrefil bir hal tarzı alır. Yasama yetkisi
ni 30 - 35 kişiye vermiş bulunuyoruz. Bu maale
sef son karar olarak muhakkak ki, münakaşa edi
lebilir, tenkid edilebilir. Sebebini kabul ediyoruz. 
23 kişi Millî Birlik Komitesinden. Bu 23 kişi bir
leşik oturumda büyük tesir yapabilir deniyor. 
Şöyle izah etmek mümkün : On sekiz Bakan var
dır bunların noktai nazarı bizimle olabilir, 28 de 
seçtiğimiz arkadaşlar vardır, yekûn 69 eder. Üçte 
iki ekseriyette altmış dokuzu belki olmaz ya fakat 
50 si aynı fikirde olabilir. Bu derece emniyet su
papları olduğu takdirde, müsaade ederseniz şim
diye kadar meclislerde böyle bir şey tahakkuk et-
tirilmemıiştir, bu derecede yüksek bir organ bu
lunmamıştır. Bu tasarıda, birleşik oturum için 
buyurdukları üçte iki ekseriyet kabul edebilir 
«ma Başkanın Devlet Başkanı olması teklifine 
muhalifim. Devlet- Başkanının Kurultay Başkanı 
olması bu husustaki teamüllere uygun değildir. 
Devlet Başkanı her hangi bir organın başkanı 
olarak teşriî müzakerelere karışmaz. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Ahmet Bey, güzel 
noktalara temas buyurdular. Gerek Balkanlar, 

., gerek, kontenjanımızdan Temsilciler Meclisine se
çeceğimiz üyeler, Temsilciler Meclisinde olacağına 
göre ancak elimizde bir Komite kalıyor. Şu hale 
göre Kurucu Meclise böyle girer, oradan karar 
almaya, gidersek, tamamen eriyeceğiz. Biz şimdi 
zaten 15 kişi ile kanun çıkarıyoruz. 30 kişilik Ku
rultayda ihtilâf konusu tasarının kanunlaşmasın
da ne mahzur var? Biz, arkadaşlarımın izah ettiği 
malhzurlan bertaraf etmek için Kurultaydan baş
ka bir tedlbir bulamadık. Arkadaşlarımız bulur
larsa ibilmem. 
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IBAŞKAN — Arkadaşlar, 21 nci maddeyi ciıv 

ouk. 22 nci maddenin müzakeresine geçtik. Şimdi 
21 nci maddeyi bir kere daha okuyup reye vaa-
edeceğim. 

KÜÇÜK SAMİ — Bunların ikisi hakkında 
tam bir karara varmadan bilmem oylamadan ne 
tice alınabilir mi? 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — 21, 22, 23 nah 
madde bu tasarının ruhunu teşkil eder. BmiTi 
açıkça arz edeyim. Müsaade buyurursanız za 
bıtçı arkadaşları serbest bırakalım. Bunu iyie 
didiklememiz lâzımdır. Ondan sonra alınacak 
kararı kaleme almak lâzımdır. Bu bakımdan 
•her şeyi burada konuşamayız. 

BAŞKAN — Suphi arkadaşımızın teklifi, bu. 
mevzuu aramızda konuşalım ve ondan sonra 
zaJblt kâtiplerini çağıralım tarzındadır. 

KAPLAN KADRİ — Usul hakkında arz ede
yim. Bunların aynen zalbıtlara geçmesi lâzım 
dır. Bundan kendimizi müstağni addedemeyiz. 

MADANOĞLU CEMAL — Ben de aynı fik
re iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi burada, iki tane teklif 
vardır. Bir tanesi bu hususu kendi aramızda 
konuşalım, zabıt kâtipleri ayrılsın. İkinci bir 
teklif de zabıt kâtipleri bulunsun, konuşalım. Bu 
hususları oya koyacağım. 

Birinci teklif olarak kendi aramızda konu
şalım, zabıt kâtipleri dışarı çıksın, şeklindedir. 
Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... (7) 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Zabıt kâtipleri bulunarak müzakerelere de
vam edilmesi hususunu reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. Zabit kâtipleri de bulunarak devam edi
yoruz. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim, çok 
mühim bir madde geçti. Bu madde îlim Heye
tinin tanzim ettiğine göre olsaydı, Devlet Reisi 
Temsilciler Meclisinin altında, tanınan hak 36 
olarak tesbit edilmiş, fesih yetkisini tanıyordu. 
Biz bunlara katiyen taraftar olmadık. 

