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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Mille* Meclisi Balkanı seçimi için yapılan 19 ncu 
tur oylamada, gösterilen adayların gerekli oyu sağla
yamaması üzenine; 

18 Ektim 1977 Salı günü saat 15.001te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 16.051te son verildi. 

Gemici Divan Üyesi 
Geçici Başkan Mardin 
Kinyas Kartal Metin Musaoğlu 

Geçici Divan Üyesi 
Adana 

Nedim Tarhan 

BİRİNCÎ OTURUM 

Açılış saati : 15.00 

BAŞKAN : Geçici Başkan Kinyas Kartal 

GEÇİCİ DİVAN ÜYELERİ : Ertuğrul Günay (Ordu), Selâhattin Öcal (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 56 ncı Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

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

1. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kâmran İnan'a Millî 
Eğitim Bakanı Nahit Menteşe'nin vekillik etmesinin 
uygun' görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/20) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri var
dır, okutup bilgilerinize sunacağım. 

12 Ekim 1977 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görevle yurt dışına gidecek olan Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Kâmran İnan'ııı dönüşüne kadar, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına Millî Eğitim 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, gündeme ge

çiyorum. 

Bakanı Nahit Menteşe'nin vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Koruttuk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Millî Savunma Bakanı Sadettin Bilgiç'in is

tifası ile boşalan Millî Savunma Bakanlığına Maliye 
Bakanı Cihat Bilgehan'ın vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/21) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Msllî Savunma Bakanı Dr. Sadettin Bilgiç'in is

tifası He boşalan Millî Savunma Bakanlığına, Maliye 
Bakanı Cihat Bilgehan'ın vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, Anayasanın 106 ncı maddesi 
gereğince uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Gençlik ve Spor Bakanı Önol Sakar in isti

fası ile boşalan Gençlik ve Spor Bakanlığına Bayın
dırlık Bakanı Selâhatlin Kılıç'in vekillik etmesinin 

uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur başkanlığı 
tezkeresi. (3/22) 

BAŞKAN— Diğer tezkereyi okutuyorum : 
14 Ekim 1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gençlik ve Spor Bakam Önol Şakar'ın istifası ile 

boşalan Gençlik ve Spor Bakanlığına, Bayındırlık Ba
kam Selâhattin Kvkç'ın vekillik etmesinin, Başbakan
ın teklifi üzerine, Anayasama 106 ncı maddesi gere
ğince uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

V. — SEÇİMLER 

1. — Millet Meclisi Başkanı seçimi. BAŞKAN — Gündemimize göre Millet Meclisi 
Başkanı seçimi yapılacakta-. 

IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. — Geçici Başkanın görev ve yetkilerinin belir
lenmesi hakkında. 

BAŞKAN — Seçime geçmeden önce, bir önerge 
vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Başkam seçimi 1961 Anayasası 

döneminde bugünkü ölçüde hiçbir zaman çetinleş-
memıiştir. Bu arada Geçici Başkanlığın önemi de gün 
geçtikçe artmakta ve Geçici Başkanın görev ve yet
kileri yoğun biçimde Meclis dışında tartışılmaktadır. 
Bize göre, bu konuda yön verici, Meclis içi tartışma
lardır. 

Bu bakımdan, Geçici Başkanlığın tutum ve dav
ranışlarını belirleyecek bir usul görüşmesi açümasın-
da yarar görmekteyim. Takdirlerinize sunar, görüş
me açıldığında kişisel söz verilmesini saygı ile dile
rim. 18 .10 .1977 

Trabzon 
Rahmi Kumaş 

BAŞKAN — Okunan önerge çerçevesinde, Ge
çici Başkanlığın tutumu üzerinde usul hakkında gö
rüşme açıyorum. 

2 aleyhte, 2 lehte söz vereceğim. Aleyhte Sayın 
Rahmi Kumaş, buyurunuz. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Sayın Geçici 
Başkan, 13 Hazirandan bu yana Millet Meclisi Baş
kanım seçemeyen sayın milletvekilleri; 

Türkiye'de bugün zamlar ve pahalılık ölçüsünde 
tartışılan bir konu vardır; Millet Meclisi Başkanının 

seçimi konusu. Bu konu halka derinliğine yayılmış, 
en uzak köylerde bile «Millet Meclisi Başkanı seçimi 
niye yapılmıyor?» diye yoğun tartışmalar yapılmak
tadır. 

Ama benim inanışıma göre, önergemde de sizle
re sunduğum gibi, gerçekte bu konunun Parlamento 
içerisinde daha yoğun bir biçimde ele alınması ge
rekirken, ne yazık ki, Parlamento dışında bu konu 
daha çok tartışılmaktadır ve bu arada Millet Mec
lisi Geçici Başkanlığının tutumu da büyük bir önem 
göstermektedir bize. 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 8 nci maddesine göre, 
«Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturu
mundan başlayarak, Başkan seçilinceye dek en yaşlı 
milletvekili Geçici Başkanlık görevi yapar» den
mektedir. Bu durum karşısında, Millet Meclisi İçtüzü
ğüne baktığımız zaman, Geçici Başkanın görev ve 
yetkileri konusunda başka bir şeye rastlamamaktayız. 

Ama, 1961 Anayasası döneminde Geçici Başkan
lık hiçbir zaman bu ölçüde uzun yaşamlı olmamıştır. 
Bu arada Geçici Başkanlık süresinin uzayışı, ülkenin 
içerisinde bulunduğu durum nedeniyle, Geçici Baş
kanın görev ve yetldlerinJin bir bakıma Millet Meclisi 
Genel Kurulunda tartışılmasında çok yarar olduğu 
görüşündeyim. Her ne kadar İçtüzüğün 14 ncü mad
desinde Başkamn görevleri sıralanmakta ise de, Ge
çici Başkan konusunda öyle bir yargıya rastlanma
maktadır, rastlanmaması da doğaldır. Çünkü, gerek 
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Anayasa koyucu, gerekse Millet Meclisi içtüzüğünü 
yapanlar hiçbir zaman Geçici Başkanlığın bu ölçüde 
uzun süreMleceğmi ve bir bakıma, siyasal mevkiler
de bukınan karar alma durumunda olan bazı kimse
lerin böylesine sorumsuz davranacağını düşünmek 
istememişlerdir. 

