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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Ankara ve İstanbul'da ilân edilmiş olan Sı
kıyönetimin 21 . 6 . 1964 tarihinden itibaren 
bir ay süre ile yeniden uzatılması hakkındaki 
Başbakanlık tezkeresi, üzerinde yapılan konuş
malardan sonra kabul olundu. 

Başkan Kâtip 
Fuad Sirmeri Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

Kâtip 
Siirt 

Süreyya öner 

B İ B İ N O t O T U B Ü M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : ismet Kapısız (Yozgat), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin birleşik toplantısının 13 ncü Birleşimini açı

yorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN --- Yoklama otomatik cihazla ya
pılacaktır. Sayın üyelerin anahtarlarını çevirip 
kabul düğmelerine basmalarını rica ederim. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluk yoktur. Bir saat son

ra toplanmak üzere Oturumu kapatıyorum. 
Kapanma saati : 10,07 



IKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 11,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Yozgat), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama otomatik cihazla ya
pılacaktır. Sayın üyeler, lütfen anahtarlarını çe
virip kabul düğmesine bassınlar. 

Yoklama İşlemi bitmiştir. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Sonradan gelen arkadaşlarımı

zın dahi hesaba katılmasına rağmen ekseriyet 
hâsıl olmamıştır. («Yoklama yenilensin, sonra
dan gelenler oldu» sesleri) Sonradan gelen arka

daşlarımızın durumları da nazarı itibara alına
rak yoklama muamelesi yenilenecektir. Sayın üye
ler, lütfen anahtarlarını çevirip kabul düğmesi
ne bassınlar. Işığın yanması için sayın arkadaş
larımızın biraz beklemelerini rica ederim. Yokla
ma işlemi bitmiştir. 

(Yoklama tekrarlandı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake

relere başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Eski Ticaret Bakam Zeyyat Mandalin-
ci ve eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Na
fiz Körez haklarında soruşturma yapmakla görev
li Soruşturma Komisyonu görev süresinin uza
tılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. 
(3/42) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Eski Ticaret Bakanı Zeyyad Mandalinci ve 

eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Nafiz 
Körez haklarında tahkikat icrası ile görevli o-
lup 12 numaralı kararla teşkil olunan 73 ve 74 
numaralı karalarla da görevlendirilmiş bulunan 
komisyonumuza verilen müddet 5. 5. 1964 ta
rihinde sona ermiş, ancak kovuşturma henüz 
bitmemiştir. Bu sebeple sürenin mezkûr tarihin
den itibaren altı ay daha temditi hususunun ka
rara iktiran ettirilmesini saygılarımla yüksek 
tasviplerinize arz ederim. 

Soruşturma Komisyonu 
Başkanı Y. 

Eskişehir Milletvekili 
Şevket Asbuzoğlu 

BAŞKAN — Okunmuş olan tezkereyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Âmil Artus'-
un, sabık ve sakıt bakanlardan Celâl Yardım
cı, îktisat ve Ticaret Bakanlığı makamı, Sana
yi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ve suç ortağı me
murlar ile Halûk Şaman haklarında soruşturma 
yapmak üzere kurulan Soruşturma Komisyonun
dan istifa ettiğine dair önergesi (4/17) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sabık ve sakıt Bakanlardan Celâl Yardımcı, 

İktisat ve Ticaret Bakanlığı makamı ve Sanayi 
eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile suç ortağı memur
lar hakkında soruşturma yapmak üzere kurulan 
Tahkikat Komisyonu üyeliğinden çekildiğimi üs
tün saygılarımla arz ederim. 

Cumhurbaşkanlığınca S. Ü. 
Âmil Artus 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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3. — 1 ve 2 numaralı beş ki§üik Tahkikat Ko

misyonlarına üye seçimi. 
4. — Sahih ve sakıt Bakanlardan Celâl Yar

dımcı, İktisat ve Ticaret Bakanlığı makamı ile 
eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ve suç ortağı 
memurlarla Halûk Şaman haklarında soruştur

ma yapmakla görevli Soruşturma Komisyonuna 
üye seçimi. 

BAŞKAN — Bu iki komisyon üye seçimi ile 
ilgili namzetler Riyasete bldirilmediği için seçim 
gelecek birleşimde yapılacaktır. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata 
ve eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu hakkında soruşturma yapmakla gö
revli bulunan Soruşturma Komisyonu raporu ve 
Millet Meclisi Başkanlığı yazısiyle C. Senatosu 
Niğde Üyesi Kudret Bayhan'm, önergesi. 
(3/43, 4/18) (S. Sayısı : 22) (1) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon lütfen yerini 
alsın. Muhterem arkadaşlarım, Komisyonun ha
zırlamış olduğu rapor 40 küsur sayfadan ibaret
tir. Bu rapor daha evvel sayın üyelere dağıtılmış
tı. Raporun okunup okunmaması hususunu oyu
nuza sunuyorum. Okunmasını kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SAADET EVREN (İstanbul Milletvekili) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 

SAADET EVREN (İstanbul Milletvekili) — 
Pek muhterem arkadaşlarım, Komisyonun ni
hai olarak takdim ettiği raporu, birkaç gün ev
vel tabedilerek dağıtılmıştır. Bunu okuduk, Bâ
zı cümle tashihatı ile bir de noksan var; Heyeti 
Umumiyenize bunu arz edeceğim efendim. 

Üçüncü sayfanın dördüncü satırında cümle 
karışıktır. Bu cümleyi, «mahzur bulunduğunu 
bildirmiştir.», şeklinde tashih etmek icabeder. 
Şimdi, önerge olarak Riyasete takdim edeceğim. 

Esas, daha mühim olan tashihat şudur: Sa
bık İçişleri Bakanımız hakkında, Yusuf Azizoğ-
lu'na isnadettiği suçların bir kısmının sübut bul
maması bakımından kendisinin Türk Ceza Kanu
nunun 285 nci maddesine göre hakkında iftira 
suçundan ve Türk Ceza Kanununun 480 nci 
maddesine göre hakkında tahkir suçundan dola
yı takibat icrasına Komisyonumuz Anayasanın 

(1) 22 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

79 ncu maddesinin kendisine tanıdığı mutlak ma
suniyet esasına binaen mahal görmemiştir. An
cak, Hâlis öztürk'ün Ağrı Hapishanesine nakli 
zımnında Yusuf Azizoğlu'nun Ağrı valisine bas
kı yaptığı hususunda Ağrı Valisine mektup gön
dermiş" bulunduğundan, bu hususta sahibolduğu 
delili vaktinde resmî mercilere intikal ettirmedi
ği için sadece Türk Ceza Kanununun 235 nci 
maddesi bakımından eski İçişleri Bakanını suç
lu görmüştür. Komisyon raporunda bu hususun 
dercedilmesi zuhulen unutulmuştur, bir daktilo 
hatası da olabilir. Ancak şu anda tahkiki müm
kün değildir. Bunu ek bir önerge olarak Riyase
te takdim ediyorum. Mütalâası sırasında nazara 
alınmasını Yüksek Heyetinizden rica ediyo
rum. 

[BAŞKAN — Komilsıyonöa verilmiş olaaı öner
geyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki hususların tashih ve rapora ilâve

si suretiyle nazarı didkate alınmasını talebede-
rim. 

1. Raporun 3 ncü sayfasında 4 ncü satırda 
cümle sonu hatalı tabedilmiş olduğundan, zikri 
geçen satırın «mahzur bulunduğunu bildirmiş
tir.» şeklinde tashihi. 

2. Hâlis öztürk'ün naklinden doğan tahkik 
konusuna dair verilen kararda: «İçişleri Bakanı 
sıfatiyle muttali olduğu Yusuf Azizoğlu'nun 
Ağrı Valisine baskı ve tazyikte bulunduğuna 
dair delile sahiholmasma rağmen uzun süre mu
maileyh hakkında kanuni muamelesine tevessül 
etmemesi sebefoiyle T. C. Kanununun 235 nci 
maddesine müsteniden eski İçişleri Bakanı hak
kında takibat icrasına üyelerden Şükrü Ak
kan, Muammer Obuz ve Necip Mirkelâmoğlu'-
nnn muhalefetleriyle ekseriyetle karar verildiği. 

3. Dr. Yusuf Azizoğlu'na isnadettiği tahkik 
konuları dolayısiyle eski İçişleri Bakanı hakkın
da T. C. Kanununun 285 ve 480 nci maddeleri-
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nin tatbikine mahal olmadığına, Anayasanın 79 
ncu maddesi gereğince sorumlu bulunmaması se
bebiyle karar verildiği 

Komisyon Başkanı 
S. Evren 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Efendim, konu ile ilgili olarak verilmiş tak

rirler vardır. Bunlardan iki tanesi konunun 
ehemmiyetine binaen her itham maddesinin ayrı 
ayrı müzakere edilmesine ve ayrı ayrı oylanma
sına mütedairdir. Bu iki önergeyi okuttuktan 
sonra oylarınıza sunacağım. Şimdi önergeleri 
okutuyorum. 

T. B. M.M. Yüksek Başkanlığına 
Müzakerelerin salâmetle cereyanını ve karar

ların isabetle verilebilmesini sağlamak için; 
1. Tahkikata konu teşkil eden olaylardan 

her birinin ayrı ayrı görüşülmesini ve, , 
2. Bir konu üzerindeki görüşme bitince, 

münhasıran o konunun oylanarak karara bağlan
masını arz ve teklif ederiz. 

C. Senatosu C. Senatosu 
îzmir Üyesi Elâzığ Üyesi 

Cavit Okurer Celâl Ertuğ 

Yüksek Başkanlığa 
İçtüzüğün 108 nci maddesine uyularak: Gö

rüşmelerin salim, gayrişahsi ve objektif ölçüler 
içinde cereyanını ve sonuçlanmasını sağlamak 
amaciyle, her biri ayrı ve müstakil olan konula
rın aşağıdaki sıra dâhilinde müzakere edilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

C. Senatosu C. Senatosu 
Manisa Üyesi izmir Üyesi 
Emin Açar Ömer Lûtfi Bozcalı 

1. Sosyal yardım fonu yolsuzluğu, 
2. ilâç ithali yolsuzluğu, 
3. Zeki Erataman'm firarı olayı, 
4. Hâlis öztürk'ün nakil olayı, 
5. Celâl Bayar'm tahliyesi olayı, 
6. Kürtçülük Konusu, 

Kayseri Milletvekili istanbul Milletvekili 
Mehmet Sağlam Reşit Ülker 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; birin
ci önergede her hangi bir tasrihat olmadan ra
porda gösterilen sırada ve bu sırada bulunan it
hamların ayrı ayrı müzakere edilerek kabulü is
tenmektedir. ikinci önergede ise, kendi tertip ve 
tanzim ettikleri bir sıra içerisinde bu müzakere-

24 . 6 . 1964 0 : 2 
lerin yapılması istenmektedir. Bu ikinci Önerge 
rapora aykırı olması bakımından evvelâ ikinci 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Birinci önergede; 
raporda bulunan sıra gereğince müzakerelerin 
cereyanı istendiği halde ikinci önergede ise ken
di tanzim ettikleri ve Yüksek Heyetinize arz edi
len sıra gereğince müzakerenin cereyanı isten
mektedir. İkinci 'önergede evvelâ sosyal yardım 
fonu yolsuzluğunun, onu mütaakıben ilâç ithali 
yolsuzluğu, Zeki Erataman'm firarı olayı, onu 
mütaakıp Halis öztürk'ün nakli meselesinin, da
ha sonra Celâl Bayar'm tahliyesi meseleleriyle 
ilgili hâdiseler, en sonra kürtçülük konusunun 
müzakere edilmesi teklif edilmektedir. 

RAÎF AYBAE (Ankara Milletvekili) — 
Takrir üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhte mi konuşacaksınız? 
RAÎF AYBAR (Ankara Milletvekili) — 

Aleyhte konuşacağım. 
BAŞKAN — Sayın Avni Doğan Aleyhte mi 

konuşacaksınız ? 

AVNl DOĞAN (Kastamonu Milletvekili) — 
Aleyhte konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aybar. 
RAlF AYBAR (Ankara Milletvekili) — 

Muhterem arkadaşlarım; soruşturma Komisyo
nunun raporunda, meselelerin menbamdan man-
sabma doğru giden bir seyir tâkibedildiği ilk na
zarda görülebilir. Ve daha ziyade hâdisenin içe
risinde suçluluklar kendisine fazla sayı ile izafe 
edilmiş olan Yusuf Azizoğlu'nun tecrinıine mü-
taallik olan teşriî suç da rapora göre fondan ya
lına tevziat meselesinin bir noktasına matuftur. 
Raporun büyük hacmi içerisinde bu nokta detay
lı olarak raporda ehemmiyetli bir yer işgal et
mektedir. Hâdiseyi menbamdan mansabma doğ
ru akıtmakta olan raporun tertip tarzı içerisin
de müzakere etmek ve meseleleri birer birer çö -
zümliyerek sonundaki tecrim ile biten madde 
üzerinde nihai kararı temerküz ettirme fırsatı 
bulabilmek için Büyük Meclisin, raporun seyri 
içindeki şekilde müzakereyi kabul etmesinde isa
bet olacağı kanaatindeyim. Saygılarımla arz ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Avni Doğan. 
AVNl DOĞAN (Kastamonu Milletvekili) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; takririn 
sonundaki maddenin neyi ifade ettiği malûm de
ğildir. Kürtcülüğü bir konu olarak alıp burada 
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müzakere etmek diye raporda bir husus mevzuu-
foahis değildir. 

Bu iddiamın isıtinadcttirildiği Hıfzı Oğuz 
Bekata dahi .kendi ifadesiınde ibaı Ikonudam ba
his aıçmadığımı encünreaıde tekrarlamış. bulunu
yor. 

Aziz arkadaşlarıım; (memleketim vahdeti 
üzerimde bu konu foüyük tesir yapar. Doğu 
illerinde yaşayanı: vatamdaışlar, bu memlekete 
camlaırı ile, kamları ile bağlı imsamlardır. Bum
la rım içinde münferit şahısların şu veya bu, si
yasi temayüle uyarak millî vahdeti 'bozmak 
•arzuları olabilir. Ama son on yıl içerisindeki 
•çeşitli hâdiseler o bölgede yaşıyan vatandaş
larımızı 'daimî bir ıstırap içinde bir akmıştır. 
Bu bakımdan bu konu üzerinde talkririn red
dine medar olmak üzere kusa bir bilgi vermek 
isterim. 

Arkadaşla;!',, Doğu ilerinde yaışıyam vatan
daşlar bu memlekete gönül rızasiyle iltihak 
'etmiştir. Kılıçla fethetmedik biz onayı. Mev-
lâna İdrisî Bitlisî'nin delaletiyle Şark, gömül 
rızasiyle Osmanlı Biriliğine, Türk Birliğine il
tihak etmiştir. Millî Mücadele yıllaırımdai Ata
türk'üm millî bir Devlet kurmalk için yaptığı 
hareketin beşiği ve beslendiği yer Doğu olmuş
tur, bidayette. Bu bakımdaıı hâdiseyi arz .et
tiğim ehemmiyette nazarı itibara .alarak, eğer 
hu mesele üzerinde bir müzakere kapısı açar 
ve ratbü yâhis bahislere girersek beklediğimiz 
millî vahdetin temim ve sağlanmasımdam, ziyade 
memlekette yeni ıbir huzursuzluk açarız. 

Arkadaşlarım, bu memlekette çeşitli siya'-
si temayüllere (malik, memleketim bugünkü dü
zenine aykırı, çeşitli fikirler olduğu gibi belki 
•orada 3 ile 5 insan; böyle olaibiilir. İslkân. Ka
nununda yaptığımız, vaktiyle memlekete hu
zur getirecek diye yaptığıımız yamlış bir.ilâ
vemin bu memlekette yarattığı suitesiri hepi
miz bilirsiniz. Türtkiye 3l imımtaıkaya ayrılmıştır 
!bu kamuma göre : Türk kültürümde' olanlar, 
Türk kültürümde ollimıyaSnlaır, yasak bölge. 

Böylece kemdi kendiımizi bölme yoluma git-
mıiştifc. Bunum hiçbir faydası 'Oİmamaiştır. 

BAŞKAN — Sayım Avmi Doğam, lütfen1 ve
rilmiş olan iki öner ged em birisinin aleyhimde 
IkomuiŞTim. 

AVNİ DOĞAN (Devamla) — Evet, oraya 
geliyorum. Bu itibarla, eğer bu önergeyi tafc-
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dim edem arkadaşlarıım iz bu hahsi bu zaviyeden 
mütalâa 'ediyorlarsa fikirlerine iltihaka hazı-
rım. Eğer ıbaışka türlü ise lütfen izahat ver
sinler ki, reyimizi selâmetle verelim. 

BAŞKAN — Sayım Beikata, siz bu takririm 
aleyhimde mi konuşacaksınız ? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (C. Senatosu Am-
'kara Üyesi) — Lehimde. 

BAŞKAN — Buyurum. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (C. Senatosu. An

kara Üyesi) — Muhterem arkadaşlarıım, takri
rim lehimde konuşmak içim söz aldım. Aley
himde konuşan iki arkadaşımdaın Sayın Raif 
Aybaır, sanki bu rapor hir 'konunun çeşitli' 
noktalarını etüt edem bir rapordur da, omum 
için bir silsilesi varmış gibi vazettiler., Hal-
huki bu raıporda ele alıınmiiış bulumam 6 Ikomu, 
6 ayrı ayrı müstakil mevzudur. Sosyal, yardım' 
'kamusu jtmamem ayrı, Halis öztürk konusu taı-
imamen ayrıdır. 

(Sayın Avmi Doğan arkadaişımızaj gelince : 
Rapora henüz bir göz atmadıklarını işrabedem 
bir konuşma yaptılar. Takriri veren arıkadaışlaır 
böyle bir konuşma; 'Oİsuın düşüncesinde değildir
ler. Ve ben 'Sayın Avmi Doğan arkadaşımızla 
konuştukları mevzuda mutabıkım. Böyle ibir 
konumun açılmasını öteden beri ne istedim, ne 
de tahrik ettim. Bu itibarla bugün de... 

BAŞKAN — Takrir hakkında Sayın Beka-
ta. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Bu
günde böyle 'bir konunun açılması bahis konusu 
değildir. Ancak şu matbu raporda her 'konu ayrı 
ayrı tetkik edilerek yer aldığı için, bu yer al
mış olanlardan birisidir diye zikredilmiş ve ben
ce isalbetle arkaya konmuştur iki, üzerinde bir 
mesele yapılmadan, buyurdukları mahzurlar ol
madan ve daha önce hissiyatı tahrik eder gibi 
bir noktaya gitmeden tamamen objektif konu
lar konuşulup, ondan sonra arkadaşımızın 
arzu ettikleri ve isaibetli bir anlayış içinde öte
ki konular raporun gösterdiği istikamette bir 
neticeye bağlanır. Bu itibarla başlangıçta daha 
çok siyasi cephesi olan mevzuları konuşmaktan 
çok, tamamen ohjektif meselelerin konuşulma
sında isabet olacağı kanaatindeyim. Bu itibar
la takrirlerin kabulü, konuşmayı çok daha salim 
istikamete götürür 'kanaatinde olduğum için 
kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Badılı, siz takri-
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riıı lehinde mi, aleyhinde mi 'konuşacaksınız? 

KEMAL BADILLI (Urfa Milletvekili) — Le
hinde efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon sözcüsü, siz 
taıkririn lehinde mi söz istediniz? 

TAHKİKAT KOMİSYONU ADİNA ORHAN 
APAYDİN (Aydın Milletvekili) —Hayır, aley
hinde. 

BAŞKAN —• Aleyhinde söz veremiyeceğim. 
Çünkü, ruznaımeye taallûk eden bu husustur. 
Aleyhte 2 kişi konuştu, lehinde ise 1 kişi konuş
tu. İkinci 'kişi olarak lehinde Kemal Badıllı'ya 
söz vereceğim. Buyurun Sayın Badıllı. 

KEMAL BADILLT (Urfa Milletvekili) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, bende
nizin söz almasına yegâne sebep muhterem Av-
ni Doğan Bey'in temas ettiği husustur. Bugün 
Yusuf Azizoğlu hakkındaki tahkikatın (bâzı hu
suslarını şu veya bu şekilde bir tarafa bırakır
sak esas özünü kürtçülük meselesi teşkil eder. 
Bugün Türkiye'de gazetelerde, Büyük Millet 
'Meclîsinde, mahkemelerde kürtçülük diyje bir 
dâva vardır. Bu meseleyi örtbas etmekte bir 
inana yoktur. Bir şarklı olarak bendenizin ma
ruzatım şudur ki, bu mesele Büyük Millet Mec
lisinde açılsın, konuşulsun, meselenin mahiyeti 
anlaşılsın. Çünkü, örtbas etmekle hiçbir me
sele halledilemez;. Bugün itham ediliyoruz; 
memleket dâvasını savunduğumuzda kurtçusu
nuz diyorlar. Bunu mahkemelerde diyorlar, Bü
yük Millet Meclisinde diyorlar, ve hatta anti 
parantez, 'bizi Barzani'nin adamı dahi yaptılar^ 
Binaenaleyh, bu meselenin 'konuşulmaması de
ğil, konuşulması müreccehtir. Biz de İçimizi 
dökelim, biz de derdimizi ısöyliyelim, hiç de
ğilse efkârı umumiye bu hususta tamamiyle 
aydınlansın. Kürtçülük nedir, vatanı bölmek 
nedir, vatanperver kimdir, vatan haini kimdir? 
Bu tamamiyle anlaşılsın. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Şimdi okunmuş olan ve Sayın 
Ömer Lûtfi Bozcalı, Sayın Emin Açar, -Reşit 
Üliker ve Mehmet Sağlam'a ait bulunan önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi, yani Komisyon raporunda 
tebarüz ettirilen sıraya göre müzakerelerin ce
reyanını istiyen önergeyi, Sayın Cahit Okurer, 
Sayın Celâl Ertuğ'un önergelerini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Kabul edilmiş önerge ve rapordaki sıra dâ

hilinde müzakere cereyan edecektir. 
Muhterem arkadaşlar, bu arada verilmiş iki 

önerge daha vardır. Bunlardan birisi Sayın 
Sıtkı Ulay'a aittir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Memleket için hiçbir fayda sağlamıyan ve 

bilâkis Türkiye Büyük Millet Meclisini de fuzu
li işgal eden bu meselede, her iki tarafın da 
bâzı suç mahiyetini almıyan hataları görüldü
ğünden her iki zata da birer ihtar verilip bu 
işe son verilmesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Sıtkı Ulay 

BAŞKAN — İçtüzük gereğince bir muamele 
yapmıya imkân olmadığından bir muamele ya-
pılmıyacaktır. 

İkinci önerge Sayın Reşit Ülker'e aittir, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
T., B. M. Meclisi olarak görüşeceğimiz Tahki

kat Komisyonu raporunda Anayasaya ve İçtü
züğe aykırı bir hususun takdimen halli gerek
mektedir. Şöyleki : 

1. Anayasanın 90 ncı maddesi : 
(Başbakan veya bakanlar hakkında yapı

lacak soruşturma işlemleri, 
T. B. M. Meclisinin birleşik toplantısında 

görüşülür ve karara bağlanır) hükmünü vaz'-
. etmiştir. 

Anayasamızın bu hükmüne göre yaptığı mü
zakereler sonunda T. B. M. Meclisinin 24.10.1963 
tarihindeki 81 sayılı Kararı ile şu anda raporu
nu müzakere edeceğimiz Tahkikat Komisyonu 
na tevdi ettiği vazife ise muayyen ve mahdut 
olup, bunların arasında eski İçişleri Bakanı 
Hıfzı Oğuz Bekata hakkında Zeki Erataman'm 
firariyle ilgili teftiş dolayısiyle bir tahkikat 
yoktur. 

Nitekim, Tahkikat Komisyonu da Bekata 
hakkında bu konuda bir tahkikat talebi bulun
madığı hakikatini raporunda tesbit etmiştir. 

Buna rağmen münhasıran Yusuf Azizoğlu'-
nun komisyondaki bir sözü üzerine, komisyon 
tahkikata girişmiştir ki, bu Anayasamızın 90 ncı 
maddesine ve : 

(Komisyonlar kendilerine muhavvel işlerin 
tetkikinden başka hiçbir işle meşgul olamazlar) 
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hülkmünü vazeden içtüzüğün 29' ncu maddesi
ne de aykırıdır. 

Bu itibarla Tahkikat Komisyonunun bu iş
lemi Anayasa ve içtüzük dışıdır ve muteber de
ğildir. 

2. Tahkikat Komisyonu da neticede bu ka
naate varmış olacak ki, tahkikata yetkisi olma
dığını anlamış ve Bekata hakkında açılmış ibir 
tahkikat bulunmadığından bir teklif getirme
miştir. 

Fakat bu teklif de Anayasaya ve içtüzüğe 
aykırıdır. Çünkü : 

içtüzüğün 169 ncu maddesinin âmir hükmü
ne göre, bir balkan hakkında tahkikat icrası için, 
ancak T. B. M. Meclisi üyeleri tarafından Baş
kanlığa bir önerge ile müracaat edilmek şart
tır. Evvelce böyle bir talebolmamış ve bu ta
lep T. B. M. Meclisinden geçmemiştir. 

Diğer taraftan, Anayasamız ve içtüzük; ko
misyonlara bu yolda bir telklif yetkisi de tanı
mamıştır. 

Yukarıda izah olunan sebepler dolayısiyle, 
Tahkikat Komisyonunun eski içişleri Bakanı 
Bekata hakkında işlemi Anayasaya ve içtüzüğe 
sarahaten aykırı ve yetki dışı bulunduğundan, 
bu işlem muteber sayılamaz. 

Bu itibarla komisyon sözcüsü de dinlenerek, 
raporda Bekata hakkındaki mütalâanın hüküm
süz addedilmesini arz ve telklif ederiz. 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; okun
muş olan takrir, rapora usul yönünden itiraz 
maddelerini ihtiva etmektedir. Komisyonun ra
poru hakkında müzakere açıyoruz. Rapor hak
kında müzakere sırasında usul ve esas yönün
den bütün arkadaşlarımız tenkidlerini ve tas
viplerini söyliyeceklerdir. Bu bakımdan ibu öner
ge halikında her hangi bir muamele yapılmıya-
caktır. Sayın Reşit Ülker istiyorlarsa sırada 
kendilerine söz verilecektir. 

Şimdi, söz almış olan arkadaşlarımın isimle
rini okuyacağım. 

Hıfzı Oğuz Bekata: Her konuda ilk sözü 
istemişlerdir. 

Adnan Aral: Sayın Aral, siz de biraz evvel 
Heyeti Umumiyenin kabul etliği ve ayrı ayrı 
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müzakeresi istenen hususlarda her konuda söz 
istiyor musunuz"? 

ADNAN ARAL (Diyarbakır Milletvekili) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Ve Sayın Yusuf Azizoğlu söz 
almışlardır. Bize üç kişi müracaat etmiştir. 

Bunun dışında rapor hakkında söz istiyen 
arkadaşımız var mı? Reşit Ülker, Kemâl Ba-
dıllı. 

Şu halde birinci kısmın, «Müebbet mahkûm 
Zeki Erataman'ı Haydarpaşa Numune Hasta
nesine yatırmak ve yurt dışına kaçmasını ko
laylaştırmak» maddesi hakkında Sayın Hıfzı 
Oğuz Bekata'ya söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bekata 

TAHKİKAT KOMİSYONU ADINA OR
HAN APAYDIN (Aydın Milletvekili) — Efen
dim, 1 nci fıkra Hâlis öztürk hakkındadır. 

BAŞKAN — Komisyon rapordaki sırayı 
lütfen ifade etsin. Başlangıç, itham 1 nci say
fada. Rapor numarası nedir? 

TAHKİKAT KOMİSYONU ADINA OR
HAN APAYDIN (Devamla) — 2 nci sayfada
dır. 

BAŞKAN — Evet 1 nci mevzu Hâlis Öz
türk meselesidir. Bu mesele ile ilgili olarak Sa
yın Hıfzı Oğuz Bekata'ya söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (C. Senatosu An

kara Üyesi) — Pek muhterem arkadaşlarım, ay
lardır umumi efkârı ve Yüksek Meclisinizi uzak, 
0 
yakın ilgilendiren bir konunun halline sıra gel
miştir. Bu konuda, Halis Öztürk ile ilgili ve ve 
komisyon çalışması ile ilişikli bir hususu arz ede
rek sözlerime başlıyacağım. 

. Halis öztürk hakkında komisyon rapor ver
mek üzere aralarındaki iş bölümüne tevfikan 
eski hâkimlerden Niğde Senatörü Kudret Bay-
han'ı raportör olarak seçmiştir. Kudret Bay-
han bu konuyu da,Kayseri'de Başkanı bulun
duğu naip heyeti olarak tetkik etmiştir. Buna 
rağmen Kudret Bay han, bütün konuların ra
portörü, sözcüsü olan ismail Hakkı Akdoğan 
ve diğer bâzı arkadaşlar karar müzakerelerin
de bulunamamışlar ve kendilerinin verdikleri 
rapor da umumi raporu hazırlıyan arkadaşı
mız tarafından nazarı itibara alınmamış oldu
ğu içindir ki, Kudret Bayhan arkadaşımız Mec
lis Başkanlığına vâki müracaatında ^raporunu 
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ayrıca vermiş ve basılmıştır. Bu iki rapor bir- ' 
'birine tamamen zıttır. 

Bu itibarla bunu arz ettikten sonra ben şim
di konuyu kısaca hatırlatarak esasa geçeceğim. 

Halis öztünk Kayseri cezaevinde hükümlü 
bulunan bir vatandaşımız, kendisinin Ağrı'ya 
naklini ister. Ağrı'ya naklini Adalet Bakanlığı 
mercii tabiîsi olarak tetkik eder ve bunun doğru 
olmadığı kanatiyle reddeder. Adalet Bakanığı-
nın bu reddi üzerine Sayın Azizoğlu ortaya girer. 
Ve Ağrı Valisi ile temasa geçer. Ağrı Valisi ile 
yaptığı temas neticesinde ise, kendisine sadece 
telefon etmekle kalmaz baskı yapar. Azizoğlu ar
kadaşım telefon ettiğini kabul ve fakat baskıyı 
reddeder. 

Şimdi bunu ifade ettikten sonra hâdiseyi bir 
kaç paragrafla zikredeyim. 

1) Halis Öztürk 10 . 11 . 1962 tarihli dilek
çesinde Ağrı Cezaevine naklini istemiştir. Kay
seri Cumhuriyet Savcısının yaptığı tahkikat ne
ticesinde bu naklin mahzurlar tevlidedeceğini 
düşünerek, tesbit ederek Adalet Bakanına duru
mu intikal ettirmiştir. Bunun üzerine dosya te
kemmül etmiş ve nakli cihetine, Adalet Bakanı 
tabiî mercii olarak gitmemiştir. Ondan sonra 
Ağrı Valiliğine Sayın Azizoğlu'nun, Adalet Ba
kanlığı nezdinde yaptığı bir teşebbüs üzerine Ba
kanlık bu sefer Cumhuriyet Müddeiumumiliği
ne değil Valiliğe bir yazı göndermiş, tarih numa
ralarını zikretmiyorum, hepsi var, bu yazıda bir 
mahzur görüp görmediğini, idari bakımdan, va
liden sormuştur. Validen bunu sorarken «dü
şüncenizi de ilâve edin» demiştir. Bunun üzerine 
vali, Ağrı Cezaevinin bina durumu ve idarî ba
kımından bir mahzur bulunup, bulunmadığı so
rusuna, «mahzur vardır. Halis öztürk'e muhi
tinde derin bir husumet beslenmekte ve mensu-
bolduğu aşiretler arasında kin devam etmektedir. 
Cezaevinin içerisinde ve dışında vahîm hâdiseler 
olabilir, Ağrı'ya nakli mahzurludur» diye müta
lâasını Jandarma kumandanı ile Cumhuriyet 
Savcısı toplanıp tesbit etmiş, bildirmişlerdir. Bu
nun üzerine Yusuf Azizoğlu arkadaşımız Ağrı 
Valisine telefon açarak, valinin o anda ruhunda 
yaptığı tepkinin de bir doğru ifadesi olarak tes
bit ettiği ve tutanak yapmaya kendisini mecbur 
saydığı o andaki haleti rııhiyesi ile demiştir ki; 
Ağrı'ya Halis öztürk'ün nakli için sizin göster
diğiniz mahzurlar varit değildir. Onun nakli için 
ben yeniden bir yazı yazdıracağım. Siz müspet 
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cevap veriniz. Bunları tamamen otantik olarak 
ifade ediyorum. Bunu sert ve ısrar ederek ifade 
etmiş ve kendisine bunu baskı yapacak kadar 
Bakanlık sıfatını kullanarak tesir icra edecek şe
kilde ifade etmiştir. Ağrı Valisi, yapılan bu taz
yik karşısında kendisinin daha evvel savcı ve jan
darma ile Adalet Bakanına bildirdiği mütalâayı 
değiştirme imkânsızlığı bulunduğunu, kendileri
nin mutlaka bir şey yapmak istiyorlarsa muha
tabının kendisi değil Adalet Bakanı olabileceğini 
ifade etmiştir. Ve hemen arkasından kendisine 
vâki bu ruhi tazyikin bir tabiî neticesi olarak, o 
anda odasında bulunan kimselerle birlikte konuş
tuğunu ve Sayın Azizoğlu'nun ifadelerini bir 
tutanakla tesbit etmiş ve Adliye Vekiline böyle 
bir konuda bir Bakan arkadaşının ilgisinin şid
detini ifade etmek üzere tutanağı Adalet Bakan
lığına göndermiştir. Şimdi, durum ilk görünüşte 
bu. 

Şimdi, bunun kısa bir tahliline geçiyorum. 
Dosya münderecatına sadakatle, yukarda hulâsa 
edilen olayın seyrinden açıkça anlaşılmaktadır 
ki, Yusuf Azizoğlu, Halis öztürk'ün Ağrı'ya 
naklini temin için teşebbüs ve buna ısrar etmiş
tir. Bu teşebbüsün ve ısrarın valiyi tazyik mahi
yetine gelince. Bir vilâyette Devleti temsil eden 
vakar ve ciddiyeti Komisyon huzurunda da şaha
deti sırasında sabit olan Ağrı Valisinin duygu, 
düşünce ve şehadetine inanmak durumundayız. 

Bu Kudret Bayhan'm raporundaki cümledir. 
Vali olayın cereyan ettiği anda tesbit ettiği 
22 . 12 . 1962 tarihli telefon konuşması tutana
ğında 19 . 9 . 1963 tarihli mektubunda ve komis
yondaki 21 . 1 . 1964 günkü, şahadetinde Aziz
oğlu'nun, mutlaka müsbet bir netice istihsal et
mek için Bakanlık sıfat ve ağırlığını kullanarak 
hareket ettiğini tesbit ve şu kelimelerle tavsif ve 
şikâyet etmiştir. Bakan Yusuf Azizoğlu valinin 
tutumunun üzüntü ve esefle karşılandığını be
lirtmiş ve bu nakil hususunda müsbet bir kanaa
tin Adalet Bakanlığına bildirilmesini sert bir eda 
ve ısrarla talebetmiştir. Filhakika vali komis
yondaki şahadetinde Yusuf Azizoğlu'nun, tele
fon konuşması hakkında aynen şunları söylemiş
tir: «Bu konuşmanın dozu biraz fazlaca fevri 
olup, bir tesir ve yönverici mahiyette idi. Bana, 
bir netice istihsal etme yolundaki iradesi var gi
bi geldi. Azizoğlu'nun tesir icra etme maksadı
nın aşikâr olduğu kanaatmdayım.» Bunu vali 
söylüyor. 
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Valinin şahadetinde kanaat halinde belirtil- I 

miş olan bu kati ifade, Azizoğlu'nun tutumunun 
vali üzerinde bir tazyik, tesir ve ağırlık taşıdığını 
meydana koymaktadır. 

Kaldı ki, maddi müdahalelerin seyri yukarıda 
arz edilen şekilde olup, bunun en doğru ve sa
mimî teşhisi buna muhatabolan tarafından ko
nulabilir ki, bu da bu teşhisi ifade etmiş bulun
maktadır. 

, Şimdi arkadaşlarım, bir kimsenin bir ceza
evinden diğer bir cezaevine nakli bizim mevzua
tımız ve tatbikatımıza göre, tabiî bir hadisedir. 
O halde bu konunun üzerinde Valinin, Jandar
ma Kumandanının, Savcı'nm, ehemmiyetle du
ruşunun bir mânası olacaktır. İşte bu mâna yine 
valinin dilinden, savcının dilinden şöyle ifade 
edilmektedir; Halis öztürk'ün nakli ile vahîm 
hadiseler beklenmektedir, alınacak tedbirler ne
ticeleri ağırlaştırılacaktır. Demek ki, bu zatın 
Ağntâıalki hususiyeti, oraya nakli ilcin yan
lış bir intiba, oraya naklin doğru olmrya-
cağım; vali Jandarma Kumandanı, Müddeiu
mumi, yani mahallin teşhisini koymağa en 
yetkili vezat hüküm vermiş bulunmaktadır. Bu
na rağmen, Sayın Azizoğlu bu konuda mutlaka 
bir netice istihsal etmek için vali nezdinde tazyik 
yaptığını da vali, biraz evvel ifade ettiğim gibi, . 
açıkça kendisinin sert bir muhatabı olduğunu ve 
bunun mutlaka yapılmasının icabettiğini ifade 
eden tazyikini söylemiş bulunmaktadır. I 

Şimdi Sayın- Azizoğlu'nun bu konudaki söz
lerine biraz daha eğilelim. Kendisi bizzat ifa
delerinde «Ağrı Valisini telefonla aradım ve vali 
ile olan muhaberemde kendisine Adalet Bakanlı
ğı müspet mütalâadadır, işin tekemmülü sizin I 
muvafakatinize bağlıdır» söz ile bir emrivaki 
yapmak istediğini, demek ki Saym Azizoğlu 
valiye Adalet Bakanlığının da müspet mütalâa
da olduğunu ve işin tekemmülünün valiye vâbes- I 
te bulunduğu cihetle, bunu yapması lâzımgeldi- I 
ğini de ayrıca ifade etmiştir. 

Şimdi arşadaşlarım, vali ilâve ediyor : 
ı«Bu mevzuda hemen dakik olarak not alma

mın sebebi; Adliye Vekilinin, bir kabine arka
daşının bu mevzudaki alâkasından ve hareket 
tarzından malûmattar edilmesi sebebine müste
nittir.» demiş ve ilâve etmiştir; «Halils öz- I 
türk'ün Ağrı'ya nakli için müspet bir netice is
tihsal etme yolunda Aziz!oğlu'nun tesir icra et- | 
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me maksadının aşikâr olduğu kanaatindeyim» 
Bunlar, bu konunun ruihunda'ki tepkisini o an
da, ifade eden valinin komisyon (huzurunda arzı 
ettiği şalhadetinin miotam'o kendisidir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, komisyon 
•bu konuyu ele alıp, şalhısları dinleyip dosyala
rı tetkik ettikten sonra (huzurunuzdaki rapora 
vermiştir. Bu raporu kısaca gözden göçirmek-
te isaibet vardır. Bu noktayı arz ederken ko
nunun raportörü ve Kayseri'de konuyu., tetkik 
eden Saym Kudret Bayban, Azizoğlu'nun bas
kı yaptığı kanaatine vardığını ve sorumlu bu
lunduğunu ellerinizde bulunan rapor -'kendi 
raporunda - belirtilmiş 'bulunmaktadır. 

Komisyon raporunun ta'hliline ıgeçiyoruım. 
Halis öztürk 'ün nakli ile alâkalı olarak Tafh-
kikat (Komisyonu raporunda Yusulf Azizıoğlu'-
nun müdatfaası birkaç noktaya istinadettiril-
mektedir. 

1. 'Bir bakan, kendi bakanlığı dışındaki ko
nularda, hele bu konu adlî 'bir mesele ise,, doğ
rudan doğruya alâkalılara müdalhale ederek 
tesir ve tazyik yapamaz. Bunun getireceği so
rumluluk meydanda bulunduğundan, 'Komisyon 
raporunda Ağrı Valisine Halis öztürk 'ün nakli 
için vukubulan telefon tazyiki Azkloğlu'nu ko
ruyacak bir sebebe dayandırılmak istenmiştir. 
Nitekim, komisyon raporunda Saym Azizoğlu '-
nun 'gerek Komisyonda 'Ve 'gerekse Büyük Mil
let Meclisinde söylediği gibi Ağrı Valisine, 
Adalet Bakanlığının tavsiyesi üzerine telefon 
ettiği belirtilmiştir. Raporda (böyle deniıylor; 
Adalet Bakanı tavsiye 'etmiş bunun üzerine 
Azizioğlu Ağrı Valisine telefon etmiştir. Hal
buki, Azizoğlu'nun komisyon raporunda benim
senen bu 'koruyucu müdafaası iha'kikat değil
dir. işte ispatı: Azizoğlu, 8 . 1:0 . 19'63 ıgünkü 
Millet Meclisi konuşmasında böyle bir şey söyle
memiştir. 'Nitekim, 'Meclis konuşmasında orta
ya koyduğu sebep aynen şudur: «Bir ig'ün !Bar 

kanlık makamıımda otururken tesadüfen yanı
ma Ağrı Milletvekili Kerem özcan gelerek, Ha
lis öztürk 'ün Ağrı 'ya nakline mutavaat 'olun
madığı ve delâletimi rica etti. Derhal Sayın 
Adliye Bakanına bu farklı 'muamelenin sebebi
ni telefonla sordum. Saym Adalet Bakanı ce
vabında: «Halis öztürk dâhil, bizim hiç kimse 
için farklı muamele düşünmemiz Ibaihis konusu 
değildir. Ancak Ağrı vilâyeti bu nakle muva-
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fakat etmemektedir cevabını verdiler» Meclis I 
'huzurunda Azizoğlu'nün konuşiması budur. 
«Bunun üzerine telefonla sebebi Ağrı Valisin
den sordum» diyor. Meclisteki beyanı. Millet 
Meclisi Tutanak Dergisi 8 Ekim 19)63 sayfa 209. 

Görülüyor ki Meclis konuşmasında Adalet 
(Bakanının; «Ağrı Valisine. telefon et» tavsiyesi 
yoktur. Azizoğlu'nun 23 . 10 . 1963' günkü Tür
kiye (Büyük Millet Meclisi konuşmasında da 
(bu tavsiyenin Adliye Bakanlığından ıgeldüğine 
dair tek kelime yoktur. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Tutanağı 2'3 . 10 . 1963 say'fa 3195. 

Azizoğlu bu konunun görüşüldüğü 19 . 9 .1963 
günkü Bakanlar Kurulu toplantısında da Ad
liye Bakanının böyle bir tavsiyesinden asla 
bahsetmemiştir. Adliye Bakanı da orada idi. 

Şu halde böyle .bir ciddî sebebolsaydı Aziz-
ıoğlu elbette da(ha önce bahsederdi, Tahkikat 
Komisyonunda söbelbin Adalet Bakanının tav
siyesi olarak 'gösterildiğini öğrenince io iğünün 
Adalet Bakanı Sayın Abdüllhak Keımal Yörük'
ten sordum; şimdi zannederim içimizde olduk
ları için kendileri de söyleyeceklerdir., Aldı
ğım cevap şudur; Halis Öztürk'ün Ağrı 'ya nak
linde görülen mahzuru saıvlcı ve vali bakanlığa 
bildirmiştir. Adliye Bakanlığı ile alâkalı ıbin 
konuda Bağlık Bakanlığının tavassutunu iste
menin mantıksızlığı meydandadır. Benim tav
siyem yoktur.»1 Adliye Bakanı da Azizloğlu 'nun! 
komisyonda «Adliye Bakanının söylemesi üze
rine» valiye telefon ettiği sözünü, bana bizzat 
tekzübetmiş ve şunu da ilâlve etmiştir: «Adalet) 
Bakanı olarak ,'ben kendimle alâkalı bir konu
da bir başka ibakanı <bu suretle karıştırmayı 
haysiyetsizlik sayarım,» demiştir. Nitekim, bu 
telefonun nasıl yapıldığını esasen komisyonda 
şahJdolarak dinlenen Ağrı Milletvekili Kerem 
Özcan'da komisyona açıklamış 'bulunmaktadır. 
«Ben Azizoğlu'na, siz bizzat kendiniz Ağrı Va
lisine bir telefon açınız dedim, • Azizloğlu Ağrı 
Valisini aradı» Komisyon raporu, Adalet Ba
kanı tavsiye etmiştir de diyor. Hayır efendim, 
komisyonun Ihuzurundaki şalhit Kerem Özcan | 
Tahkikat Komisyonu tutanağının 125 nci say
fasında, «Ben rica ettim» diyor. Oörülüyor ki, 
telefon Adliye Vekilinin tavsiyesi üzerine ya
pılmamıştır. Komisyon raporunda Ibalhsedildi-
ği gibi Azizoğlu ne Millet Meclisinde, ne de 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde böyle bir şey | 
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söylememiştir. Tahkikat Komisyonundaki sö
zünü ise (bizzat Kerem özcan ve Adalet Baka
nı tekzibetmilşlerdir. Demek ki, komisyon ra
porunun dayandığı birinci sebep, asılsızdır, 
mesnetsizdir ve varit değildir. 

2. Komisyon raporunda şu sebeplerle vali
nin şahadetinin de tarafsız ve sübuta medar gö
rülmediği yazılmaktadır. 

A) «Kendisime idari ibakiımdan .maihzur 
olup olmadığı sorulmasına rağmen, Valinin (va
zife sahasının dışına çıkarak cezaevini (bizzat 
incelemesi.»' 

!B) «Hükümeti temsil mevkiine rağmen, 
bir. Bakan hakkında zabıt tutmak muamele
sine tevessül etmiş olması.:» 

€) «Cevabi, şifrelerinde bahsettiği (her an 
çıkması melhuz vahim olayları) tasrih ve tâ
yin etmiyerek, nakildeki mahzuru cezaevinin 
şartlarına 'bağlamış olması.» 

D) «Yazı ve ifadelerindeki tenakuz ve in
dî beyanı.» 

Komisyon raporundaki, bu ikinci koruyufcu 
mazeretlerin de ne derecede doğru ye tarafsız 
olup 'olmadığını gözden geçirelim. 

A) 'Dosyadaki evrak ve vesikaların tetki
ki açıkça 'gösteriyor ki, Adalet Bakanlığı na
kilde ımalhzur olup olmadığını önce Ağrı C. Bav
cısından sormuş, savcı: «mahzur var» Demiş
tir, sonra validen sormuş, vali de: «mahzur 
var» Demiştir. 

Buna rağmen, Adalet Bakanlığı Ağrı Vali
liğinde, dosyada mevcut 13 . 12 . 1962 tarih ve 
34021 sayılı şifre ile aynen: «Halis öztürk 'ün 
Ağrı Cezaevine naklinde 'bina durumu ve idari 
bakımdan mahzurun bulunmadığı ileri sürül
mektedir. İdari cepheden bir mahsur varidohrp 
olmadığının düşüncenizle birlikte iş'arı denil
miş ve keza 'yine Adalet Bakanlığının valiliğe 
yazdığı 2.6 . 12 . 1962 tarih ve 3612 sayılı dos
yada mevcut şifre yazısiyle de aynen: «Halis 
Öztürk'ün cezaevinin müsait (bir yerinde tecri
di, gerekli iç ve dış 'emniyet tedbirlerinin de 
ittihazı suretiyle, naklinde maihzur olup -olma
dığının-iş'arı.» 

Tarzındaki yazıları üzerinedir ki, 'bütün 
emniyet ve asayişin sorumlusu olan valinin, ya
nma savcıyı ve jandarma komutanını da ala
rak Bakanlığın açıkça incelenmesini istediği 
cezaevinin «îbina durumunu, tecride müsait yer 
olup olmadığını iç ve dış emniyet tedbirleri-
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nin ittihazının imkânlarını» gözden (geçinmesi; 
yani kendisine Adalet 'Bakanlığının betalhsis 
verdiği !bir vazifeyi, ciddî sorumluluk duygusu 
içinde valinin yerine getirmesi (vazife safhası
nın dışına çıkmak) değil; tam aksine Adliye 
Vekâletinin-'verdiği bir vazifeyi hakkiyle ye
rine getirmektir. Ve bu vazife titizliğinin va
linin tarafsızlığiyle ne gibi bir ımünase'beti ola
cağı kabili izah değildir. Vali bakanlığın is
tediği (düşünceyi) ezberden mi yazmalı idi? 

B) Hükümeti temsil eden vali; vazife ve 
mesuliyet duyguları içinde basiretli «İmaya, 
suç işli'yen, veya kendisini suç işlemeye sevk 
eden kimsenin, sıfatı ne olursa olsun, uyanık 
•bulunmaya mecburdur. Vali ıgörmüştür k i 
kendisinin ve savcının Adalet Bakanlığına ımü-
taaddît defa resmen idari, adlî ve asayiş bakım
larından «mahzurludur» diye yazdıkları Halis 
öztürk için, asıl 'Sağlık Bakanı Azi'zo'ğlu; 
«tamamen vazife safhasının dışına çıkarak» ve 
Adliye Vekilini de aşarak, adlî (bir meseleye 
müdahale ederse ve valiye telelfonla asabi ve 
sert 'bir eda ile ve ısrarla valinin resmî kanaa
tini değiştirmeye azmederek, mutlaka ımüspet 
!bir netice almak için, bakanlık sıfatını da kul
lanarak tazyik yapmaya kalkarsa ve o anda 
valinin odasında bulunanların gözleri önünde 
bu 'hâdise cereyan ederse; 

Ve vali; idari, adlî, inzibatî şartların müş
terek ifadesi olarak Adalet Bakanlığına da res
men 'bildirdiği «ımahzur vardır»1 kanaatine rağ
men; Sağlık. Bakanı Yusuf Azizoğlu kendisine 
aynen: 

Halis öztürk 'ün Ağrı Cezaevine naklinde 
vilâyetçe mahzur 'gösterilmesinin doğru olma
dığı, Halis öztürk 'ün Ağrı 'ya gelmesiyle vilâ
yet asayişinin bozulacağı endişesinin yersiz 
olduğu, vilâyetçe durumun tekrar tetkik olu
narak müspet ibir kanaatin Adliye Bakanlığına 
bildirilmesi» için ısrar, tazyik ve emrederse, 

Valinin; konuşma esnasında yanında bulu
nanlarla aynı anda 'bu telefon konuşmasını, 
aynen 'bir tutanakla tesbit etmesi, Azizoğlu'-
nun savunduğu (gibi «(bir su'ç tasnii» değil, (bir 
suçlunun te'sbiti 'zaruretinden ibarettir. 

Ve valinin ruhunda hu konuşma ile yapıl
mak istenilen tazyik o anda ne derecede ağır 
!bir tepki Ve 'tesir yaratmış, olacak ki, bu konu
da doğması mümkün ihtilâtlara karşı, hu tuta
nağı aynı gün Adalet Bakanlığına da gönder-
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meye lüzum görmesi, üzerinde 'bilhassa durul
maya değer. Çünkü sadece bu olay hem tazyi
kin şiddetini ve hem de sorumluluğu vuzuh
la göstermeye ve ispata yeter. 

D) Vali üzerinde telefonla yaptığı baskıyı 
hemen takiben ele, Adalet Bakanlığından vi
lâyete 25 . 12 . 1962 tarihli şifreyi «çektirmek 
suretiyle bir emrivaki ihdas etmek, yani mev
zuun evvelki kanaatlerin dışında halli için irade
sini Adalet Bakanlığı nezdinde de yürütmeye 
azmetmek suretiyle, tatbikatta da bulunduğu 
sabittir. 

Nitekim vali komisyon huzurundaki ifade
sinde bunu da şöylece tesbit etmiştir: Bu tele
fon konuşması ile alâkalı olan Adalet Bakanlı
ğına gönderdiği tutanak ve şikâyet yazısı için: 
«(Bu yazı henüz Adliye Vekâletinin eline git
meden, hu makamdan, Halis öztürk 'ün tec
rit suretiyle naklinde mahzur olup olmadığına 
dair 25 . 12 . 1962 tarihli bir şifre talimatı gel
di» (Tahkikat Komisyonu tutanağı, sayfa ll26) 

Komisyon raporunda belirtilmeyen Azizoğ
lu'nun şu itirafı da Adalet Bakanlığından bu 
şifreyi kendi tavassutlyle çektirdiğini ispat et
mektedir : 

«Tahminimle ıgöre Adliye Vekâletinin tekrar 
teşebbüsü ibenim bu konuşmamdan sonra vâki 
olmuştur.» 

(Tahkikat Komisyonu tutanağı savı: 3'3^ 
Baskının ive ısrarlı takibin elle tutulur hu 

inandırıcı ve susturucu belgeleri, ^zizo-lır-
nun vazife suiistimalini, siyasi ve hukukî so
rumluluğunu açıkça ortaya çıkarmış bulun
maktadır. 

Komisyon raporundaki, «Azizoğlu, Validen 
mahzurun sebebini sormuştur» diye koruyucu alâ
kaya rağmen, Azizoğlu aynı komisyonda vali üze
rindeki tazyiki, Adalet Bakanını bile vasıta yapa
rak, arttırmak istediğini söylemekten çekinmemiş
tir. tşte itirafı: 

«Ağrı Valisini telefonla aradım, mahzurların 
mevcudolmıyacağını, bir hal şekli bulunmasını 
söyledim.» ve Azizoğlu devam ediyor: 

«Valiyle olan muhaveremde kendisine, Adliye 
Vekâleti müspet mütalâadadır. îşin tekemmülü 
sizin muvafakatinize bağlıdır, dedim.» Diyor. 

(Tahkikat Koni. Tutanağı sayfa 32 ve 33) 
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Vali üzerindeki tazyikin bundan daha açık iti

rafı olur mu? 
Adalet Bakam, benim böyle bir şeyden habe

rim yok; derken, Sağlık Bakam valiye Adalet Ba
kanı adına bakanlığın müspet mütalâada olduğu
nu bile telkin ederek emrivaki yapacak kadar ile
ri gidiyor. 

Vali mahalli şartların ciddî mahzurları karşı
sında, bu çıkmazdan nasıl çıkabilir? 

Nitekim, vali boyun eğerek: «Bu nakilde ev
velce mahzur görmüştük, şimdi görmüyoruz» de
se idi ve bu yüzden ileride bir hâdise çıksa idi. 
Azizoğlu şimdi söylediği gibi «Ben sadece bir 
tavassutta bulundum. Tazyik etmedim. Adlî bir 
konuda Sağlık Bakanının tesiri ve müdahalesi 
olabilir mi? Vali mahallî şartları düşünerek mu-
v'if?ıkflt etmemeli idi.» diyerek işin içinden sıyrı
lacak ve vali ortada mesul kalacaktı. 

Şu halde, valinin işin başında hassasiyet gös
termesi ancak basiretini ve vazifeye bağlılığını 
ifade eder. 

Vali bu tutanağı tutmasının sebebini esasen 
komisyonda da manalı bir şekilde açıklamıştır: 
«Azizoğlu'nun telefon konuşmasını, bu konuşma
nın akabinde, hemen not ettim. Raporunda da 
bildirdiğim veçhile, odamda bulunanlar da konuş
manın bana ait kısmını dikkatle takibettiler. Bu 
mevzuda hemen dakik olarak not almamın sebe
bi, Adliye Vekilinin, bir kabine arkadaşının bu 
mevzudaki alâkasından ve hareket tarzından ma-
lûmattar edilmesi sebebine müstenittir.» 

(Tahkikat Kom. Tutanağı sayfa 126) 
Ve filhakika vali aynı gün bu tutanağı şikâ

yet yazısiyle birlikte, Adalet Bakanına yollamış
tır. 

Görülüyor ki, bu vazife ve mesuliyet anlayışı
nın tabiî bir ifadesi olarak yapılmıştır. Bu tama
men objektif tutumun ise, valinin taraflılık veya 
tarafsızlığiyle ne münasebeti olabilir? 

C) Komisyon raporuna göre vâkr, «Her an 
çıkması melhuz vahim olayları tasrih ve tâjdn et-
miyerek nakildeki mahzuru ceza evinin şartlarına 
bağladığı için » taraflı imiş. Bu da dosya mün
derecatına aykırı, haksız, mesnetsiz ve suni bir 
koruma sözüdür. 

Çünkü, dosyada mevcut evrakın tetkikinden 
açıkça anlaşılmaktadır ki, vali mahalli mahzuru 
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yalnız ceza evinin şartlarına bağlamış değildir. 
Nitekim Adalet Bakanlığına gönderdiği. 

1. 14 . 12 . 1962 tarih ve 536 numaralı şif
re ile; «Halis öztürk'e muhitte derin bir husûmet 
beslemekte ve mensup oldukları aşiretler arasın
da kin devam etmektedir. Cezaevi içinde ve dışın
da vahim hâdiseler olabilir. Ağrı'ya nakli mah
zurludur.» diye açıkça yazmıştır. 

2. 28 . 12 . 1962 tarih ve 420/552 sayılı şif
re ile de: «Hükümlü Halis öztürk'ün tecriti de 
imkânsızdır. Cezaevinin durumu çok feci ve na
ziktir.» dedikten sonra her şeyi ifade eden şu 
umumi mahzuru açıklamıştır: «Vahim hâdiseler 
beklenmektedir, alınacak tedbirler, neticeleri ağır
laştıracaktır.» Sözleriyle mahalli ve umumi mah
zuru tasrih ve tâyin etmiştir. 

Vali daha ne demeli idi? Vilâyetin bütün ma
halli özelliklerini bilen bir valinin, savcı ve 
jandarma kumandanının, daha hâdisenin başında
ki bu müşterek takdirleri ve kanaat izharının bu
günkü tahkikatta taraflılık veya tarafsızlıkla ne 
münasebeti olabilir? 

D) Valinin yazı ve ifadelerindeki «tenakuz 
ve indî beyan» sözüne gelince: 

Yusuf Azizoğlu'nun her suretle sübuta ermiş, 
yolsuz ve sorumlu hareketini öğretebilmek için, 

Dürüstlüğü, şeref ve haysiyet sahibi olduğu 
herkesçe teslim edilen ve şahadeti komisyonda 
yemin ettirilerek alman bir valiye, 

Yersiz ve haksız isnatlarla, yüzde yüz doğru 
ve samimî ve namuslu bir şahadeti za'fa uğratma 
gayreti, 

Raporu yazanın maksadına uygun düşse dah^ 
hakikatlerin çiğnenmesine ve Büyük Meclisin ya-
nıltılmasma müessir olamıyacaktır. 

Çünkü: Ağrı Valisi, Azizoğlu'nun telefon ede
ceğini önceden bilmediğine göre, bir not alma ve 
tutanak tutma lüzumunu; ancak Azizoğlun'un ko
nuşmasının, kendi ruhunda yarattığı reaksiyonla 
ve bu hareketin bir yolsuz ve mesuliyeti! hareket 
olduğu hakkında, daha ilk anda verdiği hükümle 
izahı mümkündür. 

Valinin Azizoğlu'na telefondaki cevabı da, iş
te bu vazife ve mesuliyet anlayışının bariz ifade
si ve delili olarak meydandadır: 

Bu, valinin aynı gün Adalet Bakanına yolla
dığı 22 . 12 . 1962 tarihli tutanağın son cümlesin
de aynen belirtildiği gibi: «Şehirler arası tele
fonla yapılan bu muhavere esnasında vilâyet ma-
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kamında, Ağrı Vilâyet Jandarma Alay Kuman
danı Yarbay Nurettin Bağatur, Van Jandarma 
Kumandanı Albay îğneada ve Kurmay Başkanı 
Binbaşının hazır bulunduğu tarafımdan tevsik 
olunmuştur.» yazışiyle de mevsuktur. 

Şu halde : 
1. Hiçbir tesire tâbi olmadan ve sadece vic

danı ile, vazife ve mesuliyet duygusu içinde bu
lunan valinin, Azizoğlu'nun konuşması karşısın
daki bu tarz hareketi, yolsuz ve kanunsuz bir taz
yik yapıldığı ve buna uymanın mesuliyeti mucibo-
lacağı kanaatinin elle tutulur, gözle görülür can
lı, bariz ve samimî delilidir. 

2. Kaldı iki, Azizoğlu telefonla Valiye, 
bahis konusu tutamak kaydına göre de o anda 

(Halis öztürk'ün Ağrı cezaevine naklinde Vilâ
yetçe mahzur gömülmesinin doğru olmıyacağı, 
Halis öztürk'üm Ağrıya gelmesiyle Vilâyet 
asayişinim bozulacağı endişesinin yersiz oldu
ğu, Vilâyetçe durumun tekrar tetkik olunarak 
•müsbet bir kanaatim Adliye B>akaınlığınıa bildi
rilmesi ısrarla talebedildi) diye yazılmıştır. 

Valimin tutamakta belirtilmiş hu ilk yazılı 
sözlerini nakzeden tek yazısı' veya ifadesi mıev-
cut değildir. Ancak bu yazılı ve mevsuk 'beyanı 
tamamlıyan mütalâa ve kanaatleri vardır. 

Bunları da görelim : 
Vali 22 . M . 1962 tarihli tutamakta ve 

içişleri Bakamıma yazdığı 19 . 9 . 10ı62 tarihli 
•mektupta bumu şöyle ifade Gitmiştir. 

Azizoğıkü; (Bu Vilâyet kararınım üzüntü 
ve esefle karşıladığıma: 'asabi bir konuşma ha
vası içimde sert bir eda: ile ifade etti) diye be
lirttikten sonra kendisimin de Azizoğlu'mu «du
rumun titizlikle tetkik .olunduğumu bu şekilde 
malklim 'mahzurlar doğuracağımı, doğabilecek 
hadiselerim vüs'.at ve hacımimin Adliye Vekâ
letine (bildirilmesinin vazifesi olduğumu, Adli
ye Vekâletine bildirilen sebeplerin tekrar 
bir tetkik mevzuu yapıilıamııyaeağımı ve esa
sen keyfiyetim Sağlık Vekâleti mevzuu oünma-
dığmi!» Azizoğlıı'na aynı telefonla ve kati 
cevabolarak. söyleyince, Azizoğlu'nun bu
na rağmen ısrarda devanı, ettiğini ve fa
kat kendisimin bu mukavemeti karşısında 
bir ara şiddeti hafifletmeye mıecbur kaklı
ğımı -belirtmek üzeredir Ski: «bumun •üzenine, Sa
yın Azizoğlu mevzuun Valilikçe tekrar tet
kiki vo tekemmülünün isabetli olacağımı ıs
rarla söyledi.» diye yazmıştır. -
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,Bir yazıınım ve Komisyon, huzurundaki aynı 

şahadetim hasımı bırakarak sonumdan bir par
çayı almakla bir kimsemin tezada düşürülemıiye-
ceğimim ve başı .açıklanınca bunu yapamlaırın 
müşkül duruımaı elüşeceklerinim susturucu bir 
örneğini de böylece tesbit etmiş oluyoruz, 

Valimin yulkardaki yazılı beyanı ile, Tahki
kat 'Komisyonumda ayni' olayı böylece anla
tırken bu .konuşmanın bir sahnesini ifade eden 
Azizoğlu'nuin, «Keyfiyetim tekrar tetkik edile
rek Adalet Balkamlığımdam gelecek yemi bir ta-
ilimıata cevap verilmesini istedi.» demesi sözün
de ise her hangi bir dil ve düşünce erbabının 
tezat görmesine imkân yoktur. 

Bu «tenakuz» sözünün asılsızlığı da meyda
na çıktıktan sonra neticeye gelelim : 

Valimin Adalet Bakamlığımıa, kendisinin ve 
savcının müşterek kanaati olarak resmen bil
dirdikleri (ımahzur vardır) kararımın mutlaka 
değiştir ilmesi için Azizoğlu'nun bu «sert», 
«ısrarlı» ve «hakanlık- sıfatınım fcullaımilmasi!» 
suretiyle müdahalesinin, ferdî, hissi bir tesir ve 
yön vermek maksadiyle ve mutlaka müspet 
bir netice almak fcasdiyle yaptığı «baskısının. 
neye delâlet ettiğimi de, her şerefli aıdaıma ya
kışan dürüstlük içimde, tahrif veya tevile te
nezzül etmeden samıimî kanaatini komisyon 
huzurunda ciddiyetle belirtımiş ve kati olarak 
vali demiştir ki : «Azizoğlu'nun tesir icra et
me maksadımın aşikâr olduğu kanaatindeyim.» 
Buı samimî kanaat ifadesinin imdîlik neresin
dedir? (>Tah. Kom. tutamağı S. 1:216)1 

Bu olay, başımdan somuma kadr, «vazife 
sahasının dışına çıkarak» Azizoğlu'nun valiyi 
yolsuz ve mesuliyetli bir harekete sürüklemek 
için, ısrarla; ve şiddetle 'baskı yaptığının ifa
desi iken bu baskıya! mâruz kalan vali, bun
daki ısrarım ve şiddetli tazyikin, ifadesini na
muslu ve şerefli viedamımdaiki duygunum ifa
desi olarak «Azizoğl'u'mun .tesir icra etme mak
sadınım aşikâr olduğu kanaatindeyim'» diye bu
nu samimiyetle izhar etmesi komisyon rapo
rumda «vazife sahasının dışıma çıkmak» ve 
imdîlik s'ayılımıakıta ve fakat «asıl' vazife saha-
sımın dışıma çıkarak» münhasıran Adalet Ba
kanlığına ait bir konuda valiye şiddetle baskı 
yaptığı sabit olan ve bunumla da kal'mıyarak 
Adalet Bakanı! adıma valiye emrivaki halim-
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ide aslı. olmryan telkini yapan «Adliye Vekâ- 1 
ileti müspet mütalâadadır.1» diye ve bunlaırı 
komisyon huzurunda 'koımisyon 'tutaınağının 
3'2 ve 38 ncii sayfalarında yazılı olduğu üzere 
aynen «vali ile olanı muhaveremde 'kendisine, 
Adliye 'Vekâleti müspeıt mütalâadadır, işin 
'tekemmülü sizin muvafakatinize bağlıdır.'» diye 
ve «Ağrı Valisini aradım, (mahzurların mev-
eudoılamıyacağını, bir hal şekli bulunımaisını 
söyledim.» diye bunu alçakça ve resmen iti
raf dahi eden Aziz oğlu, «vazife sahasının dı
şına çıkmaımış» sayılıyor ve kendisinin siyasi 
veya hukukî her hanıgi <bir sonımlukığu gö
rülmüyor. 

Komisyon başkanının yazdığı, şahadete ve 
vesikalara uymayan bu indî ve taraıfilı görüşe, 
işi aceleye gelirilerek komisyonda bir defa 
okuma: imkânı! dahi verilmiyen 'komisyon âza-
lariinm da katal:mıya>caktarından eminim. 

Sonuç : Görülüyor ki, Ysusf Azizoğlu'nuın : 

A) Kendi vazife sahasının dışana çıktığı, 
Adalet Bakanlığı ile alâkalı bir konuda Ağrı 
Vaılismin kaırar ve kanaatini değiştirtmek için 
valiyi zorladığı, mutlaka müspet bir netice aıl* 
maik azmiyle şiddeıtle ısrar ve tazyik ettiği 'sa
bittir, 

B) Bu neticeyi istihsal için, Adalet Ba
kanı aıclına Ağrı Valisine aslı olmıyan beyan ve 
telkinde bulunduğu, halbuki Adalet Balkanı
nın kendisine böyle bir yetki vermediği sa
bittir, 

O) Millet Meclisindeki 8 . 10 . 196*3 günlü 
konuşmasında .- «Bunun üzerine telefonla se
bebi Ağrı Valisinden, sordum.» diye hakikati 
gizlediği ve gerçekte . ise, sebebi Adalet Ba
kanlığından öğrendiği için, valiye kaırar ve 
kanaat değiştirmek maiksaıdiyle baskı yaptığı 
sabittir. 

Sözlerimi burada bağlıyacağım. Ben bu ko
nunun şu anda davacısı değilim. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi adına seçilmiş bulunan bir 
komisyon Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
işe el koyduğuna göre komisyon raporunda ol
mıyan ve fakat tutanakları ve vesikaları olduk
tan sonra gördüğüm, komisyon raporunda in
hiraf ettirilen mütalâaları Türkiye Büyük Mil
let Meclisine saygım dolayısiyle yardımcı ola- I 
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rak arz ediyorum. Bu hususta 'bir noktayı da 
açıklayarak sözlerime son vereceğim. 

Meclis başlarken, Sayın Bakana Saadet 
Evren imzalı bir yazı verildi. O yazıda bu ko
nu ile ilgili bana aidolan bir isnadın daha ev
vel her nedense, rapora dercedilmemiş olması do-
layısiyle şimdi ifade edeyim. Usule tamamen 
aykırı olduğunu zannettiğim ve komisyon rapo
runun altına imza atan hiçjbir arkadaşın böy
le bir kayıtla imza atmadığını da bildiğim.... 

BAŞKAN — O kışıma lütfen girmeyiniz. 
Çünkü evvelce alınmış karar gereğince sadece 
birinci bölüme yani Halis öztürk meselesi ve... 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — O 
halde Sayın Başkanın usulle ilgili 'ikazlarını 
tabiî telâkki ederek 'bu kısmı okumuyorum. 

Muhterem Heyetinizin Yüksek takdirimin 
her şeyde olduğu gibi bunda da en isabetli yolu 
bulacağına inanıyorum. Ben vazifemi yaptım, 
söylediklerimin hepsinin bir defa değil, vesika
larla, şahadetlerle ve dosyalarla sabit 'olduğu
nu, .bu dosyaları yeniden tetkik etmek imkânı 
bulduktan sonra büsbütün gördüm; iddiaları
mın noksan olduğunu ve fakat fazla olmadığını 
anladım. Gönül huzuru ile kararı .Yüksek Mec
lisin takdirine arz ediyorum. 

BAŞKAN —• Komisyon söz istemiştir. Yal
nız bu arada Sayın Suphi Batur usul hakkında 
söz istemiştir. Sayın Suphi Batur Riyaset Di
vanı daha evvel konu hakkında ismimi tetfbit 
ettiğimiz üyelere sırasiyle söz vermek gibi bir 
usul takikibetmektedir. Bunda bir usulsüzlük 
olduğu kanaatinde misiniz? 

SUPHİ BATUR (Sinop Üyesi) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SUPHİ BATUR (Sinop Üyesi) — Muh

terem arkadaışlar, kanaatıma göre komisyon 
kazai bir vazife yapmakta'dır. Binaenaleyh, He
yeti Âlinize takdim ettiği rapor da kazai bir 
mahiyet taşımaktadır. Rapor elimizdedir. Bu 
raporu 3 arkadaş imza etmemiş, Kudret Bay-
han ve ismail Hakkı Akdoğan arkadaşlarımızın 
da kararda bulunmadıklarına dair bir iddiaları 
vardır. Bizim bildiğimize göre kazai mahiyet 
taşıyan bu raporda azaların mutlaka imzaları 
bulunması lâzımdır. Müsbet veya menfi raporu 
imza ettirip tekâmül ettirmek icaheder. Kaldı 
ki, iki arkadaşımız da, 'biz kararda bulunmadık, 
diyorlar. 
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Tasavvur edin 10 kişilik bir heyeti hâkime-

de iki kişi kararda bulunmuyor. Böyle bir şey 
olmaz. Arkadaşlar, bu diğer komisyon kararla
rına benzemez. Ekseriyetle burada biz imza et
tik, imzada bulunmadık, diyemezsiniz. Kazai 
vazife yapan heyetlerin orada tamamen bulun
maları, müspet veya menfi imza etmeleri lâzım
dır. Bu alışılmış bir usuldür. Binaenaleyh, diğer 
komisyon kararları gibi, efendim bulunduydu, 
bulunmadıydı, diye rapor tekemmül ettirilip 
getirilmez. Derhal komisyonun Sayın Başkanı ' 
bir itham maddesini de burada bir takrirle ra
pora dereettiriyor. Arkadaşlar, kazai bir ra
pora burada bir arkadaşımızın yahut iki arka
daşımızın lehinde veya aleyhinde rey kullan
ması için evvel emirde ittiham edilen madde ne
den ibaretse rapora dercedilmesi, müzakere 
edilmesi ve Heyeti Âliyenize dağıtılması icabe-
derdi. Rica ederim, burada rapora dercedece-
ğiz, bir kanaate varacağız ve ondan sonra da 
arkadaşlarımız hakkında karar vereceğiz?. Böy
le bir karar olmaz, benim bildiğime göre böyle 
bir şey olmaz. 

Şimdi, ben raporu eksik görüyorum. Ta
mamlanmamış ki, neyi müzakere ediyoruz1? 
Eksik bir kazai karara vabeste olan, varılan 
bir raporu müzakere ediyoruz. Biz bunu mü
zakere edemeyiz kanaatini taşıyorum. Bu husu
sa ait raporun komisyona iade edilmesi için bir 
takrir veriyorum. Karar Heyetinizindir. Bende
niz sadece inandığım bir meseleyi ortaya koy
muş bulunuyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Savın 
Sunhi Batur'un mütalâaları Riyasetin takibet-
tiği bir usulün tenkidi değil, komisyonun faali
yetine ait bir usul meselesidir. Heyeti Umumi-
vede usul hakkındaki söz; Rivasetin tatbik et
tiği usul hakkındadır. Komisyonlarda cereyan 
eden usul veya usulsüzlük konusu raporun mü
zakeresi sırasında beyan edilmesi gereken bir 
husustur. Esasen rapor üzerinde müzakere açıl
mıştır. 

Şimdi söz komisyonundur, buyurun efendim. 

SÜPHÎ BATUR (O. Senatosu Sinop Üyesi) 
— Efendim, ben öyle anladım ve kanaatimi iz
har ettim, yanlış bir hareket yaptımsa özür di
lerim. 
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BAŞKAN — Estağfurullah, hata «tmek 

mevzuubahis değildir, özür dilemek de mevzuu -
bahis değildir. Siz de mütalâanızı söylediniz, 
ben de mütalâamı söyledim. 

TAHKİKAT KOMİSYONU ADINA ORHAN 
APAYDIN (Aydın Milletvekili) — Muhterem 
arkadaşlarım, bize tevdi ettiğiniz vazifenin güç
lüğünü ve memleket çapında, efkârı umumiye 
çapında ehemmiyetini müdrik olarak bütün ko
misyon üyesi arkadaşlarımız geceli gündüzlü 
bir mesai ile ve hâdise mahallerine de gitmek 
suretiyle kendisine mevdu işleri tetkik etmiş ve 
usulüne uygun olarak da karara bağlamıştır. 
Komsiyonunuz bu mesaisinde bilhassa mevzuu 
sadece hukuk çerçevesi içine almak ve siyasi 
vasata başvurmamak maksat ve hedefini hassa
siyetle takibetmiştir. Heyeti Umumiyedeki mü
zakerelerde de esasen mevzu daha evvelce si
yasi bakımdan uzun uzaclıya münakaşa edilmesi 
dolayısı ile siyasi vasata intikal- ettirilmeden sa
dece hukuk çerçevesi içinde isnadolunan fiille
rin vâki olup olmadığı, objektif delillerin bulu
nup bulunmadığı noktalarına imtisal etmesini 
komisyonunuz Sayın Avni Doğan arkadaşımızın 
da fikir ve temennilerine candan iştirak etmek 
suretiyle temenni etmektedir. 

