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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhurbaşkanı seçimi için yapılan 61 nci tur oy
lamada adaylardan hiçlbirisi seçilebilmek için yeterli 
oyu sağlayamadılar^ 

Yapılan 62 nci tur oylamada ise Genel Kurulda 
çoğunluğun kalmadığı anlaşıldığından; 

7 Mayıs 1980 Çarşamiba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere [birleşime saat 17.07'de son verildi, 

Başkan - Divan Üyesi 
Başkanvekili Çanakkale 

Muslih Görentaş İrfan Binay 
Divan Üyesi 

Adana 
İsmail Hakkı Öztorun 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali Fuat Eyüboğlu 

DİVAN ÜYELERİ : İrfan Binay (Çanakkale), İsmail Hakkı Öztorun (Adana) 

İBAŞKAN — Türkiye- Büyük 'Millet Meclisi İBddeş/'k Topkirıltısıınıin 40 ncı Birleşimini açıyorum. v 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Salonda bulunan sayın üyelerin, bulun
duklarını, yüjksek sesle belirtmelerini rica ediyorum,; 

Sayın senatörlerden 'başlıyoruz. 

II. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Gündeme ge
çiyorum, 

III. —BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Meclislerin yasama çalışmalarına imkân 
sağlamak için TBMM Birleşik Toplantılarının Pa
zartesi, Çarşamba ve Cuma günleri yapılmasına dair 
MHP Grubu önerisi. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 19 ncu maddesine 
göre, Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun ıbir öneri
si vardır; okutuyorum : 

TBMM Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
Grubumuzun isteği üzerine 7.5.1980 günü topla

nan Danışma Kurulunda ıbir öneri hazırlamak için 
oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki 

önerisinin Millet Meclisi İçtüzüğünün 19 ncu mad
desi uyarınca işleme (konmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

MHP Grubu Başjkanvekilleri 
Konya Tokat 

İhsan Kabadayı Faruk Demirtola 

Öneri : 
Meclislerin yasama çalışmalarına imkân sağlamak 

için TBMM Birleşik Toplantısının Pazartesi, Çarşam
ba ve Cuma günleri yapılması önerilmiştir, 
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HASAN AKS AY (Adana Milletvekili) — Aleyh
te... 

BAŞKAN — Aleyhte... 
İHSAN KABADAYI (Konya Milletvekili) — Leh

te Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Lehte... 
METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Aleyh

te... 
BAŞKAN — Zatıâliniz de aleyhte... 
Buyurun Sayın Aksay. 
HASAN AKSAY (Adana Milletvekili) — Sayın 

Kabadayı lehte söz aldı efendim, öncelikle Sayın Ka
badayı konuşacaklar. 

BAŞKAN — Siz aleyhte söz almıştınız. 
Lehte, buyurun Sayın Kabadayı'.: 
İHSAN KABADAYI (Konya Milletvekili) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Hayatta bazı açık ve çıplak gerçekler vardır ki, o 

gerçekler izah etmek ve ispat etmeye dahi lüzum kal
madan kendini kalbul ettirirler. Bugün Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olarak içinde bulunmuş olduğumuz 
şartlar, bizim mutlak ve mutlak, her halükârda Mec
lisli çalışır hale getirmeye mecbur olduğumuzu göster
mektedir. Yüce Meclisler, tam birbuçuk aydan beri 
Devlet Başkanını seçememiştir. Bu seçilmeyiş.. Milliyet
çi Hareket Partisi olarak bizim içtenlikle duyduğumuz 
büyük üzüntü kaynağımızdır. 

Meclislerin, yasama faaliyetlerine artık bir an ev
vel başlaması, Türk kamuoyunun kesinlikle istemiş 
olduğu (bir husustur. Nerede, hangi semtte gezersek 
gezelim bütün konuştuklarımız, Meclisin, Devlet Rei
sini seçememesinden mütevellit küitlenişinden şikâyet
çidir ve gündeminde olan yasalara el atamamasından 
dolayı, halkımız üzüntülerini beyan etmektedir. 

Gündemde bekleyen sosyal muhtevalı birçok ka
nun vardır. Bizlere geldiği gibi, sizlere de müteaddit 
yazılı mektuplar ve sualler, sanırım ki, vaki olmakta
dır. Mesela, son hayat pahalılığı ve zamlardan sonra, 
geçimi çok müşkülleşen vatandaşlar, emekliler, dul
lar, yetimler, memurlar, emekli ikramiyesinin 60 ma
aşa çıkarılmasını, asgari geçim indirimi kanununun 
bir an evvel çıkartılmasını, eski emeklilere ait kanu
nun 1970 sonrası emeklileriyle aynı hizaya getirilme
sini istemektedirler. 