Ancak, sayın üyeler, Geçici Başkanlığın durumu 
İçtüzükte bir boşluk ortaya çıkarmaz bana göre; boş
luk daha çok içtüzüğü ve Millet Meclisinin saygın
lığını kamuoyunda yitirtme durumunda olan, içinde 
kendi kafalarımda boşluk olanı, ama kendileri iri du
rumda olan politikacı türünden gelmektedir. 

Saygıdeğer miHetvekilleri, Geçici Başkanın, ken
disi, Millet Meclisi Başkanı seçimi için etkili hiçbir 
çaba göstermemiştir. 13 Hazirandan bu yana tüm 
birleşimleri açmak ya da kapamak Geçici Başkanlı
ğın, dar anlamda, görevi olur. Ülkenin içerisinde bu
lunduğu bu koşullarda Geçici Başkanlığın başka gö
revleri kendiliğinden üstlendiğini ya da yattığını gör
mekteyiz. işine geldiği zaman görev ve yetkisini yal
nız Başkan seçimi olarak görmekte olan, 13 Hazi
randan bu yana oturumları sürekli yöneten Sayın 
Kinyas Kartal, işine geldiği zaman da Başkanın yet
kilerinin hiç kullanılmaması gerekenleri dahi kullan
maktadır. 

Millet Meclisi Başkanının seçiminin güçlüklerin
de iki önemli neden vardır : Birisi; Millet Meclisi 
Geçidi Başkanına, belki de farkında olunmayarak 
bazı önemli işlerin burada yaptırılmasıdır. Örneğin, 
kurulmuş iki hükümetin izlemcelerinin burada tar-
iıştmlması ve güven oylamasına geçilmesi; ayrıca da 
Millet Meclisi Geçici Başkanının, üyelerin ödenekleri, 
yollukları, tedavi giderleri gibi konularda ellerine pa
ra geçmesi için ita amiri olarak imza atması için ses 
çıkarılmaması. İşimize geldiği için buna herhalde ses 
çıkarmıyoruz; ama, örneğin, gündem dışı bir konuş
ma burada yapılmak istendiği zaman, «Geçici Baş
kanlık bunu yaptıramaz» diye karşımıza çıkılmakta 
ve aramızda hiç ses çıkmamaktadır. Savaş da çıkarsa 
burada konuşmak isteyen çıkmayacak mı?.. 

Sayın milletvekilleri, Millet Meclisi, Meclis dı
şında makam arabasıyla ta Yalova'lara değin temsil 
eden sayın Geçici Başkan, aynı zamanda çeşitli me
sajlar da, Millet Meclisi Başkam olarak çeşitli yer
lere göndermektedir. Örneğin, Mersin Belediye Baş
kam Sayın Kaya Muitlu'ya bundan birkaç gün önce 
Millet Meclisi Geçici Başkam olarak bir kutlama 
mesajı göndermek, Millet Meclisi Geçici Başkanının 
görevi oluyor da, burada önemli sorunları görüşebil
me durumu neden olamıyor?.. 

Sayın milletvekilleri, gerçekte, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 14 ncü maddesini inceledıinı; iki: aydan 
bu yana kafamda yoğundan bir konudur ve orada 
gördüğüm şudur : 14 ncü maddenin altıncı bendi 
dışındaki tüm yetkileri Sayın Geçici Başkan kullan
maktadır (Millet Meclisi komisyonlarına havale et
me île ilgili olan o bend için söylüyorum bunu); fa
kat, Geçîci Başkan, durum böyle olduğu halde, bu
rada gündem dışı konuşma hakkında bir önerge ve
rilmişti, o önerge için dahi gündem dışı söz verme
mekte ve ne yazık ki aramızdan büyük bir destek de 
görmektedir. Bu ise, klasik hukuk anlayışından gel
mektedir. Çünkü, ortada zorunlu durum vardır, ar
tık amaca göre, değişen koşullara göre, İçtüzüğü de 
yorumlamak durumundayız ve ona göre uygulamak 
zorundayız. 

Millet Meclisi Geçici Başkanı Sayın Kartal, soru 
önergelerini ilgili bakana ya da Başbakana gönder-
ıraiyor. Niye göndermlyor? Kimine göre, efendim, 
Geçici Başkanlık göndermıiyor, imza atamaz... Peki, 
demin de belirttiğimiz gibi, ita amiri olarak milyon
ların altına imza atıyor, başka konularda imza atı
yor; fakat - söz gelinil söylüyorum -. MiUî Eğilim 
Bakanına, İçişleri Bakanına ya da Başbakana diye 
bir soru önergesini neden göndermiyor? Bunu tartış
tığımız zaman şunu söylüyorlar : «Efendim, 20 gün 
içinde bu soru önergesine yanıt verilmezse o zaman 
gündeme girer...» Girsin gündeme, gündemde bekle
sin;, Başkanlık seçiminden sonra yine ele alınabilir. 

İşte bu konuda, Sayın Geçici Başkana, İçtüzüğün 
98 nci maddesine göre yönelttiğim soru önergesine 
dahi, Sayın Geçici Başkan bir karşılık vermemiştir. 

Hükümet denetlenemediği gibi, halkın ıstırapları 
ve dertleri, siz milletvekillerince elbette ki burada di
le getirilemıiyor. Ama şöyle bir durum da var : Ge-
çüci Başkanın görev ve yetkilerim dar anlamda anla
yanlara şimdi soruyorum : Eğer Türkiye'de şu anda 
bir silâhlı kuvvet kullanılmasına izlin verme durumu 
ortaya çıkarsa, yani, Türkçesi, savaş durumu ortaya 
çıkarsa, Saynı Geçici Başkan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısını yönetecektir; buna ina
nıyorum, geçmişteki dununu ortadadır, sizler de ina
nıyorsunuz; «zorunlu durum» diye onu kabul ede
ceksiniz; Cumhurbaşkanlığı bir an için boşalsa, yine 

Başkan seçilemediğinden Hükümet denetlenemi
yor ve ben burada bulunduğum süre içinde 1 Ağus
tostan bu yana Bakanlar Kurulu sıralarında bir tek 
kimseyi görmedim. Nerede Sayın Demire1!, «Parla
mento üstünlüğü» diyen Sayın Demire;!?.. 
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birleşik toplantıyı yönetmeyi O'na bırakmayı belki 
de gerekli «öreceksiniz, hatta Saym Geçici Başkanın 
da üyesi bulunduğu partinin içinde bulunduğu hükü
met (ama, antidemokratik kurallarla demokrasiye 
katkıda butanan Sayın Denurerim bu Hükümet ku
ruluşuyla ilgffi olarak söyledim on») bu Hükümet 
karşımıza bir sıkryönetim karan getirirse, belki de, 
Sayın Geçici Başkan, birleşik toplantıyı yönetmekte 
hiçbir sakınca görmeyecektir; ama Anayasa koyucu 
yamadan, birleşik toplantının ne zaman olacağı be
lirlenmiştir; bunlardan bir tanesi de, Yüce Divana 
sevk konusunda karar almaktır; hepsini burada say
dım. Görülüyor ki, Başkam» tutamuna göre, birle
şik toplantı, Yüce Divana sevk konusunda bile yöne-
tnebihnektedir. 