Evvelâ bir usul meselesi hakkında komisyon 
adına mâruzâtta bulunmak isterim : SYıphi Ba-
tur arkadaşımız temas ettiler, Sayın Bekata ar
kadaşımız da temas ettiler. Raporun yazılışında 
ve kararların verilişinde bir şüphe intibaı uyan
dırır mahiyette beyanda bulundular. O husus 
şudur : 

Muhterem arkadaşlarım, seçtiğiniz komisyon, 
ka^ai mahiyette faaliyette bulunmakla beraber bir 
Meclis komisyonudur, bir, Meclis tahkikat encü
menidir. Ve bu faaliyetinde bâzı hususlarda Ce-
"i Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerinden 
istifade etmek ve ona riayet etmek mecburiyetin
de olmakla beraber çalışma usullerinde İçtüzük 
hükümlerine uymak mecburiyetindedir. Suphi 
Bey arkadaşım ifade ettiler ki, mademki komisyon 
kazai bir vazife ifa etmektedir ve bütün üyeleri 
de - bunu böyle ifade etmediler, ama böyle söy
lemek istedikleri anlaşılıyor - hâkim durumun
dadır, şu halde verecekleri kararlarda da bütün 
üyelerin hazır bulunması şarttır. Bunun bir ne
ticesi de; bütün müzakerelerin, bütün azaların 
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bulunması suretiyle, bütün üyelerin bulunması 
suretiyle cereyan etmesi lâzımdır. Fakat muh
terem arkadaşlarım, sarih İçtüzük hükümleri 
ve geçmiş tatbikat bunun aksini gösterir mahiyet
tedir. Komisyon çalışmasında, İçtüzüğün, - mü
zakerelerin başlaması bakımından - nisap hüküm
lerine tabidir. İçtüzükte diğer komisyonlarda 
nisap nasıl teşekkül ediyorsa, Tahkikat Komis
yonunda da nisap aynı şekilde teşekkül edecek
tir. Kararların verilmesinde, arkadaşlarımız ara
sında bu hususlar müzakere edildi ve münakaşa 
mevzuu oldu. Hâkim ihkakı haktan imtina ede
mez. Rey vermemezlik yapamaz, Istinkâr diye 
bir şey yoktur mahkemelerde. Fakat komisyon
larda, tahkikat encümenlerinde bir üye çekinser 
kalabilir mi, hususu münakaşa edildi ve arkadaş
larımızın ekseriyetiyle İçtüzük hükümleriyle üye
nin çekinser kalabileceği de kabul edildi. Demek 
ki, farklı bir çalışma mevcuttur; diğer kazai te
şekküllerden farklı bir çalışma mevcuttur. Kal
dı ki, arkadaşlarımızın fikrini kabul ettiğimiz 
takdirde hiçbir tahkikat encümeni vazife göremez. 
Bir arkadaşımız gelmediği takdirde encümen ça-
lışamıyaeaktır. Bunu önleyici tedbirler mahke
melerde vardır : Yedek hâkimler vardır, mah
keme müstemirren çalışır. Fakat komisyonlarda 
yedek üye yoktur. Eğer arkadaşlarımızın fikri 
kabul edilseydi İçtüzük hükümlerine göre tah
kikat encümenlerinin yedek üyelerinin de ayrıca 
intihabedi 1 ınesi gerekirdi. 

Yine şüpheyi mucip bir nokta; olarak arkadaş 
kırımızda tereddüt uyandırması bakımından ce
vaplandırılmasını zaruri gördüğümüz bir husus 
var. "O da Sayın Bayhan arkadaşımızın itirazı
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel de iza.li 
ettiğim • gibi İçtüzük hükümlerine göre komisyon 
toplanmış, ekseriyet o şekilde teşekkül etmiş 
ve karar safhasına intikâl etmiştir komisyon ça
lışmaları. Hattâ o da şikâyet mevzuu oldu, bu 
kürsüden ifade edildi; radyo vasıtasiyle komis
yon üyeleri her toplantıya davet edilmiştir. Hat
tâ arkadaşlarımıza teker teker komisyona lütfen 
teşrif etmeleri için ricada da bulunuldu. Hattâ 
telefon ederek, şahsan müracaat ederek kendile
rini davet etmişizdir! Fakat buna rağmen arka
daşlarımız karar celsesinde bulunmamışlardır. 
Kudret Bayhan arkadaşımız davete rağmen gel
memiştir. Bu takdirde ne olacak?. Mevcut arka

daşlarımızın iştirakiyle; nisapta mevcut, kanuni, 
İçtüzüğe göre lâzım olan nisapta mevcut rey ve
rilmiş karar safhasına intikal etmiştir. Bundan 
evvelki çalışmalarımızda arkadaşlarımıza rapor
törlük vazifeleri tevdi edilmiştir. Fakat takdir 
buyurursunuz ki, komisyon çalışmalarında maz
bata muharrirleri vardır. Bir de iç çalışmalar ba
kımından raporlar verilebilir. Fakat esas olan 
mazbatadır. Arkadaşımızın ifade ettiği rapor 
şudur : Komisyonun karardan evvelki çalışma
larında arkadaşlarımıza verilen vazife icabı mu
ayyen mevzu tetkik edilsin ve raporlarını ver
sinler, dendi. Fakat arkadaşlarımız karar safha
sına kadar bu raporu da getirmediler ve krarı 
verdik, ondan sonra rapor geldi. Fakat yine 
takdir buyurursunuz ki, karara iştirak etmiyen
ler muhalefet şerhi de veremezler. Kararda bu-
lunmıyan bir üyenin muhalefet şerhi vermesi 
mümkün değildir. Bu sebeple arkadaşımızın bu 
talebi Riyasetçe kabul edilmemiş, fakat Meclis 
Başkanlığı arkadaşlarımızın düşüncelerini ihtiva 
eden yazıları rapora eklemiştir. Bence bu muha
lefet şerhi değildir ve usulüne de uygun değil
dir. Meclis Başkanlığının muamelesi. Peki nedir 
bu?. Rapora eklenmiş birtakım mütalâalar. Bun
lar muhalefet şerhi de olmadığına göre, lüzum
suz konmuş bir takım yazılardan ibarettir. 

Usuli meselelere böylece temas ettikten son
ra şimdi raporun birinci maddesi olan. ve müza
kere edilmekte olan Halis Öztürk meselesinde ko
misyonumuzun görüşünü izah etmeye çalışaca
ğım. 

Şimdi bir arkadaşımızın konuşmasından ev
vel, söz alışımın sebebi, bâzı hususlarda, müphem 
kalan bâzı hususlarda arkadaşlarımızı tenvir et
mek ve müzakerelerin lüzumsuz uzamamasım te
min maksadına müstenittir. 

Muhterem arkadaşlarım; sizleri fazla meşgul 
etmeden ve fazla teferruata girmeden ana nokta
lar üzerinde duracağım. 

Halis öztürk meselesi, Ağrı Cumhuriyet Sav
cı Yardımcısı, Davut isimli vatandaşın bir tel 
yazısı olmasaydı huzurunuza gelmiyecekti kana
atindeyim. Halis öztürk, malûmları olduğu üze
re siyasi bir hükümlüdür. Kayseri ceza evinde 
cezasını çekmektedir. Adliye Vekâletinin verdi
ği bir idari karar üzerine siyasi hükümlülerin 
arzu ettikleri ceza evine nakli hususu kararlaş
tırılmıştır. Bu kararın seyyanen tatbik edilme
si pek tabiîdir. Fakat eğer nakil tehlikeli ise, 
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cezaevleri bakımından müsait değilse, idare
nin de buna mümanaat etmek, yahut şahsiyeti 
tefrik mahiyetinde olmamak üzere, objektif ola
rak buna mümanaat etmek salâhiyeti de pek ta
biî vardır. Halis Öztürk diğer siyasi hükümlü
ler gibi Ağrı Ceza Evine nakli için Adliye Ve
kâletine müracaat etmiştir. Bunun üzerine Adli
ye Vekâleti, Ağrı Cumhuriyet Savcılığına bu 
nakilde bir mahzur olup olmadığını sormuş. Bu 
da normal bir muameledir. Ağrı Cumhuriyet 
Savcı Yardımcısı Sayın Davut Bey verdiği 
16 . 11 . 1962 taıihli cevapta bir mahzur yoktur 
demiştir, «nakilde bir mahzur yoktur» demiştir. 

Cumhuriyet Savcısı Yardımcısı ve aynı za
manda infaz savcısı vazifesini de ifa ediyor, ce
za evinin durumunu bilmekte ve adlî bakımdan 
duruma hâkimdir. Böyle bir cevap verdi, bütün 
mesele bundan ibarettir. Aradan kısa bir müddet 
geçmiş şöyle demiştir; yine aynı şahıs; şimdi 
birinci telgraf 16 . 11 . 1962 tarihlidir, aradan 
beş gün geçmiş, ek telgrafta; izdiham bakımın
dan mahzur vardır, birinci telgrafımız yanlış
tır. Onu geri alıyoruz. Bütün mesele buradan çı
kıyor muhterem arkadaşlarım. Sonra, burada 
tekrar ifade edip de sizleri fazla meşgul etmek 
niyetinde değilim, Adliye Vekâleti ayrıca Ağrı 
Valisine durumu tetkik ettiriyor. Ağrı Valisi de 
idari mahzur olduğunu söylemiş. Bunun üzerine 
Adliye Vekâleti mahzur vardır, demiş. Böylece bu 
siyasi hükümlünün talebi reddedilmiştir. Bu ara
da bir milletvekili arkadaşımız, gene ismini pek 
tabiî olarak söyliyeceğim, Ağrı Milletvekili Ke
rem özcan arkadaşımız emsal işlerde olduğu gi
bi, nerde Parlâmento varsa orada milletvekili, 
senatör vardır, bu milletvekili ve senatörler seç
menlerine taallûk eden işlerde veya murakabe 
zımnında sorular sorar ve bu murakabe müesse
selerinin işlemesi hususunda Hükümete bir takım 
şikâyetleri intikal ettirirler. Bu, nerede parlâ
mento varsa orada da vardır. 

Kerem Özcan arkadaşımız, bu işte, Cumhuri
yet Savcı Yardımcısının birinde mahzur yoktur 
diyen, beş gün ara ile gelen ikincisinde mahzur 
vardır diyen bu iki telgrafı muvacehesinde bu iş
te bir tefrik yapıldığı, idari bir kararın objek
tif olarak ve seyyanen tatbik edilmediği kana
atine vasıl olmuş ve Yusuf Azizoğlu'na bu şikâ
yeti intikal ettirmiştir. Bütün mesele buradan 
çıkıyor. Ben mevzuu hukuk çerçevesi içine ala-
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cağım. Bütün mesele Sayın Yusuf Azizoğlu'nun 
Ağrı Valisine yaptığı telefonun mahiyetinden 
ibarettir. Adliye Vekiline daha evvel ne söylemiş, 
Adliye Vekili ne cevap vermiştir, bunlar mevzuu 
dağıtmaktan başka bir işe yaramaz. Ortada söz
le işlenmiş bir fiil var. Ne deniyor?. «Ağrı Va
lisine baskı yaptı.» Ne ile yaptı?. Ortada yazılı 
bir vesika'yok, sözle yapmış. Bu sözün nakil va
sıtası nedir?... Telefon. Kerem özcan'm müra
caatı üzerine Ağrı Valisine şehirlerarası telefon
la telefon.... Ağrı Valisi bu telefonu not ediyor 
ve bir zabıt yapıyor, esasen bu; bir zabıt da de
ğildir, zira zabıtta şahitlerin imzası olmak lâzım
dır, zabıt mahiyetinde değildir. Bu sözü ekliyor, 
Adliye Vekâletine ve İçişleri Bakanlığına bildi
riyor.. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Komisyonu
nuzun hukuk çerçevesi içinde kalarak, araştır
ılması ica'beden husus nedir? Bir kere şüphesiz 
•fiilin işlenme .şekli, maddi unsur. (Bu telefonun 
mahiyetini öğrenmemiz lâzımdır. Oırtada iki şa
hit vardır. Biri telefona muhatabolan şahıs; 
(Sayın Yusuf Azizoğlu'nun ifadesini bir yere bı
rakıyorum, objektif dediler, bu şahidin dışın
da objektif dediler; iki şahit 'vardır. DBiri tele
fona muhatabolan şahıs, biri de telefon eden 
şahsın yanında bulunan şâhıs. Telefona muha
tabolan şıahıs telefonu yalnızca kendisi dinliye-
bilir, yanındakiler dinliyemez. Telefon eden şah
sın yanında olan şahıs telefonda ne dendiğini 
siöyliyebJlır. 

(Biz bu '(hususlarda, bu delilleri tetkik ettik. 
Ağrı Valisinin beyanları; evvelâ Adliye Vekâ
leti ve içişleri Bakanlıklarına intikali ettirdiği 
yazı. (Muhterem arkadaşlarım, orada ne diyor, 
•Sayın Yusuf Azizoğlu: ne elemiş : Hâlis öztürk'-
ün Ağrı Ceza Evine naklinde vilâyetçe malhzur 
(gösterilmesinin doğru olmadığı, Halis özıtürk'-
ün Ağrı'ya gelmesiyle vilâyet asayişinin bozu
lacağı endişesinin yersiz olduğu, kendisinin 
Şeyh olmadığı için ımüridi de 'bulunmadığı, bun
dan 'böyle vatandaşların Şarklı, 'Garplı di ve ay
rılmasının (mahzurlu hulunduğu ve vilâyetçe 
durumun tekrar tetkik olunarak müspet bir ka
naatin Adalet Bakanlığına 'bildirilmesi ısrarla 
taleb ediliyor. işte burada mühim olan nokta 
muhterem .arkadaşlarım, takdir edersiniz taz
yik ve haskı konusudur. Yani, «sen vazifeni 
suiistimal etmek pahasına da olsa, ne olursa 
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olsun bunun hakkında mahzur .olmadığını, müs
pet bir kanaati Adliye Vekâletine •bildirecek
sin.» (Bizim için bu sözün mühim tarafı -budur. 
Fakat bu tek taraflı yazılmış bir yazıdır. Bi
zim. bunu ayrıca tahkik etmemiz lâzımdır. 

Sayın Bekata, Adliye Vekâletiyle birlikte 
kendisine de gönderilen bu yazının o tarihte 
eline (geçmediğini, ibiılâhara Valinin bir vesile 
ile Ankara'ya iğdişinde bundan bahsetmesi üze
rine - bahsetmesi üzerine o zaman iki Vekil 
arasında- mücadele başlamış idi - «Peki bunun 
metnini bana gönder» demiş" ve <o metin de gel
miş. (Bize bu metin ibraz edildi. Şimdi arkadaş
larım, sonradan ya'zdığı metinde, Yusuf Aziz-
oğtu, (Ağrı Valisinin ifadesi) ne demliş? Sonra
dan yazdığı bu mektuba göre bu vilâyet kararı
nın üzüntü 've esefle karşılandığı, asabi bir ko
nuşma havası içinde ve sert- bir tarzda ifade 
edilmiştir. 

'Muhterem, arkadaşlarım, şimdi bunların 
üzerinde duruyoruz, zira biliyorsunuz başka de
lil yok. Üzüntü ve esefle karşılandığı ve asabi 
bir konuşma yaptığı şeklinde bir beyan .zabıt
larda yok, burada var ve burada kendisine 
mutlaka •müspet bir kanaatin Adliye Vekiline 
getirilmesi (hakkında da bir husus yok. Fakat 
en mühim şey bizim Komisyon huzurunda, 
- yine malûmlarıdır ki, esas 'Komisyon huzurun-
dn. verdiği ifade mühimdir : verdiği ifadede 
Ağrı Valisi İm konuşmayı su şekilde ifade et
miştir : Yusuf Aziz-oğlu'nun beyanı şu şekilde; 
«'Halis ö^türk'üu naklinde mahzur göMeriilme-
sinin doğru •olmadığı, orada onun birçok .şahsi 
işlerinin bulunduğu, vilâyet asayişini ihlâl ede
cek bir durumda olmadığı, şeyh olmadığı için 
müritlerinin de bulunmadığı, keyfiyetin tekrar 
tetkik edilerek Adliye Vekâletinden gelecek 
bir talimata cevap verilmesi, (böylece hükümlü
ler arasında bir tefrik yaratılmaması'» bildiri
liyor. 

Şimdi mektuptaki yapılı beyanda ne diyor? 
«'Mutlaka müspet bir kanaatin Adalet Bakan
lığına bildirilmesini ısrarla talebetti.» Komis
yon huzurunda, verdiği ifadede «durumun tek
rar tetkik edilmesini istedi.» Dunumun tekrar 
tetkikini isterken bir ölçü de veriyor : Şahıs
lar arasında tefrik yapılmaması. Yine objektif 
sebepler dışında, şahıslar arasında bir tefrik 
yapılmasın, ölçü de bu şekilde veriliyor. 

24 . 6 .1964 O : 2 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, ıSayın Hıfzı 

Oğu'z Bekata hukukçu bir arkadaşımızdır. Ken
dilerinin de takdir etmeleri lâzım, bir hukukçu 
.olarak, hüküm1 veren mevkiinde bir insan ola
rak bu deliller muvacehesinde ne yapılabilirdi1? 
Şu Ağrı Valisinin değişik ifadelerinden hangi-
isine itibar edilirdi? Ve bu tenakuz karşısında 
nasıl bir hüküm tesis edilebilirdi? Kaldı ki, şim
di bir Ağrı Valisinin beyanı >var, bir de telefon 
edeiı şahsın, Sayın Yusuf Azizoğlu'nun yanında 
bulunan Kerem özcan arkadaşımızın, milletve
kili bir arkadaşımızın beyanı var. Şimdi şaha
detin takdirinde şahitlerin durumu da pek tabiî 
nazarı itibara alınır, içtimai durumları nazarı 
itibara alınır. Birisi Ağrı Valisi öyle söylüyor. 
Bir de Kerem ö^can milletvekili arkadaşımla: 
ne diyor?.. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Apaydın, saat 
13,00 e gelmiştir. 

ORHAN APAYDIN (Devamla) — Bitiyor, 
efendim, çok kısa kaldı. 

«Halis öztürk akrabanıdır, Ağrı €eza Evine 
nakledilmemesi üzerine Azizeğllu'na giderek : 
•Sen Halis öztürk'ü tanırsın, aynı zamanda Ba
kansın, kendisini, mahzur var diye nakletmi
yorlar. Bu işin mahzuru ne imiş? Bunu Adliye 
Vekilinden bir öğrensen» dedim, i lk önce Ad
liye Vekiline telefon ederek ıgörüştü. Ağrı Va
lisinin «mahzurludur» diyerek Adiliye Vekâle
tine yazı yazmış olduğu öğrendim. Ben yine 
Azizoğlu'na, «'Siz bizzat kendiniz Ağrı Valisine 
telefon açınız, bu mahzur nereden doğuyor, onu 
«orunuz» dedim. Kerem özcan : «Azizoğlu Ağ
rı Valisini aradı, konuşma esnasında; eğer mah
zur dediğiniz şey Halis Öztürk'ün şahsı ile alâ
kalı ise talebeden kendisidir, bırakın gelsin. 
Eğer memleket için mahzurlu ise .o zaman di
yecek 'bir şey yok. Ne ben karışabilirim, ne de 
siz» dedi. 

Şimdi Ağrı Valisinin beyanlarından muhte
lif pasajları aldım. Tahkikat Encümeninde ver
diği ifadeyi ifade ettim. Bir de Kerem; özcan 
arkadaşımızın ifadesini. Şimdi deliller bundan 
ibarettir. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (O. Senatosu An
kara Üyesi) — Komisyondan sual soracağım. 

BAŞKAN — Sayın Bekata lütfen müdahale 
etmeyiniz. 

ORHAN APAYDIN (Devamla) — Komis
yon, hukuk çerçevesi içinde bu mevzuu tetkik 
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etmiş, maddi unsuru tetkik etmiş, eürımü kasıt 
bakımından tetkik etmiş ve Ceza Kanununa ta
allûk eden her «han'gi bir (hükmün ilhlâline, •ce
zai menfaatte yer alan her .naniği bir fiile, bir 
suça tesadüf etmemiş ve -arkadaşımızın âdemi-
mesuliyetine ittifakla karar vermiştir.. Diğer ar-
kadaşlariımrzm konuşmalarından sonra da iza
hat vermek hakkımı .mahfuz tutuyorum. 

HIFZI OĞUZ BERATA (C. Senatosu Anka
ra Üyesi) — Suaıl soracağım. 

iBA-Ş'KAN — ıSaym iBefcata, İçtüzük hüküm
lerine göre ancak konuşmallar bittikten sonra 
sual sotrabilirsiniz. 'Bu sebeple konuşmalar bit
tikten sonra sualimizi Komisyona tevcih ede
ceğiz. 

NECÎP MlBKELÂMOLU (İzmir Milletve
kili) — Usul hakkında BOZ istiyorum. 

BAŞKAN — Ne yönden? 
NECİP MİRİKELÂMOĞLU (izmir Millet

vekili) — Komisyondaki imza usullüne müte
dair. 

BAŞKAN — Şimdi .muhterem arkadaşlar, 
bu konu hakkında daha avvel .Sayın Reşit Ül
ker arkadaşımız bir önerge ile ve onu mıütaa'kıp 
Sayın 'Suphi Batın* arkadaşımız 'verilen «'öz ge-
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reğinee Heyeti Umumiyeye maruzatta bulundu
lar. Şöyle bir 'husus vardır : Usul hakkında söz, 
Heyeti Umumiyede Riyasetin tutumluna taal
lûk eder. Riyaset İçtüzükteki konulan usuil 
kaidelerini ihlâl etti ise o zaman bu ihlâle dair 
usul hakkında .söz alınır; ihlâl ettiniz, usul bu
dur, denir. Bunun dışında yeni bir mütalâa, 
yeni bir usul teklifi, yeni bir müzakere tekli
fidir. Komisyonda ıcereyan etmiş olan bu husus 
doîayısiyle verilmiş rapor vardır, bu ırapoır üze
rine müzakere eçılnııştır. ıBu raporu Meclisimi
zin Başkanı Komisyondan almaş, Heyeti Umu
miyeye sevk etmiştir. 'Heyeti Umumiyeye sevk 
bakımından bir usulsüzlük görmemiştir. Şu 
hailde Komisyon raporu müzakere edilirken bu
nun da şekli ve Usulüne dair bütün mlütallâalar 
beyan edilir ve bu noktanın Komisyona iadesi 
istenirse, Komisyonun kararı ile bunun bir 
alâkası yoktur. Esas hakkında karar verecek 
Yüksek Heyettir. 

Şimdi arkadaşlar, saat 18 e gelmiştir, 'Saat 
14 te tekrar Türkiye 'Büyük Millet Meclisi top
lantısına devam etmek üzere toplantıya ara ve
riyorum. 

Kapanıma saati : 13,04 



ÜÇÜNCÜ OTUEUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KÂTtPLER : İMithait Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), Nurettin Aykurt (Malatya 

BAŞKAN -— Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(Birleşik Toplantısının Üçüncü Oturumunu açı
yorum. 

Söz şurası iSayın Adnan Aral'ındır. 
ADNAN ARİAL (Diyarbakır Milletvekili) 

— Muhterem arkadaşlarım, sabahki Oturumda 
konuşan İSayın Bekata gibi zamanınızı alma
maya çalışacağım. (Sayın iSıtkı Ulay Başkanlık 
Divanına bir takrir vermekle olayın ıgerçek de
ğerini ortaya koydular. Buna rağmen Sayın 
Bekata olayları zorlamak istedi. Maksadı ne 
olursa olsun, canı istediği igibi olayları yorum
lasın, gerçek değişmiyecelktir. 

Komisyon Sözcüsü arkadaşımı'z işin mahiye
tini çok güzel şekilde izah ettiler. Artık ıSaym 
Bekata bu işte ne arıyor, bunu anlamıak çok 
güçtür. Olay, bir Kayseri 'hükümlüsünün ceza
evi değiştirme isteğinden ibarettir. Azizoğlu bu 
işe, hükümlünün yakınlarından olan (milletve
kili Kerem özean'm ricasiyle katılmış bir kim
sedir. 

Arktık bu derdce basit, özden yoksun bir iş
te, vali korkmuş, vali ürkmüş, ona telefonla 
baskı yapılmak istenmiştir, diye uzun uzun söy
ler söylemek, dedikodu yapmaktan ibarettir. 

Valinin bir baskı altında kaldığı, sıkıştırıl-
dığı vâki ise, 'bunu Azizoğlu'nun tarafında ara-
ımıyaJlım. Daha 'ziyade bu işi vali ile 'Bekata 
taraşında aramaya çalışalım. Zira 'Bekata bu 
olay üzerine o kadar düşmüş, o kadar önem 
vermiştir ki, Azizoğlu'nu suçlamak için valiyi 
durmıadan sıkıştırmaktadır, öyle olmasa idi va
li üç çeşit tarzda izahatta bulunmaz ve tena
kuzdan tenakuza düşmezdi. Ağrı Valisi cidden 

'bu hâdiseler içinde bocalayan bir kimısedir. Bu 
(hal, onun beyanına iltifata en'gel olmaktadır. 
ıSonra insaf edelim; bir telefon konuşmasında 
yalnız sesi işitilen bir insana nasıl «fevri idi» 
denilebilir? Vali, raporda geçmiş, olan beyanın
da aynen şöyle söylüyor : «Ben bu konuşma

dan tesir altında kaldım.» Kendini zorilarsa fta-
biatiyle kalacak. Bu işi iyi niyetle ele alsaydı, 
bir ıricayı is'af etmek hususunda elle alsaydı, 
bunda tesir altında kalmak için bir sebep yok. 
Görülüyor ki, vali burada bir hâdise icadetmek 
için zorlanmış kimse. 

Hulâsa Komisyonun mütalâası yerindedir. 
(Bekata gibi düşünmek çok zordur. Azizoğlu bu 
işte suçludur demek insafa sığmıaz. Komisyon 
rapoırunun kabulünü rica ediyorum. (Sağdan 
alkışlar) 

BAŞKAN — ıSaym Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER ('İstanbul Milletvekili) — 

Çök muhterem arkadaşlarım, yüce huzurunuz
daki konu tamamen adalete taallûk eden bir 
konudur. Bu bakımdan adalet tecelli ederken, 
adaletin tecellisi için bir vasıtadan ibaret olan 
ve adalete doğrudan doğruya tesir eden usul 
hükümleri üzerinde dunmftik mecburiyetinde
yim. 

Evvelâ ufak gibi gözüken usulsüzlükler, 
sonra esaslı usulsüzlüklere temas edeceğim. 

Bir defa, dün dağıtılan gündemde, 19.6.1964 
günü, bugünkü konuya ait tutanağın dağıtıldı
ğı bildiriliyor. Ben her gün gözünü muntaEaman 
açan ve her akşam eve götürüp diğer arkadaş
lar gibi tetkik edenlerden biriyim. Benim' .gö
zümden böyle bir tutanak çıkmıadı. Arşivden 
gidip almaya mecbur oldum. Hattâ oradaki me
sul arkadaşa, yani bizim gözlerimize bakan ar
kadaşa dedim ki ; her ,gün evrakını muntazaman 
alan bir arkadaşın ıgözüne de lütfen bakın. Bak
tı, o 'gözde de bunu bulamadık. Bu ufak bir hâ
dise telâkki edilemez; konunun adalete taallû
ku hasebiyle. Ayrıca Sayın ıSuphi Batur'un te
mas ettikleri gibi bugün burada Komisyon, ne
ticede ithama varan, suçlıaımıaya varan bir fık
ranın unutulmuş olduğunu ve bunun düzeltil
mesini istediler ve okudular. Şimdi rapor deni
len şey, içindeki bütün muhtevası ile birlikte 
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dağıtılacak bir nesne olduğuna ve oradaki 
nokta, virgül değil, - yanlış anlamıadımsa -
Türk Ceza Kanununun 235 nci maddesine göre 
bir .arkadaşın, Bakanlık .sıfatını 'taşıyan bir 'ar
kadaşın ithaımma müncer olduğuna igöre, onun 
burada, ithamı usule uygun olamaz. O itham bu-
trada okunur; basılır, kâğıda basılır, Türk Mil
leti onun masraf mı verecek durumdadır ve ver
mektedir, basılır - dağıtılır. Bunu ciddî oilaraik 
okumak istiyenler ve üzerinde imali fikretmek 
istiyenler içtüzüğün verdiği sürelerden, müd
detlerden de istifade ederek ıtetkik etmek im-
'kânına sahibolurlar. Aıma kimse okurmuş veya 
kimse okumazmış, bunun münakaşası da bahis 
konusu olamaz. Bu da ufak gibi gözüken fakat 
neticeye müessir bir usulsüzlüktür. 

Şimdi bu ufak usulsüzlükler, büyük netice
ler doğurabilecek bu ufak usulsüzlükler yanın
da büyük değişiklikler, neticeler doğuracak bü
yük usulsüzlükler var. Bir defa Saym Suphi 
Batur'un da tem<as ettikleri 'gibi, bu komisyon 
lalettayin bir komisyon değildir. Bu komisyon, 
'bir Bakanın, Bakanlık sıfatını taşımış bir kim
senin Türk Ceza Kanununa göre veya ceza 
kanunlarına göre ithamını, suıçlandıırılmasını 
•gerektirecek,, tahkikatı yapan bir komisyon
dur. Bu komisyon, evrakta da ıgörüleceği gibi 
valileri, umum müdürleri,. vatandaşları yerine 
gidip yargıç, sıfatiyle, yargıç gibi içtüzük ımiad-
desinden yetki alarak dinlemiş, icabında tevkif 
müzekkeresi dahi kesmeye yetkili bir kazai 
vazife gören komisyondur. Zaten bu konuda 
bizi düşündüren sebep; Saym Başkanlık ile Ko
misyon Başkanlığı arasında geçen yazışmalar
dır. Başkanlık yazışmasında bu komisyon kara
rının kazai bir k'arar olduğunu belirtmekte, bu
na muka'bil Komisyon Sözcüsü de, neticeten, 
kendi Komisyonunun, başında bulunduğu Ko
misyonun hakikaten kazai bir Komisyon oldu
ğunu, bu sebeple hu Komisyona, Başkanın di
ğer komisyonlardaki nezaretle, ımu/rakabe hak
kını kullanamıyacağmı ifade etmektedir. Bura
da, mazbatada musarrah. Yani Komisyonun !Sa-
yın Başkanı da bunun kazai bir komisyon ol
duğunu, bu itibarla öbür komisyonlara dikkati 
çökmek v.s. hususunda Yüce Meclisin Saym 
Başkanının birtakım yazışmalarda bulun'acağı-
nı, fakat bu komisyonun kazai fonksiyonu se-
be'biyle bir yazı yazı! amıy adağını ifade etmiş 
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hulunmıalktadır. Dün akşam elimize geçen zabıt
taki, mazbatadaki bilgiler içerisinde, Meclisin 
tarihinde bugüne kadar ne şekilde bir komis
yonun kazai bir komisyon veya kazai olmıyan 
bir komisyon telâkki edildiği yolundaki tatbi
katın ne olduğunu bilmiyorum, ama konuştu
ğum, bu işte bilgili arkadaşlarım, şimdiye ka
dar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruldu
ğundan bugüne kadar bu komisyonların, kazai 
vazife ifa eden komisyonlar olarak tatbikat 
yaptığını ve bu ıgörüşün de, şimdi bizim savun
duğumuz görüşün de, bütün komisyonların ka
rarlarında hâkim olduğunu ifade etmişlerdir. 
iŞirndi bendenizce, mutlak surette bu komisyon, 
kazai bir komisyon olduğuna ıgöre ve Içtüzük-
de de bir sarahat olmadığm'a g'öre bunu umumi 
hükümler içerisinde mütalâa "etmek: zarureti 
açıktır. Umumi hükümlere ıgidilince, - /gerek 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda, gerek 
hu hâdisede ve gerekse Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununda olduğu igibi - bir »mahkeme
nin eksik başkan ile eksik üye ile, tamsayısın
dan eksik, toplanması ıniümkün değildir. 

Ceza Muhakemeleri Kanununun 219, 381, 388 
nci maddelerinde bu prensip vaz'edilmiştir. Mah
kemede eğer bir hâkim değişirse, o zaman bütün 
zabıtların yeni gelen hâkim önünde, okunması ve 
bunun zapta geçirilmesi lâzımdır. Ve eğer üye 
eksikliği ile bir karar alınmışsa bu karar mutlak 
surette temyiz sebebidir. Ceza Muhakemeleri Ka
nununda mutlak temyiz sebeplerinden birisidir. 
Nitekim, tatbikatta şöyle bir hâdise de geçmiştir. 
Baro idare Heyetleri tarafından avukatlar hak 
kında verilen disiplin cezaları, bu kurulların ka 
zai kurullar mı yoksa kazai olmıyan kurullar mı 
münakaşasını çıkarmış ve Yüksek Haysiyet Di
vanı, - ki adliyecilerden mürekkeptir - bu kurul
ların yani Baro idare Heyetlerinin Disiplin Mec
lisi halinde toplandıkları zaman, kazai heyetler 
olduklarını ve bu sebeple tamsayı ile toplanma
ları ve karar vermeleri lâzımgeldiğine karar ver
miştir. Şimdi buradaki hâdiseyi, Büyük Millet, 
Meclisinde cereyan eden hâdiseyi Sayın Azizoğ-
lu, Saym Bekata üzerinde olarak düşünmiyelim. 
T. B. M. M. olarak Bakanların ithamı ve Dev
letimizin istikrar içerisinde ilerlemesi bakımından 
düşündüğümüz zaman bu heyetin, 10 kişilik he
yetin karar safhasında, on kişi ile karar verme
sinde büyük ehemmiyet olduğunu kabul etmek 
mecburiyetinde kalırız. Umumiyetle bu gibi ka-
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zai vazife gören heyetlere büyük dosyalar tevdi 
edilmektedir. Bu dosyalar, şu hâdisede olduğu 
gibi üç kişi imza koymamış, pek çok kişi karar 
safhasında bulunmamış, raporte eden zat da ka
rar günü bulunmadı diye onun raporte ettiği 
kısım nazarı itibara alınmamış ve beş, altı kişiy
le karar tesis edilmiştir. Bu Bakanlık mevkiine 
kadar yükselmiş, şeref v,e haysiyetini bu Komis
yonun eline tevdi etmiş ve başka bir çıkar yolu, 
ne istinafı, ne temyizi ve ne de itirazı olmadan 
bu komisyona tevdi etmiştir. İstiklâlde bakan ola
caklar, istikbalde Türk Milletine hizmet edecek 
insanlar için hiçbir garanti arz etmez; eğer biz 
bunu Meclis normal komisyonlarda birisinin mu
amelesine tabi tutarsak, 2/3 ekseriyetle, 1/3 ni
sapla toplantı yapılmasını temin edersek ve her 
hangi bir Komisyon muamelesine tabi tutarsak. 
Bu noktada büyük bir millet menfaati olduğu 
aşikârdır. Her ne kadar sayın sözcü kürsüde 
biraz evvel şimdiye kadar ki, teamül veçhile, bu 
Komisyonun da diğer Meclis Komisyonları gibi 
toplanacağını, nisabının diğer Meclis komisyon
ları gibi olacağını ifade etmişlerse de, Komisyo
nun Sayın Başkanı Saadet Evren mazbatasında 
T. B. M. Meclisi Başkanlığına yazdığı yazıda her 
ne kadar böyle bir usul kabul edildiği takdirde 
şimdiye kadar Meclislerin yaptığı birçok bu ka
bil kararların iptali lâzımgeleceğini söylemişler-
se de, her iki görüş bizim bugün hâdiseye muta
bık ve ilim adamları tarafından da kabul edilen 
yani nazariyatta da kabul edilen bu esasın bizim,. 
Meclisimize ve ilerde yapılacak içtüzüğümüze hâ
kim olmasını berî kılacak nitelikte değildir. Ne
tice olarak birinci kısımda söylediklerim üzerin
de bir ısrarım yok? Yani gözlere konma veya suç
lama şeklinden. Meclis buna fiilen başladı, konu
şuyor. Ben onu ileriye muzaf olarak söylüyorum. 
Usulsüzlükten netice çıkartacağım. Fakat bu kı
sımda imzaların olmaması mühimdir. Üç kişinin 
mazbata da imzası yok, imzada bulunmadılar, 
deniyor. Madem ki, bu bir kazai karardır, kazai 
kararda imzaların mutlaka ve mutlak atılmış ol
ması lâzımdır. Mutlaka ve mutlaka atılmış olma
sı lâzımdır. Ayrıca bu heyetin tamsayısı ile ka
rar vermesi ve tamsayısı ile müzakere etmesi lâ
zımdır. Buna muhterem sözcü arkadaşımız diyor
lar ki, «eksiklik olursa», eksiklik olursa Komis
yon durur, yeni üye seçilir, yeni üye seçildiği za
man devam eder ve buraya üye seçerken biz, bu 
Komisyonda devamlı adalet hizmetini Allah'ın 

24 . 6 . 1964 O : 3 
hizmetinde yapacak insanları seçeriz. Binaena
leyh, bendeniz bir takrir sunuyorum, bu takrire 
göre gerek imzalar bakımından gerekse tamsayı 
ile Komisyonun toplanmaması bakımından bu eli
mizdeki mazbatanın Komisyona iadesini arz ve 
teklif ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, önergenizde, da
ha evvel Meclis kararı gereğince müzakeresini 
yaptığımız birinci bölümün mü, Komisyona ia
desini itiyorsunuz, yoksa raporun tamamının mı 
komisyona iadesini istiyorsunuz? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sayın Başkan 
şüphesiz bölüm bölüm görüşüyoruz. Bu bölümü 
ihtiva eden bir takrir oluyor, ama diğer bölüm
leri de aynı usul içerisinde olduğu için tümünün, 
eğer Yüce Meclis uygun görürse, tamamının ge-
riverilmesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Artus, usul hakkında söz 
istiyorsunuz. Şimdi söz almış olan arkadaşları
mıza sırasiyle söz veriyoruz. Riyasetin takibettiği 
tatbikatta bir usulsüzlük olduğu kanaatinde mi
siniz? 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Başkanlığın takibetmesi lâzımgeldiği husus hak
kında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

AMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Muhterem arkadaşlar, vakıa önümüzdeki raporu 
kısım kısım görüşüyoruz. Fakat mâruzâtım bü
tün rapora şâmil olmak üzere Başkanlıkça taki
bi gereken usule taallûk edecektir. Kanaatimce 
bâzı usulî noksanları ihtiva eden bir rapor Yük
sek Heyete sunulduğu zaman Başkanlığın evvel
emirde bu noksanları müzakereye koyması ve bu 
mesele hakkında Yüksek Genel Kurulun kararını 
alması gerekir. Bu yapıldıktan ve Genel Kurul 
bu mesele üzerinde, ileri sürülen usulî noksanlar 
üzerinde bir karar aldıktan sonra esasa girmek 
ve esas üzerinde görüşmelere devam etmek ica-
beder. Vakti iyi kullanmak ve israf etmemek ba
kımından da bu yolun Başkanlıkça takibedilme-
sinde isabet bulunduğu aşikârdır. İleri sürülen 
noksanlar raporun Komisyonda müzakeresinde 
Komisyon üyesi bulunan kimselerden ikisinin 
müzakerelere katılmadıkları, müzakerelerde bu
lunmadıkları ve diğer üç veya dört kişinin de 
imzasının raporda bulunmadığı noktalarına ta
alluk ediyor. 
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Diğer bir eksik cihet de burada raporun gö- I 

rüşülmesine başlandığı sırada Komisyonca veri- I 
len bir takrirle ithamı ilgilendiren bir fıkranın I 
rapora ilâve ettirildiği... I 

BAŞKAN — Sayın Artus, mütalâalarınız 
Riyasetin usul tutumu hakkında olacaktır, ko
misyonun usulsüzlükler hakkında değil. Siz usul I 
hakkında söz istediniz, bu vesile ile esasa temas 
etmeyiniz. Esas hakkında söz alan kimseler ona 
temas edecek. 

ÂMÎL ARTUS (Devamla) — Raporun bu 
haliyle müzakere edilemiyeeeğini, evvelemir
de bu usul meselesinin halledilmesi lâzımgeldi-
ğini, bu sebeple Riyasetin bu usuli meseleyi hal
letmeden müzakerelere devam etmemesini rica 
ediyorum. Mâruzâtım Riyasetin usuli tutumu 
hakkındadır. 

Şimdi, efendim, verilen bâzı takrirler var. j 
Evvel emirde bunları oylamak icabetmektedir. 
Takrirler, bu noksanların ikmal edilmesi için ra
porun komisyona iadesini istihdaf etmektedir. ; 

Bu mesele üzerinde görüşen arkadaşlar, komis- j 
yonun kazai bir terekküp bu olduğunu, kazai | 
mahiyeti itibariyle bütün azasının birlikte me
seleyi tezekkür edip bir karara varmaları ge
rektiğini ileri sürdüler. Bu mütalâa doğrudur. 
Bunları, bu şekildeki komisyonları, bu 5 kişi
lik, 10 kişilik komisyonları kazai mahiyetleri j 
itibariyle, diğer komisyonlarla, teknik komis- j 
yonlarla birlikte mütalâa etmemek lâzım gelece
ği kanaatindeyim. Buna karşılık dendi ki, tü
zükte bu komisyonların böyle bir tam kadro ile 
müzakere yapacağına dair bir hüküm yoktur j 
Bendeniz de buna karşılık olmak üzere şunu arz 
etmek istiyorum : Bu netice, komisyonların 
kendi mahiyetinden, hukukî mahiyetinden çık
maktadır. Bu komisyonların kazai mahiyette 
olduğu kabul edilince bunların.... 

BAŞKAN — Bu hususların izahına girmeyi
niz Sayın Artus, Esas hakkında söz aldığınız 
zaman bunları söylersiniz. Lütfen Riyaset Di
vanınızın bir hareketini tebarüz ettirmek isti
kametine geçiniz. Komsiyondaki usulsüzlüğü 
değil. 

ÂMÎL ARTUS (Devamla) — Komisyondaki I 
usulsüzlüğü değil, rapordaki usulsüzlüğü arz 1 
ediyorum. Komisyonun bünyesi içine girmiyo- I 
rum. | 
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BAŞKAN —• Bunu yapabilmek için sırada 

kayıtlı bulunmanız lâzım. Siz takdimen söz iste
diniz, usul hakkında söz istediniz; sırada ka
yıtlı bulunan arkadaşlarımızın hakkını almış 
oluyorsunuz. Bu sebeple Riyasetin usulü tutu
mu hakkında konuşunuz lütfen. 

ÂMÎL ARTUS (Devamla) — Yüksek Baş
kanlığın ne sebeple usul meselesini diğer mese
leye takdim etmesi lâzımgeldiğini izah sadedin
de arz ediyorum. Yoksa işin esasına girme sadedin
de değil. Mademki; işin esası hakkında konuşma
ma izin vermiyorsunuz, verdiğiniz karara muta
vaat ederek raporun evvelemirde usul bakımından 
noksanları ihtiva ettiği ileri sürülmüştür. Bu 
noksanların hakikaten bulunduğuna bendeniz 
de şahsan kaaniim. Bu istikamette verilmiş 
olan takrirlerin oya konulmasını, evvel emirde 
bu usul meselesi halledildikten sonra, esas hak
kında görüşmelere devam edilmesini istirham 
ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Âmil Artus arkadaşımızın ifade ettiği usulî nok
ta, başka arkadaşlarım tarafından da ifade edil
di. Millet Meclisi Riyaseti bu komisyon raporu
nun Heyeti Umumiyeye şevkinde bir mâni gör-
miyerek Heyeti Umumiyeye sevk etmiştir. Bi
raz evvel Reşit Ülker arkadaşımın da temas et
tiği bir noktaya bu vesile ile cevap vereyim. 
Millet Meclisi Riyaseti bu raporları 18 . 6 .1964 
talihinde dağıtmıştır; bütün kutulara dağıtmış
tır. Şimdi rapor üzerinde müzakere cereyan 
ediyor. Bu raporun, gerek esasi, gerek usulî 
yönünde sırada söz almış olan arkadaşlar mü
talâalarını beyan ediyorlar. Kifayet kararı ve
rilir veya söz istiyen kalmazsa müzakere bit
miştir. Yapılacak ilk iş; usul noktasından ko
misyona iadesini derpiş eden önergelerin oya 
konulmasıdır. Bu önergeler oya konur, mesele
nin ikmal edilmek üzere tekrar komisyona iade
si karargir olursa mesele bitmiş olur. Bunlar 
reddedilirse müzakere devam eder, usulî bir 
noksan yoktur. Müzakerelere devam ediyoruz. 

Söz sırası komisyon adına Komisyon Başkanı 
Sayın Saadet Evrenindir. Buyurun, efendim. 

SORUŞTURMA KOMÎSYONU BAŞKANI 
SAADET EVREN (istanbul Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlarım, meseleyi derleyip top
lamak mecburiyetindeyiz. Zannedersem hata 
şuradan neşet etti. Bendeniz raporun baskısın-
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da maddi hata dolayısiyle takaddümen söz al
dım ve şu noktaların ikmali zarureti vardır, de
dim, takririmi verdim. Bunun üzerine usule 
mütaallik olarak her hangi bir arkadaş söz al
madı, esasın müzakeresine geçildi. Binaenaleyh, 
şimdi yeniden usulün müzakeresine geçilmesi 
pek tabiî âtiyle vaziyeti iğlâk etti. 

Şimdi noktalara kısaca birer birer cevap ve
reyim. 

Raporda tabında hata olan cihet, önergemiz 
ile ikmal ettiğimiz cihet, bir ilhamı Rabbani ile 
bize burada vâki olmuş bir nokta değildir. Ko
misyon kararında 22 . 2 . 1964 günlü son ka
rar celsesinde mevcut nisap tahtında ittihaz 
olunan karar muktezasıdır. 

Hiçbir kimse komisyon kararında mevcudol-
mıyan bir hususu burada şahsi önergesiyle Ri
yasete takdim cesaret ve cüretini takdir buyu
rursunuz ki, gösteremez. 

Komisyon mahiyeti itibariyle kazai midir, 
değil midir; mevzu bunun müzakeresine geldi. 
Komisyonun faaliyetinin kazai olduğunu ifade 
etmek, komisyonun kendi mahiyetinin tam kaza 
yetkisini haiz bir heyeti hâkime olduğu demek 
değildir. Bu ikisi arasında fark vardır. Tefriki 
kuvva esası bunu emreder, her şeyden evvel. 
İçtüzüğün 174 ncü maddesi de bu fikri teyidet-
miş, tahkikat komisyonlarının hangi ahvalde ve 
hangi hususlara münhasır olmak üzere Ceza 
Muhakemeleri Kanunundan istifade edebileceği ; 
ve onu kullanabileceği hallerini tasrihi olarak j 
saymıştır. Şahit istimaı, yemin verme ve saire. 
Bunları tasrihi olarak saymıştır. Eğer tam bir 
heyeti hâkime olsaydı tahkikat komisyonları, 
bu tadada, bu tasrihe lüzum yoktu. Bütün Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu evleviyetle tatbik 
edilirdi. Burada uzun uzun ilmî mütalâada bu
lunan Resti Ülker arkadaşım çok çalışkan bir 
arkadaştır. Kendisini çok severim. Eski Bakan 
Mehmet Baydur'a ait Tahkikat Komisyonunu 
da birlikte deruhde ettik, mesaimizi bitirdik. 
Eski Bakan Mehmet Baydur'un sevk mazbatası 
Yüksek Heyetinizce tasdik edilmiştir, müzakere 
edilmiştir. Son sayfasını açalım, bakalım... Ka
rarda iki kişi bulunmamıştır. Reşit Ülker arka-
şımm imzası vardır. (Alkışlar) I 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize milletveki
l i ) — Benim imzam vardır. J 
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S ADDET EVREN (Devamla) — Siz imza 

ettiniz. Arkadan iki kişi bulunmadı. 
Daha geriye gidiyorum. 1957 senesinde Mus

tafa Muğlalı hadisesinin tahkikat komisyonu. 
Ona ait bir rapor, başında bu toplantıda bu
lunanlar... îçini açınız, şöyle deniyor : «Ekseri
yet var, toplantıyı açıyorum.» 

Arkadaşlar, mesnedi hukukîsi olmıyan mü
talâaları burada serd etmek - gerçi bilmüzakere 
hakikat meydana çıkar fakat - zaman kaybına 
sebebolur. Bizim komisyonumuzda muhtelif par
tilerden arkadaşlar vardı; C. H. P. den olan 
arkadaşlar komisyon müzakeratı devamı müd-
detince işi hiçbir hissiyata dökmeden tamamen 
objektif olarak muhalif kaldığımız noktalarda 
dahi objektif esaslar dâhilinde muhalefetlerini 
beyan etmişler, aramızda hiçbir münakaşa ce
reyan etmemiştir. Esasen bu arkadaşların, Yu
suf Azizoğlu'nu himaye etmeleri her halde id
dia edilemez. Bekata arkadaşımız, «Komisyon, 
himayekâr» dediler. Ben bunlardan ihtiras bu-
yurulmasmı temenni ederim. Ben arkadaşınız 
ise 1966 da buraya gelmesi ihtimali külliyen 
selbolmuş bir arkadaşınızım. Kime yaranaca
ğım1?. (Ne bilyiorsunuz, sesleri, bravo, sesleri, 
alkışlar) Partimin aldığı oylar meydanda (Bra
vo sesleri, alkışlar) 

A. P. li arkadaşlarım ise niçin iltizam etsin
ler? Yusuf Azizoğlu'nun Adalet Partisine söy
lemediği kalmamıştır. (Alkışlar) 

Son derece âdil ölçülerle hareket ettik. Müf
rit hislerden tevakki ettik. Esasen hiçbir baskı 
kuvveti yoktur ki, bizim komisyonumuza mües
sir olarak şu veya bu noktada istikametimizi 
tebdil etsin. Bütün arzumuz; burada da hisler
den tecerrüdederek en âdil kararın ortaya çık
masıdır. 

Hürmetlerimi arz ederim, efendim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Badıllı. 
REŞÎT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) —• 

Söz istemiştim. 

BAŞKAN — Kaydettim, efendim. 
KEMAL BADILLI (Urfa Milletvekili), — 

Ben 3 ncü bölüm hakkında söz almıştım. 
BAŞKAN — Sarfı nazar mı ediyorsunuz? 
KEMAL BADILLI (Urfa Milletvekili) — 

3 ncü bölüm hakkında konuşacağım. 
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BAŞKAN — 3 ncü bölümde isminizi kayde

diyorum öyleyse efendim. Söz sırası Sayın Meh
met Ali Aytaş'm, Buyurun. 

MEHMET ALÎ AYTAŞ (İzmir Milletvekili) 
— Sarfınazar ediyorum. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Buyurun Sayın 
İsmail Hakkı Akdoğan. 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır Milletve
kili) — Müdafaa için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz sıranızı kaydettim, Sayın 
Azizoğlu. Müdafaa hakkı diye bir konuşma im
kânı yoldur. Nitekim, Sayın Hıfzı Oğuz Beka-
ta'da tekrar söz istedi. Kendisini 14 ncü sıraya 
kaydettim, öncelik hakkı komisyonundur. 

Buyurun Sayın Akdoğan. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat Mil
letvekili) — Muhterem arkadaşlar, evvelce ko
nuşan Sayın Hıfzı Oğuz Bekataııın ortaya bir 
hususu koyması ve onu takiben konuşan arka
daşlarla, sayın komisyon adına burada görüş
lerini arz eden arkadaşlar, komisyona dâhil olup 
ta bu karar anında imzası bulunmayan kimse
lerden bahsettiler. Komisyon raporunun altın
da imza da yoktu diye yazılan bir üye olara-
rak, bu hususta cereyan eden muameleyi ve gö
rüşlerimi Yüksek Heyetinize arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Şunu peşinen arz etmek isterim iki, bende
niz karar safhasında bulunmuş, fakat imza me
rasimine iştirak edememiş bir kimse değilim; 
karar safhasında da yoktum, ne karar verildi, 
nasıl karar verildi, benim malûmatını dâhilin
de değildir. Bu bakımdan raporda «imzada bu
lunamadı» tabirinin «Karar verme anında yok
tu, kararda yoktu» şeklinde tashihi lâzımgeldi-
ğinin zaruretine inanıyorum. Ve bunu zapta ge
çirtmekle tashih edildiğini de kabul ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, komisyonumuza, 
Yüksek Heyetinizce vazife verildikten sonra ko
misyon, arasında toplandı, bendenizi de lâyık 
olmadığım halde komisyon sözcüsü olarak seç
ti. Komisyonumuzun gerek birleşik çalışmaların
da, -gerekse naip suretiyle vazife verildiği an
larda, - komisyondaki arkadaşlarım da bilirler 
- elimden geldiği kadar komisyonun bütün ça
lışmalarına katılmaya gayret ettim ve katıl
dım. Komisyonumuzun süresi en son uzatılır-
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ken, komisyonda görüşümü şöyle ifade ettiıri: 
Bütçe müzakereleri başlıyor, Meclis hummalı 
bir çalışma devresi içindedir, benim şahsi vazi
felerim dolayısiyle ki, bu şahsi vazifelerim şah
sıma ait değil, grupuma partime ait olan vazi
felerdir Ibu süre azdır, fazla bir süre istiyelim 
talebinde bulundum. Bu talebimiz kabul edil
medi. Komisyondaki arkadaşlar biran evvel bi
tirmek arzusunda idiler. Buradan süre uzatı
mı alındı ve tahkikatda bu şekilde devam et
meye başladı. Tahkikatın umumiyet itibariyle 
evrak üzerinde uzun boylu bir tetkikat yapma
dan bizzat hazır bulunduğumuz eelselerdeki du
rumunu nazarı itibara alarak her hangi bir 
tahkik edecek mevzu kalmadığına komisyonu
muz kanaat getirdi ve dosyaları muhtelif arka
daşlara, tetkik ederdk bir rapor vermek üzere 
tevdi ettiler. Bunlardan bir dosyayı da ben
denize tevdi ettiler. Zeki Erataman'm kaçma
sı hâdisesi ile ilgili dosyayı mümkün mertebe tet
kik ettim, ayın 21 nci günü komisyon başkanı, 
- biraz evvel burada sayın komisyon sözcüsü
nün söylediği gibi - telefonla, adam göndermek 
sureti ile beni komisyona davet ettiler. Kendi
lerine, o gün vazifem dolayısiyle gelmeme im
kân olmadığını belirttim. Bu da şunlar idi. Büt
çe müzakereleri devam edecekti, siyasi parti
ler kanunu tasarısı o zamanlar Yüksek Meclis- „ 
te müzakere ediliyordu. Her siyasi partinin 
sözcüsü bu kanunun Anayasa kadar mühim ol
duğunu belirtiyor ve partilerarası bir toplantı
da bunda mutabaka varılmasını arzu ediyor
lardı. Bu grup başkan vekilleri seviyesindeki 
toplantılara da şahsan iştirak ediyordum, - gru
ptunuz adına. - Bu meseleler dolayısiyle komis
yona gelemiyeceğimi belirttikten sonra yazı
mın sonunu şu şekilde yazdım: «Tetkik ve ra
porun hazırlanması için tarafıma tevdi olunan 
Zeki Erataman'm dosyası hakkındaki görüş 
ve kanaatimi sırf Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Yusuf Azizoğlu bakımından Sayın Başka
na arz etmiş bulunuyorum.» Bunu. da açıkla
makta bir mahzur yok. «Dosyanın tetkikinden, 
raporu yazmadan ben bu hâdisede Sayın Aziz-
oğiu'na isnat olunacak bir suç olduğuna kaanii 
değilim». Kendisi hakkında her hangi bir ceza 
tâyinine mahal yoktur kanaatinde idim ve bu 
kanaatimi de Sayın Başkana söylemiştim.» di
ğer dosyalar hakkında hazır bulunduğum tah
kikat celseleri hariç hiçbir kanaate sahip de-
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ğilim. Bu kanaati elde edebilmek için, yukarı
da arzettiğim sebepler muvacehesinde dosyala
rı tetkik edecek bir zaman bulamıyacağırm, bu 
itibarla benim komisyonca bu süreler için izin
li sayılmam, mümkün değilse benim gibi diğer 
üyelerin de tam bir kanaate vâsıl olmaları için 
dosyaların tetkik ve karara bağlanması için 
Yüksek Meclisten yeniden mehil istenmesini, 
aksi takdirde istifamın kabulüne müsaadeleri
nizi saygı ile arz ve rica ederim.» 

Bu yazım gittikten sonra; bir daha komis
yonca bana herhangi bir tebligat yapılmadı ve 
o çalışmalara da, bu yazımda da sarahaten bil
dirdiğim gibi katılmaklığım mümkün olmadı. 

Arkadaşlar dosyalar raportörlere verildik
ten sonra her arkadaş tetkik etmişti, fakat o ra
portör arkadaşın tetkik ettiği dosyayı bir de 
komisyon üyesi olarak o husus hakkında bir ka
rar vermek, ona rey 'kullanmak durumunda olan 
nzaların da teker teker tetkik edip, vicdani bir 
kanaate vardıktan sonra rey vermesi lâzımgel-
diği yolundaki vicdani kanaatime iştirak ede
rek, tetkik edecek zamanda - biraz evvel arz 
ettiğim şartlar içinde - olmadığı için bu yazıyı 
yazmak mecburiyetinde kalmıştım. Bu bakım
dan halen şu son safhada komisyonun beni me
zun mu saydığı • veya istifamı kabul ettiği de 
belli değildir. Bu 'bakımdan bir sarahata kavuş
madığı için bu mevzuların hiçbirisinde, Mecli
sin müzakerelerine de şahsan iştirak etmiyece-
ğiım. Bu şekilde durumu tavzih etmiş bulunu
yorum. Hürmetlerimle. 

ORHA APAYDIN (Aydın Milletvekili) — 
Usul hakkında, şahsım hakkında maruzatta bu
lunacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şahsınız hakkında mı, usul 
hakkında mı? Oradan ifade ediniz; Riyasetin 
nasıl ibir usul hatası var? 

ORHAN APAYDIN (Devamla) — Ortada 
bir usuli hata olmuştur. Bunu tashih etmek 
lâzımdır. Bendeniz 89 neu maddenin burada 
tatbik edilmesini rica ediyorum. Burada rapor
daki bâzı noksanlıklar yüzünden müzakerelere 
mahal olmadığı beyan ediliyor. Bu meselenin 
aydınlanımasmı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bu mesele üzerinde müteaddit 
defalar Heyeti Umumiyeye maruzatta bulun
dum. Müzakereye mahal olmadığına dair her 
hangi bir ıbeyan Riyasete şimdiye kadar intikal 
etmemiştir. Böyle bir beyan intikal ederse, böy-
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le (bir önerge olursa o zaman elbette gerekli 
muamele yapılır. Burada usul konusu Riyasetin 
tutumu hakkında değildir. Usul hakkında bü
tün söylenen şeyler komisyonun kendi bünyesi 
içinde usule riayet etmediğine aittir ki, şu ımü-
zakereler, şu madde dolayısiyle ya kifayetle 
veya söz alan bulunmaması sebelbiyle bittikten 
sonra bu konu ile ilgili önergeler peşinen oyu
nuza arz edilecektir. 

Şimdi, söz sırası Sayın Memduh Erdemir'in
dir. (Yok, yok sesleri.) 

Saym Mirkelâmoğlu. 
Heyet, usuli münakaşalar yönünden vaziye

tin tavazzuhuna kaani bulunursa bu hususta 
da kifayet takriri vererek netice almak imkâ
nına sahiptir... 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir Millet
vekili) —• Sayın arkadaşlar, bendeniz de bu 
Tahkikat Encümenine Yüce Heyetiniz tarafın
dan müntehap 'bir arkadaşınızım. Zati hâdise 
üzerinde ve esas meseledeki noktainazarımı ifa
de etmek imkânımı ımahfuz tutarak şekil nokta
sından bir iki kelime ile bir durumu tavzih 
edeceğim. Komisyonumuzun Sayın sözcüsü de
ğerli arkadaşım Apaydın; «karara iştirak ot-
miyenler muhalefet şerhi veremezler ve imza 
edemezler» buyurdular. Bendeniz de karara 
iştirak edemiyen bir arkadaşınızım. Komisyo
nun Saym Başkanını ve değerli arkadaşlarım 
olan üyelerini işhadederelk ifade ediyorum ki, 
komisyonun mesaiye başladığı saniyeden bittiği 
son noktaya kadar bu komisyonun en dikkatli, 
en alâkalı, en devamlı, en salbırlı üyelerinden 
biriydim, karar celsesine kadar. Karar günü 
karar için toplanıldığı zaman burada bütçe 
müzakereleri cereyan etmekteydi. Bendeniz 
Bütçe Encümeni sözcüsü olarak Yüksek huzu
runuzda vazife yapıyordum. Yukarıda toplan
tı olduğu bildirildiği zaman tavassut eden, va
sıta olan vazifeli arkadaşımıza bendeniz bunu 
ifade ettim. Ayrılmam 'mümkün değildir. Kaldı-
ki, tam o sırada Sayın Başbakana karşı vâki 
olan suikast telâşı ve heyecanı Meclisi sarmış 
bulunuyordu. Karar 'bugün verilmiştir. 

Arkadaşlarım, ertesi gün 'kararın.' nıütaıakıp 
safhalarını tetkik etmek üzere toplanan komis
yonun huzurunda bendeniz bunu ifade ettim. 
İmzaya iştirak edip edemiyeeeğimin bir karara 
^bağlanmasını komisyondan istirham ettim 5 -6 
arkadaş vardı, oyladılar, katılamazsınız; çünkü 



T. B.M. M. B : 1 3 
karara iştirak etmediniz, dediler. Buna rağmen I 
huzurunuzdaki raporun 40 neı sayfasında ben
denizin imzam var ve imzamın üstünde muha
lefet şerhim var. Komisyon sözcüsü arkadaşı
mız, «karara iştirak edemiyenler muhalefet şer
hi veremezler ve kararı imza edemezler» di- ' 
ye buyurduklarına göre, bu aykırı gibi görünen 
noktanın Yüce Huzurunuzda tavazzuh etmesi
ni, aydınlığa kavuşmasını ve Ibir noktada bir 
karar ittihazının ieabettiği noktasını Yüce ıttı
laınıza arz ediyorum. 

Şimdilik bu 'kadar Hepinizi saygı ile selâm
larım. Meselenin esasını da, ieabettiği noktada 
elbetteki görüşlerimizi müdafaa edeceğiz. 

BAŞKAN —. Sayın Etem Kılıejoğlu, buyuru
nuz. 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun Milletvekili) 
— Çok muhterem arkadaşlarım, şu ana kadar 
«cereyan eden müzakerelerde Komisyon Başkanı, 
sözcüsü ve diğer üyeleri neden imzada bulun
madıklarını, 'kararda 'bulunmadıkların, izah et
tiler. Diğer hatip arkadaşlarımız da kendi gö
rüşlerini ifade ettiler. 

Bendeniz meseleyi başka bir yönden ele almak 
istiyorum. Konu şu: Bir siyasi hükümlü müraca
atta bulunmuş, başka bir ceza evinde cezasının 
infazını ister. Bu, tabiî hakkıdır. Bunun üzeri
ne durulmaması lâzım. Müracaatı alâkalı bakan
lıkça ele alınmış. Gitmek istediği yerin Cumhu
riyet Savcılığına ve valiliğine de sorulmuş menfi ' 
cevap alınmış, işte bundan sonraki kısım bizim 
ele almamız lâzım gelen kısım olmalı. Türkiye'
nin şartları böyle. Derhal acaba neden menfi ce
vap verilmiş? Bunun bir yolunu bulup da acaba 
müspet bir cevap almak imkânı hazırlanabilir mi, 
diye harekete geçilmiş. Bu hareketin elbette ki, 
o siyasi hükümlünün bir yakını tarafından alâka
lı mercilere intikal ettirilmiş olması lâzım. Bunu 
da bir milletvekili arkadaşımız yapmış. Bunu da 
hiç kimsenin kınamaya hakkı yoktur. Yakını, ta
nıdığı olan, içinde acısı olan elbette ki, meşru yol
lardan tavassut müessesesini işletmek suretiyle 
kendi arzu ettiği neticeye ulaşmak istiyebilir. Gi
diyor Sağlık Bakanına, onu tanıyor, ondan bir 
yakınlık bekliyor, onun tavassutunu rica ediyor. 
Diyor ki; menfi cevap alındı. Siz tavassutta bulu
nursanız belki bunu müspete irca etmek mümkün 
olur. Sağlık Bakanı Adalet Bakaniyle görüşüyor. 
Menfi cevap alındığını öğrenince artık orada ya
pılacak bir şey, o anda yapılacak bir şey olmadığı 
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kanaatiyle tutuyor Ağrı valisine telefon ediyor. 
Vali, - bilâhara hâdise büyüyünce ortaya çıkıyor 
ki, - Sağlık Bakanı ile olan konuşmasını, yanında 
bulunanlara da her halde yüksek sesle karşılıklı 
konuşulmuş olmalı ki, dinletiyor. Veya konuşma
ların neticesini bilâhara bir yere not etmek sure
tiyle arkadaşlarına da belki de imza ettiriyor. Ve
ya onları da duymuş gibi gösteriyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, vali kim? Vali 
Devletin ve Hükümetin temsilcisi, her Bakanın 
ayrı ayrı siyasi ve idari yürütme vasıtası. Temen
ni edilirdi ki, valiye telefonu Sağlık Bakanı aç
masın. Çünkü Sağlık Bakanının vazifesi ile ilgili 
bir mevzu değildir. Benim bildiğim Ceza ve Tev-
kifevleri Nizamnamesine göre vazifeli olan şahıs 
Cumhuriyet Savcısı ve o yerin vali ve kaymaka
mıdır. Vali ve kaymakamın da hem Nizamnamede, 
hem de îl idaresi Kanununda vazifeleri tasrih 
edilmiştir. Muayyen bir iki noktaya inhisar et
tirilmiştir. Harici muhafazasını temin edecek ve 
bir de hastalık falan bir şey olduğu takdirde ken
disine düşen vazifeyi yapacak. Bu, Devleti ve 
Hükümeti temsil eden valinin verdiği ilk cevap 
menfi. Fakat konuşmadan sonra işin şekli değiş
tiriliyor. Tekrar etmiyorum, üçüncü sayfanın so
nunda vardır. Evvelâ konuşmayı mütaakıp, te
lefon muhaveresini mütaakıp içişleri Bakanlığına 
ve Adalet Bakanlığına verdiği yazı ve rapordaki 
ifadesiyle bilâhara iki Bakan arasındaki mesele 
alevlenip de matbuata ve efkârı umumiyeye inti
kal ettikten sonra başka bir ifade kullanmak su
retiyle ayrıca bir rapor tevdi etmiş. Bilâhara da 
Komisyon huzurundaki ifadesi, daha başka bir 
kelime kullanmak suretiyle zapta geçmiş. Her iki 
Bakana yazdığı ilk yazılarda «Telefonla mutlaka 
müspet bir kanaati Adliye Vekâletine bildirme
mi İsrarla talep etti.» diyor. Birincisi bu. 

içişleri Bakanına hususi olarak yazdığı mek
tupta; '«Mevzuun tekrar tetkik ve teemmülünün 
isabetli olacağını İsrarla ifade etti.» Tahkikat Ko
misyonunda da daha başka.. «Keyfiyetin tekrar 
tetkik edilerek Adalet Bakanlığından gelecek ye
ni bir talimata cevap verilmesini istedi.» işte bü
tün dert burada muhterem arkadaşlarım. Hükü
meti, Devleti temsil eden bir vali kendi takdirine 
kalmış bir mevzuda, 3 ayrı yetkili makama verdi
ği, aynı mevzuda verdiği ifadede, yazdığı yazıda 
biribirini cerhedecek kelimeler, tâbirler, ifadeler 
kullanır. Bu arkadaşımızı tanırım, çok yakından 

— 312 — 



T. B.M. M. B:13 
tanırım. Eski Sağlık Bakanını da biraz tanıyo
rum, Sayın Bekata'yı da tanıyorum. Konuşmaları 
da dikkatle, kabiliyetim nisbetindeki dikkatle ta-
kibediyorum. Burada dehşetli bir politik oyun 
oynuyor arkadaşlar. Evvelâ bu noktaya temas et
mek gerekir. Valiye dokunursanız idare meka
nizmasını rencide edersiniz. Sayın Yusuf Aziz-
oğiu'nun aleyhinde konuşursanız arkadaşlarını 
gücendirir, partisini gücendirirsiniz. Bu seferki 
Şark gezisinde de gördük ki, vatandaşlara da dil 
uzatmış gibi olursunuz. Bunu yapmasanız bile 
orada bunu söylerler. Derler ki, falan milletve
kili sizin için şöyle söyledi, derler. Biz bunu gör
dük. Gittik mahallinde gördük. Bunu kürtçü-
lük kısmında bütün samimiyetimle burada ifade 
edeceğim. O ayrı, Geriye kim kalıyor? Hıfzı Oğuz 
Bekata kalıyor. Bakıyorum ki, partisi onu yalnız 
bırakmış. En iyisi suya sabuna dokunmadan 
Hıfzı Oğuz Bekata'yı harcamaktır, öyle anlıyo
rum, benim anlayabildiğim bu. Fakat arkadaşlar 
bu böyle olmamalı, meselenin esası ortaya kon
malı. Telefon konuşmasında deniyor ki, bir konu
şan bilir, bir de dinliyen bilir. Hakikaten burada 
bir baskı yapıldı mı, yapılmadı mı? Bakan salâ
hiyetini suiistimal etti mi, etmedi mi? Bunu kim
se bilmez. E... ne olacak bilmezse? Siz açınız iste
diğiniz bir adama telefonu, nasılsınız iyi misiniz 
diye bir üvertürüden sonra ağzınıza geleni söyle
yip şahit yok, şu yok, bu yok, kapatın telefonu 
oldu bitti... 

Şimdi arkadaşlar bir Sağlık Bakanı kendi 
mevzuu ile ilgili olmıyan bir konuda valiye ne 
diye telefon açıyor, bunun bir sebebi olması lâ
zım. Adalet Bakanına telefon etmiş. Kendisinden 
rica edebilir. Diyebilir ki, siz Ağrı Valisine bir 
yazı yazmışsınız cevabını almışsınız... 

ŞÜKRÜ KÖSEREÎSOĞLU (Van Milletveki
li) — Bunu Kerim Beyden sor Etem Bey. 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyin. 
ETHEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Şimdi 

bâzı arkadaşlarımız kürsüye hiç çıkmadıkları 
için, başka bir şey yapamıyorlar, oradan müda
hale ediyorlar. Ben isterim ki, oturdukları yer
den doğru bir beyana «Bravo, bravo» diyecek
lerine çıkıp burada konuşsunlar. 

Bir noktayı unutuyordum, hükümlü hakkın
da da bir şey konuşamazsınız. Onun da hakkın
da konuşursanız o da olmaz. 

ŞÜKRÜ KÖSEREÎSOĞLU (Van Milletve
kili) — Niye olmaz? 
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İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 

— Şimdi bunun da aleyhinde konuşmak olmaz. 
BAŞKAN —• Sayın arkadaşları m, lütfen 

karşılıklı konuşmayınız. 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 

— Şimdi Sağlık Bakanı kendisine yapılan biı* 
müracaatı (arkadaşlık, dosluk, hemşehrilik hep
sini kabul ediyoruz) Adliye Bakanlığına telefon 
etmiş öğrenmiş. Ona rica edip vali ile görüşme
sini, . Cumhuriyet Savcısı ile görüşmesini ondan 
sonra belki bu. yazıyı daha müspet bir liale ge
tirmek hususunu temin etmesi mümkün iken, 
mevcutken, böyle olması lâzımgelirken hiç tanı
madığı valiye açıyor telefonu, ne diyor? Karan
lık. Vali fikir değiştiriyor. Doğrusu bu. Üç 
defa ayrı ayrı kelime söyleniyor, Veldl diyor ki, 
«hayır ben kendisiyle böyle konuşmadım.» Veki
lin yanında bulunan milletvekili arkadaşımız, 
her ikisinin de temas etmediği başka bir yerden 
diyor ki, telefon açtı, rica etti efendim, tefrik 
yapılmasın mahkûmlar arasında, diye falan... Bu 
çok tatlı bir şey. 

Şimdi böyle olsa vali tutar da telefon muha
veresini tesbit eder mi arkadaşlarım? Bu hiç 
mümkün değil. Ama çok yakından tanıdığım 
vali arkadaşıma da şimdi serzenişte bulunajım : 
Üç defa fikir değiştirmesini bir tarafa bırakı
yorum, Sağlık Bakanı ile vali arasında böyle bir 
konuşma cereyan edebilir. Vali derhal bunu 
İçişleri Bakanına yazar. Der ki, ben şöyle ko
nuştum, Sağlık Bakanı şöyle hitabetti, ben 
bunu doğru bulmuyorum, der, bir. İki; Baş
bakana resmî gizli bir yazı yazar; der ki, senin 
şu vekilin bana telefon etti, şu şu muameleyi yap
tı, şu sözleri sarf etti şu şu tahdidi yaptı, bas
kı altında bulundurdu, -tabiî eğer bulundurduy-
sa... Doğrusunu yazacak. - Bunu yapmıyor. İki 
vekil arasındaki olay kızıştıktan sonra her hangi 
bir iş için buraya gelmiş.. Sayın Bekata beni ma
zur görsün; her hangi bir iş için değil, bu iş 
için gelmiştir. Öyledir bu. Bu, böyledir. 

