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I - GEÇEN" TUTANAK ÖZETİ 

istanbul (Milletvekili Nuri Erioğan'ın Millet 
Meclisi Başkanlığı adaylığından çekildiğine 
dair 'önergesi Oenel İKurulun (bilgisine sunuldu. 

Başkanlık ıseçtoni için Ibu 'birleşimde yapılan 
dört 'oylamada da adaylardan (hiçbirisinin salt 
çoğunluğu sağlıyamadığı anlaşıldığından: 

18 . 11 . 1970 Çarşamba günü saat 14,00 te 

toplanılmak lüzere (Birleşime ısaat 16,10 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ordu 

Fikret Turhangü Memduh Ekşi 

Kayseri 
Şevket Doğan 

.»on ^ ı > t - < p t »•-

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kıyser'ı), Memduh Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — HO aıcu Birleşimi açıyorum. 

II - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. İSayın milletvekillerinin (beyaz düğ
meye tornalarını rica edenim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, günde

me geçiyorum. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanlık Divanı seçimi (Başkan, Baş-
kanvekilleri, İdareci Üyeler, Kâtipler) 

BAŞKAN — Afyon Milletvekili ®aym Rıza 
Çerçel'in adaylıktan feragatini (bildirir, bir öner
gesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Uzayıp giden Başkan ıseçâmi turlarından bir 

netice alınamamış (olması muvacehesinde, muh
terem milletvekili arkadaşlarımın (yaptıkları çe
şitli temas ve yoklamaları neticesinde, göster
dikleri teveccüh ve telkinlere istinaden, şerefli 
ve fakat güç (bir mltllî vazife deruhte etmiş ol
manın idraki (içinde, adaylık tekliflerin^ kabul 
etmiştim. 

İki günden (beri yapılan turlar göstermekte
dir ki, arkadaşlarımın hu teşebbüsünün de bir 

öonuç sağlıyamadığı, velevki uzun igünler tevali 
edecek turlar neticesinde seçilmenin kabil 'ola
cağı düşünülse dahi, aziz milletimizin (çok ciddî 
ve süratle ç özlüm bekliyen Önemli memleket 
meseleleri ve kanun tasarıları bakımından, se
çimin fazla uzamasında hiç olmazsa nâçiz şah
sımın etk&iniın olmaması lüzumuna kaaniim. 

Adaylığı kabul ederken duyduğum millî va
zife ışuuru içinde olduğu (gibi, bu anda feragat 
ederken de, aynı 'şekilde millî bir Igörev ifa et
tiğim kanısındayım. 

Bu suretle, bana telkinlerle bulunan ve aday
lığımı teklif eden [kıymeitilli arkadaşlarımla ve 
teveccühlerini eısirgemıediklenini oy vererek ite-
har eden sayın milletvekillerine; yine bu veısüe 

— 60 — 
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ille MecllisiımMn bütün saygı değer üyelerine en 
derin hürmeıtlerttaai arz ederim. 

Afyon 
Rıza Çerçel 

(A. F. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Erim ve Sayın Mev-
lüt Ooakçıoğîu tarafından verilmiş, seçimlerle 
İlgili iki takrir vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 Kasım 1970 tarihlinden bugüne 18 nci gün

de ve 24 mcü turun sonunda henüz Başkan ge
çilememiştir. 

Millet Meclisinin yasama ve denetleme gö
revlerinin başlayabilmesini sağlamajk için, İç
tüzüğün 10 ncu maddesine değişiklik teklifi ver
miş bulunuyoruz. Fakat Şimdiki durumda, 
Meclis komisyonları da kurulmuş olmadığından 
sonuç laflamak mümkün olmıyacaktır. 

Başkan seçilemeyişi dolayısiyle Millet Mecli
si temel görevlerinıil yerine geıtirememejktedir. 
Bu durum karşısında, ilk birleşimde arka arka
ya 3 turda Başkan seçilemediği takdirde, Baş
kanlık Divanının öteki üyelerinin seçimine ge
çilmesini, saygı ile teklif ederim. 

Kocaeli 
Nihat Erim 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Başkan seçimindeki son iki günlük çalışma
nın da müessir olmadığını görerek, bu hususta
ki usul, yorum ve teknik hatayı brr kere da
ha Yüce Meclisin huzuruna getirmeyi, tüzüğün 
anlayış içinde tatbikini sağlamayı, Meclis ça
lışmalarımızın askıdan kurtarılması ve işlemesi 
bakımından; iki gün evvelki -diijkkate alınmak 
istenmiyen - teklifimi yenilemeyi düşündüm. 

Tüzüğümüzün 10 ncu maddesinin son fık
rası, «Muvakkat BaJşkanın Meclis Başkanlık Di
vanının seçimini yapacağını» söyler. 5 nci mad
de, «Başkanlık Divanının, Başkan, Başkanvekil-
0leri, Kâtipler, İdare Âmirleri olduğunu» söyler. 
Demek ki, 4 unsurun birlikte seçimini tüzük ön
görmüştür. Madde 'bu kadar açıktır. 

Buna göre, Divanın toptan, aynı turlarda 
ve ayrı pusulalarla seçiminin yapılmasını, Sa
yın Başkan eski anlayışında kalırsa, mesele 
hıakjkmda Meclis müzakeresi açılmasını ve karar 
alınmasını arz ve teklif ediyorum. 

18 . 11 . 1970 O : 1 
Not : Teklifimi izah edeceğim, fırsat veril

mesi. 
Niğde 

Mevlüt Ocakçıoğlu 
BAŞKAN — Sayın Erim ile Sayın Ocakçı

oğlu'nun takrirleri toinnetioe aynı mahiyeti ta
şımaktadır. 

