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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Afyon Karahisar Milletvekili Almıed Vezir-
oğlu'nun, 7 Eylül kararlarının yayımından önce 
ifşası suretiyle haksız kazanç temin edilmiş bu
lunduğuna dair olan sözlü sorusuna, Ticaret 
Bakanı Mahmut Nedim (.füudüzalp cevap verdi. 

Bu konu ile ilgili eski Bakan îzmir Millet
vekili Atıf înan hakkında Meclis soruşturması 
açılmasına dair soru sahibinin Başkanlığa verdi
ği önergenin (likideme alındığı bildirildi. 

24 XI . 1947 Pazartesi günü saat 15 te top* 
lamhııak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Trabzon Milletvekili 

li. Karadeniz 

Kâtip 
Tunceli Milletvekili 

Nccmeddin Hakir Sılan 

Kâtip 
Urfa Milletvekili 

At alay Alı an 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. —• Aydın Milletvekilleri Dr. Mazhar Ger

men ve M it at Aydın'm, götürü olarak alman ne
bati yağ Muamele vergileri cezalarından tahsil 
edilmiyen kısmının alınmaması hakkında ka
nun teklifi (2/69) (Ticaret, Maliye ve Bütçe 
Komisyonlarına) ; 

Raprlar 
2. — Büyük Millet Meclisi 1947 yılı Temmuz 

ve Ağustos ayları hesabı hakkında Meclis Hesap
larını İnceleme Komisyonu raporu (5/65) (Gün
deme) ; 

3. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Dilekçe Komisyonunun 25 . VIII . 1947 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 595 sayılı Ka
rarın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 

ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/39) (Gün
deme) ; 

4. —- Sivas Milletvekili Gl. Fikri Tirkeş ve 
Amasya Milletvekili Ahmet Eymir'in, Dilekçe 
Komisyonunun 25 . VIII . 1947 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 258 sayılı Kararın Kamu
tayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Komisyonu raporu (4/43) (Gündeme) ; 

5. —• Vakıflar Genel Müdürlüğü 1948 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/259) (Gündeme); 

6. — Yozgad Milletvekili Sırrı Içöz'ün, Di
lekçe Komisyonunun 25 . VII I . 1947 tarihli Haf-
1ahk Karar Cetvelindeki 459 sayılı Kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Komisyonu raporu (4/42) Gündeme). 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Naşit Fırat (Samsun), Muhsin Adil Binal (Konya). 

^mm 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. —• Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed 
Veziroğlu'nun, Ticaret Eski Bakanı Atıf înan 
hakkında Meclis soruşturması yapılmasına, dair 
önergesi (4/52) 

BAŞKAN —• Önerge okunacaktır: 

— 144 — 

Yüksek Başkanlığa 
Bir aynını 19 . IX . 1947 tarihli sözlü soru 

önpriLypsitide arzettiğim ve bu yün Yüksek Mec
liste kürsüden yaptığım konuşmada mucip se
beplerini de yine arzetmiş olduğum veçhile, Ti
caret eski Bakanı Atıf înan hakkında Meclis so-
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rıışturmasının açılması hakkında İçtüzük'ün 
169 nen maddesine tevfikan muamele yapılması
nı saygılar] m la arz ve rica ederim. 

21 . XI . 1947 
Afyon Karahisar Milletvekili 

Ahmed Veziroğlu 

BAŞKAN — Veziroğlu! Bir şey söyliyecek 
inisiniz? 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Evet efendim. 

Sayın arkadaşlar; gerek sual takririmi izah 
ederken, gerek sayın Ticaret Bakanının verdiği ce
vabından sonra arzettiklerim ile, Ticaret eski Ba
kanının zamanına ait bazı meseleler hakkında 
Meclis tahkikatı açümasını icabettiren sebepleri 
de ifade etmiş bulunduğuna kaniim. 

Bu itibarla Meclis tahkikatına karar verme
nizi gerekli kılan şimdi tekrar arzetmek lüzu
munu dıı y m uy orum. 

Müzakere açıldığında icabederse tekrar söz 
alarak fikirlerimi daha geniş surette izaha çalışı
rım. 

Ancak şimdi şu kadarını söylemeliyim ki; so
ru ve inceleme konusu olan meseleler birçok nok
talarda müphem ve karanlık kalmıştır, (,'ünkü, 
Sayın Ticaret Bakanının tahkik salâhiyeti yok
tur. 

Bu karanlık kalan noktaların Millet huzurun
da açıklanıp aydınlatılabilmesi, yalnız ve yalnız 
Meclis tahkikatının açılmasına bağlıdır. Buna 
karar verilmedikçe şüpehler ve bilmelice ıstırap
lar devam edecek ve Hükümet icraatının şüphe 
perdeleri arkasında cereyan ediyor olması kana
atinin, memleket aleyhine doğuracağı zararlar de
vam edip gidecektir. 

Şimdilik mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Fahri Karakaya! 
FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Sayın ar

kadaşlarım, Afyon Milletvekili Ahmed Vezir
oğlu/nun sorusunu ve sorusuna eklediği tavzih 
yolundaki okuduğu yazıları, sayın Ticaret Ba
kanının verdiği uzunboylu cevapları ve şahsım 
alâkadar eden eski Ticaret Bakanı Atıf İnan'm 
yapmış olduğu uzunboylu savunmasını etraflıca 
dinledik . Şahsan bendeniz, iddia edilen hâdise
lerde masum olduğuna kaviyyen emin olmakla 
beraber bu verilen cevaplar bendenizi tatmin et
memiştir. 

Sebeplerini kısaca arzedeyim : Ticaret Baka
nının verdiği cevapların bazı noktalarında; esaslı 
tahkikat ve inceleme yapamadıklarını, çünkü 
vekilin şahsını alâkadar ettiğini ileri sürmüş idi. 
Demek ki, iddia edilen hâdiselerin bir kısmı 
müphemiyetini muhafaza etmektedir. 

İkinci olarak yine Ticaret Baaknmın verdiği 
cevapta, zahire ihraç meselesinde bakanlığın tut
tuğu yoldan bahsederken, güya hâdiselerde eski 
zahire ihracat tüccarlarının harta senelerinde ih
racat yapamadıkları ve bundan dolayı bunların 
âdeta zarar gördükleri ve zararlarını telâfi için 
bu zahire tüccarlarına bir fırsat, bir menfaat 
vermek yolunda bir karar aldıklarını ileri sürü
yorlar. Sonra yine kendi cevaplarında buyuru
yorlar ki, bir zaman Ofisçe bir kısım ihracat 
tüccarlarına % 2 komüsyon vermek şekliyle mü
saade verilmiş, sonra bir aralık ihracat durdu
rulmuş, tekrar ihracata müsaade edildiği vakit, 
eskiden ihracat için müracaat edip de deftere 
isimlerini yazdırmış olanlar bırakılarak sonradan 
isimlerini yazdırmış olanlara müsaade verilmiş; 
şunu demek istiyorlar ki; bu işte bir hakkaniyet 
prensipi varsa bu hakkaniyet prensipine riayet 
edilmemiş, gelişi güzel istediklerine müsaade ve
rilmiş,, istemediklerine verilmemiştir. 

Sonra Atı i' İnan savunmasında buyuruyorlar 
ki: ben bilâkis bir milyondan fazla Hazineye 
para kazandırdım; evvelce, eski Ticaret Ba
kanı zamanında r r ?> komüsyon veriliyordu, ben 
bunu c/( 2 ye indirdim, ve bu suretle 4,5 milyon 
lira- kadar koniüsyondan bir milyon kazandığını 
ve bunun da Hükümet ve milletin menfaatine 
olduğunu söylüyorlar. Benim esasen kafama gi
ren ve bir istifham yaratan, gerek Ticaret Ba
kanının ve gerek Atıf İnan'm cevaplarından 
anlıyoruz ki, Ofis harice doğrudan doğruya ih
racat yapmak salâhiyetini haiz olduğu ve bu şe
kilde ihracat yapıldığı halde bunu kendisi niçin 
yapmamıştır? Bilhassa geçen seneler Avrupa aç 
olduğu için hububatı valvararak istiyorlardı. Bu 
vaziyette Ofisçe ihracat niçin yapılmamıştır! 
Milletten ucuz alman zahire yüksek fiyatla satı
lırken, şu ve bu gibi adamlara yüzde iki, hattâ 
yüzde bir de olsa, komüsyon hakkı vermeye ne
den lüzum görülmüştün 

Velhâsıl buna mümasil işler de olmuş olabilir. 
Bunlar üzerinde soruşturma yapılsın, arkadaşı
mız açık alınla gelsin. Bu hem kendi şahsının 
menfaatidir, hem de bizim menfaatimizdir. 

145 — 
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Çünkü önerge doİayısiyle verdiği cevaplar ef
kârı umumiyeyi tatmin etmemiştir kanaatinde
yim. Bu itibarla soruşturma yapılmasına ka
rar verilmesini ben, aziz arkadaşlarımdan rica 
ederim. (Doğru doğru sesleri). 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Aziz ar
kadaşlarım; eski Ticaret Bakanı Atıf İnan hak
kında Meclis kovuşturması yapılması için arka
daşlardan birinin vermiş olduğu önergeyi geçen 
celsede müzakere ettik. Atıf İnan'da buna akrşı 
müdafaasını yapmıştı. Bir milletin efkârı umu-
miyesini o milletin matbuatı temsil eder. (Sol
dan gürültüler). Bugüne kadar bütün matbuat 
hemen ekseriyet itibariyle Atıf İnan hakkında 
yazı yazmışlardır. Arkadaşlar bu mesele bugü
nün işi değildir, ötedenberi... 

Arkadaşlar; ne kadar gürültü etseniz ben 
bunu söyliyeceğim. Ben söyliyeyim siz dinle
meyin, memleket ve millet dinlesin. 

Arkadaşlar; memleket ve millet hizmet bek
liyor. (Soldan bravo sesleri ve alkışlar) Eğer 
şayet gürültiye getirerek memlekette yapılan yol
suzlukları meydana koymaklıgımızı istemiyorsanız 
biz yine söyliyeceğiz arkadaşlar, hiç kimseden 
korkmıyarak ve ürkmiyerek Türk Milleti huzu
runda söyliyeceğiz. (Sağdan Bravo sesleri ve al
kışlar). 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Hiç kimse
den korkumuz yoktur esasen. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Se
ne! erdenberi devlet milletin milyonlarca li
rasını sarfeden bir suiistimal yuvası Toprak 
Ofisi vardır, onun içini benden daha iyi bilen 
yoktur, çünkü ben orada çalıştım, onların sui
istimallerin dosyalarını tetkik ettim ve bura
da da kaç defa söyledim. Her sene 100 lerce 
milyon liramızı sarfeden, milletin zahiresini 
elinden ucuz fiyatla alıp milletin bu fedakârlı
ğına mukabil. Bunun içerisinden birçok fire
ler çıkarıp bu fireleri de kendi hesaplarına 
kaydederek müessesenin milyonlarını hiç et
mektedirler. Bu teşkilâtın kendisine mahsus 
birde teftiş kadrosu vardır; fakat hep aynı 
yoldan giderler. Bunları gizli celsede bir defa 
söyledim, şimdi de açık celsede söyliyeceğim. 

Samsun'dan, Trabzon'a zahire gönderili
yor. Gönderilen mısırdır. (Soldan sadede, sa
dede sesleri). 

BAŞKAN — Sinan Bey, sadetten bahsedi
niz! 

. İUİ Ö : 1 
SİNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Atıf 

İnan 'm Toprak Ofisinden bahsediyorum. Şim
di oradan bir fare çıkaracağım. Sadetteyim, 
müsaade buyurun. Dinlemiyeceğim, söyliyece
ğim. 

Arkadaşlar, Karadeniz'in tabiati bozuk
tur, yolda vapur sallanmış, çuvallar rayların 
yanma konduğu için raylar çuvalları yırtmış, 
tabiî orası deniz olduğu için mısır un olmuş, 
havaya uçmuş. Ve denize gitmiş. 

MİTAT AYDIN (Aydın) — Hangi senede 
olmuş 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Atıf 
İnan 'm zamanındaki Toprak Ofisten bahsetmi
yorum. 

BAŞKAN — Toprak Ofisin muamelâtı sabı
kası üzerinde görüşme yapmıyoruz. Bu yaptı
ğımız görüşme Atıf İnan 'm Bakanlığı devresi
ne ait olan kendi muamelâtıdır. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Mü
saade buyurunuz ki Bekir Kara'yi çıkarayım; 
biraz derindedir. 

Bu Bekir Kara denen insanı benden çok iyi 
Fayik öztrak tanır. Arkadaşlar bu Bekir Ka
ra Toprak Ofisin en büyük elemanlarını eli
ne almıştır. İstanbul'da bir Malik vardır, Top
rak Ofisin değirmenlerinde tahniyat işlerine 
bakar. Yaşı, 60 ilâ 65 arasındadır. Başka da
irede olsaydı yaşı dolayısiyle şimdiye kadar 
çoktan tezkere alırdı, fakat hâlâ orada çalışır. 

Bir gece İstanbul'a giderken General Ali 
Fuad ile beraberdim. Yemek vagonunda idik, 
orada Malik ve Cihat ile Bekir Kara oturmuş 
yemek yiyorlar. İstanbul muhiti Malik'in ne-
kadar kurnaz bir insan olduğunu bilirler. 

Şimdi arkadaşlar, bu Bekir Kara 'nm muh
telif suretlerle 13 milyon liralık lisans aldığı 
söyleniyor. Bu adamm Karanfil sokağında bir 
evi vardır, bazı yüksek şahsiyetleri davet eder, 
sabahlara kadar eylence devam eder. Bu adam 
bütün memlektte rüşvet kaynağı olan bir adam
dır. 

Şimdi Atıf İnan hakkında ötedenberi gaze
telerde intişar eden, söylenen sözlerin hepsi bu 
adamın yüzündendir. Ben Atıf İnan 'm bu işle 
katiyen alâkadar olmadığına emin olmakla be
raber eğer Atıf İnan hakkında kovuşturma ya
pılacak olursa Toprak Ofisin şimdiye kadar 
mühmel kalan, müphem kalan bütün suiistimal
leri Büyük Millet Meclisince kurulan heyet top-
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tan tetkik etmek salâhiyetine ve kudretine sa- j 
hip olacaktır.. 

Arkadaşlar, benim bildiğime göre Toprak 
Ofiste en aşağı elli dosya -kayıptır. Ve bu 
dosyalarMi hepsi paraya taallûk eden dosyalardır. 
İşte bunlardan bir tanesi ele .geçmişti, eski Top
rak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürü Ahsen 
Bey bir seneye mahkûm olmuştur. Fakat Ahsen 
Beyin yaptırdığı pembe apartman kapalı kalmış
tır. Çünkü hanımın üstündedir, çünkü hanım 
zengindir. 

Şimdi arkadaşlar bunları burada açıklarsam 
acaba kusur mu ediyorum? Arkadaşlar Meclis he
sabına, millet ve memleket namına Atıf inan 
hakkında kovuşturma yapılması bizim Meclisimi
zin, bizim Hükümetimizin yüksek mevkiini mil
let nazarında çok daha yükseklere çıkarabilir. 

Fakat biz eğer buna hayır dersek, olmaz der
sek, bundan içtinap ededsek, kovuşturmayı ka
bul etmezsek, böyle söz söylemek istiyen arka
daşları gürültüye boğarsak binnetice daima 
vicdanımız nazarında, millet nazarında mesul 
oluruz. 

Ben Atıf İnan'm tertemiz olan nasiyesinden 
Meclisin kovuşturmasında da temiz pak çıkmasını 
ve bu suretle bizim partimize ve partimizin hü
kümlerine sürülen lekeyi de bu suretle temizle
miş oluruz. 

Benim mâruzâtım Atıf înan hakkında bu ko
vuşturmanın açılması sadedindedir; (Sağdan bra
vo sesleri, -alkışlar) 

TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Muhterem 
arkalaşlar, ben de Ticaret eski Bakanı sayın 
Atıf înan hakkında bir Meclis tahkikatı açılması 
lüzumuna kaani bulunuyorum. Beni bu tarzda 
düşünmeye sevkeden başlıca âmilleri müsaadeniz
le yüksek huzurunuzda arzedeyim: 

Arkadaşımız aylardanberi umumi efkârı işgal 
eden ağır isnatlar karşısında bulunuyor. Her ne 
kadar geçen oturumda sayın Ticaret Bakanı 
izahlarda bulunmuş ise de çok haklı olarak bu 
konuda tahkikat yapmak yetkisinin kendisinde 
bulunmadığını da ifade etmiş ve verdiği cevap
larda bazı hususlarda yalnız ihtimallerden bah-
solunmuştur. Şu halde hergün üzerinde önemle 
durulan bu iddiaların haklı veya haksız olduğu
nu ortaya koymak gerektir. Bunu ise ancak Bü
yük Millet Meclisinin soruşturması ile elde et
mek mÜBikthtdür. 

. İMİ 0 :1 
Meclis soruşturmasına'karar vermemiz hak ve 

adalete olan bağlılığımızın yeni bir delili olacak
tır. Fikrimce, tahkikat açılması bizi üç mühim 
neticeye götürecektir: 

1. — Eğer arkadaşımız hakkındaki isnatların, 
iddiaların doğru olduğu tahakuk ederse milletin 
kendisine emanet ettiği büyük vazifede salâhi
yetlerini kötüye kullananların adalet pençesine 
teslimini sağlıyacaktır. Büyük iktisadi kararlar 
alman bir devrede vazife başmda bulunanlar 
böyle suçlar işlemişlerse cezalarını görmelidir
ler. Ve Türk Milleti hangi makamda bulunursa 
bulunsun millete zarar verenlerin cezasını çektik
lerini görmelidir. 

2. —• Şimdi ikinci noktaya geçiyorum: Bir 
arkadaşımızın şeref ve haysiyeti mevzuubahistir. 
Ona bütün milleti tatmin edecek surette, Hükü
metin bütün vasıtalarından faydalanacak bütün 
delilleri toplıyacak bitaraf bir heyet önünde ken
disini müdafaa etmesine imkân sağlamamız ge
rektir. Gerçi arkadaşımız bir kere Parti Gru-
punda, bir kere de Meclis kürsüsünde bu konu
da geniş izahlarda bulunmuştur. Ancak dinli-
yenler bu konuya ait bütün delillere, bütün va
sıtalara tabiatiyle mâlik değildirler ve bundan 
dolayı bu tarzdaki bir müdafaa da tabiatiyle 
kâfi değildir. 

Üçüncü neticeye gelince; hepimizin can ve 
gönülden istediğimiz gibi, arkadaşımız bu tah
kikat sonunda hakkındaki bütün isnatların ya
lan ve iftira olduğunu ispat edebilirse, o za
man da bu soruşturma bu tarzda isnat ve ifti
ralarda bulunanları, vicdanları ve efkârı umu
miye ile karşı karşıya bıraktıracak ve insanla
rın şeref ve haysiyetlerinde çok dikkatli ve 
titiz davranmak gerektiğini milletin gözü önüne 
sermekle ahlâki ve terbiyevi bir hizmette bulun
muş olacaktır. (Soldan ve sağdan alkışlar). 

EKREM ORAN (İzmir) — Çok sayın arka
daşlarım; bugün ehemmiyetli bir konu üzerin
de konuşmak ve vazife görmek mevkiindeyiz. 
Biz, bizim nesil, üç devri birden idrak eden bir 
nesildir. İstibdadın koyu zulümlerini gördük. 
Mektep sıralarında iken memlekette hürriyet gü
neşinin ne vakit doğacağını kalblerimiz sızlıya-
rak bekledik. Nihayet o gün doğdu. Resne dağ
larından gelen sesler bize hürriyet müjdecisi ol
du. Memlekette bir euşu huruş, bir hürriyet 
sarhoşluğu başladı. O devri yaşıyanlar hatırlar
lar, o devirde de hürriyet perdesi altmda şeref-
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ler yıkıldı, haysiyetler yıkıldı, nihayet kıtalar 
kaybettik ve en küçük düşmanlarımızın çizme
leri altında çiğnendik. Büyük bir Türk çocuğu 
müteferrik kuvvetlerimizi topladı, başa geçti, 
harekâtı milliyeyi başardı ve bizi Cumhuriyete 
erdirdi. Ötedenberi gelen devirlerin, memleke
tin nazenin sinesinde açtığı yaraları sarmaya, 
onu tedavi etmeye başladık. Sükûnet devrinde 
büyük işler başardık. Bugünün hürriyeti, bu
günün serbestisi, ogünün çalışmasının bir neti
cesidir. Biz istibdat devrinde de, meşrutiyet 
devrinde de her vakit içimizde olan fenalıkların 
temizlenmesini istiyen bir nesliz, bunda bütün 
millet, bütün Meclis hepimiz yekavazız, yekdi-
liz. Bundan kimsenin şüphe etmiye hakkı yok
tur. 

Şimdi Bakan olmuş bir arkadaşımızın suiisti
mal diye ortaya atılan bir konusunun tahkika 
muhtaç olup olmadığı meselesini konuşuyoruz, 
Eğer zihinlerimizde bu hususta en ufak bir şüp
he lıâsıl oluyorsa, hiç şüphe yok ki, hepimiz hu 
Uıhkikatm açılmasına taraftarız. Bunu ve bunun 
aksini konuşacak tek bir arkadaş yoktur. Fakat 
böyle ufak bir şüphe uyandıracak bir şey yokken 
(Bağdan gürültüler) müsaade buyurun, burası 
Millet Kürsüsüdür, herkes düşündüğü gibi ko
nuşma mevkiindedir, sıranız geldiğinde siz de 
konuşursunuz. 

Arkadaşlar; Müddeiumumiye bir ihbar vâ
ki olsa, deseler ki, Ekrem Oran filân adamı 
öldürdü, müddeiumumi derhal beni tahkikat hâ
ki m! iğine mi tevdi eder? Hayır, derhal bir tahki
katı iptidaiye açar. (İşte istenilen budur sesleri). 
Anladık, müddeiumumi bakıyor ki; öldürdüğüm 
iddia olunan adam kollarını salkıyarak çarşıda 
geziyor. Şimdi bütün vatandaşların zannı altın
dadır diye beni tahkikat hâkimliğine mi götüre
cekleri 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Ama bir ka
rarla. 

EKREM ORAN (Devamla) — Kararı vere
cek de burasi'br. 

KÂMİL GÜNDUŞ (Kay;;eri) — Burası da 
tahkikatı yaptıktan sonra karar verir. 

EKREM ORAN (Devamla) — Arkadaşlar, 
biz memlekete yakıldığı iddia edLen bir suç 
varsa onu ı faili ! ckkında tahkikat icrasi'-a el
bette ki, hep be-aber karar vereeeğ;z. Fakat 
yoksa o adamın şerefiyle oynıyamayız ve oyna-
mamak lâzımdır. Bize düşen büyük vazife budur. 
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Birkaç kişiyi memnun etmek için aziz şerefleri 
lekeliyemeyiz arkadaşlar. (Soldan bravo ses
leri) Kendisinin Toprak Ofise alınmadığından 
muğber olan herhangi bir arkadaşın gelipte bu 
hususta burada söz söylemesine tahammülümüz 
yoktur arkadaşlar. 

SİNAN TEKELİÖĞLU (Seyhan) — (Alkış-
lıyarak) Yaşa, yaşa. Reis Bey söz istiyorum! 

EKREM ORAN (DevamlaJ — Arkadaşlar, 
eğer biz bilâ tetkik, anlamadan böyle tarizler 
yaparsak, şeref mevkiinde çalışacak arkadaş bu
lamayız. 

Arkadaşlar, müsaade ederseniz size fikrimi 
izah etmek için ve bazı arkadaşları sinirlendiren 
havayı tebdil etmek için ufak bir hikâye söy-
liyeyim: Zengin bir adam ölüm halinde, mirasını 
oğluna bırakacak ama bir şey şart koymuş: Dön, 
dolaş memleketin en aptalına 40 bin lira ver. 
Ondan sonra sana mirasım intikal eder demiş. 
Babası öldükten sonra çocuk hem miras hakkını 
almak hem de babasının vasiyetini yerine getir
mek için İstanbul'a gitmiş, bir yere inmiş, bak
mış bir alayıvâiâ... Nedir diye sormuş. Demişler 
ki, sadaret alayı var, Padişahlık zamanı. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Tarih 
biliyoruz, Reis Bey! 

BAŞKAN — Fikrini izah için bir misalden 
söylüyorlar, dinleyelim. 

EKREM ORAN (Devamla) — Sormuş ne olu
yor, nedendir demiş f Bundan evvelki Sadraza
mı Padişah astırdı, onun için yeni Sadrazam tâ
yin edildi, onun alayı demişler. Neye astırdı 
demiş, iskele maddesi demişler. Allah Allah 
bu iskele maddesi nedir diye sormuşlar, bilmi
yoruz demişler. Oraya sormuş, buraya sormuş 
kendisini tatmin eder bir cevap alamamış. De
miş ki, Sadrazama gider sorarım. Sadrazama git
miş, tebrik ettikten sonra; efendim, demiş; 
zâtı âlinizden evvelki sadrazama ne oldu? Asıl
dı demiş. Neden asıldı? İskele maddesinden de
miş. İskele maddesi nedir demiş, bilmiyorum 
diye cevap alınış. Bunun üzerine sen, tam baba
mın vasiyet ettiği adamsın, sana kırk bin lira 
vereceğim demiş ve al şu kırk bin lirayı demiş 
çıkmış. 

Şimdi arkadaşlar; böyle soruşuz, sualsiz, 
tetkiksiz, tfihkiksiz, cürümsüz, biz, şerefli olan 
arkadaşlarımızı böyle lekeleyecek şekilde hare
ket edersek, şerefli mevkileri kimler işgal eder? 
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Budalalar. Ancak budalalar. îskele meselesi. Bu 
da öyle. Bu da iskele meselesidir. 

Arkadaşlar, Atıf inan burada izahat verdi 
ve sayın Ticaret Bakanı arkadaşımızı da dinle
dik Bundan elbette birtakım kanaatlar edin
dik. îsnadofunan şeyler nedir? 7 Eylül karar
larının işaası. Karine? yok Delil? yok. 

(Gazeteler sesleri). 
Ama ne gazeteler. Bütün şerefli insanlara 

damga vuran gazeteler. Müfritlik, süpermufrit-
lik, ifritlik, şunlar bunlar değil mi? Hayir ar
kadaşlar, biz vicdanlarının üzerine el basan 
memleketin kendisine emanet edildiği, münev
ver , şerefli insanlarız. Biz şerefin kadrini bilen 

insanlarız, arkadaşlar. Şerefi muhafaza eden, kadri
ni bilen insanlarız. Arkadaşlar, işaa edildiği iddia 
edilen 7 Eylül kararları hakkında 5 Eylûl'de 
Londra'dan buraya telgraf geliyor; diyorlar k i ; 
Hükümet para hakkında karar almak üzeredir, 
dikkat ediniz. 5 Eylûl'de Londra'da malûm 
olan bir şeyin 7 Eylülden evvel, 6 Eylülde Atıf 
inan tarafından ilân edilmiş olmasını kabul 
edebilir misiniz? Hayır arkadaşlar; 5 Eylülde 
Londra'da bilinen bir şey Atıf tnan tarafından 
6 Eylülde işaa edilmiş olamaz. 

Arkadaşlar; buna takaddüm eden işler de 
vardır. Onlar nedir? O da buradaki izahatı sı
rasında anladığımız ve kendisinden de izmir'de 
kulaklarımla işittiğim 20 Ağustostaki fuvar nut
kudur. Orada Hükümet namına konuşan Atıf 
inan, açıkça, para operasyonunun yapılması lü
zumunu belirten kuvvetli sözler söyledi. Ben 
para işlerinden anlıyan bir adam olmadığım için, 
ozaman bunlardan birşey anlamış değilim. Fa
kat bu işlerle ilgili olanların hepsi bunun mu
hakkak yapılma mevkiinde bulunduğunu anla
mışlardır ve esasen anlaşılacak şekilde konuşul
muştur. 20 Ağustosta söylenen bu sözlerin mâ
nası yok mudur arkadaşlar? Bu vaziyette 6 Ey
lülde işae edilmiş mi olur? Sonra arkadaşlar; 
benim bu hususta Atıf inan arkadaşımızın na-
namus ve şerefine, şahsan dostum olduğu için, 
büyük işlerde kendisiyle teşriki mesai ettiğim 
için, onun memlekette büyük hizmetlerini ya-
kinen bildiğim için, kuvvetle söyliyeceğim daha 
çok deliller vardır. 

Arkadaşlar; 7 Eylül kararlarını vaktinden 
evvel işaa etmek suretiyle istifade etti denilen 
ve bu suretle lekelenmek istenilen arkadaşımız 
hakkında söylenen misaller nedir iki şey; bir, 
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Albayrak denilen bir tüccarın 7 Eylüle takad
düm eden günde borsadan 10 900 çuval üzüm al
mış olması, sonra Solari denilen bir firmanın da 
15 000 çuval üzüm almış olması keyfiyetleridir. 

Bir kere zihinlerde her türlü tereddüdü iza
le etmek için söyliyeyim ki, bunlar gazete dam
gasından ibarettir. Gerek o vakit gazetelerde tav
zih yolunda bu ticarethanelerin yaptığı neşri
yat, gerek benim şahsan borsada yaptığım tetki-
kat ve gerekse Atıf inan 'm ve Ticaret Bakanı
nın burada yaptıkları beyanat, iddia edilen çu
val miktarının ancak onda biri kadar olduğu 
keyfiyetidir. Yani 15 bin denilen çuval 1 500, 
19 000 denilen çuval adedi de 1 090 dan iba
rettir. 

Şimdi arkadaşlarım, paranın düşeceğini işaa 
ederek istifade etmek istiyen düşük ruhlu bir 
adam yalnız izmir'de 2 500 çuvala baliğ olan 
üzüm alışı ile mi iktifa eder Ve bunun getire
ceği para neden ibarettir? Karadenizdeki fındık 
tüccarlarından neden hiç bir misal verilmedi? 
Yalnız 2 '500 çuval üzümün vereceği 10 bin, 20 
bin lira gibi hasis bir para ile iktifa edilebilir 
mi? Bütün verdikleri misal budur ve bunu da 
nazarlarda büyütmek için 1-090, 1 500 ün önüne 
bir sıfır koyunca 10 900, 15 000 ediverir işin 
ehemmiyetini böyle bütün zihinlerde şüphe uyan
dırmak istiyorlar. 