ŞÜKRÜ KÖSERİESOĞLU (Van Milletve
kili) — Bravo, bravo.. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (C. Senatosu An
kara üyesi) — Yok böyle bir şey. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— Bâzan bravo dersin, işine gelmediği zaman 
reddedersin. O ayrı bir şey. Ama biz düşünce
lerimizi söyliy eceliz, Şimdi gelmiş, ne oluyor? 
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Sen diyor bana bunu yaz. Zaten vazifesi idi, 
vaktiyle yazacaktı o. Çünkü Devleti temsil edi
yor, Hükümeti temsil ediyor, bir bakanla ara
larında konuşma cereyan ediyor. Eder ya, in
sanlıktır, iyi söylemiştir, kötü söylemiştir. Bu
nu o zaman silmiş, beklemiş, ne olur ne olmaz 
demiş, bilâhara iki vekilin arası bozulupta iş 
efkârı umumiyeye aksettikten sonra.. E., ne olur? 
Ben valiyim. Türkiye'de vali olmak hem kolay
dır, hem zordur, bir telefon emri ile gelir bu
raya. Gerçi müşterek kararname ile tâyin edilir; 
ama Dahiliye Vekili telefonu açar da muavin be
ye bırak ta lütfen buraya gel dedi mi adamın va
liliği gidei'. Bu böyle. Bakmış ne yapsın şimdi? 
İki vekil arası bozulduğuna göre, birisi bir kü
çük partinin mensubu, öteki C. H. P. nin İçiş
leri Bakanı. Üstelik ona da bağlı. E ne yapsın 
şimdi? Ona istediği gibi bir mektup yazacak. 
Onu teyidedeeek. Ama, daha evvel Adliye Vekâ
letine ve bir suretini de İçişleri Bakanına gön
derdiği yazıyı unutmuş. Çünkü orada yaranma 
var, gayret var. Belki Ağrı'dan daha, iyi bir 
yere gelecek. Kararnameye de baktım geleme
miş bu sefer, bilmiyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, eğer (ceza 
'hukukunu iyi (bilen arkadaşlarım elbette daha 
.yeli/kili) telefonla yapılan 'bu (görüşmenin şa
hidi şuhudu yok. Binaenaleyh buna ceza tâyi
ni mümkıin değildir, diyorlarsa ona hidbir di
yeceğim. yok. Ama Sağlık Bakanının hiç alâ
kası, 'hiç vazifesi olmadığı halde valiye tele
fon aiçıp, bunun yeniden (gözden geçir, mah
zur nedir, 'ben görüştüm Adliye Vekâletiyle, 
oraya bir cevap yazın demiş olması salâhiyeti
nin dışına çıkmış olması manasınadır. 

Baskı : Baskı yaptı mı yapmadı mı? Arka
daşlar 'bu hir suçu artırma sebebi cezayı artır
ma sebebi olabilir. Onu bir tarafa (bırakıyo
rum. Ama salâhiyetinin dışına çıktığı, keyfî 
tasarrufta bulunduğu bir hakikattir. 'Salâhi
yetinin dışına çıkmak, keyfî tasarrufta 'bulun
mak benim 'bildiğime göre Ceza Kanununa \gö-
rje suçtur., Bu hakımdan raporun aleyhinde ol
duğumu arz ve hey an ederim.. 

'Başka hır noktaya daha temas etmek isti
yorum : 

Muhterem arkadaşlarım, acaha Ağrı Va
lisi, Ağrı 'Cumhuriyet Savcısı neden maihzur 
gösterdi? Ağrı'yı bilen arkadaşlarımız var
dır. Ağrı'nın içtimai durumunu (bilen arkadaş-
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lanınız «vardır. Bizde bir de hastalık vardır: 
Mesuliyetten kaçma hastalığı. Siyasi ibir hü
kümlü, iyi kötü isimi ıgeçmiş hir zat. Otursun 
oturduğu yerde. Ne diye 'gelecek fmemlektine, 
başına dert açacak? Yarın ne olur ne olmaz. 
Binaenaleyh hemen gözünü kapa menfi bir ce
vap ver. Nitekim, raporun hu hölümünün son 
kısmında Adliye Vekilinin vazifesini yapmadı
ğı İfade edilmekte; fakat hakkında her hangi 
bir talebolmadığı için, Yüksek Heyetinizin de 
bir kararı olmadığı ilcin bu noktaya, su'çlu' 
•görülmesine rağmen parmak Ibasılmadığı, tah
kikat konusu olmadığı da ifade olunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, ben bir husus
ta tekrar istirhamda 'bulunmak istiyorum; eğer 
meseleleri politik yönden ele alacak hakikatle
ri hu zaviyeden igörecek isek, burada yapaca
ğımız konuşmaların hepsi hoştur, beyhudjedir. 
Yine söylüyorum, tekrar ediyorum; ibir Zi
raat Vekili, Adliye Vekâletine ait İbir mevzii 
için valiye telefonu açıp, sen bunu böyle ya
pacaksın, şu şöyle olacaktır, diyemez. Bir 
Sağlık Bakanı, İçişleri Bakanlığını, Çalışma 
Bakanlığını ilgilendiren hir mevzuda açıp tele
fonu sen bunu böyle yapacaksın diyemez. Yet
kisi yoktur. Eğer bildiği bir mesele varsa, 
Bakanlar Kuruluna •getirilir, 'orada konuşu
lur, herkes aidolduğu vazifeyi gider yapar. 

Netice olarak diyorum k i : Valinin sözleri
ne itimadetmek lâzımdır. Ama »vali tfikrini de
ğiştirdiği için artık o bu şansı kaybetmiştir. 
Ama durup dururken ibir'Sağlık Bakanı, valiye, 
Adalet Bakanlığını ve İçişleri Bakanlığını il-
ıgilendiren bir konuda telefon açmışsa bu tele
fonun sadece hir rica ve istirhamdan ibaret ol
ması mümkün değildir. Hâdisenin sonu ıvar-
dır; zahit tutmuş, mektup yazmış, yekalete 
'bildirmiş 'V. s. telefonla .görüşmüş, şahidi yok 
deniyor. Doğru fakat Vekil, ISağlık Vekiliı 
valiye telefon açtığını itiraf ediyor. Ne diye 
açmış? Kendisi ile ilgili okuyan bir mehrzuda. 
Binaenaleyh, salâhiyetinin dışına çıkmıştır. 
Keyfî tasarrufta bulunmaya kalkışmıştır. Sa
lahiyetli makamı yanıltmaya çalışmıştır, suç
ludur; hakkında, komisyon raporunun aksine. 
suçlu olduğuna dair rey •vereceğimi arz ede
rim. Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — (Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Reşit Ülker arkadaşımızın; kendisinin ifade 'et
tiği sebeplere ive daha evîvel haşka arkadaşla-
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rımızm beyan ettiği sebeplere 'nı'elbnji ifrazı usu-
li noksanların ikmalinden evvel müzakereye 
malhal olmadığı kanaatiyle Iher şeyden e'vvel 
bu (hususun Meclis kararı ile Ihalledilmesini is-
tiyen bir önergesi vardır. IBıı önergeyi 'okutu
yorum. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim selbepler muvacehesinde 

komisyonca tısul noksanlarının İkmal edilmeden 
evvel ımüzakereye malhal olmadığı kanaatinde
yim. Bu 'hususun Iher şeye takdimen 'hal ve ka
rara 'bağlanımasını arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Reşiltf Ülker 

BAŞKAN — Mu'hterem arkadaşlarım, 'iç
tüzüğün 89 neu maddesi; bir konuda müzake
reye malhal olmadığı yolunda bir itirafın selbk 
etmesi halinde her şeye takdimen 'bu Ihıısusuıı 
müzakere 'edilerek karara 'bağlanmasını âmir
dir. Bu sebeple her şeyden ©vfvel bu konunun 
müzakeresine malhal olup olmadığı hususu (hal
ledilecekti?. 

önergenin lejhinde 've aleythinde İkişer kişi
ye söz vereceğim : Aleylhinde, 'Sayın (Balğcroğ-
lu 've Sayın Apaydın söz istiyorlar. 

Buyurun Sayın Bağeıoğlu. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş Milletvekili) 

— Muhterem Başkan, çok kıymetli arkadaşla
rımı, fru mesele (hakkında, daha 'önce de mese
lenin esası hakkındaki 'görüşmeler sırasında, 
Komisyon Başkanı 'Sayın Saadet Evren .Hanım
efendi tara/fmdan da ileri sürülen mütalâalara 
aynen iştirak ediyor ve (Sayın Reşit, 'Ülker ar
kadaşımızın vermiş oldukları önergenin usul 
bakımından mümkün ıbulunımadığmı, reddi lâ-
zımgeldiği hususunu tekrar savunuyorum, ^öy
le ki : 

Arkadaşlar, tahkikat komisyonları vakıa 
normal komisyonlar ve içtüzüğe (göre kurul
ması ieabeden karma komisyonlardan başka ma
hiyet arz etmektedir. Bir frakıma 'bu komisyon
lar adlî (organlar gibi, yarfgı organları gibi va
zife görürler. Fakat kuvvetler ayrılığı, tefri
ki kiüvfva prensibi esas olarak mütalâa edilir
se, alınırsa, .bu komisyonların da bir teşriî 
komisyon olduğu aşikârdır. Demek istiyomm 
ki, 'bu komisyon]ar şuigeneris, neivi şaihsma 
munihasır komisyonlardır. Ve içtüzük 'hüküm-
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leri gereğince Meclis komisyonları olarak va
zife görürler. 

içtüzüğün 174, 175 ve diğer maddelerinde 
sayılmış olduğu »ve içtüzüğün ilgili frâzı mad
delerinde de (belirtildiği tgifri, mezkûr komis
yonlar, talhkikat komisyonları, Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununa, .meselâ şalhitlerin 
iifadesine de müracaat ederler, içtüzüğümün 
böylece 'bu komisyonların mıınlhasıran tadadı 
olarak bâzı mevzularda Ceza Mulhakemeleri 
Usulü Kanununu tatbik edeceklerini yakmış fou-
lunduğuna göre, bunun dışındaki 'faaliyetleri 
içtüzüğümüze uyigun olacaktır. Yani bunlar 
'bir 'teşriî komisyondurlar. öyle olunca komis
yonların toplanma nısafrı olarak üçte bir ara
nır. Talhkikat Komisyonu, (halen raporu müza
kere edilen komisyon, içtüzüğün ibu 'âmir hük
müne uygun şekilde toplanmıştır. Üçte bir top
lanma nisabının dışında frir ekseriyetle toplan
mış ve yine içtüzüğe 'göre ekseriyetle mıeseleyi 
karara bağlamış bulunmaktadır. Saadet Ha
nımın da 'biraz önce ifade etmiş olduğu .gaibi. 
meselâ, arpa yolsuzluğu /hâdisesiinde, Baydur 
'hâdisesinde Talhkikat Komisyonu kurulmuştur. 
Ve a komisyonla şimdi raporu müzakere edi
len komisyonun mahiyeti arasında (hüçjbir fark 
voktur. O komisyonda frendeniz de 'bulunmak
ta idim. Muhterem Reşit Ülker arkadaşımız 
da vardı. O zaman fröyle frir .mesele 'ortaya atıl
mamıştır. Vakıa muihterem Reşit Ülker (belki 
derler ki; o zaman fröyle frir meselenin ortaya 
atılmamış olması şimdi de atılmamasını icabet-
tirmez. Bendeniz de aynı kanaatteyim., Aıma 
şimdiye kadar Mecliste yapılmış olan tatbikat 
frunu aksine tecelli etmekte. Yani İbu komis
yonlar teşriî komisyonlardan savılmaktadır. 
Aksini mütalâa etmek doğru değildir. Arka
daşlar; 'içtüzükte sarafhaten fru 'komisyonların 
frir teşriî organ dışında frir kaza (fonksiyonu ifa 
ettikleri yazılı 'bulunun aktadır. Kaldı ki; 
prensibolarak Anayasanın kabul etmiş olduğu 
prensibine de uyigun değildir. Böyle olunca 
(bu komisyonu frir imalhkeme kafrul etmek ye bir 
tek âzası bulunmadan karara varmasının müm
kün 'olmadığını ifade etmek doğru olmaz. 
Onun içindir k i ; fru mesele reddedilmeli ye öte
den 'beri yapılaigeldiği gibi, diğer Talhkikat 
komisyonlarının raporlarında Yüce Meclisin 
varmış olduğu karar ıgereğinee bu komisyonlar 
teşriî komisyon sayılmalı, üçte frir ekseriyetle 
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toplanması kabul edilmeli ve iki kişi imzada 
bulunmadı diye rapor komisyona iade edilme
melidir. Aksi 'halde Yüce Meclis şöyle bir çık
maza da girer. Kurulan bir Tahkikat Komis
yonundaki bir üye - herkezi tenzih ediyorum 
ama - tesir altında bulundurulmak istenir. 'Bir 
vazifeye ıgitmiş. olabilir. O arkadaş ıgelmezse 
Taftıkikat Komisyoı u 'vazifesine devaim «demez. 
İşte îejtüzük bunlara malhal bırakmamak, ko
misyona seçilen üyelerin delvamlı olarak (hepsi
nin bulunmasını emretmemiş, (bir toplantı ni
sabı, 'bir karar nisabı tan'zim 'etmiştir. İBâzı 
tüzüklerde, partilerin içtüzüklerinde vardır. 
Meselâ; Adalet Partisinin İçtüzüğünde 'vardır. i 
Oradaki haysiyet divanı yerine kaim olan ku
rul, üyelere ceza 'verecek olan kurul, kaç kişi
den ibaret ise kayıtlı üyelerin taımamiyle top
lanır. Şimdi 'böyle sarih bir 'hüküm -olmayınca 
komisyonların 'talhkikat komisyonları bile olsa, 
ancak umumi 'hükümlere göre toplanırlar, j 
Umumi bükümler Meclisin İçtüzüğünde tanzimi 
'edilmiş bulunmaktadır. Ve komisyonda bu iç
tüzüğe «göre vazife görmüş 'olmaktadır. Onun 
için bu tönerfge yerinde değildir. Reddi icab-
eder, kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, leHıinde. 
REŞİT ÜIİKER (İstanbul Milletvekili) —' 

Mulhbereım arkadaşlar, Sayın. Komisyon Sözcü- I 
su tarafından mesele 'vâz'edilirken, iben, açık 
olarak anlaşılmadığı kanaatindeyim. Şimdi 
'ortada iki iddia vardır, usul bakımından. Bi- I 
risi imzalar tamam, değildir. Yani, imzada bu
lunmadı yazılmış, 'hakikatte kararda da bu
lunmam işitir. İmzada bulunmadı demek, ka
rarda bulundu da, imza sırasında bulunmadı. 
şeklinde anlaşılır. Hakikatte kararda da bu- I 
lunmamış, imzada da 'bulunmamış arkadaş
larım vardır. İkincisi çok dalha mühimdir. Bu- I 
gün, - demin de tasrih ettiğim ıgiibi - ıSaym Be- I 
kata ve Sayın Azizıoğlu'nun şahıslarının üstün- I 
de bir problemi huzurunuza getirmiş olduk. I 
Benden evvel konuşan arkadaşlarım da söyledi. I 
Sayın Âmil Artus'ta, bunu yerinde buldukla- I 
rmı ifade ettiler. O da ışu: I 

Bu heyet ıbir ıkazal heyettir ve Türkiye Bü- I 
yük Millet Meclisinin Senatoda ve Millet M!ec- I 
lisindeiki her hangi bir encümeni durumunda I 
değildir. Bunu demin uzum uzun izah ettim, I 
tekrar etmiyorum. Şurada ilim otoritelerinin I 
sözleri, vardır ; «'Sevk karacından evvel Mec- I 
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liste bil* soruşıturma koımiısyoıiıu kurulacağına 
göre, bu komisyon ile kararı verecek olan bir
leşik toplantının usul hukukunda cari olan 
kıyaslama yolu ile komisyonun, sorgu hâkimi
ne, birleşik toplantının da karar hâkimini e ben
zetilmesi düşünülmüştür.» Bn, Ricyo - İtalyan
ca bilmiyorum, Ricyo .diye okuyorum - sayfa 
141; yani ceza hukukunda otoriter olan İtal
yan müelliflerinden Ricyo da bunu böyle ka
bul etmektedir. Türk müellifleri de böyle ka
bul etmektedirler. Şimdi, bir kazai heyet var. 
Şurada bir liste çıkarılmış. Bu listedekiler ha
talı olabilir, tam olarak şey etmiyorum. Ama 
listeler tam. doğru ise, düşünün bir kazai ka
rar nasıl verilmiş oluyor? Şimdi, 10 kişiden 
mürelkkebolan bu komisyonda karar görüşme
lerinde Başkan Saadet Evren bulunmuş, Or
han • Apaydın bulunmuş, Azmi Erdoğan bu
lunmuş, Muammer Obuz bulunımuş, Ali Rıza 
Ulusman hepsinde buiuumamışıtnr. Şükrü A'k-
kan_ hepsinde buluıinmaımış, Necip Mirikelâmıoğ-
lu bulunmamış, Sakıp Önal bulunmaımış, Kud
ret Bayhan bulunmaımış, İsmail Halkkı Akdo
ğan ıbulunmamış bu karar görüşmelerinde. 

Bir de raporun yazılması safhasında bir du
rum var. Yine aynı şathııslar üzerinden arz 
ediyorum. Yine aynı Sayın Komisyon Başka
nı, raportörler başkaları olduğu halde, ki be
nim raporum nazarı itibara .alınmadı' diye 
muhalefet şerhi vermiş Bayhan arkadaşımız, 
bütün raporları Sayın Komisyon Başkanı biz
zat kendileri yazmışlar. Orhan Apaydn .ar
kadaşımız, - bütün kaydi ihtira zile rle söylüyo
rum. Yanlış olabilir, düzeltsinler arkadaşımı -
hepimizin bildiği gibi hasta idi. Ra.por evine 
gönderilerek imza ettirildi. Azmi Erdoğan bu
lunmadı ve imza ettirildi. Muammer Obuz bu
lunmadı muhalif olarak imzaladı. Ali Rıza 
Ulusman bulunmadı imzalaıtitırıldı. Şükrü Ak
kan arkadaşımız bulunmadı ve kısmen muha
lif olarak imza ettirildi. Necip Mirk elam oğlu 
bulunmadı; tamamına muhalif, Sakıp Önal bu
lunmadı ve imzalamadı, Kudret Beyhan bulun
madı ve imzalanıldı. İsmail Hakkı Akdoğan bu
lunmadı ve imzalamadı. 

Şimdi arkadaşlar, bu ıkadar, yani iki tane 
ıbirbirinden kıymetli arkada'şıinıızm, bu Dev
letin ve .milletin verebileceği muayyen nokta
lara kadar gelmiş iki a;rkadaşımrzın cezai so
rumluluğunu gerektiren bir konuda komisyon 
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- bu komisyon değil, belki ondan evvelki ko
misyon da öyle idi - bu-şek ilde. çalışmış. Ben
deniz .şimdi diyorum ki, bu rejime, Türk Dev
letine, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkaracağı 
bakanlara teminaıt getiren.. bir sistem değildir. 
Böyle 10 kişilik (komisyon kurup 4 kişiyle top
lanıp, beş kişiyle toplanıp; yanışımdan f azk-
siyle karar aıliıp bir ıkimıseyi Yüce Divana .sevk 
ediyoruz. Bu komisyon başka bir şey yap
maz. Ya sevk eder veya etmez. Bu iş bu nok
taya kadar gelmiştir. Böyle bir komisyon, ka
zai komisyon ilmin de ıkaibul ettiği veçhile ka
zai bir komisyonun nasıl hareket etmesi lâzum-
gelirse öyle hareket etmesi lâzımdır. Nasıl 
harelke't eder1? Üye 'tam sayi'siyle toplanır. 
Daha derin bir münakaşaya gidecek olursak 
hiç olmazsa karar s af hasımda üye tam sayısı isle 
toplanır. Bunda bir teminat vardır, bumu 
anlatmak istiyorum. 

Şimdi, co'k muhterem Komisyon Başkanı ar-
kadaşiimız buyuruyorlar ki; «.Mesnedi buku-
kiyesi olmıyan mütalaalar.» Zannediyorum iki; 
bir hukukî .mesnede dayanarak söylüyor. Der
ler ki ; bundan evvelki Baydur Komisyonun
da Reşit Ülker de âza idi. Orada imzası var
dır. Ne 'de imzam, var yani. Baydur Komisyo
nunda, bu komisyonun on kişi ile topilanmaısı 
diye bir -münakaşa olmuş da, bu ımünaıkaşada 
benim fikrim böyledir diye ben imza atniüş-
sam belki benim çıkıp burada, konuşmam ah
lâk kaideüeri icabı doğrudur. Böyle .bir. mesele 
komisyona gelmedi, münakaşası olmadı, aklı
mıza gelmedi. Fakat dün akşam şu mazbata da
ğıtıldı, mazbatayı aldım. 43 ncü sayfasında şöyle 
bir yazı okudum, Fuad Sirmen imzasiyle Millet 
Meclisi 'Başkanı bir yazı yazıyor, Komisyon 
Başkanına: «Komisyonunuzun ifa ettiği muame
lenin kazai mahiyette bulunduğu bedihidir. Ya
zılı ve şifahi olarak vâki müracaatlerden, Ko
misyonca karar ittihaz olunurken heyetin kazai 
hüviyeti icabı bütün üyelerin hazır bulunmaları, 
hiç. değilse rapor halinde tesbit olunan karar 
metninin bütün üyelere okutularak kanaatlerini 
ifade ve imza etmelerine imkân ihzar etmek ge
rektiği halde bu lâzimeye uyulmadığı ve karara | 
ıttıla kesbetmemiş bulunan üyelerin isimleri al- | 
tına (İmzada bulunamadı) şerhinin işlenmesiy- j 
le yetinildiği anlaşıldığından durumu vuzuha ka
vuşturmak...» diye devam ediyor. 
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Şimdi bendeniz bunu okuyunca, yani böyle 

bir ışık tutulunca, arkasından da Sayın Komis
yon Başkanı Saadet Evren cevap veriyor. Ken
dileri zaman israfı üzerinde çok titiz. Bana da 
öyle söylediler; zaman israf etmemek lâzımdır, 
dediler. Yüce Meclisin Başkanına da öyle diyor
lar. «Bu sebeple lüzumsuz muhabereye meydan 
verilmiyerek Komisyon kararının G,enel Kurula 
sevkı ve durumun tescili talebolunur.» 

Şimdi bendeniz bu durumu okuyunca bir 
ışık gördüm burada. Şimdi, eğer ben o komis
yonun altında, o zaman tartışmadığımız, ara
mızda münakaşa konusu olmıyan ve karara mev
zu teşkil etmiyen bir mevzuda konuşmak hakkı
nı yitirmişsem, aynı raporu bu T. B. M. M. de 
kabul ettiğine göre, - o rapor buradan geçti -
hiç birimizin bu mevzuda konuşmamamız lâzım. 
E böyle bir mantık olamaz arkadaşlar. Böyle bir 
mantık, T. B. M. M. nin menfaatine ve Yüce Mil
letin menfaatine uygun bir mantık değildir. Eğer 
bendeniz o zaman kalkıp bunun tam aksini savun
muş olsaydım, arkadaşımın «Reşit Ülker'in bu
nun altında imzası vardır» demeye yerden göğe 
kadar hakkı vardı. O zaman ne münakaşa edil
miş, ne tartışılmış.. 

Şimdi yetkililere soruyorum; uzun yıllar Mec
lisin sekreteryasmda çalışmış arkadaşlara soru
yorum; böyle de rapor vardır, diyorlar, öyle de 
rapor vardır.. Meselâ Sayın Fuad Sirmen'e sor
dum, «İyi hatırlıyorum», diyorlar. «Refah, hâdi
sesinde 5 üye vardı, beşinin bulunmasiyle karar 
verildi.» Yani bunun lehinde de hâdise var, aley
hinde de. Bilmiyorum, bir yanlışlık yapmamak 
için demin de beyan ettim. Ben bir otorite de
ğilim, bu Meclisin nâçiz bir üyesiyim. Ben Ana
yasa otoritesi değilim, benim kitabım yok, bir-
şeyim yok. Nihayet aklımın yettiği kadar bir fay
da temin etmeye çalışıyorum. Lehinde de deği
lim, aleyhinde de değilim. Tamamen bir usul 
meselesi. Yani bu münakaşa, şu taraf haklıdır, 
bu taraf haksızdır, münakaşası da değil. Biz bir 
meseleyi buraya getiriyoruz. Şimdi bu meselede 
arkadaşımın böyle söylemesini tabiî doğru bul
muyorum. Yani, ben fikrimi söylerim, aksini de 
vaktiyle söylememişim, şu yazışmalardan bu ne
ticeye varmışım. 

BAKAN — Bir dakikanız var Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Mesele orta

da, aşikârdır. Emniyet yok. Böyle bir kazai ko
misyonun diğer komisyonlar gibi toplanmasında 
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hiçbir üye arkadaşımıza, hiçbir bakan arkadaşı
mıza teminat arz eden bir nokta yoktur, ilk de
fa da zannediyorum, - yanlış söylememek için 
zannediyorum diyorum - ilk defa bir mesele gel
miştir. Eğer Yüce Meclis böyle bir karar verir
se, dosyaların daha ciddî okunmasına imkân ve
recektir. Bir gecikme de bahis mevzuu değildir. 
Nihayet Komisyona gidecektir. Komisyon bu iş
leri bitirmiş vaziyettedir, toplanacak, karar ve
recek çıkacaktır. Zaten dosyanın ,münderecati 
hakkında arkadaşlar konuşuyorlar. Bu mesele ile 
usul meselesi tamamen birbirinden ayrıdır, in
şallah önümüzdeki içtüzük yapılırken bunun 
üzerinde daha fazla tartışırız, daha fazla ilmî 
olan arkadaşlar bize ışık tutarlar. 

Bunun kazaî bir komisyon olduğuna bendeni
zin şüphem yok. . Onun için rica ediyorum, bu 
takrire oy verdiğiniz zaman bugünkü meseleye 
değil, ileride çıkacak meselelere adlî teminat te
min etmiş olacaksınız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takrir aleyhinde Sayın Orhan 
Apaydın. buyurunuz. 

TAHKİKAT KOMİSYONU ADINA OEHAN 
APAYDIN (Aydın Milletvekili) — Muhterem 
arkadaşlarım, Sayın Reşit Ülker arkadaşımız bu 
mevzuda ilim adamlarına müracaat etme zarureti
ni duydular ve müracaat ettiler. Münakaşa bu 
halde iken, bu metodun tatbiki daha doğru olur 
kanaatindeyim. Ben de Reşit Ülker arkadaşım gi
bi yapacağım. Diğer memleketlerde durum nasıl
dır?. 

Lordlar Kamarasında teamüle göre üç üyenin 
mevcudiyeti kâfi gelir. Bir monografi var elinde, 
çok kıymetli bir monografidir. Ankara Hukuk 
Fakültesi Anayasa Hukuku öğretim üyelerinden 
Dr. Ergim özkuzın yazmış, «Parlömanter rejim
lerde Parlâmentonun Hükümeti murakabe vasıta
ları.» Kitabın adı bu. Bu mesele hakkında şöyle 
yazıyor, gayet kıymetli bir ilmî etüt : Memleketi
mizde Dahilî Nizamname bu hususta özel bir hü
küm ihtiva etmemektedir. Dolayısiyle komisyon
lar hakkındaki umumi hükmün tahkikat komis
yonlarında tatbik edilmesi, yani nisabın; komis
yonun üye tamsayısının üçte biri olduğunun ka
bulü gerekir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Takrirde ge
çen iki hususu bir olarak ele almak lâzım. Birisi, 
nisap meselesi, diğeri de imzada bulunmama me
selesidir. Bence bu ikisi birbirine bağlı meseleler
dir. Eğer komisyon üçte bir ile toplanabilecekler-
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se, yani içtüzük hükmü burada tner'i ise o tak
dirde imza meselesini de halletmiş olacağız. Kıy
metli arkadaşım Saadet Hanım da izah ettiler : 
Meclisin bir komisyonunun çalışma tarzı mevzuu-
bahistir. içtüzükte Meclis çalışmaları mey anında 
komisyonların nasıl çalışacağı gösterilmiş. Umumi 
Heyetin nasıl çalışacağı gösterilmiş, bu arada tah
kikat Komisyonlarından da bahsedilmiş ve istisnai 
olarak muayyen hallerde Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanunu tatbik edilir, denmiş. Diğer hallerde 
meskût bırakılmıştır. Bu ne demektir?. Bu tak
dirde içtüzük hükümleri, encümenler hakkında 
tatbik edilen Umumi Heyete tatbik edilen hüküm
ler burada da tatbik edilecektir. Nitekim mahke
melere benzetilen bu Tahkikat Komisyonu, - Tah
kikat Komisyonu mahkeme değildir, kanaatimce -
kazai vazife ile meşgul, kazai bir iş yapmasına 
rağmen bir meclisin, teşriî organın bir uzvudur. 
Bundan ibarettir. 

Şimdi mahkeme olsa;., Komisyon Başkanı se
çiyoruz, mahkemede de Başkan vardır, bir kâtip 
seçiyoruz, bir mazbata muharriri ve bir de söz
cü seçiyorum. Bunlar mahkemede yoktur. Bütün 
bunları nereden çıkarıyoruz, içtüzük tatbikatın
dan ve içtüzüğün diğer encümenlerdeki tatbika
tından, çıkarıyoruz.. 

Şimdi arkadaşlarım, kıymetli bir ilim adamı
nın mütalâasını da okudum. Şahsi kanaatim bu 
merkezdedir. Esasen komisyonda bu mesele uzun 
uzadıya müzakere edilmiştir ve ekseriyetin kara
rma raptolunmuştur. Tekrar komisyona gitse 
arkadaşlarımız aynı fikirlerinde ısrar edecek
lerdir. Yani komisyonun nisap meselesinin içtü
zükle halledilmesi lâzımdır. 

ikinci husus; karar verildi 1/3 ile oylandı. 
- ki, öyle de değil. Biraz sonra izah edeceğim 6 
arkadaşımız bulunmuştur. - Karar verildikten 
sonra rapor tanzim edildi. O raporun altındaki 
imzalar meselesi : Şimdi karara iştirak etmiyen 
arkadaşlarımızın bir muhalefet şerhi vermesi 
mümkün değildir, içtüzük hükümleri buna mâ
nidir. Peki ne olacaktır? Ancak bu arkadaşlarımı
zın kararda bulunmadıkları zikredilecektir, im
zada bulunmadı, denecektir. Bu benim şahsi anla
yışım; «imzada bulunmadı» dan maksat, bu tâbir
den maksat; yani bu kararın alınmasında bulun
madık, mânasmdadır. («Değil, değil» sesleri) 

Müsaade buyurun, şahsi kanaatimdir bu be
nim. Şimdi bu kanuni nisapla komisyon toplan
mış ve kararını vermiş, arkadaşlarımız kararda 
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bulunmamışlar, ondan sonra müracaat etmişler, 
kendi kanaatlerinin rapora dercini istemişler. 
Bu mümkün değildir. İzah ettim; bundan evvelki 
konuşmamızda bu da uzun uzadıya izah edildi. 
Kalıyor geriye raporun yazılması meselesi. Arka
daşlarımız işi daha teferruata döktüler. îşte ben
denizin hasta olması, bu bakımdan raporu okuma
dan imza etmem, diğer arkadaşların raporu oku
madan imza etmeleri gibi meselelere döküldü ki, 
bu umumi bir meseledir. Arkadaşlar, biz sözcü 
tâbirini ^kullanıyoruz. Eski Parlâmento üyesi olan 
arkadaşlarımız da bilirler; eskiden bunlara maz
bata muharriri denirdi. Ne demek mazbata mu
harriri! ismi üzerinde; mazbatayı yazan üye de
mektir. Komisyonlarda mazbatayı pek tabiî bir 
üye yazar, o üye mazbatayı yazar, nihayet bir 
karar verilmiştir. Mazbata muharriri kendi imza
sının mesuliyeti altındadır. Şimdi bizim raporu
muzda gizli bir şey değil. 

Biz Mumamer Obuz arkadaşımla birlikte bu 
komisyonun sözcülüğünü deruhde ettik, sözcü-
süyüz. Fakat bu mazbatasının yazılışı Başkana 
aittir, Başkana verilmiş bir vazifedir. Başkan 
mazbatayı yazmıştır, mazbata muharrirliğini 
yapmıştır. Yani bunda gizli kalacak bir nokta 
yok. Esasen bu, raporda da zikredilmiş, Komis
yon Başkanı Meclis Reisliğine hitaben yazdığı 
yazıda komisyon mazbatasının Reis tarafından 
yazıldığını sarahaten zikretmiştir. Bu kabili 
münakaşa bir cihet değildir. 

Şimdi arkadaşlarım; Reşit Ülker arkadaşı
mız buyurdular ki, nasıl olur bu? tki bakan hak
kında komisyon karar verecek, kazai bir vazife 
yapacak? Yüce Divana sevkı gibi bir mesele 
mevzuubahis. İki insanı Yüoe Divana sevk edi
yoruz veya sevk etmiyoruz ,memleket çapında 
bir iş. Bu kadar vahim, bu kadar mühim bir iş
te nasıl böyle 1/3 nisapla toplanır veya 2/3 ek
seriyetle toplanır? Bütün arkadaşların gelmesi 
lâzımdır. Evet, doğrudur. Bütün arkadaşların 
gelmesi lâzım, gelmemiş ve 1/3 nisapla da olsa 
olurdu, fakat altı arkadaştır, burada isimleri ya
zılıdır, yani burada imzaları vardır. Altı arka
daş bu kararda iştirak etmiştir. Fakat arkadaş
larım, bir noktayı arz etmek isterim. Burada 
esas komisyonun kazai faaliyetinden bahsedilir. 
Esas bahis mevzuu edilmesi gereken şey, teşriî 
organın, parlâmentonun istisnai bir kazai salâhi
yetidir. Esas Heyeti Umumiye kararı verecek. 
Komisyonunuz sadece raportör durumundadır. 
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Mesele hakkında bir rapor tanzim etmiştir, nite
kim bu rapor inceden inceye, cümle cümle tetkik 
ve münakaşa edilmekte, lehte, aleyhte fikirler 
dermeyan edilmektedir. Esas kazai salâhiyet, 
yani Yüce Divana sevk kararı veya sevk edil
meme kararını verecek olan, Yüksek Heyetiniz
dir, yoksa Komisyon değildir. Şimdi böyle oldu
ğuna göre bu arkadaşlarımızın hassasiyeti, şim
di bizimki sadece raportörlük, biz sadece bir is-
itişari organız. Bu bizimki raportörlük olduğuna 
göre ve esas selâhiyet Umumi Heyette olduğuna 
göre bu arkadaşlar aynı tezi niçin Umumi He
yet için müdafaa etmezler? Yani bütün Umumi 
Heyet âzalarının, mademki kazai bir vazife ifa 
ediliyor ve nihai bir mercidir, niçin hepsi ha
zır değiller ,niçin bu kadar ekseriyetle toplanıl
mış? Bu daha mesuliyetli daha ağır bir iş de
ğil midir? Komisyon raporunu reddedersiniz, is
tediğiniz şekilde karar verirsiniz arkadaşlar. Fa
kat vereceğiniz karar bir insanı Yüce Divana 
sevk edebilir. Niçin aynı hassasiyeti göstermiyor-
sunuz? 

Muhterem arkadaşlarım, ilim bu ilim adam
larının görüşü bu, bizim anlayışımız bu, geçmiş 
tatbikat bu. Saym Saadet Hanım izah etti
ler. Aksi takdirde bu komisyonun çalışması 
mümkün değildir. Kendilerine mevdu işleri bi
tirmesi mevzu değildir. Bizim Parlâmentomu
zun bütün üyeleri hüsnüniyet sahibi. Fakat (X) 
memleketinde de bir porl'âmento düşünelim; bu 
nevi bir tatbikat var. Her partiden bir üyenin 
seçilmesi lâzım, fakat o parlâmento «X» mem
leketteki o parlâmentonun üyeleri bu hususta 
tarafgirlik yapıyor, kendi partisine mensup ki
şiyi müdafaa ediyorlar. Üyeler gelmez, komis
yon toplanmaz ilânihaye neticelenmez. Pratikte 
böyle bir neticenin alınması mümkün değil, man
tıki de değildir ve emsali de yoktur. Bu bakım
dan takririn reddini rica ederiz. 

BAŞKAN — Takririn lehinde Sayın Mirke-
lâmoğlu. 

NEGÎP MÎRKELÂMOĞLU (İzmir Millet
vekili) — Değerli arkadaşlarım, bendeniz ma
ruzatımı sayın Komisyon sözcüsünün teyiden 
huzurunuzda arz ettiği bir ifadesine istinat etti
receğim. Şimdi kararda bulunamıyanlar imza 
edemezler, diye teyiden arz ettiler. Şimdi benim 
durumumun, Yüksek Meclisçe halli icabeden bir 
karşılık arz ettiğini zannederim takdir buyuru
yorsunuz. Ben ,imza edemez, diye hakkımda ka-
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rar alınmış bir üye arkadaşınızım. Getirdim, ka- ; 
rarmızda bulunamadım dedim, imza edebilir mi
yim, edemez miyim dedim; «imza edemezsiniz» 
dediler. Kararda bulunmadığınız için imza ede
mezsiniz, diye hakkımda hüküm var, karar var. 
Buna rağmen elimizde bugün mevzuu müzakere 
olan komisyon raporunun 40 ncı sayfasında ben
denizin imzam var. Ben şimdi mümziler arasın
da mıyım, değil miyim? Burada fiilen imza et
miş görünüyorum. İmza ettim. Her maddeye 
ayrı ayrı «muhalifim» dedim, imza ettim. Ama, 
imza edemez, kararda bulunmadığı için katıla
maz diye hakkımda ve aleyhimde hüküm var. 
Bu noktanın bir esasa bağlanmasına medar olur 
diye Sayın Ülker'in takririne iştirak ediyorum. 
Bu bir. 

ikincisi, komisyonun görevinin hukukî çeh
resi hakkında da Yüce Meclisin bir noktai nazar 
ortaya koyması lâzımgeldiği kanaatindeyim. 
Noktai nazarımın önemini iki misal ile müşah
has hale getirerek yüce huzurunuza arz etmek 
istiyorum. 

Şimdi, Komisyon bir meseleyi müzakere eder
ken Sayın Hıfzı Oğuz Bekata geldiler, müracaat 
ettiler, dediler ki, «şu anda filân dairede filân 
memurun masasının filân gözünde tetkik ettiği
niz hâdise ile alâkalı benim haklı olduğumu ve 
Sayın Azızoğlu'nun da haksızlığını isbat edecek 
vesaik var, size ihbar ediyorum.» Bu hâdiseyi 
Komisyon müzakere etti, ne yapabiliriz diye. So
nunda ekseriyetle, yetkimizin dışındadır, hiçbir-
şey yapamayız, noktainazarında birleşti arkadaş
larımız. 

, Biraz evvel takririn aleyhinde bulunan çok 
değerli arkadaşım Bağcıoğlu'na ben bunu bir 
misal olarak arz ettiğim zaman; «suretikatiyede 
yanlıştır» diye buyurdular; gidecekler, vaziyet 
edecekler, vesikaya el koyacaklar, dediler. De
mek ki öyledir veya böyledir; ama karışık, muğ
lak bir durumun ortada olduğu hususunda Yüce 
Meclisin dikkatini çekmek istiyorum. 

Bir başka hâdise; bu hâdisedeki kararımız bu 
idi. Bir şahit dinliyorduk, müteredditti, ürkek
ti, Sayın Azizoğiu'nu ithambâr 'konuşuyordu, 
Sayın Başkan ifadelerinde tereddütler, tezatlar 
hissettiler ve dediler ki, «size usul hükümleri
ni tatbik ederim, doğru konuşmuyorsunuz» ne
dir usul hükümleri? Tatbik edilecek usul hüküm
leri var mıdır, yok mudur? Yani komisyonun 
mücehhez bulunduğu hukukî yetkilerin ve vazi-
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fesinin hukukî çehresinin ve veçhesinin, Yük
sek Meclisin vereceği bir kararla. Veya bir nok
tai nazar tesbitiyle ortaya çıkmasında fayda var
dır gibi. geliyor bendenize. Sayın-Reşit Ülkeri'n 
takririne bu mülâhaza ile katılıyorum, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Bu konu ile ilgili verilmiş olan 
takriri bir kere daha okutacağım. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in takriri 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Ülker, takririnizde; hal 
ve karara bağlanması, yani komisyona iadesi 
şeklinde midir? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Tavzih ediyorsunuz. Şu hal
de bu konu ile ilgili bir önerge daha vardır, 
onu -da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen rapo

run, tekemmül ettirilmek üzere komisyona iade
sine karar ittihazını rica ederim. 

C. Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur 

TAHKİKAT KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUAMMER OBUZ (€. Senatosu Konya Üyesi) 
— Komisyon adına bir açıklamada bulunmak 
•istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına bir açıklama
da bulunmanız mümkün değildir. Çünkü bu bir 
usuli konudur, leh ve aleyhte ikişer kişi konuş
muştur. 

Bu önergelerin ikisini birlikte, yani burada 
ifade' edilen sebeplerle usuli noksanları ikmâl 
edildikten sonra Heyeti Umumiyeye sevk edil
mek üzere Komisyona iadesini istiyen iki öner
geyi birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Daha evvel almış olduğumuz karar gereğin
ce, raporun birinci bölümünde bulunan Halis 
öztürk meselesi ile ilgili kısmın müzakeresine 
devam ediyoruz. 

Söz sırası Sayın Hıfzı Oğuz Bekata'nmdır, 
Buyurun efendim. 

HIFZI OĞUZ BEIKATA (ıC. Senatosu An
kara Üyesi) — Sarfınazar ettim. 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Yusuf Azizoğ-
lu'nundur. Buyurun efendim. 
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YUSUF AZÎZO&LU (Diyarbakır Milletveki

li) — Sayın Başkan, T. B. M. Meclisinin muh
terem üyeleri; 

Kendilerinin tahrik ettiği bir tahkikatın se
kiz ay sonunda Meclise gelmesi üzerine bu me
seleyi ortaya atan Bekata'nm bu kürsüden be
yanlarını sabahleyin hepberaber dinledik. îlik 
günde söylediklerini kendine has birtakım tak
tiklerle, demogojik bir üslûbla yeniden yüksek 
huzurunuzu saatlerce işgal etmekten, meseleyi 
•dejenere etmekten başka hiçbir şey yapmadılar 
ve bunu Yüksek Meclise karşı olan bir saygının 
icabı olduğunu, bunları Meclise bir saygı vecibe
si olarak ifa ettiklerini beyan ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, ben böylesine asıl
dan, esastan mahrum olduğu, Encümenin ince
den inceye yaptığı tahkikatla sabit olan mesele
leri tıpkı Bekata gibi yeniden huzurunuzda mü
nakaşa etmek, bir münakaşa zemini açmak, ha
kikati ortaya getirmek bakımından hiçbir netice 
ifade etmiyeceği .kanaatiyle ve bu yolun Yüksek 
Meclise bir saygı olmadığı kanaatiyle bu çeşit 
bir beyana girişmiyeceğim. Meselenin başlangı
cında Yüksek Meclisin huzurunda benim yönüm
den söylenmesi ne varsa, hepsini teker teker, bü
tün açıklığı ile, bütün sadakatiyle ortaya dök-, 
tüm. Bu beyanlarım kelime kelime encümen ta
rafından tetkik edilmiş, hepsi subuta vasıl ol
muş, Bekata'nın konuda hiçbir iddiası teeyyüit 
etmemiştir. Ama maalesef Bekata'yı bu sahada 
susturmak mümkün değildir. O muayyen bir üs
lûbun bir usulün adamıdır. O, bu çığrmdan bir-
şeyler temin etmek ve düştüğü çukurdan ken
disini kurtarmak için elinde ne varsa bütün ba
rutunu harcamak gibi bir çaresizlik içindedir, 
Allaha çok şükür ben bu halde değilim. 

Muhterem üyelerin gözlerinden kaçmamıştır; 
Bekata bu hâdiseyi uzatmak istiyor, içinde bu
lunduğu çaresizliği yegâne tedavi vasıtası ola
rak telâkki etmiştir. Encümeni iğl'âk etmek, za
man zaman encümenin önüne yeni ihbarlar ge
tirmek ,yeni şahitler ve deliller öne sürmek su
retiyle ne kadar mümkünse hâdiseyi uzatmak, 
efkârı um ıımiyeye unutturmak ve bu suretle 
Türk efkârı umumiyesi tarafından mâruz kal
dığı nefreti bertaraf etmek çaresiyle başbaşa'kal
mıştır. Bugünkü taktik de aynıdır arkadaşlar. 
Arz ettiğim gibi Bekata bugün söylediklerini, 
tahkikatın başlangıcında bu kürsüden aynen iki 
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defa tekrarladı. 'Bu konular teker teker tetkik 
edildi. Şimdi ben de kendileri gibi, efendim te
lefon muhaveresi şöyle oldu da, bilmem Adalet 
Bakam böyle oldu da, öteki şöyle oldu gibi bir 
yola gidersem, bu lüzumsuz bir müdafaa olur. 
Ben böyle bir müdafaaya da lüzum görmüyo
rum. 

Sayın encümen âzası Kudret Bayhan büyük 
bir gayretle, bir sürü takiple encümen ropanına 
dercetmeye muvaffak olduğu itirazlarında ne 
çeşit bıir gayretin peşinde olduğjıınu açıkça 
ortaya koymuştur. 

FERDA CIÜLEY (Ordu Milletvekili) —Her
kesi itham ediyorsunuz, beyefendi. 

YUSUF AZİZOĞLU (Devam]-;) — Kimseyi 
itham et m f. yorum. Kendimi müdafaa ediyorum, 
beyefendi. 

Burada meseleler açıkça ortaya konmuş bu
lunmasına, şahsıma ait hiçbir kusur tesbit ed. 
lememiş olmasına, aksine Hıfzı Oğuz Bekatamrı 
bu konuda, kanun bakımından nizam bakımın
dan bâzı kusurlarının tesbit edilmesine rağmen 
hâdiseyi bilâkis mütalâa etmekte ve suçluyu 
suçsuz, suçsuzu suçlu olarak Yüksek Heyetinize 
takdim etmek için hususi bir gayret sarfetmek-
tedir. Ben raporu tetkik eden arkadaşların bu 
noktaları kolaylıkla görebileceklerine kaani ol
duğum için 'bu hususta da ibir müdafaa yapmak 
lüzumunu hissetmiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, menşeinde hatalı bir 
taraf bulunduğuna kaani ve muttali bulunduğum 
bir meseleyi Adalet Partisi nezdinde, Ağrı Valisi 
nezdinde takibetmeyi bir müdahale değil bir vazi
fe telâkki ediyorum. Ben vicdani bir vazifemi yap
tığım, bir vatandaşın haksız bir muameleye mâruz 
kalmaması yolunda .bir milletvekili olarak, İbir 
bakan olarak üstüme düşen bir vazifeyi yap
tığım kanısındayım. Ben Ağrı Valisine baskı 
yapmadım. (Adalet Partisi sıralarından bir ses: 
«Adalet Partisi nezdinde» değil) Af buyurun, 
Adalet Partisi değil, Adalet Bakanı olacak. 
Adalet Partisi ile münasebeti yok. Gerek Ada
let Bakanı, gerek Ağrı Valisi nezdinde girişti
ğim teşebbüs bir vazifenin icabıdır. Hıfzı Oğuz 
Bekata bunu başka bir yöne çekmek, bunu 
mutlaka bir kötü niyet menbama bağlamak isti-
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yorsa, ancak bir insafsızlık yapmaktadır, bir hak
sızlık yapmaktadır. Bunun kötü niyetle, bunun 
gayrinizami hareketle, bunun vazifeyi suiistimal
le uzaktan yakından bir alâkası yoktur ve ben 
şu anda bu mevzuda vicdanımda en küçük bir 
sızıntı, bir tortu hissetmiyorum. Vazifemi yap
tım. Bu vazifeyi yapmaktan pişman değilim. Ba
na bu çeşit hâdiseler yüzlerce defa daha gelse, ay
nı vazifeyi, aynı sadakatle, aynı dürüstlükle yap
mayı bir şeref telâkki edeceğim. 

Asıl garip olan, bir hâdisenin üzerinden bir 
seneye yakın bir zaman geçmiş olmasına rağmen 
diğer birtakım sebeplere vasıta edilerek kullanıl
ması ve buna Hıfzı Oğuz Bekata gibi bir zaman
lar Dahiliye Vekilliği mevkiinde bulunmuş bir 
hukukçunun tenezzül etmesidir. 

Bu itibarla sevgili arkadaşlarım, ortada bir 
suç mevzuu yoktur ki, kendimi müdafaa ede
yim. 

Hâdiselerin nasıl cereyan ,ettiği, başından so
nuna kadar encümende, huzurunuzda tarafım
dan ifade edilmiştir. Azizoğlu o karakterde bir 
insandır ki, kellesini dahi verse bir tek kelimeyi 
inkâr edecek yolda değildir. Evet, ben Ağrı Va
lisine telefon ettim, bir haksızlık yapılmamasını 
rica ettim. Kendileri de derhal işe el koyacakla
rım, meseleyi tetkik edeceklerini ve Adalet Ba
kanlığına bir cevap vereceklerini bildirdiler. Ga
yet mülayim karşıladılar, karşılıklı saygı içeri
sinde konuştuk; ama sonra İçişleri Bakanlığına 
başka türlü mektup vermiş, Adalet Bakanlığına 
başka türlü yazmış, encümen huzurunda başka 
türlü beyan etmiş. O benim cevaplandırmak du
rumunda olduğum bir husus değildir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi vardır. Oku
tuyorum : 

HIFZI OĞUZ BEKATA (C. Senatosu An
kara Üyesi) — Konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bekata, daha evvel söz 
sıranızdan sarfınazar ettiniz. Bu konuşmadan 
sonra tekrar konuşmak ihtiyacını duydunuz. Bu 
ihtiyacınız şahsi değil de umumi ise kifayet öner
gesi reddedilir ve size konuşma imkânı verilir. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyon raporunun I numaralı sırasındaki 

Halis öztürk hakkındaki maddenin müzakeresi 
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neticesinde durum tavazzuh etmiştir. Bu madde 
hakkında müzakerelerin kifayeti ile oylamaya ge
çilmesini arz ve teklif ederim. 

Samsun Milletvekili 
Mehmet Başaran 

BAŞKAN — Okunmuş olan kifayet önerge
sini oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece Komisyon raporunun birinci kısmın
daki Halis öztürk meselesiyle ilgili müzakere bit
miştir, 

Komisyon bu kısmın sonunda: «Bu sebeple de 
eski Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanı Yusuf Aziz
oğlu hakkında bu konuda siyasi ve hukikî her 
hangi bir sorumluluk bulunmadığı hakkında it
tifakla karar verilmiştir, cümlesiyle bitirilmek
tedir. Raporun bu kısmını oyunuza sunuyorum.-
Kabul edenler... (Takrir var sesleri) Muhterem 
arkadaşlarım, lütfen ellerinizi indiriniz. Şu tak
rir ile ilgili hususu tetkik ettikten sonra oylıya-
cağım. 

Bu takriri okutuyorum. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Tahkikat Komisyonu tarafından, Hâlis öz

türk hakkındaki raporu hazırlamakla görevlen
dirilmiş olan, Komisyon raportör Üyesi Kudret 
Bayhan'm dosya münderecatına, resmî vesika
lara ve şahadetlere sâdık ve tamamen uygun ola
rak tanzim edildiği açıkça anlaşılan raporunun 
takdimen oya sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

C. Senatosu 
İzmir Üyesi Sivas Milletvekili 

Ömer Lûtfi Bozcalı Rahmi Çeltekli 
Hatay Milletvekili 

Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, daha 
evvel alınmış olan karar gereğince Tahkikat En
cümeninin raporu bölüm bölüm müzakere edilip 
bölüm bölüm oyunuza sunulacaktır. Şimdi okun
muş olan takrir hakkında daha evvel alınmış 
Meclis kararma aykırı olması sebebiyle bir mua
mele yapılmıyacaktır. Şimdi, daha evvel hüküm 
fıkrasını okuduğum ve Hâlis öztürk meselesiyle 
ilgili kısmı oyunuza sunuyorum. Raporda teba
rüz ettirilen hususu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci bölüme geçiyoruz. 
Celâl Bayar hakkında rapor ve işlemlerin şa

ibeli bulunduğu ve Yarssıada mahkûmlarına sah-
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te ve hilâfi hakikat raporlar verdirmek, hastane
lere naklettirmek şeklinde eski Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu hakkında tesbit 
edilmiş olan soruşturma konusu. 

Bununla ilgili ilk sözü Sayın Hıfzı Oğuz Be-
kata istemiştir. Buyurun, Sayın Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (C. Senatosu An
kara Üyesi) — Pek muhterem arkadaşlarım, be
nim iddiam burada okunduğu şekilde değildir. 
Evvelâ onu tasrih ederek, son derecede alâka ve

r ic i olduğunu zannettiğim mevzua geçeceğim, 
Her hangi bir hastanın hastalığına binaen bir 

cezaevinden tahliyesi hepimizin gayet tabiî te
lâkki edeceğimiz bir haldir. Veya her hangi bir 
kimseye hasta olduğu için rapor verilmesi hepi
mizin asgari insani şartlar içinde mütalâa edece
ğimiz bir konudur. Bunun üzerinde benim bir 
sözüm yoktur. Benim sözüm, Celâl Bayar'ın 
Kayseri'den tahliyesi işlemlerinin şaibeli olarak 
cereyan ettiği noktasmdandır. Bu işlemlere he
men gitmeden önce bir noktayı daha belirteyim. 
Celâl Bayar'ın, Kayseri Cezaevinden tahliyesi 
hakkında kendinden gelmiş bir tek talep yok
tur. Şu halde bu işlemler Celâl Bayar'ın kendi
sinin talebi üzerine yapılmış dahi değildir. Bu 
noktalan tavzih ettikten sonra şimdi huzurunuz
da, memleketimizin, rejimin, bizzat Kayseri 
hapishanesinde bulunanların ve Celâl Bayar'ın 
aleyhine olduğuna kaani bulunduğum ve böyle 
oyunlara bir daha girilmemesi için hissiyatımızı 
bir yana bırakarak yuvarlak sözlerle değil, vesi
kaları konuşturacağım. 

Benim iddiam şudur : Neyi konuştuğum bel
li olsun. Celâl Bayar'ın Kayseri'den tahliyesi iş
lemleri şaibelidir. Bu tahliye işi tamamen bağım
sız adli mercilere ait adli bir konu olduğu halde, 
kendiliğinden inisiyatifi ele alarak ve kendi vazi
fesinin tamamen dışına çıkarak,, tahliyeyi mut
laka sağlamak üzere başından sonuna kadar ve 
Bakanlık nüfuzunu da kullanarak bu işlemleri 
ısrarla takip ve alâkalı resmî memurları tazyik 
ederek bu usulsüz tahliyeyi zorla gerçekleştiren 
ise eski Sağlık Bakanı Yusuf Azizoğlu'dur. 

Yusuf Azizoğlu bununla, kendince Ölçüsü çok 
büyük bir siyasi yatırım yapmak istemiştir. Ve 
fakat yaptığı iş neticesi itibariyle, memleketin 
başına yeni büyük gaileler ve ihtilâflar açmış, 
siyasi hayatımızı bozmuş ve rejim için ciddi za
rarları mucibolmuştur. Bizzat Celâl Bayar ve 
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Kayseri'deki siyasi hükümlülerin kaderleri için 
de iyi olmamıştır. 

Müdafaa : 
Azizoğlu, Meclisteki ve komisyondaki konuş

malarında, bu tahliye olayı ile başından sonuna 
kadar alâkadar olduğunu, Kayseri Devlet has
tanesi baş hekimi ile ve Kayseri C. Savcısı ile 
bu hususta müteaddit telefon konuşmaları yap
tığını ve kendi ifadesiyle «Kayseri Cezaevinde 
Bayar'ı ziyarete gittiğini, daha evvel normal şe
kilde Kayseri Cezaevi doktorları ihsan Şakir 
Gözübüyüğü ve diğer bâzı doktorları ayni zaman
da Devlet Hastanesi polikilinik şeflerine tâyin et
tiğini, ancak bu doktorların Celâl Bayar'a ve
rilmiş raporlarda imzaları olmadığını, tahliye 
için cereyan eden bütün muamelelerden haberi 
olduğunu ve fakat tahliyeye tekaddüm eden gün
lerde bunu kolaylaştırmaya matuf olarak hiçbir 
teşebbüste bulunmadığını» söylemiştir. 

Komisyon raporu : 

Olay, komisyon raporundan özetle : 
(Tahliyeye tekaddüm eden son muameleler 

cümlesinden olarak ilk raporun Kayseri Cezaevi 
ve Devlet Hastanesi tabipleri Dr. Kâmil Ak-
ka'ya ve ihsan Şakir Gözübüyük tarafından 
18 . 2 . 1963 de verildiği; hakkında hastane mu
ayene, tahlil ve müşahedelerine dayanan ciddi 
bir rapor tanzimi için Bayar'ın hastaneye nak
line teşebbüs edildiği ve fakat Bayar'ın hastaneye 
gitmediği, bunun üzerinde de Sağlık kurulunun 
hastaneye getirildiği, buna rağmen kati bir neti
ceye varılamıyarak Ankara'dan dört mütehas
sıs çağırıldığı, bunların ikisinin geldiği, böylece 
hastane tahlil ve müşahedeleri yapılmadan hazır
lanan raporun tıbbi adliden geçirildiği, bu su
retle 22 . 3 . 1963 de tahliye edilen Bayar'ın Kay
seri C. Sevcılığı tarafından bilâhara tam teşek
küllü bir hastanede yeniden muayenesine lüzum 
gösterildiği, bundan sonra Ankara numune has
tanesi sağlık kurulunca verilen 28 . 3 . 1963 ta
rihli raporda «tam teşekküllü bir hastaneye yatı
rılarak tetkik ve tedavisinin uygun bulunduğu
nun belirtilmiş olması dolayısiyle de, cezanın in
fazının altı ay tehiri muamelesi kaldırılarak, mah
kûmun cezasının infazının Ankara hastanesinde 
devamına karar verildiği, bu hastane sağlık ku
rulunun tanzim ettiği 18 . 5 . 1963 tarihli rapora 
istineden de Bayar'ın 5 . 10 . 1963 günü Kayseri'-
ye nakil edildiği) tesbit ve ifade olunmuştur. 
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Ve komisyon raporu şu neticeye bağlanmış

tır : 
İşlemlerin şaibeli olma keyfiyetinin de belir

tilen tavsifler dışında başkaca mütalâasının müm
kün olmadığı cihetle, eski Sağlık Bakanı Yusuf 

Azizoğlu'nun siyasi ve cezai mesuliyeti bulunma
dığına karar verilmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, yakın siyasi hayatımızda 
bugün ve yarın bir yeri olan hâdise olduğu için 
bunu etrafiyle anlatmayı hem bir vicdani borç 
telâkki ediyorum, hem de Meclise karşı bir hiz
met yaptığımı sanıyorum. 

Gerçekler : 
Şimdi bu iddia, müdafaa ve komisyon raporu 

muvacehesinde asıl gerçekleri, şahitleri ve vesi
kaları konuşturarak tesbit ve tevsik edelim. 

, Bayarî ziyareti : 
Yusuf Azizoğlu, özel konuşmalarında Bayar'ı 

hiç sevmediğini, ifade etmiştir. Şu halde Aziz
oğlu'nun Bayar'a bir iç ve insani yakınlığı mevcut 
değildir. 

Fakat bu konuda büyük ölçüde bir siy «si yatı
rım yapmayı ve bu yoldan kendince büyük şeref 
ve itibar sağlamayı kararlaştırmış ve bunu fiilen 
tatbika de koymuştur. Şimdi bunu olaylarla bı-
pat edeceğiz : 

'• 1. Bakanlar Kurulundan ve Başbakan d anı 
.izinsiz olarak ve bakanlık vazifesiyle bir gûna 
.alâkası olmadığı; halde, bakan sııfatiyle Kay
seri Ceza Evinde Celâl Bayar'ı ziyaret ederek 

• iken dince ilk siyasi yatırımiarîîı hazırlığını 
yapmıştı:1. 

(Aynı gün Kayseri Devlet Hastanesinin ilâ
ve pavyon, inşaatının temeli sabah ;saat 10 da 
Azizoğlu tarafından atılmak üzere bir tören 

' ha-zırlaınmış ve ilân edilmiş olmasına rağmen, 
bu ceza evi ziyareti1 dolayı siyi e merasime ge
lenlerin dört saat bekledikleri ve Azizoğlu'nun 
bo dört saatlik zamanı ceza evinde geçirerek, 
tören yerine ancak öğleden sonra saat 2 civa
rımda geldiği de sabit olmuştur.) 

Bilâhara ortaya çıkan hakikatler açıkça 
göıste; mistir ;ki, Yusuf Azizoğlu ciddî ümit
ler bağladığı bu siyasi yatırımı çok önceden 
tasarlanır,} ve sistemli. bir şekilde şöylece tat
bika koyarak, bizzat Bayar'a. ve hele diğer si-
yad hükümlülere fenalık etmiş, nu'mleketin 
huzurunu bozmuş ve rejimin basına da ciddî 
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gaileler açmııştır. Şimdi bunu size, inkârının 
kolay 'olmadığını göreceğiniz vesikalarla ispat 
edeceğim : 

A) Azizoğlu'nun bu ziyaretteki; ruh haleti
ni gösterim esi. itibariyle Kayseri'de Dr. Seba-
hattin Daımaıç'ın, komisyona verdiği ifade ile 
de teyit ve ikmal ettiği 23 . 10 . 1963 tarihli 
dikkate 'değer yazısından bir pare/ayı aynen 
okuyorum : 

Azizoğlu Meclis kürsüsünde -.yanlış konuş
muş ve Kayseri'de yaptığı hâdiseleri tahrif et
miştir. 

Azizoğlu'nun Kayseri Hapısanesini ziyareti
ni yak inen takipetmlş ve iziemişlmdir. 

Diğer mahkûmları birer birer dolaşarak 
ekserisinin boynuna saırıkip yanaklarından öp
müş ve hatırlarını sormuştur. Meselâ bir tane
sinin ağzından bizzat dinlemiştim : Eski Adli
ye ve Maarif Vekili olan Celâl Yardımcı'dan. 

Celâl: Yardımcı'dan dinlediğim, «Azizoğlu 
hapisanoyi gezıiyor, Celâl Bayar'ım elini öp
tükten sonra, birer birer mahkûmiann hatır
larını -soruyor ve boyunlarına sarılarak öpü
yordu,. Bu sırada revirde yatan Celâl Yardım
cımın karşıısına geliyor kollarıni açarak ona 
şöyle hi't ab ediyor : Üstat, müsaade edersen. sizi 
kucaklüyacağum diyor, ve boynuna sarılarak 
İki yanağından öpüyor, sonra iki elini tutarak 
bir emriniz var mı, rahat mi'sın.ız, bizler daima 
emrinizdeyiz,>> diye .söylüyor. 

Şimdi Celâl Yardımcı'yı dinliyelim : «Ken
disini hiç taniiiııam, birden bire üstat deyip 
boynuma sarıldı ve yanaklarımdan öptü, yu
karda yazdığım sözleri söylediğinde, Celâl 
Yardımcı hafif gülerek yahu Sabahattin, bir 
hâdise çok acayibime gitti, bizler artık siya
si hayatı/m ızı kapıatmış adamlarız, .adamca
ğız hâlâ benden medet umar.» 

(Ve pek tabiî Celâl Bayar'dan, çok daha 
fazla medet umuyor..) 

Ve Tahkikat Komisyonu üyeleri Dr. Saba
hattin Bamaç'tan soruyorlar : - Oraya, naip he
yet gitti, soruyorlar -

«Celâl Yardım cı'nın, biz siyasi hay atlımızı 
kapamışız bu •adam hâlâ benden medet umu
yor.» demesinden ne kasdedildiği şahitten so
ruldu. Şahit, «Şahsi kanaatim a göre, bu olsa 
olsa ileri için bir siyasi yatırım olabilir.» 'dedi. 

(Tahkikat Komisyonu tuta ırağı sayfa: : 15) 
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B) ıBu .olaiyı gören ve duyan birlkaç şahi

din, Tahkikat Komisyonuna söyledikle rina de 
okuyalım : 

Kayseri Vali Muavini Celâl Gürıman anla
tıyor : «Sonra diğer bir koğuşta eski Siirt 
Milletvekili Veyısi Bey varmış, onaya ben yal
nız gideceğini dedi: ve girdi. Ne konuştuğunu 
bilimiyorum.» 

(Tahkikat Komisyonu tutanağı sayfa : 20) 
Doğu Menzil Kumandanı Faruk Güventiirk de 

şunları söylemiştir: «Azizoğlu ceza evinde mah
kûmlara; sizin jemrinizdeyim, işlerinizi görece
ğiz, vazifemizi yapıyoruz, yakında af işinizi Ko
alisyon olarak bizim parti kanalı ile Meclise geti
receğiz...» demiş. (Tahkikat Komisyonu tutana
ğı sayfası: 10) 

O) 'Azizoğlu Meclis kürsüsünde büyük söz
lerle Celâl Bayar'm elini öpmeye tenezzül etmedi
ğini söylemiştir. Aynı revirde yatan Celâl Yar
dımcı'nm görgüye müstenit şahadetiyle bu tekzi-
bedildikten sonra bu hususta duyguya ve görgüye 
müstenit iki şahit daha dinliydim. 

Emniyet Müdürü Gültekin Kızılışık söylüyor: 
Azizoğlu'nun (Celâl Bayar'm elini öptüğü habe
rini aldım.) (Tahkikat Komisyonu tutanağı sayfa 
138) . . 

Başgardiyan Hacı Yanı an'in şahadeti de şu
dur : «Benim önümde Azizoğlu dâhil 3 - 4 kişi 
vardı. Azizoğlu içeri girerken kapının dış kısmın
da kaldım. Yalnız Azizoğlu'nu Bayar'm önünde 
eğilmiş, doğrul urken gördüm. Celâl Bayar o sıra
da ayakta duruyordu. Azizoğlu Bayar'a, geçmiş 
olsun, İnşallah yakında kurtulacaksınız, dedi.» 
(Tahkikat Komisyonu tutanağı sayfa: 12) 

Yusuf Azizoğlu bu ziyaretten sonra, «emriniz-
deyim» diyerek verdiği «yakında kurtarma» sözü
nü tutmuş ve bunu tehalükle ele alarak gerçek
leştirmeye de başlamıştır. İlk hazırlıkları halkın 
içinden ve şahitlerin ağzından dinliyelim : 

«Şahit Mustafa Gümüşkaynak anlatıyor: Ce
zaevi doktorları İhsan Şakır Gözübüyük ve Kâ
mil Akkaya'nm verdikleri raporlar mukabilinde 
hastane polikliniklerinde şef olarak tâyin edile
ceklerini tevatüren işittim ve bu yaygın şekilde 
halk arasında bilinmekte idi.» (Tahkikat Komis
yonu tutanağı sayfa: 14) 

Şahit Mehmet özrendeci de şöyle demiştir: 
«Rapor hâdisesine gelince, İhsan Şakir Gözübü
yük ve Kâmil Akkaya cezaevi doktoru iken her 
ikisinin de Devlet Hastanesinde ihdas edilecek 
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poliklinik şefliklerine tâyin edilecekleri halk ara
sında söyleniyordu. Bu tâyinlerden şahsan anla
dığıma göre politik maksatlarla bu poliklinikler 
ihdas edilmiştir.» (Tahkikat Komisyonu tutana
ğı sayfa: 16) 

Şahitlerin tekrar ve hâdiseleri, teyidettiği bu 
ifadelerinden birini daha nakledeceğim: «Başta
bipten işittiğime göre hastanenin ve vilâyetin bir 
talebi olmadan bu poliklinik şeflikleri ihdas edil
miş, arkasından da mütemadiyen Azizoğlu'nun 
hastane başhekimini tazyik ettiğini başhekim ba
na söyledi. 

Kayseri Hastanesi Başhekimi ile ailece konu 
suruz. Hattâ bir gün bize geldiğinde, beni Aziz 
oğlu telefonla tazyik ediyor, emrediyor: Cezaevi
ne git, gör, ikna et, Ankara'ya gelsin, diyor.» 

Cezaevi doktorları klinik şefliklerine alındık
tan sonra Bayar'm hastalıkları ortaya atılıyor. 
İş matbuata intikal ediyor. Bu raporun nasıl bir 
tazyik altında tertip ve tanzim edildiği açıktır.» 
(Tahkikat Komisyonu tutanağı sayfa: 10) 

Şimdi de doğrudan doğruya Azizoğlu tarafın
dan Devlet Hastanesinde yapılan yolsuz tâyinle
ri de görelim : 

Kayseri Cezaevi doktorlarından İhsan Şakir 
Gözübüyük 3 . 12 . 1962 tarih ve 71391 sayılı 
emirle Kayseri Devlet Hastanesi Dâhiliye Polik
linik Şefliğine tâyin edilmiştir. 

Dr. Ahmet Eminoğlu ve Dr. Kerim Koca-
bay da yine bunu takibeden günlerde bizzat 
Azizoğlu tarafından tâyin edilmiştir. 

• Böylece re'sen yapılan yolsuz ve usulsüz tâ
yinlerle Kayseri Devlet Hastanesinde 3 dâhiliye 
mütehassısı ve şefliği ve 5 hariciye mütehassıs ve 
şefliği meydana gelmiştir ki, bu, tatbikat ve tea
mül dışı ve ihtiyaç dışı bir harekettir. 

Şimdi arkadaşlar, Azizoğlu' bu husustaki du
rumu şöyle anlatıyor: Bu keyfî tasarrufları için 
Tahkikat Komisyonunda bakınız ne söylemiştir. 

«Vekâletim zamanında Kayseri Devlet Hasta
nesine biri dâhiliye, bir hariciye, bir asabiye ola
rak üç mütehassıs hekim tâyin edilmiştir. Bu tâ
yinlerin ne suretle vukua geldiğini bilmiyorum.» 

Bir daha çıkarlarsa şahsi taarruzlar değil, 
bunları söylesinler. 

(Tahkikat Komisyonu sayfa 34) 
Öyle ise Bakanlık müsteşarı bilir diyeceksi

niz, fakat Müsteşar Nusret Fişek de ademima-
Jûnıal' beyan ediyor. İşte ifadesi : 
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«Kayseri hastanesine üç poliklinik şefliği 

kadrosu ilâvesi suretiyle tâyin yapılması mese
lesinde de hususi bir bilgim yoktur. «Vekil bil
miyorum diyor, müsteşar da bilmiyor.» 

(Tahkikat Komisyonu tutanağı sayfa: 57) 
Şu halde Kayseri Sağlık ve Sosyal Yardım 

Müdürü her halde bilecektir diye ona müracaat 
ediyorsunuz, Kayseri Sağlık ve Sosyal Yardım 
Müdürü Arif Akşehirlioğlu da tahkikat Komis
yonuna şunları söylüyor: «Sağlık ve Sosyal Yar
dım Müdürlüğü kaleminde Devlet hastanesi 
Poliklinik şefliklerine tâyin edilen doktorların 
dosyalarını tetkik ettim ve birlikte getirdim, 
Sağlık Müdürlüğü kaleminden Vilayet kanaliyle 
yazılmış bir yazıya raslamadım» dedi ve bu dos
yalarda Bakanlıkla ve hastahane ile hiç bir ya
zışmanın mevcudolmadığını sarahatle bildirdi. 

(Tahkikat Komisyonu tutanağı sahife: 22) 
Bu garip hale nihayet Kayseri Devlet has

tanesi Başhekimi Dr. Hamit Kızılırmak ışık 
tutmaktadır: «Şahsi kanaatıma göre Türkiye'de 
Ankara, İstanbul, îzmir gibi bâzı büyük şehir
lerde poliklinikler şefliği kurulmuştur. Kayse
rimde teamül şimdiye kadar böyle bir şeflik yok
tu. Teamül, klinik şefi aynı zamanda poliklinik 
de yapardı. 

Poliklinik şefliği tesisi için Sağlık Bakanlı
ğına tarafımızdan hiç bir müracaat yapılmamış
tır. Demekki Devlet Hastanesinden Sağlık Ba
kanlığına bir ihtiyaç ve talep gönderilmemiştir. 

Şahit Kerim Kocabay da Komisyonda diğer 
'bir noktayı aydınlatmıştır. «Sağlık Bakanlığında 
münhaller bülten ile ilân edilir, ve 20 gün sonra 
müracaatler tetkik edilerek tâyinler yapılır. Böy
le bir ilân olmadığını biliyorum.» 

(Tahkikat Komisyonu tutanağı sayfa: 12) 
Ve nihayet Bakanlık Müsteşarı Nusr,et Fişek I 

gerçeği ortaya koyuyor : I 
«Vekâlet, vilâyetin isteği, polikliniğin hasta 

adedi, yapılan teftiş veya talep üzerine, vekâlet
çe tetkik ile tâyinler yapılır.» 

Açıkça görülüyor ki, Sağlık Bakanı Yusuf 
Azizoğlu'nun «Bu tâyinlerin ne suretle vukua 
geldiğini bilmiyorum.» demesine rağmen meyda
na çıkan gerçek şudur : 

Azizoğlu, usul, nizam ve talimat dışına çıka
rak, vilâyetin ve hastane başhekimliğinin bir ih
tiyaç talebi de olmadan tamamen anormal şekil
de kadrolar ihdas ederek bu usulsüz tâyinleri bir 
emrivaki halinde bizzat kendisi yapmıştır. 
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Bu tâyinler yolsuz olduğu için Müsteşar da 

imzalamamıştır. Böylece aniden ihdas edilen kad
rolara bu tâyinlerin yapılışının iç yüzünün ne
den gizlendiği de öğrenildikten sonra bir adım 
daha ilerliyelim. 

Hâdiselerin ilk tahrikleri : 
Şimdi de Komisyon raporuna Azizoğlu'nun 

beyanı olarak geçen şu cümleyi okuyalım : 
«Üç mütehassıs hekimin poliklinik şefi olarak 

tâyin edildiğini, bilâhara yaptığı tahkikatla bu 
üç doktorun Celâl Bayar'a verilmiş raporlar da 
imzaları ve ne de sıhhi kurullarda görevleri bu
lunmadığını öğrendiğini...» söylemiştir. Bakalım 
bu söz ne çiereceye kadar doğrudur? 

Her şeyden önce aynı komisyon raporunun 
1 nci maddesindeki şu cümle bu beyanı tekzibe-
diyor : 

«Tahliyesine takaddüm eden son muameleler 
cümlesinden olarak Kayseri Cezaevi tabibleri 
Dr. Kâmil Akkaya ve İhsan Şakir Gözübüyük 
tarafından vâki muayenesi neticesi verilmiş bu
lunan 18 . 2 . 1963 tarihli raporda, hükümlü
deki hastalıklar muvacehesinde, ileride hastanın 
tedavisiyle hayatının idamesi mesuliyetini deruh
te edemiyecekleri..» bildirilmektedir. Eaporda 
imzaları yok dediği zevat, bu raporu vermiş bu
lunuyor. 

İşte aynı Tahkikat Komisyonunun aynı rapo
runun başı ve biraz sonraki mütalâası birbirini 
tutmamakta ve Azizoğlu'nu tekzibetmektedir. 

Gerçekten doğru olan da şudur: Bu dok
torlar cezaevine ve Devlet hastanesi polikilinik 
şefliklerine tâyin edildikten sonra, anlaşma
ya, uygun olarak vazifelerini yapmışlar ve Ba-
yar'm tahliyesini tahrik eden 18 . 2 . 1963 tarih
li ilk raporu birlikte tanzim etmişlerdir. Basında
ki neşriyat da bunun üzerine başlamıştır. 

