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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

20 Kasım 1975 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 15.50'de son verildi. 

Başkan Geçici Divan Üyesi 
Geçici Başkan Sivas 

Rasim Hancıoğlu Enver Akova 

Geçici Divan Üyesi 
Yozgat 

İlhamı Çetin 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Geçici Başkan Rasim Hancıoğlu 

GEÇİCİ DİVAN ÜYELERİ: Enver Akova (Sivas), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 10 ncu Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
geçiyoruz efendim. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — Millet Meclisi Başkanı seçilinceye kadar, 
Genel Kurulun cumartesi, pazar dahil her gün 15.00 -
19.00 arasında toplanmasına dair Danışma Kurulu 
önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisi vardır, oku
tuyorum : 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 55 
Millet Meclisi Başkanı seçilinceye kadar, Genel 

Kurulun, cumartesi, pazar dahil her gün saat 15.00 
ilâ 19.00 arasında toplanması önerilmiştir. 

17 . 11 . 1975 
Rasim Hancıoğlu 

Millet Meclisi 
Geçici Başkanı 
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C. H. P. Grupu Başkanvekili A. P. Grupu Başkanvekili 
Hayrettin Uysal Oğu? Aygün 

M. S P. Grupu Görevlisi D. P. Grupu Başkanvekili 
Ömer Lütfi Zararsız Özer ölçmen 

C. G. P. Grupu Başkanvekili 
Talât Oğuz 

(C. H. P. sıralarından «Cumhuriyetçi Güven Par
tisinin grupu yok» sesleri). 

BAŞKAN — Önerge 17 . 11 . 1975 tarihinde ha
zırlanmıştır, o zaman da grupu vardı efendim. 

1. — Millet Meclisi Başkanı seçimi hakkında. 
BAŞKAN — Bağımsızlardan aday gösterilemeye

ceği hususunda söz mü talep ediyorsunuz? 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Evet efen

dini". 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Teşekkür 

ederim. 
BAŞKAN — İçtüzüğün 73 ncü maddesine göre 

müzakere açıyorum. 
D. P. GRUPU ADINA FERRUH BOZBEYLİ 

(İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem milletvekili 
arkadaşlarım; 

Danışma Kurulu önerisini oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, öner
ge kabul edilmemiştir, kabul edilmiştir dediniz. 

BAŞKAN — Niçin efendim? Kabul etmeyen he
men hemen hiç kimse çıkmadı. (A. P. sıralarından 
gürültüler). 

Şüphe varsa tekrar oylayabiliriz efendim. 
Danışma Kurulu önerisini oylarınıza arz ediyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar). 

Günlerden beri devam eden birleşimlere rağmen 
Başkanlık seçimi bugüne kadar sonuçlanmamıştır. 
Bugün- Başkanlık için bir arkadaşımız daha aday gös
terilmiştir. Şu anda Meclis huzurunda iki arkadaşı
mız Başkanlık için adaydır. 

Aziz arkadaşlarım, Anayasamızın 85 nci madde
si, «Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Meclisler, ça
lışmalarını, kendi yaptıkları İçtüzüklerin hükümlerine 
göre yürütürler» hükmünü vaz etmiştir. Bu hükme 
göre, Meclisimizin bütün faaliyeti, kendi hazırladığı
mız ve mer'i İçtüzük esaslarına göre yürüyecektir. 

Böyle olmazsa ne olur? İçtüzük esaslarına göre 
hareket edilmezse ne olur? Anayasamız bunun da ce-

IV. — SEÇİMLER 

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

Başkanı seçimine devam edeceğiz. 

Geçen birleşimlerde on bir tur seçim oylaması 
pılmış, bir sonuç alınamamıştı. 

Başkan adayı olarak Konya Milletvekili Sayın Şe
ner Battal gösterilmişti; şimdi de bir başka arkada
şımızın Başkanlığa aday gösterildiğine dair bir takrir 
gelmiştir, okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Başkanlığına Aydın Milletvekili 

Sayın Kemal Ziya Öztürk'ü arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Ankara Edirne 
Dr. Oğuz Aygün İlhami Ertem 

İstanbul Kocaeli 
Süleyman Arif Emre Şevket Kazan 

Mardin 
Talât Oğuz 

İstanbul 
Dr. Sadettin Bilgiç 

Yozgat 
Ali Fuat Eyüpoğlu 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, bu takriri 
oya sunamazsınız. Bağımsız aday gösterilemez. Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Takriri oya sunmuyoruz efendim. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, Şayet önergeyi muameleye koyacaksanız; İç
tüzüğümüzün, bir bağımsızın Başkan adayı olmasına 
cevaz vermediği yolunda mütalâam - vardır, arz ede
ceğim. 

BAŞKAN — Efendim, bunun usul hakkında... 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — «Genel gö

rüşme» olarak görüşümüzü arz edeceğim. İçtüzüğün 
73 ncü maddesine göre görüşlerimi arz edeceğim. 

V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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vabını 147 nci maddede vaz etmiştir. Anayasamızın 
147 nci maddesi, «Anayasa Mahkemesi, kanunların 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüklerinin Ana
yasaya uygunluğunu denetler» hükmünü getirmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, belki bazı arkadaşlarımızın ak
lına şöyle şeyler gelebilir : «Anayasa Mahkemesi, ka
nunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzükle
rinin Anayasaya uygunluğunu denetlemekle görevli
dir. Biz şu anda ne kanun yapıyoruz ne de içtüzük 
yapıyoruz; biz, Başkan seçiyoruz. Öyle ise, Anayasa 
Mahkemesinin bu konuyu denetleme yetkisi yoktur.» 
diye düşünen arkadaşlarımız olabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, böyle düşünülse dahi, 
şahsen, biz bu görüşe katılmayız. Esasen Anayasanın 
85 nci maddesi, «Meclisler bütün faaliyetlerini, bü
tün çalışmalarını İçtüzük esaslarına göre yürütürler» 
hükmünü getirmiştir ki, «bütün faaliyetleri» cümlesi 
içinde Başkan seçimi de vardır, komisyon seçimi de 
vardır, oylama da vardır, kanun yapma da vardır, 
içtüzük yapma vesaire bütün işlemler de vardır. 

Arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi de bu görüş
tedir. Yani Anayasa Mahkemesinin görevi, münhası
ran kanunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç
tüzüklerinin Anayasaya uygunluğunu denetlemek de
ğildir. Hatırlayacaksınız, Anayasamızın 132 nci mad
desinde, «Yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili hal
lerde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde soru sorula
maz ve mütalâa beyan edilemez» diye bir hüküm 
vardır. ' 

Bir zamanlar bu Meclisin önüne böyle bir mese
le gelmiştir; denmiştir ki : «O konu hakkında mah
kemede dava açılmıştır, dava devam ederken, Mec
lisler yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili olarak 
bu konuda müzakere yapamazlar». 

Meclislerde bu konu tartışılmıştır. Tartışma so
nunda da, «Meclisler bu konuyu ele alamazlar.» şek
linde bir karar verilmiştir. 

Bu karar ne kanun yapmaktır, ne de içtüzük yap
maktır. Bu karar Anayasa Mahkemesine gitmiş, Ana
yasa Mahkemesi bu kararı iptal etmiştir. Ayrıca Baş
kanlık seçimi, Başkanlık Divanı seçimi konulan bu 
Meclislerde müteaddit defalar müzakere edilmiş, çe
şitli kararlar alınmış; bu alınan kararların da bazı
ları Anayasa Mahkemesine gitmiş; Anayasa Mahke
mesinde tetkike alınmış ve haklarında karar veril
miştir. 

Böyle olunca, Anayasa Mahkemesinin denetimi 
içinde bir iş yapıyoruz. Başkan seçimi de buna da
hildir. Bu konuyu belirtmek istedim. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunlar olmasa bile, 
Yüce Meclisimizin, yaptığı her işte Anayasaya uygun 
davranma titizliği içinde olacağı gayet tabiîdir. O 
halde arkadaşlarım bizim, Başkan seçimi konusun
da, Başkanlık Divanı ve komisyonlarımızın seçimi 
konusunda muta olarak müracaat edeceğimiz tek 
kaynak İçtüzüktür. İçtüzük ne emretmişse onu yeri
ne getireceğiz. 

İçtüzük ne emretmiş? İçtüzüğümüzün 9 ncu, 11 
nci, 12 nci ve 13 ncü maddeleri bu konuyu tanzim 
etmiştir. İçtüzüğümüzün 11 nci maddesi şöyle : 

«Millet Meclisi Başkanı, siyasî parti gruplarının 
parti grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranları
nı ve bu oranlara göre her siyasî parti grupuna dü
şen Başkanlık Divanındaki görev yeri sayısını tespit 
eder...» 

Şu halde, Başkanlık Divanının teşkilinde, siyasî 
parti mensubu olanların toplam sayısı oranlamaca 
esas olacaktır ve bu toplam sayı içinde her parti gru
puna ne düştüğü hesap edilecektir. İçtüzüğümüzün 
getirdiği esas budur. 

Aziz arkadaşlarım, İçtüzüğümüz bu konuya çok 
önem vermiştir. Başkanlık Divanı böyle kurulur. Za
man içinde Başkanlık Divanının görevi devam eder
ken, parti gruplarının oranlarında değişiklik meyda
na gelirse veya bir parti grup olma hakkını yitirirse, 
Meclis Başkanlığı derhal yeni oranları hesap edecek 
ve ona göre de Başkanlık Divanının ve komisyonla
rının durumunu tespit edecektir. Bu da 12 nci mad
dede yazılı : 

«Mensup olduğu siyasî parti ile üyelik bağı sona 
eren veya Millet Meclisinde grup kurma hakkını kay
beden bir siyasî parti mensubu üyenin Başkanlık Di
vanındaki görevi kendiliğinden sona erer.» demek
tedir. 

Aziz arkadaşlarım, belki bazı arkadaşlarımız diye
bilir ki; «Siz Başkanlık Divanı ile ilgili maddeleri 
okudunuz. Başkanlık Divanı ayrı, Başkan seçimi ay
rı, bunlar birbirinden farklı şeylerdir.» 

