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1. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Samsun üyesi Fethi Tevetcğlu; istiklâl 
Marşımızın Yüce Mecliste millî marş olarak 
kabulünün 50 nci yılı münasebetiyle marşın 
yazılış ve kabulünü, görüş ve ifadesindeki 
derin mânayı belirtti. 

Başkan; Muallimler Birliği Başkanlığının 
İstiklâl Marşımızın 50 nci yıl dönümün Cum
huriyet Senatosunda anılmasını istiyen bir 
telgraf bulunduğunu beyanla; Şanlı Sanca
ğımız gibi istiklâl Marşımızın da «Ne mutlu 
Türküm diyene» sözünün heyecanını yaşıyan 
herkesin gönlünde ebediyen yaşıyacağmı 
ifade etti. 

30.5 milyon dolarlık Türk - Amerikan Kredi 
Andlaşması hakkında araştırma yapmak üzere 
kurulan komisyonun çalışma süresinin bir ay 
daha uzatılmasına dair komisyon başkanlığı 
tezkeresi okundu ve kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinden M. Nafiz 
Ergeneli ve Suad Hayri Ürgüplü'ye izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi okundu ve 
izinler kabul edildi. 

iki aydan fazla izin alan Edirne Üyesi M. 
Nafiz Ergeneli'ye tahsisatının ödenebilmesi 
için karar alınmasına dair Başkanlık tezkeresi 
okundu ve kabul olundu. 

iki aydan fazla izin alan Cumhurbaşkanınca 
S. Ü. Suad Hayri Ürgüplü'ye tahsisatının ve
rilebilmesi için karar alınmasına dair Başkan
lık tezkeresi okundu ve kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sim 
At alay ve arkadaşlarının, Doğu - Anadolu'nun 
kalkınması konusunda bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi üzerinde bir süre görü
şüldü. 

16 Mart 1971 Sah günü saat 15,00 te top
lanmak üzere, birleşime saat 19,00 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hayri Mumcuoğlu Zerin Tüzün 
Kâtip 

Mardin 
Abdülkerim Saraçoğlu 

SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

Mebrure Aksoley'in, istanbul şehrinin su ve 

kanalizasyon ihtiyacına dair, yazılı soru öner
gesi imar ve iskân Bakanhğına gönderilmiş
tir. (7/751) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — Tekin Arıburun 

KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — 51 nci fevkalâde Birleşimi açıyorum. 

Görünüşte de büyük çoğunluğumuz burada
dır, doğrudan doğruya gündeme geçiyorum. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Gündem 
dışı konuşma istedim Sayın Reis Bey. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bugün 
fevkalâdeden toplanmışızdır. Divan kararı ve 
gruplarla beraber temas etmek suretiyle bâzı 
istişarelerde de bulunduk. Bugün için gündem 

dışı söz vermeye hem tüzük mucibince, hem 
Anayasanın bu hususta göstermiş olduğu mad
de mucibince gündem dışı söz vermeye imkân 
yoktur, arz ederim. 

Bugün fevkalâde toplantıyı icabettiren, yal
nızca iki sunuş vardır. Her iki sunuş da Yüce 
Senatomuzun bilgilerine arz edilecek ve üzerle
rinde müzakere açılamıyacaktır. 
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2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Millî Güvenlik Kurulu üyeleri Genel
kurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının Cum
hurbaşkanı, Cumhuriyet Senatosu Başkanı ve 
Millet Meclisi Başkanına verdikleri muhtıra. 

BAŞKAN — Birinci sunuşu arz ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara 

1. Parlâmento ve Hükümet, süregelen tu
tum, görüş ve icraatıyla yurdumuzu anarşi, kar
deş kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar 
içine sokmuş, Atatürk'ün bize hedef verdiği çağ
daş uygarlık seviyesine ulaşmak ümidini kamu 
oyunda yitirmiş ve Anayasanın öngördüğü re
formları tahakkuk ettirememiş olup, T. C.'nin 
geleceği ağır bir tehlike içine düşürülmüştür. 

2. Türk miletinin ve sinesinden çıkan Si
lâhlı Kuvvetlerinin bu va'hîm ortam hakkında 
duyduğu üzüntü ve ümitsizliği giderecek çarele
rin, partilerüstü bir anlayışla, Meclislerinizce 
değerlendirilerek mevcut anarşik durumu gide
recek ve Anayasanın öngördüğü reformları 
Atatürk'çü bir görüşle ele alacak ve inkilâp ka
nunlarını uygulıyacak kuvvetli ve inandırıcı 
bir hükümetin demokratik kurallar içinde teşki
li zaruri görülmektedir. 