Meclisleri biz işler duruma getirmeye mecburuz. 
Her ne kadar Devlet Reisini hemen seçmeye mecbur 
isek de, o yoldaki vazifemizi inkitaa uğratmadan, 
Meclis gündeminde bulunan ve sosyal muhtevalı olan 
kanunlara el atmaya mecbur olduğumuz kanısında ol-

• duğumuzdan, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu tek

lifi yapmış bulunuyoruz. Meclis turları, Devlet Reisini 
seçmek üzere üç gün devam eder, geri kalan iki gün--
de de hiç olmazsa, sosyal muhtevalı kanunları çıkar
mak için biz bu teklifi yapmış bulunuyoruz. Bunun 
bu şekliyle kabulünde, hem Meclisin itibarı, mehabeti 
bakımından, hem de halkın içerisinde bulunmuş oldu
ğu bunalım ve sıkıntıları atlatmak bakımından Milli
yetçi Hareket Partisi olarak biz büyük fayda görmek
teyiz. 

Demokratik rejimin 'bizatihi bünyesinde, kurulu
şundan beri mevcut olan bir tabiatı vardır ki, geç iş
leyen rejimdir; bunu kalbul ediyoruz, geç jşler; ama 
er geç neticeye varacağına kaniiz. Neticeye varadur-
sun; ama ona paralel olarak da Meclisli beş günün iki 
gününde gündemine yönelik hale getirmeye mecbur 
olduğumuz kanısındayız. 

Nerede kaldı ki, Türkiye'de iç bunalımlar her 
yönüyle artmaktadır; dış tehlikeler, açık seçik olarak 
memleketimizi ve devletimizi sıkıntılara sokucu bir 
hedefe doğru yönelmiş bulunmaktadır. Bu nedenle de, 
Yüce Meclisin Hükümet üzerindeki murakabe vazi
fesini yapmak için, iki gününün, gündemine has mu-
rakabesiyle yürütmesi yolunda tebdiline ve bu yolda 
kabulüne biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak lüzum 
görmekteyiz. Takdir Yüce Meclisindir; kabul eder
seniz memnun kalırız, etmezseniz, vazifesini yapmış 
olmanın huzuru içinde grup olarak teselli bulacağız. 

Saygılar sunarız. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
Aleyhte Sayın Hasan Aksay, buyurun. 

HASAN AKSAY (Adana Milletvekili) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler ve milletvekilleri; 

Bu önergenin görünüşüyle hakiki mahiyeti arasın
da büyük bir fark vardır. O bakımdan görünüşü iti
bariyle durumunu önce tespit etmek, ondan sonra ha
kiki durumu üzerindeki fikirlerimi arz etmek istiyo-
run«M 

Görünüşü bakımından bu önerge; «birtakım sosyal 
muhtevalı kanunlar vardır, biz bu kanunları çıkarma 
imkânına sahip değiliz. Cumhurbaşkanı seçiminin uza
ması dolayısıyle, bu sebeple bu sosyal muhtevalı ka
nunları bir an önce çıkarmak için Cumhurbaşkanı se
çimi için ayırdığımız 5 günlük çalışmanın 2 gününü ka
nunlara ayıralım.» şeklindedir. ' 

Halbuki hakiki durumu şu: Biz istediğimiz za
man istediğimiz sosyal muhtevalı kanunları çıkarma 
imkânına sahibiz. Çünkü Türkiye Büyük Millet Mec
lisi 5 gün çalışıyor, 3 gününde (Salı, Çarşamba, Per
şembe günleri), Türkiye Büyük Millet Meclisi turları 
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yapıldıktan sonra, Sayın Başkan, «Millet Meclisinin 
oturumunu açıyorum» diyor ve Millet Meclisi oturu
mu açıldıktan sonra istediğimiz sosyal muhtevalı ka
nunları çıkarma imkânına sahibiz. 

Binaenaleyh 'bu teklif görünüşü itibariyle, «2 gün 
sosyal muhtevalı kanunları çıkaralım» derken, «hiç bu 
imkân yok da, 2 gün çıkaralım» demiş gibi oluyor. 
Haddizatında, «Meclisin 3 günlük çalışmasını 2 gü
ne indirelim» diyor, yani hakikatte, 3 günlük çalış
mayı 2 güne indiriyor. 

Meselede böylece önergenin görünüşüyle hakiki 
durumu arasındaki farkı tespit ettikten sonra, muhte
rem senatörler ve milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı 
seçimi son derece ehemmiyetli bir seçimdir. Hele 
Türkiye'de iç hadiseler bu boyutlara geldiği bir dev
rede, bütün dünyada, özellikle komşu ülkelerde siya-* 
si gelişmelerin sön derece hızlandığı bir devrede, biz 
'Reisicumhur seçimini hafife alamayız arkadaşlar. 
Reisicumhur seçimini rölanüiye alacak, Reisicumhur 
seçimini geciktirecek bir davranış, bir tutum içerisine 
girmemiz, ne kamuoyunda, ne dünya önünde böyle 
'bir tutuma girmemiz mümkün değildir. Milliyetçi Ha
reket Partisi sayın sözcüsünün de ifade ettiği gibi, 
emekli ikramiyesinin 60 maaşa çıkarılması mutlaka 
lâzımdır, asgari geçim indirimlinin çıkarılması mutla
ka lâzımdır, diğer birçok sosyal içerikli kanunların 
çıkarılması lâzımdır. 

