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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonunda Genel Kurulda ge
rekli çoğunluk bulunmadığı anlaşıldığından; 

önceki birleşimde alınan karar gereğince, 
4 . 1 . 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16,10 da son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Talât Köseoğlu 

Kâtip 
Siirt 

Zeki Çeliker 
Kâtip 
Sivas 

Enver Akova 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Devlet İş İstikraz tahvilleri ve uygu

lanılacak faiz hadleri hakkında kanun tasarısı 
(1/407) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

2. — 5383 sayılı Gümrük Kanununun 126 ncı 
maddesinin 5 nci fıkrasında yapılan değişiklik 
hakkında kanun tasarısı (1/408) (Gümrük ve 
Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

3. — istanbul Teknik üniversitesine bağlı 
bir Teknik Okul açılmasına dair 10 . 3 . 1954 ta
rihli ve 6374 sayılı Kanunun kaldırılmasına ve 
İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 5246 sayılı 
Kanuna bağlı cetvellere Mühendislik - Mimarlık 
Fakültesi başlığı altında yeni kadrolar eklenme
sine dair kanun tasarısı (1/409) (Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarına). 

Tezkereler 
4. — Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 

Başbakanlık tezkeresi (3/408) (Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yona) 

5. — Mardin Milletvekili Abdurrahim Türk'
ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına da
ir Başbakanlık tezkeresi (3/409) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

6. — Maraş Milletvekili Mehmet Özdal'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/410) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

7. — Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/411) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

BİRİNCİ OTTOUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Talât Köseoğlu 
KÂTİPLER : Memıdulh Ekşi (Ordu), Zeki Çeliker (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 29 ncu Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır; sayın üyelerin beyaz düğmelere 

basmalarını rica ederim. 
(Yoklama yapıldı) 
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BAŞKAN — Komisyondaki üyelerle birlik
te çoğunluğumuz vardır; görüşmelere başlıyo
ruz. 

Çok muhterem milletvekilleri, gündem dışı 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

1. — Açık bulunan Ulaştırma Bakanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyesi il/. Orhan 
Tuğrul'un atanmasının uygun görüldüğüne da
ir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/412) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezke
resi vardır; okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakanın teklifi üzerine, açık bulunan 
Ulaştırma Bakanlığına, Cumhuriyet Senatosu 
Bilecik Üyesi M. Orhan Tuğrul'un atanmasının 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılımın, kar
deşlerine ve yakınlarına çıkar sağladığı iddia-
siyle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince Baş
bakan hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/12) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
Gündemin 1 numarasını işgal eden; içel 

Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kardeşlerine ve 
yakınlarına çıkar sağladığı iddiasiyle Anayasa
nın 89 ncu maddesi gereğince Başbakan hak
kında bir gensoru açılması hakkındaki önerge
nin gündeme alınıp alınmaması için açılan mü
zakereye devam ediyoruz. Bundan evvelki gö
rüşmelerde önerge sahibi sayın Celâl Kargılı 
önergesini izaha başlamıştı. 

iSözlerinizi tamamlamak üzere buyurun Sa
yın Kargılı. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Kısa bir müddet önce görüşülmesine başla
nan; Sayın Başbakan Süleyman Demirel'in kar
deşlerine ve yakınlarına çıkar sağladığı iddia
siyle hakkında bir gensoru açılmasına dair ver
miş bulunduğum önerge üzerindeki konuşma
mın yanım kalması dolayısiyle şu anda görüş
melere devama başlanmış bulunmaktadır. 
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söz istiyen arkadaşlarıma, gensoru önergesinin 
görüşülmesine başlamış olduğumuzdan dolayı, 
söz vermiyeceğim. 

KURULA SUNUŞLARI 

Değerli arkadaşlarım, vermiş bulunduğum 
gensoru önergesi dolayısiyle yapmış bulundu
ğum konuşmanın bir kısmını, o gün, vaktin 
geç olması dolayısiyle, burada bulunan arka
daşlarımdan birçoğu izliyebilmişlerdir. Fakat, 
o gün için burada bulunamıyan sayın üyelerin, 
bu konu ile ilgili hususları tekrar izliyebilme 
fırsatına kavuşmaları için, geçende yaptığım 
konuşmanın çok kısa bir özetini yeniden yap
mak mecburiyetinde kalacağımdan dolayı af
fınıza sığınmak isterim. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda huzurunuzda 
bir gensoru önergesi görüşülecektir. Bundan 
bir müddet önce aynı konuda, sadece kardeşle
rine çıkar sağladığı iddiasiyle Sayın Başbaka
nın hakkında verilmiş bir soruşturma önergesi 
Mecliste görüşülmüş ve Soruşturma Komisyo
nunun kurulmasının tarafınızca reddedilmesi 
üzerine bu konu orada bitmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, peşin inancım odur 
ki, geçende de söylediğim gibi, Türkiye'de bir 
durum mevcuttur. Bu durum şudur: Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin Başbakanlık mevki
ini işgal eden Sayın Süleyman Demirel ile kar
deşleri ve ailesinin davranışları yüzünden Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanlık ma
kamına şaibe düşürüldüğü iddiaları bütün Tür
kiye semalarında görüşülmekte, konuşulmakta 
ve kanaat izhar edilmektedir. 

Şimdi birçok arkadaşlarım bana; «Görüşül
müş bir konuyu neden gensoru önergesiyle tek
rar Meclise getirerek bizim zamanımızı alıyor
sun?» diyebilirler. 

Değerli arkadaşlarım, bugün için ortada şu 
durum vardır: Sayın Süleyman Demirel hak
kında ortaya konan, maddî dayanaklara daya
nan iddialar vardır. Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinin Başbakanlık makamı vardır ve Baş
bakanlık makamını işgal eden Sayın Süleyman 
Demirel vardır. Soruşturma Hazırlık Komis
yonunun kurulması esnasında yaptığı konuşma
da - daha önceki yaptığı konuşmada - Sayın 
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Başbakan, kendisi hakkında ortaya atılan iddia
ların ispatı için deliller getirilip, «Benim kar
deşlerime çıkar (sağladığıma dair, görevimi su
iistimal ettiğimi ispat eden deliller getiriniz; 
ben o zaman Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
karşısına çıkarım» demiştir. Belki Bıaşbakan 
böyle bir prosedür içinde, kendisi hakkında 
ortaya atılan iddialar için «Deliller getiriniz...» 
diyebilir. Fakat değerli arkadaşlarım; Sayın 
Başbakan Anayasanın her üyeye tanıdığı hak 
gereği, kendi şahsı ve ailesinin davranışları yü
zünden Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başba
kanlık makamına düşürülmüş şaibenin karşısın
da, bir üyenin bu şaibenin Başbakanlık maka
mından kaldırılması için Meclis Başkanlığına 
vermiş olduğu gensoru önergesine karşılık; 
«iddialar getirin, iddiaları ispat edin; mah
keme delilleri gibi delille ispat edin bunları» 
dediği zaman, bu sözleri karşısında Türk ka
mu oyu düşünür. Neden düşünür? Çünkü Ana
yasanın denetim yolu olarak her üyeye açmış 
olduğu gensoru yolu, mevcut bir Hükümetin 
Başkanı ve üyeleri hakkında duyulan bir iti
matsızlık karşısında vicdanlara ve zihinlerde 
yaratılan bir istifham karşısında yeniden itimat 
oyu isteme, ona yeniden güven oyu inteme yo
ludur. 

Sözlerimin sonunda da söyliyeceğim gibi, ba
şında da diyorum M; şayet Süleyman Demirel, 
bugüne kadar hakkında ve aile efradı hakkında 
birtakım suiistimal olaylarına isimlerinin karış
tırılması dolayısiyle ortaya atılan iddialar için; 
«Ben mahkemeye müracaat ettim, ispat hakkı 
tanıdım iddia sahiplerine...» diye çekse; şayet 
Sayın Süleyman Demirel, «Ben bu konuda So
ruşturma Hazırlık Komisyonunun kurulması 
dolayısiyle görüşlerimi arz ettim, bu gensoru
ya ihtiyaç yok» diyecek olursa, ben burada şu
nu kesinlikle itiraf etmek isterim ki; Türk ka
mu oyunda, taa Türkiye'nin kuş uçmaz kervan 
geçmez yerlerinde yaşayan vatandaşların vic
danında ve kafasında Sayın Süleyman Demi-
reVin, kardeşlerine ve yakınlarına, görevini su
iistimal ederek çıkar sağladığına dair uyanan 
istifhamları, uyanan şüpheleri ve vicdanlarda 
bu konuda yerleşen kanaatleri ısilemiyecektir. 
Sayın Başbakan için bütün Türk kamu oyunda, 
hattâ bütün dünyada, şahsı hakkında ortaya 
konmuş iddialardan dolayı, vicdanlarda ve zi

hinlerde uyanan kanaatleri, şüpheleri ve değer 
ölçülerini yok etmek için ben bu gensoru öner
gesini huzurunuza getirmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir kanaat şöyle yer 
edebilir, arkadaşlarımın çoğu diyebilirler ki; 
sen bu gensoru önergeleriyle Meclisi, icrayı 
çalıştırmıyorsun. Bu görüşlerine saygı duya
rım, ama aynı kanaat şöyledir : Eiz bu icra
nın devamını, biz bu iktidarın devamını, biz 
Sayın Süleyman Demirel'in Başbakanlığı altın
daki Hükümet icrasının devamını halkın ya
rarları ile bağdaştırmıyoruz. Bir yanda, eğer 
bir kanaat halkın yararlariyle bağdaştırmadı
ğı bir icranın devamını istiyor ve gensoru 
önergeleriyle bu icranın faaliyetinin devamının 
önlendiğini ortaya sürüyor; diğer yandan da 
bu icranın faaliyetinin, Türk halkının yarar
lariyle bağdaşmadığını söyliyebiliyor ise; ben 
burada derim ki, eğer ben bir icranın, bir Hü
kümetin, bir zihniyetin, bir milletin menfaatle-
•i.yle bağdaşmıyan icrasını görüyorsam onun 
devamını istemem ve onun devam etmemesi 
için her türlü, Anayasanın bana tanıdığı hak 
ve yetkiyi kullanırım. 

Değerli, arkadaşlarım, Başbakan Sayın Sü
leyman Demirel'in görevini kötüye kullanarak 
kardeşlerine çıkar sağladığı gerekçesiyle ve
rilen Meclis Soruşturması açılması ile ilgili 
13 Numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporunun görüşülmesini başından sonuna ka
dar büyük bir dikkatle izledim. Çünkü be
nim de, Başbakanının kardeşlerine ve Şellef-
yan gibi yakınlarına çıkar sağladığı gerekçe
siyle Meclis Başkanlığına verilmiş bir gensoru 
önergem bulunuyordu. Şayet izlediğim bu gö
rüşmeler sırasında, Başbakan Süleyman Demi. 
rel o güne kadar gerek Meclis kürsüsünden, 
gerek basından görevini kötüye kullanarak 
kardeşlerine ve yakınlarına çıkar sağladığı ge
rekçesiyle ortaya atılan iddialara, 13 numara
lı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporunun 
görüşülmesi esnasında tatmin edici cevaplar 
vermiş olsaydı ve bu iddiaların gerçekle hiçbir 
ilişkisinin bulunmadığını, bu yolsuzluklarda 
kendisinin hiçbir katkısı olmadığını inandı
rıcı delil ve doğru bir mantıkla ortaya koya
bilmiş olsaydı, elbette benim de vicdanımda Sa
yın Demrel'in bu işlerle ilgisi bulunmadığına 
dair bir kanaat yer edecek ve hiç tereddüt et-
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meden Meclis Başkanlığına vermiş olduğum bu 
gensoru önergesini geri alacaktım; fakat şunu 
da tam bir vicdan rahatlığı içerisinde belirt
mek isterim ki, Sayın Demirel'in bu görüşme
ler sırasında yaptığı konuşmalar sonucunda, 
benim vicdanımda Sayın Demirel'in bu yolsuz
luk iddialariyle ilgisi olmadığına dair bir ka
naat asla uyanmamıştır. Bu nedenle gensoru 
önergemin görüşülmesini,, bu konunun aydın
lığa kavuşması bakımıdan, bütün Türk ka
mu oyunun bu meseleyi doğru olarak değer
lendirmesi ve kamu vicdanında uyanan, yer 
eden şüphelerin doğru olarak açıklığa ve ay
dınlığa kavuşması yönünden arzu ettiğimi be
lirtmekle sözlerime başlamak isterim. 

Şimdi, gerçekleri ve olayları tek tek huzu
runuza getireceğim. Bilindiği gibi Mart ayla
rında, Başbakanın en yakın arkadaşlarından es
ki Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın İbrahim Te
kin Başbakan Demirel'e aşağıdaki telgrafı çek
miş ve bâzı sorularına cevaplar istemiştir. Sa
yın ibrahim Tekin'in telgrafı aynen şöyledir:. 

«Kardeşlerimin ne yaptığını bilmem demiş
siniz. 1 Kasım 1967 tarihinde ben daha Gümrük 
ve Tekel Bakanı iken sizinle Çiftlik Lokanta
sında başbaşa yemek yiyorduk. Size, kardeş
leriniz hakkında birçok dedikodu olduğunu, 
(bunlara mâni olmanız gerektiğini, aksi takdir
de partinin ve sizin başınıza iş açacaklarını 
söylemiştim. Bana; kardeşlerim ticaret yap
masınlar mı, diye cevap vermeniz üzerine, ti
caret yapmasınlar mı, diye cevap vermeniz 
üzerine, ticaret yapsınlar ama Devletle tica
ret yapamazlar ve dikkatli olmaya mecburdur
lar, demiştim. Bunun üzerine siz de bana; kar
deşlerim Devletle ticaret yapmıyor ve Devletle 
hiçbir alışverişleri yoktur, demiştiniz. Şimdi 
Türk Milleti huzurunda kardeşlerinizin ne yap
tığını bilmediğinizi nasıl söyliyebilmektesiniz? 
Ayrıca Meclis ve Senato müzakerelerinde; Baş
bakan Yardımcısı olurken, taahhüdünüzde bu
lman 50 milyon liralık işinizi başkalarına dev
rettiğinizi söylemiştiniz. Bu 50 milyon liralık 
işin hangi müesseselere aidolduğunu ve her bi
rimin kaçar liralık bulunduğunu ve bunları kim
lere devrettiğinizi açıklayabilir misiniz?» 

BAKAN — Sayın Kargılı, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Bundan evvelki konuşmanızda aynı metni 
okumuşsunuz, bu kısımlar elimdeki zabıtlarda 

var. Şimdi şunu rica edeceğim; daha önce oku
duğunuz ve Yüce Meclise vermiş olduğunuz iza
hatın dışındaki görüşlerinizi bildirirseniz vakit 
kazanmış oluruz. Buna rica edeyim. Aynen, ke
limesi kelimesine, harfi harfine takibediyor-
sunuz. Bunu Yüce Mecliste okumuşsunuz. 

OELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın Baş
kan, ben inanıyorum ki, çok önemli bir konu 
üzerinde sayın milletvekillerinin vicdan kara
rı vermesi lâzımdır. O gece konuşma esnasında 
lurada çok az sayıda milletvekili arkadaşla
rım bulunmakta idi. Böylesine bir konunun 
fazla olmamak üzere 10 dakikada özetliyeceğim 
kısmını bana mazur görünüz. Vicdanlarda doğ
ru olprak yerini bulabilmesi için 10 dakika-
lık bir zamanınızı aldığımdan dolayı tekrar özür 
dilerim. 

BAŞKAN — özetleyiniz efendim, özetleme
niz mümkündür. Yalnız şunu arz edeyim; bura
da bulunan milletvekilleri bu zaibıtları alırlar 
okurlar, burada bulunmak şart değildir. Sa
yın hatip, özetlemeye dikkat etmenizi rica ede
yim. 

OELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın Baş
kan, Meclisin kıymetli dakikalarının sarfedil-
ımemesi için gösterdiğiniz büyük dikkate ve 
yakın ilgiye sonsuz teşekkürlerimi bildiririm. 

BAŞKAN — Buyurun sayın hatip, devam 
ediniz. 

OELÂL KARGILI (Devamla) — Ben özet
lemeye devam edeceğim. 

Şayet Sayın Demirel, eski Gümrük Bakanı 
ve kendisinin eskiden çok yakın arkadaşı olan 
Sayın ibrahim Tekinin bu iddialarını bugüne 
kadar ki, yaptığı konuşmalarda tatmin edici, 
inandırıcı bir şekilde cevaplayabilseydi, ben 
elbetteM bu gensoru önergemin tekrar görüşül
mesini gereksiz bulurdum. 

Sayın Süleyman Demirel, 20 Ocak 1962 de haki
ki §alhıs firması olarak mütaahhitlik, müşavirlik 
njühendislik, mümessillik, ithalat, ihracat olmak 
üzere 50 000 lira sermayeli Demirel Firmasını 
kurmuştur. Bu firma 10 674 sayılı Ticaret Sicili 
Gazetesinde yayınlanmıştır ve Sayın Süleyman 
Demirel 50 000 lira sermayeli bu şirketi ile tam 
60 milyon lira civarında taahhüt işleri almayı 
(başarmıştır. Sayın Süleyman Demirel 19 Şubat 
1965 te terki ticaret eylemiştir. A. P. Genel 
Başkanı olan Demirerin iddiasına göre, üze-
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rinde bulunan taahhüt işlerini, KLİMA, TİM 
ve ANTER şirketlerine her hangi bir kâr al
madan, kâr ve zarar haneleriyle devretmiştir; 
fakat bu şirketlerin kimlere aidolduğunu açık
lamaktan da çekinmiştir. Oysa Ticaret Sicili 
gazetesine bakılınca; 16 Mart 1965 te kurulan 
ANTER Limited, inşaat, Ticaret ve Sanayi 
Şirketi hakkında şunlar yazılıdır : «Ortaklar: 
Terakki Kolektif Şirketi, İsparta 600 000 lira, 
Şevket Demire! 200 000 lira, Ali Demirci 
200 000 lira.» Demek ki, Terakki Kolektif, 
Demirel kardeşlerle, Sayın Nazmiye Hanımın 
kardeşlerinin ortak bir aile şirketi olduğuna 
göre, bir milyon lira sermayeli ANTER .tama
men Demirci'lere aittir. Demirel taahhütlerinin 
bir kısmını ANTER'e kârsız devretmiştir, hem 
de Devletten aldığı taahhütler ANTER'e akta
rılmıştır. Demek ki, Demirel Hükümette bu
lunurken Demirel ailesinin şirketi Devlete ta
ahhüt işleri yapmıştır. 

Bir gazeteye servet beyanında bulunan De
mirel kardeşlerden Şevket ve Hacı Ali Demirel, 
ANTER'e ortak olduklarımı saklamışlardır. Bu 
mal beyanı sırasında Şevket Demirel, ortağı 
bulunduğu 6 şirketten biri olan ve 10 000 lira
lık hissesi bulunan FE-RE-JA'yı açıklamış, fa
kat nedense bir milyon sermayeli ve tamamen 
aileye ait ANTER'e ortak olduğunu kamuoyun
dan gizlemiştir. Bu şirketin faaliyet alanı Si
cilli Ticaret Gazetesine gıöre çok geniştir; her 
türlü inşaat malzemesi, imalât ve ticaret, her 
nevi imalâthane, tamirhane kurup işletmek, her 
nevi inşaat, ziraat, ormancılık, fabrika, halı
cılık, gülyağcılık ile ilgili makina aksamımın, 
ham, yarımamul ve mamul emtianın ithalât ve 
ihraicatı, bunların mümessilliği ve komülsyon-
culuğu ile iştigal, mühendislik yapıları taah
hüt ve inşa etmek, her nevi gayrimenkul sahi
bi olmak, arazi afym ve satımı, bina yapımı ve 
bina alımı, maden keşfetmek ve işletmek, nakli
yatçılık ANTER'in iştigal ısahasıma giren işler
dendir. 

Sayın milletvekilleri, şayet Sayın Demirel 
Ibugüne kadar kendisi ve yakınları hakkında 
ortaya konmuş bu iddiaların asılsız olduğu
nu, gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmadığını bu 
kürsüden veya başka yerlerden Türk kamu
oyuna ve sizlere açıklamış olsaydı, elbette ki 
(bu konunun tekrar görüşülmesi gereksiz ola
caktı. 

iDoğruldan doğruiya Başbakanlığa bağlı ve 
Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından 
(bizzat yönetilen Devlet Plânlama Teşkilâtınım 
kayıtlarına ve basına intikal eden haberlere 
göre, Başbakanın küçük kardeşi Ali DemireT-
in özel Yükseliş Kolejine, kanunsuz ve usulsüz 
olarak her türlü vergidem muaf 600 000 lira
lık yatırım indirimi sağlanmıştır. Şayet De
mirel bugüne kadar bu konuda ortaya atılan 
iddiaların gerçekle hiçbir ilişiği olmadığımı 
doğru olarak ortaya koyalbilseydi, ben bu 
gensoru önergemin görüşülmesini elbette gerek
siz bulacaktım. 

Ankara Gar sahası dâhilinde Devlet Demir
yollarına ait bir arsa Demirerdm kardeşlerine, 
ihale edilmeksizin taksitle 702 000 liraya sa
tılmıştır. Aynı arsanın metrekaresi Demirel 
kardeşler tarafından 350 liraya satmalınırken, 
Ziraat Bankasına aJynı arsanın metrekaresi 
1 000 liradan ipotek edilmiş ve ıbu suretle De
mirel kardeşler bankadan kendilerine 2 miljyom 
liralık bir teminat artışı sağlamışlarıdır. Şayet 
Demirel, aynı şekilde söylediğim gibi, bugüne 
kadar, bu arsaların satınalınışında bir yolsuz
luk ve nüfuz suiistimali yapılmadığıma dair 
inandırıcı delillerle konuşmıasında gerek bu 
kürsüden, gerek başka yerlerden sizlerin kar
şısına çıkabilmiş olsaydı, elbette ki ben bu gen
soru önergesiyle vakitlerinizi almak istemezdim. 

İsparta Terakki Kolektif Şirketi ortakla
rınca kurulmuş ORMA Şirketi, Demirel kar
ideslerin hisseleri olduğu bir şirkettir. Bu şir
ket, Avrupa Yatırımlar Bankasının Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin taahhüdü altında 
Türkiye'ye açmış olduğu 2 milyon 500 bin do
larlık kredinin 1 milyon 200 bin dolarını kredi 
olarak almıştır. Sermayesi 500 000 Tl. iken, 
1 milyon 200 bin dolar kredi alan bu şirketin 
aldığı kredinin sermayeye oranı % 3 200 ü 
(bulmaktadır. Oysa bu konuda bu fondan kre
di alan 32 projenin bir tanesi hariç, diğerle
rinin aldığı kredi miktarlarınım sermayelerini 
aşmadığı görülmektedir. ORMA Türk Anonim 
Şirketinin hisselerinin % 30 u Başbakanım kar- • 
deşi Şevket Demirel'e, % 30 u Terakki Kolek
tif Şirketine, % 40 ı da Ispartalı tüccarlara 
ait bulunmakta olup, Terakki Kolektif Şirketi
nin hisselerinin ise % 24 ü Şevket Demirel'e, 
% 16 sı Ali Demirel'e, % 36 sı Başbakanın ka
yınbiraderi Yılmaz Şemerl'e, % 24 ü ide Başba-
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kamın eski iş ortağı ve köylüsü Mehmet öz-
denııir'e ait bulunmaktadır. ORMA Şirketine 
verilen (bu kredinin onayımdan sorumlu odan 
Devlet Plânlama Teşkilâtının Başbakanlığa 
doğrudan doğruya bağlı olması ve Sınai Kal
kınma Bankasının ise yine Hükümetin deneti
mine tabi bulunması karşısında ve Türk Hükü
metinin taahhüdü altında Türkiye'ye verilen 
(bu kredilerden de Başbakanın kardeşlerinin 
yararlandıkları bir gerçektir. Şayet Demirel 
bugüne kadar ortaya atılan bu iddiaların ger
çekle hiçbir ilişkisi olmadığını ve bu işlerde 
şahsının sorumluluğu ve haberinin bulunmadı
ğım açıkça ispat edebilmiş olsaydı, ben bu 
gensoru önergemin görüşülmesini elbette ge
reksiz bulurum. 

Değerli arkadaşlarım, burada bir gensoru 
görüşülüyor. Biz ne diyoruz? Biız, «Sayın Baş
bakan hakkında iddialar var, bu iddialar gö
revini suiistimal ederek kardeşlerine ve yakın
larına çıkar sağladığı iddialarıdır.» diyoruz. 
İddiaları ortaya koyuyoruz. Kendionizden bir 
şey söylemiyoruz. Türkiye'de, dünyada bunu 
söylemiyen kalmadı. Ve diyoruz ki, dünyanın 
hiçbir memleketinde bir başbakan yakını, baş
bakanın yakım olduğundan dolayı Devlet işle
rine bu derece burnunu sokmaz diyoruz. Nasıl 
mı burnunu sokmaz? Şimdi göstereceğim fotoğ
raflardaki! şekilde burnunu sokmaz. Bana eğer 
bir arkadaşım, dünyanın bir devletinde - geri 
kalmış ülkelerin tümü. dâhil - Başbakan oldu
ğundan dolayı Başbakanın kardeşlerinin ve ya
kınlarının o Devletin ve o Devleti yöneten kişi
lerin işlerine bu derece tescilli burnunu soktu
ğunu gösterebilirlerse ben bu konuşmamı bura
da keseceğim. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Senin akrabala
rın yapmaz mıydı? 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Şimdi de
ğerli arkadaşlarım, şurada inkârı ve reddi müm
kün olmıyan bir fotoğraf var. Fotoğrafı okuyo
rum: «Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık maka
mı.» Başbakanlık makamının önünde, çıkarken 
Sayın Şevket Demirel, yanında Sayın Hasan 
Dinçer. Başka bir fotoğraf; yine Başbakanlık 
makamının önü. Sayın Şevket Demirel önde, 
Sayın Ulaştırma Bakam Nahit Menteşe, Sayın 
Hasan Dinçer, Sayın Çalışma Bakam Seyfi öz-
türk üçü aynı hizada olmak üzere on metre ge

riden Saıyın Şevket Demirel'i takilbeder vaziyet
te bk fotoğraf. Olayları gösteriyorum. Başka 
bir fotoğraf: Sayın Seyfi Öztürk resmî bir oto
mobilin şoför mahallinde oturmakta, Sayın Na
hit Menteşe bir tarafta, Sayın Şevket Demirel 
ortada ve Sayın Hasan Dinçer. Bir devletin res
mî arabasında, bir bakanın arabasında hangi iş 
işin, ne münasebetle olduğunu, hiçbir kelime söy
lemeden, bir fotoğrafın izahını yapmak için bu
rada gösteriyorum. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, o gün yapmış 
olduğum konuşmamın özeti bitmiş bulunuyor. 
Şimdi konuşmamın devamına gelmiş bulunuyo
rum. Çok uzun sürmiyecek. 

İsparta Terakki Kollektif Şirketi ortakların
ca kurulmuş bu Oraıa Şirketinin meselesini an
lattıktan sonra ve bu katî, inkâr edilmez delil
li resimleri, fotoğrafları gösterdikten sonra ben 
konuşmama devam ediyorum. Şayet Demirel, bu
güne kadar dünyanın hali hazır başka bir ülke
sinde son yıllarda bir başbakan hakkında böy
lesine şaibe altına girmiş ve halen koltuğunda 
oturmakta İsrar eden bir başka başbakan örne
ği gösterebilirse ve sizlerden bir üye, dünyada
ki mevcut ülkelerde kendi oturduğu makamı 
bu derece bir şaibe altında tutmakta İsrar eden 
ve bu şaibenin kaldırılması için bir görev yo
lunu, bir denetim yolunu seçen insanlara her 
türlü konuşmaida başka türlü görüşlerle, bu şai
benin kaldırılması yolundan başka türlü strate
jilerle kaçma yolunu seçerse biz elbette ki bu 
gensorunun konuşulmasını tekrar bu kürsüye 
getiririz. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sen de C. H. P. 
nin reylerine ihanet ettin. Onu izah et. 

