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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Gençlik ve 
Spor Bakam Önol Şakar'a Devlet Bakam Seyfi Öz
türk'ün, 

Sanayi ve- Teknoloji Bakanı Oğuzhan Asiltürk'e 
İmar ve İskân Bakanı Mehmet Recai Kutan'ın, 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Kânıran înan'a 
Devlet Bakam Seyfi Öztürk'ün, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Cengiz Gökçek'e 
Devlet Bakam Sadi Somuncuoğlu'nun, 

Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'a Millî Eğitim Ba
kanı Nahit Menteşe'nim ve 

Görev ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı Agâh 
Oktay Güner'e Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sa-
zak'ın, 

Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağlayangil'e de Dev
let Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etmelerinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 20 . 9 . 1977 
tarihinde New-York'ta başlayacak olan 32 nci dö
nem toplantılarına katılacak milletvekillerine dair Baş
bakanlık tezkeresi kabul edildi. 

Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan 13 ncü 
tur oylama sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun 
kalmadığı anlaşıldığından : 

4 Ekim 1977 Sah günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 16.07'dc son verildi. 

Geçici Başkan 
Kinyas Kartal 

Geçici Divan Üyesi 
Ordu 

Ertuğrul Günay 

Geçici Divan Üyesi 
Ankara 

Selâhattin Öcal 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Geçici Başkan Kinyas Kartal 

GEÇİCİ DİVAN ÜYELERİ : Selâhattin Öcal (Ankara), Metin Musaoğîu (Mardin) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 50 nci Birleşimini açıyorum. 

II. YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin yüksek sesle işaret etmele
rini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sonradan gelen sayın üyelerin birer çiyoruz. 

tezkere göndermek suretiyle yoklamaya katılmalarını 
rica ediyorum. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, gündeme ge-

III. — SEÇİMLER 

1. — Millet Meclisi Başkanı seçimi. 
BAŞKAN — Gündemimize göre, Millet Meclisi 

Başkam seçimi yapılacaktır : 

Bu konuda verilmiş bir önerge vardır okutuyo
rum : 

— 284 



M. Meclisi B : 50 4 . 10 . 1977 O : 1 

Sayın Meclis Başkanlığına 
Bugüne kadar Başkan seçiminde bir netice alına

madığından, Başkan seçimine yardımcı olmak kay-
dıyle bu hususta görüşme açılmasını ve konu ile ilgili 
bana söz yerilmesini saygılarımla arz ederim. 

Tunceli Milletvekili 
Ali Haydar Veziroğlu 

BAŞKAN — Başkan seçimi konusunda, İçtüzü
ğümüzün 73 ncü maddesine göre görüşme açıyorum. 
Bu görüşmelerde grupları adına birer sayın üye ile 
kişisel olarak iki sayın üye konuşabilir. 

Sayın Alı Haydar Veziroğlu, buyurun efendim. 

ALÎ HAYDAR VEZİROĞLU (Tunceli) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Huzurlarınızı, mensup bulunduğum partimin pro
pagandasını, daha da ötesi şahsî reklamımı yapmak 
için meşgul etmeyeceğim. Sadece sorumluluğunuzu 
paylaşan bir üye olarak gerçekleri dile getirmek ga
yesiyle burada sizlere hitap etmek istiyorum. 

Bazı parti mensubu hatipler gibi, Başkanın arka
sında ve sizlerin karşısında yazılı olan «Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir» yazısını da hatırlatmak 
gereğini duymuyorum. Muhakkak ki sizler bunun 
inancı ve sorumluluğunun bilinci içindesiniz. 

Sayın üyeler, 5 Haziran 1977 tarihinden bugüne 
kadar geçen 122 gün içinde, Parlamento üyeliği sı
fatı taşımamıza rağmen, Parlamentonun işlerliği için 
mücadele ettiğimizi savunmaktan yoksun olduğumuz 
gibi, bu kadar zaman içinde halen bir Başkan seçe-
memenin ıstırabı içindeyiz. Toplum yararına olduğu
nu samimî olarak görmekte zorluk çektiğimiz bazı 
liderlerin, küçük hesapları uğruna Yüce Meclisin say
gınlığını yitirmekle beraber, bu Yüce Meclisi temsil 
eden üyelerin de prestijinin sarsıldığa bilinen bir ger
çektir. 

Demokratik kurallarla yönetilen bir ülkede ikti
dara karşı muhalefetin oluşu doğaldır, demokrasinin 
gereği de budur. Mevcut iktidarın, muhalefetin yapı
cı olmadığı iddialarına sık sık rastlanmaktadır. An
cak, bugünkü iktidarı oluşturan parti yöneticilerinin, 
geçmişteki yöneticiler kadar toplum çıkarını düşün
düklerini söylemek zordur. Zira, geçmişteki yönetici
lerin, toplum yararına çalışmaların bu meclislerde 
aksamasını önlemek için bir «Centilmenlik anlaşma
sı» yapmış olmaları hepimizin malûmudur. 

Biz bugün, bizden evvelki arkadaşlarımızın geliş
tirdikleri bu güzel geleneği bile uygulamaktan âciz 
kalıyoruz. Centilmenlik anlaşmasına sadık kalmak fe
dakârlığına katlanmayan bugünkü iktidarı temsil eden 

parti yöneticilerinin samimiyet derecesinin muhase
besini siz sayın üyelere bırakıyorum. 

Sayın milletvekilleri, hepimizin mensubu bulundu
ğu partilerimizin disiplinine ve parti liderlerimize mu
hakkak ki saygılıyız; ancak saygınlığımız temsil etti
ğimiz halkın aleyhine değil, lehine hizmet yapacakları 
tatbikatla kaim olmalıdır. 

Bugün, toplumumuzun vahim olarak kabul etmek 
mecburiyetinde kaldığı iç sorunları, halkımızın ilerle
memesi için dışta çevrilen entrikaları ve dahası da, 
egemenliğimiz üzerinde yapılan dış oyunları dikkate 
almaksızın şahsî kaprislerine'mahkûm olmuş ve ola
cak parti liderlerimize uyarıda bulunmak zorunluğu-
nu duymalıyız. Bu bizim sorumluluğumuzun gereği 
olmakla beraber, ancak bu takdirde toplumumuzun 
güvencesini almış oluruz. 

Siyasal ve sayısal görüşlere rağmen, mesuliyet 
duygusu ve inancı içinde, bugüne kadar seçemediği-
miz Yüce Meclis Başkanını seçerek; gerçek milliyet
çilik inancı ile dış ve iç sorunların çözümü için birlik 
ve beraberlik duyguları içinde mücadele edeceğimize 
inanıyorum. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: 
Şahısları adına diğer söz alan üyeler : Turhan Fey-

zioğlu, Ömer Dedeoğlu, Metin Tüzün. 
Söz şurası Sayın Turhan Feyzioğlu'ndadır. 
Buyurunuz Sayın Feyzioğlu. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, C.H.P. Grupu adına Sayın Muammer Aksoy 
konuşacaktır. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Çok sayın 
arkadaşlarım, bugün böyle bir müzakerenin açılması
nı beklemiyorduk. Gerçekte, önümüzdeki günlerin bi
rinde, belki bütün siyasî partilerin anlaşması ile kö* 
nuyu Meclis kürsüsüne getirmek, daha iyisi Meclis 
kürsüsüne getirmeye mecbur olmadan çözmek ümi
dini besliyorduk; fakat Sayın Başkan bu imkânı bir 
üyenin müracaatı üzerine, lütfettiler; ben de kısaca 
görüşlerimi bu Meclisin bir üyesi olarak arz etmek 
istiyorum. 

Millet Meclisimiz, 1961'den beri birçok defa Baş
kan seçiminde gecikmelere şahit olmuştur. 1961'den 
bu yana bazen 20 tur, 30 tur; fakat 3 günde, 4 günde 
tamamlanan 20 = 30 tur yaptığımız olmuştur. Bazen 
15 gün, 1 ay, hafızam beni yanıltmıyorsa en çok 1,5 
ay kadar Başkan seçiminde gecikmeler görmüşüzdür. 
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Bu defa, Başkan seçiminin bir erken seçimin he
men ardına rastlaması hükümet kuruluşunun uzunca 
bir zaman alması, tatil aylarında Meclisin çalışma du
rumunda bulunması, Millet Meclisimizin bir tatil ka
rarı almak için gerekli çoğunluğu dahi bulamaması 
gibi sebeplerle Meclis fiilen çalışamaz duruma sürük
lenmiş, Başkanım da seçememiş ve seçimlerden bu 
yana dört aya yakın bir zaman geçtiği halde Başka
nını seçememiş bir Millet Meclisi durumu ortaya çık
mıştır. 

Hiç şüphe etmiyorum ki, bu durumdan her üye 
üzgündür. Hiç değilse benim görebildiğim, şahsî soh
betlerde edinebildiğim intibaa göre, bütün siyasî par
tilerimizde, biraz evvel bu kürsüde konuşan değerli 
arkadaşımızın ifade ettiği üzüntüye benzer üzüntüler 
hâkimdir. Dışarıda karşılaştığımız vatandaşlar çok 
haklı olarak, milletvekili olduğumuzu öğrenir öğren
mez sitemde bulunmaktadırlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi demokratik rejimin 
kilit taşıdır, kilit' kurumudur. Hiç şüphesiz başka or
ganlar da demokraside çok önemli; ama hepimizin 
bağlı olduğumuz ve insan haysiyetine yaraşır tek ida
re şekli olarak kabul ettiğimiz ve savunmaya da bu 
kürsüde yemin ettiğimiz rejimin kilit taşı, mensup ol
duğumuz şu Yüce Meclistir. 

