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I. — G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan 27 nci 
tur oylamada, gösterilen adayların gerekli oyu sağ-
layamamaları üzerine: 

27 Ekim 1977 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saaıt 17.26'da son verildi. 

Geçici Başkan 
Kinyas Kartal 

Geçici Dîvan Üyesi 
Ankara 

Selâhattin Öcal 

Geçidi Divan Üyesi 
Ordu 

Ertuğrul Günay 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Geçici Başkan Kinyas Kartal 

GEÇİCİ DİVEN ÜYELERİ — Nedim Tarlıan (Adana), Ali Haydar Veziroğlu (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 61 nci Birleşimini açıyorum. 

i t — YOKLAMA 

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

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; gündeme ge

çiyoruz. 

III. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. — Geçici Başkanın tutumu hakkında, 

BAŞKAN — Gündemimize göre, Millet Meclisi 
Başkanı seçimi yapılacaktır. 

Seçime geçmeden önce, usul hakkında bir önerge 
vardır; okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Genel Kurulu, İçtüzüğün 55 nci 

maddesine göre, salı, çarşamba ve perşembe günleri 
toplanarak, saat 15,00'ten 19,00'a kadar çalışmalarına 
devam eder. 

Tüzüğün bu açık kuralına rağmen, birleşimi yöne
ten Geçici Başkan sayın Kinyas Kartal, Başkan seçimi 

için yapılan 1 turdan sonra Birleşimi hemen kapat
maktadır. 

Sayın Başkam, Millet Meclisinin çalışma usulleri
ne uymaya davet için usul tartışması açarak, bu ko
nuda söz verilmesini, Millet Meclisi İçtüzüğünün 64 
ncü maddesi gereğince arz ederim. 

Kars 
Hasan Yıldırım 

BAŞKAN — Okunan önerge çerçevesinde, Geçici 
Başkanlığın tutumu üzerinde usul hakkında görüşme 
açıyorum; 2 aleyhte, 2 lehte söz vereceğim. 

Aleyhte Sayın Hasan Yıldırım, buyurun. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
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HASAN YILDIRIM (Kars) — Saym Başkan, de 
ğeıii milletvekili arkadaşlarım; 

Millet Meclisi içtüzüğü, Millet Meclisi Genel Ku
rulunun çalışmalarını bir sisteme, şekle ve yönteme 
bağlamıştır. İçtüzüğün 55 nci maddesine göre, Millet 
Meclisli Genel Kurulu salı, çarşamba ve perşembe 
günleri toplanarak, saat 15,00'ten 19,00'a kadar çalış
malarına devam eder. 

Danışma Kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurul, 
toplantı gün ve saatlerini değiştirebileceği gibi, bu 
günlerin dışında da Millet Meclisi Genel Kurulunun 
toplanmasına karar verebüir. 

Değerli arkadaşlarım, Tüzüğün bu açık ve seçik 
hükmü karşısında, Genel Kurulu yöneten sayın Baş
kan, Millet Meclisi Başkanı seçiminde, şöyle bir haf
tadan beri 1 tur oylama yaptırdıktan sonra, sonuç 
alınamayacağı düşüncesiyle birleşimi kapatmaktadır. 

Ben, mevcut hukuk sistemi ve çalışmalarınıızı dü
zenleyen içtüzük karşısında sayın başkanın bu tutu
muna, davranışına tüzüksel ve hukuksal bir mana ve
remedim değerli arkadaşlar. 

Benim için üzücü olan taraf şudur değerli arka
daşlar: tik turdan sonra birleşim kapatılınca - hiç 
birinizi itham etmiyorum - hepimiz ve ben dahil, hiç 

bir arkadaş buna İtiraz etmiyor değerli arkadaşlar. Çok 
güzel bir şey: Millet Meclisi Başkam seçimi için Par
lamentoya geleceğiz, bir tur seçim yapüacak; ondan 
sonra, Sayın Başkan birleşimi kapatacak, biz de vic
dan huzuru içerisinde çantalarımızı elimize alaca
ğız, çıkıp ve gideceğiz! 

Değerli arkadaşlarım, olmaz böyle şey; Sayın Baş
kan, gerçekten böyle bir şey olmaz. 

Sayın Başkan, Tüzük karşısında yapacağınız işlem 
şudur: Çoğunluk oldukça turlara devanı edeceksiniz. 
Her tasnifte, sayı 226'nın altına düşmedikçe seçimle
re saat 19.00'a kadar devam etmek zorundasınız. So
nuç elde edilemeyeceği, sonuç elde olunamayacağı dü
şüncesi ve kanaati ile 19.00'dan önce birleşimi kapa
tamazsınız Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, bu hususu böylece belirttik
ten sonra, bugün Devletimiz, Cumhuriyet tarihinin en 
bunalımlı, fırtınalı ve karanlık bir dönemini yaşa
maktadır. Bir ülkede demokratik hukuk devletinin 
varlığından, demokratik yaşamdan söz edilebilmesi 
için, o ülkede parlamentonun işlerliğine bakmak zo
rundayız. Gerçekten, bir ülkede parlamento çalışı
yorsa, diğer bütün kurumları ile beraber o ülkede de
mokratik hukuk hayatı var demektir. Aksi halde, bu
gün Türkiye'de olduğu gibi, demokratik hukuk haya

tının varlığından söz edilemez. Türkiye'de bugün ol
duğu gibi, «Devlet bir bunalımla karşı karşıyadır» 
denilir. 

insaf edelim değerli arkadaşlarım, vicdanlarımızı 
yoklayalım ve bu kürsüde yaptığımız yemini hatırla
yalım: 5, Haziran 1977; bugün ise, 27 Ekim, 1977; 
aradan tam 5 ay 23 gün geçmiştir; Türkiye Büyük 
MUlet Meclisi, Başkanını seçememiştir. 

Milletvekilleri olarak bu millete karşı hepimizin 
büyük şükran borcu vardır değerli arkadaşlar. Sebe
bini sormak isterseniz, onu da cevaplandırayım: So
kaklara yürüyoruz, caddeye çıkıyoruz; vatandaş ya
kamıza yapışmıyor ve vatandaş bizden bazı şeyler 
sormuyor. Buna meydan vermemek için, bir an önce 
Millet Meclisi Başkanının seçilmesi ve Millet Meclisi
nin işlerlik kazanması gerekir kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye bir bunalım geçi
riyor; ekonomik, sosyal ve siyasa] bunalım geçiriyor 
Türkiye. Ekonomik bunalımı, siyasal bunalımı, sos
yal bunalımı hepiniz gayet iyi takdir edersiniz; bu
nun detayına inmeye gerek görmüyorum arkadaşlarım; 
ancak, iki örnek vereceğim: Basına intikal ettiği, ba
sının yazdığı biçimde, Türkiye, NATO'ya olan bor
cunu, 12 bin dolarlık borcunu ödeyemez durumda
dır. Türk Devlet 12 bin dolarlık borcunu NATO'ya 
ödeyemiyor arkadaşlarım. Bunun dışında, hacılar için 
600 dölarhk dövizi temin edemiyoruz değerli arka
daşlarım. İşte, Türkiye'nin ekonomik bunalımı için 
basit şekilde iki tane örnek veriyorum size. Bu du
rumlar Türkiye'de var iken, «Millet Meclisi Başkanı
nı seçelim» veyahut da «seçmeyelim» biçiminde tar
tışmalar geliyor bu kürsüye tartışmalar açılıyor. Ne 
gariptir ki, büyük bir partinin grup başkanvekili bu 
kürsüye çıkar, «Efendim, milletvekilleri seçimden 
çıkmıştır; bunların istirahate ihtiyacı var» der gibi -
beni mazur görsünler - ciddiyetten çok uzak ifadeler 
kullanılır. Ayrıca, bir partinin lideri, kendisine so
rulduğunda, «Millet Meclisi Başkanının seçimi hükü
metin işi değildir, Parlamentonun işidir» der. 

