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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan 9 ncu 
tur oylama sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun 
kalmadığı anlaşıldığından: 

3 Ağustos 1977 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16.10'da son Verildi,: 

Geçici Divan Üyesi 
Geçici Başkan Adana 
Kinyas Kartal Nedim Tarhan 

Geçici Divan Üyesi 
Mardin 

Metin Musaoğlu 

BİRİNCt OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Geçici Başkan Kinyas Kartal 

GEÇİCİ DİVAN ÜYELERİ : Aydın Menderes (Konya), Sefâhattih Öcal (Ankara) 
• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 27 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Sayın üyelerin anahtarlarım çevirdikten son
ra beyaz düğmelere basmalarını rica ederiz. (C.H.P. 
sıralarından «Ad okunarak» sesleri) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Ad okuyarak 
yoklama yapın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Beyler, müsaade ediniz ben de ko
nuşayım, Ben bunu usulen diyorum, itiraz eder
seniz ismen yaparız, niye bırakmıyorsunuz konuşa
lım?.. (C.H.P. sıralarından gürültüler «Ad okuyarak» 
seslen!) 

III. 

7. — Millet Meclisi Başkanı seçimi hakkında. 
BAŞKAN — Başkan seçimi konusunda usul hak

kında söz istenmektedir. Bu konuda Başkanlığın ta
kip ettiği usul ve tutumun üzerinde iki lehte ve iki 
aleyhte olmak üzere söz vereceğini; 

İsmen yapalım... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İçtüzüğe 

göre 5 kişi ad okunmak suretiyle yoklama talebin
de bulunuyoruz. 

BAŞKAN — İsmen yapalım. (A.P, ve C.H.P. sıra
larından alkışlar) 

Ad okuyarak yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Sonradan gelen sayın üyeler lütfen 

bir tezkere ile Başkanlığa bildirsinler. 
Çoğunluğumuz vardır, gündeme geçiyoruz. 

Aleyhte, Sayın Hayrettin Uysal, buyurun. (C.H.P. 
sıralarından alkışlar) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

— USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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13 Haziran'dan bu yana Yüce Meclisimiz Baş
kanım seçemiyor ve Başkaahk Devanı da kurutamı
yor. 5 Haziran seçimlerinden bugüne kadar geçen 
saire içerisinde Yasama Organı dediğimiz Millet 
Meclisimiz, Parlamentonun Millet Meclisi kesimi 
fonksiyonlarını ve işleklerini yapar duruma getirile-
m e n t ^ Bu demektir ki, şu anda Mec&slmiz, 
çalışmaları bakımından askıya ahmnış durumdadır. 
Bir başka anlamla belirtmek gerekir ki, mUietvekil-
leri Anayasaya göre, İçtüzüğe göre, ülkenin ve ulu
sun sorunlarıyla ilgili görev yapma durumundan çı
kartılmaktadır. Yine bir başka anlama göre, tükenin 
ve ulusun sorunlarına ait herhangi bir yasa teklifi 
İşlem görememekte, olaylarla ilgili, çeşitli sorunlarla 
ögiîi yazdı ve sözü soruar işlem görememekte, soruş
turma yapıamamakta, denetim yaptlasmamaktadır. 
Bu haüyle Meclis, çahşır durumda değildir ve Ana
yasanın öngördüğü esaslar içerisinde, hatta bir baş
ka ifade ile açıkça söyleyebairiz ki, kurulmuş de-
ğydJr gerçekte. Bunun sorumlusu kimdir? 

