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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan 11 nci 
tur oylama sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun 
kalmadığı anlaşıldığından : 

9 Ağustos 1977 Salı günü saat 15,00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 16.00'da son verildi. 

Geçici Başkan 
Kinyas Kartal 

Geçici Divan Üyesi 
Ankara 

Selâhattin Öcal 

Geçici Divan Üyesi 
Adana 

Nedim Tarhan 

»e<* 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Geçici Başkan Kinyas Kartal 

DİVAN ÜYELERİ : Nedim Tarhan (Adana) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 29 ncu Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin, yüksek sesle işaret etme
lerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz 

geçiyoruz. 
vardır; gündeme 

III. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. — Millet Meclisi Başkanı seçimi hakkında. 

BAŞKAN — Gündemimize göre Millet Meclisi 
Başkanı seçimi yapılacaktır. 

Millet Meclisi Başkanının seçimi konusunda Baş
kanlığın tutumu ile ilgili olarak usul hakkında söz 
isteyen üç önerge gelmiştir. Aynı konuda geçen bir
leşimlerde usul hakkında görüşme yapılmıştır; aym 
konuda her birleşimde usul görüşmesi açmamız müm
kün değildir. (C.H.P. sıralarından «Oylayalım» ses
leri) 

Başkanlık seçimine devam ediyoruz. 
Başkanlık için Siirt Milletvekili Sayın Nebil Ok

tay ve Van Milletvekili Kinyas Kartal aday göste
rilmişlerdir. 

Geçen birleşimlerde 11 tur seçim oylaması yapd-
mıştır. 

HASAN FEHMİ İLTER (Muğla) — Sayın Baş
kan, o önergeleri oylayalım. 

ALİ FUAT EYÜBOĞLU (Yozgat) — Saym Baş
kan, günlerden beri Meclis aynı tutumun içerisinde
dir. Evet; usul bakımından belki tekrar tekrar söz 
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almanın doğru olmadığım biz de idrak ediyoruz; I 
yalnız, Yüce Meclisin her zaman bu durumda bu- I 
lundurulmasından mJîetvekili olarak hepimizin ren- I 
cide olduğundan şüphe yoktur. Elbette ki, bu hu- I 
sustaki düşüncelerimizi söylemek ve zahidinizin de I 
bu Başkanlık seçimi için daha olumlu bir tutuma gir- I 
mesi hususundaki fikirlerimizin beyan edilmesine fır- I 
sat verilmesi gerekir kanaatindeyim; tekrar arz edi- I 
yorum ve bu hususta söz verilmesini rica ediyorum. 1 
(C.H.P. sıralarından «Oylayalım» sesleri, alkışlar) I 

BAŞKAN — Beyefendi, arz edeyim : Siz haklı- I 
siniz; sizin üzüntünüzü hepimiz de çekiyoruz. Siz I 
zannediyor musunuz ki, ben de üzüntülü değilim? I 
Ben de bu üzüntünün içindeyim. (CELP. sıralarından j 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Bir yol bulun bize, bir yol I 
bulun; bir yol bulunmazsa, bu bitmez. I 

ALt FUAT EYÜBOĞLU (Yozgat) — Arz ede
ceğim efendim... I 

BAŞKAN — Sizin söyleyeceğinizle netice elde I 
edilmez ki... I 

ALİ FUAT EYÜBOĞLU (Yozgat) — Sayın Baş
kan, bu husustaki düşüncelerimizi arz edeceğiz; inak- I 
şadımız budur. I 

BAŞKAN — Düşüncelerinizde haklısınız. I 

ALt FUAT EYÜBOĞLU (Yozgat) — Zatıâlinİ-
zin de üzüntülerini biliyoruz; ama çare gösterelim. I 

BAŞKAN — Beyefendi, mademki ısrar ediyorsu- I 
nuz, iki lehte, iki aleyhte söz vereceğim; buyurunuz. I 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, lehte, aleyhte değil efendim; müsaade ederseniz I 
bir hususu arz edeceğim : I 

