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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Millet Meclisi Eaşkanı seçimi için yapılan 9 ncu 
tunoylanmda da birsonuçsalınamadı. 

TCars "Milletvekili Kemal Güven'i Millet Meclisi 
Başkanlığına aday gösteren önergenin geri alınması 
we Millet Meolisi Başkanlığı -için başka bir aday da 
^öHterüraernesi nedeniyle; 

18 Kasım 1975 Salı günü saat 15,00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 15,35?te son verildi. 

Başkan Geçici Divan Üyesi 
Geçici Başkan Kayseri 

Rasim Hancıoğlu Tufan Doğan Avşargil 
Geçici Divan 'Üyesi 

Sivas 
Enver Akova 

BlRİNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

.BAŞKAN : Geçiri Başkan Rasim Hancıoğlu 

GEÇfCt DİVAN ÜYELERİ : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Enver Ak»va (Skas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 8 nci Birleşimini açıyorum. 

H. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

Yoklamada bulunmayan sayın arkadaşlar, isimle
rini bir kâğıda yazarak lütfen Başkanlığa göndersin
ler. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 'Gündeme 

geçiyoruz. 

IH. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERLER VE ÖNERGELER 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Pakistan fslâm Cumhuriyeti Başkanı Fazal Elahi 

/. — Pakistan İslâm Cumhuriyeti Başkanının da
veti üzerine Pakistan'a gidecek olan Cumhurbaşka
nı Fahri S. Korutürk'e Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Fahri Özdilek'in vekillik edeceğine dair Cum- CHAUDRY'in resmî daveti üzerine, 18 Kasım 1975 
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/474) l Salı günü, Ankara'dan uçakla tslâmabad'a hareket ve 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezekresi vardır, i 2 4 Kasım 1975 Pazartesi günü avdet etmem karar-
Tezkereyi okutuyorum efendim: i laştırılmıştır. 
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CuHiiıuciyeti Senatosu! Başkam henüz seçilememiş-
bulunduğundan, Senato İçtüzüğünün 1 nci maddesi 
gereğince, Başkanlık, görevini! fülen yürütmekte, olan 
Tabii Üye* Sayın Fahri, Özditek'in^ dönüşüme kar 
d a r - Başkan seçilip görevine başlamadığı tak-db> 
de; r Gıramuısb^kanlığuıa vekillik edeceğini arz ede
rim. 

Fahri S. Korutürk: 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Görev ile yurt- dışına gid&cek olan. Devlet. 
Bakanı Hasan. Aksay'a İçişleri; Bakam Oğuzhan 

AsiUürttüiL vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu.-
ğurut dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (31475) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha vardır, okutuyo
rum: 

Millet Meclisi; Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet Baka

nı Hasan Aksay'm dönüşüne kadar; Devlet Bakanlı
ğına, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğuna arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

IV. — SEÇİMLER 

L. — • Millet Meclisi Başkam- seçimi 
BAŞKAN Geçen birleşimde» 9' tur seçim oyla*-

ma»' yapılmış, bir sonuç alınamamış ve gösterilen 
aday için verilen önerge geri alınmıştı.- Şinasdi» yeni
den aday teklif ede» arkadaşlftnrmzdanr önergelerini 
lütfen biran evvel5 göndermelerini rica edeceğim. 

Şu ana kadar bize, adaylık için herhangi bir mü
racâat olmamıştır. Başkan seçimine devam etmek 
için 19 Kasım 1975... 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sayın Baş
kan, bu nebicim iş? Aday yo*, Hükümet yok. 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, aday 
göstermiyorlar, oy vermiyorlar. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, müsaadenizle, bir daki
ka... (C. H. P. sıralarından «Ayıp, ayıp...» sesleri.) 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, kür^ 
süye gelebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, oradan söyleyin; 
ne hakkında? 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, bir
leşimi aday yokluğu sebebiyle kapayamazsımz. Cum
huriyet tarihimizde Meclislerin, kendi başkanı için 
aday gösterilmediğinden celsesini talik ettiği vâki de
ğildir. Millet Meclisini, aday gösterene kadar açık 
tutmanızı Demokratik Parti Grupu adına arz ve tek
lif ediyorum. (C. H. P. ve D. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

V. — USUL .HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

/. — Millet Meclisi Başkanı seçimi hakkmda. 
FERRUH BOZBEYLÎ (İstanbul) — Sayın Baş

kan, seçimle ilgili bazı hususları arz etmek istiyorum. 
Müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Ne mevzuunda efendim? 

FERRUH BOZBEYLÎ (İstanbul) — Başkan se
çimiyle ilgili bazı hususları, arz' etmek: istiyorum. 
Müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Başkan seçiminin usulü hakkında 
konuşmak üzere söz istiyorsunuz? 

Buyucun Sayın Bozbeyli. 
Lehte ve aleyhte konuşmak üzere 2, kişiye? söz ve* 

reeeğsfn efendim», 
Büyıuaın: Sayın Bozbeyüv 
FERRUH, BÛZBEYLÎ (ktanbul) — Muhterem 

milletvekili artodaşlactm, Meclis İçtüzüğüne göre 

Meclis Başkanının, Başkanlık. Divanının ve bütürt ko-
misyonlantt. görev süresi iki yıldın. Bu. iki yıllıfc dö
nem bu toplantı yılı başında tamamlanmıştır. 

Meclisimiz hem kendi başkanını seçerek, hem de 
Başkanlık Divanını ve komisyonlarını teşkil ederek 
görevine başlayacaktır. 

Bugüne kadar Meclisimiz kendi başkanını seçme-
mistir. Devre sonunda Sayın Başkanımız kamuoyuna 
Meclisimiz kaç gün çalıştı, kaç tasarı ve teklif üze
rinde görüştür diye tüm bir yılın muhasebesini açık
larken, bugüne kadar geçen 9 birleşimi de «Meclisler 
çalıştı» diye kaydedecektir. Oysa, 9 birleşim yapılmış 
olmasına rağmen, Meclisimiz Başkan seçimiyle meş? 
gul değildir. 

Aziz arkadaşlarım, bir parti, namzet göstermiştir, 
Öbür parti grupları ise Meclis dışında Başkan seçi-
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miyle meşguldürler. (C. H. P. ve D. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar, C. H. P. sıralarından «Boy
kot, boykot» sesleri.) 

Aziz arkadaşlarım, gerçeklerden korkmayın. Söy
lediğim şeyler gerçektir. Bir Meclisin her şeyden ev
vel yapacağı ilk iş, kendi başkanını seçmektir. 

Aziz arkadaşlarım, size şu andaki durumu arz ede
yim... (C. H. P. ve D. P. sıralarından gürültüler, 
«Adalet Partisi aday göstersin» sesleri.) 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Hem aday göster-
miyorsunuz, hem de seçmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim, lüt
fen. 