BAŞKAN — Hâtijbe müdahale etmeyiniz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Şayet Sa
yın Başbakan Merkez Bankası eski genel mü
dürlerinden ve Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu eski üyelerinden Sayın Ziya Kayla'nın 
kendisine yazmış olduğu çok önemli, dikkate şa
yan bir mektuba bugüne kadar bu kürsüden ve 
Türkiye'nin her hangi bir yerinden doğru ola
rak cevap vermiş olsaydı biız elbette ki, sizin hu
zurunuzu işgal etmiyecektik. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Ziya Kayla'nın 
Sayın Başbakana yazdığı mektubun bir kaç sa
tırını okuyorum: «Kardeşlerinizle ilgili» yolsuz 
işlemler konusunda gazetelere verdiğiniz de-
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meçte; «Kim ne biliyorsa söylesin, bel^e göster
sin» buyurmuşsunuz. 23 yıl bulunduğum maliye 
müfettişliği görevinde ve 27 Mayıs devriminden 
sonra yaptığım Yüksek Soruşturma Kurulu se
kizinci Kurul Başkanlığında edindiğim tecrübe
ye dayanarak söyliyeyim ki, hiç kimse kendisi
nin suçlu olduğunu ele verecek bir belge hazır
lamaz. Eğer kardeşlerinizin, sizin nüfuzunuzdan 
yararlanarak çıkar sağladıkları sizin imzanızı 
taşıyan bir belgeye dayanarak ispatlanmadıkça 
suçlu sayılmıyacağınızı 'sanıyorsanız, bu sizin 
hukuk bilginizin noksan olduğunu gösterir, tcra 
mevkiinde bulunanların suçlu olduğu yalnız 
kendilerinin imzalarını taşıyan belgelerle ispat
lanmaz. îcra organının başında bulunan kimse 
hir yolsuzluğu ortaya çıkaranları bulundukları 
görevlerinden uzaklaştırarsa, bu tutum, kendi
sinin yolsuzlukla ilişkisi olduğunun bir karine
si sayılır. Bu takdirde zan altında bulunan kim
senin bu uzaklaştırmayı ne maksatla yaptığını 
inandırıcı bir şekilde izah etmesi gerekir...» Ve 
bu mektup devam ediyor. Evet belki Refet Sez
gin Bey buraya gelip, «Efendim, ben bu takdiri 
kullandım, Yüksek Denetleme Kurulundaki ata
maları şahsi inisiyatifim neticesinde yaptım, Sa
yın Başbakanın bununla hiçbir ilgisi yoktur, 
hiçbir ilişkisi yoktur,» diyelbilir. Ama burada 
Meclis gündemini devamlı takilbeden arkadaşla
rım Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunda
ki tâyinler hakkında Güven Partisince verilmiş 
gensoru önergesi esnasında sayın sözcülerin ko
nuşmalarını dinlemliş olsalardı, bu konuşmalar 
karşısında Sayın Refet Sezgin Beyin beyanatı 
ile çeliştiği hususları - zabıtlardan da elbette 
göreceklerdir ama - çok açık ve seçik şekilde 
göreceklerdi. 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) — Ce
vabı verilecek. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Şayet Sa
yın Demirel, bugüne kadar ve 13 numaralı So
ruşturma Hazırlık Komisyonunun raporunun 
görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, Şev
ket ve Hacı Ali Demirel'in bankalardan 26 mil
yon lira karşılıksız kredi aldıkları yolundaki 
haberlerin gazetelerde yayınlanması üzerine iki 
kardeş Ankara Gazeteciler Cemiyetinde bir ba
sın toplantısı yaptıkları zamian ve bu basın top
lantısında aldıkları kredilerin 26 milyon lira 
olmayıp 19 milyon lira olduğunu açıkladıkları 

duyduğu, gördüğü ve bildiği an, kardeşlerinin 
aldığı 19 milyon liralık kredinin verilmesinde 
hiçjbir yolsuzluk bulunmadığını inandırıcı delil
lerle ispat edeibilmiş olsaydı, elbette böyle bir 
gensoru önergesiyle huzurunuzu işgal etmiye-
cektik. 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) — 
Yine cevabı verilecek, merak etme. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın Sü
leyman Demirel'in kardeşi Hacı Ali Demirel, 
Foto Politika adlı bir dergiye verdiği demeçte 
şunları söylemiştir : «Başbakanı kardeşleri ne 
ile yıkmışlar? Bir değil bin tane yüce divan teh
didi savursalar bile kimse yerinden oyuatamaz, 
kimse bizi yıkamaz. Ben 1954 ten beri kredi alı
rım. Demirel Başbakan olmadan önce Emlâk ve 
Kredi Bankasından dokuz milyonluk kredisi 
vardı. Hem bu işleri karıştıranlar yalan söylü
yorlar, biz bütün işlerimizi açık artırma ile ya
parız. Bizde Türkiye'nin en modern kereste fab
rikası vardır. İHem biliyor musunuz, 2,5 X 5 
ebadmdaki kerestelerimiz hiç zayiatsız çıkar. 
Onun için Hacettepesinden Keban Barajına ka
dar herkes bizden kereste alır.» Başbakan Sü
leyman Demirel «Benim kardeşlerimin devletle 
hiçjbir ilişkisi yoktur» demişti. Başbakan Süley
man Demirel'in kardeşi Şevket Demirel Foto 
Politika Dergisine ne diyor? «Bizim kerestele
rimiz o kadar iyi ki, Keban'dan Hacettepe'ye 
kadar herkes bizden kereste alır» diyor. Kebanı 
kim tesis etmiş? Kebanı her halde tüccar biri 
tesis etmemiş. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Ticaret yasak 
mı? 

CELAL KARGILI (Devamla) — Sayın Baş
kan, ben bu konu üzerinde şahsıma atılan hiç
bir sataşmaya cevap vermemeye kararlı bulu
nuyorum. 

Ben diyorum ki, o kadar açık ve seçik or
taya koyduğum meselelerde yorum yapmayı da 
gerekli bulmuyorum. Bir sözü tekrar etmeye 
mecbur kaldığım için de üzülüyorum. Sayın 
Süleyman Demirel dünyaya ve Türk kamu oyu
na ne demişti; «Benim kardeşlerim Devletle iş 
ilişkisi yapmaz, yapmamıştır.» demişti. Sayın 
Süleyman Demirel'in kardeşi ne diyor? «Benim 
kerestem o kadar iyi ki, Keban'dan Hacettepe'ye 
kadar herkes bizden kereste alır» diyor. Ne
dir bu? Devletle iş yapmak değil midir? De-
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vam ediyor: «Fabrikamız olmasa bakkal dük
kânı işletsek, bu defa da Başbakanın kardeşi 
bakkallık yapıyor derler. Hiçbir şey yapmıa-
sak, otursak bu defa da Başbakanın kardeşi 
hiçbir şey yapmıyor, hiçbir iş yapmadan oturu
yor derlerdi. Onun için büz de tuttuk tüccar
lık yapıyoruz, faJbrikacılık yapıyoruz» diyor 
ve kesiyor. 

Şayet Sayın Demire! bugüne kadar ailesinin 
şirketi Terakki kerestelerinin Devlet inşaatla
rında kullanılmasında bir usulsüzlük ve nüfuz 
suiistimali olmadığını inandırıcı delillerle orta
ya koymuş bulunsaydı elbette ben sizin çok de
ğerli vakitlerinizi bu gensoru dolayısiyle al
mış olmazdım. 

Üç yıl içinde Demirel kardeşlerin serveti 
seksen milyon lirayı bulmuştur. Bu servet 
artışı bugün de hızla devam etmektedir. Sayın 
Demirel, üç yıl önce Demirel ailesinin başladığı 
noktadan başlayıp Türkiye'de bu ailenin servet 
düzeyine erişmiş bir başka ailenin bulunabildi
ğini bir tek örnekle bugüne kadar bizlere ve 
kamu oyuna gösterebilmiş olsaydı, elbetteki bu 
konunun tekrar huzurunuza gelişi lüzumsuz ola
caktı. 13 Numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu raporu ile ilgili görüşmeleri Şevket ve 
Hacı Demirel yüksek dereceli Devlet memurla
rına ayrılan Meclisin localarından büyük bir 
rahatlık içinde izlerlerken, Sayın Demirel yap
tığı konuşmada öyle bir üslûp kullanmıştır ki, 
ortaya atılan bu yolsuzluk iddialarında yanız 
kendisinin değil kardeşlerinin de hiçbir suçu ol
madığını ileri sürecek kadar ileriye gitmiştir. 
Şayet Demirel bugüne kadar hiç olmazsa kar
deşlerinin bu konuda suçluluğunu kabul edip, 
«Kardeşlerim suçlu olabilir, fakat bunda be
nim kabahatim nedir?» Diyecek kadar tevazu 
gösterebiilseydi ve kamu oyunun bu konudaki 
değer ölçülerine birazcık saygılı olabilseydi, 
belki o zaman dahi benim gensorumun görüşül
mesinin lüzumsuzluğunu Yüce Heyetinizden 
çok sayıda kişi iddia edecekti. 

Demirel'in kardeşlerinin astronomik yıllık 
kazançları karşısında verdikleri verginin nis-
betsizliğini de şayet Demirel bugüne kadar ve 
13 Numaralı Hazırlık Komisyonunda yaptığı 
konuşmada inandırıcı ve doğru bir mantıkla 
ortaya koyabilmiş olsaydı, Türk kamu oyunda 
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bu konunun konuşulması, bu konunun yeni
den açılması yersiz olurdu. 

Demirel 10 Haziran 1967 tarihinde Devlet 
dairelerine bir genelge göndermiştir. Bu, çok 
önemli arkadaşlarım. Demirerin gönderdiği ge
nelge şöyledir: «Devlet adamlarına intisap ile 
nüfuz kullanarak kamu hizmetlerine ve kanun 
tatbikatına tesir edilmesi yolunda karşılaşılabi
lecek durumlarda memurların vazife şuuruna ve 
Sorumluluklarına uygun şekilde hareket ederek 
bu kabîl gayrimeşru teşebbüslere karşı gereken 
hassasiyeti göstermeleri gerekir.» Bu genelgeyi 
kim yazmış? 10 Haziran 1967 tarihinde Sayın 
Süleyran Demirel yazmıştır ve yine 14 Kasım 
.1969 tarihli genelgesinde Sayın Süleyman Demi
rel şöyle demiştir: «Ve intisap iddiaısiyle vâki 
müracaatlar hiçbir haksız, imtiyazlı muamelelere 
sebebolmamalı ve bu tip teşebbüsler asla iyi kar
şılanmaman.» Ne garip tecellidir ki, bir yanda 
Başbakan Demirel bu genelgeleri Devlet daire
lerine gönderirken, diğer yanda Başbakanın kar
deşleri tamamen bu genelgelerin suçluluğu al
tında sürekli olarak bankalardan karşılıksız 
kredi almaya devam etmişlerdir ve ne garip te
cellidir ki, bir taraftan Sayın Başbakan bu ge
nelgeleri Devlet dairelerine dağıtırken diğer 
taraftan kardeşleri Ankara'nın göbeğinde mil
yonluk arsalar kapatmakta ve bu arsaların üze
rine milyonlara mal olan, inşa edilen binalar 
dikmektedirler ve ne garip tecellidir ki, Türki
ye'nin dört bucağındaki memurlara Başbakan, 
bu genelge icabına uymalarını emrederken, 
burnunun dibindeki, akşam sabah beraber oldu
ğu kardeşterinin bu genelge yasaklarına rağ
men bu derece milyonları milyonlar üzerine 
koyduğunun, normal yollarla olduğuna Türki
ye'de inanmış olması. 

Ve Sayın Demirel, gerek 13 numaralı So
ruşturma Hazırlık Komisyonu dolayısiyle ve ge
rekse bugüne kadar yaptığı konuşmalarda, bu 
genelgeleri yayınlamakla minareye kılıf uydur
ma çabasında olmadığını inandırıcı bir şekilde 
ortaya koyabilmiş olsaydı, elbette M Türk ka
mu oyunun vicdanında Demirel hakkında or
taya atılan iddiaların yersiz olduğu ve iddiayı 
atanlar da vicdanlarda müfteri olarak değerlen
dirilir, adlandırılır ve yerlerini bulurdu. Ama 
bütün Türk kamu oyu bilmekte ve bütün 
dünya bilmekte ve bütün herkes şuna inan-
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maktadır ki; bu konu, halen ortaya atanları 
müfteri durumunda değil, ortaya atılan iddia
ların sahibi, muhatabı olan insan, bu iddiaların 
yersizliği hakkında, ilişkisi olmadığı hakkında 
kamu vicdanında bir şüphenin ortadan yok ol
masını isağlıy amamıştır. 

Devlet Plânlama Teşkilât Teşvik ve Uygula
ma Fonundan, Şevket ve Hacı Ali Demirel'in 
ortağı bulunduğu şirketlere verilen 'kredi mik
tarının 40 milyon lira dolaylarında olduğu açık
lanmıştır. Bu kredi Başbakan Demirelıin eski 
ortağı olan ve halen Özel Yükseliş Koleji öğre
tim üyesi bulunan Muammer Doğmacı'nın ba
şında bulunduğu Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Teşvik ve Uygulama Dairesince verilmiştir. Da
ha sonra Dogmacı, Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Müsteşar Yardımcılığına atanmıştır. 

Şayet Demirel, bugüne kadar bizzat kendi
sine bağlı bulunan Devlet Plânlama Teşkilâtı 
kanalı ile kardeşlerine Teşvik ve Uygulama Fo
nundan bu miktar paranın, usulsüz olarak kre
dinin açılmadığını, Muammer Doğmacı'nın eski 
iş ortağı ve arkadaşı bulunmadığını, Hacı Ali 
Demirel'in Kolejinde öğretim üyeliği yapmadı
ğını cesaretle açıklıyabilseydi ve bunları doğru 
olarak ortaya koyabilseydi, bunları söyliyenle-
rin müfteri olduğunu Türk kamu oyunda, dün
ya kamu oyunda doğru olarak ispat edebilmiş 
olsaydı, elbette ki, ne biz, ne siz. ne de Türk 
kamu oyu bir yılını bu meselenin üzerine ver
mezdi, bir yılını bu mesele üzerine dökmezdi. 

13 Numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu Başkanı Sayın Naci Çerezci, raporla ilgili 
konuşmasının son bölümünde Ziraat Bankası 
Yenişehir Şubesi yetkililerinin Komisyona yan
lış ve eksik bilgi verdiklerini ve Komisyon ça
lışmaları üzerine bu nedenle gölge düşürüldü
ğüne inandığını açıklamıştır bu kürsüden. Bu
nun üzerine kürsüye gelen Sayın Demirel, yap
tığı ikinci konuşmada Meclis Soruşturması açıl
masını istemiş, fakat sayın A. P. li milletvekil
lerinin oylariyle soruşturma açılması isteği red
dedilmiştir. Şayet Demirel bu konuda da Türk 
kamu oyunda tamamen inandırıcı ve şüpheleri 
dağıtıcı bir kanaatin, bir kararın yer etmesini 
istemiş olsaydı gerçekten; 13 Numaralı Soruş
turma Hazırlık Komisyonunun görüşülmesi sıra
sında yaptığı konuşmada Türk kamu oyunda ve 
Türk kamu vicdanında, kardeşlerine çıkar sağ

lamadığı ve bu nedenle görevini suiistimal et
mediği inancının yerleşmesini sağlamak ama-
ciyle gerçekten A. P. Grupunu, hakkında tah
kikat açılması paralelinde oy kullandırmayı 
sağlıyabilirdi. Bugün böyle bir komisyon ku
rulmuş olsaydı, elbette ki, bu konuların bu kür
süden konuşulması gereksiz olurdu. 

Sayın milletvekilleri; 
Şu anda Demirel'in görevini suiistimal ede

rek kardeşlerine çıkar sağladığı gerekçesiyle 
ortaya konulan iddiaları, bu konuda zamanını
zı daha fazla almamak gayesi ile, burada kes
meden şu çok önemli addettiğim bir kısmı da 
söylemek istiyorum. 

Kardeşi Hacı Ali Demirel'in, cezası ile bir
likte 12,5 milyon lira vergi borcu olduğunun, 
Hesap Uzmanı ibrahim Uzun tarafından tesbit 
edildiğini, bu konuda düzenlenen raporun Mali
ye Bakanlığı Hesap Uzmanları Ankara Grupu 
Başkanlığına sunulduğunu, ayrıca Çankaya Ver
gi Dairesine Hacı Ali Demirel hakkında ihtiya
ti haciz işlemi yapılması için yazı yazıldığını, 
fakat gerek raporun, gerek ihtiyati haciz yazı
sının işleme konulmadığını ve bu konulardaki 
iddialann asılsız olduğunu, bu iddiaların ger
çekle hiçbir ilişkisi bulunmadığını şayet Sayın 
Demirel bugüne kadar açıklamış olsaydı, elbet
te sizler de, bizler de bu konunun, bu koltuğun 
üzerindeki şaibenin ortadan kalkması rahatlığı 
içerisine kavuşurduk. Ve yine şayet Süleyman 
Demirel, bugüne kadar eşinin Hayat Dergisi'ne 
bir müddet önce verdiği demeçte «Bizim ailede 
ayrı gayrı yoktur, mal, mülk hep beraberdir.» 
sözünü, eşinin ağzından bu lâf çıktıktan bugü
ne kadar tekzibettirebilseydi ve böylece «500 
bin liradan fazla servetimi bulana bu serveti 
hibe edeceğim.» sözüne karşılık Demirel aile
sinin 100 milyon civarındaki servetinde, eşinin 
iddiası hilâfına - ki, bu beyanatı vermekle o 
100 milyonluk servette «Eenim ve benim eşimin 
de, mal, mülk bizde ailede ortaktır.» demekle 
işari olarak ortaklık nisbetinde hissesinin bulun
duğunu açıklamış oluyor, bu tekzibedilmemiş 
oluyor. - ortaklığı bulunmadığını gerçekten ey
lemleriyle ispat edebilseydi, o zaman elbette ki 
ben bu gensoru önergemin görüşülmesini haki
katen gereksiz bulurdum. 

Değerli arkadaşlarım; bu konuda zamanını
zı daha fazla almamak gayesiyle bu kısmı bu-
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rada kesip, şimdi Demirel'in bir başka yakını 
olan, yakın bir dostu olan Mıgırdıç Şellefyan'-
la olan ilişkilerine özetle geçiyorum. 

Atatürk Türkiye'sinde uzun süreden beri bir 
Mıgırdıç Şellefyan adı yaşayıp gitmektedir. He
men hemen gün geçmez ki, gazete sütunlarında 
bu zatı muhteremle ilgili çeşitli haberler çıkma
sın. Yok Şellefyan bilmem ne bankasını bilmem 
ne kadar milyon dolandırmış, yok Şellefyan is
viçre'de iki tane köşk satmalmış, yok Şellefyan 
köşklerden birinde kendisi oturuyormuş şimdi
lik diğerini de yakında Türikye'den yanma ge
leceğini düşündüğü çok yakın bir dostuna ayır
mış. Kimmiş bu Mıgırdıç Şellefyan? Şellefyan, 
10 yıldır Türk politika hayatının en renkli ki
şilerinden biri. Daima perde arkasında politi
kacı yönetmiş, yürütme organında görevli bâzı 
kimseleri avucunun içine almış, onlarla ticari 
ilişkiler kurmuş, çıkarlar sağlamış, çeşitli siyasi 
ve ticari entrikalara ismi karışmış, sırtına «Ka
ranlık adam» damgası yemiş biri. 

İşte bu adam, Türkiye Cumhuriyeti Başba
kanı Süleyman Demirel'in yakın dostu ve ya
kın arkadaşı; kendi ağzından, olaylar neticesin
de... 

Sayın milletvekilleri; 
Şimdi ben sizlere konuşmamın bu bölümün

de Başbakan Süleyman Demirel'e Mıgırdıç Şel
lefyan'm yakın dostluk ve arkadaşlıklarının bel
gelerini ve bu arkadaşlığın Türkiye'ye neye mal 
olduğunun pusulasını vermek istiyorum. 

1 Eylül 1970 tarihli Milliyet Gazetesinde, 
Mıgırdıç Şellefyan'm bir açıklaması yayınlanır. 
Şellefyan bu açıklamasında «Sayın Demirel ile 
samimî dost olmak suç değildir. Başbakan'm 
evini sık sık ziyaret ederim.» demiştir. 

Mıgırdıç Şellefyan'm taşar onu, aynı zaman
da Şevket ve Süleyman Demirel ile işbirliği ya
pan izzettin Turanlı'nın çıkardığı Son Baskı 
Gazetesinde, 1966 Mart ayında Turanlı'nın ken
di kalemi ile bir yazı dizisi yayınlanmıştır. Bu 
yazılarda Mıgırdıç - Süleyman dostluğu, Saym 
Süleyman Demirel ve Sayın Mıgırdıç Şellefyan 
dostluğu şöyle anlatlır, kendi kaleminden anla
tıyor. Bunlar bir amaç için anlatılıyor, yazılı
yor, bir dostluğun var olduğunun Türk kamu 
oyuna duyurulması, birtakım yerlere duyurul
ması için bunlar yazılıyor, lâf olsun diye yazıl
mıyor. Gazetede yazılıyor, duyun, böyle bir du
rum var, diyor. Ne yazılıyor izzettin Turanlı'

nın kaleminden 1966 Mart aylarında Son Baskı 
Gazetesinde? Şöyle yazılıyor : «Demokrat Par
ti mecarası sırasında Mıgırdıç Şellefyan zekâsı 
ve işbirliği ile devrin Cumhurbaşkanının dikka
tini çekmiştir. Eski D. P. Milletvekili ile eski 
Cumhurreisi iyi ahbap olmuşlardır. Mıgır, dost 
kaşanmasını, dost tutmasını bilen bir insan.» 
Mıgır, Sayın Süleyman Demirel'in öylesine ya
kın bir dostu olmuştur ki, Ankara'ya indi mi 
Esenboğa'dan doğru Başvekilin evine gidermiş. 
Onunla ve ev halkı ile gerçekten samimî bir 
dostlukları varmış. Bu söylenmiyor. Bu, gaze
telerde yazılıyor. Haber değil, bu niye yazılı
yor? Bir adam, Türkiye'nin Başbakanı ile ar
kadaştır, Ankara'ya indi mi doğru onun evine 
gider, diyor. Niye diyor? Birtakım insanların 
gözlerine dağ, kulaklarına ses olsun diye diyor. 
Bu ses söyleniyor, şimdiye kadar vakit geçiyor. 
Bu sesin muhatabı olan, yani kendisinin, maka
mının ve isminin bir gazetede Mıgırdıç Şellef
yan denen zatı muhterem tarafından, en yakın 
dostu olduğunu gereksiz ve mutlak ve mutlak 
bir ardniyet neticesinde birtakım müesseselere 
duyurmak amaciyle, birtakım insanlara gözdağı 
vermek amaciyle yayınlanan yazısı okunuyor, 
görülüyor, söyleniyor, diğer gazetelerde bun
ların günlerce dedi kodusu yapılıyor; bunun 
muhatabı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
Başbakanı Sayın Süleyman Demirel, «Benim bu 
insanla hiçbir ilişkim yoktur, yalandır, iftiradır, 
böyle şeylere aldırmayın, bunlar gayriciddî 
şeylerdir.» diyemiyor. 

Biz burada bu meseleleri konuşurken, lü
zumsuz bunları konuşmayın efendim görüşüldü, 
diyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, devam ediyorum. 

31 Aralık 1967 tarihli Akis Dergisinde - se
ne 1967 - Başbakanla Şellefyan arasındaki iliş
kiyi anlatan, ilişkiyi yansıtan bir yazı yayınla
nıyor. Hangi tarihte? 31 Aralık 1967 tarihinde. 
Ve bu Akis Dergisinde yayınlanan yazı, yayın
landığı günden bugüne kadar ne yalanlanıyor, 
ne tekzibediliyor. Yazı aynen şöyle diyor: «Şel
lefyan'm, Başbakan Demirel'e Süleyman diye 
hitabetmesi...» Ben bazan «saym» kelimesini 
unuturum, özür dilerim, unutkanlık ve arkadaş
larım büyük bir tezahürat gösteriyorlar, haklı
dırlar ben heyecandan unutuyorum «sayın» ke
limesini; ama burada bir yazı yazılıyor, saym 
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arkadaşlarım buna niye tezahürat göstermiyor
lar? 1967 den beri yasılıyor, kara yazılarla du
ruyor. Ben unuttuğum için özür diliyorum, he
yecandan unutuyorum, tezahürat gösteriyorlar 
«sayın demiyorum» diye, ben unutkanlığımdan 
milyon defa öşür dilerim. Fakat bir başka in
san ne diye hitabediyor Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanına? «Şellefyan'ın Başbakan Demi-
rel'e Süleyman diye hitabetmesi eski bir iş or
taklığındaki karşılıklı vazifelerini hep devam 
ettirme kudretinin bu Ermeni vatandaşın elin
de olması sonucudur. Bu ortaklıkta Demirel, 
Şellefyan'ın mahiyetinde daha ziyade bir para
van adam olarak çalışmış, menfaatten kendisi
ne pay verilmiştir. Hattâ bir söylenti, Morri-
son'un gerçek Türkiye temsilcisinin hukukan 
değil ama fiilen Şellefyan olduğudur. Karşılık
lı ve girift iş ümnasebetleri Demirel'i kapısını 
Şellefyan'a hep açık tutmak zorunluğunda bı
rakmaktadır.» 

Türkiye Cumhuriyetinde yayınlandığı tarih
lerde çok geniş tirajı olan, etkili bir dergi olan, 
bu dergide yayınlandıktan dört yıl geçmesine 
rağmen en ufak bu işi yalanlama gayretine gidil
miyor. Kişisel yalanlama gayretine gidilmiye-
bilir, ama kişide bir sorumluluk duygusu olması 
mecburiyeti vardır. Ne zaman? Kişi Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin Başbakanı olduğu za
man. Kişi, şahsı hakkında ortaya atılan her han
gi bir hâdiseyi tekzibetme selâhiyetini kendi
sinde görmiyebilir, kullanmıyabilir. Ama hak
kında söylenen birtakım iddialar, büyük tirajlı 
bir gazete tarafından söylenmiş iddialar karşı
sında o kişi; işte görün diye milyonlarca lira
lık tazminat dâvalariyle Türk adliyesine müra
caat ederek buna karşı reaksiyonunu gösterir; 
ama aynı kişi, Mıgırdıç Şellefyan ile ilişkisi 
hakkında ortaya atılmış olan bu iddiaların asıl
sız olduğunu, gerçekle hiçbir ilişkisi olmadığı
nı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık mevkiine 
hakaret olduğunu kabul etmiyerek, her hangi 
bir hukukî yolda bir hak arama ihtiyacını, Baş
bakanlık makamının sorumluluk duygusunu, 
duymaz. Burada bir çelişki var. Milyonlara hi
tabeden bir gazete bir iddia ortaya atar ve koşa 
koşa 10 - 20 milyon liralık tazminat dâvalariyle 
mahkemeye başvurulur. Bir başka insanla iliş
kisi burada Türk kamu oyuna ve dünyaya yayı
lır, en ufak bir reaksiyon yok. 

işte, Türk kamu oyunun vicdanında bir şüp

he, zihninde bu konuda bir karışıklık ve kanaat 
yer etmişse; Türk halkının sağduyusu bunların 
karşısına geçip, izah edilmeden de bunların de
ğer ölçüleriyle doğru yolda bir vicdan kanaati
ne sahibolacak kabiliyettedir. 

Mıgırdıç hakkında ortaya atılan bir yaygın 
iddia da şudur : Sayın Celâl Bayar 1967 Eylü
lünde izmir'de büyük bir gövde gösterisi yapma 
teşebbüsünde bulununca, Sayın Demirel telâş
lanmış, Şellefyan'ı acele Ankara'ya çağırıp, on
dan bunu önlemesini rica etmiş, Şellefyan da 
bu işi Demirel lehine başarmak için büyük gay
ret göstermiş ve bir noktada başarmış. 

16 Eylül 1970 tarihli Hürriyet Gazetesinde 
birinci sayfada bir beyanat çıkıyor. Mıgırdıç 
Şellefyan'ın Yunanistan'daki akrabası, yani 
amcasının oğlu Atinalı büyük iş adamı Agop 
Şelleyfan, Hürriyet Gazetesinin iş adamı sıfatı 
ile, yahut iş adamı tavrı ile yanına giden Metin 
Doğanalp isimli muhabirine bakınız Şellefyan'-
la ilişkili şu beyanatı vermiş: «Biliyorsunuz, Şel
lefyan Ankara'da Hükümete yakın adamdır. 
Ermeni cemaati eski reisidir. Hükümetin için
de ayakları vardır.» 

Okudukmu, her hangi bir yerde, Hüküme
tin içinde bu adamın ayakları olmadığına; oku
duk mu bugüne kadar, bu adamın Hükümete 
yakın olmadığına dair her hangi bir haber? 

«... devalüajsyton yapılıaoağı haberini çak ön
ceden duymuştu. Doların 11,5 liraya düştüğü
nü yaydı ve Ermeni sarraflar da doları kara
borsacılara 11,5 liradan sattırdı. Bu oyuna ge
len basın, piyasayı alt üst eden, dolar 11,5 lira
ya düştü, haberini Türkiye'ye yaydılar. Ellerin
de dolar bulunduranlar ortaya çıktı. Şellefyan 
piyasadaki dolarları topladı ve yurt dışına ka
çırdı.» 

Aynı gazeteci Atina'da Şellefyan hakkında 
yaptığı istihbaratta, Şellefyan'ın isviçre banka
larına ait çeklerle 1 200 dolar harcadığını 
ve bu çekleri Atina'daki ionikki Trapeze Banka
sında bozdurduğunu, aynı günkü Hürriyet Ga
zetesinde yayınlar ve yine aynı gazetede, aynı 
tarihte, Agop Şellefyon Sayın Mıgırdıç Şellef
yan hakkında şöyle der : «Biliyorsunuz, Şellef
yan D. P. iktidarı zamanında İstanbul Milletve
killiği yapnug ve ihtilâlde Yassıada'ya düşmüş
tür. Zengin olan Şellefyan, burada tutuklu D. 
P. milletvekillerinin ailelerine geniş maddi yar-
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dımda bulunmuş ve dışarı çıkınca büyük güc 
kazanmıştır. Bugün Mıgırdıç düşmanlarına 
karşı, Menderes'in özel polisi Mümin Yaman-
oğlu tarafından korunmaktadır. Sonradan Şel-
lefyan Türk Hükümetinin o derece itimadını ka
zanmıştır ki, bir aralık, Kıbrıs buhranının en 
civcivli zamanında Atina'ya sık sık gitmiş ve 
iki memleket arasında aracılık görevi yapmış
tır.» 

Şellefyan Türkiye'den kaçtıktan sonra Türk 
Parasını Koruma Kanununa aykırı hareket et
mekten dolayı istanbul Birinci Ağır Ceza Mah
kemesince dâva açılmıştır. 22 milyon liralık dö
viz kaybına sebebolduğu iddiasiyle hakkında 
mahkemece 5 yıla kadar hapis ve 66 milyon Tl. 
para cezası istenen bu zat, aslında sadece bu iş
leri yapmakla kalmamış, Emlâk Kredi Banka
sına, esasta 200 ton olan tütününü 391 000 ton 
olarak havale etmiş, 6 milyon lirayı da bu ban
kadan çekmeyi ihmal etmemiştir. Kısa bir müd
det evvel de banka Şellefyan'm tütünlerine el 
koymuş. Türkiye'de emlâk sahibi olmak istiyen-
lerden başkasına kredi verilmesi, kuruluş kanu
nuna göre mümkün olmıyan, hem de aslında 
200 ton olan tütüne 391 000 ton karşılığında 6 
milyon lira para verilmesi usulü olmıyan mev
zuata rağmen para veriliyor; sonra sanki bir 
kahramanlık yapıyorlarmış gibi banka şimdi 
sayın Şellefyan'm tütünlerine haciz koymuş. Tü
tünü en iyi fiyattan satsa, Şellefyan'm borcu
nun yarısını ödiyemez. 