Başkanlık, İçtüzük tatbikatında kendisine 
mevdu görevi ifa etmıejkte olduğu kanısı içinde
dir. 

Mesele, gerek İçtüzük bakımından, gerek 
Meclislerin teamülü bakımımdan, bugüne ka
dar bir tatbikat görmemiş bulunmaktadır, iç
tüzükte Divanı Riyasetin seçileceğine dair kayıt 
vardır. Fakat, Divanı Riyasetin seçiminde de 
biır sıra vardır, İçtüzüğün 5 nci maddesi 
«1, 2, 3» diye bir sırayı muhtevidir. «Daimî 
Reis seçilinceye Ikaldar, Muvakkat Reisin gö
revde bulunması» gerekçesiyle tatbik ettiğimiz 
usul anlayışında bir yanlışlık bulunmadığı kanı
sındayız. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Söz istiyorum. 
efendim. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Söz ra
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Erim ve Sayın 
Mevlüt Ocakçıoğlu söz istemektedir. Bir usul 
meselesi bahis konusudur. Zannederim takrir
lerinin lehimde |konuşacaklar. ÎM lehte, İM 
aleyhte söz vereceğim ve bu takrirleri oya arz 
edeceğim. 

Sayın Nihat Erim, buyurunuz. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sonunda oyla

nacak mı? (A. P. sıralarından «Oylanamıaz» 
sesleri) 

BAŞKAN — Dinliyelim efendim, müsaalde 
ediniz. Çünkü, bu teklifler başladığı günden 
beri devam ediyor; fikirlerini bir öğrenelim. 

Buyurunuz Sayın Erim. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar; 

1 Kasımdan bugüne 18 nci gündeyiz. 24 de
neme yapıldı. Millet Meclisi Başkanımızı se-
çemediîk. 

Şüphesiz, Millet Mecisi Başkanının her şey
den önce seçilmesi ve vazifesine başlaması, işin 
normal gidişi içinde, en anlaşılır hukuk kuralı
dır. Ancak bu seçimler, Başkanlık Divanının 
kurulması, Meclisimizin çalışmalarının iyi yürü-
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meşini sağlayacak usullerdir. «Meclisimizin iyi 
yürümesini sağlıyacak usulü uyguluyoruz» der-
Jfeen, Meclisimizin anagörevi, temel görevi olan 
yasama ve denetleme tisi bu ölçüde geriye kal
dığında, Millet Meclislinin üzenine önemle eği
leceği bir durum var, demektir. 

18 noi gündeyiz; henüz Başkan seçjilemedi. 
Dün yaptığımız oylamada Başkanın seçileceğine 
dair bir alâmet belirmedi. Bugün yapacağı
mız oylamada belki seçilecek, belki yine seçjile-
miyecek. Seçilemediği takdirde Meclis yasama 
ve denetleme görevine başkyamıyacak. Bu du
rum dana ne kadar sürece|k, kimse kestiremiyor. 

Değerli arkadaşlarım; bu durumun vatan
daşlar üzerinde, kamu oyunda çok haklı olarak 
yarattığı tepkileri hepimiz görüyoruz. Vatan
daşlar, hukukun incelikleri, içtüzüğün incelik
leri içinden çıkamazlar. Vatandaşlar, 1 Ka
sımda kendiliğinden toplanmış olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin iki Meclisinden de 
lasıl göreve başlamasını beklemektedirler. Bu 
göreve başlanamıyor, bu göreve başlanama
dığı için gazete sütunlarında çakan yazılar, dol
muşa bindiğiniz zaman dolmuşlarda vatan
daşların birbirleriyle konuşmaları, sokağa çıktı
ğınız, her hangi bir dülkkâna gittiğiniz za
man, sizin milletvekili olduğunuzu tanıyınca si
ze yaptıkları sitemler vatandaşların bu durumu 
anlamakta çolk güçlük çektiğini gösteriyor. 

İçtüzüğümüzde Başkan seçimi ille ilgili mad
de başlıca 10 ncu maddedir.. Bu 10 ncu mad
deyi, bir defa daha hafızaları tazelemek için, 
okuyacağım. 

(Madde 10. — Her içtima senesi iptidasında 
Daimî Reiis intihabedilinceye Ikadar aynı içti
main sabık Reisvekiilierinden en yaşlısı muvak
katten Heyeti Umumiyeye Riyaset eder,. 

Bu takdirde sabık Kâtipler, Kâtiplik maka
mında muvakkaten bulunurlar. Muvakjkat Reis, 
yoklama yapar..) 

Aradaki fıkra yeni Anayasa dolayısiyle hü
kümsüz kalmıştır. 

Son fıkra; «..Bunu müteakip Daimî Riyaset 
Divanı intihabatma başlanır.» 

, Grörüyoruz ki, 10 ncu mladde Daimî Riyaset 
Divanı intihabatından bahsediyor, yalnız Reis 
intihabından bahsetmiyor. Riyaset Divanı, ma
lûm Reis, Reisvekilleri, Kâtipler, İdareci üye
lerdir. Ve elbette başta da söylediğim gibi, 

her şeyden evvel Reislin seçilmesi normaldir, 
usuldür, kaidedir. Ama görüyoruz M, müşkü
lâta uğruyoruz, bir isim üzerinde Anayasanın 
öngördüğü 226 oy bir araya gelmemektedir, ne 
zaman geleceği de belli değil. Bu durumda biz 
MLîılct Meclisi olarak vâzıı kanunuz. Biz, kendi 
İçtüzüğümüzü kendimiz yapana, kendi çalış
ma kaideelrimizi kendimiz koyarız. Asıl mak
sadımıza bizi götürmekten acizse bir mladde, bir 
usul, omu tamamlamak, yanlışsa düzeltmek; 
günün icabına cevap vermiyorsa onu cevap 
varecek hale getirmek, bizim hem görevimiz, 
hem de hakkımızdır. 