Şimdi, îlim Heyetinin teklif ettiği şekildeki 
gilbi kabul edilse idi, yani ikinci defa Temsilci
ler Meclisine döndüğü zaman yine kabul et
mezse ihtilaflı hal meydana geliyordu. Bu tak
dirde mesele yedi kişilik hususi komisyona gi
decek, komisyon ihtilaflı noktalar için bir hal 
tarzı bulacak, sonra da müşterek toplantıda 
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müzakere edilecek, netice ne olursa olacaktı. 
Yani 278 kişi içinde Millî Birlikten 23 kişi oya 
iştirak edecek, belki kendisine taraftar bula-
mıyacak. Demin de arz ettiğim gibi Temsilciler 
Meclisinin kararın dan şüplhem yok, fakat orta
da İhtilâl Meclisinin fiilî durumu var, hukuk ve 
tarih karşısında sorumluluğu vardır. B'izimse 
memleket hayrına çıkmasını arzu ettiğimiz ka
nunlarımız olacaktır. Bilhassa söz verdiğimiz 
ve bakanlıklarda bulunan kanunların çıkması 
mevzuulbalhistir. Temsilciler Meclisinin niyetin
den, anlayışından, vatanseverliğinden şüpheli 
değilim. Fakat İlim Heyetinin sistemine göre 
bir kanunun çıkmasında son sözü Temsilciler 
Meclisinde partilerin bulunduğunu ve bu parti
lerin 6 ay sonra iktidara geçmek istiyeceğini 
biliyoruz. Partiler memleket hayrına çalışırlar, 
fakat partilerine puvan kaybettirecek kanuna 
«evet» diyemezler ve bu onların politik hakla
rıdır. İşte bu türlü gecikmeleri önlemek, mu
vazeneyi temin etme yollarını açık tutmak ve 
memleket hayrına bir kanunun zamanında il
min ve tarafsızlığın ieaibettirdiği şekilde çıkma
sını sağlamak için bu sistemle huzurunuza gel
dik. En demokratik sistem kanaatimizce budur. 
Bu sistem bize üstünlük sağlamıyor, muvaze
neyi temin ediyor. Bunun tarihî ve hukuki me
suliyetimize hürmet sağlıyan bir durumu var. 

YILDIZ AHMET — Arkadaşlarımın endişe 
ettikleri noktalara ben de harfiyen katılıyorum. 
Kurulacak meclisin bünyesi bakımından bir 
noktayı arz etmek isterim : İsterseniz nisabı 
üçte iki yerine, dörtte üç yapalım. Bu takdirde 
müşterek bir oturumda 73 kişi 'aleyhinde rey 
verirse tasarı düşer. İki yasama organının üze
rine bir yasama organı daha koymak bence de 
mahzurludur. Temsilciler Meclisinin terekkü
büne bakarsak memur var, üniversite mensubu 
var, çeşitli teşekküllerden gelen insanlar var, 
iöğretmen var. Bunlardan dörtte biri resmen 
partilidir. Bir kısım partici de diğerlerinin ara
sında gelebilir. Bunların 69 tanesi partilidir. 
Bunun yanında Millî Birlik tarafını da saymak 
mecburiyetindeyiz. Bizim tâyin edeceğimiz 28 
kişi var. Bakanlar var. Bunlar da her halde bi
zim tarafımızı tutacaklardır. Arada 3 - 4 kişi
lik bir fark kalıyor. Geriye kalanın hepsi aley
hinde rey verecek değildir. Partiler bir kere 
birbirinin lehine rey vermiyecek, birbirini des-
teklemiyecektir. O halde, bence demokratik bir 
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gelişme olacaktır. Ayrıca bir organ ihdas etme
nin mahzurları vardır. Fakat garanti etmek için 
dörtte üç nisabı kabul edilir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Kurultayda Ah
met Yıldız Beyin belirttikleri hususlara iştirak 
ediyorum, başta da yaptığım gibi antidemokratik 
yasama yetkisi faydalı olmaz. Misal vereyim: İs
tanbul Üniversitesinin hazırladığı Onar Anaya
sasında, bilhassa seçimle gelen Temsilciler Mecli
si için şu İlim Heyetinin 'hasırladığı tasarıdan 
daha büyük yetkiler verilmiştir. Arkadaşlarımı
zın değiştirdiği şekilde birleştirmek sureti ile 
olduğu takdirde Senatoda Temsilciler Meclisinin 
160 üyesi olacaktır ki, ağırlık teşkil edeceklerdir. 
İstanbul Anayasasında bu hususlar ihtiyar edil -
memiştir. Temsilciler Meclisinin daha kuvvetli 
söz sahibi olması kabul edilmiştir. 

Durum böyle olduğuna göre şimdi uygun ge
len, nihai kararların Temsilciler Meclisi Cumhu
riyet Senatosu birleşik oturumunda kongre gibi 
Meclis içinde halledilmesi arzu edildiği halde, ak
sine gelecek şeyleri Anayasanın bu maddeleri na
sıl realize edebilir? Üzerinde çok esaslı düşünül
mesi lâzımgelen bir husus. Bunu da arkadaşları
mızın dikkatine arz ederim. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, evvelâ 
mebde noktamızı tesbit etmemiz lâzım. Biz neyiz; 
ne olmamız lâzım? Bir İhtilâl yapmışız, hukuki 
ve demokratik yolda yürüyoruz. Normal bir dev
ri yaşadığımızı henüz söyliyemeyiz. Normal bir 
devri hazırlıyoruz. Muhterem Heyetiniz, bu geçi
ci devrede bir kısım hamleleri yapmak taahhü
dünde bulunmuştur. Şayet bu Kurultayı kabul 
etmezsek, arzu ettiğimiz hamleleri mütevakkıf 
kanunları çıkaramayız. Meselâ tıbbın sosyalleşti
rilmesi hakkındaki kanunu, Temsilciler Meclisi 
kabul etmezse, çıkaramayız. Halbuki Sayın Dev
let Başkanımızın ve bizlerin verdiği beyanlarla bu 
taahhüdedilmiş ve bunu Türk ve dünya efkârı 
umumiyesi benimsemiştir. 