Buna katılıyorum değerli arkadaşlar; gerçekten, 
Millet Meclisi Başkanının seçimi Parlamentonun işi
dir. Eğer, sözü edilen lider, gerçekten sözünde sami
mi ise ve gerçekten «Dün dündür, bugün de bugün
dür» demeyecek ise, konuyu grupuna götürdüğü za
man, rahatlıkla grupunda, «Millet Meclisi Başkanı
nın seçimi Parlamentonun görevi cümlesindedir; gi
deceksiniz, orada Başkam seçeceksiniz» derse, mese
le kolayca bir çözüme bağlanır, mesele ancak bu şe
kilde çözüme bağlanır. Millet Meclisi Başkam seçildi-
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ği zaman - huzurunuzda söz veriyorum - önümü ilik- I 
ler, kendisini saygıyla karşılanın arkadaşlar. 

Değcıîi arkadaşlarım, hepiniz dinlediniz; dün, rad
yo ve televizyonda bir partinin grup başkanvekilleri, 
Millet Meclisi Başkanının seçimi için Parlamentonun 
tatil günlerinde dahi çalışmasını teklif ettiler. Bu be
yanatları çok garip ve talihsiz bir güne tasadüf edi
yordu; o gün, yani dün, demin de dokunduğum bi
çimde, Meclîsi yöneten Sayın Başkanımız, bir tur
dan Sonra, «turlara devama gerek görmediğim için 
birleşimi kapatıyorum» dedi ve birleşimi kapattı. J 
Saat kaçtı o zaman sayın arkadaşlar? 16.30'du birle
şim kapandığı zaman Acaba, bu biçimde beyanatı 
radyoya ve televizyona veren grup başkanvekili arka
daşlarım ve milletvekilleri neredelerdi? 

ÎHSIAN KABADAYI (Konya) — Burada oturu
yorduk, dışarıda değildik. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bu arkadaş
larımız, bu iddialarında santimi değillerdir, îddialann-

I I 

da samîmi olsalardı bu arkadaşlarımız, dün çıkar, 
burada itiraz ederlerdi. 

Tüzük açıktır; birleşimi kapatamazsınız, saat 19'a 
kadar turlara devam edersiniz. 

Beyanatlarının anlamı şu, arkadaşlarım: Halka 
hoş görünme, kurdu kuzu postuna hürüme çabası, o 
şekilde gösterme çabası. Bunun altında, Devlet işgal 
edilecek, Tekel Bakanlığından tutun, Sağlık Bakanlı
ğına varıncaya kadar odacılara el atılacak, odacılar 
değiştirilecek ve böylece halk bir uyutulmaya sevk 
edilmiş olacaktır. 

* I 
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin sorunları ağır

dır; burada bunu teker teker dile getirmeye ben ge
rek görmüyorum. En azından, bütün milletvekili arka
daşlarım, Türkiye'nin ekonomik, siyasal, iç ve dış so
runları hakkında benden daha fazla yeteneklidir; bu 
bakımdan, sözlerimi bağlamak istiyorum. 

Millet Meclîsi Başkanını seçmeliyiz. Eğer Millet 
Meclisi Başkanı seçiminli üç liderin keyfine bırakırsak, 
inanın arkadaşlarım, sonuçta her birimizin ağır so
rumluluğu ortaya çıkar. Sorumluluk ortaya çıktığı 
zaman, sorumluluğu başkalarına atmanın bir kurtu
luş yolu olmadığını yakın tarihîmiz göstermiştir ve 
kanıtlamıştır. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılarımı 
sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 
sataşma vardır; söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Lehte Sayın Ali Fuat Eyüboğlu, 
buyurunuz efendim. 

27 . 10 . 1977 O : 1 

ALÎ FUAT EYÜBOĞLU (Yozgat) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Gerçekten, günlerden beri üzücü bir sahneye şa
hit olan Meclisimiz, zaman zaman da Başkanlığın 
tutumunun yerli yersiz tartışmasına sebebiyet vermek
tedir. 

Burada biraz önce konuşan değerli milletvekili ar
kadaşımın bir çok sözlerine iştirak etmemek müm
kün değildir. Bugün eğer üzerinde durulacak bir hu
sus varsa, bu, Başkanlığın tutumundan çok, sayın üye
lerin ve parti gruplarının tutumu olmalıdır. Biz, üze
rinde durulacak meseleyi geçiştirerek, Başkanlığın yap
tığı bir ilci turdan sonra seçime iştirak eden üye sa
yısının düşmesi ve zamanın darlığı karşısında aldığı 
kararı kınamakla neticeye gidemeyiz. 

Samimiyetten bahsediliyor ve gerçekten samimi
yet gösterilmek isteniyorsa, yapılacak iş açıktır: Mil
liyetçi Hareket Partisi Grupunun yaptığı gibi, bura
da sadece saat 19.00'a kadar oylamalara iştirak edil
miş olsa bile, yarım saatlik tur içinde netice alınma
yacağını bu sayın arkadaşımız da bilir; ama Milliyet
çi Hareket Partisi Grupunun teklifi gibi, pazar gün
leri de dahil olmak suretiyle ve 24.00'e kadar oyla
malara iştirak edecek şekilde gruplarımızı tam üye 
sayısı ile burada tutma imkânını bulabilir, bu yolu 
seçer, bu yola başvurursak, her halde netice alma du
rumu ciddî şekilde ele alınır kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, Millet Meclisinin Başkanlık 
seçimini bir türlü sonuca erdirememesi, hem partile
ri, hem- de her milletvekilini ayrı ayrı ilgilendirir. Bu 
iş, artık, kangren haline gelmiştir; bu iş, başkanların, 
genel başkanların hegemonyası ise de, bu iş bir neti
ceye bağlanmalıdır; milletvekillerinin ettiği yemine sa
dakat duygusu ve o yemine bağlı kişiler olarak şah
siyetlerini göstermek suretiyle bu iş bir sonuca bağ
lanmalıdır. Gerekiyorsa, liderler toplanıp aralarında 
bir karara varmalıdırlar. 

Bugün eğer Parlamentonun bu tutumu dışarıda 
eleştirilebiliyor, birtakım gayri hukukî güçlerin mü
dahalelerinden bahsediliyor, bu münakaşa ortamı ya-
ratılabiliyorsa, bundan, ayrı ayrı hepimiz sorumlu
yuz. Başkanlığın sadece buradaki yarım saatlik dav
ranışı veya erken tatil etmesi gibi konularla bu me
seleyi de halledemiyeceğimizi, o arkadaşımız da, ben 
de, diğer üyeler de bilmektedir. 

