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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Eski Ticaret Bakanı Mehmet Baydur hak
kındaki soruşturma evrakını tamamlamakla 
görevli Soruşturma Komisyonu Başkanı istan
bul Milletvekili Saadet Ev ren'in, Komisyonun 
görev süresinin 25 . 10 . 1963 ten 10 . 12 . 1963 
talihine kadar uzatılmasına dair önergesi okun
du, kabul olundu. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'ıım, eski 
İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ile Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu hak
kında, 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı 
Oğuz Bekata'nm, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kam Yusuf Azizoğlu hakkında, 

Diyarbakır Milletvekili Recai İskender oğlu'-
nuu, eski içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ta
rafından açıklanan hususlardan dolayı Sağlık 

ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu hak
kında, 

Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin'in,, eski 
içişleri Bakanı Hjfzı Oğuz Bekata, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu ve Ada
let Baltanı haklarında Meclis soruşturması açıl
masına dair önergelerinin üzerinde bir süre gö
rüşüldü. 

Şehir cereyanındaki arıza dolayısiyle 24 . 
10 . 1963 Perşembe günü saat 10,00 da toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Malatya 
Nurettin Ok Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Konya 

Vefa Tanır 

» • « 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Vefa Tanır (Konya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, sayın millet- vekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşi
mini acıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN —• Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, çoğunluk 
mevcuttur, müzakerelere başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

7. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
eski içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ile Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu 
hakkında Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesi (4/9) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Sağlık ıfe Sosyal Yar
dım Bakanı Yusuf Azizoğlu hakkında Meclis so
ruşturması açılmasına dair önergesi (4/10) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Recai İskender-. 
oğlu'nun, eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Beka
ta tarafından açıklanan hususlardan dolayı Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu 
hakkında Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesi (4/11) 

4. — Kırşehir Milletvekili Ahmet Bügin'in, 
eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu ve 

— 432 



T.B.M.M. B:15 
Adalet Bakanı haklarında Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergesi (4/12) 

BAŞKAN — Dün, elektrik arızası dolayısiy-
le kesilen müzakerelerimize devam ediyoruz. Söz 
sırası Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğluı'nun idi. Buyurun Sayın Azizoğlu. 

SAĞLIK VE SOSYAL-YARDIM BAKANI 
YUSUF AZlZOÖLU (Diyarbakır Milletvekili) — 
Çok muhterem arkadaşlarım, karşılıklı iddia ve 
cevaplarla sık sık Yüksek Heyetinizin huzurunu 

. işgal etmek vıe zamanını harcamak .temayülünde 
değilim. Ancak, dün Sayın Bekata'nın yeni me
seleler, yeni vesikalar halinde burada söyledikle
ri ve tekzip mahiyetinde ileri sürdükleri hususla
ra gayet kısa olarak 3 - 5 dakika içinde arzı cevap 
etmek mecburiyetindeyim, affınızı rica ederim. 

Dün, elektrikler kesilirken, Ağrı Valisinin 
tuttuğu zabıt mektupları üzerinde mâruzâtta bu
lunuyordum. Oradan başlıyarak konuşmama de
vam edeyim. 

Sayın Bekata; valinin, Bakan sıfatiyle ken
disiyle konuşurken benim hakkımda zabıt tuttu
ğunu söylüyor. Bir valinin, bir bakan hakkında 
zabıt tuttuğu, herhalde Sayın Bekata'nın idare | 
hayatımıza getirdiği yepyeni bir usuldür. Hiç I 
şüphe yoktur İd, böyle bir şey olmuşsa şayanı te
essüftür. Kaldı ki, bir telefon konuşmasının ne 
suretle zapta alınabileceğini anlamak mümkün 
değildir, iki şahıs arasında telefon ahizesi içinde 
devanı eden bir konuşmanın bulunan şahitler ma
rifetiyle, orada hazır bulunan adamlar vasıtasiy-
le tesbit edilip zapta alınmasının da -ne kadar 
ciddî bir iddia olduğunu Yüksek Heyetinizin tak
dirine arz (ediyorum. I 

Bu mektup hikâyesinde, Bekata, dün burada 
hazin itiraflarda da bulundu, suçunu itiraf etti. 
Dedi ki, «Mektup, vali burada iken yazılmış ve 
kendi eliyle getirip bana tevdi edilmiştir.» Zabıt
larda mevcuttur. Mektup," Bakanlar Kurulunun 
bu meseleyi konuştuğu gün yazılmıştır. Tertibin 
açıklığını ve itirafın hazinliğini burada daha faz
la derinleştirmeye lüzum' görmüyorum. Adalet 
Bakanlığı istemeye istemeye Ağn Valisine yaz
mış; bunun üzerine tek kelime söylıemiiyeceğim, 
Adalet Bakanı arkadaşımızı açıklamaya davet edi
yorum. Adalet Bakanlığı o kadar vazife ve yetki
lerine bigâne bir Bakanlık mıdır ki, Sağlık Baka
nının tazyiki ile Ağn Valisine, istemeye (istemeye, | 
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yazılar yazıyor?. Bunun açıklanması Muhterem 
Adalet Bakanı arkadaşımıza ait bir husustur. 

Muhterem arkadaşlarım, ilâç meselesini dün 
uzun uzun izah ettim.. Nasıl çalığımızı, hangi 
prensipleri ihdas ettiğimizi, hangi heyetler mav 
rifetiyle ithal edilen ilâçları tesbit ettiğimizi 
söyledim. Buna rağmen, Hıfzı, Oğuz, hâlâ, «Efen
dim 140 kalem ilâç yapılmış, 150 çeşit ithal 
edilmiş, bu usulsüzdür» diyerek burada birta
kım ilâç isimleri de saydılar. 

