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Ayrıca, Sayın Vuralhan, bir tazminat
davası açmıştır bu basın mensubu hak
kında, ispat hakkı tanımıştır. Yani, eğer
(bu iddialar doğru ise, bunların yargı
önüne götürülüp ispat edilmesi imkânı
da mevcuttur.
Ayrıca, Yüce Meclisin bütün sayın
üyelerine, bugüne kadar olduğu gibi, bun
dan sonra da hem yazılı, hem sözlü so
rularına cevaiben, Bakanlığımdaki bütün
bilgileri -tabiî ki, teröristlerin işine ya
rayacak olan bilgiler hariç - aktarmaya
devam edeceğim. Bu bilgilerin bazı ga
zetelerde, çarpıtılmış olarak, yanıltıcı bi
çimde kamuoyuna açıklanması halinde,
Bakanlık olarak açıklama yaptıracağım.
Eğer ortada bir haksız fiil varsa, bu
nun açığa çıkarılmasını en başta biz is
teriz, onlardan çok biz isteriz. (ANAP
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Eğer böyle bir durum olursa, sizi temin
ediyorum ki sayın milletvekilleri, kimse
nin gözünün yaşına bakmayız; bakan
lığına filan bakmayız. Türk demokrasi
tarihinde bunun ilk ve tek örneğini vermış iktidar biziz. (ANAP sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar) Binaenaleyh, bu
konuda, kimseden alınacak en ufak bir
fazilet dersimiz yoktur.
Bu gensorularda, hakkında dolaylı
iddialar bulunan bir devlet memurunu si
yasî olarak cezalandırma amacı vardır.
Hem hukuk kurallarına, hem de insan
lık ölçülerine aykırı olan böyle bir gara
bete ne Hükümetimin ve ne de, inanı
yorum ki, Meclisimizin büyük çoğunlu
ğunun ortak olması mümkün değildir.
Hepinize saygılar sunarım. (ANAP
«ıralarından alkışlar)
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Baykal ve Önder Kırlı'nın gensoru üze
rinde yaptıkları konuşmalarda, geçmiş
yıllardaki resmî ve özel meşgalelerim ne
deniyle adıma sürekli sataşılmış ve yan
lış bilgiler verilmiştir.
İçtüzüğün 70 inci maddesine göre, sa
taşmalar hakkında Yüce Meclisi aydın
latmak üzere söz istiyorum» diyerek ta
lepte bulunmuştur.
Sataşmaların, aynı celse içerisinde, ay
nı birleşim içerisinde cevaplandırılması
gerektiğinden, Sayın Vuralhan'a söz ve
riyorum.
Buyurun Sayın Vuralhan. (ANAP sı
ralarından alkışlar)
Sayın Vuralhan, şu anda her iki mu
halefet partisi milletvekilleri salonda de
ğiller, ama... (SHP ve DYP sıralarından
«Buradayız» sesleri) Müsaade buyurun...
Bu sataşmalara, yeni sataşmalar ekleye
cek mahiyette konuşulmamasını, sözleri
nizi sırf sataşmalar vesilesiyle aydınlatma
konusuna hasretmenizi rica ediyorum.
Buyurun.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER
CAN VURALHAN (Ankara) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. (ANAP sıra
larından «Teşrif ettiler» sesleri)
iBAŞKAN — Lütfen efendim... Ge
reksiz söz söylemeyelim. Rica ederim...
Sadece Başkanlığı müşkül duruma sok
maktan başka bir mana ifade etmez efen
dim. Kendi tansiyonunuzu tatmin için
konuşabilirsiniz; ama, Başkanlığı müşkül
duruma sokarsınız.
(Buyurun efendim.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER
CAN VURALHAN (Ankara) — Sayın
Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime
başlarken, özellikle tartışılan konulara
ilişkin olarak teknik ve doyurucu açık
lamalar yapan Dışişleri Bakanımız Mesut
Yılmaz'a ve anlamlı konuşmasından do-
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