Sayın Bozbeyli, usul hakkında konuşmanıza devam 
edin efendim. 

FERRUH BOZBEYLÎ (Devamla) — Sayın Baş
kanım, ben zatı âlinizden müsaade rica ederek bu 
kürsüye geldim ve mütalâalarımı arz edeceğim. 

Aziz arkadaşlarım, şu anda memleketimizin du
rumunu size arz etmek isterim: 

Cumhurbaşkanımız yurt dışındadır. Cumhurbaş
kanımıza Senato Başkanı vekâlet etmiyor. Senato 
Başkanlığını en yaşlı üye olması hasebiyle deruhte 
eden bir zat Cumhurbaşkanımıza vekâlet ediyor. 

Aziz arkadaşlarım, Senato Başkanımız seçilmemiş, 
Meclis Başkanımız seçilmemiş, Cumhurbaşkanımız 
yurt dışında ve Cumhurbaşkanımıza da Senatoda sa
dece en yaşlı üye olmak durumunda bulunan bir zat, 
Senato Başkanı bile değilken, Senato Başkanlığını da 
vekâleten deruhte ederken, geçici başkan olarak, bu 
sıfatiyle Cumhurbaşkanımıza vekâlet ediyor. 

Bu durum içinden memleketin biran evvel kurta
rılması için, önce Meclis Başkanımızı ve tabiî aynı 
zamanda Senato Başkanımızı seçmek mecburiyeti ile 
karşı karşıyayız. Biz üç - beş kişinin gönlünün olma
sını beklemek durumunda değiliz. (D. P. ve C. H. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bu vazife Meclisin vazifesidir. Bir Meclis, her 
şeyden evvel kendi başkanını seçmek için 17 günden 
beri hiçbir şey yapamayan, «Nasıl olsa bir parti nam
zet gösterdi, Meclis hele o partinin namzedini seç
mekle oyalanadursun da, biz de dışarıda toplama çı
karma hesabiyle meşgul olalım» diyenlerin karşısına 
çıkmak mecburiyetindedir. 

Aziz milletvekilleri, kızmayınız; ben size millet-
vekillerinizi hatılatıyorum, ben size yemininizi hatır
latıyorum, ben size bu kürsüden yaptığınız yemini 
hatırlatıyorum, görevlerinizi hatırlatıyorum. Bunun 
için, mademki namzet göstermek için iddialısınız, 

mademki gazetelere intikal eden haberler tekzip edil
memiştir, mademki Milliyetçi Cephe partileri kendi 
içlerinden bir adayı oluşturabilmenin gayreti içinde
dirler, bunun için Meclis içinde çalışsınlar. Meclis 
dışında Meclis Başkanı seçilmez. Gelsinler, namzet
lerini koysunlar, burada seçelim Meclis Başkanını; 
rica budur. 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Onlar seçmek 
istemiyor, onlar tayin etmek istiyor. Meclis İçtüzü
ğüne, Anayasaya aykırıdır; Hükümet, Meclis Baş
kanı mevzuunu halledemez, Anayasa çizgisinin dışı
na çıkmaktadırlar. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, hatip 
konuşuyor, bir sözünüz varsa, gelir kürsüden söyler
siniz efendim; söz vereceğim, aleyhte, lehte konuş
maya hak veriyoruz. 

FERRUH BOZBEYLÎ (Devamla) — Aziz arka
daşlarım, hepinizden tekrar rica ediyorum: Görev
liler görevlerini yapmayı ihmal ederlerse, görevsizler 
kendilerini görevli bilebilirler. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (D. P. ve C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozbeyli. 
Buyurun Sayın Uysal; lehte mi, aleyhte mi söz is

tiyorsunuz? 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kanım, gönül arzu eder ki, burada, Başkanlık Di
vanı konusu üzerinde içtüzüğümüzün 73 ncü madde
sine göre bir tartışma açılsın. Fakat, böyle bir tar
tışmaya Geçici Başkanlığınız gerek görmediğine göre, 
usul hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, «Başkanlık gerek görme
di» değil. Başkanlık seçimi hususunda görüşme de 
açabiliriz, daha onu ketmetmiş değiliz. 

Yalnız, şimdi. «Adaysızlık sebebiyle Meclisler ta
til edilemez» mevzuunda Sayın Bozbeyli söz aldı
lar. Bu mevzuda eğer siz de aynı şekilde konuşmak 
istiyorsanız söz vereceğim, fakat, müzakere hususun
da bir teklifiniz varsa, onu da dikkate alırız. 

HAYRLTTİN UYSAL (Sakarya) — Usul üze
rinde konuşurken teklifimi de önereceğim. Müsaade 
ederseniz, 64 ncü maddeye göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
i 961 anayasasının yürürlüğe girdiği günden bu

güne değin, Yüce Meclisimiz 7 kez, Başkanlık Diva
nının kurulması için çaba sarf etmiş ve bu 7 kezlik 
çabanın sonunda, Yüce Meclisin yüceliğine uygun, 
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Çalışma düzenine uygun, anlayışına uygun bir sonu
ca varılmış. 

1961 yılından bu yana geçen süre içerisinde, 1975 
yılında 8 nci kez Başkanlık Divanının kurulması için 
gösterilen bütün iyi niyetler, çabalar - anlaşılmayan 
nedenlerle demeyeceğim - kamuoyunda ve basında 
açıkça yansıdığı biçimde kilitlenmiştir. 

Bu kilitlenmenin sorumluları elbetteki vardır. 
Fakat bu sorumlular, elbetteki milletvekilleri değil
dir. Anayasamız, milletvekillerine, Başkanlık Divanı
nın kurulması ile ilgili, Sayın Başkanımızın seçilme
si ile ilgili sorumluluklar yüklemektedir. Meclisi
mizden bir Başkan adayı, hepinizin malumudur ki, 
Çıkmıştır ve 8 tur yapılmıştır. Bu 8 tur sonunda, 
tarafsız olması, Anayasanın 84 ncü maddesi açısından 
tarafsız olması, partilerin kuvvetleri oranında Baş
kanlık Divanının teşekkül tarzının sağlanabilmesi 
için, milletvekili arkadaşlarımız iyi niyetle bu Sa
yın Başkan adayımızın seçilmesi için gayret göster
mişlerdir. Fakat, bütün bu iyi niyetli gayretlere rağ
men bugün, ayın 18'inde, Meclisimiz bir başkan ada
yından dahi yoksun bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Meclisin üzerinde hiçbir 
güç yok. Millî iradenin temsilcisi olarak Meclis, eğer 
Başkanını seçecek, ilişkilerini kendi içerisinde kur
mak zorunda. Eğer Meclis, Başkanını seçecekse ve 
Türk halkının beklediği, üzerine bastığı sorunlara ça
re getirecekse, Başkanını seçmek için, kendi çatısı al
tında ve içerisinde ilişkilerini, temaslarını sürdürmek 
zorundadır ve ona zorunluk var, mecburiyet var. 