Eğer bunları çıkaracaksak, şimdi Sayın Başkan 
Türkiye Büyük Millet Meclîsi oturumunu 'kapattıktan 
sonra burada bekleyelim, Meclis olarak çalışalım, 
'bunların hepsini çıkaralım; ama böyle bir iş yapaca
ğız diye, Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi son derece 
önemli bir hadiseyi hafife almayalım, ikinci plana at
mayalım; bu işi mutlaka bir an önce yapmamız ge
rektiği üzerinde ittifak edelim diyoruz. 

Saygılar sunarım. (M'SP ve CHP sıralarından alkış
lar! 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksay. 
Aleyhte Sayın Tüzün, buyurun. 
METİN TÜZÜN (istanbul Milletvekili) — Sayın 

Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üye
leri; 

Aslında böyle bir teklife ilk nazarda karşı çıkma
nın gerçekten yanlış olacağı düşünülebilir; ama ko
nunun bundan evvel ne olduğu ve bugün ne olduğu 
konusunda Yüce Meclislerin yaşadığı bazı pratikleri 
eğer hatırlatırsam, konunun ne olduğu ortaya çıkabi
lir 

Millet Meclisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin gündemleri Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle 

J kilitlenmiş değildir. Millet Meclisinin gündemi, o sos-
I yal içerikli denilen ve Cumhuriyet Halk Partili üyeler 
I tarafından verilen, emekli olacak memurlara 60 maaş 
I ikramiye verilmesini öngören yasa tasarısı yüzünden 
I tıkanmıştır ve 'bunu tıkayan, «sosyal içerikli yasaların 
I çıkması lazımdır» diyen mantıktır, yani Cumhurbaşka-
I nı seçimlerine geçilmeden evvel, bu sosyal içerikli 
I yasayı çıkarmak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi tek-
I lifine karşı çıkıldığı için Meclis gündemi tıkanmıştır. 
I O zamanki Meclis zabıtlarına bakıldığı zaman, Meclis 
! toplantıları, özellikle iktidar partisi ve onu destekle

yen bir parti tarafından, devamlı yoklama istenmek 
I suretiyle engellenmiş ve emekli olacak memurlara 60 
I maaş ikramiye verilmesi (konusundaki teklif görüşüle

memişti IN 

Türkiye Büyük" Millet Meclisi toplantısına gelince; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısı yine Cum-

I hurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle kilitlenmemiştir. 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi soruşturma komisyon-
I larının yeniden sayısal olarak hazırlanması konusun-
I da, iki grup hariç, Türkiye Büyük Millet Meclisini 
I oluşturan diğer bütün grupların olumlu yaklaşımına 

rağmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantıları 
I yine ya katılmamak suretiyle, ya katılındığında çoğun

luk için ekseriyet istemi suretiyle engellenmiştir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanı seçi
mini Türkiye gündeminin 23 ncü veya 83 ncü sırasına 
atmanın mantığı sosyal içerikli yasalar olamaz. Sos-

I yal içerikli yasaların çıkmasının mantığı Cumhurbaş
kanı seçimini bir an eVvel çözmekten geçer. Onun 
için değerli arkadaşlarıma, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin sayın üyelerine, bütün siyasi gruplara ve bütün 
siyasi partilere huzurunuzda bir kez daha seslenmek 
istiyorum * 

Bugüne kadarki uygulamalarda nelerin olamaya
cağı belirlenmiştir, nelerin olamayacağı belirlenmiş 
•bir mantığa nelerin olacağını denemek suretiyle yak
laşmak lâzımdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cum
hurbaşkanlığı seçiminigöz ardı edemez. Çankaya, Yü-

I ce Parlamentodan seçilecek Cumhurbaşkanına kavuş
malıdır. Bunun bir başka türlüsü düşünülemez. Bunu 
düşünmek hayaldir, bunu düşünmek gaflettir ve iha
nettir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) . 

Türkiye'nin sınırlarında bir yığın olaylar olurken, 
Türkiye 1-1,5 milyon belki mülteciyi beslemek gibi... 
(AP sıralarından gürültüler) Değerli arkadaşlarım, hiç 
size dokunan bir şey yok. Size hiç dokunan bir şey 
yok, hiç dokunan bir şey yok. (AP sıralarından gürül-

I tül er | 
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ADÎ YILMAZ (Hatay Milletvekili) — Size müda
hale eden yok ki, niye bizlere dönüyorsunuz? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (C. Senatosu Sivas Üyesi) — 
Dokunsun, dokunması lazım. Söyle söyle. 

BAŞKAN — Sayın Tüzün, siz görüşmenize devam 
edin. Size bir şey söylenildiği yok. Elbette Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin bütün üyeleri bir an 
önce Cumhurbaşkanının seçilmesi için titiz davrana
caklar dır. 