Şellefyan, Edirne - Pehlivanköy demiryolu 
inşaatı, sulama tesisleri, havaalanları inşaatları 
gibi çok yerde ihaleler almıştır. Pirinç, teneke, 
kakao ihalelerinde büyük yolsuzluklara adı ka
rışmıştır. Teneke ithali yolsuzluğunda, Sayın 
Süleyman Demirel Gümrük ve Tekel Bakanı 

' Sayın İbrahim Tekin'e Mıgırdıç Şellefyan'ı ter
cih etmiş ve Sayın Tekin görevinden istifa et
mek zorunda kalmıştır. Bu olayın cereyan tar
zı bir cümle ile şöyledir: Gümrüklere gelen te
nekelerin gümrüklerden çekilmesine o zaman 
Gümrük ve Tekel Bakanı ibrahim Tekin ile Sa
nayi Bakanı Mehmet Turgut karşı çıkmışlardır. 
Fakat Ticaret Bakanı Ahmet Türkel, tenekele
rin sahibi Mıgırdıç Şelleyfan'm avukatı gibi 
hareket ederek, bir kararname değişikliğini sağ
layıp Sayın ibrahim Tekin'e Amerikan malının 
Alman malı diye ithal edilmesinde mevzuata ay

kırı bir durum olmadığım belirten bir resmî ya
zı yazarak bu fiilî harekete karşı çıkan bakan
ların haksız, fiilî hareketi yapan insanın haklı 
olduğunu resmî yazı ile ispat ederek, bir baka
nın istifasına ve bu tenekelerin buradan çekil
mesine yol açan bir kararname yazılmıştır. 

Yine, Akis Dergisi 31 Aralık 1967 tarihin
de, Şellefyan'm bir gün Türkiye'den kaçacağı
nı yansıtan aşağıdaki yazıyı yayınlamıştır : 

«25 - 30 milyon lira banka kredisi kullanan 
Mıgırdıç Türkiye'deki bütün emlâkini/elden çı
karmıştır. Bu basiretli iş adamı kazancını ta
şınmaz mallara değil, taşınır mallara yatırmak
tadır. Bir gün kendisinden bir yabancı diyar
dan atılmış bir kart alınırsa Buğday Sokak'ta-
ki ahbap Demirel belki o zaman rahat nefes 
alacaktır.» 

Bu yazının yazıldığı tarih 31 Aralık 1967 
dir. Daha o tarihte, adamın, malını mülkünü 
elinden çıkardığına dair Akis Dergisinde yazı 
yazılıyor ve aynı adamın bu tarihlerde Sayın 
Başbakan ile çok yakın ilişkisi olduğunu, banka-
genel müdürleri de masalarının üzerine gelen 
gazetelerde kırmızı işaretlerle okunması dikka-
tiyle gönderilen yazılarda «Ankara'ya indiği 
zaman doğru Başbakanın evine gitti» 
haberini okuyor ve bu adamın günün bîrinde 
Türkiye'den kaçacağı haberi daha 1967 yılın
da yazılıyor ve bu adam bugün 100 milyon li
raya yakın Türk parasını milletin, Devletin 
bankalarından ve ticaret erbabından vurarak, 
bir gece bakıyorsunuz Yunanistan semaların
da görünüyor. Orada bir otelde kalıyor ve is
viçre bankalarında karşılığı bulunan bir çeki 
bozduruyor, 1 200 doları harcıyor ve büyük 
büyük beyanatlar veriyor. 

1967 tarihinde, bir gün Türkiye'den kaça
cağı ihbar edilen ve bugün hakikaten kaçan, 
100 milyona yakın parayı dolandırarak Türki
ye'yi terk eden bu adam şimdi anlıyor musu
nuz ki, o ufacık gazetelerde; «Sayın Mıgırdıç 
Ankara'ya geldiği zaman doğru Başbakanın 
evine gider,» Sayın Mıgırdıç kendi ağzından, 
«Başbakanla en iyi arkadaş olmak suç mudur» 
der ve sonunda bu karışık işler burada birleşir. 
Ama bu memlekette bir vatandaş senelik geçi
mini, karnını şişirecek olan buğdayı temin ede
bilmek için 300 liralık kredi almak için bir 
köy halkı Ziraat Bankasının kapısına gelir ve 
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bir köy halkı birbirini ipotek eder, köy ipotek 
olur ve 300 lirayı almak için de üç gün banka
nın kapısında yatar. Bir adam, Mıgırdıç Şellef-
yan 100 milyonu alır ve Yunanistan'dan beya
nat verir. Bu adam parayı alırken ne yapar? 
Gidip de «Selâmün aleyküm» deyip parayı al
maz, vermezler böyle parayı; birtakım kendi
ne has entrika yollariyle bu parayı alır, gider. 

Şimdi, bir yerde düğümlenecek, iş. Daha 
1967 yılında bütün gayrimenkulunu elinden çı
kardığı ilân edilen ve Türkiye'yi bir gün terk 
edip, kaçacağı ilân edilen Mıgırdıç Şellefyan 
ise bu tarihten sonra bile yine elini, kolunu 
sallaya, sallaya milyonlarca lira, karşılıksız 
para çekmekten hiçbir zaman vazgeçmemiş, bu 
yoldan kendini alıkoyamamıştır. 

Mıgırdıç Şellefyan 1965 yılında iller Ban
kasından, istanbul Asmalımescitteki bir triko
taj atölyesini ipotek ederek İzzettin Turanlı 
adına 2,5 milyon lira kredi talebetmiştir, defa
ten olmak üzere. Banka mevzuatına aykırı ola
rak, kendinin bir trikotaj atölyesini iller Ban
kasına ipotek ediyor, ama parayı İzzettin Tu
ranlı alıyor. İpotek edilen mal Mıgırdıç Şellef
yan'm, parayı alan izzettin Turanlı, ama para
nın verilmesi için o zamanki devrin genel mü
dürünün makamına giden ve görevini nasıl sui
istimal ettiğini biraz sonra çok açık olarak gös
tereceğim şekilde bu 2,5 milyonun defaten İz
zettin Turanlı'ya verilmesi delâletinde bulunur 
ve Başbakana makamından telefon açar. Tu
ranlı bu krediyi defaten almak istemiştir. Tu-
ras adlı bir paravan bir şirket kanalı ile İstan
bul'da bir turistik otel inşaatı için istenen bu 
2,5 milyon liranın İzzettin Turanlı'ya defaten 
verilmesini sağlamak amaciyle, bir gün Mıgır
dıç Şellefyan o devrin iller Bankası Genel Mü
dürü Sayın Babüroğlu'nu ziyarete gitmiş ve Ba-
büroğlu'na, bu konuda ıSüleyman Demirel'in is
mini kullanmak yoluyla baskı yapmaya çalış
mıştır. Bunda muvaffak olamayınca Babüroğ-
lu'nun makamında bizzat D emir el'e telefon 
ederek, gücünü gösterip, 2,5 milyon lira kredi
yi almak için nüfuz suiistimaline tevessül et
miş, fakat Babüroğlu'nun direnmesi karşısın
da başarısızlığa uğramıştır, iller Bankasından 
alınamıyan bu para daha sonra Vakıflar Ban
kasından alınmıştır, defaten. Tur as isimli bir 
paravan şirket kanaliyle hayali bir proje kar

şılığı 2,5 milyon lira defaten bankadan kredi 
verilmiştir ve bahse konu bu otel inşaatı daha 
bitmeden otel için 140 000 dolarlık porselen 
malzemesi tahsisi koparılması da aynı devirde 
başarı ile sağlanmıştır. 

Sayın Milletvekilleri; 
En sonunda Mıgırdıç, türlü suiistimal olay

larından Türk adliyelerinde yargılanmaya baş
lanıldığı an, Türk bankalarına ve Türkiye ̂ de
ki tüccarlara 100 milyon Türk lirasını karşılık
sız olarak borçlandıktan sonra, bir gün sessizce 
Türkiye'den kayboluvermiştir. 

Devalüasyon öncesi el altından doların 11,5 
liraya düştüğünü yayıp, 12 liradan dolan top
layıp, sırtına taktığı borçlarla birlikte önce 
Yunanistan'a, oradan da İsviçre'ye kaçtığı 
açıklanan Mıgırdıç, 3 Ekim 1970 tarihli Hürri
yet Gazetesine verdiği demeçte bakınız büyük 
bir rahatlık içerisinde ne demektedir? Adam 
kaçmış, İsviçre'de lüks bir otelde oturuyor, bü
yük bir Devlet adamı, büyük bir iş adamı gibi 
Türkiye'de çok büyük trajlı bir gazeteye bakı
nız ne rahatlık içerisinde beyanat veriyor ve bu 
beyanatı kendi yazısı ile ve şu şartla veriyor: 
Sayın Yılmaz Çetiner ile yaptığı röportajda 
anlaşma neticesinde yazının neşredilmesi için 
şöyle diyor : «iki nüsha yazacağız, ikimiz im-
zahyacağız, biri bende kaılacaık, biri sizde. Eğer 
aksini yazarsanız, size kanuni ve hukukî yoldan 
rücu edeceğim.» 

Ya.zı aynen neşrediliyor ve şöyle : «Cemaat
le iştigal etitiğim yüksek kademelerdeki mevki
lerden öıtürii öteden beri zamamdarınm başbakan
ları, bakanları ile temasta bulunimuşumdur. Bun
dan dolayı ve ayrıca eski D.P. nin bir mebusu 
olıuaaik vasfından ayrı, bir ide cemaatini ileri ge
len insanı sıfatiyle Demirel'le tanıştım, 1965 te 
'kendüılorlnin, bütün işlerimi tasfiye edip Başba
kan Yardımcısı oldukları zamandır, bu. Zaman 
zaman, kendileriyle görüşmelerimjtn, ticari ve 
politik menfaaıt'lerin icabı yapıldığına dair id
dialar oldu. Halbuki Sayın Başbakanın dürüst 
ve dirayetli olduğumu herkes bilir. Ben kendi
siyle eski bir politikacı, bir cemaat başı ve bir 
dasit olarak pek çok kere görüşmüşümdür. Tür
kiye genç ve dinamik bir Başbakana sahibol-
muş, bırakalım da memlekete hizmet etsin. Sa
yın Demiirel, hatır için çiğ tavuk değil, pişmiş 
tavuk bile yemez, işte ben meydandayım. Ben 
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Sayın Demirel'in dostluğumdan hiçbir şey ka
zanmadım, sadece milyonlar kaybettim. Kendi
lerime zerre kadar gücenik değilim, (ne güzel 
dostluk) aksine sonsuz hürmetim vardır.» 

Sayın (milletvekilleri, 
Buıgüme kaJdar Demirel'e türlü yollardan Mı

gırdıç Şellefyan, ile arkadaşhk ilişkisinin dere
cesi ve yukardan beri ortaya koyduğumuz ger
çeklerin açıklanmasını istiyen çeşitli müracaat
lar olmuş, fakat her nedense Demirel, bugüne 
kaidar bu komuda hiçbir açıklama yapmamıştır, 
yapamamıştır. 

ŞimldÜ ben sizlere, buradan Sayın Demirel'e 
(bu konuda sorulmuş ve bugüne kadar Demicrel 
tarafından cevaplandırılmamış bâzı soruları 
okumak istiyorum, fakat vaktinizi alacağı için 
vazgeçiyorum. Sayın Sakarya Milletvekili Hay
retti/n, Uysal ve Turgut Bcztepe, Sayın Sinop 
Milletvekili Hilmi işgüzar ve ilk defa, tesadü
fen değil bilerek daha «Mıgırdıç Şellefyam» lâfı 
ortada yokken, «Mıgırldıç» lâfı üzerime hiçbir 
spekülâsyon yapılmamışken, 25 Haziran 1970 te 
tarafümdan Sayın Başbakana Mıgırdıç hakkın
da soru sorulmuş, o zaımirnlar gazetelere tek sü
tun, bir cümle ve bir satır halinde bir soru 
önergesi göçjmiş. Aradan aylar geçtikten sonra 
Mıgııidıç Şellefyan'in üzerinde büyük konuşma
lar yapılmış, olay gelişmiş. Ben 25.6.1970 te so
ruyu sormuşum, 6 Temmuz 1970 te bir cevap 
gelmiş ve Sayım, Ticaret Bakanı demiş ki : 
«Efendim, biz Bankalar Kanununa göre, hiç 
kimlsenin aldığı parayı açıklıyamayız.» 

Ben burada bir noktayı da bir cümleyle söy-
liyeyim : 

Değerli arkadaşlarım, bir hususu aydınlat
mak için, demetim unsurunun daha iyi olmasını, 
daha iyi işlemesini aydınlatmak için, doğru yola 
konlmasını istem'ek için bu Bankalar Kanununda 
da bir değişiklik getirmek lâzımdır. Parlâmen
to üyelerinim böylesine kredi yolsuzluklarının 
vârüjdlalduğu kanaatleri ve iddialarını duyduğu 
an, denetim yollarını doğru olarak kullanma
sını sağlayıcı, kimin ne kadar kredi aldığının 
da bindirilmesini sağlıyara, Bankalar Kanununda 
bir değişiklik yapılmasını da burada bir teklif 
olarak öneririm. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Biz burada sormuşuz Sayın Başbakana, si-

ZSar ilişkileriniz neticesinde bu adamın yüz mil

yon civarında kredi aldığı, sizin ao^kadaşlığınızı 
bu kredi alışında kullandığı, sizin görevinizi sui-
istimial ettiğine dair iddialar var, siz buna ne 
dersiniz, bu meselelerin aslı var mı yok mu de
mişiz. Bir cümlelik iş... Yoktur bu meselenin 
aslı, bu adamı tanımıyorum, arkadaşlığım yok
tur veya arkadaşlığım vardır ve şu derecededir 
denebilir. Bugüne kadar bir tek cümle yok. 

Sayın arkadaşlarım, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbaflcamı-

nm, şu anıda söylediğim dört Parlâmento üyesi 
ve milyona yakın tirajı kap siyan gazetelerde 
günlerce bu konuda - yine değerli arkadaşları
nın açıldamalarına göre - radydian Türk ka
muoyuna bu meselenin açıklamalarımı isteme
leri üzerine, gelir insan, sorumluluk duygusu 
içerisinde der ki, bir cümle... Bu Türk halikına 
saygılı olmak, bu, kendin kadar başkalarının 
görüşlerinle, kararlarına, kanaatlerine değer öl
çülerine saygılı olmaktan da ötede, oturduğun 
ımakaımm sorumluluğ'umu gerektiren bir görev. 
Türkiye her gün allak - bullak, bir Şellefyan is
miyle donatılıyor, bir yıla yakın, arkadaşlığın 
nadir diye soru soruluyor. Büır cümle yoktur. 
«Arkadaşlığım şu derecededir» diyeceksin ve bu 
ımeseb kap?nacak. Söylenmiyor... Sebebi nedir 
Bir korku mu var, böyle veya böyle denildiği 
zaman acaba bunun arkasından bir başka şey 
gelecek zannı mı var? İnsanın vicdanında ister 
istemez böyle bir kanaat yer ediyor. 

Sayın milletvekilleri, 
Gensoru önergemin görüşülüp gündeme 

alınması dolayısiyle yaptığım bu konuşma
nın buraya kadar ki kısmında ortaya koydu
ğum iddia ve sorulara, belki şahsan Başbakan 
Süleyman Demirel, büyük bir umursamazlık 
içerisinde, cevap vermek ihtiyacını duymamış 
olduğunu belirterek, bu gensoru önergesinin 
görüşülüp gündeme alınmasında ret oyu kulla
nabilir ve grupunu ret oyu kullandırma yolu
na gidebilir; yahut da Sayın Süleyman Bemirel, 
belki şahsan kendisinin, kardeşleriyle ilgili 
yolsuzluk olaylarında adının karışmış olduğuna 
dair kamu oyunda uyanan şüphe, kanaat ve 
yargılara değer vermiyerek bu gensoru öner
gesinin görüşülüp gündeme alınmasına ihtiyaç 
olmadığını iddia edebilir. Bütün bunları Sayın 
Süleyman Demirel belki şahsan, şahsi davra
nışları olarak istiyebilir, iddia edebilir, fakat 
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'Sayın Süleyman Demirel, Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı kaldığı müddetçe; ailesinin ve şah
sının davranışları yüzünden, Türkiye Cumhuri
yeti Başibakanlık makamına asla şaibe düşüre
mez, asla bu makamı şaibe altında tutamaz, 
tutmaya hiçbir zaman da yetkili değildir ve hiç 
bir kuvvet O'nu Türkiye Cumhuriyeti Başba
kanlık makamını şaibeli tutmaya yetkili et-
miyeoektir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Konuları son olaylarla bitiriyorum. 
öyle öneımM bir konu ki, buradan öylesine 

sorumsuzluk içerisinde söylemen lâflarla geçiş
tirildiği ve bu kürsüde bu gensorunun günde-
nue alınması kabul edilmediği, görüşülmediği 
aijüdetçe, bütün hayatım boyunca bu makamın 
üzerine düşürülen şaibenin kaldırılmasında, ta 
kulş uçmaz kervan geçmez yerlerdeki halkla 
elele, her zaman bu fakiri karşınızda bulacak
sınız. Bunu kaldırmaya mecbursunuz. 

AEDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Bütün 
(millet senin ne karakterde olduğunu anlamış
tır. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Niçin mec
bur olduğunuzu anlatacağım, anlatacağım... 

Sayın Başbakan Süleyman Demirel; - bu 
Foto - Politika önemli bir dergidir - ... 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Dört-
yüz kişiyle mücadele etmeye kalkışıyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen hatibe mü
dahale etmeyiniz, karşılıklı konuşmayınız. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Sabredin.. 
Ben ne kadar sabırlıyım. Dörtyüzünüz, 300 
(kişi, 150 kişi birleşiyor orada, fakire lâf atı
yor, hiç seslenmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın hatip, cevap vermeyiniz, 
îben müdahale ediyorum. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Foto - Po
litika Dergisine Sayın Süleyman Demirel'in kar
deşi bakınız ne diyor: «Yükseliş Okulu mu?... 
Ne varmış okulumda?.. 30 milyon sermayem 
vardır, bu okulu kurdum, şimdi 10 bin talebe 
okutuyorum, üniversitede bir öğrenci Devlete 
yılda 14 bin liraya, Rohert Kolejde 25 bin lira
ya maloluyor, ben ise yılda 5 bin lira alıyorum. 
Memleketin en güzide profesörlerini çalıştırıyo
rum, emsallerinden üstün mimar ve mühendis
ler yetiştiriyorum, dört yılda 20 hin lira verehi-
len, burada mühendis oluyor. Meslek okulları 

hu talebi kahul etmiyormuş. Bu oda meselesi, 
halledilecektir. Özel okullar yoliyle çok sayıda 
mühendis ve mimar yetiştirildiği için, mühen
dis odaları telâşa düşmektedirler, kendilerine 
hiçilecek değerim azalacağından korktukları için 
böyle davranıyorlar. Bir kanun çıkarıp bu işi 
halledeceğiz.» 

Bir yerde benim anlamadığım bir nokta Var, 
hir yere geldik şimdi, çok önemli bir noktaya. 
Biz diyoruz ki; Sayın Süleyman Demirel, kar
deşlerine çıkar sağladığı iddiasiyle karşı kar
şıya. Geliniz hep beraber bu meseleyi rahatlık
la konuşalım, halledelim... Bu kafeslerinden 
biri görüyorsunuz ne diyor; bırakınız kardeşi
nin makamını suiistimal ederek kendisine çıkar 
sağlama yolunda bir iddianın sahihi olduğu ge
rekçesini, Türkiye Cumhuriyeti Parlâmentosunu 
vâsıta ederek; «Bu mesele halledilecektir, ka
nun çıkaracağız» diyor, «çıkarırız bir kanun» 
diyor, «çıkaracağız» demiyor, «hallederiz bu 
meseleyi, bu konuda bir kanun çıkarırız» diyor. 
Kim diyor bunu? Bu adam parlömanter mi? 
Burada ben konuşurken herkes ayağa kalkıyor
du... Daha getireceğim, daha getireceğim. Biri 
buradan konuşurken, bir mesele getiriyor; şöy
le şöyle meseleler var, araştıralım var mıdır yok 
mudur diyelim, önemli bir meseledir falan dedi
ğimiz zaman, bir hurra.. Bir adam kalkıyor, böyle 
hir mesele söylediği zaman hiç/bir reaksiyon 
yok... 

Şimdi arkadaşlar.. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Konuyla ne 
alâkası var Sayın Kargılı? 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Bundan 
daha güzel belgelerle, ben bu gensoru önerge
min konuyla alâkasını izah edemezdim. Bu bel
gelerin konuyla alâkası var mıdır yok mudur?.. 
Buna ilerideki günlerde bu Parlâmentoda otu
racak insanlar karar verecekler. 

Sayın milletvekilleri; 
Bu nedenle Sayın Süleyman Demirel, ailesi 

ve şahsının davranışlar! yüzünden Türkiye Cum
huriyeti Başibakanlık makamı üzerine düşürü
len şaibenin kaldırılmasında, kendi gönlünce ve 
keyfince hareket etmeye de artık yetkili değil
dir. Demirel, Başhakanlık makamı üzerine konu
lan bu şaibenin kaldırılmasına yardımcı olmaya 
mecburdur. Yardımcı olmalıdır, hiçbir kuvvet 
onu bu mecburiyetten kurtaramıyacaktır. Kô  
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mu oyunu tatmini etmiyen ve kamu oyunun bu ko
nudaki şüphelerini ortadan kaldırmıyan hiçbir 
oylama neticesi de Başbakanlık makamı üzeri
ne düşmüş şaibenin ortadan kalkmasına yeterli 
gelmiyecektir, yeterli gelmemiştir. Bu nedenle; 
Başbakan, bu konuda hakkında açılması isteni
len bu gensorunun görüşülmesine ve gündeme 
alınmasına «evet» demelidir ve A. P. Grupu da 
Türk kamu vicdanının bu konuda tatmin ola
bilmesi için, bu gensoru önergesinin görüşülüp 
ığündeme alınmasına «evet» demelidir. 

Başbakan, şahsı hakkında açılması istenilen 
Meclis soruşturması dolayısiyle, belki, görevi
mi suiistitinal yaptığım hakkımda delil getirin, 
söylenenleri ispat edin diyebilir, fakat hakkın
da istenilen gensoru için böyle bir iddia ide hu
zura gelemez. Çünkü, gensoru Anayasa gereğin
ce bir Hükümet başkanı veya Hükümet üyeleri 
hakkında duyulan güvensizliği dile getirmek ve 
bunlar hakkında istenilen güvenlik isteme oyla
masını yenilemek amacını güder, bugün sadece 
Parlâmentoda değil, bütün Türk kamu oyunda, 
hattâ bütün dünya kamu oylarında Demirel'in, 
kardeşleri ve yakınlariyle ilgili yolsuzluk olay
larında görevini kötüye kullandığına dair yer
leşmiş kesin ve yaygın bir şüphe mevcuttur. Şa
yet Sayın Demirel bütün bunlara rağmen bu 
gensorunun açılmasını reddeder ve grupunu da 
bu yolda iknaya çalışırsa, o zaman vicdanlarda 
ve zihinlerde ebediyen görevini kötüye kullan
mış bir Başbakan olmanın mahkûmluluğu yanı-
sıra, millî iradeye ve Anayasaya da ihanet et
miş insan olarak tarihe geçecektir. 

Burada Parlâmentonun tüm isayın üyeleri
ne sesleniyorum; 13 numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporunun reddinden sonra, 
Ankara Televizyonuna bir demeç veren, Başba
kanın kardeşi Hacı Ali Demirel; «Başbakan 
Süleyman Demirel hakkında soruşturma açıi-
mamasiyle ilgili Parlâmento kararını nasıl 
karşılıyorsunuz?» sorusuna Parlâmentonun ka
pılarında şu cevabı vermiştir : «Parlâmento en 
iyi ve en doğru kararı vermiştir. Zaten böyle 
ıbir karar vereceği de malûmdu.» 

Düşününüz ki; Parlâmentonun vereceği 
bir karar, hemen Parüâmentonun verdiği kara
rın arefesinde kapıdan çıkarken konuya mu-
hataibolan zat ve bu zatı muhteremin kardeşi 
parafından; Parlâmento en iyi Jcararı vermiş

tir, zaten böyle bir kararı ©ereceği bizce ma
lûmdu» diyecek kadar Parlâmentoüstü söylev
ler verecek yere geldiği zaman, eğer sizler 
tezahürat göstermiyorsanız, Türk kamuoyu bu 
noktaya derinden tezahürat gösteriyor. 

iSaym milletvekilleri; 
Ben burada şu hususu kesinlikle belirtmek 

isterim ki, bu gensoru önergesini huzurunuza 
getirmekle, Sayın Süleyman Demirel'in yıpra
nıp, Başbakanlık mevkiinden düşmesini asla 
amaç gütmedim. Çünkü ben, bu siyasal gidiş 
içerisinde, Sayın iSüleyman Demirel'in Başba
kanlıktan çekilmesi veya düşürülmesiyle Türki
ye'de her çıkmaza çözüm yolu getirileceğine 
inananlardan asla değilim. Ben, sadece 
Demirel'in değil Demirel'le birlikte De
mirel zihniyetiyle Adalet Partisi iktida
rının program ve felsefesinin1 de halkçı 
ve Anayasacı bir cephede değişikliğe uğrama
dıkça ve de bugünkü iktidarın yerine, Türk hal
kının yaşantısında köklü değişimleri gerçekleş
tirecek, halka dönük Kemalist devrim kanunla
rını bir an evvel çıkarabilecek güçlü, halkçı, 
devrimci ve Anayasacı iktidarlar iş başına gel
medikçe, Türk halikını bugün içerisinde bulun
duğu bu karanlık çıkmazdan asla kurtaraimıya-
caklarına kesin olarak inananlardanım. 

Bu nedenle bu gensoru önergesini; ıSayın 
Demirel'le birlikte Demirel icraatının, Türk hal
kının yanında, paralelinde yürümediğine inan
dığım için, Sayın Demirel zihniyetinin ve onun 
temsil ettiği icraatın Türk halkının icra mevki
inden uzak tutulması amaciyle vermiş oluyorum. 
Böyle bir yolda, bu icra Türk halkının hizmetin
den uzak tutulmadığı an, Türk halkına temen
ni ediyorum ki, kendi yararına, kendi hizmeti
ne iktidarları önümüzdeki seçimlerde seçebil
sin. 

Sayın parlömanlterler; size, Yüce Parlâmen
tonun vereceği bir karara; biraz evvel okudu
ğum şekilde bir televizyon muhabirine, Ersan 
Öğmen adlı televizyon muharübi zata bu şekilde 
beyanat vererek, Hacı Ali Demirel, «zaten Mec
lisin böyle bir karar vereceği malûmdu» diye
cek, bunu diyebilecek gücü nereden almakta
dır ve Parlâmentonun vereceği bir karar, önce
den Başbakanın kardeşlerine acaba nereden ve 
nasıl malûm olmaktadır? (A. P. sıralarından gü
rültüler.) 
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Şuraya kadar sıraladığım iddialar, netice
de de bende şu kesin inancı yerleştirmiştir ki, 
Sayın Başbakan, Başbakanlık görevi müddetin-
ce Türkiye'ye, Türk halkının hizmet anlayışıyla 
bağdaşmıyacak, ters düşecek bir statüyü getir
miştir. 

Nedir bu statü? Sayın Başbakan, Başba
kanlığı müddetince yaptığı görev karşılığında, 
şahsına ve ailesine primler sağlama yolunu, 
primler kazanma yolunu açmıştır Türk Devleti 
hizmetinde. 

Şimdi, Yüce Meclisin sayın üyeleri huzurun
da, Başbakan Demirci'den, ortada duran ve bu
güne kadar cevaplandırılmıyan bütün bu soru
lara açık seçik, tek tek, lâf ebeliği ve demagoji 
yapmadan tümünün cevaplandırılmasını istiyo
rum. Gördüğünüz gibi, cevap bekliyen sorular 
yalnız ve yalnız Başbakan Demirel'e değil, bü
tün Türkiye'yi, Cumhuriyetin geleceğini, hattâ 
ve hattâ siz sayın milletvekillerinin de gelece
ğini ilgilendirmektedir. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

Oylarınızla bu gensoru önergesinin gündeme 
alınmasını önerir, derin saygılarımı sunarım. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Sen 
ne yaptın 

MUSA DOĞAN (Kars) — O yazıyı sana ve
reni söyle. 

CELAL KARGILI (Devamla) — Siz bu lâf
ları bana attıkça, ben bütün sorunları, Türk 
halkının sorunlarını ve sizin bütün çıkmazları
nızı... 

(BAŞKAN — Sayın hatip, sayın hatip... 
Lütfen sayın hatibe müdahale etmeyin. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — ...îlmik il
mik, iplik iplik bu kürsüye getireceğim. Dinliye-
ceksiniz bunları. Ta ki, böyle fuzuli lâflar at
mayı bırakıncaya kadar. 

MUSA DOĞAN (Kars) — «Lâf baban» ora
da dinliyor. 