Söz Yüce Divandan açılmışken, Sayın Demirel'in, 
Hükümet rzlemcesi burada görüşühîrken, bize dö
nüp, «Hesap sormazsanız namertsiniz» sözüne gel
mek istiyorum; ama bir mahalle kabadayısı ağzıyla 
konuşanlara bu ağzı da kulanmaracağını; yalnız şu
nu söyleyeceğim, halk biliyor ve söylüyor, mobilya 
yolsuzluğa nedeniyle birleşik toplantının gündeminin 
başında bu konu olduğu için... (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

HASAN CERİT (Adana) — Ne gürültü ediyor
sunuz, yarası olan gocunur. 

RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Arkadaşlarım, 
arkadaşlarım, bir dakika... (A. P. sıralarından gürül
tüler) 

Bize «Namert» dendiği zaman neredeydiniz? Ben 
size «Namert» dedim mi? Önemini belirtiyorum. 
(A. P. sıralarından gürültüler, ayağa kalkmalar) 

Edeplice yerine otur, burada özgürce konuşuyo
ruz. (A. P. sıralarından «Terbiyesiz» sesi) 

Terbiyesiz sensin. 
HALİL KARAATLI (Bursa) — Aday gösterdiniz; 

kendiniz niye rey vermiyorsunuz? 

RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Sayın Başkan, 
sessizliği sağlamak zorundasınız. Böylesine titiz olan
lar, bize, mahalle kabadayısı ağzıyla, «namert» di
yene karşı da titiz olsalardı da, aJkışlasaydık onları. 
(A, P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kumaş, süreniz dolmuştur. 
HALİL KARAATLI (Bursa) — Kûm kime şikâ

yet ediyorsunuz? 
RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Adalet Partisi

nin sayın üyeleri, sizler elbette ki, bu konuda bir du
yarlık içine girebüirsiaa, ama «öyledük» gibi, bunu 
önce kendi konularınıza göstermek zorundasınız. 

1 Adalet Partisinin de aralarında bulunduğu sağ par-
3 tiler, Parlamentoyu, parlamenter bir burjuvazinin 
| tahakküm aracına getirmek istiyorlar ve son alınan 
1 yoksul halkı ezici ekonomik önlemlerin Parlamento-
| da tartışılmasını önlüyorlar. Aslında, halk, Meclis 
I Başkam istiyor ve Meclis Başkanının seçilmesi için 
| centilmen anlaşmasına uyulması gerekir. 

j HALİL KARAATLI (Bursa) — Kendi adayınıza 
• rey verin. 
j RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Efendim, ken-
j di aday konusunu söylediniz, onu da söyleyeyim; 
| şimdi zamanım yetmeyecektir, ancak, hepinizle tar-
1 tışmaya hazırım. Sayın Ferruh Bozbeyli, Sayın Sa
lı bît Osman Avcı da sizlerde turlarla seçildi; kaç tane 
j boş oy kullandığınızı Millet Meclisi oy kullanma 
| defterinden bulup, yüzünüze fırlatabilirdim burada, 
] onu da bilesiniz ve sizin de adayınızdır Sayın Kinyas 
I Kartal. (C. H. P. sıralarından alkışlar) Sayın Kinyas 
1 Kartal'ı Başkan adayı gösteren önergenin altında 
I bir imza bulunması ve Sayın Nebil Oktay'ı Başkan 
| adayı gösteren önergenin altında üç imza bulunma-
I sı, herhangi birinin bir parti adayı olduğu anlamına 
1 gelmez. Kaldı ki, Sayın NebU Oktay konusunda bile 
| yanılıyorsunuz; çünkü, C.H.P. adayı değildir. C.H.P.' 
I li adaydır; Anayasaya ve İçtüzüğe göre de böyle 
I aday gösterilmez; ama bu hukuk bilgisi sizde olsa, 
I bu çelişkiler içerisinde dövüşüp durmazdınız kendi 
| kendinize. 
I BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Kumaş. 

1 RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — C. H. P.'nin ada-
I yi 214 oy alsa, o zaman, başta Sayın Demirci olmak 
| üzere, diyecektiniz, basbas bağıracaktınız, «Efendim, 
| bunlar gizli grup karan aldılar, Anayasayı çiğniyor-
j 1ar» diye. Oysa, Parlamentonun geleneğinde görül-. 
j müştür ki, hiçbir aday grupundan tam oy alamamış-
j t». 
I Sayın üyeler, benim istediğim şudur : 1 Ağustos-
| tan bu yana, 229 oyu toplayan güçler, Millet Meclisi 
| Başkam seçiminde bize yardım etmiyorlar; ama şu-
j nu aç*k yürekle söylüyorum, Millet Meclisi Başka-
1 nuun seçimi, elbette iû, partilerarası ilişkilerin yumu-
J şamasına bağlıdır; fakat, en nazik bir konuşmamı da-
I hl tepkiyle karşılayan üyelerin çoğunluğu olursa, el
li bette M, olmaz. 
] İLHAMI ERTEM (Edarne) — Hangi nazik ko-
1 nuşma efendim? 
j RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Şunu söyleye-
1 ceğim arkadaşlar : Sizin Genel Başkanınız, İsviçre' 
] de yayınlanan Tages Anzeiger Gazetesine verdiği de-
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meçte, Meclisi fesih yetkisi istemişti. Geçici bir sü
re için fesih anlamına geliyor bu uygulama; ama biz 
bunu da geçiyoruz ve şunu istiyorum Yüce Meclis
ten ı Centilmen anlaşması uygulanmalıdır; Sayın 
Başkan da bu konuda çaba göstermelidir. Aslında 
bunu, Cumhuriyet Halk Partisinden Başkan olsun 
diye istemiyorum; açıkça söylüyorum, Parlamento
muzun geleneği yoktur, çok az geleneğimiz vardır. 
Parlamenter rejim geleneklerle yaşar. 1961 Anayasa 
döneminde en önemli geleneklerden birisiydi centil
men anlaşması; buna uyalım. Osmanlı İmparatorlu
ğunun borçlarım dahi yeni Türkiye Cumhuriyeti 
ödedi, imzaya bağlı kaldı. Sayın Demire! ve ona des
tek olanlar da, lütfen, demokratik geleneklerin ya-