Şu sıralara baktığımız zaman anamuhaJefet par
tisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi, her gün, 193 - 214 
üye arasında değişen bir sayı ile Meclise devam et
mekte, Cephe partileri ki, dünkü yoklama raka
mım, vereyim: Mfflî Selâmet Partisi 8 kişi Be, Mil-
ijytttçi Harekat Partisi 7 kişi ile, Adalet Partisi de 
63 kişi ile Meclisimize devam etmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu kadar sorumsuz
luk olmaz. Meclis üzerinde bu kadar oynanamaz. 
(C.H.P. sıralarından alkışlar) 

Cephe partileri kendi iç pazarlıklarının konusu 
olarak Başkanhk Divanının seçunini bu kadar as
kıya alıp, Yüce Meclisimizi çürütmek için gayret 
gösteremezler, göstermemeleri lâzım; çürütmek için 
gayret göstermemeleri lâzım, sağhkh bir demokra
sinin gelişmesi için gayret göstermeleri lâzım. 

Bu parlamentonun gelenekleri vardır. Dünyada 
demokrasiyle idare edilen her ülkede gelenekler var-
dtr. En çok sayıya sahip olan bir partiden Başkan 
seçilir. Savları varsa, iddiaları varsa, gelirler bura
ya, adaylarım gösterirler, turlar yapılır, sonra belli 
bir noktada anlaşılır, mesele bir noktaya gelir, bağ
lanır. Ama, hiç aday göstermeyeceksiniz, sonra oy
lamaya katılmayacaksınız, pazarlıklar dışarda Ana
yasaya aykırı olarak siiregelecek. Basında; «Cep
henin üç partisi falan isimde anlaştı» yine basında 
bir başka haber; «Ondan vazgeçti, öbüründe an
laştı». Bu Anayasayı çiğnemektir. 

Meclis Başkanlığı konusunda partilerin resmî or
ganlarında, yetkili organlarında, basında yazıldığı 
gibi, pazarlık yapılamaz. Meclisimiz, burada Baş
kanını, Başkanhk Divanını bütün parti gruplarına 
mensup üyelerin katılmasıyk ortak bir anlayışta ve 
doğrultuda seçer. 

Değerli arkadaşlarım, kasıma doğru Meclis Baş
kanhk seçimlerini uzatma eğilimini Cepheci parti
lerde görüyoruz. Haziran ile 1 Kasım arasında 5 ay. 
5 ay, Sayın Süleyman DemâreFin konuları sakız gibi 
çiğneye çiğneye çürüttüğü gibi, Meclisimizi de çü
rütmeye hakkı yoktur. (CHJP. sıralarından «Bravo» 
sesleri, aKuşfar) 

Lütfen buraya geliniz, kaçmayınız. 
SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — Onu 

siz yaptınız. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Biz yap
madık, biz yapmadık. Senin aklın ermez onlara 
sayın Gürdrama, yapmadık, akim ermez. 

SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — Se
nin çok eriyor. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Yapmadık 
biz, bak Anamuhalefe* Partisi Grupuna 213 kişi 
burada, bak şurada bak... 

SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — Mü
him değil. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Karşınızda, 
bak, bak... (C.H.P. sıralarından aBuşîar) Plajda de
ğil, burada, entrikada değil, oyunda değil, sağhkh 
olarak demokrasinin yürütülmesi içm burada. (C.H.P. 
sıraah-ından «Bravo' sesleri, alkışlar) 

Eğer demokrasiye inanıyorsanız, geliniz. Ülke
nin koşullarının çözülmesi için bir başka şey daha 
söylüyorsunuz: «Muhalefetle diyalog kurulması, iş
birliği yapılması, konuların yumuşatılması» diye 
her gün söylüyorsunuz; böyle mi muhalefetle işbir-. 
ligi yapacaksınız siz? 