Aziz arkadaşlarım, eğer bir ceza hukuku ko
nusu bahis konusu olsaydı, benim de bunun üze
rinde fikir beyan etmem icabetseydi, bir hu
kukçu arkadaşımın fikrine müracaat eder, bu 
mevzuda usul nedir, prensipler nelerdir, bun
ları öğrenir, ondan sonra huzurunuza gelirdim., 
Burada dinliyen arkadaşlarımın içinde birçok 
doktorlar da vardır. Birtakım ilâç isimleri say
dılar, lütfetsinler bunları da yetkililer, müte
hassıslar tesbit etsin. Bunlar, Hıfzı Oğuz Bey
efendinin anladığı ve üzerinde fikir beyan ede
ceği mevzular değildir. (Sağdan, bravo, ses
leri) , 

Yeni vesikalar ortaya attılar. Benim Özel 
Kalemimden Sosyal Hizmetler Umum Müdürlü
ğüne havale edilen not ve bu nota ait mektubu 
okudular. Ne diyor mektupta; «Sayın Bakanın 
Diyarbakır gezisinde emrettiği hususları not 
halinde gönderiyorum. Tetkik ile neticenin bil
dirilmesi.» ben seyahatlerimde vatandaşı din
lerken, müesseseleri gezerken, heyetlerin dilek
lerini kabul ederken Hususi Kalem Müdürüm 
not alır ve notları alâkalı dairelere havale eder. 
Daireler mütalâalarnn bildirir. Usulü dairesin
de olanlar icra edilir, icra edilmiyenlerin de 
neden icra edilmediği bana bildirilir. Bu benini 
çalışma usulümdür. 

Ayrıca burada üç tane vesika okudular, 
«Sağlık Bakanı imzası ile dairelere havale edi
len notlar; bunları Hükümete tevdi edeceğim» 
dediler. 

Arkadaşlar, Hıfzı Oğuz Bekata'nın elindeki 
notun hakiki sayısı üç tane değil, üç bin, beş bin 
nottur. Bunu vesika olarak söylemeye, okuma
ya lüzum yoktur. Bütün umum müdürlükleri
min dosyaları bu gibi notlarla doludur. Vatan
daşlar, milletvekilleri, eshabı mesalih bizzat Ba
kana gelip, birtakım şifahi dileklerde bulunur, 
bu hususlar Bakan tarafından not alınır, masa-
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nın üzerindeki zarfa konulur. Hususi Kalem 
Müdürü bu notları alâkalı dairelere havale eder 
ve gereği yapılır. Vesika, diye Hıfzı Oğuz'un 
Yüksek Meclisin huzuruna getirdiği, üç. adecl, 
diye yakaladığı, büyük vesika olarak arz ettiği 
husus, dediğim gibidir. Bunlar üç değil, üç - beş 
bindir. 

Bakınız ne kadar esassız, tetkiksin konuştu
ğunu küçük bir misalle ispat edeyim : Hususî 
Kalem Müdürünün Diyarbakır gezisinde tesbit 
ettiği notlardan bir tanesi de, benim doğup bü
yüdüğüm, memleketim olan Silvan'a ait bir di
lektir. Silvan ilçesi Kültür Derneği Ortaokul 
inşası için 50 bin lira para talebetmiş, Hususi 
Kalem Müdürü de bunu not etmiş ve dairesine 
havale etmiş. Umum Müdür bana geldi, «Bey
efendi» dedi, «Silvan Kültür Derneğinin resmî 
Başkanı zatıâlinizmişsiniz, binaenaleyh, bu şey
den dolayı biz derneğe para veremeyiz.» Silvan 
Kültür Derneği 1947 de benim tarafımdan ku
rulmuş ve bugüne kadar da Başkanı benim, ha
kikaten. Dernek birçok işler yapmış, ortaokul 
binası yapmış, yeni bir bina ilâve etmiş, bir lise 
binası inşaatı ile meşgul, bir talebe pansiyonu 
açmış, fevkalâde büyük ve hayırlı işler yapmış, 
iddiayı haklı gördüm. «Haklısınız, gönderemez
siniz» dedim. Böylece benim memleketim olan 
Silvan'a bir tek lira gönderilmedi. Demek ki, 
gönderilen not, mutlaka, notuma itaat edilmesi 
lâzımgelen, icabeden, yahut takibedilen bir yol 
ve usul değildir. 

Y. T. P. Başkanının mektubunu vesika ola
rak okudular. Ne vardı bu mektupta?... Başkan 
diyordu ki, «sizin gönderdiğiniz 50 bin lira ve 
halkın imkânları, bu sağlık merkezini bitirme
ye kâfi değildir. İdare heyeti kifayetsizdir, alâ
kadar olun.» Ben de alâkadar oldum. Bir za
manlar kendi maiyetinde çalışan Diyarbakır 
Valisine sorsunlar; derhal talimat verdim, mü
fettiş gönderdim, tetkik ettirdim ve Sağlık Ba
kanlığı olarak işe el koyduk. Bugün inşaat yü
rütülmektedir. Bir vatandaş gayet iyi niyetle 
Bakanlığı ikaz etmiş, teşekkür borçluyuz. Ben 
de bu ikazını alâkalı daireye havale ediyorum, 
«Böyle bir şikâyet aldım, ilgileniniz.» diyorum. 
ilgileniyoruz ve bu mesele de hallediliyor. 

Şartlı bağışlar mevzuunda tekrar ısrar etti
ler; fakat, ilk konuşmalarında büyük ricatlar 
yaptılar. «Ben şahısları üzerinde durmadım» de
di. Halbuki zabıtlar ortada. Bir takım insanla-
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rm isimlerini sıraladılar, verilen paranın mik
tarını okudular. Ve daha ileri giderek, bunların 
bir kısmının akrabam olduğunu söylediler. An
laşılan ikaz etmişler, «Bu böyle değil» demişler. 
Bari lütfedip itizarda bulunmuş olsaydı, özür di-. 
leseydi. «Hakikaten akrabanız yokmuş» demiş 
olsa idi. Buna dahi girmek cesaret ve kuvvetini 
kendilerinde bulamadılar. 