Şimdi, meseleye bu anlayışla baktığımız zaman, 
meseleyi Anayasa çizgisinin dışına saptırmak isteyen 
görüşler Meclisimizi yaralamakta; kamuoyunda, Mec
lisimize olumsuz puanlar verdirmektedir. 

Onun için değerli arkadaşlarım, dün, daha önce
ki gün, tam 17 gün, bu sıralarda bazı parti grupları 
bütün üyelerinin çoğunluğuyle burada bulunmuşlar 
ve Sayın Başkanın seçilmesi için, Anayasanın kendile
rine yüklediği görevi ifa etmek için, yerine getirmek 
için, İçtüzüğün kendilerine verdiği görevi yerine ge
tirmek için içtenlikle gayret göstermişlerdir; fakat 
Millî Cephe Koalisyonunun üyeleri burada bulun
mamışlardır, Hükümet üyeleri burada bulunmamış
lardır. Dışarıda, bir Bakanın, Başkanlık seçimine iliş
kin sözlerinin dışında, yine Koalisyon Hükümetinin 
sayın sözcüleri, bu sorunu halledebileceklerini ifade 
eden davranışlarda, tavırlarda, sözlerde bulunmuşlar, 
hatta hatta 3 gün içerisinde bu sorunun çözümlene
bileceğini ifade etmişlerdir. 

17 gün Meclis sıralarına gelmeyen Cephe Hükü
metini meydana getiren koalisyon partilerinin çok 
sayın üyelerinin bir kısmı bugün burada bulunuyor
lar. Ortaya çıkmış olan bir adaya, bugünkü sayımız
la oylarımızı vermiş olsaydık, bugün Türkiye Cum
huriyetinin Millet Meclisi Başkansız kalmayacak ve 
dertli halkımızın birtakım sorunlarını çözmek için 
Meclisler süratle görevlerini yapmaya başlayacaklar
dı. 

Biz bir iyi niyet ölçüsüyle ifade etmek istiyoruz 
ki, burada açıkça söylemek istiyorum ki, Millet Mec
lisinin üstünde, Meclislerin üstünde bir kuvvet yok
tur. Dışarıdan, «Hükümetlerin Meclisler üstüne bas
kı yapması» diye bir kural yoktur; bir davranış ve 
tavır ortaya koymak mümkün değildir. Koalisyonun 
Sayın Başkanının, dışarıda, Meclisin bu problemini 
halletme çabasından süratle vazgeçmesini diliyo
rum. 

Yine, koalisyonun diğer kanatlarının sözcülerin
den ve kanatlarının yetkilerinden, 1961 yılından bu 
ana kadar geçen süredeki iyi niyet ölçüleri içerisin
de, tavır ve davranışları içerisinde, Başkanlık kavra
mının Anayasada yerini almış anlamı içerisinde, esp
risi içerisinde halletmek için bu mesele üzerine 
Meclislerde eğilinmesini ve Sayın Başkanlık Divanı
nın, içtüzüğümüzün 73 ncü maddesi gereğince, bu
rada, açık seçik, geniş kapsamlı, meseleyi bütün çıp-
laklığiyle, iyi niyete varan ölçüler içerisinde sapta
mak ve kotarmak için, halletmek için, çözmek için 
bir tartışma açmasını talep ediyorum. 

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

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Sayın 

Başkan, aynı konu üzerinde söz istiyorum efendim. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, 

Hükümet adına mı, yoksa Grupu adına mı konuşa
cak? Grupu adına oknuşamaz, çünkü grupu yok. (C. 
H. P. sıralarından «Grupu yok ki grup adına konuş
sun» sesleri.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Şimdi, bir usul hakkında, aday olmadığından do

layı Meclisimizin kapanıp başka bir güne talik edi
lip edilmeyeceği mevzuunda, birinci derecedeki lehte 
olan konuşmaları dinledik. Bu mevzuda aleyhte ko
nuşmak isteyen var mı efendim? 

TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Bu konu
da ben konuşmak istiyorum efendim. (C. H. P. sıra
larından «Grup adına konuşamaz» sesleri, gürültü
ler.) 
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B¥SSJKAJNP m&amm Saymı F&yzi&ğlm. (G. H. 
P; sıralaRir#Efli «Nasıfe k®n«şup»î?* Grapot yete kirle©»-
nurşsmî1»1 sesleri? gürüittitoO 

TURHAN- FEYZÎÖĞUtf (Kanseri); — Miletve*-
. küî' olarak maruzatta^ bulunacağımı (C. EL P. sısala*-
rmdaır «Rai oldu* oM\m sestern güriittüiar) Bus Mm* 
fisin, sizin gibi bir üyesi olarak konjapeağımi 

NECOBf TCKKTCAÎ^ (femrr)ı — Ofdu; oldtiî 
şimdi oldu efendim. 

BAŞKAN5 — M^ahaier etmeyelim efendimy çok 
rica ederim. 

TURHAN FEYZÎÖÖLIU (Kayseri) — Sayın* Ba> 
kan, değerlf rmüetvekillerh 

1951 yılından bu-yanar, Millet Meclisimizde Baş* 
kan seçimt konuw zaman zaman gecikmelere ve 
kilitlenmelere" yol açmıştır. 

1961 yılında bu Mecliste temsil edilen grupların 
hiçbiri çoğunluğa, sahip değildi.. O tacihîe en fazla 
üyeye sahip olaa gpupiam en. az. üyeye sahip olan 
gr«upa> kadaı bütün gmplar,> resmî grup. adayı, olmasa 
bile,, kendi, içlerinden, birer aday çıkarmışlardır. Har 
tırhyoram, Yeni Türkiye. Partisi,, Merhum Azizoğlu' 
nu;. Millet Partisi yine„ merhum Hocamız. Ahdülhak 
Kemal Yörük'ü; Cumhuriyet Halk. Partisi,, merilum 
A.vni Doğ^a'ı. ve Fuat. Sirmen'i ve Adalet Partisi de -
adını şimdi hatırlayamıyorum - bir arkadaşımızı aday 
göstermiş, idiler. Parti olarak, değil,, içlerinden aday 
çıkarmışlardı. Turlar döndü, bir tur, iki tur, üç tur, 
8 tur... Fakat, bir türlü- bu. kilidi çözmek mümkün ol
mada, 

Anayasamız, bir siyasî partinin, tek başına^ çoğun*-
lukta olduğu hallerde bile grup kararı alınmasını im
kânsız hale; getiöüği için, hu Mecliste bir siyasî par
tinin tek başıma, çoğunlukta olduğu yılları, hatırlarım 
ki, şimdikinden daha fazla sayıda- tun yapıldığı, hal
de,, 24Q4 üyesi,, 235 üyesi olan bir grupun içinden bir 
kişi üzerinde. 226, oyu toplamak mümkün olmadı. Di-
ğex grupları da her zaman yardımcı olmadılar. Hangi 
aday üzerinde oyların çoğunluğu toplanır, gibi olduy
sa, bir başka aday üzerinde oy toplama^ vesaire gibi, 
belki de siyasî bakımdan haklı görülebilecek birtakım 
yollara gruplar başvurdu, ve uzadı. 