Buyurunuz efendim-
MlETtN TÜZÜN (Devamla) — Türkiye, sınırla

rında belki 1 milyon, 1,5 milyon mülteciyi, sınırdan 
geçmek durumunda olan mülteciyi 'beslemek duru
munda olan bir ülkedir. Böyle bir ülkenin uluslarara
sı sorunlarına yaklaşırken, devletin başı Parlamento
dan seçimle gelmemişse, bu gaflettir; bunu görme
mek -de delalettir ve ihanettir. Bunu kimseyi kastede
rek söylemiyorum. (CHP sıralarından «|Bravo» sesle-
r.1 

Onun için önerimiz nedir, sizlere sunuyorum: Yüce 
Parlamento çalışmalarına devam edecektir; Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanını seçmek için 
kendini prese alacaktır, bu çalışmaları yapacaktır. 

«5 günlük hırlamalardan bir sonuç çıkmıyor mu?» 
izin veriniz ona geleyim. Onun da bir mantığı var de
ğerli arkadaşlarım. Salı, Çarşamba, Perşembe günleri 
Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda Türkiye ve 
dünya huzurundaki bir numaralı sorunu olan Cum
hurbaşkanı turlarına devam eder. Geriye kalan Pa
zartesi ve Cuma günleri, eğer 'içten inanıyorsanız, ko
ridor sohbeti şeklinde değil, liderlerin ve grupların 
mantığını temsil eden grup yöneticilerinin haftada 
2 gün diyalogu ile, yani Pazartesi ve Cuma günü 1 
hafta evvelin olamayacakları, olabilecekleri, yöntem
leri, sakıncaları neyse bunların diyalogunu yapmak 
suretiyle Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri bu ve
rimli diyalog çalışmasının sonucu, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Cumhurbaşkanı seçimine yaklaşsın. 

Değerli arkadaşlarım; eğer buna yaklaşılmazsa, 
haftanın 1 gününü Cumhurbaşkanının seçimine ayır
mak veya haftanın 2 gününü Cumhurbaşkanı seçimi
ne ayırmak, Cumhurbaşkanı seçimini rölantiye al
maktan başka bir şey değildir.- Türkiye'de rölantiye 
alınacak, Cumhurbaşkanlığı seçimi değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Parlamentonun huzu
runda bir kez daha vurgulamak istiyorum: Şartlanmış 
kafalarla politika olamaz, şartlanmış zihniyetlerle 
demokrasi olamaz, demokratlık olamaz. Demokrat bir 
kişi kendi kafasındaki kalıpları yarabilen, kırabilen 

kişilerdir; bunu yaramayan Parlamento olamaz... 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Onun için 
değerli arkadaşlarım, Yüce Parlamentonun huzurun
da tekrar ediyorum... (AP sıralarından gürültüler, «Ne 
bağırıyorsun?» sesleri) 

Alınmayınız değerli arkadaşlarım, alınmayınız, 
alınmayınız; eğer alınırsanız, bakınız hiç istemediğim 
halde bazı şeyler söylemek mecburiyetinde kalırım. 
O zaman derim ki... 

GALİP ÇETİN (Uşak Milletvekili) — Ne bi
liyorsan söyle, dinliyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Tüzün, söyleyeceğini
zi söyleyiniz. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Söyleyeyim o za
man, derim ki... (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Tüzün, söyleyecekle
rinizi söyleyiniz. 

METİN TÜZÜN" (Devamla) — Ben Adalet Parti
sinin resmi yöneticilerinin görüşlerine saygı duyuyo
rum ve o görüşler doğrultusunda konuşmamı devam 
ettireceğim. 

Diyalogdan bahseden insanın, diyalogu bile belli 
bir üslupla söylemesi lâzımdır. Yine burada ben su
suyorum, demokrasi için susuyorum, Türkiye halkına 
ve demokrasiye saygımdan dolayı susuyorum. 

BAŞKAN— Sayın Tüzün, siz önerge üzerinde
ki görüşünüzü söyleyiniz lütfen. 

METİN TÜZÜN (Devamla) ^ - Onun için Sayın 
'Başkanım tekrar öneriyoruz, tekrar söylüyoruz: Tur
lar devam eder, Yüce Parlamento çalışmasına devam 
eder, haftanın 2 gününü bu diyalog çalışmalarına ayı
rırız; o diyalog çalışmalarının sonucunu Yüce Par
lamentoya getiririz ve bir sonuç almaya çalışırız. 

Yüce Parlamentoya saygılar sunarım. (CHP sıra
larından alkışlar} 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tüzün. 
İSKENDER CENAP EÖE (C. Senatosu Aydın 

Üyesi) — Lehinde söz istiyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Lehinde 
söü istiyorum. 