Bu hususta önce Kayseri C. savcı muavini 
ve Kayseri cezaevi mümessil Müdürü Şahit 
Ahmet Zeki Dağdemir'i dinliyelim: . 

«Cezaevinin iki mütehhassıs doktoru Bayar'ı 
muayene ettiler. Kendisinin cezaevi revirinde 
tedavisinin imkânsız olduğunu da beyanla, bu 
durum karşısında hastaneye sevkı gereken 
mahkûmu buna ikna edemedik, cezavi iki mü
tehassıs tabibin verdikleri raporda Bayar'ın 
hayatının tehlike arz edecek şekilde hasta ol
duğu belirtildiği; mahkûmun da hastaneye git
memek hususunda ısrarı karşısında....» 
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(Tahkikat Komisyonu tutanağı sayfa 8) 
Cezaevi doktoru ve Devlet hastanesi dâhili

ye mütehassısı Dr. îhsan Şakir Gözülbüyük'ün 
bizzat ifadesi de şudur:. 

«Bir müddet hem cezaevine baktım, hem de 
hastanede çalıştım. Bayar'm hasta olduğuna 
dair asabiye mütehassısı Dr. Kâmil Akkaya 
ile birlikte rapor verdik.» vermedi demişlerdi, 
imzaları yok demişlerdi, kendi itirafları.. 

(Tahkikat Komisyonu tutanağı sayfa: 10) 
Her hangi bir tevile meydan vermemek için 

cezaevi ve Devlet hastanesi doktoru îhsan Şa
kir Gözübüyük ile Dr. Kâmil Akkaya'nm im
zaları bulunan Celâl Bayar hakkındaki bu 
müşterek raporun tarihinin 18 . 2 . 1963 ve nu
marasının da 23 olduğunu kaydettikten sonra, 
şu noktayı da bilhassa belirtelim: Böyle has
ta olduğu ve muayene edilerek bir rapor veril
mesi talep ve teklifi bizzat Celâl Bayar'dan 
veya savcılıktan gelmiş değildir. 

Celâl Bayar'ı da savcılığı da, umumi ef
kârı da tahrik eden işte bu ilik rapordur. Ve 
Azizoğlu'nun bizzat Devlet hastanesinde yolsuz 
olarak polikilinik şeflikleri ihdas ederek re'sen 
tâyinlerini yaptığı doktor tarafından verilmiş
tir. 

Azizoğlu'nun müdafaasındaki «Tahliyeye 
tekaddüm eden günlerde bunu kolaylaştırma
ya matuf olarak hiçbir teşebbüste bulunma
dım.» sözünün aksi böylece salbit olduktan son
ra şimdi bir adım daha atalım. 

Bu doktorların Celâl Bayar'm tahliyesi için 
anlaşmış ve kime dayanarak bu ölçüde cüret
li ve kararlı ve Bayar'm tahliyesi ile nasıl il
gili olduklarını da canlı tezahürleri ile göre
lim : 

önce bizzat Dr. Kâmil Akkaya'yı dinliydim : 
«Bayar tahliye edildikten sonra îhsan Şa

kir ile beraber Bayar'm arabasına binerek be- ii 
raberce Turan Palas önüne kadar geldik,» |j 

Şahit Mehmet özrendeci'de şu kanaatini ifa- ] 
de etmiştir: «Katı inancım budur ki, siyasi ka- |j 
naatlerinin tesiri altında kalarak Ibu iki dok- i 
tor raporlarını vermişlerdir, rapora itimadet- j 
miyorum, kanaat olarak» ve devam ediyor: (Ce
lâl Bayar'm tahliye edildiği gün Turan oteli
nin önünde îhsan Şakir Gözübüyülk, Ahmet 
Eminoğlu ve Kâmil Akkaya hakkında halk 
tezahürat yapıyordu, bu doktorlar Bayar'ı tah
liye etmişlerdir, diyorlardı. Bu sırada îhsan 
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Şakir Gözübüyük ile Ahmet Eminoğlu'nu yan 
yana gördüm.) 

(Tahkikat Komisyonu tutanağı sayfa: 16) 
Şahit Mustafa Gümüşkaynalk'm kanaati de 

şudur: «Turan Plasta Bayar şerefine verilen 
ziyafette Dr. Kâmil Akkaya'nm içeri girdiğini 
gördüm. Bayar'm tahliyesi günü Turan Palas 
önünde Bayar balkondan halka hitabederken 
yanmda Aydın Nisari ve ben aynı yerde iken 
Kâmil Akkaya'nm ağladığını gördük. Rapor 
politik sebeplerle hazırlanmış bir rapordur.» 

(Tahkikat Komisyonu- tutanağı sayfa: 14) 
Şahit, Kayseri Emniyet Müdürü. Birinci 

Şube Şefi Mithat Karatan da şu ifadeyi ver
miştir: «Saat 8,45 sularında Celâl Bayar Tu
ran Oteli salonuna girdi, Bayar'm yanında Dr. 
Kâmil Akkaya olduğu halde beraber otele gel
di, dairesine çıktı, gazetecilerle basın toplan-
tsı yaptı.» 

(Tahkikat Komisyonu tutanağı sayfa: 21) 
Bütün bu siyasi istismar şöylece bir neti^ 

ceye bağlanmıştır. Bunu da Kayseri Devlet 
Hastanesi Baştabibi Hamit Kızılırmak anlatı
yor: «Cezaevi tabibi olan Gözübüyük, hastane
mize tâyin edildikten sonra dahi cezaevindeki 
görevine devam etti ve Bayar'a hastane tarafın
dan rapor verildikten sonra ve Bayar'm tahli
yesi sıralarında istifa etti.» 

(Tahkikat Komisyonu tutanağı sayfa: 3) 
(Bu bahsi de bu veciz istifa ile sona erdire

rek şimdi Azizoğlu'nun asıl faaliyetini belirte-
-ceğim.), 

îşte Azizoğlu'nun bu yolsuî; doktor tâyini 
hazırlığı ve bununla sağladığı ilk roparla bu
nun halk efkârına aksettirilişıi sağlandıktan 
sonra 'artık Azizoğlu tamamen adlî olan bu 
olayın içinde inisiyatifi açıkça eline almaktan 
da çekinmemiştir. Bunu da iki safhada görelim: 

1. Bundan sonraki olayları daha iyi taki-
bedebilme'k için önce hâdiselerin içinde yaşa
yan Kayseri Devlet Hastanasi Baş Hekimi şa-
Hamit Kızılırmağı dinliyelim: 

«Dr. Gözübüyük cezaevi talbibıi bulunduğu 
sırada diğer tabiblerle beraber verdiği raporda 
Bayar 'm hayati tehlikeye mâruz kaldığını, ce
zaevi revirinde tedavisinin mümkün olmadığı
nı, cezaevi şartlarının hayatı için tehlike teş'lsil 
edeteeğini bildirmesi üzerine, savcılık mezkûr 
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raporu bir yazı ile bize gönderdi ve sağlık ku
rulundan rappr istedi.» 

(Tahkikat Komisyonu tutanağı sayfa : 4) 
Burada mühim bir noktuya tekrar parmak 

basmalıyız : 
A) Aslında Celâl Bayar'in hayatî biv teh

like içinde bulunmadığı sabittir. 
B) Bayar'm .kendinden gelme bir müraca

atı ve talebi de yoktur. 
C) Buna rağmen «hayatında tehlike var-, biz 

mesuliyeti üzerimize alamayız» diye ilk raporu 
verenler Azizoğlu'nun yolsuz tâyinlerini yap
tığı doktorlardır. 

D) «Bayar, hayati tehlike arz eden, ağır 
bir hastalık içinde ölmek üzeredir» haberini de 
basına aynı kaynak vermiştir. 

2. Devlet hayatında ve hele bağımsız adalet 
cihazının işlemesinde, tamamen adlî bir mua
mele olan bu konuya, dışarıdan yön verilemez. 
Bütün işlemler kendi müstalkil ve salim yolun
da gelişir. Bunun aksi müdahaledir ve dere
cesine göre mesuliyeti muciptir. Olayın cereyan 
ettiği sırada Yusuf Azizoğlu Adalet Bakanı 
değil, Sağlık Bakanıdır. Buna rağmen önce 
kendisini dinliyelim: Azizoğlu söylüyor : 

«Kayseri hastanesi ser tabibini arıyarak du
rumu tetkik etmelini istedim» ve ilâve ediyor, 
«Kayseri Savcısını bularak sordum.» Ve işte 
Azizoğlu'nun bu vazife ve salâhiyetini çok aşa-
raık gösterdiği özel ilgi, her gün dozunu artıra
rak tahliye gerçekleşinciye kadar devam et
miştir. Bu yüzden tahliye işlemlerinin nasıl 'ba
şından sonuna kadar şaibeli 'olduğunu şimdi 
kısa kısa bir bir vesikalarla göreceğiz. 

1. 1962 yılında tedavi için Ankara getirilen 
Celâl Bayar hakkında Profesör Dr. irfan Titiz, 
Profesör Dr. Reeai Ergüder ve Profesör Dr. 
Hamdi Aktan tarafından verilen 17 . 2 . 1962 
tarihli Profesörler Kurulu müşterek raporunun 
karar maddesi şudur : 

«Celâl Bayar'm mütaakıp gerekli tedavisine 
Kayseri Cezaevi revirinde devam edilebileceği 
kanaatindeyiz. Hastanın na'klinin mahzurlu ol
madığı kanaatindeyiz.» 

î ı te Celâl Bayar bu müşterek rapor üzerinde 
Ankara'dan Kayseri'ye uaMedilmişti. 

2. Bundan sonra Bayar'ı Kayseri Cezaevin
de 7 . 8 . 1962 günü Sağlık Bakanı Azizoğlu 
ziyaret etmiş ve kendisine «emirlerinde olduğunu 
ve yakında kurtulacağını...» söyledikten sonra, 

24 . 6 . 1964 O : 3 
Kayseri Devlet Hastanesine Dayarı meyvene 
etmesini de terkin etmiştir. 

3. Kayseri Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu 
tarafından Bayar 17 . 8 . 1962 günü etraflı bir 
şekilde müşahade ve muayene edildikten sonra 
aynı tarihli sağlık kurulu raporu, 12 yetkili 
mütehassıs doktorun imzası ile yukarıdaki ra
poru teyideder şu neticeye 'bağlanmıştır. 

«Bayar'in cezasını revirde çekmesine ittifak
la karar verildi.» 

Bu rapordan sonra artık kimsenin bir diye
ceği kalmadığı gibi bir şikâyet veya talep de 
olmamıştır. 

4. Fakat Yusuf Azizoğlu yeniden harekete 
geçerek, tahliye maksadının ekle edilmesinin 
ciddî ve sistemli hazırlığına söyle baş^mıştır : 
Ortada bir sebep ihtiyaç ve -talep olmadığı hal
de arz ettiğim doktorları tâyin etmiştir. 

5. Sonra bu hazırlık, neticelerini vermeye 
başlamış ve ortada hiçbir kimsenin talebi Ibıı-
lunmadığı halde Devlet Hastanesi BoHklinik 
Şefi ve cezaevi talbi'bi Dr. İhsan Şakir Gözübü-
yük ile Dr. Kâmil Akkaya, 18 . 2 . 1963 gün ve 
23 sayılı raporu vermişlerdir. 

Bu raporda da : «Mesuliyet kabul etmeyiz, 
ölüm halinde» demijlerdir. 

ö. îşte bu rapor bir t raftan sav'cıya verilir-
'ken öte yandan basına da intikal ettirilmiş ve 
gürültü 'başlamıştır. 

Bunun üzerine Kayseri Savcılığı, Celâl Ba
yar ' ı Kayseri Devlet Hastanesinde ciddî bir 
müşahede ve tahlile dayanan muayenesini sağ
lamak üzere, bu hastaneye şevkine karar vermiş 
ve bu kararı da kendisine bildirmiştir. Fakat 
Bayar 22 . 2 . 1963 tarihli mektubu ile : «Ce
zaevi dahiliye ve asabiye mütehassıslarının ver
dikleri müşterek rapor üzerine Kayseri Devlet 
Hastanesine şevkimle yeniden muayene edil-
mekliğim icabedeeeği Ibeyan buyurulmıiştur. 

Halbuki evvelce Kayseri Devlet Hastanesinin 
Sağlık Kurulu tarafından hastanede ve cezaevi 
revirinde bir Ikaç defa umumi muayenem yapıl
mış ve bir defasında da Ankara'ya kadar gön
derilerek tam teşkilâtlı Ankara Hastanesindeki 
muayenem neticesinde Kayseri doktorlarının ra
porları teyidolunmuştur. Hastaneye gitmek is
temiyorum,» diye hastaneye gitmek istemediği' 
ve böyle bir talebinin meveudolmadığmı da ya._ 
ile teyidetmiştir. 
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Şimdi arkadaşlar, bunun üzerine Bayar'm 

hayatî bir tehlike içinde bulunmadığı ve bu 
olayın yoktan çıkarıldığı, umumi efkâra ve ga
zetelere kasıtlı olarak verildiği anlaşılınca, 
Anadolu Ajansı vasıtası ile 5 . 3 . 1963 günü 
umumi efkâra şu haber yayılmıştır : «Celâl Da
yar ın bozulan sıhhi durumu endişe verici değil
dir» 

Bununla, bir gerçek ifade edilmiş olunmakla 
kalınmamış, aynı zamanda konu sükûnetle tn-
kip yoluna sokulmak istenilmiştir. 

Ve nitekim Kayseri Merkez Birlik Komuta
nı ve Ceza Evi Komutanı da Tahkikat Komis
yonuna şu bilgiyi vermiştir : 

«Hususi istihbaratıma göre tamamen ceza evi 
doktorlarının tesir ve telkinleri ile ikinci rapo
run istihsali cihetine gidilmiştir. Ancak, Ba-
yar'la yaptığımız temasta, Bayar, hastalıkları
nın tedavi kabiliyeti olmadığını ve devamlı ol
duğunu. yaşının ilerlemesi hasebiyle cerrahi 
bir müdahalenin de imkânsız bulunduğum!, 
ilâç tedavisinin her zamanki gibi revirde müm
kün olacağını söyledi.» Bayar burada da «çıka
yım» demiyor. * 

(Tahkikat Komisyonu tutanağı sahife : 19) 
8. Mesele böylece tabiî mecrasına girmek 

üzere iken, Bayar'm hayatı tehlike içinde olma
dığı da anlaşılmışken, Azizoğlu'nun tekrar ve 
derhal harekete geçerek yeniden .müdahaleye 

. başladığını görüyoruz. Nitekim, Azizoğlu aynı 
gün hem Devlet Hastanesi Başhekimine ve hem 
de Kayseri C. Savcısına Ankara'dan telefon 
ederek, malûmat almakla kalmamış, tamamen 
vazife ve salâhiyet hudutları dışına çıkarak, 
ilgililere direktifler vermiş, olaya Bakanlık 
ağırlığını da koyarak kendi arzusuna göre yön 
göstermiş ve ortalığı da karıştırmıştır. 

tşte bunların ispatı : 
Anadolu Ajansı sükûnetli tebliğinin yayın

landığı 6 . 3 . 1962 günü Azizoğlu Eskişehir'
de münhasıran bu konuda bir basın toplantısı 
yapmış ve bütün gazetecilere şunları söylemiş
tir : «Celâl Bayar'm .hastaneye gitmemek husu
sundaki İsrarlı arzuları karşısında kurul mua
yenesinin ceza evinde yapılması kararlaştırıl
mış ve ilk adım olarak dâhiliye ve hariciye mü
tehassısları tarafından gerekli muayene yapıl
mış, hastada kolid bulunduğu tesbit edilerek 
röntgen muayenesi lüzumu belirtilmiştir. Rönt-
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gen cihazının ceza evine naklinin imkânsızlığı 
karşısında tekrar hastaneye gelmesi zarureti 
kendisine bildirilmiş ise de bu teklif de Bayar 
tarafından reddedilmiştir. Sağlık Vekili olarak 
- Kendisinin gazetelere beyanatı - Kayseri Has
tanesi Başhekimi ile bu mevzu üzerinde yaptı
ğım temasta oradan edindiğim kanaate göre, 
hastanın sağlık bakımından faydasını düşüne
rek, gereken muayene ve tedavisinin yapılması 
için, Ankara Tıp Fakültesi Hastanesine nakle
dilmesi için gerekli emri verdim. Bunu kim ve
rir? Hastane. Ama Bakan veriyor. Aynen oku
yorum. 

Sağlık durumu seyahate elverişli bir hale 
gelmesini mütaakıp Celâl Bayar Ankara'ya sevk 
edilecektir.» 

Azizoğlu'nun yukardaki sözlerini aynen Ada
let gazetesinin 7 . 3 . 1963 günkü sayısından al
dım. Milliyet gazetesinde ise Azizoğlu 'mm «An
kara Tıp Fakültesine de gerekli emri verdiği ya
zılıdır.» 

A. A. ıım bir gün evvelki teskin edici tebliği
nin dışına çıkan Azizoğhı'nun bu basın toplantısı 
tekrar ortalığı karıştırmıştır. 

9. Burada birkaç noktayı Azizoğlu'nun bu 
repmî beyanatı içinde tesbit edelim : 

A) Demek ki, Bayar hakkında ciddî ve sıh
hatli bir raporun verilebilmesi, asgari röntgen 
muayenemin yapılmasına bağlıdır, bu cihaz ise ce
zaevine gidemez, nitekim gitmemiştir. 

B) Bir hastane müşahade ve tahlilleri ile cid
dî bir muayene yapılmadan katî karara varılamaz. 
Bu sebepledir ki, Ankara Hastanesine nakli iste
nilmiştir, 

C) Sağlık Kurulu raporu ve Ankara'ya nak
li için bizzat Azizoğlu müdahale ve emir vermiş
tir, 

!)) Ankara'ya ait diğer gerekli emirleri ver
diği de anlaşılmaktadır. Bu bilgileri de böylece 
Azizoğlu'nun ağzından tesbit ettikten sonra de
vam edelim. 

10. Filhakika olaylar aynen Azizoğlu'nun di
rektifleri dâhilinde inkişaf etmiştir. 

A) Bandan sonrasını önce, Kayseri Devlet 
Hastanesi Başhekimi Dr. Hamit Kızılırmak'ıh 
Tahkikat Komisyonundaki şahadetinden takib-
edelim. Başhekim, Azizoğlu'nun kendisine açtığı 
telefonla nasıl direktif ve talimat verdiğini anla
tıyor : «Cezaevi tabiplerinin Celâl Bayar'm has
talığının, cezaevinde kalması hayati tehlike arz 
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edeceği ve bu hususta mesuliyet kabul etmiyecek- . 
lerine dair tanzim ettikleri rapor C. Savcılığı ta
rafından hastaneye havale edilmiştir. Celâl Bayar 
hastaneye gelmedi. 

Bu esnada Sağlık Bakanı Yusuf Azizoğlu beni 
telefonla aradı Celâl Bayar'm sağlık durumunu 
sordu, ben de yukarda geçen hâdiseleri kendisine 
izah ettim. 

Azizoğlu- ile aramızda 5 - 6 defa telefon görüş
mesi oldu, hattâ bu meyanda Azizoğlu İzmir'den 
dahi telefon konuşması yaptı. 

«Cezaevine gidilerek raporunun tanzim edil
mesi ve neticesinin bana bildirilmesi şeklinde ko
nuşma yaptı» ve bu arada cezaevine giderek Celâl 
Bayar'ı görmemi ve kendisini ikna ederek hasta
neye gelmesini temin etmemi istedi. Selâmları
mı söyleyin, bu bir Hükümet işidir, Ankara'ya 
gönderilmesi lâzımdır. Benim böyle istediğimi ifa
de edin şeklinde telefon konuşması üzerine ceza
evine gittim. O tarihte cezaevi Temsil Savcısı Ze
ki Bey ile birlikte Celâl Bayar'm odasına girdik. 
Bakanın söylediklerini Celâl Bayar'a aynen tek
rar ettim. Bana cevaben kendisinin Kayseri has
tanesine gelmek istemediğini ve ne de Ankara'ya 
gitmek istemediğini söyledi. (Bayar'la bu konuş
ma sırasında Baha Akşit'de bulunmuştur.) Bun
lar Komisyon tutanağında var, raporda yok. 

Bunun üzerine hastaneye döndüm. Sağlık Ba
kanı Azizoğlu'na-durumu aynen bildirdim. Aziz
oğlu, derhal Sağlık Kurulunu toplamamı ve hak
kında bir karar vermemizi istediler. Ben de geç 
vakit Sağlık Kuruluna mensup doktor arkadaş
larımı toplantıya davet ettim. 

Toplanan Heyet daha önce kendisini cezaevin
de muayene etmiş olduğundan gastroentiroloji 
mütehassısları tarafından gerekli tetkik yapılmak 
üzere Ankara hastanesine şevkine karar verdik 
ve raporu aynı gece Kayseri Savcılığına gönder
dik.» 

(Tahkikat Komisyonu tutanağı sayfa : 3 ve 
5) 

Ve nitekim Kayseri Devlet Hastanesi, Bayar'-
m Ankara'ya naklini kararlaştırmıştır. 

B) Buna muvazi olarak Kayseri Savcısı da 
Devlet Hastanesi Başhekimliğine 6 . 3 . 1963 ta
rih ve 368 sayılı yazısiyle : 

Hastaneniz Sağlık Kurulunca verilen raporda 
tedavisi için Ankara hastesine şevkine lüzum gös
terilen Celâl Bayar'm, havanın soğuk ve donlu 
olması sebebiyle şevkinin sıhhi durumu üzerinde 
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tesir yapıp yapmayacağı ve havaların şevke mâni 
olup olmadığının ve refakatinde bir doktorun 
gönderilmesine lüzum olup olmadığının acele bil
dirilmesini» istemiştir. 

Nereye sevk etmek istiyorlar?. Ankara hasta
nesine. Niçin?. Muayene mümkün değildir. Ne
den?. Röntgen gitmiyor, başka türlü mümkün de
ğil. 

Görülüyor ki, Bayar'm sağlığı hakkında kati 
bir teşhisi hastane müşahade ve muayenesi ve 
tahlilleri yapılmadan koymak mümkün olmadı
ğından ve olamayacağından, Ankara hastanesine 
ancak bu ilmî teşhisin konulabilmesi maksadiyle 
şevki hem Kayseri Devlet hastanesince ve hem de 
savcılıkça kararlaştırılmış ve tatbikine de geçil
miştir. ' 

11. Şimdi yine muameleleri, raporları ve ga
zeteleri beraber takibedelim : Mesele tekrar Aziz
oğlu tarafından alevlendirilmiş bulunuyor. 
8 . 3 . 1963 tarihli gazetelerden şunları okuyo
ruz : 

«Sağlık Vekili Dr. Yusuf Azizoğlu'nun Ba
yar'm sıhhi durumunun sağlam bir kontrol altın
da bulundurulabilmesi için Ankara Tıp Fakülte
si hastanesine nakledilmesine dair talimatı dün sa
bah cevaevine giden Kayseri Savcısı tarafından 
bizzat Celâl Bayar'a bildirilmiştir. 

Filhakika Celâl Bayar bu teklifi reddetmiştir. 
Ve Bayarın bu husustaki düşünceleri gazetelerde 
de beyanat olarak neşredilmiştir. 

Bayarm aşağıdaki sözleri-basından alınmıştır. 
«Her hangi bir hastaneye gitmeme lüzum yok

tur. Burada veya Ankara hastanelerinde yapıla
cak ciddî bir şey olmadığı gibi yaşım ve çeşitli 
sağlık engellerim karşısında bir cerrahi müdahale 
de bulundurulması da bahis konusu değildir. 

iklim ve rakım itibariyle Ankara ile Kayseri 
arasında esaslı bir fark da mevcut bulunmadığına 
göre, şartlar ne olursa olsun bir nakilden fayda 
sağlanamıyacaktır. 

Hastane sağlık kurullarının ve müstakil bir 
adlî organ olan tıbbî adlînin tesire bağlı farklı 
muamelelerini görmekte ve bilmekteyim. Bunların 
misallerini ve delillerini de verebilirim. Bu vazi
yette Kayseri'den Ankara'ya nakil hususunu bey
hude bir külfet saymaktayım.» demiştir. 

12. Bunun üzerine durum, kommun sahibi 
adlî merci tarafından yine bir hal şekline bağ
lanmış ve Kayseri Savcısı, Kayseri Devlet hasta-
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nesi Baştabipliğine 7 . 3 . 1963 tarih ve 329/378 
sayılı yazısiyle; 

«Hastaneniz Sağlık Kurulunun 5 . 3 . 1963 
tarih ve 276 sayılı raporu ile tedavi için Ankara 
hastanesine şevkine lüzum gösterilen Celâl Ba-
yar, Ankara'ya gidemiyeceğini yazı ile beyan ve 
İsrar ettiğinden : Hastalığı ile ilgili hastaneniz 
mütehassıs tabiplerince cezaevinde sık sık mua
yene ve müşahade ettirilmesini ve bu suretle te
davisine ihtimam gösterilmesinin sağlanmasını 
rica ederim.» demiş ve durum bu suretle salim 
bir yola girmiş ve Bayar'm hayatî bir tehlike arz 
etmediği sabit bulunan eski hastalıklarının ceza
evi revirinde, Devlet hastanesi doktorlarının da 
daimî alâkası sağlanarak Bayar'm kendi arzusu
na da uygun bir tatmin edici şekle bağlanmıştır. 

13. Fakat Celâl Bayar'm Kayseri Cezaevin
den çıkarılması şerefini, bunun her mânada istis
marını ve siyasi kazancını elinden kaçırmak iste-
miyen Azizoğlu'nun bu sefer yerinde duramıya-
cak kadar cüretli yeni bir hamlesini müşahade ve 
esefle tesbit ediyoruz : 

Azizoğlu bu işin hal yolu içinde sükûnetle ka
panmakta olduğunu İzmir'e geldiği gün öğrenir 
öğrenmez derhal telefona sarılmış ve : 

A) 8 . 3 . 1963 akşamı saat 19,56 da îzmir 
32230 numaralı telefondan Kayseri'yi arayarak 
saat 20,15 ten 20,24 e kadar 9 dakika konuşmuş 
ve, bu konuşmalara 84 lira ödenmiştir. 

B) 9 . 3 . 1963 te yine izmir'den 34410 ve 
38405 numaralı telefondan Kayseri'yi arıyarak 
saat 15,25 ten itibaren ilgililerle acele 48 liralık 
telefon konuşması yapmıştır. 

Komisyon raporunda bu konu, Ulaştırma Ba
kanının yaptığı tahkikat neticesinde tesbit edile-

-medi diyor, bâzı şeylerle. 
Bu telefon tazyikinin olayda yön değiştiren te

sirinin Kayseri'deki tatbikatını belirtmeden önce 
bu hususta vâki ve komisyona da intikal ettiril
miş bir ihbarın yalnız bir safhası üzerinde dura
cağım ve bunu Azizoğlu'nun aydınlatmasını rica 
edeceğim. 

Yapılan bir ihbarda Yusuf Azizoğlu'nun, îz-
mirden telefonla Celâl Bayar'la da konuştuğu bil
dirilmiştir. 

Azizoğlu bunu kabul etmemiş ve Komisyon da 
tesbit edememiştir. 

Şimdilik bu telefon konuşmalarından birincisi 
üzerinde duracağım : 

Azizoğlu İzmir'den 32230 numaralı telefonla I 
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evvelâ Kayseri'de 1015 numaradan Devlet Has
tanesi Başhekimi Hâmit Beyi ihbarlı olarak kay
dettirmek suretiyle aramıştır. 

Fakat bilâhara 1015 numara ile ve Başhekim 
Hâmit Beyle konuşmaktan vaz geçmiş ve yine 
resmî kayıtlara göre Kayseri 1163 numaralı tele
fonla saat 20,15 - 20,24 arası 84 liralık uzun bir 
konuşma yapmıştır. Kayseri 1163 numaralı tele
fon ise Kayseride Bakkaloğlu Nuh Mehmet adlı 
bir vatandaşın Sanayi çarşısında bir kereste dük
kânı vardır. Ve bu dükkân hergün saat 7 civarın
da kapanmaktadır. Bu vatandaş Azizoğlu ile böy
le bir telefon konuşması yapmadığını da ifade 
etmiştir. 

Diğer taraftan Başhekim Hâmit Bey de Aziz
oğlu ile bu saatte konuşmadığını söylemiştir. 

Şu halde Azizoğlu resmî kayda Kayseri 1163 
numara ve Devlet Hastanesi Başhekimi Hâmit 
olarak geçen uzun telefon konuşmasını Başhekim 
ile ve 1163 numara ile yapmadığı sabit olmuştur. 

Kayseri Ceza Evinin1 -telefon, numarası ise 
1167 dir. 

İhbarı yapan kimse 1167 ya-nliişlııkla^ 1163 
olarak yazılmış olabilir diyor. 

ıBen tahkiki yapacak durumda değilim. Bu 
itibarla itham da etmiyorum, hüküm de ver
miyorum. Sadece Azizoğlu 8 Miaırt 1'9IG3 .akşa
mı telefonla İzimir'den Kayseri ile konuştuğıı 
zatı açıklarlarsa Meclis de, komisyon da ay-
dımlamımıış olur. Takdir kendilerine aittir. 

Şimdi Azizoğlu'nun İzmir'den yaptığı bu 
yeni ve katî müdahaılenıin tesirini ve neticele
rini de .gösterelim. 

önce bu hususta bizzat Kayseri' C. Savcısı 
Hüseyin Orhamettim Atak'ım Tahkikat Komis
yonuna verdiği ifadeyi okuyalım : Savcı : 
«İki mütehassısın hariçten' gelme teklifini has
tane bize yaptı ve bugüne kadar böyle bir em
salin olmadığını beyan etti.» Savcı, bu müda
haleden sonra Kayseri Devlet Hastanesine ba-
kımız aynı gün ne yazıyor. Savcılığım 
9 . 3 . 1)9'6)3 tarih ve 386 sayılı yaızmı okuyo
rum : 

«.... 5 . 3 . 1'9Ö3 tarih ve 276 sayılı rapor
da mumaileyhin Ankara Hastanesine kardiollo-
ji ve gastro aıntroloji kimliklerimde tetiklik ve 
tedavisi için -nakli uygum görülmüş ise de hü
kümlü Celâl Bıayar şifahi ve yazılı beyaml'a-
riyle Ankara Hastanesine gitmiyeeeğini bil
dirmiştir. Bu durum muvacehesinde hastaneniz 
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sıhhi kurulunca Celâl Bayar'ın sıhhi durumıı-
num yeniden tetkikle mevcut raporlar da na
zara alınıarak hastalıklarının Ceza Muhakeme
leri Usulü 'Kanununun 3019/2 nci maddesinde
ki .hürriyeti baığla'yııcı: bir cezanın infazı İm
linde mahkûmun hayatı için katı bir tehlike 
teşkil edip «etmediği' ve tehiri icabettiği halde 
eeaasımn me kadar müddet tehiri icabettiğinin, 
tehirıi ie-aıbediyorsa hastalığının derhal tahliye
yi i catb ettirip ettirmediğinin sıhhi kurulca 
tesblti ile bu hususta tanzim edilecek sıhh ku
rul raporlarının mermiryetimize tevdiini rica 
ederim.» 7 . 3 . 1963 tarihli yazısın dan sonra 
b'öyİG bir yazının savcı tarafndan yazılmasının 
tek. sebebi Azizoğlu'nun müdahalesidir. 

B) Azizoğlu'nun İzmir'den telefonla ko-
nuştuıklarınıdan Kayseri Devlet Hastanesi Baş-
İvdkimi Haımit Kızılırmak da şöyle söylüyor : 

«Azizoğlu iıle aramızda 5 - 6 telefon görüş-
inemiz oldu. Hattâ bu mey anda İzmir'den daıhi 
telefon konuşiması yaptık. Bu, 8 akşamı değil. 
«Bu sıralarda Azizoğlu tekrar telefon etti. Du
rumu sordu, ben de safahatı kendilerine arz 
ettim. Ertesi günü İzmir'e gideceğini, İzmir'
den beni tekrar aryaie ağını söyledi. Bu gün
ler sırasında Ankara'dan iki profesör geldi.-

Savcılığın bize sorduğu muhtelif sualle
rin aynen gelen iki profesöre de savcılıkça so
rulmasını istedik ve bu suallere verdikleri ce
vabı profesörlerden aldık, Bunun üzerine gece 
sağlık kurulu olarak toplandık ve en son ra
porumuzu tanzim ettik. 

Azizoğlu da .muhakkak surette rapor isti
yordu, bu suretle en son raporu tanzim .ederek 
savcılığa gece verdik.» 

(Tahkikat Komisyonu; tutanağı sayfa; : 3) 
15. Bu sırada: basını; 'tahrike de devam 

edilmiştir. 

A). «Hekimlev Bayar'ın sıhhi sorumluluğu
nu kabul etmiyorlar.» Büyük başlıkları al tmia 
cezaevi doktorları Gözübüyük ve Akkaya'nm ra
porda imzası yok denilen zevatın (son rapor) ola
rak raporları gazetelerde neşredilmiştir. 

B) Ve Yusuf Azizoğlu İzmir'de Hükümet 
konağında bir büyük basın toplantısı yaparak 
konuyu daha da körüklemiştir. Azizoğlu'nun 
9 . 3 . 1963 günü İzmir'de gazetecilere söyledik
leri 10 Mart 1963 tarihli gazetelerde aynen şöyle 
yayınlanmıştır. Azizoğlu demiştir ki ; 
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«Kayseri Devlet hastanesi sağlık kurulu Sa

yın Celâl Bayar'ın gereken mua3'enc ve tedavi:-;! 
için Ankara Tıp Fakültesine şevkini lüzumlu gör
müştür. Fakat maalesef Sayın Bayar, buna mu 
vafakat etmemiş ve bu yüzden sevk muamelesi 
bu güne kadar yapılamamıştır. 

Kendilerinin sıhhati bakımından lüzumlu bul
duğumuz ve sevk işi için kızı Sayın Nilüfer Gür-
soy'a başvurulmuştur. Ümüdederim ki, Nilüfer 
Gürsoy vasıtasiyle sevk hususunda muvafakatleri 
sağlanacaktır. Sayın Bayar da cezaevinden tah
liye edilecektir.» 

C) Öte yandan bu hâdiseyi Azizoğlu ile bir
likte kararlaştıran cezaevi tabibi de mutlaka ne
ticeye vâsıl olabilmek için artık daha da açığa 
çıkmaktan çekinmemişti]*. Bunu da basından ta-
kibedelim : 

Hürriyet Gazetesinin 11 . 3 . 1963 tarihli sa
yısından okuyorum. «Bugün kendisiyle görüş
tüğümüz cezaevi baştabibi İhsan Şakiv Gözü
büyük (Mesele şimdi sıhhi heyete bağlı. Netice 
iki güne kadar belli olur) demiş ve sıhhi heyet 
kararının bizim verdiğimiz rapora tıbbi yönden 
aykırı olamıyacağım tahmin ederim» şeklinde 
sözlerine devam etmiştir. 

D) Halbuki aynı gün Bayar'ın eski doktoru 
Profesör Dr. Recai Ergüder basma, «Bayar'da-
ki hastalıkların eski hastalıklar» olduğunu açık
lamak lüzumunu görmüştür. Bütün bu vesika
larla ve şahitlerle sabit hakikatlere rağmen bir de 
Azizoğlu'nun tahkikat komisyonundaki ifadesine 
bakınız, bu ifade mesuliyetin en veciz itirafı de
ğerini taşımaktadır. 

Şimdi Azizoğlu'nu dinliydim : 
«Pek, iyi bilmekmekle beraber, cezaevi hekim

lerinin raporlarını teyideden Kayseri Devlet has
tanesi sıhhi kurulu raporu da zannederim hasta
ne hekimlerinin mumaileyhi cezaevinde muaye
ne ve müşahedeleri neticesi tanzim edilmiştir.» 

(Tahkikat Komisyonu tutanağı sahife : .34) 
Ve nihayet Azizoğlu'nun aynı komisyona ver

diği şu garip ifadeyi de dinliydim. 
Celâl Bayar'ın muayeneyi reddetmesine rağ

men bu imkânın nasıl sağlanarak sıhhi kurul ra
porunun da ne suretle tekemül ettiğine dair be
nim bir malûmatım yoktur. 

(Tahkikat Komisyonu tutanağı sarife : 37) 
Emri veriyor, raporu vereceksiniz diyor, gi

din diyor, bütün bunlar sabit; Celâl Bayar'ın 
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muayeneyi reddetmesine rağmen bu imkânın na
sıl sağlanarak sıhhi kurul raporunun ne suretle 
tekemmül ettiğine dair benim bir malûmatım 
yok, diyor. Demek ki, saklanan bir şey var 
ki saklanıyor. 

16. Burada lüzumlu bir noktayı daha tesbit 
edelim. Azizoğlu'nun İzmir'den Kayseri'ye yap
tığı telefon üzerine : 

A) Kayseri C. Savcısı 9 . 3 . 1963 tarihli 
yazısını, Devlet Hastanesi Başhekimliğine yaz
mıştır. 

B) Kayseri Devlet Hastanesi başhekimi 
9 . 3 . 1963 günü cezaevinde Bayar'ı tekrar mua
yeneye mecbur kalmıştır ve 10 . 3 . 1963 tarihli 
raporu vermiştir. 

C) Kayseri Devlet Hastanesi başhekimi ile 
Azizoğlu bu raporları sağlamak ve Kayseri Ceza
evinde sağlık kurulu olarak muayene ettirmek 
için 5 - 6 defa başhekime telefon etmiştir ve «bu 
bir Hükümet işidir» diyecek kadar ileri gitmiş
tir. 

Tahkikat komisyonuna Kayseri Devlet Hasta
nesi başhekiminin verdiği pek ithiyatlı cevabını 
da ifade ederek mühim diğer bir bahse geçeceğim. 
Tahkikat komisyonu tutanağını okuyorum, Dev
let Hastanesi başhekimi : «Azizoğlu ile araların
da muhtelif telefon konuşması neticesinde Aziz
oğlu'nun alâkasının normal telâkki etmediğini şa
hit söyledi» 

(Tahkikat Komisyonu tutanağı sayfa : 5) 
Devlet Hastanesi Başhekimine naip heyet so-

suyor : «Bu muameleleri nasıl telâkki ediyorsu
nuz?» Vicdani kanaati olarak ifade ediyor : 
«Normal saymıyorum» diyor. 

Şimdi bir de raporların mahiyetine eğilelim. 
1. Ankara'dan Kayseri'ye gelen profesör 

Dr. Cavit Sökmen ile Prefesör Dr. Hamdi Ak-
tan'm verdikleri 12 . 3 . 1963 tarihli raporlarında 
şu kayıtlar vardır. 

A) «Kayseri cezaevi reviri dâhiliye mütehas
sısının verdiği beyanata göre hasta daha önce 
şu, şu tedavisine tabi tutulmuştur.» (Demek ki, 
Ankara'dan gelen profesörlere cezaevi doktoru ve 
ilk raporun sahibi ihsan Şakir Gözübüyük reh
berlik etmiştir. 

B) «Kalp sinirleri vurma ile tesbit edileme
di. Hasta radyolojik muayeneden imtina etmek
tedir.» (Demekki Ankara'dan gelen doktorlar da | 
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vurma ile tesbit edemedikleri ve röntgen muaye
nesi yapamadıkları halde rapor vermişlerdir). 

C) «Hastanın mevcut hastalıkları ve şimdiki 
durumu derhal tahliyeyi icabettirir mahiyette 
görülmedi. (Demekki hastanın âcil ve hayati 
tehlike arz eden bir durum da olmadığını Anka
ra'dan genel pföfesörler de tesbit etmişlerdir.) 

2. Ankara'dan gelen profesörlerin raporla
rını da alarak tekrar toplanan Kayseri Devlet 
Hastanesi sağlık kurulunun 12 . 3 . 1963 tarih 
ve 319 sayılı son raporunun kararı da şudur. 

Aynen okuyorum : 
«Hastalıkları derhal tahliyesini icabettirmez.» 

Görülüyor ki, gerek Ankara'dan giden profesör
ler ve gerekse Kayseri Devlet Hastanesi sağlık 
kurulu Celâl Bayar'ı âcil hayati bir tehlike için
de görmemişler ve (hastalıkları derhal tahliye
sini icabettirmez) kararında birleşmişlerdir. 

Bu hususu tahkikat komisyonu da merak ede
rek şahit Mustafa Kaynak'tan sormuştur. Şahi
din cevabi ifadesi şudur : «Gözübüyük ve Kâmil 
Akkaya'nm sağlık kuruluna nasıl müessir olduğu 
soruldu. Raporun hazırlanması anında siyasi 
atmosfer Hükümet dâhil (burada Hükümetten 
kasıt Azizoğlu'nun Hükümet adına hareket tar
zı belirtilmek istenilmiştir.) Bayar'm çıkması 
lehinde görülmekte idi. Rapor, politik sebepler
le hazırlanmış bir rapordur.» 

(Tahkikat komisyonu tutanağı sahife : 14) 

3. İşte bunun içindir ki, savcılık doğrudan 
doğruya tahliye kararı alamamış ve raporu tıbbi 
adliyeye göndermeye mecbur kalmıştır. 

Bunu da savcı ağzından tesbit edelim : «Ra
poru gece aldık. Acilen kaydı» olmadığı için 
Celâl Bayar'ı tahliye edemiyoruz, adli tıbba sevk 
etmek mecburiyetindeyiz» 

(ıSavcittim T3.3.1963 te verdiği ve 14.3.19,63 
gazetelerinde çıkan beyanatı) 

4. Burada mühim birkaç noktayı da bilhas
sa tesbit etmeye mecburuz : 

a) Bayar'a kati teşhis konulabilmesi için 
hastane müşahede ve tahlilleri ve hele röntgen 
muayenesinin şart olduğu ifade edilmişti. Ba-
yar hastaneye gitmemiş, röntgen cihazı da 
hapishaneye getirilememiştir, şu halde bu ciddî 
muayeneden mahrum olarak karara varılırken 
bu noksana Ankara'lı profesörler de parmak 
basmışlardır. 

— 333 — 



*. B. M. M. B : 13 
b) Cezaevi doktorları verdikleri raporu te- I 

yidettirmek için ciddî gayret sarf etmişler ve 
pek tabiî olarak müessir olmuşlardır. 

e) Hastaya kardioluji ve Gastroantroloji I 
kliniklerinde müşahede ve bir hastanede de her 
türlü lüzumlu tahlil ve röntgen muayeneleri ya
pılmadan tam teşhis koıralamıyjacağı ve karar 
verilemiyeceği sabit olduğu için, Kayseri Devlet 
Hastanesi sağlık kurulu, hastanın tam teşekkül
lü Ankara Hastanesine nakline karar vermiş ve 
bu kararını da bildirmiştir. 

d) Bayar hastaneye gitmek istemeyince ön
ce Azizoğlu'nun kendi beyanları arasındaki tena- I 
kuzu tesbit edelim : I 

Aynı Azizoğiu T. B. M. M. toplantısında şöy
le 'konuşmuştur : Başbakan «mesul adam olarak 
ne kanaatte isen onu yaparsın» dedi. 

(T. B. M. M. tutanak dergisi 23 . 10 . 1963 
sahife : 397) 

Aynı Azizoğiu Tahkikat Komisyonunda ise 
şöyle söylemiştir: Başbakan, «Salahiyetli kimse 
olarak dilediğin şekilde hareket edebilirsin.» de- I 
di. 

Aradaki büyük farka bakınız. 

e) Âcil ve hayati tehlike mevcut olmadığı da 
açıkça anlaşıldığından sıkı bir tıbbi nezaretle ko
nu halledilmiştir. 

f) Ve fakat Azizoğlu'nun «Bu bir Hükümet 
işidir.», «Mutlaka Ankara'ya gelmesi lâzımdır.», 
«Rapor veriniz.» v. s... yolundaki müdahalesi, taz
yik ve baskısı ve mütemadi emirleri durumu yeni
den bu hale getirmiştir. 

5. Bütün bu hâdiselerin, vazife ve salâhiyet 
hudutlarını aşarak ve adlî bir konuya dışarıdan 
tesir ve tazyik de yapmak suretiyle ve «Bu bir 
Hükümet işidir, Ankara'ya gönderilmesi lâzım
dır.» diyecek kadar ileri bir cüretle müdahale 
eden ve yön verdiği sabit olan Azizoğlu'nun bu 
yolsuz müdahalelerinde kendisini müdafaa ve | 
mazur gösterebilmek için ifadeleri arasında tah
kikat komisyonuna şunları da söylediğini Tahki
kat Komisyonu tutanağından yeni öğreniyoruz. 

«Bu havanın verdiği ağır politik mahzurları 
izale ve Hükümeti mesuliyetten kurtarmak dü
şüncesi ile harekete geçerek fikrimi Başbakana 
açtım, tervicetti. Salahiyetli kimse olarak diledi
ğin şekilde hareket edebilirsin, dedi. Meşgul oluş 
tarzım bundan sonradır.» 1 
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(Tahkikat Komisyonu tutanağı sayfa: 35) 
Azizoğlu'nun, bu savunmasının da hiçbir ta

rafı doğru değildir. Çünkü, 
A) Azizoğlu'nun bu konu ile, daha başından 

beri son derece sistemli şekilde meşgul olduğu 
yukarıdan beri vermiş olduğum izahatla artık 
sabit olmuş bir vakıadır. 

B) Şunu katî olarak ve salâhiyetle ifade ede
biliriz ki, «ağır politik mahzurları izale ve Hükü
meti mesuliyetten kurtarmak gibi» asıl vazife 
sahibi Adalet Bakanının dahi yapmasına imkân 
olmıyan böylesine müstesna bir vazife ile Hükü
met Azizoğlu'nu tavzif etmemiştir. Bunun aksini 
kimse söyliyemez. 

C) Bu konuda salahiyetli kimse Sağlık Baka
nı değil, Adalet Bakanıdır. Başbakanın ise, ta
mamen adlî bir vazifeye Sağlık Bakanını müda
hale ettirmek için izin vermesi asla düşünülemez. 
işte bunun da delilleri.. 

Çünkü bizzat Başbakan basma 13 . 3 . 1963 
günü şu açıklamayı yapmış ve 14 . 3 . 1963 gün
kü gazetelerde bu beyan yayınlanmıştır, inönü, 
bu hususta demiştir ki: 

«Bayar'm durumu hakkında Hükümet olarak 
birş ey düşünmek, bizim iştigalimiz ve yetkimiz 
dışındadır. Bugün bahis konusu olan sıhhi du
rumu, muayeneye ve tetkika arz edilmiş olan bir 
hükümlünün göreceği muameledir.» 

Görülüyor ki, Başbakan Azizoğlu'na böyle bir, 
Hükümeti kurtarma vazifesi vermediği bir yana, 
Hükümetin adlî bir konu ile iştigal edemeyeceği
ni de katî dille ifadeye lüzum ve zaruret görmüş
tür. 

Şu halde Azizoğiu, vazife ve yetkileri dışında 
bir adlî konuya dışarıdan baskı ve müdahaleler
de bulunarak ve alâkalıları bu «Bir Hükümet işi
dir.» diye tazyik ve tesir altında tutarak ve itira-
fiyle de sabidolduğu üzere, emirler vererek Ba-
yar'ın muayenelerini yolsuz istikametlere sevk et
miş olmaktan ve bu suretle memleketin ve rejimin 
başına gaile açmaktan sorumludur. 

VIII - Susturucu olaylar ve deliller : 
Bütün bu yolsuz ve şaibeli işlemlerin son saf

hası ise, her şeyi her tarafı ile aydınlatmaya ve 
mesuliyeti cerh, tevil ve inkârı imkânsız bir stı-
rette tescil ve tevsik ederek büsbütün ortaya çı
karmaya kâfidir. 

A) Halk arasında çalkanan ve alâkalıların 
yakından bildikleri bu yolsuzluklar ve işlemlerin 
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şaibeli olduğu iddiası Celâl Bayar'm tahliyesini 
takibeden günlerde Hükümet toplantısına da ge
tirilmişti. Bunu bizzat Yusuf Azizoğlu, T. B. M. 
M. huzurunda şöylece anlattı : 

«Celâl Bayar'm tahliyesinden sonra çıkan hâ
diseler Bakanlar Kurulunda görüşülürken bir ar
kadaşımız (zannedersem bu zat Bekata değildi) 
sağlık raporunun sahteliği iddiasını ileri sürdü. 
Ben de cevaben bu kadar önemli bir konuda, dok
tor arkadaşlarımın muhtelif heyetler halinde ver
dikleri raporların sahteliğinden bahsetmek doğru 
değildir. Arkadaşlarımı böyle bir şaibeden tenzih 
ederim. 

Cereyan eden bütün muamelelerden haberim 
vardır. Böyle bir ifadeyi kendime karşı bir iti
matsızlık telâkki ederim, dedim.» 

(T. B. M. M. tutanak dergisi 23 . 10 . 1963 
sayfa: 398) 

Azizoğlu Tahkikat Komisyonundaki ifadesinde 
Meclisteki konuşmasına şunları da ilâve etmiş: 

«Başbakan fikrimi tasvibetti. Başbakanın ve 
diğer arkadaşların da bu kanaati tasvibetmeleri 
üzerine ileri sürülen fikre iltifat olunmadı.» 

(Tahkikat Komisyonu tutanağı sayfa: 37) 

Gerçek ise şudur : 
O anda Bakanlar Kuruluna gergin ve şüpheli 

hava hâkimdi. Fakat elde bugünkü gibi vesikalar 
ve deliller mevcut değildi. 

Azizoğlu ise heyecanlı ve telâşlı olarak aya
ğa kalktı ve «Bunda ısrar edilirse istifa ederim» 
sözlerini de ifade etti. 

O günlerin nezaketi yanında, koalisyon da, 
uğruna çok fedakârlıklara katlanmaya değer 
sanılan mukaddes bir mefhum idi. Azizoğlu'-
nun bu hareketi herkesi büsbütün şüphelendir
di kimse tasvibetmedi ve fakat o anda yapıla
cak bir şey de yoktu. 

B) Azizoğlu, Bakanla t* Kurulunda bu tah
liye olaylarındaki şaibelerin tetkikine mâni 
olmuş ise de gelişen durum içinde buna ciddî 
zaruretler hâsıl olmuş ve şaibe bugün artık ör-
tülemiyecek derecede açığa çıkmıştır. 

Bunu da tarafımızdan tek kelime ilâve edil
meden vesikalarla takip ve tesbit edelim : 

önce bizzat Azizoğlu'nun Meclis konuşma
sını aynen okuyalım : 

«Bizzat Celâl Bayar'm kendi sağlığına mü-
taallik beyanları üzerine : 
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1. Mevcut hastalıkların, geçici olarak infa

zın durdurulmasını gerektirir mahiyette bulu
nup bulunmadığının, 

2. Hastalıklarının tam teşekküllü bir hasta
nede tedavisi suretiyle infazın devamına mâni 
olup olmadığının tesbiti istenerek savcılıkça 
Ankara Numune Hastanesine sevk ve orada yer 
bulunmadığından ve Gastro Entorolojik tat
biklerin mümkün olmadığı gerekçesiyle Ankara 
Hastanesine sevk edilmiş ve 18 . 5 . 1963 tari
hinde bu hastane sağlık kurulunca verilen ra
porla hastanın sağlık durumu belirtilmiştir. 

Altı aylık tedavi sonunda, sağlık kurulunca 
yapılan incelemede, sağlık durumunun (tabip 
kontrolü ve gerekli bakımın mümkün olduğu 
her hangi bir yerde infazın devamına müsaidol-
duğu kanaatine varılarak) Kayseri infaz sav
cılığı emrine gönderilmiştir.» 

(T. B. M. M. Tutanak Dergisi 23.10.1963 
sahife : 398) 

Azizoğlu burada bir noktayı, Tahkikat Ko
misyonu önünde de bilhassa belirtmeye itina 
göstermiştir. «Celâl Bayar, Ankara Hastanesine 
nakledilerek altı aylık müddet hitam bulmuş 
ve altı ay sonunda Kayseri Ceza Evine iade 
edilmiştir.» 

('Tahkikat Komisyonu tutanağı sayfa : 36) 
Azizoğlu'nun yukarda naklettiğimiz sözle-

rinden yanlış olan ve 'esasa müessir bulunan 
noktaları da vesikalamyle belirtelim : 

1. [Kayseri C. ıSaivcısı hâdiselerin ağır bas
kısından kurtulunca., Celâl Bayar'm tahliye
sinden 4 gün sonra, Ankara C. Savcılığına 
26 . 3 . 1963 tarih ve 458 sayılı şu resmî yazıyı 
göndermiştir : 

Celâl Bayar «sıhhi durumu dolayıeiyle tah
liye 'edilmiş olmasına rağmen, halklkmda ve
rilmiş olan raporların sıhhati hususunda tered
düt hâsifl edilmiş olduğumdan-, yeniden bir 
hastane sıhhi kuruluna şevkiyle muayenesinin 
icra ettirilmesi.» Demek oluyor fei, bizzat adlî 
merci, Celâl Bayar'ın tahliyesini sağlıyan ra
porun sıhhatinden şüphe etmiş ve bunu açııkça 
yazmıştır. 

2. Bunun üzerime, Ankara Numune Hasta
nesinin, tam teşekküllü bir hastanede yatıırı-
larak tetkikinin uygun olacağı haikıkımdaiki 
28 . 3 . 1963 tarihli raporuma dayanılaraik, 
Celâl Bayar, tamı teşekküllü bir hastane olan 
Ankara Hastam-esm-e aynı gün yatırılmıştır. 
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Û8ayar, Ankara Hastanesinde etraflı mua

yeneye tabi tutulmuş, /müşahedeye alınmış, il
gili tahlilleri yapılmış, sağlık durumu inceden 
inceye tetkik edilmiş ve 'bütün bu ciddî inee-
lenıeler »onunda : 

a) önce Bayar'm eski doktoru Prof. Re-
eai Ergüder'in de katıldığı beş mütehassıstan 
müteşekkil bir konsültasyonda 25 . 4 . 1963 te 
şu müşterek: karara ittifakla varılmıştır : 

«Celâl Bayar'da kalb yetmezliği yoktur.» 
Bı> karar Ankara Hastanesinin 25 . 4 . 1963 
tarihli ve 1830 sayılı (konsültasyon fişinde tes-
ihiıt olunmuştur. 

Demek ki, Bayar'ın tahliyesinden altı ay 
ısonra değil, ancak bir ay sonraki ciddî bir 
konsültasyon neticesinde, B&yar'da kalb kifa
yetsizliği görülmemiştir. Ve böylece âcil tah
liye işlemimin şaibeli olduğu ilmen sabit ol
muştur. 

.b) Bunu mütaafkıp 15 . 5 . T963 günü has
tanedeki bütüm müşahede ve tahlil bulgulariyle 
birlikte Bayar, hu hastanenin 15 kişilik sağ
lık kurulu tarafından esasin bir muayene ve 
tetkika tabi tutulmuş ve 15 mütehassıs imzası-
tnı taşıyam bir müşterek: rapor ittifakla şu ka
rara bağlanmıştır : 

«Hastanın hastaneye yatırıldığı günden bu
güne kadar yapılan müşahede mevkufen has
tanede kalışının doğurması mümkün ruhi ger
ginliğin, hastanın sağlık durumunda ağırlaştı
rıcı bir tesir yapmadığı kanaatimi uyandırmış-
itrav Bu ışartların sağlanabildiği her hangi bir 
yerde kalması mümkündür.» 

ıDemek ki, Kayse>ri'dem tahliyesinden altı 
tay sonra değil, ancak iki ay sonra da 15 müte
hassısım katıldığı sağlık kurulu da ittifakla 
ıbu karara vararak Kayseri tahliye istemimi 
bir defa daha çürütmüştür. 

c) Ve işte Celâl Bayar, Azizoğlu'nun bil
hassa belirtmeye dikkat ettiği gibi altı aylık 
tedavi somunda değil, bir aylık ve iki aylık cid
dî hastane müşahede, tahlil ve tetkiki sonun
da en yetkili sağlık kurullarının ittifakla ver
dikleri bu raporlara istinaden tahliye olayı
mın şaibeli bulunduğu resmen ve ilmen tekrar 
•tesbit edilerek, Kayseri'ye iade olunmuştur. 

d) öyle ise neden 18 Mayıs 1963 raporun
dan sonra hemen gönderilmedi de Eylül sonuna 
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kadar boş yere hastanede bırakıldı? Muhtemel 
sorusunun cevabını da Ankara Hastanesi Baş
hekimliğinin 21 . 9«. 1963 tarih ve 6590 sayılı 
yazısından öğreniyoruz, okuyorum : 

«Hastanın tetekiklerinin bitmiş ve doktor 
kontrol ve gerekli bakımın sağlanabileceği her 
hangi bir yerde kalmasının mümkün olduğu 
Mayıs ayında verilen bir raporda belirtildiği 
halde altı aydır hastanede yatmakta olduğu» 

Demek ki, Bayar hakkında verilen 18 Mayıs 
1963 tarihli sağlık kurulu raporu üzerine daha 
Mayıs ayında Bayar'm hastaneden ayrılması 
mümkün iken bırakıldığı da böylece resmen sa
bitti. Şu halde altı aylık tahliye karar ve işlem
lerinin şaibeli olduğuna bu da tam bir delildir. 

e) Şimdi bizzat Kayseri Seza Evi Doktoru
nun, kendi ilk raporlarını yine bizzat kendi ira-
zalariyle çürüttüklerini de ibretle göreceğiz : 

Bunu da Kayseri C. Savcılığının Tahkikat 
Komisyonundaki şu şahadetiyle öğreniyoruz : 

«Bilâhara ceza evi tabipleri Dahiliye Müte
hassısı Doktor Mustafa özbahar ile Asabiye Mü
tehassısı Kâmil Akkaya'dan istihsal edilmiş bu
lunan 6 . 11 . 1963 tarih ve 278 sayılı rapor 
münderecatına göre, yine mutat hastalıkları 
zikredilmek suretiyle hastanın cezaevinde re
virde yatmak suretiyle tedavisinin mümkün 
olduğuna dair beyanı mevcuttur. Bu durum kar
şısında iki tabibin gösterdiği lüzuma binaen ce
zasının infazı ceza evinde görülmektedir.» 

Tahkikat Komisyonu tutanağı sahife : 1) 

Aynı Dr. Kâmil Akkaya'nm Dr. îhsan Şakir 
Gözübüyük'le birlikte verdikleri Bayar'm sağ
lık durumu hayatî tehlike arz etmektedir. «Ceza
evi revirinde kalamaz, bu mesuliyeti üzerimize 
alamayız» dedikleri, 18 . 2 . 1963 te ilk katî 
vahameti (bildiren raporları ile ceza evinde re
virde yatmak suretiyle tedavisinin mümkün ol
duğu» kanaatlerim belirten bu son raporun 
yanyana gelmesi, tahliye olayının şaibesini tek 
başına ispata yeter.' Şahane vesika aynı doktor, 
bakamam, mesuliyet alamam, edemem, diyor, 
Ankara Hastanesinden dört başı mamur mua
yeneden sonra gidince; kalabilir, yaşıyabilir, 
şöyle böyle diyor. 

Sonuç Î 
Şaibe olayının yukardaki susturucu delille

rini bir adlî makamın resmî ifadesiyle tahkim 
ve tescil imkânı da ele geçmiş bulunuyor, 
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Filhakika bütün bu tahliye olaylarının, ba

şından sonuna kadar, Azizoğlu'nun tahrik, mü
dahale ve tahliyeyi Hükümet emri gibi göste
rerek takip ve ilgilileri tazyik etmesi neticesin
de, her safhasiyle şaibeli cereyan ettiğinin en 
yakın şahitlerinden biri olan Kayseri C. Sav
cısı da Meclis Tahkikat Komisyonu huzurun
daki şahadetinde şaibeyi şöylece acık ve katî 
olarak ifade etmiştir : 

«Bayar için Kayseri'de verilen rapor, haya
tî tehlike sebebiyle tahliyenin icabettiğini ifade 
etmektedir. 

Bu rapor Mart içinde verilmiştir. 18 Mayıs 
1963 te Ankara'da daha geniş bir heyet bu ha
yatî tehlikeyi reddetmiştir.» 

(Tahkikat Komisyonu tutanağı sahife : 21) 
Gelişen bütün olayların da teyit ve tasdik 

ettiği bu objektif hakikatin, hâdiselerin içinde 
yaşıyan yetkili bir adliyeci ağzından ifadesine, 
artık kimsenin ilâve edecek bir sözü olamaz. 

Şu halde, Celâl Bayar'm Kayseri'den tahliye 
olayı, kendi itirafiyle de meydana çıkmıştır ki, 
eski Sağlık Bakanı Yusuf Azizoğlu, başından 
sonuna kadar, adlî bir konuya yolsuz müdaha
lesiyle yön değiştirtmiştir. 

Emirler vererek ve Bayar'm Ankara'ya gel
mesini Hükümetin arzusu gibi göstererek alâkalı
lara tesir etmiştir . 

Yetekili mütehassısların raporu ve tam te
şekküllü Ankara Hastanesi Sağlık Kurulu ra-
poriyle, ve nihayet adlî merciin açıkça izhar et
tiği kanaatle bu tahliye olaylarının başından 
sonuna kadar şaibeli olduğu da artık her tara-
fiyle sabit olmuştur. Bu suretle bir siyasi yatı
rım yapmak istiyen Azizoğlu, bu hazin gerçek
ler karşısında ne kazandı bilmem. 

Fakat siyasi hayatımızın, bizzat Celâl Ba
yar'm ve Kayseri Ceza Evinde bekliyenlerin 
aleyhinde olduğunu hepimiz biliyoruz. 

Şimdi iki kelime ile, bütün bu gerçeklere 
rağmen yazılmış bulunan komisyon raporunun 
bir iki noktasına da temas edeceğim. 

Bu raporun yazılması komisyon tarafından 
imzalı karar ile Kayseri'de de bu işi tetkika me
mur naip heyet içinde vazife alan Necip Mirke-
lâmoğlu'na vazife olarak verilmiş idi. Fakat 
ona yazdırılmamıştır. Bu rapor maalesef, - Bu
rada açıklamaya mecburum, usule de girmiyo-
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rum - raporu yazan arkadaşın ötesinde kimse 
tarafından okunmamıştır. Ve her arkadaşın na
sıl imza ettiğini tahkik ettiğim için biliyorum. 
Bu itibarladır ki, okumadan imza eden arkadaş
ları mazur görerek öteki taraf mı devam ettiri
yorum. 

Bu rapor maalesef resmî dosyalara ve vesi
kalara aykırı, maddi hatalarla malûl, tezatlar 
ve Azizoğlu'nun beyhude koruma gayretleri ça
bası içindedir. 

Bu iddialara pek çok örnekten birer tipik 
misal verelim : 

1. Matbu raporun 7 nci sayfasında aynen : 
«Ziyafette bizzat bulunan Emniyet Müdürü 

Gültekin Kızılışık» diye yazılmıştır. 
Halbuki Kayseri'de, Turan Otelinde verilen 

ziyafette Emniyet Müdürü Gültekin Kızılışık 
bulunmamıştır. 

Gültekin Kızılışık, komisyon huzurunda ver
diği ve Tahkikat Komisyonu tutanağının 138 nci 
sayfasında mazbut ifadesinde ziyafette bulun
madığını katî şekilde beyan etmiştir. Bunun 
aksine dair bütün dosyada tek kelime yoktur. 

îşte komisyon raporu böyle maddi hatalar 
içindedir. 

2. Matbu komisyon raporunun bir yerinde; 
Azizoğlu'nun taltif ettiği doktorların Celâl Ba
yar hakkında verilmiş raporlarda imzaları bu
lunmadığı kayıtlıdır. 

Aynı raporun başka bir yerinde ise aynen : 
/«Kayseri Cezaevi tabipleri Dr. Kâmil 

Akkaya ve İhsan Şakir Gözübüyük tarafından 
vâki muayenesi neticesi verilmiş bulıunan 18.2.1963 
tarihli rapor» dan bahsedilmektedir. 

Eapor böyle tezatlar ve kendi kendini tekzip
ler içindedir. 

3. Raporda, yeminli olarak komisyonda şaha
detine müracaat edilen Kayseri Cumhuriyet Sav
cısının ve Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi
nin de adlarından bahsedilerek, bunların cebri 
maddi ve mânevinin mevcudiyetine kaani bulun
madıkları ifade edilmiştir. 

Halbuki Savcı Orhanettin Atak'm Komisyona 
verdiği ifadede Azizoğlu'nun telefonla kendisini 
müteaddit defalar aradığını, Celâl Bayar'm An
kara'ya gelmek, Sıhhi Kurul tarafından muayene 
edilmek veya hastaneye gitmek üzere bir talebinin 
olmadığını belirtmiş ve aynen «Bayar için Kayse-
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ri'de verilen rapor hayati tehlike olması sebebiy
le tahliyenin icabettiğini ifade etmektedir. Bu ra
por Mart içinde verilmiştir. 18 Mayıs 1963 te An
kara'da daha geniş bir heyet bu hayati tehlikeyi 
reddetmiştir.» söziyle Azizoğlu'nun Kayseri'deki 
cebri maddi ve mânevinin en veciz ifadesini ver
miştir. 

Keza Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hamit 
Kzılırmak da Azizoğlu'nun kendisini 5 - 6 defa 
telefonla tazyik ettiğini belirttikten sonra aynen 
«Azizoğlu, cezaevine giderek Celâl Bay ar'ı gör
memi ve kendisini ikna ederek hastaneye gelmesi
ni temin etmemi istedi. Selâmlarımı söyleyin, bu 
bir Hükümet işidir. Ankara'ya gönderilmesi lâ
zımdır, şeklindeki telefon konuşması üzerine ce
zaevine gittim.» demiş ve bu tazyiki -şöylece be
lirtmiştir : 

«Azizoğlu muhakkak surette rapor istiyordu. 
Derhal Sağlık Kurulunu toplamamı ve hakkında 
bir karar vermemizi istediler. Ben de geç vakit 
Kurulu toplantıya çağırdım.» 

Meclis Komisyonu adına Kayseri'ye giden 5 
kişilik naip heyet bu şayanı dikkat ifadeler üze
rinde durmuş ve şahitten tekrar sormuştur: Bunu 
da tutanağın beşinci sayfasından aynen nakledi
yorum : 

«Azizoğlu ile olan telefon konuşmalarından 
birinde Azizoğlu'nun şahide Bayar'ı kasdederek, 
gidin kendisine benden selâm söyleyin, Ankara'
ya gelmesi lâzımdır, bu bir Hükümet işidir, be
nim böyle istediğimi ifade edin şeklinde aynen ve 
mealen bir konuşma geçip geçmediği şahitten tek
rar soruldu. 

Cevaben, mealen evet Azizoğlu ile aramızda 
aynı şekilde konuşma cereyan etmiştir, dedi. Ve 
Azizoğlu ile aralarındaki muhtelif konuşmaları 
neticesinde Azizoğlu'nun alâkasını normal telâk
ki etmediğini şahit söyledi.» diye de zabıtlarda 
vardır, ama bunlar cebri mânevi değilmiş. Çünkü 
bu ifadeler aksettirilmiyor ki... 

Cebri maddi ve mânevinin bundan canlı deli
li olabilir mi? Fakat komisyonda bunlar Yüksek 
Heyetinize duyurulmamak istenmiştir. Bu itibarla 
her biri diğerini teyit ve tasdik eden adedi pek 
çok olan bu delillerden raporda hiç bahsedilme-
mektedir. Şahitlerin şahadetleri yazılmamış, tah
lil edilmemiş ve toptan indî bir hükümle bütün 
yeminli şahitlerin cümlesinin beyanı «Kabule şa
yan görülmemiştir.» diye toptan reddedilmiştir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi adına böyle indî 

bir tahkikat raporu yazılamaz. Ve Büyük Meclis 
böyle muallel bir rapora itibar edemez kanaatin
deyim. 

Son sözüm şudur arkadaşlarım. Ben sokak de
dikodularını Büyük Millet Meclisine getirmiyo
rum. Bunlar için şimdi çıkıp her hangi bir arka
daş yuvarlak sözler söyliyebilir. Ama burada ifa
de ettiğim bir tek vesikanın aksini söyliyemez. 
Burada ifade ettiğim bir tek şahadetin virgülünü 
değiştiremez. Ama karar, her vakit olduğu gibi 
Büyük Meclisindir. Ben geçen konuşmalardan 
sonra bu konuşmaları rapor tam olsa idi yapmı-
yacaktım. Rapor noksan olunca, kendimi, teşriî 
vazifesi devam eden bir insanın bu konuları orta
ya koymuş bir kimse olarak bir nevi vazifelisi sa
yıyorum. Maksadım, Büyük Meclise hakikatlerin 
duyurulmasına yardım, etmekten ibarettir. 

Bu vesile ile muhterem Başkandan bir şey ri
ca edeceğim. Bütün bu konuşmalarımda zâtı hâ
disenin dışına çıkarak şahsiyat yapmıyorum. Şah
siyata gitmek istemiyorum. Öteki mevzu dolayı-
siyle huzurunuzda konuşan Sayın Azizoğlu'nun 
burada söylediği kelimeleri hepiniz duydunuz. 
Bu cins meselelere mukabele etmiyorum. Çünkü 
ben, hâdiselerin insanları mahcup ve mahkûm 
edecek vesikaları konuşturuyorum. Hürmetlerim
le. (Orta sıralardan, alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Adnan Aral'ın
dır. 

ADNAN ARAL (Diyarbakır Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlar, olayların ortaya atıldığı 
ilk günlere dönelim. O günlerde Sayın Bekata 
bunu ortaya atarken işin seviyesini o derece al-
çalttı ki, el öpmelere kadar götürdü. Bugün de 
kalkmış «bu işte siyasi yatırım yapılmak isten
miştir» sonucuna varmak için gayret sarf ediyor. 
Celâl Bayar'm, elinin öpülmesi iddiası gele gele 
bir gardiyanın Azizoğlu'nun aralık kapılan eğil
mişken görmesi noktasında kaldı. Bugün de Be
kata Celâl Bayar'm odasından uzaklaşıyor. Bu 
sefer iddiasını doğrulamak için Kayseri Cezaevi
nin diğer koğuşlarına girip, çıkıp, geziyor ve 
delil toplamak istiyor. Tahkik konusu olan iş 
bunlar değildir. Verilen raporların şaibeli ve 
hilafı hakikat olup olmadığını tesbitten ibarettir. 
Tahkikat Komisyonunun topladığı delillerle bu 
iddianın sübuta varmadığı anlaşılmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, Bekata'ya işi bırakırsak 
hepimizi suçlıyacağa benziyor. Bereket ki, ken-
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dişi gibi düşünenler yoktur. Bekata konuşma
sında gösterdiği hassasiyeti İçişleri Bakanı iken 
göstermiş olsaydı, matbaalar taşlanmaz, tahliye 
olunan Celâl Dayar yüzünden olaylar çıkmaz, 
memlekette huzur teessüs ederdi. Anlaşılan Be
kata, toplum içindeki görevinin dedikodu yap
maktan ibaret olduğunu anlıyor. Ne yapalım ki, 
onu biz, bu alışkanlığı ile başbaşa bırakmaya mec
buru/:. 

Tabip raporlarının hilafı hakikat olmadığı, 
alınmasında ve verilmesinde Azizoğlu'nun uzak
tan. da olsa bir ilgisi bulunmadığı en son merci 
(bulunan Adlî Tılblbm raporlariyle sabittir. Aritık 
bu iş üzerinde fazla durmanın mânası ve sebebi 
yoktur. Mutlaka suçlamak istiyorsak, başka ka
pı çalalım, daha isabetli olur. 

Bu sebeplerle Tahkikat Komisyonu raporu
nun kabul edilmesini rica eder hürmetlerimi su
narım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Azizoğlu. 
YUSUF AZlZOĞLU (Diyarbakır Milletve

kili) — Muhterem arkadaşlar, Celâl Bayar'a ve
rilen raporlar hakkında Sayın Bekata'nm saat
lerce, yüzlerce madde halinde ileri sürdüğü mev
zulara teker teker cevap vermeye kalkarsam, bu 
meselenin bu Mecliste aylarca devam etmesi gibi 
bir usûlü peşinen kabul etmiş oluruz. Ben gene bu
nu yapımyacağım, hiçbirisine cevap vermiyeceğim. 
Çünkü, Bekata bunları encümende de tekrarlamış, 
şahitler ikame edilmiş, heyet Kayseri'ye kadar 
gitmiş, 20 den fazla doktorun, bir düzineden faz
la şahidin ifadesi alınmış, hepsi de Sayın Beka
ta'nm ileri sürdüğü bir dedikodudan ibaret olan 
hâdiseleri tekzibetmişler, hemen hemen bir iki 
gazeteci müstesna ki, - onların mahiyeti ve hü
viyeti de raporda çok açık olarak belirtiliyor -
şahitler ittifakla hâdiseyi tekzibetmişlerdir. Be
kata'nm burada size tahkikat raporunun şu say
fasının şu satırında diye ileri sürdüğü şeyler; 
muhterem arkadaşlarım, sayın komisyon ve 
raportör arkadaişlarifmı irşadederim, tâ takralbüs-
salâte kabilinden her ifadeden bir satır, küçük 
bir cümle okuyor arkasını getirmiyor. Meselâ 
burada bir ifadelerinde bilhassa müteaddit defa
lar Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Hâmit 
Yeşilırmak'ı şahit gösterdiler. Hamit Yeşilırmak 
ifadelerinin heyeti umumiyesinde; «Sağlık Ba
kanı Azizoğlu bu rapor mevzuunda sureti kafi
yede bhe tazyik ve tesir yapmamıştır, sadece va
zifesi zımnında meseleyi bir takipten, araştırma-
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dan ibarettir, demiştir. Demiş olmasına rağmen 
bu adamı, bu zâtı muhteremi lehine bir şahit gi
bi, benim aleyhime şu hâdiseler cereyan etmiş 
şeklinde her cümleden birer satır okumak, arka
sını getirmemek suretiyle ve şahitlerin ifadele
rini iğlâk etmek suretiyle Yüksek Heyetinizi 
kandırmak, Yüksek Heyetinizin huzurunda hi
lafı hakikat beyanda bulunmak cesaretini gös
termiştir. Ben bunun üzerinde durulmayı dahi 
ciddiyetle kabili telif görmüyorum. Azizoğlu o 
kadar tehlikeli, o kadar korkunç, o kadar müessir 
bir adam ki, Adalet Bakanlığına tesir ediyor, 
Sağlık Bakanlığının bütün teşkilâtını oyuncak 
gibi kullanıyor, üniversite onun arzu ettiği eme -
ünde olan bir teşkilâttır, adli tıbba istediği gibi 
tesir edebiliyor bütün bu merciler be memlekette 
mevcut değildir, hepsi birer kukladan ibarettir. 
Azizoğlu istediği şekilde Sağlık Bakanlığından 
rapor alıyor, bunu üniversiteye tasdik ettiriyor, 
Adlî TıMba ıgönderiyior orada tasdik ettiriyior, 
bunların hepsi sahte oluyor, Sayın Bekata'nm 
dedikoduları hakikat oluyor ve Azizoğlu bütün 
bu hususlarda fevkalâde müessir, istediğini ya
pan bir adam oluyor. Hattâ Hükümet üzerinde 
de müessir oluyor, ben istifa ederim dediği za
man Hükümet zınk diye duruyor ve bütün mese
leler örtbas ediliyor. Arkadaşlarımı, 'böylesine 
bir metot; hakikaten Adnan Aral arkadaşımın 
ifade ettiği gibi dedikodudan, ciddilikten uzak, 
bu Meclisin huzurunda terennüm edilmemesi, ifa
de edilmemesi lâzımgelen bir üslûp bir usuldür. 
Bu usulde Sayın Bekata devam ettiği müddetçe 
hakikaten bu Meclise karşı kendisinin ifade etti
ği saygı vazifesini yapmamış olacaktır. 