Yeşilay Derneğine, Abdülkadir Karalıan 
başkan iken, on bin lira vermişim, A. Karalıan 
başkanlıktan ayrıldıktan sonra bunu kesmişim. 
Şahidim burada. Yeşilay Derneğinin kurucusu 
eski genel başkanı, şimdiki fahri başkanı sayın 
Fahrettin Kerim Gökay burada. Müracaat eden 
kendisi. Abdülkadir Karalıan diye bir zat bana 
gelmemiş. Yeşilay Demeğinin önemini Bakanlı
ğa izah buyurmuşlar, kabul etmişiz. 1962 de sa
yın Fahrettin Kerim Gökay'm müracaat ve ta
vassutu üzerine Yeşilay'a 10.000 lira yardımda 
bulunmuşuz, ikinci müracaatı yine Fahrettin 
Kerim Gökay yapmış, 1963 de. Fakat, müracaat 
geç geldiği ve paramız da tükendiği için özür 
dileyerek, 1963 senesi için imkânımız olmadığını, 
1964 senesinde behemahal bu haklı dileklerini 
göz önünde bulunduracağımızı kendilerine arz 
etmişim. Fahrettin Beyi işhata davet ediyorum. 
Bana gelen Abdülkadir Karahan mı, yoksa bu 
meseleyi bana intikal ettiren Fahrettin Kerim, 
Gökay mı? 

Bir mühim vesika, reddedilmez bir vesika 
diye bir kâğıt parçası gösterdiler. Nedir bu 
vesika ? 

Dinleyicilerden birisinden gelen bir mektu
bu reddedilmez bir vesika dedikleri bu vesikayı 
Büyük Meclisin huzurunda okumağa dahi cesa
ret edemedi. Çünkü, ne olduğu da belli değildir, 
kâtibe de veremedi. Bir vesika olarak ileri sü
rüyor. Bu son derece ibret vericidir, arkadaşlar. 
Sayın Hıfzı Oğuz Bekatanm ne gibi delillere, 
nasıl bir esasa istinat ederek, büyük heyetinizi 
ve 30 milyon Türk efkârı umumiyesini ne çeşit 
metodlar içinde işgal ettiğinin bundan daha ha
zin örneği tasavvur edilemez. 

Beni iki yüzlü politika ile itham ettiler, iki 
yüzlü politika takip edenin kim olduğu apaçık 
meydandadır. 

Kendilerine sadece bir geçmiş olsun diye hi
tap ettiğim kimselerle olan, münasebetimi bir 
vatan hiyanetine kadar götüren sayın H. O. Be-. 
kata'mn, o zatlar iktidarda iken onlarla ne çe-
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şit münasebetler, iyi münasebetler içinde bulun
duğunu herkes bilir. Bunun üzerinde fazla dur
mağa tenezzül etimyorüm. Ama, Hıfzı Oğuz bu 
mevzuda ağzını açamıyaeak olan en son adam
dır. 

Ben ne vaziyette idim ? Ben o devirde, onlar 
iktidarda, onlar kudret sahibi oldukları zaman* 
Meclis kapısında rastladığım o devrin Cumhur 
başkanına Başbakanına selâm vermiyordum. 

H. O .Bekata o durumda, ben de bu durum 
da idim. 

İkiyüzlü politikacı kimdir? 
Ama, bugün adam düşmüş, perişan olmuş. 

Ben onlara «geçmiş olsun» diyorum, iki yüzlü 
politikacı oluyorum. Bu benim iki yüzlülüğüm 
değil, temiz süt emmiş bir insan olmamın ve 
cibilliyetimin tabiî icabı ve neticesidir. (Sağdan 
bravo sesleri ve alkışlar) 

Arkadaşlarım, bugün yepyeni bir devrin 
içindeyiz. Artık bu çeşit yıkıcı, bu çeşit kötü 
hareketleri terk etmek zorundayız. Artık eski 
defterleri kapatmak lâzım, arkadaşlar. Bir dev
ri kapa-tıp yeni bir devre girdik. Yeni bir tarih 
haşkyor. 

Hıfzı Oğuz Bey, yok efendim şöyleymiş de 
ben 27 Mayısa şöyle bağlı imişim de, öteki bil
mem şu kadar hainmiş... Bunu bıraksın, lütfet
sin. 27 Mayısa bağlılığı biz ef'âlimizle, icraatı
mızla, fikirlerimizle, bu memlekete yaptığımız 
hizmetlerle ispat edelim. Lâflarla, birtakım as
lı, esası olmıyan iddialarla 27 Mayısa bağlılık 
ispat edilemez. 27 Mayısın ruhu, esprisi bu de
ğildir. Hıfzı Oğuz'un 27 Mayıs anlayışının di
ğer hazin misalini de, dün benim yaptığım ha
reketlere benzer bir hareket olarak ileri sürdü
ğüm, Hıfzı Oğuz'un İhtilâlden sonra Sayın Neri
man Ağaoğlu'nu ziyaret etmiş olduğu hususuna 
karşı söylediği sözler vermektedir. «Efendim, 
henüz mahkemeler kararlarını vermemişti.» de
miştir. Bu kadar hazin, bu kadar mânası olmı
yan M? söz bilmem Hıfzı Oğuz gibi meşhur bir 
hukukçuya yakışan bir söz müdür? Bu memle
kette bir ihtilâl olmuştur. Bu ihtilâlin mânası
nı herkes bilmektedir. Bunu Hıfzı Oğuz'un, en 
az bütün vatandaşlar gibi bilmesi lâzımdır. 
«Efendim, mahkeme karar vermediği için, ben 
o zaman, o devrede, Neriman Ağaoğlu'na geçmiş 
otean dedim.» Bunu ayıplamıyorum, bu insani 
bir harekettir. Ben de olsam aynı şeyi yapar-
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dım. Ama, bari bu çeşit tevillere tenezzül et
mesinler ; ayıptır Hıfzı Oğuz Bey. 