BAŞKAN —' Sayın Ege buyurunuz. 
İSKENDER ÖENAP EÖE (C. Senatosu Aydın 

Üyesi) — Sayın Başkan; 
Bir önerge veriliyor; un edişlerin çalışması, Millet 

Meclisinin ve Cumhuriyet Senatosunun çalışması. 
' yeniden tespit edilmek istemiyor. Fakat dikkat et

tim, üç hatip konuştu, üç hatüpin de konuşmasında, 
önergenin değeri ve lüzumundan çok partilerinin 
görüşlerinin ifadesi getiriliyor, 
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Muhterem arkadaşİarım; kusura bakmayınız; 
ama ben burada bir şeyi ortaya koymak istüyoruırn: 
İki Meclisin karması olarak toplanain Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin halletmek istediği bir meseleyi ne
dense Meclis grupları daha çok ağı rlı ki arını koymak 
suretiyle hal yoluna girdiklerinden neticeye varama
dılar, varamıyorlar. 

Bu diyalog meselesine dikkat etmişimdir. Diyalog 
meselesi denildiği zaman, Cumhuriyet Senatosu san
ki yokmuş gibi sadece Meclis grupları kendi araların
da meşvereti esas görüyorlar. 

Şimdi, şuraya gelmek istiyorum: Bugüne kadar 
bu işi yönetmek .isteyenler, Cumhurbaşkanıni'n seçi
minde ön ayak olmak isteyen parti ileri gelenleri ma
alesef ilk önce kendi aralarında anlaşamamışlardır. 
Anlaşamadıkları o kadar beli ki, kürsüye gelen üç 
hatip de kendi davranışlarının üstün olduğunu, ken
di davranışlarının esas olduğunu iddia eder gibi 
önerge dışı konuşmuşlardır. Önergenin verilmesine 
ön ayak olanlar, «Efendim bu önerge kabul edilirse 
edilir, edilmediği takdirde biz Vicdan huzuru duya
rız, çünkü vazifemizi yapmış oluruz» şeklinde be
yan buyurdu Sayın Kabadayı; son cümlesi bu... 

Ondan sonra aleyhte olarak konuşan Milli Se
lâmet Partisi sözcüsü ise, o da buraca doğrunun ve 
partisinin felsefeslinin müdafaasını yaptı; önerge
den bahis yak. 

Sonra, büyük partinin grup temsilcisi Sayın Me
tin Tüzün, o da burada, «Dilimin altında bir bakla 
var ha; çıkarırsam çıkarırım, sonra fena olur» fi
lan gibi bir tehditle sözlerini noktaladı. Cumhuriyet 
Halk Partisinin çok yakından tanıdığım ve takdir 
ettiğim grup başkanvekilinin hu tarzda beyanını doğ
rusu yadırgadım. Basın burada, çeşitli samıiin burada. 
Adaba ortada ne var da, Cumhuriyet Halk Partisi
nin bilip de kürsüden ifade edemediği, gizli kapaklı 
hangi oyun oynanıyor gibi bir düşünceyle bir zeha
bı burada yine 'efkârı umumiyeye aksettirmiş oluyo
ruz? (CHP sıralarından «Biz kaçmadık» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım; burada sıç kaçtınız, biz 
kaçtık diye bir şey söylemeye kimsemin -hakkı yok. 
Burada Cumhurbaşkanı seçimi İçin grup kararı ala
mazsınız. Siz kaçtınız, biz kaçtık dediğimiz gün işte 
asıl ayak oyunları burada başlar. 

SÜLEYMAN SABRt ÖZNAL (Edirne Millet
vekili) — Meclise gelin. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Ben 
her gün Meclise gelen bir adamım; her gün de oyu
mu kullanan bir adamım. Burada ben kalkıp da 
grup methi, parti felsefesi yapmıyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Şahsi 

görüşümü, vicdani kanaajtimi beyan etmeye çalışıyo
rum. Benim grubumdan falan arkadaş şu veya bu 
istikamette düşünebilir. Sizin grubunuzdan filan, fi
lan arkadaşlarınız şöyle düşüniebİlir; ama burada 
konuştuklarımızla, şu koridorda ve kuliste konuştuk
larınızın birbirine benzemediğini de samimi olarak 
ifade etmek isterim. Ben Cumhuriyet Halk Partisin
den de diğer gruplardan da birçok arkadaşlarımla 
bu mesele ne olacak, diye konuşurken, yanıp yakılıp 
nasıl hallederiz diye konuşurken, her halde burada
ki gibi grup veya parti müdafii halinde konuşmu
yoruz; samimi olarak bu davayı halletmenin hangi 
istikametten geçeceğini araştırıyoruz. Bugün niçin 
bu sıkışık duruma geliyoruz, niçin birbirimizi itham 
eder hale geliyoruz? Sebep var; sebep İçtüzük ve 
Anayasa. Bunu söylediğimiz zaman gocunuyor ba^ı 
arkadaşlar. 

İşte Yunanistan üç turda cumhurbaşkanını seçti. 
Niye seçemiyoruz? Yanli buraya gelen arkadaşların, 
hiçbir parti fajrkı gözetmeden söylüyorum - mil
letvekili ve senatör olan arkadaşlarımın hepsinin 
milli görüşüne, milli inanışına, memleket sevgisine 
'inancım .var; niçin, bu arkadaşlar seçmek istemiyor 
mu? 