1961 yılında dahi, Başkan seçimleriyle ilgili, Mec- I 
listeki bazı arkadaşlarımızın söz almaları istemlerine I 
karşı, Geçici Başkanlık daima söz vermiştir. I 

BAŞKAN — Veriyorum beyefendi, veriyorum. I 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Usul bakı

mından değil efendim, yani usule bağlı olarak değil; I 
Meclisteki Başkanlık sorununun çözümü ile ilgili ola- I 
rak vermenizi istirham ediyoruz. Usul olunca, efen- I 
dim, size ait bir mesele oluyor; halbuki, size ait bir I 
mesele değil; Meclis kendi Başkanım seçemez durum- I 
da, Başkanlık Divanı kuralamaz durumda. Bunun ay- I 
dmlığa çıkması için, grupların bir araya getirilmesi I 
için, milletvekillerinin bir araya getirilmesi için mü- I 
zakere açınız; ben onu talep ediyorum efendim. I 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Verin Başkan, 
verin; söz verin. I 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin bey, siz haklısınız. I 
Bir şey arz edeceğim: Siz de biliyorsunuz ki, çoğun- I 

— 233 

9 . 8 . 1977 O : 1 

luk yoktur, ben de biliyorum, yoktur; iştirak etmi
yorlar; sizin söyleyeceğinizden, benim söyleyeceğim
den bir netice elde edemeyeceğiz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Siz müza
kere açın efendim. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Başkan, kim iştirak et
miyor? Siz açıklayın, kim iştirak etmiyor? 

BAŞKAN — Sayın beyler, iştirak etmeyen mey
danda, siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum; ne di
yeyim? (C.H.P. sıralanndan alkışlar) 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
sizi aday gösteriyorlar, gelmiyorlar, sizi ortada bıra
kıyorlar. 

BAŞKAN — Kardeşim, ben ne yapayım? Sen 
bana bir yol göster ben ne yapayım (C. H. P. sırala
rından gülüşmeler). 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Yani kendi gru-
punuz sizi aday gösteriyor, siz adaylığı benimsiyor
sunuz, ama gelmiyorlar. 

BAŞKAN — Elimde olsaydı, çoktan bitirmiştim, 
elimde değildir. Ben de Sizle beraber bu çileyi çeki
yorum; ben de arzu ederim ki, sonuca varılsın. 

Buyurun Sayın Hasan Fehmi İlter. 

HASAN FEHMİ İLTER (Muğla) — Sayın mil
letvekilleri; 

Sayın Demirel Hükümetinin, bir başka ifadeyle, 
yeni Cephe Hükümetinin güvenoyu almasından son
ra, Cephe Hükümetinin ortakları olan Adalet Par
tisi, Millî Selâmet Partisi ve Millî Hareket Partisi 
Meclisi terk etmişlerdir. 

Bu sebeple, MUlet Meclisi Başkanlık Divanı se
çimi, gereken ekseriyeti sağlayamadığı sebebiyle ya
pılamamaktadır. Koalisyon ortağı partiler tarafından 
Meclis terk edildiği için, Meclis, görevini yapamaz 
hale getirilmiştir; Millet Meclisi, iktidar partileri ta
rafından askıya alınmıştır. Oysa ki, millet, halk, 5 
Hazirandan sonra kurulacak Hükümete ve Yüce Mec
lise umut bağlamıştır. 5 Haziran öncesi Hükümetin 
benzeri bir hükümet kurulduğu için, halk, hükü
metten beklediğini yitirmiştir. İktidar partileri tara
fından Yüce Meclis terk edildiği için, halk, Meclisten 
de umudunu kesmek üzeredir; bu suretle, Yüce Mec
lis, halk önünde saygınlığım yitirmek üzeredir. Tüm 
milletvekilleri gibi, bu olumsuz hareketin inikasından 
bir milletvekili olarak ben de büyük zarar görmek
teyim; kısacası, milletvekili olarak, halk nezdinde iti
barımızı kaybetmekteyiz. 