Kaldı ki, 10 ncu maddede, benim anlayışıma 
göre, şimdiki Başkanın Meclisin diğer görevle
rini yerine getirmesine engel bir hüküm yok
tur. Başkan, idarî vazifesini yapıyor, kâğıt
ları imzalıyor. Meclis namına emir veriyor. 
Nitekim, Meclisi ilk açtığı gün sunuştan başka 
bir de oylama yaptırdı. Bulgaristan'a giden 
Parlâmento üyelerinin gidişleri için Meclisin 
oyuna -ki, önceden tasvibetmesi lâzımdı, ta
tilde gitmişîier- müracaat etti, Parlâmento 
üyelerinin bu seyahata iştirak etmelerini oyla
rımızla tasvibettik. Demek ki, Başkanvekili, 
vazifesini yalnız Başkan seçiminde bize günde 
iki üç tur attırıp, ertesi güne bırakmaktan iba
ret saymıyor. Çok yerinde olarak idari görevle
ri yerine getiriyor, çok yerinde olarak iilk gün 
sunucuları yaptı ve oylamayı da yaptırdı. 

Benim şahsi anlayışıma göre, Başkan seçi
linceye Ikadar Başkanvekil, Meclisin diğer gö
revleri yapmasına da imkân verebilirdi. Ken
dileri öyle anlamıyorlar, hürmet ediyorum. 
Ama, önümüzde bir Anayasa engeli olmadığına 
göre, biz burada karar alıp yolumuzu açabili
riz. Başkanı seçemediğimize göre, Başkanvekal-
lerini seçer ve Başkanvekilerinin idaresinde 
Meclisin çalışmasına devam ederiz. 

Şimdi arkadaşlar, Allah göstermesin, bir 
büyük iç gaile çıksa, meselâ Hükümet yine bir 
Sıkıyönetim ilân etmek durumunda kalsa, Bü
yük Miüöt Meclisinle gelecek, tasvibini lisitiye-
oek. Biz ne diyeceğiz? Affedersiniz, kusura 
bakmayın, biz Başkanımızı seçemedik, böyle 
bir oylamaya gidemeyiz, bu karan alamayız» 
mı, diyeceğiz? Hayır alırız, dersek hangi mad
deye istinaden «alırız» diyeceğiz? 

._.. 62 ~ 
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Bir dış gaile karşısında Hükümet maazal
lah bir ültimatom alsa ve seferberlik yapmak 
mecburiyetinde kaba Türkiye Büyük Mi'Iet 
MeclMnin kararına ihtiyaç duyulsa, bize gel
se Hükümete ne diyeceğiz? «Kusura bakma
yın biz Başkanımızı seçemedik, onun için fonk-
siyon yapamıyoruz, vazife göremiyorum, karar 
alamayız» mı diyeceğiz? Bunu memlekete, va
tandaşlara nasıl anlatırız? E, o fevkalâde hal
dir, fevkalâde halin tedbiri karar alırız der
sek, ona da cevap var; Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yasama ve denetleme olarak görevi, 
her vazife millet hayatı bakımından bir fev
kalâdelik iarz eder, hiç birini diğerinin önünde 
sayamayız ve ihmal edemeyiz. (C. H. P. sırala
rından alkışlar ve «Bravo» sesleri) 

Arkadaşlar, tekrar bu noktaya geleceğim. 
Son yılarda, son aylarda sık sık tekrar edilir 
olldu; Parlâmentonun itibarı, Parlâmentonun iti
barı. Parlâmentonun itibarini korumak her şey
den önce bizim görevimiz. Bir Parlâmento 
ki, Başkan seçiilemiyor, olabilir seçilemez, 226 
kişiyi mecbur ©demezsiniz çıkan adaylara oy 
vermeye, nihayet bir gün bir aday çıkacak, 220 
oyu toplayacaktır. Bu anlaşılır bir şey. Anla
şılır olmıyan şey; kendi asıl yasama ve demet
lenme görevini yapmak için Parlâmentonun bir 
usul bulamayışı, bulamaz görünmesidir. Bu 
anlaşılamaz. Kaldı ki, İçtüzüğün 10 ncu mad
desinde bizim öyle bir karar almamızı engelli-
yecek hiçbir husus oyktur. Bu görüşü kuvvet
lendiren Anayasa Mahkemesinin bir kararının 
gerekçesinden birkaç ıslatır okuyacağım. 

Anayasa Mahkemesi Bıaşkanlık Divanı ile 
ilgili bir kararında diyor ki; «..Zira içtüzükler-
deki şekil kuralları da aşırı bağlılık yasama mec
lislerinin çalışmalarını gereksizce /aksatır, içtü
zük hükümelrine aykırı düşen işlemlerden han
gilerinin iptal nedeni sayılacağı uygulanacak 
içtüzük hükmünün önemine ve niteliğine göre 
çözümlenscek ve dâva ve itirazların incelenme
si sırasında Anayasa Mahkemesince takdir edi
lecek bir konudur.» 

