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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kurucu Meclis İçtüzüğü, Temsilciler Mecli
si Genel 'Kıu-ulun.ea kabul edilen metin üzerin
den görüşüldü ve kabul olundu. 

Birleşime son verildi. 
Başkan Divan Kâtibi 

Özdilek Fahri Emanullah Çelebi 
Divan Kâtibi 

Karavelioğlu Kâmil 

I I I 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Madanoğlu Cemal 
DİVAN KÂTİPLERİ : Aksoyoğlu Refet, Karavelioğlu Kâmil 

BAŞKAN — Oturman açıyorum. 

2. — GÖRÜŞ 

AKSOYOĞLU REFET — Sözcü olarak, gün
demin ikinci maddesinin öncelikle görüşülmesi
ni teklif ediyorum. (Muvafık sesleri) 

BAŞKAN — Teklifi oyunuza arz ediyorum. 
Kafoul edenler... Kabul edilmiştir. 

Şu halde gündemin ikinci maddesinden gö
rüşmelere başlıyoruz. 

1. — Çiftçi mallarının korunması hakkındaki 
4081 sayılı Kanuna üç geçici madde eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Tarım ve İçişleri komis
yonları raporları (1/53) (8. S. 32) (1) 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, mev

zu Çiftçi mallarının korunması hakkındaki 4081 
sayılı Kanuna üç„.geçici madde eklenmesidir. 
Çiftçi mallarının korunması için köylerde, kasa
balarda Koruma meclisleri ve murakabe heyet
leri varmış, ihtilâl ile beraber 'bâzı mahallî ida
reler 'bunları değiştirmiş bâzıları da bir kanun 
mevzuu diye değiştirme yapmamış ve eski şahıs-

(1) 32 8. Sayılı hasmayazı Temsilciler Mec
lisinin 23 ncü Birleşim tutanağının sonundadır. 

JIN İŞLER 

lar bu vazifelerde kalmak suretiyle eskisi gibi 
yemlenmeye, çöplenmeye devam ediyormuş. 

Şimdi Hükümet bir kanunla 'bunların esM 
meclislerini feshedip yeniden bu meclisleri (kur
mak salâhiyetini istiyor. Ve bunları kaymakam 
ve valilere bırakmak istiyor. 

Biz bundan evvel esnaf cemiyetlerini filân 
lâğvetmiştik. Ve buna dair olan kanun da Hükü
met teklifi olarak hem komisyonlarda ve hem de 
Temsilciler Meclisinde kabul edilmiştir. Keyfiyet 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde veri
len bu izahattan sonra bir mütalâa var mı ? (Yok 
sesleri) Maddelere geçilmesini reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Çiftçi mallarının korunması hakkındaki 4081 
sayılı Kanuna üç geçici madde eklenmesine dair 

Kanun 

Madde 1. — Çiftçi anallarının korunması* 
hakkındaki 4081 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 
maddeler eklenmiştir : 

% 
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«Geçici madde 1. — Çiftçi mallarının, korun

ması hakkındaki 4081 sayılı Kanun hükümlerine 
göre teşekkül etmiş 'koruma meclisleri ve mu
rakabe «heyetleri feshedilmiştir. 

BAŞKAN — Maddiyi oyunuza sunuyorum. 
Ka'bul edenler... Etmiştiler,.. Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4. —^elediye seçimleri yapı
lıncaya kadar çiftçi flljllarınm korunması mak-
sadiyle Koruma Meclislerine ve Murakabe He
yetlerine seçimle gelen azalar yerine kanuni 
ehliyeti bulunan kimseler tâyin edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Geçici madde 3. — Bu tâyinler, kazalarda 
kaymakamların teklifi ve valilerin tasdikiyle, 
vilâyet merkezlerinde doğrudan doğruya valiler 
tarafından yapılır.» 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kahul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul ediikniştiar* 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ada
let, İçişleri, Maliye ve Tarım Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir-

Tasarının tümünü reyinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve ta
sarı kanunlaşmıştır. 

2. —< Anayasanın halkoyuna sunulması hakkın
da kanun tasarısı ve Seçim Kanunu Komisyonu 
raporu (5/5) (1) 

BAŞKAN — Gündemin üçüncü maddesi : 
Anayasanın halkoyuna sunulhnası hakkında ka
nundu?. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Tasarının sözcüsü 
Sami Beydir. Bizim komisyondan çıkmıştır. Bu 
itibarla 'bendeniz izah edeceğim. 