Gruplar bir araya gelip çözüm yolu bulmalı; ge
rekiyorsa liderler bir araya gelmelidir. Demokrasinin 
vazgeçilmez unsuru olan bu Parlamentonun çalışıp, 
milletin beklediği birtakım sosyal kanunların yapıla-
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biKr hale gelmesine gayret göstermeliyiz. MHP ola- I 
rak, bugüne kadar Parlamentodaki davranışımız bu
nun dışında olmamıştır. Burada haksız eleştiriler yap
mak suretiyle kendimize haklılık kazandıranlayız. 
Buradaki yapacağımız eleştiriler sadece kendi sami
miyetimizi ortaya koymak için değil, başkalarının da 
samimiyetle söyledikleri meselelere, ortaya koydukla
rı fikirlere samimiyetle inanmak olmalıdır. Samimi
yeti yalnız kendimize göre tayin ettiğimiz takdirde, bu 
işin sonu alınmaz ve hiçbir noktaya da varılamaz. 

Şunu söyleyerek sözümü bağlamak istiyorum : 
Hiçbir mazeret bugüne kadar, Büyük Millet Meclisi
nin dört aylık bir süre içerisinde Başkanını seçeme- I 
miş olması için gerekçe olamaz; hiçbir grupa, hiçbir 
milletvekiline haklılık veremez. Hepimiz gerekiyorsa, 
gruplarımızda, gerekiyorsa kendi aramızda meseleyi I 
halledici şekilde davranmalı, çalışma süresini uzatma
lı ve mutlaka bütün partiler de gruplarının tam üye I 
sayısı ile iştirak ederek neticeye götürmeye gayret I 
etmeliyiz, bu anlayışın içerisinde inşallah Parlamen- I 
tonun daha çok yıpranmasına bu iyi niyetli arkadaş- I 
larımızın fırsat vermeyeceğini ümit eder, hepinize sev- I 
gi ve saygılar sunarım. (M. H. P. sıralarından alkış
lar). 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başka
nım, sataşmaya cevap vereceğim. I 

BAŞKAN — Lehte Sayın thsan Kabadayı, buyu- I 
run efendim. I 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; I 

içinde bulunduğumuz, yaşamasını mutlak arzu et
tiğimiz rejimin adı, demokratik rejimdir. Bu rejimi I 
tarihin seyri içerisinde doğuş, gelişme, işleyiş ölçüle- I 
riyle tetkik etmeye, içimize sindirmeye mecburuz. 

Çeşitli çeşitli rejimler vardır. Bu rejimlerin cümle- I 
sinden tarih boyu gelmiş geçmiş milletler oldu. Bizim I 
de en son karar kıldığımız, gelip idare edilmekte ol- I 
duğumuz rejim, demokratik rejimdir. Demokratik re- I 
jim, medeni milletlerin rejimidir; insan haysiyet, şe- I 
ref ve haklarını koruyan rejimdir. Türk milleti ola- I 
rak ve onun aziz temsilcileri sizler bundan başka bir I 
rejim arayan kimseler değiliz. Arayanların macera I 
akışında olduğunu ve mutlak, mutlak millet olarak 
karşısına dikilinileceğini ilân ettikten sonra; demokra
tik rejim, fonksiyonu ve bünyesi ile bilip kabul ede- I 
siniz ki, bir sabır, tahammül rejimidir. Süratle ve ke
sin olarak kışla misillû emir vererek, neticeye Millet 
Meclisini götüremezsiniz. Dünyanın demokratik re- I 
jimle işleyen bütün ülkelerinde, içinde bulunduğumuz j 

I gibi, uzun zaman süresi içinde, başım ve devlet reisini 
seçemediği vardır. İtalya'da bile » hatırımda kaldığına 

I göre - 1961 veya 1962 yıllarında yüz küsur tura va-
I ran bir netice ile başkanını seçemediğini hatırüyo-
I rum. 
I Dün televizyon forumunda bulundum, o vesile ile 
I tetkik ettim. Ben Yüce Meclisin, yaşı ve politik kıde-
I mi ile en ihtiyar bir üyeniz olarak hitap ediyorum ki, 
I geçmişe doğru şöyle bir dönerseniz, şu Mecliste 54 
I tur atılmıştır, 48 tur atılmıştır; ancak Kemal Güven 
I Bey öyle çıkmıştır. Ancak istical edenlere... 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Altı ayda mı? 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Dur, fakat 
I dinle. 
I Şurada bir haklı yön görüyorum : Tur 54'tür 

ama, zaman süresi 54 gündür, 54 günü aşmamıştır. 
I Eğer Yüce Meclisimiz günde iki turla değil de, geç-
I miste olduğu gibi tur adedini artırmış olsaydınız -
I mutlak inanıyorum ki » neticeye varabilirdik. 
I Doğrudur, doğrudur, güneşi balçıkla sıvayamazsı-
I mz; mızrağı çuvala koyamazsınız. Bu rejimin adı de-
I mokratik rejimdir, açıklık rejimidir, kapalı rejim de-
I ğildir. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak canı 
I gönülden iştirak ediyoruz ki, Türkiye güllük güüstan-
I lıktır demiyoruz. Dertlidir, birçok yönleriyle iğneli be-
I şik, ateşten gömlek manzarasına geçmiştir. Bunun ıs-
I tırabma analık gibi yaranıyoruz. İçi yanan, ana gibi 
I yanan bir siyasî teşekkülün mensubu olarak söylüyo-
I rum ki, Türkiye; Kıbrıs sorunu, ambargo sorunu, 
I FİR Hattı, Ege sorunu, Ortak Pazar mevzuu içerisin-
I deki bunalım ve iktisadî çözüm yolu ile.. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Pahalılık?.. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Elbette o da 

I var... 
ORHAN BtRGlT (İstanbul) — Öldürülenler?.. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — ^ Sıkıntılı ve 
I üzüntülüdür. Bu yönü ile sabır rejimi dediğim bu re-
I jimin, bir sabır bitme noktasına geldiğini huzurları-
I nızda ilân ve kabul ediyorum. Ama, her koyun kendi 

bacağından asılır. Kürsüden millete karşı açık seçik 
I ilân ediyorum : Sandalya miktarına göre en çok 
I oranla iştirak eden parti, Milliyetçi Hareket Partisi

dir, bunu kimse inkâr edemez. Son iki haftadan beri
dir de 16 adedini full olarak buraya getiren partiyiz, 
bunu hiçbir surette kimse inkâr edemez. Bu yüzden 

I içimiz öyle yanıyor ki, bir an evvel başımızı seçelim, 
Yüce Meclis başına kavuşsun, mahallî seçimlere de 
yüzakı ile gidelim diye bunun istical acısına içimizden 

I yandık. Dünde Geçici Başkanlığa bir önerge verdik; 
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toplanalım, şu Meclisi Cumartesi - pazar günü de da
hil 00 - 24'e kadar çalışalım dedik; ama ne yapalım 
ki, Danışma Kurulu tam kadro ile toplanamazsa ka
rar alamayacağı için, bir arkadaşın gelememesi yü
zünden karar alamadık. «Sabbare, zafere» derler; bu 
duygu ile medenî ve centilmen görüşler içerisinde dün 
itiraz etmediğimin nedeni bundan doğmaktadır. 