Öte yandan, Türkiye'nin bugün karşı karşıya bu
lunduğu çok ağır ve olağanüstü sorunlar var. Vatan
daş ve Millet Meclisi ve bütün partilerimiz hiç şüp
hesiz banım da idraki içindedir. Dışarıda Türkiye'nin 
dış güvenliği ile ilgili, ekonomik geleceği ile ilgili son 
derece önemli temaslar oluyor; içeride her vatandaşı 
tek tek ilgilendiren son derecede önemli ekonomik 
kararlar almıyor, uygulanıyor. Herkesin hayatında, 
geçiminde doğrudan doğruya ağırlığı ve etkisi olan 
önemli kararlar uygulamaya konuluyor, 

Bütün bu önemli olaylar ortasında bunlar hakkın
da izahat verilecek olan merci, hükümetin gelip iza
hat vereceği yer, Millet Meclisidir, millet adnıa de
netimin yapılacağı organ burasıdır; fakat ne yazık ki, 
henüz organlarımızı teşkil etmiş durumda değiliz. 

Kanun teklifleri verilmiştir, basıları son derecede 
âcildir, kanımca önemlidir. Yani kaybedilecek gün 
yoktur denebilecek kadar, acele çıkarılması lâzım ge
len bazı kanunlar vardır. Bunların teferruatına girmi
yorum, Bu konuşmanın çerçevesi buna müsait değil. 
Verildiğinden ba yana aylar geçtiği halde, bunların 
bir komisyona havalesi bile mümkün olmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, çıkış yolunu hep beraber 
bulmaya mecburuz. 1961'den beri geçirdiğimiz bir 

tecrübe var. Bendeniz naçizane, o günden bu yana, 
bu Başkan seçimlerinin içinde kâh bir grup üyesi ola
rak, kâh grap yöneticisi olarak temaslarda da bulun
muş bir naçiz arkadaşınız sıfatı ile şunu arz etmek 
istiyorum. 

PartUcrarası temas yapılarak, bir dostça anlaş
ma, centilmence bir görüş birliği sağlanmadan Baş
kan seçimini gerçekleştirmemizin mümkün olmayaca
ğı yolundaki kanaatimi arz etmek istiyorum. Aksini 
düşünmekte herkes serbesttir; ama 16 yıllık tecrübe 
göstermiştir ki, gizli oyla yapılan bir seçimde, parti 
disiplinini açık oylamada olduğu gibi işletmek müm
kün olmayan Mr seçimde, Anayasaya göre partile
rin resmen aday göstermeye mezun olmadıkları bir 
seçimde ve hiç bir siyasî partinin Mecliste tek başı
na büyük çoğunluğa sahip olmadığı bir dönemde 
Başkan seçimini - arz ettiğim tarzda - partilerarasın-
da, centilmence temaslar olmadan gerçekleştirmek 
mümkün değildir. 

1961'de buraya geldik; Halk Partisi olarak Avni 
Doğan Beyi,, daha sonra Fuat Sürmen Beyi aday 
gösterdik, C, K. M» P. Afedülhak Kemal Yörük ho
camızı aday gösterdi, Y. T. P. Azizoğlu'nu aday gös
terdi, Adalet Partisi Tahsin Denıiray hocayı aday 
gösterdi ve turlara başladrk. Bir süre sonra gördük 
ki; Iscr partinin milletvekilleri (normal olarak bir 
grup kararı olmasa bile) kendi adaylarına rey ver
meye devam ediyorlar; beş tur, on tur, yirmi tur, ne 
kadar devam etseniz, hatta aylarca devam etseniz 
sonuç almak mümkün değil. Matematik bizi mecbur 
etti, yukarıda bir odaya çıktık, gruplararası temaslar 
yapıldı, konuşula görüşüîe bir çözüm bulundu. Se-
iMîtoda da aynı tıkanıklık vardı; hem Senaoda, hem 
Mecliste tıkanıklığı çözecek bir dostça anlaşmaya 
varıldı; bu elbette bağlayıcı bir karar değildi ama, 
bütün partiler belli bir mutabakat üzerinde toplanın
ca, herkes arkadaşlarına gitti, «böyle bir centilmen
ce anlaşma teşekkül etti» dedi ve böylece Başkan se
çimine muvaffak olduk. 

1961'den bu yana, her dönemde, -• o zaman Baş
kanı her yıl seçiyorduk - her yıl başında defalarca 
bu tecrübeyi yaşadık. Ne zaman bunun dışına çık
maya gayret etti isek, (başka usuller) temas yapma
dan Başkan seçme gayretine düşlüysek de seçeme
dik. Hatta bir siyasî partinin, Adalet Partisinin tek 
başına Mecliste çoğunluğa saMp olduğu dönemlerde 
bile, öyle bir turda, bir günde, on turda Başkan sc-
çcîîiedsğimizl gördük; çünkü, gizli oylamada, aynı si
yasî parti içinden iki kişinin Başkanlığa gönüllü ol-
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ması halinde reylerin dağılması hadisesine şahit ol- i 
duk; yine iktidar ile muhalefet arasında diyalog ku- I 
rulduğunda ve tek başına bir parti çoğunlukta oldu- I 
ğu zamanlarda bile Başkan seçimindeki tıkanıklığı ı 
zaman zaman ancak böyle aşabildik. 

Sayın Bozbeyli'nüı hiç değilse bir seçiminde ga
yet iyi hatırlıyorum ki, muhalefetle Adalet Partisi 
içindeki bir kısım arkadaşların reylerini, Başkanlığın
dan herkesin memnun olduğu, tarafsız Meclis idare 
ettiği hususunda genel kanı mevcut olan bir arkada
şımız üzerinde toplamak mümkün oldu. j 

Değerli arkadaşlarım, 1973 yılında da aynı duru
mu yaşadık, Sayın Güven'in ilk seçiminde. 1975'te 
aynı durumu yaşadık. O zaman Hükümet üyesi olma
ma rağmen ve bir hükümet kanadının içinde bulun
mama rağmen, bu kürsüye bir milletvekili olarak 
- tıpkı bugün olduğu gibi - çıktım, 1961'den beri ya
şadığımız bu tecrübeleri anlatarak rica ettim : Başka 
çare yok, muhalefet - iktidar partileri bir araya gelip 
bu meseleyi centilmence konuşmaya mecburuz. Çün
kü aylar geçti ve Başkanspz kalmıştı Meclis. 

Bugünkü durum şudur : I 
iktidar partileri 229 oya sahiptir. Bugüne kadar 

bir araya gelip şu partiden Başkan seçeceğiz, ara
mızda anlaştık demediler, aldığım intibaa göre ka
muoyu önünde. Kaldı ki, deseler dahi (aklanabilirim 
naçiz kanaatimi arz ediyorum) gizli oyla yapılacak 
bir seçimde, bir fiilî parti disiplini işletilmesine ça
lışılsa dahi, 226 oyu 229'un içinden çıkarmak fevka
lâde zordur. Geçen dönemdeki tecrübeler ortadadır, 
1961'den beri geçen bütün dönemlerin, 16 yılın tec
rübeleri meydandadır. 

Bugün muhalefette bulunan partilerin 226 oyu 
bulmak imkânları yoktur. O halde, akıl için yol bir
dir sanıyorum; 1961'den beri sonuç vermiş olan, dai
ma sonuç vermiş olan, iktidar-muhalefet farkı gözet
meksizin partilerin bir araya gelmesi ve bu işi bir 
esasa bağlayarak, dostça bir kural koyarak bu top
lantıdan ayrdmaları gerekmektedir. 

Hiç şüphesiz burada görev, grupu olan 4 siyasî 
partiye düşüyor. Bu bir araya gelme hususunu sağla
mak için, mütemadiyen çaba sarfedenler olmuştur. 
Biz bu arada, çok fazla işitilmeyen sesimizle, çok 
sınırlı imkânlarımızla, siyasî partilerin bir araya gel
mesi ve bu meseleyi konuşması gereğini söyleyip dur
duk. Bugün Sayın Başkan bu fırsatı verdiler, bu mü
zakereyi açtılar. Benim ricam; Cumhuriyet Halk 
Partisi, Adalet Partisi, Millî Selâmet Partisi, Milli
yetçi Hareket Partisinden ricam, «İklidardayız-mu- J 
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halefetteyiz» düşüncesini bir yana bırakarak, bir ara
ya gelip, Şu Meclisi çalışır hale getirmek için, grup-
îararası temasla konuyu bir esasa bağlamalarıdır. 

Her şeyden önemli olan-ister iktidarda, ister mu
halefette olalım, her şeyden önemli oian-demokratik 
rejimin kilit taşı bulunan şu müesseseyi çalışır hale 
getirmektir. İktidarlar gelir geçer, başbakanlar ge
lir geçer, hükümetler gelir geçer; ama demokratik re
jim içinde yaşamaya kararlı bir millet için önemli 
olan, bu müessesenin yaşamasıdır, ve bu müessesenin 
saygınlığını koruyarak yaşamasıdır. Dört ay başkan 
seçmemiş bir Meclisi daha ne kadar zaman Baş-
kansız bırakabiliriz sualini kendi kendimize sorma
ya mecburuz. 450 kişiyi hergün buraya toplasak ve 
günde 10 tur dahi yapsak, eğer partiierarası centil
mence anlaşmayı sağlayamaz isek, sadece bu kürsü
ye çıkıp turları tekrarlamakla başkan seçemeyeceği
mize, geçen dönemlerin tutanakları şahittir. Mesele 
sadece devam işi değildir, o hiç şüphesiz (bir arka
daşımızın söylediği gibi bu sabah) gereklidir; ama 
yeterli değildir. 