Beşinci madde değiştirilmiştir. 
157 sayılı Kanunun 32 nei maddesinin hük

mü saklı kalmak kaydiyle Anayasanın halkoyuna 
sunulması, uyguln geliyor. 

(1) 30 #• Sayılı basmayazı Temsilciler Mecli
sinin 2$ ncü Birleşim tutanağının sonundadır. 
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BAŞKAN — Zaman kaybetmemek için mad

deleri okuyalım. Sami Beyin itiraz ettiği nokta
lan şimdi bırakalım. Onu sonra halledelim. Ve 
tümü hakkında bir fikir edinelim. Bu itibarla 
tasarının tümünü reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir-

(Kanunun tümü okundu.) 
BAŞKAN — Söz istiyen van mil . 
SÖZCÜ ÖZGÜNEŞ MEHM T — Sami Beyin 

itiraz ettiği hususları arz ediyorum. 
Burada Sami Beyin iki itirazı var. Birisi 

(Siyasi partileree yapılacak propaganda) demek
le mevzuu genişletmiş oluyoruz, siyasi partiler 
her konuda propaganda yapamamalıdırlar, yal
nız halkoyu sırasında, Anayasa hakkında pro
pagandada serbest burakılmalıdırlar, diyor. 

İkinci isteği, malî konular. 157 sayılı Kanu
nun âmir hükmüne uyularak, Kurucu Meclis se
çiminde olduğu gibi, Devlete bir külfet yükle
mesin. Malî külfeti halk kendisi çeksin. Ancak, 
esas seçimlerde Devlet malî bir/ külfet yüklensin. 
Bu referandum 157 sayılı Kanunun tatbikatı 
gibi olsun. . . • * 

BAŞKAN — Bunu hilâhara münakaşa ede
riz. Şimdi tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Yok. Tümünü kabul edenler... Etmiyenler-.. Ka
bul edilmiştir. 

ATAKLI MUCİP — Usul hakkında. Uygun 
mudur, değil inidir, bilemeni, bir teklifim var. 
Yalnız Sami Küçüklün itiraz ettiği noktalar 
üzerinde münakaşa edelim, ondan sonra kanunu 
kabui edelim. (Olamz, her maddeyi ayrı ayrı 
okuyalım, sesleri) 

BAŞKAN — Maddeleri ayrı ayrı okuyoruz. 

Anayasanın halkoyuna sunulması hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Anayasanın, 157 sayılı Ka
nun gereğince halkoyuna sunulmasında bu 
kanun hükümleri uygulanır.' 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize sujnuyorum... 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Seçme yeterliği bulunan her 
vatandaş, seçmen kütüğüne kayıtlı olmak şar-
tiyle halkoyuna katılır. 

Anayasayı kabul eden seçmen, üzerinde 
(EVET), kabul etmiyen seçmen, üzerinde (HA
YIR) yazılı puslayı kaullanmak suretiyle oyu
nu verir. * 

— 3 -
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et

miyenler... Kalbul edilmiştir. 
Madde 3. — Anayasanın halkoyuna sunul

ması istemleri seçimlerle ilgili mevzuat hüküm
lerine göre teşkil olunan seçim kurullarınca 
yürütülür. 

BAŞKAN, — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Yüksek Seçim Kurulu halk
oyu için gerekli bütün hazırlıkları yapar. 

Bu maksatla, lüzumlu araç ve gereçlerin za
manında ulaştırılmasını sağlar. 

Halkoyu için, iki ayrı renkte, birinin üze
rinde (EVET), diğerinin üzerinde (HAYIR) 
kelimeleri bulunan iki çeşit oy puslasmı yeteri 
kadar ve eşit sayıda bastırır. 

Zarf ve oy puslalarımn, zarf dışından renk 
ayrılığını belli etmiyecek şekilde ve aynı ölçü
de hazırlatılması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

Madde 5. — Anayasanın halkoyuna sunul
masında; (siyasi partiler tarafından yapılacak 
propaganda dâlhil) seçim öncesi işleri, seçim gü
nü işleri, seçim sonrası işleri, itiraz ve şikâyet
ler, suçlar ve eczaları ile kovuşturma usul ve 
şekilleri ve malî konular bakımından seçim
lerle ilgili mevzuatın bu kanuna aykırı olmı-
yan hükümleri uygulanır. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim, Sa
mi Beyin iki teklifine işaret edeceğim. Birisi 
Anayasa hakkında propagandadır. Bu haklıdır. 
İştirak ederim. 