Şunu bilsinler ki, sırça sarayda oturanlar, başka
sının kulübesine taş atmasınlar. 214 rakamları olacak, 
kendi adayları üzerinde 174'ü geçemeyecekler; ondan 
sonra da samimiyetle oy verdiklerini, iştirak ettikleri
ni burada kabul ettirecekler; bize sataşacaklar; bu 
mümkün değildir. (A. P. ve M. H. P. sıralarından al
kışlar). Bunu kabul etmiyorum. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sen kendine bak. 
Liderin nerede?.. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Türk efkârı 
umum iyesi önünde burada açıklamaya mecburum. 
(C. H. P. sıralarından, gürültüler). 

Yine tekrar ediyorum, zaman geçmiş değildir, ya
rından tezi yoktur; Danışma Kurulu toplansın, bu ka
rarı alalım. Batıda jürinin toplanıp da dışarı ile te
mas etmediği gibi - Batıda jüri toplanır, dışarı ile 
temas edilmez, yemekleri ancak verilir, kendi araların
da toplaşırlar, konuşurlar, ittifakla neticeye varırlar-
mış - ben de Yüce Meclise teklif ediyorum; biz va
rız, Başkanını seçinceye kadar, yemeği de burada ye
mek şartı ile tam kadro ile iştirak edelim. 

Hepimiz bu milletin canı gönülden evlâtlarıyız; 
hepimizin bağrı vatan, millet için atıyor. Bir grup bu 
milletin lehine, hayrına, öbür grup şerrine diye bir id
diamız yok; bu mümkün değil; bu, gönüllerde, vic
danlarda mâkes bulamaz. Toplanalım, başımızı seçe
lim dedik. 

Dün Danışma Kurulunun teklifini ben yaptım. 
Koruk bile zamanla helva olur, birdenbire olmaz. Ya
rın karara bağlanırsa, şu, huzurunuzda konuştuğum 
iddiayı yapayım diye sabır göstermişim, olmadı. Ted
bir kulun, takdir Allah'ındır, öyle ise yarın Danış
ma Kurulu toplanır, karan alır, Meclisin başım seçin
ceye kadar hiçbir yere temas etmemesini, yemeğini 
dahi burada yemesini Milliyetçi Hareket Partisi ola
rak teklif ediyorum, kabul ederseniz memnun kah
rım. 

ORHAN BİRGÎT (İstanbul) — Cepheden bahset 
cepheden. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Cephem yok. 
Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, milletin dirliği
nin, birliğinin, vatanın yüceliğinin, Devletin güçlülü

ğünün yanındayız. Bizim cephemiz bütün sathı vatan
dır; cümleniz, hepimizin candaş, gönüldaşınuzsınız-
dır, böyle bir tabir ve terimi biz kabul etmiyoruz. 

Öylece Milliyetçi Hareket Partisi olarak iddialı 
konuşuyoruz ki, Yüce Meclis yoklama yapıyor, işti
rak edenler etmeyenler belli olsun i*'ye, TRT ile, 
Radyo ile, iştirak etmeyenlerin adlarım sayın Başkan
lık Türk milletine ilân etsin, kim haklıdır, kim değil
dir, kim lâfı tevile uyduruyor, uydurmuyor belli ol
sun, diyorum. 

Benim şimdilik söyleyeceğim kısaca bundan iba
rettir, cümlenizi saygı ile selâmlanın. 

Kimse alınmasın, benim lâflarım elbise gibidir; na
sıl ki, bedenine uyan elbiseyi kişiler giyerse, lâfların 
da kendine dokunanlar varsa alınırlar, dokunmayan
lara hiçbir sözüm yoktur. 

Saygılar sunarım. (M. H. P. ve A. P. sıralanndan 
alkışlar). 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Hayrettin Uysal, bu
yurun efendim. 

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

Millet Meclisinin Başkanım seçememesî yüzünden, 
her toplantıda miHetvekflli arkadaşlarımızın yürekle
rinde duydukları ıstırap açıktır; zaman zaman bu 
klürsüden, bu haklı ısuralplanm Meclis Başkanının se
çilmesi için ifade eden konuşmalar yapaklarını da, 
hepimiz Yüce Meclisin üyeleri Olarak görüyoruz. 

Ancak, meseleyi bu kürsüye getirirken ve bu kür
süde konuşurken doğrulan Söylemek lâzım. Bu doğ
rulan Yüce Meclise belirtirken, Koalisyonu meydana 
getiren, Hükümeti meydana getiren partilerin keridi 
sorumluluklarını başkalarına yüklememeleri gerekir. 

Milliyetçi Hareket Partisinin sayın Grup Başkan-
vek'ifi, Koalisyon Hükümetinin ortağı olan bir parti
nin grup başkanvekiilîdir. O halde, burada Hükümete 
güvenoyu verirken 229'u toparlayan bjr Hükümet men
subu partinin gnıp başkan vekili; niyetleri bu Meclisi 
çalıştırmak ise, 229'u buraya getirmek borcundaldır, 
durumundadır. (C. H. P. sıralanndan alkışlar) 

Kaldı ki, şu Hükümet sıralannda tik tiir ay Hiçtik 
bakana rastlayamadık. Hâlâ bu Hükümet sıralanna 
Hükümet olmanın gereği olarak, Meclisi izlemek du
rumunda ve görevini yapmak Sorumluluğunda olan 
bazı bakanlar gelmemekte. Burada konuşan Grup Baş
kan vekili; şurada tutanaklar var; Grup Başkan vekili 
olarak baksın, görsün, Milliyetçi Hareket Partisinin li
der1! 4 kere şimdiye kadar Meclise gelmiştir. 16 kişi
lik Grupunun 16 sayışım bu Meclîste tuttuktan gü
nün sayısı 7 oturumdur. Elimizde rakamlar var. 
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Bakınız, alınız, bu kürsüde ifade ediniz; hepsini 
teker teker çıkardık. 229 kişilik ınHletvdkKi sayısına 
sahip olan hükümet partilerinin adaylarına verdikleri 
oy sayısı, 136 ile 174 arasında değişmektedir. (A. P. 
sıralarından «Siz ne kadar verdiniz?» sesleri) 