Değerli arkadaşları uyarıyorum. Cephe partileri
nin miUetvekiBerini, üyelerini uyarıyorum; buraya 
gefemter, ülkemizin çözüm bekleyen sorunlarının 
çözüme kavuşturulması içm, Başkanlık Divanının 
çakması için, bir an önce Anayasanın öngördüğü, 
Meclis Tüzüğünün öngördüğü hususların yerine geti-
riJmesi içm, gelsinler Meclis Başkanım seçelim, 
Başkaahk Divanını seçelim. Bu bir uyarıdır. Bi
zim bundan sonra daha başka sözlerimiz de olacak, 
onu zamanı gelince söyleyeceğiz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (C.H.P. sıra
larından alkışlar) 
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BAŞKAN — Aleyhte Sayın Orhan Birgit, buyu
run efendini. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Uysal ye
teri kadar söyledi efendinin 

BAŞKAN — Teşekkür ederini efendim. 
Leyhte söz isteyen sayın üye?.. 
Buyurun Sayın Gaydalı. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — O zaman aleyhte 

töz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gaydalı. 
ORHAN BİRGİT (İstanlbul) — O zaman ben de 

aleyhte söz istiyorum Sayın Başkanım. 

ABİDÎN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Başkanlık Divanının tutumunun aleyhinde söz 
almış bulunan sayın Cumhuriyet Halk Partisine men
sup arkadaşımız, Allah'tan kiı «uysal» idiler, ya serti 
çıksa İdi ne olacaktı?.. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Kâmran Bey gi
bi geri dönerdi; ne olacak.) 

ABİDİN İNAN GAYDALI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, Başkanlık Divanı eleştirisinden 
ziyade, doğrudan doğruya iktidar olan partilerin tu
tumları üzerinde durdular. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sözüm o 
idi zâ ten. 

ABİDİN İNAN GAYDALI (Devamla) — Ben 
bunu eleştirmeyeceğimi Fakat, eğer Meclis çalış
malarına devam edebilse idi, dünya tarihinde bu
güne kadar görülmemiş olan bir şekilde Devletin 
Maliye Bakanı, dcvleini müflis olarak dünyaya ilân 
etmezdi. (C.H.P, sıralarından gürültüler) İlân edi
len bu müflis bakanlık üzerinde bir sene eleştiri ya
pılsa azdır. (C.H.P. sıralarından «Dövizlere ne oldu, 
dövizlere?» sesleri) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Safsata 
konuşuyorsun, safsata. 

ABİDİN İNAN GAYDALI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, iben hatibinize cevap veriyo
rum, beni dinlemek mecburiyetindesiniz. Kavga 
gürültü ile beni susturamazsınız burada. Benim ta
biatım dışında, ben konuşmak istemezken beni mec
bur kıldınız bunları söylemeye. Ayrıca^ dünya ka
muoyunu oluşturan Kıbrıis olayı hakkında, kabuk 
tutmuş bir yarayı, Maraş bölgesini bir günde na
sıl iskâna müsaade edersiniz? (C.H.P. sıralarından 
şiddetli gürültüler ve «Yuh» sesleri) 

Evet hakhsmz... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Başkanlık 
seçimlerine gelsin Sayın Başkanım, Başkanlık seçim
lerine. 

ABİDİN İNAN GAYDALI (Devamla) — Ve 
sonra dahası var... 

BAŞKAN — Dinleyelim beyler, dinleyelim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Süleyman 

Demirel'e yağ çekmek istiyor. 

ABİDİN İNAN GAYDALI (Devamla) — Çok 
yazık. Siz bu tutumunuzla muhalefet de yapamaz- " 
siniz. Hükümet oldunuz, bırakıp kaçtınız; tekrar 
hükümet oîmaya namzet gösterikliniz, beceremedi-
nîz; daha ne olsun... Yazıktır arkadaşlarım, yazık; 
Devlet sizden çok şeyler bekliyor. Cumhuriyet ço
cuğu dinamik bir genel başkanınız var, hepinizden 
fazla ona hürmetkarını, fakat kıymetini bilmiyorsu
nuz bu grup oüarak. (C.H.P. sıralarından alkışlar 
ve gülüşmeler) 

Aîkış değil, alkış değil. Sizin paralelinizde olu
nursa, alkış; sizin paralelinizden olunmazsa başka 
şeyler yaparsınız; çok yazık, çok yazık. 