İkinci teklifi, malî külfetin halk. tarafından 
karşılanmasıdır. - Bu olmaz arkadaşlar, çünkü 
seçim kurulları, hâkimler kendilerine verilen 
işleri bedava yapsalar dahi, köylerde, kasaba
larda gönderilecek sandık memurlarına bir şey 
ödemek mecburiyeti vardır. Kimse bedava iş 
görmez. Sonra birçok sandık açılacaktır. Ayrı
ca araç, malzeme kullanılacaktır. Bunların da 
parası ödenecektir. Bu işlerin malî külfetini 
Devletin çekmesi lâzımdır. Halka yüklenemeyiz. 

KOKSAL OSMAN - Sami Beyin itiraz et
tiği nokta; 157 sayılı Kanunda referandum 
için, Anayasa konusu için yapılacak propagan
da diyor. Siyasi partilere müsaade edilirse, 
o zaman tahdit altında kalıyoruz. Siyasi faali
yetlerini bu konuda yapmaları ieabeder. Siyasi c 
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faaliyete müsaade edildiği takdirde Anayasa 
üzerinde konuşulur. 

AKSOYOĞLU REFET — Müsaade ederse
niz 157 sayılı Kanunun 32 nci maddesini bir 
kere okuyalım. 

«Madde 32. —T Kurucu Meclisçe kabul edi
len Anayasa ve Seçim Kanunu Devlet Başkanı 
tarafından derhal yayınlanır. 

Anayasanın halkoyuna sunulması tarihi ve 
siyasi partilerin Anayasa konusundaki propa
ganda serbestliği kararını Millî Birlik Komite
si verir.» 

Bu mevzuda kararı Millî Birlik verecektir. 
Beşinci maddeye Anayasanın halkokuna su

nulmasından sonra 157 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinin ikinci fıkrası baki kalmak .şartiyle 
dersek mesele halledilmiş olur. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Sami Bey, malî kül
fetleri kaldırıyor, buradan. 

BAŞKAN — Anayasanın halkoyuna arzı 
sırasında, partiler sadece Anayasa konusunda 
propaganda yapsın, deniyor. Anayasaya daha 
fazla rey verilmesi için siyasi partiler elbette 
bu konuda propaganda yapacaklar. Yalnız, bu
nu temin için kendi siyasi partileri bakımın
dan meseleyi halka izah edebilmek için elbette 
başka sözler de söyliyecekler, ruhsat verilen 
propaganda mevzuunun dışına çıkacaklar. Bu
raya yuvarlak bir tâbir koymuşlar. Tatbikatta 
güçlüklerle karşılaşılacaktır. Parti sözcüleri 
Anayasayı serd ederken mevzu dışma çıkacak
lar, birtakım ihtilâflar olabilecektir. Mâni ol
maya imkân yoktur. Anayasa için dalha çok oy 
almasına çalışacaklardır, ama bu arada parti
lerinin görüşünü de açıklıyacaklardır. 

Binaenaleyh meselenin içine ind.iği'miz tak
dirde birçok yerlerde dikine hareket eden ida
reciler onu bunu tevkif ettirmeye çalışacak, ne
ticede birçok ihtilâflar çıkacaktır. 

SUPHİ KARAMAN — Karavelioğlu arka
daşımın söylediği hususlara iştirak ediyorum. 
Ayrıca propaganda mevzuunda Dahiliye Vekâ
letinden o günlerde, propagandanın esasları ve 
nasıl propaganda olacağı hakkında bir açıkla
ma yapmak ieabeder. Böyle bir açıklama, bir 
talimatname hakikaten faydalı olur. 

Sonra propagandanın yalnız bu hususa mün
hasır olduğunu ifade eden eski metnin (5) nci 
maddesini aynen kabul edelim kâfi gelir: De
ğiştirmeye lüzum yoktur. 
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AHMET YILDIZ — Maddenin bir defa da

ha okunmasını rica edeceğim. 
BAŞKAN —- Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Madde tekrar okundu.) 

AHMET YILDIZ — Bir defa prensip iti
bariyle bu tashih edilmiş şekliyle maddeyi ka
bul edersek mesele halledilmiş olur kanaatin
deyim. 

Anayasa değiştirilmiyeeeği için, elastikiyet 
verilmiyeceği için (Anayasa kaydı mahfuz kal
mak şartiyle) dersek kâfi gelir. 