Şimdi biz; işin bu cihetlerini bilip dururken 
esasen şeref ve haysiyetini çok iyi bildiğimiz bir 
arkadaş için, efendim, filân böyle yazmış, filân 
şöyle yazmış, yok filân yerden şöyle duyulmuş 
diyerek onu aylarca şüphe, zan ve tehdit altın
da bulunduracak mıyız Hayır arkadaşlar; Yük
sek Meclis bu gibi küçüklüklerden çok. büyüktür. 

Arkadaşlar; yapılan azviyyatan biri de, Atıf 
inan kendi kardeşi Arif inan nammdaki bir 
tüccara yedi tane kamyon vermiş ve bu kamyo
nun altı tanesi karaborsada satılmıştır, iftira
dır arkadaşlar, yalandır arkadaşlar, rezilettir 
arkadaşlar, iftira atıldığı gibi iftirayı reddeden 
ağızlar bu Mecliste çoktur. 

arkadaşlar; bu hususta Mecliste tahkikat ya
pılmıştır. Ticaret Bakanlığı kamyon tevzii hak
kında bir protokol kabul etmiş, demiş ki, ihti
yaç zamanında Ordu tarafından kamyonu alın
mış olan şahıslara kamyon verelim. Bir liste ha
zırlanmış. Ari f in de vaktiyle bir kamyonu var
mış, ciheti askeriyece vazıyed edilmiş. Bu da bu 
listenin içine girmiş. 

— 149 — 
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Şimdi bir vatandaş, ihtiyaç vaktinde kamyo

nunu ciheti askeriyenin emrine vermiş ve bu gibi 
vatandaşlar için bir protokol yapılmış, isimler 
yazılmış, hepsine birer kamyon verilmiş. Bu 
meyanda Ar i fe Ticaret Bakanının kardeşi diye 
verilmesin mi? Ona da bir kamyon verilmiş. Fa
kat kamyonlar Nasrettin Hocanın tenceresi gibi 
doğurmaya başlamış, yedi olmuş, tşte gazetele
rin damgası arkadaşlar. Gene gazetelerin dam
galarından birini arzedeyim: Dediler ki, vagon 
ticareti yapmışlar ve bu mukavele Paris'te imza
lanmış. Ben isimler üzerinde durmak istemem, 
fakat gazetelerde yazıldığı için mazur görün, söy-
liyeyim: Gene şerefli olarak tanıdığımız ve vak
tiyle Ticaret Bakanlığı yapmış, millet vekilliği 
yapmış Nazmi Topçuoğlu bu mukaveleyi Paris'te 
imzalamış dediler ve hattâ Vatan ceridei fcri-
desinin (Gülüşmeler), muhbiri sadıkı veyahut 
muhbiri olan zat İzmir'den yazdığı mektubunda, 
mukavele cebimdedir, isterlerse neşrederim de
miştir. 

Arkadaşlar; namuslu adamların verdiği ce
vap bu adama verilmiştir. Yazılmıştır, eğer sen
de şeref ve namus dediğin şeyin zerresi varsa 
neşredeceğini söylediğin mukaveleyi neşret den
miştir. 

Arkadaşlar; bugüne kadar neşredememişler
dir. Çünkü böyle bir mukavele yoktur. Simdi ar
kadaşlar, muhterem büyük arkadaşlarımın fi
kirlerine müracaat ediyorum, böyle bir muka
vele vardır, böyle bir mukavelede Atıf înan 
dâhildir, müşterektir, müteneffi olmuştur, de
nildiğinden dolayı Atıf'ı şüphe altına alarak 
tahkik heyetine verelim mi arkadaşlar? (Sağdan 
ve soldan bazı sesler: verelim). 

Hayır arkadaşlarım, dört zayıf sesin verelim 
demesi büyük ekseriyetin gür sesini söndüremez. 
(Zulüm olur sesleri). 

Söndüremez arkadaşlar, söndüremez. 
Arkadaşlar, Atıf înan 'm tahkikat heyetine 

tevdi edilmesi istenilen maddelerden birisi de 
zahire satışlarıdır. Zahire satışları ki Bakanlığı 
hiçbir suretle alâkadar etmiyen, Bakanlığı ilgi
lene! irmiyen bir iştir. Sayın Sinan Tekelioğlu 
Ofis'in suiistimalinden bahsettiler. Bilmiyorum; 
her söz kailine aittir. Binaenaleyh varsa, iddia 
ettikleri bir şey varsa sübut sebeplerini söyler
ler ve böyle bir şeyin olması dahi bizim konu
muzla ilgili değildir. Bizim konumuzla ilgisi 
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olabilmesi için Toprak Ofiste iddia buyurduk
ları suiistimalin Atıf înan 'la veçhi irtibatı, veç-
hi münasebeti nedir? Bunu açıklamaları lâzım
dır. Eğer bu yapılmazsa Atıf înan'la münase
beti olduğunu iddia ve ispat etmezlerse bundan 
dolayı Atıf înan 'm tahkik heyetine verilmesi lâ-
zımgelmez arkadaşlar. 

Kaldı ki; yine isimlerden bahsetmek istemi
yorum arkadaşlar, amma ne yapayım zaruret, 
zaruretler memnu olan şeyleri mubah kılar; bir 
kaideyi fıkhıyedir; bir kaideyi hukukiyedir. 

Suad Yurdkoru'ya; arkadaşıdır da, 10 ton 
zahire ihracına müsaade etmiş; konunun biri de 
bu. Arkadaşlar eğer ben Suat Yurtkoru arkada
şımızın malî durumunu sizin ittilâmıza arzetmek 
salâhiyetinde olsaydım; söyliyeceğim söz bugün 
bu arkadaşın refahı hal içinde olmadığını belirt
mekten ibaret olurdu. Suiistimal yapıp yüz bin
lerce lira kazandığı iddia olunan bu arkadaş ma
alesef değil yüz bin lira, elli bin lira; yirmi bin 
lira; on bin lira... Günahtır arkadaşlar günah
tır. Biz kalplerimiz yanarak memlekette dürüst
lüğü ikâme etmeyi hepimiz isteriz. Memlekette 
yapılan kötülüklerden dolayı ıztırap duymıyacak 
tek bir arkadaş yoktur. Fakat şerefli arkadaş
ları da, namuslu arkadaşları da bu gibi zanlar 
ve töhmetler altına sokmak da günahtır arka
daşlar. Bundan sakmalmı. Bunlar ayıptır. 

Arkadaşlar, bir defa zahire ihracında Ba
kanlığın yegâne salâhiyeti, müsaade vermekten 
ibarettir. Ben yakinen biliyorum ki iltimas edil
diği iddia edilen Suat Yurtkoru, Bak&ıaın ka
tiyen alâkası olmaksızın Mişon, Avramv Ali, 
Mehmet, Hüseyin gibi müracaat etmiş ve bu 
izni almıştır ve arkadaşlar eğer memleketten za
hire ihracı lâzımgeliyorsa ve buna da Heyeti 
Vekile karar vermişse, Bakanın dostn da gider 
alır, düşmanı da gider alır. Zaten demokrasi
nin, hürriyetin icabı budur. Bakan, benim düş
manım diye vermezse suiistimaldir, dostuna da 
vermezse, bu da baskıdır. Böyle şey olur mu ar
kadaşlar?. Biz, şahısların hiçbir zaman koruyu
cusu değiliz. Ben, âciz varlığımla iddia ederim 
ki, aksini ispat edenin her türlü diyeceğini ka
bul ederim. Biz, şahısları korumak için çıkıp 
burada konuşan insanlar değiliz. Biz prensip
leri müdafaa ediyoruz. Biz, bir iskele mesele
sinden dolayı adam mahkûm edemeyiz. Maru
zatım bundan ibarettir. 
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SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Şah

sım mevzuubahis oldu, müsaade edin cevap vere
ceğim. 

BAŞKAN — Müsaade buyrun, sizden evvel 
söz almışlar var. Usulü müzakereyi ihlâl edemem. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş
larını ; her şeyin üstünde olan, bütün millî efkâr
la beraber her türlü hukuki vecibeleri yerine 
getirecek ve kanunları, vazetme salâhiyeti ha
iz olan Yüksek Meclisin huzuruna sevkedilen hâ
diseyi, afaki bir cepheden tetkik ederek şimdi
ye kadar tedvin edilen kanunların bizlere verdi
ği direktifler, bizatihi vazıı kanun olmak sıfatiy-
le o kanunların çerçevesini aşmamak ve icabe-
derse kanunu tefsir edecek mahiyette de karar
lara varmak suretiyle hakiki çehreyi ortaya 
dökmek zarureti aşikârdır. Yüksek Meclise sev
kedilen konuları birer birer ele alarak bunların 
ne suretle Meclise aksettiğini ve bu akseden 
hâdiselerin bir fiil olup olmadığını, işin memnu 
hükümler çerçevesine girip girmediğini, mem
nu fiillerden ise yani suiistimal ise bu fiilin suç 
olup olmadığını unsurlarının, delillerinin suçlu 
denen arkadaşa illiyet irtibatını ve ondan son
ra da mahkemelerin binnetice bu gibi delâille bu 
gibi vatandaşları mahkûm edip etmemek husu
sundaki bütün kararları, hâdisatı gözönüne ala
rak, sevkedeceğimiz vatandaşın kararları, 
hâdisatı gözönüne alarak sevkedeceğimiz va
tandaşın şeref, haysiyet, ve namusunu ona gö
re korumak millî iradeyi- temsil eden Meclisin 
üzerindedir. Suç veya bir fiile şikâyet, dâva ve
ya ıttıla ile muttali olunur ve delili maddi ile 
mahkûm edilmesi mümkündür, bunun yüksek 
Meclisin yüksek vicdanında tecelli ettrilmesi bi-
tarafane bir mevzudur. 

Arkadaşlar; şunu şöyle alalım, fiil üzerinde 
çok salim bir neticeye varmak için deliller ne
dir? Ve bu deliller üzerinde Yüksek Meclisin 
beklediği neticeye belki varmış olunur. Arka
daşlar; biz bu işe nasıl muttali oluyoruz? Ar
kadaşlar; suçlar ihbar, şikâyet, dâva ve ıttıla 
ile muttali olunur. Burada bir ihbar vardır, 
hâdiseyi şöyle tahlil edelim; bu ihbar evelce bir 
arkadaşımız tarafından parti çerçevesi içinde 
Grupta konuşulmuştu ve nihayet bugün soruş
turma mevzuu olarak ortaya atan zat tarafın
dan da bu iş benimseniyor. Nihayet verilen ce
vapların delilleri, sebepleri şevke kâfi denmek 
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suretiyle ve önergesiyle bu işe muttali değil, bu 
işe vâzıülyed bulunuyoruz. 

Şimdi vatandaş hukukuna bu kadar hürmet 
eden ve onun haklarını o kadar hassasiyetle ko
ruyan Yüksek Meclis ve onun kanunları, bakı
na , Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununda son 
tadili ile bir hüküm koymuştur: Bir ihbar veya 
bir ittılâ, eğer müspet ve irae edilen maddi veya 
mânevi delillerden âri ise bu yeni deliller mey
dana çıkıncıya kadar Savcılık onu çiviye asar. O 
halde ben Sayın arkadaşımın takririnde müspet 
delillerden, delâili maddiye dediğimiz şahadetten, 
mektup yazmak suretiyle ıttılâdan, yahuttta şu 
konuşulanlar üzerinde herhangi bir Bakanın ko
nuşmalarından, hattâ şahsi igilerinden ve sair 
delillerden hiçbir şey görmediğim gibi konuşma 
vukııbulduğu zaman da bizleri o yola sevkede-
cek delil ve emarelere ait tek bir şey görmedim. 
Burada Ali Haydar Albayrak ,Solari ve Ege 
şirketlerine 7 Eylül kararları haber verilmiştir. 
Arkadaşlar, bunu haber veren memleket namı 
hesabına mesul olmalıdır. Fakat kim verdi? So
ruyorum, önerge sahibi arkadaşım bunu hangi 
delilden istinbat ile hangi emareye, hangi şeha-
dete dayanıyorlar? Onun ismi ne ise lütfen izah 
etsinler, ele alalım. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— İspat edeceğim. 

BAŞKAN' —• Hatibin sözünü kesmeyin. 
HULUSİ ORAL (Devamla) — Şöyle bi.v şa

hit var, şöyle bir mektup var desinler. Istimbatı 
ahkâm dediğimiz birçok delilleri, mânevi de-
Jilleri ve kanaati vicdaniye tesisine medar olacak 
olan karineleri elde etmek için bizde bir yol 
vardır. Delâili hariciye. Burada delâili hariciye 
nedir? O arkadaşın o fiil ile münasebeti ve ken
disinin ondan intifaı veya en yakınının menfa-
attar olması, veyahut da bir husumet veya kini 
varsa dahi muhakkak bir kasti cürmiye iktiran 
etmesi şarttır. 

Şu halde o yola gitmeden evvel bu 7 Eylül 
kararları ne yolda şüyu bulmuştur? Deliller üze
rinde dururken, Ekrem Oran arkadaşımız Lon
dra'dan 5 Eylül tarihinde verilen bir tel ile bu
raya bildirildiğini, söylemiştir.. Fakat bir ta
raftan vâki bir şada di acaba ne vakit duyuldu
ğu belli midir kaydı ile bir söz geçti. Arkadaş
lar, işte en güzel bir nokta. Maalesef rahatsız
lığım dolayısiyle umumi konuşmada bulunama
dım. Fakat tetkik ettim ve gördüm ki, 4, 5 Eylül 
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1946 da Cumhuriyet gazetesinde bu konunun 
ele alındığını ve memleket çapında bunun fay
da ve zararlarından bahsedildiğini ve hattâ bir
çok mütahassıslar eelbedildiği, devalüasyon ya
pılmak niyetinde olunduğunu yazmış ve İstan
bul'un ittisalinde sayılan izmir'de ertesi günü 
duyulmuştur, memleketin dört bucağında da 
okunmuştur. 

Ben bugün farkına vardım, Akşam gazete
sinin 4 ve 5 Eylül 1946 tarihli nüshasının baş 
sahifesinde yine bu konuya ait bir yazı gördü
ğüm gibi, üçüncü sahifede 5 tarihinde Cevat Ni
zami denilen arkadaşın imzasiyle iki sütunluk 
bir yazının ikinci sütununda açıktan açığa de
valüasyonun memlekette tevlit edeceği mazar
rattan bahsedilmekte ve mütahassıslar dinle
mekte ise de bu mütahassıslarm memleket bün
yesinde gereken tetkikatı yapamıyacağmı yazıl
maktadır. 

Ortada delili maddi yokken, hiçbir sarih ve
sika yokken gazetelerin bu yazıları meydanda 
iken bu işi arkadaşımıza atfetmek mümkün mü
dür? Niçin ve neden Ticaret Bakanına atfedili
yor da devalüasyon üzerinde duran ve para is
tikrarı meselesinde bizzat alâkadar olan Mali
ye Bakanı ele alınmıyor Diğer Bakanlar ele 
alınmıyor da Atıf inan neden ele alınıyor? Bu
nun sebep ve hikmetini şüphesiz takdir etmek
tesiniz. Arkadaşlar arzettiğim gibi, delil, maddi 
ve mânevidir. 

Yine sormak mecburiyetindeyim, arkada
şımdan soruyorum, hangi delile vicdanını kap
tırdı da bunu Emin Bilge arkadaşımın Grupta 
konuşulan önergesini kendime malediyorum di
yerek, gazetelerin bir çok yaygarasını ele alıp 
da müstenidatı olmıyan şeyleri ortaya koymuş
tur? Evet o gazetelere de sormak lâzımdır. 
Evet bu memlekette yazı; fikir hürriyet, hepsi 
vardır arkadaşlar. Fakat hürriyet gayrının hür
riyet hududiyle doğrudan doğruya mahduttur. 
Biz hürriyetin evcibalâsma kadar müsaade 
ettik, hudutsuz hürriyete gidecek dereceye ka
dar müsaade ettik. Fakat memleketin harimi
ne uzanacak küstahlara yol verdik. Yirmi dört 
maddeyle memleketin harimine, mukaddesatına 
kadar el uzatıldı; biz bunları bir grup ve bir 
zümre halinde neşriyat yapanları efkârı umumi
ye mi telâkki edeceğiz? Türk efkârı umumiyesi, 
10 - 15 gazetenin yazıları mıdır? Türk efkârı 
umumiyesi 10 - 15 gazetenin yazıları değildir. 
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Türk efkârı umumiyesinde Türk köylüsü, Türk 
işçisi, Türk çiftçisi, Türk sanatkârının da fi
kirleri vardır. Gazete neşriyatının, dedikoduları, 
namuslu vatandaşların lekelenmesi, onlar hak
kında takibat yapılmasını gerektiren bir delil 
mi kabul edeceğiz? Buna delil denemez. (Soldan 
alkışlar). 

Sayın arkadaşlar, Ali Haydar Albayrak'a 
haber verilmiş. Evet, btınu ele alalım. Bu nasıl 
ve ne ile sabittir? Sübutunu kabul etmiyorum. 
Soruyorum yine, bunu nereden anladınız, kim
den duydunuz? Yok... Yok olan birşey için bir 
şahıs mahkemeye mi verilir? Vatandaş tahtı 
zanna mı alınır? Şu şahadetle, şu mektupla şu 
münasebetle, şunun konuşması ile, şu konuşma 
ile, filân günü filân yerde konuşurken duyduk, 
gördük, biliyoruz, menfaati var demek lâzım 
değil mi? ihbar diye üzerinde madde, madde 
işliyecek bir ihbar, bir iddia lâzımgelirken böy
le birşey yoktur. Bir cereyan, bir iddiadır. Ne 
diyeyim, bunlar br kasdi mahsustur. Memleke
tin içine yayılmış, işlemiş, Ticaret Bakanı Atıf 
Inan 'm suiistimali varmış. 

Fakat arkadaşlarım, Allah kimsenin başına 
vermesin, bir sanık demenin ne demek olduğunu 
herkes bilir. Bunun memleket çapında, bünye
sinde ve o ailenin içinde, çoluğunda çocuğunda 
ne yaralar, ne bereler açtığını, ne huzursuzluklar 
yaptığını bilselerdi onlar... 

ADNAN MENDERES (Aydın) — Evvelâ 
memleketin ıstırabından bahset, memleketin ya
rasından bahset. 

BAŞKAN — Rica ederim Adnan Bey, hati
bin sözünü kesmeyin! (Gürültüler) 

HULUSİ ORAL (Devamla) — Hürmet etti
ğimiz, canımız, kanımız, havamız, huyumuz, her 
şeyimiz bir olan Muhalefetin sevimli arkadaş
larıma hitabediyorum: 

Arkadaşlar; memleket inim inim inliyor, 
sizden de bizden de imdat bekliyor. Hâlâ mı de
dikodu sahası yapacağız bu mukaddes kürsüyü? 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Yüzlerce defa 
beni dinlediniz ne oldu? 

RECAl GÜRELİ (Gümüşane) — Sus. 
REŞAD AYDINLI (Devamla) — Sen de sus! 

Sen de sus! Ben bunları aynen söyledim. Tesbit 
ettiniz. Memleket inim inim inliyor diyorsunuz 
doğrudur. Fakat neden? Memleket suiistimaller
den dolayı inim inim inliyor, Hulusi Bey.. 

— 152 — 



B : 10 24. 
HULÜSl ORAL (Devamla) — Arkadaşlar; 

Solari Şirketi duymuş kâr etmiş, Atıf înan 'm 
bunda ne kabahati olur? Bakan acaba bunu ha
ber mi-verdi? 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Bakan.. 
BAŞKAN — Adnan Bey hatibin sözünü kes

meyiniz! Sıranız geldiği vakit konuşursunuz. 
HULÛSl ORAL (Devamla) — Sayın Adnan 

Menderes'i çok sever ve hürmet ederim. Çok 
sakin, her vakit güler yüzlüdürler, acaba bu işte 
neden bu kadar hassastırlar? Herhalde geçmiş 
olan hâdiseleri hatırlarsınız. Arkadaşlar biz bu
nun nereden doğduğunu da biliriz. Nereden 
ileriye atıldığını da biliyoruz. Arkadaşlar artık 
maskeler aşağı; hakikatler yukarı arkadaşlar; 
burada Atıf inan'in, Ali Haydar'da ve Solari 
Şirketinde hissesi mi var, akrabası m' /ar, nesi 
var? 

Delili maddisi ile bunun tahlil \o takdiri 
mahkemeye aittir. Böyle bir şey sabit oluyor mu? 
Ne olmuş, kim almış diye üzerinde konuşalım 
beraber. Fakat bulamıyoruz, soruyoruz, ortada 
bir delil yok, illiyeti, irtibatı yok. Bugün o şir
kette 500 lira kadar hissesi olduğunu duydum 
500 lira. zannederim, kâr varsa, 30 - 40 lira 
kadar isabet eder ki, Ticaret Bakanlığı mevkiine 
gelmiş bir zatın böyle bir şeye tenezzül edeceğini 
zannetmem. Türk Milleti içerisinde böyle bir 
şeyi tasavvur hiçbirinizin aklına gelmez arka
daşlar. 

Arkadaşlar, kardeşi Arif tnan meselesini 
arkadaşım izah ettiler, iki kamyon millî mükelle
fiyet olarak alınmış ve bir kamyon verilmiş bu 
protokol icabıdır, gayet tabiî ve basittir. Bunun 
üzerinde bir suç ve fiil unsuru aramak doğru de
ğildir. 

İzmir Esnaf ve ahali Bankasına, tevzie tâ
bi tutulan malların verilmesiyle, vilâyetin bir-
buçuk milyon lirayı bloke etmesi ve tevzi işleri
nin tanzimi... Arkadaşlar Heyeti Vekilenin ka
rarlarını ve bu hususta gezmelerimizde muttali 
olduğumuz bu tevzi işi memleketin mahallî ih
tiyaçlarına, durumlarına, zaruretlerine göre ma-
Lallerincc valilerin teşkil ettiği komisyonlarla 
ele alman ve icabeden tedbirleri esas ittihaz eden 
bir şeydir. Acaba Ticaret Bakanının bundan alâ
kası nedir? Hissesi varmış. Kanuni ise olabilir. 

Sonra şunu okudum, Atıf İnan 150 lira maaş 
alan bir adam iken 120 bin lira veya şu kadar 
para sahibi olmuş. 
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Arkadaşlar, bu memlekette arzettiğim gibi bu

gün yükselen apartman sahiplerine apartmanınız 
var siz bunları nereden buldunuz diye sormanın 
veyahut da kazancınızın mahiyetini anlıyamadık 
izah edin demek devrini mi yaşatıyoruz? Böyle 
bir Meclisin huzurunda olmadığıma inanıyorum. 
Atıf İnan Milletvekili olmadan evvel para kazan
mış ise onun hesabını Ticaret Bakanı sıfatiyle 
kendisinden mi alacağız? Eskiden böyle bir adam 
olduğu anlaşılmakta olan bu kimsenin nasıl olup 
da bu Bakanlıktan geçen işlerden dolayı mesul 
edilmesi lâzımgelir gibi iğne ile kuyu kazmak ne
vinden bir şey yapılmıştır. Bu da serbest yürek-
liğin icabından olmasa gerektir. 

Bir de vagon, pamuk ve mensucat işi, Toprak 
Ofisi ve vesikaa işi vardır, ben üzerinde fazla 
durmıyacağım .Yalnız sayın arkadaşlarım, yük
sek huzurunuzda benim tebarüz ettirmek istedi
ğim şudur; bir arkadaş, bir vatandaş, alelıtlak 
vatandaş hukuk ve vecibelerini, hürriyetlerini, 
eşitliğini taşırken onu herhangi sıfatla olursa 
olsun bir yere göndereceğimiz zaman veya onun 
hakkında tahkikat yapacağımız zaman, tahtı zarı
na aldığımız zaman, bir vicdan azabına sürük
leyeceğimiz zaman eğer o adam mesulsa, mesu
liyeti için verilecek bir hükmün delillerini, Bü
yük Millet Meclisinin delilleri toplamak için de
lil denilen şeyleri bilmesi lâzımdır. Bu işte or
tada delil şunlardır diye birşey yoktur. Dedi
kodudan ileriye giden birşey yoktur. Efkârı 
umumiye denilen gazeteler nihayet kendi nok-
tai nazarlarını rekabet vesair sebeplerle yazarca-
sına bir noktai nazar atmışlardır, hiç birisi bir 
delili maddi ve mâneviden bahsetmemiştir. O 
halde bir istida ile filân şunu yapmış, filân şunu 
yapmış bunu yapmış. Peki, imza... Sonra ne ile 
ispat edeceğiz? İşte konuşmalardan, gazeteler
den, şunlardan, bunlardan. Falan falanı öl
dürmüş. Bir tahkik edin. Böyle şey oldu mu? 
Arkadaşlar, böyle olursa hepimiz hayatımızdan 
ve hürriyetimizden emin olabilir miyiz? Hak
kında ihbar ve delâil gösterilirse1 dinliyeceğiz. 

Netice olarak; bu zihniyet devam ettiği müd
detçe Devlet vazifelerini üzerine alanlar, almaz 
olacaklardır. Herhangi bir suretle konuşanların 
cesareti kırılacak ve hiç kimse üzerine vazife al
nı ıyacak. Hiç kimse memlekete faydalı olmıya-
caktır. Daima korkak, daima mütereddit ve müte-
vehhim, kendini köşeye atmaktan başka birşey 
yapmıyaeaktır. Mesuliyet korkusu olacak ve 
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herkes çok büyük bir tehlike ile karşı karşıya I 
kalacaktır. Hürriyet ve teşebbüs baltalanacak
lar. Bugün tek bir sayılı madde olmıyan, tek 
bir sayılı madde olmıyan diyorum, bunu geri 
alıyorum, tek bir delili maddi olmıyarak demi
yorum, tek bir delilli maddi ve mânevi göster
in iverek ihzari tahkikat için beş kişilik komisyo
na havale edilmesi istenilen işler, hiçbir delil 
den bahsedilmediği için bu çığırı açmak doğru 
değildir. Ne vakit arkadaşlar delillerini hazır
larlar, yazılarını mektuplarını hazırlarlar her-
vakit için tahkikat kapısı açıktır. Bu kürsüye 
getirir sunarlarsa biz de güle güle tahkikata 
sevkederiz. Yoksa bir yazıyla bütün memleketin 
mukadderatını eline verdiğimiz vatandaşların şa
hıs ve şahsiyetlerini, tehlike tehdit ve tahvif altı- I 
na sokacak yola gitmiş oluruz aynı zamanda Yü
ce Meclisi de münezzeh olduğu yanlış yola sevk 
tehlikesinden berî bulunuruz. Karar yüksek Mec
lisindir Bunu yüksek M-eelisten bekliyoruz arka- I 
daşlar. (Soldan alkışlar). I 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar; Ahmed Veziroğlu, Ticaret Ba
kanının, geçen Oturumda sual takririne vermiş 
olduğu cevapları tatmin edici bulmadı ve Atıf 
înan 'm bakanlığı zamanına ait bazı meseleler hak
kında Meclis tahkikatı açılmasını istiyen bir 
önerge verdi. 

Ticaret Bakanının geçen celsede verdiği ce
vapları ben de, Veziroğlu gibi tatmin edici bul
madım ve eski bakan zamanına ait bahis konusu 
olan muameleler hakkında Meclis tahkikatı açıl
ması lüzumuna kaani oldum. Bana bu kanaati 
veren, Ahmed Veziroğlu'nıın sözleri değil; Tica
ret Bakanının verdiği cevaplarıdır. 

Arkadaşlar; Ticaret Bakanı cevaplarının bir 
tahkik neticesi olmayıp yalnız elde mevcut ka
yıt ve closyalarm tetkiki sonunda elde edilen 
bilgilerden ibaret olduğunu, sözlerinin başında 
kaydetmiye ehemmiyet veriyor ve buna sebep ola
rak da tahkikat yapmak için mevzuatımızın ken
disine salâhiyet vermediğini sövülüyor. Bu sözle
riyle sayın Bakan, en mühim noktalarda mesele
leri aydınlatmamış olmasının sebebini ifade etmiş 
oluyor. Yani bunun mânası, tahkika ihtiyaç gös
teren cihetler vardır; fakat salâhiyetim yoktur; 
onun için ben yalnız dosya ve evrak üzerinde 
yaptığım incelemelerle iktifa etmek mecburiye
tinde kaldım demektedir. I 
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Sadece Bakanın bu ifadesi bile, Meclis tahki

katının açılmasını zaruri göstermektedir. 
Diğer taraftan Ticaret Bakanının inceleme 

sahasında da lâzım olduğu kadar ileri gidememiş 
olduğu fikrindeyim. Meselâ, îzmir Ziraat Banka
sının Cumartesi olmasına rağmen öğleden sonra, 
kanuna aykırı olarak açılıp açılmamış olduğunu 
Bakan, sarih olarak Bankadan sormamış olacak ki, 
«Bankanın Cumartesi olmasına rağmen öğleden 
sonra muamelede devam ettiği yolundaki neşri
yatın sıhhatini öğleden sonra yapılan muameleler
de aynı tarihi taşıyan yevmiye faizine geçirilmiş 
bulunacağı cihetle tesbite imkân olamıyacağı 
aşikârdır» şeklindeki cevabında katiyet ve sara
hat yoktur. Bir banka şubesinin bir Cumartesi 
kanun hilâfına açılarak öğleden sonra muamele 
yapıp yapmadığını öğrenmek için yevmiye faizi
nin tetkikından başka imkân, ve vasıta yok mu
dur? Derhal ilâve edeyim, bu eksik tetkikatmı 
da, Ticaret Bakanı, her nedense müphem, tered
dütlü bir lisanla ifade ediyor. Adetâ meseleleri, 
anlıyabilmek için satırların altına nüfuz edebil
mek ve bunun için de defalarla okumak zarureti 
hâsıl oluyor. Bundan başka şurasını müsaade
leri ile arzetmek mecburiyetindeyim ki, sayın 
Bakan, galiba opjektlf görünmek endişesiyle ola
cak, konuşulan meselelerin kendi Bakanlığına 
taallûk ettiğini unutmuş ve âdeta mevzuların dı-
şmdaymış gibi konuşmuştur. Buna misal olarak, 
eski Bakanın vaktiyle İzmir Esnaf ve Ahali Ban
kasının müdürü iken Bankalar Kanununun 19 
ncu maddesine muhalif hareket etmiş olduğu id-
idasmdan çil-an meseleyi alabiliriz. Vakıa bunun, 
Atıf înau'ın Bakanlığı zamanına ait ve Meclis 
tahkikatını gerektirir bir mesele olmadığı aşikâr
dır, fakat madem ki, Ticaret Bakanı, Bakanlığını 
alâkadar eden bir mesele olarak cevabında bun
dan bahsetmektedir, yine özür dileyerek söyliye
yim, ben de bunu. Ticaret Bakanının izahatına 
ne neviden dikkatlerin hâkim olduğunu belirte
cek bir misal olarak arzediyorum: 

Bildiğiniz gibi meselenin aslı şudur: Ticaret 
Bakanlığına yapılan bir ihbara göre, eski ba
kan, îzmir Esnaf ve Ahali Bankası Müdürü 
iken o vakit ortağı olduğu ısrarla iddia olunan 
Fethi Uuguner adında bir zata hemen hemen 
bankanın sermayesine muadil 900 bin lira gibi 
bir para ikraz etmiş. Ticaret Bakanı, cevabında 
filhakika bakanlık dosyalarında 8 . 1 . 1943 ta
rihli bir dilekçe bulunduğunu ve bunda Bakan-
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lar Kanunun 39 ncu maddesine aykırı bir ik
razın yapılmış olduğunun ihbar edildiğini söy
lüyor. Demek oluyor ki, 1943 yıhndanberi Ba
kanlık kanuna aykırı hareket edilmiş olduğuna 
muttali bulunuyor. Buna rağmen daha dün 
konuşmuş olan bakan, bu ihbar üzerine yapılan 
muamelenin müspet veya menfi ne neticeye 
vardırılmış olduğunu hâlâ söyliyemiyor. Halbuki 
mesele gayet açık ve sabittir. Ortada o zaman 
bankanın umumi heyetine verilmiş bir takrir 
de vardır. Görülüyor ki bakan sözlerinde mese
lenin esasını kapalı geçmeye dikkat etmekle 
beraber mesul bakan olduğu halde tahkiki ica-
beden ve bakanlığına ait olan bir meseleyi be
nimsememiş görülüyor. 

