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Birinci Oturum 
Başbakan ismet İnönü'nün, Kıbrıs kullusun

da Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve 
Fransa'daki önemli vazife gezisi sırasında yapı
lan görüşmeler hakkında gündem dışı izihat 
verebilmek için gizli oturum yapılmasına dair 
teklifi kalbul olundu. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
(Gizlidir) 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üçüncü Oturum 
Gizli oturumun uzun sürmesi ve vaktin ge-

sikmiş olması sebebiyle 8 . 7 . 1964 Çarşamba 
günü saat 10 da toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. 

Baş'kan Kâtip 
Fuad Sirmen Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 
Kâtip 
Siirt 

Süreyya öner 

B l R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nureddin Ok 
KÂTÎPLEB : Süreyya Öner (Siirt), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

Müzakere için gerekli çoğunluk bulunmadı
ğından birleşim yarım saat sonraya talik edil
miştir. 

Saat 10,40 da toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

BAŞKAN — T. B. M. Meclisinin 18 nei Bir
leşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 
BAŞKAN'— Yoklama yapılacaktır. Sayın 

üyel'er, lütfen beyaz düğmeleme bassınlar. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama muamelesi bitmiştir. Kapanma saati : 10,10 

I K I N C I OTURUM 
Açılma saati : 10,40 

BAŞKAN — Başkanvekili Nureddin Ok 
KÂTİPLER : Süreyya öner (Siirt), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, sayın 
üyeler lütfen beyaz düğmeye bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

. Gerekli çoğunluğumuz mevcuttur, müzakere

lere başlıyoruz. 
Sayın arkadaşlarım, dünkü T. B. M. M. top

lantısı gizli celse halinde yapılmış bulunduğu 
için, İçtüzüğün 98 nci maddesi gereğince gizli 
bir toplantı aktedilmek suretiyle geçen birleşim-
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T. B. M. M. B : 18 8 .7 .1964 O : 4 
de tutulan zaptın özetini okutacağız, daha sonra I ceğim. 
açık birleşime geçeceğiz. O yönden salonun 5 Açık oturumu kapatıyorum. 
dakika için dinleyicilerden boşaltılmasını rica ede- | Kapanma saati: 10,48 

üçüncü Oturum 

(Gizlidir) 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 10,53 

BAŞKAN — BaşkanveMli Nureddin Ok 
KATÎPLER : Süreyya öner (Siirt), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

• 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Dinleyiciler salona girebilirler. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 1 ve 2 numaralı Beş Kişilik Tahkikat ko
misyonlarına üye seçimi. 

2. — Sabık ve sakıt bakanlardan Celâl Yar
dımcı, İktisat ve Ticaret Bakanlığı makamı ile es
ki Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ve suç ortağı 
memurlarla Halûk Şaman haklarında soruşturma 
yapmakla görevli Soruşturma Komisyonuna üye 
seçimi. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz bu günde
min iki maddesini birlikte mütalâa edelim. Ve her 
3 üyenin seçimini birlikte yapalım. 1 numaralı 
5 kişilik Tahkikat Komisyonundaki münhal üyeli
ğe Tokat Senatörü Zihni Betil, C. H. P. tara
fından aday gösterilmiştir. 

Kâğıtları dağıtınız. 

2 numaralı 5 kişilik Tahkikat Komisyonunda
ki münhal üyeliğe Muğla Senatörü Haldun Men-
teşeoğlu A. P. tarafından aday gösterilmiştir. 

Sabık ve sakıt bakanlardan Celâl Yardımcı, 

İktisat ve Ticaret Bakanlığı makamı ile eski Sana
yi Bakam Samet Ağaoğlu ve suç ortağı memur
larla Halûk Şaman haklarında soruşturma yap
makla görevli Soruşturma Komisyonunda münhal 
bulunan üyeliklere gösterilen adaylar: 

1. Rifat Etker, Ankara Senatörü; Millet Par
tisi tarafından aday gösterilmiştir, 

2. Fikret Gündoğan, İstanbul Senatörü, C. 
H. Partisi tarafından aday gösterilmiştir. 

3. Sayın Âmil Artus, daha evvel aday göste
rilmiş fakat istifa etmiş bulunduğundan Konten
jan üyelerinden veya bağımsızlardan bir arkada
şımız aday gösterilecektir. Onlardan aday göste
rilenlerden her hangi birisi yazılacaktır. 

Şimdi tekrar ediyorum; kürsüye üç oy sepeti 
konacaktır. Bunlardan birincisine, I numaralı Beş 
Kişilik Tahkikat Komisyonu için Zihni Betil 
aday gösterilmiştir. 2 numaralı sepette kullanıla
cak oylar için Haldun Menteşeoğlu aday gösteril
miştir. 3 numaralı sepette kullanılacak oylar için 
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T. B. M. M. B : 18 
dağıtılmış olan 3 nrü oy puslasma Rifat Etker, I 
Fikret Gündoğan ve Cumhuriyet Senatosu üyesi 
olmak şartiyle Kontenjandan veya bağımsızlar
dan aday gösterilecek bir arkadaşımız... 

Efendim, 3 pusla dağıtılacaktır. 3 pusladan 
birincisine, bir numaralı 5 kişilik Tahkikat Ko
misyonuna aday gösterilen Zihni Betil yazılıp 1 
numaralı sepete atılacaktır. 2 numaralı sepete 
kullanılacak oy puslası için Haldun Menteşeoğlu. 
3 numaralı sepete kullanılacak oy puslası için 
1 - Rifat Etker, 2 - Fikret Gündoğan ve arka
daşlarımızın göstereceği bir aday. («Nadir Nadi 
olsun», sesleri.) Peki efendim üçüncü olarak ar
kadaşlarımız tarafından Sayın Nadir Nadi aday 
gösterilmektedir. 

Tasnif heyeti için ad çekiyoruz. Müsaade 
ederseniz, her üç seçimi de aynı heyet tasnif ede-

4. — GÖRÜŞt 

1. — Eski İçişleri Bakam Hıfzı Oğuz Be- I 
kata ve eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam \ 
Yusuf Azizoğlu. hakkında soruşturma yapmakla 
görevli bulunan Soruşturma Komisyonu raporu 
ve Millet Meclisi Başkanlığı yazısiyle C. Sena
tosu Niğde Üyesi Kudret Baykan'ın önergesi 
(3/43, 4/18) (S. Sayısı : 22 ve 222 ye 1 nci ek) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, eski İçişleri 
Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ve eski Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu hakkında so
ruşturma yapmakla görevli" bulunan Soruşturma 
Komisyonu raporu üzerinde müzakerelere devam 
ediyoruz. Geçen birleşimde dördüncü bölüme 
kadar müzakere edilip karara bağlanmıştı. 

Şimdi dördüncü bölüme Zeki Erataman mat-
labını taşıyan ve eski Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Dr. Yusuf Azizoğlu'nun; Yüksek Ada
let Divanı hükümlülerinden Dr. Zeki Erataman'm 
Haydarpaşa Numune Hastanesinden firarı do-
layısiyle alâkasının ve sorumluluğunun tesbitine 
mütedair tahkik konusu üzerindeki müzakereye 
devam ediyoruz. 

. Bu konu üzerinde Sayın Hıfzı Oğuz Bekata, 
Sayın Adnan Aral, Sayın Raif Aybar, Sayın 
Kemal Badıllı, Sayın Yusuf Azizoğlu, Sayın 
Ruhi Soyer, Sayın Necip Seyhan şimdiye kadar 
söz almış bulunmaktadırlar. Saym Hıfzı Oğıı;ı 
.Bekata ve Sayın Azizoğlu'ndan başka diğer arka-

8 . 7 . 1964 O : 4 
cek, muvafık mı efendim? (Muvafıktır sesleri). 
Saym Cavit Tevfik Okyayuz? (Yok sesleri), Sa
yın Sadık Kutlay, (yok sesleri), Sayın Musli-
hittin Gürer, (Yok sesleri), Sayın Seyfi Güncş-
tan? Buradalar; Saym Zeki Zerenf Burada; 
Sayın Turhan Kapanlı (Yok sesleri), Sayın 
Eteni Ağva? Burada. 

Hangi ilden başlryaeağımıza dair kura çekiyo
ruz : 

Bilecik Senatörü Talât Oran. 
(Bilecik C. Senatosu üyelerinden bağlıyarak 

oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullannııyan arkadaş
larımız lütfen acele kullansınlar. 

Oyunu kullanmıyan arkadaşımız kaldı mı 
efendim? Oylama işlemi bitmiştir. 

fLEN İŞLER 

| daşları lehinde, aleyhinde ve üzerinde ki, konuş
ma istemlerine göre tesbit edeceğim sırası ile. 

Saym Adnan Aral Yoklar. 
Saym Raif Aybar Vaz geçti sesleri. 

| Saym Kemal Badıllı..... Yok. 
I Sayıri Ruhi Soyer Yok. 

Saym Necip Seyhan Yok. 
Buyurun Saym Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (C. Senatosu An
kara Üyesi) — Muhterem Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; müsaadenizle konuşmamı mümkün 
olduğu kadar kısa keseceğim. Vuzuha ermesi için 
meselenin bu konu ile ilgili dosya ve zaptın bir
kaç dakika için lûtfedilmesini Saym Başkanım-

- dan müsaade etmesini rica edeceğim. 

TAHKİKAT KOMİSYONU BAŞKANI SA
ADET EVREN (İstanbul Milletvekili) — Han
gi dosyayı? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Zeki 
Erataman dosyası ile İstanbul zaptı. 

Muhterem arkadaşlar, Zeki Erataman'm fi
rarı olayı ile alâkalı tahkikata aidolmak üzere 
huzurunuza basılmış ve dağıtılmış i'ki rapor var
dır. Her ikisi de gündemde yer almış bulunmak
tadır. Bunlardan biri birkaç arkadaşın temayül. 
lerine göre hazırlanmış olan rapordur. Diğeri de 

I Komisyon tarafından meselenin tetkiki ve ra-. 
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portörlüğü ile vazifelendirilen eski hâkimlerden 
Niğde Senatörü Sayın Kudret Bayhan'm rapo
rudur. Bu iki rapordan yalnız birkaç arkadaşın 
oyuna dayanmakta olan birincisi, Yusuf Azizoğ
lu'nun bu konuda suçlu görmemekte, asıl rapor
törün raporu ise suçlandırmaktadır. Muhterem 
Heyetinizi yormamak için bu meselenin mahiye
tini birkaç cümle ile hatırlatarak, raporları kısa
ca tahlil edeceğim. 

Zeki Erataman'm daha Kayseri Ceza Evin
deyken kaçmayı tasarladığı v,e bunun emareleri
nin elde edildiği artık Tahkikat Komisyonunca 
da tesbit ve ifade edilmiş bir hakikattir. Bu iti
barla hastalığı dolayısiyle ve münhasıran, fizik 
tedavisi için Kayseri Ceza Evinden Ankara'ya 
sevk edilirken, dosyasına ve sevk kâğıtlarına kır
mızı işaretlerle, «dikkat kaçar» ihtarı kaydedil
miştir. Erataman önce Ankara Numune Hasta
nesine yatırılmış ve fizik tedavisi tamamlandığı 
için 10 Temmuz 1963 te taburcu ve tekrar ceza 
evine iade edilmiştir. Hastanelerin fizik tedavi 
usullerine göre, tıbbi bir kaide' olarak bir seri 
tedavi tamamlandıktan ancak iki ilâ dört ay son
ra ikinci seri fizik tedavisi yapılmaktadır. Bu
na rağmen Erataman ciddî bir sebep yokken İs
tanbul'a nakledilmiş ve Ankara Numune Hasta
nesinden şifa bularak taburcu edildikten dört ay 
sonra değil on gün sonra bu tıbbi tatbikatın da 
dışına çıkılarak tekrar fizik tedavii için Hay
darpaşa Numune Hastanesine yatırılmıştır. An
kara'dan itibaren durumu yakından izliyen Sağ
lık Bakanı Yusuf Azizoğlu Haydarpaşa Numune 
hastanesinde Zeki Erataman'ı bizzat ziyaretle, 
kendisiyle pek yakından alâkadar olmuş ve hak
kında talimat vermiştir. İşte bundan sonra ise 
Erataman'a hususi hastanelerde bile her hangi 
bir normal hastaya yapılmasına dahi imkân ol-
mıyan, akim alamıyacağı ölçüde müsamahalar 
gösterilmiş, hastaneler talimatnamelerine de ta-
mamiyle aykırı imtiyazlar tanınmış, gece gün
düz, hattâ geç saatlere kadar sayısız misafirler 
kabul etmesine ve gece gündüz geç vakitlere ka
dar dışarıya ve bahçeye serbestçe çıkmasına göz 
yumulmuş, hastane içinde son derece ağır, çir
kin ve vahim propagandalar yapmasına dahi ses 
çıkarılmamıştır. Esasen hastanede kalmasına cid
dî bir sebep de bulunmadığı için başhekim Era
taman'ı taburcu etmeye karar vermişse de Yusuf 
Azizoğlu'nun alâkası dolayısiyle bunu tatbik ede
memiştir. Ve nihayet başhekim Türkiye'den ay

rılırken Erataman'm kendi yokluğunda mutlaka 
ı hastaneden çıkarılmasını alâkalı doktorlara teb-
| lig ettiği halde, bu doktorlar da Erataman'ı has

taneden çıkarmayı gözlerine alamamışlardır. 
İşte bütün bu müsamaha ve himayelerden 

faydalanarak Erataman bu hastanede 23 Tem
muz 1963- tarihinden itibaren tam 43 gün sebep
siz yere kaldıktan sonra ve taburcu olaoağı ken
disine önceden haber verilmesi üzerine 13 Eylül 
1963 akşamı son derece kolaylıkla ve Devlet oto
ritesi ile alay edercesine yurt dışına kaçmıştır. 