Sonra Hükümete malî külfet mevzuunda da 
şunu arz edeceğim. Mebus olacaklar malî kül
feti yüklensinler. Doğru olabilir. Ama burada 
mebus olacak değillerdir ki. Onun için hatalı 
olur. 

ERSÜ VEHBÎ — 32 nci maddeye atıf yap
mak şartiyle buyurduklarınız mevzuubahsol-
maz. 32 nci maddeye atıf yapmak referandum 
bakımından Anayasanın tatbikinden ibarettir. 

Onun için yeri değildir. 
- Ayrıca Halk Partisinin ve diğer partilerin, 

daha evvel böyle gördüm şimdi böyle değildir 
gibi şeyler söylemeleri mevzuubahis değildir. 
Bu bakımdan Suphi Karam an'm buyurdukları 
nokta yersizdir ve partilerin Anayasanın lehte 
ve aleyhte konuşma mevzuunda alâkaları yok
tur. 

Malî külfet mevzuuna gelince; kaç milyon 
sarf olunacağını bilmek lâzımdır. On milyon 
sarf olunacak ise böyle bir şey nasıl karşılana
bilir? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — 6 milyon 
mu, 15 milyon mu bir tahsisat konulmuştur. Se
çimlerden daha mühimdir. Bu fasıldan kulla
nılır. 

OTtAN SEZAİ — Türk Milleti uzun yıllar 
bu demokrasi için birçok güçlüklere göğüs ger
miş, bugüne gelmiştir. Anayasanın halkoyuna 
arzı sırasında, böyle bir baraj koymak çok mah
zurludur. Bu dönüm noktasında, icabederse sır
tımızdaki elbiseyi satacak, her türlü maddî kül
fetleri üzerimize alacağız. Paranın temin edile
memesi gibi birşeyi düşünmek asla doğru de
ğildir. Millî iradenin anlaşılması bakımından 
her türlü fedakârlığa katlanacağız. Bu bakım
dan, bütçede para var mı, yok mu diye düşün
mek yersizdir. 
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BAŞKAN — Arkadaşlar, malî konuda fikir

ler anlaşıldı, propaganda konusu üzerinde du
ralım. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, propagan
dayı öğretmenler, subaylar yaparsa hiçbir teh
like olmaz. Partiler Anayasayı tanıtırken^ el
bette kendi görüşlerini de ortaya koyacaklar
dır. 

BAŞKAN — Dar bir saha bıraktığımız za
man bâzı ihtilâflar olur. Tatbikatta güçlükler 
çıkar, imkân yoktur. 

AKSOYOĞLU RAFET — (Anayasa) keli-
meşinin buraya girmesini usul bakımından ka
bul etmiyorum. 

KOKSAL OSMAN — Anayasanın halkoyu
na sunulmasında siyasi partiler propaganda 
yapacak, Anayasa üzerinde, Anayasa konusu 
üzerinde propaganda yapacak. 

AKSOYOĞLU RAFET — Anayasanın Halk
oyuna sunulması hakkındaki kanun Anayasayı 
değiştirmez. 

OSMAN KOKSAL — Anayasa komısunda 
bütün partiler diyor. 

ÖELBBİ EMANULLAH — Partileri, birbir
lerinin leh ve aleyhinde propaganda yapmamak 
şartiyle; Millet Partisi iyidir, Halk Partisi kö
tüdür diye propaganda yapmamak şartiyle ser
best bırakmak lâzımdır. Hattâ Adalet Partisi 
Anayasa aleyhinde propaganda yapmıyacak 
mıdır? Yapacaktır. Yapınca diğer partiler de 
onun aleyhinde söylemez mi? Elbette partinin 
aleyhinde söyliyeeektir; 

ERSÜ VEHBİ — Anayasanın maddelerinin 
leh ve aleyhinde konuşacaktır; Halk Partisi 
böyle bir şey dedi mi Millet Partisi de söyliye
eektir. Onun için Anayasanın 32 nci maddesi 
gereğince diyebiliriz. 

KARAMAN SUPHİ — Komünist Partisi 
memlekette kurulmuş olsa dahi bütün partiler 
Anayasanın aleyhinde propaganda yapmıyacak-
1 ardır. Hepsi lehte yapacaklardır. Burada si
yasi partiler yapacaktır demek, parantez için
de bunun olması bunaltıcı mâna taşır. 