• şaması için A. P., C. H. P., C. K. M. P., Y. T. P. 
arasında İmza edilen centilmen anlaşmasına uysun
lar; bu geleneği yaşatalım ve bu gelenek sonucu Mil
let Meclisi Başkam seçilsin, bu konuda üstünüze dü
şen! yapmalısınız, sinirlenmeden. 

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

BAŞKAN — Teşekkür ederim. ' 
Lehte konuşmak isteyen Sayın Turan Güneş, bu

yurunuz. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) —• Saym Başkan, sa-

ysn üyeler; 
Bu Anayasayı yapan Kurucu Mecliste, biraz da 

herhalde gereğinden fazla hayalci üyeler bulunmuş 
olsa gerektir, ki bunlardan bir tanesi de benim, Tür
küye Devletinin, Türk milletinin 20 n d yüzyılın ikin
ci yarısında Millet Meclisine göndereceği temsilcile
rinin her türlü duygusallıktan, partizanlıktan kendi
lerini kurtararak, gizli oyla kendi işlerinden buraya 
en lâyık olanım seçeceği esasına dayanan bir madde 
yapıldı. Dendi ki : «450 kişiden kurulu Millet Mec
lisinin her bir üyesi, hangi partiye mensup olursa ol
sun, solundan sağına, sağından soluna, kendisine bir 
başkanı seçecek kadar sağduyuya ve sorumluluk his
sine sahiptir. Partilerin siyasal davranışları dışında, 
gizli oyla, Meclisin çoğunluğu, kendisine bir başkan 
seçebilir» 

Kurucu Meclisin ve Anayasanın, bugün Meclisi 
teşkil eden biz milletvekilleri hakkındaki kanaati, say
gısı, onlara bağladığı umut bu derece büyük idi. Giz
li oyla, partizanlıktan uzak, içimizden en lâyığını, mu
halefeti ile, muvafakati ile Meclis Başkanlığına oturta
cak gücü, kabiliyeti, ehliyeti, Türkiye'nin milletvekil-
îeründe gören bir kitap bu; bu madde bunun için böy
le yapıldı. 

Esefle, kendi üzerime düşen sorumluluğun da 
tamamını yüklenerek söylemek zorundayım ki, maa

lesef, Millet Meclisi, Anayasanın bu maddesinin ken
disine bağladığı umutları, vatanperverliği* Meclise 
saygı kavramını bizde bulamamıştır. (C. H. P. sıra
larından -«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Millet Meclisi Başkanlığı gibi, yani hangi partiye 
mensup olursak olalım, içinde bulunduğumuz gemi
nin kaptanlığını yapacak, hatta belki zaman zaman 
Devletin gemisinin kaptanlığını yapacak bir kişiyi, 
biz, çekişmelere, siyasî manevralara kurban ettik git
ti. 

Aslında, centilmenlik anlaşması denen şey, maale
sef, 1961 yılından beri bu Anayasa maddesinin ama
cım gerçekleştiremediğimiz için, hiç olmazsa o ama
ca en yakın olan formülü uygulamak için kabul edil
miş, ehveni şer kabilinden bir hükümdür. Öyle an
laşılıyor ki, Türkiye'nin bugünkü meclislerimde de 
bundan daha ileri bir aşamayı beklemek, esefle söy
leyeyim, beyhudedir. 

Değerli arkadaşlarım, karşınızda konuşan arka
daşınız, bu Parlamentoya uzun yıllardan beri girmiş 
çıkmış, 27 Mayıs öncesinin meclislerinde de bulun
muş oian bir arkadaşınız. O günleri hatırlayanlara 
veya o günleri hatırlamak imkânına sahip olanlara 
söylüyorum : Türkiye Cumhuriyetinde, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi adı altında bir Meclis kurulduğun
dan bugüne değin, en kutsal yerlerin bu derece po
litika oyunlarına feda edildiği ve Meclisin gittikçe 
çaptan düştüğü görülmüş, işitilmiş şeylerden değildir. 

Arkadaşlarım, bir parlamentoda muhalefet var
dır, muvafakat vardır; ama her birimizin üzerindeki 
sıfat, milletvekili sıfatıdır. Bu milletvekilliği sıfatım, 
rauvafakaîta veya muhalefette, kendi partimizin, ken
di partimizden bazı şahısların şahsî çıkarlarına siyasî 
çıkarlarına feda edecek olur İsek, bir gün bu Mec
lisi kaldırırlar. 

Bu Mecliste muhalefet gidip muvafakat oturamaz, 
bu Meclîste muvafakat oturup, muhalefetin gitmeye
ceği gibi; hepimiz aynı geminin yolcularıyız. 

Dünyada, parlamento hayatında obstrüksiyonlar 
vardır, çelme atmalar vardır, komisyonlarda uyutma
lar vardır, çeşit çeşit parlamento oyunları vardır; 
fakat hani, «Türk'ün atına, avradına, pusatına lâf 
edilmez» atasözünde olduğu gibi, parlamenter reji
min de bazı atasözleri vardır. 

Meclis Başkanı seçmeyen parlamenterler rejim
lerin, parlamenter rejim olduğunu söylemek mümkün 
olmadığı gibi, eğer onun adına parlamenter rejim 
denecekse, o atı, avradı, pusatı hakkında söz söyle
nen Türk kadar haysiyetli oku*; yani haysiyetli ol
maz. 
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Bu Meclisin nasıl Başkan seçebileceği, hangi for
mülle Başkan seçeceği açık açik ortada iken, olma
yacak yollarla hâlâ daha Meclis Başkanlığını uyut
mak demek, yalnız seçmene, karşı, Parlamentoya 
karşı değil, kendimize karşı da büyük saygısızlık olur. 