i Azizoğlu'na göre bu firar alelade bir zabıta vâ-
kıasıdır. Bekata'ya göre Azizoğlu'nun yakın alâ
ka ve himayesi ile sağlanan ve benzeri görülme
miş gayritabiî müsamahaların mesuliyeti netice
sidir. Erataman'm Haydarpaşa Hastanesinden 
ayrıldığı saat 20,00 civarıdır. Buna rağmen za
bıtaya haber verildiği saat 24.00 civarıdır. Era
taman ise bu saatte Edirne hududunu geçmekte-

: dir. Adlî merciler hastanelerde bir benzeri gö-
rülmiyen bu müsamahaları ve Azizoğlu'nun po-

; litik himayesini müfettişler delillere dayanarak 
ve resmî kanaat olarak resmî raporlarla tesbit et
mişlerdir. İşte bütün bu delillerin, vesika ve şa
hadetlerin tetkik ve tahlilinden sonra Komisyon 
raportörünün matbu raporda vardığı hukukî so
nuç aynen şöyle tesbit ve ifade edilmiştir: 

«Hukukî durum ; 
Adalet Bakanlığından, hastanelerde yatan hü

kümlüler hakkında yazılan ve dosyamızda mev-
I cudolan 9 . 5 . 1963 tarih ve 15324 sayılı ya

zıda : 
«Hastanede tedavide bulunan hükümlü ve tu-

1 tuklularm idare, inzibat işleri baştabiplerin va-
i zifeleri dâhilinde mütalâa edilmektedir.» denil

mektedir. Buna riayet edilmediği aşikârdır. 
Anayasamızın 105 nci maddesinde ise, «Her 

bakan, kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri 
altındakilerin eylem ve işlemlerinden ayrıca so
rumludur.» hükmünü vaz'etmiştir. 

Bu durum muvacehesinde, eski Sağlık Baka
nı Yusuf Azizoğlu bu hâdisedeki siyasi sorum
luluğu yanında hukukan da T. C. Kanununun 
240 ncı maddesine göre sorumludur.» 

Pek muhterem arkadaşlarım, Komisyon ra-' 
portörünün bu neticesinden sonra bana bir kü
çük vazife daha düşüyor. Onu da kısaca yerine 
getireceğim. 

Tahkikat Komisyonu üyesi ve bu komimin -
vazifeli raportörü Kudret Bayhan'm vesikaları 
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değerlendirerek şahitler ve dosya münderecatı-
nın ifadesiyle tamamen mutabık olan raporuna 
bizim ilâve edecek çok şeyimiz yok. Çünkü bu 
rapor, ancak 1 - 2 arkadaşın temayüllerini ifade 
eden Komisyon raporunun bütün zaıflarını da 
ortaya koymaya yetmektedir. Bu itibarla biz 
sadece Komisyon raporunun dayandığı dört esas 
noktayı gün ışığına kavuşturmakla yetineceğiz. 

1. Komisyon raporunda gerçekler ve resmî 
vesikalar üzerinde dahi nasıl oynandığı hakkında 
tipik bir misal vererek bir konuyu aydınlataca
ğım. Komisyon raporunun 12 nci sayfasında; 
Zeki Erataman'ın Kayseri Savcılığı aracılığı ile 
Adalet Bakanlığı'na intikal eden dosyada mevcut 
15 . 5 . 1963 tarihli dilekçesinde İstanbul Has
tanelerinden birine nakledilmek istendiğini tasrih 
ediyor. Buna rağmen Adalet Bakanlığı 20 Mayıs 
1963 tarihli ve 16992 sayılı yazısıyla Ankara'ya 
naklini uygun bulmuştur. 

Erataman Ankara Savcılığından Adalet Ba
kanlığına intikal ettirilen 4 Temmuz 1963 tarih
li dilekçesinde tekrar İstanbul'a naklini istemiş
tir. Bunun üzerine Adalet Bakanlığının Ankara 
Savcılığına yolladığı 5 . 7 . 1963 tarihli ve 
23802 sayılı yazısı - dosyada mevcut - aynen şöy
ledir. «Zeki Erataman'ın İstanbul hastanelerin
den birine naklini icabettirir...» buraya dikkati
nizi rica edeceğim, «naklini icabettirir durumu 
mevcudolup olmadığı sağlık kurulunca bilmua-
yene tesbiti», «Naklini icabettirir durumu mev
cudolup olmadığı.» Şimdi bir de Komisyon rapo
runu okuyalım. 

Erataman'ın 4.7.1963 tarihli dilekçesi üzeri
ne raporun 12 nci sayfasından aynen okuyorum. 
(«Adalet Bakanlığı Ankara Numune Hastanesi 
ISağlık Kurulundan mahkûmun, mütaakıp teda
visinin İstanbul'da yapılmasında mahzur bulu
nup bulunmadığı hususunun tesbiti» ni iste
miştir. Adalet Bakanlığının yazısı Zeki Erata
man'ın İstanbul hastanelerinden birisine nakli
ni icabettirir ıdurumu 'mevcudolup olmadığı, Ko
misyon raporunda ise mahzur 'olup olmadığı... 
ıŞimdi bunun neyi ifade ettiğini tasrih edeceğim. 
Halbuki Adalet (Bakanlığının bu satırları taşı
yan hiçbir yazısı mevcut değildir. Adalet (Ba
kanlığının Erataman'ın bu dilekçesi üzerine 
Ankara Savcılığına gönderdiği bahis konusu 
yazıda ise, Komisyon raporunda belirtildiği gi-
bi mahkûmun mütaakıp tedavisinin İstanbul'da 
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yapılmasında mahzur 'bulunmadığı değil; Zeki 
Erataman'ın, İstanbul hastanelerinden birine 
naklini icabettirir durumu mevcudolup olmadığı 
yazılmakta ve sorulmaktadır ki, böyle bir du
rum da mevcut değildir. 

2. Şimdi buna neden tevessül edildiğini 
açıklıyacağım ve bir konu kendiliğinden halle
dilmiş olacaktır. 

Hastaneden verilen 10 Temmuz 1963 tarihli 
ve 3420 sayılı ve dosyada mevcut raporun üçün
cü maddesi şudur : «Fizik tedavisi bitmiştir, 
İkinci seri tedavinin İstanbul'da yapılmasında 
malhzur yoktur.» Hastane raporundaki bu cüm
le ise, Adalet Bakanlığının, «Zeki Erataman'ın 
'İstanbul hastanelerinden birine naklini icabet
tirir bir durumu var mıdır?» sorusunun ceva-bı 
değildir. 

İşte Tahkikat Komisyonu raporunda, Erata
man'ın İstanbul'a naklini sağlıyan bu tek ra
porun mantıkî bir mesnedini hazırlamak mak-
sadiyle Adalet Bakanlığının yazısı buna uygun 
hale getirilmiştir. 

IBunu da ıbizzat Komisyon raporu ile ve 
matbu rapordaki aynı cümleyi tam olarak oku
mak suretiyle ispat edelim. Adalet Bakanlığı 
Ankara Numune Hastanesi ıSağlık Kurulundan 
mahkûmun müıtaakıp tedavisinin İstanbul'da 
yapılmasının mahzuru bulunup bulunmadığı hu
susunun da tesbiti istenmiş, Bakanlığın bu is
teğine binaen zikri geçen Sağlık Kurulu verdi
ği nihai raporun üçüncü maddesinde «mahkû
mun fizik tedavisi bitmiştir, ikinci seri tedavi
sinin İstanbul hastanelerinde yapılmasında 
mahzur yoktur» yolunda cevabını tasrih etmiş
tir. Görülüyor ki, Adalet Bakanlığının resmî 
yazısı, Komisyon raporunda açıkça değişftiril-
•miştir. 

S. Tahkikat Komisyonunun esasa müessir 
ikinci cümlesini de aynen alıyorum : 

«Yapılan adlî tahkikata muvazi olarak, Ko
misyonumuzca da hastane personelinin işbu fi
rarı mümkün kılmak veya müsamaha göster
mek hususunda her 'hangi bir vazife ihmali tes-
bit edilememiştir.» 

Bir de bizzat Tahkikat Komisyonunun elin
deki dosyaya birlikte bakalım ve her şeyden 
önce adlî tahkikatı adlî vesikasından okuyarak 
Komisyonu resmen tekzib edelim : 

— 402 — 



T. B. M. M. B : 18 
A) [tgtte Üsküdar C. Savcılığının. istanbul 

Saıvmlığma verdiği 16.9.1963 tarihli raporu : 
«Firar hâdisesi ile ilgili olarak şu ana ka

dar yaptığımız tahkikata g!Öre, hükümlü Zeki 
Erataman'ın hastane içinde ve bahçesinde mu
ayyen saatler dışında da serbestçe dolaştığı, 
tahsis edilen oda anahtarının kendisine verildi
ği, ziyaretçi kabulünde de müsamaha gördüğü 
anlaşılmıştır.» 

Bu adlî vesika ile; Tahkikat Komisyonu ra
porunda yer alan bu hükmü de biızzjalt adlî tah
kikatı yapan savcı raporiyle çürüttükten sonra 
başka bir iki hususu da belirtelim : 

(B) Asıl, adlî tahkikata muvazi olarak, ida
ri inceleme, iki mülkiye müfettişi tarafından 
müştereken yapılmıştır. Bunların da neticeleri
ni yine tahkikat dosyasındaki resmî raporları 
okuyarak tesbit edelim : 

«Geniş bir müsamlaha çerçevesi içinde, hasta
neler talimatına da riayet edilmüyerek, öğleden 
sonra, ıgece geç saatlere kadar odasında, hüvi
yetleri meçhul birçok şahısların'ziyarete geldik
leri bir vakıadır. Tabiatiyle uzun görüşme sa
atlerinde kaçnıîa plânını da bütün tef arru atiyle 
hazırladığı ve hazırlattığı izahtan varestedir.» 

«Yüksek Adalet Divanınca idamla mahkûm 
edilen ve böylece de vatan hıyaneti sabit ollan 
bir hükümlünün, Hükümetin bir unsuru tara
fından iziyaret edilmesinin hastane personeli 
üzerindeki m'ânevi tesirleri izahtan varestedir. 
Zeki Erataman'ın, hastanede gördüğü bu hu
dutsuz istisnai muameleden cesaret alarak fira
ra 'teşebbüs etmiş olması hükmüne varılabilir.» 

((Mülkiye müfettişleri raporu sayfa : 5 ve 
12) 

(Muhterem. arkadaşlarım, hastanedeki bu 
sonsuz müsamaha kimsenin gizliyemiyeceği bir 
be^ahattir. Nitekim şahitler de bunu beyan et
mişlerdir. 

O) (Bir de bu siyasi tesir dölayısiyle has
tanede tutumun, çekingenliğin canlı ve hazin 
seyrini; ve bu manzara içinde Zeki Erata-
man'a gösterilen ölçüsüz müsamahanın derece
sini görelim : 

Tahkikat Komisyonuna ifade veren şahitler
den Haydarpaşa Hastanesi Başhekimi Dr. Fa
ruk Ayanoğlu'nun şu ibret verici ifadesine ba
kınız : Seyahatimden bir gün evvel hastaneyi 
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teftişini. sırasında Zeki 'Eratamlan endişe izhar 
ederek bana, (Acaba sizin yokluğunuzda beni 
taburcu ederler mi?) diye sormuştu. Ben de 
'•maslahata uygun bulmadığım için zannetmem 
dedinı.« Demek ki hastalığı dölayısiyle değil, 
'korunduğu için hastanede kalıyormuş...» 