Arkadaşlarım, ben bir iddia ileri süreceğim; 
Sayın Bekata Hükümet içerisinde cereyan etmiş, 
benim burada açıklamaya tenezzül etmiyeceğim 
lehimde bir vasıta olarak kullanmaya hiçbir za
man tenezzül etmiyeceğim hâdiselerin bir teki
nin hakikatle irtibatını kendi partisine mensup 
bakanlardan bir tanesi gelsin bu kürsüden söyle
sin ben derhal bütün suçu kabul ediyorum, Ada
let Divanına gitmeyi bu meselede de, öteki me
selede de aynen kabul, ediyorum. Bu ayıp şey
dir; ben tenezzül etmiyorum, Hükümet içinde 
böyle cereyan etti, şöyle cereyan etti.. Burada 
Hükümet için de cereyan eden şeylerin söylen
mesi mümkün olan kısımlarını bizzat Sayın Baş
bakanın burada oturduğu zaman da söyledim. 
Ben, Başbakanın partisinden olmamama rağmen 
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kendime güvendim, hakikat olduğuna kaanii bu
lunduğum için bunu söyledim. Ne Sayın Baş
bakan, ne Bakanlar Kurulundan her hangi biri
si benim beyanlarımı çıkıp burada tekzibetmedi. 
Binaenaleyh, Bekata'nm kalkıp ta bu böyle de
ğildir, böyle cereyan etmiştir demeye hakkı yok
tur. Bu, hakikatleri açıkça çiğnemekten başka 
bir şey değildir. Tekrar ediyorum; Bekata'nm 
mensubolduğu C. H. P. bakanlarından bir tanesi 
çıksın, Bekata'nın söylediği, Bakanlar Kurulunda 
cereyan eden hâdiseler doğrudur desin, bütün 
suçları kabul ediyorum. 

Saygılarımla. (Sağdan alkışlar) 

HIFZI OĞUZ BEKATA (C. Senatosu An
kara Üyesi) — Bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Mebus, mebustan sual soramaz 
efendim. 

Buyurun Komisyon. 
TAHKİKAT KOMİSYONU SÖZCÜSÜ OR

HAN APAYDIN (Aydın Milletvekili) — Muh
terem arkadaşlarım; komisyonunuza tahkiki 
ievdi olunan ikinci 'mevzu Celâl Bayar hak
kındaki rapor ve işlemlerin şaibeli bulunduğu 
ve Yassıada mahkûmlarına sahte ve hilafı ha
kikat raporlar verdirmek, hastanelere naklet
tirmek şeklinde eski Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun birtakım1 fiiller iş
lediği şeklindedir. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi okuduğum 
ve takrirlerde de yer aldığı gibi komisyonu
nuz bir şaibe, bir şüphe, şüpheden hareket 
etmek ve tahkikatımı buradan bu şüpheye da
yanarak yapmak mecburiyetinde kalmıştır. 
Komisyonunuzda bu hususta tahkikatın ne şe
kilde yapılacağı meselesi münakaşa mevzuu 
oldu. Bâzı arkadaşlarımız pek haklı olarak or
tada sahteliği iddia edilen .bir rapor olmadığı
na göre, sahtelik iddiası olımadığma göre, hi
lafı hakikat rapor tanzimi iddiası olmadığına 
göre, biz neyi tahkik edeceğiz? Ve yahut böyle 
bir iddia varsa bu iddianın tahkiki ne şekilde 
olacaktır, diye bu usuli mesele de mevzuubah-
soldu. Sayın Hıfzı Oğuz Befcata'ya soruldu; 
zabıttan okuyorum, zaptın dördüncü sayfası: 
«Bu raporların sahte veya hilafı hakikat olabi
leceği hususunda ben bir teşhise varamıyorum 
ve kendimi salahiyetli bulmuyorum. Ben şa
ibeden bahsettim, durumu tabiî görmedim. 
Bir raporun sahte veya hilafı hakikat olması 
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halleri dışında, şaibeli olarak tavsifinin güç 
bir durum olduğunu itiraf ederim...» 

ıSaym Hıfzı Oğuz Bekata müddei sıfatiyle 
kendisinin ifadesi alınırken bu şekilde ifade et
miştir. Yani netice itibariyle hiç kimse en 
ileri derecede iddiaları ileri sürenler dahi bu 
raporlar sahtedir, hilafı hakikat tanzim edil
miştir, diyemiyorlar. 

Sayın Bekata da, biraz evvelki konuşmasın*-
d'a, yine çok dikkat ettim, sadece şaibe keli
mesine istinadediyor. Fakat bir noktaya1 geli
yor, diyor ki;; şu şu raporlardan sonra şöyle 
bir rapor verilmiştir. Yani bunun açıkça söy
lenmesi lâzım, açıkça ifade edilmesi lâzım. 
Şu halde hilafı hakikat tanzim edilmiştir... 
Hayır, böyle denmiyor. Yine muhterem arka
daşımız, kıymetli hukukçu arkadaşımız sade
ce şaibeden bahsediyor. 

Şimdi arkadaşlarım, mesele şu : 
Celâl Bayar, siyasi bir hükümlü, müeb

bet hapse mahkûm ve Kayseri Ceza Evinde 
cezasını! çekmektedir. Kayseri Ceza Evinde 
hastalığı, evvelden beri devam eden hastalığı, 
Yassıa&a'da mevfcufiyetd zamanında da mev-
cudolan hastalığı hastane tabiplerinin tesbit 
ettiği gibi vahamet •kes'bediyor. Hastane tabip
leri Kâmil Akkaya ve fhsan Gfözübüyük 
18 . 2 . 1963 tarihinde infaz savcılığına bir ra
por veriyorlar. Ve tesbit ettikleri hastalıkları 
ve bunların vahametini irfade ediyorlar. Ve 
hükümlünün sıhhi kurul tarafından muayene
sinin ic ab ettiğini belirtiyorlar. Bunun üzerine 
her mahkûma yaipıldığı gibi, her hükümlüye 
yapıldığı gibi Celâl Bayar'm da sıhhi kurula 
sevk edilerek muayenesine infaz savcılığı te
vessül ediyor. Fakat savcılığın bu talebini hü
kümlü yerine getirmiyor. Bunun üzerine sıhhi' 
kurula - raporda bunların hepsi yazılıdır. Sa
hihten beri Yüksek Heyetiniz çok yorgundur, 
bunları teker teker tafsil etmiyeceğim - hastane
ye gidiyor. Hattâ işin mahiyetine göre, ehem
miyetine binaen Ankara'daın da bir G-astro 
entrolog ve bir de kalb mütehassısı olmak üze
re iki hekim celbedilıiyor. Bunlar da muayene
ye iştirak ettiriliyor ve heyeti sıhhiye bir ra
por tanzim ediyor. 

ıŞiımdi muhterem arkadaşlarım, bu raporda, 
hükümlüde mevcut hastalıkların hayati tehli
ke teşkil ettiği' hususu ittifakla belirtiliyor, 
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Muhalefet sadece; derhal tahliyesi mi lâzımıdır, 
yoksa derhal tahliyesinde bir mahzur yok mu
dur, yahut tahliye müddeti ne kadar olmalıdır, 
ımüddetsiz mi olmalıdır, yoksa müddetli mi, 
muhalefet şerhi sadece bunda var ve hastane 
•doktorlarının da, Kayseri'de naip heyet sıfa-
tiyle aldığımız ifadede belirtildiği gibi derhal 
tahliyesi ioab ettiği halde, işin ehemmiyetine, 
efkârı umumiyeyi son derecede alâkadar etme
sine ve hükümlünün hususi .durumuna binaen 
işin adlî tıptan geçmesi için derhal tahliyesin
de zaruret yoktur, ibaresi rapora konuyor. Koy-
masaydı ki, mulhalefet de ıbu noktadadır, Adlî 
Tubiba gitmeden infaz savcılığınım hükümlüyü 
derhal tahliye etmesi icabederdi. 

Şimdi burada bir noktaya ıgeliyomz. Bu 
[Kayseri'de yapılan tahkikat sırasında da mev-
ızuübahsoldu, münakaşa edildi; hükümler, suç
ların nevi, şekli ne olursa olsun hepsi-laynı sta
tüye, aynı muameleye tabi olmalıdır. Celâl Ba-
yar ile âdi bir katil suçlusu, mahkûmu arasın
da bir fark var mı dır, yok mudur meselesi? 

Muhterem arkadaşlarım, hükümlünün husu
si durumu elbette yapılan muamelelere de tesir 
etmiştir. Biraz evvel verdiğim misal de menfi 
mânada, Bâzı hallerde daha başka şekillerde 
tesir etmiştir. Bu hususta bir iki vesikayı da 
okumamda lütfen müsaade ediniz. 14.2.1962 ta
rihinde Jandarma Bölük Komutanlığına hita
ben Kayseri Cumhuriyet Müddeiumumisi tara
fından yazılan hir yazıda mevcut bir İbare. 
Ankara'ya nakli icabetmesi dolayısiyle mahkûm 
Celâl B ayar'm. 

«Mahkûm Celâl Bayar'm sabık Cumhurbaş
kanı olması sebebiyle olayın mahremiyetinin te
mini ve en müsait bir tayyare veya ambulans 
•gibi bir vasıta ile ıgerekli emniyet tertibatı da 
alınarak müessif bir hâdiseye meydan verilme
den çok acele Ankara Cumhuriyet Savcılığına 
tesliminin temini.» 

Şimdi hattâ bir tayyare tahsisi bile düşünü
lüyor. Yani bâzı haillerde hükümlünün hususi 
durumu 'ayrı bir muameleyi icabettirmefctedir. 
Leh veya aleyhinde. 

Şu tahliye imuaraelesi, ceza evi tabipliğinin 
verdiği rapor, hastalık tehlikeli bir mahiyet arz 
etmiştir şeklinde verdiği rapor ve heyeti sıhhi
yeye sevkı esnasında o zamanları hatırlayınız, 
efkârı umumiye 'bu hâdise ile lallâkalanmııştır. 
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Çok yakından alâkalanmıştır. Pek tabiî Hükü
met de bu durumda hassasiyet göstermiştir. 

Şimdi meseleyi objektif olarak mütalâa et
mek lâzımdır. O sırada Kabinede âza olan iki 
arkadaşımız - birisi İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz 
IBekata, diğeri de Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı olan Yusuf Azizoğlu - İki haklarında tah
kikat vardır. Hükümet âzası idiler. Birisi iç
işleri Bakanı sıfatiyle pek tabiî olarak bu hü
kümlüde ',şu hastalıklar tesbit edildiği ve tah
liye edildiği takdirde ne 'gibi hâdiseler 'çıkabi
lir ve bunlar nasıl önlenebilir. Bunları elbette 
düşünmeleri ve buna tedbir almaları icabederdi. 
Ve hattâ ve hattâ hükümlü heyeti sıhhiyeye 
'gitmiyor, ısrar ediyor, ne yapmak lâzım1? Bırak 
müebbet hapse mahkûmdur, 'ölünceye kadar ha
piste kalması lâzım, hastalık seyrini ikmal eder, 
hastanede ölür. Fakat 'bu takdime ne gibi ih
tilâflar hâsıl olur, ne gibi mesuliyetler muay
yen şahıslara, mesul insanlara tevcih edilebilir? 

Bunu elbette Hükümetin düşünmesi lâzım
dı. Şimdi, nitekim düşünülmüştür. Biraz evvel 
söylediğim gibi evvelâ tatmin bakımından, ef
kârın tatmin edilmesi bakımından ittifakla ve
rilen bir raporun, adlî tıbba, zaıruret olmadığı 
halde sevk edilmesi istenmiştir ve Tıbbı Adlî 
Meclisine gitmiştir. Tıbbı Adlî Meclisi bu ra
poru tasdik etmiştir. Ve hükümlünün .altı ay 
müddetle cezasının infazının tehirine karar 
verilmiştir. Şimdi bu esnada Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı olarak Yusuf AzizOjğlu'nun hâ
diseyi takibetmesi, hastanenin bu mevzudaki 
'çalışmasını kontrol etmesi, kendisinin deruhde 
ettiği mesuliyetin bir icahı olarak kabul edile
bilir. Bu hassasiyet yalnız yine Sağlık Bakanı 
tarafından gösterilmemiştir, dosyada ifadede 
mevcuttur, mazbuttur. Hattâ vali tarafından 
hükümlüye bildirilmiştir, helikopterle nakli da
hi düşünülmüştür. Her hükümlüye, her suçluya 
bu muamele yapılmaz, bu hükümlüye böyle bir 
muamele yapılmasına tevessül edilmiştir. 

Demek ki hastaneye telefon ettiği; hastane 
başhekimine, aman ne yapmak istiyor bu -adam 
intihar mı etmek istiyor, heyeti sıhhiyeye seVk 
edin, muayenesini temin edin demesi bir Sağlık 
Bakanının bu hükümlüyü himaye maksadına 
müs'tenidolarak mülâhaza etmek, düşünmek 
'mümkün değil; bunun diğer delillerini bulmak 
lâzımdır. 
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Şimdi isnadedilen fiilin .şekline göre tahkik 

edilmesi lâzımıgelen mesele nedir?. Bizim kana
atimize göre, şaibe deniyor, kâfi değildir şaibe. 
Bu şaibenin hudutlarının tahkikatla daha ge
nişletilmesi ve bunun sübût 'mertebesine basili 
olması lâzımdır. Ne deniyor? Raporların sahte
liği şiâibesi. Veya hilafı haikikat tanziım edildi
ği. Ne şekilde sahte olur bu raporlar? îki sekili
de sahte olur. Ya bu hükümlü hasta olmadığı 
(halde .Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı şu ve
ya bu şekilde kendi emrinde olan doktorlara te
sir etmek suretiyle «bu hükümilü hasta değil, 
fakat hunun hasta olduğu hakkında ırapor ve
riniz. Bu raporu heyeti sıhhiye olarak tanzim 
ediniz ye hattâ birtakım, hastalıklar zikrederek 
adlî tıbbı da aldatınız ye bu şekilde hilafı ha
ikikat bir ırapor tanzim ediniz.» IBu oldu, bir şe-
ikil. Bunu 'tahkik etmek iea'beder. 

İkinci şekil nedir? TiMn Adlî Meclisinden 
geçmemiştir der, ısahte mühürler, sahte imzalar 
atılmıştır. Bu şekilde sahte rapor istihsali edil
miştir. tnfaz sıavcılığı bu şekilde yine baskı ve 
tazyik teşkil eden hır fiille, hükümlü bu rapor
la duşan çıkarılmıştır. Böyle bir şjeyi iddia eden 
kimse yok. Bu raporların sahteliği iddia edil
mediğine göre, iddia edilmesi mümkün olma
dığına göre, şimdi Sayın Belkata arkadaşımız 
- tabiî tâbirleri bilmem ama - bir noktada ya-
nıldılar. Bunu da ifade edeyim. Dediler ki ; hü
kümlü tahliye edildi, Ankara'ya ıgeldi. Anka
ra'da muayenesi yapıldı. Yani raporun hilafı 
hakikat 'tanzim edildiğinin delili bakımından 

- bunu söylediler. 

Ankara Hastanesinin 4.10.1963 tarihli ve 
3/8170 sayılı iSı'hhi Kurul raporunda , evvelce 
zikredilen hastalıklar da ifade edilmiştir. Fa
kat değişen bir şekil vardır. Nihayet infaz sav
cılığının tahliye k a r a n ; müktesep bir hak teş
kil etmez, denmiştir. înfaz savcılığı, infazın te
hirine mütedair olan tahliye kararını her za
man geri alır denmiştir ve buna binaen infaz 
savcılığı nitekim Adliye Vekâletinin eski bir 
tamimine istinaden hükümlünün hastalık sebe
biyle tahliyesi 'hallinde cemiyet için ciddî ibir 
tehlike 'mevcutsa bu tahliye yapılmaz, şeklinde
ki tamime istinaden kararını iptal etmiştir, geri 
almıştır. Yani hastalıklar mervcudolmadiığı için 
değil. Ve ondan sonra hükümlünün hastanede 
tedavisi safhasına geçilmiş, en son, yine bizim 
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hastanede yaptığımız tahkikatta, Kayseri'de-
yaptığımız tahkikatta bu hastalıklar cezaevi 
tahipleri tarafından tekrar belirtilmiştir ve in
faz savcılığına bildirilmiştir. 

.Şimdi muhterem arkadaşlanm, Tahkikat En
cümeni olarak şunu da düşündük : Esasen ra-
porlann sahteliği, hilafı hakikat tanzim edildi
ği iddia edilmiyor. Şaibeden ileri 'gitmiyor şüp
heden ileri geçmiyor. Böyle bir iddia yok. Bu
nun ispat edilmesine de imkân yok. Adlî t ıp
tan geçmiştir, en son mereidir. Raporlar usulü
ne uygun olarak tanzim edilmiştir. FaJkait Sağ
lık Bakanı, acaba netice hâsıl etmese dahi ken
disinin emrinde olan hekimlere, hastane men
suplarına veya diğer mesul şahıslara bir bas
kısı olmuş mudur? Bunu ıtahkik edelim dedik. 

Bu tahkik edilsin, mesele her noktadan te
nevvür etsin, aydınlansın, yani netice hâsıl ol
masa dahi mücerret baskı yapmıştır da hekim-
ler bu baskıya rağmen vicdanlarına ıgöre karar 
vermişlerdir. Bunun tahkik yoluna gittik. Za
bıtlar tetkik edilirse görülür; Kayseri Hasta
nesinin bu mevzu ile alâkalı bütün şahıslarını 
dinledik, nihayet bunların içinde bütün bir 
•hastane personelini, bütün bir tıp camiasını sui
istimal ile itham e t̂mek mümkün değildir. Ne
ticede buraya geliyor. Bütün hastane personeli
ni dinledik, alâkalı şahıslan dinledik. Hiç kim
se, - Başhekim Hamit Kızılırmak'm ifadesinde 
de 'mazbuttur - Sağlık: ve Sosyal Yardım Baka-
nınm kendileri üzerinde bir baskısı olmadığını, 
/vicdanlarına ıgöre ikarar verdiklerini ifade et
mişler ve bu da objektif delillerle raporda da 
zikredilmiştir. Bunlar da (kâfi ıgörülmedi tah
kikatı yine genişlettik, muhterem arkadaşlanm. 
Bâzı vakıalar, hâdiseler ileri sürüldü. Bunlar ne
dir? Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanının, Kay-
seri'ye gittiğinde ve ceızaevini ziyaretinde si
yasi hükümlülerle konuşması sırasında Celâl 
Bayar'm elini öptüğü mücerret. Bu hâdise bir 
suç teşkil eden fiil değildir. Yahud da bize tev
di edilen, suç olarak zikredilen fiiller arasında 
yer alamaz. Fakat Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanının, tahkikat yapılan Bakanın elini öptü
ğüne göre acaba hissî bir yakınlığı var mıdır 
ve bu muamelelere tesir edebilir mi? Bunu da 
tetkik etmek lüzumunu hissettik. G-örgü şahit
lerini dinledik. Hiçbirisi de böyte bir hâdiseyi 
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gördüklerini ifade etmediler. Bu da sabit olmla-
dı. 

Jön- son yine Sayın Bekata, Bağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanının izmir Devlet Hastanesini zi
yareti şırasında, İzmir Devlet Hastanesinden 
Kayseri Cezaevine telefon ettiğine dair bir ih
bar mektubu aldığını ve bıı ihbar mektubunu 
yazanların da îzmir Devlet Hastanesinin sonra
dan 'başka vazifelere tâyin edilen Başhekim 
Ü\$u-atvini v.s, ş'alhıslar olduğunu - isimleri mev
cuttur burada - belirtti ve bu husustaki ihbarı 
Komisyonumuza teslim etti. 

Şimdi muhterem. arkadaşlar, her şeyden ev
vel bumda tesbit edilmesi gereken §ey şu idi, 
yani şu şekilde (konuşmuş, b» şekilde konuşmuş. 
îzmir Devlet Haslanesinden Kayseri' Cezaevi-
ne Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı telefon et
miş, hattâ Celâl Bayar*a ıSayuı Reisicumhurum 
diye hitabetmiş. Bu şekilde bir konuşma cere-
yan etmiş. Her şeyden e w e t tesfeit edilmesi lâ-
zım^elen şey; yani konuşmanın ş^kli şu mudur, 
bu mudur?. Fakat bunu araştırmadan evvel 
izmir Devlet Haıstane»indezı. Kayseri Cezaevi
ne, bildirilen tarihlerde, bir telefon >mükâleme-
si yapılmış mı? Bunun için Ulaştırma Bakanlı
ğına tezkere yazdık. Ulaştırma Bakanlığı Tef
tiş îfeyeti mevzuu tahkik etti ve bildirilen o 
tarihlerde izmir Devlet Hastanesinden Kayse
ri Cezaevine telefon edilmediği, kayıtlarda 
b'öyle bir telefon mıükâlemesinin meVcudolmadı-
ğını resmen bildirdi. Bu resmî bir kayıttır. Bu
nun muvacehesinde ne ;konuştu, konuştu mu, 
konuşmadı mı ? Artık bunun da tahkikine lü
zum kalmadı. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, mesele arz 
ettiğim gibidir. iSayın Bekata birtakım şahitle
rin ifadelerini şu veya bu şekilde tefsir ederek 
kendine göre birtakım kanaatlere vâsıl olmuş- ' 
tur. Fakat Komisyonunuz şahitlerin ifadelerini 
kül halinde mütalâa etmiş, mahallinde bizzat 
dinlemiş ve bir kanaate vâsıJl olmuştur. Evvelâ 
bu raporun sahteliğini ispat mümkün değildir. 
Hilafı hakikat olduğunu iddia etmek dahi 
mümkün değildir. Bütün bunların muvacehesin^-
de diğer objektif deliller ile Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanının şu veya bu memurlar üze
rinde baskı yaparak vazifesini suiistimal ettiği 
hakkında bir delile de rastlamak mümkün ol
amamıştır.. Bu sebeple Komisyonunuz arkadaşla-
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rın ittifakiyle âdemimesuiiyet kararı vermiştir. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REFET AKSOY (Ordu Milletvekili) — Bir 
sual rica edebilir miyim? 

(BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
iSayın Apaydın, raporunuzun «Celâl Bayar 

(hakkındaki rapor ve işlemlerin şaibeli bulundu
ğu» cümlesiyle başlıyan ikinci kısmında, iki 
hususu tevhiden müzakere edip karara bağladı
ğınızı tasrih ediyorsunuz, ikinci husus (Yassı-
•ada mahkûmllarına sahte ve hilafı hakikat ra
porlar verdirmek) kelimeleriyle terkibedilen 
cümle daha evvel Türkiye Büyük 'Millet Mecli
sinin aldığı Tathikikat Enmmeninin kurulması^-
na mütedair kararında (Yüksek Adalet Divanı 
tarafından mahikûm edilen) cümlesiyle ifade 
edilmiştir. «Başlangıç» kelimesinin altında ve 
iki numaralı fıkrada. Bununla kasdettiğiniz şey 
2 numaradaki «Yüksek Adalet Divanı tarafın
dan mahkûm edilen» fıkrası mıdır? 

TAHKİKAT KOMİSYONU ISÖZCÜSÜ 
OBUAN APAYDIN (Devamla) — Evet efen
dim, öyledir'. 

BAŞKAN — Şimdi bir sual var. Buyurun 
sorun Saym Aks'oy. 

REFET AIHSOY (Ordu) — Efendim, Ko
misyon Sözcüsü, Bekata'nın raporlarınım siah'te 
olduğuna dair müspet bir kanaate sahibolm'a-
ımıştır. Yalnız, raporların şaibeli bir rapor oldu
ğunu ısrarla beyan ediyorlar. Komisyon, iddia 
edilen şaibeli rapor sözünden ne anlamıştır ve 
nasıl bir kanaate varmıştır? Bunun izahını yap
maları lâzım. Binaenaleyh, bu hususta da nasıl 
bir izahta bulunuyorlar? Onu rica ediyorum. 

TAHKİKAT KOMİSYONU ISÖZCÜSÜ 
ORHAN APAYDIN (Devamla) — Efendim, 
şaibeli sözü, sahte mânasında değil. Ama bu 
binnetioe bunların hilafı hakikat tanzim edil
diği, sahte olarak bu raporları istihsal ettiği 
hakkında bir dedikodu yapıldığı, rivayetlerin 
dolaştığı, bunun böyle bir şüphe ile malûl -oldu
ğu şeklinde anladık ve .o şekilde de tahkik et
tik. 

REFET AKSOY (Ordu Milletvekili) — Ya
ni rivayete müstenidolduğunu ifade etmek lâ
zım. 

TAHKİKAT . KOMİSYONU ISÖZCÜSÜ 
ORHAN ' APAYDIN ('Devamla) — Evet, ken
dileri de zaten bu şekilde ifade ettiler. 
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BAŞKAN — Beyanınız 'bitti mi efendim? 
TAHKİKAT KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN APAYDIN (Devamla) — Bitti efen
dim. 

BAŞKAN — Bu konuda başka söz istiyen 
'arkadaşımız var mı? Yok. 

, . Muhterem arkadaşlar, Kenan Esengin ve 
Fahir öiritlioğlu arkadaşlarımız - iki, önergeyi 
biraz sonra Yüksek Heyetinize arz, edeceğim -
bu .kısımla ilgili, müzakeresini ikmal ettiğiniz 
bu kısımla ilgili hususların Komisyon tarafın
dan yeniden tezekkür edilip karara bağlanmak 
'üzere Komisyona iadesini istiyen bir takrir ver
mişlerdir. Bu hususta Yüksek Heyetiniz karar 
'verm'iştir. Fakat ben önergeyi bir defa* okutu
yorum, her hangi bir muamele yapılmıyacak-
tır. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ve 

Sağlık Bakanı Yusuf Azizoğlu hakkındaki mü
zakere edilmekte olan raporun, Celâl Bayar 'm 
hasltaneye nakline ait bölümünde, maddi delille
rin değerlendirilmesinden daha çok siyasi ka
naat ve hislerin hâkim olduğu görülmektedir. 

Bu bakımdan dosyasının bu bölümünü yeni
den incelemek zarureti doğmaktadır. 

Dosyanın bu bölümü için yeni bir incelenme 
yapılmak için mevcut komisyona iadesini arz 
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ederiz. 
Zonguldak Milletvekili Edirne Milletvekili 

Kenan Esengin Fahir Giritlioğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşilarım, daha 
evvel Meclisimizce alınmış karar gereğince, ıkı-
sım kısım müzakere edilip karara bağlanması 
ıgereken Komisyon raporunun ikinci kısmının 
müzakeresini bitirdik. Komisyon raporunda bu 
ikinci kısım, yani Gel âl Bayar hakkındaki ra
por bir işlemlerin şaibeli bulunduğu ve Yük
sek Adalet Divanı mahkûmlarının sahte ve hi
lafı hakikat raporlar verdirmek, hastanelere 
naklettirmek iş ekimde eski Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu hakkında tes-
bit edilmiş bulunan soruşturma konusu ile il
gili kısmın sonunda Komisyonun mütalâası şu
dur : 

«Tevhiden tetkik edilmiş bulunan soruştur
ma konusu itibariyle eski Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Dr. Yusuf Azizoğlu'nun siyasi ve 
cezai bir mesuliyeti bulunmadığına mevcut aza
nın ittifakiyle karar verildi.» 

Şimdi bu ikinci kısmı oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Üçüncü kısma geldik. Vakit geçmiş bulun
duğundan Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle
şimini kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,28 

. . . .>... >m< . . .<... . 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

ONÇÜNOÜ BİRLEŞİM 

24 . 6 . 1964 Çarşamba 

Saat : 10,00 

BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Eski Ticaret Bakanı Zeyyat Mandaüin-
ci ve esM Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Na
fiz Körez haklarında soruşturma yapmakla gö
revli Soruşturma Komisyonu görev süresinin 
uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezke
resi (3/42) 

2. —* Cumhuriyet Senatosu Üyesi Âmil Ar-
tus'un, sabık ve sakıt bakanlardan Celâl Yar
dımcı, İktisat ve Ticaret Bakanlığı makamı, Sa
nayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ve suç ortağı 
memurlar ile Halûk Şaman haklarında soruştur
ma yapmak üzere kurulan Soruşturma Komis
yonundan istifa etjtiğine dair önergesi (4/17) 

3. — 1 ve 2 numaralı Beş Kişilik Tahkikab 
Komisyonlarına üye seçimi. 

4. — Sabık ive sakıt bakanlardan Celâl Yar
dımcı, İktisat ve Ticaret Bakanlığı makamı ile 
eski Sanayi Bakanı Samet Agaoğlu ve suç ortağı 
memurlarla Halûk Şaman haklarında soruştur

ma yapmakla görevli Soruşturma Komisyonuna 
üye seçimi. 

n 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata 
ve eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yu
suf Azizoğlu hakkında soruşturma yapmakla 
görevli bulunan Soruşturma Komisyonu raporu 
ve Millet Meclisi Başkanlığı yazısijyle C. Sena
tosu Niğde Üyesi Kudret Bîayhan'ın, önergesi. 
(3/43,4/18) (S. Sayısı : 22) [Dağıtma tarihi : 
19 . 6 . 1964] 

2. — İstanbul Milletvekilli Coşkun Kırca, 
Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu, Erzin
can Milletvekilli Sadık Perinçek'in, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin birleşik toplantısı İçtü
zük teklifi ve Millet Meclisi Anayasa ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet komisyonla
rından 7 şer üye seçilerek kurulan Geçici Komis
yon raporu (2/284) (S. Sayısı: 15) [Dağıtma 
tarihi: 19 . 6 . 1964] 





Dönem : 1 
Toplantı : 3 T. B. M. M. S. Sayısı : 

Eski içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Beka ta ve eski Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu hakkında soruşturma yapmakla. 
görevli bulunan Soruşturma Komisyonu raporu ve Millet Meclisi 
Başkanlığı yazısiyle C. Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bayhan'ın 

önergeleri (3 /43 ) 

Tahkikat Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Tahkikat Komisyonu 15 .4 . 1964 
Esas No. : 4/9, 10, 11 

Karar No. : 14 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLDET MECLÎSİ RİYASETİNE 

Türkiye Büyük Millet Meclisince 24 . 10 . 1963 tarihinde müttehaz 81 sayılı Karar gereğince 
eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Yusuf Azizoğlu ile eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Be-
kata haklarında Komisyonumuza mevdu tahkikat karara bağlanmış olup esbabı mucibeyi muhtevi 
rapor Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna arz edilmek üzere leffen takdim kılınmıştır. 

Tahkikat Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

Saadet Evren 

BAŞLANGIÇ 

'Türkiye Büyük Millet Meclisi 24.10.19'6'3 tarihinde verdiği 81 sayılı Karaziyle : 
Eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu hakkında : 
1. Müebbet mahkûm Zeki Erataman'ı Haydarpaşa Numune Hastanesine yatırmak ve yurt 

dışına kaçmasını kolaylaştırmak, 
'2. Yüksek Adalet Divanı tarafından mahkûm edilen şahıslara hilafı hakikat ve sahte rapor

lar tedarik ederek 'hastanelere naklettirmek ve onlara hususi muamele yaptırmak, 
3. Sosyal Yardım fonundaki paraların sarfında suiistimalde bulunmak ve bu fonu kanun ve 

nizama uygun ve isabetle tevzi etmemek ve bölgecilik amaçları güden ve bu sebeple tehlikeli 
faaliyetlerde bulunan şahıs ve derneklere bu fondan yardımlarda bulunmak, 

4. 'Tehlikeli kimselere Hazineden para vermek, 
5. Memleket bütünlüğünü bozucu kürtçülük cereyanlarını ve hareketlerini himaye etmek ve 

bunlara liderlik yapmak, 
6.—Yassıada hükümlülerinden Halis öztürk'ün Kayserimden Ağrı'ya nakli için tavassut ve ıs

rarda bulunmak ve bu hususta Ağrı Valisine baskı yapmak, 
7. Celâl Bayar'm Kayseri Cezaevinden çıkışı ile ilgili işle-mlerin şaibeli olup omadığı, 
8. Hariçten ithal olunan ilâçların yanlış bir sisteme bağlanıp bağlanmadığı hususlarından ve 

eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata hakkında da : 
1. İçişleri Bakanı sıfatı ile muttali olduğu bâzı ağır suçların faülelri hakkında uzun süre hiç

bir kanuni takibat yaptırmamakla vazifesini ihmal veya suiistimalden, 
2. İleri sürdüğü ve Hükümete de bildirdiğini söylediği suçların delillerini vermemek ve iddi

alarını ispata medbur olduğu halde 'bunu yapmamak suretiyle şeref ve haysiyetlerle oynamak, 
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fiil ve hareketlerinden dolayı Meclis tahkikatı açılması ve tahkikatın komisyonumuzca yapılma
sı tensib edilmiştir. 

îşbu karar gereğince, yukarıda madde halinde tasrih edilen müstakil maddelerden yekdiğe
riyle irtibatı görülenler tevdiden diğerleri müstakillen rüyet edilerek, her iki bakan hakkında 
aşağıda yazılı şekilde karara varılmıştır. 

I 

Halis Öztiirk 

Halen Kayseri Cezaevinde bulunan Yassıada hükümlüsü Halis öztürk'ün, Ağrı hapisanesine 
nakline tasavvutta bulunan eski Sağlık Bakam Dr. Yusuf Aizoğlu'nun işbu nakli temin için 
Ağrı valisini tazyik ettiği ve böylece vazifesini kötüye kullandığı iddiasiyle hakkında açılmış bulu
nan soruşturma konusu : 

İddia : 
Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata Meclisteki konuşması ve komisyonumuz huzurundaki 

ifadesinde : 
•«Eski Sağlıık Balkanı Dr. Yusuf Az&zıoğiu'nun, Bakanlık sıfatını ikullanıara'k, Halis öatürik'ün-

Ağrı'ya nakli için tavassut ve teşebbüs ettiğini ve bu arzusunu tahakkuk ettirebilmek maksadiy
le de Ağrı valisi üzerinde tazyik yapmış olduğunu» beyan ve iddia etmiştir. 

Müdafaa : 
Dr. Yusuf Azizoğlu ise gerek Meclisteki konuşmasında gerek Komisyonumuzda beyan ettiği 

müdafasında: «Ağrı Milletvekili Kerem Özcan'm talebi üzerine nakil keyfiyeti ile ilgilenerek Ad
liye Vekiline durumu sorduğunu, Adliye Vekilinin, (Nakilde mahzur gören Ağrı Valisidir. Tenev
vür etmek için doğrudan temas ediniz.) yollu .tavsiyesi ve Milletvekili Kerem özcan'm talebinde 
ısrarı üzerinde, durumu anlamak maksadiyle Ağrı Valisine telefon ettiğini, bu muhaveresinde asla 
bir baskı ve tazyik mahiyeti bulunmadığım, ifade edilen mahzurların mevcudolmıyacağını sebep
leriyle izah ederek Adliye Vekâletinden yeni bir talimat gelmesi ihtimaline binaen meselenin ye
niden bir tetkika tabi tutularak cevaplandırılmasını talep ve rica ettiğini, valinin bu konuşmayı 
gayet tabiî karşıladığını, Adliye Vekâletinin kendisinin ikaz ve ricası üzerine mahalline tekrar bir 
tezkere yazmış olabileceğini, gerek bir valinin bir bakan hakkında zabıt tutmuş olmasının ve ge
rekse hâdisenin aradan bir sene geçtikten sonra Zeki Erataman'ııi firarını mütaakıp ortaya çıkarıl
masının normal olmayıp aleyhinde bir suç tasni gayretini ifade ettiğini» söylemiştir. 

Hükümlü Hals öztürk'e ait Adalet Bakanlığından celbedilen infaz dosyası ile yine bu işe mü
tedair vali ile içişleri Bakanlığı arasında vâki muhabere evrakı tetkik ve adı geçen Ağrı Valisi 
Turgut Kılıcer ile Ağrı Milletvekili Kerem Özcaı şahit sıfatiyle dinlenmişlerdir. 

îşbu tetkika nazaran olayın cereyan tarzı : 
1. Hükümlü Halis Öztürk 10 . 1 1 . 1962 de emsali gibi Adalet Bakanlığına -müracaatle, aile 

efradının durumu ve Ağrı'nın Kayseri'ye olan mesafesi itibariyle bakiye cezasının Ağrı Cezaevin
de çektirilmesini talebetmiştir. 

2. Adalet Bakanlığı 14 . 11 . 1962 tarihli tel ile mahallî C. Savcılığına nakilde mahzur bulu
nup bulunmadığını sormuş, ( savcılık, 16 . 11 . 1962 tarihli cevabi tel ile bir mahzur bulunmadığını 
bildirmiş ise de, beş gün sonra Bakanlığa çektiği diğer bir tel yazısı ile aynı savcılık evvelki tel
graf muhtevasının zühule müstenidolduğunu, cezaevinin izdihamı sebebiyle nakilde mahzur bu
lunduğunu) ifade etmiştir. 

3. C. Savcılığının bu ikinci tel yazısından tamamen habersiz olduğu anlaşılan Adalet Ba
kanlığı yirmi gün sonra Ağrı Valiliğine bir şifre çekmiş (Halis öztürk'ün naklinde bina durumu ve 
inzibati bakımdan mahzur bulunmadığını Ağrı C- Savcılığı bildirmiştir. İdari bakımdan mahzur olup 
olmadığının da valilikçe bildirilmesini) istemiştir. 
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4. Ağrı valiliği ertesi gün verdiği cevabi şifrede : (Halis öztürk'e muhitte derin bir husu

met beslenmekte ve mensubolduğu aşiretler arasında kin devam etmektedir. Cezaevinde ve dı
şında vahîm hâdiseler olabilir nakli mahzurludur) demiş, bunun üzerine Adalet Bakanlığı 
Halis öztürk 'e 20 . 12 . 1962 de naklinde mahzur olup olmadığının da valilikçe bildirilmesi 

5. Bu tebliği mütaakıp; hâdiseye, muhit ve şartlarına vakıf ve Halis öztürk'e karabeti bulu
nan Ağrı Milletvekili Kerim özcan esti Sağlık Bakanı Yusuf Azizoğlu'na giderek Halis 
öz türk 'ü kendisinin de tandığını, naklinde varidolmıyan sebepler ileri sürüldüğünü, durumu 
Adalet Bakanından öğrenmesini ve bu hususta tavassutta bulunmasını talep ve rica etmiştir. 

Buna binaen Dr. Yusuf Azizoğlu keyfiyeti 'evvelâ Adliye Vekilinden sormuş, adı geçenin 
(mahzur gören Ağrı valisidir.) Şahsan dilerseniz temas edip tenavvür edin) yollu mütalâası 
ve Kerim özcan'm ısrarı üzerine de Ağrı valisine yine Kerim özcan'm yanında telefon ederek 
(Mahkûmun geri kalan müddetinin azlığı nazara alınarak kaçması ihtimali bulunmadığını, 
diğer ileri sürülen aşiret ve husumet durumlarının ise varidolmadığmı, olsa bile mahkûmun 
tecridi suretiyle naklinde mahzur bulunup bulunmıyacağıaıın tekrar teemmülünü) validen rica 
etmiş aynı suretle Adalet Bakanından da durumla ilgilenmesini talebetmilştir. 

6. Sağlık Bakanının işbu tavassut ve ricası üzerine Adalet Bakanlığı, Halis öztürk'<e nak
linde mahzur olduğunu tebliğ etmiş bulunması na rağmen, Ağrı valiliğine re'sen yani bir 
şifre çekerek (Cezaevinin müsait yerinde hükümlünün tecridi ve io/dış emniyet tedbirlerinin 
ittihazı suretiyle naklinin mümkün olup olmadığını) sormuş is-s de valilik cevabi şifresinde 
(Tecrit İmknâsızdır) Cezaevinin durumu çok fecî ve naziktir. Vahîm hâdiseler beklenmektedir. 
Alınacak tedbirler neticeleri ağırlaştıracaktır) şeklinde eski mütalâasında İsrar etmiştir. 

7. Bakan Yusuf Azizoğlu'nun Ağrı valiliği ile yaptığı telefon muhaveresini, vali not ederek 
aynı gün zata mahsus bir mektupla birlikte ve özel mahiyette olarak bir örneğini Adalet Baka
nına, bir örneğini de içişleri Bakanına yollamıştır. . Adalet Bakanına gününde vâsıl olan mek
tup, İçişleri Bakanının iddiasına ve mektup üzerinde mevcut kalemi mahsus imzalı meşruhata 
nazaran içişleri Bakanına on ay sonra ve ancak Zeki Erataman'm firarı hâdisesinden sonra ulaş
mıştır. 

8. infaz dosyasında : Hükümlü Halis öztürk'ün kendisine yapılmış 20 . 12 . 1962 tarihli teb
liğe- mukabil itiraz mahiyetinde biri Adalet Bakanlığına, diğeri de Adalet Bakanı Abdülhak Ke
mal Yörük'ün şahsına olmak üzere iki dilekçesinin mevcudolduğu, bu dilekçelere yirmi gün 
sonraki bir tarihte bakanlık tarafından verilen cevapta (Naklinin mahzurlu olduğunu evvelce 
bildirilmiş olması sebebiyle, başkaca naklini istediği bir mahal bulunup bulunmadığının) 
sorulduğu görülmüştür. Hükümlü Halis öztürk buna karşı 28 . 5 . 1963 tarihli bir dilekçesiyle hiç-
olmazsa Patnos Cezaevine naklini tfilebetmişse de, bu talebi de, hiçbir tetkik ve tahkike tâbi tutul
madan Adliye Vekâletince is'af edilmemiştir. 

Binnetice : 
Istinadolunan suçun sübut delili olarak mevcut tek şahit ifadesi Ağrı Valisi Turgut Kılıçer'in 

şahadetidir. Ancak," mumaileyh, Sağlık Bakanı Yusuf Azizoğlu tarafından kendisine yapılan 
baskı konusunda, Adalet ve içişleri bakanlarına yazdığı yazıda keyfiyeti, Bakan Azizoğlu (telefon
la mutlaka müspet bir kanaati Adliye Vekâletine bildirmemi ısrarla talebetti) şeklinde intikal et
tirdiği halde içişleri Bakanına hususi olarak yazdığı mektupta aynı hususu (mevzuun tekrar 
tetkik ve teemmülünün isabetli olacağını ısrarla ifade etti) demiş, Komisyonumuzda verdiği ifade
de ise (keyfiyetin tekrar tetkik edilerek Adalet Bakanlığından gelecek yeni bir talimata cevap 
verilmesini istedi) mealinde beyanda bulunmak suretiyle hâdisenin merkez sıkletini teşkil eden 
tazyik ve baskıyı işrabeden ifadeleri meyanmda görülen tenakuz sebebi kendisinden sorulmuştur.. 

Beyanlarını telif etmesi zımnında vâki suale cevaben mumaileyh her ne kadar (ben Bakanın bu 
konuşmasını önce gayet tabiî karşıladım. Ancak bu konuşmanın dozu biraz fazlaca fevrî ve hassî 
idi. Bir tesir ve yön verici malhiyette idi. Bana, neticeyi istihsal etme yolunda iradesi var gibi gel
di) tarzında daha ziyade indî ve ihtimali bir beyanda bulunmuş olması, Hükümeti temsil mevkiine 
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rağmen bir Bakan hakkında zabıt tutma muamelesine tevessül etmiş olmasını izah tarzı ve gerekse 
kendisine idari bakımdan mahzur olup olmadığı sorulmasına rağmen vazife sahasının dışına çıkarak 
eezaevini bizzat teftiş etmek suretiyle doğrudan infaza mütaallik hususatı da şahsan incelemesi, 
komisyonda verdiği ifadede cevabi şifrelerinde bahsettiği (Her an çıkması melhuz vahim olayla
rı) tasrih ve tâyin etmiyerek bilâkis, nakildeki mahzuru cezaevinin şartlarına bağlamış olması 
sebebiyle şahadeti tarafsız ve sübuta medar görülmemiş, bu sebeplerle de eski Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Yusuf Azizoğlu hakkında bu konuda siyasi veya hukukî her hangi bir sorumluluk, bu
lunmadığına ittifakla karar verilmiştir. 

îşbu nakil talebi hususunda, asultine uygun olmıyan ve binnetice hükümlünün mağduriyetine 
sebebolmug bulunan cari muameleleri, itibariyle Adalet Bakanının vazifesinde ihmali görülmüşse 
de, hakkında bir talep bulunmadığı cihetle tahkiki cihetine gidilmemiştir. 

Celâl Bayar hakkındaki rapor ve işlemlerin şaibeli bulunduğu ve Yassıada mahkûmlarına 
sahte ve hilafı hakikat raporlar verdirmek, hastanelere naklettirmek şeklinde eski Sağlık ve 
Soajyal Bakanı Yusuf Azizoğlu hakkında tesbit edilmiş bulunan soruşturma konusu : 

Yüksek Meclis karariyle, eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Yusuf Azizoğlu aleyhin
de müstakil maddeler halinde tesbit edilen : 

A) Celâl Bayar hakkındaki rapor ve işlemlerin şaibeli Ibulunduğu, 
B) Yassıada mahkûmlarına sahte ve hilafı hakikat raporlar verdirmek, hastanelere naklettir

mek hususları, yekdiğeriyle irtibatı sebebiyle komisyonumuzca tevhiden incelenmiştir. 
îddia : 
Komisyon huzurunda verdiği ifadesinde iddia sahibi eski içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata 

ezcümle : 
«Celâl Bayar'm tahliyesi ile ilgili raporları ben tabiî görmedim. Şaibeden bahsettim. Bu rapor

ların sahte ve hilafı 'hakikat olabileceği hususunda bir teşhise varamıyorum ve kendimi salahiyet
li bulmuyorum. Yusuf Azizoğlu'nun Bakan sıfatiyle Celâl Bayar'ı ziyareti bir defaya mahsustur. 
Diğer ziyareti mukadderdir. Meseleyi Bakanlar Kuruluna getirdiğim zaman bir neticeye bağlan
madı. Muamelelerin şaibeli olması vasfından doğan netayiç hakkındaki bilgim Zeki Erataman'-
ıri firarı hâdisesinden sonra doğdu. Celâl Bayar'a ilik raporu veren iki doktorun tahliyeden son
ra sebkeden fiil ve hareketleriyle açıkça siyasete karışmış olmaları hakkındaki bilgim de diğer bu 
mevzudaki bilgilerim gibi Senatoya verdiğim soru önergem veya istifamdan sonradır) demiş, 
kendisine Celâl Bayar hakkında verilmiş raporların sahte veya hilafı hakikat olarak yapılabile
cek hukukî tavsifleri dışında şaibe kelimesi ile neyi kaydetmek istediği şeklinde vâki suale ce
vaben sadece bu tavsifin güçlüğünü kabul ve itiraf ettiğini belirtmekle iktifa etmiş, ve iddiasına 
delil olarak Kayseri mahreçli üç imzalı bir telgraf ile doktor Sabahaddin Bamaç imzalı bir 
mektubu ibraz etmiştir». 

Müdafaa : - < - • •* 
Eski Sağlık Bakanı Dr. Yusuf Azizoğlu ise mukabil müdafaasında ezcümle : 
«Bakanlığı zamanında Kayseri Devlet hastanesine normal ihtiyaca melbni biri asabiye, biri dâ

hiliye ve biri hariciye olmak üzere üç mütahassıs hekimin poliklinik şefi olarak tâyin edildiğini, 
bilâhara yaptığı tahkikatla bu üç doktorun da Celâl Bayar'a verilmiş raporlarda imzaları ve ne 
de sıhhi kurullarda görevleri bulunmadığını öğrendiğini, Celâl Bayar'm hayatı tehlikeye mâruz 
şekilde ağır hasta olduğunu vâki neşriyatla - öğrenerek icranın mesuliyeti ve durumun politik 
nezaketi bakımından, Başbakanla da istizan etmek suretiyle "hâdise ile alâkalandığını, Kayseri 
Devlet Hastanesi Sertabibine telefonla durumu tahkik etmesini söylediğini, Sertabibin kendisine 
filhakika Celâl Bayar'm sıhhatinin muhtel bulunduğunu ve gerekli tedbirin alınması hususunda 
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hastaneye nakli ve tedavisinin ifasına muhalefet etmekte olduğunu söylediğini, bu sebeple Kay
seri savcısını da anyaraık bu ahvalde bir muamele yapılıp yapılmıyacağmı sorduğunu, Adliye 
Vekilinin de usul hükümleri itibariyle mahkûmu zorla muayene ettirmenin mümkün bulunma
dığını söylediğini, bunu mütaakıben zannınca Celâl Bayar'ın Kayseri Devlet Hastanesi Sıhhi 
Kurulunca cezaevinde muayenesinin yapıldığını, sıhhi kurulun Ankara Tıp Fakültesinden 
bir 'heyetin izamı suretiyle mumaileyhin bir kero daha muayenesinin icrasına lüzum gösterdi
ğini, bu lüzuma binaen Tıp Fakültesince seçilen dört profesörden ikisinin mazeretine binaen di
ğer ikisinin Kayseri'ye gittiğini, ve sıhhi kurul raporundaki kanaat ve mütalâaya iştirak ettikleri
ni, binnetice' raporun tıbbi adlice tasdiki suretiyle tahliyenin vukuunu müteakip cereyan eden 
hâdiseler sebebiyle savcılığın Ankara Numune Hastanesinden Celâl Bayar'ın altı aylık infazın te
hirine mütedair müddeti evinde veya hastanede kontrol altında geçirmesinin mümkün- olup 
olmadığını sorduğunu, 'verilen cevapta bu müddetin hastanede geçirilmesinde mahzur bulun
madığının bildirilmesi itibariyle hükümlünün Ankara Hastanesine nakliyle altı aylık müddetin 
hitamını mütaakıp Kayseri Cezaevine iade edildiğini bildiğini, Celâl Bayar'ı ziyaretinin Şarka 
yaptığı bir seyahat sırasında Kayseri sağlık tesislerini görmek üzere Kayseri'ye uğraması se
bebiyle bir defaya mahsus olarak vâki olduğunu, revirde yatmakta bulunan Celâl Bayar'la 
görüştüğü zaman mumaileyhin yanında damadı Ahmet ihsan. Gürsoy ve Denizli Mebusu Ahmet 
Hamdi Sancar olduğu gibi kendi refakatında da Kayseri Sağlık Kurulu Müdürü ve Cezaevi 
Savcısının mevcudolduğunu, tahliyeye takaddüm eden günlerde bunu kolaylaştırmaya matuf 
olarak hiçbir teşebbüste bulunmadığını, Celâl Bayar'ın hayatı için katı tehlike mevcudolduğu yo
lundaki hadis durumun getireceği neticeler ve sürüklenebileceği istismar derecesini önlemek 
üzre mesuliyet ve iyiniyetle hareket ettiğini, tahliye tarihinde Bekata'nm da hastanın Ankara'ya 
nakli halinde gerekli emniyet tedbirlerini alarak Kayseri valisine yine gereken talimatı verece
ğini söylediğini ve filhakika o şekilde hareket ettiğini, tahliyeyi mütaakıp cereyan eden hâdise
ler üzerine Heyeti Vekile de Bekata'dan gayrı bir arkadaşının raporları tetkik ettirmek fikrini 
ileri sürdüğünü, dört heyetten ve salahiyetli nihai merciden geçmiş bir rapor hakkında elde 
mevcut birgûna sıhhatli delil yokken sahtelik iddiasında bulunulmasını raporları verem kademe
lerin başı olarak şahsi itimatsızlık telâkki ettiğini, Başbakanın ve diğer arkadaşların da bu 
kanaati tasvilbetmeleri üzerine ileri sürülen fikre iltifat edilmediğini, tâyin edilen doktorlardan 
ihsan Şakir Gözübüyük'ün mukaddema Kayseri Cezaevi doktoru olduğunu bildiğini, diğer il
lerde de hapisaneleri ziyaret ettiğini,) beyan ve ifade etmiştir. 

Adalet Bakanlığından celbedîlen, hükümlüye ait infaz dosyasının tetkikinde : 
1. Yassıada'da mevkuf bulunduğu tarihlerden itibaıren hasta bulunan hükümlünün tahliye

sine takaddüm eden en son muameleler cümlesinden olarak, Kayseri Cezaevi tabipleri Dr. 
Kâmil Akkaya ve ihsan Gözübüyük tarafından vaki muayenesi neticesi verilmiş bulunan 
18 . 2 . 1963 tarihli raporda hükümlüde (hiper tansiyon, kalp yetersizliği, ödem, t&şlı kolle-
sitit, ve-kolon divertikülozu mevcudolup tedaviye rağmen krizlerin sıklaştığı ve bu hal muva
cehesinde ileride hastanın tedavisi ile hayatının idamesi mesuliyetini deruhde edemiyeeek-
lerin ve sağlık durumunun bir defa da,sıhhi kurul tarafından incelenmesinin) icabettiği bildiril
mektedir. 

2. Bu rapor üzerine Kayseri Savcılığı 22 . 2 . 1963 tarihli tezkere ile mahkûmun sıhhi kurul 
muayenesinin cezaevinde icrasının mümkün olup olmadığını sormuş, hastane 4 . 3 . 1963 tarihli 
cevabi yazısiyle mahkûmun hastaneye naklini talebetmişse de Celâl Bayar'ın nakline mümanaat 
ve muhalefet etmesi sebebiyle binnetice sertababet işin hususiyetine binaen adı geçenin cezaevinde 
muayenesinin mümkün bulunduğunu savcılığa bildirmiş, yapılan muayenesi neticesinde verilen 
12 . 3 . 1963 tarih ve 319 sayılı sıhhi kurul raporunda hükümlüde : «arteriyoskleriz, hipertansi
yon, koroner ve devran kifayetsizliği eski miyokart enfaktüsü sekeli, taşlı kollestirit, kolon 
dûvertikuloz, göbek fıtığı,) tesbit edilerek Ankara'dan gelen kardiolog ve gastro entorolog mü
tehassısların reylerinin inzimamiyle, cezasının infazında devam edilmesinin hayatı için kati tehli-
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ke teşkil ettiğine ittifakla, durumu ileride tetkik edilmek üzere şimdilik cezasının altı a}̂  tehiri 
icabedeceğine ekseriyetle karar verilmiştir. 

3. Mezkûr rapor savcılık kanaliyle adlî tıp meclisine gönderilmiş, meçlesin 18 . 3 . 1963 tarih 
ve 4754/3533 sayılı Karariyle cezasının altı ay tehirinin uygun bulunduğu mütalâasına varılmış
tır. 

4. Savcılığın 22 . 3 . 1963 tarihli karariyle tahliye edilen mumaileyhin, cereyan eden olayları 
mütaakıp ve bunlar sebebiyle mahkûmun her türlü sağlık şartlarını havi tam teşekküllü bir hasta
nede cezasının infaz ettirilmesinin hayatı için kati tehlike teşkil edip etmiyeceği hususu, Kay
seri Cumhuriyet Savcılığının yeni bir talebiyle Ankara Numune Hastanesi Sağlık Kurulunca tetkik 
edilmiş, verilen 28 . 3 . 1963 tarihli raporda (hükümlüde fıtık koroner yetersizliği, enfaktüs, 
enfaktüs, deprasylon hali itesıbiıt ed'lmlJş olup diğer IhaıstaiIMarmın ıderfaı l'âlboratuvar ve radyolojik 
tahlillerle anlaşılması mümkün olduğu) kaydedilerek, (ibu sebeple tam itıegelklküllü bir hateftaıhanteye 
yaitıriLarak tötMk ve İtddaıvisinin uygun (bulunduğu) ıbel'irtillm'ilşjttiift 

4. îşjbü rapora istinaden de Kayseri Cumhuriyet Sevcılığı, evvelde ittihaz etltiği cezanın, infa
zının ''tehirine ımütoadair Kararı refedereSk, mahkûmun, ceıza'sıının inlfaızma Ankara hastanıeisinjde de
vam edi'imigttiir. 

5. En sk>n lolıaralk 18 . 5 . 1963 tarlilhünde Ankara Haı̂ tahıanelsi Sağlık KuMlunea variıten ra
porda da : 

«Celâl Bayar'da yaygın koroner sklerozu, ile buna Ibağlı miyıokart iskefmiM, süfoendolkordiyal 
nerferoz odaları ve anığına pefkfcoris nÖbetterlininı mevcut olduğu, IhaısMıMarının müteraklMı (bar sıeyir 
takibettiği bu sebeple de, devamlı bakım- tedavi ve tıbbî kontrola muhtacolduğu, bu şartların 
sağlıanaibleceğH lh©rthanig*i (bir yerde kalmasının mümkün (bulunduğu Ve bu güne kadarki, müşahede 
mevkuf en haıstdhaınede kalışının doğurması melhuz ruhi gerginliğin ıha&tanın durumunda (bir deği
şiklik yapmadılğıniın) görüldüğü bildirilmiştir. 

6. Kayseri'ye naklini mütaakıp Kayseri Devlet Hastalhaaıesiaıe kaldırılmak istenmişse de mu
maileyh muhalefet ettiğimden 7.10.1963 tarihli bir zabıt varakası tanzim edilerek kendisine im-
zalattırılmıışttır. 

7. 10 . 10 . 1963 tarihli olarak Cezaevi tabibi Dr. Kâmil Akkaya tarafımdan yapılan inıuaye-
nesinin de: (Eski hastalıklarının mevcut ve herhangi (bir sallâh e&e&i (görülmemekle hu durumu 
ile cezaevinde tılb'bî kontrol ve tedavisine imkân yoktur) yollu mütalâada bulunulmuştur. 

Ayrıca diğer taJbip doktor Mustaifa öz-bahar'ıe da müşterek imzalariyle hükümlünün tedavi 
ve müşahede altında bulundurulması lüzumuna dair '6.11.11963 tarihli raporu da dosyasında mev
cuttur. 

8. Mahkûm fbu (haliyle, halen Kayseri Cezaevi revirinde tahtı tedavide (bulunmaktadır. 
Teşkil edilen ı5 kişilik bir naip heyet marifetiyle Kayseri'de yapılan tahkikat zımnında şahit 

sıtfatiyle ifadesine müracaat edilenlerden, Kayseri 'Cumhuriyet Seveısı Orhanettin Akan, Savcı 
muavini ve infaz işleriyle görevli Lemi Atakan, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Hâ-
mit Kızılırmak, Kayseri Cezaevi Mesul Müdürü Ahmet Zeki Dağdemlir, Vali Muavini Celâl Gür-
nıen, Sağlık Müdürü Arif AkşeMrMoğlu, Devlet Hastahanesi Dahiliye Mütehassısı Doktor ihsan 
Şakir Oözülbüyük, Devlet Hastanesi! Hariciye Polikinlik Şefleri Doktor Kerim Koçabay ve Dok
tor Ahmet Eminoğlu, Röntgen Mütehassısı Doktor Mehmet Uyanık, Serbest Tâhip Asabiye Mü
tehassısı Doktor Kâmil Akkaya, Kayseri Verem Hastalhaneısi Başlhekİmi Doktor Bahri Arifoğlu, 
Emniyet Müdürlüğü 1 nci Şube Müdürü Mithat Karttav,Emniiyet 2 ncd Şube Müdürü Melih Be
zen, eski Kayseri Emniyet Müdürü halen Ankara Emniyet Trafik Müdürü öültekim Kızıılttşık, Po
lis Memuru Halil Bozıok yekdiğerini teyiden infaza mütaallik ımuamıelelerin cereyan şeklini, cel-
bediâen infaz dosyasındaki resmî vesaiıka uygun olarak izah ve raporların istihsalinde birgüna 
cebri maddi veya mânevinin mevcudiyetine kaani (bulunmadıklarını ifade etmişler, cezaevi tabip
lerinin filhakika, Kayseri (SıMu Kurul tarafından verilmiş raporlarda imza ve kurullarda iştırak-
l$ri bulunmadılğı anlaşılmıştır. 
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Yine dinlenen şahitlerden Kayseri Menzil Kumcnıdaını General P»aruik GMivenfbtJürlr, her ne kadar 

ifadesinde : 
«Yusuf Azizoğlu'nun Bayar'm elin öptüğünü ve subay sigarasını yere atarak çiğnediğini eski gar

nizon kumandanı Muzaffer Çağdaş ve Jandarma üsteğmeni Yılmaz Erkden, doktorlardan birinin 
ziyafette ağladığını Vali Kâzım Atakııl ve emniyet müdüründen ,başhekimi telgraflarla tazyik 
ettiğini başhekimden, İzmir Devlet Hastanesinden Azizoğlu'nun Celâl Bayar'la telefonla konuşa
rak (Sayın Reisucumhurum) diye hitabettiğini yine Vali Kâzım Atakııl'dan duyduğunu, Kay
seri'ye Ankara'dan bağırsak mütehassısının değil muavininin gönderilmesini ve sedyelik Celâl 
Bayar 'm tahliyesini mütaakıp mükemmelen yiyip içmiş olmasını da raporlarım tazyik altın
da verildiğinin delili olarak kabul ettiğini) söylem'işse de; mumaileyhin bu beyanları kendi
lerine atfettiği şahitlerden Üsteğmen Yılmaz Erkek (el öpme meselesini Gardiyan Hacı Yaman'-
dan duyup zatî bilgisi olmadığını) Başgardiyan Hacı Yanian'da (Yusuf Azizoğlu'nun el öpüp ve
ya sıktığını görmediğini, ancak kapının dışından hakanı Bayar'm önünde eğilmiş doğruiurken 
gördüğünü) söylemekle her ikisini tekzibetmiş olduğu gibi, ziyafette bizzat bulunan Emniyet 
Müdürü Gültekin Kızılışık (doktorların ağladığını görmediğini) başhekim (kendisinin tazyike 
mâruz kalmadığını) gerek Cezaevinin mesul müdürü ve gerek Kayseri Savcılık makamları hü
kümlü Celâl Bayar'm kendi vukuf ve müsaadeleri dışında hiçbir suretle telefon muhaveresi 
yapmasının mümkün olmadığını ve böyle bir telefon muhaveresi cereyan etmediğini beyanla 
mumaileyhi tekzibettikleri gibi, Yusuf Azizoğlu'nun İzmir Devlet Hastanesinde bulunduğu 
9 Mart günü hastaneden Kayseri Cezaevi ile hiçbir suretle şehirlerarası mükâleme cereyan et
mediğine dair Ulaştırma Bak-anlığı Teftiş Kurulunca yapılmış tahkik sonucunu bildirir resmî 
belge ile de zikri geçen ifadenin mükezzip bulunduğu tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Yine dinlenen şahitlerden : Gazeteci ve Halk Partisi üyesi Reşat Çivicioğlu, Halk Partisi il ge
nel meclis üyesi ve Milliyet gazetesi Kayseri muhabiri Mustafa Gümüşkaynak. Halk Partisi ilçe 
idare kurulu üyesi ve gazeteci Mehmet özrendeci ile işçi sigortaları hastanesinde mütehassıs 
Doktor Sabahattin Bamaç, kendilerinin Bekata'ya yardım, maiksaldiyle dosyada mevcut telgraf 
ve mektubu gönderdiklerini, doktorlara, verecekleri rapor mukabili olarak vaitlerde bulunuldu
ğunu şayian işittiklerini, cezaevi doktorları Kâmil Akkaya A. P. Belediye meclis üyesi olup, Dok
tor Gözübüyük'ün de gelecek seçimlerde A. P. adayı olacağının keza şayi bulunduğunu, doktor
lardan poliklinik şefi olarak tâyin edilen Ahm?t Eminoğlu'nun da A. P. temayüllü olduğunu 
buna mukabil Kerim Koeahay ve Mehmet Uyamk'm ise C. H. P. ye mütemayil olduklarını, 
velhasıl, doktorların siyasi kanaatlerinin tesiriyle rapor verdiklerine kaani bulunduklarını be
yan etmişler ise de : 

Halk Partisine mütemayil olaırak zikri gecen Kerim Kocabay'm Yusuf Azizoğlu zama
nında tâyin edildiğini ve ifadesine göre doktorlara rapor verme mevzuunda müessir olma du
rumunun bahis konusu olmadığını beyan etmiş ve diğer Halk Partisine mütemayil olarak 
ifade edilen Doktor Mehmet Uyanık'm ise bilâkis Bakan Yusuf Azizoğlu'nun lehinde sebk eden 
şahadeti ve Bayar'a ilk kanama teşhisi koyan ve tahliyesinde âmil olanın kendisi olduğunu ifa
de etmiş olması ve doktorların ağladığı hususuna şahadet eden Mustafa Gümüşkaynak'a 
mukabil, Kova Mustafa Dalgıcı Mistik arkadaşı Mehmet özrendeci'nin bu beyanı da tekzibet-
mesi muvacehesinde, cümlesinin beyanı kabule şayan görülmemiştir. 

Mevcut durum ve cezaevi tâbiplerince belirtilen tıbbi kanaat ve bilâhara Kayseri Devlet Has
tanesinin verdiği sıhhi kural raporunun muhtevası itibariyle ve celbedilen infaz dosyasına göre, 
Celâl Bayar'm Yassıadadan itibaren devamlı olarak muayenesi neticesi verilmiş raporlarla aynı 
mahiyette bulunması, hükümlünün yaşı, musabolduğu hastalıkların mahiyeti itibariyle de hasta
lığının vahamet derecesinin muhtelif sebeplerle zaman zaman artmasının tabiî bulunduğu, sıhhi 
kurul raporunun hastalıkların vahamet arz ettiği bir devredeki durumu belirttiği ve kanuni me-
ratip derecesinden geçerek nihai merci olan tıbbı -adlî meclisince tasdik edilmiş bulanması muvace
hesinde, işbu raporların sahte veya hilafı hakikat olup olmadığını tahkikatın hukukan mümkün 
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bulunmadığı, şaibeli olma keyfiyetinin de belirtilen tavsifler dışında başkaca mütalâasının da 
keza mümkün olmadığı, tahkikat talepleri meyanmda mevcut iken Yüksek Meclisin kararı ile 
reddedilmiş bulunan 27 Mayıs aleyhtarlığı mefhumu çerçevesinde tahkikatın tamikma da lüzum 
bulunmadığı neticesine varılarak tevhiden tetkik edilmiş bulunan soruşturma konusu itibariyle 
eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr, Yusuf Azizoğlu'nun, siyasi ve cezai bir mesuliyeti bulun
madığına mevcut azanın ittifakiyle karar verildi. 

m 
Kiirtçülük 

Eski Bakan Dr. Yusuf Azizoğlu'nun Kiirtçülük ccreyanlariyle ilgisi bulunduğu iddiasiyle 
açılmış bulunan soruşturma konusu : 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 81 sayılı ve 2-1 . 10 . 1C83 günlü kararında; eski Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Dr. Yusuf Azizoğlu hakkında açılması derpişohman soruşturma konula
rından 

1. Tehlikeli kimselere Hazineden para vermek, 
2. Devletin ülke ve millet bütünlüğünü bozucu kürtçülüğün cereyanlarını ve hareketlerini 

himaye, etmek ve bunlara liderlik yapmak, 
3. Bölgecilik amaçları güden ve bu sebeple tehlikeli faaliyetlerde bulunan şahıs ve dernek

lere sosyal yardım fonundan yardımlarda buluıi'mak. 
Şeklinde tesbit edilmiş olan hususlar, doğrudan irtibattar bulunmaları sebebiyle komisyonu

muzca tevhiden tetkik edilmiştir. 
îddia : 
Yukarıda tesbit edilen ıhususat, 1 . 10 . 1963 günü toplanan C. H. P. müşterek grupunda eski 

İçişleri Bakanının yapmış olduğu konuşmanın basma intikal eden şekliyle Dr. Yusuf Azizoğlu'nu 
('memleketin bütünlüğünü bozacak kürtçülük hareketlerini desteklemekle) itham etmesinden Bü
yük Millet Meclisindeki konuşmaları sırasında aynı ithamı işrabeder mahiyetteki konuşmasından 
ve buna istinaden Aydın Milletvekili Reşat Uzarda ile Diyarbakır Milletvekili Recai îskender-
oğlu'nun tahkikat taleplerinden neşet etmiştir. 

Tahkikat talebine mütedair önerge vermiş olan her iki milletvekili de müddei sıfatiyle alman 
ifadelerinde Bakan Azizoğlu'nu 'bu mevzuda itham eder mahiyette hiçbir bilgi ve delile sahibol-
madıklarmı, tahkikat taleplerini İçişleri Balkanının isnadına dayandırdıklarını, iki bakan arasın
da cerej^an eden bu kabil ithamların vuzuha kavuşmasını millî menfaatlere uygun mülâhaza et
tikleri için önergelerini vermiş bulunduklarını beyan etmişlerdir. 

Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ise komisyon huzurunda verdiği ifadesinde : 
(Bıı konuda iddia ve ihbar mesuliyetini üzerine almadığını, C. H. P. Grupunda Ibasına intikal 

eden şekilde bir konuşma yapmadığını, Bakan Azizoğlu'nu bu -mevzuda asla itham etmediğini, 
tehlikeli cereyanlara alet olan dernekleri dernek olarak itham cdemiyeceğini, ancak bu dernekle
rin başında bulunanlara göre muamele gördüğünü, alâkalı makamlarca takibat altında bulunan 
kimselere Dr. Yusuf Azizoğlu'nun bilerek yardım yaptığına dair de iddia sahibi olmadığını, 
her üç konuda da iddiaların kendisinden sadır olmadığını, beyanlarında zikri geçen Ali Anagür, 
Ali Karahan, ve Musa Anter'in kütçülük faaliyetleriyle olan ilgilerini 28 . 6 . 1963 tarihinde 
Millî Emniyetin tetkikine arz edilen raporundan öğrendiğini, bu şahısların sosyal yardım fonun
dan müstefidolduklarma ve Musa Anter'in Azizoğlu ile ilgisi bulunduğuna ise Senatoya verdi
ği soru önergesinden sonra muttali olduğunu) ifade etmiştir. 

Bu meyanda ihbar deruhde etmemekle beraber, Millî Gençlik Teşkilâtı Genel Sekreteri Şe
ker Tamersoy imîizlı el yazılı bir mektubu, Sağlık Bakanlığı Sosyal Yardım Umum Müdürlüğü 
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eski Birinci Şube Müdürü Ressan Taşçıoğlu tarafından kendisine intikal ettirilen bâzı hususatı 
ve bir gazete kupürünü komisyonumuza ibraz vo intikal ettirmiştir. 

itham böylece sahipsiz kalmasına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi karariyle tahkiki 
muktezi bulunduğundan re'sen delil toplamak süratiyle konunun tetkikine girilmiş ve komisyo
numuza celbedilerek Dr. Yusuf Azizoğlu'nun bu mevzudaki müdafaası sorulmuştur. 

Mumaileyh müdafaasında ezcümle : 
(Hıfzı Oğuz Bekata, bidayette tehlikeli derneklere yardım yaptığını iddia etmesine rağ

men bilâhara bu iddiasını tebdil ederek derneklerin başmdakilere göre muameleye tabi tut tu
tuğunu ifade etmiştir. Misal olarak alman Ali Karahan'ı Siverekli olması itibariyle tanırım, Bu 
zatın başında bulunduğu Siverek Kültür Derneğine yapılmış yardım şahsı dolayısiyle olmayıp, 
fakir olan bölgenin hususiyeti sebebiyledir. Ali Anagör isimli şahısla tetkikime göre yardım 
yaptığımız Ankara Tunceli Derneği de dâhil birgûna alâkamız olmamıştır. Tarafımızdan bu şahsa 
hiçbir yardım yapılmamıştır. Bekata'nm kürtcülük cereyanları dle ilgili olduğu anlaşılan bu 
şahıslar ile aramda irtibat kurması çok tehlikeli ve sakîm bir tutumdur. Tehlikeli derneklere 
veya başında tehlikeli şahıslar bulunan derneklere yardım yapılmaması mevzuunda Bakanlığım, is
tihbarat organları ve İçişleri Bakanlığınca bir denek müstesna hiçbir ikaza muhatabolmamıştır. 
Derneklerin bu mevzudaki faaliyet tarzını kontrol bana değil Dahiliye Vekâletine düşer. Benim 
hareket tarzım bilâkis ve daima hatalı Doğu siyasetinden doğan küskünlüklerin telifi ve ber
taraf edilmesi gayesine müteveccihtir. Bu derece tehlikeli bir isnadın sahipleri mukni delillere sa-
hibolmadıkça âdi bir müfteri durumundadırlar. Musa Anter'le münasebetim vaktiyle depomda ca-
hkştığı üç beş aylık bir devreye münhasırdır. Gayrieiddî tutumu sebebiyle kendisine yol vermiş
tim. Bundan sonra da hiçbir münasebetim olmadı) demiştir. 

Diğer bir tahkik konusu ile birlikte bu mevzuda da bilgisine müracaat edilen Sosyal Yardım 
Umum Müdürlüğü eski Birinci Şube Müdürü Ressan Taşçıoğlu ise ifadesinde : 

1 Şubat 1963 Pazar günü ikamet ettiğim otelde yabancı bir şahıs beni ziyaret ederek Belvü 
Palasta kalan bir kurt şeyhine 15 000 lira yardım yapmış olduğumuzu, bunun tekerrür etmeme 
sini söyledi.- Tahminen millî emniyettendi. Fakat resmen bir müracaati sebk etmedi.) 

«Bildiğim, ikinci hâdise : Bakanın istanbul Sağlık müdürlüklerine memur olarak yerleştiril
mek üzere gönderdiği Liceli Muhittin nammdaki şahısla alâkalı mevzudur. Bu şahıs sağlık 
müdürlüğünde komünist kürteülükten soruşturmaya tabi tutulmuş, ve kolej müdürü tarafından bu 
sebeple işine son verilmişse de adı geçen, Bakanı kürtcülük mevzuundaki alâkalarından dolayı 
ikay, edince vazifesine iade edilmiş ve hakkında tutulan zaptın örfi idareye intikal ettirilmemesi 
sebebiyle de Bakan Azizoğlu memnuniyet izhar ederek istanbul Numune Hastanesi başhekimine 
teşekkür etmiştir. 