Arkadaşlar, tekrar ediyorum, ısrar ediyo
rum, 27 Mayısın asil mânasını ulvi neticelerini 
soysuzlaştıranlar,. H. Oğuz gibi tutumları ile 
yanlış anlayışların içerisinde olanlardır. Biz 
bu parazitleri bu memleketin siyasi sahasından 
bertaraf ettiğimiz gün 27 Mayıs denen o asil 
ağaç köklerini bu' memleketin topraklarının en 
derinliğine salacak ve o zaman bu memlekette 
hakikaten çok kıymetli, çok ulvi neticelerin 
doğduğunu hep beraber görmekle bahtiyar ola
cağız. (Sağdan, bravo sesleri.) 

Arkadaşlar, Hıfzı Oğuz'un iddia, isnat, itti-
ham, vesika olarak bu kürsüye getirdikleri, mat
buata beyanatlar halinde intikal ettirdikleri, şu
rada burada söyledikleri, yukardan aşağıya ke
limenin tam mânasiıyle bir mugalâtadan başka 
bir şey değildir. Dün, son konuşmalarını ya
parken kendilerini son derece dikkatle, ama de
rin bir dikkatle dinledim. Küçültmek maksa-
diyle söylemediğimi size temin ederim. İn
tibaını, kanaatim ve teşhisim şu oldu : 
Ankara Senatörü Hıfzı Oğuz Bekata hastadır. 
(Sağdan, gülüşmeler) Çok ciddî bir ruhi depres
yon geçirmektedir. Ama, bugün kendisinin için
de bulunduğu durum dolayısiyle benim bu hak
lı ikazıma kulak verecek durumda değildir, ka
bul edecek durumda değildir. Ama, ailesini ikaz 
ederim kendisiyle yakından alâkadar olsunlar. 
(Sağdan, gülüşmeler, alkışlar.) Aziz arkadaşla
rım, bu durumda olan bir adamla karşı karşıya 
Büyük Türk Milletinin huzurunda bir çekişme 
durumuna düşmüş olmak, benim için hakikaten 
çok büyük bir talihsizliktir. Ama, ne yapayım. 
ki, bunda benim hiçbir suitaksirim olmamıştır. 
Böyle bir şeyi asla istemedim, böyle bir şeye as
la tâlibolmadım. Fakat, istememek, talibol-
mamak bu çeşit hışımlara mâni olmıya kâfi gel
memektedir. 

Arz ettiğim gibi sık sik huzurunuzu işgal et
mek niyetinde değilim. Ciddî şekilde cevap ve
rilmesini gerektiren hususlar müstesna, söylen
mesi icabeden bütün hususları yaptım, iki uzun 
konuşma ile Yüksek Heyetinizin huzurunda en 
derin detaylarına kadar inmek suretiyle izah 
etmiş bulunuyorum. Lütfettiniz, beni çok din
lediniz. Bu itibarla, sözümü kısa kesmek mec
buriyetindeyim, tekrar Sayın Bekata arkadaşı-
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miza âcil şifalar temenni ederek, sizleri en de
rin saygılarımla selâmlarım. (Sağdan, alkışlar.) 

(BAŞKAN — Buyurun Adalet Bakanı Sayın 
Abdülhak Kemal Yörük. 

ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 
YÖRÜK (Ankara Milletvekili) — Çok Saym 
Başkan,. Türkiye Büyük Millet Meclisinin çok 
muhterem üyeleri; «bendenizi huzurunuza, çık
maya sevk etmiş olan iki sebep vardır. Bunlar
dan bir tanesi; Sayın Hııfzı Oğuz Bekata ile Sa
yın Yusuf Azizoğlu'nun aralarındaki münaka
şada Adalet Bakanlığını işihadetmiş bulunma
larıdır. Bu hususta her iki arkadaşımın da ar
zusunu 'yerine getirmek benim için, şüphesiz 
takdir buyurursunuz, ' bir vecibedir. Bu arka
daşlarımın, Vekâletin şahadetine vâki temasla-. 
rina taallûk eden hususları burada arz edece
ğim. 

İkinci seibep de ışudur : Gündemde de görül
düğü gibi, iki Vekil arkadaşın hakkında soruş
turma yapılması hususunda vâki talebe bende
nizi de ilâve buyurmuşlardır. Kendi hakkım
da ne gibi ithamlar serd edildiğini bilmemek
teyim. Galiba verilen takrirde de bu hususta 
her hanıgi bir mesele mev>zuu;bahsedilmemiş. 
Bendeniz de kendi, savunmamı temin edebil
mek için hakkımda soruşturma açılması talebi
ni havi takriri veren zatm bana atfettiği suçun 
ne olduğunu bilin ekliğim lâzım. Ancak, bu su
retle kendilerine cevap' verebileceğini. Bu hu
susun asıl ikmal edilmesi gerektiği hususunda 
şüphesiz Yüksek Başkanlık makam v takdir sa
lâhiyetini haizdir. Onu% da kendilerinden inek
liyorum. (Bravo sesleri)' 

Şimdi, Ağrı Hapisanesine nakledilmesini is-
fiyen Haliz öztürk'ün oraya nakli hakkında ge
rek Sayın Bekata'hın, gerekse Sayın Azizoğ-
lu'nun Söylemiş oldukları sözlerin sıhhat dere
cesini takdir edebilmek için bu hususta gerekli 
vesikaları okumakla iktifa edeceğim. Yüksek 
Heyetinizi fazla işgal etmiyeceğim. Zaten, bu 
işte nzunboylu muhaberat cereyan etmiş değil
dir. Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edil
miş ve Kayseri Hapisanesinde cezai müddetini 
ikmal etmekte bulunan Halis Öztük, 19ı62 se
nesi sonlarına doğru Adalet Bakanlığına mü
racaat ederek, kendisinin Ağrı Hapisanesine 
naklini istemiştir. Vekâlet, bu (husustaki tali
matnameler hükümlerine göre, her mahkûmun 
nakil talebini, nakledilmek istediği yer savcı- j 