Şimdi 7 Eylül kararlarının ifşası mevzuu
na geçiyorum. Arkadaşlar, Ticaret Bakanı ce
vabında 7 Eylül kararlarının ilândan evvel bazı 
tüccarlarca malûm olabildiğini kabul etmekte
dir. Ancak bunun herhangi bir maksatla ifşa 
yoluyla olabileceği gibi, bir takım delil ve ka
rinelerle tüccarlar tarafından istidlal edilmiş 
olması ihtimalinin de mevcut bulunduğunu ileri 
sürmektedir. 

7 Eylül kararlarının ifşa edilmiş olduğu 
şüpheleri, bazı tüccarların kararlara takaddüm 
eden günlerde normalin çok üstünde mubayaa
lar yapmış olmaları üzerinde toplanmaktadır. 

Durumu Ticaret Bakanı da kabul ediyor. 
7 Eylûl'e takadüm eden günlerde hararetli mu
bayaalar yapıldığı hakkındaki beyanları bunu 
.teyit eder. Bakanın üç firmanın mubayaaları üze
rinde yaptığı incelemelere göre Eğe Şirketi 260 
bin kilo ve Solari firması bir milyon kiloya 
yakın üzüm mubayaa etmişlerdir. Bu mubayaa
ları sayın bakan ifşaya hamlolunabilecek ehem
miyette saymamaktadır. Derhal söyliyelim ki 
hakikî mubayaa miktarların tahkik etmek im
kânından mahrum olduklarına göre, mubayaata 
ait bu malûmat yalnız defter üzerindeki kayıt
lardan çıkarılmıştır. Halbuki mubayaalar ya
pıldıkları tarihlerde değil, deftere sonradan da 
geçirilmiş olabilir; hakikî miktarlar yerine 
icaba göre kayıtlar tutulabilir; ve başka namlar 
altında muameleler yürütülebilir. Bunları pi
yasayı bilenler söylemektedir. Herhalde haki
kat ancak üzümler kimlerden satın alınmış ise 
bunlar tesbit edildikten sonra onlardan tahkik 
etmek suretiyle meydana çıkarılabilirdi. Alım 
fiyatları, mubayaa tarihleri ve hakikî miktarlar 
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böylo bir tahkikat sonunda anlaşılabilir ve 7 
Eylüle takaddüm eden mubayaaların ifşaata 
hamlolunacak miktar ve mahiyette olup olma
dığı hakkında salim hükme ancak bu yoldan va
rılabilirdi. 

Albayrak firmasının mubayaa durumu etra
fındaki ısrarlı iddialar bu mütalâamızı teyit 
eder mahiyettedir. Bakanın ifadesine göre bu 
firma 7 Eylül kararlarına takaddüm eden dev
rede 465 bin kilo mubayaa yapmıştır. Halbuki 
aynı firmanın yalnız Manisa merkezinde ve yal
nız bir günde, 6 Eylül 1946 tarihinde 4 800 
çuval üzüm mubayaa ettiği ve ilce ve köylerde 
de ayrıca mubayaalarda bulunduğu daha dün 
alman bir telgrafta belirtilmekte, kaza ve köy
lerde yapılan mubayaaların da istenirse derhal 
tesbit olunabileceği ilâve olunmaktadır. Bu ma
lûmat, Bakanın, 7 Eylüle takaddüm eden devre 
içinde Albayrak firmasının 465 000 kilo muba
yaa yaptığı hakkında verdiği malûmata hiç te 
uymamaktadır. 

Kaldı ki, Ege ve Solari firmalarının bir yıl 
evvel üzüm üzerine hiç bir muamele yapmamış 
olmaları ve Albayrak firmasının Bakanın ver
diği malûmata göre de, bir yıl evveline nazaran 
aynı devre içinde dört misli mubayaada bulun
muş olması, Bakanın cevabında da kaydolunma-
sı dikkate şayandır. 

Görülüyor ki, Bakanlığın tahkik salâhiyeti
nin olmaması, meselesinin birçok noktalarda 
karanlık kalmasını mucip olmaktadır. Ancak 
Meclis tahkikatı açılmasiyledir ki, mesele umu
mi efkârca ve hepimizce aydınlatılmış olabilir. 

Hububat satış ve ihracı işlerine gelince : Ar
kadaşlar, bu meselenin esası şudur; Toprak Mah
sulleri Ofisi harice 491 bin ton hububat satıyor. 
Bu ihraçlar üç şekilde yapılıyor: 

Birincisi, doğrudan doğruya Ofis tarafından 
yapılan satışlardır. Bunlar İngiltere ve Yuna
nistan'a İaşe Nezaretleriyle ,Unra'ya ve Hâşimî 
Ürdün Kırallığına yapılmıştır. 

Bu satışlar üzerinde durulacak bir cihet yok
tur. 

Mesele, ihraç edilmek kaydiyle tüccarlara 
yapılan satışlarla komüsyon mukabilinde ara
cılar vasıtasiyle yapılan satışlardan çıkmıştır. 

Evvelâ söylemeliyim ki, işin selâmeti dış 
alıcılarla Ofisin doğrudan doğruya temasa geç
mek suretiyle bir takım alıcılara mühim miktar-
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1 arda ve zahmetsizce paralar kazandırmak ve 
türlü şüpheli muamelelere yol açmaktan içtinap 
olunmasiyle kabildi. 

Dünyanın zahireye bu kadar muhtaç bulun
duğu bir zamanda mahreç tedarik ve alıcı bul
mak hususlarında hiçbir müşkülâta mâruz ka-
lınmıyacağı aşikâr bir hakikattir. Bu sebeple 
aracıların vasıtalıklarına ihtiyaç görüldüğü ; 

hususunda bir mütalâa müdafaa olunamaz. Böy
le bir yol tutulacak yerde Bakanlığın harb sene
lerinde ihraç imkânlarından mahrum kalmış 
olan zahire ihracatçılarına normal bir çalışma 
kapısının açılmasını sağlamak mucip sebebiyle 
dışa yapılacak satışların ötedenberi zahire ih
racatçısı olan tüccarlara yaptırılması kabul edi
liyor. Eğer Bu prensip kararı gereken dikkat 
ve salâbetle tatbik edilmiş olsaydı üzerinde 
durulacak bir mesele çıkmış olmazdı. Fakat 
bu kararın keyfi olarak tatbik edildiği ve bu
nun neticesi olarak şüphelerin tekasüfüne mey
dan verildiği anlaşılıyor. Bu cihet Ticaret Ba
kanının cevabında yer yer görülmektedir. Ger
çekten bu prensip kararı öylesine tatbik edili
yor ki, karar, harb içinde ihraç imkânlarından 
mahrum kalan ihracatçılara normal çalışma 
kapısı açmak «sasına istinat ettirilmek, isten
mesine rağmen satışlar yapılırken, taleblerin 
ötedenberi zahire ticaretiyle meşgul olup ol
madıkları üzerinde asla durulmuyor. Ondan son
ra taliplerin sayısı 400 ü geçtiği halde bunlar
dan ancak 25 ine muamele imkânı veriliyor. 
Çünkü 40 - 50 bin ton gibi muazzam yekûnla- -
rın satışları birer şahsa yapılmak gibi prensi-
pe ve âdil nispetlerde tevzi esasına asla uymı-
yan bir yol takip olunuyor ve nihayet talep ve 
müracaatları sırasına riayet olunmadığı gibi ka
bul olunmıyan talep ve müracaatlar da hiçbir 
esas ve izaha bağlanmıyor, öyle ki, bu işlerde 
suiistimaller olup olmadığı, varsa ne suretlerle 
yapılmış olduğu meseleleri bir tarafa, prensip
lere uygunsuzluk ve muamelelerin karışıklığı, 
kanaatimce, mutlaka Meclis tahkikatının açıl
masını icabettirecek bir mahiyet arzediyor. 

Misal olarak Ticaret Bakanının da üzerin
de durduğu bir takım satışları ele alalım: 

Suat Yurtkoru ihracatçı lisansı almak için 
müracaatta bulunuyor. Bu lisansı aldıktan 40 
gün sonra da kendisiyle beş bin ton arpa ihra
cı protokolü imza ediliyor. Aşikârdır ki, Suat 
Yurtkoru ötedenberi zahire ihracı ile hattâ ti-
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caretin herhangi bir nevile meşgul değildi. Ni
tekim Ticaret Bakanlığından aldığı bu ihraç 
imtiyazını > başkalarına devrediyor, ve zahmet
sizce para kazanıyor Ticaret Bakanının bu hu
susa dair verdiği cevapta «Ofisin muamelede 
bulunduğu tacirlerin gerekli sermayeyi nasıl 
temin ettikleri ve kimlerle ortaklık ettikleri 
kendisini ilgilendirmez» denilmektedir. Cevap
ta daha garibi de var; Bakan kezalik Bakanlık
ça tesbit. edilen hadler dâhilinde satılabilecek hu
bubat bulunduğu halde Ofisin şartlarına uygun 
teklifleri sebepsiz reddettiği ve tercihler yaptığı 
tesbit edilmemiştir, dedikten sonra hemen ar
kasından ancak Ofis Bakanlıktan yeniden satış 
yetkileri aldıkça evvelce talepleri karşılanmamış 
olanları araştım aya lüzum görülmeksizin yeni 
talepleri muameleye koymak yolunu tutmuştur* 
diyor, alınmasını lüzum duymuştur. Bu ifade
lerin ihtiva ettiği mâna; dikkatinizi çekecek 
mahiyettedir bunun mânası haklı talepleri Ofi
sin reddetmesi ve sıraya riayet etmemesidir. Bu
nun yapılabilmesi için bir sebep icadolunmuştur. 
Ofise satış tetkiklerinin Bakanlıkça ceste ceste ve
rilmesi. Bu o demektir ki, her parti için satış 
yetkisi alındıkça evvelce müracaat etmiş olan
ların müracaatları nazara alınmıyor, yeni ta
lepler muameleye konuluyor. Yani vekâletlerin 
satış yetkisi alınmakla aynı zamanda yeni talip
ler bulunup muameleye onlarla girişiliyor. Ni
tekim Ticaret Bakanlığının ifadesine göre ihra
catçı birliklerine 6 . I I I . 1947 tarihli tamimden 
sonra - bu tamim ihraç edilecek hububat kalma
mış olduğuna dairdir - ofisçe 11 . IV . 1947 ta
rihli bir, yani bu tamimden 40 gün sonra yazı 
ile I. T. T. Şirketine 5000 ton arpa, 2500 ton 
fasulye teklifi yapılıyor. Bu teklif başka bazı 
firmalara da yapılmış ise de ilkönce olmakla be
raber daha evvel I. T. T. Şirketi tarafından ka 
bul edilmiş olduğu sebebiyle arpa ve fasulyeler 
bu şirkete satılıyor, gene Ticaret Bakanının iza
hından anlıyoruz ki, gazetelerde sahabet olun
duğu yazılan Ekrem Burgaz'a da kezalik aynı 
tamimden sonra bir teklif ile 5 bin tonluk bir 
yulaf satışı yapılıyor. Gerek îteti gerekse Ek
rem Burgaz'm başka taliplerden daha iyi şart
lar teklif ettikleri ve kendilerinin tercih edil
melerinin sebebinin bu olduğu Bakanın ifade
sinden bir türlü anlaşılamamaktadır. Hattâ ak
sine olarak Bakan hiçbir sebep olmadan bunla
rın tercih edilmiş olduklarını anlatmak istiyor. 
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Bakanın izahları arasında bir nokta daha belir
mektedir. Atıf inan vekil olunca hububat ihra
catını durduruyor. Niçin? Ticaret Bakanının 
ifadelerinden dolayısiyle anlaşılıyor ki ve eski 
talepleri bu suretle iptal ettikten sonra yeni ta
liplerle muamele açmak için nitekim, eski Ba
kan ihracatı durdurduktan biraz sonra Ofise 100 
bin tonluk bir satış salâhiyeti veriyor ve yeni 
müracaatlar kabul olunup satışlar yapılmaya baş
lanıyor. Bu arada İngilizlerin 15 bin tonluk 
bir talebi çıkıyor, bu talep satışa inkılâp edi
yor. ingiliz satışından arta kalacak mahsûl ol
madığı için diğer bir kısım talepler karşılanamı
yor. Fakat Ofisin satış yapmaya başlamış olma
sına güvenerek hariçle anlaşmaya girişmiş ve 
akreditif açtırmış olduğunu iddia eden firma
lardan Trak 'a 20 bin tonluk bir parti satış yapı
lıyor. Ticaret Bakanı bu konuda satış tarihine 
bakılınca istisnai bir muamele gibi görünen bu 
işte hususi bir mahiyet tesbit edilememiştir gibi 
bir ifade de kullanmaktadır. Halbuki Bakanın, 
bence burada söylemesi lâzımgelen diğer bazı ha-
kikatlar da vardır. Söylendiğine göre, Trak'a 
sonradan yapılan bu satış ingilizlere daha evvel 
yapılan satışın teslimatı 20 000 ton eksik kalmış
tır. Bakan bu hakikati ilâve etmiş olsaydı her
halde bu işin hususi mahiyeti belirmiş olurdu. 

Trak'in, ofisin giyabmda akreditif açtırmış ol
ması Ofisi hiçbir suretle bağlamaz. Halbuki Ofisin 
bağlı bulunduğu ingiliz satışını eda edememek 
bahasına olarak sözde kendisini Trak 'a satış yap
mak mecburiyetinde görmesi tabiî sayılabilir mi? 

Muhterem arkadaşlar, ötedenberi söylediği
miz gibi, iş ve ticaret hayatına Devlet müdaha
lelerinin usul ve prensiplere dayanmaması ve bü
tün bu işlerin kuvvetli bir murakabeden mah
rum bulunması, memleketi büyük zararlara sok
makta, bugün iş ve istihsal hayatında emniyet 
emniyet unsurunu zedelemekte nüfuz ve vazi
felerini kötüye kullanılmasına imkân veren 
misal ve itiyatlar gittikçe içtimaî ve ahlakî ba
kımdan da vahim çöküntülere sebeb olmak
tadır. Bu iddianın en canlı delillerini şu ofis 
satışlarında görmek mümkündür. 

Bütün memleket ihracatının bazı seneler üç 
beş yüz ton civarında kaldığı düşünülecek olurga 
hemen buna takaddüm eden miktarlarda bir 
hububat yekûnunun 400 den fazla talibi bulun
duğu halde 25 kişinin elinden geçirilmesini 
intaç eden tutumun ve gidişin durdurulması 
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lâzımgeldiğini takdir'buyurursunuz. 

Bu ne Atıf inan meselesidir; ne de bir par
ti meselesidir; üzerine dikkatle eğileceğiniz bir 
memleket meselesi karşısında bulunduğumuza 
şüphe yoktur. Bu meseleye Meclisçe el koyma
ya karar vermek suretiyle; iktisadi kalkınma
mızda olduğu kadar; içtimaî sulh ve nizam ve 
ahlâki, kalkınmamız bakımından da hayırlı bir 
adım atmış olacağımıza şüphe yoktur. (Sağdan 
alkışlar). 

BAŞKAN — Kararan örs . 
CEMİL SAlD BARLAS (Gazianteb) — Ben

deniz usul hakkında söz istemiştim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
CEMlL SAlD BARLAS (Gazianteb) — Ar

kadaşlar Büyük Meclis bugün çok mühim bir 
mesele karşısındadır. Bir eski vekilin haysiyet 
ve şerefiyle, büyük bir memleket dâvasının, bir 
isnadın aydınlanması meselesi karşısındadır. 
Bu bakımdan kürsüye çıktığım zaman benden 
evvel geçen hatip arkadaşlarımın; Hulusi Oral, 
Ekrem ve Adnan arkadaşlarımın, konuşmala
rından sonra dedim ki : acaba bizim tüzük mü
sait değilde doğrudan doğruya Büyük Meclis, , 
bir jüri ve saire vaziyetinde, hitabetin kuvveti 
veya «efkârı umumiye bize ne diyecek» endişe
siyle mi hareket edecek? Yoksa Içtüzüke göre, 
evvelâ maddi deliller üzerinde yürünerek, de
liller tesbit edildikten sonra mı Meclise gelmesi 
lâzımdır? 

Arkadaşlar, bu iş buraya gelmeden evvel 
iç tüzük'ün 177 nci maddesi mucibince bir ko
misyon kurularak, tahkika lüzum olup olmadı
ğı meselesinin Heyeti umumiyede konuşulması 
için bir tetkikat yapılması icabederdi. 

SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — Eğer Hükümet
ten gelirse... 

CEMİL SAlD BARLAS (Devamla) — Mü
saade buyurun; zatı âliniz Birinci Meelistenberi 
buradasınız. Biz de bir parça okur yazarız, oku
duğumuzu anlarız. 

Arkadaşlar; Içtüzükün, eski tâbirle Divanı 
Âlinin kurulması, yeni tâbirle Yüce Divana 
gitmesi ve Meclis tahkikatı açılması hakkında
ki bütün ahkâmını tetkik ettim. Tetkikatımm 
sebepleri, birisi, vatan endişesi olduğu kadar, 
birisi de çok sevdiğim arkadaşım Atıf İnan'ın 
güıılerdenberi bir isnat karşısında şahsi duru
munun ne olacağı düşüncesi idi. Btı endişe, mem~ 
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leket endişesi olduğu kadar herhangi bir veki
lin, iktidar mevkiinden çekildiği zaman doğru
dan doğruya huzurunuzda hallaç pamuğu gibi 
atılmaması meselesidir. 

ADNAN MENDERES (Aydın) — .... 
CEMÎL SAlD BARLAS (Devamla) — Mü

saade buyurun Adnan Bey ben zatı âlinizden 
çok sonra bu Meclise geldiğim için benim dev
remde hiç olmazsa Suad Hayri Ürgüplü tahki
katı oldu. 

BAŞKAN — Rica ederim siz Heyeti Umumi-
yeye hitap ediniz. 

CEMİ LSAÎD BARLAS (Devamla) — Sa
yın arkadaşımı da tatmin edecek şekilde konu
şacağım. 

işte iftira varsa müfteriler de cezalarını gör
melidir. Eğer hakikat varsa, benim arkadaşmı 
adalet huzrunda hesabını verecektir. Fakat her 
şeyden evvel vatandaşın haysiyetini koruyacak 
hükümlerin tatbikatını da gözönünden kaçırma
mak, Meclisin mûtat olan nezahatinin idamesi 
için zaruri olduğu fikrindeyim. 

Arkadaşlar, Içtüzükümüz iki kısmı ihtiva 
etmektedir. Birinci kısım doğrudan doğruya 
Milletvekillerinin işledikleri suç dolayısiyle adlî 
makamlar tarafından tahkikata sevkedilmesi. 

ikincisi de, Bakanların işledikleri suçlar do
layısiyle tahkikata sevkedilmesi. 

Bakanlar, bakan oldukları müddet içinde bir 
suç işledikleri takdirde, ya bütçe müzakeresi do
layısiyle veyahut da gensoru dolayısiyle evvel 
emirde bu gensoru sonunda hakkında tahkikat 
açılması istenirse beş kişilik bir komsiyona sev-
kedilir, madde 169. 

Fakat karşısında bakan yok, kendisi evvelce 
bakanlık yapmış bir zat hakkında beş kişiden mü
rekkep komisyon bir rapor verir, bu rapor ne 
demektir? Meclis evvelce hâdiseler üzerinde ko
nuşmaz, yani hâdiseler, isnatlar neden ibaretse 
bu beş kişilik komisyonun raporu ile Heyeti Celi-
lenize gelir, üzerinde konuşulur. 

Bakanlıktan düşen bir arkadaşımız bugün 
Heyeti Celilenizin huzurunda müzakere mevzuu 
olmaktadır, açık, tüzük buna imkân veriyor mu? 
Hayır arkadaşlar; vermiyor. Bakana taallûk 
eden bir mesele olduğu zaman Içtüzükün 177 
nci maddesini, okuyorum huzurunuzda : 

(Meclis bir iş hakkında doğrudan doğruya 
bilgilenmek isterse bir soruşturma komisyonu 
kurar, yahut Meclis komisyonlarından birini bu 
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işle ödevler. Bu gibi soruşturmalara girişilme
sini ya Milletvekilleri, yahut komisyon teklif ede
bilir.) 

Arkadaşlar; «Anket parlemanter» dediğimiz 
şeyin ilk safhası budur. Binaenaleyh şimdi ben 
burada oturuyorum, bir tarafı dinliyorum ve 
dinlediğime göre onları haklı buluyorum; di
ğer tarafı da dinliyorum, o da haklı... 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Na
sıl ikisi de haklı olur? 

CEMlL SAİT) BARLAS (Devamla) — Ka
naatimi söylemiyorum, dinlediğime göre diyo
rum. Atıf Beyin temizliğine sizden fazla inan
mış bir arkadaşınızım. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Te
şekkür ederim. 

CEMlL SAİD BARLAS (Devamla) — Atıf 
Beyin veya bir vatandaşın şerefini kurtarmak 
mevzuubahs olduğu zaman maddi delillerle bu 
işin evvelâ bir tahkik mevzuu ve sonra müzakere 
mevzuu yapılması lâzımdır. Binaenaleyh Atıf 
inan arkadaşımızın meselesi bu noktadan ele alın
malıdır. Şöyle bir hâdise vardır, filâna falana 
taallûk etmesi noktasından değil, efkârı umumi-
yeyi aylardanberi işgal etmekte olan bir mesele
nin tahkikatı hakkında işin bir komisyona veril
mesini teklif ediyorum. Bu iş komisyona gi
derdi, şikâyetçi olan taraflar delillerini komis
yona verirdi. Bu debilere göre icabederse Atıf 
Iıian'ı da dinledikten sonra tahkikat açılıp açü-
maması hakkında kararını verirdi. Ve iş, 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarına giderdi. Biz 
bugün bu takrir veçhile bir Meclis soruşturması 
yapmaya karar verirsek, iktidarda bulunan bir 
bakan hakkında, yahut bakanlığı esnasında tah
kikata başlanmış bir zat hakkında yaptığımız bir 
muameleyi, bakanlıktan sukut etmiş olan bir 
arkadaşımızdan esirgemiş oluruz. Binaenaleyh 
hem müsavi muamele bakımından, hem de işin 
esasına girmek, Meclis tahkikatı açılıp açılmama
sı hakkında bir karar vermek üzere meselenin 
Içtüzükün 177 nci maddesi mucibince bir ko
misyona havalesi hakkında bir takrir veriyorum 
ve bunu teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın usul hakkındaki 
beyanatını dinledik. Yalnız Afyon Milletvekili 
Ahmed Veziroğlu arkadaşımızın verdiği takrir 
aynen şudur : «Eski Ticaret Bakanı Atıf inan 
hakkında Içtüzükün 169 ncu maddesi mucibince 
Meclis soruşturması yapılmasına dairdir». 
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Bu, serlevhadır. Takririn metni de şudur: 
«19 . IX . 1947 tarihli sözlü soru önergemde 

arzettiğim ve bugün Yüksek Mecliste, kürsüden 
yaptığım konuşmada mucip sebeplerini yine ar-
zettiğim veçhile Ticaret Eski Bakanı Atıf inan 
hakkında Meclis soruşturması açılmasını İçtü
zük'ün 169 ncu maddesine tevfikan muamele ya
pılmasını saygılarımla arz ve rica ederim» diyor. 

Sayın Cemil Said Barlas'ın ifade ettiği 177 
nci madde ile ilgisi olan bir teklif karşısında de
ğiliz. Binaenaleyh, Tüzükün 169 ncu maddesi 
yani bir bakandan şikâyet maddesi üzerinde yü
rümekteyiz. Takririn muhteviyatiyle bu bakım
dan mukayyet bulunmaktayız. Onun için başka 
türlü muamele yapmaya imkân yoktur. 

Kaldı ki, kendilerinin dediği şekilde 177 nci 
madde daresinde muamele yapmamız icabetse 
ovada da yine Yüksek Meclisinizin bir karara 
varması gerekmektedir. Şimdi müsaade eder
seniz her iki maddeyi de okuyayım. 

Madde 177 — Meclis bir iş hakkında doğru
dan doğruya bilgilenmek isterse bir soruştur
ma komisyonu kurar. Yahut Meclis Kamisyon
larından birini bu işle ödevler. 

Anlaşılıyor ki 177 nci maddenin hükmünü 
tatbika mahal yoktur. Yani Adalet Bakanlı
ğınca bir işin kovuşturulması sırasında Bakan
lardan birinin görevinden doğan bir işten do
layı beş kişilik bir komisyona verilmesine de ma
hal yoktur. Binaenaleyh bu vaziyet karşısında 
takrir muhtevası dâhilinde muameleden ibaret 
bir vaziyet vardır. 

CEMİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — 1-
zin verirseniz izah edeyim. 

Efendim bendenizin bu iş üzerinde ısrar edi
şimin sebebi yalnız basit bir formalite değildir. 
Meclisin şimdiye kadar tatbik edilmemiş bir 
maddesinin ilk defa tatbiki dolayısiyle hâsıl 
olan tereddüt hakkında vuzuh peda etmektir. 

169 ncu maddeyi bendeniz de okudum. 177 
nci maddenin 2 nci fıkrasını da okudum. Beyan 
buyurdukları gibi, 169 ncu maddenin birinci 
fıkrası hükmüne göre hadise mevcut olsaydı 
mesele doğru idi. Müsadenizle 169 ncu madde
yi okuyayım ve beraberce tahlil edelim. 

Madde 169 — Hükümete açılan bir gensoru, 
yahut bütçenin görüşülmesi sırasında veya so
nunda yahut doğrudan doğruya Anayasanın 
46 nci maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarında gös-
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terildiği üzere Hükümetin genel siyasetinden 
ve bakanlıkların yerine getirmek ve yürütmek
le ödevli oldukları görevlerden dolayı, bakan
lardan birinin....( İşte bu fıkra sesleri), ya gen 
soru olacak yahut bütçe müzakeresi olacak ve
yahut... (Gürütüler)). müsaade buyurun arze-
deyim. 

Yahnt akçeli sorum, diyor, hükümetin genel 
siyasetinden diyor. Atıf İnan arkadaşımız, hü
kümetin siyasetinden değil, çünkü bu gen soru 
verildiği zaman hükümette değildi. Bu bir. 
(Gensoru değil sesleri). 

İkincisi; bir arkadaşımız hakmda karar ver
mek hususunda esirgemediğimiz tahkikat em
niyeti, tahkikat selâmetinin bu suretle vâki ol
ması lâzımdır, refere edilen 169 ncu madde yal
nız iktidardaki Bakanlara taallûk eder. 177 
nci madde öyle değildir. Meclis bir iş hakkında 
doğrudan doğruya bilgilenmek isterse bir so
ruşturma komisyonu kurar, diyor. İşte biz bunu 
yapacağız. Yalnız 169 ncu madde içinde mese
leyi mütalâa edersek görüşlerimizde hiçbir em
niyet ve selâmet olamaz. Hâdise delilsiz birta
kım isnatlar karşısında doğrudan doğruya bu 
kürsüden müzakere edilmeli midir? Tuttuğumuz 
yol budur. 

Geçen celsedenberi cereyan eden hâdiseler 
gözünüzün öündedir. 

Binaenaleyh, İçtüzük hükmüne, Bakanlıkla
rın emniyeti bakımından bir, diğer tarftan bir 
suçun gizlenmemesi bakımından ehemmiyet ver
mek lâzımdır. Biz, hayır bu böyledir. Yalnız 
169 ncu madde, diye el kaldırırsak bizi tatmin 
eder mi? 177 nci madde tatbik edilmeden el kal
dırırsak bizi tatmin eder mi? 

Usul kabımmdan neden fark olsun, bir çey
rek saat celse arası yapalım, Divanı Riyaset bir 
araya gelsin, bir karar versin, bu Atıf İnan me
selesi değildir, bu iki partili rejimde parti da
valarının üstünde bir ana prensiptir. Divanı 
Riyaset bir araya gelsin ve bir karar versin. 

BAŞKAN — Makamı Riyaset İçtüzük'ün em
rini yerine getirmeye kaadirdir. 

CEMİL SAİD BARLAS (Devamla) — Ona 
şüphe yok. 