Diğer bir hâdise de Kartal Hükümet tabibinin, bakanı, kürtçülükle ilgili rabıtalarından do
layı tehdidetmesi üzerine vazifesine iade edilmiş olmasıdır. Keza, Ankara Millî Talebe Federas
yonu Başkanı Cafer ve üç arkadaşı bana, Bakan Azizoğlu'nun kürtçülükle olan alâkası hususun
da icabında şahadette bulunacaklarını söylemiştir. Hıfzı Oğuz Bekata, benim kürtçülükle ilgili 
derneklere yardım yapılıyor şeklindeki şikâyetimden faydalanarak Azizoğlu'na bâzı ithamlarda 
bulundu. Dr. Yusuf Azizoğlu tâyin edemediğim sebeplerle bu cereyanların mensubu olan şahıs
larla irtibattadır. Bu irtibat iyi niyetle olabildiği kadar suiniyetle de olalbilir. Ama kürtcülük • 
eereyanlariyle olan alâkası mevzuunda Sağlık Bakanını ben itham, etmiyorum. Size arz ettikleri
mi bir rapor halinde bütün ilgililere duyurmakla iktiî'a ettim. Yine örfi idarede de kürtçülükle 
ilgili derneklere yardım yapılıyor demiş isem de ne bakanı ne umum müdürü itham etmedim.) de-
mişth*. 

istanbul'da naip heyet marifetiyle yapılan .tahkikatta ifadesine müracaat edilen Kartal Hükü
met tabibi Dr. Yavuz Aktuğhi; 

Oerek Yozgat'a naklinin gerek vazifesine iadesinin sebeplerini izah ve tevsik ederek, iddianın 
asla varit bulunmadığını söylemiş, Liceli Muhittin isimli memurun azli ile alâkalı vakanın şahidi 
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olarak isimleri zikredilen İstanbul Sağlık Kolleji Müdürü Doğan Erbuğ, Sağlık Müdür Muavini 
Dr, Zeki Bilgin, Sağlık ve" Sosyal Yardıtm Müdürü Dr. Muhit Tümeriîaın ve Sağlık Müdürlüğü Büro 
Şefi Hüseyin Şahihıgiray'ın alınan yem'imdi ifadelerinde, Mumaileyh. Kolej Müdürünün ifadesini 
teyiden müzaikereei olarak tâyin edilen Muhittin Komünist Kürtçüler hakkımda takibat yapıldı
ğımın basında açıklandığı sıralarda, bir defa talebelerle kürtçe konuştuğunun görülmesi üzerine, 
kolej talebeleri meyanıında (memleketin dört 'bir tarafından gelmiş ttalebelerin bölgevi lisanları 
ile konuştukları vaki olmakla beraber adı geçenin müzakereci olması sıf atiyle bâzı talebelere 
Kürtçe hitabetmiş olmasının doğru görülmemesi sebebime müsteniden, ancak bu sebep zikredil
meden, okulun tatile ıgirm'iş ve ihtiyaç kalmamış olmasına dayanılarak işime .son verildiğini, ge-
reik 'bu duruım ve 'gerekse adı geçenin tekrar vazifesine iadesi zımnında Baikam Dr. Yusuif Azizoğ-
lu tarafından hiçbir emir, rica veya tazyika muhatab olmadıklarımı, hattâ Bakanın ıbu hâdise
den sonra istanbul'u ziyaretinde mumaileyhin işire son verilmiş 'olmasını t asıvib ettiğini ve kim 
olursa olsun kusurlu hareketi halinde aynı şekilde muamele yapılmasını tavsiye ettiğini müttefi-
kan beyan etmişlerdir. 

Hıfzı Oğuz Bekata'nın komisyona ihraz ettiğ' mektubun sahibi 'Türkiye Millî Gençlik Teşki 
lâtı Genel Sekreteri Şeker 'Tamersoy celbedilerek ifadesi alınmış : Mumıaileyh : 

(Kendisinin bâzı arkadaşlariyle birlikte demokratik rejim aleyhinde faaliyet göstermekten 
(maznun olarak Balmumcu'da mevkuf bulundukları sırada,' aynı yerde Kürtçülükten mevkutf Musa 
Anter'îm Yusuf Azilz'oğlu'ndan sitayişle bahsederek Şarkîm, kaderini elinde tutan -adam diye bah
settiğimi ve bir gün mahkemeden döndüklerinde Kemal Badııllı isimli bir milletvekili ile Dr. Yu
suf Azizoğlu'mun kendilerine haber gönderip -hatırlarını sorduğunu ve durumlariyle meşgul olaca
ğını va'detmiş bulunduğunu, Musa Anter'in hapisanede naklettiğimi, kendisinin de bu .bilgisini 
Hıfzı Oğuz Bekata'ya bir mektupla bildirdiğini ifade etmişse ide, Musa Anter'in bu tara •beyan
larını duymuş olması lâzımigelen 'başkaca hiçbir isim verememiştir. 

Buna mukabil yine ifadesine müracaat edilen Urfa Milletvekili Kemal Badıllı mahkemede o 
gün duruşmaları yapılmakta olan Kürtçülükten maznunlar Musa Anter ve arkadaşlariyle ken
disinin tesadüfen .karşılaştıklarımı, aralarında tanıdığı bulunan Yaşar ve 'Musa ile selâmlaşıp 
hatırlarını s'orduğunu, Bakam Azizoğlu'nu İstanbul'a hareketinden önce asla görmediğini ve gö
rüşmediğini, bunun bir iftiradan ibaret olduğunu beyan, ve ifade etmiş olduğu gibi, Millî Ta
lebe Federasyonu İkincil Başkanı Cafer de alınan ifadelinde (Tehlikeli amaçları güden hangi der
neklere yardım yapılmış olduğu) ve Kürtçülükle il^iü soruşturma İkıonusu etrafımda, bir bilgi 
veremeyip ademi) malûmat beyam etmiştir. 

Binnetiee, Küritçülük cereyamları ile ilgili olarak takibat altıma alınmış olan Musa Anter 
adlı şahsım, mukaddema Balkan Azizoğlu'nun ecza deposunda çalışmuş ve hu sebeple Bakamla ta
nışıklığı bulunması ile 'Siverek Kültür Derneği Başkanı bulunan Ali Ka-raham adlı şahsın la Ba
kamın hemşehrisi 'olması ve Siverek Kültür Derneğinim' diğer dermeklere misbetle daha geniş 
ölçüde yardım görmüş .olmasının, eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanını Kürtçülük cereyanla
rıma himaye ve onlara liderlik etmek, tehlikeli kimselere Hazineden para vermek himmetice millî 
menfaatleri zedelemek ıgibi T. O. Kanunumun en ağır suç maddeleriyle itham: edilebilmesi için 
yeterli görülmüş olması,. eski İçişleri Bakanı bakımımdan ağır ve hayrete şayan bir mesuliyet 
teşkil etmekte üse de, böyle bir ithamda bul um madiğini defaatle tekrar ve bu noktada ısrar et-

" miş olması sebebiyle aleyhinde tâyini muameleye mahal görülmemiş, eski Sağlık ve 'Sosyal Yar
dım Bakanı 'Dr. Yusuf Azfeoğlu'nun ise (başlangıçta tevhiden tetkik edilmiş olan her üç soruştur
ma kornosu balkımından da siyasi, malî ve cezai her hangi bir mesuliyeti bulunmadığına ittifakla 
karar verilmiştir. 
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iv 
Zeki Erataman 

Eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Yusuf Azizoğlu'nun; Yüksek Adalet Divanı hüküm
lülerinden Dr. Zeki Erataman'ın Haydarpaşa Numune Hastanesinden firarı dolayısiyle alâkasının 
ve sorumluğunun tesbitine mütedair tahkik konusu : 

iddia : 
Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata, iddia sahibi sıfatiylo komisyonumuzca alınan ifade

sinde : 
- «Zeki Erataman'ın firarı hâdisesinde Bakan Yusuf Azizoğlu ile irtibatı olan hâdiseleri firar
dan sonra, firar olayını tahkik için istanbul'a gönderdiği Emniyet Genel Müdürünün getir
diği malûmattan öğrendiğini, iki mülkiye müfettişini hâdiseyi tahkikle görevlendirdiğini, ve 
bunların kendisine vaziyeti bir raporla bildirdiklerini, 'müfettişlerin Sağlık Bakanının hareket 
tarzını tavsif bakımında bu raporda izhar ettikleri kanaati kendisinin de benimsediğini, firari
nin muhtelif hastanelere sevk edilmiş olmasının Sağlık Bakanının bir himayesi neticesi oldu
ğuna dair, muamelelerin seyrinden doğma bir kanaate sahibolduğunuj» beyan etmiştir. 

Müdafaa : 
Eski Sağlık Bakanı Dr. Yusuf Azizoğlu ise yine komisyonumuzda verdiği ifadesinde ezcümle : 
«Firari Zeki Erataman'ın hastanelere nakli hâdisesi ile Bakanlığının bâr gûna alâkası olma

yıp, bunun tamamen adlî bir muamele olduğunu, infazın hastanede devamı halinde hastane
ler ve cezaevleri Talimatnamesi hükümlerine ^öre mahkûmun, muhafazasının yine tamamen ad
liyeye ait bulunduğunu, hastane personelinin firar hâdisesinde hiçbir suçu bulunmadığının ya
pılan adlî tahkikatla da sabit olmuş bulunduğunu, firardan birkaç ay mukaddem hastaneyi 
ziyareti sırasında mahkûmu da görmüş olm&smın aleyhinde bir istismara müsait bulunma
dığını, bilâhara edindiği bilgilere göre, hâdisenin içişleri Bakanlığı aleyhindeki istikametini 
tebdil ve Sağlık Bakanlığı aleyhine tevcih etmek maks'adiyle içişleri Bakanının bâzı tertiplere 
giriştiğini, ezcümle, raporu veren iki müfettişi, Bakanın evine çağırarak matluba muvafık 
tarzda, raporun tanzimi hususunda teklif ve tazyikta bulunduğunu ancak, yine istihbaratına 
göre, tazyika rağmen müfettişlerin yine de sureti mutlakada ittıba etmediklerini, keza verilen 
raporların bu sebeple mükerrer olduğunu, evvelce Emniyet Genel Müdürüne tahkik emri ve
rilmiş iken içişleri Bakanı tarafından bu emrin bilâhara geri alındığını tahkikatın yarıda bıra
kıldığını, müfettişlerin raporunda şimdi muttali olduğu, şekilde Sağlık Bakanlığı aleyhinde 
bâzı hususatm yer almış olması sebebini bilemiyeceğini, elde ettiği malûmata göre bunun taz
yik eseri olabileceğini Zeki Erataman ve Hayrettin Erkmen'i hastaneyi ziyareti sırasında 
sertabibin beyanı üzerine kısa bir müddet ve başhekimin refakatinde olarak ziyaret ettiğini, bu
nun medeni bir hareket tarzı olduğunu, hastanede mahkûmun müsamaha gördüğüne dair bir ma
lûmat ve bilgisi bulunmadığını, her halükârda ziyaretinin mahkûmun hastanedeki ikâmet müd
detinin uzatılmasında hiçbir tesiri olmıyacağım, firar hâdisesinde bilâkis içişleri Bakanlığını 
ilgilendiren ibir mesuliyet silsilesinin mevcudokluğunu istihbar ettiğini, ezcümle istanbul Emni
yet kadrosu hakkında bakanın tahkik ve tetkik emri verilmiş iken müfettişin yaptığı tahkika
tın yine bizzat Bekata tarafından durdurulduğunu, istanbul Emniyet Müdürü ve Valinin, o vaka
ya Çınar otelinde iken muttali olup lâyık olduğu ehemmiyeti vererek zamanında harekete geçme
diklerini, keza 2 nei derecedeki âmir ve şube müdürlerinin de aynı şekilde lakayt davrandıklarını) 
beyanla işbu ilgililer hakkında yapılmış bir muamele meveudolup olmadığı hususunun araştırıl
masını ve gerek müfettişlerin ve gerek Emniyet Genel Müdürünün eelpleriyle dinlenmelerini 
talebetmiştir. Bu konuda yapılan tahkikat neticesi berveçhiatidir : 
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Dr. Zeki Erataman idamdan muhavvel müebbet hapse mahkûm olup Kayseri cezaevinde bulun

duğu esnada kaçmak için faaliyet gösterdiği, şarladığı ve alakalı kimselerin de mahkûmun bu 
niyetinden haberdar bulundukları sabittir. Filhakika : 

Kayseri merkez jandarma birlik komutanlığının Kayseri Cumhuriyet savcılığına yazdığı dos
yada mevcut 17 . 9 . 1963 tarihli tezkerede: «Zeki Erataman'm Kayseri bölge cezaevinde bulun
duğu esnada kaçmak için faaliyet gösterdiği, prüka imaline mütedair malzeme temin ettiği ve 
cezaevi personelinden sabık şoför Kemal Dumlııya bu yolda 10 000 lira rüşvet teklif etmişse de 
muhbirin Ibu teklifi kabul eylemediği» belirtildiği gibi, Kayseri cezaevi mesul savcısının «Zeki 
Erataman'm firar etme kararında olduğunu: bizzat siyasi mahkûmların ihbarından anlıyarak za
bıtaya bu yolda emir verdiği» ve bunun üzerine cezaevinden hastaneye nakledilirken sevk ilmü
haberleri üzerine kırmızı kalemle (dikkat kaçar) ibaresinin kaydedildiği anlaşılmaktadır. 

Özel durumu bu şekilde teshil: edilen firarinin infazla ilgili olarak hakkında yapılan muame
lelerin seyrine göre : 

Şahsan vâki müracaatı üzerine Kayseri Cumhuriyet savcılığınca muayenesi yaptırılarak, Kay
seri Devlet hastanesi tarafından verilmiş 23 . 3 . 1963 tarihli ve 402 sayılı rapor ile «diyabet di
yeti ve bir dâhiliye mütehassısının nezareti altında hastalıklarının hayatî tehlike teşkil etmi-
yeecği» hükmüne varılmış; ancak Kayseri cezaevinde işbu şartlar yerin getirilemediği cihetle, 
mahkûmun yeniden vâki 9 . 5 . 1963 tarihli müracaatı üzerine seVk olunduğu Kayseri Devlet has
tanesi Sıhhî Kurulu 10 . 5 . 1963 tarihli 1514 sayılı raporu ile «Zeki Brataman'ın fizik tedavisi 
enstitüsü bulunan Ankara Numune hastanesine naklini» uygun mütalâa etmiş, Adalet Bakanlı
ğı da bu mütalâaya uyarak mahkûmu Ankara Numune hastanesine nakletmiştir. 

Tedavisinin sonuna doğru, mahkûmun evvelce vermiş olduğu 14 . 5 . 1963 tarihli dilekçesini te-
yiden verdiği 4 . 7 . 1963 tarihli yeni bir dilekçe ile mütaakıp seri tedavisinin İstanbul hastanele
rinden birinde yapılmasını tale.be.tmds olması sebebiyle, Adalet Bakanlığı Ankara Numune hastanesi 
sağlık kurulundan mahkûmun mütaakıp tedavisinin İstanbul'da yapılmasında mahzur bulunup bu
lunmadığı hususunun da tesbitini istemiş, Bakanlığın bu isteğine binaen de zikri geçen sağlık kurulu 
verdiği nihai raporunun 3 ncü bendinde: «Mahkûmun fizik tedavisi bitmiştir. İkinci seri tedavinin 
tstanbul hastanelerinde yapılmasında mahzur yoktur» yolunda cevabî tasrih yapmıştır. 

ıBunun. üzerine, 2 nci seri tedavi, mahkûmun talebine binaen, Adalet Bakanlığının tensibi ile 
İstanbul hastanelerinde yapılım ak üzere şevki uygun görülmüş olmakla, 19 . 7 . 1963 de İstanbul 
Sultanahmet Cezaevine gelen hükümlü, evvelâ aynı gün Cerrahpaşa 'Hastanesine, 20 . 7 . 1963 de 
Uaraba Hastanesine ve nihayet 23 . 7 . 1963 de de diğer hastanelerce (gösterilen sebep tahtında 
Haydarpaşa Numune Hastanesine gönderilerek bu hastaneye yatırılmış ve kaçtığı 13 . 9 . 1963 ak
şamına kadar da burada kalmıştır. 

İstanbul'da naip heyet marifetiyle mahallen yapılan tetkikatta: Yusuf Azizoğlu'nun takriben 
Ağustos başlarında İstanbul hastanelerini ziyareti sırasında Haydarpaşa Numune 'Hastanesine de 
gittiği, Başhekimin verdiği umumi izahat meyanıncla Hayrettin Erkmen ile Zeki Erataman'm da 
hastanede bulunduklarını öğrendiği ve her iki hükümlüye ele kısa bir ziyareti Başhekimin refaka
tinde yapmış bulunduğu, hastane başhekiminin 31 Ağustosda başhemşire tarafından, Zeki Erata
man'm .hemşirelere Yassıada ve Imrah'da geçirdikleri günlere ait bâzı zararlı tasvirlerde bulundu
ğunun aksettirilmiş ve hükümlünün tedavisinin de sonuna gelinmiş olmasına dayanarak, yurt dışına 
giderken politik ihtilâflara sebebiyet verir endişesiyle1, mahkûmun bir an evvel taburcu edilmesini, 
doktor Asıl istanbulluya tenbiıh ettiği, mumaileyhin de bu tavsiyeyi hem dahiliye hem fizikoterapi 
şefliğine intikal ettirdiği dahiliye şef İlgince, bükümlüde mevcut şeker ve koroner yetmezliğinin ta
burcu edilmesine mâni teşkil ctmiyeeeği bildirildiği, ancak fizikoterapi mütehassısının hastanın kü
rünün bitmesine bir iki gün daha kaldığını söylediği, bu müddet içinde de, mahkûmun taburen 
edileceğini anlıyarak firar ettiği anlaşıldığı gibi, hükümlünün firarı tarihine kadar yattığı oda ma
hallen görülmüş ve muhafaza ile .görevli jandarmanın bariz ve fahiş ihmal veya kasdı olmadıkça 
firara gayrimiisa.it bulunduğu, mahkûmların, muhafazaları ile mükellef jandarmalarla münasebet-
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leriniıi lâübâli öldüğü, başhekimin bu nokta üze dikte gerek Üsküdar savcısi gerek jandarma kıt-
mandanııiııi dikkatini çekmiş ve jandarmaların değiştirilmesini taİ ebet mis olmasına rağmen bu tale
bin nazari dikkate alınmadığı, jandarmaların nöbot tutma durumlarının tamamen kontrol dışı ve 
başıboş bırakıldığı ve hâttâ firar arimda orada bulunan Mustafa Âkay'ın nöbet defterine göre vazi-
fesi ölmadıği tesbit ecİilinişlir\ 

işbu firar olayında bidayetteiıberî tamamen ili fazla ilgili olarak yapılmış muameleler doİayısiyle 
Adalet Bakanlığının ihmali barizdir. Mukaddema infazın devamı sırasında İleşat Akşenisettinoğlu'-
nun vâki firarı sebebiyle durumun mesuliyeti geniş çapta tartışmalara yol açmış ve politik yankı
lar yapmış olmasına, bu kere de Kayseri infaz savcılığı ve jandarma kumandanlığınca hükümlü 
&eki Erataman'm kaçma temayülü sarih surette tesbit edilmiş bulunmasına rağmen Adalet "Bakan
lığının ona tebaan savcıların istikbale muzaf olarak siyasi hükümlülerin sevk, nakil ve muhafaza
larında hiçbir ciddî tebdir almadıkları, ezcümle, Zeki Erataman'm Kayseri'den Haydarpaşa Hasta
nesine yatırılmasına kadar olan nakli muamelelerinde savcılık tezkerelerine muhafazada teyakkuzu 
davet eder hiçbir işarın kaydedilmediği, muhafaza ile mükellef zabıtaya sureti hususiyede ve işin 
ehemmiyeti ile münasip hiçbir ikazda bulunulma lığı, kaçması ihtimali belirli ve tesbit edilmiş olan 
mahkûmun, kaçması ihtimalini ziyadesiyle kolaylaştırdığı düşünülmeden ve hiçbir tıbbi zaruret oh , 
madiği halde İstanbul'a nakli talebinin Bakanlıkça is'afı cihetine gidilmiş olması Adalet Bakanlı
ğına muzaf hatalar olarak tesbit edilmiştir. 

Yapılan adlî tahkikata muvazi olarak Komisyonumuzca da hastane personelinin işbu firarı müm
kün kılmak veya müsamaha göstermek hususunda her hangi bir vazife ihmali .tesbit edilememiş esa
sen gerek ceza usul hükümleri gerek ceza tevkif evleri ve hastanesi talimatnamesi ve gerekse jan
darma teşkilât ve vazaifine dair mevzuat muvacehesinde infaza taallûk bakımından firar hâdisesin
den, firar anma kadar olan muhafazadaki tedbirsizlikten mes'ul bulunan Adalet Bakanı hakkında 
açılmış her hangi bir soruşturma konusu bulunmadığı cihetle bu noktada keyfiyet, takdir hak
kını kullanmak üzere Yüksek Meclisin ıttılaına arz edilmekle iktifa edilmiş, eski Sağlık Bakanının 
ise, firar olayı ile birgûna irtibatı olmadığına ve hakkında her hangi bir mesuliyet tesbitine 
imkân bulunmadığına ittifakla karar vcrilmiş'tir., 

İşbu firar olayı ile ilgili olarak, eski -içişle:-! Bakam Hıfzı Oğuz Bekata'nm, mahkûmun 
hastaneden firarını müteakip yurt dışına kaçana kadar- olan safhada istanbul zabıtasının her 
hangi bir ihmal ve teseyyübü bulunup bulunmadığına dair iki mülkiye müfettişine verdiği tahkik emri 
neticesi tanzim olunan raporu tazyik ile Sağlık Baakıılığı. aleyhine tebdil ettirmeye çalıştığı, mü
kerrer rapor tanzim ettirdiği, istanbul emniyet müfettişi tarafından yapılan tahkikat zabıta 
aleyhine netice verince bunu yarıda devrettirdiği, ve işbu tahkikat neticesine göre vazifele
rinde ihmali görülen istanbul Emniyet Müdürü ve diğer mensupları hakkında bigûna muamele 
yapmadığı hususunda Bakan Dr. Yusuf Aziz oğlu.'nun vâki iddia ve isnadı çerçevesinde de 
tahkikat yapılmıştır. 

Celbedilen şahitler, Emniyet Genel Müdürü Ahmet Demir, mülkiye müfettişleri Necip Seyhan, 
Nail Öktem ve Teftiş T£urulu Başkanı Faruk Günde rin alman ifadelerine, celp ve tetkik edilen 
raporlar, evrakı tahkikıye ve resmî kayıtlar münderecatına nazaran 13 . 9 . 1963 tarihinde vâki 
firar olayını mütaakıp istanbul Emniyet 2 nci Şube Müdürü Mehmet Gürbüz Atabek, hâdisenin 
seyrin'3 mütaallik olarak bir tahkik yapmış ise do, Genel Müdür Ahmet Demir 15 . 9 . 1963 de 
Bakanın emir ve arzusiyle istanbul'a gelerek Emniyet Müfettişi Enver Yanıker'i tahkikle ıgörev-
Iendirmiş, tahkikat konusunu da yine Bakanın, direktifi ile (mahkûmun kaçış saatini ve bu 
saate nazaran Türkiye hudutları dâhilinden çıkma ihtimali olup olmadığını, jandarma ile hasta
ne personelinin ihmalleri bulunup bulunmadığını) tesbit olarak sınırlandırmıştır. Tahkik konu
sunun böylece bizzat Bakan tarafından smırlandırıl'masmm ehemmiyet ve netayiei aşağıda izah 
edilecektir. 

T. B. M, M. ( S. Sayısı : 22 ) 
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Müfettiş Enver Yanıker tarafından İstanbul emniyet kadrosu görevlileri hakkında yapı

lan tahkikatta müfettişin Genel Müdür Ahmet Demir'e «biz bir memurla bir komiserde karar kıl
dık, hâdise daha genitşir» şeklinde vâki taraı beyanı üzerine Genel Müdür kendisine «o halde 
tamik et» diyerek mutabakatını beyan etmiş, bunun üzerine de emniyet müdür muavinleri, şube 
müdürleri ve bizzat Emniyet Müdürü Haydar Özkm'a müfettiş tarafından sual açılarak tah
kikatın tamiki cihetine gidilince İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nm Umum Müdür Ahmet 
Demir vasıtasiyle intikal eden şifahi telefon emriyle tahkikat durdurulmuş ve evrakı tahkiki-
yeyi Müfettiş Enver Yanıker bilâhara 23 . 9 . 1963 de yine aynı konu ile tavzif edilen iki mül
kiye müfettişine vermiştir. 

Bu kere, iki* mülkiye müfettişine verilen, 1 sayılı yazı ile emrin, mesuller hakkında normal bir 
tahkik emri olmayıp hâdise hakkında inceleme mahiyetinde bir tetkikat talebi olduğu ve 
Emniyet Müfettişi Enver Yanıker tarafından yürütülmüş tahkik neticesini bildiren raporun 
tahkikat evrakı ile birlikte müfettişlere verilmediği gerek Müfettiş Nail Öktem'in sarih be
yanı ve gerek Müfettiş Enver Yanıker'in müevve] beyanlariyle sabittir. 

Müfettiş Enver Yanıker'in sarih beyanına göre; Emniyet Müdürü Haydar Özkin, müdür muavinle
ri Mehmet Akzambak, Arif Yüksel, Gündüz Atabek Ve Nihat Kaner'e sual tevcih edilmiş, ancak bu 
safhada tahkikat genel müdürün şifahi telefon emriyle durdurulmuştur. Müfettişin yukarıda 
(Hâdisenin mesuliyetinin geniş olduğuna dair) genel müdüre vâki beyanı ile yaptığı tahkikatın 
seyir ve istikameti, naip heyet huzurundaki ifadesinde emniyetin ihmali bulunduğuna dair açık 
beyanı, bilâhara Mülkiye müfettişlerinin tanzim ettiği raporlarla da kati surette sabit olmuş bu
lunmasına rağmen, Emniyet Umum Müdürü Ahmet Demir'in, yaptığı şahsi tahkik sonucuna göre, 
hâdisede emniyet mensubinine kabili atıf bir kusur mevcudolmadığına dair beyanı sübuttan âri 
bulunmaktadır. 

Firar tarihinden on gün sonra 23 . 9 . 1963 tarihinde Mülkiye Müşavir Müfettişi Nail öktem ile 
Müfettiş Necip Seyhane verilen 1 sayılı tetkik emrine istinaden taraflarından tanzim edilen rapor 
süratle müfettişlerden talebedilmiş, Müfettiş Nail Öktem tarafından Pazar sabahı bizzat Ankara'ya 
getirilmiş ve kendi ifadesine göre : 

«Trenden inince Heyeti Teftişiye Reisini telefonla aramış, kendisini karşılamak üzere istasyon 
veya hava alanına gittiğini Bakanın da Bakanlıkta kendisini beklediği cevaben bildirilmesi üzerine 
Bakanlığa gitmiş, kendisini bir müddet bekliyerek gecikmesi sebebiyle eve dönmüş olan İçişleri Ba
kanına mülâki olmak üzere kendisine terfik edilen odacı ile beraber resmî araba ile Bakanın 
Kavaklıderedelki evine gitmiş, yandan bir merdivenden çıkarak kütüphanenin son tarafındaki bir 
odaya alınmış, kahve içerken Ibakan gelip raporu sormuş, kendisinin çıkarıp okuması üzerine bakan 
peyderpey fenalaşarak sonunda çok asabi bir- şekilde kendisine «Nail Bey bu rapor benim tezi
me muhalif düşüyor, ben basma bu şekilde beyanat vermedim. Sizden bunu istemedim. Balkanlar 
Kuruluna ben bu raporu götüremem. Siz jandarma ve emniyet olarak bizim 'bakanlığı suçluyorsu
nuz. Ben bilirsiniz ki, bakanlığımı himaye ederim. Hastaneden Zeki Erataman'ı kaçıran ve sah
te rapor verdiren Yusuf Azizoğlu'dur» diyerek beyanda bulunması üzerine karşılıklı olarak ba
kanla kendisi arasında sert ifadeler cereyan etmiş ve kendisinden bakan 3 nüsha olarak tanzim 
ettikleri raporun 3 nüshasını da almıştır. Bunun üzerine kendisi sinirlenerek: «Ibeyefendi bunlar 
evrakı tahkikiyeye istinadeder» demek mecburiyetinde kalmış, bakan bu sefer evrakı ıtahkikiye-
nin nerede olduğunu sormuş (İstanbul'da) diye cevap vermesine rağmen çantasını aramak teşeb
büsünde bulunmuş, bunun üzerine bir hayli gerginleşen hava sebebiyle kendisi gitmek üzere kalk
mış ve bakan kendisini yine resmî arabasiyle Meşrûtiyet köşesine kadar getirmiş, ertesi gün sa
bahleyin vekâlete gelmesini tembih etmiştir. Ertesi sabah vekâlete gittiğinde, Necip Seyhan'ı da 
orada bulduğunu, ona da telefon edilerek İstanbul'da vekil beyin arzusu ve direktifi dâhilinde 
Pazar günü mütemmim bir tahkikat yaptırıldığını öğrendiğini, ve teftiş kurulu başkanının bu 
mühim kısmında rapor metnine geçirilmesini istediğini, kendisinin, raporun ruhuna ve meltnine 
halel gelmemek suretiyle muvafakat ettiğini, raporun bu şekilde hazırlanmasını mütaakıp Bakanın 
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yedinde kalan eski raporun tarih ve numarasının buna verildiğini, bu iki rapor arasındaki, Baka
nın yaptırdığı Sağlık Bakanlığı ile ilgili mütemmin kısım hariç, başkaca bir fark bulunmadığını, 
kendisinin İstanbul'a dönüp Necip Seyhan'ın Ankara'da kaldığım, istanbul'a gidince bakanın 
yedinde alıkoyduğu raporun bir suretini çıkararak 36/80 sayı ve 8 . 10 . 1963 tarihli irsaliye ile tef
tiş kurulu başkanlığına postaladığını, ancak bu raporun da mevkii muameleye konulmıyarak jan
darma ve emniyete taallûk eden kısımlarının ayrılması suretiyle yeniden kaleme alınmasının ken
dilerinden talehedildiğini, ancak kendilerinin tahrirî olarak buna ret cevabı verdiklerini, firarinin 
istanbul'a nakli ve hastaneye yatırdığına dair raporda mevcudolan kısmın Necip Seyhan'ın yap
tığı ek tetkikat mahsulü olduğuna ve kendisinin ona atfen imzaladığını» ilâve etmiştir. 

Bu ifadeye mukabil'Heyeti Teftişiye Reisi de : 
«Cuma akşamı vekil beyin firar hâdisesine ait raporu istemesi sebebiyle istanbul'dan Müfettiş 

Nail öktem'i telefonla aradığını,- raporu istediğini, Cumartesi akşamı, müsteşarın kendisini arıyarak 
vekil beyin yeni bâzı hususat hakkında malûmat istediğini söylediğini ve istenilen bu malûmatı» 
Azizoğlu'nun Erataman'ı hastanede ziyaret edip etmediği, doktorlarla bir münasebeti olup olmadığı 
gibi şimdi, teferruatını hatırlıyamadığı bâzı hususlar olarak bunları müsteşarın kendisine not 
ettirdiğini ve Vekil Beyin Ibu cihetlerin tahkikini arzu ettiğini söylediğini, kendisinin! de bunun, 
üzerine tekrar (Müfettiş Nail öktem'i- aradığı 'halde -hareket ettiğimi söylemeleri sebebiyle bu
lamadığını, bu sebeple Necip Seyhan'ı bulduğunu ve not edilen 'hususları da talhk'k -edip Pazarte
siye Ikadar yetiştirip tayyare ile gelmesini söylediğini, Pazar sabahı Nail ökt.em'in gelip ken
disini telefonla aramıışsa da bulamadığım, müfettişi, kalemi ma'hsustan Vekil Beyin evine yolla
mış olduklarını, Vekil Beyle Nail Beyin rapor -mevzuıunu görüşmüş olduklarını, Bak anın- ra
porun 3 nüshası da kendisinden alıp rapordan memnun kalmadığımı! Ab una sebep de jandarma 
*/e emniyete ait hususa tın aynı raporda yer altmış olduğunu gösterdiğini, Vekilini sertçe konuş
muş olduğunu, Müfettiş Nail öktem ile öğleden sonra vâki (buluşmalarında ımumaileyıh'teıı öğren
diğini, kendisimi teskin ettiğimi, Pazartesi sabahı- Vekil Beyle görüştüğünde, Vekilin aynı şey
leri kendisine de tekrarlıyarak «;bu raporum- Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığıma da gitmesi muh
temel olduğundaînt, hallbuki inzılbati mahiyetteki kusurların kendi 'bünyemiz içinde ıslak edile
ceğini, bunun başka bakanlıklarca, 3 neü şaıhıslarca .duyulmasının uygum düşmiyeceğimi, ta-
lebettiği hususların da bu raporda mevcudolmadığmı söylediğini, kendisinin ise Necip Seyman'ın 
geldiğinde arzu e'ttikleri malûmatımı da toplanmış olup Müfettiş Nail Beyle de görüşerek meseleyi 
halledeceğini cevaben Balkana söylediğini, Müfettiş Necip tSeyham'ın topladığı m ahi m attan da 
istifade edilerek ek raporun düzenlendiğini yeni malûmattan) maksadınım Vekil Beyin müsteşar 
kaııaliyle kendisime 4 madde halimde intikal ettirdiği ve teferruatımı ma.tıırlıyanıadığı hususlar oldu
ğunu, bu rapora Bakanın nezdinde kalaın ilk raporum tarih ve numarasının verildiğini, Baka 
mini nezdinde kalan, raporun kayıt ve muameleye tabi olması için aradan iki gtük geçtikten sonra 
Bakamdan talebetmişse de, Bakamım Mecliste görüşme var tetkik ediyorum diyerek vermediğini, 
müfettişlerle ıgömderdiği raporum emniyet ve jandarma bakımından tefrikimi falebetmiş ise de 
her iki müfettişim de bunu reddettiklerimi, ek rapiorun da 8 'gim müddetle Bakanın nezdinde 
kaldığımı, raporları 4 .11.1963 te Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı-na 
imtikal ettirdiğimi, her iki raporda muhteva itibarîyle aynı olduğu için ilk raporu ayrıca 
mevki muameleye koymadığını, raporların mûtat ımuamel-e dışımda zamanında kayda intikal 
etmemesinin esasa müessir 'bir neticesi olmadığımı) ifade etmiş, diğer Müfettiş Necip Seylhan'-
ın ifadeleri ve tetkik edilen evrakı talhkikiye ve Bakanlık resmî kayıtları ela ıbu ifadeleri müey-
yet bulunmuştur. 

Binmetice, yapılan tahkikat sonucuna ıgöre : 
Is'tam/bul'da dinlenen Hüseyin Çetin adlı şahit ve bunu müeyyedoMrak beyanda bulunan Dr. 

Asım îstanlbullu'nıun ifadeleri ile, Üsküdar Emniyet Amirliği santral defterinde Zeki Erata-
mıan'ın 13 . '9.1993 *günü saat 19,30 da kaçmış olduğunun açıkça malûm olduğuna dair «mevcut 
kayıt, içişleri Bakanlığımca yapılan tahkikatın seyri ve istikametine tamamen aykırı olarak 
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mahkûmun kaç'tığı saatin tebeddülüne ve tahkikatın başkaca cephe ve mahiyet al masına müncer 
olmakta ise de, bu konunun taıhkiki, komisyonumuza mevdu • bulunmaıdığiindau firar hâdisesinin 
vaka olarak incelennı esine .geçilmemiş ise de; içişleri Bakanlığı kanal iyle yapılan tahkikat ne-
'tieesinin, mahkûmun kaçtığı saatin emniyetçe vaktinde istihbar edilmemesi sebebiyle emniyet 
mensupları ve b'innetice İçişlerdi Bakanlığının hâdisede ıbir <gnnıa mesuliyeti bulunmadığı hususu
na -tevcih edilmek istendiği, ve Bakan Hıfzı Oğuz Bekata'nın İstanbul Emniyet kadrosunun Müdür 
Haydar Özkan'dan' 'başlıyapak geniş «çapta vazifelyi ithmal sucu 'ile itham eden müfettiş raporla
rından ademimcmnuniyet duyduğu, vazifesinin şümulünü 'bütün ağırlığı ile Sağlık Bakanlığını 
i Mı a m. etmeye matuf olarak tâyin ettiği, Müfettiş Necip Seynaıı'ııı 'b'i.r Pazar • güııünıe sığdırdığı, 
resmî muamele ile mükezzip tahkik sonucunu ısrarla rap'ora dercettimnek maksadiyle alt ma
kamlarını T. C. K. 288 nci maddesi dairesinde muamele yapmaya zorladığı kanaatine varıldı
ğımdan ve ancak hakkında bu konuda açılmış bir tahkikat (bulunmadığından hakkımda T. C. K 
£40 neı maddesi gereğince Meclis tahkikatı açılması icabettiğinin tesbitine ve Meclis Umumi He
yetine intikal ettirilmesine, selbeibi kanuniye müsteniden bir müstenkif ve bir muhalif üyeye 
karşı ekseriyetle karar verildi. (Muhalif üye Necip Mirkelâmoğlu') 

— V — 

îlâç 

tlâç ithaline mütedair 9 ncu kotanın tanzimi sırasında vâki olduğu iddia edilen yolsuzluklar 
sebebiyle açılmış bulunan soruşturma konusu: 

İddia : 
Konu ile ilgili olarak muhbir ve iddia sahibi sıfatiyle alman ifadesinde eski içişleri Bakanı 

Hıfzı Oğuz iBckata ezcümle : 
(İlâç ithali konusunun Bakanlığın tam salâhiyeti dâhilinde olup, ithal mevzuu ilâçların ihtilâli 

mütaakıp teessüs eden teamül gereğince ilmî ve istişari bir kurul tarafından tesbit edildiğim, son 
olarak toplanan ilmî kurulun ithali zaruri ilâçları 140 kaleme indirdiğini ve bu 140 kalemlik liste
nin 9 ncu kota olarak Eczacılar Merkez Birliğine Bakanlıkça tebliğ edilmesini mütaakıp, bütün Ve
kâleti şaşkına çeviren olayların cereyan ettiğini, ilâç- ithalâtçıları mümessillerinin Ankara'ya gele
rek Bakanla vâki görüşmelerinden sonra, 180 derece bir dönüşle ve eski yeni bütün komisyon ka
rarları hilâfına olarak, ithalâtçıların arzu ettikleri buna mukabil hiçbir tedavi kabiliyeti ve müessi-
riyeti kalmamış olması sebebiyle üç senelik tatbikatın terk eylediği, piyasanın unuttuğu bâzı ilâç
ların listeye ilâve edildiğini, bu davranışa sebebolarak da, ilâç ithali konusunun ötedenberi rüş
vet iddialariyle çok melûf bir konu olduğunu, ilâç işleri umum müdürünün ve yardımcısının Sandoz 
Fabrikasının ilâçlarının ithal edilmesi mukabili Avrupa'da davetle gezdirildiğini ve daha mühimi 
olarak, Bakan Yusuf Azizoğlu'nun, Diyarbakır'da mevcut (istikamet Ecza Deposu) namı altındaki 
firmasının büyük borçlarla tasfiye haline girmiş olduğunu, ilâç ithalindeki yolsuzluğun da bu borç
ların tasfiyesi konusu ile (ilgisi bulunduğunu, hattâ tasfiyenin iflâsa müntehi olduğunu, Dr. Yusuf 
Azizoğlu'nun hakan olduğu devrede, yerli yabancı firmaların bâzılarının, ilâçlarının ithaline im
kân verilmesi mukabili olarak işbu alacaklarının Bakana hibe ettiklerini, bu şayianın yaygın bulun
duğunu ve istanbul'da ithalâtçı Yontef Benbasat ile Ankara'da Dr. Refik Erer'in bu hibe hâdise
lerine vâkıf bulunduklarını, Sağlık Bakanlığı içinde bu mevzuu Bakanın şahsına bağlanan ciddî 
bir mesele telâkki ettiğini, kendisine bu hususta muhtelif kaynaklardan bilgi verildiğini, hattâ Müs
teşarla Bakan arasında listenin değişmesi konusunda zabıttaki ifadesinde tafsil ettiği şekilde bir 
münakaşa cereyan eylediğini, Bakanlık erkânının mumaileyh Azizoğlu'nu ikaz etmelerine rağmen 
Bakanın zikri geçen hareket tarzını ihtiyar etmiş olduğunu, Dr. Azizoğlu'nun Meclisteki tarzı :be-
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yanının dahi bu yolsuzluk iddiasını müeyyet bulunduğunu, binnetice suiistimali Bakan Azizoğlu'-
nun şahsına muzaf olarak derıneyan eylediğini ve konunun, delilleri şüphe götürmiyen bir yolsuz
luğun ifadesi bulunduğunu) beyan ederek merkûr konuda iddiasını ispat sadedinde ikame ettiği şa
hitlerin dinlenmesini talebettiği gibi tedavi kabiliyeti olmadığı halde listeye ithal edildiğini beyan 
eylediği 14 ilâç ismi zikretmiştir. 

Müdafaa : 
Eski Bakan Dr. Yusuf Aaizoğlu ise bu konudaki müdafaasında ezcümle : 
(•(İlâç ithali konusunda hâkim olan prensiplerim, memleket ihtiyacının karşılanması, yerli imalâ

tın himaye maksadiyle takibedilmesi, yabancı müstahzarın piyasada mevcut stok durumlarının 
nazara alınması, piyasanın şiddetle arzuladığı ilâçlarda kıtlığa meydan verilmemesi ve aynı za
manda döviz israfının önlenmesinden ibaret bulunduğunu, ilâç piyasasının bu gaye ile tanzim 
edildiğini, zamanında neşredilen 9 ve 10 ncu kotaların bu prensipler altında meydana getirildiği 
normal usulden hareketle muamele yapılıp keyfiyetin evvelâ istişari ilmî kurula havale edil
diğini, kurulun ilk olarak (267) kalemlik 'bir liste tesbit etmesi üzerine eski Umum Müdür Sadi 
Bilginsoy'un kendisine müsteşar delaletiyle ve bilâhara bizzat müracaat ederek zikri geçen lis
teye şiddetle itiraz etmesi üzerine, muteriz eski Umum Müdür Sadi Bilginsoy'u da dâhil etmek 
üzere ikinci bir kurul teşkil ettiğini, bu ikinci kurulun tanzim ettiği 165 kalemlik listeyi aynen 
kabul ederek imza edip İstanbul Merkez Eczacılar Birliğine mutadı veçhile tebliğ eylediğini, bu 
defa da eczacı ve ithalâtçılar birliğinin listeye şiddetle itiraz ederek Reisicumhur ve Başbakan
dan başlayıp, Meclis, Senato, 'Bakanlar Kurulu dâhil şikâyetlerde bulunduklarını, fevkalâde bir 
kongre akdederek kendisine bir mümessil heyet gönderdiklerini, bu heyetin listedeki ilâçlardan 
70"adedinin memlekette asgari altı ay âzami dört yıllık stoklarının mevcut olması sebebiyle ithal
lerinde döviz zıyaı olacağı ve ithalâtçıların bu kaimleri getiremiyeceklerini söylediklerini ve ta
lebi üzerine stok durumunun tevsik ettiklerini, ve bir hal şekli olarak kurulun tesbit ettiği tavan 
olan 165 kalem adedi baki kalmak şartiyle içinden ihtiyaca yeter miktarda mevcut olduğu sabit 
olan 70 kalem yerine, birinci istişari kurulun kabul eylediği 267 kalemlik listeden ve kendileri
nin de piyasadaki talebi ve ihtiyacı nazara alarak tesbit ettikleri diğer ilâçların ikame edilme
sini eklif ettiklerini, aksi takdirde ithalât yapamıyacalkları için kotanın tahakkuk edememek teh
likesiyle karşılaşacağını söylediklerini, Ibunun üzerine bu yeni talep ve itirazları da (tetkik et
mek üzere üçüncü bir komisyon teşkil edildiğini, ancak vaktin darlığı sebebiyle bu komisyonun 
kâfi bir ekseriyetle toplanamadığını, bu durum muvacehesinde re'sen hareket ederek stok mev
cudu sabit olan kalemler yerine birinci listede kabul edilmiş, ve piyasada şiddetle aranan diğer 
bâzı ilâçları ikame ettiğini, bu hususta bakanlığın Eczacılık Umum Müdürlüğü şubesinin de müta
lâa ve muvafakatini aldığını, Diyarbakır'daki ecza deposunu milletvekili seçilmesi üzerine 1961 
de başkasına devrettiğini, borç ve alacak mevcudunu o tarihte tasfiye ettiğini, borçlarını . kısmen 
bono vermek, kısmen ilâçları iade etmek suretiyle ödediğini, yalnız Tege firmasının ilâç iadesini 
kalbul etmiycrek yedinde mevcut (10 000) lirahlk bonoyu icraen tahsili yoluna gittiğini, bir de 
Abbontt firması yi e basit bir ihtilâfı olduğunu, başkaca bahsi gecen ithalâtçı ve eczacı firmalarla 
birgûna ihtilâfı ve borcu bulunmadığını eski umum müdür Sadi Bilginsoy'un yeniden eczacılık 
işleri Umuni Müdürlüğüne talip olduğunu, hakkındaki şikâyetler söbebiyle kendisini tâyin et
mediğini, müsteşar muavini Demir Ereli'de yine hakkındaki şikâyetler sebebiyle işinden uzak
laştırıldığını, diğer şahit Refik Erer'in karısının, bir tarihte firmasında memur olarak çalıştığını, 
aralarında .bir ücret ihtilâfından dolayı mahkemeye müracaat eylediğini bu sebeplerle her 
üçünün de şahadetlerinin bitaraf olamıyacağını, listeye ilâve edilen kalemlerin piyasada şiddetle 
aranan ve tedavi kaibiliyeti olan ilâçlar bulunduğunu, Morucal adlı ilâç için vaktiyle 10 bin lira 
rüşvet teklif edildiğinin kendisine asla duyurulmadığını, bakanlığın, firmalara döviz tahsisinde hiç
bir rolü bulunmadığını, bunun eczacılar Merkez Birliği ve ithalâtçılar cemiyetine aidolduğunu, 
bu sebeple, her hangi bir suiistimal iddiasının hiçbir suretle varit olamıyacağını) beyan ve ifa
de etmiştir. . 
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Komisyonumuz tarafından yapılan tetkikat zımnında : 
Sağlık Bakanlığından altıncı kotadan itibaren ilâçlara tahsis edilen döviz miktarları yekûnu, 

ilâç ithali konusunda yine altıncı kotadan itibaren alınmış ve tatbika konulmuş prensip karar
ları, istişari komisyonların sureti teşekkülleri ve mütalâaları, kotalar ve mucipleri ile bakanlığın 
eczacılar ınerkez birliği ve ithalâtçılar birliği ile vâki olmuş yazışmaları ve sair lüzumlu görülen 
müteferrik bilcümle malûmat talep ve cellbedilmîş ve gerek Hıfzı Oğuz Bekata tarafından ikâme 
edilmiş gerek re'sen celbine lüzum hâsıl olmuş şahitler çağırılarak dinlenilmiştir.. 

İşbu tahkika nazaran; 9 ncu kotanın hazırlanmasına takaddüm eden ve bilâhara cereyan eyli-
yen olay : 

Döviz sıkıntısı çekilmediği devirlerde tamamen serbest olan ilâç ithali, bilâhara başgösteren 
bu sıkıntı dolayısiyle beşinci kotaya kadar bakanlığın müsaadesine tâbi olmuş, beşinci kotadan iti
baren de ilâçların hem cins hem miktarını tâyin ederek getirmek tamamen bakanlığın inhisarına 
alınmış ise de bu tatbik tarzı piyasada müsbet sonuç vermemiştir. Bakanlığın, piyasadaki ilâç 
mevcudunu ve bu arz ve talep durumunu ıtakibeden istatistik! bir bilgiye sahip bulunmaması sebebiy
le bâzı müstahzarlar lüzumundan fazla, bâzıları da gerektiğinden az getirilmiştir. 

Bu sebeple 4 . 1 . 1(901 de neşredilen altıncıkotadan itibaren de Bakanlık, ilâçların cinsini 
kendisi t'âyin etimek, ancak tahsis edilecek dövizin tevziini kendi namına tıibbi müstahzarlar 
ithalâtçıları cemiyetine yaptırmak usulünü ihtiyar etmiştir. 

İlâç ithali konusunda, yani kotaların tanziminde nneıvzuata ıgöre nihai yetki Bakana aittir. 
Ancak bakanlar, bu takdirlerini kullanırken, tamamen istişari mahiyette solmak üzere mühim 
kısmı fakülte mensuplarından müteşekkil ilmî komisyonlar kurarak İhtiyaç mıeivzıra ilâlçları bun
lara tesbit ettirmişler, tbilâhara igörülen lüzuma meibni noksanlık veya fazlalıklar devamlı olarak 
Bakanlıkça düzeltilmiş ve listelere kati şeklini Bakanlık 'vermiştir. 8 nci kotada halkın ve he
kimin alıştığı ve istediği ilâçlarla piyasa talepleri nazara alınmadan çok tahdidi hareket edil
miş olması bakanlık ile ithalâtçılar ve eczacılar ıbirlikleri arasında münazaa ve ejekişmelere y'ol 
açmış, 9 ncu kotanın tanzimi sırasında ise geniş tepkilere yol açarak Ibu tepkiler bakanlık çev
resi dışında Reisicumhur ve Bakanlar Kuruluna kadar intikal ettirilmiştir. 

iddia konusu 9 ncu kotanın tanzim tarzı şöyledir : 
'24 . 10 . 1962 tarihinde Bakanlık Eczacılık Umum Müdürü riyasetinde toplanan ilmî bir ko

misyon üç üyesinin iştiraki dışında toplanarak verdiği bir kararla 9 ncu kotaya mesnet olmak 
üzere, mukaddema eczalhane sahipleri (birliği, tıbbi müstahzarlar ithalâtçıları cıemiyeti tarafından 
hazırlanmış üç liste mey anından (2ı67) kalem müstahzar tes'bit etmiştir. 

Bu listeye eski umum müdür Sadi Bilginsöy'un tamamen hususj mahiyette olan 'muhalefeti 
ve bakana müracaatı üzerine Dr. Yusuf Azizoğlu, yeni 'bir heyetin teşkilini ve Ibu heyete mute-
riz Sadi Bilginsöy İle Profesör Şükrü 'Kaymakçalan ıgibi erbalbı ihtisasın mutlaka ithalini, ve sair 
zevatı kendisinin terki'betmesirii müsteşar Alâattin Erkmen'e söylemiş, müsteşar tarafından bu 
hususlar gözetilerek teşkil olunan ikinci komisyon muameileyhin riyasetinde 5 . 11 . 1962 de 
toplanmış, aynı listeleri tetkike taibi tutarak memlekette bulunmasını uygun ive zaruri gördü
ğü (165) kalem ilâcı tes'bit eylemiştir. 

îşîbıı ikinci liste Merkeiz Bozacılar (Birliğine Bakan tarafından imzalanıp gönderilmiştir. Bi
rinci listeyle nazaran 102 kalemlik bir fark gösteren bu ikinci listeye, tıb'bi müstahzar ithalât
çıları, evvelki tatbikattan doğan aksaklıklar cümlesinden «11 erinde hâzı kalemler de dört senelik 
dahi mevcudu bulunan, yine de kotaya girmiş olduğunu gördükleri ilâçlara şiddetle itiraz etmiş
ler, fevkalâde Ihir kongre aktederek icalbmda bu kotadaki ilâçları getirmemek suretiyle kotayı 
tatbik etmemlek kararma varmışlar ve ilk tedbir olarak da Ibir temsilci Iheyet seçerek Ankara 'ya 
göndermişlerdir. Bu heyet Reisicumhur dâhil bütün ileri 'gelenlere şikâyetlerini duyurmuştur. 

Bakan Azizoğl-u heyetin şikâyetleri karşısında bu itirazların incelenmesi ilcin bir komisyon 
daha kurmuş ve ıbu komisyonun vazifesi, itirazları dinliyerek, haklı bulduğu takdirde mev-
cudolduğu iddia edilen 70 kale'm yerine, 'birinci 2167 kalemlik listeden tercihe şayan ilâçları tes-
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bit edip 'bu 70 kaleıın yerine ikame etmek şeklinde tesbit. edilmiştir. Ancak, komisyon vaktin 
darlığı sebebiyle ancak Ibeş üyesi ile toplanabilmiş ve 27 . 12 . 1962 de listeleri inceliyerek beş 
kalem ilâç daha tesfoit etmiş ise de, igeriye kullanılamıyacağı bildirilen 51 müstahzar kalmıştır. 

Bunun üzerine ithalâtçılar Cemiyeti ve merkez eczacılar (birliğinden, meveudolduğnu 'bildir
dikleri 51 kalemlik stok durumunu tevsik etmeleri istenilmiş, cemiyet tarafından da işbu husus 
yerine getirilmiş, mevcut duruma ve zamanın darlığına binaen Bakan Azizoğlu, nihai yetki ken
disinde olması itibariyle, Eczacılık Umum Müdürünün mütalâaısmı da almak suretiyle mevcut 51 
kalem yerine birinci listede bulunan ilâçlar un e yanına Roteri de ilâve etmek suretiyle bu listeden 
diğer 51 kalem ilâcı ikame etmiş, evvelce tdbliğ edilmiş listedeki 165 tavan rakamı muhafaza 
edilerek 9 ncu kota böylece tanzim ve onaylanarak ilân edilmiştir. 

Hıfzı Oğuz Bekata tarafından ikame edilip Komisyonumuzca dinlenen eski Eczacılık Umu m 
Müdürü Sadi Bilginsoy ifadesinde ezcümle: 

«Listeye bilâhara sokulan bu ilâçların hiçbir tedavi kıymeti ve müessiriyeti bulunmadığını, 
Bakan" Azizoğlu'nun sahibi bulunduğu İstikamet Ecza Deposunun yarı iflâsla ve borçlu kapar. 
dığını, alacaklıların, alacaklarını hitbe etmiş olduklarına dair dedikodu yaygın olmakla beraber isim 
veremiyeceğini, ancak filhal içeride kendisiyle Dirlikte bekliyen diğer şahit Dr. Refik Erer'den 
<le bunu duyduğunu, bu şahidin kendisine alacaklarını hibe eden firmalar arasında Akbott'un 
bulunduğunu söylediğini, ancak 'bu suiistimal konusunda kendisinin şahsan bir bilgisi mevcudol-
madığmı, söylemiş,» celibedilen diğer şahit Dr. Refik Erer ise: 

«Karısı evvelce Dr. Azizoğlu'nun Diyarbakırdaki ecza deposunda teknik mesul müdür olarak 
çalışmış ise d e n e kendisinin ne de karısının bu firmanın, borç durumunu bilmediklerini, ala
caklıların alacaklarını hibe ettikleri yolunda şahsi bir bilgisi bulunmadığını, ancak ismini ve 
sıfatını bilmediği bir ilâç roprezantınm kendisine bir gün gelerek - Azizoğlu'ndan Abbott fir
masının, 26 bin lira alacağı var, haciz konuldu sonra bir eczacı araya girerek bu haciz kaldırıldı 
ise de «atışa gidilemedi. Siz bunları biliyor musunuz - diye sorduğunu, kendisinin bilmiyorum 
diye cevap verdiğini, Hıfzı Oğuz Bekâtanm mektep arkadaşı olduğunu, kendisi ile 'bu ilâç ko
nusunda görüştüğünü ve Bekataya, ikaz maksadiyle - ilâç konusunda'bir Bakanı itham etmeK 
çok. güçtür - dediğini ısöyliyerek diğer şahit Dr. Sadi Bilginsoy'un, ifadesini tamamen mükezzi) 
mahiyette beyanda bulunulmuştur. 

Yine işlbu suiistimal konusunda esas bilgiye sahibolduğu bildirilerek dinlenmesi tale'bedilen 
İstanbul'da ilâç ithalâtçısı Yoııtef Banbasat naip heyet marifetiyle dinlenmiş, ademi 'malûmat 
beyan eylemiştir. Şahit Bilginsoy'un ifadesinde ismi gecen Abbott firmasının mümessili celbedilerek 
dinlenilmiş, adı geçen ifadesinde: «muhasebe kayıtlarına göre filhakika İstikamet Ecza deposu
nun kendilerine ciro görmüş, emre muharrer üç senetle ödenmiş 9 037,49 lira iborcu okluğunu, 
ancak bidayette 'borç senetlerle ödenmiş iken bilâhara cirantaları tarafından senetlerin öden
memesi üzerine keşideci sıf atiyle bakana rücu etmek lâzım geldiğini, borcun bu sebeple doğduğu
nu, bu durumun 19612 sonunda tahaddüs eylediğini 'Bakan hakkımda gereken hukuki yollara 
müracaat etmesi içim Diyarbakır avukatlarından Reşat Köiksal'a finmanın vekâletname verdiğini, 
.ancak avukatın kendilerine burada kabili haciz mal yoktur diye cevap 'verdiğini, bir Bakanın 
milletvekili maaşına haciz koydurmak yolunu da .münasip ve nezakete uygun görmedikleri için 
beklemeyi uygun gördüklerini, borcun muhasebe kayıtlarında mevcudokup hiçbir suretle ibra 
edilmemiş 'bulunduğunu, kendileri esasen ithalâtçı olmamaları selbebiyle de listeye ilâve edilen 
ilâhlarla bir gûna alâkaları 'bulunmadığını') söylemiştir. 

Firmamın 1962, 1963 1964 yılma ait muhasebe kayıtları ve resmî defterleri celbedilerek tetkik 
•edilmiş, zikri geçen 3 «mire muharrer senetten doğmuş (9 037,49) liralık'borcun ibra edilmeyip, 
resmî muttıaısebe kayıtlarında defterlerde matlup 'hanesinde mevcudolduğu görülmüş, (keyfiyet zap
ta intikal ettiridmıiştir. . 

Sandos fabrikası mümessili Dr. Pofifett ve (Mirel Limitet Kimya. Ticaret ve Sanayi Şirketi 
ortaklarımdan Mehmet Fuat Mirel celbedilerek dinlenmişler, yapılan, tetkik sonunda, aynı za-
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manda Sandoz Faıbrikasunıaı Türkiye, mümessili ıbuluna,n Mirel Limitet Şirketinin sadece .ınievaddı 
iptidaiye getirttiği, ilâve ve iddia mevzuu ilâçlarla hiçbir münasebeti' bulunmadığı, mevaıddı ip-
tidaiyeyi. de kota ile değil, liberation yoluyla getirttiği, d'iğer 'kimya ve sanayi limitet şirikati-
minı ise keza üzerinde durulan ilâçlardan hiçbirinin ithaliyle alâka ve münasebeti (bulunmadığı 
görülmüştür. 

Roter adlı ilâcın ithal ve tahsisinde bakana muzaf olarak suiistimal bulunduğuna dair yapı
lan tetkika munzam olarak Hıfzı Oğuz Bekata tarafından verilmiş 1,1 . 12 . 1963 tarihli ek bir is
tida ile -istanbul tıbbî müstahzarat ithalâtçılar derneği idare heyetinin toptan dinlenmesine dair ta
lebi de tervicedilerek ıadı 'geçen idare heyeti üyeleri istima edilmiş, bu ilâcın ithal ve tahsisinde 
her hangi bir suiistimal bulunduğuna dair birgûna delil elde edilememiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Zatişleri Müdürlüğünden Dr. Yusuf Azizoğlu'nun muvafakatına 
binaen celbedilen 20 . 11 . 19161 tarihli mal beyannamesinin tetkikinde, İstikamet Ecza Deposu na
mına tahakkuk etmiş her hangi bir borç kaydına raslanmadığı gibi, firmalar nezdinde yapılan tah
kik sonunda da yukarıda zikri göçeri Abbott firması ile olan hukukî ihtilâf dışında hiçbir firma-
ya, her hangi bir borcu tahakkuk etmemiştir. 

İddiaya göre şayi ve ımütevatir olduğu söylenen suiistimal hâdisesinin şayi ve mütevatir olduğu
na dair de dinlenen şahitler, .bizzat Hıfzı Oğuz Bekata tarafından ikame edilenler de dahil olmak 
üzere hiçbir bilgi vermemişlerdir. 

Binnetice : Toplanan delâil sonunda, suiistimal iddiası hiçbir suretle subuta ermediği gibi, ola
yın cereyan tarzına göre de, f arzedilen borçluluğu sebebiyle listeye mutlaka sokmak mecburiyetinde 
kalacağı ilâçların mevcut olmasına rağmen, Dr. Yusuf Azizoğlu'nun listelerin tanzimini ilmi ku
rullara bırakması, ilâve edilip edilmiyeceği meşkûk olarak listelerin tadili ve itirazların tetkikini 
dahi kendinden gayrı anakaraların takdirine terk etmek suretiyle takibettiği yolun suiniyetle telâk
kisine imkân bulunmadığı kanaatine varılmıştır. 

Ancak : ' •'' I 
Bakanın, iddiaya göre, yerli yabancı firmalara olan borçlarının ibrasını teinin maksadiyİe itlıal 

kotasına ilâve edildiği ileri sürülen ilâçlar meyanında hassaten tadadediİen Roter, Monetolj Cİauden, 
Coagulen, Blagit, Surparyl, Lanaklarm, Akrofolline, Endoiodin, Morucal, tMorukal B, 2, Cenapsyl, 
adlı ilâçların hakikaten hiçbir tedıavi kabiliyeti ve müessiriyeti kalmamış ilâçlar olup olmadığı, do-
layısiyle Bakanın takdirinden fahişi hata yaparak döviz ziyama sebebiyet vermek suretiyle malî ve 
siyasi bir sorumluluğu bulunup bulunmadığı noktasından da inceleme yapılmıştır. 

Bu hususa dair dinlenen ve hepsi erbabı ilim ve ihtisas olan şahitlerin şahadetinden ve celp 
edilen - Bakanlık muhatrreratından elde edilen neticeye göre bu mânada bir subuta dahi gidileme
miştir. Zira, Komisyon üyeleri veya erbabı ihtisas sıfatiyle malûmatına müracaat edilen şahitler zik
ri 'geçen ilâçlar üzerinde gerek ithalin lüzumsuz olduğu ve gerekse tedavi kabiliyeti've müessiriyeti 
bulunmadığı noktasında fikir birliğine varamadıkları gibi aralarında şayanı dikkat ilmî noktainazar 
ihtilâfları da tesbit edilmiştir. Sadece, üzerinde fazla dedikodu ve 10 000 liralık rüşvet iddiası 
bulunan Morucal adlı ilâcın, ithalinde zaruret olmadığı fikrinde ilmî olarak tesadüm hâsıl oldu
ğundan, bu ilâcın ithal listesine ne sebep ve yol! a girdiği hususunda menşee inilmiştir. Varılan tah
kik sonucuna göre zikri geçen ilâç, eski Umum Müdür Sadi Bilginsoy'un vazifede bulunduğu 6 ncı 
kotaya kadar muntazaman getirtildiği ve 6 ncı kotaya da gireceği zahabı ve ıbizızat Vekâletin bir bil
dirisi üzerine ithalâtçılar cemiyetinin tanzim ettiği bir sirkülerle (Memleketin ilâca olan âcil ihti
yacı dolâyısiyle lisansların 6 ay beklenmeden malların bir an evvel sipariş edilmesi) hususunda ya
pılan tamime istinaden* Morucalı itlıal eden Pedrelli firmasının, bu ilâcın fabrikasına da sipariş 
vermiş olduğn ve 4348 sayılı kanun icabı da fabrikasının bu siparişe göre gerekli ihzaratıyaptığı; 
bilâhara altıncı kotada bu ilâcın ithalinin menedilmiş olduğu görülünce firmanın çok müşkül mevki
de kalarak eski Umum Müdür Sadi Bilginsoy'a miitevalL müracaatlar yaptığı 10 000 liralık tale
bin firmanın ifadesine göre bizzat eski umum müdürden geldiği kendilerinin de bunu yardım mâ
nasına telâkki ettikleri, umum müdüre göre tamamen laksl olarak firma tarafından rüşvet .mahiye
tinde teklif edilmiş bulunduğu, bu itibarla eski ve mahiyetinin tamamen aydınlanması • hâdiseye 
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doğrudan müessir görülmeyen, bir olay olarak o tarihte her halükârda müşkül mevkide kalan 
firmanın ilâcının ithalini temin maksadına matuf bir hareket olduğu kanaatine varılmışsa da 
mazideki bu rüşvet iddiasının 9 ncu kotanın hazırlanması sırasında Bakan Azizoğlu'na ilgililer 
tarafından intikal ettirilerek ikaz edildiğine dair birgûna delile başlanmamıştır. 

9 ncu kota hazırlanırken ibermutat ithalâtçı firma 8 nci kotada da yaptığı gibi ve bu kere 
eski umum müdürün değişmiş olmasından da istifade ederek tekrar bakanlık makamını aşındır
mış, imalâtçı yabancı fabrikaya karsı borçlu ve müşkül durumda kaldığını izafe ve ispat ederek 
bir defaya malhsus olmak üzere olsun ishaline müsaade tale'be'tmiış, ibu talebini Eczacılar Mer
kez Birliği ve İthalâtçılar Cemiyetine de yapmış, ve cemiyet vasıtasüyle birinci komisyon da
ğılmak üzere iken (birlik 'başkanı tarafından komisyona intikal ettirilen bu talep, yerinde görü
lerek birinci listeye Morucal bir defaya malhsus olmak kaydiyle Ve sırf ıbu sejbeple sokulmuş, (b'i-
lâhara Bakan tarafından tesbit edilen ilâve kalemler meyanma da bu zaruret talhtmda intikal 
ettirilmiştir. 

'Keza 6 ncı kotadan itibaren listeden çıkarılmış bulunan Rioterin muadili olan Sue-mac a 
9 ncu kotaya mesnedolan birinci listede yer verildiğini gören ithalâtçı firma, derlhal teşebbüse 
girerek Sue-mac'm muadili »olan kendi 'ilâcının diğerine nazaran piyasada daha çok tanınmış ve 
şiddetle aranan bir ilâç olduğunu haklı olarak ileri sürmüş ve talebi İthalâtçılar Cemiyeti ve 
Eczacılar Birliğince de desteklenerek muadili ilmî kurulca kabul edilmiş olması sebebiyle listeye 
konulmuştur. 

Eski umum müdür Sadi Bilfginsoy'un zamanında Bakanlığın ilâç ithali politikasını tabrik 
eden amil sadece döviz tasarrufu ve yerli mamullerin 'himayesi olmuştur. Mezkûr durumla 
doğrudan ilgilenmiş, ilmî kurullara dâhil pek çok şahit bu noktayı sarahaten ifade ederek, ön 
plâna döviz tasarrufu alınınca, ilâç itihali konusunun sadece ilmî nok'tai nazardan tetkika inbi-
sar ettirilmiş olduğundan tesadük etmişlerdir. 

Bakan Yusuf Azizoglu'nun ise, ilâfç politikasında güttüğü gaye, döviz Itasarrufu ve yerli 
imalâtın himayesi gibi ana prensiplerin yanında ve buna munzam olarak, memlekette zaruri ilâç
ların yanında faydalı olup da piyasada hasta ve bekimin psikolojik tesirlerle şiddetle ihtiyaç 
duydukları ilâçlara da yer vermekten ibaret olmuştur. 

îlâç ithal konusunda bu faktörlerin başlı başına değil birlikte nazara alınması ve telifi icab-
eden bususlar bulunması, ilâçları sadece farmakodinamik ve farmakolojik cepheden mütalâa 
eden ilmî kurulların davranıışiyle, halkın sağlığını muhtelif cepiheli lolarak mütalâa etmesi icab-
eden bir Bakanın 'hareket tarzının farklı olmasının tabiî olacağı kanaatliyle, eski Bakan Yusuf 
Azizoglu'nun zamanındaki ilâç^ itihal kotalarının tarzı tanziminden mütevellit olarak malî siyasi 
ve 'hukukî bir sorumluluğu bulunamadığına bir muhalife karşı ekseriyetle karar verilmiştir. 

VI 

RAFOB 

Sosyal yardım fonu konusu : 

I - Soruşturmanın konusu : (Talepler arasındaki farklılık) 

Ankara Senatörü H. Oğuz Bekata'nın 'T. B. M. 'Meclisinde verdiği önergesinde Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu hakkında soruşturma açılması istenen 'hususat meyanonda 
aynen, (Sosyal1 yardım fonunun, kanun ve nizama uylgun ve isabetli tevzi edilip edilmediği) ci
hetinin) tahkiki istenmektedir. 

Mumaileyhin, mukaddema, C. Senatosu Başkanlığına verdiği önergede aynı konu ((Sağlık 
Balkıanllğındalki Sosyal Hizmetler Fonu hangi sebıep ve prensip^ ölçülerine ıgöre hangi şa'hııs veya 
teşekküllere verilmiş veya dağıtılmış bulunduğu) sual olarak vaz'edilmiekte ve ayrıca, bu Ba-
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kanlık Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü 1 nei Şuibe Müdürünün ihbar yazısına atfen, (Tehlir 
keli şahıs ve derneklere Ibu fondan, yardım yapıldığı yolundaki ithamlara verilecek cevabın ne 
olduğu) alâkalı Batkanîdan ısiorulmaktadi'r. 

Aynı konu «üzerinde, bir taraftan Aydın Milletvekili Reşat Özarda bir önergesinde ileri sürü
len beyanların, delaletiyle' Bakan Azizoğlu hakkında aynen (Sosyal Yardım Fonundaki paraların 
ısarfında suiistimalde ibulunmak ve sarfiyat yapımak) ve ('Tehlikeli kimselere Hazineden; para 
vermek) fiil ve hareketlerinden dolayı ve diğer taraftan da Diyarbakır Milletvekili Recai Is-
kenderoğlu bir önergesinde yine Bakan Azizoğlu hakkında aynen (Bölgecilik amaçları güdeni ve 
bu sebeple tehlikeli faaliyetlerde bulunan şahıs ve derneklere, sosyal yardım fonundan, yardım
larda bulunmaktan) dolayı Meclis soruşturması açıllm asımı talebetlmeiktedirler. 

T. B. M. ıMeclisinıin 24.10.19:63 tarihli 15 nci Birleşiiminde Sayın Riyaset tarafından okuttıturu-
lan. takrirlerin reye konulmuş şekilleri »göz önünde tutularak tetkiklerinde iddia sahibi H. Oğuz 
Bekata'nın takrir muhtevası talepler ile diğer ibir iki önenge sahiplerinin istekleri ve Yüksek 
Meclisin, verdiği karar aralarında açık 'bir farklılık görülür. 

T. >B. M. Meclisinin takrirlerinden ayrı ayrı »okunmak suretiyle reye vaz'olıımıp neticeye bağ
lanan kararı aynen (Sosyal Yardım Fonundaki paraların sarfında suiistimalde bulunmak ve sar
fiyat yapmak ve tehlikeli kimselere Hazineden para vermek ve sosyal fonunun kanun ve nizama 
uygun ve isabetle tevzi edilmediği) ve (bölgecilik amaçları ıgüden ve bu söbeple tehlikeli faa
liyetlerde bulunan şft.hıs ve derneklere sosyal yardım fonundan yardımlarda bulunmak) olmakla 
bu keyfiyeti tevsik etmek mümkündür. Bu cihet komisyon kararının neticesi itibariyle olmakla, 
zikredilmişti r. 

77 - İddia ve savunma 
a) İddialar : 
Soruşturma açılmasını talebeden Senatör H. Oğuz Bekata ve diğer iki milletvekilinin önergele-

rindeki beyanl&rındaki konular ile ilgili iddiaları umumi hatları ile şu suretle kısaltmak müm
kündü i*. 

(1962 ve 1963 yıllarında ve Yusuf Azizoğlu,'nun Bakanlığı sıralarında Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının sosyal yardımla ilgili fonunda, toplanmış bulunan meblâğın mühim bir kıs
mı usulüne göre sarf edilmemiş muhtelif tarihlerde değişik miktarlarda şartlı tediyelerde bu
lunulmuş ve bâzı derneklere ve şahıslara bölgecilik amacı ve siyasi gayretlerle fahiş ve yönet
meliğe aykırı ödemeler, Bakan Azizoğlu'nun verdiği emirlerle yapılmış tahsisat tecavüzleri üze
rine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında hazırlanan 18 Mayıs 1963 tarihli ve 1155 sayılı bir 
mucip imha edilmiş ve hastane ve hemşire okulları ve sağlık merkezleri yaptırmak üzere ku
rulmuş derneklere yapılan yardımlar dahi objektif esaslara uyulmaksızın yapılmış ve bu ara 
Florans Naytingel Hemşire Okuluna yapılan yardımdan (şartlı bağış) adiyle bir miktar para geri 
çekilmiş ve mahalline sarf edilmemiş (tehlikeli bâzı eşhas ve cemiyetlere de bu "arada yardım sağ
lanmıştır.) " . 

Hıfzı Oğuz Bekata bu iddialarını çoğunlukla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hiz
metler Ofenel Müdürlüğü 1 nci Şube Müdürü Resan T'aşçıoğlu'nun hazırlayıp teksir ettiği ve 
birçok alâkalı kimseye gönderdiği ve bu arada kendisine ele ulaşan bir raporundan faydalana
rak ileri sürdüğü beyan ve ifade eylemekte 28 . 6 . 1963 tarihli ve Millî Emniyetin, tetkikinden 
geçerek basına dahi intikal etmiş bulunan bir başka rapordan da iddialarında faydalandığını 
söylemektedir. (T. B. M. M. Tutanak Dergisi Dönem 1 toplantı 2, Cilt 2, 13 ncü Birleşim, sayfa 
374 ve mütaakıp ve Bekata'njn ve takrir sahiplerinin komisyona verdikleri yazılı ve sözlü beyan
lar vo tahkikat zaptı sayfa 25.) 