Benim teklifim şöyle olacaktır. Anayasanın 
halkoyuna sunulması konusunda, (siyasi parti
lerin yapacağı propaganda) değil siyasi teşek-
küllerce Anayasa konusuna dair • yapılacak 
propaganda dedik mi, hiçbir şey kalmaz. 
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,0'KAN SEZAİ — Efendim, biraz önce ar

kadaşımız Aksoyoğlu 32 nei maddeyi okudu; 
Anayasa kabul edilip yayınlandıktan sonra, 
«Anayasanın halkoyuna sunulması tarihi ve si
yasi partilerin Anayasa konusundaki propagan
da serbestliği kararını Millî Birlik Komitesi 
verir», deniyor. Umumi siyasi faaliyetlerin ser
bestliğine kim karar verecek? Komiteye bu sa
lâhiyet tanınmışsa, buna dair hüküm hangi 
maddededir? Siyasi faaliyetlere müsaadeyi el 
altında bulundurma yetkisi kimde toplanmıştır? 
Bunun bilinmesi lâzımdır. 

AKSOYOĞLU REFET — Biraz önce mad
desini okudum. Anayasanın halkoyuna sunul
ması sırasındaki propaganda serbestliği Komi
tenin yetkisi dahilindedir. Referandum tarihi 
kararlaştırıldıktan sonra bu serbesti veriliyor, 
demektir. 

Şimdi Kurucu Meclis Anayasasının 33 ncü 
maddesini okuyorum : 

«Madde 33. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi genel seçim tarihi; halkoyu sonucu 'belli ol
duktan sonraki ilk haftanın Cuma günü yapı
lacak Kurucu Meclis Birleşik Toplantısında, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin en geç 29 
Ekim 1961 de görevine başlaması sağlanacak 
surette tesbit edilir», denmektedir. Bunun mâ
nası Anayasa için halkoyunun neticesi alındık
tan 'sonra, Kurucu Meclis, birleşik toplantısın
da seçim tarihini tesbit edecektir. 

O'KAN SEZAİ — Bir tezat içinde bulundu
ğumuzu her halde fark ettiniz. Siyasi faaliyet
lerin serbest bırakılması mevzuu var. Bir de 
Anayasa siyasi faaliyetlerine müsaade edilmesi 
konusu var. Hangisi şümullüdür? Zannediyo
rum ki, Komite, siyasi faaliyetlere müsaade 
edilmesini, Anayasa siyasi faaliyetlerinin tah
dit veya serbestisini üzerine almıştır. Eğer da
ha evvel komitenin dışında bir makama siyasi 
faaliyetlere müsaade etme yetkisi verilmiş ise, 
referanduma takaddüm eden zamanda Anayasa 
mevzuunda müsaade edilmesi biraz gülünç olur. 
Çünkü bir defa siyasi partilerin oluğu açılmış 
şar şar akıyor. Onun yanında tâli şekilde su 
vermenin mânası nedir? 

KOKSAL OSMAN -~ Hükümet de böyle 
izah etti. Propagandanın Anayasaya inhisar et-
tirülttiesi şeklinin dar çerçeve içinde tatibiki Ko-
(DMfteııin elinde bulunduğuna göre, bunu genis-
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ligine taıtlMka koymak da yine Komitenin elin
dedir. 

O'KAN SEZAİ ~ Tahdidi onun elindedk. 
Tahditler elimizde olduğuna göre bunu komis
yonun bilmesi lâzımdır. Bunlar yalnız mantık 
ile, ölçülemez. 

KOKSAL OSMAN — Hükümet kendisine 
verilen kanunlarla bunu ispata çalışıyor. Ba
kanlar Kurulu, ben açarıım da kaparım da di
yor. Müsaade buıyurursanız, Sıitkı Paşayı çağı
ralım. Temısileiısi ile beraber gelsin, temsilciden 
izahat alalım. 

O'KAN SEZAİ — Hükümet, Komitenin al
dığı kararları yürütmekle mükelleftir. 

KOKSAL OSMAN — Silki Paşaya mevzuu 
anlatın Hilmi İncesulu ile beralber geMn. 

ATAKLI MUCİP — Ben şöyle anlıyorum. 
Anayasa sarih, ona intibak eitanefc mecburiye
tindeyiz. Hiçbir ilâveye lüzum yoktur. Aynen 
kabulü uygun lolur. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Anayasanın 
ilgili maddesini buraya koymak lâzım. Bu Ana
yasaya intibaka da aykırı olmaz. 