Demek ki, Anayasa Mahkemesi de içtüzük 
hükümlerini mütalâa ederken maksadı göz 
önünde tutuyor, Anayasanın maksadını göz 
önünde tutuyor. Anayasa bu müesseseyi «ya
sama ve denetleme görevi yapsın» diye dü
şünmüş ve kurmuştur. Yasama ve denetleme 

görevine 18 gün imkân vermiyecek bir usul, 
Anayasanın asla tervice tmdyeoeği bir usuldür. 
Biz Millet Meclisi olarak bu usulü; diyelim ki, 
açıklık yoktur, diyelim ki, Anayasamız - millet 
hayatında 10 sene çok sayılmaz- henüz genç 
bir Anayasadır, bu türlü durumlarda kaldık
ça tashih edilecek, içtüzükler aydınlığa kavuş
turulacaktır. Nitekim, 1961 seçimlerinden son
raki Başkan seçimlerinde de turlar olmuştur, 
ama hiçbirisi bu kadar uzamamıştır. Bu 18 gün
lük uzayış ve ufukta da kısa süreceğine dair bir 
alâmet bulunmayışı, bundan sonra da aynı du
rumlarla karşılaşmak tehlikesi bizi, Millet Mec
lisi olıarak, meselenin üzerine eğilmeye davet 
etmektedir. 

Ben bir arkadaşınız olarak meseleyi huzuru
nuzla getirdim ve bugünkü acele durumda, bir 
«çıkış yolu» saydığım şu önergeyi verdim. Bü
yük Meclisin müzakereleri neticesinde, Meclisin 
yasama ve dem tleme görevine hemen başlama
sını sağlıyacak bir formül bulduğu takdirde, 
bu, Anayasa tarafından bize verilmiş olian va
zifemizi yerine getirdiğimizin işareti olacaktır 
ve Meclis üzerinde, bu Başkanlık seçimi dolayı-
siyle artan, şiddetlenen münakaşaları da durdu-
racaiktır. 

Saygılar sunarım. (0. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mevlüt Ocakçıoğlu., 
MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım. 

Mevzuumuzu Hocamız, Hu|kuk Profesörü 
Sayın Nihat Erim artiz - amik izah buyurdular. 
Ben Tüzüğümüzün 10 ncu ve 5 nci maddeleri 
üzerinde teknik olarak durmak suretiyle kısa 
bir izahatta bulunacağım. 

10 ncu madde, (Her içtima senesi iptidasın
da Daimî Reis intihabedilinoeye kadar aynı iç-
timanm sabık Reisvekillıerinden en yaşlısı mu
vakkaten Heyeti Umumiyeye Riyaset eder. 

Bu takdirde sabık kâtipler, kâtiplik maka
mından muvakkaten bulunurlar. Muvakkat 
Reis, yoklama yapar. 

Nisap varsa ve Reisicumhur o gün nutkunu 
iradedecekse kürsüyü işgal ile celseyi açar ve 
sene başı nutkunu iradeder. 

Ondan sonra Riyaset kürsüsünü Muvakkat 
Reise bırakır. 
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Bunu mütaakıp Daimî Riyaset Divanı inti-
habatma başlanır.) der. 

Bir kere boş 'bulunan Divan Başkanlığını sa
bık Reisvekillerinden en yaşlısı muvakkaten ida
re edecek, Daimî Reis seçilinceye (kadar. Ve 
Muvakkat Reisin Riyaset Divanını seçeceğine 
de son madde âmir bulunmaktadır. 

Şimdi Sayın Başkan takrirlerimiz üzerinde 
konuşurken, «Evet, Riyaset Divanını seçece
ğim, buna nezaret edeceğim ama, 5 nci mad
de seçimi sıraya koymuş» buyurdular. Ben bu 
kanaatte değilim. 5 nci madde seçimi sıraya 
koymuyor, Riyaset Divanının unsurlarından 
bahsediyor; «Riyaset Divanı: Reis, 3 Reisve|kili, 
en az ikisi münavebe ile Heyeti Umumiyede 
bulunmak üzere 6 Kâtip, 3 îdare Âmirinden 
mürekkeptir» diyor. Riyaset Divanının unsur
larını belirtmiş olan bu madde «seçimi sıraya 
koyuyor» şeklinde ibefsir edilemez. 

Bir de «Şimdiye kadar yapılmış ve kurulmuş 
teamül böyledir, evvelâ Riyaset seçilir, sonra 
diğer unsunlar seçilir» buyuruldu. Teamül yan-
liş kurulmuş olabilir. Hatadan dönmek fazi
lettir. 

10 ncu ve 5 nci maddenin sarahati içerisin
de ve içjihde bulunduğumuz çıkmaz yol karşısın
da Sayın Muvakkat Başkanın nezaretinde Riya
set Divanını toptan, (aynı turlarda ve ayrı ayrı 
oy pusulaları kullanmak suretiye seçmemizde 
katiyen Tüzüğümüze aykırı bir mâna yoktur. 
Esasen Anayasamızda da buna aykırı bir madde 
ve mâna mevcut değildir. 

Keyfiyet bundan ibarettir, takdirlerinize 
arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, aleyhte, bu
yurun. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım; iki değerli arkadaşımız tarafından 
verilen teklifin gerekçesini anlamamaya imkân 
yok. Yani, kendileri ile birleşmemeye imkân 
yok. Gerçekten uzun bir süreden beri Meclis 
Başkanının seçilmemesi ve Meclisin çalışmaması 
kamu oyunda ciddî bir mesele halini almıştır. 
Bu sebeple her Parlâmento üyesinin, kendi inan
cı istikametinde, çıkmaz gibi gözüken bu konu
dan çıkmaya, çıkmak için yol göstermeye çalış
masını ancak takdirle karşılamak mümkündür. 