U. İÖ, l&â ö : 1 
sından mahzurlu olup olmadığı hususunda sual 
sormak suretiyle bir karara bağlar. Ağrı Cum
huriyet Savcılığına Vekâlet tarafından Halis 
Ötztürk'ün Ağrı Hapisanesine nakli hususun
daki talebin tervicine imkân bulunup, bulunma
dığı sorulmuş, oradan alman cevapta «Fazla 
izdiham vardır, buraya gelmesi bu bakımdan 
mahzurludur.» denmiştir: Şüphesiz, Vekâlet 
mahallî savcının mütalâa sini' dikkate almak 
mecburiyetindedir. Aynı zamanda valiye de so
rulmuştur. Bakanlık inzibati bakımdan bir 
mahzuru olup olmadığını anlamak istemiştir. 
Vali de şifreli yapılan ibu soruya verdiği cevap
ta; inzibati bakımdan mahzurlu olduğu, Ağrı'da 
Halis Öztürk'ün birtakım hasımlarının mevcut 
bulunduğu, bu hasımların- kendi taraftarlariyle 
birbirleri arasında birtakım mevcut münaıferet-
lerin daha fiiliyat sakasına intikal edeceği bil
dirilmiş ve mesele böylece kapanmış kalmıştır. 
Azizoğlu'nun bu kürsüden de ifade ettiği gibi, 
hakikaten bu mulhabevat cereyan etmekte iken, 
Halis öztürk'ün Ağrı Hapishanesine nakli hu-
susunda bendenize- bir talepte bulunmuştur, 
Ben de kendilerine yaptığımız muhaberat neti
cesinde salahiyetli makamların vermiş olduğu 
bilgiye ,göre, bizim bu nakli yapamıyacağımızt 
bildirmiştim. Azizoğlu ile aramızda bu mesele 
bu şekilde kapanmış bulunmaktadır. (Telefon 
meselesi sesleri) Müsaade buyurun onu da arz 
edeceğim. 

ŞÜKRÜ KÖSEREİiSOĞLtî (Van Milletve
kili) — Tesir etti mi hocam? 
- BAŞKAN — Karşılıklı konulmayınız efen
dim. 

ADALET BAKANI ÂBDÜLOAR KEMAL 
YÖRÜK (Devamla) — Hayır, onu' ifade etme
dim. Arz ettim, bu hususta gerekli evrakı h'â* 
mil en huzurunuza çıkıyorum, demiştim. 

Bir gün 22.12.1902 tarihli bir mektup a-L-
dım, Ağrı Veliliğinden. Resmî numaralı bir 
mektup, şimdi onu okuyacağım. 

«İlgi : Özel kalem 14.12.. 1962 günlü ve 
536 sayılı kapalı tele ek : » 

Buna cevabı arz etmiştim. Ha, şu husus da 
şayanı dikkattir, onu da arz edeyim; mektup 
hususi mi, resmî mi pek belli olmuyor. Mek
tup şöyle (başlıyor : «Sayın Ordinaryüs Profe
sör Abdülhak Kemal Yörük, Adalet Bakanı.» 

Yani resmiyetle, ıgayriresmiyet birbirine' 
karışmıştır, 
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ÜıÜFEİ* AlfcSOY (Ordu Milletvekili) — -Res

mî numara yar mı? 
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Devamla) — 0 da var. 22/548. Yal
nız, resmî evrakta makamda 'bulunan şahsın 
zatı mevzuubahis değildir. 0 itibarla, resmî ile 
gayriresmî arasında Ibir şeydir. Ehemmiyetli 
bir §ey değildir. 

Halis öztürk'ün Ağrı Ceza Evine nakli ile 
ilgili olarak, 22.12.1962 saat 12,30 da Sağlık 
Bakanı Yusuf Azizoğlu Ankara'dan şehirler-

, arası telefonla benim şahsımla görüşmüş ve ili
şik tesbit notundaki muhaberat cereyan etmiş 
bulunmaktadır. Mahremiyeti şifre muhaberatı 
ile temin edilen keyfiyetin şehirlerarası muha
beratla yapılmasındaki mahzuru Yüksek Heye
tinizin takdirine sunar keyfiyeti arz ederim. 

fŞimdij.bir noktayı yine Yüksek Heyetinizin 
huzurunda ar2 etmekle kendimi mükellef görü
yorum. O da şudur : Görüldüğü gibi, bu mer
but notun mahremiyetinden (bahsedilmektedir* 
Takdir Yüksek Heyetinizindir^ Bunun okun
masını istiyorlarsa okurum. (Okunsun sesleri) 

Peki. Hayır, ben kendi takdirime ve te
lâkkime göre vazifemi ifa edeyim, üst taradı 
sizin takdir salâhiyetinize giren bir husustur, 
ne emrederseniz, kararınız neyi amirse elbette 
onu yapacağım. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Yusuf 
Azizoğlu 22 . 12 . 1962 Cumartesi günü saat 
12,30 da Ankara'dan yaptığı telefon konuşma
sında : 

(Halis öztürk'ün Ağrı Ceza Evine naklinde 
vilâyetçe mahzur gösterilmesinin doğru olmadı
ğını, Halis öztürk'ün Ağrı'ya gelmesiyle vilâ
yet asayişinin bozulacağı endişesinin yersiz ol
duğu, kendisinin Şeyh olmadığı için müridi de 
bulunmadığı, bundan böyle vatandaşların Şarklı, 
Garplı, diye ayrılmasının mahzurlu bulunduğu 
ve vilâyetçe durumun tekrar tetkik olunarak 
müspet bir kanaatin Adliye Bakanlığına bildi
rilmesi ısrarla talebedildi.) 