Bu manalı beyanı Başhekimin şu ifadesini 
takibediyor : «Babanla birlikte Polonya'ya git
mek üzere, hastaneden ayrılırken 3 ncü Dahiliye 
Şefi Muavini Asım Istanbul'l-uya mumaileyhin ta
burcu edilmesini söyledim. O da ben gidince 
Dr. Ziya Tanan'a söylemiş, Ziya Tanan da teda
visinin henüz iki üç <güne kadar daha ihtiya-
colduğu mülâhazasiyle taburcu etmemiş. Bu iki 
üç günlük müddet bir haftayı builmuiş, bu .arada 
mahkûm da firar etmiş.» 

(Tahkikat Komisyonu tutanağı sayfa : 38) 
Burada şu tarihleri de hatırlayalım : Başhe

kim Polionya'ya 31 Ağustosta gitmiştir, ik i üç 
gün müddet 2-3 Eylül idi. Erataman ise 13 Ey- ~ 
Kilde kaçmıştır. 

Demek ki, aslında Erataman'ın AizİKoğlu'-
nun himayesi dölayısiyle başhekimin göze ala
madığı gibi kendisinden sonrakiler de göze 
alamamışlardır. 

Nitekim diğer şahitlerin şu dikkate değer 
ifadeleri de bu düşünceyi bir kanaat halinde 
kesinleştirmektedir. Bu şahitleri de ibretle din-
liyelim. 

Şahit Dr. Asım istanbullu : 
«Sertabip Polonya'ya giderken beni ıçağırdı, 

Zeki lErataman'm bâzı zararlı propagandalara 
'giriştiğini, bir an evvel taburcu edilmesini söy
ledi. Ben de durumu Ziya Beye naklettim.» 

(Tahkikat Komisyonu tutanağı siayfa : 42) 
Şimdi de Dr. Ziya Tanan'ı dinliyelim : 
«Asım îstanbuulu başhekimin tavsiyesini 

bana söyledi. Ben de Dr. Alâettin'e keyfiyeti 
söyledim.» (Tahkikat Komisyonu tutanağı say
fa : 43) 

Ve bu gayriciddî, laubali, siyasi ve Azizlöığlu 
endişesiyle gösterilen sonsuz müsamahanın na
sıl sona erdiğini görelim. : 

îşne şahit Dr. Alâeftitin Bener de bunu en 
veciz şekilde ifade ediyor : «Bana Ziya Tanan 
hastanın bir an evvel taburcu edilmesinin arzu 
edildiğini söyledi. Ben bu arzuyu kendisinin 
bir ifadesi olarak kabul ettim.» (Tahkikat Ko
misyonu tutanağı sayfa : 68) 

Böylece iş savsaklanan ve Eratamlan 13 /gün 
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daha hastanede sebepsiz bırakılmış ve tahliye 
edileceği kendisine de duyurulmuştur. Sonra, 
birçok zamanlar olduğu gibi, 13 Eylül .akşamı 
elini kolunu sallıyarak saat 20 civarında hasta
neden çıkmış, ancak 23,30 civarında aranmış ve 
Erataman Edirne hududunu (geçmekte iken sa
at 24 te de emniyete haber verilmiştir. 

Ve işte ibret verici bu gerçeklere ve şahadet
lere (Komisyon raporunda yer verilmemek sure
tiyle bu anormal firar hâdisesi Sayın Azizoğlu'-
nun (Meclis konuşmasına mutabık olarak, «âdi 
bir zabıta vakası» gibi tasvire çalışılmış ise de, 
Raportör Kudret Rayihan raporunda bunları 
açıklamıştır. 

(Sadece yukardaki tastvir dahi Azizoğlu'nun 
tesirini hastane personelinin bu tesire ne dere
cede ram olduklarını ispata yeter. Çünkü hiç
bir kimse arkada dayanacağı olmadan bu ölçü
de müsamaha gösteremez ve 'böylesine bir me
suliyeti yüklenemez. 

Zaten Azizoğlu da bu hudutsuz müsamahayı 
bildiği içindir ki, Komisyonda, «esasen mahkû
mun aşırı serbestiyle hareket etmiş olması ha
linde dahi, kanaatim, mesuliyetin Bakanlığımla 
bir gûna irtibatının bulunmadığı yolundadır» 
demek suretiyle kendisini kurltarmak istemek
tedir. (Tahkikat Komisyonu tutanağı sayfa : 
31) 

Ve Komisyon da, vâkıf olduğu ve tesbit et-
tiği bütün bu müsamahaları makbul olmıyan bir 
mazerete bağlamaktadır. 

«Hastaneler Talimatnamesi» ne 

IV - öyleyse bir de Hastaneler Talimaltna-
mesini görelim' : 

A)) Filhakika Hastaneler Talimatnamesi
nin 4 neü maddesinin (H) fıkrasında «Bu gibi 
mevkuf ve mahkûmların hastanede kaldıkları 
müddet'çe muhafazaları, alâkalı adlî makamlar
ca temin olunur. Bu gibilerin firarlarından ve
ya suç işlemelerinden, hastane idaresi mesul tu
tulamaz.^ 

Denilmekte ise de bu hüküm de mutlak ol
mayıp, hastanede gerekli bütün nizamî vazife
lerin 'ciddiyetle yapılması ve talimatnamenin 
İtam tatbiki halinde; yani, aslında kusursuz ol
mak kayıt ve şartiyle hüküm ifade eder. Yok
sa bu zırh mesulleri her türlü suiistimalden 
mutlak surette koruyamaz. 
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Nitekim Adalet Bakanlığı da bunu 9.5.1963 

tarih ve 15324 sayılı yazısiyle şöylece tesbit ve 
tamim etmiş bulunmaktadır : 

«Hastanede tedavide bulunan hükümlü ve 
tutukluların idare, inzibat işleri baştabiplerin 
yazifeleri dâhilinde mütalâa edilmektedir.» 
(Buna riayet edilmediği ve Hastaneler Talimat
namesi asla tatbik olunmadığı zamanlarda, bu 
talimatnamenin münhasıran koruyucu hükmüne 
sığmılamaz. Aksi halde mesuliyetsiz yolsuzluğa 
cüretkârane ve gayrikanuni tahrik olur ki hâ
disemiz bunun canlı örneğidir. 

B) Bütün bunların Bakanla irtibatı Ko
misyon Raportörü Sayın Kudret Bayhan'm ra
porunda açıken tesbit edilmekle beraber, Tah
kikat Komisyonunun kendisine ve sözlerine özel 
bir elhemmiyet verdiği (Müfettiş Nail öktem'in, 
Komisyon raporuna dereedilmekten dikkatle 
kaçınılan şu şahadetindeki şu sarih ve katî ka
naati ile bağlıyabiliriz : 

«Yani ortada politik .bir himaye mevcuttur. 
Ayrıca İstanbul'a nakli de şayanı dikkattir.» 
(Tahkikat Komisyonu tutanağı sayfa : 9) 

Sonuç : 
Tahkikat Komisyonu raporunun ana' nokta

lardaki bu açıklamalarımızın, Komisyonun Ra
portörü eski hâkimlerden Sayın Kudret Bay
han'm matbu raporu ile birlikte mütalâası lola-
yı ve sorumluluğu delilleriyle tesbite kâfi gel
mektedir. 

Bunlardan birkaçını da sıralıyalım : 
1. Zeki Erataman'ın Ankara Numune Has

tanesinde bulunduğundan haberi olduğunu 
Azizoğlu Komisyonda itiraf etmiştir. İstanbul'a 
nakledildiğinden de /haberi vardır. 

2. Burada elle tutulur bir delil daha vere
rek bu bahsi kapatacağım. .Sayın Yusuf Aziz
oğlu 23.10.1963 günü Türkiye Büyük Millet 
Meclisi huzurundaki konuşmasında aynen şun
ları söylemiştir : 

^«İstanbul'a yaptığım ;blr seyahat esnasında 
31.7.1963 günü mezkûr hastanede de resmî tet
kik ve incelemelerde bulundum. Mahkûm hak
kında icra /olunan muamele ve tedavilerin sonu
na rastlıyan bu ziyaret Bekata'nın iddia ettiği 
ıgibi hastane personeli üzerinde son derece mü
essir olsaydı birkaç gün sonra Başhekimin mah
kûmu ihapisaneye iade yolunda müdavi hekim-
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leri ikazı ve tahrik etmemesi gerekmez mi idi?» 
(Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak dergi
si '23.10.1963 sayfa : 394) 

iSayın Azizoğlu, bu tamamen mantıkî sfizü 
Yüksek Huzurunuzda bu mevzudan dolayı hak
kında tahkikat açılmıyacak ve durum inofclen-
miyecektir, düşüncesi ve emniyeti içinde söyle
miştir. Ve siyasi tesirini ispat etmeye kâfidir, 
çünkü : 

•A) IMahkûm Zeki Erataman Ankara Nu
mune Hastanesinden taburcu edildiği zaman 
hakkında verilen 10.7.1903 günlü raporda «Fi
zik tedavisi bitmiştir», kaydını okuyoruz. 

IB> Ankara Numune Hastanesinden 
10.7.1963 te tedavisi ikmal olunarak taburcu 
edilen bir kimsenin tıbbi kaideler icabı 4 ay 
sonra değil 10 gün sonra 23.7.1963 günü İstan
bul Haydarpaşa Hastanesine yatırıldığını görü
yoruz. 

ıC) Filhakika bu hastane başhekiminin, Er-
ataman'ı Süratle hastaneden çıkarma tasavvu
runda olduğunu da öğrenmiş bulunuyoruz. 

D) Ancak, Erataman Haydarpaşa Hasta
nesine girdikten 7 gün sonra 31.7.1963 günü 
Sağlık Bakanı Yusuf Azizoğlu Hastanede ken
disini özel şekilde ziyaret ediyor. 

E) İşte bundan sonra Azizoğlu'nun yu-
kardaki Meclis beyanı da menfi mânada ta
hakkuk ediyor, şöyle : (Erataman, hastane
den süratle taburcu edilecekken, Azizoğlu'nun 
31 Temmuzdaki bir ziyareti özel -alâkası yüzün
den kaçtığı tarih olan 13.9.1963 e kadar hasta
nede daha 43 gün fazla bırakılıyor. 

Demek ki, Azizoğlu'nun yukardaki Meclis 
konuşması menfi bakımdan aynen vâki olmuş
tur ve böylece, hastanede «Mahkûm hakkında 
icra olunan muamele ve tedavilerin sonuna 
raslıyan bu ziyaret, hastane .personeli üzerinde 
son derecede müessir olmuş ve birkaç gün son-
ra hapisaneye iade edilecek: olan mahkûm, bu 
sayede fazladan 43 gün daha hastanede alıko
nulmuş ve ancak Azizoğlu Türkiye'den ayrıl
dıktan sonra taburcu edilmesine teşebbüs edil
miş ise de buna da kimse cesaret edememiş ve 
taburcu edileceği haberi de kendisine ulaştırı
larak 13.9.1963 te sonsuz müsamahalar içinde 
rahatça kaçmıştır. 

3. Hastanede, Türkiye'de hiçbir hastanede 
normal hastalara dahi yapılmasına im'kân olmı-
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yan, ölçüsüz ve hudutsuz, nizam ve talimat dışı 
ve sorumluluk düşünce ve endişelerinden tama
men uzak bir kayıtsızlıkla müsamaha gösteril
diği, adlî mercilerin de resmen tesbit ettikleri 
bir gerçektir. Buna rağmen, Sağlık Bakanlığı
nın bu hususta kendi bünyesi içinde bir soruş
turmaya ve ihtara bile cesaret edemediği anla
şılmıştır. 

4. Haydarpaşa Hastanesi Başhekimi, Zeki 
Erataman'm vahim, çirkin ve âdi tahriklerini 
ve propagandalarını öğrenmiş ve bunu şahade
tine Tahkikat Komisyonunda ifade etmiş bulun
masına ve Erataman'm Sağlık Bakanından has
tanede yakmasına lüzum kalmadığı bir yana, 
hele bu yüzden derhal taburcu edilmesi kara
nına çoktan varıldığı halde, bunu kendisi vazi
fede iken tatbika koymayıp da ancak Azizoğlu 
ile birlikte Polonya seyahatine" gitmek üzere 
Türkiye'den ayrıldığı bir sırada, Bakanın ve 
kendisinin de bulunmadığı bir devirde Erata
man'm taburcu edilmesi talimatını verdiği ger
çeğine ve bu em'rin nasıl savsaklanarak tatbik 
edilmediği hakkında az önce tasrih ettiğim tu
tum Bakanın siyasi ilgi ve himayesinin tesirini 
en veciz bir şekilde ispata kâfi delildir. 