Şintdi değerli arkadaşlarım, meseleyi bir noktaya 
bağlamak için bunları söylüyorum : Anlaşma, uzlaş
ma ve sorumluluklarınızı anlayıp bir noktaya gelme
dikçe, koalisyon partileri parti çıkarlarım ellerinin 
tersiyle itmedikçe, siz üyeler kendi partilerinizin ara
sında çıkar içlin bunu pazarhk konusu yapmaktan 
kopmadıkça, burada 50 tur dahi yapsak Meclîse Baş
kan seçenleyiz, seçmemiz mümkün değildir. Çünkü 
pazarhklarmız bitmedi : «Bana Başkanlığı verin, size 
4 tane komisyon başkanlığı vereyim», «Bana Başkan
lığı vermezseniz, ben de size komisyon başkanlığı ver
mem», diye birtakım pazarlıklar yapma yoluna güder
seniz, haftalardır koalisyon partilerinin grup başkan-
vek'iHeri yukarıda odalarda bunun pazarlığını yapma
ya devam ederse, Meclisi çalıştırmamanın sorumlu
luğunu çekersiniz. Sizin niyetiniz eğer bunu yerel se
çimlerden öteye de (1978 yılına) aktarmak ise, açıkça 
çıkın bunu söyleyin. Yoksa burada birtakım Söz hü-
nerleriyle ve oyunlarıyla Meclis Başkanlığı seçimini 
Cumhuriyet Halk Partisine yükleme hakkı sizde de
ğildir. 229, yalnız hükümet olmak için değildir; 229, 
Meclisi çalıştırmak içindir. Devlet eksiktir, bugün Dev
let eksiktir. Bu eksikliği yüzünden, çocuğunu evinden 
okula gönderen anasının ıstırabı burada düğümlenmek
tedir. Pazarda «yandım» diyerek ateş pahasına erza
kını, yiyeceğini almak için saçım başını yolan insa
nın ıstırabı buradadır. Ümraniye'de ölenin, Elâzığ'da 
ölenin, Diyarbakır'da öleriin, sokakta kurşunlananın 
ıstırabı buradadır. Burada Türk halkının kanı akı
yor; sMn kılınız kıpırdamıyor. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Hükümet olmak için 229'u 
buluyorsunuz, Meclisi çalıştırmamak için buraya gel
miyorsunuz, kaçıyorsunuz, vebal sMn boynunuzda^ 
dır. 

Saygılar sunarım değerli arkadaşlarım. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

tLHAMt ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, söz 
İstiyorum. 

BAŞKAN — Görüşmeler tamamlanmıştır. (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Görüşmeler tamamlanmıştır, Başkan 

seçimine devam ediyoruz. (A. P. sıralarından gürül
tüler) 

| tLHAMt ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, 
I sayın Başkan; sataşma var. 

BAŞKAN — Başkanlık için İzmir Milletvekili sa
yın Ali Naili Erdem ve sayın Kaya Bengisu aday gös-

I terilmişlerdir. 
I (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Başkan, sayın Başkan... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Grup Baş-

kariveküli arkadaşım! tki lehte, iki aleyhtedir; usul 
böyledir. (A. P. sıralarından gürültüler) 

tLHAMt ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, be
ni dinler misiniz? 

BAŞKAN — Beyefendi, ildi lehte, iki aleyhte konu-
I şulmuştur. 

tLHAMt ERTEM (Edirne) — Hayır efendini, 
I beni dinleyin ondan sonra... (A. P. sıralarından «Sa-
I taşma var, sataşma var» sesleri) 

BAŞKAN — Sataşmayı tespit ettiniz mi? Sataş-
I ma nedir? Bunu lütfen Söyleyiniz. 

tLHAMt ERTEM (Edirne) — Hükümet içinde 
I bulunan koalisyon partilerinin Meclisi çalıştırmadık-
I îannı... (C. H. P. sıralarından «Yalan mı?» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen beyler. 
İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Aralarında pazar-

I Iık yaptıklarım ve bütün bunlarda Meclisi çalışmaz 
I hale getirenlerin bizler olduğumuzu söylemektedirler. 

'(A. P. ve C. H. P. sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Beyefendi bir dakika, rica ediyo-

I rum, biz tetkik edelim... 
I Sayın Ertem, buyurun. Yalnız bir noktayı rica 
I edeceğim, lütfen ikinci sataşmaya meydan veriime-
I mesi için konuşmanızı ona göre yapınız. (C. H. P. sı

ralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 
A. P. GRLÜPU ADINA tLHAMt ERTEM (Edlr-

I ne) — Teşekkür ederim sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, maalesef Millet Meclisi 

Başkan seçimi bütün partilerin ve bütün arkadaşların 
I aynı derecede sorumlulukları halinde olduğu halde; 
I daha çok muhalefet partisi bu seçimin yapılmamasını 
I bir istismar konusu yapmak için kullanmaktadır. Bu-
I radaki bütün konuşmaları, bundan önce açtırdığı usul 
I hakkındaki konuşmalar, memleketin acil ihtiyacı Olan 
I ve gerçekten seçihnemesinden dolayı hepimizin içten 
I üzüntü durduğumuz Millet Meclisi Başkanını seçtir-
I meye değil, doğrudan doğruya seçilmeme olayının de-
I vamı ve bunun istismarı için kullanılmaktadır. İki 
I defa usul hakkında söz alınmıştır, ikisinde de kOnuş-
I malar maalesef Meclis Başkanım seçmeye, partilcr 
I arasında bir anlaşma havası yaratmaya dönük değil, 
I bllpkls kendilerinin dışındaki partileri tahrik etmeye, 
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yaklaşmakta olan havanın Meclis Başkanını seçme 
ortamını uzaklaştırmak için partiler araşma daha çok 
set çekmek içlin kullanılmaktadır. İşte bugün de bun
lardan birinin örneği verilmiştir. 

DeğerSi aıkadaşlanm, her şeyden evvel şamilini ol
mak lâzımdır. 

CEVAT ATILGAN (Tokat) — Siuin gibi. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Evet, bizim gibi. 

Biz samlımiyetle, her zaman söylüyorum, Grup Baş
kan vekillerinize teklif ettik : «Gelin şu arayı vere
lim, ondan sonra hep beralber bunun üzerine yükle
nelim ve bu meseleydi halledelim.» Hayır, dendi. Ha
yır denmesine karşılık, 214'e karşılık verdikleri oy sa
yısı kaçtır? Ancak buramda oturdunuz, dışarida beyan
da bulundunuz; Meclîsin Başkan s^çmemeslidin istis
marını yaptınız, memleket sorunlarını bu tarzıyla 
bambaşka şekle sokmak istediniz; ama hiçbir vakit 
burada '2141e mevcut olup Başkan seçmenin yoluna 
gitmediniz. 

Değerli arkadaşlarım bırakalım bunları, hepiniz 
çok iyi biliyorsunuz ki, Hükümet teşkili için verilen 
229 oyla Millet Meclîsi Başkanını seçmenin gerektir
diği 226 oyun teşekkülü aynı şey değildir. Eğer aynı 
şey olsaydı; zaman zaman burada ancak 1701in üs
tüne çıkmayan oylarınıza hâkini olmanız gerekirdi. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

'Biz Adalet PartM olarak günlerdir tam mevcu
dumuzla burada bulunuyoruz. (C. H. P. sıralarından 
gülmeler) Ama, neticeye varabilmek için yeterli sa
yımız yok. Evet Siz 214'e karşı, çıkardığınız adaya bi
rinci defada ancak 178 oy çıkardınız, ikindide onu da 
çıkaramıyorsunuz; ama biz 189 oyumuza karşı çıkar
dığımız adaya her zaman 173, 174'ün üstünde oy çıka
rıyoruz. (C. H. P. sıralarından gürültüler, gülmeler) 

«AYRSETTİN UYSAL (Sakarya) — 136, 136... 
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Değerli arka

daşlarını, bırakın bunların lüzumsuz münakaşalarını, 
bu akın partilerin aralarını açıcı konuşmaları; bunların 
istismarında fayda yoktur. Bir meisele vardır orta yer
de, o da; Meclis Başkanının seçülnıesidir. Onun için 
olumlu Olalım, olayların istismarını bir tarafa bıra
kalım. Olayları istismar etmeye imkân yaratmak için 
başkan seçemez durumundan kurtulalım, hep beralber 
elele verelim; Anayasanın belirttiği güçlükleri aşarak 
Meclis Başkanını seçelim ve Meclisli çalıştırır hale ge
tirelim. 