Kendisine karşı saygıyı yitirmiş insanlar Hüküme
tin en yüksek mevkilerinde otursalar bile, insan üzer
lerinde Anayasanın kendilerine yasama dokunulmaz
lığı olsa bile, artık haysiyet dokunulmazlığından yok
sun kalmış insanlar haline gelirler. (C. H. P. sırala
rından, «Bravo sesleri» alkışlar) 

Açık açık söyleyeyim, hükümet çoğunluğu başka 
bir şey, Meclis Başkanlığı başka bir şey. Aylardan 
beri ortada dolaşan Meclis Başkanlığı konusu futbol 
topu gibi ayaktan ayağa dolaşır bir hale geldi. 

Koalisyon çoğunluğu değil, tek bir partinin dahi 
229 milletvekiliyle bu Mecliste Başkan seçtirme ola
nağı bulunmadığını tecrübeli olanlar gördüler, bili
yorlar ve zaten buna imkân da yok. 

Öyle okluğa halde «Meclis Başkanı iktidar kana
dına mensup olacaktır» demek, aslında Meclis Baş
kanı seçtirmeyeceğim demektir. 

Değerli arkadaşlarım, eğer bu Parlamentoda Mec
lis Başkanlığı üzerinde birbirimize oyun oynamaya 
başlayacak olur isek, mümkündür ki muhalefet, «ma
demki 229 kişisin, 226'ya toplanabilirsin, 229'Sa Mec
lis Başkanını seçtirebilirsin» diye bu Parlamentoyu 
bırakıp gidecek oîpr ise, ebed müddet Meclis Başka
nı seçtirenıeyecckshîiz ve ayrıca da 1 Mart geldiğinde 
Devletin bütçesi de bulunmaz olacak. Bir tarafın 
oyunlarına diğer tarafın sorumluluk duygusu mani 
oluyor, bir tarafın oyunlarına karşılık diğer taraf so
rumluluk duygusuyla cevap verip başka oyunlar yap
mıyorsa, bu, aslında Meclise, Devlete ve millete karşı 
saygısındandır. 

Buradan bir defa daha söylüyorum; 229 kişi ile 
Meclis Başkanı seçtirmek olanağı yoktur. Hele hele 
baştan Meclis Başkanı hükümet kanadından olacak
tır iddiasıyîe, yani tarafsızlığı konusunda Anayasanın 
bin -. tane güvence getirmek istediği insanı, hüküme
tin bir nevi sözcüsü yapmak iddiası karşısında Mec
lis Başkanım seçtirmeyeceksiniz. Seçemeyeceksiniz; 
kaldı ki, üzerinde 3 partinin - Anayasaya uyup uyma
dığı bir tarafa ~. mutabık kaldığı da şüpheli. 

Arkadaşlarım, düşüncelerimi bir defa daha özet
leyeyim ve huzurunuzdan ayrılayayım. 

Meclis bir bütündür. Bu Mecliste daha önce mu
halefet ve muvafakatin gırtlak gırtlağa siyasî müca
dele yaptığı devirleri biz biliriz. O zaman bile, ister 

muhalefete mensup olsun, ister muvafakata mensup 
olsun, milletvekillerinin her birinin haysiyetini koru
mak, birbirlerine karşı tabiî ve zarurî görevleri sa
yılırdı. Büyük kavgaların - zamanındaki milletvekille
ri, nerelerdesiniz? Başımızdan geçenleri, başımıza ge-
îenîeri niye anlatmıyorsunuz? (C. H. P. sıralarından 
alkışlar). 

Şimdi, birbirimizi koruyacak mıyız, birbirimizi ko
ruyacak mıyız, yoksa bu Parlamentoyu bütün kutsal 
kurumlarıylc birkaç tane partizan milletvekilinin bu
raya gelip sadece «Yuha» demenin, yahut «Şak, şak» 
etmeyi görevinden ibaret sayanların eliyle milletin 
Meclisini ortadan kaldıracak mıyız, kaldırmayacak 
mıyız? Biz, bunun kararını verelim. (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri). 

Bunun kararını vermezsek bir gün gelir - öyle dar
beden falan bahsetmiyorum * bir gün gelir bu millet 
bu Meclisin neye yaradığını kendi kendine sorar. O 
zaman «Ben muhalefetteydim, ben muvafakattaydım, 
ben Milliyetçi Cephe kurdum, kurmadım» gibi söz
ler hiçbirimizi ve bu binayı korumaya yetmez. Arka
daşlarım, işlerin yozlaşmasına o kadar alışıldı-ki, bi
raz, belli bir yaşa gelmiş olanların bunlar karşısında 
hayret duymaması mümkün değil, tnsan ölüyor kim
se aldırmıyor; Meclis Başkanı seçilmiyor kimse al
dırmıyor; 6 aydan beri boşuboş oümryoruz kimse al
dırmıyor ve bunlar söylendiği zaman"- Hayret edile
cek bir şeydir * bazı insanlar oturdukları yerlerden 
hâlâ daha bağırabilecek cesareti kendilerinde görü
yorlar. Anlaşılır şey değildir. Hangi partiye rey ver
miş olursa olsun, Türk halkı buna da lâyık değildir. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar). 

Kendimizi derleyelim, toparlayalım; kutsal, önem
li kurumlan böyle şeylere kurban etmeyelim. Aslın
da «Bunları kurban ederiz bir şey olmaz» derken, 
evvelâ Meclisin haysiyetini, sonra kendi haysiyetimi
zi, - Allah da muhafaza buyursun - ondan sonra da 
haysiyetten yoksun olarak... 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur, Sayın Güneş. 
TURAN GÜNE,Ş (Devamla) — ... bir şeye yarar

sa, kendi hayatımızı dahi korumuş olmayız. 
Bunları söylemeyi görev bildim, bundan sonrası 

arkadaşlarımın takdirine aittir. İsterseniz, gene turla
ra başlayalım, her tur elbetteki her birimizden say
gınlığın bir parçasını götürmeye devam edecektir. Be
nim söyleyeceğim bundan ibarettir. (C. H. P. sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Muammer Aksoy, bu
yurun. 