Burada çoğunluğun sağlanması yeterlidir diye
meyiz; gereklidir, evet. Yeterli bir sonuç alabilmek 
için hem çoğunluğu sağlamak, hem de mutlaka bir 
prensip üzerinde, bir kural üzerinde, bir aday üze
rinde bu 4 siyasî partimizin bir araya gelip anlaşma
larıdır. Bizim de haberimiz olur böyle bir konuşma
dan, birleşmeden, görüş birliğinden; çorbaya tuzu
muzu katmaya çalışırız. Bugün için katabileceğimiz 
tuz, sadece bu işi daha fazla geciktirmemek için par
tilerin bir araya gelip konuşmalarım rica etmekten 
ibarettir. Bu diyoloğu kuralım. Türkiye'nin iç şart
ları, dış şartları bu diyalogun hemen kurulmasını 
emrediyor. Konulara daha fazla girmek istemiyo
rum, çünkü açılan müzakere bir usûl müzakeresidir. 
Bu turlar daha çok uzarsa ve seçim daha fazla ge
cikirse, bu kürsüye getireceğimiz başka gerçekler var
dır. 

Türkiye'nin, bu Devletin Meclisinin başsız kal
maya daha fazla tahammülü yoktur. Millet Meclisi
nin sessiz kalmasına bu milletin daha fazla taham
mülü yoktur. Bu meseleyi el birliği ile çözmeye mec
buruz. 

Saygılar sunarım değerli arkadaşlarım. (C. H. P. 
sıralarından aiksşlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 

Muammer Aksoy. 
Buyurun Sayın Aksoy. 
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İLHAMt ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, 
ben de söz istiyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUAMMER AK-
SOY (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Bugün böyle bir konuda tartışmaların açılacağı 
Grupumuz için de meçhuldü, onun için Grupumuz 
da bu noktaya hazırlıklı değildir. Ancak, Grupumuz-
da egemen olan bir görüşü, daha ziyade Anayasayı 
da ilgilendirdiği için, Anayasacı bir arkadaş olarak 
benim dile getirmemi belirttiler. Bu görevi tamamen 
objektif olarak burada ifa etmeye çalışacağımı. 

Feyzioğlu arkadaşımın sözlerine tamamen katılı
rım. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu da bir an önce 
Başkanlık Divanının seçilmesini ve Millet Meclisinin 
işlemeye başlamasını; yalnız ekonomik, iç ve dış si
yaset, kültür ve pek çok diğer noktalarda, hukuki 
alanlardaki derhal çözüm bekleyen ivedi sorunlar
dan çok; rejim bakımından önem vermekte ve iste
mektedir. Çünkü çoğulcu demokrasiyi kabul etmiş 
bir memleketteki parlamento uzun süre işleyemez ve 
saygınlığını kamuoyunda kaybetmeye başlarsa, o 
memlekette demokrasi ciddî bir tehlike geçirir. Özel
likle 1 nci Dünya Savaşından sonra çeşitli ülkelerde 
nasıl diktatörlüklerin ortaya çıktığı-hangi renkten 
olursa olsun-incelendiği zaman, açıkça görülür ki, 
ilk adım parlamentoların isteyememesi olmuştur. Bu 
nedenle, dört aydan beri Parlamentonun işleyemez 
durumda olması karşısında, Cumhuriyet Halk Par
tisi özellikle rejim bakımından endişelidir; yoksa, 
yapacağı tenkitleri kürsüye getirebilmesi bile ikinci 
safta kalmaktadır, ikinci derecede önemlidir. O hal
de, biz en kısa zamanda Meclis Başkanlık Divanını 
kurmaya, komisyonları kurmaya ve Meclisi çalıştır
maya, rejimi kurtarma bakımından mecburuz. Bu 
bizim bir rejim borcumuzdur yaptığımız yeminin ka
çınılmaz sonucudur. 

Şimdi, sayın arkadaşım Feyzioğlu'na aynen ka
tılırım.. Bu, bir dürüstlük anlaşması diyeceğimiz 
centilmenlik anlaşmasıyle çözülür; ama o anlaşma
nın hangi ışık altında yapılması lâzım geldiğini kı
saca arz etmek isterim. Elbetteki partiler bir araya 
gelerek, tarafsız başkanlığı en kuvvetli partiden kim 
en iyi yapabilir hususunu görüşebilirler. Bu görüş
ler belirtilmeden bir aday üzerinde anlaşabilmek 
olanaksızdır. O noktada Feyzioğlu arkadaşımın söz
lerine tamamen katılırım. Bu noktalan daha önce de 
1963'ün 1 Kasım'ındaki konuşmasında Feyzioğlu 
açıkça belirtmiştir. Ancak, gerek Feyzioğlu arkada

şımız, gerek A. P. Grupu adına konuşan (bu belirtil-
mese biîe, bütün A. P. Grupunun tasvibiyle, alksşıyle 
ve «Hepimiz katılıyoruz» diye Meclis zabıtlarına 
geçmiştir) Kemal Bağcıoğlu arkadaşımızın konuşma* 
sında da ayni hususlar açıkça belirtilmiştir ki, Ana
yasamızın 84 ncü ve 85 nci maddesindeki hüküm
ler açıktır. Açık olmak demek bütün ayrıntıları di
le getirmek deme değildir. Başkanlık Divanında par
tiler kuvvetleri oranında temsil edilecektir ve Mec
lis çalışmalarının her alanında partiler kuvvetleri 
oranında temsil edilecektir. Başkanlık Divanı dört 
kategori üyeden kuruludur: Başkan, başkanvekili, 
idareci üyeler ve kâtip üyeler. Böyle olduğuna göre, 
o zaman biraz sonra okuyacağım, Bağcıoğlu ve 
Turhan Feyzioğlu arkadaşlarımızın da geyet iyi be
lirttikleri gibi, bu kategorilerin her biri bakımından 
oran meselesi gözönünde bulundurulacaktır ve biz
zat Bağcıoğlu arkadaşımız «Anayasal bir zorunlu
luktur» diye belirtmiştir; «Millet Meclisinde Başka
nın en çok üyeye sahip olan Halk Partisinden seçil
mesi Anayasal ve ahlâkî bir zorunluluktur» demiştir. 
Ancak yine demiştir ki, «Meseleyi yalnız Millet Mec
lisi bakımından ele almayın, bir de Cumhuriyet Se
natosu vardır, orada da aynı kurala saygı göstermek 
gerekir». Bunun üstünde durmuştur ve açıkça şu de
yimi kullanmıştır arkadaşlarım. Aynen okuyorum: 

«Şimdi ben diyorum ki; bu hak, Halk Partisinin
dir. Biz de aynen kabul ediyoruz. Nitekim iki sene 
önce de bunu kabul ettik.» Bu, 1963'teki 1 Kasım 
günü konuşmasında (Cilt : 23; Sayfa: 6 ve 8) «Mec
liste Halk Partisi daha fazla sandalyeye sahip olduğu 
için, onların destekleyecekleri bir adayı bizim de 
desteklememiz ve böylece C. H. P.'den bir arkada
şın Millet Meclisi Başkanı olmasında Anayasanın 
ruhu bakımından zaruret vardır» ve devam ediyor: 
«Ahlâkîlik ve hukuk nosyonu da Senatoda aynı şe
yi mecbur kılar. Orada da A. P.'den bir senatörün 
Senato Başkanı olmasında hem ahlâkilik, hem de 
Anayasaya uygunluk bakımından zaruret vardır. 
Centilmenlik anlaşması dolayısıyle hemen bir komis
yon kurulsun diyorum ve bu komisyon bir başka ada
yın seçilmemesini sağlamalıdır. Hem Mecliste, hem 
de Senatoda, bu yukarıda söylediğim gibi seçilme
sini temin etmeli, Anayasaya uygunluğu temin etme™ 
lidir. Onun için bir centilmenlik anlaşması yapılması 
lâzımdır.» diyor ve sonra da aynen şöyle bitiriyor: 

«Anayasanın 84 ncü maddesinin içerisinde bu ha
va vardır, böylece haklan teslim edelim.» diyor ve 
tutanakta aynen şu ibare var: «(Alkışlar, «Aksini 
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iddia eden yok» sesleri)» Hiç kimse aksini iddia et
miyor. 

Sonra sayın arkadaşım Turhan Feyzioğlu söz alı
yor. Aynen kendisinden naklediyorum: 

«Bir şeyden bahtiyarım; hiç değilse bu sene bu 
Mecliste şu münakaşayı yapmıyoruz: Başkanlık san-
dalyesi Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip olan 
Cumhuriyet Halk Partisine mensup bir milletvekili
ne ait olmalıdır konusunda bir ittifak vardır. (Sol
dan «Senatoda, Senatoda» sesleri) Senato bakımın
dan da aynı görüşe sahip olduğumu arz edeyim. 