5. İşte Azizoğlu'nun bu sorumluluğu büs-
hütün ortaya 'çıkacakken Komisyona niyabeten 
'İstanbul'da şalhit dinliyen tahkikatı münhası
ran Bakanla alâkalı olan bu yönde geliştirme
leri' asli vazifeleri olduğu halde «Bakanın Zeki 
Erataman'ı ziyareti, hastanedeki muamelelere 
müessir olur mu?» sorusunu dinlenen 14 şahit
ten bir tek şahit dışında başka kimseye sor
mamış bulunmaları da üzerinde bilhassa dur
maya değer. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu elimdeki 
dosya, İstanbul'da bu konuda, şahitlerin ver
dikleri ifadeleri ihtiva ediyor. Bunun 38 nci 
sayfası,- Baş/hekim Faruk Ayanoğlu'nun ifade
sini ihtiva ediyor. Bu ifadede Komisyon huzu
runda Başhekim Faruk Ayanoğlu; Zeki Erata-
man'ın bu kürsüden söylememe imkân olmıyan, 
(38 nıci sayfada altını ıçizdiğim iki satırını her 
partiden, iki arkadaşın okumasında büyük isa
bet olan) son derece ağır, çirkin propaganda
ları hastaneye gelenlere ve hemşirelere yaptı
ğını bizzat Komisyona ifade etmiştir. Simidi, bu
radan ifadesine imkân olmıyan... (Soldan oku, 
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olku sesleri) Okuyamam burada... Dosyayı Tere- I 
eeğim, okuyunuz... 

BAŞKAN — Sayın Bekata. Zaten firar olayı 
ile Sayın Azizoğlu'nun irtibatı üzerinde itartıış-
ma yapılıyor. O itibarla, Ze)d Erataman'm 
orada yapmış 'olduğu propagandanın konu ile 
hiçbir ilgisi yoktur. Rica ederim... 

HIFZI OĞUZ (BEKATA (Devamla) — Şim
di Muhterem Heyet çoik iyi anlıyacalktır. Bu
nu, bu ölçüde ağır ve vahim bir propagandayı 
yapan bir suçlu... (Oku da anlaşılsın, oku, ses
leri) Komisyon okusun arkadaşlar, vereyim 
okusun... Şimdi müsaade edin. Bu ölçüde ağır 
ve vahim propaganda yapan, aslında ıhastialığı 
müşevveş bir suçlu. Hastane Başhekimi bu pro-
tpalgandalara resmen şikâyet edilerek muttali ve 
bunu Komisyona ifade edecek kadar da dürüst 
hareket dtmlıştir. Ve faibat bu zat hakkında hiç
bir takibat yapmamış. Okuyunca tüyleriniz 
ürperecek kadar vabîm olan yeni bir suçun iş
lenmesini kimseye haber vermemiş, 13 gün da
ha hastanede bırakılmış ve sonra çıkarılacağı 
(haber verilerek eli kolu sallanarak hastaneden 
'çıkmıştır. («Ne demiş» sesleri) Okuyan arka
daşların tüyleri diken diğen olmuştur. (Y.T.P. 
sıralarından okuyun .sesleri). 'Siz okuyun efen
dim, ben buradan okumaya mezun değilim, söy-
liyemem. (Y.T.P. sıralarından müdahaleler) 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın 
efendim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Davamla) — Şim
di soruyorum : Bu ölçüde ağır propaganda 
yapan kimseyi, her hangi bir kimse nasıl ihi-
maye edebilir? işte sadece bu hâdise dahi Zeki 
Erataman'm arkasında bir kuvvetin .saklanmış ' I 
bulunduğunu göstermeye fazîasiyle yeter ve 
artar. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu bahsi bu- ' 
rada, Yüksek Meclisin yüce takdirine terk ede
rek bırakıp, raporda yer alan bir küçük nokta- I 
ya da ilişerek huzurunuzdan ayrılacağım. 

iMuıbterem arkadaşlar; komisyonda bir iki 
arkadaş, benimle ilgili olarak bir vazife ve sa
lâhiyet tecavüzünde bulunmuşlardır. Ve bu
nun neticesi hakkımda, bu. konuda açılımış* bir 
rtahkifcat bulunmadığı gerçeği aynı komisyon 
raporunda açıkça tesbit edilmiş olmasına rağ
men ve benden tek soru sorulmadan ve müda
faam dahi alınmadan sadece Azizoğlu'nun bir 
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beyanı üzerine tahkikat yapılmıştır ki, bu, Bü
yük .Meclisin iradesine, Anayasanın 90 ncı 
maddesine ve içtüzüğün 29 ve 169 ncu mad
delerine ve hukuka tatmaınen aykırıdır. Bu 
suretle komisyon- raporunun benimle alâkalı 
kısmı Anayasa ve içtüzük dışı bir iskan olması 
itibariyle aslında usul bakımından muteber 
olamaz. Esasen komisyonun muhterem heyeti 
do bir karar almak için değil, sadece bir işa
ret olarak komisyon raporuna kaydetmişle r-
dir. Ümidcderim ki, komisyon sözcüsü arkada
şımız bu keyfiyeti tavzih ederler. Buna rağ
men benden tek sual sorulmadan komisyon ra
porunda bâzı. noktalar kaydedilmiş bulunduğu 
için onlara birer cümle ile cevap vereceğim. 

1. iSayın Azizoğlıı konuşurken komisyona 
demişler k i ; Zeki Erataman'la alâkalı olan 
tetkik için önce Dahiliye Vekâleti istanbul'da 
kısmi polis müfettişi Enver Yanıker'i vazife
lendirmiş ve sonra: ondam vazifeyi alıp iki 
mülkiye müfettişine vermiştir. Doğrudur ar
kadaşlar. Sebebi? istanbul Valisi 20 Eylül 
1968 tarih ve 317 sayılı bir yazı göndererek 
kısmi polis müfettişi Enver Yanıkor'in vali, 
polis müdürü v.s. ye sualler sormak istediğini, 
Dahiliye Vekâletinin hiyerarşifc nizamı içinde 
polis müfettişinin bu üst kademeler üzerinde 
bir tahkikata mezun olmıyaca.ğıını, bakanlık 
bu yolda ;bir tetkik yapmak istiyorsa yetkili 
mülkiye müfettişlerinin vazifelendirilmesi hu
susunu belirterek Dahiliye Vekâletinin na&arı 
dikkatini çekmiş, alâkalı teftiş kurulu ve me
sul arkadaşlar da toplanarak valinin noktai 
nazarını uygun mütalâa etmek suretiyle vekâ
letin teftiş ve kuruluş nizamlının icabı olarak 
Istanbuıl'da vazifeli iki mülkiye .müfettişini 
tavzif etmiştir. Bu, tamamen yerinde ve eşya
nın tabiatının iktizası bir işlemden ibarettir. 
O halde sorulsaydı, arkadaşlarımız da tenev
vür ederler, bunu bir mesele diye kaydetmez
lerdi. 

2. Komisyon raporunda yine Azizoğlu-na 
atfen Kısmi Polis Müfettişi Enver Yanıker'-
in hazırlık raporunun mülkiye müfettişlerine 
devredilmediği yapılıdır. Bu iddianın da haki
katle, dosya ile, zatı hâdise ile bir münase
beti, bir aslı yoktur ve maddi hatadır. Çünkü 
Enver Yanıker tahkikatı neticelendirmediği için 
rapor hazırlamamıştır. Her heyet, bizzat bi-
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zim Tahkikat Komisyonu da tahkikatını bitir
dikten sonra raporunu hazırlar. Yanda mül
kiye müfettişlerine devrettiği için rapor hazıır-
lamaimıştır. 

Evrak devrine gelince; dosya ve zabıtlar
dan birer cümle okuyayım : Şahit Müfettiş 
Nail öktem; «Çantamda Enver Yamııker'in tut
tuğu dosya ile Mehmet Gürbüz'ün verdiği 
dosya vardı.» Demek ki, müfei.ttiş lalmış, söy
lüyor. (Tahkikat Komisyonu tutanağı sayfa 9) 

Şahit Başmüfettiş Necip Seyhan; «Mukad
dema Emniyet Müfettişi Enver Brey tarafından 
yapılmakta olan tahkikat dosyalarını tesellüm 
ettik.» diyorlar. (Tahkikat Komisyonu tuta
nağı sayfa : 80) 

Bizzat ışaihit Müfettiş Enver Yanıker; «Nail 
öktem ve Necip Seyhan talhkikat dosyasını al
dılar» kendisi söylüyor (Tahkikat Komisyonu 
tutanağı sayfa : 17) Ve nihayet üzerinde kı
pırdanmasına imkân iolmıyan sözü ilâve ediyo
rum. Enver Yanıker'in bütün 'hazırlığı, mül
kiye müfettişlerinin raporlarına ve eklerine 
aynen intikal ederek yer almış ve şimdi ellerin
de bulunan dosyada da hu talhkikat intikal et
miş bulunmaktadır. Şu hale göre, komisyon 
raporunun bu noktasının da tutulacak tarafı 
olmadığı meydandadır. 

Müfettişlerin raporları birkaç aded imiş 
ve bu doğru değilmiş. Bana verilen müfettiş 
raporları benim tetkikimi mütaakıp üzerinde, 
yine aslı dosyada bulunan, «Teştüş Kurulu' 
Başkanlığına gereği yapılmak üzere» diiye 
30 Eylül 1963 de ihavale edilmiştir. Yine el ya
zısı ile aslı dosyada 'bulunan Teiftiş Kurulu 
Reisinin notu da şudur: «Polis ve jandarma
nın kusurları ile asıl 'olayın mahiyetinin tâyi
ni ayrı ayrı raporlarda tesbit edilmek üzere 
bu raporun aslı müfettişlere aynen iade edildi. 

30 Eylül 11963 Teftiş Kurulu Başkanı Faruk 
önder.» 

Şimdi arkadaşlarım, >o günün başmüfettişi 
(bir talih eseri olarak şimdi aramızdadır, sena
tördür. Komisyona 'verdiği ifade şöyledir; 
Bunun mânasını da başmüfettiş Necip Beyhan 

'komisyonda şöyle (belirtmiştir: Raporun em
niyet ve jandarma mensuplarını ilgilendiren kı
sımlarının tetkiki iki ayrı teşkilâta ait (malûma
tın dalbudak salmaması maksadına matuftu. 
Bu da şundan arkadaşlarımı; Dâhiliye Vekâle-
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tinde jandarma askerî, emniyet sivil karak
ter taşıyor. Bu itibarla hunlara aidolan tah
kikat da ayrı ayrı raporlarda yer alıyor. Bu 
bizim iç 'bünyemizin tatbikatından ibarettir. 
Ye nihayet bunun benimle de Ibir alâkası yok
tur. Bu cîheıt bizzat Teftiş Kurulu Başkanı 
Faruk önder tarafından bizzat Talhkikat Ko
misyonuna şöyle ifade edilmiştir. 

«Raporun teknik usuller ibakıımmdan tefri
kini şahsan ben arzu ettim.» (Tahkikat Ko
misyonu tutanağı, sayfa: 134.) Görülüyor ki, 
burada da tamamen bir vekâlet çalışmasının 
hiyerarşik zaruri tatbikatından İbarettir. 

Ve nihayet arkadaşlarım, söylenecek söz 
kalmayınca 'Sayın Aızizoğlu şunu söylemiş: 
«raporlarda hir değişme yapılmamış; ama mü
fettişlere yön .vermek için tarafımdan tazyik 
yapılmış» Bu asılsız iddianın da Azizöğlu'ndan 
başka tek sahibi yoktur, 'işte ispatı: Hiçbir 
müfettişe kendi vicdani kanaatini değiştirmesi 
için (hiçbir telkin dahi yapmadığını ıbir yana 
her hangi bir raporda tek kelime değiştirdiğimi 
hiçbir namuslu insan da iddia ve ispat edemez. 
üstelik içişleri camiasında bu suretle kanaat, 
ve rapor değiştirecek karekterde birisini de 
hatırlamıyorum. 