ıSALtH AYGÜN (Amasya) — Halk yok, 
halk Moskova'da. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Orhan Birgit, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA ORHAN BÎRGÎT 
(Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

Türkiye Büyük Millet Meclisini sabaha ka
dar işgal etmiş bulunan ve tutanaklarda 401 

4 . 1 . 1971 O : 1 

sayfalık yer tutan bir konu, çok kısa bir süre 
sonra yeniden huzurunuza gelmiştir. Bu durum 
ilk bakışta, Yüksek Meclisi bekliyen önemli so
runların bir süre ertelenmesi bakımından yer
siz ve gereksiz görülebilir; hattâ, hakkında gen
soru açılması istenilen Sayın Başjbakanm o gö
rüşmelerde açıkça söylediği gibi, bu çeşit itham
lardan amacın, siyasi iktidarın başını husumet 
haset, kin ve ihtiras sebepleriyle zedelemeyi gö
ze almak veya o yollara tevessül etmek olduğu 
da ileri sürülebilir. 

önerge sahibinin niyetleri ve amaçları bizce 
ne bilinmektedir, ne de uzaktan veya yakından 
bizi ilgilendirmektedir, ama biz Yüce Parlâmen
tonun en büyük muhalefet grupu olarak, kesin
likle ve açıklıkla ifade edelim ki, ister iktidar
da olsunlar, ister olmasınlar, siyasi rakiplerimizi 
yenmenin tek yolunu, genel oya dayanan seçim
lerde ararız ve o rakiplerimize karşı husumet, 
kin, ya da ihtiras veya haset yerine, silâh ola
rak sosyal ve ekonomik açıdan inançlarımızı, 
görüşlerimizi yayarak yüce milletimizin hizme
tine arz ederiz. 

Bizi ilgilendiren ve iftiharla söyliyelim, Yü
ce Meclisteki diğer politika kadrolarından çok 
farklı olan sosyal ve ekonomik görüşlerimizin 
yoksul halkımızca benimsenmesidir. Kinle, ih
tirasla, hasetle değil, hangi inanca sahibolur-
larsa olsunlar, Türk Ulusunun fertlerine kar
deşlikle, insan sevgisiyle ulaşmayı her şeyin 
üstünde tutarız. 

Biz, bir şeyi daha, 50 yıllık siyasi geçmişi
mizde Cumhuriyet Halk Partililer olarak şe
refle savunmuşuzdur: Devlet hayatı faziletli ibif 
temel üzerinde kurulmuştur. Böyle devam et
meli, böyle yürümeli ve böyle yükselmelidir. 
Bundan dolayıdır ki, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde 13 numaralı Soruşturma Komisyo
nu ile ilgili görüşmelerden, en azından fazilet
li bir idarenin temellerinin sarsıldığı gerçeği 
inancına varanlar vardır ve bu yüzdendir ki, 
Sorunun üzerine, bu gensoru dolayıısiyle soğuk
kanlılıkla eğilmeyi zorunlu görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri; 
Meclis soruşturması, Anayasamızın 90 mcı 

maddesine dayanmaktadır ve yine bilindiği gibi 
cezai sorumlulukla ilgilidir. Konumuz bulunan 
gensoru ise, 89 ncu madde uyarınca, siyasi 
(sorumluluğu arayan bdr denetim yoludur. 
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önerge sahibi, Demirel kardeşlerin almış 
oldukları kredinin çekilişinde Başbakanın iliş
kisi bulunduğuna dair kamu oyunda kesin bir 
kanaat olduğu iddiasındadır ve yine Mıgırdıç 
Şellefyan'ın bankalardan aldığı kredilerde de, 
Başbakan ile arkadaşlarının rolü olduğu yo
lundaki iddialardan dolayı gensorunun günde
me alınmasını istemektedir. 

Kamu oyunu bir yıla yakın bir zamandan 
beri işgal eden bu iddiaların iki açık kaynağı 
vardır. Bu kaynaklardan birincisi, 1969 genel 
seçimlerinden sonra yeniden ve fakat büyük 
ölçüde oy kaybıyle, hattâ yüzde 50 nin altına 
düşerek iktidara gelmiş bulunan Adalet Par-
tiisıimin Parlâmento Grupudur. O tarihlerde ik
tidar partisinin içinde bulunan arkadaşlarımı
zın bir kısmı, adına sonradan «Dosyan muha
lefet» denilen bir girişimin sahibi olmuşlar, 
kendi yöneticilerini grupları içinde denetlemek 
amaciyle, bâzı olaylardan Türk kamu oyunu 
haberdar etmişlerdir. Bu girişim, sonunda hep 
bildiğiniz gibi, talihin bir tesadüfü ile bugün 
aramıza Demokratik Parti Grupu adında, yeni 
bâzı arkadaşların katılmalarına, daha doğrusu 
Adalet Partisinden ayrılarak yeni bir grupla 
Meclisin çatısı altında faaliyete devam etme
lerine sebebolmuştur. 

İkinci kaynak basındır. 
Değerli arkadaşlarım; aranıza gazetecilik 

meslekinden katılmış bir kimse olarak, açık 
yürekle söylemek isterim ki, 1961 Anayasası
nın sayesinde ülkemizde basın gerçekten özgür
dür ve Adalet Partisinin Genel Başkanı Sayın 
Başbakan, bu özgürlüğe saygı gösteren, inanç 
besliyen politikacılarımızın arasındadır. Gerçi, 
basın özgürlüğü sadece sansürsüz ve mutlak 
özgürlük anlayışiyle yazmak değildir. Basın 
özgürlüğünün kısıtlayıcı tedbirlerinin başında, 
bizim ülkemizin koşullarına göre, örneğin biraz 
sonra şu kredilerin dağıtılış şeklinde bahsedece
ğimiz Devlet bankalarının reklâmlarının dağıtı
lış şekli de gelir, üzülerek söylemek gerekir ki, 
basın özgürlüğüne inandığını sandığım Başba
kan, bu konuda belki de çevresinin anlayışı 
yüzünden yeteri kadar objektif kalamamakta-
dır. 

Başbakanın kardeşlerine ve yakınlarına kar
şı usulsüz kredi iddialarını ortaya atan, Tür
kiye'nin, en büyük trajlı gazetelerinden Günay

dın için, bakınız Sayın Demirel ne diyor : 
«Basın hürriyetini iftiranın aleti olarak kul
lanmakta bulunan bir gazetenin, kamu oyunca 
malûm sebeplerle açmış bulunduğu kampanya.» 

Değerli arkadaşlarım, bu sözler, DemireTin 
sinirli bir anında ağzından çıkmış olsaydı, bi
raz önce kendisinin basın özgürlüğüne saygı ve 
inanç beslediğinden bahsettiğim Başbakan için 
kullandığım bu yargıyı muhafaza ettiğimi tek
rarlardım; fakat, soruşturma açılmasını araştı
racak komisyona verdiği, şüphe yok ki, düşüne -̂
rek kaleme aldığı yazılı cevabında da Başba
kan aynı cümleleri kullanmıştır. Anlıyorum, 
yayınlar kendisini yaralamıştır, huzursuz et
miştir, ama bunlar her ülkede politikanın ve 
politikacılığın olanakları arasında karşılanma
sı gereken şeylerdir. Birçoğumuz için neler ya
zılmıştır, neler yazılmaktadır ve daha neler ya
zılacaktır. 

O gazetenin basın özgürlüğünü iftiranın 
âleti olarak kullandığı, henüz bağımsız mah
kemelerce kesinleşmiş bir hükme dayanmıyor, 
bu bir. Kampanyanın malûm sebeplerle açıldı
ğı iddiası da aynı gazetenin, yani Günaydm'ın, 
1969 seçimlerine girerken, Adalet Partisi Ge
nel Başkanını köylerin kahvelerine kadar gi
ren bir kampanya ile ve de «Çoban Sülü» tef-
rikasıyla desteklediği, bu tefrikanın resmî el
lerce bir kitap halinde bastırılıp dağıtıldığı ha
tırlanınca havada kalıyor, bu da iki. 

Buraya gelen her Adalet Partili Milletveki
li arkadaşım 1969 seçimlerinde, her halde Gü
naydın Gazetesinin «Çoban Sülü» tefrikasın
dan dolayı büyük fayda görmüştür. (A. P. sı
ralarından «Yok» sesleri) Yok diyebilirsiniz, 
ama Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, hem de Dev
let kesesinden bunu kitap halinde bastırdı, 
Adalet Partisinin kampanyasına hibe etti. 

NİHAD KÜDŞAD (İzmir) — Alçakça bir 
yalan. Bunu ifadeye mecburum ve yetkiliyim. 

0. H. P. GRUPU ADINA ORHAN BtRGtT 
(Devamla) — O kitaptan alınmadı mı sayın 
eski Bakan? 

NİHAD KÜRŞAD (İzmir) — Bir tek nüs
ha alındığını ispat edersen, bu sözünüzü kabul 
ederim. 

O. H. P. GRUPU ADINA ORHAN BİRGİT 
(Devamla) — Sizin hakkınızda çok şeyler ispat 
edildi ama, aldırış etmediniz. (A. P. sıralarından 
«Çatmayı bırak» sesleri) 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
C. H. P. aRUPU ADINA ORHAN BiRaiT 

(Devamla) — «Alçakça yalan» diyen çatma
sın.... 

BAŞKAN — Sayın Kürşad, bu şekilde otur
duğunuz yerden hitabetmeyiniz. Eğer, bir yan
lış beyan varsa, 92 nci maddeye göre söz alma 
hakkınız varıdır efendim. 

O. H. P. aRUPU ADINA ORHAN BiRatT 
(Devamla) — Turizm Bakanlığı veyahut Ada
let Partisi bu kitabı bastırıp dağıtmıştır. (A. P. 
sıralarından «Aaaa» sesleri, «ikisi arasında 
fark yok mu?» sesleri) 

Yalan söylemiyorum arkadaşlarım. Kitabı, 
istanbul'da yayınlıyan kitabevinden aldığı için, 
aranızda, «Bu yayınevi, falan solcu yayınevi-
dir, ismail Hakkı Tekinel niye aldı?» şeklinde 
tartışmalar da yapılmadı mı? Beni, pencereniz
den içeriye fazla bakmaya uğraştırmayın. Ben 
Kürşad'm seviyesine inerek, onun kullandığı 
terimlerle size hitabetmiyorum. Bakınız, ne şe
kilde bir konuşma ile işi eleştirmek istiyorum, 
ama «alçakça yalan» derseniz, istanbul'da mil
letvekili seçim kampanyasında May Yayınevi
nin bu kitabı nasıl yayınladığını, parasının 
Turizm Tanıtma Bakanlığından veyahut A. P. 
nin örtülü ödeneklerinden ne şekilde harcan
dığını ortaya koyarım. Mesele o değil. Mesele; 
iSayın Başkanın «müfteri» dediği, malûm sebep
lerle kampanya açtığını söylediği bir gazetenin, 
Türk kamu oyu önünde, Başbakan önünde ne 
şekilde dbjektif bir yayın çizgisi çizdiğini gös
tererek, şu gensorudaki iddiaları eleştirmek 
istiyorum. 

Politikacı basını, körlerin fil tarifi gibi gör
mekten ve tanımlamaktan çekinmelidir. Siz 
politikaya atılırken, o gazetenin sahipleri, edi
törleri, yazarları tarafından destekleniyorsu
nuz, merdivenleri bu destekle tırmanıyorsunuz, 
hem de hızlı bir şekilde... Bir gün, o merdiven
lerin altınızdan çekildiğini görünce, geçmişte 
size yapılan bu büyük desteğin değerini unut
makla kalmıyor, sinirleniyor ve müfterilikten, 
malûmlardan söz açmaya, kendinizi böylece 
mazur göstermeye çalışıyorsunuz. 

Basının bir tribün olduğunu ve bu sabit 
tribünün önünden geçenlerin daima politikacı
lar olduğunu ve olacağını unutmayınız. Bunu 
unuttuğunuz gün, sizi iktidara getirmiş olan 

sade vatandaş kütlelerinin de bir gün sizden 
yüz çevirdiğini, en azından o gazetenin yaz
dıklarını paylaşmaya başladığını görünce, ay
nı hışımla «iftiracılar» diye onlara da yüklen
meye başlarsınız. O zaman nereden kalır millî 
iradeye inancınız, saygınız? 300 bin satan bir 
gazete ki, birbuçuk milyon okuyucuya hitatoe-
diyor demektir, bu kadar yurttaş en azından 
sizin yargılarınızı paylaşmıyor demektir. 

Sayın milletvekilleri; 
Üzerinde görüştüğümüz gensoru açılmasını 

istiyen önerge, Başbakanı iki noktadan itham 
etmektedir; Demirel, kardeşlerine ait kredi so
runundan dolayı sorumludur. Demirel, Türki
ye'den ayrılmış bulunan Şellefyan'm çok yakı
nıdır ve dolayısiyle onun aldığı kredilerde de 
bu arkadaşların rolü vardır. 

Bir insanın, bir başkasıyla arkadaş olması, 
mutlak surette onun bütün ef'alinin sorumlu
luğunu paylaşmasını gerektirmez. Bunu insaf 
İÎ8 tesibit edelim. Ancak, Mıgırdıç Şellefyan ile 
Başbakan arasındaki ilişkilerin derinlemesine 
bir araştırmaya zorunluluk gösterdiğini ileri 
süren birtakım iddialar vardır. 

Anlaşılıyor ki, şöhretli iş adamlarımızdan 
Mıgırdıç Şellefyan ile Demirel arasındaki iliş
kiler ve arkadaşlıklar, Şellefyan'm beyanlarına 
göre pek uzak bir geçmişe sahip değildir ve De
mirel'in Başbakan yardımcılığından sonraki dö
neme raslamaktadır. 

ölçüsü nedir bu dostuğun? Tarafların ortak 
bir tanıdığı olan rahmetli bir iş adamı - gazete 
sahibi izzettin Turanlı'ya göre; her türlü ku
ralları ve ölçüleri tanımıyacak kadar yakındır, 
Demirel ve Şellefyan; daha doğrusu Şellefyan 
iSayın Demirel'e karşı... Çevresindekilerin, «Ce
belitarık Boğazından Akdenize giren her ge
minin içindeki yükü, o anda bilecek ölçüde ge
niş bir örgüte sahip» diye tanımladığı iş ada
mı Mıgırdıç, Başbakanın evine istediği ianda, 
teklifsizce gidip geldiğini bu çevreye yaymak
ta özel bir dikkat gösteriyormuş. Bu dostluğu 
kendisi de saklamıyor ve bakınız teneke yol
suzluğu olayını önce Milliyet aazetesinde orta
ya atan gazeteci Yılmaz Çetiner'e Hürriyet 
aazetesi için verdiği demeçte ne diyor bay 
Şellefyan: «Ben, Sayın Demirel'in dostluğun
dan tek kuruş kazanmadım, sadece milyonlar 
kaybettim. Kendilerine zerre kadar gücenik 
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«değilim, aksine, sonsuz hürmetim vardır. As
lında kabahat benimdir. Türkiye'de, politika 
ve ticaret yanyana yürümez.» 

Demek ki, Başbakanın Şellefyan'a milyon
larca lira kredi sağladığı yolundaki iddiaların 
yanısıra, bizzat bu ünlü iş adamı tarafından 
da Demirel dostluğu yüzünden milyonlar kay
bettiği suçlaması da vardır. Böyle bir suçla
manın tabiî sonucu şudur: Her halde Sayın 
Başbakan, birtakım ihalelerin bu müteahhit 
firmaya verilmemesi, ya da banka kredilerinin 
bu şahsa verilmemesi için girişimde bulunmak
la suçlanıyor olmalılar. Bir şahsa yakın olmak
tan dolayı milyonlar kaybedebilen kimse, böy
le bir düsturu kabul ettiği takdirde, o ya da 
başka bir politikacıya yakın olmaktan ötürü 
milyonlar kazanacağını da kabul etmiş demek
tir. Bay Şellefyan'ın bu demecindeM son cümle, 
her halde tecrübeli bir eski politikacı ve iş ada
mının, Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşme
lerinde Başbakanı savunma görevi yapan bâzı 
arkadaşlarımız için de hayli anlamlıdır. «As
lında kabahat benimdir» diyor Şellefyan. «Tür
kiye'de, politika ve ticaret yanyana yürümez».. 
Oysa bu kürsüden Sayın A. P. Genel Başkanını 
ve Başbakanı savunmak için Türkiye Büyük 
Millet Meclisi görüşmelerinde söz alan bir ar
kadaşımız, «Bunda ne var?» demişti,» Politika 
ile ticaret pekâlâ yanyana yürür.» 

Türkiye'de politika ile ticaretin yanyana 
yürümediğini söyliyen Mıgırdıç Şellefyan'ın 
sözlerinin altında yatan nedir değerli arkadaş
larım? «Ben» diyor Mıgırdıç Şellefyan, «Baş
bakanın dostluğundan dolayı milyonlar kay-
bettiysem, bunu politikacılığım ile iş adamlığı
mı yanyana yürütmekten kaybettim.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Bildiğimiz kadarı ile, Bay Şellefyan eski 

bir politikacı idi. Politika yapma yasağını kal
dıran Anayasa değişikliği, bizim de istememize 
rağmen henüz gerçekleşip yürürlüğe girmemiş 
olduğu halde, Şellefyan politika ile iş adamlı
ğı meslekini bir arada yürütebiliyordu demek. 
Bir başka deyişle, Bay Şellefyan Başbakanın 
politikasının destekçisidir. Kendisinin, henüz 
seçme ve seçilme hakkı bulunmıyan bir kimse
nin, bir ünlü ithalât ve taahhüt adamının bu 
politik desteği hasbi midir? Sorunun cevabı; 
her halde bir gensoru önergesinin gündeme 

alınıp, gensorunun açılmasını gerektirecek de
ğerdedir. 

Bu konuda başka iddialar da vardır. Mese
lâ, bay Şellefyan, 2 nci dönem A. P. milletve-

illerinden bir gazeteci arkadaşımızla birlikte 
ve resmî bir ticaret heyeti olarak Birleşik Arap 
Cumhuriyetine gönderilenler arasındadır. Şel
lefyan'ın böyle bir heyet içinde Birleşik Arap 
Cumhuriyetine gönderilmesinin Kahire'deki yö
neticiler tarafından, iki ülke arasındaki ilişki
lerin düzelmesi yerine tamamen ters bir tepki 
yaratacağı endişesinin, bu gezi sırasında ilgili 
Türk makamlarına duyurulduğu da söylenil
miştir. Şellefyan'ı Kahire'ye bir resmî ya da 
yarı resmî heyet üyesi olarak göndermiş olan
lar, bu 200 dolar döviz ile halen yurt dışında 
çoluk çocuk çıkıp aylarca orada en lüks otel
lerde yaşama olanağını keşfedecek kadar bece
rikli ve ünlü iş adamımıza, kendisi için yeni 
pazarlar sağlamakta yardımcılık dışında Tür
kiye'ye ne kazandırmak istemişlerdir? Bunu 
açıklığa kavuşturmalıdırlar. 

Galiba açıklığa kavuşması gereken bir baş
ka önemli konu da, Başbakanın eski, çok yakın 
arkadaşlarından Sayın İbrahim Tekin'in 8 Ara
lık 1970 te Hürriyet muhabiri Kurtul Altuğ'a 
verdiği demeçtir. «Başbakan Demirel'in Şellef
yan ile olan ilişkilerinin yakın tanıklarından 
biri de benim. Şellefyan Demirel'in en yakın 
dostu ve mahremi esrarıdır. Demirel, en mah
rem meseleleri bile Şellefyan ile gayet açık 
konuşur ve Şellefyan'dan fikir alır. öyle zan
nediyorum ki, bizzat Demirel, Şellefyan ile olan 
dostluğunu ve yakınlığını inkâr edemez. Şel
lefyan, Demirel ile t olan bu yakınlığını ticari 
hayatta da kullanmıştır. Bu hususta yine tara
fımızdan Demirel'e, senelerce önce söylenmiş
tir. Demirel, bu ikazlara karşı da duyarsızlık 
göstermiştir. Ben, yakın bir arkadaşı ve Kabi
ne üyesi olarak, kendisini daha önce ikaz et
miş bir kimse olarak nüfuz suiistimallerinin 
yapıldığını iddia ediyorum ve gerekirse ispata 
da hazır olduğumu beyan ediyorum» diyor Sa
yın eski Gümrük ve Tekel Bakanı ve Adana 
eski Milletvekili, eski A. P. li İbrahim Tekin. 

MESUT HULKt ÖNÜR (Çanakkale) — 
Ne saman söylüyor onu? 

C. H. P. GRUPU ADINA ORHAN BtRGİT 
(Devamla) — 8 Aralık 1970 te Hürriyet Ga
zetesine verdiği demeçte söylüyor. 
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MESUT HULK1 ÖNÜR (Çanakkale) — 
Düşman olduktan sonra söylüyor. 

O.II.P. GRUPU ADINA ORHAN BİRGÎT 
(Devamla) — Şimdi omun cevabını da alacalı
sınız. A.P. den ihracedilen ve şu anıda milletve
kili olmadığı için bu tartışmalara bu kürslüden 
'karışma olanağından yoksun bulunan Sayım Te
kini, bu önerge ile ilgili çalışmaılarım sırasın
da ziyaret ettim ve sordum, «gerekirse ispata da 
ihazır olduğumu beyan ediyorum, diye biten bu 
demeç sizin mi?» dedim. «Evet, benim» dedi. 
«Peki, ispat ederim, diyorsunuz, etsenize» de
dim,. «Ben, demecimde nüfuz suiistimalleri ya
pılmıştır, Şellefyan da yakınlığını ticari hayat
ta da kullanmıştır dediinı. Başbakan bemi bir 
müfteri sayıp mahkemeye versin, ispat edeyim» 
cevabını verdi. (A.P. sıralarından «mahkemeye 
verseydi» sesleri) 

8 Aralık 1970 tarihinde yayımlanan bu de
meci ve Sayın Tekin'im bu açık meydan okuyu
şunu, Sayın Başbakanın dikkatlerine sunarken, 
mesielenin, gemsoru önergesinin gündeme alın
ması bakımımdan da hafife atonmıyacak bir ni
telik kazandığını da belirtmek isterim. 

Hukukçu arkadaşlarımız bilirler, günlük ga
zetelerde zamanaşımı dâva açmak için üç aydır. 
8 Aralık - 8 Ocak... Bir ayı geçti. Sayın Başba
kana, «mahkemeye verseydi» diyen arkadaşla-
rıım hatırlattılar, resmî tutanaklara geçiyor, 
kamuoyunun malı oluyor, Sayın Başbakan, her 
hailde kendisimi bu şekilde ağır bir biçimde suç
layan ve ispata da gerekirse hazır olduğunu 
meydan okuyarak söyliyen eski arkadaşını lüt
feder, mıahkeımeye verir, kamuoyunun önünde 
böyle bir meraklı dâva da... (A.P. sıralarından 
«Günaydın dâvası ne oldu? O da ispat edecekti» 
sesleri) Günaydın dâvasiyle bunun alâkası yok, 
Tm, Hürriyet gazetesinde çıkıyor. 

AHMET FUAT AZMÎOĞLU (Kütahya) — 
O da şahitflilk yapsın. 

C.H.P. GRUPU ADINA ORHAN BÎRGÎT 
(Devamla) — Savcıya söylersiniz, «şahitlik yap
ışım» diye, çağırır arkadaşlarım. Ama Sayın Bar
bakana da burada bir şey düşüyor : Kendisine 
müfteri deniyor, kendisine suo isnaldediliyor ve 
adam diyor ki, «meydan okuyorum, Başbakan 
beni mahkemeye versin, ispat edeyim.» Bundan 
daha şerefli, bundan daha namuslu bir meydan 
okumayı nerede görmüşsünüz? 

NEVZAT GÜNGÖR (Ağrı) — Namuslu ise 
aamanmda yapsaydı. 

C.H.P. GRUPU ADINA ORHAN BÎRGlT. 
(Devalmla) — Omu kendi aranızda halledin. Za
manımda çok eğildiniz İbrahim Tekin'in ve «ib
rahim Tekin» lerin önünde... Omlar bırakıp git
meselerdi daha çok eğilirdiniz. 

BAŞKAN — Böyle bir müzakere usulü yok
tur. 

C.H.P. GRUPU ADINA ORHAN BlRGlT 
(Devamla) — Saygıdeğer milletvekilleri, genso
ru istemine dayamam önergenin bir bölümü de 
Barbakanın kardeşleriyle ilgili iddiaları kapsa- -
maktadır. Yüce Meclis, bu iddialara yabancı bu
lunmadığı için konu üzerimde fazla vaktinizi al-
mıyaciağım. Sayın Demire!, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisinin 13 numaralı Soruşturma Komis-
ycmüyle ilgili birleşiminde bu konuda kendisini 
savunan sayın üyelerle birlikte bâzı noktalara 
önem verdiklerini ortaya koydu, Başbakanlık 
^makamımın kendisi tarafından yolsuzluklar için 
kullanılıp kullanılın açlığının tesbiltimi istedi. «Or
tada herkes var, ben, yokum» dedi. Kendisimin 
olmadığını söylemekle kalmadı, iktidara gelişin
den iki ay sonra başlayıp geçtiğimiz yıla kadar 
devam eden bâzı geraelgelerle bu çeşit nüfuz 
suiistimallerinde, kayırıcılıklara karşı uyarma 
görevini de yerine getiridiiğini bildirdi. 

Bu beyanların ortak noktası şudur, iddiayı 
yapanlar gibi muhataplar da böyle bir kredi 
yolsuzluğunu yalanlaimamaktadırlar. 

Yalanlanlmıyan bir başka konu da arsa saltış-
larıldır. Soruşturma önergesi dolayısiyle Türki
ye Büyük Millet Meclisinin bu kürsüsünde söy-
lenilıdli Krediyi verenler özel bankalar mildir, 
arsa satışımı yapan bir özel kişi midir? Böyle 
olsaydı, sorunun bu kürsüye getirilemiyıeceğ'inde 
de ittifak edinildi ve denildi ki : «Bunlar res
mî bankalardır, iktisadi Devlet kuruluşlarıdır, 
lıaşlarımdaiki kişilerin tâyinleri Hükümetin, do
layısiyle siyasi iktidarın elindedir.» 

Bu tür kuruluşların hepimizce bilinen özel
liğini, Sayın Ordinaryüs Profesör Sıddık Sami 
Onar, 28 Ekim 1970 tarihli Milliyet gazetesinde, 
«Devlet sermayesi ile kurulmuş bankaların kre
di denetimi» başlığı altımda özetle şöyle açıklı
yor : 

«Devlet bankaları, orgamları ve şekil ve fiz
yonomi bakımından özel bankalara bemzerse, 
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hattâ aynı adı taşısaliar bile, nitelikleri itibariy
le tamamen farklı durumldadırlar. Bu organla
rın üzerinde, özel sektördeki gibi, kârdan doğ-
ruldan doğruya faydalananların, denetimi yok
tur. Bu denetim yerine, bakan, başbakan ve Par-
lâmlenıto gibi politik teşekküllerim, baskısı, et-
kisli ve denetimi vardır.» 

ISayun arkadaşlarım, 
Büyük Meclis bir Yüce Divan değildir ve 

dJolayısiyle Sayın Başbakanın bu yolsuzluk olay-
lariıyle kemdi eylemleri arasında bir hukukî ve 
ımaJddi illiyet ilişkisii bulunmadığını söylemesinin 
de Parlâmentonun, hele bu gensoru önergesiyle 
aradığı sorumluluk bakımlımdan hiçbir önemi 
yoktur. 

«Sorumluluk» tan ne anlıyoruz ve ne anla
malımız? 

Türk Dil Kurumunun yayınladığı Türkçe 
Sözlük, «sorumluluk» terimini şöyle açıklıyor : 

«iSorumluluk, yani sorum». Bir kimsenin üs
tüne aldığı ve yapmak zorunda bulunduğu iş
lerin, gerektiğinde kendisinden sorulma du
rumu» 

İktidarın başında 'bulunan şahıs, denetle
mek ve yönetmekle yükümlü ve görevli ol
duğu kurumlarda - bırakınız kendi yakınla
rına - sade vatandaşlara karşı da yapılmış ka
yırmaları ve yolsuzlukları önlemekle sorumlu
dur ve zorunludur. «Ben genelge gönderir, bü
tün sorumluluktun sıyrılırım» demek, ne anlam 
ifade eder? 

«lokuma yazma bilen herkes» dedi geçen
lerde bu kürsüden Sayın Başbakan, «okuduğu 
zaman bu genelgelerin ne maksatla çıkarıldığı
nı gayet kolaylıkla anlar». 

'Genelgeler çıkmış, altında Başbakanın im
zası var. Hiç şüphe yok ki, Karsltaki, ya da 
Edirnede'ki ilgili kuruluşlardan önce, Anka
ra tâa Bakanlıklara gönderiliyor. Sayın Bakan
ların okumla - yazma durumları da, okuduk
larını anlama kolaylığı da ortadadır. Bu açı
dan, örneğin bir Ticaret, ya da Maliye Bakanı, 
Ziraat Bankasından Ali DemirePe, Bankalar 
Kanununun 50 nci maddesine aykırı olarak ve 
1963 - 2964, gem 1963 - 3005 sayılı genelgelere 
kyfkırı olarak verilen kerdileri nasıl izah ede
bilmektedirler? 500 bin lira sermaye ile kuru
lan, bu payın sadece 125 bin lirası ödenen 
ORMA'ya, kuruluşundan bir hafta sonra 4 mil-

I yon liralık teminat mektubu verilmiş olmasını 
ele alalım : 

Bankalar Kanunu teminat mektuplarını bir 
kredi işlemi sayan. 1967 - 3483 sayılı genelge
de ve Maliyo Br^r.ııl:£;mnî 20 Eylül 1966 tarih, 
5208 - 125 - 4367 sayılı yazısında, kredisi ol-
mıyan üçüncü şahıslar lelhine, kredisi olan fir
maların müşterek ve müteselsil kefaleti sağ
lansa bile, bu tür işlemlerin yapılamıyacağı be
lirtilmiştir. ORMA, Ziraat Bankasının müşterisi 
dt değildir. Bankalar Kanununun 48 ncı mad
desi uyarınca, vermesi gereken Hesap Vaziyet 
Beyannamesini hazırlamaya dahi zahmet ettiril
meden, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu bu 
krediyi ORMA'ya vermektedir. 