Şu Meclislin % 99'u bu işi bir an önce bitirmek 
istiyor; ama imkânsızlık tüzükten geliyor, Anayasa
dan geliyor. Bunu düzeltmeye gidelim denildiği za
man da önümüze çeşitli hail çıkartılıyor, önümüze 
handikap çıkarılıyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu verilen öner
genin ben lehin dey im. Bu önergeyi kabul etmekle 
Cumhuriyet Senatosunun ve Meclisin kendi asli gün
demlerinde var olan bazı meseleleri konuşmalarına 
imkân hazırlanır. 

Burada nafile turlar atıldığını hepiniz biliyorsu
nuz. Siz geldiniz, biz geldik diyorsunuz, iki aday 
üzerinde oylama yapıyoruz, niye bir tanesi üzerine 
yüklenip çıkaramıyoruz? Demek ki, böyle çıkmaya
cak bu; bunun bir başka yolu var. 

Öyle İse bu yolu buluncaya kadar müsaade edin 
de Sayın Metin Tüzün'ün dediği şekilde bu diyalog 
-nedir, Türkiye'de çok söylenir- halledilinceye ka
dar hiç olmazsa Meclisler memleketin bekletmekte 
olduğu kanunları çıkarsın. 

Burada bir muhterem arkadaşımız, «Efendim, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi dağıldıktan sonra Mec
lis toplantısı yapılır» dedi. 
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Arkadaşlarım, 1961'den beri ben bu Mecliste
yim, Meclisler gündeme girerken nasıl bir hararetle 
girerse o hararetle gider çalışmalar. 

METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — En
gelliyorsunuz, 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Siz, 
önceden Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacaksı
nız, herkesçe bir önce yapılması lazım geldiği ve 
bir türlü içinden çıkamadığı bir meseleyi hallede-
meden «ekseriyet yok» diye kapatacaksınız, on
dan sonra Meclisi açacaksınız ve Meclis çalışmaya 
girecek; bu aldatmacadır, işte asıl bu aldatmacadır. 
Hani, sayın sözcü burada «Bu önergenin arkasında 
başka şey var, Önünde başka var» dedi; ama önün
deki, arkasındaki budur. Onun için muayyen günler
de Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanır Cumhur
başkanı seçimline devam eder. 

Biz, bir turda Cumhurbaşkanını • seçeriz istersek 
arkadaşlar. Ondan sonra normal çalışmalarımıza im
kân verilir. Yoksa Cumhurbaşkanı meselesini öne 
atmak suretiyle Meclisleri çalıştıramaz hale gelmeye 
de, getirmeye de hiç kimsenin hakkı yoktur. 

Bilhassa burada önerge veren, önergeye itiraz 
eden, lehinde, aleyhinde konuşan arkadaşlar grupla
rın mesulleridir. Benim gibi sadece bir üye olarak 
konuşmuyorlar, gruplarının temayülünü biliyorlar, 
kendi kafalarında bazı düşünceler var. Onları asıl 
açıklığa kavuştursunlar ve bizim gibi sadece iyi ni
yetle ve seçmek için oy vermeye çalışan arkadaşları
na da öncü olsunlar ve Cumhurbaşkanı seçimlini bu 
şekilde hallederken Meclislerin toplanmasını gerek
tiren bu önergeye de iltifat buyurulmasını istirham 
eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege, 
Yalnız, Başkanlık sadece davetiyeyi bir taraflı 

çıkartmamakta^ Müşterek Grup Başkanlığına dave
tiye çıkartmaktadır. Bu hususun bilinmesini rica edi
yorum Sayın Ege. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Sa
yın Başkan, bir şey söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aygün. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Efen
dim, bendeniz Danışma Kurulunun fiili bir üyesi
yim. Üç sayın grup başkanvekili arkadaşım görüş
lerini ifade ettiler, biraz da önergenin dışına çıkarak 
konuştular. Zannediyorum bendenize de bu sebeple 
hak doğmuş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, takdir edersiniz ki, 
bu sözü ancak İçtüzük hükümlerine göre vermem 
mümkündür. 2 lehte, 2 aleyhte söz vereibilirim. 

Ben, zatıâlinizle Sayın Ege'nin söz istemesi ha
linde, aranızda bu meseleyi halledeceğiniz düşünce
siyle «Sayın Ege ile aranızda halledin» dedim ve 
ondan sonra size söz vermek »istedim; fakat Sayın 
Ege daha önce söz istediği için hakkını kullandı; 
tabii başka türlü de mümkün değildir. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Şim
di Muhterem Başkan, zatıâlinize, taşıdığınız sıfata, 
kişiliğinize sonsuz saygılıyım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekilli) — Yalnız 
dikkat buyurursanız, diğer arkadaşlarım konuşurken 
sadedin dışına çıktılar. (CHP sıralarından «Otur, 
otur...» sesleri) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, bana muhatap ar
kadaşım, lütfen efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Yani 
mesele burada, bu Mecliste, dolayısıyla kamuoyu 
önünde âdeta bir önergenin tartışması olmaktan zi
yade Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili grupların 
görüşleri şeklinde tezahür etti. Bendeniz bu sebeple 
söz istiyorum muhterem Başkanım 