3. Bu husus süratle tahakkuk ettirilemediği 
takdirde Türk Silâhlı Kuvvetleri kanunların 
kendisine vermiş olduğu T. C.'ni korumak ve 
kollamak görevini yerine getirerek, idareyi doğ
rudan doğruya üzerine almaya kararlıdır. 

Bilgilerinize. 

Memduh Tağmaç 
Orgeneral 

Genel Kurmay Başkanı 
ve Millî Güvenlik Ku

rulu Üyesi 
Celâl Eyicioğlu 

Deniz Kuvvetleri Ko
mutanı ve Millî Gü
venlik Kurulu Üyesi 

Faruk Gürler 
Orgeneral 

Kara Kuvvetleri Ko
mutanı ve Millî Gü
venlik Kurulu Üyesi 

Muhsin Batur 
Hava Kuvvetleri Ko
mutanı ve Millî Gü
venlik Kurulu Üyesi 

2. — Başkan'ın; Genelkurmay Başkanı ve 
Kuvvetler komutanlarının muhtırada ileri sür
dükleri ithamlara Parlâmentonun ve bilhassa 
Cumhuriyet Senatosunun muhatabolamıyacağı-
na dair sunuşu. 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri, Başkanınız olarak bu muhtıra ko
nusundaki bir hususu, yine Başkanlık sunuşu 
içinde ve sunuş olarak ve çok eminim ki hepi
nizin tercümanı olarak, Yüce Senatonun dikkat
lerine arz etmek mecburiyetini hissediyorum. 

Muhtırada «tutum, görüş ve icraatı ile Par
lâmentonun», yani dolayısiyle Yüce Cumhuriyet 
Senatosunun da, «yurt içinde anarşiye ve kar
deş kavgasına sebebiyet vermiş olduğu» ve «ka
mu ümidini yitirmiş olduğu» ithamı atfedilmek
tedir. 

Yüce Cumhuriyet Senatosunun tutum ve ic
raatı, Anayasaya uygun olarak hazırlanmış bu
lunan Senato İçtüzüğümüz ahkâmına göre yü
rütülmektedir. Bu hepimizin malûmudur. 

Anayasa esaslarımıza göre ve demokratik 
rejimin en geniş mânasiyle tatbik edilmekte ol
duğu kesinlikle belli olan Parlâmentomuzda ve 
bilhassa Yüce Senatomuzda, başka rejim «B 
birliklere benzer bir usul ile sevk ve idare edi-
lemiyeceği de açık bulunmaktadır. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) Hakiki kamu oyunun 
ise ancak bir referandum neticesinde (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) meydana çıkabilece
ği tabiî olduğundan, Yüce Senatomuzun işbu 
ithamlarla bir ilgisi olmadığının kesin inancını 
arz eder ve Yüce Senatomuzun sayın üyelerini 
saygı ile selâmlarım. (A. P, sıralarından şiddet
li ve sürekli alkışlar ve «Bravo» sesleri) 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — İçtüzüğü 
çiğnemediniz mi? (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — İkinci sunuşu arz ediyorum. 
SAFFET URAL (Bursa) — Ben bu müta

lâanıza iştirak etmiyorum. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Senelerce İç

tüzüğü çiğnemediniz mi? v 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan 

daha ne olacak? Hepimiz hakkında konuşamaz
sınız. 

SAFFET URAL (Bursa) — Ben bu kanaa
tinize katılmıyorum, lütfen tescil ediniz^ 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sizin sözle
rinize katılmıyoruz. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan siz fikrinizi açıkladınız, 
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müsaade ederseniz biz de fikrimizi açıkhyalım. 
(C. H. P. sıralarından ayağa kalkmalar ve gü
rültüler) 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Müta
lâanıza iştirak etmiyorum. 

SAFFET URAL (Bursa) — Mütalâanıza ka
tılmıyorum. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Öyle 
şey yok. 

SAFFET URAL (Bursa) — İştirak etmiyo
rum, söz istiyorum. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ne yapıyor
sunuz? Hepimiz adına fikirlerinizi söylemeye 
hakkınız yoktur. 