Yasaya aykırı aynı usulsüzlükler Vakıflar 
Bankasında da vardır. Hele Sayın Naci Çerez
ci nin iddiaları, Sayın Demdrerin bu kürsüde 
ifade ederek tutanaklara geçirdiği gibi, 13 nu
maralı Soruşturma Komisyonu Raporunun hü
viyetini değiştirecek ölçüde, son derece önem-

! liddr. 
Bırakınız bu kredi yolsuzluklarını, ya da 

arsa satışlarının yapıldığı sırada Başbakanın 
ve bakanların ilişkisi bulunup bulunmadığını, 
herkesin var olup ta, kendi deyişiyle Başba
kanın bulunmadığını.. Söyler misiniz sayın ar-
Ikadaşlarım, konunun Türkiye Büyük Millet 
Meclisine intikalinden, yani 27 Şubat 1970 ten 
bu yana 10 aydır, bu konuda Sayın Başbakan 
ne yapmıştır? Okuma - yazma bilen ve de oku
duğunu anladıklarına şüphemiz olmıyan Sayın 
Bakanlar, siz bizzat bu tür genelgeleri yazan, 
hiç şüphesiz yazdıklarını en iyi anlıyan Sayın 
Başbakan, 27 Şubat 1970 ten bu yana, Demirel 
ve Demirel Kardeşlerle ilgili yasalara, genelge
lere aykırı birtakım işlemler yapıldığı söyleni
yor; hangi girişimde bulundunuz? Hangi genel 
müdüre, hangi yönetim kuruluna hesap sor
dunuz? Sormadınız. 

iSiz Sayın Demirel; bu olayda hiçbir so-
lumluluğunuz olmadığını söylerken, altı yıl
dan beri Devletin 100 milyar lirasının sarfının 
size omanet edildiğinden bahsediyorsunuz ve 
bununla teselli buluyor, bununla kendinizi te
mize çıkarmak istiyorsunuz. 

Hamdolsun, Türkiye'de bu bütçe harcama
larını denetliyen ve Anayasaya göre işliyen 

I bir Sayıştay vardır. Bereket versin, bu 100 mil-
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yar liranın tek kuruşunu dahi, o Sayıştay de
netlemektedir. Bu tür denetim, Anayasaya göre 
işliyen bir Sayıştay yerine; Ziraat Bankasının, 
ya da Devlet Demiryolları gibi bir iktisadi Dev
let Teşekkülünün tekelinde olsaydı, acaba ne 
olabilirdi arkadaşlar ve neler olurdu? 

BAŞKAN — Sayın Birgit, bir dakikanızı 
rioa edeceğim: Yazılı konuşmanız daha uzun 
sürer mi efendim? 

ORHAN BÎRGÎT (Devamla) — Hayır, biti
yor efendim. 

BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 
ORHAN BÎRGÎT (Devamla) — Çok şeyler 

olurdu değerli arkadaşlarım, çok şeyler olur
du. Meselâ, söyliyeyim: Sayın Bıaşbakan iki 
yıl önceki Devlet Bütçesinden, bir Berber Nuh 
masrafı çıkarttı, Moskova seyahatinde. Bu, 
Berber Nuh masrafını Sayıştay geri çevirdi; Sa
yıştay olmasaydı geri çevrilmezdi. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın inönü'nün 
Beyaz Tren masrafları gibi.. 

ORHAN BÎRGÎT (Devamla) — Her şeyi ge
tirirsiniz burada konuşursunuz, her şeyi getirir 
konuşursunuz. 

Değerli arkadaşlarım; Türkiye Devleti bir 
Cumhuriyettir ve hiçbir zümreye, kişiye, aile
ye imtiyaz tanınmıyacağı da Anayasada açıkça 
yazılıdır. İmtiyazlar, imtiyazlı aileler, sadece 
kanunlarla, genelgelerle yaratılmaz; davranış
larla, tutumlarla meydana çıkabilir. 

Bir genelge hatırlayınız; Devlete ait sahil 
arsalarının özel kişilere, ne suretle olursa ol
sun, devrini, ya da kiralanmasını önlemek için 
yayınlanmıştır. Ama bir «Kuş - Tur» vardır; 
sahipleri arasında Demirel kardeşler de girmiş 
ve yönetimi almışlardır. Bu «Kuş - Tur» un 
bir sahil yolu işleminde bu genelgeye aykırı 
olarak çevrilen dolapları, bir gazeteciye duyu
ran bir kişi hakkında, Anayasanın haberleşme 
özgürlüğünü açıktan ayaklar altına alarak, 
mektuplarını açan - ibareye dikkat ediniz - De
mir elin de değil, Demirerierin yıpr atılmasının 
sağlanması tehlikesinden bahseden, çok yazık ki, 
Devletimizin iç ve dış güvenliği ile birinci dere
cede ilgili örgüt, Millî Emniyet Müsteşarlığıdır. 
«Demirerierin yıpratılmasının sağlanması tehli
kesinden» bahseden, Demirel ailesinin koruyu
culuğuna girişen, Devlet arsalarının Demirel'-
lere peşkeş çekilmesini önlemek istdyen kim

senin siyasi ideolojisini araştırmaya kalkan, bu
nun için de bu tür mektupların içine kadar uza
nan bu sorumlular hakkında Sayın Başbakan ne 
yaptı, ne yapmayı düşünüyor? 

«Herkes var, her şey var. Ben neredeyim?» 
demeyiniz. Bu deyişlerle kendi vicdanınızı bile 
sükuna eriştiremezsiniz. 

Size, kardeşlerinizin ve çevrenizin yaptığını, 
siyasi hasımlarınızın bile yapmadığına, yapa-
mıyacağına yürekten inanınız Sayın Demirel. 

Sayın Demirel'in Adalet Partisi Genel Baş
kanlığına seçildiği tarihten bu yana, Adalet 
Partisi büyük kongreleri ile ilgili haberleri ve
ren gazeteleri hatırlayalım. 27 Kasım 1966, 
ya da 29 Kasım 1966 tarihlerinde bâzı gaze
telerimizin sütunları anasında sıkışmış küçük 
haberler var, birkaç satırlık. Örneğin, Bay Şev
ket Demirelün yönetiminde Adalet Partisi Bü
yük Kongresini kazanmak istiyenler için yapıl
mış listelerden bahseden kulisleri anlatan... 

Şimdi, bir de, bir Devlet düşünelim. O Dev
letin protokolunda, hiçbir resmî sıfatı olmıyan 
kişilerin yer alıp, ialmadığını iaraştıralım. 

Türkiye Devletinin Başbakanının kardeşle
ri vardır. Olabilir. Bu kardeşleri, Başbakanın 
partisine mensupturlar. Bu da olabilir. Hattâ 
bunlardan bir tanesi, parti içinde bir görev sahi
bidir. Bu da olabilir arkadaşlar. Ama bu kar
deş, Devletin Başbakanı hariç, bütün yetkilile
rin üzerinde özel bir itibar görür ve bilcümle 
Bakanların üstünde görünen bir duruma sa-
hibolursa, Devlet yetkilisi, «Bununla benim il
gim yoktur» derse, buna -kendisi de dâhil -
kimse inanmaz. 

•Süleyman Demirel'in idaresinde, Demirel 
kardeşlerin durumu budur. Büyük Meclise re
simler takdim ediyorum. (Elimdeki büyük boy 
resimleri Heyeti Umumiyeye göstererek) Türk 
Devletinin Bakanları önünde yürüyen, ya da 
onlar tarafından ayakta ihtiramla selâmlanan 
bu zat, Devletin bası değildir. Cumhurbaşka
nını temsiien bir törene katılan, Başkanlık Ge
nel Sekreteri de değildir. Başbakanlık merdi
venlerinden, Devletin otoritesini ele.^ecirmiş 
insanların ihtişamı ile inen bu zat, sadece Demi
rel ailesinin değil, içinde yaşadığımız ortamın 
anlayışı ile anlaşılan bütün bakanların da ağabe-
yisi Şevket Demirel'dir. 

— 542 — 
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Bu Şevket Demirel, Adalet Partisi Temsil
ciler Meclisinin toplantısına girer. Bütün sayın 
bakanlar tarafından ve Adalet Partisi Temsilci
ler Meclisi üyelerinin gözü önünde, ayakta saygı 
duruşuyla karşılanır ve selâmlanır. 

Bu Şevket Demirel, örneğin 1969 Temmu
zunun ikinci haftasına raslıyan günlerde. Göl
ler Bölgesinde resmî gezisini yapan Orman Ge
nel Müdürü ile dolaşır. Aslında bu gezide, Ge
nel Müdürün ağabey Demirel'in beraberinde 
- daha doğrusu - refaketinde olduğunu söyle
mek, gerçekleri olduğu gibi ortaya koymak ola
caktır. Bu gezi, Bay Şevket Demirel'in resmî 
plâkalı araba konvoylu gezilerinin ne ilki ve ne 
de sonuncusudur. Şu anda bilmiyoruz, kendileri 
hangi resmî heyetleri refakatlerine almış, mem
leket için yararlı dolaşmalar yapmaktadırlar. 

Sonra vatandaşlar, istanbul'da Aksaray Mey
danından Keban'a; İzmir'dekilere kadar nerede 
bir Devlet inşaatı varsa, hepsinde bütün iş adam
larını kıskandıracak şekilde, «Terakki Şirketi» 
nin damgasını taşıyan kereste yığınlarını görür
ler. Neylesinler ki, onlar da özel teşebbüse 
mensupturlar ama, Demirel Ailesine mensup de
ğildirler. 

tnsaf ile düşünülsün. Çoluğımun, çocuğunun 
rızkı, bu bakanların iki dudakları arasında bu
lunan memur vatandaş, bu şahsın bir dediğini 
iki etmiyorsa hata mı ediyor, suçlu mu sayıla
caktır arkadaşlarım? 

Sayın Şevket Demirel önde yürür, Sayın 
Dinçer'i ile Sayın Menteşe'si ile Sayın Seyfi 
öztürk'ü ile bütün Kabine arkada, ihtiramla 
kendisini takibeder; bunlar gazetelerde yayın
lanır. Adalet Partisi Temsilciler Meclisinde de 
aynı manzara... Sonra gidersiniz, Ziraat Ban
kasının Kızılay Şubesinin Müdiresine sorarsınız: 
«Falanca hesabı açtırırken, filânca muamelenin 
filânca noktasına dikkat ettin mi, etmedin mi?» 

Sayın arkadaşlar; içinde yaşadığımız ortam 
bu; uygulama budur. Devlet organlarını ve 
Devlet protokolünü, yaran meclislerine ve aile 
toplantılarına çeviren Başbakan, Devlet örgüt
lerine genelge üstüne genelge gönderirmiş... Ki
mi kasdettiği, kimin ve ne için çıkartıldığı kü
çük bir memur tarafından bir türlü anlaşılamı-
yacak bu genelgelerden bir tanesini, Sayın 
Başbakan evvelâ kendisine, sonra da bakanlarına 
gönderse idi, her halde iltimas ve kayırma ko

nusunda en tehlikeli şahısları belki bir miktar 
uyarmış olurdu 

Devletin bankalarının hesaplarında yapılan 
tahrifatlar ve sahtekârlıklar, geçen gün burada 
açıkça ortaya kondu. O günden bugüne, bu yol
suzlukları yapanlar için, genelge hükümlerine 
aykırı hareket eden kişiler için Başbakan hangi 
yetkisini kullandı da, kovuşturmaya ve teftişe 
girişti? Girişmedi; girişemezdi ve girişemiye-
cektir. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri üzerinde Hükü
metin yetkileri ortada; ciddî hükümetlerin böy
le olaylarda ne yapacağı, ne yaptığı da malûm
dur. 

Bir tahkikat istemi sırasında, nasıl olsa kabul 
edilmiyeceğini bilerek, «Hakkımda tahkikat 
açınız» diye konuşan; ama bu istemini oyu ile 
sonuçlandırmıyan Başbakanın «Bu da bitti» 
diyerek, kardeşleri ile ilgili yolsuzluk iddiala
rının iradei milliye ile takdis edildiğini sanması, 
sade vatandaşın aklının almıyacağı bir sey olur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin oylanmasın
dan Sayın Başbakan bu sonuçları çıkardığına 
göre ve geçen haftaki oylamasiyle Adalet Partili 
arkadaşlarımız böyle bir anlayışı tasvip ettikle
rine göre, Büyük Meclisimiz hiç olmazsa bu eği
lime biraz daha açıklık getirmek için olsun, 
gensoruyu gündeme almayı kabul etmelidir. 

Böylece, Sayın Demirel'in genelgesinde, an
cak tahtında gizli ve belki de bâzı memurların 
anhyamıyacağı bir konuya da açıklık getiınniş 
oluruz. O da şudur : Devletin memurları her
kese eşit muamele yapacaklardır, hiç kimseye 
hakkı olmıyan krediyi vermiyeceklerdir. Tabiî 
ki, «herkes» deyimine Sayın Başbakanın ailesi, 
kardeşleri ve yakınları da dâhilidir. 

Bu gensoru önergesi kabul edilmiyecek olur
sa, olaylar açıkça ortada bulunduğuna giöre, o 
zaman Adalet Partisi Grupu, Sayın Başbakan'm 
genelgesine şu hükmü eklemiş olacaktır: «Baş
bakanın genelgesi yalnız sade vatandaşlar için 
uygulanır. Bunun Demirellerin fiilî imtiyazları 
ile bir ilişkisi yoktur, zira onlar kanunların, ge
nelgelerin üzerindedir.» 

Büyük Meclise, benj dinlediği için saygılar 
sunarım. (C. H. P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Orhan Öztrak, saz sırası sizdedir, buyu
run. . 
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G. P. GRUPU ADINA ORHAN ÖZTRAK 
(Tekirdağ) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım : 

Daha evvel bu konuda, Meclis soruşturması 
talebi ile verilen bir önerge, uzun gecikmeler
den sonra, Büyük Millet Meclisinde müzakere 
edilmiştir. Oyların ekseriyeti tahkikat açılma
ması yolunda verilmiştir. Parlâmentoda uzun 
uzun görüşülen bu husus, Başbakana, kardeş
leri ile ilgili yolsuz muameleler yapıldığı iddia
sına bağlı cezai sorumluluk noktasında topla
nıyordu ve bu önerge Anayasanın 90 ncı mad
desine dayalı bulunuyordu. 

Bugün burada bahis konusu olan husus, Ana
yasanın 90 ncı maddesine dayalı değildir. Şim
di ele almakta olduğumuz mesele, Anayasanın 
89 njcu maddesine ilişkin siyasi sorumluluktur. 
Anayasanın 89 ncu maddesine istinadettirilen 
bukünkü mevzu, Başbakanın siyasi sorumlulu
ğunun Mecliste ele alınıp alınmaması meselesi
dir. 

Aziz arkadaşlarım, bu önerge Meclisçe kalbul 
edildiği takdirde gündeme alınarak ve üzerinde 
siyasi sorumluluk açısından müzakere cereyan 
edecektir. Yani, bundan evvelki müzakerelerde 
olduğu gibi, tahkikat açılması, tahkikat sonu
cuna g*öre Yüce Divana sevk gibi bir durum 
mevcudolmıyacaktır. Burada Anayasamızın 
89 ncu maddesinin 4 ncü. fıkrasında öngörülen 
sadece bir güven oylaması bahis konusu olabi
lecektir. 

Aziz arkadaşlarım, uzun bir süreden beri ka
mu oyunda tartışılan, Parlâmentoda Soruştur
ma Hazılık Komisyonunun raporunun görüşül
mesi sırasında çeşitli yönlerden eleştirilen ger
çek durum odur ki, Sayn Demirel'in Başbakan
lığı zamanında kardeşlerine Devlet bankaların
dan büyük krediler sağlanmıştır. 

Sayın arkadaşlarım, Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki Güven Partili arkadaşımızın 
rapora dercettiği muhalefet şerhinde de belirt-
tiğ'ı üzere, Sayın Başbakan'm kardeşi Ali De-
mirel'in; Yükseliş Koleji için Ziraat Bankasın
dan borçlu oari hesap ve kredi şeklinde 18 500 000 
liralık bir imkân temin etmesi açık bir haki
kattir. 

Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporunda 
şöylece temas edilip; «Muhalefet şerhlerinde 
sarahatle yer alan banka murakıp raporlarında 
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Ziraat Bankası Yenişehir Şubesinden verilen 
kredilerin şube yetkisi aşılarak verildiği, kredi 
muamelelerinde depasman olduğu, 13 . 12 . 1968 
tarih ve 982 193 sayılı tahsil fişi ile 2 500 051 
lira olarak yatırıldığı, gösterilen meblâğ tahsil 
olunmadığı halde bir muhasebe oyunu ile (tah
sil edildi) diye gösterildiği» açıklanmaktadır. 

Bizzat Ziraat Bankası Genel Müdürünün, 
soruşturma Hazırlık Komisyonunun kuruluşun
dan iki ay sonra, 20 . 5 . 1970 gününde Mal
tepe ve İsparta şubelerine gönderdiği yazılar
da ; «Yenişehir Şubesinde 641 e 750 sayı ile açıl
mış olan vadesiz ticari mevduat hesabında yıl 
Sonu bakiyesi 2 086 lira 93 kuruş mevcudoldu-
ğu halde, Maltepe Ziraat Bankası Şubesinden ve
rilmiş olan cem'an yekûn 615 000 liralık kredi 
ile, İsparta Şubesinden verilmiş olan 1 500 000 
liralık kredilerin hesap bakliyelerine dikkat edil
meden ve provizyon alınmadan verildiği» kabul 
edilip bu şube işlemleri yerilmektedir. 

Sayın Milletvekilleri, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulunun 1968 yılı itibariyle tan
zim ettiği raporunun 90 ncı sayfasında özel 
Yükseliş Kolejine verilen krediler yerilmekte 
ve şöyle denilmektedir : 

«Verilen ticari kredilerle zira'i mahsulleri değer
lendiren teşebbüslerle, zirai sanayie öncelik ta
nınması prensibine uyulması gerekirken bazan 
bu amaçların dışında çalışan firmalara yüksek 
kredi limitleri tanındığı görülmektedir.» 

Yine, «12 . 11 . 1960 gününde 63 sayılı Ka
rarla Ankara Yükseliş Koleji Mühendislik ve 
Mimarlık Yüksek Okulu binası kredilerinin 4 
milyon liraya çıkarılması» açıkça yerilmektedir. 

Bu tenkid karşısında, kredinin 18 500 000 
liraya yükselmesi calibi dikkattir. Bu kredile
rin açılışında, hususiyle işlemesinde mevzuata 
aykırı cihetler bulunduğu açıkça ortadadır. 

Aziz arkadaşlarım, Sayın Demirel kardeşle
rin çoğunluk hissesine sahibolduğu ORMA Şir
ketine 1 200 000 dolarlık bir dış kredi tahsis 
edildiği ve Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 
çalışmaya başladığı güne kadar bu meblâğın 
400 000 dolarının fiilen kullanıldığı, Soruştur
ma Hazırlık Komisyonunun raporunda ve mu
halefet şerhlerinde belirtilmektedir. Mezkûr 
kredi isteği, orman mahsullerini değerlendirme 
ve ağaç sanayii kurma amacı ile Terakki Kolek-
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tif Şirketi tarafından yapılmıştır. Böyle bir I 
kredinin kolektif şirketlere verilmeyip, ano
nim şirketlere verileceği Öğrenildikten sonra, 
2 . 1 . 1970 gününde Orman Mahsulleri En
tegre Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi kurul
muştur. 500 000 lira sermaye ile kurulan bu şir
ket hisselerinin 150 000 lirası Şevket Demirel'e, 
150 000 lirası Demirellerin aile şirketi mahiye
tindeki Terakki Kolektif Şirketine, 50 000 li
rası Sedat Yılmaz'a, 140 000 lirası Hakkı Boş-
gelmez'e, 10 000 lirası da Hamdi Ayyıldız'a ait 
bulunmaktadır. 

tşte bu hacımdaki bir şirkete, sermayesi ile 
hiç de mütenasibolmıyan, 1 200 000 dolar, yani 
ogünkü kurla 11 000 000, bugünkü kurla 
18 000 000 luk, hiç de mûtadolmıyan bir kredi 
açılması dikkatleri ciddiyetle çekmektedir. Bu 
tahsis işlemleri başlangıcında Demirellerin aile 
şirketi mahiyetinde olan Terakki Kolektif Şir
keti ile teşebbüse geçilnıiş, sonra yine Demirel
lerin hisse çoğunluğuna sahiboldukları ORMA 
Anonim Şirketi eliyle yürütülmüştür. Burada 
Başbakanlığa bağlı bulunan Plânlama Teşkilâ
tının Maliye Bakanlığı üzerindeki tazyik söy
lentileri de dikkat nazarına alınırsa, işlemde 
devlet eliyle, devlet nüfuzuyla şahısları zengin 
etme açısından ciddî bir tetkikat yapılma lüzu
mu aşikâr olarak izahtan varestedir. 

Aziz arkadaşlarım, Demiryollarına ait bir 
arsa açık artırma ve yeterli kıymet takdiri mu
ameleleri dışında Ali Demirel'e satılmıştır. Pe
şin ödeme esasına göre, satış yapıldığı halde, 
sonradan alıcının isteğine uygun olarak 102 686 
lirası peşin ödenmiş, 600 000 lirası bir sene vâ
de ile, 400 000 lirası da iki yıl vâde ile ödenme 
yoluna gidilmiştir. 

Başbakanlık Murakabe Heyeti raporunda 
belirtildiği üzere bu arsa satışında kıymet tak
dirinden satışına kadar yapılan usulsüzlük aşi
kâr olduğu gibi, satıştan sonra yapılan ödeme 
değişiklikleri de açıkça mevzuata aykırıdır. 

Sayın arkadaşlarım, Şellefyan konusu gaze
telerde yer almış, üzülerek söyliyeyim ki, tek-
zibedilmemiş bir konudur. Bu konuda ciddî bir 
tetkikat yapmak Yüce Meclisinizin zannediyo
rum ki, önemli vazifelerinden birisidir. 

Aziz arkadaşlarım, bizzat Sayın Demirel'in 
Türkiye'de isim kullanma ve bâzı nüfuzlu kim
selere intisap sebebiyle yolsuz, imtiyazlı mua- \ 

I meleler cereyan ettiğini ve edebileceğini kabul 
etmek suretiyle yapmış olduğu tamimler, bu 
hâdiselerin aydınlanması için bir tahkikat ya
pılması zaruretine gerekçe teşkil edecek bir 
mesnettir kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, «bu konu daha evvel 
Parlâmentoda görüşüldü ve kara bağlandı» 
deyip, bugünkü müzakereyi reddetmek müm
kün değildir. Bu olaya, cezai sorumluluk yö
nünden bakmak bir başka şeydir, siyasi sorum
luluk yönünden bakmak bir başka şeydir. Kal
dı ki, daha evvel tecelli eden Büyük Millet 
Meclisi kararı; bu konunun cezai mesuliyet 
açısından da kesin bir hükme bağlanmasına, 
yahut da kesin bir kanaat tesisine müsait bu
lunmamaktadır. Yani, tahkikat yapılamamıştır. 
Soruşturma açılmasını reddeden raporda bir
takım hususlar ve vakıalar yer almaktadır ki, 
bunların ciddiyetle tetkiki gerekiyor. 

'Aziz arkadaşlarım, bütün bunlardan biran 
için sarfınazar edilse dahi, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde 16 - 17 Aralık gününde yapılan 
müzakereler sonunda iSayın Komisyon Başkanı
nın çok ilgi çekici bir açıklaması olmuştur. Bu, 
beyandan sonra Sayın Başbakan evvelki savun
masından aynlarak, «bu şartlar altında soruş
turma yapılması gerektiğini» kabul ve ifade 
mecburiyetini duymuştur. Sayın Başbakan'in 
bu isteğini mücerret bir jest olarak görmek, 
bizim ciddiyetle telif edilir kanaatımıza asla 
uygun sayılmaz. Böyle olunca da Komisyon Baş
kanının açıklaması ve Sayın Basjbakan'm bu be
yan karşısında tahkikat açılmasını gerekli gör
müş olmasına rağmen Bakanlar Kurulundan 
hiçbir üyenin bu görüşe katılmayışı da umumi 
efkâr açısından tatmin edici ve tabiî bir durum! 
olarak değerlendirilemez. 

Aziz arkadaşlarım, hususiyle Meclisin bu ko
nudaki müzakerelerden sonra Ziraat Bankası 
Genel Müdürünün, bu olayda ciddi bir şey ol
madığını belirtip, ardından da Ziraat Bankası 
Yenişehir Şubesine müfettişler gönderip tahki
kat yaptırdığını bildiren tutarsız ve çelişikli be
yanı, dikkatlerin bu konu üzerinde toplanması
nı. ciddiyetle tahrik etmektedir. 

Depasmanlarm, Bankanın bir iç meselesi ol
duğunu ifade eden Genel Müdür, bu Bankanın 
bir Devlet ve Millet bankası olduğunu unutup, 
kendisini bir (hususi bankanın müdürü sıfatına 

! büründürmesi ayrıca çok gariptir. Umum Mü-
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düre hemen hatırlatmak isteriz ki, bu banka 
Roçild'in bankası değil, millî ibir Devlet ban
kasıdır. Hazırlık Komisyonu Başkanına ve Par
lâmentoya yöneltilen bu yakışıksız vebali atan
lar karşısında iktidar başının ve diğer sorum
luların olay üzerinde durmaması, Parlâmento
nun hâdisenin üzerine bizzat eğilmesini gerek
tiren mahiyeti almış bulunuyor. 

Hülâsa olarak arz edeyim, Yüksek Meclisin 
burada yapacağı tetkikat Ceza Hukuku açısın
dan bir kasti cürmi tesbiti değildir. Ortada 
usulsüzlükler vardır, karşılıksız kredi işlemi 
vardır, depasmanlar açıkça görülmektedir, 
ORMA Şirketine sermayesinin 2 200 nislbetini 
aşan kredi, emsali görülmemiş bir usulsüzlükle 
verilmiştir. Devlet Demiryollarına ait arsalara 
kıymet takdiri usulsüzdür, Demiryollarına ait 
arsa satışı açıkça kanunsuzdur. Belli şartlarla 
yapılan arsa satışının satıştan sonra alıcı lehi
ne değiştirilmesi idareyi ızrar eden bir usulsüz
lüktür. 

önertge muhtevası, üslûbu, veriliş zamanı ba
kımından belki de çeşitli değerlendirmelere mü-
saidolaJbilir, fakat hangi glörüş ve kanaate sahi-
bolursa olunsun, Parlâmentonun millet mesele
lerine sahip çıktığını göstermek açısından ve 
Parlâmentomuzun çalışma intizamı bakımından 
bu konunun siyasi sorumluluk açısından Parlâ
mento denetimi dışında bırakılması caiz olma
maktadır. 

'Saygılarımla, teşekkür ederim efendim. 
( G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Diğer parti grupları adına şu 
ana kadar sözcü tâyin edilmemiştir. Söz hükü
met adına... 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
-T- Adalet Partisi Grupu adına söz istemiştim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Ab-
durrahman Şeref Lâç, buyurun, (A. P. sıraların
dan alkışlar)* 

A. P. GRUPU ADINA ABDURRAHMAN 
ŞEREF LÂÇ (istanbul) — Muhterem Başkan, 
mulhter em milletvekilleri; 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı Beyin getir
diği önerge yeni bir şey değil. Konuşuluyor.. 
Sayın Halk Partili grup »öacüsü konuştu. 
Muhterem Güven Partisi grup sözcüsü konuştu. 
Aşağı - yukarı bundan evvel 13 numaralı So
ruşturma Kurulunda halledilmiş olan iddialar 

yeniden ele alınıyor. Burada bir yenilik; Şel-
liefyan iddiası. Ona kısaca temas edeceğim. 

Celâl Kargılı, kardeşlerine ve yakınlarına 
çıkar sağladığı iddiası ile Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Başlbakan Süleyman Denıi-
rel hakkında bir gensoru açılmasını ister, öner
gesi budur.. 

Geçen oturumda ısöze başladığı zaman; 
«Eğer Demire! şunu deseydi, bunu deseydi, 
ben Obu önergemi geri alırdım» dedi. Şunu de
seydi, bunu deseydi... Bunu deseydi ben bu 
önergemi geri alırdım., 10 madde hallinde sıra
ladı. O gün arkadaşlarımızın ekserisi olmadı
ğı için, flbu sözleri zabıtlara geçmiş olmasına 
rağmen, fooşa gitti zannı ile bugün bunları tek
rarladı. 

En mühimleri şunlar : «Demire! 13 numaralı 
Soruşturma Hazırılk Komisyonu raporu oku
nurken gelip, «Ben şu delili ortaya koyuyorum, 
isnatlar varit değildir.» deseydi, ben önergemi 
geri alırdım. 

Demirel mücerret, «Kardeşlerim suçludur, 
ama ibenim kabahatim ne?» deseydi, ben öner
gemi geri alırdım. 

Simidi, Kargılı'nın hutbesinin bu noktasına 
ibir Ibalmumu koyalım. Bunun ne olduğunu izah 
edeceğim. 

Şimdi, Sayın Orhan Birigit konuşmasının ba
şında gayet efendice bir beyanda bulundu, 
Sezar'm hakkını icabettiği zaman Sezar'a ver
mesini İtilenlerdeniz, ama mütecaviz olduğu za
man da bizden licabeden cevabı alır. 