Sayın Feyzioğlu devam ediyor: «Anayasamız 84 
ncü maddesinde, Riyaset Divanında gruplar oranları 
ölçüsünde temsil olunur. Riyaset Divanı bir kül de
ğil midir? Riyaset Divanı dediğimiz zaman Başkan, 
bu Riyaset Divanının dışında mıdır? Riyaset Diva
nında Başkan oy sahibi değil midir? Ve Riyaset Di
vanında bir kâtibin, bir idareci üyenin, bir başkanvc-
kilinin hangi partiye mensup olduğu önemlidir de en 
az onlar kadar, herhalde onlardan fazla Riyaset Di
vanında rolü, mevkii ve reyi bulunan Başkanın han
gi partiden seçilmiş olduğu, oran işi konuşulurken 
nazarı itibare alınmasın, bu mümkün müdür? Bina
enaleyh, Anayasanın espirisi, Riyaset Divanını bir 
kül olarak düşünüp, bunun bir oran dahilinde taksi
mini amirdir. Bu o kadar, zımnen bütün gruplar ta
rafından kabul edilmiştir ki, 1 Kasım günü sabah
leyin toplanmış olan C. H. P. Meclis Grupu iki kâ
tip seçmiştir, bir de idareci üye seçmiştir; ama bir 
Başkanvekili seçmemiştir. 

Adalet Partisi Meclis Grupu toplanmış. Bir Baş
kanvekili seçmiştir. Y. T. P. Grupu toplanmış bir 
başkanvekili seçmiştir, C. K. M. P. Meclis Grupu 
toplanmış bir başkanvekili seçmiştir. 

Bu başkanvekilleri seçilirken zımnen düşünülen 
şey, Başkanlık CH.P.'den birisine terettüp edeceği
ne göre, bize de bir başkanvekili düşer; yerleşmiş 
olan anlayış budur, 84 ncü maddenin ruhu budur, 
oran dahilinde temsil budur, diye zımnî bir anlayış 
hâkimdir.» İki hususu mezcetmekten bahsediyor. 
Uzatmayayım arkadaşlar, sonunda: 

«Arkadaşlar, bir parti disiplini uygulamak için 
değil, 84 ncü maddeye aykırı tatbikat yürütmek için 
değil, ama 84 ncü maddenin metnine ve ruhuna uy
gun, espirisine uygun bir tefsir ve tatbik tarzı üze
rinde ittifaka varmak ve bunu centilmence, Mecli
sin itibarını ve Riyaset Divanının tarafsız, siyasî kav
gaların üstündeki vasfım ve hüviyetini teşkil ettire
cek şekilde tatbik etmek üzere bir araya gelip konuş
malı ve hal çaresi bulmalıdırlar.» diyor. 

J Şimdi sayın arkadaşlarım, bu nakilleri yaptıktan 
sonra şunu da arz etmek isterim ki, zaten bu madde
lerin niçin getirildiği, 84 ve 85 nci maddelerin ilgili 
fıkralarının niçin getirildiği düşünülecek olursa, baş
ka bir yoruma ulaşabilmeye imkân yoktur. Daha 
önceki deneylerin ışığında Anayasa istemiştir ki, 
bundan sonra hangi partiden Başkanlık Divanına ne 
oranda kimlerin geleceği, hatta bir çoğunluk partisi
nin iradesine bağlı olmasın, matematik bir kesinlikle 
daha önceden belli olsun. Ne belli olsun? Oranlar 
meselesi; ama kim? o ayrı. En kuvvetli parti, tek 
bir kategori varsa ki, o kategoride tek şahıs bulu
nur, çünkü Başkanlık tektir, bunun mantıkî sonucu, 
kuvveti oranında en kuvvetli o tek'in talibi olur; on
dan sonra öteki kategorilere berikiler kuvvetleri ora-

I nında girer; ama bu tek kimdir? Meclis Başkanı ah-
met mi olacaktır, Mehmet mi olacaktır? Bu nokta
da, işte o zaman Turhan Feyzioğlu arkadaşımın ve 
Kemal Bağcıoğlu arkadaşımızın belirttikleri gibi, 
gruplar bir araya gelecek, «Hayır! Falan kişi değil, 
filân kişinin seçilmesi uygun olur; çünkü, biz onun 

I tarafsızlığına daha çok inanıyoruz» diyebileceklerdir; 
ama bu oran değişmeyecektir. 

Şu, katiyen söz konusu olamaz: Değerli arkadaş-
I Iarım, puan bakımından kuvveti oranında üyelik ve

ririz meselâ en kuvvetli olan partiye; ama Başkanlığı 
I vermeyiz dersek, o zaman abese gider. Abese ulaş

tıran, yani mantıksızlığa ulaştıran hiç bir yorum ka
bul edilemez. Çünkü, bu yorum kabul edilirse, en 

I kuvvetli partiye başkanvekilliğini de vermemek müm-
I kündür; yalnız 7 kâtip üyenin 7'sini en kuvvetli par

tiye verip koalisyon, başkanvekilliklerini bile kendi 
I aralarında paylaşabilir. Halbuki, Anayasamn getir

mek istediği hüküm bu değildir; çoğunluğa, keyfî 
bir şekilde Başkanlık Divanını teşkil edebilme olana-

I ğı verilmemiştir. En kuvvetli, en kuvvetli yerde; tabiî. 
I kendi hakkından vazgeçmezse. Bunu da arz edeyim. 

I Böyle olduğu halde, Cumhuriyet Halk Partisi di
yebilir ki, «Ben kendi hakkımdan vazgeçiyorum; 
Başkan olarak tarafsız birisi seçilsin». Nitekim, A. P., 
bunu Senato'da Ürgüplü için vaktiyle yapmıştı ya-

I pabilir; ama o parti bu hakkından vazgeçmediği sü
rece, en kuvvetli olan partinin, bir tek üyeliğin söz 

I konusu olduğu bir kategoride, o üyeliğin kendisine ve-
I rilmesini istemesi, 84 ve 85 nci maddelerin kaçınıl-
I maz hükmüdür. Zaten, Anayasa Mahkemesinin bir 
I kararı da bunu oldukça açık şekilde dile getiriyor. 
I Anayasa Mahkemesi kararlarının 6 nci cilt 130 ncu 
I sayfasına bakarsanız, orada, 27 Şubat 1968 günlü 
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kararda aynen şu cümle vardır: «Esasen, Başkanlık 
Divanı üyeliklerinin sadece sayı üzerinden değil* gö
revlerin önem ve etki derecelerine göre değerlendiri
lerek, siyasî partilerin güçleri ölçüsünde dağıtılması 
gerekli bulunduğundan..» 

Demek ki, sadece şu veya bu yer değil, önemli 
yerler tespit edilecek ve o öneme göre de güçleri öl
çüsünde dağıtılacak. Açıkça itiraf etmeli ki, Millet 
Meclisinin İçtüzüğü bu noktada başanlı bir şekilde 
düzenlenmemiştir; Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü 
çok daha başarılı bir şekilde düzenlenmiştir, Anaya
saya uygundur. Bu da bize ışık tutar. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 8 nci madde
sinin üçüncü bendine baktığımızda, gayet açık olarak 
şu hususu belirttiğini görüyoruz: «Başkan, başkanve-
killeri, idareci üyeler ve kâtip üyeler için grupların, 
Cumhuriyet Senatosu üye tamsayısına oranlarının 
büyüklük sırasına göre dağıtım cetveli düzenlenir ve 
Genel Kurul gündemine alınır..» Yani, Başkan da
hi bu kuvvet oranında hesaba katılmakta ve ona gö
re de kuvvet derecelerine göre verilebilmektedir. 
Hatta daha da ileri gitmişler, puanlamasını dahi Cum
huriyet Senatosu yapmıştır: Başkana 19 puan, başkan-
vekilliklerine 10 puan, idareci üyelere 7 puan ve kâ
tipliklere de 5 puan vermiştir; ama bunlar da, önemi
ne göre kuvvetleri ölçüsünde dağıtılacaktır. 

Sonuç: Arkadaşlar, uzun maruzatımla zamanınızı 
aldım. Ancak, mesele bir Başkanın seçilmesi meselesi 
değildir. Zaten bir partiden seçilecek bir Başkan, çok 
büyük bir yetkiye sahip değil ki; İçtüzüğe uygun ha
reket etmeye mecburdur. Şu veya bu partiden Başka
nın seçilmesi, Parlamentonun, Millet Meclisinin işle
mesinde yön çizici bir nitelikte ve ağırlıkta değildir; 
ama burada önemli olan, bir an önce Parlamentonun 
işler hale gelmesidir. Fakat, bir an önce parlamen
to işler hale gelsin diye bir gruptan da, hiç bir parti
nin, bugüne kadar, 16 sene itirazsız kabul edilmiş ve 
uygulanmış ve hem de Anayasa hükümlerinin zorun
luluğu diye de kabul edilmiş, ancak onun uygulanma
sında centilmen anlaşmasıyla daha da pratik hale ge
tirilmesi sağlanmış bir çözümdeki hakkından vazgeç
mesini, feragat etmesini istemeye hiç bir partinin hak
kı yoktur. 

Bugün Cumhuriyet Halk Partisi anayasal bir hak
kı, ileri sürüyor ve diyor ki: «Bizden bir arkadaşın 
Başkanlığım beğenme, seçme hususunda, gelin bir ara
ya toplanıp konuşalım, ama toplandığımız zamanda 
da, siz şu anda herhangi bir koalisyon sağladınız diye 
en kuvvetli partiye Anayasanın tanıdığı imkânları or

tadan kaldıramazsınız. Çünkü Anayasa, Başkan se
çiminde koalisyon tanımamış; her partinin tek tek ken
di gücünü ele almış, o gücün oranını ele almış; hatta, 
bir parti 2/3 çoğunluğa bile sahip olsa, bütün Başkan
lık Divanım işgal edemez hale gelmiş. 