BAŞKAN — Makamı Riyaset hukukunu ken
disi takdir edebilir ve Divanı Riyasete icabeden 
noktada da müracaat edilebilir. Takdir Ma
kamı Riyasete aittir. Elimizde Tüzük, bir zat 
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hakkında kendisi sabık bakan bulunsa dahi şi
kâyet makanizmasmm işletilmesi âmirdir. Ni
tekim Tüzük'ün 169 ncu maddesine tevfikan 
bir bakan hakkında muamele yapılmak isten
diğinden bunun haricinde bir muamele yapmak 
yedi iktidarımda değildir. Binaenaleyh, usul 
hakkında başka söz istiyen yoksa görüşmelere 
geçiyorum. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Başkanın bu. açıklayıcı sözlerinden sonra usul 
hakkındaki sözümden vazgeçiyorum. 
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BAŞKAN — Kâmran Örs. 
KÂMRAN ÖRS (îzmir) — Sayın arkadaş

lar, hukuk müntesibi olmıya lüzum olmadan akıl 
ve mantığın emrettiği bazı kaideler vardır ki. 
bunu akliselim sahibi kabul eder. 

BAŞKAN —• Kâmran Bey, müsaade buyu
rursanız 15 dakikalık bir aralık vereceğim. Ar
kadaş] a r yoruldu. Söz hakkınız mahfuzdur. 

15 dakika sonra toplanılmak üzere oturuma 
son vebriyorum. 

Kapanma saati : 16,55 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 17,18 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Naşit Fırat (Samsun), Muhsin Adü Binal (Konya) 

BAŞKAN Oturum açılmıştır. 
Sö^ Kâmran ö r s 'ündür. 
Dr. KÂMRAN ÖRS (izmir) — Sayın arka

daşlarım*, hukuk müntesibi olmaya lüzum olma
dan, akıl ve mantığın emrettiği bazı kaideler 
vardır ki bu her aklı seHm sahibi idrâk eder ve 

bilir. Bedihiyat kabilinden olan bu gibi şeyleri, Bü
yük Meclise arzetmeye lüzum ve hacet yoktur. 
Böyle r olduğu halde hakikatin açıklanmasını, 
hakikatin her türlü şahsi,ve siyasi mülâhazala
rın üstünde yer almasını temin maksadiyle hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Benim de herkes gibi bildiğim iki kaide var
dır : 

Birincisi — Bir şahıs hakkında herhangi bir 
kanun takibatı, yapılabilmesi için o şahsm ka
nunen suç sayılan muayyen bir fiili yaptığını 
iddia.ve ispat etmek lâzımdır. Suç nevinden 
muayyen bir fiili ihtiva etmiyen isnatlarla bir 
kimse hakkında takibat aypılamaz. 

İkincisi — Bir kimse hakkında suç nevinden 
muayyen bir fiil isnadından sonra da o kimse 
hakkında takibat yapılabilmesi için o fiilin vu-
kurnı ~ve? isnadedilen şahıs tarafından işlendiği 
hakkında karine, mahiyetinde delillerin ortada 
bulunması lâzımdır. Delilsiz bir isnat hiçbir 
kimse için-kanuni takibata sebep olamaz. Aksi 

takdirde delilsiz ve yalan iddialarla herkes 
hakkında takibat yapılabileceğini kabul etmek 
icabeder. Böyle bir halin, bir cemiyetin huzuru
nu ve nizama güvenini nasıl mahvedeceğini her
kes kolayca tahmin ve takdir eder. 

Bugün bahis konusu olan meselelerde bu 
noktalarda hareket ederek işi mütalâa edeceğim. 
Bu sebepledir ki mütalâalarımda: 

1. — Yalnız arkadaşlarımıza isnat edilmek 
istenen muayyen fiilleri; 

İkincisi: Bu fiillerin vukuu ve arkadaşımız 
tarafından işlendiği hakkındaki delilleri tesbrte 
çalışacağım. 

Birinci isnat: 
7 Eylül kararlarını vaktinden evvel tüccar

lardan Ali Haydar Albayrak, Solari Şirketi, Ege 
Şirketi nammdaki şahıs ve müesseselere haber 
vererek ve bunlardan Ali Haydar Albayrak'a 
Ziraat Bankasından o sırada ehemmiyetli kredi 
açtırıp para vermek suretiyle geniş ve fazla mik
tarda üzüm mubayaa ettirmek ve 7 Eylül karar-
ları üzerine hâsıl olan fiyat farkından ortaklaşa 
istifade etmek şeklinde hulâsa edilebilir. 

Bu geniş ölçüde üzüm mubayaası ile temin 
edilecek kâr miktarı Ali Haydar Albayrak tara
fından 6 eylül tarihinde 10 900 çuval satm-
alınarak beher kiloda: 45 kuruş fiyat farkı ile 
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560 bin lira kâr, Solari Şirketi tarafından 15 bin 
çuval aynı fiyat farkiyle 800 bin lira kâr temin 
ettiği, Ege Şirketinin de 280 çuval üzüm muba
yaa ettiği beyan ve iddia edilmiş bulunmaktadır. 
Ticaret Bakanı Mahmud Nedim Gündüzalp'm 
resmî incelemeye müstenit resmî beyanatından ise 
şunlar anlaşılmıştır: 

Ali Haydar Albayrak, borsa kayıtlarına göre 
iddia edilen 10 900 çuval yerine 1 090 çuval 
mubayaa etmiş, 560 bin lira kazanç 
yerine 20 - 25 bin lira kazandığı görül
müştür. Yani mubayaa miktarını gösteren 
rakamların sağına bir sıfır ilâvesiyle kâr nispeti 
insan muhayyilesinin yapabileceği yalan ve tah
rifi i irtikâp etmekten çekinmemiştir. 

Yine sayın Bakanın beyanlarından öğreniyo
ruz ki, Ali Haydar Albayrak 1945 - 1946 mahsul 
yılında 9 milyon kilo, 194o - î 94 7 mevsiminde ise 
7-- milyon kilo mal mubayaa etmiştir. 

- Ziraat Bankasına, eski Ticaret Bakanı Atıf 
İnan ne tüccar Ali Haydar Albayrak'm ne de 
herhangi bir şahsa kredi; açmak için bir emir ver
miş değildir. . Hattâ Ziraat Bankası Umum Mü
dürlüğü 7 Eylûldan üç ay evveline kadar İz
mir'de bir kredi açılmadığını resmen söylemiştir. 
Dahası var: 7 Eylül kararma takaddüm eden 
günlerde fazla mal mubayaa etsin diye Banka
dan kredi-açıldı ve para aldı denen Albayrak, 
5 Eylûlda Ziraat Bankasına 200 bin lira yatır
mış yani bankadan para almamış,, bankaya para 
yaptırmıştır. Şu halde iddia edilen bu rakıa da 
yalan ve; düzmedir. 

Solari Şirketi de borsa kayıtlarından anlaşıl
dığına göre 7 Eylül tarihine kadar aldığı üzüm 
yekûnu takriben bin tondur. Kayıtların tesbit 
ettiği rakamlara göre ise dış memleketlere sat
tığı miktarı 1 800 tondur ve yine tahakkuk et
miştir ki, 7 Eylûla kadar aldığı malların yekûnu 
dış taahhütlerini yerine getirmiye kâfi bir mik
tar dahi değildir. 

; Atıf İnan 'm şirket mukavelesine göre ancak 
500. liralık hissesi bulunduğu Ege Şirketi ise 
Ege 'de 1946 da istihsal edilen 600 bin küsur çu-
vaL üzüm mahsulünden 7 Eylül tarihine kadar 
ancak 280 çuval üzüm mubayaa etmiş olduğu 
resmî borsa kayıtlarından anlaşılmıştır. 

Bunlardan şu neticeler aşikâr olarak çıkarı
labilir. 

1. — Gösterilen üç ticari müesseseye 7 Eylül 
kararlarının vaktinden evvel haber verip hattâ 
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banka kredisi açtırarak üzüm satmaldığı yolun
da isnadolunan suiistimalin tek delili olarak 
ileriye sürülen husus, yalnız bu ticarethanelerin 
7 Eylüle takaddüm eden günlerde fazla üzüm 
mubayaasında bulundukları hususundan ibarettir. 

Arkadaşlarım, yukarda arzettiğim sebepler
den dolayı bu iddianın hiçbir delili yoktur; Kal
dı ki, resmî vesikalardan sonra uydurulmasına 
imkân olmıyan resmî borsa vesikaları ise iddia 
edilen mubayaaların tamamen yalan olduğu ve 
ileri sürülen mubayaa rakamlarının tahrif edil
diğini göstermekte ve iddianın, tamamen hilafı 
sabit olmaktadır. Kezalik ikinci delil olarak or
taya sürülen - Ziraat Bankasından kredi aç
tırmak keyfiyeti ise - gene resmî soruşturmalar
dan tamamen aksi sabit olmaktadır. 

2. — Yedi eylûldan evvel ihraç malları üze
rinde memlekette birçok mubayaalar <la mevcut 
tur. Milyonlar kıy metindeki bu mubayaalar 
için, yalnız Devlet kararlarını vaktinden evvel 
haber vererek büyük menfaatler temini mümkün 
görüldüğü halde bunlar için bir isnat yapıla
mıyor. Kaldı ki, Atıf İnan 'm bu tüccarlarla 
ne bir menfaat iştiraki ne de bunlara haber ver
diğini tesbit eden en ufak bir delil de yoktur. 

3. — Bu vaziyette Atıf İnan'ın ne İsmi? ge
çen üç ticarethane; ne de herhangi biı? başka tüc
cara 7 Eylül kararlarını vaktinden evvel haber 
verdiğine ne de onlarla bir menfaat iştiraki sağ
ladığını gösterecek en ufak bir delil değil hattâ bir 
emare yoktur. 

Aksine olarak üç ticarethanenin mubayaa, et
tiği üzüm miktarlarını bu iddiaya delil olarak 
göstermek için söylenen mubayaaların' yalan ol
duğu, uydurulduğu, tertip- ve tasni edildiği res
mî vesikalarla sabittir. 

İkinci isnat; Toprak Mahsulleri' Ofisin ;n ge
çen yıllar mahsulünden • harice-, tüccaHar vası-
tasiyle 490 000 ton zahireden 5 bin ton arpayı, 
eski Afyon Milletvekili Suat Yurtkoru ile ortağı 
Ali Naci 'nin satması ve bu suretle dostlarına ya 
menfaat iştiraki veya hatır yüzünden para ka
zandırılmasıdır. Ticaret Bakanı' Mahmud Ne
dim Gündüzalp'in kürsüde resmî kayıtlara müs
tenit resmî beyanlarından şunları anlıyoruz: 

1. — Toprak Ofisin harice sattığı za
hireler için ihraç komüsyonculuğu yapan 
Türk veya gayri Türk (bir kısmı ecnebi) 26 
tüccarın içinde,, ticaret hayatına arkadaşı bir 
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tüccar ile birlikte atılan bir iki Milletvekili ar
kadaşımız vardır. Başkalarının on binlerce ton 
ile ifade edilen satışları arasında bunlar beş bin 
ton arpa ihracına tavassut etmişlerdir ve diğer
lerinden en ufak bir fazlalık arzetmiyen şartlarla 
bu işi yapmışlardır. 

2. — Vazifeyi suiistimal suretiyle para ka 
zanıldığı söylenilen bu şahıslar işe giriştikleri 
zaman yüzde üç komüsyon almak mevkiinde iken 
Atıf înan, verdiği ve herkese şâmil bir prensip 
kararı netincesi olarak yüzde üç komüsyon 
yerine yüzde iki komüsyon almıştır. Bu da, ye
ni Ticaret Bakanımızın resmî ifadesiyle sabit
tir. Bu hale rağmen diğer 25 tacirin de yap
tığı bu ihracatçılık işi bir yana bırakarak yalnız 
Suat Yurtkoru 'nun ele alınması, nasıl bir kastı 
mahsusun mevcut olduğunu göstermeye kâfidir. 

3. — Bakanın resmî izahı karşısında Suat 
Yurtkoru ve arkadaşı Ali Naci'nin yaptıkları bu 
muamelenin vazifeyi suiistimal suretiyle ya
pıldığını değil, normal şekilde yapıldığını is
pat etmektedir. Yani isnadın aksi sabittir. 

4. — Kaldı ki, bu malların ihracı işinde Ti
caret Bakanının vazifesi, yalnız ihraç miktarı ile 
ana şartlarını belirtmekten ibarettir ve bu ana 
şartlar gayet isabetli bir görüşle Atıf înan'dan 
evvelki Bakan arkadaşımız tarafından tesbit edil
miştir. 

Üçüncü isnat: 
Atıf înan 'm kardeşi Arif İnan'a, kanun ye 

usul haricinde altı kamyon tahsis edildiği ve 
bunların kara borsada satıldığı iddiasıdır. 

Resmî kayıtlar ve vesikalardan şu anlaşılmak
tadır: îkinci dünya harbi başında askerlik mü
kellefiyeti yolu ile ellerinden motorlu nakil vası
tası alman vatandaşlara, gayet haklı olarak ve 
Atıf inan 'm Bakanlığından evvel verilen bir 
kararla, ithal edilen nakil vasıtalarından tevziat 
yapılmıştır. Bunlar arasında bulunduğu resmî 
vesikalarla anlaşılanlar arasmda bıdu:ıan Arif 
înan'a da, elinden harb başında alman kam
yona mukabil bir kamyon verilmiştir. 

İsnadın delili değil, bu isnadın tezvir tasni 
ve iftira olduğunun resmî delili ortadadır. 

Dördüncü isnat: 
îzmir Esnaf ve Ahali Bankasının İzmir'de te

ze tâbi bazı malların tevziine memur edilenler 
arasında bulunması Atıf înan için bir intifa'ı 
vasıta olarak gösterilmiştir. Ticaret Bakan
lığı tarafından değil,,, îzmir Valiliği tacaftn-
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dan tâyin edilen bu tevzi memurları arasında 
Esnaf Bankasının bulunmasında; 

Evvelâ, Atıf inan'in ne tesiri olduğa; 
Saniyen, bu hâdisede hangi yolsuzluk ve ka

nunsuzluk olduğu; 
Salisen, bu işde en ufak bir suiistimal bulun

duğu hakkında bir iddia ve beyan yoktur. 
îzmir Valiliği tarafından; 
1. — Ticaret Bakanının beyanlarından anla

şıldığına göre bir buçuk milyon lira gibi bir 
sermaye tahsisini istilzam eden bu işde, bu ser
mayeyi tahsis edebilen müessesenin bir banka 
olması; 

2. — Başka taliplere tercih gibi bir hâdise 
ortada olmamakla beraber tevzi edilecek malları 
tevzide suiistimal ederek karaborsaya kaçırmak 
veya elaltmdan para alarak tevzi etmek gibi 
ve muameleyi hissedarlarına ve müessesesine 
menfaat sağlıyacak b«r şekilde yapacak olan 
ticarethanenin daha ziyade bir banka gibi bir 
müessese olmasiyle sağlanabileceği; 

3. — İzmir Esnaf Ahali Bankasının bu işde 
en ufak bir suiistimali veya şikâyeti mucip ola
cak şekilde çalıştığı hakkında bir iddia bulun
maması gö^önünde tutulursa, İzmir Valiliğinin 
bu işi pek iyi ve güzel bir iş olarak yaptığını 
kabul lâzımdır. Bu işin bir suiistimal olduğu 
yolunda bir isnat dahi yoktur. Kaldı ki, delil
ler böyle bir iddiaya mâni olacak mahiyettedir. 

Gazete, neşriyatına matuf iki isnat: 
Bunlardan biri Adana Pamuk Birliğinin 

pamuklarının ihracı ile iplik ithali yolundaki 
isnadın, böyle bir muamelenin vâki olmadığını 
Ticaret Bakanı söylemiş olmakla yalan olduğu 
sabittir. 

îkinci isnat; Ticaret Ofisi tarafından Çekos
lovakya'dan alman vagonların Atıf inan tesi
riyle Nazmi Topçuoğlu tarafından, güya Paris'-
de imzalanmış bir mukavele ile yapıldığı ve bu
nun bir suiistimal olduğu şeklindedir. Bu işin 
Ticaret Ofisi tarafından yapıldığı, vagon muka
bilinde ihraç edilen tütünleri ihraç edenler ara
sında dahi Nazmi Topçuoğlu'nun bulunmadı
ğı Ticaret Bakanı tarafından resmen söylen
miştir. Şu halde isnat hakikaten iftira olarak 
tasni edilmiştir. Kaldı ki, gazetelerdeki neşri
yattan da malûm olduğu veçhile Nazmi Topçu
oğlu tarafından (zerre kadar namus ve şeref 
taşıyorsanız cebimizde dediğiniz mukaveleyi 
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neşredin) yolundaki açık neşriyatına karşı baş
kalarının namus ve şerefine taarruz edenler, 
mukaveleyi ortaya çıkarmak değil, bunu ismini 
açıkladıkları bir şahsın sözü ile yazdıklarını 
söylemek gibi ayıp bir duruma düşmüşlerdir. 

Isnadolunan fiiillerin mahiyetleri ve delil
leri bu suretle hulâsa edildikten sonra, şunları 
ifade etmek isterim: 

Bir kimseye isnadolunan fiil bir suç mahi
yetini haiz olmadığı, bir kimseye isnadolunan 
mahiyetindeki fiilin evvelâ vâki olduğu saniyen 
isnadolunan kimse tarafından yapıldığı sabit 
olmadıkça kanuni takibat yapılamaz. Bu umu
mi kaidenin karşısında, Ticaret Bakanının res
mî beyanlariyle sabit olan şey, Atıf înan 'm suç 
mahiyetinde bir fiil işlediği değil, Atıf înan 'a 
isnat edilen hususların tamamen yalan, müret-
tep, tasni edilmiş uydurulmuş birer tezvir eseri 
ve iftira olduğu sabit olmuştur. 

Meclis soruşturmasının gerekmesi için, suç 
mahiyetinde bir fiilin vâki olduğu ve kendisine 
atfolunan kimse tarafından işlendiği hakkında, 
bir delil ve karine olmadıkça Meclis soruştur
masına girişilmesinin kabul edilebileceğine ih
timal tasavvur edilemez. Böyle bir halde her
hangi bir şahıs hakkında vâki olacak müracaat 
bir tasni, kuru bir iftira ve uydurma bir ya
lan ile millet ve Devlet işlerinde Meclisin güve
mle hizmet almış her şahıs, bile istisna her
kes hakkında Meclis soruşturması açılabilir. 

Meclis soruşturması, tezvir, iftiranın her
keste getirebileceği bir makanizma değildir. Bü
yük Meclisi, tezvir ve iftiraların arkasından 
sürükliyeceğini zanedenler daima hüsrana mâ
ruz kalacaklardır. Büyük Meclis, bir suçun iş
lendiği hakkında değil, fakat bir tertip bir tas
ni ve bir iftiranın meydanda olduğunu göste
ren deliller karşısında, Devlet idaresinde büyük 
ve kadir olarak ve hiçbir tesir altında kamı-
yarak hüküm ve kararını vermekte tereddüt et-
miyecektir. 

VEHBÎ SAKIDAL (Niğde) — Arkadaşlar, 
bir milletvekili arkadaşımız bir zaman evvel 
bir soru önergesi verdi, arkadaşlarımızdan Tica
ret eski Bakanı Atıf înan 'm Ticaret Bakanlığı 
zamanına ait türlü işler hakkında. O zaman ken
di kendime şöyle sormuştum; acaba kendisi iş 
başında olmadığı, Ticaret Bakanlığından çekil
miş olduğuna göre Ticaret yeni Bakanı Mah
mut Nedim Gündüzalp nasıl cevap verecek? Aca-
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ba Atıf inan ve Atıf înan 'm Bakanlığı zama
nında onun mesul olacağı işler hakkında söz 
söylemeye yetkili midir? Çok düşündüm, îç-
tüzükü açtım; Anayasayı okudum ve karar 
verdim ki, yetkili değildir. Günü geldi, soru 
okundu; soruyu soran arkadaşımız ön izahlarda 
bulundu. Ve sonra Ticaret yeni Bakanı Mahmut 
Nedim Gündüzalp söze başladı. 

İncelemeler yapmışlardır. Düşündüm, onları 
dinlerken ne yetkiyle yapmışlardır, bu salâhiye
ti nereden almışlardır. Bu salâhiyet münhasıran 
Millet Meclisinindir. 

Atıf înan 'm işleri ve onun zamanındaki iş
ler için inceleme yapmaya salâhiyetleri yoktur. 
Bu salâhiyet Meclisindir. Hattâ ya Mecliste 
veya Kurultayda kendilerine rastgeldim, ve 
sordum. Arkadaş konuşacaksın, sorudan evvel, 
konuşmaya yetkin var mı, diye bir hasbühal 
yapmak istedim. Evet dediler; Bakan hakkın
da yetkim yoktur. Fakat Bakanlık işleri hak
kında konuşacağım dediler. Buraya geldiler, 
konuştular. Ulus gazetesinde neşrolunan ve za
bıtlara geçmiş olan beyanlarının ve izahlarının, 
mütaaddit yerlerinde hattâ en başta Atıf înan 'a 
taallûk edince salâhiyetim yoktur, diye söze 
başladılar ve bunu 4, 5 yerde bunu tekrar et
tiler. Bu salâhiyet kimdedir, arkadaşlar? Bu 
salâhiyet B^üyük Millet Meclisinindir. Şimdi so
ru tahkikat açma önergesi haline inkilâp etti. 

İlk önce şunu söyliyeyim ki, bu önergeyi her 
türlü parti mülâhazalarının dışında gözönüne 
almak vaziyetindeyiz. Çünkü Büyük Millet Mec
lisinin teşriî yasalama yetkisinin yani başında 
mevcut olan ikinci bir yetkisi kaza yetkisine 
taallûk ediyor. 

Atıf inan arkadaşımızın şahsi ve Bakanlığı 
zamanındaki işleri hakkındaki sorumluluğu, 
malî veya cezayi mucip olan meseleler hakkında 
adlî cihazın işliyebilmesi için şu yollar var ar
kadaşlar; ya Ofis dolayısiyle, ahali Bankası 
dolayısiyle bir mesele adliyeye intikal etmiş olur, 
Adliyede Atıf inan arkadaşımızın ismi geçtiği 
için cihaz durur, gelirler Meclisten izin ister
ler. yahut da bir gensoru neticesinde veyahut da 
bütçe müzakereleri sırasında soruşturma yapıl
masına karar verilir. 

Dördüncü bir yol da bir Milletvekili arkada
şın tahrikiyle olur. Bu şekilde de, Ahmed Ve-

I ziroğlu arkadaşım, hâdiseyi tahrikiyle olmuş-
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tur. Bu arkadaş, hâdiseyi tahrik etmeseydi hiç 
konuşamazdık. Ozaman meselâ benim tahrik 
etmem veyahut diğer bir arkadaşın tahrik etme
si lâzımdı. 

Şimdi Meclis Heyeti Umum iyesi bugünkü 
müzakeresinde teşrii, yasahvma yetkisinin tam 
baştan ikinci bir fonksiyonu, kazai fonksiyonu
nu ifa ediyor. Meclis karar verecektir, faraza 
takriri reddettik, adliye cihazı işlemez, müp
hem, karanlıktır. İşliyemez, yetkisi yoktur. Bu 
cihazı işletelim mi, işletmiyelim mi? Bazı ar
kadaşlar dediler ki, bu cihazın işliyebilmesi için 
deliller olmalıdır ve işlenen suçlar sabit olmalı
dır. Sabit olamaz ki; soruşturma komisyonu 
yani Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep veya Meclis kabul ederse ayrı bir komis
yon kurulur, onun vereceği lüzumu muhakeme 
karariyle birinci safha tamam olur. Ondan son
ra Yüce Divana gidip gitmemesi için tekrar Mec
lisin oyuna sunulur. 

Şimdi işte şu vaziyetin önündeyiz: Soruş
turma Komisyonuna gitsin mi, gitmesin mi? Ar
kadaşlar, ben, biraz sonra oyumu vereceğim. 
•Konuşmalar bitince ve müzakere yetince sayın 
Başkan soracak, takriri kabul edenler ellerini 
kaldırsın diyecek. Ne yapayım ben? Kararım 
nedir benim? Elimi kaldırayım mı, kaldırmıya 
yım? Eğer bende kati surette Atıf İnan'm suç
suz olduğu kanaati varsa lehine el kaldıracağım. 
Fakat mesele karanlık ise, dalgalı ve müphem 
ise Atıf inan suçsuzdur da desek mademki bir 
isnat ve iddia önündedir, ben temenni ederim 
ki, iş soruşturma Komisyonuna gitsin de bura
ya yine şerefli ve eski bir Bakan olarak gelsin 
ve bu mesele son tahkikatın açılmasına lüzum 
yoktur karariyle Meclise sunulmuş olsun. Çok 
iyi olacaktır. Hattâ kendileri soru meselesinde 
savunmalarını yaparken dediler ki: İçlerinizde 
ufak bir tereddüt gösteren arkadaş varsa beni 
tevsii tahkikat yoluna gönderiniz; dediler. O 
halde niçin bazı arkadaşlarımız, Ekrem arkada
şım, Kâmuran arkadaşım, Hulusi arkadaşım git
mesin ve gitmesin diye ısrar edip duruyorlar? 
Bence eğer kanaatlerince suç ihtimali görmüyor
larsa da oylarını verirler. Fakat ben bu husus
larda tereddüt ve şüphe içindeyim. Şu halde 
bir soruşturma komisyonu teşkil etmek veya Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarına tevdi etmek lâ
zımdır. Sonra dediler ki, yetkilerini kullansın
lar, ispat etsinler. Arkadaşlar, milletvekille-
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rinin hiçbir yetkisi yoktur. Ben Atıf înan hak
kında inceleme yapmak isteseydim kim bana def
terlerini açardı, kim kapılarını açardı? Hangi 
Devlet kuvvetlerinden istifade ederdi? ' Buna 
imkân yoktur. Görevinden ayrılmış olsa da eski 
bir Bakanın işleri hakkında tahkikat yetkisi an
cak Büyük Meclisin ve onun karariyle kurula
cak komisyona veya mevcut Anayasa ve Ada
let Komisyonlarına ait bir salâhiyettir. Bu iti
barladır ki, Meclis tahkikatı açılması hakkın
daki önergenin kabulü lâzımolduğu reyindeyim. 

BAŞKAN — Muhittin Baha Pars. 
HUHÎTTİN BAHA PARS (Bursa) - . A r k a 

daşlar, Vehbi SarıdaPa cevap vermekle söze 
başlıyaeağım. Çünkü ben kani olmadım, şüphe
liyim dedi, ve delil olarak ta Mebus tahkik ede
mez ki. Gazetelerde okur, şüphelenir, gelir tak
rir verir, Vekil de gider; Divanı Âliye veyahut 
tahkik heyetine. 

Arkadaşlar, böyle olursa hangi Vekil yerin
de durabilir. Gazetelerin % 80 nin, % 90 mn 
binbir sebeple, müstakili, demokratı aleyhimiz
de binbir sebeple isnatta bulunup dururken 
eğer bunları esas ittihaz edip te şu adam şu va
ziyettedir, bu adam: bu vaziyettedir diye arka
daşlarımızı fena durumlara sokarsak demin
cek Ekrem arşadaşımm dediği gibi Vekil ola
cak adam bulamayız. 

Bu Veziroğlu arkadaş bir takrir verdi; şu, 
şu meseleler varmış dedi, bunun eavabmı Atıf 
înan beni tatmin edecek şekilde verildi. Ben 
bir vatandaşın, bizim ve milletin huzurunda 
kendi şerefini kurtarmış olmasından dolayı se
vinç hissettim. Hastalığına rağmen terleyerek 
burada üç saat söz söyliyen arkadaşı bir boks 
maçı seyreden ve hasmını dayak yedikçe güle
rek o vaziyette bulunduğumdan dolayı memnu
niyet işaretleri gösteren arkadaşlar buldum, 
sağ tarafta. 

BÎR SES — Politika yapmıyalım. 
MUHÎTTÎN BAHA PARS (Defamla) — 

Kimin söylediğini anlıyaraadım da* onun* için 
bakıyordum ve bekliyordum böyle bir şeyi. 

Politika yapacağım, çünkü tam politikanın 
üzerindeyiz. 

Veziroğlu arkadaşım takririni verdi, Atıf 
înan eevaplarmı verdi/ Benim istediğim,şu idi; 
Veziroğlu çıkacak, şu söz yanlıştır; bu söz ya
landır, şu hususa cevap verilmedi, şüphem zail 
olmadı, diyecekti. Güya Atıf înan hiçbir şey 
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söşydememiş ve bu-takriri-yeni veriyorlar, Atıf 
înaraîa hücuıa ediyorlar, gibi lâkırdılar söylendi. 

Arkadaşlar bu son günlerde nedense dilim* 
rekâket'geldi; Beni tanıyan arkadaşlar da biraz 
hayrettedirler. Şimdi rekâketten kurtulacağım. 
Bir mısra vardır ; okuyayım: mı, okumayım mı 
diye^-düşünüyorumr amma okuyacağım, büyük 
şair-ve insan Tevfik> Fikret- bir manzumesinde 
şöyle; diyor, «Din şehit ister, asuman kurban» 
bu demokrasi-der dinin şehidi asumanın kurba
nı bir tarafta duruyor partiler birbirinden kur
ban isterler. Bu arkadaşlar hakikaten sevdi
ğim, • saydığım arkadaşlardır, siyaset icabı ne 
yapalım vazifeleridir, kendilerine birşey sor
muyorum. Ve hakikaten şayanı tebrik buluyo
rum. Bu tarizlerinde çok da muvaffak oluyor
lar. Kendilerinin akılları karşısında hayranım, 
temin ederim sizi. Fakat bir. tesellim var, bi
zim tarafta da akıllı az değildir. Hattâ pek çok
tur. (Gülüşmeler) 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Bunu parti 
işi yapmayınız, biz öyle düşünmüyoruz. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — 
Efendim, parti işi oldu. Bir arkadaşın haysi
yeti mevzuubahis olurken parti meselelerini de 
açmak icbaederse açarım. Her şeyin üstünde va
tandaş şerefi vardır. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar benim gördüğüm tam bir kasit 
karşısında bulunmamızdır. Hiçbir delil yok; 
falan . ve falan gazetelerin yazışma dayanarak 
ortaya bir şey çıkarmak kasti vardır. Doğru
sunu isterseniz bizim partide vurulması lâzımge-
lenlerden Atıf İnan da başta gelenlerdendir. 
Kendisi çok iyi siyasi mücadeleler yaptı. Böyle 
bir adamın hücum edecekler arasında bir numara
yı alması tabiîdir. Amma delile müstenit olma
sı pek de lâzım değildir. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Sizden konu
şanların adedi daha fazladır. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — 
Bizim arkadaşların ve bütün milletin bilmesi 
lâzımgelen cihet şudur, delil gördüğümüz za
man biz kendileriyle birlikte oluruz ve kendile
rini de--geçeriz. Evvelâ buraya delille gelsinler. 
Eğer delilleri yoksa, bu işte bizde biraz müsaade J 
edin.delil toplıyalım. desinler.-

Ben, Sarıdal'm, mebusun salâhiyeti yoktur, 
böyi« bi lgeyi yapamaz demesine akıl erdireme-
dim. Mebus nen istediğini, herkesten evvel pek-
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âlâ. öğrenebilir. Arkadaşlar söylemek istedikle
rini, söylediler. 