Diyor ki; «Türkiye Büyük Millet Meclisini 
sa'baJhlara kadar işgal etmiş bulunan ve tuta
naklarda 401 sayfalık yer tutan bir konu, çok 
kısa /bir süre sonra yeniden huzurunuza gel
miştir. Bu durum ilk bakışta Yüksek Meclisi 
ibekliyen önemli sorunların bir süre ertelenme-
isi bakımından yersiz ve gereksiz görülelbilir, 
hattâ hakkında gensoru açılması istenilen Sa
yın Başbakanın, o görüşmelerde açıkça söyle
diği gibi; bu çeşit ithamlardan amacın, siyasi 
iktidarın başım husumet, haset, kin ve ihti
ras sebepleriyle zedelemeyi gözealmak veya o 
yollara tevessül etmek olduğu da ileri sürülebi
lir.» 

Yine Sayın Orhan Bitgit diyor : «önerge 
sahibinin niyetleri ve amaçları bizce ne biln^ 
mektedir, ne de uzaktan veya yakından (bizi 
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ilgilendirmektedir. Yani Celâl Kargılı Hükü
metin (başını kin, husumet, haset ve ihtiras 
»ebeplerıiyle zedelemeyi mi göze almıştır? 01a-
Ibilir... Ama biz, Kargılı'nın nimetini ve mak
sadını bilmiyoruz. Onun için buna dair bir şey 
söyliyemeyiz, ama mümkündür. Ancak şu sebep
lerle gensoru açılması doğrudur.» 

Sayın Birgit, bilhassa basın özgürlüğü üze
rinde dururken Günaydın ve Hürriyet gazete
lerime karşı Sayın Başbakanın verdiği cevabı 
evvelâ ele alıyor ve bunu, sanki gensoru açıl
masının önemli bir delili itmiş gibi, ortaya koy
mak istiyor. Diyor ki; «iffet etti, dedi. Biz
de basın hürriyeti vardır ve geniş mikyasta
dır, ama bir Başbakan, hele basın hürriyeti ba
kımından toleransı olan bir Başbakan nasıl olur 
ida koskoca, milyon tirajlı bir gezeteye (iftira) 
slözünü sarf eder?» 

Bunun, gensorunun açılması ile açılmaması 
ile alâkası yok. Yalnız hulkuk mantığı icabı 
olarak bunu arz ediyoruz. Giriş böyle başlıyor. 

Şunu bilmek lâzımdır, hukukçu arkadaşla
rımız bilirler, muhterem milletvekillerinin hep
si de bilir; bir hukukçunun ağzından böyle 
bir iddianın grup sözcüsü olarak söze başlar
ken sarf-edilmemesini isterdim. 

Başbakan hakkında bir iddia vâki oluyor, 
korkunç bir isnat vâki oluyor. Ne diyecek ya? 
«iftiradır» demiyecek mi? «iftiradır» demek, 
müdafaanın asgari şartıdır. Gayet tabiî «iftira» 
diyecek. «Kabul ettim, doğrudur efendim, ge
lin açın, Yüce Divana sevk edin» mi diyecek? 
Elbette «iftiradır» diyecek. 

Binaenaleyh, «Böyle bir iddiaya niçin «ifti
ra» dedi, basını zedeledi, çünkü, ben de bir 
basın mensubuyum, bundan ben de alınırım» 
demesi doğru değil. Bir hak sahibinin, bilhas
sa kendisine yapılan isnadı kendisi değil, isnat 
sahiplerinin ispat etmesi mükellefiyeti karşı
sında bir hak sahibinin «iftiradır» demesi ka
dar tabiî bir şey olamaz. 

Orhan Birgit'in söze bu şekilde başlaması 
mantığı zedelemiştir, onun için arz ediyorum. 

Vaktimiz yok. önerge sahibinin iddialarını 
kısa kısa arz edip hulâsa edeceğim. 

Sayın Birgit'in Şellefyan meselesi üzerinde 
durmasını da ben yadırgadım. Bilhassa bir 
delil ortaya kayacak diye Ibekledim. Acaba bul
duğu nedir, ne gösterecek diye merak etıt&m, 

hiçbir şey gösteremedi, izzet Turanlı'nm bir 
yazısı, Hürriyet Gazetesinde Agop Şellefyan'ın 
beyanatı ve yine Mıgırdıç Şellefyan'ın beya
natı... Bunlarda bir şey yok. Efendim, Baş
vekilin dostluğundan istifade etmiş 100 mil
yon dolandırmış ve Türkiye'den kaçmış.. Bu da 
hukukla kabili izah değil. Biz Şellefyan'ın mıü-
dafasını yapacak değiliz, ama iddiaların ka
nuna uymadığını, iddiaların hukukî mesnetten 
mahrum olduğunu belirtmek isteriz. 

Muhterem milletvekillerinin malûmlarıdır; 
(beynelmilel anlaşmalar hemen hemen bütün -• 
Avrupa memleketlerinde bu kabîl hâdiseleri 
mukavelelere bağlamıştır. 100 milyon dolandı
ran bir vatandaş Türkiye'den kaçarsa interpol 
yakasına yapışır ve onu Türkiye'ye iade eder. 
Böyle şey olmaz. Bu iddia hukuktan mahrum. 
Bunu gelip burada sadece söylemek, ortaya 
atmak, zihinleri bulandırmak doğru değildir. 
Millet Meclisinde iddialar serd edilirken mes
netleri olmak lâzımdır. Böyle şey olmaz. 

Adam, Hürriyet Gazetesine, «Borcum var, 
gayrimenkullerime vaz'ıyed edilmiştir, karşılar. 
Karşılamazsa öderim.» Tdedi. Doğru veya yalan.. 
Karşılamaz, yalandır iddia... Delili? Bunlar 
alâkalı bankalarda, alâkalı mahkemelerde serd 
edilecek hususlardır. Bunu merak edenler, da
ha esaslı neşriyat yapmak istiyenler bu dâvaları 
takibederler, ortaya koyarlar. 

Adam kaçmış.. Doğru.. 17 sayılı Döviz Ka
rarnamesi var. Bir döviz kararından dolayı, 
«tevkif ederler» diye korkulfemuşlar. Celâl Kar
gılı'nin önerygesi; ötekinin neşriyatı, beriki^ 
nin neşriyatı.. Ekalliyetten bir vatandaş.. Bü
yük iddialar, isnatlar üzerine atılmış, borcu 
da var, alacağı da var. Büyük iş yapmış, «Baş
vekilin dostu» deniyor. Başvekil de emir ver
miş; «Varsa alâkası alâkasını tesbdt edin, ica
bını yapın» demiş. Adam «tevkif ederler» diye 
kaçmış ve gelmiyor. E, diyeceksiniz ki, niçin 
interpol yakalayıp getirmiyor? Döviz Karar
namesi dünyanın hiçbir yerinde yok. Yalnız 
bize mahsus. Onun için Döviz Kararnamesi ile 
bir kimse İnterpolce yakalanıp Türkiye'ye iade 
edilmez. Mümkün değil, onun için rahatça otu
ruyor, ama 100 milyon dolandırmış olsaydı ya
kalar getirirlerdi. 

Binaenaleyh, iddiaları bilmeden böyle mü
cerret, afaki şekM© konuşmak doğru olmuyor. 
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Sayın Orhan Öztrak arkadaşımız, Güven Par
tisi namına 13 numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu dolayısiyle burada konuşu
lan meseleleri tekrar buyurdular. Bunların hep
sinin kanuni, hukukî cevapları verildi; banka 
kredileri nedir, arsa nedir, arsa alım - satımı 
nedir? Buna hâlâ muhalefet gayrikanuni nazarla 
bakar, Güven Partisi de, C. H. P. Sözcüsü de.. 

Niye ihaleye çıkarılmamıştır?... Çıkarılmaz 
efendim. Umumun arasında ihaleye çıkarılmaz.. 
Bu söylendi. Belediye Kanunu, İmar Kanunu, 
şûyulandırma hâdisesi.. Bunlar kanunen izah 
edildi. Doğrudan doğruya Vedat Önsal bu ce
vabı verdi. Bugün bu milletvekili arkadaşımız 
Demokratik Partide. Vaktiyle umum müdür 
idi; «Gayrikanuni hiçbir hâdise yoktur» diyor. 
Kanunidir. 

Efendim, ekspertiz yapıldı, yapılmadı.. Yapıl
dı. Kanunidir, bundan fazlaya satılamazdı. Ken
disi söylüyor. Artık bunun üzerinde durulmaz. 
Binaenaleyh, bunları tekrar etnıiyelim. Bu hâ
dise kapanmış bitmiş. 

Efendim, esaslı şekilde konuşulmadı, umumi 
efkârı tatmin etmedi... Etti - etmedi, ayrı mesele, 
bitti.. 

Şimdi, gelelim Sayın Kargılı'nın önergesinin 
asıl maksadı nedir? Hiçbir delil yok. Neymiş 
meselesi Kargılı'nın? Efendim, Türkiye Cumhu
riyetinin Başbakanlık makamına şaibe düşürül
müş, Başbakanlık makamını şaibeden kurtar
maya çalışıyor. Böyle bir suç var mı, makamın 
şaibeye uğraması mevzuubahis midir? Başbakan 
şaibeli olabilir, Başbakana şaibe düşürülmüş 
olabilir ama, Başbakanlık makamına şaibenin 
düşmesi mümkün değil. Çünkü, o makama bu
gün bu gelir, yarın bir başkası gelir, makam 
münezzehtir. 

Şimdi Kargılı arkadaşımız, Başbakanlık ma
kamını şaibeden kurtarmaya azmetmiş, «bu ma
kamı şaibeden kurtaracağım» diyor. Bu ne aca-
ip şey? Kargılı eğer Halk Partisinde olsaydı, 
diyecektik ki, acaba birisi bir muziplik mi yaptı? 
Halk Partisi iktidara gelmek istiyor, ismet Pa
şayı ben bu şaibeli makama oturtmam, binaena
leyh bu makam şaibelidir, aman Kargılı bu ma
kamı şaibeden kurtar ki, ben iktidara geleyim, 
oraya rahatça oturayım. Bunu, İsmet Paşa de
mez, Halk Partisi de demez, Halk Partisinde 
çok kıymetli hukukçular, profesörler vardır, ama 

[ muzibin biri «acaba böyle mi dedi» diye düşü
nürdük. Halbuki Kargılı'yi Halk Partisi tas
fiye etmiş, atmış. 

Şimdi, Kargılı telâşla «Başbakanlık makamı
na şaibe düştü, ben bu makamı temizliyece-
ğim» diyor. Hem de grupu yok, bir tek kişi, 
nasıl temizliyecek makamı? 

Makama şaibe düşmez. Eğer makamı şaibeye 
mâruz kalırsa ve şaibelenirse Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden değil, Türkiye'nin içinden 
veya dışından bir tek Başvekil namzedi bulamaz
sınız o makama oturtacak, kimse oturmaz, kor
kar. Şaibeli makam... Makamın şaibesi silin
mez, Binaenaleyh, bu yanlıştır. 

Efendim, gelseydi Başbakan ve «kardeşle
rim suçlu olabilir, benim kabahatim nedir diye
bilseydi» - zabıtları okuruz aynen yazılmıştır -
«o zaman ben önergemi geri alırdım» diyorlar. 
Demek Sayın Kargılı, Başbakanın kabahatli 
olup olmadığında değildir. Bütün alıp vereceği 
kardeşlerinde. 

Desin ki, kabahat benim değil, kardeşlerim 
suçludur, kardeşlerinin suçluluğunu kabul etsin, 
önergemi geri alayım, diyor. Niçin Başbakan 
kardeşlerim suçludur desin? Derse ne çıkar? 

CELÂL KARGILI (içel) — Zabıtları iyi 
okuyun. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Okunsun zabıtlar, aynendir. 

Sayın Kargılı, aynen «kardeşlerim suçlu ola
bilir, benim kabahatim nedir, diyebilseydi ben 
önergemi geri alırdım» dediniz. 

CELÂL KARGILI (İçel) — O cümle öner
gemin o pragrafmda varsa ben istifa edeceğim, 
yoksa sen istifa edecek misin? 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, lütfen oturur mu
sunuz yerinize? Siz ikibuçuk saat konuştunuz, 
sizi dinlediler. Siz de dinleyiniz. 

Sayın hatip, lütfen siz de ona cevap verme
yiniz. 

CELÂL KARGILI (içel) — Söylemediğim 
bir sözü söylenmiş gibi gösteriyor. Yürek varsa 
o zabıtları getirsin de okusun. 

i BAŞKAN — Onun da yolu var efendim, her 
şeyin yolu var efendim. 

Lütfen Sayın Kargılı oturunuz yerinize, rica 
ediyorum. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
I — Efendim, ben büyük söz sahibi olmak 
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istemem hiçjbir zaman. Söylediğimi çok defa 
dikkatle söylerim ve dikkatle not ederim. Ama, 
insanım ve hata edebilirim. Hatadan rücu da 
insan için en büyük şereftir. Hatasını bir in
san görür de kalbul ederse rücu etmek başlıca 
vazifesidir ve şerefli insanlar için şereftir de. 
Binaenaleyh, hata etmiş olabilirim, eğer si
zin iddianız böyle değil ise, ben sizden özür 
diliyeceğim. Ama siz büyük söz söylüyorsu
nuz, eğer böyle ise, istifa edeceğinizi söy
lüyorsunuz. Sayın Başkandan rica ediyorum, 
(bu bahse ait zaptı görelim. 

BAŞKAN — Böyle bir usulümüz yoktur 
efendim, siz buyurunuz kendi 'konuşmanıza 
devam ediniz. 

OELÂL KARGILI (içel) — Evet ben iddia 
ediyorum. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LAÇ (De
vamla) — Oraya da geleceğiz Sayın Kar
gılı. 

Şimdi, Basjbakan, «Ibenim soçum yok, kar
deşlerimde kabahat» dediği zaman önergeyi 
(geri alacak. Peki, yine Sayın Kargılı bida
yetle konuşurken dedi ki, Sayın Başbakan 
Iburaya gelip de iddiaları reddeden delil ge
tirseydi, ispat etseydi ben önergemi geri alır
dım. 

İspat, iddia sahibine düşer, eski bir kaide
dir ve bugünkü hukukumuzdaki kaide de 
'budur. Delil, müddeiye düşer, inkâr edene de 
yemin veya ret düşer. Hâdisemizde yemin 
olmadığına göre reddediyor, ispat kime dü
şer? iddia sahibine düşer. 

IBir insan namuslu olduğunu ispata mecbur 
mudur Bir adama «namussuz» derseniz, kalkar 
da «ben namusluyum» diye ispat vesikası mı 
getirir Namussuzluk iddiasını yapan müfteri, 
bunu ispata medburdur, ispat edemezse hem 
Türk Milletinin huzurunda... (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri ve alkışlar.) Hem de ka
nun huzurunda mesuldür. 

CELÂL KARGILI (içel) — Yalan söy
lediğini, istifamı koyarak nasıl ispat ediyo
rum? 

ABDURRAHMAN ŞEREF LAÇ ((De
vamla) — Binaenaleyh, böyle küçük lâf oyun-
lariyle, «ispat etsin Demire!, ispat etseydi, de
lil getirseydi ben iddiamı geri alırdım» gibi 
sözlerle oyalanmıyahm. 

Efendim, Şellefyan Başjbakanın yakın doa-
tuymuş. 

Canım, Sayın Birgit de dostu olabilir. Dost-
luik bir şey ifade etmez, ama böyle diyorlar. 
Politikada dostluğun nerelere kadar vardı
ğını hepimiz biliriz. Her partide dostluklar 
kimlerle, nasıl, nereye kadar gitmiştir? Her
kesin malûmudur. Şellefyan, Ermeni Cemaa
tinin lideri mesaJbesinde, iktidardaki Adalet 
Partisinin Genel Başkanı Şellefyan ile ko
nuşur Halk Partisi iktidarda olsaydı ismet 
Paşa Şellefyan'ı kalbul1 etmiyecek miydi? 
Ermeni Cemaati Reisini, Yahudi Hahamını, 
Papa'yı, Patrik'i kalbul edip konuşmaz mı? 
Politika bakımından ziyaretlerine gitmemiş 
midir? Gider. Bunlardan biri farzı muhal if
lâs etse, hatttâ kaçakçılık yapsa da Türki-
yeden kaçsa, dostluğu olan Başbakan «Bun
larla teşriki mesai etti, nüfuzunu kullandı, 
bunlara yardım etti» iddiası vâridoiabilir mi? 
Muhterem arkadaşlarım, bunları yapmayın. 

IGeçen gün burada Sayın Cahit Angı ko
nuşurken, iddiaları ortaya atarken arka sıra
lardan, bizim Adalet Partisi sıralarından bir 
ses geldi o gün temas etmedik, bugün görü
yorum ki, hâdiseler tekrarlanıyor, vuzuha ka
vuşturmak istiyorum. Bir arkadaşımız, belki 
lâtife, belki doğru olarak «Madenci Ömer'
den bahset, madenci Ömer'den, inönü hak
kında önerge getir» diye seslendi. Cahit An
ığı'nın verdiği cevap şu idi : «Şeref ve haysi
yetlerinizin teminatı altında ise siz getirin». 

Bunun kadar güzel bir söz, diyebilirim ki, 
şu günlerde meclislerde sarf edilmemiştir. Ta
biî, bir eski Başbakana veya yeni bir Başbaka
na veya bir bakana bir isnat yapılırken o isnat, 
ifnadı yapanların şeref ve haysiyetlerinin temi
natı altında olmazsa Yüce Meclisin huzuruna 
gelemez. 

Nedir şeref ve haysiyetlerin teminatı altın
da olmak? Delil sahibi bulunmak, iddiayı is
pat kudretinde olmaktır. Çünkü kolay değil
dir, ister halihazırdaki Başbakana, ister eski 
Başbakana... Bugün anamuhaJefet partisi lide
ri, gün görmüş eski bir Başbakan ona kalka
cak, uluorta, «senin oğlun iflâs etti, bankalar
dan kredi aldı, sen Başbakanlık nüfuzunu 
suiistimal ettin, binaenaleyh hakkında soruş
turma istiyoruz. Siz iki milletvekiliniz vasıta-
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siyle bizim Barbakanımızın Yüce Divana şevki 
hakkında böyle bir soruşturma açılmasını iste-
»diniz. Biz de sizin Başbakanınız hakkında böyle 
bir soruşturıma getirdik, diyeceğiz. Biz diye
meyiz arkadaşlar. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahiısar) 
— Darsmiiz, deyin, deyin. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Müsaade buyurunuz. Kardeşlerim, yapma
yın böyle, hukuken konuşuyoruz, insanca konu
şuyoruz. Deyin deyin.. Neyi diyeyim? Cahit 
bey diyor M, böyle bir iddia şeref ve haysiyet
lerin teminatı altında olmak lâzımdır. Böyle 
l i r iddia bizim şeref ve haysiyetimizin teminatı 
al+ına giremez, çünkü delili yoktur. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — öyle 
ise bağırda anlasınlar arka sıralardan bağı
ranlar. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— O yanlış bağırmış olabilir, hatta etmiş ola
bilir, lâtife etmiş olabilir. Ama Adalet Partisi 
Grupu, hattâ o bağıran arkadaşımız bilir M, 
"bizden böyle bir iddia gelmez. Çünkü, böyle bir 
iddia Adalet Partililerin şeref ve haysiyetle
rinin teminatı altında olmak lâzımdır. Delilsiz 
iddia olmaz. 

Cahilt Angı arkadaşımıza evvelâ biz sorsak, 
peki siz niye getirdiniz bu önergeyi delilsiz ola
rak? Anadolu Ajansı, Radyo, Televizyon geçen 
hafta 13 numaralı komisyonun buradaki görüş
lerini «Parlâmento» diye naklen verirken -
Radyo sizin daha çok dostunuz, bizim değil -
dedi ki; muhalefet ve önerge sahiplerri iddia
larını ispat edecek bir tek delil gösterememiş
lerdir. Bu, kabul 'edilmiş bir vakıadır arka
daşlarım. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Ko
nuşulan önerge o değil beyefendi. (C. H. P. 
sıralarından «ayıp ayıp», «'sana yakışmaz» «ses
leri.) 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar sakin ola
lım. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Sıkıntısız konuşalım, sıkıntısız. Radyo, bu 
hakikati kabul etti Bir tek delil yok. 

Peki, ben soruyorum önerge sahibi Cahit 
Angı'ya; siz nasıl getirdiniz, böylle teminatsız 
bir önergeyi? Bize diyebilir miki Cahit Bey: 
(Bizim şeref ve hasiyetimiz sizinki kadar kuv

vetli değil? Diyemez. Dese bile Halk Partisinin, 
koskoca anamuhalefet partisinin şeref ve hay
siyetini ortadan kaldıramam, şerefli, haysiyetli 
parlömanterlerin haysiyet ve şereflerini inkâr 
edemez. Hatta etmiş getirmiş, bitti kapandı me
sele. 

Şellefyan, Partinin Genel Başkanı ile konuş
muş, iflâsı etmiş, kaçmış veya dolandırmış. 
Biaş'bakanm hangi suçu, hangi delille kabili 
izahtır? Görüşelim, görüşelim, yok arkadaşlar 
olmaz böyle şey. Artık efkârı umumiye bıktı 
bu meseleden. 

Asıl gaye ve mesele nedir? Bilmem gene 
inkâr edecek mi? Fakat zabıtta var. Celâl Kar
gılı diyor ki; «Ben Başbakanı Başlbakanlıktan 
düşünmek için bu önergeyi vermedim..» 

iyi ama, gensorunun mahiyeti nedir? Açıla
cak, sabit görülecek ve itimat oyu istiyecek; 
itimat oyu alamıyacak Başbakan ve düşecek 
iktidardan... önergenin maksadı budur, bunun 
için verilir gensoru önergesi. 

Kargılı diyor ki, «Hayır, ben bunun için 
vermedim; benim için mühim değildir,-düşmüş 
düşmemiş...» 

Bakın şimdi C. H. P. liler, siz biraz beni 
dinleyin. Bakın kimler aranızdan çıktı. İyi 
yaptınız; tasfiye ettiniz. (C. H. P. sıralarından 
gülüşmeler). 

«Ben yalnız Demirel'i değil, Deımirel'le bir
likte Demire! zihniyetinin, A. P. iktidarının 
düşürülmesi için bu önergeyi verdim, onu isti
yorum! Ben, bu iktidarı değiştirip, halkçı bir 
cephe değişikliği yapmak ve onun iktidara gel
mesini istiyorum; devrimci ve anayasacı bir ik
tidar..» diyor. 

Yaaa... Simidi gördünüz mü ne çıktı meyda
na?.. Şimdi ne çıktı meydana? Mühim değil.. 
Sayın Grup sözcüleri; C. H. P. Grup sözcüsü 
ve Sayın öztrak; bunun önemine nasıl oldu da 
dikkatinizi çevirmediniz. Tahmin ediyorum, 
aceleye geldi, dinlemediniz. Eğer, bunu görsey-
üiniz, eminim ki, siz en büyük muhalefet par
tisi ve ondan sonra gelen milliyetçi G. P. Grupu 
buraya gelir, bu önergeyi tasvip değil, bu öner
genin aleyhinde konuşurdunuz. 

Anayasacı bir iktidar istiyor; halka dönük 
bir iktidar istiyor, Başvekilin düşmesini değil, 
topyekûn rejimi değiştirmek istiyor. Dâva bu., 
Bunu inkâr edemez kimse, dâva bu, 
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OELÂL KARGILI (içel) — Ben yalan söy
lediğini nasıl ortaya koyuyorsam, sen de ispat 
et. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Daha bunun delili de bende değil. 

Bir arkadaşımız dedi ki; o mesele kapandı, 
13 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonuna 
ait tahkikat... 

Bundan sonra buraya gelip oturacaklar, 
onun hesabını soracaklar. Yani, adamın zihni
yetine bakın : Bu Anayasa rejimini, bu Anaya
sa Parlâmentosunu, güya Anayasacı, halkçı, dev
rimci başka bir meclise kallbedesek ve sonra siz
lerden hesap soracak; hepinizden hesap soracak. 
Dâva bu arkadaşlarım... (A. P. sıralarından 
«yağtma yok» sesleri). Dâva bu... Ama hocası 
kimdir? Onu C. H. P. liler bilir... içinizde de
ğil hocası, zannediyorum; başka yerde. Beyler, 
(bütün dâva budur. 

«"Diyecekler ki, bana,» diyor; «sen bu öner
gelerle icrayı çalıştırmama gayesini güdüyor
sun! Hayır, -ben icrayı çalıştırmama gayesini 
•gütmüyorum...» 

Doğru. İcrayı değil; Millet Meclisini, Tür
kiye Büyük Millet Meclisini çalıştırmamak gu-
yesini güdüyor... Bir adam 50 önerge verirse, 
gensoru, şu, bu falan... Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, Millet Meclisi iş göremez... Gaye budur. 
E, bu nedir bu?.. 

Beyler, ben bunu beş sene evvel de söyledim, 
bir hâdise dolayısiyle. Bu, Türk Ceza Kanunu
nun 146 ncı maddesine göre, Türkiye Büyük 
Millet Meclisini, Millet Meclisini çalıştırmamak, 
cebren çalıştırmamaMan başka bir şey değildir 
ve> bunun cezası idamdır... (C. H. P. sıralann-
'dan gülüşmeler ve alkışlar.) 

Güfllmeyin kardeşim gülmeyin. Gülmeyin, 
gülmeyin, gülmeyin... Bunun Anayasa suçu ol
duğunu, içinizde Anayasa profesörleri var, bi
lirler.,.. 

Şimdi, 146 ncı maldde italyan Ceza Kanu
nundan bize aktarma edilirken - Saym inönü 
burada yok, burada olsaydı hatırlardı - 1925 te 
veya 1926 da, «cebren» kelimesi üzerinde - bil
mem sayın Profesör Nihat Erim o zaman Meclis
te miydi? Yok idiyse profesör olarak hatırlar -
ehemmiyetle durulmuştur. «Teşkilâtı Esasiye 
Kanununu tağyir, iptal, ilga ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisini çalışmaktan cebren menetmek» 
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diye sevk edilmiş. «Cebren» kelimesini o zaman 
başa allmak istemişler. Münakaşası olmuş - za
bıtlarda görürsünüz - «cebren» kelimesi orada 
ipka edilmiş. Çünkü, denmiş ki, «zaten Anaya
sayı tağyir, ilga kelimesi bir anayasa suçudur; 
bunun için cebir mevbuuzahsolamaz. Cebir keli
mesini sonuna alıyoruz...» 

Buradaki «cebir unsuru» bir maddi unsur 
olmaktan ziyade, bir Anayasa suçu unsurudur. 
Bu da Anayasayı ihlâl mahiyetindedir ve daha 
ziyade buradaki cebir, maddi suç değildir; mad
di unsur değildir. Bu, mânevi tehdit unsurudur. 
Hattâ mânevi unsur bile olmaktan uzaktır; çün
kü Meclisi çalıştırmamaya teşebbüstür, bu da 
bir Anayasa suçudur. O kadar mühimdir... 

1875 te italya'da, bizim aldığımız Ceza Ka
nununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılma
sı mevzuuibahsolurken, bu suç unsuru üzerinde 
146 ncı maddenin suç unsurları üzerinde ehem
miyetle durulmuştur. Bunu birçok eserlerde bu
lursunuz. Bilhassa Roma'da basılmış olan il 
Novo Codece Penale; yani Yeni italyan Ceza 
Kanununda bunun izahlı tefsiri vardır; Nasıl 
cereyan etmiş, ne olmuş? Orada Milletvekilinin, 
senatörün, parlömanterin Meclisi çalıştırmamak 
için nasıl, ne zaman gayret sarf etmiş olacağı 
münakaşaları mevzuubabsolur. 

Bizim hukuk profesörlerinden kıymetli bir 
otorite de... 

MEHMET ERGÜL (Bilecik) — Kimmiş o?.. 

(ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Faruk Erem. Der ki... 

CELÂL KARGILI (tçel) — Sayın Lâç! Mil
let Meclisinin çalışması için sizin gibi laçkalar
dan bu Meclisi kurtaracağız... (C. H. P. sırala
rından gülüşmeler) 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Zavallı... 

BAŞKAN — Sayın Kargılı; hatibe bu şekil
de hitabetmeye devam mı edeceksiniz 

CELÂL KARGILI (tçel) — Sabahtan beri 
sataşma var. Söylemediğimi, söylemişim gibi 
gösteriyor; «Ben özür dilerim, sen istifa eder 
misin? diyor... 

BAŞKAN — Rica ettim ama sizden... Sataş
manın bu şekilde midir usulü? Sayın Kargılı, 
sataşma var ise, bu şekilde söz alınmaz ki; usu
lüne uygun şekilde alınır... 

551 — 
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CELÂL KARGILI (İçel) — Ama, adam idam 
veriyor bize... 

{BAŞKAN — ...bakalım sonunda bu mu var? 

ABDURRAHMAN ŞEREF LAÇ (Devamla) 
— Acele etme, sonunda göreceğiz. Dur bakalım 
yalhu... Faruk Erem der ki; «Parlâmentonun 
masuniyeti vardır, önerge vermek, Meclis so
ruşturması istemek, gensoru önergesi getirmek 
bir üyenin talbiî hakkıdır. Bu, Anayasayı ihlâl, 
Meclisi çalıştırmamak değildir.» Hattâ, İtalya 
Meclisinde öyle münakaşalar olmuştur, mecliste 
gürültü çıkarmak, oylamayı menetmek, meclisi 
çalıştırmamak değildir. İtalyan Parlamentosun
daki iddia bu idi. Bunun sürekli olması, muay
yen bir meselede süreklilik olması şarttır. Bir 
hâdise Meclisi çalıştırmamak değildir. Ama Fa
ruk Erem diyor ki; «Parlâmentonun bu masuni
yet hakkı namütenahi mi devam edecek. Eğer 
bir üye bir mesele üzerinde mütemadiyen gen
soru getirirse, Anayasayı, Meclisi çalışamaz ha
le getirirse, artık o, masuniyetten istifade ede
mez. Bu hak onda kalmaz.» 