Her- defasında? naçiz aricaafeşMiız, bu- kürsüde bu 
mevzu konuşuîduşu* zaman, biraz* evvefc Sayın BGE-
beyli'nin, yürekten kaftfâ&ğtfhv «Bu- Meclis-, Başkanı-
mr seçmelidir» endişesi, kaygusu* içerisinde* bu kür
süye çıkmış ve «^Sefihiz, gruplar arasındaf bu işi ko-
n-uşanm; bir işi hnfeüüf bakımdan^ bağlayıcı olmasa 
bile, bir anlaşmayla bu işi çözelim» demişimdir. 

196fc yılında bus kürsüde ne ölçüde nefes tüketti» 
ğimiz bilinir. Geçen dönemde Cumhuriyet Halk Par-
tiM bir arkadaşımızın Başkan seçilmesi içini uzun tur
lardan* son»as,, «Gfiuçfer bir araya gelsin; ya. parti baş,-
kaniacı, ya- grup başkan vekilleri bir yuvarlak masa 
etea-fında taplanakm;. bu Meclisi daha. fazla. Başkan-
sız bırakamayız» diye uğraşan,, didinen ve böyle bir 
toplantının yapılması için çaba gösterip, sonunda bu
nu sağlayan da biz öldük. 

Bu; itikada,, bugün de aynı- endişelerle maruzatla 
bulunuyorum^ Bu- çabayı gösterdik, her yıl göster
dik. 

ALEV CQ§KUNı (İzmir); — Bunken Başkanınıza. 
söyleyin. 

BASMAN — Lütfen? müdahale etmeyiniz efen*» 
dini. 

TIUMKAN FEYZİOGLUIÎ (Etevamla): — Her yıl 
gösterdik. 

Şimdi; durum şudur. But mesete gruplar arasında 
konuşulaauştuc, bir neticeye varılamamıştır benim 
bifiÜğim kadaıiylr. Arkadaşlarım bana bu: hususta 
böyle bilgi verdiler: Çeşirü temaslar yapılmıştır,, her 
zaman olduğu gibi ikili,, üçlü», dörtlü, beşli temaslar 
yapılmıştar ve şıu ana kadar netice alınamamasından 
da elem, duyuyoruz. 

Hkkukl duraım bakamında» hiç. şüphe yoktur ki, 
gizli oy; bulunan: yerde; tarafsızlık bakımından yete
ri kadar güven verecek bir arkadaşımızın üzerinde 
226 oyuiE toplanmasından, başka çare yoktur, ve bu 
da, mutlaka bu: Heelis ça&sı altında, gruplar ara
sında, parti liderleri seviyesinde yapılacak temaslar
la çözülmek ve biran evvel çözülmek lâzım gelen bir 
sorundur. 

Senato Başkanının henüz seçilmemiş olması hak
kında Sayın Bozbeyli'nin sözlerine de aynen katılı
yorum. Yalnız oturumları yönetmek yetkisiyle teç
hiz edilmiş olan en yaşlı, üyeye, çaresizlik içinde Cum
hurbaşkanlığına vekâlet etme görevinin verildiğini bi
raz evvel okunan tezkereden öğrenmiş bulunuyoruz. 

Gönül* çok isterdi! ki, bu: ana kadar hem Millet 
Meclisinde, hem Cumhuriyet Senatosunda, Parlamen.-
tomuzun her iki kanadında Başkanlar seçilmiş olsun. 
Yine huzurunuzda, bu Meclisin bir üyesi olarak, iç
te» gelen? bir arzu olarak şunu ifade edeyim, bu- hafr 
tanım sonrana kadar hiç değrlsev bu işi bitirelim, ka
bilse yarın» bitirelim, kabilse bugün: bitirelim. 226 oyu 
bir üye* üzerinde toplaya^iliyorsak bitirelim, bugün 
bitmiyorsa, bu gece, yarm sabah devamlı olarak: te
maslar yapılmalı, çabalar gösterilmeli ve mutlaka* 
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-üzerinde bu Meclisin yarısından -fariasımn ©yunun 
toplanabileceği bir fcişi üzerinde, bir -anlaşamya, *ir 
görüş yakınlaşmasına maşmahyız. Ittiîafca oria|ma-
yabiliriz, hiçbir zaman ulaşmadık, şgeçen dönem de 
ulaşamadık, ondan evvel ile ulaşmadık. BirÇök dö
nemlerde, arz ediyomm, <tek =b«^aa.*ş©|üBİukta alan 
bir siyasî parti bu -Mecliste bukıaduğu halde, i§imdi-
kiraten daha Âazla -tur 'yapmadan «re dartıkşişecide ive 
dışarıda sabırlar =taşma snaktasına ^gelmeden maale
sef, Başkan seçimini başraraaadığımii ydöııaBaler okkı, 

jBanun daha fazla gedkmeye-«tahamaattlü ©lmadı-
4£ını hisseden -arkadaşlarla beraberim. Bu askamet-
sfeki :göEÜ#esimi *de dün ifade *etfcim. Meclis Başka
nının seçiminde daha fazla tgeeifcmfik 4pin «sebep yok
tur. 

tşin bir hukrikî faaaü vardır; Joftkukî ^snüae sa
rılır sanız, gruplar aday gösteremez; her grupun üye- j 
leri dilediğine rey verip vermemekte serbesttir, gizli 
oydur. 365 gün ve 365 tur yapsanız, Meclis Başka- i 
nının seçilememesi töhlikesi vardır. Gruplar arasın- ' 
da dostane temaslar, bir anlaşma zemini arama zara- ; 
reti işte bu hukukî durumdan doğmaktadır. Bunun 
dışında bir çözüm bugüne kadar bulunamadı. 3 u is
tikamette çaba gösterilmekte ^olduğunu arz etmek is-
tiyorum. ©u usttkamette rfikicberi.toplama gayjEti için
de olan arkadaşlarınız az değildir. Hiç değilse, açık 
açık ifade ettik ki, dön Made tettimk i, Hükümeti ku
ran ad&t siyasî iparti flaeıısupları /içinden bir adayın 
seçilmesi sgörüşünde dejfiüz. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Pazar mı aç
tın? "Nasıl olsa sayın yetmiyor. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Efen
dim?... «Ne buyuruyorsunuz? 