Fakat meseleyi, yalnız bugün memlekette cere
yan eden bir siyasi mesele niteliğinde ele alma
mak, Anayasanın 84 ve 85 nci maddesinin bir 
çeşit yorumlamasını yapmak ve ileriki yıllarda 
da Türk Parlâmentosunun bu esaslar içerisinde 
çalışacağını hesaplamak mecburiyetindeyiz. Bu
rada vereceğimiz karar Türk Parlâmentosuna 
emsal olacaktır ve Başkanlık Divanı gibi ga
yet önemli bir müessesenin tamamen başka bir 
istikamette gelişmesi» Anayasa koyucusunun 
düşünmediği bir istikamette gitmesi ihtimalini 
da göz önünde bulundurmak zorımdayiz. 

Evvelâ teknik tarafını söylemeden evvel bir 
Başka meseleyi ifade etmek isterim. Bugün Ana
yasamız tarafsız Başkanlık müessesesini getir
miştir. Tarafsız Başkanlık müessesesinin tam 
işlemesi için bir takım alışmadığımız usûllerin, 
alışmadığımıs hallerin olmasını bir ölçüde tabiî 
karşılamak lâzımdır. 

Şomu demek istiyorum: Kamu oyunun ilgisi, 
hassasiyeti yerindedir. Kamu oyu; ayrıntıları 
- Sayın Nihat Erim'in de ifade ettikleri gibi, 
-tam bilemez, İçtüzükleri ve konuların ince
liklerini bilemez. Komu oyuna önem vermemek 
ne derecede tehlikeli ise, aynı şekilde, kamu 
oyunun tesirinde kalarak yeni bir müesseseyi 
yanlış bir yola götürmek de aynı derecede teh
likeleri içinde saklar. 

Türk Anayasasının getirdiği tarafsız Baş
kanlık müessesei var. Bilhassa 1950 - 1960 ara
sındaki tatbikat, uygulamalar bir tepki olarak 
bu müessesenin getirilmesini gerelrtirmiştir, 
mutlak tarafsız bir Başkan gelecektir. 

Nasıl gelecektir? 
Anayasa Mahkememizin yorumuna göre, 

Anayasaya uygun olduğu inancında olduğum 
yorumuna göre, Başkan gerekirse muhalefetten 
dahi olabilir, gerekirse, şartlan, nitelikleri varsa 
muhalefet partilerinden de getirilip konabilir. 
Çünkü, tarafsız Başkanlıktır. 

Bir Meclisin bir süre kendi Başkanını ara
ması, hele bu konularda derin tecrübeleri, de
rin denemeleri olmadığı zaman normaldir. Nor
mal olmadığı zaman bunun tepkisini halkta gö
rürüz, kamu oyunda görürüz. Parlâmentoyu 
yaratan, aynı zamanda kontrol eden halk bize 
gerekli direktifini, aşırılığa kaçtığımız zaman 
verir. Bunun çaresi, Anayasadaki müesseseyi 
eğip bükmek değil, o müesseseyi tam mânasiyle 
gerçekleştirmektir. 
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öyle ise, biz neden ikinci başkan ve kâtip

lerin seçimine geçelim, neden bu kadar söyledi
ğimiz faydalı sözlerden kendimiz ders alarak 
seçimi bitirmiyelim? Seçimi bitirmek gibi bir 
yol ortada dururken, seçimi bir noktaya var
dırmak gibi bir yol ortada dururken o yolu bı
rakıyoruz, yanlış bir yola giriyoruz. 

Şimdi «yanlış» sözünü ifade ettim. Benim şu 
anda hatırıma gelebilen mahzurlardan bir ka
çını size arz etmek isterim. 

Bunlardan bir tanesi; Anayasanın 83 ncü 
maddesi ve 108 nci maddesi sarih olarak Başka
nın görevinden bahsetmektedir. 83 ncü madde
ye göre, Başkan Meclisi toplantıya çağıracak
tır, 108 nci maddeye göre Cumhurbaşkanı yeni 
bir seçime gidilmesi hususunda Başkanla isti
şare edecektir, Başkanvekilleriyle değil. Mah
zurlardan bir tanesi, Anayasanın sarih olarak 
Başkana verdiği bu görev de bir tarafta bıra
kılmış olacaktır. 

Bunun yanında Meclisin tam çalışabilmesi 
için evvelâ Başkanının seçilmesi, ondan sonra 
diğer organlarının, üyelerinin, Divanın seçilmesi 
lâzımdır M, o Meclisin yaptığı işler Anayasa 
bakımından muteber olsun. Eğer bu muamele 
tamamlanmamış ise yapılacak işlerin muteber-
liği, asgari tartışma konusu haline gelir ve Ana
yasa Mahkemesi önüne kadar gider. Anayasa 
Mahkemesi nasıl bir karar verir, şu anda kes
tirmek imkânına sahip değiliz. 