İSMAİL HAKKI IRIRLER (Tokat) — Bize 
Anayasa dersi mi veriyorsun?.. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
—Yaaa... Siz kolay zannediyorsunuz; masuni

yetim var, Meclisi çalıştırmam; bağırırım, çağı
rırım halkçı idareyi getiririm! Yağma yok... 
(Sağ arka sıralardan müdahaleler) İdam ya! 
İdam cezası var! Ne zannediyorsunuz? (€. H. P. 
sıralarından gülüşmeler) 

Gülmeyin, gülmeyin, ben bunu, ISayın Pak-
süt buradadır, beş sene evvel yine burada bir 
oylama mevzubahisolurken aynı şekilde iddia
da bulundum da, hiç unutmam, geidi dedi ki; 
«Sen öyle düşünüyorsun» Kibrit kutusunu aldı, 
«tut şjöyle» dedi, tuttum. «Bu ne?» «Mustatil...» 
Beş santim, üç santim. Üstünde bir kırmızı var, 
etrafı yeşil... «Tamam. Mutabık mıyız?» «Muta
bıkız.» «Çevir dedi şöyle» Çevirdim. «Gene 
mustatil, gene aynı elb'at; ama hani o kırmızı 
renk? Hani yeşillik?» Yok. «Şöyle çevir» dedi... 
Gene mustatil, eb'at biraz değişti; rengi mor... 
«Demek ki» dedi Sayın Paksüt; «Bu iddia hu
kukçular arasında var, tefsire bağlıdır; sen bu
nu böyle görüyorsun; Anayasayı ihlâl, Meclsd 
çalıştırmamak görüyorsun; ben başka türlü gö
rüyorum... Senin görüşün, eğer sabit olursa doğ
rudur; meclisi çalıştırmamak idamı icabettirir* 

ama, ya bu böyle değilse...» Ben de Sayin Pak
süt'ün elini tuttum; «Bir daha tut» dedim. Tut
tu... «Mustatil mi?» Mustatil... «Hadi çevir ba
kayım!» dedim; «Bırakmıyorum çeviresin.» De
ğişmedi... Adama hesap sordukları zaman eli
ni oynatırsa diye bırakmazlar; tutarlar ve hesa
bını sorarlar... (O. H. P, sıralarından gülüşme
ler)1 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Senin
le dalga geçmişler... 

ABDURRAHMAN ŞEREF LAÇ (Devamla) 
— Siz de gülmeyin... Yalınız bâzı kimselerden 
hesap sorulmaz... 

ORHAN OKAY (Konya) — Ayağından asar
lar... 

ABDURRAHMAN ŞEREF LAÇ (Devamla) 
— Amaaa, ama hesap sorulursa; Anayasayı böy
lece ihlâl edenlerden de hesap sorulur. 

Şimdi arkadaşlarım, bu suç, Meclisi çalış
tırmama gayretidir. İster gülün, ister kabul 
edin; ama dua edin ki, bu Celâl Kargılı - Ana-
muhalefet partisi - sizin içinizde değildir; ba
şınıza daha çok iş açardı. Bunu da bilin... Bu, 
Anayasayı İhlâldir, bu, Meclisi çalıştırmamak
tır. Yalnız, ben ümidediyorum ki... 

CELÂL KARGILI (İçel) — Hesap sorula-
©ak... 

ABDURRAHMAN ŞEREF LAÇ (Devamla) 
— Sen mi hesap soracaksın 

ÜELÂL KARGILI (İçel) — Ben, ben, ben. 
ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 

— Benden mi? Sor... Soramazsın benden hesap. 
Sen ve senin zihniyetin betiden hesap soracak-
sa; ben, senin gibilerin hesap sorması karşısın
da, Türk olarak, milliyetçi olarak Rabbime 
şükrederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız lüt
fen. 

CELAL KARGILI (İçel) — Sorulacak... 

ABDURRAHMAN ŞEREF LAÇ (Devamla) 
— Allah göstermesin o günü. Senin gibiler ge
lip Türk milletine hesap soracaksa, bu millet 
yok olmuştur... (A. P. sıralarından, «bravo» ses
leri, alkışlar) Sen hesap soracaksın? Avucunu 
yala! 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmıyalım, 
lütfen. 

Buyurun Sayın hatip, devam edin de konu
yu bitirelim. 

— Ö52 — 
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CELÂL KARGILI (İçel) — Çekin gelmedi 
mi? 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Müfteri olduğu şuradan belli: «Çekin gel
medi mi?» diyor bana. Ben, milliyetçi olarak 
inanan, iman eden bir insan olarak Rabbime 
şükrediyorum; senin gibi hainin karşısında 
böyle bir hesabı vermekten çekinmiyeceğim di
ye. Sen bana; «Çekin gelmedi mi?» diyorsun. 
Eğer ben birinden çek aldımsa çeki banka ve
rir, bankadan git tahkik et, çeki nereden aldı
ğımı da, getir buraya be mübarek... Müfteri!.. 
(A. P. sıralarından alkışlar) Çek nereye veri
lir?.. Bankaya verilir çek. Ha?.. Hadi bul da 
getir. Sen Mao'dan mı alıyorsun çekini), söyle 
(bakayım... Herden alıyorsun?.. Halk Partisi de 
solcuyum dedi, ortanın soluyum dedi, ama se
nin gibi kolcuyu içinde tutmadı, MaO'cusun sen. 
Çekini Mao'dan alıyorsun. 

Yalnız bir şey söyliyeyim sana; sen çok he
yecanlısın, bir vasfın varsa... 

BAŞKAN — Sayın hatip, bu şekilde bir mü
zakere olmaz efendim. 

ABDTJRRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— ... belki sözünde durursun, gel bu önergele
rini geri al, o zaman sana faziletli diyeceğim, 
her şeyi unutacağım, helâl edeceğim hakkımı. 
Çünkü sen bu şekilde Meclisi işgal edfyorsun, 
Meclisi çalıştırmıyorsun suç işliyorsun, -seni ikaz 
ediyorum. Hukukçu değilsin, bilmiyorsun. Sen 
gel önergeni al geriye, çık şu kürsüye de M; 
«Hata ettim, aldım önergemi. Kastım Devlet 
yıkmak, memleket yıkmak, millet yıkmak, Türk 
Milletini yıkmak değildir, ben hata ettim, öner
gemi geri alıyorum.» de ki seni öpeceğim ahun
dan. Hadi bakayım, göster... 

BAŞKAN — Sayın hatip, Umumi Heyete hi-
tabediniz. Sizden rica ediyorum; lütfen karşı
lıklı konuşmayınız. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Sayın Başkan, ben sözlerimi bitiriyorum. 
Yalnız acaba Celâl Kargılının söylediği sözlere 
ait zabıt çıktı mı, bunu bana lütfedebilir misi
niz? 

CELÂL KARGILI (İçel) — Çıksın, çıksın 
görürsün o zaman sen. Sahtekâr herif.. Çıksın 
zabıtlar, senin söylediğin gibi ilse ben milletve
killiğinden İ3tifa edeceğim, eğer benim söyledi
ğim gibi ise erkeksen sen milletvekilliğinden is-
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tif a edersin. Erkeksen isbat edersin. Söyledikle
rimi zabıttan çıkarınız, hangimiz haklı, hangi
miz haksız o zaman belli olur. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, lütfen yerinize 
oturunuz. Böyle bir usulümüz yoktur efendim. 
Sayın hatip, böyle bi(r usulümüz yoktur efen
dim. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Zabıt çıkacak, 
ya o istifa edecek ya ben istifa edeceğim. Mil
letin adına çalışanları böyle lekelerler... 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, lütfen oturunuz 
yerinize, rica ediyorum oturunuz yerinize. 

Sayın hatip, zabıtları çıkarmak şeklimde usu-
lî bir muamelemiz yoktur efendim. Buyurun 
konuşmanıza devam edin. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Ben teeiddübediyorum; buradıa çok kıymetli, 
muhalefetten de, iktidardan da hepsi kıymetli, 
anlayışlı, edepli arkadaşlarımın huzurunda böy
le bir konuşmanın cereyan etmiş olması beni 
üzmüştür. İftiralar karşısında kalıyoruz; konu
şuyoruz, iddiaları söylüyoruz diyoruz ki; ben 
böyle not ettim, yanlışsa özür dileyeceğim. Kal
kıyor kendisi diyor ki: «Ben istifa ederim, çık
sın zabıt bakalım...» Ben öyle bir şey söylemi
yorum, bu şekilde.. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, bu şekilde bir 
usulî muamelemiz yoktur Sayın hatip.. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Müsaade buyurun efendim, zabıt yarın çıkar 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Zabıtları çıkaramayız efendim... 
Lütfen konuşmanıza devaim edin. 

. ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Bugün çıkmaz, yarın çıkar... Ama kalkıp 
oradan, «çekini aldım... çekini al» diye bana ge
çen gün de bağırdılar. Hem çok yakın bildiğim, 
vaktiyle beraber olduğum ve sevdiğim bir ar-
kadaşım bana oradan, «çekini al...» dedi geçen 
sefer. Efendim ben müdafaa ediyorum, hakkı 
müdafaa ediyorum da para) ile müdafaa edi
yorum... Al çekini giilt Fransa'ya, al çekini git 
Ahnanyia'ya... Bunlar ne ayıp şeyler... O millet
vekili bunu bağırırken ben eminim ki içindeki 
grupu vardır onun, grupu müteessir olmuştur. 
Çünkü bu korkunç bir iftira, yalan bu, ayıp... 
Ama bu zatın grupu olnuadığı için rahajtçfe ko
nuşuyor. Halk Partisinden böyle bir iddia gel
mez... Ayıptır ve kalkıyor geliyor buraya ka-
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dar : «iSen erkeksen, şöyle isen, böyle isen...» 
Ne erkekliği? Ben eğer hata ettimse diyorum. 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen Heyeti 
Umıumiyeye hitab eldiniz. Böyle bir usul yoktur. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, göndük, tetkik ettik, 
vaktinüızi fazla almıyalım, bu dâva Demirel'i, 
Başjbakamı denetleımie davası değildir, bu topye-
kûn Türk Milletini yıkma davasıdır. Bu öyle 
bir dâvadır ki, bu işi buraya vardırmak için her 
şeyi göze almış insanlar vardır bu memlekette. 
Ama artık bu millet anladı her şeyi, bu millet 
'biliyor. Bu millet muhalefetiyle de bi%or, ik-
tidariyle de biliyor. Namuslunun ntuhalef etiyle 
ide biliyor. İktidardaki cesur parlömai'nterleriyle 
.de biliyor, Türk Milletiyle biliyor. Başvekili ba
hane, geçen sefer de söyledim, Başvekili yemek 
dâvasını (bırakın... Yahu kararlı Türk Milleti, 
(bir defa oldu... Bir defa oldu, bir defa, Başvekil 
kellesi aldınız. Vermez bu millet Başvekilini size. 
(A.P. sıralarından «bravo» sesleri alkışlar) Ver-
miyeoekbir... Çatlasatnız, patlasanız Başvekilini 
vermiyecektir bu Türk Milleti. Bunu bilin. (Sağ 
arka sıralardan gürültüler) 

Beni dinlediğiniz için tekrar sizi hürmetle 
selâmlarım becıiım arkadaşlarım, (A.P. sıraların
dan «bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN -— Sayın Nihad Kürşad, siz 95 nci 
'maddeye göre bir kitap, konusu ile ilgili söz ta
lebinde bulunmuşsunuzdur. Sinildi gemelliikle biz, 
sataşmalara ait dediğimiz bu 95 nci madde... 

CELÂL KARGILI (içel) — Sayın Başkan, 
Ibaınia da sataşma vardır. 

BAŞKAN. — Bir dakika efendim, müsaade 
buyurun. 

NÎHAD KÜRŞAD (izmir) — Sayın Başkan 
müsaade eder misiniz? 

Konuşuyorum efendim, müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Şimdi, Hükümet söz istemiştir, 
bu konuşmadan sonra sizin önergenizi muamele
ye koyacağım,. 

Buyurun Sayım Kargılı. 
CELÂL KARGILI (içel) — Sayın Başkan, 

içtüzüğün 95 nci maddesine göre şahsımın söy
lemediği lâfları, iddia ettiği gibi, söylenmiş gös-
ttermiekle sözlerima yanlış aksettirmiş ve ayrıca 
Ibana «hain» demiştir, «idamdır cezası» demiştir 
ve «Maocu, memleketi yıkm'ak istiyor, müfteri
dir» demekle şahsıma karşı sataşmıştır. Hem 

söylemediğim sözleri söylemiş olarak göstermek, 
hem de en ağır sözleri söylemek... 

BAŞKAN—Şimdi müsaade buyurur musu
nuz 'Sayını Kargıh. Siz de lütfen b!ir yazılı öner
ge yollayınız ve yine Hükümet konuştuktan son
ra onu nazarı itibara alıp almıyacagımızı karar
laştırırız. Çünkü Tüzüğün bu maddesi öyledir, 
Sayın Kürsad'a bu şekilde muamele yaptık, zatı-
âlinize de bu şekilde muamele yapıyoruz, usuli 
bir muameledir, teamül de bu merkezdedir. Çok 
rica ediyorum, veriniz önergelerinizi. 

Hükümet adına Sayın Hüsamettin Atabeyli* 
buyurunuz. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTÎN ATA
BEYLİ (Erzincan) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri, huzurlarınızı çok fazla işgal et-
mıaldeh içel Milletvekili Sayın Kargılı tarafından 
verilmiş bulunan gensoru Önergesinin müzakere
lerinin sonunldia ttahassül ©den dunun muvacehe-
side görüşlerimizi kısaca arza çalışacağım. 

Evvelâ gensoru komusu olanak müzakeresini 
yaptığımız mesele, T.B.M.M. tarafından bir Ha
zırlık Soruşturma Komisyonu teşkil olunmak su
retiyle, gensorunun bugün müzakere edilmekte 
ibulunacı kapsamının çok dişırida ve sadece mü
cerret iddialardan ibaret bir mesele olarak de
ğil, bu iddiaları teltkilk etmek, incelemek sure
tiyle ve bir mütallâa ekliyerek, bir karara bağ
lıyarak huzurunuza getirmiş ve mesele sabaha 
kadar cereyan eıden bir müzakere ile de huzu
runuzda müzakere edilmiş ve bildiğiniz gilbİ de 
ret ile sonuçlanidırılmıştır. 

[Komisyon raporu üzerindeki vâki müzakere
ler sırasınıda, siyasi parti grupları adına muhte
rem milletvekilleri ve senatörler ve şahısları 
lajdma yine muhterem milletvekilleri ve senatör- -
ler meseleyi detaylarana kadar, komisyon alapor-
larını ve bu raporların müstenidi olara, belgeleri 
tetkik etmek suretiyle incelemişlerdir. 

ıSayın Kargılı iddialarının tutarlılığını te
min etmek için, «eğer Sayın Başblakan bu iddia
lar karşısında çıkıp da bunları kabul etseydi* 
veyahut bunlar benim dışımda , cereyan etmiş 
şeylerdir, kardeşlerimin bir sorumluluğu varsa 
beni alâkadar etmez deseydi iddiamdan vazge
çecektim ve bu gensoruyu huzurunuza getirmi-
yecektim,». buyuruyor. 

Bir kere şu noktayı da tesbit etmek lâzım
dır; bu gensoru ile istihsal edilmek istenen ne-
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tice, aslında hukukî bir netice değildir. Bir ta
raftan Anayasa muvacehesinde siyasi bir neti
ce, diğer taraftan Sayın Başbakanı ve onun 
şahsında siyasi iktidarı gayet iptidai bir me
totla yıpratma, gözden düşürme ve bu suretle 
bir siyasi neticeyi istihsal etme gayesini güdü
yor. Bunun dışında meseleye başka türlü bir 
teşhis koymanın imkânı yoktur. Aksi halde bir 
hafta veya on gün evvel uzun .boylu konuştuğu
muz bir meseleyi tekrar bu Meclis huzurunda 
bütün teferruatiyle yeniden konuşmak gibi bir 
durumun içerisine düşmezdik. Bu konuda pek 
tabiî Sayın Kargılı'yi ve onun ihtiraslarını tat
min etmeye imkân yoktur; bütün Meclis toplan-
sa bu ihtiras giderilmez. Bu, bir gayrikabili te
davi hastalıktır. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Bu; bir taraftan gensoru gibi, verildiği za
man hakikaten icrayı Hükümeti veya Bakan 
hakkında verilmişse bakanı günlerce düşündü
recek, iyi araştırmalara, tetkiklere sevk edecek, 
ciddî, büyük bir müesseseyi, çok kısa bir za
man içerisinde suiistimal mesabesine varır de
recede kötü kullanmanın da bir nahoş tezahürü 
oldu. 

Gensoru üzerinde görüşlerini belirten siyasi 
parti gruplarına mensup saym konuşmacılar da 
meseleyi, Soruşturma Hazırlık Komisyonunda 
geniş ölçüde tetkik edilmiş bulunan meseleyi 
bir. kere daha ve bir ölçüde izah etmek, kullan
mak şıkkını tercih ettiler. Maksat; arz ettiği
miz, gibi, bu tartışmaları yurt sathında ve Mec
lis içerisinde devamlı olarak canlı tutmak ve 
bu havanın dağılmamasına âzami derecede ti
tizlik ve itina göstermekten doğuyor. 

Türkiye Cumhuriyeti Başabakanlık makamı, 
eğer sadece mücerret birtakım iddialarla şaibeli 
hale gelmiş olsa, bu makamı şaibeden temizliye-
memek gibi bir duruma düşeriz. Memleketin bu 
tip ciddî, büyük ve sakınılması ve korunması 
lâzjmgelen makamlannı bir mesuliyet duygusu 
ve mesuliyet şuuru içerisinde koruyamazsak, 
banlar hakkında konuşurken dikkatli ve itinalı 
olamazsak, yarın bunlardan doğacak sonuçların 
pişmanlığını hep birlikte çekebiliriz. 

Ö. H. P. nin Sayın Sözcüsü de bu konuda 
biraz iddialı oldular. A. P. gibi bir siyasi ikti
dar, yani bu meseleleri hiçbir zaman bir pole
mik mevzuu yapmıyan ve bu yolla siyasi malze
me teminine gayret etmiyen bir siyasi iktidar 
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karşısında, - muhalefette ve iktidarda bir siya
si parti karşısında - bulunmalarından dolayı 
müteşekkir olmaları lâzımdır. Biz bu konuları 
hiçbir zaman gayriciddî şekilde ele almadık, 
müesseseleri birtakım iftira vasıtalariyle leke
lemek istemedik ve şahısları, bu müesseseleri 
lekelemek pahasına kullanmayı arzu etmedik 
ve bu çirkin bir yoldur, bu yolu biz bundan son
ra dadenemiyeceğiz. 

Müzakereler sırasında konu genellikle şahsi 
bir plâna çekilmek istendi. Devamlı olarak de
dikodular, devamlı olarak gazete havadisleri el
de, ciddî, resmî, inanılır kaynaklara istinade-
den hiçbir vesika mevcudolmadan, tartışıldı. 

Değerli arkadaşlarım; eğer basının her gün
kü neşriyatını kovalayıp tekzibetmek şıkkını 
tercih edersek bunda hiçbir iktidar başarılı ola
maz. Bir kere tekzibolunan meselelerin defa
larca, günlerce yeniden ele alındığı ve polemik 
konusu yapıldığı bir gerçektir. Biz tekzibe lâ
yık gördüğümüz ölçüde bunları tekzibederiz. 
Ama gensoruya mesnet ittihaz edilen argüman
ların çok daha titizlikle, çok daha delilli ve is
patlı olarak huzurunuza getirilmiş olması lâ
zımdır. Her iddia karşısında Hükümet veya so
rumlu bakan veya başbakan hakkında gensoru 
açılırsa o takdirde Türkiye'de Hükümet tuttur
manın veya Meclis faaliyeti icra etmenin im
kânı kalmaz. 

Sayın Başbakana, hiçbir surette ilgisi olmı-
yan birtakım meselelerin izafe edilmesi tutarlı 
değildir; şu şahısla yakınlığı, bu şahısla yakın
lığı, dostluğu ve sairesi gibi. Bu iddiaların tu
tarlı olabilmesi bir vesikaya, bir mesnede bağlı 
olmasına vabestedir. Meselâ sayın arkadaşım 
ifade etti, dedi ki; Mısır'a resmî olarak giden 
Türk Ticaret Heyetinde Şellefyan da görevliy
di ve Mısır makamları ile de temasta bulundu. 
Böyle bir şey kesinlikle varit değildir. Mısır'a 
gönderilen resmî heyet içerisinde mumaileyh 
görevlendirilmemiştir. Resmî Mısır makamları 
ile Türk Hükümeti adına temas kurmamıştır. 
Ancak; resmî Mısır makamlarına vâki bir mü
racaatı ertesi gün Büyük Elçi tarafından haber 
alınır alınmaz, gayriresmî ve özel olarak yap
mış olduğu bir seyahatinde müdahale edilmiş; 
haberiniz olsun bu şahsın Türk resmî, makam
ları ile hiçbir ilgisi yoktur, münasebetlerinizi 
ona göre ayarlayın, denilmiştir. Bakınız bize 
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delil verin dediğiniz zaman biz hemen cevabını 
bulmakta müşkülât çekmiyoruz. Ama iddiaları
nızı mücerret havadislere, 1966 senesindeki ga
zete kupürlerine, 1967 yılındaki gazete kupür
lerine istinadettirseniz bunları cevaplandırmak
ta biz çok sıkıntı çekeriz. Herkes sıkıntı çeker. 
Çünkü o zaman bunların zamanında niçin iddia 
edilmedikleri de sorulabilir. Bu itibarla bu 
mesnetleri ileri sürerken daha itinalı olmak ve 
hele gensoru gibi ciddî bir konu konuşulurken 
çok daha itina göstermek lâzımdır. 

Elbetteki Türkiye Cumhuriyeti içinde imti
yazlı aileler olmaz. Türkiye Cumhuriyeti imti
yazlı aileler devrini kapamıştır, imtiyazlı aile 
olmak gayretleri Türkiye Cumhuriyetinde gö
rülmüştür, varittir, oldu, vardır. Ama arz et
tiğim gibi bu argümanları bu kürsülerden kul
lanmak itiyadında bulunmıyan bir siyasi ikti
dar ve bir siyasi parti mevcudolduğu için ra
hatlıkla bu meseleleri burada konuşmamız müm
kün oluyor. 

Gazetelerde neşredilmiş bulunan eski Güm
rük ve Tekel Bakanına ait bir mektup yine bu 
iddialarda kullanıldı. Tabiî hepsini cevaplan
dırmıyorum. önem atfettiğim bâzı ananirengile-
ri tesbit ettim; onlara cevaplarımı arz ediyo
rum. Bu mektubun sahibi, Hükümette siyasi so
rumluluk deruhte etmiş bir eski bakan arka
daşımızdır ve iddia ettiği hâdise, Hükümette si
yasi sorumluluğu bulunduğu ve bu siyasi so
rumluluğun devam ettiği devrelere aittir. Bina
enaleyh dürüst insanlar, gayridürüst işlere vu
kuf peyda ettikleri andan itibaren onun gereği
ni yapmak lüzumunu hisseden insanlardır. Yok
sa aradan zaman geçtikten ve o gün kendile
rine samimiyetle, yakınlıkla ve ubudiyet dere
cesinde bağlı oldukları insanları terk ettikten 
sonra onların aleyhinde kullanmak istedikleri 
bir vasıta olarak bunları kullanırlarsa onların 
bu iddialarının, bu delillerinin değerini takdir 
etmek, değeri hakkında bir kıymet biçmek gö
revi de sayın milletvekillerine düşecektir. 

Bu tip iddialar bize geçmişte birtakım ıstı
raplar vermiştir. Delilli, ispatlı diye ortaya atı
lan pek çok iddiaların aslı veya esası çıkmadığı 
mahkeme zabıtları ile, mahkeme ilâmlariyle sa
bit olmuş ve fakat bu iddiaların muhatapları 
uzun yıllar bu ağır ithamların tesiri altında 
mustarip kılınmışlardır. Dün bunun ıstırabını 

I çekmiş olan ve bunları bilen siyasi insanlar ola-
I rak yarın bu müesseseleri işgal edecekleri iti-
I mat içerisinde tutmaya ve çalıştırmaya mecbu-
I ruz. Elimizde çok kati delillerini tesbit edeme-
I diğimiz konuları huzurunuza getirmemeye mec-
I buruz. 
I G. P. sayın sözcüsü, Soruşturma Hazırlık Ko-
I misyonu raporunu değil; sadece Soruşturma 
I Hazırlık Komisyonuna iştirak etmiş bulunan G. 
I P. li sayın üyenin muhalefet şerhini mesnet ve 
I mehaz ittihaz etmek suretiyle gensoruya işti-
I rakini bildirdi. Meclise niyabeten görev yapan 
I Soruşturma Hazırlık Komisyonunun raporunun 

sonucu mühimdir. Kararı mühimdir. Bu karar 
üzerinde T. B. M. M. müzakeresini geniş ölçüde 

I yapmış, kararını da vermiştir. Bu noktada Ko
misyon Başkanı Sayın Çerezci'nin sebk eden bir 

I beyanına istinadetmek suretiyle meseleyi yine 
I o gün yapıldığı gibi karanlıkta tutmak gayret

lerinde görür.. 

Sayın Çerezci burada bu konşmasında, 
I kendisine intikal etmiş bulunan gayriresmî bir 
I ihbardan bahsetmiştir ve bunu size niyabeten 
I görev yaptığımdan dolayı da gelen her ihbarı 

da size intikal ettirmek mecburiyetini hisset-
I tiğimden, bu sorumluluğu hissettiğimden dola

yı yapıyorum, demiştir. Komisyonun kararı 
hakkında her hangi bir mütalâada bulunmadığı 

I gibi bu karara atmış olduğu imzaya sadakatini 
bildirmiştir ve Sayın Çerezci'nin bu iddiası erte-

I si gün banka müfettişleri tarafından tetkik edil-
I mistir ve bu rapor Yüce Senatoda okunmuştur, 
I Senato zabıtlarına geçmiştir. 

I Şimdi düşününüz; bir komisyon raporunu 
I burada okurken bir gün evvel almış olduğu bir 
I teli de size sadakat göstermek suretiyle bura-
I da intikal ettiriyor. Bu resmî bir doküman, 
I resmî bir argüman değildir. Bu, her ihbar gi-
I bi bir ihbardır. Huzurunuzda Komisyon rapo-
I ru müzakere edilirken tetkiki mümkün olmıyan 
I bir ihbardır. Ama ertesi gün burada tetkik edil-
I miş ve bir sonuca bağlanmıştır. Bütün bunla-
I lan tekrar döndürüp, tekrar çevirip bir gensoru 

konusu yaparak on gün sonra Yüce Meclisin hu
zuruna getirmeyi biz Meclis denetlemesi ile ka
bili telif ve ciddiyette görmüyoruz. 

I Bizi mazur görünüz; gündemi tetkik buyu-
I runuz, Yüce Meclis, bir Meclis üyesi Sayın Kar-
I gılı'nın peşine takılmış gidiyor . Memleketin 
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burada görüşülmesi gereken, görüşülmesi lazım-
gelen pek çok işleri mevcutken Sayın Kargılı'-
nın peşinde gitmek durumuna geliyor. Buna 
tedbir bulmaya mecburuz. Meclisin çalışması 
bakımından, Meclisin dentim fonksiyonu ve 
Meclisin kanun yapma fonksiyonunu yerine ge
tirmesi bakımından çare bulmaya mecburuz. 
Denetim fonksiyonunu gayriciddî hale getirir
sek ilgi bulamayız, dinleyici bulamayız. Millet
vekillerini devamsızlığa sevk ederiz. Diğer ta
raftan kanun yapma görevimiz ve sair görevle
rimiz ihmale uğrar. Açıldığı tarihten itibaren 
Meclisimiz bu fonksiyonlarının hiçbirisini yeri
ne getirememiş olmanın, bütün muhalefetiyle 
muvafakatiyle sıkıntısı içerisindedir. Bundan 
Meclisin her hangi bir gruptum istisna etmeye 
imkân yoktur. Bütün bu vazifeleri dengeli yap
manın tek şartı, önümüze bu tip sadece bir siya
si iktidarı, o siyasi iktidarın başını tahribetmek 
suretiyle yeme, başını tahribetme suretiyle o si
yasi iktidarı itibarsız kılma gayretlerini teşvik 
edecek önergelere iltifat etmemek suretiyle bu
na bir çare bulabiliriz. 

Maruzatımı, takdirleri Yüce Heyetinize 
aidolmak üzere, tamamlamış oluyorum. Saygıla
rımı sunarım. (A. P. sıralarından şiddetli alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu suret
le gensoru hakkındaki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Şimdi gündeme alınıp alınmaması konusun
daki oylamaya başvurmadan önce üç önerge... 

ORHAN CEMAL FERSOY (İstanbul) — 
Efendim, oylama yapılmadan başka hiçbir iş
lem yapılamaz. Emsal vardır. İçtüzükte böy
ledir. 

BAŞKAN — Ben oylamaya geçtim demiyo
rum ki, müsaade buyurun, oylamaya geçmiyo
rum ki. Oylamadan önce halledilmesi lâzımge-
len bir^meselemiz var. Bu görüşme ile ilgili üç 
tane önerge gelmiştir ve bu önergelerde söz is
temi mevcuttur. Ben, söz vereceğim veya ver-
miyeceğim şeklinde bir beyanda bulunmadım. 