Şu halde, sonuç: Rejim bakımından; yalnız Parla
mentonun işlemesi bakımından değil, rejimin zede
lenmemesi, demokratik rejime olan saygının sarsıntı 
geçirmemesi için, Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki 
partilerin, bir an önce Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
Başkanvekilleriyle temasa geçerek, hangi Cumhuriyet 
Halk Partisi Milletvekilinin Başkanlığını kabul ettik
leri, uygun gördükleri yolunda bir müzakereye, görüş
meye girmeleri lâzımdır. Yoksa, son olarak tekrar edi
yorum arkadaşlar, ne yazık ki, birçok memlekette ol
duğu gibi bizde de, «İyi bir diktatörlük, işlemeyen 
kötü bir demokrasiden daha iyidir» demagojisi, yan
lış fikri, bir hayli propagandayla şu veya bu köşede 
yayılmaktadır. Biz kendi davranışımızla demokrasi
nin kuyusunu kazacak bu gibi görüşlere itibar kazan
dırmayalım, kuvvet kazandırmayalım. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Adalet Partisi Grupu adına sayın llhami Ertem, 

buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İLHAMI ERTEM (Edir
ne) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Konuşan arkadaşlarım söze başlarken, bugün böy
le bir görüşme açılacağından haberleri olmadığını bil
direrek söze başladılar; ben de buna katılacağım. Han
gisinde ne kadar samimiyet vardır bilmiyorum; ama 
bildiğim tek şey, gerçekten bugün böyle bir görüşme 
açılacağı hakkında fikrimiz olmamasıydı. Ama ma
demki böyle bir konuşma açılmıştır, bunun faydalı 
olduğuna inanıyorum. Aylardan beri Türkiye sathın
da yürütülmek istenen ve Meclisin gerçekten saygınlı
ğını kaybettirmeye varacak polemiklere de nihayet ve
rilmesini bu görüşmelerin sağlayabileceğini tahmin 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, meseleye gerçekçi açıdan ve 
gerçek olarak bakmak lâzım. Şimdi, Türkiye bir er
ken seçimden çıkmıştır; bu seçim zarfında, milletveki
li seçilen arkadaşlarımız evvelâ bir Önseçim geçirmiş
lerdir; bu, 1,5-2 ay süren bir yorucu çalışmayı gerek
tirmiştir. Arkadan, yine aynı ay süren bir seçim geçi
rilmiştir. Bu seçim sonunda, Millet Meclisi aritmeti
ği hiç bir partiye çoğunluk vermediği gibi, görüşler iti
bariyle de denge sağlayıcı bir neticeyle karşımıza çık
mış bulunmaktadır. Böyle bir durumda Mecliste hem 
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hükümet kurmak, hem de Meclis Başkanı seçmek ger
çekten bir problem haline gelmiştir. Bütün partilerin 
ittifakıyle Meclis Başkanı seçmek yerine, bir Geçici 
Başkanlık Divanı Başkanlığında, hükümet kurmaya 
öncelik verilmiştir. Evvelâ saym Ecevit'in başkanlı
ğında hükümetin kurulması ele alınmış ve bunun için 
gayretler sarf edilmiş, hükümet programları okunmuş; 
ondan sonra Sayın Ecevit'in güvensizlik oyu alması 
üzerine, Sayın Demirel'in başkanlığında bir koalisyon 
hükümeti teşekkül etmiş, onun programı okunmuş, 
programı üzerinde müzakereler yapılmış, güvenoyuna 
başvurulmuş ve bunların çalışma süresi de aşağı yu
karı iki ay sürmüştür. 

Demek ki, 5 Haziran'dan sonra Meclis iki ay ça
lışmıştır. Hem de tamamen demokratik kurallara uy
gun ve partilerin görüşlerini, tenkitlerini, düşünceleri
ni kamuya aksettirecek tarzda Millet Meclisi kürsüsü 
partilere ve milletvekillerine açılmıştır. Binaenaleyh, şu 
sayılan dört ayın iki ayında Meclisin çalışmadığını 
söylemek mümkün değildir. 

Bundan sonra.. 
ALİ HAYDAR VEZİROĞLU (Tunceli) — Mil

lete sor, millete, 

ÎLHAMİ ERTEM (Devamla) — Millete sorduk, 
soracağız ve sormakta devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, bundan sonra biz, Adalet 
Partisi olarak partilere bir ricada bulunduk, dedik ki; 
Meclisin aritmetiği meydanda; Meclis Başkanını seç
menin güçlükleri de meydanda; Adalet Partisinin 250' 
nin üstünde milletvekili çıkardığı zamanlar dahi, yir
miyi aşan turlara ihtiyaç gösterdiği meydanda. O hal
de, milletvekilleri yeni seçilerek Ankaraya gelmişler
dir; birçok problemlerle karşı karşıyadırlar. Bunlar 
moral bakımından, evvela önseçim, sonra seçim; son
ra sayın Ecevit, sonra sayın Demirel Hükümetleri gü
ven oylaması dolayısiyle gerçekten yorulmuşlardır. 
Gelin, gelin, gelin.. (C. H. P. sıralarından gülüşme
ler, gürültüler) Bunu diyen ve gülen arkadaşlarımız 
samimiyetsizliklerini buradaki iştirakleriyle orta yere 
koymuşlardır gülen arkadaşlarımıza ve yerlerinden mü
dahale edenlere biz, onlar konuşurken hiç ağzımızı 
açmadık, kendilerini dinledik; ama onlar bizim ko
nuşmamıza, hakikatler herhalde su yüzüne çıkıyor 
diye telaş ettikleri için, yerlerinden müdahale etmek 
lüzumunu hissediyorlar. Siz görüşünüzü söylediniz, 
biz de görüşümüzü söylüyoruz. Niye telaş ediyorsu
nuz? 

Evet değerli arkadaşlarım, kendilerine rica ettik; 
bir süre ara verelim, bu aradan sonra bütün gücü 

müzle bu sorunu ele alalım. Bir demokratik rejim
de tabiî ki, parlamento en can alıcı ve en mühim 
organdır. Parlamentonun çalışmaması, gayet tabiî 
oüarak, demokratik düzenin çalışmaması demektir; 
ama Anayasanın 83 ncü maddesine göre, Parlamen
toların beş aya kadar tatil yapmaları hakkı mevcut
tur. Bu tatilde, hem parlamenterlerin moral bakımın
dan dinlenmeleri, yeni bir Yasama dönemine hem 
fizik ve ruhen güçlü olarak katılmalarını, hem de 
seçmenleriyle, vatandaşlarla gerekli temasları 
yaparak, memleket sorunları hakkında gerekli 
tarzda, esen havaya, kamu efkârına göre kendilerini 
teçhiz ederek gelmelerini sağlamak için olmuştur. 

Binaenaleyh, bugün geçmiş olan iki aylık süre
den sonraki süre için: «Efendim Millet Meclisinin bir 
günü millete şu kadar liraya maloluyor, bu kadar za
rar görüyor, bu kadar masraf boşa gidiyor» gibi laf
lar sadece polemiktir; Demokratik düzene ve Ana
yasaya tam saygı ile bağlı olmayan görüşlerdir. Zira 
Anayasa, Parlamentonun masrafları içinde, Parla
mentonun beş aya kadar tatil yapabilmesi ana ilke
sini getirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, o halde, tatilde geçmesi ge
reken ve daima geçmekte olan süreleri orta yere ata
rak, eğer parlamento içinden de Parlamentoya gölge 
düşürmeye çalışırsak, bunun vebali hepimize düşer. 

Onun için, bu gerçekleri dikkate alarak, Parla
mentonun mutlak saygınlığım sağlamak, Parlamen
toda mutlak, Başkanlık Divanım seçmek gereğine 
Adalet Partisi inanmaktadır; yalnız, bu yapılırken, 
bir meseleyi de bir tarafa bırakmak, demokratik dü
zenin anailkelerine aykırı düşer: «Muhalefetteyiz 
veya iktidardayız» tarzında düşünülmemesini söyle
mek samimiyetsizliğin ifadesidir. 

Hepimiz bir partinin mensubuyuz, hepimiz çok 
tabiî olarak iktidarda da, muhalefetde de olsak, ik
tidarımızı savunmaya veya muhalefetimizi savunma
ya mecburuz. Açık ve direkt olarak bu yanda ol
duğumuzu ifade etmemiz gereklidir. 

Binaenaleyh, Parlamentonun çalışmaları ve Baş
kanlık Divanı seçilirken; «Efendim, iktidarda olmayı 
bir tarafa bırakalım, muhalefette olmayı bir tarafa 
bırakalım» sözünde samimiyet bulmaya imkân yok
tur. 

Şimdi, bir meseleye daha dönüyorum; o da, bu
gün Türkiye'de bir koalisyon hükümetinin var oldu
ğu gerçeğidir. 1961'den bu yana kadar olan devreler 
ayrı özellik taşımaktadır; ama 1973'ten sonra başla
yan devre ayrı özellik taşımaktadır. O da, Türkiye' 
ye bir koalisyonlar devrinin geldiğidir. 
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Binaenaleyh, samimiyetle itiraf etmeye mecburuz 
ki, koalisyonların meydana getirdiği iktidarı bir ço
ğunluk olarak kabul etmek zarurîdir. Bunu bir tara
fa bırakarak, bir partinin sadece çoğunluğu üzerinde 
durmak gerçeğin ifadesi olmaz. 