BAŞKAN — Sayın Gaydalı, Başkanlık seçimi 
üzerinde konuşalım. 

ABİDİN İNAN GAYDALI (Devamla) — Sayın 
Başkanım, yerden göğe kadar haklısınız, fakat sa
yın Uysal umduğumuz konuşmayı yapmadığı için 
ben de arzı cevapta bulunuyorum. 

Hepinize saygılar sunarını* (A.P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Orhan Birgit Bey. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Değerli arkadaş
larım; Kıbrıs Rum Topluluğu Lideri Makarios'un öl
düğü gün, Türkiye Millet Meclisinde Yunan ve Kıb
rıs tezinden yana bir sesin çıkmasını, Parlamentomuz 
için de, Milliyetçi Partiler Topluluğu adını taşıyan de
ğerli arkadaşlarım için de, Gaydalı ve İnan ailesi 
için de özellikle bir talihsizlik sayıyorum. Eğer sayın 
Ecevit Başbakan olarak kalsa idi, Maraş konusu çok
tan halledilmiş olacaktı. 

Dört yıl önce bugünlerde 1974 Ağustosunda ikin
ci harekât devam ederken, o Hükümetin bir üyesi ola
rak - özellikle Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak - sa
yın Başbakanın emri ile, kurşun altında iken daha 
Kıbrıs Adası, Maraş bölgesinin envanteri için Turizm 
Tanıtma Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Turizm 
Bankası memurları gerekleri envanteri bitirmişlerdi. 

Sizin milliyetçilik anlayışınızdır ki o konuyu ka
buk bağlatmaya doğru götürdü ve kabuk bağlama 
diye niteliyorsunuz. Burada geçen yıl bütçe görüşme-
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lerbde Cumhuriyet Halk Partisi Gropu adına Anka
ra Milletvekili... 

BAŞKAN — Saym Birgit, lütfen Başkanlık seçimi 
hakkında konuşunuz. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Hay hay efen
dim, döneceğim. 

Sayın Evliyagil konuyu buraya kaç kere getirdiği 
halde meselenin üzerine varamadınız. 

Değerli arkadaşlarım, görüyorsunuz meselelere 
giremiyoruz. Türkiye birçok meselenin içerisinde. 
Henüz Başkanını seçmemiş bir Meclis olduğumuz için, 
ne yasama görevi yapabiliyoruz, ne denetleme göre
vi yapabiliyoruz, ne Hükümetten hesap sorabiliyoruz, 
ne anamuhalefet liderine, anamuhalefet partisine 
hesap sormaya kalkan arkadaşlara hesap verebiliyo
ruz. 

Nedir mesele? Sayın Uysal söz aldı, bütün etra
fıyla anlattı. 

Ben daha önce söz istemiştim. Sayın Başkan beni 
burada göreve çağırdığı zaman, sayın Uysal'ın sözle
rinden sonra artık söyleyebilecek bir şey kalmadığını 
bilerek huzurunuzu işgal etmek istemedim. Zaten hu
zurunuzu işgal edecek bir konu da yoktu. Siz o ka
dar meselelerse bigânesiniz ki değerli 230'Iu arkadaş
larım, geliyorsunuz buraya, hafif yoklamada bulunu
yorsunuz ve görev yapmadan gidiyorsunuz. (A.P. sı
ralarında «Ne alâkası var bunların?» sesleri) 

Yarın bölgelerinize gideceksiniz. Soracaklar «Ne 
yaptınız?» Diyeceksiniz ki, «230 kişi, Kıbrıs'ta Ma-

1. — Millet Meclisi Başkanı seçimi. 

BAŞKAN — Gündemimize göre Millet Meclisi 
Başkanı seçimi yapılacaktır. 