Abdülhamid zamanında, zannederim Hüse
yin Cahit olacak, 16 ncı Lui hakkında bir ma
kale yazmıştı. 16 ncı Lui hakkında bir makale 
yazmak elbette Abdülhamid'i kuşkulandırıcı şey
lerden birisidir. Ya demek ki benim hakkımda 
da aynı muamele yapılacaktır, diyor. Adliye 
Nazırı» Abdnırrahman Paşaya, heran rahmetle! 
yadedilecek vatanperver ve hakiki âdil adama 
haber gönderiyor, diyor ki: Hüseyin Cahit böy
le bir makale yazmış neden tevkif etmiyorsun, 
tevkif et. 

Abdurrahman Paşanın verdiği cevap budur t 
Vehmiyle bir vatandaşı halkın nazarında küçük 
düşüremem, tevkif edemem, bu adalete büsbü
tün aykırıdır. 

Arkadaşlar Abdülhamid 'in muhterem veziri 
Abdurrahman Paşanın yapmadığını, şu ve bu 
lâkırdılarla veya endişelerle, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi yapamaz. (Soldan bravo sesleri, 
alkışlar). 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar; iki kelime ile ifade edeceğim. Ekrem 
Bey arkadaş; benim Toprak Ofisten iş istediği
mi ve bana iş verilmediğinden dolayı Toprak 
Ofis aleyhine konuştuğumu söylediler. 

Ben Toprak Ofiste raportördüm. Mebusluk
tan düşdükten sonra orada 7 - 8 ay vazife aldı
ğım için Toprak Ofise ait bütün dosyaları tetkik 
ettim. Eski Milletvekillerinden Veli Necdet Bey 
de tetkik ettiler. Ben Toprak Ofisten kendi is
teğimle ayrıldım, çünkü tekaüd maaşım yüksel
mişti, Ofisteki maaşım daha azdı, tekaüt ma
aşımı feda:etmek istemedim. Şimdi Ticaret Ba
kanlığı müsteşarı olan zat da Toprak Of isi Umum 
Müdürü idi, bilirler. Bunu söylemek isterim. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — Sa
yın arkadaşlarj Ben müzakere konumuzu, ne bir 
şahsın, ne bir bakanın sorumluluğu işinin veya 
sorumsuzluğu vaziyetinin tâyin ve tesbiti kadar 
ehemmiyetli bir meseleden ibaret telâkki etmi
yorum. Bu mesele, sonunda varılacak kararla 
ve bu suretle izhar edilecek teşriî teamül, bu 
memlekette Millet için, Devlet için, bilhassa 
Devlet bünyesi içinde1 mesul bir heyet kurma 
meselesini mümkün kılmak veya kılmamak ve 
cnn. azîm tehlikelere uğratmak meselesi kadar 
geniş önemde bir meseledir. Bu önemin takdir 
ve telâkkisi içinde mâruzâtımı mümkün olduğu 
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kadar kısaltacağım. Çünkü benden evvel söz 
söyliyen arkadaşlarım parça, parça ve safha, 
safha söylenmesi lâzım gelen bu vadideki bütün 
mütalâatı söylemişlerdir. Ben mümkün olursa 
onlardan daha derli toplu ve çok canlı olan kı
sımlarını bir arada, kopirme edilmiş şekilde bü
tün Türk milletine arzetmek istiyorum. 

Arkadaşlarım, hepimiz biliriz ve yer yüzün
de onu bilmiyen ve ona inanmıyan insan olma
dığını zannediyorum, beraeti zimmet asıldır, 
yani suçsuzluğun aslolması meselesi, asırların 
içinde en asıl ve asil bir şeydir. Bir meseleyi 
mevzuubahis ederken, bir şeyi isterken bunu 
unutmamak lâzımdır. Bunu unutmamak; na
mus ve şeref, haysiyet gibi hayatta her şeyden 
mukaddem ve mukaddes olan mefhumlara karşı 
hürmetin de icabındandır. Bu, o mefhumlar kar
şısında gösterilmek gereken takayyüdün emretti
ği bir şeydir. 

Arkadaşlar, bugün müzakere konunuzu yara
tan takrir kadar zayıf, delilsiz, hüccetsiz, cevfi 
mutlak zan tevlidine badi olacak kadar karineyi 
ihtiva etmiyen bir takriri, şimdi şurada, herhangi 
bir hatip, beş namuslu bakan hakkında yazıp 
Riyaset Makamına sunabilir. Bu sunulmuştur, 
diye zihinlerde, fikirlerde suizan tevlidine badi 
olacak bir iddiayı ortaya sürmek ve isnadı mü
cerret halinde olan bir takrirle aleyhinde takrir 
verilmiş olan eski bir bakanı sorguya çekmek 
ne demektir? Haysiyetli ve şerefli bir Hükümet 
kurmak imkânını bu milletten, bu Meclisten müm-
teni kılmak demektir. 

Bazı arkadaşların istediği gibi bir delili, 
kanaati viedaniyeyi tahrik edici hiçbir karine
yi ihtiva etmiyen bu takririn icabatma uymak 
lüzumunu kanaat halinde hissedecek arkadaş
lar, hiçbir şey söylememiş olmalarına rağmen, 
mademki böyle düşünülüyor, mademki vehim ve 
vesvese içinde söylenmiş sözler ve yazılmış yazı
lar vardır, bu, hakikaten böyle midir, değil 
midir? Bu hususta bir tahkik yoluna gidilsin 
diye düşünülürse, ozaman, icrai ve kazai salâ
hiyet ve düşüncelerini haddi zatında uhdesin
de tutup, muayyen şekillerde istimal etmekte 
hassasiyet ve kıskançlığını gösteren Büyük Mil
let Meclisini zannederim ki, lüzumu kadar va
karlı ve temkinli saymamanın bir ifadesi olur. 
(Soldan, bravosesleri). 

Arkadaşlar, aramızdan seçtiğimiz, adına ba
kan veya vekil dediğimiz, devlet işlerini ken-
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di branşı içinde tek başına ve dâhil olduğu ba
kanlar heyeti içinde müşterek işlerinden dola
yı müşterek bir surette sorumluluk halinde ça
lışanlar hakkında her vakit Meclis soruşturma
sını tahrik etmek imkânı mevcuttur. 

İçtüzük, bu kabil ruh haletlerinin, keşme-
keşli zihniyetlerinin nerelerden geldiğini ve 
neleri istihdaf ettiğini tâyin etmek - bazı ahval
de güç olmakla beraber - fakat ekseriya bünye
si bakımından rengi meydanda kalan zihniyet
lerin önüne geçmek için tertibi, çok dikkatle, 
itina ve hassasiyetle koymuştur. 

Müsaade ederseniz, bilginize ve yetkinize 
emin olduğum halde, bunu millet huzurunda 
bir defa daha belirtmek isterim. 

içtüzük'ün 177 nci maddesi ile bir arkada
şımın usul meselesi olarak ortaya koyduğu 170 
nci maddesi, bugünkü konumuzu tahrik eden 
takrir üzerinde yapacağımız muamelâtta Mec
lisin kendi kendini kayıtladığı hükümlerin dı
şında muayyen prensipler, hukuki, içtimai, siya
si sebeplere müstenit hükümleri niçin koymuş
tur? Böyle günler olmasın diye koymuştur. 
Fakat maalesef böyle bir gün olmuştur. 

170 nci madde: Adalet makamlarınca bir 
işin kovuşturması sırasında Bakanlardan biri
nin görevinden doğan bir işten dolayı görev ba
kımından verilen bir kararla Meclise baş vu
rursa Kamutay bu işte Meclis saruşturması ge
rekip gerekmediğini anlamak için karar vermez
den evvel önce beş kişilik bir komisyon yapar. 

BÎR SES — Adalet kanaliyle gelirse, for
malite budur. 

SÜREYYA ÖROEEVREN (Devamla) — 
Adalet makamlarından bir işin kovuşturması sı
rasında böyle bir zan hâsıl olursa, delil, karine, 
gibi zannı tevlit edici mesnede bir müsteniden 
gelirse, Kamutay böyle bir işi kendisinin yapıp 
yapmıyacağı kararını almadan evvel derhal 
beş kişilik bir komisyon yapar. Bunun hukuki 
ve siyasi hikmeti zaten malûmdur. îstiyen ar
kadaş varsa teşrih ederim. 169 ncu maddeye 
geliyorum. 

Madde 169: Hükümete açılan bir gensoru
nun, yahut bütçenin görüşülmesi sırasında ve
ya sonunda, yahut doğrudan doğruya Anaya
sanın 46 nci maddesinin 1 ve 2 nci fıkraların
da gösterildiği üzere hükümetin genel siyase
tinden ve bakanlıkların yerine getirmek ve yü-
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ditmekle ödevli oldukları görevlerden dolayı, 
bakanlardan birinin veya bakanlar kurulunun 
cezalı, yahut akçalı sorumunu gerektiren ey
lemlerde bulunduklarından bahsedilerek so
ruşturma yapılması istenirse Başkana bir ö-
nerge verilmek gerektir. Bu önerge Başkan 
tarafından Kamutaya sunulur ilgili bakan ya
hut bakanlar da haber verilir. 

Demin okuduğum 170 nci maddeyi atlıyarak 
171 nci maddeyi okuyorum. Çünki 169 ncu mad
de bu 171 nci maddenin başı olan maddedir. 

ilgili bakanla önergeyi veren veya veren
ler, yahut raporu yazan komisyon dinlendikten 
sonra önergenin, yahut raporun dikkate alın
ması gerekip gerekmediğini Kamutay görüşüp 
gösterme oyu ile karar verir. 

Arkadaşlar, bu kabil bir önerge verildiği za
man evvelâ Kamutay bu önergenin nazarı dik
kate alınıp almmıyacağma karar verecektir. 
Sebebi, hakikaten bunun kadar zayıf, bunun 
kadar muayyen sebepler ve zihniyetlerin teza
hür ve tahammürü olarak verilmiş önergelerin 
olabileceğini vazıı kanunu hesaba katmıştır. 
Böyle bir mesele karşısındayız. Ona göre kara
rınızı veriniz. 

ŞÜKRÜ APAYDIN (Kayseri) — Riyaset 
halletti meseleyi. 

MİTAT AYDIN (Aydın) — Muhterem ar
kadaşlar; esaslı bir mesele üzerinde konuşuyo
ruz. Ben bu mesele içerisine girmek istemiyo
rum. Yalnız biraz sonra bir mebus olarak Türk 
Milleti huzurunda müspet veya menfi rey ver
meye çağrılacağız. Onun için her halde mesele 
hakkında iyice tenevvür etmemiz lâzımdır. 

Geçen gün burada Ticaret Vekili arkadaşı
mız bir takım tarih ve numaralar zikretti. Zik
redilen şahıs üzerinde durmıyarak sorulan me
seleyi ve isnatların hepsini reddettik. Biraz 
sonra da muhalif bir arkadaş kendisine mahsus 
nezaketle burada hazırlamış oldukları reddi
yeyi okudular ve neticesinde şunu söylediler; 
Muhterem Bakan herhangi bir suretle bize bir 
vesika göstermediler. Binaenaleyh, vesikaya 
istinadetmiyen şeyler için Bakanın sözlerini ka
bul edemiyeceğiz. dediler. 

Muhterem Ticaret Bakanından okumuş ol
duğu malûmatın vesikalara istinadedip etmediği
ni sarih olarak buradan söylemesini rica ediyo
rum. 
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Muhterem arkadaşlar; bir meseleye işaret 

etmek isterim. Otomobil meselesi mevzuubahis 
olmuştu, Ticaret Bakanlığı ile temas ettim, 
orada bu işlerle alâkalı memurdan sordum, 6 - 7 
otomobil verilip verilmediğini sordum, bu arka
daş bize ciheti askeriyeden otomobil tevzi listesi 
geldi, Ticaret Bakanı bu listeyi tetkik ederken 
kendi kardeşinin ismini görmüş ve ismini çiz
miş, kendine götüren arkadaş demiş ki, Beyefen
di bu; kardeşiniz olabilir, fakat o da vatandaş
tır, bu iş de vatandaş hakkına taallûk eder, 
evvelce otomobilini elinden almışlar, şimdi de 
parasiyle iade ediyorlar. Bu da diğer vatandaş
lar gibi alacaktır, demiş, bu mesele bu şekilde 
geçmiştir, tetkikatım bu neticeyi verdi. 

İkinci meseleyi sordum, arkadaşımız vesika 
istemiş, neden verilmedi dedim. O arkadaş, ve
sikaları benden istediler, ben bir memurum ve 
bu vesikaları vermek hakkına malik değilim. 
Lütfen Vekil Beye müracaat ediniz; Vekil Bey 
emrettiği zaman bunları verebilirim. 

Bu suretle yaptığım şu tetkikin neticesini 
de Yüksek Heyetinize arzetmeyi yerinde bul
dum, arzediyorum. 

FAZIL AHMED AYKAÇ (Diyarbakır) — 
Arkadaşlar, üzerinde Heyeti Umumiyenize hitap 
ettiğim bu kürsü, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin kürsüsüdür; Yoksa bir şeref ve namus mez
bahası değil! Ben Veziroğlu arkadaşımın ver
miş olduğu takriri, ortaya sürmüş bulunduğu 
dâvayı en büyük hürmetle ve kendisine karşı en 
gerçek hissi şükranla takip ederim; eğer hak
kında söylenilen şeylerin % 80 ilindeki yalanı, 
isabetsizliği, iftirayı gerek Ticaret Bakanının, 
gerek bizzat Atıf înan 'm ifade ettiği hususları 
dinlemekte de gerçek bir tarafsızlık gösterebil-
seydi! Halbuki öyle olmadı! 

Anlamıyorum ki, en eksik malûmatı ihtiva 
ettiği en sarih surette ifade olunan vesikalara 
inanmada bu kadar büyük cömetrlik gösteren, 
aziz arkadaşım Meclis huzurunda, millet huzu
runda bir dâvayı ortaya koyarken gösterilmesi 
gereken hakseverlikte çok hasis davranıyorlar. 
Acaba bunun sebebi nedir? 

Arkadaşlar, sözümün başında dediğimi tek
rar ediyorum: İnsanların hayatında hayatı mad-
diyelerden çok daha kıymetli olan hayatı mâ-
neviyelerinde bir takım suikastlar bulunuyor. 
O da bir nevi katilden başka bir şey değildir. 
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Heyeti muhteremenizi böyle bir günahtan ten
zih ederim. (Bravo sesleri). 

Atıf İnan arkadaşımız suçludur, suçlu de
ğildir. Bu ciheti istediğiniz kadar araştırabilir-
siniz ve araştırmak borcunuzdur. Ancak kendi
sinin de burada üc saat, huzurunuzda her mese
lenin her noktasına ait vermiş olduğu beyanatı 
ve sonra mesul bir makamı işgal eden, kendisi 
mazharı itimadımız olan bir vekilin teminatı 
hiçtir de delili gösterilemiyen bir takım isnat
larını yalnız bir iman vesikasıdır. Böyle bir şey 
olamaz arkadaşlar! 

Onun için tekrar ediyorum, biz burada hak
kı, hakikati, doğruluğu adaletle takip eden 
bir vaziyetteyiz. Bi, böyle bir iftirayı nazara 
alacak, iradei milliye değil, idarei keyfiyeyi 
temsil eden müstebit bir heyet değiliz! Demokrat 
arkadaşlarımı da öyle bir noktai nazardan ten
zih ederim. Yalnız bir noktaya dikkat buyuru
nuz ; bir çok meseleyi kendisine has bir dikkat
le, bir incelikle, bir objektiflikle mütalâa etti
ğini görerek, çok defa alkışladığım, tebrik etti
ğim Adnan Menderes arkadaşımın da beyana
tını aynı zaıfla malûl, sakat ve bitkin buldum. 
Ve binaenaleyh, çok esefle iddia edebilirim ki, 
muhalefetin bu talihsizliğine de acıdım. Bu ka
dar büyük bir vazifeyi millet huzurunda, inşa-
allâh şimdiden sonra daha çok şerefli ve daha 
çok fayda verecek şekilde tatbika muvaffak 
olurlar. Ancak bu kadar büyük bir vazifeyi bu 
derece küçük, hasis ve âdeta bodrumun içinde 
boğulmuş olarak izhar etmeleri doğrusu bende
nize teessür verdi! 

Binaenaleyh, tekrar ediyorum, biz burada 
Türkiye Büyük Millet Meclisi karşısındayız. 
Orada değil yalnız masumların hakkını müda
faa etmiş ve edecek olan insanlar hattâ suçlu
ların takibatına girdiğimiz zaman medeniyetin; 
demokrasinin emrettiği bütün dikkat ve ince
likle takip edeceğiz. Biz şakî değiliz, insanla
rın hayatı mâneviyesini soyacak haydut deği
liz. Vatandaşlardan memlekete hizmette 
bulunmuş, hesabını her zaman vermeye 
hazır olduğunu huzurunuzda en geniş 
tahkikatın icra edilmesini rica etmiş bir 
insanın şerefini de nazarı dikkate alınız. Muh
terem arkadaşlarım; bendenizden evvel kürsiye 
çıkan arkadaşlarım vaziyetin hukuki cihetle
rini teşrih etmiş oldukları içindir ki, bunları 
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tekrar ederek sizleri örselemek istemiyorum! 
îşte son sözüm: 

Arkadaşlar, burası Türkiye Büyük Millet 
Meclisidir, engizisyon mahkemesi değildir. (Sol
dan alkışlar). 

AHMET KEMAL SÎLÎVRÎLÎ (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlar, iki saattenberi bir mü
nakaşa kapısı açıldı ve bu münakaşada bazı ar
kadaşlar kendilerini unutarak işi particiliğe ak
settirmeye başladılar. Bunlara hiç lüzum yok. 
Dâva millet davasıdır, Atıf inan dâvası değil. 
Ben Atıf İnan Beyden bir ricada bulunacağım. 
Cuma günü burada bir buçuk saat (üç saat ses
leri) kendisinin asaletinden, temizliliğinden, 
dürüstlüğünden, açıklığından bahsettiler. Ben 
de onları dinlerken, doğrusu ne yazık bu ada
ma dedim. Fakat mademki ortada bir şüphe 
var. Bu şüphe hakkında lehte, aleyhte konuşa
cak arkadaşlar var. Maksat dost, düşman dene
mek mi? Eğer böyle ise konuşalım, akşama ka
dar konuşalım, yarma kadar konuşalım. Ben 
kendisinden ricada bulunuyorum; Cuma günü 
bu kadar açık konuşan bir arkadaş, namusun
dan emin ise, abdestinde şüphesi yoksa, bizi bu
rada birbirimizle uğraştırmasın, çıksın «ben bu 
işin millet huzurunda tahkikini istiyorum, ka
bul edin» desin. (Karar Meclisin sesleri). Ben 
kendisinden bunu temenni ediyorum. Eğer iş 
bu suretle tetkik edilir, ayan beyan meydana 
çıkarsa, kendisi de temiz olarak çıkarsa ki, in
şallah böyle olur, yalnız Millet Meclisinde de
ğil, bütün millet huzurunda temiz olarak çıkar. 
Çünkü gazteleri herkes okuyup bu müzakere
leri takip edemez. Ben kendisinden bunu rica 
ediyorum. 

FUAD BALKAN (Kocaeli) — Muhterem ar
kadaşlar; arkadaşımız Sinan Tekelioğlu hiç ica
betin ezken şahsiyata dökerek kendini burada mü
dafaaya muktedir olmıyan Edirne'li Karabekir'i 
huzurunuzda rüşvet vermekte ithamda bulundu. 
490 000 ton hububat ihraç eden 26 tüccar arasın
da 20 000 ton ihraç müsaadesi alan Trak Şirke
tinin hissedarlrmdandır. 

Sinan Tekelioğlu Edirne Harbiyesinden yetiş
miş benim talebemdir. Ozamanki ismiyle Ratıp 
Ergene idi. Bu suretle Edirne'li Karabekir'in 
hemşehrisidir. Millî Mücadelede kumandam altın
da Garbi Trakya'da çalışan millî müfrezelerde 
vatani vazifesini ifadan sonra ticaret hayatına 
atılıp kazancını taştan çıkaran, memleketimizde 
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enerjik faaliyetinin, faaliyeti ile ticaret hayatın
da temayüz eden bir vatandaşı elimde hiçbir delil 
olmadan bu kürsüden itham altında bulundur
mayı Sinan Tekelioğlu'na yakıştırmam. 

Namuskârane atıldığı tincaret hayatına kendi 
bir hemserisi tarafından hançerlenmesini bir 
betbahtlık sayarım. Sinan Tekelioğlu'ndan kana
atini teyit edecek ne gibi bir delile malikse müd-
dei umumiye bilmesini rica ediyorum. (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

SAHİR KUBUTLUOĞLU (Kırşehir) — Muh
terem arkadaşlarım; bir arkadaşın haysiyet ve şe
refini alâkadar eden bir mevzuda müspet veya 
menfi de olsa konuşmanın ağırlığını hepiniz tak
dir buyurursunuz, hâdise bir sualden takrire in
tikal ettikten sonra hepiniz tarafından müna
kaşa mevzuu olmaktadır. Burada bir savcı tah
kikatı veya sorgu hâkimliği tahkikatı cephesin
den bir mukayese yapmanın imkânsız olduğunu 
söylemiye lüzum olmamakla beraber, işin bir de
fa da bu noktadan incelemeye değer olduğu ka-
naatındayım. 

Bir makama yapılan bir ihbar, veyahut bir 
şahıs hakkında ileriye sürülen herhangi bir 
vakıanın mesnetsiz, delilsiz veyahut huecetsiz ol
duğundan bahsile o jşi çengele aşamayız. Kaldı 
ki, Ticaret Bakanına vf;kı suval anca'-: sahibi ile 
Bakan arasında bir muhavereden ibaret kalmış 
ve Bakanın cevabı, ilk cümlelerinde bunun bir 
tahkik mevzuu olmadığı ile söze girişmiş bulunma
sına göre bir arkadaşın delilsiz, huecetsiz ve mes
netsiz nasıl ki, şeref ve haysiyetiyle oynamazsa 
aynı şekilde delilsiz, huecetsiz ve mesnetsiz mü
dafaası da yapılamaz. Çünkü bu o arkadaşın şe
ref ve haysiyetinin garantisi değildir. 

Bu itibarla gönlüm her zaman arzu eder ki, 
kendisine vâki isnatlar en ufak bir 
şüphe tevlit etmeden neticeye ersin. Bu he
pimizce de şayanı arzudur. Fakat şu
rasını da arzedeyim ki; reylerinize ikti
ran ettiği zzaman leh ve aleyhte, burada oy vere
cek arkadaşların oyları lehte de neticelense ken
disinin ibra edilmiş olduğu kanaatini veremiye-
cektir. Çünkü bu işlerin bir dosyası ve müsteni-
datı mevcut değildir. Bunun tahkiki de o arka
daşın aleyhine bir delil teşkil etmez. Bunun tah
kiki ise o arkadaşımızın haysiyetine dokunacak 
bir vakıa teşkil etmez. Bunu arzı bir vazife bi
lirim. 
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sizlik... Hocam beni muahaze etmeseydi talebesi 
olmaklığım dolayısiyle kendisine cevap vermiye-
cektim. Çerkeş Etem de bu İstiklâl Harbinde 
çok hizmet etmiş bir adamdı. Fakat Çerkeş E-
tenı'in akibeti meydandadır. Bekir Kara da İs
tiklâl Harbinde çalışmıştır. Ben Fuat bacamın 
rahlei tedrisinde ders gördüm, onun kadar bili
rim. Bekir Kara tüccardır. Daima bulanık hava
ları arar ve buldu mu vurur. (Şahsiyattan bah
setme sesleri, gürültüler). 

BAŞKAN — Vatandaşların şahsiyatı ile 
uğraşmıyalım. 

Söz Tahta Kılıç 'indir, 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — 

Muhterem arkadaşlar, mevzuun deşilmiyen ta
rafı kalmadı. Vatandaş haysiyeti, bilhassa me
suliyet taşıyan insanların haysiyeti üzerinde 
fert olarak, cemiyet olarak ne kadar titizlik 
gösterilmesi lâzımgeldiği hususunda hiç kim
senin tereddüdü yoktur. Fakat zaman, zaman 
sözler öyle bir mecraya sürüklendi ki, bir engi
zisyon mahkemesinden bahsedildi. Rica ederim 
arkadaşlar, bir eski bakanın kanun yoluyla tah
kikata tâbi tutulması o vatandaş hakkında bir 
engizisyon mahkemesi hükmünün verilmesi de
ğildir. Atıf İnan hakkında Meclis ister tahki
kata lüzum görsün isterse görmesin. Gördüğü 
takdirde Meclisin bu kararı T. Büyük Millet 
Meclisinde, vatandaş haysiyetine, hele kendile
rine Hükümet mesuliyeti verilen, icra mesuliyeti 
verilen arkadaşların haysiyetine saygısızlık gös
terildiği mânasına alındığı andan itibaren, B. M. 
Meclisi takdirlerini yanlış istikametlere sü
rüklemiş ve isabetsiz bir yola gitmiş olacaktır. 
Nereye gidecek Atıf İnan? Atıf İnan hakkında 
neşriyat yolu ile, sair suretlerle vâki olan isnat 
ve ihbarların vukuu iddia edilen hâdiselerin ne 
dereceye kadar vârid olup olmadığını araştırmak 
için yine Büyük Millet Meclisinin kuracağı tah
kikat heyetine gidecektir. Şu halde ortada bir 
engizisyon mahkemesi yoktur. Bir arkadaşın de
diği gibi, diğer vazifeliler, hakkında bu gibi 
isnat ve ihbar vâki olduğu, şüphe ve tereddüt 
hâsıl olduğu zaman nasıl mahkemeye gidip de 
huzuru adalete gidip de hesap vermek haysi
yetsizlik değilse bir eski bakanın da kendisine 
ait hesabını B. M. Meclisi tahkik komisyonu
na vermesi kendisi için ne bir haysiyet ve 
ne de bir şeref meselesidir. Teşkil edilecek ko-
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misyon bir engizisyon komisyonu, bir engi
zisyon mahkemesi değil, bu vatandaş hakkın
da Devlette vazife gördüğü zamandaki icraa
tından doğan şahsına ait şüphe ve tereddütle
rin ne dereceye kadar varit olup olmadığını 
tahkika memur bir komisyondur. 

Arkadaşlar; burada bir parti meselesine 
gitmek okadar büyük hatadır ki, Partiler hiç
bir zaman şahısların haysiyetiyle uğraşmazlar, 
biz memlekete bir zihniyet mücadelesi yapıyo
ruz. Demokrat Partiden Veziroğlu arkadaşımız 
bu takriri verdiği zaman, huzurunuzda en açık 
kalble söylüyorum, ne takrirden ve ne bu takri
rin ihtiva ettiği maddelerden haberdardım. Fa
kat yine bir vatandaş ve milletvekili olarak i ia
de edeyim ki, Halk Partisi Grupu müzakereleri
ne mevzu olan bu takrir münderecatmm bir grup 
müzakeresi çevresinde kalmış olması beni de mu
azzep etmiştir. Veziroğlu arkadaşımızın yaptığı 
vazife bunu Meclis huzuruna getirmesidir. Bu 
hâdisenin (şahısları vurmak istiyorlar) diyerek 
bir parti meseelsi yapılmak istenmesine hayret 
ettim. Bilhassa bunu Millî mücadeledenbeıi Bü
yük Millet Meclisinde Milletvekili bulunan 
Pars arkadaşımız ortaya atmış bulunuyor. 
Bugünkü müzakere dolayısiyle bir heyet olarak 
Halk Partisini veya Demokrat Partiyi itham 
ma kalkmak hatalı bir hareket olur. Ben buna 
cesaret edemem. Fakat fikir olarak, prensip ola
rak memleket meselelerini anlayış bakımından 
elbette partiler farklı görüş sahibi olabilirler-
Adnan Menderes'in sözlerini muhterem Ay-
kaç'm parti gayretiyle yaptığı suretinde karşıla
masını doğru bulmuyorum. Çünkü Adnan Men
deres'in ifadeleri, bir parti edasını taşımıyordu. 
Adnan Menderes arkadaşımızın, ifadeleri, hâlen 
Ticaret Bakanı olan Mahmut Nedim arkadaşımı 
zm izahatından alman parçaları tahlilden iba
retti. Böyle bir mevzu bir parti meselesi haline 
getirmek, vaktiyle Devlete hizmet görmüş olan 
arkadaşımız, hakkında tahkikat açılması talebini 
iki partinin karşılıklı münakaşaları içine sokmak 
cidden günah olur. Müsaade ederseniz vereceği
niz karar bir engizisyon mahkemesine sürükle
mek veya Atıf inan 'm mesuliyetini iddia ve is
pat etmek gibi bir mânayı hiç bir zaman taşımı-
yacaktır. Fakat eğer Veziroğlu arkadaşımızın 
ikinci takriri vermesini icabetirecek bir sebep ve 
arkadaşlar içerisinde Meclis soruşturmasına ta
raftar olanlar varsa ve böyle bir karar alınırsa 
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bu karar Meclisin vazifesini ifasından başka bir 
mâna taşımıyacaktır. 

Meseleyi böyle ele almak zannederim en sa
lim yolu bulmak için lâzımdır, zaruridir, arka
daşlar. 