İstismardan, sataşmadan hiçMr fayda doğmaz; an
cak bu, seçimleri biraz daha uzatır. Onun için hepi
miz İnanıyoruz ki, Millet Meclisi Başkanını seçmek 
zaruridir. 

Bu inanç içinde hep beraber bu meseleyi çözelim. 
Hepinize saygılar sunarım. (A. P. sıralarından al

kışlar) 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Adalet Partisi Grup Başkan vekili iki noktada Cum
huriyet Halk Partisine sataşmada bulunmuştur. (A. P. 
sıralarından gülmeler) 

Bunkrdan birisi; 214 sandalyeye sahip Cumhuri
yet Halk Partisinin, buradaki oylarının sayısını yan
lış ifade etmek suretiyle suçlamada bulunmuş; ikindi
si ise «muhalefet partileri konuyu istismar ediyor» 
demiştir. Her iki sataşma nedeniyle söz vermenizi rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Beyefendi, size de söz vereceğim. 
(C. H. P. sıralarından «'Bravo» sesleri, alkışlar) Siz
den de bir ricada bulunacağım; konuşmanızı... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanlbul) — Bir sataşma
ya meydan vermeyeceğim sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 
Buyurunuz. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, saygıdeğer üyeler; 

Adalet Partisi Grup Başkan vekili Sayın İlham i 
Ertem, burada, «İktidar Partisi Grupu» diye yeni bir 
grup oluşturmuş ve bu grupun Sözcüsü olarak kürsü
ye çıkmıştır; buna hakkı yok idi. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Yok efendim, öy
le bir Şey yok. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Aynı zaman
da, 229 sandajyeye sahip iktidar grupunun, mutlaka 
Başkanı, Meclis Başkanını kendi sandalyeleri arasın
dan seçmesi tezlini de, yanlış olarak bu kürsüye getir
miş ve bu nedenle, iktidar partilerinin tümümü kendi 
grupu irinde temsil etmeye başlamıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisini, bu konuyu istismar et
mek biçimindeki suçlamasını ise, burada reddedi
yor, geri çeviriyoruz. 

Aslında, eğer partiler, özellikle iktidar grupunu 
oluşturmuş ise, burada Meçisin çalışmasına yardım
cı olmak, Devleti tehlikeler karşısında korumak gö
revleri olmalıdır ve o devlete saygı duymakla görevli 
olan yurttaşlarımızın sağlığını, güvenliğini koruma
sı ve ekonomik olaylar, bunalımlar karşısında onların 
geçim sıkıntısını hafifletmesi ve ona çözüm bulması 
gerekir. Oysa ki, iktidarı oluşturan partilerin Meclis 
Başkanı seçilmemesiriden yarar ummakta bulunduğu
nu burada görmekteyiz. Aylardan beri Hükümeti oluş
turan partilerin üyeleri Meclise gelmediler. 2,5 ay 
Meclîste Adalet Partisi Grupundan bir veya iki mül-
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letvekiîlni burada güçlükle gördük ve kuFişte bu par
tinin milletvekilleri kendli devamsızlıklarının acısını 
bize yrütmdıfor; bunu umtfcnak istiyoruz. Bu no&fta-
nın üzerine varmak istemiyoruz; ama eğer Meclis 
Balkanı seçimine ciddî olarak yardımcı olmayı ve 
MecMn Başkartsız olmasından yarar uramamayı ka
bili ederlerse. 229 sandalyeye sahip bir iktidarın için
de yer alan Adalet Partisi Grupu dün sadece 136 
mîHervekilIyîe oylamaya katıldı. 189 sandalyeye sa
hipken 136 adet oyla Meclis Başkanlığı seçimûne katı
lacaksınız ve ondan sonra bu kürsüye gelerek Cum
huriyet Halk Partisinin Millet MecSIsİ Başkanı seçi
minde yeterGnce gayret sarf etmediğini söyleyeceksin-
niz; bu hatadır, bu haksızlıktır, bu sataşmadır ve 
onun da ötesinde MecSüs kürsüsünde ciddiyetle bağ
daşmayan 'bir lifadedlir. 

Şunu belirtmekte yarar görüyoruz Yüce Meclîsin 
saygıdeğer üyeleri; Meclis bir an evvel başkanını seç
melidir. Hükümeti oluşturan partiler Millet Meclisi 
Başkanının seçimine yardımcı olmalıdırlar; ama yar
dımcı o k a yüreğine sahip bulunmadıklarını zannedi
yoruz. Zira eğer yardımcı olurlarsa ve MecEs bir baş
kana sahip öhır ise, o takdirde; «Türk parasının de
ğerindi neden bu denli düşürdünüz?», «Bu pahalılığa 
neden sdbep Oldunuz ve neden 20 milyar Türk liralık 
döviz kaynağını lüks yatırım, lüks tüketim malları
nın ithalâtında harcadınız?», «Neden Ümraniye'de 
kardı olaylara sebep oldunuz?», «Elâzığ'da neden kan 
döktünüz?», «Diyarbakır'da neden kan döktünüz?» 
sorularıyla karşılaşacaklardır. Bunun sorulmasından 
kaçmaktır amaçları ve bunu planlamaktır niyetleri. 
<A. P. sıralarından gürültüler) 

ÎLHAMÎ ERTEM (Edtiröe) — Gensoru getirin 
Sayın ölçen. 

EMtN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Sataşma 
İle ne alâkası var? 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Dinlemeye 
alışınız, dinlemeye alışınız, başkan seçimine yardın*-
cı öîumız, ondan sonra yerlinizden bağırma hakkına 
kavuşursunuz. Ne kürsüden konuşabilirsiniz siz, ne 
de oradan bağırmaya hakkınız var. Evvelâ Meclîse 
geliniz... 

t. ETEM EZGÜ (Samsun) — Demagoji yapıyor
sun; senin ne olduğunu biliyoruz biz. 

AIİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — ...Denizkent-
te tatil geçirmeylp buraya gelseydiniz. Ama siz sor
gudan kaçıyorsunuz, Meclisten kaçıyorsunuz, halk
tan kaçıyorsunuz; televizyon ekranında halktan ka
çıyorsunuz, Meclis kürsüsünde halktan kaçıyorsunuz 

ve Meclis kürsüsüne halkın ıstırabının getirilmesinden 
kaçıyorsunuz. 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Esas sî-
2İinki sataşma. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Şimdi tatil 
yapacaksınız; Grup Başkanvekili Sayın îlhanu Er
tem Meclise devamsızlığını kendi grupunun taltil yap
masına bağlayacak; tatilden döneceksiniz ve bir üye
yi aday olarak göstereceksiniz, 189 sandaiiyeye sahip 
olacaksınız ve bu adayınıza 136'dan daha fazla oy 
çıkmayacak, ondan sonra Meclis Başkanlığı seçimi
nin suçunu, günahını Cumhuriyet Halk Partisine yük
lemeye çalışacaksınız. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Aday eskittiniz 
aday, kendi adaylarınızı kendiniz eskittiniz. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Haksızlık et
meye alışmış görünüyorsunuz, haksızlık etmekten zevk 
alır görünüyorsunuz. Aslında insaf ile düşünmeniz ve 
beni saibırîa dinlemeniz gerekir. Birbirimize bu Mec
liste yardımcı olmak zorundayız. Bu kürsüde haksız 
konuşan, haksız ithamda bulunan arkadaşları da biz 
'hoşgörüyle karşılamayı biliriz, hoşgörüyle karşılıyo
ruz, hoşgörüyle karşılamak zorundayız. 