Aziz arkadaşlarım, İçtüzüğümüz bu meseleyi de 
halletmiş. Başkanlık Divanı, Başkan dahil bütün ku
rulu içine alan bir divandır. İçtüzüğümüzün 9 ncu 
maddesinde şöyle yazıyor : Madde matlabı, «Başkan
lık Divanının kuruluşu» dur. 

«Madde 9. — Başkanlık Divanı, bir Başkan; dört 
Başkanvekili; üç İdareci Üye; yedi Divan Üyesinden 
kurulur.» denilmektedir. 
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Böyle olunca; «Başkanlık Divanı ayrı, Başkan 
ayrıdır.» şeklindeki bir mütalaayı İçtüzüğümüz kabul 
etmemiştir. 

13 ncü madde ise «Başkanlık Divanının görevle
ri» matlabı altında tanzim edilmiştir. 

13 ncü maddenin son paragrafında ise şöyle denil
mektedir : «Başkan veya vekil olarak görevlendirdiği 
Başkanvekili hazır bulunmadan Divan toplanamaz ve 
karar alamaz». 

Öyle ise; Başkanı, Başkanlık Divanından ayırma
ya imkân yoktur; «Başkan ayrı, Başkanlık Divanı da 
ayrıdır» diye düşünmek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, esasen bu Başkanlık 
Divanı teşkili konusu müteaddit defalar Meclisimiz 
huzuruna gelmiş, değişik zaman içinde birçok arka
daşlarımız mütalâalarını beyan etmişlerdir. Zaman 
olsa idi uzun uzun bu mütalaaları huzurunuzda tek
rar etmek mümkündü. Fakat ben bu mütaalar için
den Yüce Meclisimizde bulunan, vaktiyle Kurucu 
Mecliste de hizmet gören ve Kurucu Mecliste Ana
yasanın hazırlanmasında görev yapmış olan birkaç 
arkadaşımın ismini tespit ettim; bunlardan birisi sa
yın Turhan Feyzioğlu'dur. (C. H. P. sıralarından 
gülüşmeler). 

Efendim, ben şu hususu arz etmek için bu mü
talaayı okuyacağım. Başkan ile Başkanlık Divanı 
ayrılamaz, ikisi de aynı şeydir, Başkanlık Divanının 
üyesidir hepsi, Başkanlık bir küldür, konusunu izah 
etmeye çalışacağım. İddiam da budur, Sayın Feyzi-
oğlu'nün mütalâalarını da, bu iddiamın delili ola
cağından arz ediyorum. 

Sayın Feyzioğlu şöyle söylüyor : 
«Muhterem arkadaşlarım, bu meseleyi biz geçen 

sene burada enine, boyuna konuştuk. Hukukî mü
talâa olarak Anayasaya neden uygun olduğunu arz 
etmek isterim. Anayasaya uygun olan yol şudur : 
Anayasamız 84 ncü maddesinde; yalnız gruplar se
çim yaparak aday gösteremez, demiyor, bu madde 
aynı zamanda diyor ki : Riyaset Divanında gruplar 
oranlan ölçüsünde temsil olunur. Riyaset Divanı bir 
kül değil mi ki, Riyaset Divanı dediğimiz zaman, 
Başkanı bu Riyaset Divanının dışında tutabilir mi
yiz. Riyaset Divanında Başkan oy sahibi değil midir 
ve Riyaset Divanında bir kâtibin, bir idareci üye
nin, bir başkan vekilinin herhangi bir partiye men
sup olduğu önemlidir de, en az onlar kadar, her 
halde onlardan daha fazla Riyaset Divanında rolü, 
mevkii ve reyi bulunan Başkanın hangi partiden se
çilmiş olduğu, oran işi konuşulurken nazarı itibara 

alınmasın?.. Bu mümkün müdür? Binaenaleyh, Ana
yasanın esprisi, Riyaset Divanını bir kül olarak dü
şünüp, bunun bir oran dahilinde taksimini âmirdir.» 

Böylece, Kurucu Mecliste de emeği geçmiş, Ana
yasanın hazırlanmasında vazife görmüş bir arkada
şımız da Başkan ile Başkanlık Divanını ayırmıyor, 
ikisi de Başkanlık Divanının; kâtip olarak, Başkan
vekili olarak, İdareci Üye olarak çalışan arkadaşla
rımız da Başkanlık Divanının üyesidir, Başkan da 
Başkanlık Divanının üyesidir, görüşündedir. 

Değerli arkadaşlarım, peki bu noktaya nasıl ge
lindi? Bugün elimizde uyguladığımız İçtüzükten ön
ce, biz Başkan seçiminde veya Başkanlık Divanı se
çiminde hangi usulü uyguluyorduk da sonradan vaz
geçtik, bu noktaya geldik?.. Kısaca bu hususları 
arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, elimizdeki mevcut bu İç
tüzük meriyete girmeden önce biz Başkanlık Diva
nını da, komisyonları da, oran tespiti sırasında şu 
türlü hesaplıyorduk : Mademki o Meclisteki siyasî 
partilerin Divana katılmalarını oranları ölçüsünde 
sağlayacak şekilde kurulur; o Mecliste Bağımsız da 
vardır, parti grupu mensubu olmayan da vardır, 
parti grupları da vardır. Tüm Meclis önündeki ora
nını göz önünde tutmalıyız, diye düşünüyorduk. Bü
tün tatbikatımızı böyle yapıyorduk. 

Nitekim, bu tatbikatın neticesi olarak size bazı 
hususları hatırlatayım : 

Halen mer'i bulunan bazı kanunlar vardır. Bu 
kanunlardan birisi, yasama meclislerinin dış müna
sebetlerinin tanzimi ile ilgilidir. Bu kanunlardan 
birisi, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komis
yonunun kuruluş ve çalışmalarıyle, bir başkası da 
Dilekçe Karma Komisyonunun kuruluş ve çalışma
larıyle ilgilidir. Bütün bu kanun meclislerden geçmiş, 
kanuniyet iktisap etmiştir. 

Bu kanunlardaki görüş şudur : Oranlar hesap 
edilirken, sadece siyasî parti gruplarının toplamı de
ğil; siyasî parti grupu mensubu olmayanların da 
gruplarla birlikte tüm sayısı oranda esas tutulur, gö
rüşü hâkim olmuştur. Halen bu kanunlar mer'idir 
ve halen tatbik ediyoruz. 

Arkadaşlarım, bu bir noktada değişti. 1970 sene
sinde 13 sayılı Soruşturma Komisyonu meselesi var
dı. (Bir başbakan hakkında soruşturma istemini in
celemek üzere). İşte arkadaşlarım, o zaman eski usu
lü uygulayınca, yani «bağımsız olanlar da komis
yonda görev alabilirler» ölçüsünü uygulayınca, or
taya şöyle bir netice çıktı : Adalet Partisi 4, Cum-
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huriyet Halk Partisi 2, Güven Partisi 1, bağımsızlar 
da 1 üye ile temsil edilecekler. Böylece 8 kişilik bir 
komisyonda; 4 Adalet Partili, 4'te Adalet Partili ol
mayan üye görev alacaktı. Tabiî burada başkan se
çimi, başkanın 2 reyi olması dolayısıyle önem ka
zanıyordu. 

Bu Komisyon uzun süre çalışamadı. Arkasından, 
Adalet Partisi Grupundan bir kısım arkadaşlarımız 
ayrıldılar veya ihraç edildiler. O zaman Adalet Par
tisinin oranı değişti. Oranı değişince bu dört... (Ada
let Partisi sıralarından «Hikâye anlatma» sesleri) 

Arz edeceğim efendim. Ben tamamen hukukî 
açıdan meseleleri arz ediyorum. Takdir Yüce Mec
lisindir. Karan nasıl verirseniz öyle uygulanacaktır. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. Bu
yurun Sayın Bozbeyli, devam edin efendimi 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Aziz arka
daşlarım, işte «Hikâye» dedikleri şeyi anlatmaya de
vam edeceğim ve bu iş bir hikâye olmaktan da gü
nün birinde çıkacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, işte o zaman oran değişiklik
lerinde bağımsızları dışarıya çıkarmak suretiyle «sa
dece siyasî parti grupuna mensup olanlar Komis
yonda görev alabilirler» yolunda bu Meclisten bir 
karar çıktı. İş te o karar çıkınca bağımsızlar görev 
alamadı, Komisyon 8 kişiden 10 kişiye çıtkı. Komis
yon; 6 üyesi Adalet Partili 3'ü Halk Partili, bir ta
nesi de Güven Partili olarak kuruldu. 

işte arkadaşlarım, o gün T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısında alınan karar, bugünkü İçtüzüğümüze 
de girdi. İçtüzüğümüzde de bugün bu hal mevcut
tur. İçtüzüğümüze göre; bağımsız olan bir kimse, ne 
komisyonda ne de Başkanlık Divanında görev ala
maz. Bu, İçtüzüğümüzün hükmüdür. Başkanlık Di
vanı ile Başkanda birbirinden ayrılamaz. Her arka
daşın ayrı bir mütalâası olabilir, benim de ayrı bir 
mütalâam vardır; fakat muta olan, mer'i olan, uy
mamız lâzım gelen şey İçtüzüğümüzün görüşüdür. 
İçtüzüğümüzün getirdiği görüş de budur. 

Aziz arkadaşlarım, İçtüzüğümüzün getirdiği bu 
görüşü uygulamak mecburiyetindeyiz. Esasen; bun
dan evvel, birleşik toplantıda, yine Kurucu Mec
liste vazife görmüş, bugün aramızda bulunmayan 
değerli bir hukukçu arkadaşımız Sayın Emin Paksüt; 
bağımsızların temsil edilemeyeceği görüşünü o za
man şu şekilde Meclis zabıtlarına geçen düşünceleri 
ile ortaya koyuyordu : Değerli arkadaşlarını, Ana
yasada 85 nci maddenin dışında bağımsız konusunu 
tasrih eden madde...» 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyli 2 dakikanız kaldı 
efendim, cümlenizi bağlayınız. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Efendim 
ben mümkün mertebe süratle tamamlayacağım. 