Cevaben : Adliye Bakanlığına vilâyetçe bil
dirilen mucip sebeplerin yerinde olduğu, Halis 
Öztürk'ün ceza evine gelmesindeki inzibati mah
zurun tamamiyle şahsi ve mensubolduğu muhit 
ve aşiretlerle ilgili olduğu, vilâyet asayişine 
müessir olacak hâdiseler çıksa bile vilâyetimiz-

. deki Devlet otoritesinin bunu her zaman iptal. 
edecek kudrette bulunduğunu, ancak doğabile-
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cek hâdiselerin vüsat ve hacminin Adalet ba
kanlığına bildirilmesinin bir vazife olduğunu ve 
bu vilâyet kararının Ağrı Cumhuriyet Savcısı 
ile birlikte müzakere olunarak istihsal olundu
ğu ve vilâyetimizee Adalet Bakanlığına bildiri
len mucip sebeplerin tekrar tetkik mevzuu ya-
pılamıyacağı, esasen keyfiyetin Sağlık Vekâleti 
mevzuu olmayıp İçişleri ve Adalet Bakanlıkları 
ile ilgili olması itibariyle Halis Öztürk'ün vilâ
yetin mucip sebeplerine rağmen Ağrı'ya gönde
rilmesine karar verildiği takdirde vilâyetçe her 
türlü tedbirin almacağinm tabiî olduğu, Sağlık 
ve'Sosyal Yardım Bakanına cevaben bildirilmiş 
bulunulmaktadır. 

Şehirlerarası telefonla yapılan bu muhabere 
esnasında vilâyet makamında, Ağrı Vilâyet 
Jandarma Alay Kumandanı Yarbay Nurettin 
Bağatur, Van jandarma Bölge Kumandanı Al
bay îğneada ve Kurmay Başkanı Binbaşının 
hazır* bulunduğu tarafımdan tevsik olunmuş
tur. 22 . 12 . 1962 

İşte efendim, görülüyor ki, valinin tâbiri ile 
bir not, bendenizin görüşüne. göre bir rapor. 
Bunun mevaddı bundan ibaret bulunmaktadır, 
Zannediyorum ki, bendenizce, her iki muhte
rem arkadaşimea tavzih edilmesi hususu taleb-
edilen mesele bundan ibarettir. Bu vazifemi ifa 
etmiş bulunduğumu zannediyorum. 

Yüksek Heyetiniz yine, ne takdir ederse o 
olur; aynı zamanda Riyaset Makamından tek
rar 1 nci nokta olmak üzere serd ettiğim hu
susun lûtfedilmesini rica ediyorum. 

Hürmetlerimle. (C. H. P. ve Y. T. P. sıra
larından, alkışlar) 

BAŞKAN —• Efendim, önerge sahiplerinden 
Sayın Bilgin burada bulunmadıklarından Öner
genin tavziha muhtaç tarafı henüz ikmal etti
rilmemiştir. önergelerin oylanması sırasında 
Sayın Adalet Bakanı tarafından talebedilen hu
sus ayrıca tezekkür edilecek ve bir esasa bağ
lanacaktır. 

Sayın Recai İskenderoğlu, buyurun. 
RECAİ İSKENDEROĞLU (Diyarbakır Mil

letvekili) — Sayın Başkan ve Büyük Türk Mil
letinin saym mümessilleri, Sayın Azizoğlu ve 
Sayın Bekata olayı, diye adlandırılan mesele 
efkârı umumiyeye intikal ettikten ve iddia ve 
isnatlarla cevaplarına muttali olduktan sonra, 
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oniki seneden beri siyasi kader birliği yaptığım 
hemşehrim ve kıymetli arkadaşım fazilet ve ah
lâk âbidesi Sayın Azizoğlu hakkında Meclis 
araştırması yerine soruşturma açılmasının vata
nın selâmeti ve milletin bütünlüğüyle siyasi ah
lâkın millet kürsüsünde tescilinin farz olduğu
na kanaat getirerek bu önergemi Yüksek Baş
kanlığa sundum. Mezkûr soruşturma önergele
riyle bunlara takaddüm eden araştırma önerge
lerinin tetkik ve tahlilinde iki ehemmiyetli hu
sus belirmekte, endişelerle vazifelilere çağırışım 
iki iddia olarak ortaya çıkmaktadır. 

1. 27 Mayıs İnkılâbının ruh ve mânasına 
aykırı düşen ve onun karşısında bulunan Sağ
lık Bakanının, Bakan olarak bâzı tasarrufları
nın 27 Mayısın mahkûm ettiği bâzı kimseleri 
siyanet kasdiyle verdiği emirlerde tezahür edişi 
isnadı. 

2. Devletin bütünlüğü ile milletin ülkü bir
liğini bozucu tehlikeli cereyanları temsil eden 
dernek ve kişilerle irtibat kurmak suretiyle* va
tana ihanet edişi, yani, vatan haini olarak ilân 
edilişi. Bu keyfiyeti böylece tesbit ettikten son
ra neden Meclis araştırması yerine soruşturma-

, sim tercih ettiğimizi arz edeyim. 
Malûmu celileniz olduğu veçhile araştırma 

mekanizması bizi müspet ve kesin.bir neticeye* 
götüremiyeceğî gibi, siyasi yönü bu kadar ağır 
ve ihtilâtlara müstait bulunan mevzularda kar
şılıklı iddia ve ithamlarla toplum içinde siyasi 
tansiyonu yükseltecek, zaten istikrarsız bir va
ziyette bulunan koalisyonun kaderini meçhul 
akıbetlere sürükleyerek zihinlerde yer etmiş bu
lunan istifhamlar da lâyık olduğu ehemmiyette 
cevaplarımı bulamıyacak; parti ve bölge olarak 
nefretle ehemmiyet atfettiğimiz bu meseleler 
çözüm ve izale imkânından mahrum kalacaktır. 
Neden soruşturma,istiyoruz? 