Bu Yüce Meclisin bir başkanı ohnaîıdır ve bu 
başkanı... 

EMtfN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Sen olma
lısın... (Gülüşmeler) 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Benim böyle 
bir niyetim yok. Eğer adaylığınızı koyarsanız ve bu 
adaylığı koymaktan kırkmazsanız Size sadece bîr tur 
için kendli oyumu lütfedebilirim. (A. P. sıralarından 
gülüşmeler) Yalnız bir tek oy için; ama o zaman siz
den 190 tane oy beklerim. Siz arkadaşlarınızın saygı
sını kazanmalısınız ki benden de bir oy aîaMlesıriiz. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Kendi arkadaşlarının saygısını kazanmıyorsun. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Saygıdeğer ar
kadaşlarım... 

SELÂIHATTÎN GÜRİDRAMA (Sakarya) — Anaw 
yasaya saygılıyız, gizli oydur. Kaç oy çıkacağım bile
miyoruz. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — O halde bu
nu Genel Başkanınıza söyleyiniz, Gene] Başkanını
za da Anayasaya saygıyı öğretiniz. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) Böylece bizim adayımızı, Cumhuri
yet Halk Partisi Grupunun adayı olarak tefsir etme
sinin yanlış olduğunu, televizyonda bunu Türk toplu
muna duyurmaya hakkı olmadığını da, Ona ifade et
menizi rica ederim^ 
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t ETEM EZGÜ (Samsun) — Haklısın, çünkü 
onun kadar olamıyorsun da onun aleyhinde konuşu
yorsun, (C. H. P. sıralarından gülüşmeler, A. P. sıra
larından gürültüler) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Allah gös-
termesin. Benzetmeyiniz; eğer öyîe bir şey oCsaydı, ban 
burada 234 tane oyu toplayıp gensorudan kendimi ka
çıracak kadar küçüimezîdlim. Bunu yaptınız siz. 
(C. H. P. sıralarından Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi de aynı gensoruyu verinüz diyorsunuz. Çok 
gensorular olacaktır, önergeleri vardır, Millet 
MecîM Geçici Başkanlık Divanında beklemektedir; 
ama Meclis Başkanı olmadığı için işleme konmamak-
ta ve komisyonlara tevdi edilmemektedir. 

İSMET ANGI (Elkişehiir) — Sataşma ile alâkası 
var mı Sayın Başkan? Yapmayın... 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Şimali saygı
değer üyeler, birebirimizi daha fazla yıpratmayalım. 
Yüce Meclisli sizin yıpratma hareketinizden korumak 
İstiyoruz biz. Meclis Başkanıma seçimine yardımcı 
olunuz. Aday gösterml'ş İseniz, mutlaka ona 19>0 oyu, 
•hiç olmazsa kendi grupunuzdan sağlayınız; 180 oyu 
kendi grupunuzdan sağlayınız; 170 oyu kendi grupu* 
muzdan sağlayınız; ama bunu 136 düzeyine indirdik
ten sonra Cum'huriyet Halk Particinin 214 sandalye 
ile Meclîs Başkanlığını seçmek zorunda Olduğunu 
söyleyip, suçu bizim omuzumuza yüklemeyinlz. 

Biz sadece istek sahibiyiz. Biz sadece ihtiyaç sabi-
biyiz. O ihtiyacı burada, halkın ihtiyacı olduğu için 
dlile geitîriyoruz. Soru sormak istiyoruz sîze. Soruları
mızla sizlin yanlışlıklarınızı kamuoyuna duyurmak is
tiyoruz. Soru önergeleriyle Hükümeti uyarmak isti
yoruz; ama Hükümet değil Meclisin çatısına, sırala
rına geSip endamını arz etmiyor ve böylece Mecîis 
bükümeiMz, üike devletsiz ve Meclis, Meclis Başkanı 
olmadan sadece turlara devam ediyor. 

SELÂHATTÎN GÜRDRAMA (Sakarya) — Tür-
kiye'nün devleti vardır. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Bir noktayı 
ifade etmek İsliyorum : İsterseniz yatağınızı yorga
nınızı buraya getirerek turlara devam ediniz; ister-
seniz sabahtan akşama kadar turlara devam ed'iniiz; 
ama böyle süregeldiği sürece Meclîs Balkanı seçimi 
olasılık kazanmayacaktır. Bunu arz etmek istiyorum. 

Turları uzanmak, gündüz gece çalışmak, geceya-
rılarına kadar MecliVte hizmet görmek, Meclis Baş
kanı seçlimii için bir çare olamaz. Evvelâ Meclisin için
de grupu olan sîyatsî partilerin bir noktada düşün fcıir-
liğine varmaları, özellikle iktidarı oluşturan partilerin 

MecîDsin çalışmasında mutabık kalmaları ve Meclis» 
denetimimden korkmamak lâzım geldiğini kendji Ge-
nei Başkanlarına, Barbakana anlatmaları, ona kabul 
ettirmeleri gerekir. (A. F. sıralarından gürültüler) 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Ne alâkası var? 
Yenliden sataşmaya yoî veriyorsunuz Başkan... Yenim
den sataşmaya giriyorlar. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Ben gerçek
leri söylüyorum. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Hangi gerçekleri?.. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Gerçekler 

eğer sataşma olarak telâkki ediliyorsa, o takdirde si
zsin arzu ettiğiniz sözietfi mi söylemek zorundayım?' 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Yapma Ölçen, 
yapma. 

1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sertin gerçekçOi-
ğin var mı?.. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Saygıdeğer 
üyeler, Millet Meclisli Başkanının seçimî için, kendi 
aranızdaki pazarlığa, iktidar partisini oluşturan grup
lar olarak son veriniz. 

Kendi aranızda, kamu yönetimlinin üst noktala
rına yapılan atamaları, grupların komisyonlardaki 
başkanlıklara d atmalarını bir tarafa bırakınız; Mec
lîs Başkanı seçilsin, Meclis çalışmaya başlasın. Çün
kü, sırada yoksul halkın, dul ve emeklilerin, işçilerin 
'beklediği önemli, sosyal amaçlı yasaiar var; bu ya* 
salar görüşülmelidir. Sorular var, bu sorular sorulma
lıdır; siz, iktidar partilerinin grup sözcüleri olarak ce
vap vermelisiniz, Hükümet cevap vermelidir, Türk pa
rasının değerini niçin düşürdüğünü bu kürsüde iza'h et
melidir, dövize muhtaç bir Türkiye'yi nüye bu hale 
getirdiğMi bizi inanldınncaya kadar bu kürsüde dile 
getirmelidir. 