BAŞKAN — 20 dakikayı doldurdunuz efendim. 
FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Efendim, 

o zaman bunu okumadan arz edeyim, size sayfasını 
söyleyeyim, merak edenler okurlar. 

Sayın Emin Paksüt diyor ki : Anayasanın 94 ncü 
maddesi bağımsızlardan bahsediyor, başka hiç bir 
maddesinde bağımsızlardan söz etmiyor, öyle ise, 
yalnız, 94 ncü maddesine göre kurulan Bütçe Kar
ma Komisyonunda bağımsızlar yer alır, 84 ncü mad
deye göre kurulan Başkanlık Divanında bağımsız
lar yer almaz, 85 nci maddeye göre kurulan komis
yonlarda da bağımsızlar yer almaz, diyor ve ilâve 
ediyor : Esasen biz bu Anayasayı yaparken, Ana
yasada şunu düşünmüştük (burada yazıyor) : Bağım
sız bir kimse Başkanlık Divanında yer alırsa şöyle 
bir durum ortaya çıkar, diyor. Bağımsız bir kimse
yi seçecek kadar Mecliste çoğunluk sağlayan bir par
ti varsa, nasıl olsa kendisine Anayasa gereğince bir 
oran verilmiştir ve seçecek durumdadır da, gücü de 
müsaittir; bağımsızların içinden, kendisine en mü
layim gelen, en yumuşak gelen, en sevimli gelen bir 
arkadaşı seçebilir, diyor. Böyle olunca da, oranın
dan fazla bağımsız adı altında kendi temayülünde 
bir adamı daha seçmiş olur, diyor. 

Sayın Emin Paksüt'ün de mütalâası bu. 
Şimdi arkadaşlarım, ben bütün bunları yüksek 

huzurunuzda arz ediyorum. Bir rakam vereceğim : 
Aziz arkadaşlarım, bugün Başkanlık Divanını 

Tüzüğümüze göre 15 olarak hesap edersek, yani Baş
kanı ve Başkanlık Divanı üyelerinin tamamını esas 
alarak hesap edersek; bugünkü parti grupları ara
sındaki oranda durum şudur : 

Cumhuriyet Halk Partisi 190 milletvekili ile tem
sil ediliyor, % 45,02'den Başkanlık Divanında 6,30. 

Adalet Partisi 159 milletvekili ile 5,27 oranı, 
Millî Selâmet Partisi 49 ile 1,62, Demokratik Parti 
24 milletvekili ile 0,79.. 

Bu oranlara göre; Cumhuriyet Halk Partisi Di
vanda 7, Adalet Partisi 5, Millî Selâmet Partisi 2, 
Demokratik Parti de 1 üye ile temsil edilecektir; ye
kûn 15'tir. 

Başkanı ayrı hesap ederseniz geriye 14 kalıyor. 
14'e göre hesap yapılırsa, Cumhuriyet Halk Partisi 
7'den 6'ya düşüyor; Adalet Partisi' 5, Millî Selâmet 
Partisi 2, Demokratik Parti 1 olarak temsil ediliyor. 
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O zaman, siyasî partilerin kuvvetleri oranında tem
sili değişik şekillerde tecelli etmiş oluyor. Ben bu 
rakamları da arz etmek istedim. Özetliyorum : 

Aziz arkadaşlarım, Meclis olarak çalışmalarımızı 
şahsî kanaatlarımıza göre değil, müştereken kabul 
edip meriyete koyduğumuz İçtüzük esaslarına göre 
yürütmek mecburiyetindeyiz. Her birimizin ayrı bir 
Anayasa anlayışı olabilir, ama uygulamaya esas 
olan içtüzük anlayışıdır. İçtüzük hükümlerine göre, 
Başkanlık Divanına münhasıran siyasî parti grup
ları - o da kendi oranları ölçüsünde - katılabilirler. 
Başkan da Başkanlık Divanı üyesidir; parti oranları 
hesap edilirken bir kül olarak hesap edilmek mec
buriyetindedir. Bağımsızlar Başkanlıkta da, Başkan
lık Divanında da görev alamazlar, seçilemezler, aday 
olamazlar; Bütçe Karma Komisyonu hariç, diğer 
komisyonlarda da görev alamazlar. Geçen yılki, iki 
yıl evvelki Meclis tatbikatımız da bu İçtüzüğe göre 
böyledir. Bir yere seçilmeye hakkı olmayanların 
aday olmaya da hakkı olmadıkları aşikârdır. İçtüzük 
esaslarına göre hareket edilmezse, Anayasanın, Mec
lis çalışmalarını İçtüzük hükümlerine göre yürütür
ler, hükmüne aykırı hareket etmiş oluruz. 

Ben bu düşüncelerimi Yüce Meclise ve Sayın 
Başkanımıza arz etmek istedim. 

Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (D. P. ve 
C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozbeyli. 
Sayın Bozath şahsınız adına mı, Grup adına mı 

efendim? 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Efendim usul... 
BAŞKAN — Usul değil efendim, 73'e göre mü

zakere açmış durumdayız. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Şahsım adana. 

BAŞKAN — Şahsınız adına, buyurun efendim. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, Yü

ce Meclisin sayın üyeleri; 
Biraz evvel bir sayın arkadaşımız, Anayasanın 

Başkanlık seçimiyle ilgili maddelerini yorumladılar. 
Evvelâ, bu yorumlamayı tehlikeli bulduğumu ifade 
etmeye mecburum. (C. H. P. ve D. P. sıralarından 
gürültüler) 

Bu tarz bir yorumlama... 
Sabırlı olun, evvelâ lütfen dinleyin de, ondan son

ra içinizdeki acıyı ortaya koyun. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) 

Reaksiyon gösteren, lâfımı tamamlamadan reak
siyon gösteren arkadaşlara matuftur beyanım, diğer 
arkadaşlara değil. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Lüzumsuz reaksiyon bir acıdan doğar, onun için 
söylüyorum, başka bir şey değil. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bozath, lütfen devam edin 
efendim. 

Müdahale etmeyin efendim, rica ederim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Reaksiyon lü
zumsuz olunca bir şey ararsınız siz de. Ben değil, 
herkes arar; aklı selimi olan herkes arar. 

ALI NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, hatip lütfen bizimle konuşmasın. 

BAŞKAN — Cevap vermeyin efendim, lütfen 
mütalâanızı beyan edin. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Şimdi, yorum 
niçin yanlış veya tehlikeli? Şöyle : Bir defa Ana
yasanın hangi maddesini yorumlarsak yorumlayalım, 
onun yalnız şekliyle, onun yalnız biçimiyle değil, 
esprisiyle yorumlamaya, ruhuyla yorumlamaya mec
buruz. Bir defa bu esastan kopmamak mecburiye
tindeyiz. 

Şimdi, Türkiye'de bir 1961 Anayasası yapılmış; 
ondan evvel bir 1924 Anayasası var. 1924 Anaya-
sasıyle bir tatbikat olmuş, bir Meclis Başkanlığı uy
gulaması olmuş, yıllar sürmüş. Bunun karşısında, 
burada yapılan, 1924 Anayasasında yapılan uygu
lamalara reaksiyon niteliğinde birtakım yeni mües
seseler, yeni biçim yeni esaslar getirilmiş. Bahsettik
leri Meclis Başkanlığı ile ilgili 84 ncü madde, böyle 
bir reaksiyonun, yahut böyle bir uygulamanın so
nucunda düşünülen tedbirleri derpiş eden bir mad
dedir. 

Ne yapılmış? Meclis Başkanlığı seçiminde bir 
başka biçim getirilmiş, bir başka esas getirilmiş : 
Meclis Başkanlığı için grupların hiç bir karar ve 
müdahale hakkı olmayacak, demiş. 84 ncü maddeyi 
her halde bütün sayın üyeler hatırlarlar, sayın ha
tip de çok iyi bilirler. 

Şimdi, Meclis Başkanlığı seçimi konusunda uzun 
bir demokratik uygulamadan sonra, 1961 Anayasa
sı, milletvekillerinin tam bir serbesti içinde, hiçbir 
kayıt ve şarta tabi olmaksızın hareket etmelerini bil
hassa sarahaten belirttiği halde - şimdi tasavvur bu
yurun - bunun tam aksini çıkarmaya çalışıyoruz -bu 
Anayasadan. Tam aksini çıkarmaya çalışıyoruz. 
Milletvekillerinin önüne birtakım şartlar, kayıtsız 
kayıtlar, birtakım engeller çıkarmaya çalışıyoruz. İç
tüzükten, uygulamadan... 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — İçtüzükte var. 
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VAHİT BOZATLI (Devamla) — Başkanlık Di
vanı münakaşalarından, tartışmalarından neticeler 
çıkarmaya çalışıyoruz. Bu çok güç bir iş. Bu çok 
zorlama bir engel çıkarma yoludur. 