İddia sahipleri Reış&t özarda (Aydın) ve Recai Iskenderoğlu'nun (Diyarbakır) iddiaları kav
li mücerretlerine münhasır bulunmakta ve dolayısiyle Bekatanm beyanlarına atfolımmakta* 
dış-. 
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b) Müdafaa : (Bakan Y. Azizoğlu'nun) 
Bakan Azizoğlu savunmasında (sosyal yardım fonundaki bölümler arası sarfiyat tecavüzü

ne bilâhara muttali olduğunu, Müsteşar Muavini Turhan tarafından bu tecaüzü bertaraf ede
cek bir mucip hazırlanmış ve kendisi tarafından imzalanmış ise de, salâhiyetin Bakanlar Kura
llımı aidiyeti dolayısiyle anlaşılmış bulunduğundan mucibin yürürlüğe konmasından sarfınazar 
edildiğini ve olayın Bakanlar Kuruluna intikali hazırlığının yapılmış olduğunu ve tecavüz mik
tarının 132 000 (yüzotuziki bin lira) olduğunu bildiğini ödemel-srin tecavüz keyfiyetine vukuf 
peyda olduğu andan itibaren durdurulduğu, sosyal yardım işleri ile ilgili muamelâtın Bakan 
adına hareket etmeye salahiyetli kılınan müsteşar veya muavini tarafından ihsar ve intacoldu-
ğunu Bakan sıf atiyle doğrudan kendisine intikal ettirilen yardım taleplerinin usulüne göre 
muamele yapılması için alâkalı umûm müdürlüğe intikal ettirmekle yetindiğini, geri kalmış 
bölgelere prensibolarak öncelikle yardım etmeyi ele aldığını filhakika Bakan olarak da 1963 
icra plânını bu prensibin ışığında hazırlattığını ve bu no'ktai nazarını Bukanlrk camiasında tamim 
dahi ettiğini dosyada fotokopileri mevcut ve kendisine iade olunan tediyeleri mutazanımın 
ve kendi imzasını taşıyan vesikaların doğrudan şahsına vâki müracaatları alâkalayı havale eden 
belgeler olduğunu tahsis yapılması yönetmelik dışı hareket edilmesi yolunda birgünâ emrinin 
mevcudolmadığını ve her hangi !bir tazyikinin mevcut bulunmadığını, sosyal yardım yönetmeli
ğinde Umum Müdürlük emrine muhassas % 5 hisse ile tecavüzün vuku bulduğu bölüme aktar
ma yapıldığını ve bunun usuli olduğunu Silvan Kültür Derneğine istenen 50 000 Türk Lirası
nın takibini de alâkalıya aynı usulle 'havale eylemiş olduğu halde ibu tediyenin yapılmamış bu
lunmasını işleme misal olarak (gösterebileceğini kulüp, kültür ve kütüpane yaptırma derneğine 
vâki yardımın fakir 'çocukları okutma amacını güttüğünü ve ıbu paranın bina yapımı için verilme-
diğini şartlı bağış adiyle vasıflandırılan yönetmelik dışı 'bir tediye teamülünün ihdasında Ib'ilğisi 
olmadığını Siverek Kültür Derneği Başkanı şahsan ve hemşehrisi olarajc tanıdığını »ve başkaca 
yakınlığı olmadığını, birinci §u'be müdürü Rezzan Taşçıoğlu'nun Bakanlık içinde huzursuzluk 
yarattığını ve Erzurum'a tâyin edilmiş ise de mumayileyhünûmanın kaibul elylememesi üzerine 
istifa edip Bakanlıktan ayrıldığını, usulsüz tediye ve (tahsisatta tecavüz konularında 'hiç kimse
nin önceden kendisini ikaz etmemiş 'olduğunu, Diyarbakır derneklerine yapılan 110 000 lira yar
dımın ihtiyaca (binaen olduğunu !bu derneklere 19'6'3 de tekrar yardım yapılmadığını Siverek Kül
tür Derneğine 1902 de 15 000 T.L. sı ve 1963 de 25 000 T.L. yardımın usulen yapıldığını yüksek 
öğrenim ve kültür derneklerindeki talebe sayısının çoklulğu ve bunların % büyük bir ekseriye
tinin son derecede fakir ve yardıma muhtaç olmaları sebebiyle bu derneklerden 'vukubulan talep
lerin mevcut imkânlar çerçevesinde karşılanmasında zaruret bulunduğunu 1$6İ2 (yılında dernek
lere yapılan yardımdan" az gelişmiş bölgelere düşen yardım nisb etinin % 40 ı 'gfeıçmediğini >ve 
1943 de aynı bölgelerdeki 28 derneğe '284 700 lira yardım yapıldığını ve bunun umumi yardıma, 
nisb etinin % 32 lolduğunu Florans Naytingel Hemşire Okuluna yapılan yardımın 2 2!05 000 T.L. 
sına baliğ olduğunu burada da şartlı bağış »olmadığını Hayırseverler Derneğinden H. Oğuz Be-
kata 'nm iddiaları arasında adı jgeçen eşhasa yapılan yardımlarda bu eşhasın 'müzayaka halinin 
nazara alındığını bu nevi yardımların ise, Bakanın vazifeyi cümlesinden olduğunu ifade ve be
yan eylemiştir. T. B. M. 'M. Tutanak Dergisi sayfa 400 ve Tahkikat Komisyonu zarptı sayfa 45 ve 
diğer 

III - Sosyal yardım kaynaklarının tetkiki : 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, sosyal yardım konularında iki muhtelif kaynaktan fayda

lanmaktadır. • 
1. — Devlet bütçesinde - 1962 de 726 ve 1963 de 716 ncı fasılda yer alan (hastane-ve hemşire okul

ları ve sağlık merkezi yaptırmak üzere teşekkül etmiş müteşebbis dernekler) yardım bölümü, 
2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 24 . 6 . 1961 tarih ve 367 sayılı yazısı üzerine Bakanlar 
Kurulu tarafından 12 . 8 . 1961 tarih ve 367 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu tarafından 
12 . 8 . 1961 tarihinde çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre sarf olunacak sosyal yardım fonu. 
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Bütçenin 726 ve 716 ncı fasıllarından yapılan yardımların komisyonca toplanan deliller muvace

hesindeki durum: 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 17 Aralık 1963 tarih ve 7073 sayılı cevap yazısına ekli ola

rak komisyona tevdi olunan listenin tetkikinde görüleceği üzere 1962 yılında bütçeden (hasttûie ve 
Hemşire okulları ve sağlık merkezi yaptırmak üzere teşekkül etmiş müteşebbis derneklere) yardım bö
lümü fasıl 726 da 3 500 000 T.L. ve 1963 yılında aynı yardım bölümü fasıl 716 da 5 878 509 T.L. sı 
tahsisat ayrılmış bulunmaktadır. 

İÖ&2 - 1&63 yılları içinde, 'muhtelif teşekküllere, Sosyal Yardım Bakanlığınca yapıdan yardıma 
a> t tevziat listelerinden olayla ilgili konuya ışık tutması ve bir Ifilkir vermesi bakımlarından aşa
ğıdaki 'özeti kaydetmek gerekli görülmiüştür. Burada 60 000 T.L. yardım orta kaîbul edilmiş ve 
daha ziyade yardum alam dernekler dercedilımiştir. 

Yardım alan dernek 

Kırıkkale Hastane Yaptırma Derneği 
»İsparta Sağlık Tesisleri » » 
Keçiborlu Sağlıtk tesisleri » » 
Yeşil'hisar .Sağlık Tesisleri » » 
Ereğli Sağlık Tesisleri » » 
Konya Hastanesi » » 
içel Verem Savaş Derneği » » 
Kütahya Doğumevi » » 
Florens Neithin'gel » » 
Lüleburgaz ,Sağ. ÖVler. , » » 
istanbul 'Türkiye Ruh. Has. Cemiyeti 
Güven Sağlık Merkezi » 
Ankara Numune Hastanesi » 
Kilis Has. Yap. Mer. Demeği » 
Muradiye Sağlık Merkezi » 
Terme Sağlık Merkezi » 
Çorum Devlet Hastanıesi » 
Gölbaşı Sağlık Merkezi ;» 
Kiğılı Sağlık Merkezi » 
Burhaniye Sağdık Kurumları 
Tirebolu Sağlık Merkezi » 
istanbul Verem Savaş Derneği 
Türkiye Sağlık Okulu » 
Atatürk Sanatoryumu 
Binigöl Savaş Derneği » 
Gümüşane S-ağlık Merkezi » 
Halveti Sağlık Merkezi 

.Suruç Sağlık Merkezi! 
Siverek Sağlık Merkezi » 
Diyarbakır Num. Has. Yar. Der. » 

1062 yılında 

117 000 
70 000 
70 000 . 
50 000 
50 000 
500 000 
200 000 
'250 000 
615 000 
60 000 
50 000, 
50 000' 
— 
— 
— 
— 
— 
.— 
— 
— 
— 
— 
— 
-— 
— 
— 

50 000 
50 000 
50 000 
130 000 

1963 yılında 

, 
BO 000 

u _ 

— 
45 000 
— 
— 
— 

1 000 000 
— 
— 
-— 

150 000 
50 000 
80 000 
55 000 
130 000 
70 000 
)60 000 
60 000 
50 000 
m ooo 
125 000 
250 000 
60 000 
50 000 
90 000 
105 000 
181 650 
390 000 

Aynı listelerde 1962 de yardım gören 69 dernekten yukarda gösterilmeyenler 5 000 - 40 000 ve 
19163 yılında yardum ,gören 106 dernekten keza yukarda'gösterilmeyenlere 60 000 - 40 000 TL. de
ğişik yairdımlar yapılmış olduğu .tpstoit edilmektedir. 
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Sosyal Yardım fonundan yapılan yardımların Komisyonca toplanan deliller muvacehesindeki du
rumları 

A) Fon hakkında izahat : 

(Sosyal Yardım ftom.ii fcdsM' ve toplanan paranın tevzi şekli hakkında) ki 12 . 8 . 1961 tarihli Yö
netmelik hükümlerinin sorııştorm ı ile alâkalı kısımlarım şu suretle cesbit etmek mümkündür. 

1. .Yönetmeliğin '3 neü maddesinde gösterilen daire, Özel İdaıre, müessese ve Kurumlar. Büt
çelerine koydukları yıllık ödenekleri Sosyal Hizmetler Fonuna yatırmakla mükelleftirler. 

2. Fondan yapılacak sarfiyat ve tediyat, toplum yararına ve memleket refahına müessir ol
malı 've yardım fertlere yapılmamalıdır. Yardım gören derneklerin, aldıkları yardımı verimli şe
kilde kullatndıiklaranı hesap vermek suretiyle (Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğüne 'bildirmeleri 
ve bu fondan yapılacak para yardımının bina inşasında ve arsa satınalımımıasında kullanılmamaıs,. 
ve yardımlanaeak derneğin tüzüğünde yazılı çalışma »alhaiarrınım finansmanım % 75 inin kendi 
gelir kaynakları ile karşılanmış bnlunmaısı ve yardım fonundan alman para ile faali'yetlerinin 
idamesini değil faaliyetlerinin hızlandırılmasını sağlamaları âmir "hüküm olarak açıkça dercedil-
miştir. (Madde 5.) 

3. Fondan yapılacak tediyeler mutlaka yönetmelik ahkâmına uymalıdır. (Madde 4.) 
4. Yönetmelikte fondan faydalanacak dernekler ve bunlara fondan ayrılacak para miktarları 

tâyin ve kesin olarak şöyle tesbit edilmiştir. (Madde 6 - 7.) 
a) Sosyal refah derneklerine fonda toplanan paranın % 65 i 
b) öğrenci derneklerine fonda toplanan paranın % 15 i ve bu % 15 in: 
% 60 ı ilkokul öğrenci derneklerine 
% 20 si orta öğrenim.derneklerine 
c) Kültür derneklerine fonda toplanan paranın % 10 u 
d) Diğer sosyal refah derneklerine fonda toplanan paranın % 5 i * 
e) Fevkalâde ahvalde kullanılmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler 

Umum Müdürlüğü emrine, fonda toplanan paranın % 5 i 
5. Tahsis edilen yardımı yönetmelik hükümleri dâhilinde sarf etmiyen ve bunu tevsik etmiyen 

derneklerin tekrar yardım almaları mümkün değildir. (Madde 8/f) 
6. Müteferrik usul hükümleri olarak dahi, ezcümle yardım talebeden derneğin umum müdür

lükçe istenecek bilgileri vermesi ve malî yıl bütçelerini ve ertesi yıla ait bütçe ve hesap raporları 
aynı makama tevdi eylemeleri ve yardım talebinin yazılı ve gerekçeli olması (Madde 9) ve yapıla
cak malî yardımın 5 000 T.L. smdan fazla olması takdirinde bu miktarın defaten ödenmemesi üç 
taksitte derneğe verilmesi veya defaten tediyeli mucip sebebe dayanması (Madde 9.) şart koşul
muştur. 

B) Yönetmelik hükümleri muvacehesinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler 
Umum Müdürlüğünün 31 . 10 . 1963 tarih ve 2424 sayılı cevap yazısına ilişik malûmat ve listele
rin tetkikinde (dosyada mahfuzdur) 
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a) 1962 yılı durumu : 

Sosyal yardım fonunda 2 283 304,77 TL . mevcuttur. 
Bu miktar yukarda arz olunan tüzük hükümlerine göre netice olarak, 

Yardım alan dernek 

Sosyal Retfalh demekleri 
öğrienci derneklerine 

Bunun : 
İlkokul derneklerine 
Ortaokul derneklerine 
Yüksek okul derneklerine 
Kültür derneklerine 
Diğer 'Sos. Ref. derneklerine 
Bakanlık emrinde 

Nisbeti 

% 65 
% 15 

% 60 
% 20 
% 20 
% 10 
% 5' 
% 5 

lâzımgelen 
Lira 

1 484 148 
348 495 

205 497 
68 499 
68 499 

228 330 
114 165 
114 165 

K. 

10 
72 

44 
14 
14 
47 
20 
20 

Aldığı 
Lira 

289 050 
222 100 

23 550 
22 950 

175 600 
232 250 
38 500 

— 

K. 

00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 

a) b) 1963 yılı durumu : 

Sosyal yardım fonunda 1 922 201,77 T.L. mevcuttur. 
Bu miktar tüzük hükümlerine göre : 

Alması 
lâzımgelen Aldığı 

Yardım alan dernek Nisbeti Lira K. Lira K. 

Sosyal refah 'Der. 
Öğrenci dernekleri 

Bunun : 
İlkokul öğrenci • dernekleri 
Orta öğrenci dernekleri 
Yüksek öğrenci dernekleri 
Kültür derneklerine 
Diğer *So«. Ref. Der. 
Bakanlık emrinde 

% 05 
% 15 

% 60 
% 20 
% 20 
% 10 
% r> 
% 5 

1 249 431 

172 998 
57 666 
57 666 

192 220 
96 110 
96 110 

16 

17 
05 
05 
16 
08 
08 

X 
X 
X 
X 

260 593 

48 000 
100 250 
173 750 
207 600 
201 750 

.— 

43 

00 
00 
00 
00 
00 

Yukarıya intikal ettirilmiş bulunan özetin ifadesi olayın aşağıda başka yönlerden arz olunacak 
hususiyetleri ve alacağı mahiyeti dışında - fondan yapılaeak her yardımın o anda müterakim tahsi
sat mevcudu para miktarının yönetmelikteki nisbetlere ve yardım görecek derneklerin yönetmelikte
ki grupları içine münhasır bulunması zaruretine bir işaret olarak müalâa ve kabul edilmiştir. 

Yani, muhtelif dernek grupları arasında aktarma yapılmıyaeak ve bu gruplara muayyen nis-
betlerde muhasses miktarları mütecaviz bir dağıtma mümkün olmıyacaktır ve umum müdürlük his
sesi umum müdürlükçe tevsik ve kabul ve beyan olunacak ahvalin mevcudu ile aktarmaya veya 
dağıtıma tabi tutulacaktır. 

C) Tardım gören derneklerin durumu : 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının yukarda zikri geçen cevap yazısında (26 . 6 . 1962 tari

hinde 31 . 10 . 1963 tarihine kadar geçen zaman içinde sosyal yardım fonundan 394 derneğin ta-
lebettiği bunlardan 218 nin yardım gördüğü ve 176 sının müstahak olmadıklarından taleplerinin 
yerine getirilmediği) belirtilmekte ve ek listede yardım miktarları ve derneklerin adları gösteril-
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- 2 7 -
mektedir. Bu listelere göre 1962 yılında 11 muhtelif derneğe 10 000 ve 4 derneğe 15 000 ve 3 der
neğe 20 000 şer bin keza bir derneğe 12 000 ve Diyarbakır Kültür Derneğine 60 000, Diyarbakır 
Yüksek öğrenim Derneğine 50 000 lira verilmiş olduğu diğer derneklere ise, 10 000 daha az yar
dımlar yapıldığı görülmüştür. 

1963 yılında da vaziyet buna yakın olup 18 derneğin 10 000, 2 derneğe 12 şer bin ve 3 derneğe 
15 000 ve bir derneğe 25 000 ve bir diğerine 50 000 diğerine de 100 000 verilmiş olduğu diğerlerine 
ise 10 000 den aşağı ve çok müteferrik yardımlar yapıldığı görülmüştür. 

îddia sahibi H. Oğuz Bekata'nm ifadelerinde adları tahsisen zikrolunan derneklere yapılan 
vardımlar sövledir : 

Derneğin adı 

Tunceli Kültür Derneği 
Siirt Yük. Tah. Der. 
Hınıs Kül. Der. 
Diyarbakır Kül Der. 
Diyarbakır Yük. öğ. ve 
Kül. Der. 
Siverek Kül. Der. 
Hayırseverler Der. 
Kulp Kül. ve Kütüpane 
ma Derneği 

Gençlik 

Y, ıptır-

Aldığı 
1962 

10 000 
10 000 
15 000 
60 000 

50 000 
25 000 
15 000 

50 000 

yardım 
1963 

20 000 
10 000 

— 

— 
15 000 

— 

__ 

IV - Dosyada mevcut bâzı vesaik ve şahadetin telvisen arzında fayda mamuldür. 
A) Belgeler : 
1. — Bekatanm iddiaları arasında bahse konu olan ve Bakan Azizoğlu tarafından Diyarbakır 

gezisini takiben kalemi mahsus marifetiyle yerine getirilmesi kaydiyle umum müdürlüğe havale edi
len dilek listesi (aynen) : 

1. Halveti Fakir Talebeler Yardım Derneğine 
2. Suruç Atatürk İlkokuluna 
3. Hilvan Kazası Fakir Talebelerine Yar. Der. 
4. Çüngüş Sağ. Mer. Yap. Der. 
5. Çüngüş Ortaokul Yap. Der. 
(Bu para fakir talebelere yardım derneği adına gönderilecektir) 
6. Hani Sağ. Mer. Yap. Der. 
7. Silvan Kütüpanesine sosyal yardım olarak 
8. Silvan Ortaokulu için 
(15 000 lirası fakir çocuklara harcanacak) 
9. Silvan doktor lojmanı inşaatı için gönderilecek 
10. Diyarbakır Eğitim Ens. Tal. Cem. yardım 
11. Diyarbakır Filarmoni Der. 
Ve (el yazısı ile) Silvan Sağ. Mer. noksan tesisleri ikmali derneği 

Bu liste kalemi mahsusun 15 Nisan 1963 tarih ve 11 sayılı yazısı ile Sosyal Hizmetler Umum Mü
dürlüğüne (Sayın Bakanın Diyarbakır gezisinde emrettikleri hususlar hakkında not) kaydı ile akta
rılmıştır. 

2. — Hani kazası Y. T. P. ilçe Başkanı M. Gönenç imzalı 27 . 2 . 1963 tarihli mektup Bakan Aziz-
oğlu'na hitaben yazılmış olup kalemi mahsusun 30 Mart 1963 tarih ve 71-20/2172 sayılı yazısı ile 
Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğüne tevdi edilmiştir. 

T. B. M. M. (S . Sayısı : 22 ) 
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Bu mektupta hulâsa olarak : 
(Sağlık merkezinin temeli henüz atılmadı. Se'beîbi de kurulan dernek kaymakam tarafından 

feshedildi. Yeni dernek kuruldu. Bu da mütaahhide müşkülât çıkardı mütaahhit işi terk etti. 
Dernek emanet suretiyle yapsın kendisi para yesin istemektedir, fakir. insanlarız mümkün ise in
şaatı doğrudan bakanlık yaptırsın) denilmektedir. 

Bu mektup üzerinde kurşun kalemle (50 000) lira yazılı olup aidiyeti belli değildir. 
3. — Bekata'nm komisyona verdiği 2 . 11 . 1963 tarihli mektup : 
Burada Bekata Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında bâzı memurların tatil günleri çalıştırı

larak tahkikat ile alâkalı bâzı evrakın imha ve tebdil edildiğini ihbar etmektedir. 
Komisyon bu ihbar üzerine meseleye el koymaya kendilini yetkili .görmemiştir. Bilâhara Bakan

lık Teftiş Heyetinin konu üzerinde yaptığı incelemenin dosyada mevcut ve 2 . 11 . 1963 tarih ve 
52 sayılı tesbit zaptında hulasaten (Meclis Tahkikat Komisyonunun 28 . 10 . 1963 tarihli yazısı 
üzerine istenen listelerin hazırlanması 30 . 10 . 1963 tarihli Bakanlığın bâzı görevlileri saat 9,30 
dan 20.00 ye kadar ve 2 . 11 . 1963 günü de öğleye kadar Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğünde 
çalışmışlardır.) denilmekte ve yapılan tahkikat sonucunda Azizoğlu'nun Diyarbakır, gezisinden 
sonra kalemi mahsus marifetiyle Genel Müdürlüğe intikal eden ve yukarda yazılı listede bahsedilen 
derneklerden ancak ve bütçenin 716 ncı faslından Çüngüş Sağlık Merkezine 30 000 ve Silvan Sağlık 
Merkezme 60 000 lira yardım gönderildiği kaydedilmektedir. 

Ayrıca (bâzı derneklere ait dosyaların memur Harun Karaka'nm çalışma masasının gözünde 
saklandığı ancak bunun sebebinin bu dosyaların her an istenebilecek dosyalar bulunması olduğu ve 
şüpheli bir durum tesbit edilememiş olduğu belirtilmektedir.) 

4. — Bâzı dernekler hakkında İçişleri Bakanlığından alman malûmat: 

a) Diyarbakır Kültür Derneği 
İçişleri Bakanlığının 3 Şubat 1963 tarih ve 9981 sayılı cevap yazısında ve ilişiği evrakta r 
(Diyarbakır Kültür Derneğinin merkezinin Ankara'da olduğu 1.949 da kurulduğu 450 asli üye

sinin bulunduğu ve bu derneğin 256 000 gider bütçesi mevcudolup şöyle olduğu aynen): 
140 000 Bina satmalma giderleri 
30 000 Spor sağlık giderleri 
40 000 Bina giderleri *••?•-•;• 
17 000 Malzeme giderleri 
15 000 Yurda yardım 

5 500 Kütüpane giderleri 
Tesbit edilmektedir. •.. 

• • • - • • • ı 

h) Klüp Kültür Demeği: 
Diyarbakır Valiliğinin 14 Ocak 1964 tarih ve 3299 sayılı cevap yazısı ve ilişiği vesikalara da

yanılarak hulasaten bu derneğin durumu şöyledir: (Merkezi Klüp'tadır. Yeni adı Kulp ve Kalkın
ma Derneğidir. 1962 de kurulduğu için bu yıla ait bütçesi de yoktur. 1963 yılı bütçesi 120 000 
lira olarak tanzim edilmiştir. Bu miktarın 50 000 lirası sosyal yardım tertibinden sağlanmış ve ba
kiyesi halk ve müesseselerden. yardım olarak gösterilmiştir. 95 üyesi vardır merkezi bir manifa
turacı dükkânıdır. 

c) Diyarbakır Yüksek Öğ. Der. : 
İstanbul Valiliğinin 12 . 12 . 1963 tarih ve 20690/51848 sayılı yazısı ile ilişiği evraktan anla

şıldığına göre derneğin 515 âzası vardır. 1950 de kurulmuştur. 6 . 1 . 1962 tarihli faaliyet rapo
runda Bakan Azizoğlu'na sağlamış olduğu 80 000 lira yardımdan ötürü teşekkür edilmektedir. 

1962 gelirleri 80 554 lira ve giderleri 30 817 lira 54 kuruştur. 

d) Siverek Kültür Derneği : 
Ankara Valiliğinin 4 . 1 . 1964 tarih ve 2242/624 sayılı yazısı ile ve ilişiği belgelere göre bu 

dernek 1958 de kurulmuştur. 

T. B. M. M. (S . Sayısı : 22 ) 
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Adresi : Işık Han No: 22 dir. Daha önceki adresi Ticaret Han Kat 5, No. 29 dur. 
Not : (Bu adreslerin-avukat yazıhanesi olduğu tesbit edilmiştir.) 
Siverek Kültür Derneği Başkanı Avukat Ali Karahan imzalı valilik yazısına ekli vesikada: 

(Derneğin 105 âzası olduğu bildirilmekte ve 1962 - 1963 tahminî bütçesi şöyle gösterilmektedir.) 

1961 den devir 5 420,00 T.L. 
Aidat 33 560,00 » 
Siverek Belediyesinden 3 000,00 » 
Siverek gecesi gelir tahmini 13 000,00 
Muhammen bağışlar 20 000,00 
Siverek'te verilecek müsamere 6 500,00 
Yurt yapımı için gelecek bağışlar 23 000,00 

104 480,00 T.L. sidir. 
Giderler ise 

20 öğrenciye yardım 15 000 
Dernek merkezi yurt katı 80 000 
Mefruşat ve ısıtma 5 000 
Siverek gecesine sarf 4 480 

104 480 T.L. 
1963 yıh masrafları ise : 

Yıllık kira bedeli 
Siverek tanışma çayı 
Soba ve boru 
Radyo, pikap, hoparlör 
Kömür ve odun 
10 fakir öğrenciye ayda 75 lira 4 aylık yardım 
10 sandalye.ve masa 
Müteferrik masraflar 
Badana ve temizlik 
Tanışma çayı 
İki kişiye yardım 
6 kişiye yardım 

2 200 
620 
125 
897 
101 

3 000 
4 000 

500 
150 
800' 
475 
580 

T.L. 
T.L. 
T.L. 
T.L. 

T.L. 

15 
28 
15 
16 
7 
1 

25 
20 

1 
1 

. 1 

.12 
1 . 
2 . 
2 . 
5 . 

. 1 

.12 

12. 
. 1 

1963 
1962 
1963 
1963 
1963 
1963 e kadar 
1963 
1963 

1963 
1964 

30 000 lira îş Bankası Emek Şubesindodir denilmektedir, ancak tutanak dergisi sayfa 405 - 406 
da 40 500 liralık yardımın bu derneğe yapıldığı mukayj^ettir. 

e) Hınıs Kültür Okutma Der. 

Yukarda tarih ve sayısı yazılı valilik yazısına ilişik yazıda : 
Bu derneğin 1959 da kurulduğu ve merkezinin Ankara'da olduğu ve merkezinin Erzurum Ta-

lede Yurdunda olduğu bildirilmiştir. 80 üyesi vardır. 

1962-1963 yüı bütçesi : • 
Giderler : 
Masraflar : - 9 905,50 
Sosyal yardım 13 000,00 

Toplam: — 
22 905,50 

T. B. M. M. (S . Sayısı : 22 ) 
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Gelirler 
Gece hasılatı ve teberru : 7 905,50 
Sosyal Yardım Bakanlığından alman yardım 15 000,00 

22 905,50 

5. — Cemiyetlere aidolup komisyonca celbolunan dosyaların tetkiki : 
1. Malûmat husulü için celbolunan dosyalar. 
A) Bitlis vilâyetine yapılan yardım dosyası. 
Bu dosyanın tetkikinde hulasaten : 
(Tatvan Ortaokulu öğrenci Yurdu iyin inşaatta kullanılmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığından bir miktar para talebedildiği ancak talep muhik görülmediği için reddedildiği anla
şılmakta ve fakat Tatvan Sağlık binası için beher sağlık binası yaptırma derneğine mukaddema bir 
50 000 Türk lirası ödendiği ve bunun kâfi gelmediği sebebiyle bâzı yazışmaların cereyan eylediği) 
tesbit olunmaktadır. 

B) İstanbul vilâyetine yapılan yardım dosyası : 
Florans Naytilgel Hemşire Okulu Yaptırma Derneğine yapılan yardımlar bu dosyada görül

mektedir. Buraya yapılan dardımlar bütçenin 716 ve 726 ncı fasıllarından yapılmıştır. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Azizoğlu imzasını taşıyan 21 . 6 . 1963 tarih ve 3767 sayılı 

bir yazıda (1963 yılı içinde bu derneğe bir milyon T.L. yardım yapıldığı.anlaşılmakta ve ayrıca 
iki milyon T.L. bir tediyenin A. I. D. den kaydına ve 1962 yılında 10 000 T.L. ve 15 000 T.L. 
muhtelif tarihlerde tediyeler kaydına rastlanmaktadır.) 

C) Türkiye Okutma Derneğine ait dosya : 
Dosya münderecatına göre 5 000 T.L. 12 . 2 . 1962 de ve 6 000 T.L. 6 . 9 . 1962 de ve 5 000 T.L. 

26 . 1 . 1963 de tediye edilmiş olduğu görülmektedir. 
D) Fakir Hastalara Yardım Derneği • 
29 . 5 . 1963 tarihinde 8 000 T. L. almıştır. 
E) Sağır ve Dilsizler Federasyonu : 
10 .. 12 . 1962 de 10 000 T.L. ve aldığı kaydı görülmüştür. 
F) Türkiye Sosyal Hizmetler Derneği 
8 . 4 . 1963 de 10 000 T.L. ve 27 . 12 . 1962 de 4 000 T.L. yardım almıştır. 

G-); Yardıımıseveıiiler Derneği : 
Sağlık ve (Sosyal Yardım Bakanlığınca 1962 de ve muhtelif tarilhlerde 121 100 T.L. yardım 

yapıldığı kaydı tedbit olunmuş ve paradan 31 000 liranın isimleri dosyada yazılı zevata dağıtıl
dığı görülmüştür. Dosyada vesaik muntazam ve mazbuttur. Bu listelere göre 1 000 T.L. suıdan 
daıha fazla ödenen eşhasa ait miktarlar şöyledir : 

Nermin Deniz 
Hidayet lMeni6me.nli 
Sait Terziioğluı 
Sezai Atııl'gan 
1brahim Arslan. 
Mehmet Tokmak 
Muazzez Kardeşoğlıı 
Selâhattin Çiftçi 
.Sadi iGrünel 
Feride Demir 
Fatma Demirlıat 

20 
12 
30 
30 
12 
17 
3 
1. 

10. 
10. 
12. 

7 
1 1 

11 
6 
11 
'12 
1 
3 
3 
7 
7 

. 1962 de 

.1962 de 

.1962 de 

. 1962, de 

.19162 de 

. 19'©2 de 
1963 te 
1963 te 
.1963 te 
1963 te 
1963 te 

2 000 T.L. 
8 000 T.L. 
5 000 T.L 
4 ;300 T.L. 
3 500 T.L. 
7-000 T.L. 
3 000 T.L. 

. 5 000 T.L. 
2 000 T.L. 
2 000 IT.L. 
2 000 T.L. 
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30 000 
30 000 

300 
3 000 
7 000 

70 300 T.L. 

Yardımseverler Derneği Başkanı tarafından ibraz olunan kayıtlar arasında Bakanlıktan alman 
yardımlar şöylece sıralainmıştır .-

25 . 3 .1963 
3 . 7 .1963 > ' 
6 . 8 . 1 9 6 3 

28.12.1963 ' ' . 
24. 1 .1963 "4-, 

H.) Fakir Hastalara Yardım Derneği : 
Bu dernek başkanlığı tarafımdan. ibraz olunan dosyalar arasında Sağlık ve Sosyal Yardımı Ba

kanlığı Birinci Şube Müdürü Ressan Taşçıoğlu tarafından 219.1.1962 tarihli ve Dernek Başkanlı
ğına hitaben yazılmış bir yazıda Osman Şaşmaz ve Meıhnıet Ali adlajrındak'i iki şahsa 700 er lira 
fakrü zaruretlerine binaen tediye edilmesinin, taleb.edildiği ve ayrıca keza aynı imzalı 28.12.1962 
tarihli Memrure Aker ve Cemile Göıkmen adlı şahıslara '600 er lira verilmeisinin istendiği tesbit 
olunmuştur. Ayrıca, 1 1 . 4 .1963 tarihinde dernek tarafından Necdet Recai ıSümer adındaki şaıhsa 
yapılaaı 3 000 lira tediyenin makbuzu görülmüştür. Bu maklbuzdaki tediyemin dahi birinci! Şube 
Müdürü Resan 'Taşçıoğlu tarafından dernek başkanlığına, yazılmış T l . 4 .1963 tarihli m'ektufba 
müs'tenidolduğuı ve mektupta (Derneğinize yapt;ğımı<z amlaşmıalı bağıştan 3 000 liranın muma
ileyhe verilmesi için Bakanı ile Umum Müdürün mutabık kaldıkları) kaydının mevcudiolduğu mü
şahede edilmiştir. 

2. Diğer dosyalar : 
Aşağıda zikredilen komisyonca celp ve tetkik olunan,' dosyalar H. O. Bekata'nın tahsisen zik-

reylediği dosyalardır. 
1. Siverek Kültür Derneğine aidolup Sağlık ve Sosyal Yardım (Bakanlığından celbolnnan 

dosya : 
Bu dosya içinde soruşturma ile ilgili hususları şöylece tesbit etmek mümkün olmuştur : 
Bu derneğe ilk yapılan yardım 5. 3 .11962 de 500 lira olup ayın tarih 35Ö sayılı mucibe 'müste

nittir. 
'2. Yardım olarak 12.10.1962 tarihli ve foil'â sayılı mucibe müstenit 5 000 lira tediyenin müs

tenidi usulü evrak kanaat verici bir nitelikte görülmemiştir. Bu evrak aynen : 

. 1961 -19162-katî hesap raporu : 

Gelirler : 

Geçen yıldan devir 
Teberrular 
Aidat 
Hibeler 
Tahsil olunan alacaklar 

14 742,40 
11 077,00 
12 100,00 
25 000,00 
1 760,00 

T.L 
T.L 
T.L 
T.L 
T.L 

*te. Toplam 64 679,40 T.L. % 
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.18 000,00 
1 800,00 

28 000,00 
5 000,00 
6 679,40 
5 200,00 

64 679.40 

T.L 
» 
» 
» 
» 
» 

T.L. 

Okuyan gençlere yardım 
Kira 
Arsa 
Para toplanacak faaliyetler 
Âcil yardımlar 
Kültür faaliyeti 

Toplam 
görülmüştür. 

Bundan başka bakanlığın derneklere yardım yapabilmesi için doldurulması gereken formüllerin
den iki nüshanın dosyada mevcudolduğu ve yukarda arz olunan gelir ve gider hesaba tına muvazi 
olarak toplamları ihtiva eylediği tesbit olunmuş bulunmaktadır. 

Yukardaki tediyeyi takiben 22 . 12 . 1962 tarih ve 2414 sayılı ve (olur 21 . 12 . 1962) kabul I ü 
onay ile aynı derneğe 10 000 T.L. nin verilmesi karargir olmuş ise de bu tediyenin müstenidi ev
raka dosyada rastlanmamıştır. Tediye 28 . 12 . 1962 de Başkan Ali Karahan'a yapılmıştır. 

• Bu tediyeyi de takiben ise : 
Doldurulmuş iki nüsha 8 . 4 . 1963 tarihini taşıyan imzasız ve mühürsüz formüllerin değişik 

kalem, değişik yazı ve silinti ile hazırlanmış oldukları ve aynen (1962 yılı bütçesi) 

Gelirler : 

Üye aidatı 
Yatırımlardan 
Para toplamı 
Şahsi bağışlar 
Hususi kurullar 
Belediyelerden 
Gece kârı 

9 000 
9 000 

50 000 
8 000 

10 000 
10 000 
7 500 

Giderler : 

Fakir talebeye yardım 
Bina kirası 
Personel masrafı 
Gece masrafı 
İkmali inşa ve onarım 
Demirbaş 

58 500 
3 000 
3 500 
6'200 
9 800 

18 500 

Yekûn 99 500 Yekûn 103 500 

Kayıtlı olan belgeye mutabakatı bulunmadığı ve buna mutabakatının sağlanması için tahrifat 
yapıldığı kanaatini husule getirecek mahiyette muamelelerin cereyan ettiği sonucuna varılmıştır. 

Derneğe en son yapılan 25 000 T.L. lık tediye ihtiyacı da gayrisarih mütalâa edilen bu evraka 
müstenidolup 24 . 4 . 1963 tarih ve 936 sayılı bir mucibe müstenittir. Bu meblâğ ise, keza Ali 
Karahan'a ödenmiştir. 

2. Diyarbakır Yük. Öğ. ve Kül. ve Yar. Der. Dos. : 
Dosyada 4 . 8 . 1962 tarih ve bilâ sayılı bir mucip ile derneğe 50 000 lira tediyesi kabul edilmiş ve 

bu miktar paranın ödenmesi yapılmak üzere dernek başkanlığına ve T. C. Ziraat Bankası İstanbul Şu
besine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından yazılar yazıldığı görülmüştür. Ancak, Bakanlık 
20 . 8 . 1962 tarih ve 5253 sayılı ve Ziraat Bankasına gönderilen yazısında bu tediyeyi durdurmuş 
ve fakat sonradan 26 . 12 . 1962 tarih ve 7303 sayılı bir yazı ile aynı bankaya tediyeyi emreylemiştir. 
Filhakika para 29 . 11 . 1963 tarihinde ödenmiş bulunmaktadır. Evrakın evveliyatı ve müstenidatı dos
yasında mevcut değildir. Ancak, Bakanlığa ait formüllerden iki nüshanın 15 . 12 . 1962 tarihini taşı
dıkları ve bâzı silintileri ihtiva eyledikleri ve değişik el yazılarından yardım görerek tağyir edildikle
ri açıkça görülmektedir. 
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Yönetmelik ahkâmının talebettiği birgûna evrak mevcut değildir. 
Dernek Başkanının 8 . 12 . 1962 tarihli yazısında (yapılan 50 000 T. L. yardımın yurt inşasında 

kullanıldığı ve inşaatın ikmali için fondan daha da yardım istendiği) ifade olunmaktadır. 

3. Diyarbakır Kültür Derneği dos. : 
Bu derneğe 15 . 10 . 1962 tarih ve 1882 sayılı bir muciple 60 000 lira tediye edilmiştir. Tediyenin 

müstenidatı evrak hangi tarihte tanzim olunduğu bilinemiyen, imzasız, mühürsüz bir gider ve gelir 
listesi ile yine bilâ tarih ve 2 ayrı renkte değişik kalemlerle ve elde doldurulmuş iki aded imzalı ve 
mühürlü formüllerden ibarettir. Bu iki vesika münderecatı beyanlar ise, birbirini teyidetmemektedir. 

4. Bingöl Kültür Derneği Dos. : 
Bu derneğe 10 000 lira ödenmesi 9 . 1 . 1963 tarih ve 81 sayılı mu<?ip ile tekemmül etmiş ve bu 

meblâğ 17 . 1 . 1963 tarihinde tediye olunmuştur. Müstenidi usulü evrakta 54 000 liralık gelir göste
rilmiş ancak formülerler değişik kalemlerle imlâ edilmiş ve bâzı kalem değişiklikleri yapılmış oldu
ğu da dikkati çekmiştir. 

4. Türkiye Yardım Sevenler dosyası : 
Derneğe 6 . 2 . 1962 tarih ve 207 sayılı mucip ile 7 500 lira ve 28 . 2 . 1962 ve 313 sayılı diğer bir 

mucip ile 5 000 lira ödenmiştir. Müstenidatı bilâ tarih ve tasdiktir. Derneğin yardım talebeden mek
tuplarına dayanılmıştır. 

5. Klüp, kültür ve kütüphane yaptırma dosyası : 
5. Bu derneğin Kulp ilçesinde bir ortaokul yaptırmak maksadiyle para talebeden 17 . 1 . 1963 ta

rihli bir mektubu mevcuttur. Bu mektubu takiben dosyada 4 . 1 . 1963 tarihli 2 aded yardım müste
nidi formüler mevcudolup bunların yardım yönetmeliği ile ilgili malûmat maddelerinde ezcümle 
(derneğin 1962 de kurulduğu Kulp'da okul olmadığından bir okul yapılmak istendiği kültür ve folklor 
hareketleriyle meşgul bulunulduğu fakir öğrencilere yardım yapıldığı ve 188 üyesi bulunduğu bakan
lık yardımı ile bir okul yapılmak istendiği ve fakir öğrencilere de yardım yapılacağı) beyan edilmiş 
olup derneğin gelir ve giderlerinin beyan edilmesi lâzımgelen formüler cetveli hanelerinde kayda 
rastlanmamış bunların boş bırakıldığı tesbit olunmuştur. 

Ayrıca bilâ tarih ve gayet muntazam ve daktilo ile eseri cedidede yazılmış bir ayrı belgede derneğin 
1962 gelir ve giderleri 200 000 lira olarak gösterilmek istenmiştir. Ancak, 1963 yılma aidolduğu yazılı 
bir gelir gider listesinde muharrer rakamlar değişik kalemler silintiler tesbit olunmuştur. Bunlar bilâ 
tarihtir. 

Bunlardan başka aynı yazının bir suretini teşkil eden ve 1964 gelir giderlerini ihtiva ettiği balâsın
da işaret olunan bir diğer 1964 gelir giderlerini ihtiva ettiği balâsında işaret olunan bir diğer listenin 
formülerle birlikte ve yanyana mütalâası, bu vesaikin sıhhatini ve kullanılma yeterliğini şüpheli gös
termiştir. 

Diğer taraftan, 15 . 2 . 1963 tarihini taşıyan iki formüler sureti yukardaki vesaika uygun bu
lunmamaktadır. 

50 000 liralık tediye 22 . 2 . 1963 tarih ve 439 sayılı mucibe müstenittir. Diyarbakır Valiliğinin 
5 . 5 . 1963 tarih ve 70/2712 sayılı yazısında Bakanlığın verdiği 50 000 lira yardım parası ile yurt 
binası inşaasma başlandığı açıklanmıştır. 

B) Şahitlerin beyanları : 
Komisyon tarafından dinlenilen şahitler konu üe ilgili beyanlarında, ezcümle aşağıdaki şekil

de ifade vermişlerdir : 
1. Nusret Fişek (Müsteşar) _ Komisyon zaptı sayfa. 156 -
(Sosyal Yardım fonundaki tahsisat tecavüzünden 1 nci Şube Müdürü Ressan Taşcı'nm, ken

disine vâki müracaatı üzerine haberdar olduğunu keyfiyeti Müsteşar Muavini Turhan'ın ve Umum 
Müdür Osıman Yaşar'm teyideylediklerini bunun üzerine, yönetmeliğin tadilinin düşünüldüğü, 
alâkalıların kendisine vâki müracaatlarında yardımlarda gayeden uzaklaştığının ve Sosyal Refah 
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derneklerinin ikinci plânda mütalâa edilmekte olduğunu dahi bahse konu edildiğini ve olayı 
tanzim edici mahiyette olduğu söylenen bir mucibin hazırlanmış ve imza edilmiş olduğunu duy
duğunu, bâzı derneklere öncelik tanınmasının Bakanlık politikası olduğunu ve takdiri de taal
lûk edeceğini, Ressam Taşcı'mım meslekime vukufu olan kaabiliyetli ancak haşin tabiatlı biri ol
duğunu, dosyada kendisine irae olunan ve Bakan Azizoğlu'nun imzasını taşıyan tediyeyi muta-
zammın fotokopilerin Bakanlık bünyesinde olağan muamelelerden mâdut bulunduğunu ve bir 
emir veya tazyiki mut azanımın olmadığını Sosyal Yardım işleriyle kendisinin alâkası (bulunmadı
ğını ancak suiistimale de ihmal vermediğini söylemiştir. 

2. Osman Yaşar (Sosyal Hizmetler Umum Müdürü) — Komisyon zaptı sayfa 61 ve 152 
(Sosyal Yardım İşleri Umum Müdürlük alâkalı servislerinde ihzar olunan evrak ile tekemmül 

etirildiğini, muciplerin Müsteşar Muavini Turan'dan alındığını, yönetmeliğe aykırı yardım yapıl
madığını, fakir talebe cemiyetlerinin tercihe şâyân olduğunu ve fakat yönetmelik hükümlerinin 
çok bağlayıcı olduğunu tahsisat tecavüzlerinin bu yüzden vukubulduğunu, Taşçı Ressan'm ken
disini ikazı üzer(ine tahsisat tecavüzlerini düzenliyecek bir mucip ihzar ve Müsteşar Muavini 
Turan tarafından imza edilmek suretiyle tekemmül ettirilmiş ise de tatbik edilmediğini, olayın 
Bakanlar Kuruluna arzı için hazırlık yapıldığını Siverek Kültür Derneğine yapılan yadımın 
usulüne uygun olduğunu yönetmelik hükümlerine göre % 5 Bakanlık hissesinin Umum Müdürlük 
emrinde mmhassas bulunduğunu âmiri ita sıfatiylle Bakan veya Müsteşar Muavininin bu miktarda 
tasarruf mutlak yetkisine sahip bulunduklarını ve âcil ihtiyaçlarda kullanılabileceğini bu % 5 
hissesinin kullanılması suretiyle tahsisat tecavüzlerinin telâfi edildiğini Bakanın imzasını taşıyan 
tediye evrakının fotokopiler müracaatı intikal ettirir vasıfta evrak niteliğinde olduklarını Ressan 
Taşcıoğlu hakkında mumaileyhumanm memuriyet tutumu itibariyle kanaatinin çok menfi olduğu
nu ve sözü geçenin Kars Derneğine yapılacak bir yardımdan dolayı işinden alınmış olduğunu, 
Bekata'ya ihbarları bu 'kişinin yaptığını. Az gelişmiş 22 vilâyete yapılan yardımın geri kalan 45 
vilâyete nazaran 1/3 niısbetinde dahi olmadığını yukarıda bahsi geçen mucibin usulsüzlüğü an
laşılmakla bilâhara muameleye konmamış olduğunu Erzurum ve Muş vilâyetlerine bu mucip ge
reğince yardım yapıldığını bilmediğini kendisinin hiçbir toplantıda Bakan Azizoğlu'nun siyasi 
baskısından şikâyetçi durumda bulunmadığını ifade eylemiştir. 

3. Ressan Taşcıoğlu: (Sosyal Hizmetler Şubbe Müdürü) — Komisyon zaptı sayfa 82-
(Kendisinin şahidolarak değil muhbir olarak dinlenmesini istediğini, yazılı olarak da alâkalı

lara ulaştırdığı ihbarlarının hakikate tevafuk ettiğini ve mesuliyetini müdrik ve buna katlanır 
olduğunu. Resmî görevinin 1 Temmuz .1963 tarihine kadar Sosyal Hizmetler Şb. Müdürlüğü oldu
ğunu, kültür derneklerine para verilmemesi bunlara öncelik tanınması ve dolayısiyle Yönetmelik 
hükümlerinin taltibik edilmesi için BaJkanlık içinde mücadele açlığını, yömetmeılilk gereğince 
tâyin olunan yardım limitlerinin keyfî olarak iiı'hlâl olunduğumu ilk defa Um. Md. Olsman Yaşar'ı 
ikaz ettiğini, Kürtteüılıülk dâvası güden cemiyetlere (yardım yapılmakta olduğunun Bakanlık için 
ravi ve şayi olduğunu 'gördüğümü, âmirlerinin 'kendisinden ve «çalııişmalarınJdaın memınun .bulun
duklarım ve haltta 14 Mart 1963 taklibimde yapılan Ibir toplantıda Um. Md. Osman Yaışar'm 
kendisine 'meisalisinden dolayı teişekkür dalhi ettiğini;, 18 Mayıs 1)9>63 tarühiinlde fcir selbep ihdas 
ederek Balkan Azıizoğlu ile -görüşmek imkânını sağladığını ve Sosyal Yardi'm fonundaki şikâyet-
lerini 'kendilsrne anlatmak iıslteıdiğini ancak, mumaileyhin bilâhara dinlenmek va'dinde bulun
duğunu ve fbû sıralarda Yönetimeliğe aykırı (bir miDcilbin ıisldar ve taltibik 'Olunduğumu ve Muş 
ve Erzurum derneklerine Ibu mucip gereğince yardım yapıldığını ve fakat Ibu muıcilbin yolsuz
luğu anlaşılmakla bilâhara tatlbikten vazgeçildiğini, sözü geçen diki derneğe yapılan, yardımın 
32 000 TL. olduğunu bildiğini, kendisini bilâ sebebi muhik Erzurum'a naklen tâyin edilmesi 
üzerine iblir rapior ilhsar ve tekis'ir ve tevzi eylediğini ve bunu tavzihden evvel bir asıl nüshayı Ba
kana verdiğini ve neticesini hir /haflta 'bekledikten slonra başta ıCumlhurlbaşkıanı loüimak (üzere 
diğer alâkalı saydığı zevata da yolladığını, maksadının Slosyal Hizmetler demeklerliınin ühmâl 
olunarak, Külttür derneklerine' öncelik veril'me'si suretiyle lyöneltimelilk Ihlükümllerinin İhmal ve 
' X " . " '. • ' " " . " ' 
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ihlâl edilmesinin önlenmesi suretiyle İbir hizmet ifa Emekten ibaret Ibulumduğuııu ve geri kal
mış Iböligelere yardım politikası diye adlandırılan bir tutumun soisyal hizmetler mevzuumum ve 
yönetmelik mülküm! erinim dışımda ve ayrı .mütalâa .edilmesii ılıâızımlgeldiğine fcaami (bulunduğunu 
esasen (bu iki kıonunun Ibiribiri ile Ibağidaşmıyaoağmı sandığına, sefaletlerin Ihöllgevi olmayıp 
bütün memleket sahasına şâmil (bulunduğunu bilmekten muzdaribolduğunu, bu hakikat var
ken, Azizoğlu'nun Bakanlığı sırasında sosyal hizmeti politikaya alet ettiğini, buna dair olan 
delillerM gaprifealbili .tevil İbir katiyet ve sarahatle (yazılı raporumda Ibelrtmiş olduğunu ve 
ezcümle Balkanım memsu|boliduğu Y. T. Partisinin ımilletivelkili çıkardığı 32 ve milletvekili çıkar
ması mujhJtemel 10 vilâjyıe'tin siotsiyal yandım fonundan ve Wü!%eden (ziyadesiyle ve derecesüae göre 
menffaattar kılındıklarını, Azizoğlu'nun yaralı emirleri ile yönetmeliğe aykırı tediyeleri tahrik ve 
temin eylediğini, Bekata'ya dahi diğer eşkas meyanrada yazılı raporundan bir suret gönlder-
mi§ oMuğunu,lbu rapordan bir sureti de ifadesi yerime kaim muamelesine taJbü tutulmak; üzere 
Komisyona sunduğunu - alındı, dolsyasıımmda malhfuz - Şartlı (bağış konusunu Bekataya kenidMnm 
intikal ektirmemiş olduğunu ve Meclis görüşmelerinde gerek Bekaita ve ıgerelkse Azizoğlu'nun 
bu konuyu iyi vaz'edem.efk!illerini, Yardım Sevenler Derneğinin !frellıalbilıtasyomdan şaihıslaria (yap
tığı yardımın usuli olduğunu, kürtlçü derneklere yardım konusuna muhtelif söylentilerle vâkıf 
olduğunu, " ezıclümle 1 Şujbalt 1963 tarihinde bir şalhsın kendisime ımüracaat elderelk Ankara'da 
adresi belli bir otelde kalmakta olan bir kürtçü şeylhe Bakanlılkça 15 €00 lira yardım yapılmış ol
masının doğru olmadığını ve tekerrürünün önlenmelini istediği taihminine göre bu şahsın 
poliste görevli olduğunu ve keyfiyeti aynen Müsteşar Muavini Tunhatn'a imltiikâl ettirdiğini ve 
meselâ yine Liceli Muhiddin adında bir şahsı Bakan Azizoğlu'nun İstanbul'da Sağlık Kolejine 
yerleştirmek üzere (göndeildiğini ancalk bu zatın İst. Sağ.- Müdürlüğümde iken komünist kürt-
ejülülkten taviki? edilımiiş olduğunu ve bu sefbepten ıgörevine son verilmiş olan mumaileyhin tekrar 
göreve alındığını ve (bunlardan başka Kartal Hükümet talbijbimin ve Ankara Millî Taleibe Fede
rasyonu Başkanı öafer'in !bu konuda şalhadetlerinin ımümkün olalbileceğmli, kendisimin uzun 
zamandan heri kurt olduklarını ifade eden :bi:'§ok (kişiler tarafından telefonla (teihdidedilip 
korkutulmak istendiğimi Yardımlsevenler Derneğine yapılan yardımı veremli hastaların yol para
sında kullamıliması konusunda kendisimin bizzat dernek (başkanlığı ile mutalbakata varmış olma-
soma rağmen ve Ibuna Balkan ve Müsteşar Muavininin mutalba&atları da olduğu halde dernekçe 
Ibâ'zı şahıslara müsteihaik 'olmadıkları halde fahiş rakamlarla yarldım yapılıvermiş olduğunu Aziz
oğlu'nun Ikfürtıçjülük cereyanlarına (bilerek ve şuurla katıldığımı sanmadığını ancak muamileOıhin 
Ibu nevi cerejyanJarın ımemsulbu olan zevat ile irtifbati olduğunu bildiğini ve söylediğimi tâyin edemi-
yeoeğimi ve Ibu yolda Ailzüoğlu'nu i'tiham daihi edemiyeceğimı istifa tarihinden önce Bakanlığa 
dair haherleri ve raporu Ihilç kılmlseye dışarıya ifşa ve ilân etmemiş olduğumu ancalk Baikanlılk me
sullerine yolsuz gördüğü her hususu azimle ve inanarak ulaştırmayı vazife saydığını bilihassa 
Um, Md. Osman Yaşar'a yardım fonundaki yolsuzlukları defaatle ilettiğini ive 5 000 liradan 
daha fazıla yapılan yarldım ödemelerinin yaızılı emirlerle /yerine ;geltiirilidiğini (birçok dosyalar 
mulhteviyatı veisıaiikm tediyeyi gerdktirmiyeceik nitelikte olduğunu ezcümle Siverek dosyasının 
ve 'bâzı diğerlerinim Uım. Md. hattâ Vekil huzurlarında vesika ve ibeyana dayanılımaklsiKin yö
netmelik formüllerine Uyacak şekilde rasgele rakamlarla hazırlanjniıiş olduklarını Kulp Kültür 
ve Kültüplhane Yaptırma Derneğime yapılan yardıma ait dosyada Bakan Azizoğlu'nun 3 aded 
yazılı emrinin mevcudollduğu Ibilinidiğini Meclis soruşturması başladıktan sonra Bakanlıkta bâzı 
memurlarım ttoplanaraik suç unsuru olan (birçok evrakı imha elttiklerini istilbjb'ar eylediğini ve 
Kulp ve Silvan'a 50 000 liralık yardım yapılmasına B;aikanın bizzat emir verdiğini Osman Ya-

. şıar'm kendisine söylediğimi (halbuki bu derneklerden gelen eeıvaplara ve Ibiazat doldurdukları 
smhıhatli formüller mulhtevijyatı malûmata göre kendilerime ancalk 7!50 şer lira yardım imkânımın 
(bulunduğunu (bidiğini ve hu halin Um. Md. e ifade ettiğinde dosyayı Ibu zatım makamıma eel-
Ibederek muamelesini Um. Md. olarak tekemmül ettirdiğimi kendisine kOmisıyonıda mevcut ve 
irae olunan Kulp yardımı dosyasımdaki formüllerin lira talefbinden şajyamı dikkat bir yıaızının 
idaıh'i dosyada garimevıcudollduğunu gördüğünü) ifade ve beyan eylemiştir. 
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4. Mediha Efeit (iSastyal Hiizmeıtler Müdürlüğünde Mamur) Kom. Zajb. Saik. 99 ve 162 ve ya

zılı [beyanı. 
(Vazifeye 1962 de başladığımı fıomldan yapılan yardımların yukarıdan gelen emlMerile oldu

ğunu gördüğünü Um. Mld. Osman Yaşar'ıın bu (mevzuda müessir bulunduğunu birçok defa 
Balkanın veya Um. Md. ün başlıklı 'kâğıtlara lyazıb emirleriyle muamele ifa olunduğunu 'bilin
diğini formüllerin Bakanlıkta ımiürelttelbolarak tertiplendiğini (keza gördüğünü misal ollar ak 
Kulp Külltlür ve Kütüplhane Yaptırma Derneğine 50 000 lira verebilmek ilcin 200 000 liralık vari
datın göfslterilivermiiış 'olduğunu Ressam Taşıcıoğlu'nun her zaman Um. Mjd. ü (yolsuzluklar üze
rinde ikaz ettiğini biılldiğini ve bir deifasanda yüzlüne 'karışı - ben siıyaselte maşa olmam diye. hi'ta-
bettiğinii gördüğünü tahkikat tecavüzlerimi bertaraf edecek bir mucip (hazırlanmış ise de 
muameleye kaymadıklarını ve Ibu yüiziden Ressam Taşcıioğlu'nu alhar mahalle ınaîkllediilldiğiınii Doğu 
illerinde bâzı demeklerin çjok aşırı surette yardım aldıklarını bildiğimi Cumlhuriıyet Bayramı 
.tatilinde bâzı memurların evrak aralsonldaki bâzı vesikaları imha eltltilklerimi iımlha edilen Ib'âızı 
övrakı birkaç güm evvel de bir memurun masası ;gözünide saklı gördüğünü bunlar meyanmda Ba
lkanın yazılı emirleri ve Balkana gelen bir teşekkür telgraf lan da olduğunu Kulp Kültür Derneği için 
150 bin lira talebeden bir mektubun dosyasında mevcudolması lâzımlgeldiğimi, mevcudiyetimi bil
diğini, şartlı bağışların yönetmeliğe uymadığını) beyan eylemiştir. Ayrıca vâki muvacehe ifade
sinde ise (Memur Harun Karakaş'ın masası gözünde saklanmış evrak arasında Kalemi Mahsus
tan mulhavvel. on kalemlik ib'ir liste bir parti başkanınım Bakana hitaben yazılmış bir mektup 
Florans Naeitniıngl müessesesine şartlı bağış, hususunda yazılmış bir yazıı 'Türkiye Fakir Hasta
larıma Yardım Derneği, . Kulp Demeği, Türkiye Okutma Derneği, Siverek Derneği, Cizre Kül
tür Demeği dosyalarını da loradı gördüğünü) ısrarla İfade eylemiştir. 

5. Nedim Coşkun,, (ıS'osyal Hizmetler Gm. Müdürü); Kom. Zab. Sa. 115 
(Sosyal hizmetlerde vazife gördüğü müddetçe Bakan Azizoğlu'nun kanunsuz mühatabolma-

di'ğıniv buna şahit dahi olmadığını, kendisinle irae olunan fotokopi tediyeyi mutazamımın yazı
ların Bakan tarafından vâki müracaatları) büroya havaleyi tazammum ettiklerini, yerine getiri
lip getirilmemelerinin yönetmeliğe göre halledildiğini, yardım istiyen bâzı dernek1 erin formülle
rinde yardımı bertaraf eden kâğıtlar mevcut ise, bunların dairede de tebdil ve matluba muvafık 
olarak doldurulduklarımı bildiğini, talebe derneklerinden talep fazila olduğu iç/ia tahsisatta teca
vüz vukubulduğunu, farkına varılması üzerine (Bakanın emri ile vaziyet, tetkik edilerek bir ra
por hazırlandığını, ancak bunun kabul edilmediğini ve mucibin de tatbik mevkiine konulmadığı
mı, şartlı bağış diğer bir anlaşma şeklimin Ressam Taşjçıoğlu tarafından ihdas ve tatbik olundu
ğunu, bir tatil günü dairede çauşarak evrak hazırlıyaıı memurlar .arasında kendisinin de hazır 
bulunduğunu, 14 Mart tarihindeki bir toplantıda Osman Yaşar'ı siyasi baskıdan şikâyet ettiğini 
bilmediğini, Azizoğlu'nun bölgecilik zihniyeti ile hareket ettiğine kaani olmadığını, kendisine 
gösterilen fotokopilerin resmî belge vasfında ^olmadıklarını ve havale mahiyetinde olduklarını, 
ancak normal muamelemin fotokopilerdeki gibi 'miktar 'tâyin etmek suretiyle olmaması lâzımgel-
diğini, müsteihakkına tediye ediniz ıgibi bir havale kaydının daha uygun bulunacağını) beyan 
eylemiştir. 

6. Cafer Gümüş-, (Talebe) Kom. Zab. Sa. 140 
(Mahallî bâzı kültür derneklerindeki bâzı •şahısların Kürtçülük faaliyetlerinde bulunduklarını, 

bâzı arkadaşlarından, dedi - kodu olarak işittiğini ve bu meyanda bu derneklerin ıSosyal Yar
dım Bakanlığımdan yardim aldıklarını da duyduğunu, Bakan Azizopu'na bu rivayetleri bizzat 
anlattığımı ve •mumaileyhin bu durumun tahkiki işinin Hükümete aidolduğunu ve Hükümet di
lerse gerekeni yapacağını ve meselenin kendisini talebeyi alâkadar etmediğini söylediğini ve ispat 
isteğini bunun üzerine aynı konuyu Ressan, Taşçı oğlu'na da nakletmiş olduğunu.) ifade eylemiştir. 

7. Vural Savaş, (Anayasa Mahkemesinde Btenolgraf) Kom. Za. ,Sa. 142 
(Sosyal Yardım Müdürlüğünde evvelce görevli olduğunu, fonda tahsisat tecavüzü olmakla 350 

bini liralık bir harman yapılması lâzımıgeldiğini ve bir mucip hazırlandığını, bunu Ressan Taş-
cıoğlu'nun hazırladığını, Umum Müdür Osman. Yaşar'ın müdahalesi üzerine muhtevasının de-

T. B. ıM. M. (S . Sayısı : 22 ) 
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ğiştirildiğinil ve Müsteşar Muavini 'Turan'm imzaladığını, Ressan Taşçıoğlu'nun bu zata telefon 
ederek mucibi imzalamaması .gerektliğini1 söylediğini, mucibin bilâhara muameleye konmadığı
nı, yönetmeliğe göre beüirlli tahsisat limitlerinin aşıldığının herkesçe bilindiğini', 'bunu Bakanun 
bilip bilmediğini kestiremiyeceğini, bu sıralarda Ressan Taşçıoğlu'nun 500 000 liraya baliğ '50 aded 
kadar mucibi parafe ederek Um. ıMd. götürdüğünü de bildiğini, Ressan Taşçıoğlu'nun Sosyal 
Yardiım demeklerin© yardım yapılmaısi'na öncelik verilmesini savunduğunu bildiğini üst kademeler
den kendilerine not olarak yardım yapılması isteğini havi kâğıtların geldiğini ve bunlardan yö
netmeliğe uygun olanları yerine getirdiklerini diğerlerini reddettiklerini Ressan Taşçıoğlu'nun şu
besinin kendi temayüllerine uygun şekilde idare etmek isteğinde bulunduğunu ve memuriyet salâ
hiyetlerini tecavüz eder olduğunu bir tatil günü kendisinin Um. Md. çağırarak T. B. M. M. Tah
kikat Komisyonundan istenen evrakı ve listeleri eski memur olduğundan anladığı için hazırlamak 
(sinde yardımcı olması istendiğini ve gittiğini ve komisyona liste hazırladıklarını başkaca bilgisi 
olmadığını şartlı bağışı (bilmediğini ifade eyledi. 

8. Ömer Şekersoy (Talebe) Kom. zab. sa. 148 
Bir-sebepten Balmumcuda tutuklu bulunduğunu, kürtçülükten zanlı olanların da or*da olduk

larını Musa Anter'in de orada bulunduğunu ve bir takım kürtlükle alâkalı meseleleri konuştuk
larını bildirdiklerini Bekata'ya pusula yazarak anlattığını) ifade eder. 

9. Ragıp DemİThan (iç Burslar Md.) Kom. zab. sa. 155 
10. Tuğrul Ağa (Mütehassıs Yard.) Kom. zab. sa. 155 
11. Burhaneddin Akpmar (Büro şefi) » » » 156 
(Um. Md. Osman Yaşar'm bir toplantıda siyasi baskıdan şikâyetçi olduğunu hatırlamadıkla

rını) beyan eylemişlerdir. 
12. Fethi Bayçin (Eğitim ve Yayın Şb. Md.) kom. zab. sa. 156 
(Osman Yaşar'in siyasi 'baskıdan şikâyetinin hatırlamadığını ancak gerek eğitim şubesi ve ge

rekse çocuk vefatı şubesinde siyasi baökı olmadığını söylediğini bunun da mefhumu muhalifinden 
Ressan Taşçıoğlu'nun beyanı veçhile birinci şubenin siyasi baskı altmda kaldığı hakikatinin orta
ya çıktığını anladığını Ressan Taşçıoğlu Avrupa'dan döndüğünde Osman Yaşar'm kendisini yeni bilgi
lerle mücehhezdir diye şube müdürlüğüne atadığını ancak kısa Ibir süre sonra her ikisi arasında ih
tilâf çıktığını bir tatil günü tahkikat evrakı üzerinde dairede çalışıldığını Meliha Sanırdan duğ-
duğunu sosyal yardım fonundan her türlü suiistimalin yapıldığını Ressan Taşcıoğlu'ndan duy
duğunu Ressan Taşçıoğlu'nun bakanın emri vardır nasıl vermezsin diye kendisine gelen bâzı genç
leri kovduğunu bildiğini, üst kademelerden verilen emirlerin vaeibüldttiba olduğunu Ressan 
Taşçıoğlu ile aralarında bir kitap tercümesinde ihtilâf olduğunu ve bakanlıktan bir defa da ter
cüme bedeli olarak bu şahsa 19 000 lira ödendiğini bildiğini) ifade eylemiştir. 

13. Harun Karakaş. (Sosyal hizmetlerde memur.) Kom. Zam. Sah. 160 
Azizoğlu'nun yalnız hemşehrisi olduğunu, tahkikat Komisyonu için bakanlıktan istenen listeleri 

hazırlamak için bir tatil günü dairede çalışanlar arasında bulunduğunu, çekmesinde muhafaza et
tiği söylenen evrakın, her zaman el altında bulundurulması lâzımgelen ve o günlerde sık sık isten
mesi gereken dosya ve evraktan madut ve bunlara münhasır bulunduğunu, bir kısmını da kaybolur
lar diye saklandığını, tağyir ve kaçırmanın Ibahse konu olmıyacağmı dosyalardaki evraktan olduğu-: 
nu, esasen bakanlık Teftiş Kurulunun aynı olayı tahkik ve neticede lehe karara bağlamış bulun
duğunu bildiğini) ifade etmiştir. 

14. Enis Yüksek. (Memur) Kom. Zab. Sah. 163 Bilgisi yok. 
15. Ferhun'de Çöl. (Memur) » » » » bir tatil günü bakanlıkta yapılan çalışmada ve

rilen listeleri dakdilo ettiğini. 
16. Selâhaddin Arca. Bakanlık Teftiş Kurulu Bşk. Kom. Z. Sah. 163 
(Tatil günü Bakanlıkta yapılan çalışmanın, ihbar üzerine tahkikatını yaptığını, kasıtlı bir hare

kete raslanmadığını Meclisten talebolunan evrakı ihsar eylediklerini tesbit eylediğini ve olayı tuta
nakla da tesbit ettiğini) beyan, teftiş raporlarının birer suretinin komisyona tevdi eylemiştir. 
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17. Meliha Danışman. Aile ve Çocuk Refahı Şubesi Müdürü. Kom. Zab. Sah. 164. 
(Bakanlıkta yapılan her hangi bir toplantıda Umum Müdür Osman Yaşar'ın siyasi bir baskı

dan şikâyetini duymadığını, ancak kendi aile ve çocuk şubesinden bahsedilirken bu şubede bir si
yasi baskı olmamasından ve dolayısiyle kendi bütçesinin rahat hazırlandığından umuım müdürün 
bahsetmek suretiyle kendisini methetmek istediğini hatırladığını) söylemiştir. 

18. Turan Gönen. Müsteşar Mu. Kom. Zab. Sah. 164. 
(Bakanlıkta yapılan toplantıda Osman Yaşar'ın siyasi baskıdan şikâyet etmediğini, limit tecavü

zü dolayısiyle bir mucip hazırlandığını ve kendisinin imza ettiğini Resan Taşçıoğlu'nun ikazı üze
rine bu mucibi mevkii tatbikine koymadığını üzerini çizdiğini, kaydı olup olmadığını bilmediğini, 
bu mucip gereğince hiçbir derneğe yardım yapılmadığını Ressan Taşçıoğlu'nun Umum Müdür Os
man Yaşar hakkındaki devamlı şikâyetlerimi hissi sebebe müstenit bulunduğunu Bakanın limit teca
vüzüne rağmen yardım yapılmasında, devam olunmasında bir baskının bulunmadığını) ifade eyle
miştir. 

19. Mediha Eldem. Yardım Sevenler Derneği Bşk. Kom. Sah. 167. 
(Derneklerinin Bakanlıkta 1954 den beri yardım almakta olduğunu 15 OOO liradan başlıyan yar

dımın 1962 de 121 000 liraya baliğ bulunduğunu bunun 83 000 lirasının rehabilitasyona muhassas 
olduğunu bakiyesinin muhtaç şahıslara yardım etmek suretiyle sarf edildiğini ve evrakın mahfuz ve 
muntazam olduğunu 1963 de alman yardımın 60 000 lira olduğunu) beyan ile gerekli evrakı ko
misyona tevdi eylemiştir. 

20. Ulvi Türkmenoğlu. Kom. Zab. Sah. 168. Fakir Hastalara Yardım Derneği ve aynı zaman
da Türkiye Okutma Dernekleri Başkanı. 

(1962 de okutma derneğine 5 OOO. 1963 de yine aynı derneğe 5 000 lira yardım ödenmesi yapıl
dığını, kendisine Bakan veya Bakan adına bir tavassutta bulunulmamış olduğunu temaslarımın ek
seriya Ressan Taşçıpğlu ile olduğunu Maraşlı bir hanımın kolejde tahsil görmekte olan muhtaç ve 
çalışkan bir kızma iki defada cem'an 4 290 lira yardım yapıldığına bundan başka Osman Yaşara'm 
telefonla vâki emri üzerine Başhekimlikte hademe Fikret adında bir şahsa 500 lira verildiğini ve 
bir defada 1963 de Ressan'ın yazısı üzerine Nejdet ve Sümer adında bir şahsa 3 000 lira ödediğini 
bu yardımın Ressan hanımın ifadesine göre baskı neticesi yapıldığını aynı şekilde bu Raci Sümer'e 
başka derneklerden de baskı yapılarak yardım verildiğini bu hanımın kendisine bir münasebetle 
söylemiş olduğunu hatırladığını ancak baskının kimin tarafından yapılmış olduğunu söylemediğini 
biraz evvel bahsolunan yardımlarda Ressan hanımın dâhil olduğunu sanmıaıdığını ve muhalif olduğu
nu .bildiğini Bakanlıktan yapılan yardımın şartlı olması sebebi ile oradan verilecek emri yerine ge
tirmekle zorunlu olduklarını düşündüğünü ve nitekim böyle muamele yapıldığını) beyan ile bâzı 
tediyeleri tesbit eden evrak ve makbuzları komisyona ibraz eylemiştir. (Mazbut). 

21. Bekir Sıtkı Bayraktaroğlu. Sosyal Hizmetler Derneği Bşk. Kom. Zab. Sah. 171. -Derneğin 
aldığı yardımlar hakkında verdiği izahatta (1963 yılında talepleri üzerine cevap veren Ressan Taş-
çıoğlu telefon ile kendisine 9 000 lira yardım yapılacağını ve fakat bu paradan mümkün ise 3 000 
lirasının Avrupa'da tahsilde bulunan bir öğrenciye verilmesi sağlanır ise memnun kalacağını ifade 
ettiğini bu öğrencinin hasta ve muhtacolduğunu keza Ressan'nın ilâve eylediğini tahkik dahi ettik
lerinin de yine öğrencinin muhtaeolduğu anlaşılın akla arzuyu yerine getirdiklerini para geldikten 
sonra yine Ressan Hanımın Osman Yaşar'ın ricasına atfen vâki müracaatı üzerine kanser hastası bir 
hanıma ilâç parası olarak mümkün olanın verilmesinin -yazı ile de teyidedilmek suretiyle- istendiği
ni bu isteklerinin emir mahiyetinde olmayıp mümkünü rica mahiyetinde olduğunu ve iz'af ettiklerini 
ve hunlara ait vesikaları komisyona tevdie amade olduğunu) anlatarak vesaiki ibraz eylemiştir. 

22. Hayri Arso - Federasyon Başkanı. Kom. Zabıt. S. 177. 
(1962 de 16 000 lira aldıklarını derneğin gayesin© göre sarf ettiklerini şartlı bağış veya tavassut

la muamele yapmadıklarını sarfiyatın reabilitasyona matuf olduğunu) söyledi. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 22 ) 
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Netice : 

Yukarda münderecatı telhisan dercedilen tahkikat dosyasından elde edilen neticeye göre : 
1. Bölgecilik amacı güden ve bu sebeple tehlikeli faaliyetlerde bulunan şahıs ve derneklere 

yardım yapılmış olmasından dolayı eski Sağlık Bakanı Yusuf Azizoğlu'nu muzaf bir me
suliyetin bulunmadığı 1 Numaralı Tahkikat konusu olan kürtçülük cereyanlarına ait dosya me-
yanında tevhiden rüyet edilerek karara bağlanmış olduğu cihetle yeniden nazara alınmasına 
mahal olmadığına, 

2. Sosyal yardım fonundan şartlı bağış namı altında fertlere yardım yapıldığı sabit ol
mamış bulunduğu cihetle sosyal yardım fonu tesisi ve toplanan paranın tevzi şekli hakkındaki 
yönetmeliğin iddianın tavsifine uyan 5 nci maddesinin 6 nen bendine aykırı hareketten dolayı 
mesuliyetin tesbitine mahal bulunmadığına, 

3. Yardıma müstahak derneklerin tüzüklerinde mevcut çalışma sahalarının en az !% 75 ini 
kendi gelir kaynakları ile idame etmeleri ve fondan alacakları yardımın faaliyetlerinin 
idamesini değil, hızlandırılmasını sağlıyacağı ve hizmetleri mümkün olduğu kadar verimli bir 
şekilde ve asgari masrafla yerine getirecekleri hususuna mütedair yönetmeliğin 5 nci maddesinin 
(E) ve (D) bendlerine riayetsizlik tahakkuk etmişse de, Sosyal Yardım Umum Müdürlüğünün 
kendi bünyesi içinde normal cari ve idari muameleleri cümlesinden olan işbu riayetsizlikten 
doğan ve T. C K. 230 ncu maddesi şümulüne giren mesuliyetin Bakan Yusuf Azizoğlu'na muzaf 
ve sâri bulunmadığına üyelerden Muammer Obuz'un bir muhalif reyi ile ekseriyetle, 

4. Talimatnamenin 7 nci maddesinde gösterilen so:syal yardım fonunun derneklere tevzi şek
line dair nisbetlerin tecavüz edildiği, keza talimatnamenin 8 nci maddesinin (D) ve (F) bend-
lerinde musarrah olan ve okul yaptırılmak gayesiyle kurulmuş ve bir evvelki fondan yapılmış 
yardımı yönetmeliğe aykırı olarak sarf etmemiş bulunan derneklere yardım yapılamıyacağma 
dair olan hükümlerin de keza ihlâl edildiği sabit olmasına rağmen 3 numaralı beriddeki mucip 
sebep tahtında mesuliyetin bakana muzatf ve s | r i bir ciheti bulunmadığına üye Muammer Obuz 
ve Şükrü Akkan'm muhalefetleriyle ekseriyetle, 

5. Talimatnamenin 9 ncu maddesinde yardım görecek dernekler tarafından yapılması meşrut 
muameleler tadadedilmiş olup derneklere vâki yardımlarda bu cihetlerin ihmal edildiği ve ke
za talimatnamenin 11 nci maddesine aykırı hareket edildiği sabit olmakla beraber, keza aynı 
mucip sebep tahtında Bakana sâri ve muzaf bir mesuliyet bulunmadığına üye Muammer Obuz 
ve Şükrü Akkan'm muhailefetleriyle ve ekseriyetle, 

6. Sosyal yardım fonunun istimalinde malî yardımdan istifade edecek derneklere hangi halde 
tercih hakkı tanınacağını derpiş eden talimatnamenin 5 nci maddesinin (H) bendine muhalif 
olarak yardımın tevzi edildiği keyfiyetin Bakanın malûmat ve direktifi dâhilinde cereyan et
tiği anlaşılmakla, işbu tevziatta Bakanın Talimatname hükümleri dışında bir tercih hakkı kul
lanması mümkün görülmediğinden, tasrih edilen talimatname hükmüne riayetsizliğinden dolayı T. C. 
K. nunun 240 nci maddesine göre mesuliyeti bulunduğuna, üyelerden Azmi Erdoğan ve Orhan Apay-
dm'ın muhalefetleriyle ekseriyetle karar verildi. 