Koalisyon ortaklan iktidar partileri tarafından 
Yüce Meclisin ka'le alınmaması, Yüce Meclisin as-
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kıya alınması ve çalışamaz hale getirilmesi karşısında 
tatbik edilecek müeyyidenin saptanmasında fayda 
mülahaza etmekteyim. Her ne kadar İçtüzüğün 129 
ncu maddesinde «Bir yasama yılı içinde izinsiz ve 
özürsüz olarak toplam 45 birleşimden fazla yok sa
yılan milletvekilinin yolluklarının üç aylığı kesilir» 
denmekte ise de, bugüne kadar bu madde işlememiş
tir. Kaldı ki, bahsi geçen İçtüzüğün 129 ncu maddesi, 
münferiden devamsız olan bir milletvekili hakkında 
tertip olunacak müeyyideyi tayin ve tespit etmiştir. 

Bugün durum böyle değildir: Partiler Meclise de
vam etmemektedir. Partiler, Meclise devam etmediği 
takdirde, tayin edilecek, tertip edilecek müeyyide Tü
zükte saptanmamıştır ve bu mevzuda Tüzükte büyük 
bir boşluk vardır; boşluğun doldurulması gerekir. 
partilerin Meclise iştirak etmemesi halinde tatbik edile
cek müeyyideyi saptamak gerekmektedir. Bu müeyyi
de siyasal açıdan seçmenlere düşmektedir. Seçmenin, 
kendisine düşen görevi yerine getireceğinden eminim; 
Meclise iştirak etmeyen partilere yerel seçimlerde en 
ağır cezayı seçmenin vereceğinden şüphem yoktur. 

Acaba, partiler Meclise iştirak etmezse, hukuk
sal açıdan tespit edilecek, tertip edilecek müeyyide 
ne olabilir? 

hükümden mütevellit, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Ba
kanlar Kuruluna Başkanlık yaparak, şu Türkiye Cum
huriyeti Devletinin bütünlüğünü ve birliğini temin ede
cek tedbirleri alması, Başkanlık Divanının seçilebilme
si için gereken talimatı vermesi gerekir. 

Durumun Sayın Başkanlıkça gereken mercilere ih
bar edilmesini arz ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış-
olar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Aleyhte, ikinci olarak, söz sırası sayın Ali Fuat 

Eyüboğlu'nda 
Buyurunuz sayın Eyüboğlu. 
ALİ FUAT EYÜBOĞLU (Yozgat) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Günlerdir Divanını teşekkül ettiremeyen, günler

dir bir türlü çalışma imkânı bulamayan Millet Mec
lisinin bu tutumundan rahatsız olan bir üyesi olarak 
söz almış bulunuyorum. 

Bir kördövüşü şeklinde sürüp giden bu halden, en 
az, Yüce Meclisin bütün Üyelerinin de benim kadar 
üzüntü duyduğuna şüphe yoktur. Ne var ki, Başkanı
nı seçememiş bir Meclis olma durumundan kurtula
madığımız da bir vakıadır. 

Herkesin, iyi niyetli olduğunu söylemesine rağmen, 
kördüğüm haline gelen Başkanlık seçiminin çözüleme-
yişini anlamak da mümkün değildir. 

Bilinen şudur ki, sakat bir davranışın içerisinde
yiz. Bu sakat davranış, toplumda da, Yüce Meclisin 
değerli üyelerinde de gına getirmiştir. 

Patlama noktasına giden bu gidişi değiştirmek mec
buriyetindeyiz. Demokratik rejimin tahribinden, Par
lamentonun itibarının kaybından başka bir faydası 
olmayan bu oyunlardan süratte vazgeçmeli, gerçekler
de mutlaka birleşmeliyiz. 