Şimdi bir yerde karıştırıyoruz... (C. H. P. sıra
larından gürültüler) lütfen dinleyin arkadaşlarım, 
düşüncelerimi söylüyorum; dinleyin lütfen. Yanlış
sa, hesabınıza gelir - gelmez meselesi başka, ama 
Anayasanın esprisine, Anayasanın yorumuna aykırı 
ve yanlışsa; bu kürsü sizin için de açıktır, saygı ile 
dinlerim ve doğru ise sizin düşüncenize uyarım. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Senin kafan 
almıyor, kapasiten müsait değil. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Şimdi değerli 
arkadaşlarım, Anayasamızın 84 ncü maddesi Meclis 
Başkanlığı seçimini bu kadar serbest bırakmışken, 
adayın kim olacağı hususunda en küçük bir sarahat 
yokken ve aslolan özgürlüklerin, hürriyetlerin mev
cudiyeti iken, ancak onların kayıtlamalarının yasa
larda yer alması esası bir hukuk temel prensibi iken, 
nasıl olur da siz çıkarsınız milletvekillerinin karşı
sına yasalarda olmayan yeni engeller çıkarmaya ça
lışırsınız?.. Nasıl olur (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar)? İnsanların özgürlük ahlayışıyle, te
mel hak ve hürriyetleri anlayışıyle nasıl bağdaştırı
yorsunuz bu engeli? Evvelâ ben bunu izah edemi
yorum. Benim havsalam evvelâ bunu almıyor. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Almaz, almaz. 
BAŞKAN — Rica ederim Sayın Özkök, müda

hale etmeyiniz. 
VAHİT BOZATLI (Devamla) — Bakıyorum hep 

acısı olanlar müdahale ediyorlar, itiraz eden arka
daşları tek tek görüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, lütfen cevap verme
yin efendim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Şimdi eğer 
Anayasada, «Meclis Başkanlığına seçilen kişiler için 
şu şu şu engelleri tanıyorum, şunlara şunlara riayet 
edilsin»! diye hiç olmazsa ima yollu bir hüküm, hiç 
olmazsa yoruma müsait bir başka madde olsaydı, 
eh biraz durmak isterdim bu mütalâa üzerinde. Hiç 
bir engel koymuyor; tersine, engel konmayacağı hu
susunu hüküm altına alıyor, hiç bir engel konmaya
cağı hükmünü esas alıyor ve «Parlamento bu konu
da tam bir serbesti içinde hareket edecektir» diyor. 

Şimdi arkadaşım ne yapıyor? Arkadaşım şimdi 
sağdan soldan zorlama bazı çareler arıyor. Kalkı
yor, Sayın Turhan Feyzioğlu'nun, Divanda temsil 

müessesesinin izah tarzına mütedair beyanını bura
da emsal almak istiyor. Rica ederim, bununla bu 
konunun ben zerre kadar alâkasını görmüyorum. 
(C. H. P. sıralarından gülüşmeler) Neden görmüyo
rum? Şimdi Başkanlık Divaninin teşkilinde, biraz 
evvel ifade buyurduğunuz gibi, bir başka Anayasa 
hükmü ve ona dayalı bir İçtüzük hükmü var, doğru. 
Başkanlık Divanının teşkilinde Anayasamız, Başka
nın seçimine taalluk etmeyen diğer bir maddesiyle 
«Divanda mümkün mertebe her grupun mutlaka 
bir belli oran içinde temsili cihetine gidilsin» demiş. 
Bununla, Başkan seçiminin uzak yakın alâkası ola
maz. Şimdi Başkanın şu veya bu gruptan, şu veya 
bu bağımsızdan, şu veya bu üyeyi seçmekte Meclis 
tam bir serbesti içinde hareket etmek durumunda; 
ama Başkanlık Divanının teşkiline geldiğiniz zaman, 
bu Başkanın seçildiği grup hangisidir, o grupun 
oranı nedir, onun dışındaki grupların oranı nedir; 
o, o zaman hesap edilecek bir husustur. Yani Mec
lis Başkanının seçiminden sonra dikkate alınması 
gereken Divanın teşkiline ait bir hükümdür, O hük
mün, Meclis Başkanının seçiminin hangi gruptan 
veya grupların dışından mı olması lâzım gelip gel
mediği ile ilişkisi olamaz. 

Şimdi o halde bir başka örnek verelim. Bu ör
neği, zannediyorum arkadaşımızın veya sayın üye
lerin unutmamış olması gerekir. Bir Sayın Ürgüplü 
2 sene süre ile bağımsız olarak bu Mecliste Başkan
lık yapmış. O tarihte... 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Senatoda oldu o.. 
VAHİT BOZATLI (Devamla) — Beyefendi, bu 

Meclis deyince, hepimiz 84 ncü, 85 nci maddenin 
şu anda yorumu ile meşgulüz. Ben bu maddenin tat
biki ile ilgili bir örnek veriyorum. Bu maddenin tat
biki ile ilgili bir uygulama olmuş, görev yapmış; 
Anayasa Mahkemesi var, Meclis aynı Anayasaya 
dayalı olarak bir uygulama yapmış. E, peki o tarih
te bunun uzak yakın Anayasaya aykırılığı ifade da
hi edilmemişken, acaba sadece, - söylemek istemi
yorum ama - daha evvel Başkanlığa dahi lâyık gör
dükleri, hatta adaylığını koydukları, ısrarla her de
fasında Divanda başkanvekilliğini şerefle temsil et
tiğine inandıkları bir arkadaşın şimdi bağımsız ol
ması Anayasayı filân değiştirdi mi acaba? Sayın Boz-
beyli'nin düşünceleri, sadece bir sayın arkadaşın tak
diri ile yahut Anayasa hakkındaki görüşleri, bir 
arkadaşımızın siyasî kanaati yahut tasarrufuyla bu 
derece değişmiş olması izah edilmesi güç bir konu. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Şahısla ilgisi yok, 
prensipler üzerinde duruyoruz. Demagoji yapma. 
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BAŞKAN — Sayın Bozatlı, lütfen bağlayın efen
dim, vaktiniz dolmuştur. 

VAHlT BOZATLI (Devamla) — Sayın Başkan, 
istirham edeceğim, biraz evvelki toleransınızı burada 
da gösteriniz. 

BAŞKAN — Gene gösteriyorum, gene gösteriyo
rum, ondan müsterih olun. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Aynen göster
meniz lâzım, lütfen... 

BAŞKAN — Gösteriyorum fakat,, ikaz da edi
yorum, lütfen... 

VAHÎT BOZATLI (Devamla) — Arkadaşlarım, 
Anayasa yorumunda biz adlî görev yapmıyoruz, biz 
bidayet mahkemesi değiliz, biz siyasî görev yapıyo
ruz, gayevî yorum yapmaya mecburuz. (C. H. P. 
sıralarından «Aaa»ı sesleri) 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Anlamadık. 
VAHİT BOZATLI (Devamla) — Anlarsınız tet

kik ederseniz beyefendi, gayevî yorum yapmaya mec
buruz. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Şahısla ilgisi yok, 
prensipler üzerinde duruyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Özkök, müdahale etmiye-
lim, rica ederim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Bir .yanlış yo
rum içerisine düşmeyin... 

Anayasa Mahkemesi tıpkı bir bidayet mahke
mesinin kararını inceleyen bir Yargıtay gibi değil
dir. Biz takdir hakkımızı, tercih hakkımızı kulla
nırız; Anayasadan anladığımız ne ise onu ortaya 
koyarız. Anayasa Mahkemesinin takdirine uyar ve
ya uymaz; o, oranın takdiridir; oranın hakkıdır, ora
nın yetkisidir. 

Binaenaleyh «Anayasa Mahkemesi şöyle karar 
verdi, böyle karar verdi» diye bu derece açık olan, 
Anayasa hükümleri üzerinde tereddüdü ifade etme
ye dahi gerek görmüyorum, ve Sayın Başkanın en 
küçük bir tereddüde dahi mahal olmayan bu öner
geyi veyahut bu aday gösterme önergesini müzake
re dahi açmaksızın, aynen uygulaması gerekirdi, mü
zakere açmasını dâhi gereksiz bulduğumu ve Sayın 
Başkanın bu konudaki tasarrufunu doğru bulma
dığımı ifade ederim, saygılarımı sunarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozatlı. 
Sayın Şevket Kazan, Millî Selâmet Partisi Grupu 

adına, buyurun. 

20 . 11 . 1975 6 : İ 

M. S. P. GRUPU ADINA ŞEVKET KAZAN 
(Kocaeli) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Meclisimize bir başkan seçebilmek için bugün ve
rilmiş olan yeni bir önergede adaylığı teklif edilen 
zatın, bağımsızlardan olması dolayısıyle, İçtüzüğün 
bazı hükümleri gereğince, aday gösterilemeyeceği hu
susunda Demokratik Parti Genel Başkanı Sayın Fer-
ruh Bozbeyli'nin, İçtüzük hükümlerini tefsir eden, 
açıklayan konuşmalarını dinledik. Görüşlerini dinle
dikten sonra yine İçtüzüğün hükümleri çerçevesinde 
bu görüşleri kabul etmemiz mümkün olmadı. Onun 
için sahip olduğumuz görüşleri ifade etmek maksadıy-
le, Millî Selâmet Partisi Grupu adına söz almış bu
lunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Bozbeyli görüşlerini 
açıklarken İçtüzüğün 11 nci, 12 noi, 9 ncu ve 13 ncü 
maddesinin son fıkrasındaki hükümlere dayanmak 
suretiyle açıklamalarda bulundular. «Başkanlık Diva
nı ile ilgili hükümler, Başkanlık Divanının bir bütün 
olduğu, mademki bir bütündür, o halde bu maddeler
de söz konusu olan hususlara riayet edilmesi lâzım 
gelir, bunların mutlaka dikkate alınması lâzım gelir; 
eğer bunlar dikkate alınmayacak olursa, İçtüzük hü
kümlerine aykırı hareket edilmiş olur, İçtüzük hü
kümlerine aykırı bir hareketde, Anayasa Mahkemesi 
muvacehesinde bir iptali mucip olur» dediler. 