Bu hususu Turhan Feyzioğlu'na söylediğim 
zaman, «Bence erkendir bu» dedi. Ben de, o 
nalde şimdiden aramızda ihtilâf var, siz erken, 
diyorsunuz, biz, geç bile diyoruz. Böyle bir ka
nunu nasıl çıkaracağız, dedim. İlim Heyetinin ka
bul ettiği şekilde kalacak olursa bu aynen şu de
mektir. Bir küçük çocuğu denize atın ve arkasın
dan yüzün deyin. Bu imkânsızdır. İlim Heyeti
nin kabul ettiği şekilde kalacak olursa arzu etti
ğimiz bir kanunun çıkmasına maddeten imkân 
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yoktur. Bu bakımdan çok etüt edilen, hakikaten 
şu tasarının bel kemiğini teşkil eden bir madde
dir. Bu İlim Heyetinin tasarısında 42 nci madde 
idi. Biz memleketimizin hayrına olabilecek ve 
kısa zamanda yapılmasını tasavvur ettiğimiz işle
re bir uzlaştırıcı yol bulmak zorunda idik. İnce
ledik ve bula bula bu demokratik yolu bulduk. 
Tam mânasiyle demokratik olduğunu iddia etmi
yoruz. Başka hal tarzı bulamadık. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Mevzu, bu çıka
rılacak kanunun antidemokratik olup olmayacağı
dır. Beniln fikrim şudur: Temsilciler Meclisi Ku
rultayı Millî Birlik Komitesinin 15 ve Temsilci
ler Meclisinin 15 üyesinden teşekkül edecektir. 
Onlar da seçimle göndereceklerdir, biz de seçim
le göndereceğiz. Millî Birlik Komitesinin kabul
lenmiş olduğu bir kanunu, eğer ben seçilip oraya 
gidersem, muhalifsem orada müdafaasını yap
mam. Üçte iki çoğunluk esası kabul edilmiştir. 
30 kişinin en az 20 kişisini temin etmek lâzım
dır. 5 kişinin bir tarafa katılması lâzımdır. Nasıl 
olsa beş kişiyi diğerleri aldatacaktır. 

Bizim yapacağımız kararlar yine meşrudur, 
antidemokratik değildir ve Kurultayın kurulması 
lâzımdır. 

KÜÇÜK SAMİ — Fikirlerimi esas itibariyle 
Gürsoytrak arkadaşımız izah ettiler. İhtilâl ya
pıldı, Millî Birlik Komitesi iktidarı ele aldı. Mil
lî Birlik Komitesi bu memlekete demokrasiyi ge
tirmek kararındadır. Bu yolda başarılı adımlar
la ilerlemektedir. Gelen Meclise yetkilerinin bir 
kısmını devredecektir. Bu devri yaparken mem
leket hayrına olan kanunların çıkmasını arzu 
ediyor. Bir kanun teklifini Millî Birlik Komitesi
nin, (bizlerin imzasını taşıyan bir kanun teklifi 
çıkmazsa o zaman güçlük çekeceğiz. 

Biraz evvel Sayın Madanoğlu'nun dediği gibi 
Millî Müdafaaya ait büyük kanunlarımız vardır, 
bir madde ilâvesi ile (yalnız Millî Birlik Komite
si bunları kanunlaştırır.) denmesi istenmektedir. 
Demek ki, bir korku vardır. Bunlar müşkilâtla 
kabul olunur sonra, Diyoruz ki, demokrasiye 
doğru gidiyoruz ve yasama yetkisi veriyoruz. Öy
le ise bunların bir hal tarzını bulacağız. Hem de
mokrasiye gideceğiz, hem de dizginleri kendi eli
mizde tutacağız, öyle ise bunun hal tarzı Kurul
tay sistemidir. 

İlim Heyetinden biri «öğretmenler hakkında 
bir kanun vardır, senelerce orada bekler, Temsil-
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eller Meclisinden çıkmasına imkân yoktur.» de
di. Maliye Bakanı kendi mevzuları için aynı ka
naattedir. 

Hükümetin hazırladığı tasarı basında çıkmış
tır. Bundan sonra yapılan 'bütün kısıntıların ve 
Kurucu Meclisin alacağı bütün kararların mesu
liyeti, birçok yetkilerini kendi arzusu ile devret
mesine rağmen, Millî Birlik Komitesinin olacak
tır. Bu itibarla Kurultay sisteminin kabul edil
mesi şarttır. 

ACUNER EKREM — Bu iki yasama organı
nın yanında bir üçüncüsünü antidemokratik bu
luyorum. Bir kanun çıkarıp millete mal etmek 
lazımsa bunu Kurucu Meclisten çıkarmalıdır. Ku
rultay kabul ettiği takdirde efkârı umumiye 
bunu bir baskı kurulu sayacaktır. Bu itibarla 
benim teklifim' şu olacaktır. Her iki Meclisin 
toplantısında kabul edilir veya reddedilir. Mil
lete maletmek istiyorsak öyle olması lâzımdır. 

KOKSAL OSMAN — Ben bir sual sormak 
istiyorum. Turan Feyzioğlu'nun teklifini anti
demokratik buluyor musunuz, bulmuyor musu
nuz? 

ACUNER EKREM — Demokratiktir. 
KOKSAL OSMAN — 23 e karşı 263 kişi. 
ACUNER EKREM — İki Meclisi birleştir

mek suretiyle. Orasını milletin temsilcisi ola
rak kabul ettiğimize göre, oranın ve Komitenin 
birleşmesi suretiyle millete maledilmesi lâzım-
gelir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Milletin temsil
cisi olarak kabul ediyor musunuz? 