ERSÜ VEHBİ —' Kurucu Meclis teşkili 
hakkındaki Kanunun 32 nei maddesinin, tasa
rının 5 nei maddesi ile bir ilgisi yok. 32 nei 
maddede, Anayasanın ilân edilmesi, yayınlan
ması ve halkoyuna sunulması bakımımdan ka-
ırar vermek, Anayasa balkımından propaganda
ya izin vermek tamamiyle Millî Birlik Komite
sinin itasarrufundadır. 

KOKSAL OSMAN -^ Her türlü propaganda 
mı, yoksa sadece Anayasa hakkında mı? Me
sele burada. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, esasen 
siyasi faaliyet başlamıştır. Bir kıısıım faaliyet
lere izin verilmiışltir. Partiler kuruluyor. İl, ilçe 
teşkilâtı yapılıyor. Belki bir müddet sonra 
faaliyetler genişletilecek, seçimlere karar veri
lip, 45 günlük propagandaya da izin verilecek. 
Peyderpey siyasi faaliyetlere izin verileceğine 
göre, ayrıca ifade etımeye lüzum var mı? 

KOKSAL OSMAN — Siyasi partiler propa
ganda yapacak. Yani alabildiğine propaganda 
yapacak. 

AKSOYOĞLU REFET — Tekrar arz ede
yim. Bu kanunda, Anayasaya aykırı bir cihet 
yoktur. Anayasa yürürlükte olacaktır. Burada
ki ifade mievcudoİdukça, ona aykırı hareket edi
lemez. 
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KOKSAL OSMAN — Şefik înan'ı çağırın, | 

sorun. Eğer maddeyi biliyorsa ben bahsi kaybe- I 
diyarum. j 

KARAMAN SURHİ — Efendini, farz edin 
siyasi faaliyetler başlatmıştır. Propaganda faa- I 
liyeiti başlamıştır. Burada diğer mühdim faali
yetler var. BirM Anayasa mevzuunda propa- I 
ganda faaliyeti, diğeri iıse secini konusunda j 
propaganda faaliyetidir. I 

'Seçim propagandam Seçim Kanunundadır. 
Ancalk, Seçim Kanunu Anayasadan evvel kabul 
edileceSkltir. Belki de referandum ondan evvel 
çılkıaeaibtiir. O zaman vatandaş bilmiyeoek ve 
suç yapacaktır. Kanaatim şudur; maddede, bu 
(konuda yapılacak faaliyetler, demek kâfidir. | 

ERSÜ VEHBÎ — İlık konu seçimde 32 nci | 
madde olabilir, demiştim. Alakadarların teaha- j 
tından sonra yeri olmadığını arz ettim. 32 nci t 
anaddeyi açık olarak bilmiyoruz. Beşinci ma d- i 
desi önümüzde yoktur. 

(Bir defa 32 nci madde gereğince, Anayasa- \ 
nun propaganda tariıhi ilân edilecektir. Musa a- j 
de edeınseniz tavşandaki eskd beşinci maddeyi ! 
okuyayım ; j 

Maıdde 5. —• Anayasanın halkoyuna su- i 
nulmaismda; (siyasi partiler tarafından yapıla- | 
cak propaganda dâhil), seçim öncesi işleri, se- ! 
çim günü işleri, seçim sonrası işleri, Mra>z ve j 
şıikâyeltler, suçlar ve cezaları ile kovuşturma j 
usul ve şekilleri ve malî hükümler bakımımdan | 
«Seçimierim. Temel Hükümleri ve Seçmen Kü- j 
imikleri» hakkında Kanunun 'bu kanuna aykırı 
olnııyan hükümleri uygulanır. j 

Deımelkle mevcut kanunlar buraya intibak 
ettirilecektir. İkincisi : Bu husus için bir taîld- ; 
ımaitname hazırlamak lâzımdır. Arkadaşlarımı- ! 
<zın endişe ettikleri hususlar da orada yer alır. • 
Şİmdd (SiyaM partiler tarafından yapılacak i 
propagandalar dâhil) Hükümetin hazıırlıyacağı 
plân içinde seçim öncesi işleri, seçim günü iş
leri ve seçim sonu işleri tanzim edilir. Siyasi 
partilerin propagandaları mevzuu da buraya 
dâhil ediHr. i 

KOKSAL OSMAN — Anayasanın kabul 
edildiği gün propaganda tamamiyle serbesttir. 
Başka şekilde de propaganda yapılacaktır. Sa
dece Anayasa konusunda değil, elbet. % 

ERSÜ VEHBÎ — Anayasanın halkoyuna 
sunulması sırasında, elbette siyasi partilerin 
sözcüleri izahlar yapacaklardır. | 
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KOKSAL OSMAN — Her türlü propagan

da yapılacaktır, sadece Anayasa konusunda de
ği l 

BAŞKAN — Anayasanın halkoyuna arzı 
sırasında, sadece Anayasa konusunda propa
ganda yapılacak dersek, birtakım karışıklıklar 
olur, itirazlar olur. 