Muhterem arkadaşlarım, bu sual bizi' iddia
lar ortaya atıldığı günden beri birçok arkadaş
larımızla birlikte bir türlü cevabını bulamadı
ğımız 3 mukadder istifhamın cevabını* aramaya 
sevk etmektedir. 

1. Sabık Dahiliye Bakam iddialarına mes
net teşkil eden çok mühim meselelere muttali 
olur olmaz, neden Başbakanla Hükümet üyele
rine tm meseleleri intikal ettirmemiştir. Veya 
Hükümet Başkaniyle kanat liderlerine intikal 
ettirip de bir nemelâzımeılıkla onlardan bir 
tepki veya reaksiyon görmüş müdür? 

2., Bu iddialara muttali bulunduğu halde 
neden istifa edeceği son güne kadar Ilükümeti 
ve Yüksek Meclisi haberdar etmpmiştir? 

3. Yukardaki sualler Yüksek Heyetiniz hu
zurunda mukni ve müddellel cevaplarını bula
mayınca, bu iddiaların arka niyeti ne olabilir, 
sualiyle karşılaşmakta, yani Sayın İnönü'nün 
ifadelerinde zaman zaman hüviyetini bulan 
Anayasa düzeninin ve açık rejimin bertaraf edil
mesine hazırlanması düşünülen mizansene, bu 
iddialar bir materyal olarak mı kullanılmak is
tenmiştir, gibi bir istifham belirmektedir. 

Büyük Meclisin sayın üyeleri : 
Konuşmamın başında temas ettiğim gib|, 

iddia ve isnatlara mesnet teşkil eden. iki şıkkın 
hudutlarının tesbitinde hem rejimin selâmeti, 
hem vatanın bütünlüğü ile ülkü birliğini ımıha-
fazada şiddet ve ehemmiyetle lüzum vardır. 

Bu yönüyle, evvelâ 27 Mayıstan, şahıs we 
partimizin programı olarak ne anlıyoruz? 27 
Mayıs bizim anladığımız mânada gıda ve ilha
mının kemalizmden alan, duraklame devri ge
çirirken, Atatürk ilkelerinin kaldığı yerden y»-
niden ve hızla siyasi ve sosyal anlayışlarımıza 
hâkim kılmak, Atatürk tarafından Devletin VB 
rejimin temeline hakkedilen millî iradeyi de
mokratik parlömanter metodlar içinde tesis ve 
temadi ettirmeyi istihdaf eder. Bu yöniyle topr 
lum olarak tanzimattan beri devam edegelen 
muasır medeniyet seviyesine ulaşmak az.mi Jm-
susunda milletçe bir ve beraber ojmajnıgnt iea*b-
ettirir. 27 Mayısın kapattığı devirde; bilhassa 
buraya dikkatinizi çekmek isterim, muhterem 
arkadaşlarım; tatlı ve acı hâtıralarım tapyan 
vatandaşlarımız bu topraklar üzerinde mevcud-
oldukça ve bunlar 27 Mayısı ret ve inkâr etme
dikleri müddetçe, onlara her vatandaş gibi mua
mele yapmak Devletin bir- vazifesidir. Ye yme 
bu vatandaşlar bu vatan üstünde yaşadığı müd
detçe birtakım siyasi çıkar ve tertiplerimizi mu
vaffak kılmak için 27 Mayısın arkasına sjğınjp 
onu siyasi bir silâh olarak kullanmak, 27 Ma
yısı esprisi itibariyle bütün vatandaşlara rcal-
etmek mümkün olmayacaktır. Bu kabil davara 
nışları ve bu yönüyle vatandaşta «illallah» duy
gusunu ve isyanını tevlidetmesi bakımından -27 
Mayısa bir ihanet olarak kabul etmeye zorunlu 
olarak bizi sevk etmektedir. 

Bir defa daha bu kürsüde *arz ettiğim gihj 
Devletimizin ve ikinci Cumhuriyetimizin temel 
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felsefesinde ve siyasi nesep ve meşruiyetimizin 
altında 27 Mayısla onun getirdiği Anayasanın 
yatmakta olduğu inkâr kabul etmez bir haki
kattir. Yeni Türkiye Partisi progranıiyle efrat 
ve parlâmento grupiyle bu anlayışın içinde ol
duğunu kendisine terettübeden her vazife anın
da kurulduğu günden beri ispat edegelmiştir. 

BAŞKAN — Sayın İskenderoğlu, grupa ta
allûk eder mahiyette konuşmayınız, yalnız öner
ge hakkında konuşunuz. 

RECAÎ İSKENDEROĞLU (Devamla) — 
Efendim, arzım, ithama muhatabolan Azizoğlu, 
nevama, Yeni Türkiye Partisinin lâalettâyin bir < 
şahsı olmadığı için, Azizoğlu, Bakanlığından 
ayrı, Genel Başkanvekilliği sıfatım da taşıdığı 
için, efkârı umumiyede beliren bu istikametteki 
istifhamları izale sadedinde bu cümleyi arz edi
yorum. 

Bu hususu böylece tesbit ettikten sonra; 
ikinci isnat ve iddianın altında yatan iptidai ve 
fanatik neyitler ve düşüncelere gelince : 

Sevgili Türkiye'mizde geri kalmış mmtaka-
lar içinde bir parça teşkil eden Doğu-Anadolu 
için bu isnat ve iftiralar bir hicran yarası ola
rak seneler ve senelerden beri bizlerin kalbinde 
devam edip gelmektedir. Bu millî yaraya Yük
sek Heyetinizce neşter vurulmasını ve nihai ola
rak koparılıp, atılmasını Büyük Meclisten istir
ham etmekteyiz. Bu fırsatı bize hazırladığı için 
Sayın Bekata'ya teşekkürlerimi sunmayı bir 
borç bilirim. 