ACUNER EKREM — Kabul ediyorum. 
ATAKLI MUCİP — Tasarının mühim mad

desini bu madde teşkil ediyor. Bu şekilde çı
karırsak kanunu toptan mahkûm etmiş olaca-

*ğız. Bu, antidemokratiktir, hukuki değildir. 
300 kişinin hakkını 30 kişiye veremeyiz. Ar
kadaşlar bu yola gidiyorlar. 270 ikşiyi kütle 
halinde tasavvur ediyorlar. Şayet bu fikirde 
iseler hiçbir zaman karşımıza toplu olarak 
çıkmıyacaklardır. Bize bağlı olan insanlar ora
da hiçbir zaman üçte iki ekseriyeti yapmıya-
caklardır. Bu bakımdan bendeniz tehlike sezi
yorum. 

İlim Heyetinin hazırladığı şekilde bu kurul
sun, orada müşterek karar verilsin. İki Meclisin 
toptan bir netice alması mümkün olabilir. 'Esa
sen demokratik yol da budur. Bu bakımdan 
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ilim heyetinin tasarısındaki maddenin daha uy
gun olacağı kanaatindeyim. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim, ilim 
heyeti tasarısı hakkında biraz bilgi verece-
ğim. Bana söylediklerine göre, İlim Heyeti Ame
rikan Anayasasını almış, buraya oturtmuş. Ama 
bizim kuracağımız Temsilciler Meclisi ile Ame
rikan Temsilciler Meclisi arasında fark olacaktır. 
Amerikan Temsilciler Meclisi halktan tam yetki 
ile gelmiştir. Hem Ayan, hem Temsilciler Meclisi 
halka dayanır. Biz ise fiiliyata ve İhtilâle da
yanıyoruz. Yetkilerimizin bir kısmını Temsil
ciler Meclisine vermek, tarihe karşı mesuliyet
ten bizi kurtaramaz. 

Sonra, asıl antidemokratik yol onların yo
ludur. Biz bir üstünlük değil, muvazene istiyo
ruz, eşitlik istiyoruz. Söz verdiğimiz kanunları 
çıkarmak istiyoruz, Ordunun kanunları'nı çı
karmak istiyoruz. 

Yassıada saatini dün dinlediniz mi? Burada 
diyor ki, «Başkan Salim Başol, siz inönü'yü teh
likeden koruduk diyorsunuz. Evvelâ tehlikeyi 
karşısına çıkarıyorsunuz, ondan sonra da koru
duk diyorsunuz. Ne tehlikeyi karşısına çıkarın, 
ne do tehlikeden koruyun» diyor. 

Türlü kaynaklardan gelmiş, olmaları itiba
riyle, biz kendimizi tarihî ve hukuki sorumlu
luktan kurtarmak için sağlam, kazığa bağlamak 
lâzımdır. En kritik nokta budur. Çünkü Dev
let Başkanının bütün yetkilerini alıyoruz. 
Fesih yetkisi yoktur. Bu bakımdan antidemok
ratik değil, demokratiktir. 

ATAKLI MUÇÎP — Sataşma var, söz isti
yorum. 

MADANOĞLU CEMAL — Sataşma yoktur, 
ATAKLI MUClP —• Memleket menfaatin

den bahsediyor. Biz de onun kadar memleket^ 
menfaatini düşünüyoruz. Bu hassasiyetimiz de, 
memleketi düşündüğümüzden ileri geliyor. Fik
rini daha mutedil olarak beyan etmesi gerekir. 

MADANOĞLU CEMAL — Benim düşün
cem şu; bu işi biz kendiliğimizden yapıyoruz, 
gönülden yapıyoruz. Bu kuruluşun ömrü ni
hayet şurada 8 - 10 ay, üzerinde fazla durmaya 
değmez ama, yarın 15 o taraftan 15 te bu ta
raftan olurda her biri kendi fikrinde ısrar eder
se ne olacak o zaman? 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — O halde bu ka
nun çıkmaz, olduğu gibi kalır. 
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MADANOĞLU CEMAL — Çıkmazsa kuv

vetlerin birleştirilmesi gibi bir şey olacak de
mektir. Lütfen izah ediniz. 

KAPLAN KADRÎ — Efendim, birçok mem
leketlerde normal bir Meclisle iktifa edilmeyip 
de ikinci meclislerin veya Anayasa meclisleri
nin kurulmasının sebebi hikmeti nedir? işte 
onlarda da bu ihtiyaç duyulmuştur, sebep de 
budur. Tek Meclis ne kadar millî iradeyi tem
sil ederse etsin demokrasinin tek Meclisle kema
liyle tesis ve temin olunamıyacağı anlaşılmış 
olduğundan çeşitli meclisler de teşriî kuvvete 
ilâve edilmişlerdir. Birinci Meclis ile ikinci 
Meclis arasında adedî fark yoktur. Bu ahvalde 
dahi antidemokratik olarak ifade ediyorlar. 

İlim Heyetindeki azaların bize söylediklerine 
göre Amerika'da böyle bir komisyon faaliyette
dir. Orada kanunlaşması esasen kabul edilmiştir 
ve bugün mevcuttur. Bu da ikinci safhadır. 
Böyle zincirleme teminat müesseseleriyle işliyen 
parlmanter bir rejimde dahi bu kabîl bir komis
yon vardır. Biz Millî Birlik Komitesi olarak da
ha bir müddet mesuliyeti üzerimizde taşıyaca
ğımıza göre nasıl olur da Temsilciler Meclisin
den bunu alıveririz. 1/2 ile gelseler dahi hiç 
değilse Anayasa Mahkemesi var. Biz ise 1/12 
yiz. Bu şartlar altında hemen Temsilciler Mec
lisine teslim mi olalım? Eğer arkadaşlarımız 
daha elverişli hir çare buluyorlarsa burada açık
lasınlar, biz de tatmin oluruz. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Benim söyliye-
ceklerimi arkadaşlarım izah ettiler. Ben de mev
zuu gayet kısa olarak keseceğim. Bir defa şunu 
tekrarlamakta fayda mülâhaza ediyorum : Bu
gün memleketin mukadderatı üzerinde büyük 
ve tarihî sorumluluk almış bulunuyoruz. Bu ta
rihî sorumluluğu inşallah şerefle sonuna kadar 
götürmek kısmet olur. 