Şimdi bunu kimsenin bir şey söylemiyeceği 
müdellel birkaç şeye bağlamak istiyorum. Esa
sen bunun ispatı değil iddia edeni dahi yok
tur. 

.1. Bizzat Müfettiş Nail öktem Tahkikat 
Komisyonunda aynen şunu söylemiştir. «İmza
ladığımız raporlar (bizim ilk hazırladığımız ve 
'Bakanın aldığı rapor arasında Necip'in yaptı
ğı mütemmim tetkikat kısmı hariç, bir ifark 
yoktur. Bakan ne bir vaitte ne de hir taz
yikte ıbulummadı.»' '(Talhkikat (Komisyonu tuta
nağı sayfa : 9.) 

2. Bizzat Başmüfettiş 'Necip Seyhan, «ra
porları 'Sağlık Bakanlığı aleyhine ağır basar şe
kilde tanzim etmemiz hususunda, gerek He 
yeti Teftişiye Reisi ve gerek Bakan tarafından 
her hangi bir baskı Takı olmuş değildir, ilk 
yazılan raporumuzda hiçjbir değişiklik yapma
dık.» sözlesiyle kati olarak bu isnadı reddet
miştir. (Tahkikat Komisyonu tutanağı say
fa : 80.) 

3. Bizzat Teftiş Heyeti Reisi Faruk Ön
der de aynı şekilde «Azizoğlu Bakanlığını töh-
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ımet altında bırakmak gayesiyle Iher Ihanıgi ibir 
tesirde (bulunmuş değildir» İfadesiyle (gerçeği 
açıklamıştır. (Tahkikat 'Komisyonu' 'tutanağı, 
sayfa: 1312)' 

Şimdi, son «özüm arkadaşlar. Durum hu 
iken, raporun netice ibölüımünde delmin de 
ilk defa öğrendiğim mahkûmun kaçtığı saatin 
Üsküdar Emniyet Amirliğinin santral def terin
de 19,30 diye yazılmış olmasından 'İçişleri teş
kilâtına mesuliyet aranacak kadar izahı im
kânsız hir tutum esefle müşahade edilmiştir. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yazdım': «İBe-
nim 'böyle bir şeyden halberim yok. 33u neyi 
ifade ediyor?» dedim. Aldığım mektubu ay
nen okuyorum: «Zeki Erataman'm. kaçış saati 
19 ,'30 ici'varı ıolarak yazılmıştır. Bu kayıt 
saat 24 de Üsküdar Jandarma Komutanının te
lefon haberine istinaden yazılmıştır.» Yani, ha
ber bize saat 24 de verilmiş, ancak kaçış saati 
19,30 civarı olarak bildirilmiştir. 

Emniyetten sorguya çekilen ve mahkemeye 
verilen hiç kimse yoktur. Demek ki, el koyan 
mahkeme de bu neticeye varmış. Oysa adaletin 
el koyduğu ve daha önce tesbit ettiği ve ancak 
hastaneden anlaşılması gereken bir konunun, 
emniyet amirliğince kendi defterine şöyle veya 
böyle yazılmış olması neyi ifade eder? Üstelik 
aynı 7,30 saatini bizzat komisyon huzurunda 
hastane personeli de şahadetlerinde ifade etmiş 
lerdir. işte şahit gece nöbetçileri Nazire Eren 
ile Bekir Akçıöz'ün ifadeleri: «Hâdise gecesi her 
akşam olduğu gibi saat 7,30 da hastaları dola
şırken Zeki Erataman'm kapısını da vurduk. 
Kapı kilitli idi. Belki işi vardır diyerek geçtik. 
(Tahkikat Komisyonu tutanağı) ve işte adliye
nin tesbiti. Üsküdar Cumhuriyet Savcılığının 
19 Eylül 1963 tarihli 963/32166 sayılı raporu
na ek 16 Eylül 1963 tarihli raporunun 4 ncü 
maddesinde aynen şunlar yazılıdır: «Saat 20 ci
varında kaçmış ve 23 civarında farkına varılmış
tır.»' Bu rapor da dosyadadır. Ve işte İçişleri 
Bakanının ilk Meclis konuşması: «Hükümlü Zeki 
Erataman 13 Eylül 1963 akşamı saat 23 civarın 
da hastane binası dışına çıkmıştır. Hastaneden 
çıktığı, saat 20 civarı olduğu ve kaçış saati üze
rinden 3,5 saat gibi uzun bir süre geçtiği halde 
23,30 a kadar bu kaçıştan kimseye haber veril
memiştir. (Millet Meclisi tutanağı 18 Eylül 
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1963, sayfa: 402.) Görülüyor ki, komisyon ra
poru bu noktada da mahcup durumdadır. 

Yine raporun binnetice bölümünde aynen 
«İçişleri Bakanlığı kanaliyle yapılan tahkikat 
neticesinin, mahkûmun kaçtığı saatin emniyet 
çe vaktinde istihbar edilmemesi sebebiyle emni
yet mensuplarının hâdisede bigûna mesuliyeti 
bulunmadığı hususuna tevcih edilmek istendiği» 
diye garip bir söze raslıyorum. Bir vicdani 
mecburiyet olarak da ve dosyaya sadık olarak 
emniyet teşkilâtına komisyon raporumda haksız 
olan bu sözü ortada hiçbir şey kalmıyacak şekil
de tekzip edip huzurunuzdan ayrılacağım. Bu 
sözü de bizzat hâdise ve ciddî tahkikatın ve 
mahkeme seyrinin tekzibettiğini şimdi ispat 
ediyorum. Şöyle ki, şahit doktor Mustafa ünal 
«firar gecesi ben hastanede nöbetçi şefi idim.» 
Komisyona veriyor bu ifadeyi. «Saat 11,30 ci
varında doktor Fuat Adige durumu haber verdi. 
Birlikte alâkalandık,» demiştir. (Sayfa; 46) 

Şahit Haydarpaşa Hastanesi Başhekim Veki
li doktor Razi Namer Komisyona şu ifadeyi ver
miştir : 

«Firar sırasında ben Başhekime vekâlet edi
yordum. Hadise günü gece saat 12 de doktor 
Mustafa Ünal evime telefonla vakayı bil
dirdi. Telefonla savcıları bulamadım. Vali
yi aradım, kendisini evinde buldum, hâdi
seyi haber verdim. Bana şimdi size İkinci 
Şube Müdürünü yolluyorum dedi. Arabaya atlı-
yarak geldiğimde filhakika ikinci şube müdü
rünü buldum. Bu sırada vali tekrar telefon etti, 
Emniyet Müdürü ve Jandarma Kumandanı da 
geldi. (Tahkikat Komisyonu tutanağı; sayfa : 
41) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, demek olu
yor ki, hakkımdaki sözler her hangi bir talebi 
ihtiva etmemekle beraber, hukuk nosyonu olmı-
yan, Devlet idaresi ve teftiş kurullarının çalış
maları hakkında bir fikre sahip bulunmıyan 
her hangi bir kimse tarafından söylenmiş ola
bilir. Fakat yukardaki maddi delillerle aksi yüz
de yüz sabit olan bu mesnetsiz sözlere verilecek 
son bir cevap daha var : Kaldı ki, başından so
nuna kadar adlî bir konu olan ve adlî merciler 
tarafından ilk günden el konularak mahkemeye 
intikal eden bir dâvada sonradan iki mülkiye 
müfettişinin hariçten yaptığı bir tahkikatla yön 
değiştirmek hukukan ve mantıkan kabili tasav-
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vur mudur?. Görülüyor ki, bu da aslında çürük, . 
temelsiz ve gayriciddîdir. I 

Şimdi, matbu raporda bununla alâkalı iki 
cümleyi okuyorum : «Bu hususta alâkalı olarak 
müfettişlere bu vazifeyi veren İçişleri Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanvekili Faruk önder ile 
Mülkiye Başmüfettişi Necip Seyhan ve Mülki
ye Müfettişi Nail öktem'in şahadetlerinden bu 
iddianın aksi sabit olmaktadır. 

Diğer taraftan dosyamızda bulunan her 3 ra
porun da muameleye konulmuş ve Bakanlık ka
yıtlarına geçirilmiş olması Komisyonumuz tara
fından bizzat tetkik ve tesbit edilmiş bulunmak
la şahadetlerin doğruluğu da meydana çıkmış
tır. Şu duruma göre eski İçişleri Bakanı Hıfzı 
Oğuz Bekata'ya atfı mümkün her'hangi bir so- | 
rumluluk bahis konusu olamaz,» 

Pek muhterem arkadaşlarım, bu konuda son 
sözüm şudur; İçişleri Bakanlığı hareketli bir ic
ra makamında oturdukları için Devlet hayatın
da hedef olan başlıca insanlardandır. Böyle bir 
insan ciddî bir kusur işlerse onun örtülmesine 
de imkân yoktur. Hayatının ve icraatının açık 
alınla hesabını vermeye amade olan insanların 
ise, tezvirlerle, tertiplerle tahriki mümkün de
ğildir. öyle insanlar bu ölçüde mücadeleleri de 
göze alamazlar. Siyasi hayatımızı bir ahlâk, ka
rakter ve hizmet temeli üzerinde kurmamız ve 
geliştirmemiz ancak ve ancak gerçek haysiyetle
re ve hakikatleri müşterek saygı ile kabildir. 
İşte, bu inanışla Türkiye Büyük Millet Meclisini 
tekrar hürmetle selâmlıyarak huzurunuzdan ay
rılıyorum. (Orta sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, daha evvel söz 
almış bâzı arkadaşlarımız var. Onları bekler mi
siniz ?. 

TAHKİKAT KOMİSYONU ADINA ORHAN 
APAYDIN (Aydın Milletvekili) — Bâzı husus
ları tavzih edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon adına Sa
yın Orhan Apaydın. 

TAHKİKAT KOMİSYONU ADINA ORHAN 
APAYDIN (Aydın Milletvekili) — Muhterem 
arkadaşlarım, Yüksek Heyet bu mevzu ile gün
lerden beri devam eden müzakerelerle hakika
ten çok yorulmuştur. Bu bakımdan diğer arka
daşlardan evvel söz almanın bir neticesi, bâzı hu
susların aydınlanması maksadına müstenittir. 
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Muhterem arkadaşlarım, Komisyon Sözcüsü 

olarak müzakerelerin başlangıcında, bizim her 
şeyden önce siyasi bir heyet olmamız tabiî ol-
Tııakla beraber (Komisyon da öyle, Tahkikat 
Komisyonu, Yüksek Heyetiniz de siyasi bir he
yettir) kazai bir vazife ile mükellef olduğumuz, 
bu sebeple hukuk ölçüsü içinde ve objektif delil
ler içinde meseleyi münakaşa etmemiz gerekti
ğini ifade etmiştim. Kararım gene öyledir, de
vam ediyoruz. Fakat Sayın Bekata arkadaşımız 
bir konuda hakikaten mevzuu mecrasından çı
kartmış, hâdise ile alâkası olmıyan, tetkik et
mekte olduğumuz hâdise ile hiçbir şekilde alâka
sı bulunmıyan bir mevzuu huzurunuza getirmiş
tir. 