Değerli arkadaşlarım, onun yanında Başkan
lık Divanı toplantı yapacak, karar alacak. İç
tüzüğün emrettiği, kaynağını Anayasadan alan 
Başkanlık Divanı toplanacak karar alacak. Baş
kanı seçilmemiş, sayısı tamamlanmamış bir 
Başkanlık Divanında muamele görmeğe huku-
kan imkân mevcut değildir. Gerçi Sayın Nihat 
Erim Anayasa Mahkemesinin şekil kurallarına 
aşın bağlılıktan bahseden bir kararını burada 
okudular. Öyle bir karar var, fakat öyle bir ka
rar Başkanlık Divanı gibi Meclisin kuruluşuna 
etkisi odam bir konuda değil. Lütfedip hangi 
konuda olduğunu da açıklarlarsa, ufak tefek 
şekil noksanlıklarının ne demek olduğunu, bir 
Meclis (başkanının seçilmemesini, yahut seçimi
nin arkaya bırakılarak başkanvekillerinin se
çilmesinin ufak tefek şekil noksanı mı yoksa 
esas mesele mi olduğunu da ciddî olarak tar
tışmak gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; ayrıca «Başkanvekil-
iiği» diye ıbir müessese var. Başkanvekülerini 
seçtik, başkanvekillerinin hangisi hangi gün 
riyaset edecektir; hangisi hangi konuya riya-
»et edecektir? Aslında Meclis Başkanı vardır, 
Meclis Başkanı istediği zaman ıher toplantıya 
çıkar, istemediği zaman başkanvekilleri çıkar, 
analarında da gereken esasları Başkan göste
rir. Başkan isterse o Ibaşkanvekilinin gününde 
de kürsüye çıkabilir. Bunun gibi, şu anda kür
süde sayılması imkânı olmayan bimlbir tane 
mahzur doğacaktır. 

Bir tanesini daha sayayım, kenara bırakıl-
mıyacak bir mahzur; ıbaşkanvekillerini seçtik 
ve bir türlü, bir ay, iki ay, beş ay sekiz ay 
Meclisin başkanım seçmiyoruz.. Aynı vaziyet.. 
Olur mu? 18 gündür olduğu gibi, bu da olabi
lir arkadaşlar. Buna da imkân vermiş olaca
ğız. Başkanvekillerini seçmek suretiyle baş
kanın seçiminin lalabildiğiıne uzatılması, Meclisin 
Baskansız bırakılması imkânını da vereceğiz ve 
kamu oyu asıl o zaman «başkanvekilleriyle 
idare edilen Meclis» diye haklı olarak taanda 
bulunacaktır. Bunun üzerinde söylenecek da
ha pek çok söz vardır. 

Kesin olarak inancım odur ki; tamamen 
Anayasamızın getirdiği ttarafsız başkanlık esa
sına bu iş aykırıdır. Turların uzaması, taraf
sız başjkanlık müessesesinin bir icabıdır. Aşırı 
gitmemiz, bu noktadaki tecrübe noksanımız-
dandır. Kamu oyu aşırı gitmemizi önleyecek
tir. Onun içaresini Meclis olarak elbette bula
cağız. Seçimi yapıp bitirmemiz dururken Ana
yasa dışında bir usul 'getirmenin doğru olma
dığı kanaatindeyim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Naci Gaciroğlu, buyu

run. 
NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Sayın 

Divan, saygıdeğer milletvekilleri : 

Mulhterem arkadaşlarım; saygı değer Ana
yasa Profesörü Sayın Nihat Erim Beyefendi, 
içtüzükle ve Anayasa ile ilgili bir mevzuu bu
rada derûni olarak dile getirmiş bulunuyor. 

Mulhterem arkadaşlarım; bir hususun üze
rine değinmek lâzımdır. Acaba Büyük Millet 
Meclisine başkan seçtirmemek için milletvekil-
İfTinıin bir çabası anı mevcuttur? Divana baş
kan geçilmemesi için, milletvekilleri olarak, ters 
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bir görüş içerisinde miyiz? Acaba bir kasıt mı 
mevcuttur Böyle bir şeyin olduğunu tahmin 
ve taisavvur etmek mümkün değildir. 

Aziz arkadaşlarım; Anayasanın 84 ncü 
maddesi gayet açık vs sarih olarak duruma 
açıklık vermiştir. Mecliste bulunan parti grup
ları müstakil aday gösterme isalâhiyetinden 
uzak bulunmaktadırlar. Durum böyle olduğu
na, 'gruplar aday gösteremediğinle göre, bir 
şahsın üzerinde mutlaka ısrar edilmesi, Anaya
sa emri ve icabı gayri kanunidir. Meclis kür
süsünde taanda bulunmak mümkün değildir. 
Meclis Başkanı, aziz arkadaşlarım, Millî Hâ
kimiyetim Parlâmento adına Sembolüdür. 

Bu durumda 'endişe edilecek keyfiyet şu
dur : Acaba parlâmento dışında demokratik bas
kı güçleri Ibir tepki içerisinde midirler? Baş
kanın seçilmemiş olmasından dolayı Parlâmento
ya, Parlâmento dışından bir tepki mi. yapılmak
tadır. 

Aziz arkadaşlarım; geçmiş tatbikatı hatırlar
sınız, 1961 senesinde 10 gün, 1963 senesinde 
Fuat Sinmen Beyefendinin Başkan seçilmesi sı
rasında 14 gün turlar devam etmiştir. 

Sayın Profesör bu bilgilerle mücehhez oldu
ğuna, 1961 ve 1963 senelerinde bu Mecliste bu
lunduğuna göre, o tarihlerde niçin bu haklı 
fikirleri serdetmemiş, Mecliste dile getirme
miştir? 

Aziz arkadaşlarını, bir tıkanıklık mevzuba
histir, fakat Anayasanın açık emri vardır; 
gruplar aday gösteremez. Bu da belli olduğuna 
göre, senelerce Mecliste başkanveMlliği yap
mış, bu işin kompetanı, hakikaten Tüzüğe vâ
kıf bir arkadaşımız 189, 190 rey almıştır, yani 
bihâkkın tecrübeye iltifat edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu ttkanıMığın 
önlenmesi için, hepinizin malûmu olduğu üze
re, bir «içtüzük» teklifi de yapılmıştır. 