Başkanlık için Siirt Milletvekili Sayın Nebil Ok
tay ve Van Milletvekili Kinyas Kartal aday gösteril
mişlerdir. (C.H.P. sıralarından alkışlar). 

Geçen birleşimlerde 9 tur seçim oylaması yapıl
mıştır. Şimdi 10 ncu tur oylamaya geçiyoruz. Oyla
ma geçen birleşimlerde belirtildiği şekilde yapılacak
tır. 

2 sayın Divan Üyesi, lütfen Başkanlık kürsüsü
nün sağında, Komisyon sıralarındaki yerlerini alsın
lar. 

raş sorununu halletmeyi programına almış Ecevil 
Hükümetini düşürmekte birleştik. Onun Hükümet 
Programını dinlemedik, onun için dahi Meclise gelme
dik. Bir gün geldik, Gaydalı'nın tanımladığı şekilde, 
kabuk bağlamış bir meseleyi deşmesinler diye biz adı
mıza Milliyetçi Partiler adım verdik, birleştik, düşür
dük.» 

«Soma ne yaptık? Bir gün geldik, Demirel'i din" 
ledik ve üçüncü defa geldik, yeni milliyetçi cepheyi 
oylarımızla kurduk. Yeni milliyetçi cephe - yani kısa 
adıyla Y.M.C. •> teşekkül ettikten sonra dağıldık »j 
(C.H.P. sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Y.M.C. için hiç deyilse Mec
lise kanun çıkartmaya gelin Y.M.C. için sayın Başba
kanınız söylüyor, «Hesap sormayan namerttir» di
yor. Bir takım mert insanlar bu meydan okuma kar
şısında hesap sormak için Meclis Başkanını seçmek 
istiyor, gelmiyorsunuz. 

Kimisi sayın Gaydah'nın biraderi gibi bakan ol
makta nazediyor, 7 gün, 8 gün bir salıncakta, bakan 
mıdır, değil midir, sallanıyor. Kimisi Başkan seçmek 
istemiyor. Böyle bir Hükümet olmaz arkadaşlarım, 
Böyle bir iktidar topluluğu olmaz. Adı Y.M.C. dahi, 
olsa, bunun bir usulü varsa, yöntemi varsa, bunu o 
usul ve yöntem içerisinde Meclis Başkanını bir an ev
vel seçerek yapın. Ondan sonra bankalarda mı, şir
ketlerde mi, bakanlıklarda mı Y.M.C.'yi izleyeceksi
niz, izleyin değerli arkadaşlarım. (C.H.P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu tur oylamada kullanüacak bir mühürlü oy pu
sulaları sayın Divan Üyelerine verilsin. 

Oylamanın sayım ve döküm işi için, ad çekmek 
suretiyle 5 kişilik Tasnif Komisyonunu seçiyoruz. 

Ahmet Çobanoğlu?.. Burada. 
Sabri Kılıç?.. Burada. 
Kılıç Sorgucu?.. Burada. 
Mehmet Kubilay İmer?.. Yok. 
Sevil Korum?.. Yok. 
İsmail Hakkı Öztorun?.. Burada. 
Mehmet Can?.. Burada. 
Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz. 
(Oylar toplandı). 
BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı). 

IV. — SEÇİMLER 
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BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiş
tir, okutuyorum : 

3 . 8 . 1977 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 10 ncu tur 
seçime 188 milletvekili katılmış ve neticede ekseriye
tin olmadığı anlaşıldığmdan ismen tasnif yapılma
mıştır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Konya Urfa 
Ahmet Cobanoğlu M. Sabrı Kılıç 

Üye Üye 
Kırşehir Adana 

Kılıç Sorgucu İsmail Hakkı öztorun 
Üye 

Adana 
Mehmet Can 

BAŞKAN — Bu sonuca göre çoğunluğun bulun
madığı anlaşıldığmdan, Başkan seçimine devam et
mek için 4 . 8 . 1977 perşembe günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.19 

««•» 
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