Hiç bir siyasî partinin, polemikler için, hiç bir li
derin güç gösterisi ve soğukkanlılık edası için, hiç bir 
parlamenterin keyfîliği ve yat sefası için, bu Parla
mentonun ve buradaki parlamenterlerin itibarım zede
lemeye hakkı yoktur. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) Bu hoşgörülüğü millet adına göster
meye de hiç birimizin hakkı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, akşam başımızı yastığımıza 
koyduğumuz zaman, Başkanını seçememiş bir Mecli
sin üyesi olmanın burukluğunu içimizde duyanuyor-
sak, kendimizi vicdanî muhasebeye çekip de, o vic
danî muhasebenin sonunda bu kürsüde, burada ülke 
yararına ettiğimiz yemine olan sadakatimize yürek
ten bağlılığımızı yeniden gözden geçiremiyor sak, bu 

İktidar partilerinin, cephe partilerinin Meclise 
gelmemesi sebebiyle, devam eden milletvekilleri dahil, 
görevini yapamadığından, aldığı yolluk ve ödenekler, 
Medenî Hukuk hükümlerine göre bir haksız iktisap
tır; maneviyatçılara göre, haramdır ve haram bir ka
zançtır. Biz, milletvekili olarak, aşağı - yukarı dört beş 
gün milletvekilliği yaptık, ama iki aylık maaş ve öde
nek aldık; bir haksız iktisabın içinde bulunmaktayız. 

Saniyen, Meclisin büyük cari masrafları vardır. 
Bunların da üstünde, memleketin içinde bulunduğu 
ekonomik, siyasal ve sosyal bunalımdan Devletin ve 
milletin kurtarılması için çıkarılması gereken kanun
ların çıkarılmaması sebebiyle maruz kaldığı büyük 
zararlar vardır. Bu zararların, Meclise iştirak etme
yen partilere tazmin ettirilmesi gerekir. Bu zararla
rın tazmini için gereken tasarrufların alınması husu
sunda Başkana ihbarda bulunuyorum. Bir suça mut
tali olan Başkanlık Divanının, suçun tecziyesi için ge
reken tedbirleri alması görevidir. 

Sayın milletvekilleri, diğer bir idarî tedbir de Ana
yasanın 97 nci maddesinde derpiş olunmuştur. Anaya
sama 97 nci maddesine göre, Saym Cumhurbaşkanı, 
Devletin başıdır; bu sıfatla, Türkiye Cumhuriyetini ve 
milletin birliğini temsil eder. Cumhurbaşkanı, gerek
li gördükçe, Bakanlar Kuruluna Başkanlık eder. Bu 
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bağlılığa cam yürekten katıldığımız iddiasını yapma
nın çok zor olduğunu ifade etmek mecburiyetindeyiz. 

Divanın arkasında ve sayın üyelerin karşısındaki, 
«Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.» ifadesinin 
tb^lîfiğfhi istiyorsak, *u ifadeye lâyık davranışın için
de obuaya da mecburuz. Yoksa, deyimlerinden utanı
lacak, sokak münakaşalarına rahmet okutacak ifade
lerle, hele bugünkü bu vurdumduymazlığımızla de
mokratik rejimi yaşatmamız zor olacaktır; işletilmesi 
mümkün de olmayacaktır. 

Bakıyoruz, grupların sözcülerinin hepsi, Başkanlık 
seçiminin yapılmasından, Meclisin çalışır hale gemle
mesinden yakman beyanatlar veriyorlar. O takdirde, 
grup yöneticisi arkadaşlarıma soruyorum: Gruplarını
zı toplayıp burada bulundurmak görevi sizin değilse, 
bu görev kimindir? (C. H. P. sıralarından «Ortakla
rınıza sorun!» sesi.) 

Fark etmez! Mesele, bizim başka türlü düşünme
miz değil, bu noktada bu Meclisin itibarım kurtara
bilmek için hep bir noktada birleşmek mecburiyetini 
duymamızdır. 

Yönetici arkadaşların bu beyanları, kusura bakma
sınlar, aczin ilerisine geçen beyanlar değildir. Eğer 
kamuoyunu oluşturmak diye adlandırılan oyunu oy
namak istiyorlarsa, milletimizin karnı o oyuna artık 
doymuştur ve kendisine çok oyun oynanmıştır. O, ar
tık buradan iş ve netice beklemektedir. 