Ayanların niçin kurulduğunu incelersek; 
ayanlara geçmiş devirlerde verilmiş olan geniş 
yetkiler bugün, M.B.K. olarak bizim şahsımızda 
toplanmış değildir. Bizim yaptığımız, memleket
te demokratik rejimin kurulması için fedakâr
lıktır, yüklenilen bir sorumluluktur. Kabul edi
len şekil antidemokratik değildir. Bizini burada 
yaptığımız iş dengeyi sağlamaktır. Bilâkis de
mokratik bir zihniyet ve görüşe dayanır. Daha 
fazla söylemeye lüzum yok, bir karara varılmış
tır efendim. 

«e 
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KARAMAN SUPHİ ~ Efendim maddenin 

ilk fıkrasında büyük bir yanlışlık var. Bu, bir 
evvelki cümlenin başında bulunan ibarenin ta-
mamiyle aynıdır. («Fikir olarak söyliyelim» ses
leri) Böyle kalırsa hiçbir faydası olmıyacak. Bu
rada o celsede şunları arz ettim : Komisyonun 
müsavi adedde kurulmasına taraftar değiliz. 
Karına Komisyon olmalı ama adedler bir nispet 
dâhilinde tesbit edilmelidir. Kurucu Meclisten 
16 kişi, Birlikten 16 kişi olması ve Devlet Baş
kanının buna başkanlık etmesi doğru değildir. 
Aynı zamanda Kurultayın yasama yetkisini haiz 
olmasını doğru bulmuyoruz. 

KÜÇÜK SAMİ — O halde kim girecek bu
raya? Gösterin, bilelim. 

SUPHÎ KARAMAN — işte bu konuşmamız 
bunu bir hal tarzına bağlıyalım diyedir. Bir ih-
tilâf çıkarsa onu biz hallederiz. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — tşte o zaman 
antidemokratik olur. 

AKSOYOĞLU REFET - - Efendim; bu te
şekkülü ayrı bir organ olarak ele almalı ve ka
rarlar üzerinde Birliğe veto hakkı verilmelidir. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Kfendim, bir nok
tayı tavzih edeceğim... Arkadaşlar; yeni bir or
gan yaratmıyoruz. Bilâkis, ihtilâf haline gelmiş 
yahut rafa kaldırılacak bir tasarının çıkması 
için yol aradık, bunu bulduk. Şayet bir ihtilâf 
doğarsa o zaman böyle bir kurultay teşekkül 
edecektir. Bunun başka bir mevcudiyet sebebi 
yoktur. 

ERSÜ VEHBÎ — İhtilâfa yol açabilecek ka
nun mevzuları esasen Temsilciler Meclisi ile Mil
lî Birlik Komitesi arasında birkaç defa mekik 
dokumaktadır. Eğer karşılıklı hüsnüniyet gös
terilirse bunların kanunlaşması mümkündür. 
Şayet Karavelioğlu arkadaşımızın izah ettikleri 
gibi, vadettiğimiz mevzular ve programdaki hu
suslar tehire uğrarsa bu takdirde tedbirler ol
mak suretiyle namus ve şeref sözü verdiğimiz 
millete karşı bu taahhütlerimizi yerine getirmek 
zorundayız. Arkadaşlarımızın endişeleri bu nok
ta üzerine toplanmış bulunuyor. Başlangıçta da 
hepimizin bu noktada fikirlerimiz vardır. Ay
rıca otorite diye memlekette bir buhran yara
tılmaması gerekir. Fakat bir otoriteye ihtiyaç 
vardır. Kaldı ki, dünyanın en demokratik mem
leketlerinde bu şekilde kurultaylar kuruluyorsa 
biz de bunu kurmakta niçin tereddüdedelim ? 
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Esasen, biz bu kurultayı sik sık kullanmak ni
yetinde değiliz. Eğer biz isteseydik devretmez-
dik. Komite, mânevi şahsında veto hakkını kul
lanmak suretiyle, çıkmasını istemediğimiz ka
nunlar önlenebilir. Fakat çıkmasını istediğimiz 
kanunlar nasıl çıkacak? îşte tereddüt burada. 
Tamamen keyfî olmasın; eşit şartlar altında bu 
kurultayı kuralım. Bunun antidemokratik tara
fı yoktur. Karavelioğlu arkadaşımızın noktai 
nazarına katılıyorum. Bizler eşitlik arıyoruz. 
Bizler bir kudret olarak her şeye müdahale ede
lim demiyorum. Müsavat kaidelerine uyalım. 
Ama bunu da derken 23 kişiyle onlar arasına 
eriyip gitmeyi de kasdetmiyoruz. Eğer öyle 
olursa bu hükmü buradan çıkarmak ve yetkile
rimizi tamamen Kurucu Meclise devretmek ik
tiza eder. Bu da demektir ki, bu işi burada bı
rakalım, umumi seçimlere giderek yetkileri ar
tık seçimle gelen halkoyuna müstenit yeni Mec
lise devretmektir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, 25 hatip konuştu, 
daha da söz istemiş 7 arkadaşımız var. Bu mad
de üzerindeki konuşmalarımız saatlerden beri 
devam etmektedir. Dikkat ettim birçok arka
daşlarımız diğer bir arkadaşın söylediİderini 
tekrar etmektedir. Ben şimdi leh ve aleyhte ol
mak üzere iki arkadaşımıza daha söz veriyorum, 
kendilerini dinliydim, sonra bir karara varalım. 