ATIF İNAN (izmir) — Çok muhterem ar
kadaşlarım; Cuma toplantısında takrir mevzu
unu teşkil eden maddeler üzerinde teker teker 
konuştum ve beni dinlemek lûtfunuza güvene-
rak 3 saat huzurunuzda mâruzâtta bulundum 
ve hâdiseleri kabili içtinap olamıyacak tafsi
lâtı ile ıttılaınıza arzettim. Bugün de 3,5 saat-
tenberi konuşulmaktadır, konuşulan nedir1? 
Atıf inan hakkında bir tahkik komisyonu ku
rulsun mu, kurulmasın mı? Bunun hakkında, 
kurulsun veya kurulmasın diye bir tek söz söy
lemek, kendi hakkında konuşulan adam olmak 
itibariyle bana düşmez. Karar Yüksek Heyeti
nizindir, ancak demin bir arkadaşımız dediler 
ki; mesnetsiz, delilsiz hiç kimse hakkında so
ruşturma, kovuşturma olmaz, aynı zamanda 
mesnetsiz, delilsiz müdafaa da olmaz. Bu nok
tadan işe başlıyarak mâruzâtta bulunacağım. 

Bendeniz çok muhterem arkadaşımın sami
mî kanaatine ve temiz şahsiyetine hürmetim
den bir zerresi eksilmiyerek, yalnız bir anla
yış münakaşası mahiyetinde olmak üzere arz-
ediyorum ki, huzurunuzda ben delilsiz, ve mes
netsiz müdafaada bulunmadım. Takriri verenin 
sözlerine ve takriri veren tarafından ortaya atı
lan iddialara mesnet telâkki edilen neşriyatta 
delil diye gösterilen ve bir adamı kötülemek 
çürütmek için yazılan şeylerin hepsinin aksini 
ispat edecek şekilde mâruzâtta bulundum. De
lil diye verilen şeylerin delil kıymetini haiz ol
madıklarını arzetme yolunda vâki olan ve ina
nılmaya lâyık, kuvvetli olduğunu sandığım be
yanatın delilsiz ve mesnetsiz müdâfaa telâkki 
edilmesi hususundaki anlayışa iştirak etmedi
ğimi arzetmek istiyorum. Ondan sonra arkada
şımız buyurdular k i ; şayet komisyon kurulmaz
sa haysiyet ve şerefi mevzuubahis olan arkada
şın şerefi kurtarılmış olmaz. Bu noktainazara 
da iştirak etmiyorum. 

SAIIÎR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Ha
yır, eksik vardır. 

ATIF İNAN (Devamla) — Büyük Millet 
Meclisinin kararı benim için şöyle veya böyle 
hangi mahiyette olursa olsun, hangi mülâhaza 
ile verilmiş olursa olsun anlayışına tevafuk edi-

— 170 — 



B : 10 24.11 
yorsa etsin daima herkes tarafından olduğu gi
bi benim tarafımdan da hürmetle karşılana
caktır. Komisyon kurulmazsa Atıf İnan tebrie 
edilmiş olmaz demekte isabet göremem. (Soldan 
bravo sesleri). Şimdi vâki olacak mâruzâtım He
yeti Al iyenizi komisyon teşkil etmek veya et
memek hususunda bir meyle sevketmek kastı 
olmıyarak serdedecektir. Yalnız iş bir ko
misyona gittiği zaman bir hafta, iki ay, üç ay 
sürebilir. Eğer meseleyi daha Komisyona gitmez
den evvel; bu muhterem heyeti teşkil eden, her-
biri ayrı ayrı kıymet olan muhterem âza tara 
fmdan iş lâyıkıyle anlaşılmamış olursa ismi mev-
zuubahis olan arkadaşınız şu koridorlarda gezip 
selâm verirken acaba kendisine bir iç üzüııtüsiyle 
bakılıyor mu hissinin tesiri altında kalabilir. Bu 
kabili inkâr değildir. 

Binaenaleyh .şimdi vâki olacak maruzatım, 
Yanlış zehabları mümkün olduğu kadar önleyici 
mahiyette ve hakikatin ifadesini belirtici olması 
neticesini istihdaf edecektir. 

tik söz alan Fahri Kavakt.ya arkadaş mız ka
ranlık kalan noktalar vardır dedi. Öyle nokta
lar söylediler ki, eğer Karakaya arkadaşımız Ti
caret Bakanının incelemelere istinadeden beyan
larını dikkatle dinlemiş olsalardı, bendenizin mâ
ruzâtımı hakikati arayan samimî bir arkadaş ola
rak ki öyle olduğunu kabul etmemek için hiçbir 
sebep yoktur, dikkatle dinlemiş olsalardı bu ka-
naatta olmazlardı ve bu noktaları karanlık telâk
ki etmezlerdi. 

Hangi noktaları karanlık telâkki ediliyor? 0-
fisçe vâki müracaatlerin sıraya konmadığı beyan 
buyrulmuş, Ticaret Bakanı tarafından. Karakaya 
böyle söyledi. İstediklerine vermek, istediklerine 
vermemek gibi bir sistem takibedilmiş, bu nokta
ları karanlık görüyorum dedi. Ve yine Ofis doğ
rudan doğruya ihracat yapabilirken yapmamış ta 
komüsyoncular delaletiyle yapmış, % 2 de olsa 
neden komüsyonculara vermek suretiyle muame
le yaptırmışlar da doğrudan doğruya yaptırma
mışlar? Dedi ve üstelik cuma günkü açık
lamalarla umumi efkâr tatmin edilmemiştir di
yorlar. 

Şimdi Ofise vâki müracaatler sıraya kondu 
mu, konmadı mı? Bu bir usul meselesidir ve 0-
fisin iç işi ve muamelesi meselesidir. Neden sı 
raya kondu; neden konmadı? O tatbikatçıların 
mevzuudur. Şöyle yapılması lâzım gelirken böyle 
yapılması işidir. Daima bunlar üstünde konuşu-
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hır; daima şu usul yerine, bu usul ikame edilmek 
suretiyle tadil yapılır, ama burada mevzuubahis 
olan şey Ticaret Bakanlığı yapmış olan bir ada
mın istediğine hububat verip, istediğine verme
diği keyfiyetidir. Böyle bir şeyin vâki olduğu 
hnakkmda hiçbir şeyin tesbit edilememiş oldu
ğunu Ticaret Bakanı resmî beyan olarak ifade 
buyurdular. 

Binaenaleyh istediğine verip vermemek mese
lesinde karanlık kalan hangi nokta var? Te
reddüde hangi sebeple mahal vardır? İktisadi 
Devlet Teşekkülleri heyeti umumiyesi her sene 
kurulur, bütün müesseseler ve bütün teşekkülle
rin muamelâtı haftalarca ve aylarca konuşulur. 
Umumi murakabaden geçmiş tenkitler, veril
miş cevaplar ve bunların karşılaştırılması sure
tiyle komisyonlarda yapılan müzakereler ve 
ondan sonra heyeti umumiyeye intikal ederek 
yapılan müzakereler vardır. Bu arkadaşımızın 
dediği gibi; sıraya konmuş konmamış, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri heyeti umumiyesinde mese
le telâkki edildiği zaman üstünde durulur. Bu
rada bir bakanın suçlu mu meselesi bahis ko
nusu olurken taleplerin sıraya konması noktası 
karanlık kalmış diye bunu komisyon kurulması 
sebebi olarak ifade etmek meselenin derinliği
ne girmemiş olduklarını gösterir. Ben Fahri Ka
rakaya arkadaşımızın bu mevzudaki ifadesini 
zeki bir adamın sözü olarak, dürüst ve şerefli 
bir adam sıfatiyle şerefe hürmet etmesini bilen 
bir arkadaş olarak, ancak dikkatsizliğinden do
layı söylediğine inanırım. Beni af buyurun, 
muhalefet partisinden de rica ediyorum, bunu 
bir parti meselesi yapmamak, fakat söylenmesi 
kabili içtinap olmıyan veya söylenmesi lâzım olan 
işler olunca söylemek yerinde olur. Evvelki 
günkü Vatan gazetesi konuşulanları hulâsa et
miştir. Onları burada tekrar edecek değilim. 
Bilhassa insanın haysiyeti; kendi haysiyetim, se
lefini mevzuubahis olduğu zaman söylememi çok 
görmezsim;;. Evvelki gün, Cumartesi günü ve 
Pazartesi günü çıkmış olan Vatan gazetelerini 
okumak lûtfunda bulunsunlar. Arkadaşlarım 
deniliyor k i : bu kadar neşriyat yapıldı. Komis
yon kurulsun, hakikat payı varsa bu da anla
şılsın. 

Hakikat payları hakikati sevenlerin kalem
lerinden çıkar, o kalemlerde çıkanlar da haki
kat payı bulunur. Evvelki günkü Vatan'da fo
toğrafım var, altında istihfafkârane bir cümle: 
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meğer Ticaret eski Bakanı Atıf înan memur ol
duğu zaman maaşlarından artırarak 120 000 
liralık hisse senedi almış, deniyor. 

Heyeti unıumiyeniz mâruzâtımın samii ve 
vâkıfısınız. Bendeniz burada kanunen mecbur 
olmadığım halde ancak haysiyetine tecavüz edil
miş bir adamın haysiyeti üzerinde hassasiyet 
göstermesi halinde söylenmesi ve hele hayatın
da söylenmekten çekinecek tarafı yoksa bütün 
hayatını ortaya koyması ne kadar tabiî ve vic
dani bir vazife ise ben de öyle vicdani bir vazi
fe olarak bütün hayatımın hesabını verdiğim 
sırada şunu şunu iktisap ettim derken maaşım
dan da tasarruf sebeplerinden biri olduğunu ifa
de ettim. Dedim mi ki; maaşımdan vâki tasar
ruflarla 120 bin liralık aksiyon aldım? Yüksek 
Meclisin huzurunda vâki beyanatımı bu kadar 
tahrif ederlerse piyasadaki şu veya bu garazkâr-
lardan alabilecekleri uydurma habreleri ne kadar 
hakikatten uzak olarak tahrif edeceklerini ve şi-
şirebileceklerini takdir etmek mümkündür. 

Şimdi tekrar sizi sıkmamak kaydı altında 
hülâsa olarak arzedeceğim; bilmünasebe şunu 
söylemeliyim ki, kendilerini fuzili olarak umumi 
efkârın, halk efkârının, mümessili olmak mev
kiine çıkararak bunun gururu içinde iftira baskı
nı ve tezvir baskısı yapan, matbuat hürriye
tini bu şekilde kullanan bazı gazeteleri efkârı 
umumiyenin mâkesi diye telâkki edecek olur
sak çok zaman yanlış yollara gidebiliriz. 

Arkadaşlar; Tasvir Gazetesinin 3 bini 30 
bin, 4 200 zü 42 bin yapmak suretiyle vâki neş
riyatı şişirme haberlerin bir misali olarak heyeti 
celilenize arzederken, bu gazetenin sahibi olan 
zatın; genç yaşında içinde bulunduğu ve «mü-
cahede» diye vasıflandırdığı hayatta hakikati 
ariyan insan olarak dikkatle dinlemesi lâzım-
gelirken, o hakikati yani gazetesinin hakikat a 
uymıyan hareketinin teşrihini işiteceği zaman 
içinden korku duyarak buradan çıkıp gitmek 
düşmezdi. (Soldan doğru sesleri). Çıktı gitti, 
şimdi ben soruyorum; millet huzurunda hesap 
vermek mecburiyetinde olduğu söylenen Atıf 
înan Milletin tek mümessilinin huzurunda, He
yeti Celileniz huzurunda hayatının hesabım ve
rirken, hakikatle iç içe ve karşı karşıya gel
memek için buradan kalkıp gitmekte ne sebep 
olabilir? (Soldan alkışlar). 

SÜREYYA ÖRGEEVKEN (Balıkesir) — 
Bravo. 

ATIF ÎNAN (Devamla) — Arkadaşlar, Si
nan Tekclioğlu, bilirsiniz, Toprak Ofis aley
hinde ilk del'a beyanatta bulunuyor değildir. 
Toprak Ofis hakkında yalnız benim Bakanlığım 
zamanında vâki isnadatı iki veya üç defa vâkı-
dır. Susam meselesi, hububat meselesi diye 
muhtelif şekillerde bizzat takrir vermiş veya 
başkalarının verdikleri takrirler vesilesiyle Top
rak Ofis aleyhinde beyanatta bulunmuştur. 
Her bir konuşmaya iştirakinin karşılığını bu 
kürsüden yalnız ona değil, Heyeti Âliyenize ce
vap olarak arzederken ifade etmişimdir. Ver
diği malûmatın hakikate dayandığına dair kü
çük bir şey, bir vesika, yazılı veya yazısız ta
kibe mesnet olarak bir şey verilmelidir. Çün
kü kendisi daima çok şey bilen amma neden
se söyliyemiyen bir adamın ıstırabı ile konu
şuyor görünen bir arkadaştır. Ticaret Bakanı 
olduğum müddetçe hiçbir vesika getirmediler. 
Kaç defa ısrarla taleb ettim. îki satırlık sarih 
ve hareket noktası olacak bir şey vermediler, 
getirmediler. 

Toprak Mahsulleri Ofisinde suiistimal var
dır diyorlar. Yalnız ofis için değil bütün devlet 
müesseseleri için mutlak olarak bir kötülük 
hükmüne varmak vukuu muhtemel kötü bir işi 
veya kötü istidatlı bir hayırsız memur hayatı
nı lüle sarahatla ortaya koymadan veya or
taya çıkan bir kötü kişi yüzünden bütün devlet 
müesseselerinde çalışan namuslu vatandaşların 
iş görme cesaretini kırıcı umumi isnatlar doğ
ru değildir arkadaşlar. Bu hal işler mevzu
ata uygun olsa dahi devlet memurlarının me
suliyeti başkalarına aktarma suretiyle çalışma 
yoluna girmelerini intaç eder. Devlet hayatın
da mesuliyeti müdrik olarak, vazife ifasının 
karar sahibi olmanın hazzını duyarak çalışan 
insanlar kalmaz arkadaşlar. Onun için iş bir 
Atıf înan meselesi değildir. Yine bu mevzu 
münasebetiyle ifade etmek mecburiyetindeyim 
ki devlet hayatının emniyeti, ve devlet hayatı
nın idaresi mevzuunda vazife almış insanların 
namus ve haysiyet garantisini sağlamak için 
bu yolda fırsat düştükçe konuşmamayı bir ah
lâk borcu telâkki etmek zarureti vardır. (Bravo 
sesleri). 

Tekelioğlu Toprak Ofiste yüz tane dosya 
kaybolmuş diyorlar. Bu hususta resmî bir ihbar 
yapmak hakikaten bir vazifeseverlik borcunun 
ifası demek olur. Şu halde yüz tane dosyanın 
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kaybolduğunu bilen Sinan Tekelioğlu böyle bir 
ihbarda bulunmuş mudur, haber aldığı zaman 
takip edecek makama karşı bir yazı yazmış mı
dır? Demin söyledim ki, Meclis huzurunda ko
nuştu fakat daima vesika vermekten kaçındı. 
Arkadaşlar,. Acaba Tekelioğlu yüz dosya kay
boldu diye ihbar etmiş de takibat yapılmamış 
mıdır? Ben zamanımın müdafaasını yapmıyo
rum. Amma haysiyetimin müdafaasını yapan 
bir arkadaşınız olduğum kadar her Milletvekili 
arkadaşın haiz olduğu hakkı da haiz bir vatan
daş sıf atiyle arzediyorum ki, bu tarzdaki itham
lar ve isnatlar, bir gün gelir devlet memuru de
nilen şerefli kıymeti bırakmaz? Ancak bu kabil 
şeylere tahammül göstermek yaradılışında bu
lunan insanlar büyük, küçük hizmet mevkile
rinde bir süprüntü yığını halinde kalırlar. Hal
buki her müessesede, iftiharla söyliyebiliriz ki, 
her müessesede, faziletkârlık galip olarak ve bu 
devletin ayakta bulunmasının sırrı budur. 

Arkadaşlar, şimdi, Sayın Tezer Taşkıran'm 
tahkikat açılmalıdır isteğine mesnet telâkki 
ettiği birkaç mucip sebebe geçiyorum. 

ı Tekrar arzedeyim bugün konuşurken, ge
çen Cuma günü konuşmam sonunda vâki niya
zımı teyit eder mahiyette konuştu. Bütün 
şimdiye kadar mâruzâtımı hiç bir zaman kara
rınızın şöyle veya böyle olmasını sağlama arzu-
siyle yapılan mâruzât değildir. Hakikatlerin 
olduğu gibi belirtilmesi ve bundan evvelki ko
nuşmalarda dinlemek fırsatını bulamamış arka
daşlara dinletip hakikati bulmaları neticesini 
sağlamak içindir. 

Dediler ki, bir komisyon kurulsun. Atıf inan 
bu şekilde müdafaasını bir heyet huzurunda 
yapacak suçlu ise ceza görecek. Değilse tahki
kat sonunda isnat yapanlar utanacak. 

Arkadaşlar birincisi gayet güzel; suçlu ise 
ceza görecek, emma acaba onu tahkik komisyo
nuna göndermemek ceza görmemesi için yapı
lacak bir koruma hareket mi olur? Kendilernin 
de bu anlayışla söylediklerini zannetmiyorum. 

Arkadaşlarım, şimdi içinde haysiyetin ve şe
refin sevgisini en yüksek mertebelere çıkara
rak duymakta olan Heyeti Aliyenizin huzurunda; 
isnatlara mesnet alacak delil diye ortaya konu
lan şeyler üzerinde bu yüksek heyetten dik
katle takip edenler için öyleymiş veya değilmiş 
şeklinde hükme varmaya hizmet edecek vuzuhta 
maruzatta bulunuyorum. Ben hangi heyet huzn-
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randa 3 saatten fazla ve bugünkünü ele ilâve eder-

| sek belki dört beş saatten fazla bu şeyleri aydın
latmaya davet edileceğim. Bu meseleyi ortaya 
koymuş olanlar hakikatte hiçbir şey ortaya 
koymamış bulunduklarına göre, delili nerede 
bulalım dediklerine göre komisyon neyi tetkik 
edecektir? Bunları, yüksek heyetiniz takdir bu
yuracak ve böyle bir komisyon kurulmasına lü
zum var mı yok mu kararınızla anlatılacak. 
Ben yalnız mucip sebeplerin zaıfına işaret et
mekle iktifa edeceğim. 

Tahkikat sonunda isnat yapanlar utanacak. 
Af buyursun, Tezer Taşkıran, kendilerine .çok 
yüksek olan hürmetime ve samimiyetime rağ
men ifade ediyorum, kendileri bir hayale kapıl
mışlardır. Bu isnatları yapanlar, yalancılıkları 
yüzlerine vurulduğu zaman utanma kabiliyetini 
kaybetmiş olan bedbaht insanlardır. (Sağdan 
bu lafları sonra söyle sesleri). Eğer bir adam 
nefsine inanırsa, sözünün sıhhatine inamrsa ka-
rekterinden şüphesi olmazken bugün de ya
rın da benim gibi konuşmaktan çekinmez. 

Ben 54 yaşını namuskârlarm anlayışı içrâtde 
yaşadım. Nefsime, namusuma itimadım vardır. 
Bugün konuştuğum gibi yarın da konuşma gü
venim olmasa namuslu insanların yapüğinı şim
diden yaparım anladın mı Köprülü? 

Muhterem arkadaşlar, bütün hayatım namus-
kârlık içinde geçirmiş ve daima samimî kana-
atlarmın adamı olarak yaşamış insanlar Büyük 
Millet Meclisi huzurunda olduğu zaman dahi 
yarın yüzlerinin kara çıkmıyacağından emin 
olarak şimdi benim konuştuğum gibi konuşa
bilirler. Biran için namusa ve haysiyete v>e 
şerefe riayet eden vatandaşlar olarak muhalif 
arkadaşlarımdan rica ederim; hiç olmazsa,doğ
ru söylüyorum diyen bir adamın sözlerinin; 
aksi sabit oluncıya kadar dinlenmesi lâzım-
geldiği zihniyetinin adamı olduklarını göste
ren bir, tecelliye imkân versinler. 

Parti meselesi değildir dediler, Parti mesele
si yapmıyan biziz. Cumhuriyet H. Partisi Meclis 
Grupu denilen muhterem müesseseye mensup 
olmak şerefini taşıyan arkadaşlardan bazıları 
samimî olduğundan hiç şüphe olmıyan, kanar 
atlarını çıktılar bu sıralarda oturan, arkadaş
ların karşısında çekinmeden konuştular ve mâ
ruzâtta bulundular. Onlar da sizinkiler gibi 
ayni hürmetle dinledi, acaba bu mu-halif saf
ları içerisinden bir tek adam çıkıp da yalan-
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larm parçalanmasından ve hakikatin belirme
sinden doğan hissini neden ifade etmedi? Reşat 
Aydınlı arkadaş geçen cuma konuşmasından 
sonra koridorda yanıma geldi ve «Gerçi Parti
nize muhalifim ve muhalefet de yapıyorum ama 
sizi tebrik etmeyi vicdan borcu bilirim» 
dedi, bu arkadaş, bir müstakil arkadaştır. Aca
ba neden burada bu muhalefet safmdaki çıkan 
arkadaşlardan bir tek adamın tahriflerin ve tez
virlerin yere serilmesi karşısında duygusunu 
ortaya koymadı. Muhalefetlerinin her safha
sında ahlâk mücadelesi yaptıklarını söyliyen
lere yakışan bu mudur? 

BAŞKAN — Heyeti Umumiyeye hitabetme
nizi rica ederim. 

Dr. SAÎM ALÎ DİLEMRE (Rize) — Başkan 
bu da insandır, sıkıştırıyorlar, mecbur ediyor
lar, ben olsaydım bakın neler söylerdim. 

ATIF İNAN (Devamla) — Ekrem Oran ar
kadaşımız Heyeti Umumiyeye hitabederken 
bir hikâye anlattı, dinlemek tahammülünü gös
terdiniz, ben de bu tahammülden cesaret alarak 
kendi hayatımda geçen bir hakikatin hikâyesi
ni arzedeyim: 

Urla'da Belediye Reisliği yaptığımı muhtelif 
vesilelerle arzettim. Burası bildiğiniz gibi kü
çük bir kaza bir belde veya şehir reisi olunca 
veya sureti memleket hizmetinde bulununca 
orada yaşıyanlarm hepsini memuriyetini sağla
maya imkân olmadığını takdir edersiniz. Ur
la'da da mahallî cereyanların, tesadümlerin ne
ticesi olarak şahsi garazlıklar yer bulmuştur. 
Parti muhalefeti veya şahsi infialleri neticesi 
olarak çeşitli belediye seçimleri, mücadeleleri 
orada da olmuştur. Hiçbir intihap olmamıştır 
ki, münakaşalar olmasın ve iki taraflı davul 
zurna ile nümayişler yapılmasın ve sakinane 
geçsin. 

Bugünkü gibi hatırlıyorum hakkımda 16 
maddelik bir şikâyetname verildi. Mülkiye 
müfettişi geldi, tahkikat yaptı ve bir şey ol
madığı anlaşıldı. Bu şikâyetnameyi imza eden
lerden biri, Hüseyin efendi isminde benim gibi 
Urla'ya sonradan yerleşmiş ve Konya'dan geldi
ği için Konya'lı diye anılan yaşlı bir zat bana 
geldi. Bugün ölmüştür, rahmetle yadederim. 
Kendisini iyi karşıladım. Benden bağına kükürt 
temini için yardım istemişti, istediğini yaptım. 
Fakat kapıdan çıkacağı zaman bu müracaatım 
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l)iı kadar da ınelekhaslet olarak karşılanması ve 
Hüseyin efendinin çıkıp gitmesi belki benim 
hamakatime hamledilir diye bugünkü düşünü
şümle isabetli bulmadığım bir düşünceye kapıl
dım, genç 34 - 35 yaşında bir adamdım, rica et
tim, iki dakikanızı bana lütfedin dedim. Be
nim hakkımda verilen bir şikâyetname var. Ora
da sizin imzanız var, bu imzayı atarken içinde 
kini okudunuz, inandınız mı dedim, tnanmasam 
imzalar mı idim, dedi. Bana suiistimal isnat edi
yordunuz, dedim. Bugün bir suiistimalci gözü 
ile baktığınız bir adama bir ihtiyacınızı ifade 
için nasıl geldiniz dedim. Hüseyin Efendinin ce
vabı ibret vericidir, aynen arzedeyim, bana oğ
lum diyecek kadar yaşlı olan o zat dedi ki; «Oğ
lum ben de senin sandalyanda oturdum, müs
tantiklik yaptım, memurluk yaptım, bütün bu 
işlerde biz fırsat buldukça vurur eğlenirdik. Ben 
ne bileyim ki; şimdi böyle gençler çıkacak bire 
alman ona, yirmiye satılacak da bunların hep
si olduğu gibi gösterilecek, bu kerata da bizim 
gibi yapmıştır, dedi.» 

Arkadaşlar; atfınızı rica ediyorum, Hüse
yin Efendi hikâyesini anlatırken bir kelimeyi 
dil kaygmlığı ile kullanmış oldum, bunu hür
metsizliğin tezahürü olarak almamanızı rica ede
rim. Hüseyin Efendinin anlattığım hikâyesini 
ogün 35 yaşında bir delikanlı olan ve şimdi 54 
yaşında olarak huzurunuzda konuşan arkadaşı
nız üzerinde terbiyetkâr tesiri olmuştur. Bundan 
evvel de arzetmiştim. Hep kiyasmefis meselesi. 
Benim hakkımda isnatlarda bulunanlar da böyle 
yaptı. Bu isnatların kaynağını biliyorum. Bun
ların kaynağı; bir daha ifade etmek mecburiye
tindeyim ki, İzmir'de birkaç kişiden ibarettir, 
amma bunların içerisinde bilhassa bir kişidir. 
Gazetelrde ismi çıktı. Onu, kendisinin malûmat 
verdiği insanlar teşhir ettiler. Ben burada i .-imi
ni söylediğim zaman onun rezil ve hicabaver 
hareketine yeni bir rezaletin zikrini ilâve etmiş 
olmam. Bu adam Mustafa Nazlı'dır, çalışkan
dır, fevkalâde zekidir, fevkalâde beceriklidir. 
Fakat çok kötü şekilde çalışacak kadar becerikli, 
kıskançtır. Daima akıllı görünmek sevdasında
dır, bütün münakaşalarda dökümante konuşu
yorum diye övünür. Bu haberlerin kaynağı 
odur. 

Nasıl çıktı bu haberler? 
izmir'e Vatan Gazetesinin muhabiri geliyor. 

Ben Bakanlıktan avrılır avrılmaz. Derhal bir 
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tarama yapıyor, benim aleyhimde haber toplı-
yacak. Topladığı haberlerin, başlıca kaynağs 
malûm. Mustafa Haydar Nazlı. 

Nazlı yalan haber vremekte gönüllü. Eski 
yalanlarına ilâv ediyor. Ben size öyle bir şey 
daha vereyim ki, bakalım nasıl karşılıyacaklar? 
diyor. Peki ne imiş o? 15 milyon liralık Çe-
koslavakya'dan vagon almıyor, mukabilinde de 
15 milyon liralık tütün satılıyor. Bunu benim 
kendisiyle iş münasebetim olduğunu iddia ettik
leri Nazmi Topçuoğlu yapıyor, Paris'te muka
velesini imzalıyor. Mustafa da bir Avrupa se
yahatine çıkmış, Paris'e uğramış bu mukave
lenin suretini cebine koymak fırsatını bulmuş. 

Arkadaşlar, Parti meselesi yapıyorsun deme
sinler, tam hüviyetini belirtmek için söylüyo
rum. Demokrat Partinin Vilâyet İdare Heye
tinde âza olan bir adam, halen de orada mıdır 
bilmiyorum; (Oradadır sesleri.) eğer yalancı
lığının, itibarı devam etmekte ise orada olduğunu 
tahmin ederim; nitekim aranızdan bir arkada
şım da orada olduğunu söylüyor. Bunu Vatan 
gazetesinin İzmir'e sureti mahsusada gönderdi
ği muhabir mal bulmuş mağribi gibi alıyor ve 
kemali iftiharla eğer Atıf İnan la Nazmi Topçu
oğlu isterse mukavelenin sureti eebimizdedir; 
neşrederiz diyor. 

Bendeniz son toplantımızda da arzetmiştim; 
bütün aleyhimdeki neşriyata ancak huzuru
nuzda hesap vermekle kendimi mükellef telâk
ki ettiğim ve bu yüksek makamdan başka hiç
bir yerde hesap vermeye mecbur olmadığımı 
düşündüğüm için sükûtla mukabele ettim. Sakit 
kaldım ve daha neleri varsa döksünler dedim. 

Nazmi Topçuoğlu Aydm'da bir lokantada 
iken Vatan gazeetsinin yazdıklarına cevap ver
meli diyen bir Milletvekili arkadaşımızın ve 
kendini ayrıca neşriyattan haberdar eden va
tandaşların uyarışı neticesi bu yazıya vâkif olu
yor. Kemali esefle arzederim ki, arkadaşlar, 
Aydm'da Vatan gazetesi neşriyatını kıymetlen
dirmeğe çalışan, bizim partiden olan arkadaş 
kürsüye gelip konuşabilecek ve en aşağı her bi
rimiz kadar konuşabilecek iktidardadır. Bildik
lerini en iyi şekilde ifade edecek bir arkadaş
tır. Bu arkadaş Aydm'da lokantada bir mesnet 
ve hüccet gibi Vatan gazetesini gösteriyor. 
Acaba ne var bunda diye bakıyorlar bunu gö
rüyorlar k i ; cevap vermeli cevap denen yazılar 
içinde biraz evvel söylediğim vagon ve tütün 
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hikâyesi var. Nazmi Topçuöpu derhal» hvt tek 
graf çekiyor. Sizde bir zerre namus ve şereî 
kırıntısı varsa cebinizde olduğunu söylediğiniz 

mukavele suretini yayınlayınız diyor. Hafitte; geçi
yor, yalancılar susuyorlar. Topçuo#Mi ısrar edr-
yor. Doğrudan doğruya yalman 'ı muhata^' tuttı-
yor. Yalanın naşiri olan muhbir İzmir'den 
İstanbul'a gitmiştir. Yalanın kaynağı olan 
adam mukaveleyi bir Milletvekiline tevdi ettim 
diğer bir sureti yoldadır, diye oyalamakta. 
Amma Topeuoğu şerefinden emin. Köprülû'ntiıı 
şimdi bana tavsiye ettiği gibiy mahkemeye8 gi
dip hükme intizar etmeksizin cevap beklediğini 
ilân etmekte nihayet Vatan gazetesinin verdiği 
cevap şu oluyor. Bize bu haberi İzmir'den 
Mustafa Haydar Nazlı verdi ama cebinde oldu
ğunu söylediği mukaveleyi hâlâ göndermedi, 
eğer verilen haber yalansa ona aittir diyorlar. 
İşte arkadaşlarım vatandaş haysiyeti böyle çiğ
neniyor. Bunları meydana koyarak konuşanlar 
delilsiz, mesnetsiz konuşmuş sayılır mı? 