Vazifelendirdiğimiz komisyon mevzuu ge-
nişliliyle tetkik etti. Vekilin hattâ hukukî, cezai 
ve malî mesuliyeti dışında siyasi bir mesuliyeti 
olup olmıyacağı cihetini dahi araştırdı. Bu me-
yanda bâzı dedikodular, nihayet politik bir me
sele olduğu için, bâzı rivayetler de komisyona 
şu veya bu şekilde aksettirildi. Komisyon riva
yet demedi, dedikodu demedi, hakikate vasıl 
olmak için hepsini araştırdı. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Zeki Erata-
man siyasi bir mahkûmdur. Müebbet hapse 
mahkûmdur. Temayülü, ahlâk durumu, siyasi 
durumu malûm bir şahıstır. Bu şahsın şu veya 
bu şekilde çok kötü, çok vahîm, çok iğrenç, hi
lafı hakikat bâzı sözler sarf etmesi; hattâ ben 
bunları âdi bir küfür dahi olarak kabul etmek 
zaruretini duyuyorum; sarf etmesi mümkündür, 
olabilir. Adliyeci arkadaşlarımız hapisane pisi-
kolojisini gayet iyi bilirler. Bunlar olmuş mudur, 
olmamış mıdır? Komisyonumuz başhekimin ifa
desi ile muttali olmuş, tahkik etmiş, başhekim, 
başhemşireden duyduğunu söylemiş, başhemşi
reye müracaat edilmiş, başhemşire diğer iki hem
şireden duyduğunu ifade etmiş. O iki hemşirenin 
ifadesi alınmış, böyle bir sözü duymadıklarını 
ifade etmişler. Durum böyle. Fakat doğru ol
mıyan cihet, bunu teessüfe şayan bir olay ola
rak zikretmek mecburiyetindeyim, böyle âdi kü
für mahiyetinde telâkki edilecek ve dedikodu 
hudutlarından ileri geçemiyen, kimsenin inan-
mıyacağı, kimsenin ciddiye alması mümkün ol
mıyan bir sözün sansasyonel bir ifade ile, tra
jik bir ifade ile Meclis kürsüsüne getirilmesi, 
ciddî bir mesele haline getirilmesidir. Arkadaş-
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larım, doğru olmıyaıı, kabul edilemiyecek olan, 
tasvibedilemiyecek olan cihet bence budur. Bu 
yanlış olmuştur. Sayın Bekata bu hususta yan- ^ 
lış hareket etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, tahkikat önergesi 
veren bir Bakan hakkında tahkikat istiyen bir 
arkadaşımız müddeiumumi gibidir. Delillerini 
Heyeti Umumiyeye, komisyona bildirir, işi ta-
kibeder. Fakat yine müddeiumumi gibi, bir 
mesuliyet olduğu zehbabı kendisinde hâsıl olma
sına rağmen tahkikat sonunda, tetkikat sonun
da bir ademi mesuliyet durumu hasıl olduğu 
zaman, «Evet ben böyle bir zehapda idim, He
yeti Umumiyeye getirdim; fakat mesele tavaz
zuh etti, ademimesuLiyet vardır» diyebilmeli
dir. Yani bir takım hissî sebeplerle Heyeti Umu-
miyeyi. işgal ederek, birtakım dedikoduları He
yeti Umumiyeye getirerek, hissî olarak husu
met duyduğu bir şahsa illâki mesuliyet tevec
cüh ettirmek gibi bir gayretin içine düşmez. Yi
ne şahsi Ibir mesele olarak mütalâa etmiyorum, 
hukukî olarak söylüyorum, yanlıştır. Bizim ko
misyonumuzun hareket tarzı da, yine tekrar 
ediyorum, hukuk ölçüleri içinde kalmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, meseleyi kısaca tav
zih edeyim. Zeki Erataman'ın kaçışı adlî bir 
hâdisedir, firar hadisesidir ve bir suçtur. Firara 
yardım etmek, kolaylaştırmak, firarı temin 
etmek; o da bir suçtur. Müddeiumumiler, âmme 
mümessili olan kimseler, böyle bir hâdise 
karşısında şüphesiz ki, kayıtsız kalamazlar. 
Böyle bir suça muttali oldukları takdirde ise 
el koyarlar. Nitekim, bu hâdiseye de adliye 
derhal el koymuştur. Ve Zeki Erataman'ın 
firarı hâdisesinde yardımıcı, veya kolaylaş
tırıcı mahiyette fiilî olan şahısları tesbit et
mek, için tahkikata girişmiştir. Bu tahkikatın 
neticesinde vazifeli jandarma ve başka bir şa
hıs suçlu görülmüş ve mahkemeye sevk edilmiş
tir. Fakat adliye bu tahkikatı yaparken 
başka şahıslara da mesuliyet teveccüh edip et-
miyeceğini araştırmıştır. Ve neticede... 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, üye seçimi 
için oyunu kullanmıyan arkadaş var mı? Lüt
fen oylarını kullansınlar. Devam buyurun efen
dim. 

TAHKİKAT KOMİSYONU ADINA OR
HAN APAYDIN (Devamla) — Üsküdar Sav-
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cılığı hastane idaresinin de bu işte ihmali olup 
olmadığı meselesini tetkik etmiş ve savcılık 
aynen şu kararı vermiştir : Hastane talimatna
mesinin 4 ncü maddesinin (h) fıkrasında; «mev
kuf ve hükümlülerin muhafazasından hastane 
idaresinin sorumlu olmıyacağı» belirtilmektedir. 
Raporun bir kısmını okumak kâfi değildir. 
«Firariyi muhafaza etmekle mükellef nöbetçi 
jandarma erinin kasıtlı ve bariz müsamaha 
ve yardımı muvacehesinde, hastane idaresine 
kabili atıf bir kusur yoktur» 

Şimdi bu bir adlî kurardır. Müddeiumumili
ğin bir kararıdır. Hastane idaresinin mesu
liyeti olsaydı müddeiumumilik onu da tetkik 
edecekti. Hastane idaresinin mesuliyeti yu
karı kademelere doğru sirayet edebilecekti. 
Nereye kadar gidecekti? Bakana kadar gi
decekti. Müddeumuminin bunu araştırma sa
lâhiyeti vardır. Komisyonda bu husus müza
kere edildi. Esasen adliyeye intikal etmiş bir 
mevzuda, ayrıca Tahkikat Komisyonunun va
zifelendirilmesi yanlış olmuştur. Bu komis
yonda itirazen ileriye sürülmüştür. Ancak tah
kikat açılmıştır. Komisyon da bu meseleyi tet
kik etmiştir. Müddeiumumi, Bakanın mesuli
yetini görseydi yapacağı şey İçtüzüğün 170 
nci maddesine göre keyfiyeti Meclise bildirmek
tir. Adliyece bir işin takibi sırasında İcra Ve
killerinden birinin vazifesinden münbais bir 
husustan dolayı, vazife noktasından, verilen 
bir karar ile Meclise müracaat vukubulursa He
yeti Umumiye, bu hususta Meclis tahkikatına 
lüzum olup olmadığı hakkında encümen teşkil 
eder, encümenin raporu müzakere edilir ve ad
liye, Bakanı hakkında takibata devam eder. 
Fakat buna rağmen encümen vazife görmüş
tür. Siyasi mesuliyeti aramak benim vazifem
dir demiş ve vazife görmüştür. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, işi basite 
irca edersek; adliyenin ortada bir kararı var
dır. Ayrıca komisyon meseleyi «nine boyuna 
tetkik etmiştir; Bakanın bir mesuliyeti var 
mı diye, Şahitleri dinlemiştir, raporları tetkik et
miştir, neticede ademimesuLiyet kararı vermiştir. 
Sayın Bekata arkadaşımız buraya çıkıyorlar, ta 
müzakerelerin başından beri mütemadiyen komis
yona sataşmalar vukubuluyor. Birkaç arkadaşın 
temayülüne göre hazırlanmış bir rapor, 
bir de eski hâkimlerden bir arkadaşımız, hu-
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kukçu bir arkadaşımız, yani temayüllere göre 
hareket eden arkadaşların dışında, bir arka
daşımızın, Kudret Beyhan'ın bir raporu var
dır. Arkadaşlar, Sayın Bekata gayet iyi bi
lir, hukukçu bir arkadaştır. Nihayet komis
yonun bir raporu vardır. Bu rapor tek bir 
rapordur. Bu rapor da müzakere edilmekte olan 
rapordur. Kudret Beyhan arkadaşımız komis
yonun üyesi idi. Arkadaşlar kendi aralarında 
muayyen mevzuları tetkik etmekle vazifelendi
rildiler. Hepimiz ayrı ayrı mevzularda, gayri-
resmî olarak komisyon sözcüsü sıfatını haiz 

•değildik. Eapor hazırladık ve bu raporlar mü
zakere edildi. Neticede kararlar verildi. Kud
ret Beyhan arkadaşımız kendisine verilen va
zifeyi müddeti zarfında yerine getirmedi, rapo
runu vermedi. Meseleyi heyet olarak tetkik et
tik, böyle bir karar verdik. Karardan sonra 
arkadaşımız komisyona geldi, ben raporumu ha
zırladım, bu raporumu komisyon raporuna der-
cedin dedi. Bir kere gayriresmi bir rapordur. 
Yani'resmî bir rapor mahiyetini haiz değil, 
Komisyon raporu mazbata muharriri tarafın
dan yazılır. Bunun hukukan mümkün olmadığı 
kendisine bildirildi. Arkadaşımız Meclis Başka
nına müracaat etmiş, Meclis Başkanlığı ile, 
komisyon arasında yazışmalar vukubuldu. Ne
ticede arkadaşımızın önergesi, diye bir kısım 
raporun sonuna ilâve edildi. Müzakerelerin 
başında da ifade ettim. Bu ne bir önergedir, 
ne de bir rapordur. Bunun hukukî hiçbir kıy
meti yoktur. Müzakere mevzuu yapılamaz... 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Cumhuriyet- Sena
tosu Ankara Üyesi) — Nasıl olur efendim, ra
pora alınmıştır. 

TAHKİKAT KOMİSYONU ADINA OR-
HAN APAYDIN (Devamla) — Efendim, mü
saade buyurun, siz bir saat konuştunuz, biz 
dinledik. Müsaade edin de şimdi de biz konu
şalım, 

BAŞKAN — Buyurun d-evam edin efendim. 
- TAHKİKAT KOMİSYONU ADINA OR

HAN APAYDIN (Devamla) — Vaziyet bun
dan ibarettir. 

Şimdi arkadaşım, işte biz komisyon olarak res
mî vesikaları değiştirmişiz, Adliye Vekâletinin 
bir yazısı şöyle imiş, biz bu yazıyı başka türlü te
lâkki etmişiz, raporların verilmesinde sıhlıatsizlik 
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varmış vesaire şeklinde bâzı hususlar beyan et
tiler. Cevap vermek istiyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bundan evvelki 
maddelerde gene Yusuf Azizoğlu'nun Yüksek 
Adalet Divanı tarafından mahkûm edilen siyasi 
hükümlülere sahte raporlar temin ettirdiği şek
lindeki bir iddia burada tetkik edildi ve varit 
görülmiyerek karara bağlandı. Şimdi aynı mev
zuun tekrar müzakeresine mahal olmadığı kanaa
tindeyim,, bir. 

ikincisi, Kayseri Cezaevinde mevzuubahis şah
sın cezası infaz edilirken hastalanmış, Kayseri 
hastanesine nakledilmiş fakat oradan şeker has
talığının tedavisi bakımından Ankara'ya nakle
dilmiş. Şimdi bütün bu muameleler dosyada mev
cuttur. 

RUHİ SOYER (Niğde Milletvekili) — Öyle 
değil. 

ORHAN APAYDIN (Devamla) — Ruhi Bey, 
müsaade edin konuşalım. 

BAŞKAN — Sayın Soyer rica ederim, mü
dahale etmeyin. Kendi halinde konuşsun. 

ORHAN APAYDIN (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlar, Adliye Vekâletinin bir 
kararı vardır. O karar siyasi hükümlülerin ce
zalarının infazında kendilerinin istedikleri mahal
lere nakledilmesi şeklindedir. Fakat, bunda ni
hayet Adliye Vekâletinin bir takdir hakkı var
dır, bu hak verilmiştir. Siyasi hükümlülerin bir 
kısmı istanbul'a nakledilmişler, bir kısmı başka 
yerlere, bir kısmı da ailelerinin bulundukları 
yerlere nakledilmişlerdir. Adliye Vekâleti, Kay-
seri'den Ankara'ya bu nakli hastalık bakımından 
yapmıştır. Raporlar dosyada mevcuttur. Ora
dan tekrar istanbul'a nakli yine Adliye Vekâle
tinin bir muamelesidir. Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının, bu tetkik etmekte olduğumuz 
hâdise ile bir alâkası yoktur. 

Şimdi gene Sayın Bekata arkadaşımız, Hay
darpaşa Hastanesi Başhekimi Faruk Ayanoğlu'-
nun bir sözünü naklederek bir siyasi baskı olduğu 
neticesine vasıl olmak istedi. Başhekim seyahata 
giderken «Birtakım propagandalar yapıyor, bu
nu bir an evvel taburcu edin.» demiş. Yani bu
nun Hastalığı devam etse de bu halleri dolayısiyle 
mümkünse bunun hastaneden çıkarılmasını has
tane baştabibi hüsnüniyetle ifade etmiş. Yani 
bundan aksine netice çıkarmak mantıken nasıl 
mümkün olur, bunu da anlamıyamadık. 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, esas itibariyle 

ben şunu söylemek istiyorum: Ortada bir adlî 
karar vardır. Bu adlî karar Yusuf Azizoğlu'nun 
mesuliyeti olmadığına da taallûk etmektedir. 
Komisyon da tetkik etmiştir, objektif delil
ler muvacehesinde ademi mesuliyet kararı ver
miştir. Komisyonunuz şu veya bu itemayüle 
değil, tamamen hukuk çerçevesi içinde kara
rımı vermiş hulummaıkltadrr. 