Bunlardan kaçmayı amaç aîmışsanız, bunlardan 
kaçarak yerel seçimlere girmeyi amaç almışsanız, süz 
kasımın sonuna kadar, aralığa kadar da Meclis Baş
kanının seçJİmemesi için elinizden gelen gayreti sar-
fetmeyi göze alırsınız. Biz bundan korkuyoruz, bun
dan üzüntü duyuyoruz. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Ne alâkası var Sa
yın Başkan? 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Bu nedenle, 
saygıdeğer iktidar partilerinin üyeleri, Genel Başkan
larınızı uyarınız, Türküye kritik günler yaşıyor. 

Fizikten size bir bilgi vermek istiyorum : Papin 
tenceresi diye bir tencere vardır. Eğer bu tencerenin 
kapağını iyice mengeneler ve onun altındaki ateşe kö-
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rükle gPderseriiz, tencereıHin kapağı bir gün patlar. 
Türkiye bir patlama noktasına gelnvek üzeredir» Tür
kiye'yi MecBisin Balkan seçimline mazhar ediniz, 
Meclis çalışmaya haşlasın; Mecliste komisyonlar ça
lışmaya başlasın, 4 ntiü Beş Yıllık Plan üzerinde gö
rüşmeler başlatsın, 1978 yih bütçesi üzerinde görüş
meler başlasın. 

Siz, Parlamentoyu MecMssİz bıraktınız, ülkeyii plan
sız bırakacaksınız ve nihayet bütçesi/ bırakmayı da 
göze alacaksınız... 

İLHAMI ERTEM (Edürne) — Ne alâkası var 
Başkan? Bana cevap vermek için çıktı. 

1. — Millet Meclisi Başkanı seçimi. 

BAŞKAN — Başkan seçimine geçiyoruz. Baş
kanlık için İzmir MUfetvekiUeri Saym Ali Naili Er
dem ve Saym Kaya Bengisu aday gösterilmişlerdir. 

Geçen birleşimlerde 27 tur seçim oylaması yapıl
mıştır, şimdi 28 nci tur oylamaya geçiyoruz. 

Oylama geçen birleşanlerdeki gibi yapılacaktır. 
İki sayın Divan üyesi lütfen komisyon sıraların

daki yerlerini alsınlar. 

Bu tur oylamada bir mühürlü oy pusulaları kul
lanılacaktır. 

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

Orhan Uhıçay (Samsun)? Yok. 
Fethi Acar (Kastamonu)? Burada. 
Selâmı Gürgüç (Aydın)? Burada. 
AK Köymen (Giresun)? Burada. 
Mahmut Özdemir (Sivas)? Yok. 
Aysel Uğural (İzmir)? Yok. 
Ahmet Karahan (Gaziantep)? Burada. 
Ali Topuz (İstanbul)? Burada. 
Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan saym üye var 
mı? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tutanağı gel

miştir, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 28 nci tur 
seçime 324 milletvekili katılmış ve neticede aşağıda 

AIİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Onun içm 
bütün vebai, bütün sorumluluk, 229 sandalyeyi bir 
araya getirerek kolay yoldan iktidar monte etmek 
değildir; öz olan, Mecütsi çahştırmak ve açık yürekle, 
açık kalple Meclisin karşısına iktidar olarak, hükü
met olarak çıkmaktır. Sizden bu cesareti bekliyoruz, 
bu yiğîtiüği bekliyoruz; eğer var ise. 

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

SELÂHATTÎN GÜRDRAMA (Sakarya) — Sizi 
de göreceğiz, 'bekleyelim; ama o zaman kulakların 
kızarsın biraz. 

isimleri bulunan üyeler hizalarında gösterilen oylan 
almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Kastamonu Aydın 
Fethi Acar Selâmi Gürgüç 

Üye Üye 
Giresun Gaziantep 

Ali Köymen Ahmet Karahan 
Üye 

İstanbul 
Ali Topuz 

Kaya Bengisu : 161 
Ali NaiH Erdem : 138 
Çeşitli : 4 
Boş : 3 
İptal : 12 

BAŞKAN — Bu sonuca yöre, seçim için yeterli 
salt çoğunluk sağlanamamıştır. 29 ncu tur seçim oy
lamasına başlıyoruz. Bu oylamada iki mühürlü oy 
pusulaları kullanılacaktır. 

Tasnif Komisyonu için 5 kişilik üye seçimini ya
pıyoruz. 

Sayın Bilâl Taranoğlu (Ordu)? Yok. 
Sayın Semih Eryddız (Ankara)? Yok. 
Sayın İsmail Hakkı Yıldırım (Erzurum)? Yok. 
Sayın Orhan Sezai (KaJıramanmaraş)? Burada. 
Sayın İsmail Hakkı Tekinel (İstanbul)? Yok. 
Sayın Turan Güneş (Kocaeli)? Yok. 
Sayın Metin Musaoğlu (Mardin)? Yok. 
Saym Tahir BüyUkkörükçü (Konya)? Yok. 
Sayın Hamdi Mağden (Ordu)? Yok. 
Sayın Zeyyat Mandalinci (Muğla)? Yok. 
Saym Selaıhattin Gürdrama (Sakarya)? Yok. 

EÇİ IV — SEÇİMLER 
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Sayın Yılmaz Cemal Bor (Niğde)? Yok. 
Sayın İsmet Sezgin (Aydın)? Yok. 
Sayın Osman Demirci (Erzurum)? Yok. 
Sayın Cemal Külâhlı (Bursa)? Yok. 
Sayın Nevzat Köseoğhı (Erzurum)? Yok. 
Sayın Vehbi Meşhur (Amasya)? Burada. 
Sayın Hasan Zengin (Manisa)? Yok. 
Sayın Zeki" Eroğtu (İstanbul)? Yok. 
Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu (Ankara)? Yok. 
Sayın Mehmet Yüceler (Kayseri)? Burada. 
Sayın Faruk Denrirtola (Tokat)? Burada. 
Sayın Behiç Tozkoparan (Aydın)? Yok. 
Sayın Mustafa Başoğhı (Ankara)? Yok. 
Sayın Mustafa Gazakı (Denizli)? Yok. 
Sayın Recep özel (İstanbul)? Yok. 
Sayın Haydar Demirtaş (Hatay)? Burada. 
Sayın Divan üyelerinin lütfen yerlerini almaları

nı rica ediyorum. 
Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kuüaiHnayan sayın üye var 

ise lütfen kullansın. 
Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. Oy

lama işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiş

tir, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Başkam için yapılan 29 ncu tur 
seçime 195 milletvekili katılmış ve neticede ekseriyet 
olmadığı anlaşıldığından ismen tasnif yapılamamıştır. 

Arz olunur. 

Üye 
Kahramanmaraş 

Orhan Sezai 

Üye 
Kayseri 

Mehmet Yüceler 

Hay<3 

Üye 
Amasya 

Vehbi Meşhur 

Üye 
Tokat 

Faruk Demirtola 

Üye 
Hatay 
ar Demirtaş 

BAŞKAN — Bu sonuca göre, çoğunluğun bulun
madığı anlaşıldığından, Başkan seçimine devam et
mek için 1 Kasım 1977 Sah günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17.54 
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