HASAN CERİT (Adana) — Anayasayı değişti
rin. 

iLHAMt ERTEM (Devamla) — O halde, bugün 
seçimler yapılırken, Millet Meclisinde iki gücün bu
lunduğunu, iki kuvvet oranının mevcut olduğunu he
sap etmemiz gereklidir. Birisi, iktidarı meydana ge
tiren koalisyon partilerinin yekûnu; diğeri, muhale
fette kalan partilerin yekûnudur. İşte, Millet Meclisi 
Başkanı bu çoğunluktan çıkacaktır. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu gerçek dikkate alınma
dan yapılmak istenen, takip edilmek istenen yol ger
çeğin ifadesi olmaz. 

HASAN CERİT (Adana) — Niye şimdiye kadar 
çıkarmadınız. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Bundan evvel 
niçin orta yere gelinmediğini biraz evvelki görüşle
rimle arz ettim. Nasıl bir seçim devresinden gelin
diğini, ne olduğunu ve bir ara verme ricasını yaptı
ğımızı orta yere koyduk. Bugünden itibaren bütün 
gücümüzle en kısa zamanda Başkanlık Divanını seç
meye mecburuz ve bu mecburiyetin içinde koalisyon 
partileri çoğunluğunun, Millet Meclisinde çoğunluk 
olduğunu da dikkate alarak, bu gerçeğe de dayana
rak turlara ciddiyetle başlamaktayız. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu gerçekler, tur
ların devamıyla ortaya çıkacaktır. Gerçekten, koalis
yon partileri bu Mecliste bu çoğunluğu temsil ede
bilecekler midir, edemeyecekler midir? Bu, turlarla 
ortaya çıkacaktır ve ona göre de Parlamentonun ve 
demokrasinin zcdenlememesi... 

Anayasaya aykın hiç bir taraf yoktur. Anayasa; 
sayın Aksoy'un ifade ettiği gibi, Başkanın, Mecliste 
çoğunluğu olan partiden olmasını gerektirmez. Ancak, 
kuvvet oranları, Meclis çalışmalarına katılmada bir 
kıstastır; ama dönüp hakikate bakarsak, çok tabiî 
olarak, Meclis Başkanının çoğunluk olan partiden seçil
mesi gayet tabiîdir. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
Bir çoğunluk oîan parti varken, azınlıkta olan bir 
partinin üyesinin oy toplayabilmesi mümkün değil
dir; ama bugün Millet Meclisinde bir gerçek oldu
ğunu ifade ediyorum; o da, koalisyon topluluğunun 
mevcudiyetidir; üç partinin kurmuş olduğu koalis
yonun, Millet Meclisinde daha çok milletvekilini 

temsil ettiğidir. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 
İşte, bu anlayışlar içinde.. (C. H. P. sıralarından, 

«Anayasaya aykırı, beyefendi» sesleri) 
HASAN CERİT (Adana) — Üç koalisyon par

tisi bir parti mi oldu yani, birleştiniz mi? 
İLHAMt ERTEM (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, polemik yapmak istemiyorum. Polemik 
yapmak.. 

HASAN CERİT (Adana) — Ya ne yapıyorsun? 
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Polemiğe gir

medim. 
Türkiye'de seçimin, Millet Meclisinin, işlemeyen 

demokrasinin ne tarzda demogoji yapılabileceğini 
dikkate alarak, kimseyi kırmak istemiyorum; sade
ce, inandığım bir şeyi ifade ediyorum; çok tabiî ola
rak çoğulcu demokrasiye inanıyoruz; çoğulcu demok
rasinin kaidelerine samimî olarak bağlı kalmaya mec
buruz. Bunun kalbi Meclistir. Meclisin çalışması, Baş
kanlık Divanının teşekkülüyle mümkündür. 

Binaenaleyh, Türkiye'nin şu günkü gerçekleri 
içinde Adalet Partisi olarak, bütün üyelerimizle Baş
kanlık Divanının teşekkülüne, her çeşit polemikle 
Parlamentonun ve demokratik düzenin yıpranmasına 
imkân vermemek çalışmaları içinde olacağımızı arz 
ederim. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Grup adına başka söz isteyen sayın üye var mı

dır? 
ŞENER BATTAL (Konya) — Millî Selâmet Par-

tisi Grupu adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Millî Selâmet Partisi Grupu adına 

sayın Şener Battal, buyurunuz efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Millet Meclisi Başkam mevzuundaki tartışmalar 
son derece faydalı bir şekilde cereyan etmektedir. Par
ti polemiği dışında meselenin ehemmiyeti ağır bas
maktadır. 

Konuşan değerli hatipler, meselenin ehemmiyeti 
ve ağırlığı üzerinde durarak konuşmaktadırlar. Bun
dan son derece memnunuz ve Meclisimiz Başkan seç
mektedir. Bu bakımdan, her miUetveldli arkadaşımız 
meseleye alâka duymakta ve gerekli saygıyı hatiplere 
göstermekte incelik içindedirler. Bundan dolayı, Mec
lisimizin bu beraberliğini ve meselenin ehemmiyetine 
gösterdiği bu yüksek nezaketi naçizane takdirlerimle 
arz etmek istiyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, Meclis-Başkanı mevzuun
da geçen devreki tecrübelerimiz de vardı. Bugün, son 
derece kıymetli parlamenterler tecrübelerini ifade et
tiler. Bu tecrübelerden elbette istifade edeceğimiz ta
raflar vardır. Ancak, geçen dönemde bizim de bu mü
şahedelerimizden biri heyecanlı bir parlamenter ola
rak, Meclis Başkanı seçiminde hadisenin üzerine yü
rümüştük ve faydalı olmuştu. Onun için meseleye ne 
kadar heyecan gösterir ve yapıcı olursak, olumlu so
nuç alırız. 

Geçen devre öyle bir noktaya gelinmişti ki, Mec
liste hiç bir parti aday göstermedi; o istiyordu diğer 
partiden çıksın, diğer parti istiyordu kendi rekabet 
halindeki muhatabından çıksın. Bir noktada Meclis 
Başkanı, aday bulunmadığından dolayı «Parlamento
yu kapatıyorum» cümlesini söylerken biz derhal söz 
aldık, dedik ki, «Meclisin itibarı, manevî değeri bakı
mından, adaysızlıktan dolayı Parlamentomuzun ka
panması doğru değildir ve müsamaha buyurursanız 
bendeniz adayım» demiş ve o kilitlenmeyi o gün o 
noktada çözmüştük ve o kilitlenmenin çözülmesinden 
sonra partiler, bu mütevazı ikazımızdan sonra yakla
şım içine girmişlerdi, araştırma olmuştu. 

Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisi Başkanı 
seçme mevzuunda Grupumuz ve Partimiz muayyen 
zamanlarda deklerasyonlar yayınlamıştır. Bu beyan
larında, geniş halk kitlelerinin beklediği asgarî geçim 
indirimi kanunu gibi, kira mevzuatı gibi ve vergi 
mevzuatındaki düzenlemeler gibi ve memur, işçi, dar 
gelirli kitlelerin beklediği, sıkıntılarım giderici kanun
ların bir an evvel Meclislerimizden geçmesi için Par
lamentonun çalışır hale gelmesini ifade etmişizdir ve 
Hükümet Programındaki bu husustaki vaatlerin de 
yerine gelebilmesi için, Meclis Başkanı seçilmesi hu
susunun ehemmiyetine işaret etmişizdir. Şüphesiz bü
tün partiler, bizim gibi bu hassasiyeti daima göster
diler. Bu husustaki gayretlerimizin son halkası, dün 
Danışma Kurulunu topladık, çok faydalı müzakereler 
yapıldı grup başkanlarımız arasında; bu müzakerele
rin de bize getirdiği tecrübeler vardır. Bu tecrübeler
den kısa zamanda faydalanmayı, netice almayı ümit 
ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclis Başkam mevzuun
da, itiraf edelim ki, iktidar -• muhalefet inatlaşması 
hoş değildir. Böyle bir şey vardır manasında söyle
miyorum; ama bu inatlaşma Parlamentonun itibarı
na... Başka meselelerde rekabet olabilir; ama Başkan 
seçiminde bu inatlaşmayı tasvip etmiyoruz. Çünkü bu 
inatlaşma, Parlamentonun manevî bütünlüğünü zede-
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ler. Onun için, muhalefetle, iktidarla hepimiz iyi diya
log kurmalıyız. Esasen, Anayasanın 84 ncü ve İçtü
züğün 10 ncu maddesi, bu meseleyi grup meselesi 
saymamakla, bu rekabeti, bu inatlaşmayı arzu etme
diği ima etmektedir. Onun için muhterem arkadaşla
rım, böyledir manasına değil, bugünkü olgun hava
dan memnun oluyorum ve kısa zamanda netice alın
masını da temenni etmiş oluyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususu tebarüz ettir
meye mecburum. Sayın Aksoy, partilerin Başkanlık 
Divanında grup kuvvetleri oranında temsil edilece
ğini ifade ettiler. Şüphesiz doğrudur bu; ama Başkan 
seçimi mevzuunda, sayısı fazla olan partiye Başkan
lık düşer şeklinde ne Anayasada, ne İçtüzükte böyle 
bir işaret vardır. Bize göre, böyle bir yorum çıkar
mak mümkün değildir. Müsaade buyurursanız nede
nini ifade edeyim : Geçen devre Kemal Ziya Öztürk 
bağımsız adaydı; 225 oy aldı. 226 oy alsaydı, bu za
tın hiç bir partiye mensup olmadığı düşünülürse, rah
metli Kemal Ziya Öztürk'ün Başkanlığı Anayasa ih^ 
Jâli mi sayılacaktı? Hayır. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Anayasa 
Mahkemesi karar verirdi. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Hayır, gayet ta
biî, son derece İçtüzüğe uygun, legal bir Başkan ola
caktı. Onun için prensibi vazetmek lâzım. 226 gizli 
oyu elde eden kimse, hangi partiden olursa olsun, o 
arkadaşımız, o milletvekili Meclis Başkanı olur. Ana
yasa bakımından da, İçtüzük bakımından da bunun 
tartışması mümkün değildir. (C. H. P. sıralarından 
«Anayasayı değiştirirsen olur o iş» sesi). 