I Başkanlık Divanının bir bütün oluşu görüşüne 
elbetteki katılıyoruz; ancak, Başkanlık Divanının bir 
bütün oluşu onun fonksiyonunu icra ederken söz 
konusu olabilecek bir husustur, yoksa Divanın teşek
külünde bunu dikkate almamız söz konusu olamaz. 
Çünkü, Başkanlık seçimi ile ilgili yine İçtüzüğün 10 
ncu maddesi orta yerdedir. İçtüzüğün 10 ncu mad
desi, bağımsız bir kişinin başkan adayı olamayacağı 
hususunda bir hüküm getirmiş değildir. 

j «Sarahat olan yerde delâlete itibar edilmez» diye 
bir hukuk kaidesi vardır. Şimdi, İçtüzüğün 10 ncu 
maddesi bu derece açık bir şekilde ortada iken, bunu 
tamamen kapalı geçmek suretiyle 11 nci, 12 nci, 9 
ncu ve 13 ncü maddenin son fıkrasında ifadesini bu
lan, Başkanlık Divanına ait hükümlere dayanmak 
bizce yanlış görüştür. Kaldı ki, bizim bu görüşümü
zün isabetini ortaya koyan bir başka husus daha var
dır, o da şu : 

İçtüzüğün 10 ncu maddesi, siyasî parti gruplarına 
temsil hakkı tanımıyor. Başkan seçimi içıh, gayet 

| açık olarak «Siyasî parti gruplarınca aday gösteril-
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mez.» diyor. Siyasî parti gruplarına temsil hakkı ta
nımıyor., 

Bir de 11 nci maddenin derkenarına bakarsak; 
parti gruplarının Başkanlık Divanında temsilinden 
bahsediyor. 

Demek oluyor ki, 10 ncu maddedeki bu ifade ile 
11 nci maddedeki bu ifade ruh bakımından birbirine 
tamamen bir aykırılık teşkil etmektedir. 

İçtüzüğün ruhu, bağımsız aday gösterilmesine ma
ni değildir. 

Bizim bu görüşümüzü teyit eden bir diğer vesika 
da, Anayasa Mahkemesi'nin, 18 Şubat 1974 tarihli 
Resmî Gazete'de yayınlanan karardır. 1973'e 43 esas 
ve 1973'e 39 karar sayılı bu Anayasa Mahkemesi kara
rında deniliyor ki: 

«,84 ncü maddenin ikinci fıkrasında, Meclisteki si
yasî parti gruplarının Başkanlık için aday göstermeleri 
yasaklanmıştır. Bu, siyasî parti gruplarından olmayan 
bir üyenin de Başkan adayı olabileceği, Başkanlığa 
seçilebileceği demektir. Dava konusu kararların dile 
getirdiği görüş ise, Anayasanın açıkça verdiği böyle 
bir haktan yararlanılması olanağını ortadan kaldır
makla ve Anayasaya aykırılığını kendi kendine da
ha da belirgin kılmaktadır.» 

Buna göre, bağımsız bir kimsenin aday olabilece
ği tefsirini getirmiş bulunuyor. 

Millî Selâmet Partisi olarak görüşümüz budur. 
Dolayısıyle, bağımsız bir adayın, Parlamentoya men
sup milletvekilleri tarafından Başkanlığa aday göste
rilmesinde İçtüzüğe aykırı bir durum görmüyoruz. 

Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (A. P. ve 
M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Oğuz Aygün, 

buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA OĞUZ AYGÜN (Anka

ra) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Bir usul müzakeresi açıldı. 
Günlerden beri Yüce Türk Parlamentosunun bir 

Başkanı seçilemedi diye kamuoyunda yapılmış olan 
türlü eleştirilere karşı, bir an önce bir Başkan seçe
lim düşüncesiyle siyasî parti grupları arasında yapı
lan müzakerelerin sonucu olarak, bendenizin de dahil 
olduğu milletvekili arkadaşlarımız tarafından bugün 
burada bir aday teklif edildi. 

Daha önceki günlerde bir başka sayın milletvekili 
teklif edilmiş ve bu saym milletvekili, günlerce de
vam eden oylamalar ve turlardan sonra, yine teklifi 

yapan sayın milletvekilleri tarafından geri çekilmiş 
idi-

Bu arada bir başka sayın aday iki gün oylamaya 
tabi tutuldu, kendi arzusuyle Başkanlığa talip oldu 
ve bu arkadaşımız da yeteri kadar oy alamadı. 

Biraz önce huzurlarınızda oylarınıza sunulmuş 
olan Danışma Kurulu kararı da, böyle bir havanın 
içerisinde, siyasî parti gruplarını daha sıkı bir çalışma 
ile yeteri kadar oy alabilecek olan bir adayı çıkarta
bilmek gayesiyle bir çalışmaya girildi ve huzurunuza 
getirilen takrir de, işte bu çalışmaların sonucunda ol
du. 

Şimdi, burada bir espri var. Bu espriyi huzurları
nızda sarahatle dile getirmek istiyorum : 

Anaya'samızm 84 ncü maddesi,, gayet sarih bir 
şekilde siyasî parti gruplarınca aday gösterilemeyece
ğini ifade etmiş bulunmaktadır. Bu espri, siyasî parti 
gruplarının aday göstermesi halinde, Yüce Meclise 
başkanlık edecek olan zatın, bir katı siyasî zihniyete 
sahip olmasını önleyebilmek düşüncesiyle konmuştur. 
Bu Anayasa maddesine göre de, bir siyasî partiye men
sup şahıs Meclis Başkanı seçilecek ise, o Meclis Baş
kanı tarafsız hareket edecektir, peşin hükmünü de 
beraberinde getirmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, bizim, yüce huzurlarınıza takdim etmiş 
olduğumuz teklifte de; işte, Anayasamızın 84 ncü 
maddesinin getirmeye çalıştığı esprinin peşinen kabu
lü bahse konudur. Şu anda biz, Yüce Türk Parla
mentosunda hiç bir siyasî partiye mensup bulunma
yan, bağımsız bulunan bir değerli milletvekili arka
daşımızı Yüce Heyetinizin tasvibine arz ederken, işte 
bu ilkeden hareket etmiş bulunmaktayız. 

Şimdi burada, Demokratik Parti Grupu adına söz 
alıp konuşan Saym Bozbeyli, bir eleştiride buluna
rak dedi ki: «Divan ile Başkan aynı şey olarak ifade 
edilmiştir ve Divan içerisinde Başkan da mevcuttur.» 

Muhterem arkadaşlarım, gayet tabiî, çalışma içe
risinde Divanda, Başkanı ve Divanın diğer üyelerini 
ayırmak mümkün değil; ama Anayasa bunu gayet sa
rih bir şekilde ayırmıştır. Anayasa, Divanın diğer 
üyelerini, yani Başkanvekillerini ve Divan Kâtiplerini 
siyasî parti gruplarının kuvvet oranlarına göre seçil
mesi esasını getirirken, eğer Sayın Bozbeyli'nin ifade 
buyurduğu şekilde o gün Anayasayı hazırlayanlar dü
şünmüş olsalar idi, Başkan için de bu hükmü gayet 
rahatlıkla, sarih bir şekilde getirir koyarlardı. O za
man meseleyi de, Meclislerde centilmenlik anlaşma
sı var idi yok idi, yapılmalıdır yapılmamalıdır gibi 
bir münakaşa ve müzakereye lüzum kalmadan halle-
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derdi. Yani, en fazla oya sahip olan, üyesi bulunan I 
siyasî parti grupu tarafından gösterilir, hükmüne bağ
lardı. Bunu bağlamamış. Demek ki, siyasî partilerin 
içerisinde oya bağlı olmadan herhangi bir şahsın gös
terilebileceği, siyasî partiye mensup olmayan bir şah
sın gösterilebileceği hükmünü getirmiştir. | 

Anayasamızın hiç bir maddesinde, bağımsızlar
dan Meclis Başkanı seçilemez diye bir sarih hüküm 
yoktur; hatta imalı bir hüküm de yoktur.-

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın o günkü ya
pıcıları. (Son şekline göre 1961 Anayasasıdır) eğer Sa
yın Bozbeyli gibi düşünmüş olsalar idi, bu hükmü bu
raya rahatlıkla koyarlardı. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün için, illâ ki siyasî 
parti gruplarından olsun diye bir fikre saplanış, her 
şeyden evvel Meclis Başkanının bağımsız olması esp
risini zedelemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 152 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasında şöyle bir kayıt var; di
yor ki; «Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir.» 
Biraz önce burada Millî Selâmet Partisi sözcüsü ar
kadaşımın da açıklamış olduğu gibi ve şu anda elim
de bulunan Resmî Gazetede, yine Cumhuriyet Halk 
Partisinin Cumhuriyet Senatosu mensubu sayın şa
hısları tarafından, Cumhuriyet Senatosundaki bir iş
leme olan itirazdan dolayı Anayasa Mahkemesinin ka
rarı var. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — O, başka iç
tüzükle ilgili. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Meclis İçtüzüğünde 
aksine hüküm vardır. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Anayasanın bu 
maddesine göre> bu Anayasa Mahkemesi kararını ke
sin kabul edeceksiniz ve bu karara göre de Anayasa 
Mahkemesinin getirmiş olduğu bağımsızların Başkan
lık Divanına seçilebileceğine dair olan kararı kabul 
edeceksiniz. 

Yine, 152 nci maddenin son fıkrasında da «Anaya
sa Mahkemesi kararları, Resmî Gazetede hemen yayın
lanır ve Devletin yasama, yürütme ve yargı organla
rını, idarî makamları, gerçek ve tüzel kişileri bağlar» 
diyor; yani bu kararıyle Yüce Meclisimizin alacağı ka
rarı da bu şekilde hükme bağlamış bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, gerek Anayasa Mahkemesi
nin bu içtihadı karşısında gerekse, bizim mantığımıza 
göre arz ve izaha çalışmış olduğumuz görüşler çerçeve
sinde, bu meselenin daha fazla spekülasyona lüzum 
kalmadan süratle bir neticeye bağlanabilmesi için he
men oylamaya geçilmesini ve bu suretle kamuoyunda { 

Yüce Türk Parlamentosunun görüntüsünün 'iyi ve lâ
yık olduğu istikâmette gelişmesini Yüce Heyetinize arz 
ve teklif ediyorum, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aygün. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına, buyurun 

Sayın Hayrettin Uysal. 
C. H. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN UYSAL 

(Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Günlerden beri bu kürsüden iyi niyet çağrılarında 

bulunduk. Günlerden beri bu kürsüden, sorunun bü
tün milletvekillerinin ortak duygularını yansıtacak bir 
şekilde çözülmesini istedik. Bir araya gelelim ve ülke
mizin beklediği sorunları, halkımızın ihtiyaçlarına uy
gun yasaları çıkarabilmek için Yüce Meclisimiz bir an 
önce çalışmaya geçsin. Bütün çabalarımız bu doğrul
tuda sürdü ve yine bu doğrultuda sürecek; ama bu
gün karşımıza çeşitli partilere mensup, özellikle Cephe 
partilerinin milletvekillerinin imzalarını taşıyan bir 
önerge ile bir bağımsız milletvekili arkadaşımız Mec
lis Başkanlığına aday gösterildi. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, 1961 yılından 1975 
yıhna kadar bu Meclis çalışmakta iken, neden şimdiye 
kadar Meclis gruplarının içerisinden bir bağımsız sa
yın milletvekili aday gösterilmedi, böyle bir ihtiyaç 
duyulmadı? 