BAŞKAN — Müdahale steaeysehm efendim, rica 
^ederimirarşıhklı konuşmayalım. 

TURHAN FEYZİOĞLÜ (Devamla) — 3£eske 
sbu kadar anlayış igüstesmiş «dsaydmız. üiçbir saman 
abu 

BAŞKAN — Meseleyi halletmek için serinkan
lılıkla konuşuyoruz efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLÜ (Devamla) — Yapıcı 
bir hizmet yapmak için buradayım. 

BAŞKAN — Evet efendim, buyurun efendim. 

TURHAN PEYZİOĞLU (Devamla)— Yalnız 
sizi değil, hepinizi, millet hâkimiyetini, bu Meclisin 
itibarını ilgilendiren bir .konuda bir sonuca ulaşmayı 
kolaylaştırmak içhı burada -konuşuyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, devam «din 

TU8Ö&N m&ZÂBGUJ .gâesramla) — Bu Mec-
ilisin, rniltet hâkimi^min ^ejgaae tecelli ettiği yer 
lüan bu Meclkin, ^hâkimiyeti imillîyenin tecelltgâhı 
etenim Meofaitr-biratnönce çriıtsiriıale^gelmesi içki 
yi aıryelleramizi birlestirelan diye >h*EUEunıızda konu-
juyoEiım. 

Bunun sjolunu msttlâka ?buhnalıydz. Bunnn yûlu 
ıer zaman denemeler,K^çabalaFİa,,^temaslarla buhm-
muştur. «Hukukî olarak, mutlaka gizli oy, partiler 
konuşamaz, partiler aday gösteremez, partilerin bunu 
konuşması haksızdır» diyenler oldu vaktiyle. 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Anayasa dedi. 

TURİ^N*^22İ©ĞLUu3PevAHftk) —- -«fiaıstite-
rın ;bır aıaya ıgeüp bu amevzuda ikacar atoaa&ı, «parti 
başkanlarimn, Aaşkanvek itler iııtn oturup bir 
adada ıMeclis .Başkanı seçimini jkonusması Anayasaya 
aıyiurıdırjscaiendi bu "kürsülerden; _ama ıdedik ki, bu M-
ütlenmenin çaresi meöir? Su. Jrîlittaaroeam ça^si "ne
dir? ^Louda jsrar^ffiâiürse, ;na7arî tolarak, heriaasin Asaı-
jdi teroitr-ottiği -bicisine asy rsseme^se "devam a&naesi -̂ se 
böylece 3t65 îgün ıwe i m .tur, hin hoeşyüz -tur Meclisin 
bu îişleduğragmî^, -imzarî olacak nrainıkmı ftrktofenaa 
gcffe, mutlaka, ıgptrBtieri, k^aları, hiç üs§3se 226 iiisı-
tlin ffl"'T**faft:i'vf''- 4l'gfqiW^*bf41r >h\r isim Ifigeittmfetfeı^a. 
raak ^fimnlu^ waodır. beliniz, >hu albayı, birbirimizi 
ıraçtamadan :ve bu Mfisılain îijpİBfe ehepirnmn iıiclöcte 
aulundöğuKHizu^ im jMeclkin iüharmm dtepimizin .iti
barı olduğunu düşünerek çözelim. Bu Meclisin çihs-
.mamasiûdan teker teker hepimizin «soıumlu tolduğu-
muzu... 

ORHAN BİRGİT (.lsranbııl) — Bk değdiz. 
'TEHBH&N EEJÖÖGJÖLU i(Bevaıata) — Mı 

îMsclisi •çalıştırmak külfetinin teker *eker hepimize 
aidedduğram bilersek, -gayret îeüelim. 

"Kendi içinden aday çıkardığı zaman bunu yap
mak kolaydır. Kendi içimizden aday çıkarmadan biz 
bu vazifeyi yaptık, bugün de ilân ediyorum ve bu
nu yalnız İtendi .partim için değil, bugünkü Hükü
meti kurmuş olan dört siyasî parti için de ifade et
tim açıkça: Geliniz; Hükümeti biz kurduk, bu dört par
tiden birisinin A.P.'nin, M.S.P.'nin MTLP.'nin C.G.P.' 
nin sözlconusu değildir. Böyle bir talebim yoktur, böyle 
bir talebimiz olmasın, hep beraber bir şey arayalım. 
Tarafsız, bağımsız bir şekilde, Anayasanın emrettiği 
şekilde.. (C. H. :P. sıralarından igüüüffiSiler) rBvei-vazi-
f esi odur. Başkanın vazifesi odur. 

Tarafsız "bir ^şekilde jpartisinin lemrinde olmadan, 
İçtüzüğün.«mrinde solarak ^vazife yapacak birisini hu-
Jup çıkarahm. Bunu partilerdir isim üzerinde birleşe-
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rek, çoğunluğu sağlayarak Anayasaya uygun şekil
de çözebiliyorsak, çözdük. Mutlaka bir siyasî parti 
mensubu içinden seçmek zarureti ile karşı karşıya 
kalırsak, bu takdirde her zaman yapmaya çalıştığı
mız gibi, yine de tarafsızlığı ile, bu Meclisi dirayetle 
idare etme gücüyle, Meclisimize güç katacak birisini 
bulup çıkarmaya çalışalım. Teklifimiz budur, yapıcı
dır, bunun çabalarını sarf edelim. 

Değerli arkadaşlarım; geçmişte bu inançlarla ve 
bazen kendi partisinin mensubu olanlarının esirge
diği güveni esirgememek suretiyle, kendi partisi üye
lerinin rey vermediği hallerde bazı isimlere, biz, ta
rafsızlığı ile güven sağlayacağına inandığımız ve Mec
lisimize katkıda bulunacağına inandığımız insanlara 
rey verdik. Yüzümüz birçok zaman ak çıktı, rahat 
ettik. Bu Meclisi tarafsızlıkla idare etmiş başkanlar 
geldi geçti. Gerçekten bu kürsüye çıktığı zaman parti 
etiketini çıkarıp da frak giymek için çıkarıp da, ves
tiyere astığı ceketi gibi, parti bağlarını, sempatilerini, 
antipatilerini, siyasî tercihlerini dışarda bırakıp, bu 
kürsüye tarafsız br şekilde oturmasını bilen, bir parti 
mensubu olduğu halde bunu yapmasını bilen reisler 
gördük. Aksini de gördük. Buraya gelip bu kürsüyü, 
düpedüz Meclisi bir parti arenasına çevirmek için 
istismar eden kimseler de gördük; Meclis Başkan ve
killiğini Meclis Başkanlığı haline getirerek, bu kürsü
de fevkalâde hazin şekilde partizanlık yapanlar gör
dük. 