Bana başka ne isnat ediyorar? 7 Eylût ka
rarlarını ifşa etmişim. 7 Eylül kararlarını ifşa 
etmedim ben söylemedim diye şahit gösterile
mez, ispat edilemez. Bu nasıl ispat edilir f Yine 
karşı tarafın delil diye gösterdikleri şeylerin 
isabetsizliğini ortaya koymak suretiyle. Ben 
hayatımda şunu ifşa ettin derler diye şahidim 
bulunsun için bütün işlerimde ve bulunduğum 
yerlerde yanımda şahit mi taşıyacağım, buna 
imkân var mı? Bir adam bana günün birinde 
hırsız derler diye yanında ihtiyat şahit mi ta
şır? Bir adam falan kötü yere gittin derleme; 
aksini ispata kaadir olsun diye yanında daima 
şahit mi taşır arkadaşlar? Asıl sen busun, su
sun, diyenler bunu söylemek için şu delile isti-' 
nat ediyoruz derler. 7 Eylül kararlarını ifşa et
tin şu vesikaya dayanarak sana şunu isnat edi
yoruz derler. 

Bana da şunları isnat ediyorlar: Albayrak, 
Solari firması üzüm almış ve 500 000 lira ser
mayesinden 500 lirasının hissedarı olduğum Eğ;e 
Ticaret Türk Anonim Şirketi üzüm almış. 
Şimdi bu şirketlerin yaptıkları muamelele
rin hacımlarım o kadar büyütmeli ki, bir bakan 
için suiistimal mevzuu olarak gösterilebilsin. 
Albayrak, Solari üzüm almış, bundan başka 
muhtelif şirketler ve firmalar da üzüm .almış 
ama içlerinden seçilen, en fazla üzüm alanlar; 
Albayrak, Solari firması. Hakikatta borsa kayıt-
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larına göre ne almışlar 6 Eylül 'de: 1090 Albay-
rak, 170 çuval Solari. 

Albayrak'mmkini 10900, Solari'ninkini 15000 
çuval yapıyorlar miktarları bu şekilde büyüte
rek yazılar neşrediyorlar ve Atıf inan bunlara 
ne der diye bana soruyorlar. Bunları o kadar 
büyük bir fiyatla hesap etmek lâzımdır ki, 100 
binlerce lira tutsun, 40 kuruştan, belki daha aşa
ğı olarak 38 kuruştan 1 090 çuval almıyor. 7 Ey
lül Kararları ilân edildikten sonra ikinci haf
tasında üzümün âzami fiatı 51 kuruştur arkadaş
lar. Borsa kayıtlarından, Ticaret Bakanlığından 
alınmış fiyat listeleri burada. Veziroğlu gitti sureti 
mahsusada İzmir Borsasından kayıtlar istedi ama 
aldığı kayıtlardan bir tek misali burada söyle
medi. Söylemez çünkü onlar evelce vâki olan 
ve burada tekrar ettikleri rakamları yalanlar. 

AHMED VEZİEOĞLU (Afyon karhisar) — 
Manisa'dan da aldım. 

ATIF İNAN (Devamla) — Manisa'dan ge
len Tasvir gazetesinin, Vatan gazetesinin, izmir 
Demokrat gazetesinin yazdığı rakamlara benziyen 
rakamlardır demek hata olmaz. Vatan, İzmir De
mokrat ve Tasvir gazetelerinin yaydıkları rakam
lar borsa kayıtlarına istinat etmediği ve sadece 
Mustafa Haydar 'm yalan kaynağına istinat ettiği 
içindir ki, Veziroğlu bu dalâlete düşmüştür. 

40 kuruşla 51 kuruş arasında 11 kuruş fiat 
farkı vardır. Adamın 31 Ağustostanberi aldığı 
üzümleri bunun içine sokmak imkânı yoktur. 01-
sabiyle bu da nihayet beş bin küsur çuvaldır. Ama 
11 kuruştan onun yaptığı kârdan nihayet 14 
bin liradır. 6 Eylülden evvel alınanlar beraber he
sap olunsa kâr gene büyük yekûn arzetmez. Şim
di bu 14 000 lira veya 40 - 50 bin lira kâr bir ba
kanın suiistimali için kolayca inanılacak bir şey 
değildir. Onun için 1 090 çuvalı 10 900 çuval yap
mışlar. On bir kuruş fiyat farkı 4 ay sonra tekev
vün eden 85 kuruş esasa alınarak 45 kuruşa çı
karılmış, Onun üzerinden 45 le çarpmışlar 50 000 
bin lira kâr çıkarmışlar. Solari hesabında böyle 
yapılmıştır. Ona da 800 000 lira kazandırmışlar. 

Şimdi çok inandıkları gazetelere geliyorum: 
işlerine gelmediği zaman o bitaraftır, bizden de
ğildir derler amma işlerine geldiği zaman hakika
tin hadimi diye anarlar, ve parti itibariyle olma
sa bile parti şahısları itibariyle Ahmet Emin'in 
şahadetine inanırlar onun akıl hocalığına güve
nirler. Bilhassa son zamanda büyük akıl ,1ıocalı-
ğı yaptığına inanan ve yapmakta olan Ahmet 
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Emin bu sene 1948 Eylülünde bir senenin muha
sebesi diye bir yazı yazmıştır, emrederseniz çıka
rıp okuyacağım: (Oku, oku sesleri). 

Başlık «Bir yıllık muhsebe,:» 7 Eylül tarihli Va
tan gazetesinde çıkmıştır. Ve ihtisas erbabından 
sorulmadı diyor. Yedi Eylül kararı düşünülme
den alındı diye yazıyor ve şöyle devam ediyor: 
Acaba şöyle düşünülse doğru mu? «Böyle bir ted
bir çok gizli kalmalı, malûmat sızmamalı. Kabine 
bu mülâhaza ile danışmaktan ürktü, kanaati 
tam olduğu için mesuliyeti kabul ederek tatbikata 
geçti. 

Şimdi şahadet diye aldığım kısmında bakı
nız ne yazıyor. «Hayır, o değil tedbir hakkında
ki malûmat her türlü teferruatı ile günlerce 
evvel sızmıştır, ben Eylül iptidasında İzmir'dey
dim, ingiliz lirası ve dolara verilecek olan yeni 
fiyatlar hakkındaki haberler rivayet şeklinde 
ortalıkta çalkanıyordu. Bu rivayetler noktası 
noktasına bir kaç gün sonra doğru çıkmıştır.» 

Şimdi hiç olmazsa Ahmet Emin'in, bir çok 
kıymetlerine inandıkları gibi bu yazısında doğ
ruluğuna inarak 7 Eylül karanlarının ifşası gi
bi bir suçun olmadığını kabul etmek lûtfunda 
bulunurlar mı muhalif arkadaşlar 7 Eylül ka
rarları havasının tam tafsilâtiyle de olmasa şu 
veya bu şekilde her nasılsa tahminle, bir sezişle 
7 Eylûl'den evvel piyasada yaşadığının muhte
lif delilleri vardır. Cumhuriyet gazetesinde - ge
çen toplantıda arzettim - 4, 5 tarihinde - onun 
kupürleri de buradadır - böyle haberler sızdı-
dığı anlaşılıyor. 

Cumhuriyet muhabiri 5 tarihli nüshada di
yor ki, tahkik ettim, para kıymeti üzerinde ka
rar alınacağı haberi doğru değildir, prim tat
bikatı hakkında tetkikat vardır, aglebi ihtimal 
prim artırılacaktır, şöyle oacaktır, böyle olacak-

tir. iki gün evvel yani cumartesi günü evde bulun
madığım bir zamanda istanbul'da Tahtakapı'da 
bilmem kim şimdi ismini hatırlıyamadığım bir va
tandaş telefon ediyor; diyor ki, duyuyoruz, 7 Ey
lül kararları, Atıf inan tarafından ifşa edilmiş 
diye bir isnat ve ifsat vesilesi olmaktadır. Ak
şam gazetesinin beş tarihli nüshasını bulun, Ce-
vat Nizami'nin burada para ayarlaması aley
hinde rivayetler doİâyısiyle yazmiş olduğu ya
zıyı okusun, diyor. Bugün kütüphaneye gittim, 
okudum. 

Demekki istanbul 'da oturan bir vatandaş 
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dahi hiç tanımadığı, bilmediği bir adamın hay
siyetinin bu şekilde mevzuubahis olması karşı
sında eza duymuş, vicdan azabı duymuş, İstan
bul'dan, masraf yaparak telefon etmek lütuf
kârlığında bulunmuş ve bu benim çekmekte ol
duğum sıkıntıların, kelimeyi bfterek kullanıyo
rum arkadaşlar, hakikaten bu çektiğim sıkın
tıdır, acısını duymuş bana yardıma çalışıyor. 
Hiçbir zaman bana acımak nişlerinizi tahrik et
mek için söylemiyorum; ancak âdil ve asîl ol
duğuna emin olduğum yüksek heyetinizin huzu
runda konuşurken bir kadirbilirlik bir insanlık 
borcu olduğunda şüphe etmeden konuşuyorum; 
İstanbul'da bir tane, Aydın'dan bir tane; başka 
bir taraftan bir tane ve memleketin her köşe
sinde yaşıyan vatandaşlarım namuskârlık et
rafında gösterdikleri hassasiyetin iç titreten ve 
teselli sebebi teşkil eden tecellileri olmasa bu 
hayatın kahrı, azabı Devlet hizmetinin insan
ların başına getirdiği kazaların ruhi ezası kat
lanılacak şeyler olamazdı. (Bravo sesleri). 

Bilmiyorum hâlâ ne düşünüyorlar? 7 Eylül 
kararlarının mutlaka benim tarafımdan ifa edil
diği hakkındaki iddiaları teyit için karine ve 
delil diye ortaya koydukları, ama butlanının 
ispat edildiğini gördükten sonra dahi bâtılmış 
dinlediğimiz, izahatla anladık, demek cesaretini 
bile gösteremedikleri delillere hâlâ isnada ça
lışacaklar mı? Haydi diyelim ki, beyanlarının 
bilâfı sabit olduğunu ifadeye onlar cesaret gös
teremezler. Bunun karşısında ben münhasıran 
lekeleme gayretinin devamı etrafında faaliyet 
sarfedilmekte olması Atıf İnan arkadaşınızın 
hassasiyetim takdir ve hakikati tevkir edece
ğinizi ummakta ve buna inanmaktayım. Bu 
inanışladır ki, sabırlarınızı suiistimal edecekmi-
yim diye hiçbir mülâhaza ile bağlı olmadan ko
nuşuyorum. 

Şimdi geliyorum Adnan Menderes'in Ticaret 
Bakanı Mahmut Nedim arkadaşımızın mütalâ
alarını tahlil edipte güya eksik ve hiçbir şey 
olmasa dahi yalnız bunlara dayanılarak bile 
bir şüphenin yaşadığını ispat etmek gayretiyle 
sarfettiği enerjiye. Bu gayrete hem acıyorum, 
hem de acımakla beraber Adnan Menderes'in 
anlayış seviyesi itibariyle bu vaziyete düşmüş 
olmasından dolayı, kendisinin- bazı kabiliyetle
rini takdir çden bir ad,am olaralş hayret edi
yorum. Arkadaşlar, Ticaret Bakanının beyanatı 
kanaat vermemiş. Hele benim beyanatımın hiç 

. 1947 O : 2 
ehemmiyeti yokmuş. Ben beyanatımı koridor 
karanlıklarında yapmıyorum, milletin huzurun
da yapıyorum. 

Arkadşlardan kaç defa rica ettim, şimdi de ri
ca ediyorum, ne biliyorlarsa gelip söylesinler, da
ha yarım saat evvel koridorda bir arkadaştan 
fısıltıları bırakıp, namuslu ve namusa riayetli in
san olarak kürsüden konuşmasını rica ettim Dos
yaları olduğunu söyliyenler lütfen açık hakikat
lerin en iyi söyleneceği yer olan kürsüye gelirler. 
Tahkikat Komisyonu kurulur, kurulmaz, bu ayrı 
bir şey, amma bütün bu işler ola dursun, arkadaş-
j arımın nazarında şu veya bu nokta aydınlanma
mış kalmışsa bu şüpheleri izale etmek benim için 
şerefimin emrttiği bir borçtur. Böyle bir şüphe
leri varsa arkadaşların, komisyonun faaliyetine 
intizar etmekten kurtulsunlar, gelsinler burada 
söylesinler. Görüyorum ki, Büyük Meclis, bir şah-
sm, bir vatandaşın haysiyeti mevzuubahis olduğu 
zurnan oru saatlerce dinlemekte sabır gösteriyi • 
Herkes bildiğini burada söylemelidir, koridorlar
da herkesin fikrini teşvişe çalışmasınlar. 

Ticaret Bakanı beyanatında tahkikat yapma
dım diyormuş gayet tabiî. Kendinden evvelki bir 
arkadaşın muamelâtı hakkında malum olar şekil
de ve kanuni mânada tahkikat açamaz. Fakat bir 
meselenin aydınlatılması için dosyalara müraca
at edilebilir. Ben Bakanlıkta hususi kâtibimle 
devlet işlerini yürütmedim ya... Hepsi Ticaret Ba
kanlığının işleridir ve nasıl cereyan ettikleri dos-
j alarmda görülür. Bugünkü Ticaret Bakanı dün
kü, evvelki günkü ve daha evvelki günkü dosyaları 
çıkartır onların arasında kendisinin istediği in
celemeleri yapabilir. Bu kabil incelemeler ben 
Ticaret Bakanlığında bulunduğum zaman, şahıs
larla uğraşmak itiyadının zebunu olarak çalış-
saydım, bu gün veya yarın herhangi bir gün haya
tımın veya işlerimin hesabını verdiğim zaman le
himde silâh olarak kullanırım diye vesika ara
mak itiyadında olsaydım çok kimselerin hesabını 
veremiyeceği vesikalar bulabilirdim. (Sağdan an-
lıyamadık bu ne demek sesleri) . 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Açık ko
nuş. 

FUAT KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Müphem 
lâflar söylemeğe hakkınız yoktur. Açık konuş. 
(bağdan tehditli konuşma sesleri). 

Başkan -— Harbin sözünü kesmeyiniz Fua; 
Bey, siz de kürsiye gelir konuşursunuz. ^ 

ATIF İNAN (Devamla) — Haydi efendim; 
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haydi; arkadaşlar, istediği olmıyacaktır. (Gürül
tüler) böyle. gürültülerle şaşırmam, ben böyle 
gürültülerle, müdahalelerle kürsüde şaşıracak 
adamlardan değilim. Konuştuğumu bilerek ko
kuşurum. 

BASK AK — Heyeti Umumiyeye hitabediniz. 
ATIF İNAN (Devamla) — Aranızda 4 - 5 se

nedir konuşan adamım, buraya geldiğim zaman 
ancak konuşulması lüzumuna inandığım, kan
dığım şeyi müdafaa ederim. Bu kürsüden ko
nuşurken şaşıracak, şaşırtılacak adam yok-

. tur ./karşınızda. 
FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Sadede ge

liniz. 
• BAŞKAN — Köprülü müzakerenin selâmeti 

namına müdahile etmeyiniz. 
HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Hati

bin sükûnetini muhafaza etmesi, şahsiyata git
memesi lâzımdır. 

'BAŞKAN — Atıf Bey sizden de rica ediyo
rum, sözleriniz esasa taallûk etsin, Heyeti il
miyeye hitabediniz. 

ATIF İNAN (Devamla) — Fevkalâde sü
kûnetle konuşuyorum, benim mevkiimde olan 
bir adamın bundan fazla sünkûnetle konuşma
sına imkânı maddi yoktur. 

Arkadaşlarım; bakınız huzurunuzda konuşulan 
şeylerin dahi nasıl yarım getirildiğine, bu
rada yarım ifade edildiğine siz de şahit oluyor
sunuz tahrif edildiğini iddia etmek istemiyo
rum. Adnan Menderes dedi ki; bu tahkikat 
değilmiş, şöyle bir inceleme imiş. Arkadaşlar; 
ben de diyorum ki; bu inceleme bir nevi tahki
kat mahiyetindedir. Rica ettim, karanlık kal
maması ve mevzuubahis işlerin tamamiyle ay
dınlatılması ve bütün çıplaklığı ile ifadesi için 
bu inceleme yapılsın dedim. Tahkikat için ne 
yapılır? Şirketlerin hesaplarına, defterlerine ka
dar bakılmıştır. Ama adamın iddiasına göre 
şirket defterlerine de inanmak caiz değildir. 
Kasten türlü türlü defterler tutulurmuş. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Tabiî, 
dünyada böyle şeyler hiç olmuyor. 

ATIF İNAN (Devamla) — Olur ama her 
şeye de inanmıyan gözle bakmak karışık bir 
hayat anlayışıdır. İşimize gelen her şey doğru, 
gehniyen yanlış oluyor sizin için. Şimdi bunu 
bırakıyorum, bu mevzu ayrı bir şeydin Tüccar 
yapar, .yapmaz, bunun müdafaasını yapacak 
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değiliz. Ancak Ziraat Bankası öğleden sonra 
açılmış mı, açılmamış mı kısmında ki, sakat 
hareketi Menderes'e maalesef yakıştıramadım, 
şurada meydana çıkacak bir şeyi niçin böyle 
hususi bir tertip ile eksik söylüyorlar ve yarım 
ifade ediyorlar? Ticaret Bakanı beyanatında 
demiş ki ; «Öğleden sonra yapılan muameleler
de yine ayni tarihle fişlere geçirilmiş buluna
cağı cihetle bunu tesbite imkân olmıyacağı aşi
kârdır, gayet tabiî, bu bir teknik ifadedir. Cu
martesi öğleden sonra muamele cereyan etse de 
bunun için öğleden sonra ki damga konulmaz, 
cumartesi olduğu bilinir fakat öğleden evvel 
veya sonra olduğu bu bakımdan bulunmaz. 
Bankalarda kasa açılıp kapanması nasıl oldu
ğunu biran için bir tarafa bırakarak farzede-
limki, bulunamaz. Ya nerede bulunur? Ziraat 
Bankası Umum Müdürlüğünden sorularak bu
lunur. Gönlüm çok arzu ederdi ki, bu kısım 
Adnan Menderes tarafından tamamen okunsun. 
Ama bu kısmı görmemiş gibi tegafül ettiler. 
Ticaret Bakanı arkadaşını Menderes'in okudu
ğu kısmın altında diyorlar ki, Banka Umum Mü
dürünün tekliflerinden bu neşriyatı teyit ede
cek bir netice çıkarılamamıştır. Demek ki, bu 
noktadaki tetkikatm dikkatli yapıldığından 
Adnan Menderes tegafül etmiştir onun için 
Bakanın beyanlarının kıymetini eksiltiyor. Bir 
işi tetkikte dikkat eksik olunca bulunan mucip 
sebepler de Menderes'inki gibi zayıf olur. 

Arkadaşlar, ben eski Banka Umum Müdürü 
olduğum zaman umumi müdürü olduğum banka
nın bir müşterisine haddi kanuniden fazla ik-
razat yapmışım. Ticaret Bakanı da cevap ve
rirken bu mesele hakkında lâyıkiyle ve dikkat
le inceleme yaptırdığını belirtmemiş. 

Arkadaşlarım, Büyük Millet Meclisi herhan
gi bir şirketin heyeti umumiyesi olmadığı gibi 
İzmir Esnaf ve Ahali Bankasının da heyeti 
umumiysei değildir. Bu adam yani Atıf İnan 
1943 senesine kadar İzmir Esnaf ve Ahali Ban
kası Umum Müdürlüğünü yapmış, ogündenberi 
milletvekili, malûm zaman içinde de Ticaret Ba
kanı. Arkadaşlar; burada Ticaret Bakanının 
mseul olup olmadığı meselesi mevzuubahistir. 
Bu mevzuun içinde vaktiyle Umum Müdür oldu
ğu zaman ikrazat işi eşkâli kanuniyeye uygun 
mudur, değil midir? İşi de bir mesele yapılıp 
Büyük Millet Meclisinin huzuruna getirilecek mi
dir? Eğer bu noktada dikkatsizlikler varsa.ken-
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dileri tatminkâr cevap almamışlarsa tekrar he 
yeti umumiyeye müracaat ederler, bu bankanın 
muamelâtında şunlar şunlar vardır, bunları ya
panları mesul ediniz, derler. Bunu bankanın he
yeti um ilmiyesi içtima ettiği zaman bir takrirle 
oraya başvurabilirler. Ama verilen takrir oku
nur mu, okunmaz mı, kabul edilir mi, edilmez mi? 
O ayrı. Fakat şimdiki Ticaret Bakanını bu mev
zuda dikkatsizlikle vasıflandırmak doğru olur 
mu? Meselenin aslı ile yani sabık Ticaret Baka
nının bakanlık işleri arasında bu iddia da yer bu
labilir mi? 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
O da söylüyor, bu, bakanın mesuliyetini icabet-
tirmez, diyor. 

ATIF ÎNAN (Devamla) — Evet arkadaşlar; 
dikkat nazarınıza arzedeceğim, banka işlerinin 
konuşulması için tafsilâta girişmiyeceğim, 1943 
senesi banka heyeti umumiysinde, mevzuubahis 
olması lâzımgelen bir iş neşriyata intikal etti
rilmiş, bununla da kalmıyarak meselenin bura
ya getirilmesi sebepleri ve bundaki maksat aşi
kârdır. izmir Esnaf Bankasında şu iş kanıma 
uygun olur, bu olmaz. Ama o bankanın için
de çalışan yalınız Fethi Uyguner değildir, baş
kaları da vardır. Ve belki başkalarının aldıkla
rı paraların yekûnu, tâyin edilmiş limitetler
den daha fazladır. Banka hayatında olur. Tet
kik edilir, mucip sebeplerini söylerler. Fena ni
yet olup olmadığına bakılır, mevzuun nezaketi 
ve işin mahiyeti tetkik edilir, bir hükme van-
lır. Bunlar hep kendi hududu içinde mütalâa 
olunacak ve benim bakanlık mevzuunda karıştı
rıl mıyacak işlerdir. 

Daima maksatları başkadır. Birde diyorlar 
ki, particilik yapmıyoruz. Halbuki işte partici
lik yapıldığına bir delil daha! Fethi Uyguner 
son Meclis intihapları yapıldığı zaman Ödemiş'te 
Cumhuriyet Halk Partisi Reisi idi, hatırı sayı
lan adam; sevilen adam; orada yıllarca resmî 
vazife sahibi olmuş; bugün Ödemişli olmuş; hâ
lâ Ödemiş'te parti reisi. Burada ondan hassaten 
bahsolunması dünün intikamı, yarının ihtiyatı
dır, başka şey değildir. (Doğru sesleri.) 

Yine arkadaşlar; Ticaret Bakanı huzurunuz
da mâruzâtta bulunduğu ve bendeniz de onu 
tamamlamak sadedinde arzettiğim zaman Ege 
Şirketine taallûk eden mubayaaların 7 Eülûle 
takaddüm eden kısmının 28 bin kilo olduğu ifa
de olundu. Bundan sonra yapmış olduğu bütün 

sene içindeki muameknin de kayıtlardan 4£Qİaşıl-
diğma göre 260 bin kilo olduğu-anlaşıldı. Tica
ret Bakanı tarafından ifade edildi ve,benim ta
rafımdan da t ey iden arzedildi. Adnan Mende
res arkadaşım bir haysiyet ve şeref mevzuba
his olurken ve mevzuubahis olan şeref ye hay
siyet de kendisinin gibi bir milletvekilinin. oldu
ğuna göre ve hele kendisinin de hayatı onun ta

rafından malûm olduğuna nazaran karşılıklı bayat
ları hakkında malûmatı olan şerefli insarilr arasın
da olduğu gibi biraz hassasiyet gösterip rakam
larına dikkat etmeliydi. 28 bin kilo'yerine tîöÖÖOO 
kilo alıp kötüyü ispata gayret göstermemeli acli. 
28 000 kilo 260 000 kilo oluyor, beş yüz lirlaık 
sermaye iştiraki yerine şirket de benim ölüyor ve 
bu suretle de benim için büyük bir menfaat, 
bahis konusu oluyor. Arkadaşlar, bu 260 000 
değil, 28 000 kilodur. 28 000 kilo ü z ü m / h a 
kiki kıymeti 40 kuruştan 11 000 küsur lira yapar. 
Fiyat farkı 11 kuruş olduğuna göre 2 -8Ö0 lira 
eder. Bunun % 40 vergisi tutar. Ondan sonra 
da beş yüz liralık hissedar Atıf inan 'a ne dü
şer? takdir ediniz! îşte hakiki mahiyetleri fcu 
olan haberler ve hesaplar şimdi'karinedir. >-Her 
karine bâtıl veya sahih olduğuna dikkat edilme
den alınsaydı hayatta çok haksız adamlar asılır
dı. Bunda adalet, hukuk nosyonu , ve şeref 
duygusu olan insanların kolayca vuzuha yarma
larını sağlıyabilecek izahlardır. Manisa'da da 
üzüm almışlar. Yalnız Manisa 'da 4 500 çuval 
üzüm alınmış. Binaenaleyh Bakanlıkça yapılan 
tetkikler sıhhate uygun değilmiş. Arkadaşlar, bir
an için bunun hakikate uygım olduğunu kabul 
edelim. 4 500 çuval, takriben 450 bin kilo tu
tar. On kuruş fiyat farkı, 45 bin lira eder. 
Beş yüz liralık hessede menfaat farkı ne edecek 
takdirinize bırakıyorum. Bu cazip menfaatler 
karşısında Atıf İnan'm haber vermedeki men
faati ne olabilir? Atıf İnan 'ı itham yolunda delil 
bulma kendilerine nasip olmıyaeaktır. Çünkü 
suç sayılacak bir hareketin uıürtekibi değilim. 
Ama Manisa 'dan telgraf gelmiş. Orada da bir 
Mustafa Haydar bulunamaz mı! Kendilerinde 
şeref duygusu olanların başkaları için de onun 
kıymetini takdir etmeleri lâzımdır. Lâzım ama 
yalana inanmakta ısrar etmelerini bendeniz 
anlamıyorum. O vakit bunda bir kasit çıkar
maktan başka bir neticeye varmıyorum. 

Arkadaşlar; öyle haberler vardır ki öyle za
manda uydurulur ki, insanların ahlâklarının mü-

179 - , 



B : 10 24.11 
saadesine göre verilen öyle haberler olur ki, o an
da menfi tesirleri hâsıl eder. Sonra yalan oldu
ğu anlaşılır amma bir vatandaşın hayatına mal 
olur, bir vatandaşın mevkiine ve şerefine mal olur. 
bir vatandaşın namusuna malolur. Fakat sonra 
anlaşılınca iş işten geçmiştir. 

Menderes bilir, bildikleri bir misali vereyim, 
Aydın'da bir Fuat Şahin var serbest fırkadan son 
ra Milletvekili oldu. Menderes'le beraber buraya 
Milletvekili olarak geldi. Ondan sonraki intihap 
olacağı zaman Aydın'dan bir telgraf: Bu telgra
fa göre Fuat Şahin Yunanlılar'la teşriki mesai 
eden adamdır. 

Listeler hazırlanıyor, böyle bir telgraf gelmiş 
şimdilik dursun tahkik edilsin denmiş bu sebep
le Fuat Şahin bir daha buraya gelemedi şu sıra
larda oturmak şerefine eremedi. Amma telgraf bir 
oy un muş. 

Manisa'dan çekilmiş bir telgrafa inanıyorlar 
da Ticaret Bakanın şirket defterlerine bakarak 
getirdiği, gösterdiği rakamlar için yok diyorlar 
bunlar eksik. O yok da ne var? mugalata mı? 

Ben o kanaattayun ki; insanlar arasındaki hür
met hisleri kanaatlerinin istikrarlarına göre ya
şar veya zafa uğrar. 

Adnan Menderes Ofis muamelâtım, bir Ba
kan işi olarak değil, usullerinin, tertiplerinin yan
lışlıklarını bir Bakanın suçu imiş gibi zikrettiği 
sırada kendisinin iddiası kuvvet bulsun diye eğer 
Ofis doğrudan doğruya satmak imkânına sahipse 
yani bilâvasıta olarak temas tesis edebilirse ne di
ye tüccarların delaletiyle bunu yaptı diyor. Son
ra muhtelif ihtimallerden bahsediyor. Benim 
Menderes'in bu mevzudaki sözlerinden anladığım 
ş-udur: Bir Toprak Ofisi vardır. Hububat işiyle 
meşgul olmak üzere kurulmuştur. İhracat işini 
de doğrudan doğruya kendisi yapsın, yani bu işi 
inhisarı altında tutsun arkadaşlarım. Toprak 
Ofisinin niçin kurulduğunu biliyorsunuz. Toprak 
Ofisin Kanuna göre neleri yapmaya salâhiyeti ol
duğu belli. Doğrudan doğruya ihracat yapabilir. 
Hububat işinin nâzımı olabilir, kendisi satabilir, 
olmazsa komisyoncuya sattırabilir... Bütün bun
lara statüsü müsaade etmiştir. Herhangi bir şey 
statüye mutabık olmazsa o vakit tahtie imkânı var
dır. Ama diyor ki; Toprak Ofisi mutlaka ken
di bürolariyle satışlarını yapsın. Evet bir kanaat
tir ve şayanı hürmettir. Fakat Menderes hakika

ten bu kanaatta mıdır? Anlamak için onun başka 
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konuşmalarına da bir gözatalım. Adnan Mende
res 'in nutuklarını takip edecek kadar vaktim ol
duğu için değil, bir vesile ile malûm gazete beni 

ilgilendiren yazılarını toplama sırasında okudum. 
Kendileri İzmir'de Tilkilik'de konuşurlarken, 
Devletin bütün iş hayatını eline aldığından, va
tandaşa iş kalmadığından bahsediyordu. Bundan 
şu sebeple bahsediyordu: Vatandaşlara iş bırak
mayıp herkesi Devlet kapısına muhtaç olacak ve 
bir rızk meselesi karşısında kanaatlerinde müsta
kil olmıyacak C. H. P. vatandaşları vicdan kana-
atlarmı izhar imkânından mahrum bir sürü hali
ne getirmek için her tertibi kurmuştur kanaatini 
yazmak istiyor. Oradaki kanaati öyle idi. (öyle 
le sesleri). 