Muhterem arkadaşlarım, kanaatimizi ifade ediyo
rum. Anayasayı muhterem arkadaşlarımız kendilerine 
göre de yorumlarlar, biz de kendi anlayışımıza göre 
maruzatta bulunuyoruz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Anayasa de
netiminden geçerse o dediğin doğru. Anayasa Mah
kemesine müracaat edilir... 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Sayın Uysal, bu
yurun, ben size söz hakkımı devretmeye hazırım efen
dim. Size saygı duyanın; ama karşılıklı tartışma için 
emrettiğiniz yerde ziyaretinize de gelirim, siz de bu
yurun. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ben bir şey 
hatırlattım. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Kanaatimi arz 
ediyorum, saygı duyarım. 

Muhterem arkadaşlarım, böyle olunca, Başkan 
adayının bir bağımsızdan olması veya tek milletve-* 
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killi bir partiden, 2 milletvekilli bir partiden veya bir 
diğer partiden veya Millî Selâmet Partisinden, Cum
huriyet Halk Partisinden veya Adalet Partisinden ol
ması, 226 tasvip oyu olduktan sonra, hukukî bir prob
lem teşkil etmez, içtüzük bu hususta son derece açık
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Aksoy sanıyorum 
zabıtlardan okudular; «Anayasal ve ahlâkî bir zorun
luluktur Cumhuriyet Halk Partisi Başkan adayına oy 
vermek» şeklinde bir ifadede bulundular. Sanıyorum 
burada ahlâkî tabirini moralite manasında ifade etmiş 
oldular. Biz böyle bir zorunluluğu henüz tespit etmiş 
değiliz, bu husustaki görüşlere de katılmamız müm
kün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir diğer görüşü de, izin 
verirseniz, paylaşmadığımızı ifade etmeye mecburum. 
O da şu husustur: 1961'de iki centilmen oturmuş, 
aralarında bir anlaşma yapmışlar. Centilmenlik an
laşmaları teamül teşkil etmez. Centilmenlik anlaşma
sı o günün müşkülünü yenmiş ve yürürlüğünü kaybet
miştir, yürürlkten kalkmıştır. O halde, centilmenlik 
anlaşmalarının teamül teşkil ettiği hususundaki] görüş
ler de bizim tarafımızdan kabule şayan değildir. Üs
telik, artık çoğulcu demokrasi devri başladı Türkiye' 
de. Yani pluralist demokrasi devri başladı, koaiisyön-
lu demokrasi başladı. İcabında denge partileri, iki 
partinin zıtlaşmasını bir yana bıraktırıp, gelin, ben 
hakem olayım ve dengeyi sağlayalım noktasında ola
bilir. Avrupa parlamentolarında, diğer parlamento
larda bunun tatbikatım görmek mümkündür. Onun 
için muhterem arkadaşlarım, centilmenlik anlaşması, 
bilhassa bu anlaşmanın tarafı olmadığımız için, bizi 
katiyen bağlamamaktadır, bir. 

İkincisi, centilmenlik anlaşmaları teamül teşkil et
mezler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu İçtüzük prosedürü 
içindeki izahatımı burada sona erdirirken, Meclis 
Başkam seçiminde her türlü iyi niyetli işbirliğini, yak
laşımları, dostluk tezahürlerim memnuniyetle karşı
ladığımızı ve Meclisimize en kısa zamanda Başkan 
seçilmesi hususundaki temennilerimizi de ifade et
meye mecburum. 4 aylık kaybedilen zaman, Başkan 
seçildikten sonra Meclisimizin yüksek şuuru ile, Mec
lisimizin parlamento ideali ile telafi edilir. Ben Mec
lisimizin bu gayret ve iyi niyetine de inanıyorum. 

Ancak, son temennimi de şöylece ifade edeyim : 
Ne olur, artık Meclis Başkanı mevzuunda birbirimizi 
suçlamak, polemik içinde olmak yerine, meseleyi da
ha pratiğinden, daha dostça yaklaşımlarla çözelim. 

İnşallah hayırlı neticeler yakında olur, milletimiz 
dört gözle beklemektedir. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim arkadaşlarım. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Saym Fa

ruk Demirtola, buyurun efendim. 
M. H. P. GRUPU ADİNA FARUK DEMİRTO

LA (Tokat) — Millet Meclisinin sayın Başkanı, kıy
metli üyeieri; 

Milletimizin çözüm bekleyen birçok meselelerinin 
bu çatı altında çözüldüğü hepimizin malumudur. Hal 
böyle iken, 4 aylık bir zamandan beri Meclisimizin 
işler hale gelemeyişi, hepimizin, milletimizin büyük 
bir üzüntüsü haline gelmiştir. Bunun bir an evvel se
çilmesini hepimiz arzu ediyorken, neden bir neticeye 
vasıl olamadık? Burada sorumlu aramak, suçlu ara
mak fuzuliılir. 450 üyenin her biri, yerine göre, ken
dine göre bu işm sorumlusudur. Hele hele bu işin 
başlıca sorumluları, bu çatı altına gelip sıralarında 
oturmayan milletvekilleridir. Bundan 16 yıl evvel ha
zırlanmış olan bir centilmenlik anlaşması üzerinde ıs
rar etmek beyhudedir. Bu Parlamento 16 yılda 5 defa 
değişmiştir, 8 a 10 defa da reis seçilmiştir. Eğer bu 
anlaşma ilelebet sürüp gidecekse, bunun hatalarını 
da ilelebet çekmek zorunda değiliz. 

Bu seçimin bir an evvel yapılmamasında İçtüzük 
kifayetsizliği vardır. Bu İçtüzük kifayetsizliği 16 yıl
dır niye bir çözüm yolu bulamadı? 

«Centilmenlik anlaşmasının yerine getirilmesi ay
rıca ahlâkî b!r sorundur.» sözü bu kürsüden kullanıl
dı. Ben buna cevap vermeyeceğim; zira seçildiği tak
dirde yapılan iş ne olur? Gayri ahlâkî bir hal mi olur? 
O bakımdan, bu kelimeyi ben yerinde kullanılmış ka
bul etmiyorum. 

Milliyetçi Hareket Partisi üyeleri olarak her biri
miz bugüne kadar kendimize düşen vazifeyi, hiç ol
mazsa devam etmek suretiyle yaptık. Demin de be
lirttiğim gibi, bu işin başlıca sorumlusu, bu çatı altı
na gelip vazifesini yapmayan üyelerdir. Bundan sona
ra temenni ediyoruz, rica ediyoruz, burada tam mev
cutla bulunalım, oylarımızı kullanalım; 450 üye mut
laka makul bir yolu bulacaktır. Demokrasi güç işle
yen bir rejimdir, fakat daima en doğru yolu bulan 
bir rejimdir. 

Gösterilen adaylar üzerinde, çoğunluk alamamış 
adaylar üzerinde fazla ısrar etmekte fayda yoktur. 
Tam olarak devam ettiğimiz takdirde, Milliyetçi Ha
reket Partisinin üyeleri makul adaylar üzerinde birle-
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şecektir. Zaten İçtüzük de partilerin bu konuda grup 
kararı almalarını yasaklamıştır. Bu bakımdan, bun
dan sonra deva metmek suretiyle bu işin önümüzdeki 
haftalar içinde çözüleceğine parti olarak inanıyoruz. 

Hepfnizi en,derin saygılarımla selâmlarım. (M.H.P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Son söz olarak bir sayın üyeye söz vereceğim. 

Söa sırası Sayın Ömer Dedeoğlu'nundur. Ancak Sa
yın Dedeoğlu sırasını Sayın Faruk Sükan'a devret
miştir. Buyurun Sayın Sükan. (C.H.P. sıralarından 
alkışlar). 

FARUK SÜKAN (Konya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekili arkadaşlarını; 

Bugün müzakeresi yapılan konu, Devletimiz ba
kımından ve mıillet hakimiyetinin teceliigâhı olan bu 
yüce çatının kaderiyle ilgili fevkalâde ehemmiyetli bir 
konu. 

Değerli arkadaşlarım, dört aydan beri, 5 haziran 
seçimlerinden itibaren geçen dört aydan beri Türk 
Parlamentosu çalışmamaktadır, Meclisimiz Başka
nım ve Başkanhk Divanını seçememektedir. Mesele
yi bir parti kavgası, siyasî rekabet haline getirmek 
son derece tehlikelidir. 

Değerli milletvekilleri, burada ed'len yeminin id
raki içerisinde olmak mecburiyetindeyiz. Eğer, yemi
nin manasını, yeminin ihtiva ettiği vicdanî, hukukî 
ve ilâhî manayı idrak ediyorsak, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin çalışmasını ve Millet Meclisinin çalış
masını sağlamak mecburiyetindeyiz. 