Diğer arkadaşlarım da konuşmalarımdan 
sonra tekrar mâruzâtta bulunacağım. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Komisyon olaraik başka beyan
da bulunacak misimiz? 

ORHAN APAYDIN (Devamla) — Evet, ko
nuşacağımı. 

BAŞKAN — Oylama için oylarımı kullammı-
yamlar var mı? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
Tasnif heyeti lütfen yerimi .alsın, Sayım Zeren, 
'Sayın Oüneştam, Sayın Ağva. 

Buyurun, Sayım Naci Gür ay. Usul hakkımda. 
'NACİ GÜRAY (Elâzığ Milletvekili) — 

Muhterem arkadaşlarını, Hıfzı Oğuz Beikaltat 
ve Yusuf Azizoğlu dâvasiyle şu Meelis aylar-
•dam heri meşgul oldu. Bütün raporu teker te-
ıfcer tetkik ettik, durumu biliyoruz. Komisyo
nun hatiplere nazaran söz hakiki evveldir. Onu 
da biliyoruz. Ancak her hatip konuştuktan 
sonra komisyon sözcüsü çıkıp teker teker, 
uzun uzadıya buınlıara cevap verirse bu mü
zakerenin somu alınmaız. Bu bakımdan komis
yon sözcüsünden istirham ediyorum. Bültümı 
hatip arkadaşlar konuşsun >ondam sonra cevap 
versinler. Netice itibariyle fconuşıimalar iki nok
tada top!İaına;caıktır. Suç vardır veya yoktur key
fiyeti. Mâruzâtım bumdan ibarettir. 

BAŞKAN — İçtüzük hükümlerine giöre ko
misyon ve Hükümetin her an takdim. hakkı 
vardır. Ve hir sıraya tıalbi değildirler. Bu se
beple Başkanlığım tatbikatla ilgili olarak ya
pacağı hiçbir işlem yoktur. Ancak komisyonla 
hatipler kemdi aralarımda anlaşırlarsa sıra üze
rinde hareket ederler ve söz talebini ona göre 
icra ederler. Bu sebeple usuli bakımdan yapı
lacak bir muamele yoktur. Lütfen beyanımızı 
komisyona yapımız. 

Buyurumuz 'Sayım Aybar. Raıporıın lehimde. 
RAİF AYBAR (Amfcara Milletvekili) — 

Muhterem arkadaşlarım; Azizoğlu - Bekata 
meselesi ortaya ilk çıktığı zaman' bir ay kadar j 
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I Türk umumi efkârıma Türk basınınım; en bü

yük mesele olarak arz- •ettiği1 ve ondam sonra 
tahkikat safhasından bu yama da 8 aydan beri 
hem Meclislerim, hem komisyonlarım ve1 yine 

j de umumi efkârın üzerimde durduğu bu hâ-
i dişe, haddizatında bemim. üzerimde konuşmaya 

kendimi mecmur addedişimı bakımından da 
itiraf ederim ki, çok hususi bir zorluk ve eza 
taşımaktadır. Hâdisenin ıbir tarafımda bulunan 
Azizoğlu ve hâdisemin mucidi olarak öte tara
fında bulunan Bekata, her ikisi de gerek siya-
set-ve hizmet hayatımızda, gerekse şahsi müna
sebet ve rabıta hayatımızda benim için em ;az 
10 - 15 senelik İki arkadaş ve iki dosttur. Böy
lesine bir hâdisenin ibirer kutbunu teşkil edem 
iki insanim arasında böylesine bir irtibatla ya-
şıyam bir adam, höyle bir 'konuşma yapmaya 
mecbur kaldığı zaman eza duymazsa adam de
ğildir. Ama insan bu ezayı göze alamadan, 
bir vicdanı konuşturmaktan kendisi ırak ka
lırsa, o zaman adam değildem daha da fazla 
ibir şey olur kanaatindeyim. O sebeple söz al
dım ve o sebeple bu meselenin, Azizoğlu - Be
kata meselesinin, nebaam nokt asımı, kaymak 
maktasını teşkil edeın Erataman hâdisesi müna
sebetiyle ve buı madde üzerimde müsaadenizle 
bâzı inamlarımı açıklanmak istiyorum. 

Şunu tereddütsüz söyliyebiliriz ki, Azizoğ
lu - Bekata meselesi denilen hâdise, Cumhu
riyet tarihimizde emsali olımıyan Ibir siyasi ucu
bedir, Niçin böyledir ? Siyasi mücadelelerim 
bugüne kadarki şekillemişi içerisinde bu kadar 
deforme olmuş bir siyasi mücadele safhası ben 
Cumhuriyet tarihinde hatırlamıyorum. Aziz
oğlu - Bekata meselesi Devlet ve Hükümet mef
humlarının asgari mahfuz kalması lâzımgelen 
nüvelerine ve ensacma kadar hiçbir şeyi mah
fuz tutmaya itina etmemiş olan bir hâdise ola
rak ortaya atılmıştır. 

Sevgili arkadaşlarını, komisyon bir mâna ile 
haklı, fakat bir başka yönden işi ele aldığımız 
zaman tamamen noksan addedebileceğimiz bir 
görüşü devamlı surette huzurunuzda tekrar et
mektedir. Bu görüş; biz hukuk olarak, hukuk
çu olarak, muhakkik heyet olarak, objektif de
lillerin mutaları üzerinden son derece objektif 
bir çalışmanın neticesini huzurunuza getirdik, 
demektedirler. Bu muhakkik heyet için elbette 
ilk vasıftır. Ama. bu muhakkik heyet, nüfus 
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memurunun hizmetinden mesuliyet ariyan bir 
kaza idare heyeti değil ise, bu muhakkik heyet 
hayvan sirkati üzerinde son tahkikatın açılma
sına dair karar yapan bir sorgu hâkimi veya 
bir müddeiumumi değil ise, bu muhakkik heyet 
kazai vazife yapan bir siyasi heyet, siyasi ol
mak vasfı daima mevcut kalacak olan bir heyet 
ise, eline aldığı her meselede ve onun ana kay
nağı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi de eli
ne aldığı her meselede meselenin siyasi menba-
ının üzerinde durmak ye hükümlerini bu mem-
bam ışığı altında sıraya dizmek mecburiyetin
dedir. 

Bekata arkadaşımız, hepinizin gözünden kaç
mamış olacağı ve bizim de çok eskiden tanımış 
bulunduğumuz bir vasfı ile güzel konuşan, son 
derece soğukkanlı konuşan, küp üstüne itina ile 
küp dizer gibi cümleleri birbirinin üstüne surî 
mantığın bütün icaplarını da kullanmak sure
tiyle koyan, şayanı takdir addedilebilecek bir 
itham üslûbunu kemale getiren bir arkadaş ola
rak vasfı, şayanı takdirdir. (Alkışlar) Af buyu
runuz, Bekata arkadaşım aynı zamanda çok tec
rübeli bir siyaset insanıdır. O itibarla böyle bir 
hâdisenin mucidi olmanın siyasi portesini de 
iyi kavramıştır, bidayeten. Ondan dolayıdır ki, 
tahkikat heyeti bunu nasıl yerine getirmiş olur
sa olsun, sekiz aylık Türk efkârı umumiyesincle 
ve bu mukaddes çatının altında, Azizoğlu -
Bekata meselesinden dolayı vicdan hükmünün 
galip vasatisi hangi neticeye varmış bulunursa 
bulunsun; Bekata attığı siyasi adımın portesini 
iyi takdir edecek tecrübeli bir siyaset adamı 
olduğu için, açık kapalı bütün ithamlarının üze
rinde bağdaş kurup oturmaktan başka kendisi 
için yapılacak bir yol olmadığını da iyi takdir 
etmektedir. Fotoğraf sadakâtiyle konuşuyorum. 

BAŞKAN — Saym Aybar, lütfen raporla il
gili konuşun. Raporun lehinde konuşacaktınız. 

RAÎF AYBAR (Devamla) — Lehinde konu
şuyorum. Hal böyle olduğu içindir ki, aziz ar
kadaşlarım, bugüne kadarki maddelerde oldu
ğu gibi bugünkü maddede de âdeta izafe tar
zına göre Azizoğlu için muhal suç. addedilebile
cek olmasına rağmen, komisyonun mükemmelen 
tahkik ettiği, Zeki Erataman'm firarı hâdisesin
de Azizoğlu'nun bir müebbet siyasi mahkûmu 
son derece cüretkârane ve tamamen politik men1* 
seli bir himaye ile ve bütün vazifedarları bu hi-
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mayenin törpüsü altında rendeliyerek temin et
miş olan bir siyasi suçlu halinde göstermek id
diasında ısrar etmekte devam etti. Neden böyle 
gidiyor, Bekata? 

BAŞKAN — Sayın Aybar, bir dakika. Rica 
ederim raporlar ilgili beyanda bulununuz. 

RAÎF AYBAR (Devamla) — Raporlar ilgili 
beyanda bulunuyorum. 

Azizoğlu, kendi üzerine oynadığı bir siyasi 
yatırım yapmıştır. Azizoğlu bu meselede siyasi 
bir baskı yapmıştır. Azizoğlu bu meeslede şu 
veya bu şekilde bir yatırımın ve bir siyasi ak
siyonun ve cibilliyetin adamıdır, diye diye bu 
maddeye kadar gelmiş olan Bekata, hep rapor
lar üzerinde konuşmakta idi Reis Bey. Ben de 
rapor üzerinde konuşuyorum ve bu raporun 
üzerinde konuşurken, biliyorum ki ; her suçta 
olduğu gibi meselelerin bir maddi ve bir de 
mânevi cephesi vardır. Maddi cephesine müta-
allik olan raporun tetkikatı ve raporun tesbit-
leri, raporun lehinde olduğumu beyan ettiğime 
göre, bana göre doğrudur. Ama mevzuubahsolan 
hâdise ve bu hâdise vesilesiyle ortaya çıkmış 
olan tahkik mevzu, suçun moral unsurları üze
rinde durmak, bir suçun tahlili üzerinde konuş
mak hakkını haiz olan insan için de tabiî bir hak
tır. 

BAŞKAN — Yazılmış bulunan raporda eski 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının firar olayı 
ile bir günâ ilgisi olmadığına karar verilmiştir. 

RAÎF AYBAR (Devamla) — Evet, olmadığı 
fikrine mutabakatımı ifade etmek için olduğu 
iddiasına cevaben konuşuyorum. (Gürültüler 
ve komisyon cevap versin, sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz lütfen. 

RAÎF AYBAR (Devamla) — Firar hâdisesi, 
Avni Doğan Bey arkadaşımızın geçen gün bir 
başka madde vesilesi ile bu kürsüde hem huku
ki, hem siyasi, hem de merdane bir üslûpla ifa
de ettiği fikirlerin içinde söylediği gibi, her za
man olabilir. Daha evvel de bir tanesi olmuştu, 
bundan sonra da olabilir bir hâdise idi. Bu hâ
disede şu veya bu kademede mesulleri buluna
bilirdi. Neden öyle ise 16 ay omuz omuza, dir
sek dirseğe bir üçlü koalisyonun kabine terkibi 
içerisinde bir millet kaderinde mesuliyet takab-
bül etmiş olan ve İçişleri Bakanı gibi bir ehem
miyetli sıfatı haiz bulunan bir arkadaş, ancak 
bu-firar hâdisesinden sonradır ki, Azizoğlu gibi 
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onsekiz ay beraberce millet kaderinde mesuli
yet kabul ettiği bir arkadaşa, bir siyasi adamı 
değil, bir vatan çocuğu olmak vasfını dahi tah-
ribedebilecek nisbette ağır ithamlarla hücuma 
geçmiştir. (Sağdan, Y. T. P. den alkışlar) 

Hal böyle olduğu içindir ki, Erataman hâ
disesinin neden suç olarak buraya geldiğinin ve 
Erataman hâdisesini Bekata'nm buraya neden 
bir Azizoğlu suçu halinde getirdiğinin - hâtıra
larınızı ihyaen bâzı küçük nirengiler üzerinde -
mânevi sebebine vâsıl olmak için konuşuyorum. 
Bekata Devlet Bakanı idi, mükemmelen yanya-
na çalışıyorduk. Ne Azizoğlu'nun ondan, ne 
Bekata'nm Azizoğlu'ndan bir şikâyeti vardı. 
Bekata bir gün İçişleri Bakanı oldu. İçişleri 
Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en 
sakin ve en sakît devirlerde dahi bir bakana 
gece uykularını çok defa fazla gören son derece 
nazik bir vazifedir, son derece ağır porteli bir 
vazifedir, son derece evsafı hususiye istiyen bir 
vazifedir. Bu vazifeyi takabbülden sonra, Hıfzı 
Oğuz Bey talihsiz gitti, zamanı idaresinin hâdi-
satı; gazetecilere kelepçe taktılar, mesuliyet 
idari zabıtada mıdır, adlî zabıtada mıdır?... 