Daha fazla bu mevzua girip, derinleştirip endişe
lerimizin ne olduğunu söylemek istemiyorum, ama şu
nu teklif ediyorum: Partiler arasında temasa bu 
saatten itibaren yoğun şekilde devam edilmelidir. Baş
ka çözümü bilen varsa söylesin. Başka bir çözümü 
61'den beri görmedik. 61'den bu yana bütün seçimler
de turlar oldu, bütün seçimlerde güçlükler oldu, bir 
siyasî partinin tek başına çoğunlukta olduğu zaman 
da güçlükler oldu ve yalnız bir tek yoldan çözebil
dik: Gruplar arasında temaslara, çözüm arama çaba
larına iyi niyetle devam etmek, birbirimizi ikna etmek 
suretiyle. Bu çabalara iyi niyetle devam edilmesini 
teklif ediyorum, zaman kaybedilmemesini teklif edi
yorum; bugünden itibaren bu konuya eğilip, meseleyi 
kesin bir çözüme ulaştırmak için, herkesin elinden ge
leni yapmasını teklif ediyorum. 

Bu konu hükümet işi değildir; bu konu Meclis işi
dir, bu konu grupların işidir, bu konu grup yönetici
lerinin işidir. Parti başkanları gruplarının başkanı 
srfatiyle bu konu ile ilgili olabilirler. Onun dışında 
bir sıfatla, Hükümet üyesi sıfatiylc hiç kimsenin Mec

lis başkanlığı konusunda vereceği bir direktif olamaz, 
yanlış anlamalar olmuş, olamaz. Ancak.. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, 73'e göre bu mev
zuda, bütün teferruatiyle konuşmuş bulunuyorsunuz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Teşekkür 
ederim, bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Bu durumda şayet rey vermekten bir netice hâ
sıl olacaksa, herhangi bir arkadaşımız, bir tek üye de 
yapabilir bu teklifi, bir aday ortaya koyacaksa, tur
lara şimdi devamda sakınca yoktur. 

Ama, bazan geçmişte olmuştur; burada gereksiz 
yere birtakım isimleri yıpratmak yerine, bu işi burada 
bırakıp derhal bir odaya gidip, parti yöneticilerinin 
ve grup yöneticilerinin konuşmaları suretiyle çözüm 
aramanın daha verimli olduğu görülmüştür. Takdir 
Sayın Başkanındır, takdir Yüce Meclisindir. 

Benim tekrar ricam; bu konuyu parti kavgası 
haline getirip, daha fazla kemikleştirmeydim, daha 
fazla kilitlemeyelim. Söz konusu olan Yüce Meclisin 
itibarıdır, Yüce Meclisin biran evvel çalışır hale gel
mesidir. Bunda bir partinin değil demokrasiye inanan 
bütün partilerin menfaati vardır. 

Geçmişte böyle çözdük, yine böyle çözeceğiz ve 
çözeceğiz bu meseleyi. (C, G. P. ve A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ilhami Ertem. 
Efendim, usulü çok taşıyoruz, lütfen usulün hu

dudunu tayin ederek konuşalım, aksi takdirde 73'ün 
de dikkate alacağım efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, ben 
daha evvel söz istemiştim, görmediniz. 

BAŞKAN — Daha evvel istemişlerdi efendim. 
Buyurun Sayın Ilhami Ertem. 
ILHAMİ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, çok 

değerli arkadaşlarım; 
Meclis Başkanının seçilmesi, Cumhuriyet Senatosu 

Başkanının seçilmesi ve Meclislerin toplantıya başla
dığı günden itibaren normal gündemleri içinde kala
rak meselelere eğilmeleri; hepimizin, bütün demokra
siye inananların şiddetle, büyük arzuyla bekledikleri 
bir mutlu haldir. Fakat bunun normal olarak, demok
ratik rejimin iyilikleri yanında, bazı güçlüklerinden de 
doğan hadiseleri ele alarak, memlekette düzen düş
manı olanlara, demokratik rejim düşmanı olanlara 
malzeme hazırlamanın ne memleket yararına, ne de 
rejim faydasına bir yanı olmadığına inanmaktayız. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Ne biçim 
konuşma o? 
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BAŞKAN — Sayın Övet, Sayın Övet, müdahale 
etmeyin efendim, rica ederim. 

TEVFÎK FİKRET ÖVET (Sinop) — Siz niye 
müdahale etmiyorsunuz? 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, biz, sükûnetle bu kürsüde söylenenleri din
ledik. Sizlerin tahammülsüzlüğü niyedir? Daha bir şey 
söylemedim, sizlerin yaptığınız tekliflerin yapıcı ol
madığını, samimî olmadığını henüz ifade etmedim; 
ama buna rağmen büyük bir heyecana kapılıyorsu
nuz. Neden, neden? 

BAŞKAN — Sayın Ertem, lütfen mevzua girin 
efendim. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Bu kürsüde prova-
kasyon olmadı ki. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, ben, mensubu olduğum Adalet Partisinin, biran 
önce Meclis Başkanı seçilmesinin yanında olduğunu 
ve seçimin gecikmesinin en içten üzüntüsünü duydu
ğunu arz etmek istiyorum. (C. H. P. sıralarından gü
lüşmeler «Aday göster» sesleri). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, müda
hale etmeyin. 

Buyurun Sayın Ertem. 
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Bunlar, sevgili 

arkadaşlarım, bu tutumunuz ancak bir şeyi gösterir, 
memleket meselelerinde samimiyetiniz olmadığını ve 
demokrasinin. (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Samimiyetsiz 
sizsiniz. 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Suçlu 
sizsiniz. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Demokrasinin.. 
BAŞKAN — Sayın Ertem, cevap vermeyin efen

dim, rica ederim. 
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Demokrasinin 

en tabiî icabı olan hoşgörüden mahrum olduğunuzu, 
memleket meselelerini düşünmenin yalnız sizin imti
yazınızda değil, bütün milletvekillerinin ve partilerin 
en tabiî hakkı olduğunu lütfen kabul buyurun. Eğer 
yapıcıysanız evvelâ bu sahada anlaşalım. 

Değerli arkadaşlarım, Meclis aritmetiğinden doğan 
hadiseleri, demokratik rejimin bu aritmetikten doğan 
güçlüklerini ortaya birtakım partilerin kusurlarıymış 
gibi göstermeye, memleket meselelerine eğilmedikleri 
tarzında ifade etmeye hiç kimsenin hakkı ve salâhi
yeti yoktur. 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Suçlu 
sizsiniz. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Hükümetin 
güçlükleri var. 

İLHAMİ-ERTEM (Devamla) — Değerli arkadaş
larım; 1961 yılından sonra bu Mecliste yapılan Baş
kanlık turlarına şöyle bir bakarsak, burada telâş gös
termenin samimiyetten uzak olduğunun en tabiî örne
ğini buluruz: Sabit Osman Avcı birçok adaylar de
ğiştirilmek suretiyle 36 ncı turda seçilmiştir; Kemal 
Güven 27 nci turda seçilmiştir; Tekin Arıburun 36 ncı 
turda seçilmiştir; Atasagun 63 ncü turda seçilmiştir. 