KAPLAN KADRÎ — Anayasanın hükmü 
mahfuz kaiknalk şartijyle, diyelim, buraya ayrıca 
Anayasanın ihiükımünü Ikoymıyalum. 

O'KAN SEZAİ — Madde okundu. Referan
dumdan sonra, ilk haftanın Cuma günü secim 
yapılır. 

ERSÜ VEHBİ — Yanlış ifade eter iz . Refe
randumdan sonra Kurucu Meclis seçim tarihine 
karar verir. Büyük Müilet Meclisi 29 Ekim 1961 
de görevine başlıyacak şekilde.. 

O'KAN SEZAİ — Şekli ne olursa olsun, bu
rada işin püf tarafı, demek ki, yalnız seçim ta
rihinin frenini, Anayasanın referanduma arz 
edilmesi kararını elinde bulunduran Komitedir. 
Daha doğrusu Komitenin süpapı referandum ta
rihini tesbittir. 

Bana öyle geliyor ki, Seçim Kanunundaki si
yasi faaliyetler, yani propaganda ve saire için 
•verilecek olan bir buçuk, iki aylık bir zaman 
var ve bunu kabul edeceğimize göre biz referan
dumu bu faaliyetlere müsaade edilmeden açma
mız lâzımdır. Aksi takdirde tenakuz olur. Se
cim tarihi tesbit edilmemiştir. Referanduma arz 
edilip neticesinin muvafık şekilde tecelli edip 
etmediği belli değildir. Binaenaleyh bütün bun
ları hesabederek Anayasanın referanduma arz 
edilmesi tarihinin umumi propaganda faaliyet
lerine takaddüm ettirilmesi lâzımdır. Bu bakım
dan Osman Koksal'in üzerinde hassasiyetle dur
duğu nokta hakikaten yerindedir. Eğer biz si
yasi faaliyetleri Anayasanın referanduma arz 
ile beraber başlamış oluruz. Ondan sonra, Seçim 
Kanununda açıklanan müddet içindeki propo-
ganda faaliyetlerine tekrar müsaade edilmesi 
âdeta komik olur veyahut Seçim Kanununa sok
mamak lâzımdır. Ya kaldırırız. Ama onu düşün
mek lâzımdır. Yahut Seçim Kanununda çıksın. 
Bir ay evvel başlar diyelim. Referandum başla
madan evvel şu tarihte propaganda başlar şek
linde şümullendirmek suretiyle koyalım. 

ERSÜ VEHBÎ — Referandumun başlangıç 

7 
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tarihine karar verecek bizleriz. Bakanlar Kuru
lu bu hıtsusta karâr veremez. 

Sezai Bey işaret buyurdukları bir noktada 
pek haklı değillerdir. Kararı yine sizler verecek
siniz, 

Tarih meselesine gelince; bu mevzuda Sek
reterlikte yapılmış .hesapları mevcuttur. Kanun 
kabul edilince Bakanlar Kurulu hazırlıklar ya
pacaktır. Mevzuatı hazırlıyacaktır. Bu hiçbir 
zaman referanduma arz etmek işinin Bakanlar 
Kuruluma verilmesi demek değildir. Böyle bir 
şey mevzuubahis değildir. Sezai Beyin ifade et
tiği şekilde bunlar1 birbiri içinde sıkışmamış du
rumdadır. Vatandaşlar her türlü siyasi mülâha
zanın üstünde bulunmalıdır. Gfenel seçim propo-
gaııdasmm başlamasından evvel on beş günlük 
bir zaman ayrılacaktır. Bu da sizin kararlarınız
la olacaktır, birbirine girmiyecektir. 

BAŞKAN — Niçin Seçim Kanununda bah
sedilmedi. 

ERSÜ VEHBİ — Referandum için. 
BAŞKAN — Kurucu Meclis toplanacak, şu 

tarihte referandum yapılacak diye sizin Sekre
terlikteki hesabınızı kini sayacak, orada? 