1961 Anayasasında mutlak bir hüküm var : Yasa
lar üzerinde yorum hakkı Meclislerden kaldırılmıştır. 
Meclisler, yasalar üzerinde yorum yapamaz. Bu açı
dan Anayasa hükümleri mutlaktır; yorum ve tefsir 
yapılabilecek durumda hükümler değildir. Açık ve 
mutlak olan hükümlere Meclislerin uyması zorunluğu 
vardır. Şimdi, 84 ncü madde «Meclislerin Başkanlık 
Divanları, o Meclisteki siyasî parti gruplarının kuvvet
leri ölçüsünde Divana katılmalarını sağlayacak şekil
de kurulur.» hükmünü getirmiş. 

85 nci madde, «Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
Meclisler, çalışmalarını, kendi yaptıkları içtüzüklerin 
hükümlerine göre yürütürler, içtüzük hükümleri, siya
sî parti gruplarının, Meclislerin bütün faaliyetlerine 
kuvvetleri oranında katılmalarını sağlayacak yolda dü
zenlenir. Siyasî parti grupları, en az on üyeden meyda-. 
na gelir.» diyor. 

Bunun içindir ki, İçtüzüğümüzün 8 nci maddesinden 
19 ncu maddesine kadar olan kısımda Anayasanın 
mutlak emrine uygun olarak maddeler tedvin edili
yor. O halde yeni İçtüzüğümüz yapılırken, Meclisler
de konuşulurken, bağımsız milletvekili arkadaşlarımı
zın Başkanlık Divanında ve komisyonlarda görev al
maları nedeninin, ihtiyacının bir Anayasa hükmü, bu-
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radaki arkadaşlarımızın söylediğine göre, Adalet Par
tisi ve Millî Selâmet Partisi sözcülerinin ifade etti
ğine göre - düşünülmemiş olması, Anayasa hükmünün 
mutlak olarak siyasî parti grupları tarafından Baş
kanlık Divanında kuvvetleri ölçüsünde, komisyonlar
da kuvvetleri ölçüsünde iştirakinin zorunlu olduğun
dandır. Yoksa Millet Meclisinde, daha çok taze bir 
zamanda, çok yakın bir zamanda görüştüğümüz İç
tüzüğün 8 ve 19 ncu maddeleri arasına koyduğumuz 
Başkanlık Divanının görevlerini, kuruluşunu, çatısı
nı, siyasî partilerin kuvvetleri oranında katılmalarını 
tedvin eden maddelerden birine de «Bağımsızlardan 
da buraya seçilme yapılabilir» hükmünü getirebilirdik., 
Getirmediğimize göre, Anayasa doğrultusunda hare
ket: etmiş oluyoruz. 

O halde değerli arkadaşlarım, Anayasamızın 84 
ncü maddesi ile ilişkili, 85 nci maddesi ile ilişkili, 
hatta 8 nci maddesi ile ilişkili mutlak hükümleri, ye
ni İçtüzüğümüze, Anayasa doğrultusunda yansımış ve 
Meclisten çıkmıştır. 

İçtüzüklerin Anayasaya aykırılığı söz konusu ola
mayacağına göre, İçtüzüklerin Anayasadan esinlene
rek onların mutlak hükmünü Anayasamızın 8 nci 
maddesinde yazıldığı gibi, «Anayasa hükümleri, yasa
ma, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını 
ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır» diye 
ortaya konduğuna göre, anayasa çizgisinden çıkma
mak lâzımdır. 

Anayasa hükmü ile değil, yasa hükmü ile ilgili, değil 
bir başka kavram üzerinde yorum yapalım değerli 
arkadaşlarım: Bağımsızlık nedir? Tarafsızlık nedir? 

Bağımsızlık ve tarafsızlık, bir siyasî partiye or
ganik olarak bağlanmayan kişi midir? Buna ceVap 
vermek zorundayız. Bu kavramı açmak zorundayız. 

Bir partiden milletvekili seçilmiş olan arkadaş, 
o partinin felsefesine, programına bağlı olarak hal
kın karşısına çıktıktan sonra, kendi partisi ile ilişkile
ri bozulup ihraç edildiği zaman veya da ayrıldığı za
man, Meclisimizde bir sandalyeye oturduğu andan 
itibaren bağımsız mı olabiliyor? Kafası değişiyor mu? 
Yüreği değişiyor mu? Felsefesi değişiyor mu? (A. P. 
sıralarından, «Onu Nihat Erim'e sor» sesleri.) 

Onu, siz Nihat Erim'e sorun, bana sormayın. 
O halde, kilidi açacağız; Başkanlık Divanının se

çimi ile ilgili sorun, seçimler kilitlenmiş, açacağız; 
ama, açaca'k olan anahtarı, başka anahtar olarak se
çiyorsunuz; yanlış o anahtar. Anayasanın 84 ncü mad
desine, 85 nci maddesine, İçtüzüğün 8 nci maddesinden 
9, 10, 11, 12... 19 ncu maddesine kadar tedvin edilmiş 
hususlara aykırı, ters ve yanlış. Açık bu. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, o halde yine iyi ni
yet davranışlarını ve tavırlarını tekrarlamak zorunda 
kalıyoruz: Gelelim bir araya, bu meseleyi, problemi 
probleme çözdürme mantığından koparalım, sıyıra
lım atalım. Problemi probleme çözdürme mantığı me j 

seleleri çürüktür, kokuşturur. Bir bunalıma başka bir 
bunalımı davet eder şekilde, problemi probleme çöz
dürme mantığını Meclisin kürsüsüne getirirsek yanlış 
bir yola sapmış oluruz. Yanlış bir yola saptığımız an
dan itibaren de, Türkiye Cumhuriyetinin Anayasasının 
84 ve 85 nci maddelerinin hükmü dışına düşeriz, ta
şarız ve partilerarası iyi niyet ölçülerini kullanmamış 
olmaktan da yarın veya öbür gün eza duyarız. 

Şimdi ben size bazı hususları daha detaylı olarak 
anlatmak istiyorum, vaktimin elverdiği ölçüde : 

Bu konu 1961 yılında tartışılmış, 1963 yılında 
tartışılmış. Tartışılırken, Kurucu Meclisin Anayasa 
Komisyonunda 84 ncü maddenin tedvini ile ilgili ola
rak, birtakım hukukçu değerli arkadaşlarımız fikirleri
ni beyan etmişler, birtakım hükümler ortaya koymuş
lar. O günkü Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü 
bu kürsüye çıkmış, benim çıktığım gibi, demiş ki: 
«Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak savunduğu
muz fikir şu idi: Millet Meclisinde en fazla sandalye
ye sahip olan parti sıfatıyle Cumhuriyet Halk Partisi
nin, Riyaset Divanının terekkübünde Başkanlık san
dalyesine hak kazandığını lütfen kabul buyurunuz. 
Senatoda nasıl olmalıdır? Cumhuriyet Halk Partisi 

Senato Grupu olarak Senatoda, Adalet Partisinin o 
gün gösterdiği aday olan Sayın Suat Hayri Ürgüplü'ye, 
da'ha ilk turda oy vermek suretiyle, öbür Mecliste ah
lâkî vazifemizi yerine getirdik, dava bundan ibarettir. 
Ve hakikaten bugün bahtiyarım ki, hukuk kültürünü 
aynı sıralarda, aynı hocalardan almış olduğumuz kıy
metli arkadaşım Sayın Kemal Bağcıoğlu, bu kürsüde 
iki yıl evvel savunduğum fikirleri haklı bularak, Ana
yasanın 84 ncü maddesini doğru ve yerinde bir tefsir 
diye kabul ederek tekabbül ettiler. Bundan sadece 

bahtiyarlık duyarım. Müsterih olsunlar, aynı fikirle
re tamamen sahip bulunuyorum.» 

Bunu, bizim Grupumuzun o zamanki sözcüsü 
Profesör Turhan Feyzioğlu söylüyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, başka sözcüler de 
çıkıyorlar, Adalet Partisi Grupu adına konuşuyorlar; 
Adalet Partisi Grupu adına bu Yüce Meclisin bu kür
süsünden ifade ediyorlar, açıkça söylüyorlar. Bakın, 
onlardan, o değerli arkadaşlarımızdan birinin konuş
masını size ifade edeyim : 
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«Başkanın, Başkanlık Divanından ibaret olduğu 
ve Anayasanın 84 ncü maddesinde zikri geçen parti
ler, Başkanlık Divanında oranları nispetinde temsil 
olunurlar hükmü hususunda ittifak etmişlerdir. 