Bu gerçekler unutup, o zaman bu meselelere böyle 
eğilmeyip, şimdi gösterilen heyecanı ne ile izah etmek 
mümkündür? Sayın Ferruh Bozbeyli burada diyorlar 
ki: «Meclis, Başkanını seçmemiştir». Hayır arkadaşlar, 
bu söz Büyük Millet Meclisine ve mensubu bulun
duğumuz Millet Meclisine bir bühtandır. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Size bühtandır, 
size. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Millet Meclisi, 
Başkanını seçmemiş değildir. Millet Meclisi, Başka
nını seçememiştir, seçememiştir. Bunun ikisinin birbi
rinden ayrılması gereklidir. Seçmemek ayrı şeydir; 
seçememekte fse demokratik düzenin ve Meclis arit
metiğinin doğurduğu güçlükler mevcuttur. İşte maale
sef bütün iyi niyetimize rağmen hâlâ Meclis Baş
kanı seçilememiştir. 

Yine Sayın Ferruh Bozbeyli buyurdular ki: «Mec
lis dışından Başkan seçimi ile meşgul olunmaktadır» 
(C. H. P. ve D. P. sıralarından «Doğru» sesleri). 
Yanlıştır.. (C.'H. P. ve D. P. sıralarından «Doğru» 
sesleri). Yanlıştır, yanlıştır ve bu büyük bir çelişme
nin ifadesidir. Bir yandan centilmenlik anlaşmasına 
sarılacaksınız, centilmenlik anlaşmasının geçerli ol
duğunu söyleyeceksiniz, sonra, aynı yolda Meclis Baş
kanı seçebilmek için yetkili kimselerin, yetkili yöne
ticilerin büyük iyi niyetle biran evvel seçimi sonuca 
vardırabilmek için yaptıkları gayretleri, Meclis kürsü
sünden bir nevi günah gibi, bir nevi kusur gibi «dışar
dan meşgul olma» tarzında göstereceksiniz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Başbakan 
söyledi 3 günde seçeceğim diye. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. Müda
hale etmeyin Sayın Karsu, müdahale etmeyin de din
leyelim efendim. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Bu bir çelişme
dir, bu bir çelişmedir. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Başbakan 
söyledi. 
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BAŞKAN -^Dinleyelim efendim, rica ediyorum. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Sayın Başkan, 

kimseye hitap etmiyorum, arkadaşlarımın telâşı ne
dir, anlayamıyorum. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Telâş sizde. 
Henüz aklın başına gelmedi. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Ben genel ola
rak konuşuyorum. Hiç kimseyi muhatap almıyorum, 
ama arkadaşlarım sabredemiyorlar. 

Şu halde değerli arkadaşlarım; grup yöneticileri
nin biran önce seçimi gerçekleştirmek için çok iyi ni
yetle, çok halisane duygularla, her türlü parti endişe
sinin üstünde; ama Meclisin istikrarlı. Meclisin ve
rimli çalışabilmesini sağlayacak bir seçimi temin et
mek için sarf ettikleri gayreti «dışarıdan olay» olarak 
vasıflandırmaya imkân yoktur. îşte biz o inançtayız 
ki, Meclis çok tabiî olarak Başkanvekili seçmenin 
bütün üyeleri seçememenin gecikmesinden büyük 
üzüntü duymaktadırlar. Ama bu üzüntüyü çözebilme
nin yolu yine bu kaideler içinde, yine düzene bağlı 
olarak, düzen düşmanlarına malzeme hazırlamaksızın; 
gerçekleri dikkate alarak elbirliği ile, iyi niyetle biran 
evvel Meclis çalışmasına, Meclis seçiminin yapılması
na gayret etmemizdir. Yoksa bir nevi; bazımızın yap
tığı gibi, kendilerini demokrasinin yanında, Meclisin 
çalışmasının yanında; birtakım partileri buna karşı 
göstermesinde ne rejimimizin, ne de meselenin çö
züme varmasında bir çıkar yolu yoktur. Adalet Par
tisi bütün iyi niyeti ile, bütün samimiyeti ile Meclis 
aritmetiğinin gerçeklerine uyar; devamlı istikrarlı, 
Meclis çalışmalarını bu anlayış içinde yürütecek ve 
Meclisi en verimli çalıştıracak bir seçimin yapılması 
yanındadır; bunların heyecanı, bunların gayreti için
dedir. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, bu 

müzakereleri 73'e göre mi yürütüyoruz efendim? 

BAŞKAN — Hayır efendim. Şimdi usul hakkın
daki tutumumuz ve bu kapanma mevzuunda açmış 
olduğumuz iki lehte, iki aleyhte konuşmalarla söz bit
miştir. Şimdi 73'e göre... 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 73'e 
göre değil, 64'e göre. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Bu 64'e göre.. 
ŞENER BATTAL (Konya) — O zaman tutumu

nuz hakkında konuşacağım. 
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j BAŞKAN — Şimdi, bir dakika, 73 ncü maddeye 
I göre, tüzükte başkaca bir hüküm yoksa, her konuda 
I her siyasî partinin grupları adına; iki üyenin de 
I kendileri adına birer defa konuşma hakları vardır. 
I Şimdi bir talebiniz var, 73'e göre görüşme açılmasını 
I istiyorsunuz. Başkanlık da ancak bu talebinizi dikkate 
I alarak 73'e göre bütün gruplara söz hakkı tanımış 
I bulunuyor. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 73'e 
I göre o zaman.. 
I BAŞKAN — Şimdi bu mevzuda söz istiyor musu-
I nuz efendim İçtüzüğümüzün 73 ncü maddesine göre? 

ŞENER BATTAL (Konya) — Şahsım adına söz 
I istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Şahsı adına 

I Sayın Feyzioğlu konuştu. 
ŞENER BATTAL (Konya) — 73 ncü maddeye 

I göre şahsı adına iki kişi söz alabilir. 
BAŞKAN — Evet efendim, buyurun. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Başkan, 

I muhterem milletvekilleri; 
Bugün, usul tartışması diye. Başkan seçiminin öne-

I ini mevzuu tartışıldı. Oysa bugün bu usul tartışması, 
I İçtüzüğün 10 ncu maddesinin tartışması olmalıydı. 