— 325 — 



M. Meclisi B : 56 18 . 10 . 1977 O : 1 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Saym Başka
nım ve değerli arkadaşlar; 

Sayın Başkana kişi olarak büyük sempatim vardır. 
Gerçekten, başka bir partide olan bir kişiyi bile ne 
kadar sevebildiğimiz ^ yalnız ben değil -- bütün partili 
arkadaşlarım da göstermiştir. Ancak, biz burada sem
patiler antipaiileıîe değil, memleket davalarıyla meş
gul olmak zorundayız. Samimiyetime inanabilirsiniz 
ki, Adalet Partili olan, yahut diğer partiden olan ar
kadaşlarıma da, burada bir başka partiden âdeta ha-
sımlarmış gibi seslenmiyorum; ortak bir davayı na
sıl çözmemiz lâzım geldiği konusunda düşüncelerimi 
yüksek sesle dile getirmek istiyorum. 

Sözümü, Sayın Başkanın aleyhinde konuşmak üze
re aldım. Samimî olarak söyleyeyim ki, gerçekten sa
yın Başkanın tutumuna karşı da konuşmak istiyorum; 
yoksa bunu Mv bahane olarak yaratmak istemedim. 
Şahsına karşı saygım gerçekten yüksektir. Hele ya
kından tanıdıktan sonra çok daha saygı duymuşum
dur. Ancak, çeşitli noktalardan tutumunu davamız 
için, tümümüzün davası için zararlı görüyorum. Bu* 
nu biraz sonra arz etmeden önce, benden önce konu
şan ve bütün söylediklerine kelime kelime katıldığım 
Turan Güneş arkadaşımın bir cümlesi üzerinde dur
mak ve bazı hususları yüksük Meclise arz etmek isti
yorum : «Anayasa yapılırken Kurucu Mecliste, hiç
bir zaman bu Meclisin günlerce, aylarca Başkansız 
kalabileceği düşünülmedi», arkadaşlarım. «Düşünül
medi» değil, «aklımızın, kafamızın köşesinden geçme
di.» 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Senin kafan var 
mı? 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Hiç bir Ana
yasa... 

Evet, bunlar mahalle çocuğu konuşmalarıdır. «Sen
de kafa var mı?» gibi sözler yakışmaz burada konu
şanlara ve bulunanlara. Eğer sözlerime karşı kafa çer
çevesi içinde bir söz söylemek istiyorsanız, buraya 
gelir de konuşursunuz. Sizin de şahsen kafanızın öl
çüsü bizce çok iyi malumdur, sayın sabık hâkim bey. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar). 

Şimdi gelelim arkadaşlar, Kurucu Meclisle ilgili 
neyi söylemek istediğime : 

Bir anket hazırladık ve bu anket için çeşitli* hu
kukçulara gittik. Şahsen ben bu işi üzerime aldım ve 
memleketimizin yetiştirdiği en büyük hukukçulardan 
biri olan Recai Seçkin'e ki o zaman Yargıtay Başka
nı idi s gittiğimde, bir tek madde istedi : «Yetkinin 
hiçbir makam tarafından kötüye kullanılmasının hi

maye edilemeyeceğini, Anayasama başına bir madde 
olarak koyunuz» dedi Bunu aynen, Kurucu Meds-
te Anayasa Komisyonuna getirdim. Dedik ki - haklı 
olarak - bu bir bedahettir, bunu söylemeye lüzum 
yoktur, yazmaya lüzum yoktur; çünkü bu artık çağ
daş hukuk biliminin ve tatbikatının ABC'sidir. Hak
kın kötüye kullanılması, yetkinin kötüye kullanılması 
geçerli olamaz. Onun için Anayasaya böyle bir mad
de konulmadı. Ama bütün Kamu Hukuku otoriterle
rinin kitaplarında, yalnız Medenî Kanunun 2 nci mad
desinde değil bütün hukuk alanlarında, hele Anayasa 
Hukuku alanında, yetkinin kötüye kullanılmasının hi
maye edilmeyeceği oybirliğiyle benimsenmektedir. 
Bunu niçin arz ediyorum? Sebebi şudur : Biz Ana
yasada başkan seçimine ilişkin 84 -• 85 nci maddele
ri getirirken, bir Yüce Meclisin, başkan seçiminde 
yetkilerin!! kötüye kullanacağını, aylarca başkanım 
seçmeyeceğini düşünemezdik, buna imkân yoktu. Hiç
bir Anayasa ve hiçbir kanun, kötüye kullanmalara 
karşı bütün kapıları kapatamaz. Hukukun genel pren
sipleri ve hukuk kurallarını amaca göre yorumlama il
kesi, kötüye kullanmaların önünü kapatır, set koyar. 

İşte bu nedenledir ki, biz Anayasanın çeşitli hü
kümlerini amaçcı bir şekilde yorumlamaya mecburuz: 
Bir an için düşünülseydi ki, günün birinde bir mec
lis gelecek, 4 ay başkanım seçmeyeceik; arkadaşlar, o 
zaman konulacak en normal, en doğal kural, «Millet
vekili ve senatörler, ancak Meclis Başkanlık Divanı
nı seçtikten ve komisyonları da kurduktan sonra öde
nek ve maaş alabilirler» hükmü olurdu. Anayasaya 
böyle bir hüküm koyardık. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). Ve şimdi sorarım ben hâlâ 
başkanım seçmeyen arkadaşlara « ellerini vicdanları
na koysunlar, namusları üzerine söz söylesinler - eğer 
bu hükmü koysaydık, «maaşlar, ödenekler, ancak 
Başkanlık Dîvanı ve komisyonlar seçildikten sonra 
alınacaktır» diye, acaba başkan seçimi bir haftadan 
fazla sürer miydi? O halde aldığımız maaşlar, açık
ça, bu fakir milletin parasını çalmaktır, gasptır. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). Gasp
tır, çünkü, hiçbiı kamu görevlisi... 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sen niye alıyorsun, 
iade et. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Ben hazmın, 
derhal. Göreceksiniz, bunu gazetecilere daha evvel de 
söyledim... 