HIFZI OĞUZ BEKATA (C. Senatosu Anka
ra Üyesi) — Tekrar söz almak mecburiyetinde 
kalacağım. 

RAÎF AYBAR (Devamla) — Böyle gitti. 
(Y. T. P. sıralarından «dinliyelim» sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, rica ede
rim, Sayın Aybar müzakerelerin kendine has 
bir tarzı cereyanı vardır. 

RAÎF AYBAR (Devamla) — Bir siyasi he
yetin, demin arz ettiğim gibi, memba itibariyle 
siyasi olan bir suçtan dolayı, bir bakan seviye
sine gelmiş bir müseecel ve mâruf politikacıyı 
bir Divanı Âlinin sandalyesine itivermek kara
rının arafesinde, dolması lâzımgelen samimî vic
dan kanaatinin bir unsurunu vermeye çalışan 
bir arkadaşınıza biraz müsamaha buyurun bey
ler. 

BAŞKAN — Efendim, Riyasetten âzami mü
samahayı görüyorsunuz. Ancak, bizatihi şahıs
lara karşı beyanda bulununca, karşı tarafla çe
kişmek mahiyetini alacak ve Meclis içinden çı
kılmaz bir duruma girebilecektir. 

RAÎF AYBAR (Devamla) — Hâdisatı siyasi-
yenin kronolojik bir hatırlatmasının- üzerinden 
bir neticeye vâsıl olmak istiyorum. Bekata'nm 
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şahsı ile ilgisi yok bu işin. Bir tecavüzü lisaniyem* 
de yoktur, müsaade buyurun. 

Yine hâtıralarınızı ihya için arz ediyorum. 
Başka mühim olaylar da geçti, içişleri Bakanı
nın sinir sistemi ve ona inikası bakımından şaya
nı kayıt olaylar. Bayar'm tahliyesi olayları. Ada
let Partisinin üzerindeki hâdise ve ondan sonra
ki olaylar. Ve nihayet 2 0 - 2 1 Mayıs hâdiseleri.. 
Bu arada Emniyet Umum Müdürünün tâyininde,. 
kanatlardan Y. T. P. sinin verdiği bir muhtıra
da ve içişleri Bakanına ademiitimat halinde te
zahür eden tecellileri ve tecellilere diğer bir ka
nadın iştirak etmiş bulunması. Bütün bu hâdise
lerin tesiri içişleri Bakanlığının bir kısa devresi
nin talihsiz tezahürleri olarak, içişleri Bakanı 
olan Bekata'nm üzerine plâk plâk, blok blok, gel
meye başladı. Hukukî, cezai, malî mesuliyet tesir
leriyle değil, siyasi tesirleriyle., işte bütün bu hâ
diselerden sonra Erataman firar etti. Bu siyasi 
hâdiselerin tesiri altında olan Hıfzı Oğuz Bekata 
arkadaşımız, esasen içişleri Bakanı olarak kritik 
bir anda bir dengeyi büsbütün bozucu olan bir ta
lihsiz darbeye daha mâruz kaldığı psikolojisinin 
içine süratle girdi. Bu girişte haklı değildi. Bir 
fârtı hassasiyetle, her hangi bir siyaset adamı
nın nek adar tecrübeli olursa, ne kadar pişkin 
olursa olsun düşebileceği, hepimizin düşebileceği 
bir fartı hassasiyetle böyle bir hale düştü. Kendi
ne göre, dolayısiyle siyasi hayatı tuşa geliyormuş 
gibi bir halin, bir psikolojisinin sardığını, o an
da, o günlerde yakınında bulunanlar gözleriyle 
okumak imkânına sahiptiler, işte yine tecrübeli 
bir siyaset adamı olduğu için, 16 Eylül tarihin
de verilmiş olan bir takrirden dolayı grupunda 
da bu darbeden kurtulmasının mümkün olmadığı 
hissini yaratacak olan bir peşine takılma hali his
setti. Bu arada Azizoğlu'nun hemşehrisi? o esna
da Y. T. P. Grup Başkanvekili olan Mardin Mil
letvekili Esat Kemal Aybar arkadaşımızın da Be
kata hakkında ayrıca bir takrir vermekte bulun
duğuna dair haberler piyasaya döküldü. Bütün 
bu üst üste gelen talihsiz darbelerin psikolojisine-
yüklediği bir mağbubiyet halinin, bir tuş halinin, 
tecrübesine güvenerek, dirayet ve meharetine gü
venerek, köprüsünü kurmak gibi bir siyasi atak 
yapmak istedi, işte Azizoğlu - Bekata meselesi 
bu siyasi tuştan kurtulma evhamının atılmak is
tenilen siyasi köprüsünden başka bir şey değildir. 
(Y. T. P. sıralarından bravo sesleri, alkışlar.) Hal 
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bu şekilde tezahür ettikten sonra, atağın ilk mon
tajı, Dâhiliye Vekâletinin tarihinde görülmemiş 
ve C. H. P. grupunun toplantısından bir. gün ev
velki bir güne raslıyan bir şekilde Dâhiliye Ve
kâletinin sakafı altında yapıldı. Görülmemiş di
yorum, çünkü konuşmanın bana nakledilen mev
zuu, tamamen siyasi idi. Karşısmdakilerin hepsi, 
kimi sivil, kimisi askerî elbise giyen ve memur 
olan gayrisiyasi insanlardı. Bu hâdisenin erte
si günü grupundaki noktai nazarı lehine çevirme
nin ilk büyük desteğine mazhar olmak çabasiyle, 
Halk Partisi Grupunun fevkalâde hassas olduğu
nu bildiği bâzı meselelerle Azizoğlu'nu, içişleri 
Bakanı olmanın da elinde bulunduğunu zannetti
ği delillere müstenit olmak kaydı altında öne sür
mek suretiyle kendisine muvakkat, nispî ve dışa
rıya akseden şekliyle bir itimat parçası kopararak 
Meclisin huzuruna ve mücadeleye devam etmek 
istedi. îşte bu sırada tahkikatın bundan sonraki 
maddelerinde bundan sonra göreceğimiz ve bun
dan evvelki maddelerinde de bundan sonrakiler 
gibi tedariki esbabına tevessül edildiğinin sabit 
olduğu hususat, malzemei itham olarak Bekata 
tarafından Azizoğlu aleyhine siyaset piyasasına, 
Meclis kürsülerine, tahkikat komisyonlarına yavaş 
yavaş, avuç avuç, etek etek sürülmeye başlandı. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, T. B. M. Meclisi
nin, hep idrak ettiğimiz gibi, çatısı altında çıka
cak kararlar, ister bu gibi kazai fonksiyona taal
lûk etsin, ister doğrudan doğruya teşriî fonksiyo
na taallûk etsin, bu çatıların altında rey kullana
cak olan insanların galip vatan menfaati, galip 
millet menfaatinin nerede bulunduğu hakkındaki 
vicdan kanaatinin dışına taşamaz. Büyük Meclise, 
Azizoğlu - Bekata meselesinin her maddesinde 
olduğu gibi, bu maddesinde de galip memleket 
menfaatinin, galip millet menfaatinin, fikrinin 
hâkim olacağı şüphesizdir. Bu sebeple 18 sene
dir çok defa iktidarlar karşısında, fakat hemen 
daima aynı safta, omuz omuza ve dirsek dirseğe 
politika yoliyle hizmet halinde bulunduğumuz, 
bulunduğum, bir insan olan, bütün dokumasını, 
bütün hizmet cevherini, bütün namus ve karekter 
tarafını da tanıdığımı zannettiğim Azizoğlu'nu 
bir Yüce Divanın maznun sandalyesine oturtmayı 
Büyük Meclisin reva görmemesi lâzım geldiği ka
naatindeyim. Galip vatan menfaati ve millet isti
kametinde namuskârane çalışan siyaset adamları-, 
nm tahribedilmemesi, hele bu çatılarda kalkacak 
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parmakların sonunda tahribedilmemesi, bu yolda 
tecelli edecektir. Bunları en kestirme, en kısa şe
kilde ifade etmezsem eğer, bir mesuliyet duygu
sunun ve vicdan hükmünün asgari icabını dahi 
yerine getirmemiş olacağım kanaatiyle sekiz ay
dır ıstırabını çektiğim bu hâdisenin bu safhasın
da meseleyi bu yönüyle de takdirlerinize arz eder, 
hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Komisyon için yapılan seçimleri 
gösterir tasnif tutanakları gelmiştir, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bir numaralı Beş kişilik Tahkikat Komisyo

nunda açık bulunan üyelik için yapılan seçime 
(208) üye katılmış ve neticede aşağıda isimleri 
yazılı üyeler hizalarında gösterilen oyları almış
lardır. 

Arz olunur. 

Üye 
Mardin Milletvekili 

Seyfi Güneştan 

Üye 
İstanbul Milletvekili 

Zeki Zeren 

Üye 
Antalya Milletvekili 

Etem Ağva 

Zihni Betil 
Suphi Batur 
Mehmet Hazer 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Boş 

189 
11 
1 
1 
6 

208 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluk sağlanamadı
ğından gelecek birleşimde tekrar edilecektir. 

Yüksek Başkanlığa 
İki numaralı Beş kişilik Tahkikat Komisyo

nunda açık bulunan üyelik için yapılan seçime 
(220) üye katılmış ve neticede aşağıda isimleri 
yazılı üyeler hizalarında gösterilen oyları almış
lardır. 

Arz olunur. 

Üye Üye 
Mardin Milletvekili İstanbul Milletvekili 

Seyfi Güneştan Zeki Zeren 
Üye 

Antalya Milletvekili 
Etem Ağva 
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Hadun Menteşeoğlu 218 
Suphi Batur 1 

Boş 1 

220 

BAŞKAN —• Gerekli çoğunluk sağlanamadı
ğından gelecek birleşimde tekrar edilecektir. 

Yüksek Başkanlığa 
Sabık ve sakıt bakanlardan Celâl Yardımcı, 

iktisat ve Ticaret Bakanlığı ma/kamı ile eski 
Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ve suç ortağı 
memurlarla Halûk Şaman haklarında soruştur
ma yapmakla görevli Soruşturma Komisyonun
da açık bulunan üyelik için. yapılan seçime 
(220) zat katılmış ve neticede aşağıda isimleri 
yazılı üyeler hizalarında gösterilen oyları almış
lardır. 

8 . 7 . 1964 O : 4 
Arz olunur. 

Üye Üye 
Mardin Milletvekili İstanbul Milletvekili 

Seyfi Güneştan Zeki Zeren 
Üye. 

Antalya Milletvekili 
E tem Ağva 

1. Raf et Etker 220 
2. Fikret Güııdoğan 220 
3. Nadir Nadi 142 
4. Zerrin Tüzün 11 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluk olmadığından 
seçim gelecek birleşimde tekrarlanacaktır. 

Tâyin edilen muayyen vakit dolmuştur. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşimini 9 Temmuz 
1964 Perşembe günü, yarın saat 10.00 da toplan
mak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13.00 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

ONSEKİZİNCÎ BİRLEŞİM 

8 . 7 . 1964 Çarşamba 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — 1 ve 2 numaralı Beş kişilik Tahkikat 
komisyonlarına üye seçimi. 

2. — Sabık ve sakıt bakanlardan Celâl Yar
dımcı, İktisat ve Ticaret Bakanlığı makamı ile 
eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ve suç Or
tağı memurlarla Halûk Şaman haklarında so
ruşturma yapmakla gödevli Soruşturma Komis
yonuna üye seçimi. 

II 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Eski İçişleri 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. Sena
tosu Niğde Üyesi Kudret Bayhan'ın önergesi 
(3/43, 4/18) (S. Sayısı : 22 ve 22 ye 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1964 ve 26 . 6 . 1964] 

2. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu, Erzin
can Milletvekili Sadık Perinçek'in, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin birleşik toplantısı İçtü
zük teklifi ve Millet Meclisi Anayasa ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet komisyon
larından 7 şer üye seçilerek kurulan Geçici Ko
misyon raporu (2/284) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 19 . 6.1964] 