7. Yukardaki bendlerde tasrih edildiği veçhile, sosyal yardım fonunun sureti tevziini gösteren Ta
limatnamenin 5 nci maddesinin, 6 nci fıkrası ile B, E, D, bendleri, 7 nci madde ile 8 nci maddenin 
D, F, bendleri, 9 ncu madde ile 11 nci madde ve keza 5 nci maddenin H bendi hükümlerine uygun ha
reket edilmediği ve yardım gören derneklerin keza valiliklerce murakabelerinin sağlanmadığı tahki
katla sabit olduğu cihetle mesullerinin tâyini ve gerekli takibatın icrasının salahiyetli mercilerine ait 
bulunduğuna ittifakla karar verildi. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 22 ) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 

sunulur. 
Tahkikat Komisyonu Başkanı 

İstanbul Milletvekili 
S. Evren 

Üye 
Konya Senatörü 

Muhalefet sebepleri ilişiktedir. 
M. Obuz 

Üye 
Niğde Senatörü 

K. Bayhan 
(imzada bulunamadı) 

Üye 
Kırşehir Senatörü 

A. Rıza Ulusman 

Üye 
Diyarbakır Senatörü 

A. Erdoğan 

Üye 
Yozgat Milletvekili 

I. Hakkı Akdoğan 
(imzada bulunamadı) 

Üye 
Aydın Milletvekili 

Sosyal Yardım Fonunun istimalinde talimatname
nin 5/H maddesine ademi riayetten Yusuf 
Azizoğlu hakkında tahkikat açılmasına muhalifim, 

Bakanın mesuliyeti yoktur. Bu hususta söz 
hakkım mahfuzdur. 

O. Apaydın 

Üye 
izmir Milletvekili 

Her maddeye ayrı ayrı muhalifim. Muhalefetimi 
şifahen Büyük Meclise arz edeceğim. 

İV. Mirkelâmoğlu 

Üye 
İzmir Milletvekili 

S. Akkan 

Üye 
Adana Senatörü 

S. Onal 
(imzada bulunamadı) 

(Muhalefet şerhi) 
Mualmaııer Obuz (Konya) 

Kararda muhalif 'olduğum huşu şiarın sebepleri : 

1 — Azizoğlu hakkında. 
Yusuf Azizoğlu - müdafaasında kabul eylediği veçhile - haklı sebeibi, (belirli ölçüsü, D. Plân-

lamasına ve kanun ve nizamlara uygunluğu izah ve tesbit olunıamıyan ve (Bakanın takdir yetki
si) ne istiniadettirilen hir prensip ihdas etmiş ve bu prensibi, Bakanlığı sırasında, Sağlık ve 
So'syal Yardım Bakanlığı harcamalarında tatbik sahasına koymuştur. 

Bu 'Cümleden olarak, 1916*2 ve 1963* yıllarında Sosyal Hizmetler Fonundan ve (bütçeden yapı
lan ödemelerde, bâzı bölgelere, derneklere veya şahıslara usulsüz yardım yapılarak .menfaatler 
sağlanmış ve diğer hâzı bölge, dernek ve. şahıslar, (bunlarla müsavi muameleye tabi tutulmaya
rak, yardımdan m'ahrum bırakılmıştır. s 

Yusuf Azizoğlu'nun şahsi takdiri ile kullanılan tercih hakkı, yönetmelik hükümlerine ve 
bütçe mevzuatına aykırıdır. Bu cihet, muhtelif ^zamanlarda ve vesilelerle, mumaileyhin «bilgisine 
ulaşmış veya ulaştırılmıştır. Büyük rakamlara Ibaliğ 'olan harcamaları murakabe etmek hakkı
nın başta gelen vazifesidir. Azizoğlu'nun iki yıl kadar uzun bir zaman içinde devam edegelen 
yolsuzluklara, vâkıf olduğu anda gerekli sair muamelelere de başvurmıyarak, yalnız'usulsüz tedi
yeleri durdurmuş olması, kendisinin, daha önce cereyan eden usulsüzlüklerde .muvafakatinin 
mevcudiyetine delil olur. Nerede kaldi ki, münhasıran yolsuzluk iddia olunan ve nuevcudolaıı 
yardımlara ait tediyeleri yazılı olarak ve imzası tahtımda emretmiş bulunması görülmüş olmakla 
hunlarda tecaıhülü kendisini mâzıır ıgöstermez, haklılığına sebebolmaz. 

Binaenaleyh, Bakan Azizoğlu şahsi kanaat ve müdahaleleri ile, sosyal hizmet yönetmeliğini 
ve «ızcümile hu yönetmeliğin 5 nci maddesinin f(B, D, H) bendlerinli ve 7 nci maddesini ve 8 nci 
(maddesinin (D, F) bendlerini ve 9 ncu maddesini ihlâl etmiş ve 'böylece cezai mesuliyeti' de aşikâr 
ve hareketi T. C. Kamununum 240 nci maddesine uylgun bulunmuştur. 

T. B. M. M. (S . Sayısı : 22 ) 
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Bütçenin 716 ve 726 nci fasıllarında (Hastane ve hemşire okulları yaptırma derneklerine yar

dım) faslımda Sağlık ve Sosyal Yardım -Bakanlığı emrine ayrılmış olan tahsisatın, Azizoğlıı 
tarafından tanındığı kabul edilen öncelik prensibine uyularak sarf edilmesi - dosyadaki vesaik 
ve şahadetin katî delaletiyle - Bakan olarak, kendisinin bölgecilik gayreti içinde bulunduğunu 
göstermektedir. 

Ezcümle, 1962, yılında» mahrum iyetli bölgeler oldukları'kabul edilen 22 vilâyetten yalnız 9 una 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yardım yapıldığı ve geri kalan 13, vilâyetin, tamamen ih
mal edildiği ve yardım gören bu 9 vilâyetten 7 sine (birden yapılan yardım tutarı ceman 318 000 
lira civarında olmasına rağmen, Azizoğlu'nun bölgesi sayılan Diyarbakır vilâyetine 280 000 
lira ve aynı bölgeden katbul edilen Urifa vilâyetine 210 000 lira tahsis yapılmış olması ve 1963 
yılanda, aynı (böllge vilâyetlerinden -1962 de yardım almıyan - 10 vilâyete yardımın esirgendiği
ni ve diğerlerinden - 1962 de yardım alanlardan - 12 sine cem'an 67 000 lira yardım yapılmış 
olduğu halde Azizoğlu'nun bölgesi kabul edilen Diyarbakır Vilâyetine 540 000 ve Urfa Vilâye
tine 155 000 lira daha yardım yapılmış olması hususu, bir maksat aranmaksızın izahına imkân 
olmıyan, bir vakıadır. Bu fiil T. C. Kanununun 240 nci maddesine uygun düşen bir başka hare
ket 'kabul edilmek lâzımdır. 

Sosyal yardım fonundan yapılan yardımlara da ımisal olacak ve Bakan Azizoğlu'nun bölgecilik 
mülâhazası ile vâki tutumunu teyidedecek bir husus da, sosyal yardım fonunun kayıtlarının tet
kikinde de görüleceği üzere, malhrumiyet bölgesi kabul edilen 22 vilâyetimizden 1962 de yalnız 
13 vilâyete ve 1963 de bunlardan, yalnız 12 vilâyete yardım yapıldığını ve 'bunların - yani yardım 
yapılanların - mecmuunu kıyasen. 1962 de % 40 ve 1963 de % 45 nisbetinde yardımın munha-
sırran Diyarbakır ve Urfa vilâyetlerine teksif edildiği vakıadır. 

Aynı vilâyetlerin idari teşkilât kademelerine göre bölünmesindeki yerlerde bulunan veya bun
larla ilgili derneklere yapılan tahsisat aktarma larmdakd fahiş rakamların irae ettiği nisbetsizlik 
dahi, nazarı dikkati celbetımektedir. Bu cihet de kasıtlı bir hareketin mevcudiyetini tevsik eder. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında, yıllar danberi, döviz tasarrufunu sağlamak, yerli ilâç 
sanayiini himaye etmek ve umumi sağlığı korum ak amaçları ile kabul edilmiş ve tatbik edilegelmiş 
bir teamül mevcuttur. Bakan Azlizoğlu da bu teamüle uyarak hariçten ithal edilecek ilâçlar 
teknik personelin teşkil ettiği ve menfaatleri biribirine zıt şahısların iştiraklerinin dahi sağlandığı, 
hususi bir heyet marifetiyle tâyin ve tesbit olunmuş ve ithal listeleri hazırlanmış ve nihai şeklini 
•almış ve alâkalılara tebliğ edilmiş iken, iki defa pu karardan riicu edilerek, y?,rli muadilleri bu
lunan, tedavi hassaları olmıyan, hattâ ihtisas erbabınca sıhhate müzir oldukları ifade edilen 
birtakım ilâçların sonradan ithallerine, Bakan Azizoğlu tarafından izin verilmesi, Bakanın şahsi 
takdir hakkı ile bağdaşacak bir keyfiyet değildir. 

îthal edilen ilâçların halk tarafından tutulduğu ve arandığı ve tıpta bu psikolojik tedavi 
unsurunun da ehemmiyetli bir emrivaki olduğu şeklindeki kanaat verici olmıyan bir lüzum 
zikri ile milyonlara baliğ olan döviz israfına sebebiyet verilmiş olması ve ayrıca memlekette mev
cut ilâç stoklarının hiçbir zam&n tesbitine imkân olmadığı sabit bulunmuş iken, yolsuz ithalin 
bir sebebinin de buna ve betahsis stokların baliği rakamı verenlerin bunda menfaati olanlar 
bulunduğunu düşünülmiyerek tahkik olunamıyan bu beyana istinudettirilmiş bulunması, Bakanın 
böyle bir konuda şahsi yetki kullanmasına imkân bırakmıyan iki ayrı vakıadır. Aynı olayda 
teknik mütalâaları ve teamülü nazara fclmıyarak, Azizoğlu'nun bakanlık görevinin ifasında ih
mal gösterdiğini ve bu hareketinin T. C. Kanununun 230 ncu maddesine mumas olduğunu mütalâa 
etmekteyim. 

Tahkikat Komisyonunun bir muhkeme gibi delillerin sıhhatini takdir ve münakaşa ve sarih şa
hadeti kanaat vermiyen mütalâalarla talil yetkisi olmadığına da k&ani bulunmaktayım. 

2. Bekata Jıakktnda : 
Komisyon, Halis öztürk'e ait tahkikat konusu olayda Bekata'nm hareketinin T. C. Kanunu

nun 235 nci maddesine uygun olduğunu kabul etmiştir. 
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T. C. Kanununun bu maddesinin suç unsuru olan metni aynen (memurlardan biri vazifesini 

yaptığı sırada memuriyetine mütaallik olarak re'sen takibat icrasını müştekim bir suça vâ
kıf olup da aidolduğu daireye heber vermekte ihmal ve temin ederse) dir. Buna göre, Bekata'nm 
ıttılaına hangi anda ulaştığının teshitine imkân olmıyan bir mektuptan dolayı fiilinin mucibi 
müeazat olduğunun mütalâası hakkaniyet üzere olmaz. Ayrıca, Bekata'nm sözü geçen mektubu 
merciine vermiş olması sebebiyle mumaileyh hakkında takibat açılmış olması ve tahkikat yapılmış 
bulunması ile bu karar bağdaşmaz. 

Yukarda'ki sebeplerle ve bu vakıalara münhasır olmak üzere komisyon kararma muhalifim. 

Konya Senatörü 
Muammer Obuz 

EsM Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu ile esM İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata 
haklarında soruşturma yapan Tahkikat Komisyonu Başkanlığına 

Komisyonunuz üyesi Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bayhan tarafından verilen 
' 17 . 4 . 1964 tarihli önerge ilişik olarak gönderilmiştir. 

önergede ileri sürülen hususlar hakkında bilgi verilmesini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Türkiye Büyük Millet Mediefi 
Başkanı 

F. Sirmen 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

.Estkd. Sağldlk Bakanı Yusuf Aıziızıoğlu ile elsıki İçişleri Balkanı Hıfzı Oğuiz Belkaita haklıarınidaiki 
Tahkikat Komisyonunun raporunu bitirerek Başkanlığınıza verdiğini gazetelerden öğrendim: 

Ben de bu Komisyonun üyesiyim ve her zaman Mecliste bulunuyorum. Buna rağmen bana imza 
için müracaat edilmeyişini manalı bularak keyfiyeti inceledim. 

1. Bana Komisyon tarafından verilen vazife gereğince hazırladığım ve Komisyon Başkanlığına 
tevdi ettiğim raporların T. B. M. M. ne arz edilen raporda, usul dışı olarak, nazara alınmadığını öğ
rendim. 

2. Komisyon adına yazılması gereken raporun, birkaç arkadaşın temayüllerine göre hazırlandı
ğını ve bizlerin kanaatlerimizin ifadesinden kaçınıldığını tesbit ettim. 

3. Komisyon adına yazılan raporun, evvelemirde Komisyonda okunarak, müzakere edilmesi ve 
sonra imzalanması zaruri olduğu halde, bu da yapılmamış ve Başkanın kaleme aldığı rapor, bana 
hiç gösterilmeden ve Mecliste bulunmama rağmen (imzada bulunmadı) kaydiyle okumama dahi im
kân verilmeden gönderilmiştir. 

4. Bu ölçüde önemli bir konuda tutulan bu usulsüzlükler yanında, şahsi raporlarımda belirtti
ğim kanaatler dışındaki rapor münderecatına esas bakımından da muhalifim. 

Yutardaki mütalâalarımın Komisyon raporuna derci ve raporla birlikte basılması için muktazi 
müsaadelerim saygı ile rica ederim. 

17 . 4 . 1964 
T. B. M. Meclisi 

Tahkikat Komisyonu Üyesi 
Niğde Senatörü 

K. Bayhan 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Koimiıstyonuimuzıa muihaıvvel 20 . 4 . 1964 tarihli, 8786/48520 sayılı yazı incetlienlda. 
Komisyonumuzun ifa ettiği (muamelenin mahiyeti Anayasa Mahkemesi karariyle de müeyyet ol

duğu veçhile kazaidir. Tahkikat neticesini mübeyyin mazbata, usulüne uygun olarak verilmiş mu
halefet şerhi ile birlikte tanzim edilerek mukaddema makamınıza tevdi edilmiştir. Karara iştirak 
etmemiş bulunan her hangi bir komisyon üyesinin raporun Umumi Heyette müzakeresi sırasında 
vâki tahkikata mütedair bilcümle iddiasını serd etmesi tabiî ve tek yoldur. Bunun dışında, yuka
rıda tavsif edilen mahiyetine binaen Komisyon tahkikatı zımnında makammızca bilgi istenmesinin 
mümkün bulunmadığı hususunda bilgi edinmenizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Tahkikat Komisyonu Başkanı 

îstanbul 
S. Evren 

Sağlık ve Sosyal Yardım eski Bakanı Yusuf Azizoğlu ile içişleri eski Balkanı Hıfzı Oğuz Beıkata 
hakkında Soruşturma yapmakla görevli Soruşturma Komisyonu Başkanlığına 

21 . 3 . 1964 ıgün ve G6/M sıayılı tezkereniz Ikarışılığıdir. 
Komisyonunuzun ifa ettiği muamelenin kazai mahiyette bulunduğu bedihidir. Yazılı ve şifahi 

olarak vâki müracaatlardan, Komisyonca karar ittihaz olunurken heyetin kazai hüviyeti icabı bütün 
üyelerin hazır bulunmaları, hiç değilse rapor halinde tesbit olunan karar metninin bütün üyelere 
okutularak kanaatlerini ifade ve imza etmelerine imkân ihzar etmek gerektiği halde bu lâzımeye 
uyulmadığı ve karara ıttıla kesbetımemiş bulunan üyelerin isimleri altına (imzada bulunmadı) şer
hinin işlenmesiyle yetinildiği anlaşıldığından durumu vuzuha kavuşturmak maksadiyle 20 Nisan 
1964 gün ve 8786 sayılı tezkere Başkanlığınıza gönderilmiştir. 

Kazai mahiyette muamele ifasiyle görevli heyetlerin kararlarını heyet mensubu bütün üyelerin 
huzuriyle ittihaz etmeleri zaruretine binaen, noksan görülen işlemin ikmali gayesiyle dosya ilişik
te iade edilmiştir. • 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Millet Meclisi Başkanı 
F. Sirmen 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

KiomliısyonUmuıza mulhavvel 8 . 5 . 1064 gün ve 8786/48520 sayılı yazınız incelendi : 
Komisyonumuzun 12 . 2 . 1964 tarihli oturumunda; sözcünün tevali eden mazeretleri ve top

lantılara ademi icabeti dolayısiyle hitama ermiş bulunan tahkikat dosyalarından her birinin ikişer 
üyenin müşterek tetkiki sonu Komisyona raporte edilip heyetçe müzakeresine, dosyaların arkadaş
lara sureti tevziinin Komisyon Başkanının tensibi ile yapılmasına karar verilmişti. 

îşbu karar gereğince, aynı gün, ittihaz ettiğim tensip karariyle Halis öztürk'ün nakli ve Zeki 
Erataman'm firarı olaylarına ait tahkikat dosyalarının tetkiki ve raporte edilmesini üyelerden 
müşteki Kudret Bayhan ile Ali Eıza Ulusman'a t^vdi ettim. 

Mütaakıp 20 . 2 . 1964 tarihli toplantıda, dosyalar vazifeli üyeler tarafından raporte edilip ni
hai karara varılmak üzere 21 . 2 . 1964 tarihi tensibedildi. 

Müşteki Kudret Bayhan, uhdesine mevdu vazifeyi yerine getirmesi icabederken, toplantıya gel-
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medi. Ve Dr. Yusuf Azizoğlu haikkmda müzakere açılıp karara varıldığı 21 . 2 . 1964 tarihli cel
sede bulunmadığı gibi, Hıfzı Oğuz Bekata hakkında karara varıldığı müteakip 22 . 2 . 1964 tarihli 
celsede de bulunmamıştır. 

Talbiat'iyle, raporte edilmesi uhdesine mevdu hor iki konuda da Heyette müzakere cereyan ederek 
durum muayyen bir istikamette hükme bağlanmış ve kendisine bildirilmiştir. 

Son celsede kendisi gelmiyerek, işlerinin çokluğu münasebetiyle komisyon raportörlüğünden 
istifasının kabulünü tahriren talebetmiş bulunan İsmail Hakkı Akdoğan arkadaşımızın yerine söz
cü tâyini mümkün olmamış, ancak, üyelerden Muammer Obuz ve Orhan Apaydın nihai mazbatanın 
tamamının kendileri tarafından kaleme alınmamak kaydiyle ve kısmen, Genel Kurulda sözcülük 
vazifesini deru'hde etmişlerdir. 

Komisyon müddetinin hitanı bulmuş ve karar verilmiş tahkik konularının sekiz ayrı dosya 
muhtevası olarak hacimli olması itibariyle mazba.ayı kaleme almak üzere üyelere tarafımdan, tet
kik ettikleri tahkik konularına ait heyette şifahen vâki mütalâalarını yazılı şekle kalbederek tev
di etmeleri işin sürat ve suhuletle intacı bakımlıdan teklif edilmiş, mumaileyhim işbu teklifimi ka
bul ve is'af ederek neticei tetkiklerini yazılı olarak Başkanlığa vermişlerdir. 

Ancak, kararda bulunmamış ve iştirak etmemiş olmasına rağmen evvelce tetkik etmek üzere 
kendisine vazife verilmiş iki konuda da, komisyonun aldığı karar sonradan malûmu bulunan müş
teki Kudret Bayhan'm, komisyona yardım etmek istediği takdirde, şahsi fikir ve kanaati ne olursa 
olsun, komisyon kararı istikametinde bir rapor hazırlaması, olamadığı takdirde şahsi fikir ve müta
lâasını konunun heyette müzakeresi sırasında serd etttnösi ıtıalbiî ilken, tmumail'ervihin ıfeamiısyün kararı
nın hilâfına bir hüküm tesis ve bu hükme uygun bir gerekçe tesbit etmek suretiyle rapor hazırla
dığı ve komisyona takdim ettiği görülmüştür. 

Şahsi fikir ve mütalâası olarak Genel Kurulda ıttılaa arz etmesi tabiî olan işbu rapordan, Ko
misyon kararı istikametinde bir mazbata tanzimi ile mükellef olan benim, tabiatiyle istifade etmem 

mümkün olmamıştır. Mumaileyh kararda bulunup nisaba dâhil olmadığı cihetle, işbu yazılı müta
lâayı muhalefet şerhi olarak karar münderecatına dercetmek de mümkün bulunmamıştır. 

Buna mukabil kararda bulunan muhalif arkadaşların muhalefet şerhleri rapora eklenmek sure
tiyle makamınıza tevdi edilmiştir. 

Bu derece acık ve sarih olan durum muvacehesinde, mumaileyhin komisyon dışında makamınıza 
ısrarla aksettirdiği şikâyetlerinin ne mesnedi hukukisi, ne de nezaketle telâkkisi mümkün bir veçhe
si mevcuttur. 

. Teşriî faaliyetlerin kırk senelik mazisinde ve son olarak bizzat ifa ettiğim Mehmet Baydur'a 
ait Tahkikat Komisyonu faaliyeti neticesinde tanzim edilmiş mazbatalarda hukuk ve teamül icabı 
olan, karara iştirak etmemiş olan bir üyenin mazbatayı tâbiri diğerle hükmü imza edemeyişindeki 
katî lüzum ve zarurettir. Aksi takdirde nisapla 'tesis efdilıen bMıüfemün, nıısalbının her am(değişanesi 
ve kararın keenlemyekûn olması neticesine varılır. Tahkikat Komisyonu kararının mahiyetinin 
kazai olduğunun beclihi bulunduğu yolundaki kabul ve ifadenize rağmen, Tahkikat Komisyonu ka
rarları kazai mahiyette olmakla beraber, bizatihi Tahkikat komisyonlarının tam kaza yetkisine sa
hip organlar olmadığı ve usulü muhakemenin muayyen ve mahdut ahkâmını tatbikle mükellef oldukları 
düşünülmeden bir onktai nazar tesbit etmiş olmamız tarafımızdan benimsenmemiştir. Noktai nazarını
zın, gelmiş geçmiş teşriî devrelerde müttehaz bilcümle Tahkikat Komisyonu kararlarının keenlem
yekûn telâkki edilip iadei muhakeme yoluna gidilmesini intacedecek bir görüş olacağını takdir 
edersiniz. 

Makamınıza duyulması icap ettiğine kaani bulunduğum saygı hissi ile Komisyon mükarreratma 
dayanarak gerekli izahatı vermiş bulunuyorum. 
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Gerek müştekinin iddiaları ve gerekse riyasetinizin tezkereleri tabiatiyle raporun müzakeresine 

tekaddümen Genel Kurula tarafımızdan intikal ettirilecektir. 
Bu sebeple lüzumsuz muhabereye meydan verilmiyerek komisyon kararının Genel Kurula şev

kini ve durumun teşriini talep ve rica ederim. 
Tahkikat Komisyonu Başkanı 

Saadet Evren 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yusuf Azizoğlu ile ilgili 'Meclis Tahkikat Komisyonuna verdiğim ve komisyonun umumi rapo
runda usul dışı olarak dikkate almmıyan Zeki Erataman'ın firarı ve Halis öztürk'ün Ağrı'ya nakli 
olayları ile ilgili ilişik raporlarımın da komisyon raporuna ek olarak neşrine müsaadelerini rica 
ederim. 15 . 6 . 1964 

Kudret (Beyhan 
Niğde Senatörü 

T. B. M. Meclisi Tahkikat Komisyonu Başkanlığına 

Komisyonumuza havale olunan tahkikat mevzularından, Yüksek Adalet Divanınca idamdan 
mühavvel müebbet 'haıpse mahkûm iken bilâhara hastaneden Türkiye dışma firar eden Dr. Zeki 
Erataman'ı, eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun ziyaretine ve hastanede 
Bakanın bu ziyaretinin de tesiriyle kendisine müsamaha gösterildiğine dair iddiamın tetkik edile
rek yazılı bir rapor halinde Komisyonumuza sunulması hakkındaki 12 . 2 . 1964 tarihli karar ge
reğince, bu konu ile alâkalı (Meclis konuşmaları ile dosyadaki evrak ve şahadetleri muhtevi tutanak 
birbir incelendi. 

İDDİA : 

Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın iddiasına göre Zeki Erataman'ın Haydarpaşa Has
tanesinden yurt dışına kaçması hâdisesi alelâdebir zabıta vakıası değildir. Bu firar, Zeki Erata-
man'a gösterilen Miyük müsamahalardan ileri gelmiştir. Bu müsamahalar ise eski Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun haraket-tarzı ve Zeki -Erataman'ı hastanede ziyareti sebebiyet 
vermiştir. , 

MÜDAFAA: 

Buna karşı Yusuf Azizoğlu Meclis konuşmalarında: «Zeki Erataman'ın kaçma hâdisesi adi bir 
zabıta vakasından başka bir şey değildir» demiş ve bu firarla kendisi arasında bir irtibat kurula-
mıyacağımı da 2.2 . 11 . 1963 günlü ifadesinde Komisyonumuza şöyle izah etmiştir : 

«Esasen ıma'hkûmun aşırı serbestiye hareket etmiş olması halinde dahi, bana verilen bilgi, adlî 
tahkikat ve şahsi 'kanaatim mesuliyetin bakanlıkla birgûna irtibatının bulunmadığı yolundadır.» 

ZEKİ ERATAMAN'IN ÖZEL DURUMU : 
İddia ve müdafaayı değerlendirebilmek için önce firarini/n özel hali üzerinde durmak gereki

yor : 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 22 ) 



— 46 — 
Zeki Erataman Yüksek Adalet Divanınca idama mahkûm edilmiş olup bilâhara cezası müebbet 

hapse çevrilmiştir. [Kayseri Hapishanesmdeki cezasını çekmekte olduğu sırada, ciddi şekilde kaçma
yı tasarladığı ve alâkalı kimselerin, mahkûmun bu niyetinden haberdar oldukları ve ehemmiyetle 
dikkati çektikleri anlaşılmaktadır. 

Filihakika : 

1. Kayseri î'li Merkez Jandarma Birlik Komutanlığının Kayseri C. Savcılığına yazdığı, dos
yada bulunan 17 . 9 .1963 tarihli ve 7/08912 sayılı tezkeresinde aynen şunlar yazılıdır : 

«ıSiyasi hükümlülerden Zeki Erataman'm Kayseri (Bölge Ceza Evinde bulunduğu esnada kaç
mak için faaliyet gösterdiği, peruka imaline maîhsus malzeme ile edevalt temin dttiği, bu işle ceza 
evinde meşgul olduğu ve ceza evi personelinden sabık şoför Kemal Dumikı'ya .kendisini ıceza evin
den dışarıya çıkarması halinde 10 bin lira vermeyi teklif ettiği, fakat muhbirin bu teklifi kabul 
erimediği...» , 

«Kayseri Ceza evi mümessil Savcısı Kemal Bayrakçı, Zeki Erataman'ın firar etme kararanda 
ofljduğunu bizzat siyasi malhkû'mların 'Kibarından anladığını, ıgörevli olarak bir ceza evi zabıtasına 
verdiği direktiflerle anlatmıştır.» 

«Nitekim. Zeki Erataman'ın Devlet Hastanesinde sakallı ve bıyıklı ani olarak kaldırıldığı glün, 
Ceza Evi Mümessil (Savcılığınca birlik komutanlığına Zeki Erataman'm mutlak surette kaçma ar
zusunda olduğu ve dikkatli bulunmamız mütaaddit defalar emredilmiştir., Bunun üzerine sevk 
kâğıtlarına kırmızı ıkalemle (dikkat kaçar) kelimeleri de yazılmıştır.» 

.2. Nitekim, yukardaki resmî yazıyı asılları dosyamızda mahfuz şu resmî vesikalar da teyid-
eylemektedir : 

A) Kayiseri Ceza Evinin 24 .5 .1963 tarihli ve 800 sayılı Zeki EraJtaman'a ait sevk kâğıdı 
üzerinde (dikkat kaçlar) ibaresi vardır. 

B) Yine Erataman'a alt, .24.5.1963 tarihli, malhpus, mevkuf ve muhafaza altında sevk ve 
naklolunacaklara mtalhsuis kâğıtta (dikkat kaçar) kelimeleri kırmızı kalemle yazılıdır. 

C) Keza Zeki Era'taman Ankara'dan İstanbul'a sevk edilirken, 18.'7..1963 tarihli ve 376 
sayılı sevik kâğıdında da (dikkat kaçar) ihtarı yazılıdır. 

D) Bu husus, iç İlçe Jandarma Birlik Komutanlığının 3 .10.1963 ıgün ve 3'-5-2240 sayılı ya-
zısiyle ve Ankara C. Savcılığının Komisyonumuza hitaben yazdığı 111. '12. 1963 tarih ve 3/9908 
sayılı yazısiyle de sabit olmuştur. 

Bütün bu vesikalar açıkça (göstermektedir ki, firari Zeki Erataman, kaçmayı öteden beri tasar
lamış, düşünmüş ve bunu duşa da vurmuştur. 

Yine şu cilhet de açıkça görülüyor ki, Zeki Erataman'm kaçacağı, alâkalı makamlar tarafından 
tezahürleriyle anlaşıldığından, bütün sevk evrakına (dikkat kaçar) meşrulbatı kırmızı kalemle ve
rilmek suretiyle, nazarı dikkatin cedbedilmesine 'hususi bir itina gösterilmiştir. 

HASTALIK DURUMU VE MUAMELEiSÎ : 

özel durumu yukarda belirtilen firari Zeki Erataman'm hastaık durumu ile .alâkalı evrakı
nın tetkiki de ,şu gerçekleri ortaya koymaktadır : Şöyle ki, 

•1. MaJhkûm Zeki Erataman Kayseri Ceza Evinde iken hastalığından şikâyet ediyor. Kayseri 
C. Savcılığı kendisini muayene ettiriyor, Savcılığın Adalet Bakanlığına (gönderdiği' 5 .4 .1963 ta
rih ve 251 sayılı yazısına bıağlı, Kayiseri Devlet Hastanesi iSağlık Kurulunun, Zeki Erataman 
hakkındaki 23 . 3 .1963 tarihli ve 402 sayılı raporunun karar hanesinde şu hüküm kayıtlıdır : 

«Diyabet diyeti ve b(ir dalhiliye mütehassısının nezareti altında, hastalıkları hayatı için katı 
tehlike teşkil etmez.» 

Biundan sonra, Kayseri Devet Hastanesi Sağlık Kurulu, 10. 5 . ,1963 tarihli ve 15114 sayılı ra-
poriyle Zeki Erataman'ın «fizik tedavisi enstitüsü bulunan Ankara Numune Hastanesine tedavi 
için nakli» uygun bulunmuştur. 
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Bunu haber alan Zeki Erataman, Kayseri Savcılığına verdiği 14.5.19613 tarihli istidasında : 
«(Mümkün ilse Ankara (hastanelerinden birine nakledilmeden Istanbul^da bir başka hastaneye 

nakline müsaade» istemiştir. * k .^ ^ 
Görülüyor ki, Zeki Erataman, dalha başlangıçta hastalığının tedavisinden çok, istanbul'a nak

lini hedaf almıştır. 
Adalet Bakanlığı ise, rapora uyarak, 00 . 5.1963 tarih ve 16992 sayılı yaızısiyle Zeki Erata

man'ın Ankara Ceza Evine naMini uygun bulmuştur. 
Bunun üzerine firari 24. 5 .1963 günü Kayseri'den Ankara Merkez Ceza Eîvine getirilmiş ve 

Ankara Numune Hastanesinde tedavisine başlanılmıştır. 
2. Zeki Erataman, Ankaralda tedavisi sonuna doğru ve hastaneden taburcu edilmek üzere ol

duğu sırada, 4 . 7 . 1 0 0 3 tarihli yeni bir dilekçe ile bu sefer de İstanbul Sultanafhmet Ceza Evine 
naklini istemiştir. Bu dilekçe üzerine Adalet Bakanlığı Ankara C. Savcılığına 5 .7 .1963 tarih 
ve 2380)2 sayılı yazısiyle, «Zeki Erataman'ın istanbul (hastanelerinden birine naklini icabetltiren bir 
durum mevcudolup olmadığının, sağlık kurulunca bilmuıayene tesbitin'i» istemiştir. 

Numune Hastanesinde muayenesi yaptırılan Zeki Erataman hakkında, Sağlık Kurulu 10,7.1963 
tarih ve 3420 sayılı Kurul raporunlda, «Zeki Erataman'ın istanbul hastanelerniden birine naklini 
ieabettirir Iher hangi bir durumun mevcudıolduğunu» tesbİt ve ifade etmömiş ve istanbul'a nakline 
de lüzum göstermemiştir. 

Yalnız bu raporun üçüncü maddesinde aynen : «fizik tedavisi bitmiştir, ikinci seri tedavinin 
İstanbul'da yapılmasında mahzur yoktur.» kaydı üzerinde ise Mülkiye müfettişlerinin 28 . 9 . 1963 
tarihli resmî raporlarındaki mütalâa şudur : 

«Kaldı ki, Sağlık Kurulunun (mahzur yoktur) neticesine varması hiçbir katiyet ifade etmemekte 
ve işbu raporun evvelce verilmiş bir sözün yerine getirilmesi için kaleme alındığı zehabını uyan
dırmaktadır. Sağlık kurulu bu müphem ifadeyi tercih etmekle kendisini de her hangi bir sorum
luluktan kurtarmış bulunmaktadır.» 

işte Zeki Erataman'ın bu suretle istanbul'a 18 . 7 . 1963 günü sevk olunmuştur. 
Firari, istanbul'a 19 . 7 . 1963 günü varmış ve Sultan Ahmet cezaevine teslim edilmiştir. Zeki 

Erataman, ayni gün ceza evinden Cerrahpaşa Hastanesine, 20 . 7 . 1963 günü Guraba Hastanesine 
ve nihayet 23 . 7 . 1963 günü de Haydahpaşa Numune Hastanesine gönderilerek bu hastaneye 
yatırılmıştır. 

Ve kaçtığı 13 . 9 . 1963 günü akşamına kadar da bu hastanede kalmıştır. 

HASTANEDEKİ MÜSAMAHALAR VE FlRAR OLAYI : 

Böylece istanbul Haydarpaşa Numune Hastanesine yatırılan Zeki Erataman'ın bu hastanede 
tabi tutulduğu muamelenin «büyük bir müsamaha» mahiyetini taşıyıp taşımadığını, aşağıdaki 
objektif tahlil gösterecektir. 

23 Temmuz 1963 de hastaneye giren Zeki Erataman'ı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Âzizoğlu ziyaret etmiştir. Bu ziyaretin tarihi hâdisede hususi bir ehemmiyet taşımaktadır. Bu 
itibarla ziyaret tarihinin kati olarak tesbitinde isabet vardır. 

Yusuf Âzizoğlu, T. B. M. Meclisinde yaptığı 23 . 10 . 1963 günkü konuşmasında : «mahkûm 
hakkında muayene ve tedavilerin sonuna raslıyan bu ziyaret . . . » demekte ve komisyonumuz huzu
runda 22 . 11 . 1963 günü verdiği ifadede de; «ziyaretimi takiben sertabibin mahkûmu ta
burcu edilmesi yolunda vermiş olduğu emir» den bahsetmekte ve bu suretle ziyaretinin Zeki Era
taman'ın tahliye günlerine yakın bir tarihte yapıldığını tebarüz ettirmekte isede, Azizoğlu'nun bu 
ziyaretinin Zeki Erataman'ın hastaneye yattığı günden ancak 7 gün sonra, yani 31 Temmuz 1963 
günü yapıldığı sabittir. 

Erataman 13 Eylül'de kaçtığına göre, Azizoğlu'nun ziyaretinden sonra tahliyesine gidilmediği 
ve hastanede daha 43 gün kaldığı görülmektedir. 
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Bundan sonra, Zeki Erataman'a hastanede, hastaneler talimatnamesine de aykırı olarak, son

suz müsamaha gösterildiği ise şu suretle sabit bir vakıadır. 
Filhakika Adalet makamları da bu müsamahayı katî şekilde , tesbit ederek rapora bağlamış

lardır. 
Nitekim dosyamızda mevcut Üsküdar C. Savcılığının, Zeki Erataman'ın firarı ile ilgili ola

rak hazırladığı 14.9 . 1963; tarih ve 963/32166 s iyili rapora ek 16 . '9 .1968 tarihli raporunun üçün
cü maddesinde şu gerçekler tesbit ve katiyetle ifade olunmuştur : 

«Firar hâdisesi ile ilgili olarak şu ana kadar yaptığımız tahkikata 'göre, hükümlü Zeki Era
taman'ın 'hastane içinde ve bahçesinde muayyen saatler dışında da serbestçe dolaştığı, tahsis 
edilen oda anahtarının kendisine verildiği ve ziyaretçi kabulünde de müsaınaha 'gördüğü anla
şılmıştır.» 

Komisyonumuzca şahadetine müracaat olunan şahit Hüseyin Çetin de şunları «söylemiştir : 
«Zeki Erataman'ı firar gecesi saat 9 'Civarında hastane bahçesinde gördüm. (Kendisini daimî 

olarak, her zaman için gece ve 'gündüz bahçede görmeye alışık olduğumuzdan bunun üzerinde 
durmadım.» 

Keza bizzat Yusuf Azizoğlü" 22 .11.1963 günü komisyonumuzla verdiği ifadede : 
«Mahkûmun yaptığı söylenen ufak cerrahi ameliye varittir.» sözüyle bir başka müsamahayı 

da kabul etmiştir. 
Ve yine Yusuf Azizoğlü, T. B. M. 'Meclisindeki konuşmasında şu dikkate değer noktayı da 

açıklamıştır : 
«Hastanın taburcu edilmesinin, 10 . 9 .1963 günü ilgili mütehassıslar arasında görüşüldüğü 

anlaşılmaktadır. Her halde bu kararı haber almış olacak ki, mahkûm üç gün sonra, yani 
13 . 9 .196,3 gecesi kaçmıştır.» 

Komisyonumuz naip heyeti önünde, istanbul'da ifadeleri alınan doktorlarla hastane perso
nelinin şahadetlerinden aynen aldığımız, firar olayı ile alâkalı şu gerçekler ise Zeki Erata
man'ın hastanedeki serbestlisini ve firarın ne kadar rahat cereyan ettiğimi her suretle göster
mektedir : 

Şahit Nazire Ermen ve Bekir Akçagöz : ı«Hâdise gecesi her akşam olduğu gibi saat 7.30 da 
hastaları dolaşırken Zeki Erataman'ın kapısını da vurduk, kapı kilitli idi, belki işi vardır di
yerek geçtik.» 

Şahit Yakup Yaman : 
«Hâdise gecesi ben hastanede nöbetçi idim. 'Saat 11,30 da Dr. Fuat beni yanma alarak Zeki 

Erataman'ın yattığı oda kapısına geldik. 11,45 te odayı açtık, 1!2 ye kadar servisleri dolaştık, 
aradık bulamayınca durumu telefonla alâkalıl.ıra haber verdik. 

Hastaneyi aramamıza sebep, siyasi mevkuflar gece geç saatlere kadar gerek birbirlerinin oda
sında ve gerek bahçede bulunabiliyorlardı.» 

Şahit Dr. Fuat Adige : 
«Oda kilitli idi, zannederim bu odanın anahtarı eşyalarının kaybolmam asını temin için Era-

taman'da idi. Polis memuru başka bir anahtarla kapıyı açtı, içerde firari yoktu.» 
Şahit Dr. Eazi Maner : 
«Firar sırasında ben başhekime vekâlet ediyordum. Hâdise günü gece saat 12 de Dr. Mus

tafa Ünal evime telefonla vakayı bildirdi.» 

Bilâhara anlaşılmıştır ki, aynı saatte firari Zeki Erataman Yunan hududunu geçmekte idi. 
Ve nihayet Mülkiye Başmüfettişi Necip Seyhun ile İMülkiye 'Müfettişi Nail öktem tarafın

dan yapılan müşterek tetkik ve ıtabkik sonunda hazırlanan 28 Eylül 1963 tarihil raporun 5 ve 12 
nci sayfalarında ise şu açık hükümlere vâsıl olunmuştur : 

«Geniş bir müsamaha çevresi içinde hastaneler talimatına da riayet edilmiyerek, öğleden 
sonra, gece geç saatlere kadar odasında, hüviyetleri metçhul birçok şahısların ziyarete geldikleri 
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bir vakıadır. Tabiatiyle uzun görüşme saatlerinde kaçma plânını da bütün teferruatiyle hazırla
dığı ve hazırlattığı izahtan varestedir.» 

«Yüksek Adalet 'Divanınca idama mahkûm edilen ve böylece de vatan ihaneti sabit olan 
bir hükümlünün, Hükümetin bir unsuru tarafından EÜyaret edilmesinin hastane personeli üzerin
deki mânevi tesirleri izahtan varestedir . 

Zeki Erataman'ın, hastanede gördüğü bu hudutsuz istisnai muameleden cesaret alarak fira
ra teşebbüs etmiş olması hükmüne varılabilir.» 

Müfettiş Nail Öktem 10 .1 .1964 tarihli ifadesinde ayrıca şu kanaatini da izhar etmiştir : 
«Yani ortada politik bir himaye mevcuttur.» Filhakika bu politik himayenin mevcudiyeti ve 

bunu Yusuf Azizoğlu, komisyonumuzdaki ifadesiyle, «Zeki Erataman'ın Ankara Numune Has
tanesine naklini ve hasta bulunduğunu bana haber verdiler.» sözü ile başlangıçtan itibaren 
bilgisini açıklamaktadır. 

İstanbul Haydarpaşa' Numune Hastanesinde ise, Azizoğlu'nun Erataman'ı ziyaretinden sonra 
hastanede 42 gün kaldığı sabittir. 

Halbuki bu hastane (Başhekimi Faruk Ayan oğlu, Erataman'ın etrafa yaptığı çirkin. telkin
leri dolayısiyle kendisini hastaneden çıkarmak istediği ve fakat bunu ancak, Azizoğlu ile bir
likte Polanya'ya giderken, ilgili doktora talimat olarak bıraktığı da kendi ifadesiyle müeyyettir. 

Aynı zatın bu tahliyeyi, kendisi hastane başında iken yapmaması ve ancak Azizoğlu Türki
ye'de değilken başkalarınca bir emrivaki halinde yapılmış olmasını istemesi de politik' himaye 
ve tesirin nereden geldiğini gösteren kuvvetli bir delildir. 

HUKUKÎ DURUM : 

Adalet Bakanlığından, hastanelerde yatan hükümlüler hakkında yazılan ve dosyamızda mev-
cudolan 9 . 5 . 1963 tarih ve 15324 sayılı yazıda: 

«Hastanede tedavide bulunan hükümlü ve tutukluların idare, inzibat işleri baştabiplerin vazi
feleri dâhilinde mütalâa edilmektedir.» denilmektedir. Buna riayet edilmediği aşikârdır. 

Anayasamızın 105 nci maddesinde ise, «Her bakan, kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri al
tındakilerin eylem ve işlemlerinden ayrıca sorumludur.» hükmünü vaz'etmiştir. 

Bu durum muvacehesinde, eski Sağlık Bakanı Yusuf Azizoğlu bu hâdisedeki siyasi sorumlulu
ğu yanında hukuken de T. C. Kanununun 240 ncı maddesine göre sorumludur. 

Yusuf Azizoğlu 22 . 11 . 1963 günü komisyonumuzdaki ifadesinde : 
«şasen mahkûmun aşırı serbestile hareket etmiş olması halinde dahi bana verilen bilgi, adlî tah

kikat ve şahsi kanaatim mesuliyetin Bakanlığımla bir gûna irtibatının bulunmadığı yolundadır.» 
sözü ile firariye hastanede aşırı müsamaha gösterildiğini kabul etmekte ve fakat hastaneler tali
matnamesinin 4 neü maddesinin (H) fıkrasındaki; «mahkûm ve mevkufların hastanede kaldıkla
rı müddetçe muhafazaları alâkalı adlî makamlarca temin olunur.» hükmüne dayanmak istemekte
dir. 

Fakat bu hüküm de, ancak aynı talimatnamenin diğer hükümlerinin müsamahasız tatbiki ve 
hastane mesullerinin vazife suiistimalleri dışında vâridolabilir. 

BEKATA ÎLE ÎLÎŞKÎN NOKTALAR : 

Yukarda bertafsil izah olunan hususlar hâdisede Bekata'nm idialarmı teyidetmektedir. 
Komisyonumuzda 22 .11.1963 günkü ifadesinde Yusuf Azizoğlu müfettişlerle : «Teması bizzat 

Bakanın evinde cereyan etmiş ve bu görüşme esnasında raporun mutlak bir muvafık tarzda tan
zimi hususunu teminen her iki müfettiş teklif ve tazyiklere mâruz kalmışlardır» iddiasını ileri 
sürmüştür. 

Bu hususla alâkalı olarak müfettişlere bu vazifeyi veren İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş-
kanvekiii Faruk önder ile Mülkiye Başmüfettişi Necip Seyhun ve Mülkiye Müfettişi Nail öktem'-
in şahadetlerinden, bu iddianın aksı sabit olmaktadır. 
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Bunlardan Müfettiş Nail öktem'in bâzı beyanları, bu hususta komisyonumuzca Bekataya her 

hangi bir soru tevcih edilmemiş olduğundan ve başkaca teyit de olunmadığından kavli mücerret
te kalmakta ve Azizoğlu'nun esasa mütaailik iddiası ise aynı müfettişler tarafından çürütülmek
tedir. 

Nitekim, bizzat Müfettiş Nail öktem Azizoğlu'nu tekzibetmektedir : 
«imzaladığımız raporda, bizim ilk hazırladığımız ve Bakanın aldığı rapor arasında Necip'in 

yaptığı mütemmim tetkikat kısmı hariç, bir fark yoktur.» 
«Bakan o görüşmemizde, yukarda tafsilen anlattığım şekil dışında başkaca ne bir vaitte ve ne 

de bir tazyikte bulunmadı.» 
Keza Başmüfettiş Necip Seyhan da şunları söylemiştir : 
«Raporları Sağlık Bakanlığı aleyhine ağır basar şekilde tanzim etmemiz hususunda gerek He

yeti Teftişiye Reisi ve gerek Bakan tarafından her hangi bir baskı vâki olmuş değildir.» 
«ilk yazılan raporumuzda hiçbir değişiklik yapmadık.» «Tahkik emrini aldığımız konularda 

raporu alelekser ve bilhassa mühim konularda birer nüshası kendimizde kalmak suretiyle tan
zim ederiz. Böylece ifnası mümkün olmaz. Bu olay da böyle olmuştur.» ifade ve şahadetiyle Yu
suf Azizoğlu'nu haksız çıkarmıştır ve nihayet Faruk önder : 

«Nail Bey biraz müşevveş bir arkadaştır, biraz hissidir, Necip Bey daha müspet bir arkadaştır 
ve tab'an Nail Beyin tahtı tesirinde kalacak bir tip değildir.» 

«Bakan, raporların tefrikini teknik bakımdan talebederken bunun zamirinde Azizoğlu ve Ba
kanlığı töhmet altında bırakmak gayesiyle her hangi bir tesirde bulunmuş değildir. Bakanın ra
porları nezdinde alıkoymasiyle bu raporlar üzerinde her hangi bir tebeddülat vâki olmamıştır.» 
demekle olaya vuzuh vermiştir. 

Diğer taraftan, dosyamızda bulunan her üç raporun da muameleye konulmuş ve Bakanlık ka
yıtlarına geçirilmiş olması komisyonumuz tarafından bizzat tetkik ve tesbit edilmiş bulunmakla, 
şahadetlerin doğruluğu da meydana çıkmıştır. 

Şu duruma göre eski içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'ya atfı mümkün her hangi bir sorum
luluk bahis konusu olamaz. 

Arz olunur. 
Niğde Senatörü 
Kudret Baykan 

T. B. M. M. Tahkikat Komisyonu Başkanlığına 

Komisyonumuz tahkikat konularından olan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilip halen 
Kayseri Oeza ervinde mevkuf Ibulunan Halis t k tü rk 'ün , eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Yusulf Azizoğlu'nun tavassutu ile A ğ r ı y a nakline teşelb'büs olayının tarafımızdan tetkik edilerek 
yazılı ibir rapor (halinde sunulması hakkındaki 1'2 . 2 . 19104 tarihli Komisyon kararı gereğince, 
'bu konu ile' alâkalı Meclis konusımaları ile dosy a, evrak ve şalhadetl eri muihtevi tutanak (bir 'bir 
incelendi. 

Halis öztürk'ün şahsiyeti: 
Ağrı'ya nakli hahis konusu olan Halis özıtürk'ün 'bu havalide tanınmış, büyük (husumet ve 

münaferetleri olan bir kimse bulunduğu geçmiş de yağma, müfrezeye silâh atmak, köyleri bas
mak, transit eşyasını gaslbetmek -ve katil gibi a ğır suçlar işlediği ve bu suçlarından dolayı 44 
sene 10 ay hapse mahkûm olduğu ve Ibilâlhara izaleyi Şekavet Kanunundan faydalandığı, dosya
da mevcut vesikalardan anlaşılmıştır. 

îddia : 

(Eski içişleri Bakanı, Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata, T. B. M. M. riin 
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18 . 10 . 10163 tarihli celsesindeki konuşmasında ve komisyonumuzdaki beyanında: 

Eski Sağlık Bakanı ve Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu'nun Bakanlık sıfatını kulla
narak, Halis öztürk 'ün Ağrı'ya nakli için tavassut ve teşebbüs ettiğini ve bu arzusunu taihak-
kuk ettirebilmek maksadiyle de Ağrı Valisi üzerinde bizzat tazyik yaptığını iddia etmiştir. 

Müdafaa : 

Yusuf Azizoğlu ise bu iddiaya karşı 8 . 10 . 1963 de Millet Meclisinde ve 123 . 10 . 1963 de 
T. B. (M. M. deki konuşmalarında ve komisyonumuzdaki Ibeyanmda : 

Adalet Bakanı ve Müsteşarı nezdinde teşebbüs ve Ağrı Valisine telefon ettiğini kalbul ve fa
kat tazyik ettiğini reddetmiştir. 

Hâdise : 

iddia ve müdafaayı değerlendirecek olan hâdise ise aynen şöyle cereyan etmiştir : 
1. Halis öztürk 10 . 11 . 1962 tarihli bir dilekçe ile Ağrı Ceza Evine naklini istemiştir. 
Kayseri C. Savcılığından Adalet Bakanlığına intikal eden bu dilekçe üzerine Bakanlık 14.11.1962 

tarihli telgrafla bu nakilde bir mahzur bulunup bulunmadığını Ağrı C. Savcılığından sormuştur. 
Ağrı (C. Savcılığı 21 . 11 . 1962 tarihli tel cevabiyle Adalet Bakanlığına «Halis öztürk 'ün 

Ağrı 'ya naklinin mahzurlu bulunduğunun anlaşıldığını) bildirmiştir. Ve bu suretle de Bakan
lıktaki dosya menfi olarak tekemmül etmiştir. 

2. İşte nakil konusu Bakanlıkça böylece mefi karara bağlandığı sırada Yusuf Azizoğlu'nun 
Adalet Bakanlığı nezdinde teşebbüse geçtiği anlaşılmaktadır. 

Filhakika Azizoğlu'nun bu teşebbüsü üzerinedir ki Adalet Bakanlığınca, kapanmış dosya ye
niden ele alınarak bu sefer de Ağrı Valiliğine, 13 . 12 . 19*62 tarihli ve '34621 sayılı şifrenin çe
kildiği görülmektedir. Bu şifrede: «Kayseri Ceza Evi siyasi hükümlülerinden Halis öatürk 'ün 
Ağrı Ceza Evine naklinde Ibina durumu ve idari bakımdan bir mahzurun bulunmadığı ileri sü
rülmektedir. 

idari cepheden (bir malhzur varidolup olmadığının düşüncenizle birlikte iş'an»1 denilmektedir. 
['Burada bir hususu tebarüz ettirmeye lüzum vardır: «Ağrı Ceza Evinin bina durumu ve ida

ri bakımdan bir mahzur bulunmadığı» hakkında Iher .hangi bir vesika almadığına ve tam aksine 
dair vesikalar mevcut bulunduğuna göre, bu telkinin Adalet Bakanlığına şifahen yapıldığı aşi
kârdır. ] 

Ağrı Valiliği Adalet Bakanlığına çektiği 14 . 12 . 1962 tarih ve 414 sayılı şilfre ile: «Halis 
Öztürk'e mulhitte derin bir husumet beslenmekte ve mensulb oldukları aşiretler arasında kin de
vam etmektedir. Ce!za evinde ve dışında vahim 'hâdiseler olabilir, Ağrı 'ya nakli mahzurludur, 
arz lolunur.» cevabını vermiştir. 

Valiliğin bu kati 'cevabı üzerine Adalet Bakanlığı, Kayseri Savcılığına yazdığı '20 . 12 . 1962 
tarih ve 35567 sayılı yazısiyle: «Halis Öztürk'ün Ağrı Ceza Evine naklinde mahzur vardır, ken
disine bildirilmesi rica olunur» tebliğini yapmış ve nakil mevzuuna ait dosya böylece ikinci de
fa nuenlfi olarak kapanmıştır. 

3. Yusuf Azizoğlu bu ikinci menfi neticeyi de öğrendikten sonradır ki 22 . 11 . 1962 günü 
Ağrı Valisine Ankara'dan telefon açarak, (Valinin o anda tesbit ettiği tutanak kaydına 'göre) : 
«Halis öztürk'ün Ağrı Cezaevine naklinde Vilâyetçe mahzur gösterilmesinin doğru • olmadığını, 
Halis Öztürk'ün Ağrı'ya 'gelmesiyle Vilâyet asayişinin bozulacağı endişesinin yersiz olduğunu, vi
lâyetçe durumun tekrar tetkik olunarak gelecek yeni bir talimat müsbet bir kanaatin Adliye Ba
kanlığına bildirilmesini ısrarla talebetmiştir.» 

Ağrı Valisi Azizoğlu'nun bu telefon konuşmasına telefonla aynen: «Vilâyet kararının Ağrı C. 
savcısı ile birlikte müzakere olunarak istihsal olunduğu ve vilâyetimizce Adliye Bakanlığına bildi
rilen mucip sebeplerin tekrar tetkik mevzuu yapılamıyacağı, esasen keyfiyetin Sağlık Vekâleti 
mevzuu olmadığı» cevabını vermiş ve Azizoğlu'na Adalet Bakanlığını muhatap göstermiştir. 
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ıSağlık Bakanı Yusuf Azizoğlu tarafından, Halis Öztürk 'ün naklindeki menfi mütalâasMiın (üzün

tü ve esefle karşılandığını) anlıyan Ağrı Valisi, Azizoğlu'nun (ısrarlı) (asabi ve sert) konuşma
sını kendine tazyik ağırlığını hissettiği içindir ki bu telefon konuşması, konuşma sırasında tesadü
fen yanında bulunan Ağrı ve Van jandarma kumandanlarının huzurunda tesbit etmeye ihtiyaç 
duymuş ve durumu mevzuun alâkalı mercii olan Adalet Bakanlığına da 22 . 12 . 1962 tarihli ve 
22/548 sayılı yazı ile intikal ettirmiş ve telefon muhaveresini tesbit notunu da yazısına ilişik ola
rak göndermiştir. Ve ancak bu safhadan sonra İçişleri Bakanlığına da bilgi vermiştir. 

4. Yusuf Azizoğlu, vali ile yaptığı bu telefon konuşmasındaki tutumunun müsbet bir netice is
tihsal edeceğini düşünmüş olacak ki, valinin son yazısı Ankara'ya gelmeden Adalet [Bakanlığı ile 
tekrar temas etmiş ve bunun neticesi olarak bakanlıktan Ağrı Valiliğine 26 . 12 . 1962 tarih ve 
36129 sayılı yeni bir şifre çekilmiştir. Bu şifrede ise aynen: «Hükümlü Halis öztürk'ün cezaevi
nin müsait bir yerinde tecridi gerekli iç ve dış emniyet tedbirlerinin de ittihazı suretiyle naklinde 
mahzur olup olmadığının iş'arı» istenilmektedir. 

Ağrı Valiliği, bu şifreye de 28 . 12 . 1962 tarih ve 420/552 sayılı şifre ile bakanlığa: «Hüküm
lü Halis •öıztürk'ün tecridi imkânsızdır, cezaevinin durumu çok fecî ve naziktir, vahîm hâdiseler bek
lenmektedir, alınacak tedbirler neticeleri ağırlaştıracaktır» cevabını vermiştir. 

Bu suretle de dosya üçüncü, defa kapanmıştır. 
5. Bilâhara 24 . 4 . 1963 te Halis öztürk'ün, Adalet Bakanı Abdülhak Yörük adına bir mek

tupla ve Adalet Bakanlığına da aynı tarihli bir dilekçe ile tekrar naklini istemiş ise de Bakanlık 
her hangi bir tahkika dahi lüzum görmeden 13 . 5 . 1963 tarih ve 15768 sayılı yazısiyle bu müraca
ata menfi cevap vermiştir. 

Müteakiben Halis -Öztürk'ün Patnos'a nakli için verdiği 28 . 5 . 1963 tarihli dilekçe üzerine de 
yine hiçbir tahkika lüzum görülmeden Bakanlığın 10 . 6 . 1963 tarih ve 20441 sayılı yazısiyle 
«Patnos ceza evine naklinin de mahzurlu bulundığu» bildirilmiştir. 

Bundan, Halis öztürk'ün şahsiyeti hakkında bizzat Adalet Bakanlığının da menfi bir bilgi ve 
kanaat sahibi olduğu ve Halis öztürk'ün Doğu'ya naklinde Bakanlıkça da mahzur görüldüğü ve yu
karıda mâruz yazışmalar Azizoğlu'nun ısrarlı takibi neticesinde yaptığı anlaşılmaktadır. 

Tahlil : 

Dosya münderecatına sadakatle yukarıda hulâsa edilen olayın seyrinden açıkça anlaşılmak
tadır ki, Yusuf Azizoğlu, Halis öztürk'ün Ağrı'ya naklini temin için teşebbüs ve bunda ısrar 
etmiştir. 

Bu teşebbüs ve ısrarın Valiyi tazyik mahiyetine gelince: Bir Vilâyette Devleti temsil eden, 
vakar ve ciddiyeti komisyon huzurundaki şahadeti sırasında da tarafımızdan görülen Ağrı Va
lisinin, duygu, düşünce ve şahadetine itımadetmek durumundayız. Vali, olayın cereyan ettiği 
anda tesbit ettiği 22 . 12 . 1962 tarihli telefon konuşması tutanağında, 19 . 9 . 1963 tarihli mek
tubundan ve komisyonumuzdaki 21 . 1 . 1964 günlü şahadetine, Azizoğlu'nun tutumunu «mutlaka 
müspet bir netice istihsal etmek için «Bakanlık sıfat ve ağırlığını koyarak hareket ettiğini tesbit 
ve bunu şu kelimelerle tavsif ve şikâyet etmiştir.» 

Bakan Yusuf Azizoğlu, «tutumunun üzüntü ve esefle karşılandığını» belirtmiş ve bu nakil hu
susunda «müspet bir kanaatle Adalet Bakanlığına bildirmesini asabî, sert bir eda ile ve ısrarla» 
talebetm iştir. 

Filhakika Vali komisyondaki şahadetinde de Azizoğlu'nun telefon konuşması hakkında ay
nen şunları söylemiştir: «Bu konuşmanın dozu bir az fazlaca fevri ve hissi idi. Bir tesir ve yön 
verici mahiyette idi. Bana bir neticejd istihsal etme yolundaki iradesi var gibi geldi. Azizoğlu'
nun tesir icra etme maksadının aşikâr olduğu kanaatmdayım.1» 

Valinin şahadetinde, kanaat halinde belirtilmiş olan bu kati ifade, Azizoğlu'nun tutumunun 
Vali üzerinde bir tazyik tesir ve ağırlığı taşıdığını meydana koymaktadır. 
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Kaldı ki, maddi müdahalelerin seyri yukarda arz olunan bu hal, sübjektif bir hal olup bunun en 

doğru ve samimî teşhisi, buna muhatabolan tarafından konulabilir ki, vali de bu teşhisi ifade et
miş bulunmaktadır. 

Ne olabilirdi : 

Bir hükümlünün bir ceza evinden diğer bir ceza evine nakli normal bir adlî muamele olduğu 
halde, Halis öztürk'ün Ağrı'ya naklinin Ağrı C. Savcılığı, Ağrı Valiliği, bizzat Adalet Bakanlığı 
ve nihayet İçişleri Bakanı tarafından bir hâdise sayılması ve bunda ciddî mahzur görülmesi el-
betteki hükümlü Halis öztürk'ün şahsı ile ve hususiyetleriyle alâkalıdır. 

Diğer taraftan, Ağrı Savcısının dosyadaki 27 . 12 . 1962 tarihli ve 5/264 sayılı yazısında : 
«Bundan başka ceza evi etrafında bahçe ve duvar da yoktur, gayrimazbuttur. Halis öztürk'ün 
teoriden de nakline imkân yoktur. Halis öztürk ceza evimize geldiği takdirde ceza evimizin da
hilî emniyeti tamamen bozulacağı gibi, Halis Öztürk'ün ceza evimize alınması da her bakımdan 
mahzurlu ve zararlı bulunmaktadır.» şeklinde izhar ettiği katî kanaate ve valinin, Adalet Bakan
lığına resmen yazdığı; «Halis Öztürk'ün nakliyle vahîm hâdiseler beklenmektedir, alınacak ted
birler neticeleri ağırlaştıracaktır.» kanaat ve hükmü de ilâve olununca: Halis öztürk'ün muhitteki 
şiddetli husumet ve münaferet havası yanında, «evvelce de firar ettiği» aynı ceza evinden kaç
ması ihtimalinin mahallî şartlar içinde çok kuvvetli görüldüğü anlaşılır. 

Buna, Doğu Menzil Kumandanının dosyadaki 13 . 1 . 1964 tarihli şahadetini de ekliyebiliriz : 
«Halis öztürk'ün eli ile öldürdüğü dokuz jandarmanın mezarını halen Sivas'taki Kurmay Baş

kanı Kurmay Albay Selâhattin yaptırdı. Eğer Ağrı'ya nakledilse idi, mutlak vahîm hâdiseler 
olur ve bunun aşireti bunu kaçırmak için her çareye başvururdu.» 

Azizoğlu'nun durumu : 

Eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu, Millet Meclisinde ve T. B. M. Meclisin
deki konuşmalarında ve komisyonumuz huzurundaki ifadelerinde, «Ağrı Valisine telefon ettiğini 
ve Vali ile olan muhaveremde kendisine Adliye Vekâleti müspet mütalâadadır, işin tekemmülü 
sizin muvafakatinize bağlıdır.» söz ile bir emrivaki yapmak istediğini, Adalet Bakanı ve Müste
şarı ile de bu hususta görüştüğünü kabul etmiştir.... Şu hale göre Azizoğlu'nun, şahsiyetini bil
diği Halis öztürk'ün Ağrı'ya nakli için Adalet Bakanlığı nezdinde ısrarla teşebbüs ye takip ve 
Vali üzerinde de mutlaka «müspet bir netice almaya matuf» tazyik yaptığı sabittir. 

Bu ısrar ve tazyikin müspet netice vermesi halinde ise, «vahîm hâdiselerin beklendiği» en ta
rafsız, en yakın ve doğru bilgi sahipleri olmaları tabiî bulunan mahallî adliye ve Hükümet mü
messillerinin müşterek kanaatidir. 

Şu hale göre Halis öztürk'ün nakledilmemesiyle muhtemel «vahîm hâdiseler» önlenmiş de
mektir. 

Yusuf Azizoğlu'nun, Sağlık Bakanlığı ile hiçbir alâkası olmıyan bu nakil işinde Ağrı Valisini 
tesir altına almaya kalkması ise normal değildir. Nitekim Vali de bunu normal bir hal saymadığı 
için komisyonumuzdaki ifadesinde aynen : «Bu mevzuda hemen dakik olarak not almamın sebebi 
Adliye Vekilinin bir kabine arkadaşının bu mevzudaki alâkasından ve hareket tarzından malıı-
mattar edilmesi sebebine müstenittir.» demiş ve ilâve etmiştir : Halis öztürk'ün Ağrı'ya nakli için 
«müspet bir netice istihsal etme yolunda», «Azizoğlu'nun tesir icra etme maksadının aşikâr oldu
ğu kanaatindeyim.» 

G-örülüyor ki, Yusuf Azizoğlu'nun ısrarlı teşebbüs ve Valiyi tazyik keyfiyetinin objektif un
surları yanında baskıya mâruz kalan Valinin «kanaat» halinde ifade ettiği sübjektif duyguları da 
tamdır ve bu duygular sonradan hâsıl olmuş olmayıp, Sağlık Bakanı ile vâki konuşması anında 
duyulmuş ve aynı anda tesbit edilmiş samimî bir kanaatin de ifadesidir. 

Şu hale göre hâdisede Yusuf Azizoğlu'nun T. C. Kanununun 240 ve 228 nci maddelerine uyan 
bir suçluluk durumu görülmektedir. 
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Bekata'nın durumu : 

1. Yukarda mâruz izahat ve netice Bekata'nın Azizoğlu hakındaki iddialarının vâridolduğıı • 
nu göstermektedir. 

2. Bekata'nın muttali olduğu bir suçu mercilerine haber vermekte ihmali olması keyfiyetine 
gelince : 

Ağrı Valisi, Halis öztürk'ün Kayseri Ceza Evinden Ağrı Ceza Evine nakli yolunda Adalet Ba-
kanlığiyle olan muhaberesini, valilerin her bakanlığı kendi işlerinde temsil etmeleri yetkisine da
yanarak ve böyle bir nakil olayında muamelenin münhasıran Adalet Bakanlığiyle ilgisini düşü
nerek, İçişleri Bakanlığına haber vermemiştir ve bu normaldir. 

Ancak, Yusuf Azizoğlu'nun telefonla vâki tazyiki üzerinedir ki, keyfiyeti Adalet Bakanlığına, 
alâkalı makam olarak bildirmiş ve İçişleri Bakanlığına ise sadece bilgi vermek için evrakın suret
lerini yollamıştır. 

Filhakika Vali bu hususu komisyondaki ifadesinde de şöylece belirtmektedir : 
«Bu mevzuda hemen dakik olarak not almamın sebebi Adliye Vekilinin bir Kabine arkadaşının 

bu mevzudaki alâkasından ve hareket tarzından malûmattar edilmesi sebebine müteriittir.» 

Bu ifadeden de sarahatle anlaşılıyor ki, Azizoğlu'nun telefon görüşmesi ile alâkalı muamelelerin 
ve telefon konuşmasını tesbitin asıl maksadı, keyfiyetin bu muamelelerin mercii olan Adalet Bakan
lığına intikal ettirilmesi sebebidir. Ve filhal cereyan eden olay vali tarafından vaktinde Adalet 
Bakanlığına intikal de ettirilmiştir. 

İçişleri Bakanlığına bildirilmesine ise işin sahibi ve mercii olan Adalet Bakanlığına intikal etti
rilen bu olayın İçişleri Bakanlığına «berayı malûmat» duyurulmasından ibarettir. 

Dosyadaki evrakın tetkiki, Ağrı Valisinin 22 . 12 . 1962 tarihli yazısının İçişleri Bakanına 
3 . 10 . 1963 tarihinde arz edildiğini ve dosyasına kaldırıldığını göstermektedir. Bu kâğıt üzerinde 
Bekata'nın her hangi bir yazısı, parafı veya imzası veya daha önce gördüğüne dair her hangi bir 
kayıt da yoktur. * ONS*-

Bu yazının Bakana başlangıçta arz edilmediğinin bu maddi delil yanında makbul şahadetler de 
vardır. 

Nitekim Bekata'nın komisyonumuzda mazbut 20. 11 . 1963 tarihli ifadesinde bu hal şöyle izah olun
muştur : 

«Halis öztürk dosyasında ibraz ettiğim Ağrı Valisi Turgut imzalı yazıda bahsedilen «önceden 
arz edildiği veçhile» ibaresinden istihracedildiği şekilde filhakika mumaileyh tarafından mukadde
ma Bakanlığa verilmiş resmî bir yazı mevcut ise de bu yazı Bakanlığımıza malûmat kabilinden 
gönderilmiş ve asıl muhatap Adliye Vekâleti olduğundan, normal usul üzere, alâkalı dairesinde 
hıfzedilmiştir. 

Bu sebeple de her hangi bir ıttılaım mevcudolmayıp, Halis öztürk mevzuu, tesadüfen Zeki 
Erataman'm firarını takibeden günlerde Ankara'da bulunan Ağrı Valisinden almış bulunduğum 
malûmata müstenittir,.:» 

Filhal Ağrı Valisinin komisyonumuz huzurundaki şahadeti de Bekata'nın bu ifadesini teyit ve 
takviye etmekte ve olayı vuzuha kavuştumaktadır. 

Filhakika valinin komisyonumuzdaki yeminli ifadesi aynen şöyledir : «Zeki Erataman'm firar 
hâdisesinden sonra 18 - 19 Eylül 1963 tarihlerinde vilâyet işlerinin tedviri zımnında Ankara'ya 
geldim. O sırada bir kaç vali ile birlikte Vekille görüşüyorduk. Kendisi çok üzüntülü idi. Firar 
konusu günün mevzuu idi. Bu bakımdan Adliye ve Dahiliye Vekâletleri arasındaki vazife ve mesu
liyet sahası mevzuu mütalâa oluyordu. İş ceza evlerine de intikal etti. Halis öztürk işini ben aç
tım. Vekil ilgilendi. 22 . 12 . 1962 tarihinde gönderdiğim yazıdan malûmattar olmadığını gördüm. 
Yazı arandı, bulunamadı, bunun üzerine ben, bir iki gün içinde Ağrı'ya döneceğim, gönderdiğim 
evrakın bir suretini çıkararak yeniden göndereceğimi söyledi isemde vekil işin müstaceliyetine 
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binaen bir özet çıkarmamı ve vermemi istediler. Kalemi mahsusta umumi hatlariyle bu özeti el ya
zımla yazdım, kendilerine takdim ettim. Bana gösterdiğiniz 19 . 9 . 1963 tarihli üç sayfalık yazı 
budur. Ve benim yazımdır.» 

Bu samimî şahadet bahis konusu yazının Bekata'nm daha önce ıttılaına ulaşmadığının açık de
lilidir. 

Nitekim Bekata tarafı'ndan Komisyonumuza ibraz olunan Ağrı Valisinin 23 . 9 . 1963 tarih ve 
22/317 sayılı yazısının fotokopisi de 22 . 12 . 1962 tarihli yazının daha önce ele geçmediği için ev
rak suretlerinin Ağrı'dan yeniden gönderildiğini tevsik ve valinin ifadesini ikmal etmektedir. 

Öte yandan, Bekata'ya ihmal ve terahiden dolayı bir suçluluk atfının maddi ve kanuni unsur
ları da ydktur. Zira T. C. K. 235 nci maddesinde yer alan ihmal ve terahi suçunun doğabilmesi için 
kanunun bu maddesine göre : 

A) Bu suça vâkıf olmak lâzımdır. Halbuki Bekata suça vâkıf olmamıştır, 
B) Vâkıf olduğu suçun memuriyetine mütaallik olması lâzımdır. Bu suç ise içişleri Bakanlığıy-

le alâkalı değildir, 
C) Vâkıf olduğu suçu re'sen takibat icrasını müstelzim olacaktır, içişleri Bakanının ise böyle 

bir suç hakkında re'sen takibat yetkisi yoktur. 
D) Vâkıf olduğu suçu, aidolduğu daireye haber vermekte ihmal ve terahi gösterecektir. Suç 

zaten Ağrı Valisi tarafından aidolduğu daireye, yani Adalet Bakanlığına bildirilmiştir ve içişleri Ba
kanlığına sadece berayı malûmat yazılmıştır. 

Şu halde görülüyor ki, kanuni unsurların hiçbiri mevcut değildir. 
Diğer taraftan, şu cihet de bir gerçektir ki, Bekata validen durumu öğrendikten ve valinin 

19 . 9 . 1963 tarihli mektubunu aldıktan sonra, olayı derhal Bakanlar Kuruluna intikal ettirmiş 
ve bilâhara T. B. M. Meclisine de getirmiştir. Bekata'nm bu tutumu da olaya önce muttali olsa idi, 
aynı hassasiyeti göstereceğine kuvvetli karine teşkil etmektedir. 

Bu münasebetle şu cihete de bilhassa işaret etmek gerekir: Ağrı Valisinin, konunun tabiî mercii 
olan Adalet Bakanlığına yollandığı aynı yazının aslı Komisyonumuzdaki Tahkikat dosyasındadır. 
Bu yazının tetkiki gösteriyor ki, bunun üzerine Adalet Bakanlığınca her hangi bir muamele yapıl
madığı gibi, bu yazı her hangi bir havaleye veya kayda da tabi tutulmamıştır. 

iŞu duruma göre hâdisede Bekata'ya atfı mümkün bir suçluluk hali görülememiştir. 
Arz olunur. 

Niğde Senatörü 
K. Baykan 
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