SAFFET URAL (Bursa) — Bunu söyliyen 
Başkan, Senatodan ve C. Senatosu Başkanlığın
dan istifa eder. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ne demek isti
yorsun? (Gürültüler ve Başkanın tokmakla vu
ruşu) 

SAFFET URAL (Bursa) — Yüce Senato
mun fikirlerine tercüman olamazsın. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Şu an
da siz artık C. Senatosunu temsil edemezsiniz. 

3. — Bakanlar Kurulunun istifa ettiğini, isti
fanın "kabul edilerek, yeni Bakanlar Kurulu te
şekkül edinceye kadar, mevcut Bakanlar Kuru
lunun göreve devam etmesinin "rica olunduğunu 
bildiren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, lütfen dinle
yiniz, ikinci sunuşu sunuyorum. (C. H. P, sı
ralarından gürültüler ve sıralara vurma) 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Tutu
munuz hakkında söz istiyorum. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan benim fikrimi siz söyliye-
mezsiniz. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, nişlerinizle hareket edemezsiniz, reali
teleri görmeye mecbursunuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, fikirlerinizi ifade etmeniz Tüzük ve Ana
yasaya uygun değildir. Anlaşılmadı. 

BAŞKAN — Buyurun efendim okuyun. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Ne yapıyor

sunuz yani? Hepimizin hakkında, Senato adına 
söylemeye hakkınız yoktur. (Gürültüler) A. P. 
namına mı söylüyorsun, Senato namına mı? 

I OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Fikirlerimizi ifade için söz istiyorum. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sizin gibiler ve 
sizin gibilerinin davranışları yüzünden bu Sena
toya verilmiştir. Bunu teşmil etmek istiyorsu
nuz. Bunu söyleyen Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığından ve Cumhuriyet Senatosu üyeliğin
den istifa eder. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ne demek isti
yorsunuz, anlıyalım. Neyi demek istiyorsunuz? 
(Gürültüler) 

SAFFET URAL (Bursa) — Sizi istifaya da
vet ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen okuyun efendim. Sayın 
arkadaşlarım... (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Siz artık şu an
da Cumhuriyet Senatosunu temsil edemezsiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, ikinci sunuşu 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan benim fikrimi siz söyleye
mezsiniz, almadınız. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Reali
teleri görmeye mecbursunuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Anlaşılma
dı söyledikleriniz Sayın Başkan. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : Başbakanlığın (Gürültüler) Başba

kanlığın 12 Mart 1971 gün ve 1. 1 (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Vatan ihaneti 
suçu işliyenlerin referanduma hakkı yoktur. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Cumhuriyet 
Senatosu adına söz söylemeye hakkınız yoktur. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, sayın arkadaş
larım lûfen dinleyin ikinci sunuşu sunuyorum. 
Ayrıca... 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan tutumunuz hakkında söz 
istiyorum. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sizin gibilerin 
tutum ve davranışları yüzünden bu Senatoya 
verilmiştir, bunu tescil etmek istiyorum. Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen okuyun. (Gürültüler) 
SAFFET URAL (Bursa) — Yok böyle bir 

şey. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Vatana ihanet 
suçu işliyenlerin referanduma hakkı yoktur. 

SAFFET UR AL (Bursa) — Sayın Başkan 
siz Başkanlık vasfını vitirdiniz. 

ORHAN KOR (izmir) — Siz de oy verdiniz 
bu Başkana. 

BAŞKAN — (Sunuşu ben okuyayım verin 
efendim.) İkinci sunuşu arz ediyorum. (Gürül
tüler) 

SAFFET URAL (Bursa) — Yok böyle bir 
şey-

BAŞKAN — Sunuşu okuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

(C. H. P. sıralarından gürültüler ve sıralara 
vurmalar) Bakanlar Kurulunun... 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan tutumunuz hakkında söz 
istiyorum. 
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BAŞKAN — İstifa ettiği ilgili yazı ile bil
dirilmiş ve bu istifa kabul edilmiştir. Yeni Ba
kanlar Kurulu teşekkül edinceye kadar mevcut 
Bakanlar Kurulunun göreve devam etmesinin 
rica olunduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan Senato olarak fikrinizi 
açıkladınız. 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Bizim fikrimiz değildir. 

BAŞKAN — Celse, gündemimizde başka hu
sus olmadığından, kapanmıştır. Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 16,10 
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1. — Başkanlık Divanı sunuşu. 