1 nci maddesi; yine elbette ki, «Meclis Başkanı 
Segimi» olacaktır. 

Bütün bunlara rağmen «Hâkimiyeti Millî
ye» prensibinin birinci mânada sembolü olan 
Meclis 'Balkanımızın seçilmesi, biran evvel ça
lışmalarımıza başlıyabilmeik bakımından, bir 
lâzirnedir. 

Hürmetlerimi arz ©derim. (Â.P. sıralarından 
allsışlar) 

BAŞKAN - - Sayın milletvekilleri, 
Turlara başlayıp birkaç birleşim geçtikten 

sonra ortaya çıkan bu isteğin, 25 nci tura geç
meden evvel, bugüne kadar verilen takrirleri 
şifahen arz etmek suretiyle, yerinde olmadığını 
ifade etmiştim. Taleplerin tevali etmesi sebebiyle 
tiikr;rı!eri okuttum, takrirlerin üzerinde Genel 
Kurulun aydınlanması bakımından iki lehte, iki 
aleyhte sayın milletvekillerine söz vermiş bu
lunuyorum. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Uısulü yok efendim. İki kişiye 
,söz verdik. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 
Centilmenlilk Anlaşması Anayasaya aykırı... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. İki 
lehte i)ki aleyhte söz verdiğimizi ifade ettim. 
(Müsaade buyurun, söz vermeden konuşulmaz. 
Riyaset olaralk fikrimizi ifade ederken araya 
girmek doğru mudur? Rica ediyoruz. 

OELÂL KARGILI (içel) — Sayın Başkan, 
siz bizim verdiğimiz önergeyi okumayıp başka
larının verdiği önergeye itibar.. 

BAŞKAN — Gerekçesini arz ettim; «Günler
den beri tevali eden» dedim. 

CELÂL KARGILI (içel) — Sizin gibi ta
raflı Başkanların o mevkii işgal ötmemoleri için 
konuşma yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Ta'bıiî Sayın, Kargılı, sizin kadar 
tarMsiK olamam. O muhakkak. (A.P. sıraların
dan alkışlar) 

Lehte ve aleyhte iki sayın milletvekiline söz 
vermiş bulunuyorum. Bunun gerekçesi sayın 
milletvekillerinin bu mevzuda aydınlanmış ol
ması içindir, içtüzüğün 89 ncu maddesi gere
ğince bu takrirleri oya arz etmliyeceğilm. Arz 
etmeyi gerekli görmemekteyim, sebebini arz 
edeceğim : 

Yalnız 'bir hususu arz etmek istiyorarı; tea
mül olduğu üzere hepimizin malûmudur, kong
relerde ilk defa, Cemiyetler Kanununa göre, 
^ba^kan seçilir, seçilen başkan divanı togeltfıül 
eluirir. Tabandan tavana değil de tavandan 
tabana, yani ilk merhale başkan, seçilmefMir. 

îrltıüsüğümüsde ilk önce başjkanvekilledmin 
seçilmesi hususunda âmir bir hüküm yoktur. 
Başkajnvekİli seçilse dahi Meclisin gündeminin 
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Muvakkat 10 ncu maddede; görev, o içti-
mada en yaşlı başkanvekiline tevdi edilmiştir.. 

TEVFtK FİKRET ÖVET (Sinop) — Saym 
Başkan, bir şey sokabilir miyim? 

BAŞKAN — Sayın övet, müsaade buyurun. 
Vâki teklifler kabul edildiği, Başkan seçi

mi bırakıldığı takdirde yeni seçilecek başkan-
vekillerine bu içtüzük bir görev vermemekte
dir. 

Saym takrir sahiplerinin maddeyi dlikkatle 
okumaları halinde görecekleridir, görev, mun-
hasırlan o içtimada Ibaşkanvekilliği yapmış olan
ların içimden, en yaşlı başkanvekiline daimi reis 
seçilinceye değin tevdi edilmiş bulunmaktadır. 
Bu, seçim ile ilgili görevdir. Bir de Meclisin ta
biî hayatında birçok hizmetler vardır ki, onlar 
da icra edilecektlir. Bu vekâlet hizme'tinin ya
nında, o vekâlet hizmetinin de yürüyeceği ta
biî olarak mütalâa edilmektedir. 

Bu sebeple, sayın milletvekillerinin de dile 
getirdikleri gibi, Anayasada ço/k özellik taşı
yan başkan seçimi ile divan seçimler'inin ayrılı
ğı bedihîdir. 

Yaptığımız işlem içtüzüğe, teamüle uygun
dur. Zabıtlara geçmesi bakımından arz ediyo
rum. 

Başkan seçildikten sonra başkanvekili ve 
Divan üyelerinin seçileceğine dair Anayasadan 
ışık almış ve içtüzüğünü tedvin etmiş bulunan 
kardeş Meclisin, Cumhuriyet Senatosunun iç
tüzüğünde de bu hususa işık tutan madde 
Vardır. 

Şu halde tatbikatımız yerindedir ve Başkan 
seçiminin 25 nci turuna geçiyoruz. 

Bir mühürlü zarf ve oy puslalari sayın mil
letvekillerine dağıtılacaktır.: (0. H. P. sırala
rından «Adaylar, adaylar» sesleri.) 

Efendim, resmî bir aday kalmıştır; Sayın 
İsmail Hakkı Tekinel. Sâyiii Rıza Cefçel'in 
adaylıktan feragat ettiğine mütedair yâzlll be
yanını biraz evvel okutmuştum. 