BAŞKAN —• Mümkün değil, zaten söyleyecek
leriniz de zapta geçti, teşekkür ederim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Ha
yır, görüşlerimi İfade etmedim. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, mümkün' değil, usu
lü değiştirmek, Başkanlığın İçtüzüğün dışında hare
ket etmesi doğru değildir, bu yolu açmam da mümkün 
değildir. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Efen
dim, bir işlemi ifa buyurmuş olsaydınız benim bu ta
lebime lüzum kalmayacaktı; önerge üzerinde konuş
maları hususunda arkadaşlarımızı ikaz buyurmadınız. 
Onun için benim bu hakkım doğmuştur. (CHP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Ben gereken ikazı yoptım, teşek
kür ederim efendim. 

Değerli arkadaşlarım, önerge üzerinde, iki lehte 
iki aleyhte arkadaşımız görüşlerini beyan ettiler, 
Önergeyi oylarınıza sunacağım: 

Kabul edenler.. Etmeyenler.. Önerge reddedilmiş
tir. 
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IV. — (SEÇİMLE» 

/. — Cumhurbaşkanı Seçimi 
BAŞKAN — 63 ncü tur oylamayı yapacağız. 
Bu tur oylamada 3 mühürlü oy pusulaları kulla

nılacaktır. 
Divan Üyesi arkadaşlarım lütfen yerlerini alsın

lar. 
Cumhurbaşkanlığı 'için İstanbul Milletvekili Sa

yın Sadettin BtilgSç vie Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Sayın Muhsin Batur adaydırlar. 

Başka aday var mı efendim?.. Yok. 

Oylamanın sayım ve döküm işi için ad çekmek 
suretiyle 9 kişilik Tasnif Komisyonumu seçiyorum : 

Sayın Mahmut Kep olu?.. Yok. 
Sayın Mustihittin Yılmaz Mete?.. Yok. 
Sayın Yiğit Köker?.. Yok. 
Sayın Memduh Ekşi?.. Yok. 
Sayın İbrani'm Vecdi Aksakal?.. Burada. 
Sayın Fevzi Ergun?.. Yok. 
Sayın Şevki Erek?.. Yok. 
Sayın Ahmet Topaloğlu?.. Yok. 
Sayın Etem Ezgü?.. Yok. 
Sayın Şer af ettin Paker?.. Yok. 
Sayın Muammer Aksoy?.. Burada. 
Sa"yın Turgut Boztepe?.. Yok. 
Sayın Feyzullah Değerli?.. Yok. 
Sayın Korkut Özal?.. Burada. 
Sayın İsmet Atalay?.. Burada. 
Sayın Süleyman Arlif Em»?. . Burada. -
Sayın Sadi Somunıcuoğlu?.. Burada. 
Sayın İbrahim Ethem Boz?.. Yok. 
Sayın Özer Yılmaz?.. Burada. 
Sayın İhsan Bedirhajnoğlu?.. Yok. 
Sayın Adem Âli Sarıoğlu?.. Burada, 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli Milletvekili) 

— Mazeretim var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Mazeretimiz var; peki Sayın Sarı
oğlu. 

Sayın İhsan Ataöv?.. Yok. 
Sayın Alâettin Şahin?.. Yok. 
Sayın Ahmıet Demir Yüce?.. Yok. 
Sayın Oğuz Aygün?.. Yok. 
Sayın Fikri Pehlivanlı?., Burada. 
Sayın Çetin Bozkurt?.. Yok. 
Sayın Sabri Tığlı?.. Burada. 

Sayım Döküm Komisyonunun üyelerim/i bir de
fa daha okuyorum efendim: Sayın Vecdi Aksakal, 
Sayın Muammer Aksoy, Sayın Korkut Özal, Sayın 

İsmet Atalay, Sayın Süleyman Arif Emre, Sayın Sa
di Samuneuoğlu, Sayın Özer Yılmaz, Sayın Fikri 
Pehlivanlı, Sayın Sabri Tığlı. 

Değerli arkadaşlarım, pek çok arkadaşımız maze
ret için tezkere göndermiş bulunuyor. Ben artık ar
kadaşlarımızın mazeretlerinin •geçerliliğimi kendlile-
ririin takdiri (içerisinde Başkanlığa, sunduklarına ve 
bu mazeretlerinin geçerli olduğuna 'inanarak kendi
lerine öncelik veri yorum, 

Önce mazereti olan arkadaşlarımızdan başlıyo
ruz. 

Divan Üyesi olan arkadaşlarım lütfen yerlerini 
alsınlar. 

Lütfen, Başkanlıkça mazeretli kabul edilen ar
kadaşlarımın dışında kimse oy verme sırasına gir
mesin, 

MEHMET ALİ PESTİLCİ (C. Senatosu Zon
guldak Üyesi) — Sayın Başkan, Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Komisyonunun 16.30'da toplantısı var. 
Bunu bir tezkereyle Başkanlığa bildirdik. Toplantı
larımız devam ediyor efeindıim. Bizim bu mazeretimiz 
nazarı dikkate alınmadı efendim. 