«Şimdi, ben diyorum ki, bu hak Cumhuriyet Halk 
Partisinindir. Biz de aynen kabul ediyoruz. Nitekim, 
iki sene önce de bunu kabul ettik. Mecliste, Cumhu
riyet Halk Partisi daha fazla sandalyeye sahip olduğu 
için, onların destekleyeceği bir adayı bizim de destek
lememiz ve böylece Cumhuriyet Halk Partisinden 
bir arkadaşın, bir mebusun Millet Meclisi Başkanı 
olmasında Anayasanın ruhu bakımından zaruret var
dır. Senatoda da A. P.'den bir senatörün Senato Baş
kanı olmasında hem ahlâkî, hem de Anayasaya uy
gunluk bakımından zaruret vardır.» Bunu da, Ada
let Partisi Grupu adına Kemal Bağcıoğlu söylüyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi Grupu 
adına Kemal Bağcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Turhan Feyzioğlu, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına Coşkun Kırca, A. P. milletvekili ola
rak Sadi Pehlivanoğlu, A. P. Grupu adına Cihat Bil-
gehan, Cumhuriyet Halk Partisi adına Emin Paksüt, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Fethi Çelikbaş 
ve A. P.'den Talât Asal, Muhittin Güven... Sayın 
Muhittin Güven Adalet Partisi Grupu adına konuşu
yor. Anayasanın 84 ncü, 85 nci maddelerinin hükmü 
içerisinde zımnen, sonra, parti gruplarının değerli 
sözcülerinin bir araya gelmek suretiyle 4'lü takrir 
olarak Meclisimize o zaman sunulan ve ve «Centil
menlik anlaşması» olarak bir ortak doğrultuda, bir an
layışa Meclisimizi vardıran husus, bu konuşmalardan 
sonra ortaya çıkıyor ve Anayasanın mutlak hükmü 
uygulanıyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, meseleyi daha fazla 
uzatmak istemiyorum, burada bitiriyorum, konuşma
mı. Çünkü, bu konuyu, birbirimizi yaralayıcı bir şe
kilde fazla sürdürmekte yarar görmüyorum, Meclisle
rimizin bir an önce çalışabilmesi bakımından. Onun 
için, «iyi niyet davranışımız ve tavrımızla bir araya 
gelelim, Anayasanın 84 ncü maddesinin, 85 nci mad
desinin doğrultusunda ve maksadına uygun, anlamına 
uygun, ruhuna uygun hareketle yerine getirelim» de
mek için dün bu kürsüde o konuşmayı yaprmştım. 

Şimdi, usul yönünden ve Anayasanın 84 ncü mad
desi yönünden, 85 nci maddesi yönünden, sonuç ola
rak, İçtüzüğün 8 nci maddesinden 19 ncu maddesine 
kadar varan hükümleri içerisinde bu önergenin işleme 
konulmaması gerekir. Bu önerge işleme konulursa, 
sorunu sorunla çözme problemi, bu kürsüde sertleşir, 

Mecliste sertteşir, gruplar arasında sertleşir. (A. P. sı
ralarından, «Sertleşirse ne olur? Tehdit mi ediyor
sun?» sesleri.) 

Değerli arkadaşlarım, ben sizin kadar sorumsuz 
olamıyorum. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) Sizin kadar, bana laf atan arkadaşlarım ka
dar kendimi sorumsuz addetmiyorum. Çünkü, Ana
yasa üzerine yemin etmiş bir milletvekiliyim, sorum
luluğum var. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Onun için değerli arkadaşlarım, bu önerge işleme 
konulmamalı, dünkü çağrımızın ışığı altında bir ara
ya gelinip bu mesele tartışılmalı ve bir sonuca bağlan
malıdır. 

Teşekkürlerimle, saygılarımı sunarım arkadaşla
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
FERRUH BOZBEYLt (tstanbul) — Sayın Baş

kan, başka konuşacak arkadaşımız yoksa, bir hususu 
arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Nadir Latif Is-
lâm, buyurunuz efendim. 

NADİR LÂTİF İSLAH (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Şimdi çözmeye çalıştığımız konu : Başkan, taraf
sızlardan olabilir mi? Ortaya konulan problemin te
meli bu. «Olamaz» dediğimiz zaman, bu sözümüz
le Anayasamızın ve İçtüzüğümüzün bazı hükümleri
nin ilga edilmesi lâzım geleceği anlamı çıkar. Ana
yasaya ve İçtüzüğe baktığımız zaman, büyük gayret
le, Cumhuriyetimizin birçok müesseselerine nasip 
olmamış bir gayretle, Millet Meclisi .Başkanının ta
rafsızlığını sağlama gayretleri görmekteyiz. 

Anayasa vazu her ne zaman genel kaidenin dı
şında istisnalar koymak istemişse, bundan geri kal
mamış: Meselâ, kimlerin milletvekili olabileceğini, 
kimlerin senatör olabileceğini, kimlerin Başkan, kim
lerin Cumhurbaşkanı olabileceğini ve bunların par
tilerle olan nispetlerinde değişiklik vaki olursa, ne
ler doğabileceğini ortaya koymuştur. 

Meselâ, Anayasamızın muhtelif maddelerini ha
tırlayalım, milletvekili olabilme şartlarını 68 nci 
maddede saymış, senatörlük şartlarını 72 nci madde
de saymış, Cumhurbaşkanlığı şartlarını 95 nci mad
dede tespit etmiştir. Demek ki, burada, rastgele de
meyelim, herhangi bir Parlamento üyesi Cumhur
başkanı olamayacak şekilde ona özel vasıflar izafe 
etmiştir. Keza, partilerle olan nispetleri yönünden 
tabiî senatörler, Cumhuriyet Senatosunun Tabiî Üye-
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leriyle ilgili hüküm getirilmiştir. Tabiî üyelerin, Ana
yasa vazu, bir manada tarafsız olacaklarını kabul et
miş, onların parti ile bir organik bağ kurmaları ha
linde, ilk seçimde bu sıfatlarının sona ereceğini der
piş etmiştir. 

Is^ület Meclisi Başkanı için, eğen, Anayasamız 
özel ;vasıfiar arasa idi meselâ tabiî senatörlerin tabiî 
senatjörlük sıfatının devamı için aradığı şartlar gibi, 
bir piarti ile nispet kurmamak bağı gibi - Millet Mec

lisi Başkanlığının lehte ve aleyhte siyasî partilerle 
ilgili olarak nispet bağının ölçüsünü koymak istese 
idi, bunu koyabilirdi; Anayasa vazıı bundan çekin
mezdi. Bir bağ konulmadığı ahvalde, bir istisna ko
nulmadığı ahvalde umumî kaidenin carî olacağı en 
basit hukuk kaidesidir. 

Şimdi, burada görüşler neden farklı? Samimiyet
le arz edelim ki, geçmişteki müzakerelerde olsun, 
şimdiki müzakerelerde olsun, iki sebepten farklı gö
rüşler çıkabiliyor ortaya: 

Bir tanesinde meseleyi kaldırıyoruz, platformu 
kaydırıyoruz. 

Muhterem Halk Partisi Sözcüsü arkadaşımın ver
diği örnekler, sözlerinin sonunda ifade etmek duru
munda kaldıkları gibi, Başkanın tarafsızlardan seçi
lip seçilemeyeceği meselesi ile ilişkin değil. O iki par
ti arasında veyahut zamanın şartları içinde, adına, 
«centilmen anlaşması» denen bir. münasebetin halli, 
Başkanın seçiminin bu ölçüler içinde halli konusun
da bazen samimî, bazen iddialı şu veya bu vasıfta 
vasıflandırılabileeek görüşler ortaya konmuş; ama 
bugün konu değişmiş. Bir sual sorsam, «Millet Mec
lisi Başkanının tarafsız hareket etmesini ister misi
niz? İsteriz deriz. Pekâlâ, hiçbir vasıf değişikliği 
meydana getirmiyorsa bir parti bağı, organik bağın 
olması veya olmaması vasıf değişikliği getirmeyecek 
ise, neden komisyonlarda ve Başkanlık Divanlarm-
daki ölçüler değişiveriyor hemen, bir üye bir parti 
değiştirdiği zaman veya bağımsız olduğu zaman veya 
bir partiye intikal ettiği zaman, ayrıldığı zaman? 

O halde, Anayasamız ve İçtüzüğümüz, sübjektif 
tarafsızlığı yeterli saymamış; bir Anayasa bir İçtü
zük ölçüsünde tahkim etmek istemiş bu tarafsızlığı. 
İşte, Millet Meclisi Başkanını da siyasî parti grupla
rının etkisinden mümkün olduğu kadar, onların min
netinden, samimî söylüyorum, tasallutundan, endi
şesinden veya lütfundan muhafaza etmek için gizli 
oy müessesesi ile ve bu adayın, Millet Meclisi Baş
kanı adayının partiler gruplarında müzakere konusu 
yapılamayacağı hükmünü de birlikte getirmek iste
miştir. Vicdanlannr.zın tarafsızlığa en çok yaklaşa
bilmeği arzusu ile getirilen bu hükümlerin, daha iyi 
hükümler getirilmedikçe, mevcut mevzuatımız için
de . en isabetlisi olduğunu teslim ediyor kanaatinde
yim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi ben sizlere sor
mak istesem, Anayasamızda bir mani hüküm var mı, 
yok mu? Bir parti kapatılsa - temenni etmeyiz - yüz
lerce üyesi olan bir parti kapatılsa, yüzlerce üyelik 