İSMET ANGI (Eskişehir) — İade et. 
MUAMMER AKSOY (Devanda) — Bekle - ce

vabını veriyorum = gazetecilere söyledim, Meclis işle-
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meye başladığı zaman, bu maaşların geri alınması için 
kanun teklifi getireceğim. (A. P. sıralarından gürültü
ler). Çünkü, maaştan aldığımız zaman daha Başka
nın seçilme olanağı var idi, maaşları o zaman aldık. 
Dedim, kanun teklifini getireceğim ve eğer sizler de 
oylarınızı verirseniz, aldığımız maaşları bu millete 
iade etmemiz gerekir, bu bir. (A. P. sıralarından «Sen 
iade et» sesleri). 

Benim maaşı iade etmem değildir problem; sizin 
gibi Meclis Başkanını seçmeyenlerin de maaşı iade et
mesi lâzım, asıl dava bu. (C. H. P. sıralarından al
kışlar). 

Şimdi gelelim arkadaşlarım ana soruna : Eğer 
Adalet Partisindeki saym arkadaşlarımın tutumu sa
dece bir görüş ayrılığından, yani «84 ve 85 nci mad
delerin yorumlanması sizin düşündüğünüz gibi değil, 
bizim düşündüğümüz gibidir» diye düşünmelerinden 
ileri geyseydi, aramızdaki fark bundan ibaret olsay
dı, o zaman sizin tutarlı davranışınız başka türlü ol
mak gerekirdi : Mademki bizim 84 ve 85 nci mad
dedeki yorumumuzu kabul etmiyorsunuz, 16 yıllık 
uygulamayı kabul etmiyorsunuz, o halde bir aday ge
tirir ve nasıl bütçe konuşmalarında sabaha kadar ça
lışılıyorsa, onun gibi sabaha kadar turlar yapıp bir 
an önce herhangi bir şahsın başkan seçilmesi için uğ
raşırdınız. Bunu dahi yapmadığınıza göre, iyi niyeti
nizden söz edilemez. Çünkü ya ayın 12'si, yahut da 
ayın ll'inde durum aynen şöyledir : 118 tane AP.'li 
milletvekili gelmiştir; fakat bunlardan 75 tanesi oy
lamaya katılmamıştır, sadece 42 tanesi katdmıştır. O 
halde siz bir Sayın Kinyas Kartal'ı aday olarak gös
tereceksiniz ve üzülerek söylüyorum, = işte Sayın Kin
yas Kartal'ın da doğru hareket etmeyişi bu noktada
dır, bu sözümü mazur görsünler, kendisinin ciddî ola
rak aday gösterilmediği açıktır, çünkü ancak 30 kişi 
kendisine oy vermektedir ve böyle bir durumda aday
lıktan istifa etmesi gerekir -• siz bir arkadaşı bir nevi 
paravana olarak görüp, «tşte biz de bir aday göster
dik ve samimî olarak Meclis Başkanının seçilmesi 
için uğraşıyoruz» diyeceksiniz, ama yoklamaya katı
lanlar bile oylamaya katılmadan bırakıp gidecek; tur
lara devam edip, bir gün içinde, sabaha kadar başka
nın seçilmesi için gayret göstermiyeceksiniz; bunun 
bir tek anlamı vardır : Bilerek veya bilmeyerek lide
rinizin gösterdiği bir kötü örneğe uyuyorsunuz. Çün
kü o buraya gelmiyor, kötü örnektir. 30 gün buraya 
devam etmeyen bir şahıs, Anayasanın kesin hükmü 
gereğince milletvekilliği sıfatım kaybeder. Başkanını
zın ve öteki Bakanların buraya hiçbir surette devam 

etmedikleri, yerlerinde görülmemeleriyle sabittir, işte, 
başkan seçimi yoluna gıdememeniz, sadece bir sebe
be dayandırılabilir; o da yalnız bu Mecliste kanunla
rın çıkmasını değil, Hükümetin denetlenmesini de ön
lemektir. 

Biraz önce arkadaşım Yüce Divanda bahsettiği 
zaman hepiniz bağırdınız; ama o size liderinizin «na
mert» dediğini hatırlattı. «Beni denetleyin, Yüve Di
vana sevk edin; etmezseniz namertsiniz» demek, «Bu 
olanağı size vereceğim» demektir. «Bu olanağı size 
vereceğim» demek, «Meclisi işler hale getireceğim» 
demektir. Oysa Meclis Başkam seçilmezse ve Adalet 
Partisi de bütün üyeleriyle değilse bile, hiç olmazsa 
çoğunluğuyla Meclise katılmazsa ve buraya gelmek 
zahmet ve şerefini göstermiş olanlar da oylamaya ka-
tılmazlarsa; Meclis Başkanının seçilmesini istemediği
nizi ve liderinizin denetlenmesine olanak bırakmak is
temediğinizi açıkça ortaya koyuyorsunuz demektir. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Siz önce kendi 
eksiklerinizi tamamlayın. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Sayın arka^ 
daşlanm, ben buraya polemik yapmak için çıkmadım. 
Ben buraya sadece, daha önce çeşitli yazılarda, basın 
toplantısında ve Grupum adına buraya çıkıp da ko
nuştuğum zaman söylediğim bir şeyi bir kere daha ha
tırlatmak için çıktım... 

BAŞKAN — Sayın Muammer Alksoy, süreniz dol
muştur. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Bağlıyorum 
Saym Başkan. 