Buyurun Ekrem Acuner... 
ACUNER EKREM — Teklif edilen kurul

taya Millî Birlikten 16 kişi, yani yarıdan fazlası 
veriliyor. O halde Birlik işleri geri kalan üye
lerle nasıl yürütülecek?.. Millî Birlik Komite
sinden aşağı yukarı yarıdan fazla geliyor. Bunu 
eşitlik esasları ile nasıl kabili telif görebiliriz? 
Sonra kanunun gerekçesi ile nasıl kabili telif 
bir hale getirebiliriz? 

Konuşmaları arasında Karavelioğlu arkada
şımız bizi, partizan zihniyeti müdafaa etmekle 
itham etti. Bundan, partizan zihniyeti müdafaa 
etmemizden de bizim partizan olmamız mâna ve 
neticesi çıkmaktadır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Hayır, kati
yen böyle bir şey yoktur, Sezai Bey!.. 

KUYTAK FİKRET — Ben bu işin tatbika
tını düşündüm arkadaşlar. Bir kanun teklifi ev
velâ Temsilciler Meclisine geldi, reddedildi ve
ya tasvibedildi. Biz de ettik. Onunla bizim ara
mızdaki tenakuzu yaratan büyük bir ekseriyet 



B : 49 8.12 
var. O 30 kişiyi seçerken yine bunlar seçecektir. 
Şimdi 15 kişi onlardan seçildi, 15 kişi de bizini 
arkadaşlarımızdan seçeriz. Yani, 270 kişiden 15 
kişi seçilecek. Bu seçilenler iyi müdafaa yapacak 
kimseler olmalıdır1. Bu 30 kişiden bir kişiyi bile 
çeviremezsiniz. Şu halde buraya gelecek olan 
kanun tasarılarının % 99 u çıkamıyacak. Bu 
durunıda ne olacak? 

BAŞKAN — Karavelioğlu. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, ba

kınız ne kadar demokratik ki, kurduğumuz sis
tem; kanunlar, Kurultayda, muvafık ve muha
lif oylar oranında çıkacak, yani tam çoğunluk
la çıkmayacak. Belki, 100 muhalif ve 150 mu
vafık oyla çıkacaktır. Bu İçtüzükte düzenlenir. 

MADANOĞLU CEMAL — Bu güzel bir sis
tem efendim. 

KUYTAK FİKRET — Tam antidemokratik. 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim; mesele, 

doğacak olan aksaklıkların giderilmesidir. Biz 
şimdi Temsilciler Meclisini bir partinin birlikte 
hareket eden mümessilleri olarak kabul edeme
yiz. Bunlar ayrı ayrı şahıslardır. Bu sebeple de 
toplu olarak bize karşı cephe alamıyacaklardır, 
Bence her iki Meclisin % nispetini alarak Kurul
taya o miktar temsilcisini göndermesi ve o nis
pet dâhilinde rey sahibi olması en çıkar yoldur. 
Yani 23 Millî Birlik üyesinden meselâ % 20 
olarak iştirak edecek üye şu reye sahipse, Tem
silciler Meclisinin 260 nııı % 20 nispetindeki üye 
sayısı ne olacaksa aynı reye sahibolması mesele
yi halleder kanaatindeyim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Muhterem arka
daşlar, -Turhan Feyzioğlu'nun hazırladığı tasarı 
daha fikir halinde iken biz onlarla bir konuşma 
yapmıştık. Onlar da aynen benim biraz evvel 

, teklif ettiğim şekilde Kurucu Meclisi sadece 
ve Seçim Kanunu yapsın ve bunun dışında şim
di bizim aşağıda çalışan inceleme kurulları gibi, 
istişari mahiyette fikir ve mütalâa dermeyan et
sinler, fikrinde idiler. Fakat zamanla bu fikrin
den ayrıdılar ve huzurunuza gelen şekil meyda
na geldi. Bir çıkmaza girdi. Bundan kurtulmak 
için Temsilciler Meclisine sadece Anayasa ve 
Seçim Kanununu yapmak yetkisinin tanınması 
yerinde olur. 

BAŞKAN -— Ahmet Yıldız. 
YILDIZ AHMET — Evvellâ biliyorsunuz ki, 

bizim memleketimizde iki Meclis sistemi moda-
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dan düşmüştür. Misalleri aldığımız Amerika'da 
bir zamanlar Senatodaki âza sayısı 96 idi, şimdi 
100 oldu. Bununla Temsilciler Meclisi arasında
ki fark büyüktür. Ya bu kanun çıkmazsa diyor
sunuz. Çıkmazsa altı ay sonra gene seçim yapı
lacaktır, bu değişecektir. Efkârı ıımumiyenin be
nimsemediği bir kanun, benimsemediği için, za
ten çıkamayacaktır. 

Sonra, bu hususta yazılacak, çizilecek; efkârı 
ıımümiyece duyulacak. O halde böyle bir tasan
ın n pek tehlikesi yok. Esasen bu duruma düşül
meyecek, Paşam da böyle dediler. Madanoğlu Pa
şam buyurdular ki, sadece 15 kişi seçilecek. Eğer, 
Karavelioğlu arkadaşımızın dediği şekilde olursa 
çıkmayacak, sonuç vermiyecek bir hüküm yüzün
den kanuna antidemokratik bir hüviyet verilmiş 
oluyor. 