Bütün bunlardan çıkan sonuç şu olmaktadır: 
Anayasamız, Parlamento çatısı altındaki görev bölü
münde olsun, Cumhuriyetimizin çeşitli kuruluşların
daki görev bölümlerinde olsun, görev vereceği kişi
lerde genel şartların dışında özel şartlar aramışsa, bu 
şartlan çekinmeden, kıskançlık göstermeden tespit 
etmiştir. Millet Meclisi Başkanlığı ile alâkalı olarak, 
vasıf olarak her hangi bir vasıf ortaya koymamıştır. 
Meselâ, Cumhuriyet Senatosu tabiî üyeleri ömür bo
yu Senatoda kalabilecekleri halde, bir siyasî parti ile 
aralarında bir nispet kurulduğu zaman, bu, kesin
tiye uğratılıyor. Şu halde, siyasî parti ile ilişki yö
nünden bir vasıf değişikliği, 'bir seçme yeterliği veya 
yettersizîiği düşünüldüğü anda, Anayasamız bunu 
koymuştur. Millet Meclisi Başkanının tarafsszlaştırıl-
ması, Anayasamızın temel hedefi, temel gayesi ol
muş. Bunda bazen ileri gidilmiş veya gidilmemiş di
ye düşünceler olabilir. Ancak, şu anda hükümleri
ne uymakla zorunla olduğumuz Anayasanın bu ga
yesini görmemezlikten gelemeyiz. Anayasamıza göre 
yapılmış olan ve Anayasaya aykırılığı bugün iddia 
edilemeyen İçtüzüğümüz hükümlerine baktığımız za
man, Başkanlık Divanı üyelerinin seçim tarzı bazı 
farklara bağlanmış: Bu farklar içinde kuvvet oranla
rını siyasî parti gruplarına göre nispetlendirmiş, nis-
petlendiriyor. Pekâlâ, kuvvet oranlarına göre nispet-
lendirmedeki gaye nedir? Bir realite olarak, Anaya
sa görüşü ne olursa olsun, bütün parti gruplarının 
burada temsili istenir. Bunun dışında Başkanı, Baş
kanlık Divanının diğer üyelerinden bir farklı vasıf
la teçhiz etmek istemiş. Tarafsızlık bir manada süb
jektiftir; ama bu sübjektifliği yeterli bulmayan Ana
yasa, Millet Meclisi Başkanının objektif ve muhkem 
bir tarafsızlık zırhı vermek istemiş. Bu zırhın delili 
olara|c da onun seçim tarzını, şeklini ayırmış; gizli 
oya başvurmuş. Gizli oyun bahis konusu olduğu yer
de, bir siyasî parti grup una mensup olmak veya ol
mamak, şu vasfa mütemayil olmak veya olmamak, 
şu vâsıfta mütebariz olmak veya olmamak meseleleri 
bir kanara itilmiş demek olur. 
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bir tarafsız grup meydana çıksa burada veyahut si
yasî şartlar içinde yine yüzlerce üyeden meydana gel
miş bir tarafsız çoğunluk teşekkül etse, bu Anayasa
nın hükümleri altında, bu tarafsızlar kuvvetinin Baş
kanlık seçimini veyahut diğer organların seçimini en
gelleyebilecek misiniz? Engellemekle millî irade ola
bilir mi? Millî irade anlayışımızın, siyasî parti üyesi 
olması, şu kadarının olmaması ile bir tahdit edilmiş 
yönü yoktur. 

Şunun için arz ettim bu misali : Bu, nazarî bir 
misal; ama bu kürsüye getirilen bu konu da dahil, 
o konuda... 

BAŞKAN — Sayın İslâm, Sayın İslâm, cümleni
zi bağlayın efendim. 

NADİR LATİF İSLÂM (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

... O konuda hatıra gelebilecek, hele peşinen ha
tıra gelebilecek, bütün ihtimalleri kapsamak gayesi 
ile getirilir ve şu suale vicdanlarda verilen cevap, 
«Millet Meclisinde şu veya bu kadar tarafsızdan baş
ka üye bulunamaz» diye bir mani olmadığına göre, 
bu kaidenin içine bu da girer. 

Samimî kanaatimiz; tarafsızlardan bir başkan se
çiminin belki de çözüm yollarının en iyisi olabileceği 
merkezindedir. 

Bir diğer hususu, Sayın Başkanın tutumu ile alâ
kalı olarak arz ediyorum: Bu müzakerelerin sonunda 
bir oylamaya imkân yoktur. Bu müzakerelerde taraf
sızlardan bir başkan seçilir mi, seçilemez mi proble
minin oylanmasına imkân yoktur; çünkü, herhangi 
bir üyenin başkan seçilmesine mani bir hüküm olma
dığına göre, verilen adaylık önergesinin oylamasına, 
turlara geçilmesi lâzımdır. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İslâm. 

Bu mevzuda açmış olduğumuz müzakereler bit

miştir. 12 nci tur seçim oylamasına başhyoruz. Bu 

oylama için üç mühürlü oy pusulaları kullanılacak

l a — SEÇİM 

/. — Millet Meclisi Başkanı seçimi (Devam) 
BAŞKAN — Oyların sayım - dökümü işi için 

kurulacak beş kişilik Tasnif Komisyonuna ad çekiyo
rum efendim. 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın Baş
kan, usul hakkında yaptığım... 

BAŞKAN — Usulsüzlük kanaati yok efendim. 

tır; pusulaların ve zarfların dağıtılması... (C. H. P. 
sıralarından «takriri oylatamazsınız» sesleri) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Takriri oyla
tamazsınız. 

BAŞKAN — Efendim, takrirler herhangi bir işle
me tabi değildir. Takrir verilmiştir, aday gösterilmiş
tir; oylarınız bunun neticesini tayin edecektir. Seçim 
oylamasında hiç bir üyenin adaylığına mani olacak 
bir durumumuz mevcut değildir. Binaenaleyh, Baş
kanlık olarak turlara devam ediyorum efendim. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — 
Sayın Başkan, müsaade buyurursanız usul hakkın
da bir maruzatım var. 

BAŞKAN — Efendim, ne usulü hakkında? 
İ. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Şimdi bir 

müzakere açtığınıza göre, Başkan olarak, Divan ola
rak bir karara varacaksınız: Bir bağımsızdan Meclis 
Başkanı adayı olur mu, olmaz mı? 

BAŞKAN — «Müzakere açıldıktan sonra, Baş
kanlık işleme devam eder» diyor efendim, 73 ncü 
maddemiz gayet sarih. Fikir alınmıştır... 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Efendim, 
müsaade buyurursanız, burada bir yanlışlık olmama
sı için ben söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bir usulsüzlük olduğuna 
kani değilim. 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — O zaman 
niye bu müzakereyi açtınız? 

BAŞKAN — Bu müzakerede fikirler tebellür et
sin diye açtık efendim. (C. H. P. ve D. P. sıraların
dan gürültüler) 

Lehte ve aleyhte konuşanları dinledikten sonra, 
ben işlemime* devam ediyorum efendim. 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Bunlar za-
tıâlinizin bilmediği meseleler değildir zaten. 

BAŞKAN — Evet. _ 
İ. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın Baş

kan, rica ederim efendim. 

ER (Devam) 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Size göre 
yok, bana göre vardır. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Eyüboğiu? 
İ. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Efendim. 

usul hakkında yaptığım bu müracaata neden «Buyu
run konuşun» demiyorsunuz da, reddediyorsunuz, 
bunun esbabını söyleyin lütfen. 
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BAŞKAN — Efendim, bir usulsüzlük görmüyo
rum diyorum; onun için reddediyorum diyorum, o 
takdir bize ait. 

î. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Siz görmü
yorsunuz, görseniz yapmazsınız zaten. 

BAŞKAN — Sayın Hüdai Oral? Burada. 
Sayın Orhan Eyüboğlu? Burada. 
Sayın Şükrü Yüzbaşıoğlu? Burada. 
Sayın Sabri Yahşi? Burada. 
Sayın Harun Aytaç? Yok. 
Sayın Vehbi Meşhur? Burada. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, bir teklifimiz var. Arkadaşlar burada, lütfen te
ker teker isimler okunsun, teker teker oy atılsın; bir 
izdiham, bir karışıklık olmasın. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Seçim oylamasına Adana'dan başlıyoruz. 
(Adana milletvekillerinden başlanarak oylar top

landı) 
BAŞKAN — Oy kullanmayan sayın üye var mı? 

Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiş

tir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 12 nci tur 

seçime 245 üye katılmış ve neticede aşağıda isimleri 
bulunan üyeler, hizalarında gösterilen oyları almış
lardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

İstanbul Afyon Karahisar 
Orhan Eyüboğlu Şükrü Yazıcıoğlu 

Üye Üye 
Kocaeli Amasya 

Sabri Yahşi Vehbi Meşhur 
Üye 

Denizli 
Hüdai Oral 

Kemal Ziya Öztürk 171 
Boş 45 
Şener Battal 21 
Boş zarf 3 
Kemal Güven l 
Zekiye Gülsen 1 
Bahri Dağdaş 1 
Fatma Gülhis Mankut 2 
BAŞKAN — Bu tasnif sonucuna göre, seçim için 

yeterli çoğunlukta oy sağlanamamıştır. 13 ncü tur 

oylamaya geçmeden önce bir takrir vardır, okutuyo
rum: 

Sayın Başkanlığa 
Meclis Başkanlığına aday olarak sunduğumuz 

Kars Milletvekili Kemal Güven'le ilgili önergemizin 
oylamaya arzını rica ederiz. 

Zonguldak İstanbul 
Bülent Ecevit Ali Nejat Ölçen 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

BAŞKAN — Buna göre, Sayın Kemal Güven de 
adaylığını koymuş durumdadır. 

13 ncü tur oylamaya geçiyoruz. Bu oylama için 
tek mühürlü zarflar dağıtılacaktır. 

Oy pusulası ve zarflar dağıtılsın. Oyların sayım 
ve dökümü için beş kişilik Tasnif Komisyonunu se
çiyoruz: 

Sayın Nahit Menteşe? Yok. 
Sayın Oğuz Aygün? Burada. 
Sayın Halil Dere? Burada. 
Sayın Battal Koksal? Burada. 
Sayın Sebati Ataman? Burada. 
Sayın Hikmet Baloğlu? Yok. 
Sayın Hasan Tosyalı? Burada. 
Seçim oylamasına Adana'dan başlıyoruz. 
Yanlışlığa meydan vermemek için yalnız ismi 

okunan arkadaşların gelmesini rica edeceğim. 
(Adana Milletvekillerinden başlanarak oylar top

landı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye? 

Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
Tasnif Komisyonu lütfen yerini alsın. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiş

tir, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 13 ncü tur 

seçime, 197 üye katılmış ve neticede ekseriyet olma
dığından ismen tasnif yapılmamıştır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Ankara Adana 
Oğuz Aygün Battal Koksal 

Üye Üye 
Zonguldak Kastamonu 

Sebati Ataman Hasan Tosyalı 
Üye 

Muğla 
Halil Dere 
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1975 Cuma günü saat 15.0CTte toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.00 

BAŞKAN — Bu duruma göre Şaşkan seçimine 
devam etmek için, alınan karar gereğince, 21 Kasım 
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