Dört aydan beri çalışmayan, çalışamayan, çahş-
tmlamayan Meclisler karşısında mazeret olamaz. Bu
rada serdedilen mazeretler sathîdir, makul değildir, 
mantıkî değildir. Bunun hem vicdanî hem hukukî me
suliyeti vardır. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa, Devletimizin ya
pısını tarif etmiştir; «Devletimiz demokratik parla
menter rejimle idare edilir» hükmünü koymuştur. 
Demokratik parlamenter rejimin temel müessesi olan 
Millet Meclisi dört aydan beri çalışmıyor, hukukan 
açık görünüyor; ama fiilen çalışmıyor. Tatilde deği
liz, beş aylık süreden filân bahsetmek fevkalâde üzü
cü bir mazerettir. 

Değerli milletvekilleri, çalışmayan bir parlamen
to ile parlamento var demek mümkün değildir. Ça
lışmayan bir parlamento ile demokratik rejimden de 
bahsedilemez. Böylece, demokratik rejim düşmanla
rına da fırsat verilmiş oluyor. Meclissiz de, parlamen
tosuz da, işler yürür iddiasında bulunanlara hak ve

riliyor, onlara haklılık kazandırılıyor, haklılık ka
zanıyorlar. Açıkça beyan etmek mecburiyeti hissedi
yorum; bu tutum, bu davranış sonucu eğer demok
ratik rejim için macera veya bazı felâketler zuhur eder
se, bunun altından hiç kimse, hiç birimiz kalkamayız;. 
Yakın siyasî tarihten ibret dersleri almak mecburiye
tindeyiz. Bunun emsalleri görülmüştür. Bu itibarla, 
meseleyi şahsî veyahut da siyasî parti kavgası halinde 
tutup, Meclisin Başkananı seçmemek son derece üzü
cüdür arkadaşlarım. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, her zaman ya
zılı hukuk geçerlidir; ama yazılı hukukun yanında 
sözlü hukuk, anane ve örf hukuku da vardır. 1961' 
den beri bu Parlamentoda teamül halini almış, örf ha
line gelmiş Meclis Başkanlığı ve Başkanhk Divanı 
seçimleri denenmiştir ve tatbikatı da vardır. Onun 
için kısır çekişmeleri bir tarafa itmek suretiyle ben
deniz iki tane yol teklif ediyorum. 

Adalet Partisi sözcüsü burada, «Koalisyon or
takları seçebilir» dedi. Hay hay, Koalisyon ortakları 
229 tane oya sahipler; buyursunlar tespit' etsinler, seç
sinler, seçelim. Yalnız bu işi uzatmayalım. 

Bu olmadığı takdirde, Sayın Feyzioğlu'nun ifa
de ettiği ve teklif ettiği tarzda, siyasî parti liderleri 
veya yöneticileri bir araya gelmelidir. Bunun daha 
fazla beklemeye, uzamaya tahammülü yoktur arka
daşlarım. 

- Hiç kimse kendisini aldatmasın. Bu Parlamento 
dört aydan beri çalışmıyor, dört aydan beri de biz 
maaş almaktayız. Kendimizi de aldatmayalım. Bu
rada dört ay zarfında, güvenoyu münasebetiyle yal
nız iki defa ekseriyet olmuştur. Ondan sonra, Halk 
Partisi sıral&rmda 70 - 80 - 100, Adalet Partisi sıra
larında 20 - 30 kişi; Milliyetçi Hareket Partisi çok 
gelmiştir, Millî Selâmet Partisinin 3 - 4 kişiden baş
ka kimse gelmemiştir. Zabıtlar var burada. 

O itibarla, kendimizi mazeret arayarak aldatma-
yalun. Bu işi halletmek lâzım. Ben şahsen bugünkü 
konuşmalardan bu işin uzayacağı intibaını aldım. 

Sevgili arkadaşlarım, bunun günahı, vebali ağır. 
Müsaade buyurursanız, sizlere ben başka türlü bir 
şey söylemek hakkını kendimde görmüyorum; ama 
16 - 17 seneden beri bu çatı altında bulunan bir ar
kadaşınız süratiyle, pek çok hadiselere şahit olmuş bir 
insan sıfatıyîe, bu çatı altında beraber çok acı hadi
seleri yaşamış bir milletvekili olmam hasebiyle, mü
saade ederseniz, «Bu acı günleri tekrar yaşamayalım, 
Millet Meclisimizin Başkanım seçme yollarım araya
lım» derim. 
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Arkadaşlar, Millet Meclisi çalışmadığı için Sena
to da çalışamıyor. Yasama fonksiyonu görülmüyor, 
denetim fonksiyonu yok. Türk Devleti büyük buh
ranlar içerisinde değerli milletvekilleri. Türk Devleti 
anarşiye sürüklenmiştir. Devletin her kademesinde 
anarşi mevcuttur. Türkiye'yi parçalamak teşebbüsleri 
aleniyet kazanmıştır. Türkiye'nin varlığına tecavüz
ler aleniyet kazanmıştır. Masum vatandaşlar, fakir -
fukara, dar gelirli vatandaş inim inim inlemektedir. 
Ümit ışığı olarak burayı görmektedir; biz de bura
dan kaçmaktayız, vazifemizi yerine getirmemekteyiz. 
Tekrar ediyorum, bunun vebalinin altından kalkmak 
ağırdır. 

Bu itibarla, baş vebal iki büyük partinin; Cumhu
riyet Halk Partisi ile Adalet Partisinindir. Omlara 
biz de yardımcı olalım. Burada, şahsî çekişmelerden 
vazgeçerek, sarfınazar ederek, kuru kuruya polemik
lere girmektense, Meclisimizin Başkanını seçmek su
retiyle hakikaten milletimize lâyık olmanın yollarını 
arayalım. 

Bendeniz bu dileklerle tekrar ediyorum, ya koalis
yon ortakları derhal bir araya gelip anlaşsınlar veya
hut anlaşamadıkları takdirde, ki daha doğrusu haki
katen gizli oydur, tatbikat ortadadır, 229 oyla, gizli 
oyla Meclis Başkanını seçmek mümkün değildir; ama 
parti liderleri, parti temsilcileri bîr araya gelir, üç -
beş isim ortaya konur, onlar üzerinde anlaşma ola
bilir. 

Böylece, bir an evvel Meclisimizin Başkanını ve 
Başkanlık Divanını seçmiş oluruz ve Anayasamızda 
yazdan ve emredilen hükümler yerine gelir ve mille
tin dertlerine kısmen de olsa çare bulma imkânı ha
sıl olur. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralanndaıı alkışlar) 
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Millet Meclisi Başkanı seçimine devam ediyoruz. 
ETEM EKEN (Çorum) — Adalet Partisi sıraları 

yine boşaldı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Başkanlık için Siirt Milletvekili Sa

yın Nebil Oktay ve Van Milletvekili Kinyas Kartal 
aday gösterilmişlerdir. 

Geçen birleşimlerde 13 tur seçim oylaması yapıl
mıştır. Şimdi 14 ncü tur oylamaya geçiyoruz. 

Oylama, geçen birleşimlerde belirtildiği şekilde 
yapılacaktır. İki sayın Divan Üyesi lütfen Başkanlık 
kürsüsünün sağında, Komisyon sıralarındaki yerleri
ni alsınlar. 

Bu tur oylamada kullanılacak iki mühürlü oy pu
sulaları Sayın Divan Üyelerine verilsin. 

Oylamanın sayım ve döküm işi için, ad çekmek 
suretiyle beş kişilik Tasnif Komisyonunu tespit edi
yorum. 

Sayın Mehmet Salih Yıldız?.. Yok. 
Sayın Mustafa Öztin?.. Yok. 
Sayın Cahit Karakaş?.. Burada. 
Sayın İsmail Hakkı Tekinel?.. Yok. 
Sayın Ali Kırca?.. Burada. 
Sayın Ertuğrul Günay?.. Yok. 
Sayın Şinasi Osma?.. Yok. 
Sayın Alâettin Şahin?.. Yok. 
Sayın Cemâl Külâhlı?.. Yok. 
Sayın Muammer Aksoy?.. Burada. 
Sayın Mikâil Aydemir?.. Yok. 
Sayın Öner Miski?.. Burada. 
Sayın Enver Akova?.. Yok. 
Sayın Hayrettin Uysal?.. Burada. 
Sayın Divan Üyeleri yerlerini alsınlar efendim. 
Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye lüt
fen kullansın. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Tasnif Komisyonu, lütfen yerinizi alınız. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiş
tir, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 14 ncü tur 

seçime 234 milletvekili katılmış ve neticede aşağıda 
isimleri bulunan üyeler hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz olunur. 

Zonguldak 
Cahit Karakaş 

İstanbul 
Muammer Aksoy 

Malatya 
Ali Kırcım 

Hatay 
Öner Miski 

Sakarya 
Hayrettin Uysal1 

Nebil Oktay 

Kinyas Kartal 

İsmet Sezgin 

İptal 

Boş 

174 

11 

1 

1 

47 
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BAŞKAN — Bu sonuca göre, seçim için yeterli 
salt çoğunluk sağlanamamıştır. 

Sayın milletvekilleri, Başkan seçimi için yapılan 
turlarda bugün için bir sonuç alınamayacağı anlaşıl
dığından, sayın üyelerin kendi aralarında görüşüp fi

kir oluşturmalarına imkân vermek ve Başkan seçimi
ne devam etmek için, 5 Ekim 1977 Çarşamba günü 
saat 15.00'te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum, 

Kapanma saati : 17.26 
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