Şu halde, efkârı umumiye benimsemiyor. Me
selâ, tababetin sosyalleştirilmesi konusuna dok
torlarla da konuştuk, çoğunluk istemiyor. 

Buna rağmen Meclis kabul ederse olur mu? Be
nim kanaatimce varılacak bir netice şudur: Ha
kikatte bunu biz yürüteceğiz. O halde erkekçe 
söyliyelim, son söz Komitenindir, diyelim. 3, 4 de
fa gelebilir ama son söz Komitenin olur. 

ULAY SITKI — Ahmet Yıldız'ın dediği gibi 
bu bâzılarına fırsat olacaktır. Ama bir taraftan 
da şunu kabul etmeli ki, efkârı ıımumiyenin tut
madığı bir hususa arkadaşlarımız da katiyen il
tifat etmez. Şu netice nihayet içine girdiğimiz 
rejimin bir inkişaf safhasıdır. Kuvveti biz temsil 
ediyoruz. Kuvvet bende olduktan sonra ona taviz 
de versem yine kudret bendedir. 

AKSOYOÖLU REFET — Taraflara müsavat 
temin edecek bir teklifde bulunacağım. Bir tek-
1 if Kurucu Meclise gönderilir. Onlar kaç kişi olur
larsa olsunlar üzerinde görüşürler. Sonra iş Ku
rultaya aksedecek durumda olunca Temsilciler 
Meclisi ve Millî Birlik Komitesinden yarı yarıya 
adedde kurulmuş Kurultayda incelenir, verilen 
reyler meclislerin adedi nispetinde hesaplanır ve 
tasarı ya kabul veya reddedilir. Bence bu sistem 
tereddütleri izale eder kanaatindeyim. 

MADANOĞLU CEMAL — Benim sözüm 
daha ziyade Haydar Tunçkanat'm bir konuş
masını izah sadedinde olacaktır. Turhan Fey-
zioğlıı ile yaptığımız konuşmalarda Feyzioğlu, 
Kurucu Meclise yalnız Anayasa ve Seçim Ka
nunu çıkarmak yetkisini teklif etmiştir. 

48 — 



B : 49 8,1 
O'KAN SEZAİ — Hangi tarihte? 
MADANOĞLU CEMAL — (Bu mesele öyle 

bir meseledir ki 13 Kasımdan itibaren ne kur-
tarabilirsek başka çaresi yoktur.) denildiği ta
rihte.../ 

BAŞKAN — Buyuran Sezai Bey, söz sırası 
sizde... 

O'KAN SEZAİ — Muhterem arkadaşlar; 
üzerinde ciddiyetle eğilinmiş bir teklifle huzuru
nuza gelmiş bulunuyoruz. Bu tasarı üzerinde 
oldukça fazla çalıştık, emek sarf ettik. Buna 
rağmen şahsi görüşlerimizle onun üzerinde an
tidemokratik diye i faaliyete geçiyoruz... Asıl 
insafsızlık oradan başlar. Yalnız fikirlerinizi 
huzura getirin. Bizim için antidemokratik bir 
tasarı ile huzura geldiler demeyin. Sonra, sizin 
teklifiniz de bu koku vardır denirse kızmayınız. 
M. B. K. şerefi ı sülâleniz boyunca tevarüs ede
cektir. Bu şeref tarih boyunca, istikbal içinde 
millet payidar oldukça devam edecektir. Sizin 
gibi milletin kaderini elinde tutanlar buna bu
günden lâyıktır. Ben hepimizi buna lâyık gö
rüyorum. Lâyık olmaya da çalışacağız. 

Mesuliyet ve salâhiyetle, demokratik düzenin 
süratle, emniyetle kurulabilmesi için Yüksek 
Komitede beliren arzu ile çalışmalara girişilmiş 
ve sonunda bir Kurucu Meclisin teşkili kararı 
alınmıştır. Şu halde Kurucu Meclis Millî Bir
lik Komitesinin bizatihi hükmi şahsiyetinden 
mündemiç bulunan salâhiyetlere iştirak ettiril
mektedir. Yoksa bu karar sırf onlara bir mesu
liyet tahmili veya mesuliyetlerimizin bir kısmı
nı onlara tahmil için değildir. Gayet tabiîdir ki 
salâhiyetleri olacaktır. Salâhiyetin tabiî neticesi 
mesuliyettir. Fakat bunun mukabilinde bir şere
fe de iştirak edecekleri tabiîdir. Arz etmek iste
diğim Kurucu Meclisin teşkilini düşünürken 
mesuliyetlerimizin bir kısmım aktarmış olmak 
gibi bir fikre sahibolmadığımızı izah içindir. 
Maksat memlekette demokratik müesseselerin ku
ruluşuna çalışmaktır Bunun dışında hiçbir ga
ye ve fikir hareketlerimize hâkim olmamakta
dır ve olmıyacaktır. Ben bu Meclisi teşkil ede
cek olan Temsilcilerin de bu gayeyi tahakkuk 
ettirecek kimseler olacağına inanıyorum. Buna 
rağmen bâzı, memleketin hayrına olması inan
cı ile huzura getirilen kanuna iltifat etmezlerse 
inandığımız bu dâvanın millete mal edilmesi 
için böyle bir Kurucu Meclis Kurultayının 
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kurulmasını düşündük. Bu Kurultayı Kurucu 