Şimdi de geliyor, vatandaşa iş verilmesi lüzu
mundan bahseden, vatandaşa iş sahası bırakıl
madığının güya ıstırabını çeken aynı zat, bazı va
tandaşlara 10 binlerce, 20 binlerce ton verdiler 
niçin böyle yaptılar diyor. Aşikâr bir prensipsiz -
lik meydanda bir fikir kararsızlığı değil mi? Bu
lada da dinlerken Menderes'i, yüzde yatım da oi-
;.rı Komisyon namiyle bir menfaat bırakılmasına 
veya serbest iş adamı olan bir vatandaşın resmî 
daireye nispetle iş arama gayretindeki farktan 
hâsıl olacak menfaati olmasına taraftar olmıyan 
bir prensipin müdafaasını yaptığı anlaşılıyor. O 
halde müsaade etsinler de Adnan Menderes'in işi
ne geldiği zaman zıt prensipleri ve biri diğerinden 
çok ayrı fikirleri bir renk karşılığı içinde müda
faa etmekte ve bu halden kuvvet aramakta oldu
ğu neticesine varalım. Bu neticeden başka bir ne
ticeye varamadım diye elem duyuyorum. Çünkü 
demin dediğim gibi Adnan Menderes'in kuvvetli 
taraflarını da bilirim. 

FUAD KÖPRÜLÜ (istanbul) — Sadede, sa
dede. 

ATİF ÎNAN (Devamla) — Beni sadede davet 
ediyorlar, ben sadedin tam içindeyim. Beni sade
de davet edenler bugün benim kürsüye çıktığım 
zamana kadar ve Cuma günkü toplantıda huzuru
nuzda mâruzâtta bulunmazdan evvel saatlarca kü
für ettiler, bana hırsız, suiistimalci, iltimasçı de
diler, yani söylenti vardır diye söylemediler it
ham ederek söylediler. Binaenaleyh ben şimdi ken
di sözlerinin tahlilini yaparken, haksız ve isabet
siz hareketlerine işaret' ederken sabırlı davranma
larını rica ederim. 

BAŞKAN — Sadedi takdir Başkana aitttir. 
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ATIF ÎNAN (Devamla) — Sayın Başkandan 

çok rica ederim, sadetten çıktığım zaman emir bu
yursunlar, dönmeğe çalışırım. 

Bundan başka yine bazı prensip kararlarına 
temas ettiler. Sayın Ticaret Bakanının beya
natının zarfını belirtmek için. Suat Yurtkoru'-
ya ihraç etmek üzere 5 bin ton arpa verilmiş 
olduğunu söylediler; evet verildi, ben de söy
ledim. 26 ihracatçı arasında bazısına 2 bin, ba
zısına 5 bin, bazısına 3 bin, bazısına çok da
ha fazla ton nasıl verilmişse Suat Yurtkoru'ya 
da 5 bin ton verilmiştir. Ancak Toprak Ofise 
müracaat den beş, on, yirmiden ibaret değildir. 
Sayın Ticaret Bakanının tesbit ettikleri gibi, 
ben bilmiyordum, bu münasebetle öğrendim, 
400 müracaat varmış. 400 müracaat nasıl ol
muş? Bunun sebebi var. Ofis Umum Müdürü 
burada idi, sordum, nasıl 400 e varmış dedim. 
Müracaat edenler şu tarzda müracaat etmişler: 
Ben 20 bin ton arpa satacağım, bana opsiyon 
ver, verdim opsiyonu; ben 30 bin ton arpa sa
tacağım, opsiyon ver, verdim sana opsiyonu. 
Ama bunların içinde takibedip gelenler çok na
dir. Aklına gelen belki iş olur diye Ofisten op
siyon istiyor. Alâkalı arkadaşlara, ticaret ha
yatında az çok görgüsü olduğuna inanılabilir 
arkadaşınız sıfatiyle bu usulün sakatlığını işa
ret ettim, vaz geçin bu usulden dedim. Çünkü 
her opsiyon verdiğiniz değil, opsiyon verdikle
rinizden 10 - 15 tanesi müspet iş getirse yekûn 
belki milyon ton tutar, bu kadar hububatı 
verebilecek misiniz dedim, tutmuyor dediler. 
Tutabilir dedim, vazgeçin dedim. Şimdi bu usu
lün devam ettiği zaman kendisine elli bin ton 
opsiyon verilmiş bazı adamlar da işittik ki, An
kara 'da otellerde falan gezmişler, bana opsiyon 
vermişlerdi ama sonradan tutmadılar demiş
ler. Ticaret Bakanlığına geldiğim zaman alış 
seyrimizi ve alıcı vaziyetini görelim durdurun 
dedim. Bu arada müracaat etmiş olanlar şim
dilik yoktur diye tebligat yapılmıştır. Tek
rar verilmeye başlandığı zaman yeni müraca
atlar kaydedilmiştir. 

Arkadaşlar, bu bir usuldür. Dairenin ta-
kibetmiş olduğu bir muameledir. Bir muamele 
söylesinler bana^; falan adamaj, şahsan beş bin 
ton hububat verin ....diye ÎJiearet Bakanı Top
rak Ofisine emir vermiş desinler verbir tek mu
amele göstersinler. Söylüyorum, tahkik çdil-
sin, huzurunuzda söylesinler, biliyorlarsa ve 
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duydularsa. Bende vesikalar var diyen arka
daşları da gördüm, vesikalar varsa gelsinler, 
söylesinler. Bir ton falancaya hububat verin 
diye bir emir verdimse söylesinler. Bendeniz 
Köprülü'nün kabulü hilaf ına işleri prensiplere 
ve kanunlara dayayarak idare etmiş ve çalış
mış bir arkadaşınız olarak konuşuyorum. (Bra-' 
vo sesleri, alkışlar) Bunun içindirki, cesur ko
nuşabilirim ve söyleyici olduğumu iddia eden
ler varsa kürsüye çağırabilirim. 

Suat Yurtkoru, geçenlerde arzettim, 30 000 
lira komüsyon almış. O da herkes gibi almış. 

NİHAT ERDEM (Kırşehir) — Vergi falan 
vermemiş mi? 

ATIF ÎNAN (Devamla) — Tabiî vermiş
tir. Bendeniz teferruata girmedim. Bir kere 
ortak olduğu için kendisine 15 000 lira kalmış
tır. Bundan % 40 nı yani 6 000 lirasını vergi
ye çıkardıktan ve masraflarını da düştükten 
sonra kendisine ancak üç, beş bin lira bir para 
kalır. 

Arkadaşlarım, sizin oturduğunuz sıralarda 
oturmuş ve sonradan ticarete başlamış bir arka-
daşmızdır Yurtkoru. O arkadaşı Adnan Mende
res benden çok daha iyi bildiği hattâ hususi ha
yat köşelerine vâkıf olduğu için dikkatini artır
mak kasdiyle söylüyorum. Merhaba dediler, be
raber yediler, içtiler, yıllarca çeşitli konularda ko-
nuştular, münakaşa ettiler, ahbablık tesiri altın
da kalırım diye söylemiyorum. Ama ahlâk anlayı

şı emreder ki, insan hususi hayatını ve ahlâkını bil
diği bir adamla ilgili bir iş üzerinde konuşurken 
ona göre dikkat safeder. Bir adamı 30 sene mem
lekette namuslu olarak tanınmışken, şu köşeden 
dönerken hırsızdır dendiği zaman buna kolayca 
inanılırsa bu memlekette namuslu diye bir adam 
kalmaz. İftiracılar yıkmadık namus bırakmazlar. 

Suat Yurtkoru ona bu iş verilmezden evvel, 
Ticaret Bakanı arkadaşın beyanı sırasına ifade 
buyurdukları veçhile, ihracat işleriyle meşgul ol
mak üzere vesika almış adamdır, Muhtelif işler 
arasında hububat ihracına da müsaade verilmiş
tir. Kendisine verilmiş olan ihracatçılık vesika
sından da hububat işleriyle de meşgul olur diye 
yazılmış bir adama, ihracat vesikası olmadan mal 
almış demeleri yerinde değildir. Herhangi bir 
vatandaş ,içjn bir eksik ye yolsuz iş görme isnadı 
çirkindir. P^akat hakkında yakın bilgi sah'-hi 
olduğunuz vatandaşa taalluk ederse bu is^âd o 
vakit tabiî daha çirkindir. 

-İSI-
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onların söylemesine lüzum olmadan bendeniz 

arzedeyimr ofisten hububat alan 26 adam içinde 
bir adam vardır ki, hububat ihraciyle meşgul ol
mak salâhiyetini Ofisten mal aldığı zaman henüz 
iktisap etmemiştir. Bunu da bendeniz yeni öğre
niyorum. Ama farzedelim ki, onun vesikası yok. 
Bu, bir Bakanın hayatından ve namusundan şüp
he edip de. dilediğine dilediği şekilde müsaade 
vermiş gibi bir iddiaya mesnet olur mu? II el e 
Ekrem Burgaz admda olan bu adam görmediğim 
ve hâlâ da 'tanımadığım bir adam olursa. Onla
rın bilmediği bir şeyi mâruzâtımın eksik olma
ması için burada söliyorum, Arzediyorum ki, 
YaJ^zEkçem Burgaç admda bir adam bitlen-
mjşj yulaf, aldı ye İsviçre frangı ile sattıktan 
sonradır ki, hububat işiyle meşgul olacağından 
dolayı bir vesika almıştır. Eğer hu kötüleme 
vesilesi olacaksa, Yüksek Heyetin takdiri böy
le olursa buna dahi hürmet ederim. 

Trak Şirketine verilen 20 bin ton da başka
lara*^, verilmiş. ,olan gibi bir iştir. Vitollere 
verilen 40 bin tondur. Bu Trak'dan evvel be-
lirmjfeşfeve ingilizlere yapılmış olan satıştan 
kesjaelfcsaa£«t%i;e;.değildir. Bakanlar Kurulu-
num JEJ.eawet; Bafeanı olarak bana verdiği satış 
sal|My^i:;$0J) bm tondur ve bunlar da bana 
verü^rk 2Û& bin; tjonlukî salâhiyetin, içindedir. 
Yuna^l^rda,, Şaffkî Ürdün Kırallığına vermiş 
olduğüîiöiB.2^ bttğday Toprak Ofisi lehine muka-
velJ^^i^^öaâıabuşîölaasL opsiyondan faydalanmak 
su r^ t^ i* T*ak -Şirketine 20 bin ton verebil-
mel|.%J3i-İJîgiîj&leltlen 20 bin ton kesilmiş oldu
ğu iskliasi $H p i l d i r . Yunanlılara on bin ton, 
Şa^gfcÜî^ü^sKırallığına - tam rakamı hatırım
da 4 ^ M - y a * iki bin ton veya üç bin ton var
dır. ^jâsfc >Şir&«3aııe vermenin ayrı bir hususi-
ye lâ^^ıa i '¥aİ3SJ* bunun üzerinde teşkilâtı dur-
duıata&k aa^fdaşlar, satışın hakikaten yapılıp 
yapllma^saaı ve akreditif açılıp açtırılmadığı-
nı l a^eMte i : Bilseydim ki, böyle bir şey ba
ş ım^ g ^ l ^ k ^ ; ^ b i r şey aklımın köşesinden 
ve h |̂|5ftlimâ«i!̂ *: gelseydi, kararında cesur olan, 
vak$^ie>:^k;aşrMî'Jbldığı zaman bunun mesuliye-
t in | r^ r to . i a feb kabul edecek yaratılışta bir in-
sam#İuşJö«i^^a^aen'belki.içime zarf gelirdi. Fa-
ka^Ma^e^-bi^Vih^imali düşünemediğim halde 
dahi ü z e r i n ^ dikkatle durdum. Çünkü ondan 
başkasıij#:<) tarifeten sonra lisans verilmemiş
tir hububat satılmamıştır; çok eski fasulyelerle 
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arpa ve bitlenmiş yulaf müstesna olarak... Aca
ba akreditif açıldı mı, evvelce satış oldu mu 
diye inceleme yapılırken Trak'm 11 nci aym 
iptidalarında müracaatı vâki olduğu halde mu
kavelesi ancak 12 nci aym sonlarına doğru ne
ticelenmiştir. Trak Şirketi muamelesi de bun
dan ibarettir. 

Adnan Menderes arkadaşım mütalâalarının 
sonunda şayet bu meseleye el konursa içtimai 
ve ahlâki nizamın korunması hakkında mühim 
bir mevzu da ele alınmış olur dediler. Ben 
onun içtimai nizama ve vatandaşların emni
yetine ve haklarına taallûk eden nie'vzuîârdaki 
hassasiyetine ne kadar hürmet ediyorsam Ad
nan Menderes, hususiyet göstermek suretiyle 
değil, fakat kendinden başka bir adamın enaz 
kendisi kadar namuslu olacağını düşünsün de 
konuşmasını ona göre yapsın. Menderes'in de 
takdir ve teslim etmesini beklerim ki; içtimai 
nizamı yaşatmanın yolu iftira, iftira lie baskı 
yom değildir. Büyük Meclisin her türlü karar
ları önünde hürmetle eğilirim. Ama muhte
lif arkadaşların ortaya koydukları ve benim 
hulâsa ettiğim sebeplerle kovuşturma, soruştur
ma yollarına gidildiği zaman Bakanlık san-
dalyasmda veya herhangi mesuliyet mevkiin
de bulunan insanların şeref teminatı diye daya
nacakları mesnet kalmaz ve iç huzuriyle çalış
malarına imkân olmaz. 

Arkadaşlarım, Cuma günkü mâruzâtımda be
lirttim ki; büyük her şeyden evvel en büyük hay
siyetini vatandaş haysiyetini ve emniyetini ko
rumak üzerinde toplamıştır. Böyle olması da ta
biidir. Çünkü kuvetli Devlet haysiyetli insanla
rın emniyetle yaşamalarını mümkün kılan Dev-
letir. 

Dağ başında bulunan çobanın hayatından ve 
şerefinden emin olduğu kadar Bakanlık sandal-
yasmda oturan adamın da kendisine atılan çir-
kefin kendisine yapışıp kalacağı konusundan 
kurtulamazsa, herhangi bir zamanda herhangi 
bir garazkârm, gafilin, herhangi bir yalana ina
nanın yazıp getireceği bir vesika ile sen galiba 
suçlusun deyip tıpış tıpış aylarca tahkikata uğ
ramaya mecbur edilirse, Devletin hayatında em
niyet diye bir şey kalmıyacağım en salim bir şe
kilde Büyük Meclis takdir eder arkadaşlar. 

Biz büyük Millet Meclisi olarak ve Büyük 
Millet Meclisinde çoğunluk olarak kirli çamaşı
rı kapadığına dair ithamlar altında ezilecek bir 
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heyet değiliz. Şerefli varlığımız buna katlana
maz. Bunları bir milletvekili arkadaşımızın mü
talâası olarak arzediyorum. Mesele Atıf înan'-
nın meselesi olarak mütalâa edilmesin Atıf 
înan 'm bu kadar devam eden mâruzâtının so
nunda içlerinde tatmin edilmemenin ezasını ta
şıyan arkadaşlar varsa, onlar da reylerini, vic
danlarının kanaati olarak ifade ettiklerinden 
dolayı benim tarafımdan ancak hürmetle yüz
lerine bakılacak arkadaşlar olur. 

Ama, selâmetli takdir o dur ki, Devletin 
hayatında emniyeti teşkil eder. Vehbi Sandal 
dedi ki, hastayım ben, Arkadaşlarım, hasta
lanma istidadında olanların ... 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Hastayım de
medim, tereddüt, şüphe içindeyim, dedim. 

ATIF ÎNAN (Devamla) — Yazdım, not et
tim, rahatsızım dediniz, bir tereddüt ve şüphe
nin rahatsızlığı içindeyim dediniz, bilmem za
bıtta nasıldır. Tereddüt ve endişe içinde ra
hatsız olan ve rahatsızım diyen arkadaşa asla 
gücenmedim. Mutlaka benim sözüme inanmak 
mecburiyetinde değildir. Ama, Vehbi Sandal 
burada söylenenlerin ve gazetelerde yazılanla
rın nelerden ibaret olduğunu bu kadar tafsili 
karşısında tereddüdünü muhafaza ederse an
cak vicdanının emrettiğini yaparak komisyon 
kurmaya reyini verir ona da hürmet edeirm. 
Bu kadar tafsilâtım karşısında en mufassal bir 
muhakemenin cereyan ettiği zamanda dahi ve
rebileceğim izahatınım en yüksek saygı mevki
inde tutulması telâkkisinde bütün mevzuatını 
tedavi eden Meclis elbette kararın en doğrusunu 
bulur ve verir. Ahmet Kemal Silivri'nin dedi
ğinin yapılmasını ben büyük Meclisin takdiri
ne karşı hürmetkârlık diye kabul etmem. Bü
yük Meclis yapacağını bilir. Ben dedim ki, 
beni didikliyen gazeteler yazdı. Bu kadar Mil
letvekili konmuştu. Ben teşrih etim. Ticaret Ba
kanı kayıtlarına bakarak incelemeler yaptı. Adı 
tahkikat olmıyan bir tahkikat yaparak izahat 
verdi. Bütün bunları dinledikten ve Atıf inan 
didik]endikten ve beş saat konuştuktan sonra 
ne yapmak lâzımgeldiğini takdir etmek, merha
met müesesesi olmıyan, ancak bütün yurtta 
adaletin tesisini en büyük vazife diye alan bir 
vatandaşın adaletsiz muameleye mâruz kalma
sı karşısında en ileri bir hasasiyetle şahlanacak 
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olan büyük Meclisin tesiri ve müdahale kabul 
etmez bir hakkıdır. Vatandaşın şerefi, haysi
yeti, malî vaziyeti, ırzı, namusu üzerinde emni
yet hissini kökleştirerek, kuvvetlendirecek bu 
Devletin hayatına kudret verecek olan Mecli
sin her türlü kararı bendenizce en derin hür
metle karşılanacaktır (Alkışlar). 

BAŞKAN — Görüşmenin yeterliği hakkında 
bir önerge vardır, okutturacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşmanın yeterliğinin oya arzını teklif 

ederim. 
Ankara 

Arif Çubukçu 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Kifayet 
takriri aleyhinde ve aynı zamanda şahsiyetim 
de bahis mevzuu edildiği için onun hakkında 
söz istiyorum. (Gürültüler). 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Şahsınıza bir taarruz olmadı ki ona temas ede
siniz. 

BAŞKAN — Şahsınız mevzuubahis olmadı. 
Onun için şimdi size yallnız yeterlik aleyhinde 
konuşmak üzere söz veriyorum. 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Sayın Sü
reyya Örgeevren, ben sizi büyük bir hürmetle 
dinledim. Sizden aynı dikkati isterim. Müsaade 
edin de biz de konuşalım, memleket millet iş
lerini konuşacağız, gürültü etmeyin. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Ben şahsınızı mevzuubahis olmadığını söyledim. 
Yalnız isminiz geçti. 

ATIF ÎNAN (îzmir) —r Bu arkadaşıma ta
arruz mahiyetinde hiçbir şey söylemedim. Benim 
sözlerimin taarruz mahiyetinde olmadığını Bü
yük Meclisi işhad ederek ifade etmiş oluyorum. 
Beyanatımdan kendilerine bir taaruz mahiyeti 
çıkarmışlarsa ben o mânada birşey söylemedim, 
bunu-bu şekilde tekrar ifade ediyorum. (Mese
le yok sesleri). 

BAŞKAN — Riyaset makamı da aynı fikir
dedir. 

Siz kendisinin şahsını ilgilendirir hiçbir şey 
söylemediniz. Ben o bakımdan kendisine söz 
vermiş değilim. Yalnız usul icabı bir Milletve
kiline yeterlik aleyhine söz vermek gerektiğin-
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den ve kendisi de en önce söz aldığından dola
yı verdim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ki
fayeti müzakere aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söyliyemezsiniz, kifayeti müza
kere aleyhine dahi söz söyliyemezsiniz. Sayın 
Tahtakılıç'a kifayeti müzakere aleyhinde Tü
züğün yalnız bir Milletvekilinin konuşabilece
ğini yazdığını hatırlatmakla şeref duyarım. 
(Gülüşmeler). 

FAHRÎ KARAKAYA (Devamla) — Sayın 
arkadaşlarım, dikkat buyurdunuzsa 3 - 4 saat 
evvel söze başlarken ben bir bocalama devresi 
geçirdim. Hakikaten o sözleri söylemek için çok 
azap ve üzüntü çektim. 

Arkadaşlar açık konuşuyorum, arkadaşımız 
bizim Partimizin, iktidar Partisi Hükümetinin 
mühim bir mevkiini işgal etmiştir. Bunun aley
hinde yapılan isnatların ve iddiaların hakikat 
olup olmadığını anlamak zaruretinde olduğuma 
vicdanen kaani bulunduğumdan dolayı bu öner
genin kabulü lehinde söz söylemek zorundayım. 
Arkadaşlar; Yüksek Heyetiniz kabul edelim ki 
bir mahkemedir, mahkemenin karar verebilmesi 
için leh ve aleyhte... 

BAŞKAN — Rica ederim; esasa geliniz, Tü
zük hükümlerine riayetkar olmak için yalnız 
yeterlik hakkında konuşmalısınız. 

FAHRÎ KARAKAYA (Devamla) — Sözleri
mi tamamlıyarak müzakerenin yeter olmadığını 
anlatmama müsaade ediniz. 

Herhangi bir mesele üzerinde bir iddia var, 
bir arkadaş diyor ki ; şu, şu yapılmıştır, işittim. 
Bir başka arkadaş da savunmasını yapıyor. 
Umumi heyete vicdani kanaat gelinceye kadar 
konuşmamız lâzımdır. Bana gelmedi, bilmiyo
rum size geldi mi? (Soldan geldi, geldi sesleri) 
(Gürültüler) Fazla konuşamıyorum, yalnız 
şunu arzedeyim ki; hattâ şurada Yüksek Mec
lisin huzurunda saym Atıf İnan'a da arzetmiş-
tim, kendisinin bu tahkik komisyonuna git
meyi istemesi daha iyi olurdu. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Bırakın bunu, bahse girin. Biz çocuk değiliz. 

FAHRÎ KARAKAYA (Devamla) — Müda
haleye hakkınız yoktur, biz vazifemizi yapı
yoruz. Burada Millet meseleleri mevzuubahis 
olurken sözü kesemezsiniz. Rica ederim bunu 
yapmayınız. Netice itibariyle insanda ne asap 
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bırakıyorlar ne bir şey. Ben şuna kaniim ki, 
vaziyet tebellür etmemiştir. Ticaret Bakanının 
verdiği izahat da bizi tatmin etmemiştir. Bu 
arkadaş Komisyona gidip de açık alınla çık
saydı daha iyi olurdu. 

BAŞKAN — Yeterlik hakkındaki önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Yeterlik kabul edilmiştir. 

Bay Reşad Aydınlı; size yalnız şahsınıza ait 
kısma maksıır olmak üzere söz veriyorum. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Bay 
Başkan, benim de şahsım mevzuubahis olmuş
tur. 

BAŞKAN — Şahsınız mevzuubahis olma
mıştır. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Olmuş
tur efendim; içtüzükte sarahat vardır, söz isti
yorum, şahsım mevzuubahis edilmiş, yalancılık
la itham edilmişimdir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, Makamı Ri
yaset şahsınıza ait bir mevzuun geçtiğine kaani 
değildir. Fakat İçtüzük gereğince söz verile
bilmesi için Büyük Millet Meclisinden karar 
almak zorundayım. Sizin direnmeye hakkınız 
vardır. Şayet direııiyorsanız Meclisin oyuna 
müracaat edeceğim. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Şahsı
mı kasdettiler, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Reyinize arzedeceğim; arkada
şımızın şahsının mevzuubahis olduğunu ve bina
enaleyh kendisine söz verilmesinin gerektiğini 
kabul edenler... Etmiyenler... Böyle bir şeyin 
mevzuubahis olmadığına Meclis çoğunlukla ka
rar vermiştir efendim. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhn) — Söz ver
miyor musunuz? 

BAŞKAN — Reye konmuştur, şahsınızın 
mevzuubahis olmadığına, söz vermeyi gerekti
ren bir şey olmadığına Meclisi Âli karar ver
miştir. Makamı Riyaset de tebliğ etmiştir. Hat
tâ siz dahi şahsınızın mevzuubahis olmadığına 
el kaldırdınız. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Ben 
anlamadım, ben hakkımı istiyorum. 

BAŞKAN — Reşad Bey lütfen yalnız bu 
hâdiseye maksur olarak konuşun. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Muhterem 
arkadaşlar, huzurunuzu fazla işgal etmiyece-
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ğim. Vaziyeti biliyorsunuz. Ben hayatımın 
her safhasında adalet terazisini yalnız yakasına 
değil kalbine ve kafasına takmış, öyle çalışmış, 
ve bu şuur içinde mücadele etmiş bir insanım. 
Hak sahibi, nâçiz kanaatımca her kim olursa 
olsun, onu tebrik etmek benim vicdan borcum
dur. Ben Atıf inan Bey arkadaşımı Cuma gün
kü toplantıdan sonra bilhassa yanına kadar 
gidip tebrik ettim. Niçin? Bunun iki sebebi 
var. Kendilerine de arzetmistim; bu hususu 
Yüksek Meclise de arzetmekte fayda mülahaza 
ediyorum. 

Atıf inan Bey hiç mecbur olmadığı halde bu 
kürsüden mal beyanında bulunmuştur. Bunun 
için kendisini tebrik ettim. 

ikincisi, sözlerinin sonunda eğer demişti, 
vicdanlarınızda bir şüphe ve tereddüt varsa be
nim hakkımda tahkikat komisyonu kurunuz ; 
işte bunu istediği için de tebrik etmiştim. 

Meselenin esası hakkında hiçbir şey söyle
miyorum, yalnız bu kürsüden şunu da ifade et-
mekliğime müsaadenizi rica ederim; yakın ta
rihte ingiliz Parlâmentosunda bir hâdise geç
t i ; Mister Ualtın kendi hakkında bir önerge 
verdi, masuniyeti teşriiyesinin kaldırılmasını 
istedi. 

Dr. M. NECDET ATAHAN (Manisa) — 
Daltm değil, karşı partiden.. 

BAŞKAN — Bu bahse girmemenizi rica 
ederim. 

REŞAD AYDINLI (Devamla) — Kendisi 
hakkında bir önerge verildi, tahkikat isten
di. Gönül istedi ki, ben Atıf inan arka
daşı bu kürsüde tebrik edebileyim. Fakat ken
disi hakkında ne böyle bir önerge verdi, ne de 
fazla ısarr etti. (Kâfi sesleri). Bu bitti. Sa
dece bir noktayı arzetmiş oluyorum ; demokar-
sinin çok güç olduğu muhakkaktır. 

BAŞKAN — Onu Meclisi Âli tftkdir eder. 
Şimdi evvelâ önergeyi okutacağım. Sonra da 

önergenin açık oya konulması hakkında 15 im
zalı bir önerge var, onu okutacağım. 

(Eskişehir Milletvekili Ahmed Veziroğlu'-
nun önergesi tekrar okundu). 

Yüksek Başkanlığa 
Eski Ticaret Bakanı Atıf inan hakkında 

müzakere konusu olan hususlardan dolayı Mec
lis tahkikatı açılmasına dair olan takririn açık 
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oya konulmasını arzederiz. 

24 . XI . 1947 
içel Eskişehir 

Halil Atalay Hasan Folatkan 
Kütahya istanbul Muğla 

Ahmet Tahtakilıç N. Koni Dr. Mitat Sakaroglu 
Muğla Kayseri Çanakale 

A. Gürsu Kâmil Gündeş II. Bingül 
Kütahya Kayseri Kütahya 

I. Ş. Özgen Reşid Özsoy Ömer özdek 
Kütahya istanbul Eskişehir 

Hakkı Gedik M. E. Akaygen A. Oğuz 
Sinob Afyon 

Suphi Batur S. Aldoğan 
BAŞKAN — içtüzük'ün 171 nci maddesi; 

ilgili bakan ile önergeyi veren veya veren
ler, yahut raporu yazan komisyon dinlendik
ten sonra önergenin, yahut raporun dikate alın
ması gerekip gerekmediğini Kamutay görüşüp 
gösterme oyu ile karar verir, demektedir. 

Şimdi yine içtüzük'ün 136 ncı maddesi; gös
terme oyuna başvurmak gerekli olmıyan başka 
işlerde açık oy verilmesi, isteme bağlıdır. Açık 
oy, bir meselenin ilk oya konmasında 15 millet
vekili tarafından yazılı olarak istenebilir, den
mektedir. Buna göre Başkanlık Makamı içtü
zük'ün gösterme oyuna müracaatın gerekli olan 
hususların bulunduğuna, bu noktai nazardan 
açık oya arzedilmesinin icabettiğine kaani ola
rak bu önergeyi yüksek oyunuza sunmıyacak-
tır. Onun için doğrudan doğruya gösterme oyu
na müracat edeceğim. Şayet Başkanlık Divanı 
oylarda bir tereddüt hissederse, o zaman açık 
oya müracaat etmek mecburiyetinde kalacağı
mı şimdiden arzederim. 

Atıf inan hakkında içtüzük'ün 169 ncu mad
desi mucibince soruşturma yapılmasını talep 
eden Ahmed Veziroğlu arkadaşımızın önergesini 
oya sunmak üzere tekrar okutuyorum. 

(Ahmed Veziroğlu 'nun önergesi tekrar 
okundu). 

BAŞKAN — Ahmed Veziroğlu'nun önerge
sini dinlediniz, bu önergeyi kabul etmek, Atıf 
inan hakkında soruşturma yapılmasını kabul 
etmek demektir. 

Buna göre önergeyi kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsınlar. 

ADNAN MENDERE (Kütahya) — Başkan 
yoruluyoruz. 

BAŞKAN — Yorulacağınız günler daha çok 

.-, 
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gelecektir. (Ayağa kalkalım sesleri). Ayağa kal
dırmanın da takdiri Başkana aittir. 

Önergeyi kabul etmiyenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar... 

106 oya karşı 162 oyla önerge redolunmuş-
tur. 

(Soldan alkışlar). 
Vıakit gecikmiştir, Gündemimizdeki diğer 

maddelerin önümüzdeki Çarşamba günü saat 15 
te konuşulmasına devam olunmak üzere oturu
ma son veriyorum. (Sağdan alkışlar). 

Kapanma saati : 20,12 

T. B. M. M. Basımevi 