BAŞKAN — Zatıâlimizvn tezkeresi intikal ettiy
se alınmıştır, efendim. 

MEHMET ALİ PESTİLCİ (C. Senatosu Zongul
dak Üyesi) -— Bütün üyelerimizin bulunması gere
kiyor. 

BAŞKAN — Dün için onu bildirmıişsiniz. 

MEHMET ALİ PESTİLCİ (C. Senatosu Zongul
dak Üyesi) — Hayır efendim, bizimki devamlı, Ko
misyonumuz her ıgün toplanıyor. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, stiz oyunuzu 
kullanınız. Ben bu mazeretinizi kabul ediyorum. 

İnşallah mazeretli başka arkadaşımız çıkmaz. Bi
raz da değerli arkadaşlarımızın, diğer arkadaşları
nın haklarına riayeti, saygıyı kendilerimin düşünme-
leri gerekir. 

(Oylama yapıldı) 
BAŞKAN —• Oyunu 'kullanmayan sayın üye?.. 

Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Oy kutusu Tasnif Komisyonuna teslim edilsin. 
Tasnif Komisyonu sayın üyelerini bir kere daha 

okuyorum: Sayın Aksakai Sayın Aksoy, Sayın Özal, 
Sayın Atalay, Sayın Emre, Sayın Somuncuoğlu, Sa
yın Yılmaz, Sayın Pehlivanlı, Sayın Tığlı. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
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BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tutanağı gel
miştir, okutuyorum : 

Türküye Büyük Milet Meclisi Birleşik Toplantısı 
Başkanlığına 

Cumhurbaşkanlığı seçimli içtin yapılan 63 ncü tur 
oylamaya 410 üye katılmış ve neticede aşağıda ad
lan yazılı sayın üyeler; taklarında gösterilen oylani 
almışlardır, 

Saygıyla arz olunur. 
Sayım ve Ayrım Komisyonu; 

Üye Üye 
ibrahim Vecdi Aksakal Korkut Özal 

Üye Üye 
Muammer Aksoy İsmet Atalay 

Üye Üye 
Süleyman Arif Emre Sadi Somuncuoğlu 

Üye Üye 
Özen Yılmaz Fikr* Pehlivanlı 

Üye 
Sabri Tığlı 

Muhsin Ba te : 245 
Sadettiin Bilgiç : 113 
Çeşitli Oylar : 7 
Geçersiz Oylar : 5 
Boş : 40 
[BAŞKAN — Bu sonuca göre, seçim için gerekli 

salt çoğunluk sağlanamamıştır. 
64 ncü tur oylamasına, başlayacağız. Bu oylama

da da bir mühürlü oy pusulaları kullanılacaktır. 
Önce sayım ve döküm işi için gerekli komisyo

nu, ad çekmek suretiyle tayin edelim. 
Sayın Ethem Naci Alitunay?.. Yok. 
Sayın Ömer Dedeoğlu?.. Burada;. 
Sayın Abdulmuttaf p Gül?.. Burada. 
Sayın Müfit Bayraktar?.. Yok. 
Sayın Kemal Tabak?.. Yok, 
Sayın Cemal Aktaş?.. Burada. 
Sayın İsmail Hakkı Köylüoğİu?.. Burada, 
Sayın Mehmet Doğan?.. Burada. 
Sayın Lütfü Göktaş?.. Burada. 

Sayın Abdullah Tom'ba?.. Burada.. 
Sayın Erdoğan Bakkalbaşı?.. Burada, 
Sayın Muhittin Taylan?.. Yok. 
Sayın Ali ihsan Ulubahşi?.. Yok. 
Sayın Mustafa Öztin?., Burada. 
Oylamaya Cumhuriyet Senatosu üyelerinden baş

lıyoruz. 
(Oylama yapıldı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan başka sayın 

üye?., Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir; oy sandığını Komisyon 

üyelerine teslim ediniz. 
(Oylama ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiş
tir, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
Başkanlığıma 

Cumhurbaşkanı seçimli Üçin yapılan 64 ncü tur 
oylamaya 127 üye katılmış ve neticedb çoğunluğun 
olmadığı anlaşıldığından, ismen tasnif yapılmamış
tır. 

Saygıyla iarz olunur. 
Sayım ve Ayrım Komisyonu 

Üye Üye 
Ömer Dedeoğlu Abduimuttalip Gül 

Üye Üye 
Cemal Aktaş îsmaıil Hakkı Köylüoğİu 

Üye Üye 
Mehmet Doğan Lütfi Göktaş 

Üye Üye 
Abdullah Tomıba Erdoğan Bakkalbaşı 

Üye 
Mustafa Öztin 

BAŞKAN — Çoğunluğumuzun olmadığı görül
müştür. 

Cumhurbaşkanı seçimine devam etmek için 
8.5.1980 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.22 
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