Şimdi... 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Oylamadan 

sonra muameleye koyacaksınız. 
BAŞKAN — Oylamadan sonramuameleye 

koyacağız diye bir hüküm yok. (A. P. sıraların
dan «Var, var sesleri, teamül öyledir.» sesleri.) 

Teamül, bundan evvel konuşmanın arasında da
hi her zaman söz verilmiştir. (A. P. sıraların
dan «Olmaz Sayın Başkan.» sesleri.) 

Müsaade buyurun, ben, tüzük anlayışıma 
göre muamelemi tamamlıyacağıım. Tüzük anlayı
şıma göre muameleye devam edeceğiz, 

Şimdi, İzmir Milletvekili Sayın Nihad Kür-
şad; Sayın Orhan Birgit*in, konuşmaları sıra
sında, Bakanlığınız devresinde bir kitap bas
tırıldığı ve bunun da A. P. emrine verildiği şek
linde bir beyanda bulunduğu için söz istiyor
sunuz. Sözünüz bu mudur efendim? 

NİHAD KÜRŞAD (İzmir) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 

ORHAN CEMAL FERSOY (İstanbul) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü hakkında efendim? 
Bir usulsüzlük yaptığımız kanaatinde değilim. 

Buyurun. 

ORHAN CEMAL FERSOY (İstanbul) — 
Parti sözcüleri, takriri veren ve Hükümetten 
başka hiç kimse konuşmaz. Bu, Anayasa hük
müdür. Bundan sonra diğer söz vermeler ola
bilir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Fer-
soy. Bu, görüşme ile ilgilidir. Görüşme bittik
ten, oylandıktan sonra sataşmalara nasıl ben 
söz hakkı verebilirim? Benim görüşüm bu ka
naattedir. Rica ediyorum, Başkanınızın hukuk 
anlayışı, usul anlayışı bu şekildedir ve bu şe
kilde tatbik ediyoruz efendim. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Bu türlü bir 
tatbikat bir gensorunun konuşulması sırasında 
aynen geçen yıl cereyan etmişti. Ve yerinizde 
oturan Sayın Başkan, kim olduğunu hatır uya
mıyorum, galiba ismail Arar'dı, oylamış, bitir
miş, ondan sonra bu türlü taleplere cevap ver
mişti. Bu vâkidir. A. P. sıralarından («Evet, 
evet» sesleri.) 

BAŞKAN — Şimdi, Anayasada ve İçtüzük
te bu konuda bir sarahat mevcut değildir. 
(A. P. sıralarından «Vardır, vardır» sesleri) 

Efendim, müsaade buyurun, var olan kısım 
nedir? Müsaade buyurun, geçen celsede aynı 
şekilde bir tatbikatı Meclisimiz görmedi mi? 
(A. P. sıralarından, «var, var» sesleri) Yine 
aynı şekilde bir tatbikat görmedi mi diyorum 
ben de arz ediyorum. Karşılıklı konuşma değil, 
sataşma konusunda ben de söz veriyorum. Eğer, 
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tsataşıma yoktur şeklinde sözünden vazgeçerse 
tamam, mesele kalmaz. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Oylama
dan sonra Sayın Başkan, teamül budur şimdiye 
kadar. Geçen sene de Sayın ismail Arar'm Baş
kan bulunduğu bir celsede aynı şekilde bir mu
amele cereyan etmiş, oylamadan sonra sataşma
lara söz veraı'iştir. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Aytaç... 
SABRi KESKİN (Kastamonu) — Usul mü

zakeresi açılsın. 
BAŞKAN — Usul müzakeresi açalım. Mü

saade buyurun, bir başkanvekili bu şekilde mu
amele yapmış olabilir. Ben de size diyorum 
ki, bundan evvelki birleşimde, Sayın Kemal Pa-
laoğlu'nun idare ettiği bir müzakere de aynı 
şekilde bir muamele görmüştür. Yani bu ta
mamen o şekilde de olabilir, bu şekğilde de ola
bilir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
müsaade buyurun. Şimdi bendeniz... 

SABRi KESKİN (Kastamonu) — Usulsüz
lük oluyor efendim. 

BAŞKAN — Usulsüz olan nedir, hangi ko
nu üzerinde efendim? 

SABRi KESKİN (Kastamonu) — Kimseye 
söz veremezsiniz Sayın Başkanım, bu hareketi
niz usulsüzdür. 

BAŞKAN — Ben bu görüşteyim. Usulsüz 
bir muamele yaptığım zannmda değilim, kanaa
tinde değilim. Usulsüz muamele yaptığımı iddia 
eden varsa buyursun söz vereyim. 

Konuşmayı istiyor musunuz Sayın Kürşad, 
buyurun,. 

NİHAD KÜRŞAD (İzmir) — Muhterem 
milletvekilleri; önce, müzakerelerin biraz ön
ceki safhasında usulsüz davranışımdan dolayı 
Riyaset Divanından ve Heyeti Umumiyeden 
özür dilerini. 

Ancak, yapılan ithamın ağırlığının yarattı
ğı tahrik, beni böyle bir davranışa sevk etmiş
tir, mazur görüleceğimi ümidederim. 

Tekrar ediyorum; Turizm Bakanlığından 
«Çoban Sülü Kitabı» için bir tek kuruş öden
memiştir. Esasen böyle bir mevzu ile Turizm 
Bakanlığı - sureti katiyede ilgilenmemiştir. 

Sormadan, öğrenmeden, en ufak bir tahkike 
girişmeden böylesine ağır bir ithamı Meclis 

kürsüsüne getirmek en azından hafifliktir. Mec
lis kürsüsüne, yalanları, iftiraları getirmek kö
tü* usulünden artık vazgeçmeliyiz. Halk Parti
sine, bu tutum ve metodun fayda değil, büyük 
siyasi zararlar verdiği tarihî bir gerçektir. Or
han Birgit şahsı adına konuşmuş olsaydı, onun 
hepimizce bilinen karakterinin... (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Ve gayricid-
dî siyasi tutumunun yeni bir tezahürüdür der, 
geçerdim. Ancak, anamuhalefet partisi grupu 
adına konuşulmuş olması beni bu âdi yalanın 
üzerinde hassasiyetle durmaya ve bunu kesin
likle karşılamaya mecbur etmiştir. Hürmetleri
mi arz ederim. (A. P. sıralarından şiddetli al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Türkel, zatıâli-
niz hangi konuda söz istediniz efendim? 

AHMET TÜRKEL (Bursa) — Sayın öner
ge sahibi konuşmasında şahsımı alâkadar eden 
ve hakareti tazammun eden birtakım sözler sarf 
etmiş. Zabıtlardan tesbit ettim, bu hususu tav
zih etmek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Zabıtlardan tesbit ettiniz, tokur 
musunuz? 

AHMET TÜRKEL (Bursa) — Müsaade 
ederseniz kürsüden okuyayım? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

AHMET TÜRKEL (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; Sayın Celâl Kargılı'nın 
şahsıma izafeten önergesi içinde temas ettiği 
bir hususa buradan cevap vermek için bana söz 
verildiğinden sabrınızı, müsamahanızı diliye-
rek, bu imkânı verdiğiniz için teşekkür ederek 
söz hakkımı kullanıyorum. 

Sayın Kargılı, şimdi zabıtlarda okuyaca
ğım şu kısmı bana izafe ediyor. «Ticaret Ba
kanı Ahmet Türkel, tenekelerin sahibi Mıgırdıç 
Şellefyan'm avukatı gibi hareket ederek bir ka
rarname değişikliği sağlayıp Sayın ibrahim Te
kin'e, Amerikan malının Alman malı diye ithâl 
edilmesine mevzuata aykırı bir durum olmadı
ğını belirtön bir resmî yazı yazarak bu fiilî ha
rekete karşı çıkan bakanların haksız, fiilî ha
reketi yapan insanın haklı olduğunu resmî yazı 
ile ispat ederek bir bakaiıın istifasına ve tene
kelerin buradan çekilmesine yol açan bir karar
name yazılmıştır.» diyor. 

Burada Sayın Kargılı 'nın iddialarında, be
nim, Mıgırdıç Şellefyan'm avukatı gibi hare-
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ket ettim, bir kararname değişikliği sağladı
ğım ve Amerikan malını Alman malı diye it
hâl edilmesinde mevzuata uygun olduğunu be
lirten bir yazı verdiğim, (böylece bir bakanın 
istifasını ve tenekelerin buradan çekilmesine yol 
açan bir kararnameyi sevk ettiğim iddia edil
mektedir. 

Her şeyden evvel, iddiaları ancak zamanın 
darlığı ve hafızamda kalan sekiyle cevaplama 
durumunda bulunuyorum. 

Benim, Şellefyan'ın avukatı gibi hareket et
tiğim iddialarını sadece teessüfle cevaplıyaca-
ğım. 10 seneye yakın Parlâmento hayatımda 
kimsenin avukatı, olmadım, ancak inandığım 
ve hak olarak bildiğim şeyin yanında oldum. 
Burada hiçbir şekilde kimsenin paralı avukatı 
da olmadım, bunu şerefsizlik sayarım. Burada 
bu tarz hareketimin 10 senelik Parlâmento ha
yatımda bir tek misalini verirseniz size, demin 
iddialarınızı yaptığınız gibi, bu iddiaları yapan 
her insan için şerefle ve namusla bu Meclisten 
ayrılmayı kabul ediyorum siz de kabul ederse
niz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar,.) 

Bir kararname değişikliği sağladığım ve bir 
bakanın çekilmesine, tenekelerin de bu yol
la çekilmesine ait bir yazı sevk ettiğim 
iddiasındasınız. Size şunu teklif ediyorum; lüt
fen bu kararnamenin, benim sevk ettiğimi id
dia ettiğiniz kararnamenin tarih ve numarasını 
buradan söyleyiniz. Benim imzam da bu karar
namede var ise, deminki sözümü yine tekrarlı
yorum; şerefle ve namusla bu Parlâmentodan 
ayrılacağım. (A. P. sıralarından « O da ayrıl
sın, bu Parlâmentoya şerefli insanlar yakışır» 
sesleri.) 

Onun için sayın arkadaşlar, bu mesele böy
le vaz'edilince bir ihtiyacı bu kürsüden belirt
me durumunda bulunuyoruz. Her hangi bir 
önerge vesilesiyle de olsa arkadaşlarımızın bir 
diğer arkadaşı itham edebilme durumunun her 
şeyden evvel çok iyi incelemesi, çok iyi tetkik 
etmesi ve vicdanı buna razı ise ancak ondan 
sonra efkârı umumiyeye buradan seslenmesi 
gerekir. Bu meseleleri incelemeden, sadece tek 
yönlü ithamın bu vebaline herkesin katlana-
mıyacağına inanıyorum. 

Sabrınızdan dolayı teşekkür ederim. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Celâl Kargılı siz 95 nci 
maddeye göre söz istemişsiniz. Hangi konuda 
olduğunu izah eder misiniz? 

CELÂL KARGILI (İçel) — Söylemediğim 
sözleri söylemiş gibi gösterdiler ve şahsıma kar
şı tecavüzde bulundular. 

BAŞKAN — Kimin iddiasına karşılık?... 
CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Laç'm 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Şeref 

Lâç, konuşmalarında sizin şahsınıza ait bâzı 
tecavüzde bulundular ve konuşmadığınız şeyi 
konuşmuş gösterdiler. 

Buyurun efendim size söz veriyorum. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yalnız oraya 

sözlü cevap versin Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yalnız şunu rica edeyim Sa

yın Celâl Kargılı, ikinci bir sataşmayı davet 
etmeyiniz ve yalnız konuşmalarınız oraya inhi
sar etsin. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Konuşmalara 
cevap verecektir, ne sataşması? 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Birkaç dakikayı geçmiyecektir konuşmam. 
Sayın Abdurrahman Şeref Lâç burada dedi di; 
İddiaları ispat edemiyen müfteridir.» tamam. 
Ben bu meseleyi ortaya koyarken; iddialar 
vardır, tarafımdan yapılmış iddialar değil, Türk 
kamu oyunda ortaya konmuş iddialar vardır. 
Bunun muhatabı vardır, Başbakanlık makamı 
vardır. Bu iddialara muhatabolan ve iddiaları 
ortaya koyan şahıslar, yazılar vardır. Bunları 
tek tek özetle, iddiaların yeri ile, şahitleriyle 
menşeleriyle ve kaynaklariyle ortaya koydum. 
Dedim ki; bu iddiaların, bu kadar iddia serde-
dilmektedir, bu iddiaların aslı vardır ve de yok
tur, bu konu burada konuşularak anlaşılacak
tır. Bakınız kısa bir konuşmadan sonra bâzı 
arkadaşlarımız bâzı meseleleri ortaya koyduk
tan sonra meseleler daha vuzuha kavuşuyor. 

Şimdi ben bu kısımda sayın arkadaşlarımın 
hepsine birer cümle ile cevap vermek istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 

BAŞKAN — Cevap değil, rica ederim, ce
vaba cevap şeklinde değil, sataşma konusuna 
ait konuşacaksınız. Sayın Abdurrahman Lâç 
zatınızın şahsına bâzı... 
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ORHAN DENGİZ (Ufak) — Konuşmalara \ 
müsaade etmenizin hatalı olduğu şimdi arda-
şılmış.tır. Takrir sahibi en son konuşma duru- { 
muna gelmiştir. Hata ettiniz. j 

BAŞKAN — Ama ben yalnız sataşmaya ait j 
kısmına söz vereceğim. O kısmın dışına çıka- \ 
mazsınız. Cevap veremezsiniz. Yalnız sataşma
nın şahsınıza aidolan kısmı üzerinde konuşabi
lirsiniz, başka ttürlü olmaz, mevzu dışına çı
karsanız söz vermem. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın Lâç, 
konuşmasında, zabıttan aldığı konuşmasında 
aynen şöyle söylediğimi izah etmiştir. «Sayın 
Başbakan tribünlerde oturan iki kardeşi hakkın
da, eğer suçludur ama onlar suçlu is© benim 
suçum itedir deseydi, ben bu'önergemi geri ala
caktım.» şeklinde aynen cümle cümle bu lâfı et
miştir. Oysa ben konuşmamı o kadar çok dik
katle hazırlamışımdır ki, zabıtlardan aldığım 
konuşmayı, aynen o cümleyi okuyorum. Ben 
de Sayın Lâç'a... 

BAŞKAN — Sataşmayı rica ediyorum. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Sataşmayı 
anlatıyorum efendim. Aynı cümleyi anlatıyo
rum o cümleyi oHniyacağım. 

BAŞKAN — Şeref Lâç'ın söylemiş olduğu 
sataşmaya cevap vereceksiniz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Çek aldın 
mı almadın mı meselesi, odur sataşma. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Senin otur
duğun yeri dezenfekte ettireceğiz bir zaman 
gelecek. 

BAŞKAN — Buyurun. 

CELÂL KARGILI (Dvamla) — Sayın ar
kadaşlarım; ben ise yaptığım konuşmada aynen 
şöyle söylemişim: «Şayet Demirel, bugüne kadar 
hiç olmazsa kardeşlerinin bu konuda suçluluğu
nu kabul edip, kardeşlerim suçlu olabilir, fakat 
bunda benim kabahatim nedir diyecek kadar 
tevazu gösterehilseydi ve kamu oyunun bu ko
nudaki değer ölçülerine birazcık saygılı ola-
"biyseydi belki o zaman dahi benlim gensorumun 
görüşülmesinin lüzumsuzluğunu Yüce Heyeti
nizden çok sayıda kişi iddia edecekti.» Burada 
bir İnsan kalkar, der M; söylenmiş sözler bun
lar, ama bu söylenmiş sözlere karşılık, ben bu 
önergemi bu sözü söyleseydi geri alacaktım, 
şeklinde aynen zabıtlardan alıyorum, okuyo-

— 560 

4 . 1 . İ97İ O : 1 

rum, derse; iki söz arasında dağlar kadar, dün
yalar kadar fark var, ben o adama, ya bu söy
lediğin sözü ispat edersin, ya da müfterisin, 
derim ve ben o adama derim ki, daha çok, eğer 
sende yürek varsa, eğer sende cesaret varsa, 
bu sözlerin doğruluğunu ispat edemezsen sen 
istifa edersin, ben böyle söz söylemişsem, onu 
ispat edersen ben istifa ederim, var mısın, de
mişim, o zaman demiş ki, ben özür dilerim sen 
istifa eder misin.. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. 
CELÂL KARGILI (Devamla) — Şimdi hem 

özür dileyeceksin, hem de müfteri oldum. 
BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Bu bir, 
efendim, daha var. 

Sayın Lâç devamla, benim bir amaçla bu 
Parlâmentoda dışarıdan güç alarak birtakım 
gaye ile bu Meclisi çalıştırmadığımı... (A. P. sı
ralarından gürültüler) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, ne alâkası var? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
KEMÂL BAĞÖİÖĞLÜ (Çanakkale) — Fiki-

ire fikirle cevap veriyor, olmaz. 
BAŞKAN — Cevap vermiyor, efendim. Sa

taştığı konuyu tesbit edip, arzı malûmat ede
cektir, sataşma hakkında. 

Buyurun efendim.. 
CELÂL KARGILI (Devamla) — Teşekkür 

ederim. 
Benim, bu Meclisi çalıştırmamak amacı ile 

Anayasayı istismar ettiğimi ve bu nedenle be
nim suçumun idam olduğunu buradan söyliye-
rek, benim hain olduğumu, benim Mao'dan 
emir aldığımı, benim dışarıdan talimat aldığı
mı... (A. P. sıralarından «doğru, doğru» ses
leri) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, işte bu
na cevap veriyor. Sayn Lâç'ın bu konudaki 
sataşmasına cevap veriyor. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Bunları 
buradan, bu kürsüden beyan ettiler. 

Değerli arkadaşlarım; ben, Türk halkının 
içerisinde bulunduğu bu karanlık çıkmazdan 
kurtarılması için yaptığım mücadele aşkının 
kaynağını Atatürkçülükten, Kemalizmden alı
yorum. Benim bundan başka kendime kaynak 
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kaynağa davet ediyorum. Bu kaynaktan ^ya
rarlanmaya, bü kaynaktan 'ilham almaca »izi 
dvaet ediyorum. (A. "P. siraMûldİEEn ğürüliü-

%ft|kÂN — Maniam "efendim. 
(ftÎLÂL lÜâtöfLÎ '(Devanila) — Ben, Sa

yın Lag gibi... (A. jfr. siralarîndan jprultülir) 
BftŞfcİN-— ti^dm,lia^Tjlitlp/«JBViat) ver

diniz'öfenttim. 

'Lâçğibi -feamfcb*lardan Veya W$tötöfa gibi 
rN^Ölarc[an, şuraiarüan, BtÜ^Mrdan, ftrabfe-
'tan'dan... (fea^kan, hatip 'kurstfetiiiuiı ^mikrtffb-
ntöiün cere^anııiı kesti!) 

BAŞKAN — Sözünüz zapta g-^çmiydr^feiı-
'tiim^tâmam, ]Btr^i#u%. (EİSÖşdffîr MİİÎ&vekili 
'femet Alığı, hatip küraüsüriti^ İltuta g ı A 

fgföfft 3Ö&tt S^^Bi i rJ^- ÎJenöı , Ata
türk'ü ağızına alnımatajbâh'jftik'fd... 

CELÂL KARGILI (içel) — Alırım. 
BAŞKAÜNT — Tamâm efendim, "tamam. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Biraz evvel 
kürsüde konuşan hatip; «zaman gelecek otur
duğun yeri dezenfekte ettireceğiz» demiştir. 
Şahsıma bir sataşma vardır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. Yalnız sataşmaya 
cevap verirken yeni bir sataşmayı davet etmesin, 
istirham edeyim. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; boş da olsa, Anaya
sanın bir hükmüne sığınarak bir günümüzün 
daha yendiği şu sırada (bu kürsüye gelen ve he
nüz milletvekilliği sıfatını üzerinde taşıyıp ta
şıyamadığını idrak edemiyen ve düne kadar Dil 
ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin bahçesinde 
Kemalist Türk gençliğini çeşitli cereyanlara 
terk etmek için maşa olarak kullanılan bu adam 
bana, «oturduğu yeri, zaman gelince dezenfekte 
ettireceğiz» demek suretiyle Türk milletinin... 
(O. H. P. sıralarından «doğru, doğru» sesleri) 

Zannederim, C. H. P. liler kendilerinin otur
duğu yeri dezenfekte ettirmiş oalcaklar ki, doğ
ru, diyorlar. 

ORHAN OK AY (Konya) — içimizde senin 
gibi zinadan mahkum olan yok ki. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sevgili arka
daşlarım, C. H. P. li arkadaşlarım bana lâf at-

mariin. rO adtaü lkül«tind«tn tütüp, iöteden 
attınıfe Ve'size'tfekttlr fdirj^«rimffiı'bu ^itibarla 
taşıyoruz. Yani bunu tekaibettirmeyin. 

Sevgili arkadaşlarım; bizim oturduğuHıuz 
f$r, 'IMirk TJlilMi *ar*ifmdan "bir devre için bize 
'vtfzife ^8Wıftk üHlre HeV&i '^iüm^tir. Türk mll-
letinin bize tevdi ettiği bir yeri Celal Ka*gilı 

4l©fil, ̂ Îâl-Ka^üı^îüh%rihniy©*i Ve ^üMMi bizim 
eİüttfilâen alama, âmfe -OtelSl «^g ı l ı <iün bu 
biralarda dttirurton ^bu^ün i p i n i n ağsını bul
muştur, yarın bu millet bü Meclis, Türk 'kanuh-
Mh. Oelal ' K a r p i t i maşa ile 1külağından tutup 
dışarı aftı'c^tır. f(*A. 1>. ölmlariridaîı 

Bin, oturduğumuz yemlen {Jelâl -Kargılının 
tavsiyesi ile değil, Celâl Kargı 'nın ima ettiği 
başka .güçlerle de değil, bizi ancak buradan, 
"Türk milleti oturttuğu gibi, Türk milleti kaldı
rır. *Turk milleti kaldırdığı zaman ila, Türk 
milletine milletine bühtan edecek, lâf söyîiye-
öek j&Hüryette itisgtİEar 4efiü*, -millete hürmet
karız. Millet onu C.H.P. çatısı altından, ismet 
Paşa onu kendi koltuğu altından seçtirdiği için 
ona usulen burada dinlemek tenezzülünü gös
teriyoruz, yoksa Celâl Kargılı benim grupumun 

'Ve* benim, Yüce Meclisin dinleyeceği seviyede bir 
parlömanter değildir. O, Mao'nun çırağı, anar-
şitslerin başıdır, kendisini böyle tescil ediyorum, 
solcuların kullandığı bir âlettir, hocası da sol
cudur, o sokuların uşağıdır, Mao'nun yamağı
dır, sevgili arkadaşalnm. (A. P. sıralarından 
(«bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Orhan Birgit, siz, izmir 
Milletekili Nihad Kürşad'ın son konuşmasında 
kendinize bir sataşma olduğunu iddia ediyorsu
nuz. 

Sayın Nihad Kürşad, sizin bir beyanınıza 
cevap vermiştir, Başkanlık olarak bir sataşma 
olmadığı kanaatindeyim. 

ORHAN BtRO-ÎT (Ankara) — Müsaade eder-
misiniz sayın Başkan, arz edeyim. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Tek kelime ile 
direniyor mu, direnmiyor mu? 

BAŞKAN — Direniyor musunuz, sayın Or
han Birgit? 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Oradan mı tali
mat alıyorsunuz, sayın Başkan? 
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BAŞKAN — Ben o kanatte olmadığımı, bir 

sataşma olmadığını arz ettim, daha evvel. 
ORHAN BÎRGÎT (Ahkaar) — Sayın Baş

kan, ben.. 
BAŞKAN — Arkadaşımız cevap vermiştir, 

bu cevap elbette ki derinliğine, genişliğne ola- , 
bilir... 

ORHAN BtRGÎT (Ankara) ^- Sayın Baş- \ 
kan ben cevaptan bahsetmiyorum. Bir defa be- ( 
nim kürsüde tavzih ettiğim bir noktayı bir baş
ka noktaya getirmiştir, bir. 

İkincisi; «Orhan Birgit'ijı mlinen. karekte- [ 
riinden bunları yadırgamazdık» , ̂ emişlerdir.-

BAŞKAN — Karakteriniz müspet de olaJbk 
lir, Sayın Orhan Birgit. 

ORHAN B1RGİT (Ankara) — Müsaade 
ederseniz tavzih edeyim. 

BAŞKAN — Başkanınız olarak ben bir sataş
ma olduğu kanaatinde değilim. Direniyor mu-; 
sunuz, Sayın Birgit? 

ORHAN BÎRGÎT (Ankara) — Sayın Kür-

. . * « 
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şad tavzih etaiıı maksadını, o zaman vazgeçece
ğim1. 

BAŞKAN — S&yın Kürşad, böyle bi hakaret 
kaştınız var mı efendim? 

NİHAD KÜRŞAD (İzmir) — Yok efendim. 
BAŞKAN — Şimdi, görülmeler, ve (Sataşma

lar tamamlanmıştır. (Gülüşmeler) Sataşmala
rın cevapları tamalanmıştiLr. (Gülüşmeler) 

İçel Milletvekili sayııı Celâl Kargih'nm, kar
deşlerine ve yakınlarına çıkar sağladığı iddi-
asiyle Anayasanın 89 pou, maddesi gereğince 
Başbakan hakkında bir gensoru açılmasına da
ir önergesinin gündeme alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza sunuyarum. Gündeme alınması
nı kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Vakit geçmiş olduğundan, Birleşimi, 
6 Ocak 1971 Çarşamba günü saat 15 te yapıla
cak olan T.B.M.M. Birleşik toplantısından son
ra toplanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,10 

| « 4 4 | ^ M M — « * » » ^ M W 
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Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — İçel Milletvekili Celâl Karglı'nm, kar
deşlerine ve yakınlarına çıkar sağladığı iddia
siyle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince Baş
bakan hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/12) 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, İs
tanbul'un Sağmalcılar semtinde ortaya çıkan 
kolera hastalığının önlenmesi konusunda, za
manında gereken tedbirleri almakta sorumsuz
ca davrandığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/13) 

3. —= Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörü
len toprak dağıtımını sağlıyan reformcu ka
nunların çıkarılmasında gerekli çalışmayı yap
madığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca Hükümet hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi (11/14) 

4. —• İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, son 
öğrenci hareketlerinde,, öldürülen ve yaralanan 
talebeler konusunda gereken tedbirleri alma
dığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca Başbakan, İçişleri ve Millî Eğitim ba
kanları hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/15) 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, millî servetimizi ve beslenme 
ihtiyacımızı temelden tahribeden, diğer hay
van hastalıklarında olduğu gibi sığır vebasın
da da gerekli ve etkili tedibrleri almadığı id
diasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
Tarım ve İçişleri bakanları hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi (11/16) 

6. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
kuru üzümün kurutulması ve ihracı konusunda 
gereken tedbirleri almadıkları iddiasiyle Ana

yasanın 89 ncu maddesi uyarınca Ticaret ve 

Tarım baaknları hakkında ibr gensoru açılma
sına dair önergesi (11/17) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENTL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başaknlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu rapo
ru (1/174) (S. Sayısı : 157 ve 157 ye 1 ne i ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

2. — Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'-
m, 670 sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanunununun 12 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/190) 
(S. Sayısı 218 ve 218 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1970) 

X 3. — Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirleri
nin, 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 2/382; Cumhuriyet Senatosu 2/299) 
(MilUt Meclisi S. Sayısı : 233; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1463) (Dağıtma tarihi : 
25 . 7 . 1970) 

X 4. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis-
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yon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
.1/374; Cumhuriyet Senatosu 1/1141) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 238; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1478) (Dağıtma tarihi : 31 . 7 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporlan (1/78) (S. Saysısı : 
27 ve 27 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
23 . 12 .1970) 

2. — Erzurum Milletvekili Cevat Önde t- ve 
9 arkadaşının, 4928 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
ydı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk Üni
versitesinde, kurulacak Teknoloji ve Ev Ekono
misi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği. İşlet
mesi hakkında- kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları (2/54) S. 
Sayısı : 109 ve 109 a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1970) 

3. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak 
Milletvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'ımn teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/227, 
2/178) (S. Sayısı : 119 ve 119 a 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi' :23 . 12 . 1970) 

4. — Toprak Mahsûlleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin, değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları (1/234) (S. Sayısı : 129 ve 129 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Tamtekoğlu Kâzım 
Kap'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/48) (S. Sayısı : 164 
ve 164 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23.12.1970) 

6. — Osman Salmankurt'a vatani hizmet. 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı : 165 ve 165 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 1,2 . 1970) 

7. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
9 arkadaşının, Şabanoğlu İslâm Kulaç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık başlanması hakkında 
kanun teklifi! ve Maliye ve. '1*1 ân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı : 166 ve 166 ya 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

8. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertiibnden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/212) (S. Sayısı : 167 ve 167 
ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

X 9. — 18 . 5 .1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürrülüğe giren «Nükleer Enerji Alanın
da hukukî mesuliyete dair sözleşme» de yer 
almadığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/121) (S. Sa
yısı : 170 ve 170 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi ; 
23 . 12 . 1970) 

10. — Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219 ve 219 a 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

11. — Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sermayesinin artırılması hakkında kanun tasa
rısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonları. raporları (1/275) (S. Sayısı : 221 ve 
221 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

X 12. — Yeniden açılacak (Devlet Mühendis
lik ve Mimarlık Akademileri) nin kuruluş, hazır
lık ve esasları hakkında kanun tasarısı v<> Milli 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 222 ve 222 ye "1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1970) 

X 13. — Belediye gelirleri kanunu tasarısı vo 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 34 arka
daşının, Belediye gelirleri kanunu teklifi ve 
Maliye, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/329, 2/328) (S. Sayısı : 224 ve 224 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 