Arkadaşlar, bir parlamenter rejimde parlamento 
itibarım kaybederse, Sayın Güneş «Cuntalardan ve-
saireden bahsetmek istemiyorum» diyor; hiç birimiz 
ondan bahsetmek istemiyoruz; nasıl gelir, ne olur, kâ
hin değiliz; ama biraz siyaset bilimiyle meşgul olan
lar, biraz yakın tarihi okuyanlar bilirler ki; «Nasıl»ı 
meçhuldür ama, «ne olacağı» aşağı yukarı malumdur. 
Bir parlamento dört ay, beş ay başkanım seçemez
ken, bugün korkunç bir hadde gelmiş hayat pahahh-
ğı içindeki vatandaş «ekmeğimi nasd alacağım?» di» 
ye düşünürken, milletvekilleri 21 bin lirayı alıp da 
burada hiçbir iş yapmaz, sadece on dakika toplanıp, 
ondan sonra sayın Geçici Başkan «efendim, ikinci 
tura lüzum yoktur; şu kadar kişi oy almıştır; Alla
haısmarladık» derse, o memlekette vatandaşın demok
rasiye karşı olan güveni ortadan kalkar; ve böyle bir 
halde de, günün birinde hepimizin üzüleceği, ama ar
tık önleyemeyeceğimiz bir durumla karşı karşıya ge
liriz : Demokrasi gider, demokrasiye paydos denilir! 
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Kimin tarafından?.. Onu bilemem; ama bizim tutu
mumuzdur demokrasiyi yaşatacak, ya da öldürecek, 
Bir memlekette parfomentotnın ve pariamanterkrin 
tutumu, demokrasi yaşatır, yüceltir veya demokra
siyi katleder. îşte, Türk demokrasisinin katilleri ol
mak istemiyorsanız, lütfen Başkanlık seçimini ciddiye 
alımz ve hangi adayı gösterecekseniz getiriniz, saba
ha kadar turlara devam edelim. Ve bugüne kadar, 16 
sene yapıldığı gibi, parti grup başkanvekiUeri, gere
kirse liderler bir araya gelsinler. Bu hususta da Sa-
ym Kinyas Kartal, onları bir araya getirerek kendi
sine düşen tarihî görevi lütfen yerine gelirsin. Bizim 
anladığımız şekilde rey» kendi anladıkları şekilde, bir 
an önce bir aday buraya gelmeli, ciddi olarak gelme
li. Biz getirdik ona yeter de oy veriyoruz. (A. P. ara
larından, «Hepiniz vermiyorsunuz» sesleri). 

«Hepsini vermiyoruz...» Gizli oy okluğu zaman, 
gayet tabiî ki 30 tane oy verilmeyebilir; ama 180, 
hatta 190 oy çıkmıştır. Demek ki, 190 oy çıktığı za
man sizden de 36 tane eklense, MiHet Meclisinin Baş
kam seçilecektir. 

1. — Millet Meclisi Başkanı seçimi. (Devam) 
BAŞKAN — Başkan seçimine devam ediliyoruz. 
Başkanlık içün Siirt MiflötvelMîi Sayın Nebil Ok

tay ve Van Milletvekili Kinyas Kartal aday göste
rilmişlerdir. 

Geçen bMeşfonlerde 19 tur seçim oylaması yapıl
mıştır, şimdi 20 nd tur oylamaya geçiyoruz. 

Oylama geçen foirleşîmlerdeki gibi yapılacaktır. 
İki sayın Divan Üyesi lütfen komisyon sıralarındaki 
yerlerinli alsınlar. 

Bu tur oylamada ikü mühürlü oy pusulaları kul
lanılacaktır. 

SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, si
ze oy verecekler teker teker gidiyorlar. 

BAŞKAN — Oylamanın sayım vt döküm işi İçin 
ad çekmek suretiyle 5 kişilik Tasnif Komisyonunu 
tespit ediyorum. 

SABRt TIĞLI (Kastamoau) — Sayın Başkan, Hü
kümet Meclisi terkediyor. Sîze oy verecekler teker te
ker gidiyorlar, sizi aday gösterenler gidiyorlar; hâlâ 
aday mısınız sayın Başkan? (A. P. ve C H. P. sıra-
kırından karşmkh lâf aynalar) 

BAŞKAN — Sayın Aiâattin Sabin?.. Burada. 
Sayın Yusuf Cemal Özkan?.. Yok. 
Saym Oğuz Yazıaoğfa?.. Yok. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Kendi noksanla
rınız... 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Gizli yapı
lan oylamalarda, -• gayet tabiî ki demokrasinin kabul 
edildiği yerlerde - herkesin başına bir kişinin dikilip-
de, yazdığı ismin kontrol ettirilmesinin milletvekillik 
haysiyeti ile ve Anayasa ile bağdaşmayacağı bir yer
de, yüzde 10 eksik oy gayet normal bir farktır, bu 
olabilir. Ama siz de, en fazla 30 tane oy verdiniz 
kendi adayınıza, Evvelâ onun cevabım verin. 229 ki
şi 30 tane oy veriyor; 214 kişi ise 190 oy veriyor, 
Aradaki farkı lütfen takdir ediniz. Bu sözlerim size 
sitemde bulunmak için değil, tümümüzü uyarmak 
içindir. «Aklımızı başımıza toplama zamanı çoktan 
gelmiştir ve geçmek üzeredir» demek için huzurunu
za geldim. 

Hepinize teşekkür ederim. (C. H. P. «ıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Ferhat Aslantaş?.. Yok. 
Sayın Durmuş Ali Çalık?.. Yok. 
Sayın Ömer Dedeoğlu?.. Burada. (A. P. ve C. H. P. 

sıralarından gürültüler) 
Beyler, lütfen... (Başkanın tokmağı vurması) Lüt

fen beyler. (C. H. P. ve A. P. sıralarından ayağa kalk
malar, gürültüler) 

Beyler, lütfen yerlerinize oturunuz, rica etfryorum. 

SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, bi
ze değil sizi aday gösterenlere söyleyin. 

BAŞKAN — Lütfen beyler, lütfen, rica ediyo
rum yerlerinize buyurunuz. 

Saym Mehmet Dedeoğlu?.. Burada. 
Sayın Behlç Tozkoparan?.. Yok. 
Sayın Necata Cefce?.. Burada. 
Sayın Burhan KaraçeHk?.. Burada. 
Sayın Divan Üyeleri, Küfen yerleriniz* ahnız. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan saym üye var 
mı?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiş
tir, okutuyorum : 

V. — SEÇİMLER (Devam) 
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Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkam için yapılan 20 nrî tur se

çime 254 milletvekili katılmış ve sonuçta aşağıda ad
ları bulunan üyeler hizalarında gösterilen oylan al
mışlardır. 

Arz ohinur. 
Sinop Tokat 

Alâattin Şahin Ömer Dedeoğhı 
Kırklareli Balıkesir 

Mehmet Dedeoğhı Necati Cebe 
Zonguldak 

Burhan Karaçeîik 

NebJ Oktay 
Kinyas Kartal 
Çeşitli 
İptal 
Boş 

: 153 
49 
S 
5 

42 
BAŞKAN — Bu sonuca göre seçim için yeterli 

salt çoğunduk sağlanamamıştır. Turlara devam edilse 
de bugün için bir sonuç alınamayacağı anlaşıldığın
dan, Başkan seçimine devam etmek için 19 . 10 .1977 
Çarşaıriba gönü saat 15.00'te toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.54 
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