I Başkan, «Aday yok, Meclis aday tespit edene ka
dar tatile girmelidir» deyince, reaksiyon oldu, «Tati-

I le giremez» dendi. O halde aday olmadan seçim yap-
I tırma tezi gibi bir tez ortaya çıkıyor. 
I Şimdi, İçtüzüğün 10 ncu maddesine göre Sayın Baş-
I kanın bu tartışmayı açması lâzımdı. Oysaki tartışma 
j teknik bir tartışma olmaktan ziyade meselenin siyasî 
I tahliline, siyasî tenkit tarafına intikal etti, 
I Bu sebeple Sayın Başkanın bu manadaki İçtüzü-
I ğümüzün 10 ncu maddesini tatbikindeki yanlışlığına, 
I hatasına huzurlarınızda işaret etmek istiyorum. 

I Başkan, kendisine karşı reaksiyon gösteren üyelere 
I şunu sormalıydı: «Oylama yapabiliyor muyuz, yapa-
I mıyor muyuz?» 
I -"«Oylamayı aday olmadığına göre yapamayacağı

mızdan dolayı toplantıyı kapatıyorum» deyip, kesin 
I bir tavırla toplantıyı kapattığını belirtmeliydi. 
I İçtüzüğümüzün 73 ncü maddesine göre müzakere 

talebine de en sonra karar verdi. O halde muhterem 
arkadaşlarımız, mesele, dikkat edilirse, bu Meclis kür-

I süsünden meselelerin halli değil; siyasî rüzgâr mese-
I leşi olarak ele alınmaktadır. 
I Meclis Başkanının biran evvel seçilmesi, elbette 
I son derecede herkesin katılacağı, ittifakla müdafaa 
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edilecek bir husustur; ama İçtüzüğün 10 ncu madde
sinin teknik tartışmasını bırakır, bu meselenin siyasî 
rüzgârıma girersek, o zaman kürsüyü yanlış seçmiş 
oluruz. / 

Şimdi bendeniz Başkana ısrarla hatırlatıyorum. 
Elbette Meclisimiz bir Başkan adayı gösterildiğinde 
onu seçecektir. «Aday gösterin, seçeceğiz» iddiaları da 
son derecede yanlıştır. Her üyenin aday olma ve aday 
gösterme hakkı vardır. Madem bu kadar Meclis Baş
kanlığı meselesinde titizlik gösteriyorsunuz, işte ben
deniz adayım, buyurun devam edelim ve oylarınızı 
verin.. (C. H. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız bendeniz adayım 
derken alkışlarınız samimî bir teveccüh olsa mesele 
hallolur. Mesele (C. H. P. sıralarından «Adaylığını 
koy» sesleri)... Tamam adaylığımı koyacağım efendim. 

Mesele nedir biliyor musunuz? Bendenizi birinci 
turda, ikinci turda, onuncu turda seçeceğinize inan-
sam adaylığımda ısrar edeceğim. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — O zaman herkes koyar 
adaylığını. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — O halde, müsaade 
edin, şimdi, 10 tur yaparak şahsımı burada yıpratma
ya kimin ne hakkı var? 15 tur, 20 tur benim şahsımı 
yıpratmaya kimin hakkı var? 

VAHİT YAŞAR ÇALIN (İstanbul) — Sizin ne 
hakkınız var? 

IV. — SE 

1. — Millet Meclisi Basanı Seçimi (Devam) 

BAŞKAN — Meclis Başkanlığı için bir aday öner
gesi gelmiştir. 

Başkanlık için Sayın Şener. Battal adaylığını koy
muştur. 

Onuncu tur seçim oylamasına başlıyoruz. Bu oy
lama için tek mühürlü oy pusulaları kullanılacaktır. 

Oyların sayım ve dökümü işi için, ad çekmek su
retiyle beş kişilik Tasnif Komisyonunu tespit edi
yorum: 

Sayın Kâzım Özeke? Burada. 
Sayın Recai Iskenderoğlu?. Yok. 
Sayın Atilâ Atillâ?. Yok. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — İşte milletvekili 
arkadaşlarımız, bu endişe ile, daha geniş istişare ede
lim diye, bu istişarelerin devamı bakımından aday gös
terme çalışmalarına, aday tespiti çalışmalarına devam 
ediyorlar. Ama heyecanını yenemeyen kardeşimiz var
sa, arkadaşımız varsa, bendeniz ısrarlıyım, buyurun, 
adaylığımı ilân ediyorum. 

Sayın Başkana son olarak arz ederim ki, bu me
sele 10 ncu maddenin tekniği meselesidir. Bunu 10 ncu 
maddeye göre halletmek lâzımdır ve kesin bir mesele
dir, tartışılacak bir mesele değildir. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
(C. H. P. sıralarından «Aday mısın?» sesleri). -
ŞENER BATTAL (Konya) — Adayım, evet. 

HASAN CERİT (Adana) — Sayın Başkan, işte 
adaylığını koydular, turlara başlayalım. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, müzakereler 
bitmedi, bittiği zaman adaylığını dikkate alacağız. 

İçtüzüğümüzün 73 ncü maddesine göre gruplara 
söz vereceğim efendim. Söz isteyen var mı? Yok. 

Şahısları adına söz isteyen sayın üye? Yok. 

Başkanlığın tutumu üzerinde başka söz isteyen 
sayın üye bulunmadığına göre.. (C. H. P. sıralarından 
«Aday var» sesleri). 

Bir dakika efendim.. Şu ana kadar yazılı olarak 
müracaat eden bir aday mevcut değildir. Müzakereler 
bitmiştir. 

Sayın İbrahim Saffet Omay?. Burada. 
Sayın Orhan Sanemoğlu?. Burada. 
Sayın Mustafa Asri Ünsür? Yok. 
Sayın Orhan Dengiz?. Yok. 
Sayın Bahir Ersoy?. Yok. 
Sayın Ali Elverdi?. Burada. 
Sayın Azmi Yavuzalp?. Yok. 
Sayın Ahmet Arıkan?. Burada. 
Şimdi oyların toplanmasına geçiyoruz efendim. 

(Adana Milletvekillerinden başlanarak oylar top
landı). 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı efendim? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
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(Oyların ayrımı yapıldı). 
BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiş

tir, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 10 ncu tur 

seçime 192 üye katılmış ve neticede, ekseriyet olma
dığından ismen tasnif yapılamamıştır. 

Arz olunur. 

Üye 
İstanbul 

Kâzım özeke 

Üye 
Ankara 

t. Saffet Omay 

Üye Üye 
Elâzığ Sivas 

Orhan Senemoğlu Ahmet Arıkan 
Üye 

Bursa 
Ali Elverdi 

BAŞKAN — Bu duruma göre turlara devam etme 
imkânı kalmamıştır. 

Başkan seçimine devam etmek üzere, 19 Kasım 
1975 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.36 

ı> i?* <«es*-
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2 
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3 
SEÇİM 

1. — Millet Meclisi Başkanı seçimi. 
2. — Başkanvekilleri, idareci Üyeler ve Divan 

Üyeleri seçimi. 
3. — Komisyonlara üye seçimi. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
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R ÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
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