KOKSAL OSMAN — Üzerinde durduğumuz 
nokta şu iki tâbir : Anayasa konusunda propa
ganda nedir? Siyasi partilerin yapacakları propa
ganda nedir? iki tâbir aynı ise tamam, aynen 
çıksın. Siyasi partilerin propagandası neyi ifa
de eder? 

ERSÜ VEHBÎ — Seçim öncesi, referandum 
sonrası yapılacak işler, seçimlerle ilgili mevzu
ata göre halledilir. 

KOKSAL OSMAN — Siyasi partilerin pro
pagandası, 

ACUNER EKREM — Tâbirleri karıştırıyo
ruz/bana Öyle geliyor. Siyasi faaliyet ayrı, Ana
yasanın halkoyuna arzı sırasındaki propaganda 
•ayrıdır. Eğer referandum müsbet neticeye va
rırsa, Anayasanın 33 ncü maddesine göre Kuru
cu Meclis toplanacak, seçim tarihini tesbit ede
cek. Seçim gününden 45 gün önce her türlü pro
pagandaya izin verilecek, siyasi faaliyetlere ta-
mamiyle izin verilecektir. Anayasa referanduma 
arz edildiği zaman; propagandanın yalnız Ana
yasa konusuna inhisar ettirilmesi meselesidir. 
Evvelâ siyasi faaliyetlere müsaade etsek, siya
si partiler bunu koz olarak ele alıp kendi faali
yetlerine sokacaklardır. Bu bakımdan Osman 
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Beyin; işaret ettiği nokta haklıdır. Onun için 
oraya (siyasi partilerin yapacağı propaganda) 
kelimesinin ilâvesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Ortada iki şekil, iki teklif var. 
Bunları ayrı ayrı reyinize arz edeceğim. 

Birinci teklif; (Anayasa konusunda) tâbiri
nin ilavesidir. Reyinize sunuyorum; kabul eden
ler.... 10 

İkinci teklif Vehbi Ersü'nün. 
ERSÜ VEHBİ — Ben teklifimi geri aldım. 
BAŞKAN — Vehbi Ersü teklifi geri almış

tır. Binaenaleyh, maddeyi böylece yani (Anaya
sa konusunda) kelimesinin ilâvesiyle reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ERSÜ VEHBİ — Seçim mevzuunda köstek 
vuralım. Millete malolacak Anayasa için hiçbir 
tahdit bırakmamak lâzımdır. 

Malî külfet tahmil .edebilmek için (33) im
zanın bulunması icabeder. Bu da malî bir hüküm
dür. Bunun hesabında f aide vardır. 

BAŞKAN — Referandum yapılır, (9) lira 
sarf edilir. Para kalmamıştır, diye tahsisat ister. 
Onun için içimizden bir iki arkadaşımız Adliye 
Vekiline gider. Filân falanlar para alacaktır, 
deriz, 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Burada, evet, 
hayır var. Bir de muteber olur, muteber olmaz 
diye terimler vardır. 

KARAMAN SUPHİ — Yanlış kâğıt kullan
mıştır. Muteber olan kartı kullanmamıştır. 

MADDE 6. — Sandık, ilçe ve il seçim kurul
larınca düzenlenecek tutanaklarda; 

a) Seçmen sayısı, 
b) Halkoyuna katılanlar sayısı, 
e) Muteber olan oylar sayısı, 
d) Muteber olmıyan oylar sayısı, 
e) Anayasaya (Evet) oyu verenlerin sayısı, 
f) Anayasaya (Hayır) oyu verenlerin sa

yısı, 
ayrı ayrı gösterilir. 

» İl seçim kurulları, il birleştirme tutanağında 
beliren sonuçları, derhal Yüksek Seçim Kurulu
na bildirir ve tutanağın onaylı bir örneğini gön
derir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. --Yüksek Seçim Kurulu, il se
çim kurullarından gelen birleştirme tutanakla-
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rina göre, halkoyu sonucunu yukarıki maddede 
yazılı esaslar dairesinde derhal ilân eder. 

Muteber oyların yarısından çoğu (Evet) ise, 
Anayasa Türk Milleti tarafından kabul edilmiş, 
olur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Yüksek Seçim Kurulu, bu ka
nunun uygulanması ile ilgili bir izahnaıme çı
karır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Madde 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Madde 10. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

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

AKSOYOĞLU REFET — Gündemin dördün
cü maddesine geçiyoruz. Zabıt tutulmıyacaktır. 

Kapanma saati : 15,30 