ı Meclise bir baraj olsun diye düşünmedik. 
! Bir arkadaşımız «260 kişiden 15 kişi ve 23 
I kişinin 15 kişisi... Her ikisindeki yüzde nispeti 
1 demokratik ve hukuki anlayışla nasıl telif edile-
I bilir?» dedider. Bu, garip bir suallir. Onlardan 
j da 15 kişi geliyor, bizden de... 15, 15 e müsavi... 
j Mânevi bakımdansa milleti temsil eden 260 in 
i üzerindeki münevverin ve memleket dâvasında 
ı kararlı kimselerin fikir, bilgi ve tecrübeleriyle 
; mücehhezdir. M. B. K. sinde milletin kaderini 
j elinde tutan 23 kişinin 15 inin karşısına bu 260 
i münevver fikir, bilgi ve tecrübeleriyle çıkacak, 
j asla kaprisle çıkacak değildir. Memleketsever 
, duygularla çıkacaktır. Şu halde burada bir eşit-
| sizlik yok, bir ideal var. Buna aksi bir şaibe 
: kondurmak en azından insafsızlık olur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir efendim. 

KARAVELİOĞLU KÂMlL — Efendim, bir 
soru sormak istiyorum. 

îcra sorumluluğunu acaba Temsilciler Mec
lisine devretmeye hazır mısınız? Onlar normal 
görüyorlar. İcra bakımından, biz fiilen içinde
yiz sorumluluğun. Onlar yalnız sual soracaklar, 
teklif de yapsalar mesuliyet bizde kalacaktır. 
Sonra (bütün mesele son söz bizde olsun, bizden 
emir alsın) diye bir iddiamız da yoktur. Nor
mal olarak onlar oylarını kullanırlar. 

Suphi Karaman'm teklifine gelince; onun
ki bizden daha ilerdedir. Son söz Millî Birlik 
Komitesinin olsun diyor. Halbuki bizim getir
diğimiz sistem çok daha mülayimdir. 

BAŞKAN — Muzaffer Yurdakuler.. 
YURDAKULER MUZAFFER — Arz ede

ceğim hususlar belki Paşamla aynı şeylerdir 
ama tekrar etmek lâzımgelecektir. 

Efendim, benim teklifim, bu maddeyi yarın 
müzakere etmek üzere diğer maddelere geçmek 
tarzındadır. Sonra, Avrupa ve Amerika'da bu
nun misallerini izah edecek arkadaşlarımızın 
da burada bize izahat vermeleri ve bu madde
nin bu şekilde müzakeresi daha uygun olur. 
Benim kaatime göre ibu müessese antidemokra
tik bir müessese değildir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — İngiltere'de Ki-
raliçenin Meclisi feshetmek yetkisi vardır. Biz 
Başkumandanımıza dahi böyle bir yetki tanı
madık. Yanlış tefsirlere yol açabilir diye dü-

I şündük. Yeni hazırlanmış olan İtalyan Anaya-
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sasında dahi böyle hükümler mevcuttur. Onu1 

da örnek almadık. Benim kanaatimce demokra
siye en uygun, en yakın sistem bulunmuş ve 
huzurunuza gelmiştir. Bilhassa, fiilî "bir iktida
rın elinde 23 kişinin erimesi veya öbür taraf
tan Sezai Beyin gayet veciz olarak "belirttiği 
gibi, fikirlerin memleket hayrına tatfbi'k edilişi 
ve halen üzerimizde bulunan sorumluluğun ga
ye noktasına doğru ulaşması iştiyakı var. Dav
ranışımızla bu biliniyor. Fakat gelecekler he
nüz tecrübe edilmedi. Sonra, "bunlar 'serbest 
'bir seçim sonucu gelecek kimseler değil. Bu 
bakımdan, salâhiyet ve sorumluluğun müştere
ken yürütülmesi için bulduğumuz yegâne hal 
tarzı budur. 

KOKSAL OSMAN - - Efendim, evvelce de 
arz ettim'; tasarının en kritik maddesidir bu. 
Bunun üzerinde çok uğraştık. Binaenaleyh, ak
si fikirde olan arkadaşlarımızı da düşünmek ve 
yeni, başka teklif fırsatı verm'ek için 'bugün 
bunu oylamaya hm; belki daha uygun bir tek
lif yapılır. Bunu yarın oylayalım efendim. 

... **.~—~~.n—aa > 

.1960 0 : 3 
BAŞKAN — Şimdi yalnız Refet arkadaşı

mızın bir teklifi var, bir defa dinleyelim. Saat 
19 a. 20 dakikamız var. Bâzı muhik teklif ve 
temenniler de oldu. Arkadaşımızı dinledikten 
sonra bir karara varalım. Şimdiye kadar 53 
arkadaş konuşmuş bulunuyor. 

AKKÖYOĞLU REPET — Ben diyorum ki 
Millî Birlik Komitesi ve Temsilcileri aynı se
viyede kabul edelim, iştirak adedi ne olursa ol
sun reyi bir nispet dâhilinde mütalâa edelim. 
İştirak eden meselâ 16 kişi olsa 23 e nispet edi
lince kullanılan reyler bu nispet dâhilinde eğer 
% 50 niıı fevkinde ise kanun çıkarılsın. Aded 
değil rey nispeti esas alınınca netice lehimize 
olacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, vakit gelmiş bulunu
yor. Yarın tekrar buradan müzakereye devam 
etmek, arkadaşlarımızın yeni tekliflerini bura
da tekrar dinlemek üzere bugünkü müzakereye 
burada son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,40 