Sayın üyeler, Meclisin yönetimi bugün Senatonun 
denetimi altındadır. Meclis içi ve dışı hizmetler ve 
düzenli bir çalışma için Divanın bir an önce teşekkül 
ettirilmesi gerekmektedir. Bu yapılmadan Meclis ta-

1. — Millet Meclisi Başkanı seçimi. 
BAŞKAN — Başkanlık seçimi oylamasına devam 

ediyoruz. 
5 kişilik Tasnif Komisyonunu seçiyoruz. 
Mustafa Gazalcı (Denizli)?.. Burada. 
Ahmet Hanı d i Çelebi (Ankara)?.. Burada. 
Metin Tüzün (İstanbul)?.. Burada. 
Osman Orhan Çaneri (Çanakkale)?.. Yok. 
Ahmet Altun (Samsun)?.. Burada. 
Hüseyin Erkanlı (Tümce)!)?.. Burada. 
Geçen birleşimlerde 11 tur seçim oylaması yapıl

mıştır; şimdi 12 nci tur oylamaya geçiyoruz. 
Oylama, geçen birleşimlerde belirtildiği şekilde ya

pılacaktır : tki sayın Divan Üyesi lütfen Başkanlık 

tife girmemelidir. Öyle zannediyorum ki, bu mesele he
pimiz için bir onur meselesi olmuştur. Grup yöneti
cileri sonuç almayan beyanlar yerine, neticeye giden 
uzlaşma yollarını bulmaya gayret göstermelidir. 

Saym Başkan, sizin de tutumunuzu değiştirmeniz, 
Danışma Kurulunu devamh toplantıya çağırarak çö
züm yolunu bulmaya çalışmanız gerekirdi. Gerekirse 
liderlerle görüşerek birtakım zorlayıcı tedbirlere baş^ 
vurmalısınız. Sizlin de bu konuda İhmaliniz Olduğu 
kanaatini taşıyorum. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, görevli arkadaş
larımızın dışında bütün arkadaşlarımızı her toplantıda 
burada bulundurmaya çalıştık ve Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak, Meclîs Başkanlığı seçiminde her za
man olumlu bir tutumun içerisinde olma gayretini 
gösterdik; bundan sonra da bu gayreti göstereceğiz. 
Maksadımız, hiç kimsenin hareketim kınamak değil
dir; neticeye ulaşabilmek, Parlamentonun itibarını 
kurtarabilmek çabasını göstermektir. 

Bu anlayışın içerisinde, bugünkü seçimlerde bu 
neticenin alınacağım umar, Millet Meclisi çalışmala
rında ve ıbu hususta bütün arkadaşlarımızın göster
diği gayrete ve 'Başkanlık seçiminin başladığı gün
den beri buradaki arkadaşlarımızın devamlı oluşla
rından, bu Meclisin bir üyesi olarak kendilerine duy
duğum Şükranla hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. 
ve M. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun davet edilme
si, Başkanlıkça da düşünülüyor, bilgilerinize arz edi
yorum. 

kürsüsünün sağında komisyon sıralarındaki yerlerini 
alsınlar. 

Bu tur oylamada kullanılacak üç mühürlü oy 
pusulaları sayın Divan Üyelerine verilsin. 

Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz. 
Sayın Divan Üyeleri lütfen yerlerini alsınlar. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var
sa lütfen oyunu kullansın. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 

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

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 12 nci tur 

seçime 174 milletvekili iştirak etmiş ve neticede 
ekseriyet olmadığı anlaşıldığından ismen tasnif yapı
lamamıştır. 

Arz olunur. 
Denizli Ankara 

Mustafa Gazakı Ahmet Hamdi Çelebi 

f staribul Samsun 
Metin Tuzun Ahmet Alnın 

Tunceli 
Hüseyin Erkanli 

BAŞKAN — Bu sonuca göre, çoğunluğun bulun
madığı anlaşıldığından, Başkan1 seçimine devam etmek 
İçin 10 . 8 . 1977 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.28 

!<•» 
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