Şimdi kur'a ile tasnif heyetini seçiyoruz ef en
dim : 

Sayın Atillâ imamoğlu (Maral)? Yok. 
Sayın Fevzi Güngör?. Burada. 
Sayın Ali Uslu (Denizli)? Yok. 
Sayın Necati Aksoy (Urfa)? Burada. 
Sayın Ertuğrul Mat (Bursa)? Burada. 
Tasnif heyeti seçilmiştir. 

I Oy verme işlemine nereden bağlıyacağımızı 
tesbit için ad çekiyorum: Sayın ismet İnönü 
(Malatya) (Alkışlar). 

Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan var mı? 

Yok, Oy verme işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Başkan seçiminin 25 ııei tur 

sonucunu arz ediyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 25 nci 
tur seçime (363) üye katılmış ve neticede aşağı
da isimleri bulunan üyeler hizalarında gösteri
len oylan, almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

İstanbul Urfa 
M. Fevzi Güngör Necati Aksoy 

Üye 
Bursa 

Ertuğrul Mat 
i. Hakkı Tekinel 172 
Bahri Karakeçili 9 
Turgut Toker 6 
Rıza Çerçel 7 
Muzaffer Akdoğanlı 4 
Naime Tokgöz 4 
Cihat Bilgehan 2 
Hazım. Dağlı 2 
fiahir Ersoy 1 
Fikret Turhangil 1 
Boş 155 

3(53 
BAŞKAN — Salt çoğunluk sağlanamamış

tım. 
26 nci tura geçiyoruz. 
Oy puslaları 2 mühürlü zarflı olarak sayın 

milletvekillerine dağıtılacaktır. 
26 nci turun tasnifini de bir evvelki tasnifi 

yapmak üzere seçilen tasnif heyetinin yapması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabjll etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy vermeye nereden başlanacağını tesbit et
mek üzere ad çekiyorum: Öayin Hazım Dağlı 
(Çanları). 

(Ûylâf toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın mil

letvekilleri varsa lütfen oylarını kullansınlar 
efendim. 

- 6 7 -
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Oyunu kullanmıyan sayın milletvekili var 
mı efendim?.. Yok. Oy verme işlemi bitmiştir. 

Saym Tasnif Komisyonu lütfen yerlerini al
sınlar efendim. 

(Oyların ayırımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Başkan seçimine ait 26 ncı 
tur sonucunu arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 26 ncı 
tur seçime (355) üye katılmış ve neticede aşa
ğıda isimleri bulunan üyeler hizalarında göste
rilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye üye 

İstanbul Urfa 
M. Feyzi Güngör Necati Aksoy 

Üye 
Bursa 

Ertuğrul Mat 

i. Hakkı Tekinel 178 
C. Bilgehan 14 
Bahri Karakeçili 9 
Turgut Toker 7 
1. Hakkı Şengüler 5 
M. Akdoğanlı 3 
Bahir Ersoy 3 
Naime Tokgöz 2 
Rıza Çerçel 2 
İsmet İnönü 1 
Hazım Dağlı 1 
Kâmil Şahinoğlu 1 
F, Turhangil 1 
1. Sıtkı Hatipoğlu 1 
Hayrettin Hanağası 1 
Ali Uslu 1 
Nermin Neftçi 1 
İptal 2 
Boş 122 

355 
BAŞKAN — Yeterli salt çoğulluk sağlana

mamıştır., 
27 nci tura geçiyorum. 

Oy pusulaları ve zarflar, tek mühürlü 
olarak, görevliler tarafından milletvekillerine 
dağıtılacaktır. 

27 nci turun tasnif işlemini de aynı heyetin 
yapması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy verme işlemine nereden başlanacağını 
tdbit için ad çekiyorum : Hüseyin Dolun (İs
tanbul) oy verme işlemine İstanbul'dan başla
nacaktır. 

(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 

milletvekilleri varsa, lütfen oylarını kullan
sınlar. 

Başkaca oyunu kullanmıyan sayın üye?... 
Yok. Oy verme işlemi (bitmiştir. 

Tasnif heyeti lütfen yerini alsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Başkan seçimine ait 27 nci 

tur sonucunu arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet JVreclisi Başkanlığı için yapılan 
27 nci tur seçime (32) ,üye katılmış ve neti
cede aşağıda isimleri tmlunan üyeler hizaların
da gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

istanbul Urfa 
M. Fevzi 'Güngör Necati Aksoy 

Üye 
Bursa 

Ertuğrul Mat 

1. Hakkı Tekinel 
Cihan Bilgehan 
Bahri Karakeçili 
Rıza Çerçel 
Ali Naili Erdem 
Turgut Toker 
Ali Yılmaz 
İsmet İnönü 
'Süleyman Demirci 
Naime Tokgöz 
ıSelçuk Elverdi 
iKevni Nedimoğlu 
Turhan Bilgin 
1. Hakkı Yıldırım 
İptal 

Boş 

169* 
9 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

123 

321 



M. Meclisi B : 10 18 . 11 . 1970 O : 1 

BAŞKAN — Salt çoğunluk sağlanamamış
tır. 

25, 26 ve 27 nci turlar ve bilhassa 26 ncı 
tur ile 27 nci tur arasında en çok oy alan | 

sayın adayda bir inkişaf görülmediği cihetle, 
20 . 11 . 1970 Cuma saat 14,00 te toplanılmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanış Saati : 16,30 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

10 NCU BİRLEŞİM 

18 . 11 . 1970 Çarşamfba 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Başkanlık Divanı seçimi '(Başkan, 

Başkanvekilleri, İdareci Üyeler, Kâtipler). 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ-

TURILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