Muhterem arkadaşlarım : 
İmparatorluk devrinden kalma bir itiyatla 

sürgün yeri olarak Doğu Anadolu'ya gönderi
len kifayetsiz vazifeliler tarafından Devlet hiz
meti bekliyen Doğu - Anadolulu vatandaşlarınız 
Cumhuriyet devrinde de gönderilen bu tip ida
recilerin âmme hizmeti anlayışı karşısında, za
man zaman gösterdikleri reaksiyon ve siyyanen 
hizmet arzı talepleri Devletle çatışma halinde 
telâkki edilmiş münferit bâzı sapıkların tutum 
ve zihniyetleri, hatalı olarak, maalesef bütün 
bir bölge halkına maledilmiştir. Oysa ki, Cum
huriyet devrinin mahallî idarecilerinin hatası 
yüzünden ilk 30 senesindeki tatbikatından acı 
hâtıralar saklıyan bu bölgenin evlâtları, 1957 
seçimlerinde eski iktidar olan devrin muhalefet 
partisine teveccüh göstermek suretiyle Devleti 
iktisadi yatırımlar fonksiyonuna ve velayet an-
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layışma davet etmeyi ve hattâ hatırlatmayı en 
munis ve asil bir kükreyişle ispat etmiştir. Dâ
va bu noktada düğümlenmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, Büyük Türk Milletinin 
tarih ve hars birliği ile mütahalli ve tecezzi ka
bul etmez bir parçası olan ve Atatürk milliyet
çiliği anlamı içinde özbeöz Türk olan Doğu -
Anadolu'da oturan vatandaşlarımızın feryadı 
okulsuzluk, hastanesizlik, yolsuzluk, susuzluk 
ve açlıktır. Devlet baba tarih boyunca onu tabi
atla haşhaşa bırakamaz. Bu feryadına Devlet 
cevap vermek mecburiyetindedir. Bu feryatları
mız, oranın evlâtları olarak dile getirildiği za
man, bizi bölgecilik ile itham etmeye kimsenin 
hakkı yoktur. Aç adam ister.. Nasıl ki, geri kal
mış bir Devlet olarak, büyük dostumuz ve müt
tefikimiz Amerika'nın kapısını çalıyorsak ve bu 
çalışımızda insanlığa bir hizmet iddiasında bu
lunuyorsak, Doğuda yaşıyan evlât da mahrum 
kalmış bir bölgenin insanı olarak Devlet baba
sının eteğine yapışacak, ihtiyaçlarını gidermek 
sadedinde onun kapısını çalacaktır. Bu feryat
larını ve taleplerini birtakım sapık zihniyet ve 
fenalık ve iptidai düşünceleri asla susturamı-
yaeaktır. (Ortadan, ne alâkası var, sesleri) 

Efendim, esbabı mucibe olarak zikrediyo
rum, sonunu lütfedip dinlerseniz, takip lûtfun-
da da bulunursanız, zannediyorum bu cümlele
rin esbabı mucibe yerinde yer almasına hak bu
yuracaksınız. 

BAŞKAN — Bölgecilik ithamına karşı ce
vap veriyor. Takrirde böyle bir itham var. 

RECAİ İSKENDEROĞLU (Devamla) — 
Biz böyle, yani bölgecilik dâvasında değiliz. Ben, 
bugün Edirne için de kan ağlamaktayım. Ben 
yarın bir takrirle Amerikan Hükümetini de böl
geye yardım etmeye davet ediyorum, görecek
siniz. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın İskenderoğlu, 
devam edin. Sayın iskenderoğlu, bendeniz zatı-
âlinizin yerine cevap verdim, rica ederim buyu
run. 

RECAİ İSKENDEROĞLU (Devamla) — 
Çünkü, bu vatandaşlar aklıselim sahibi olarak 
bu Devletin evlâdı ve bu toprakların müşterek 
sahibi olduklarını bilmekte ve inanmaktadır
lar. Zaman zaman hortlıyan kötü ve ayırıcı fi
kir sahiplerini nasıl bir parçamız ve kardeşi
miz sayıyorsak onlar da bu bölge sakinlerini 

— 439 — 



¥..6. M. M. fi: 18 
kardeşleri saymak mecburiyetindedirler. Devle
tin ve milletin menfaati de buradadır. Çığır der
gisinin fanatik duygularında zaman zaman ya
rattığı iptidai heyecan duygusu günümüzde ar
tık tarihe gömülmüştür. Misakî birlik ruhunu 
vaz'eden büyük insanın tefekkürü olan Ata
türkçülük bunu emreder. Çünkü, bir zamanlar 
bu düşünce tarzı bir başka istikamette bu mil
letin en büyük evlâdı bulunan Atatürk'e karşı 
ela sapık çehresiyle tevcih edilmişti. Günümü
zün Devlet ve dünya anlayışı içinde bunun baş
ka bir alternatifi yoktur. Başka alternatifler 
insanlık için yüz karasıdır. 

Millî mücadelede Ege'nin kahraman efeleri, 
Malatyalı îsmet Beyi millet bütünlüğü mesele
sinde nasıl bir İnönü kahramanı olarak Türk 
Milletine hediye ettiyse, Kars ve Ardahan'la 
Muş ve Bitlis'in leventleri, Erzurum dadaşla-
riyle birlikte Mustafa Kemal olarak bağrına 
bastığı insanı şehidolan cesetleri üzerinde 9 Ey
lülü de Türk tarihine Atatürk, diye hediye et
miştir. İşte muhterem arkadaşlarım bu şehitle
rin imkânsız ve fakir çocuklarına Azizoğlu 
üç - beş kuruş yardım ettiği için bu itham altı
na yatırılmak istenmektedir. Aynı itham, muh
terem hemşehrim Vedat Dicleli için de 35 lerden 
olduğundan kendi partisinin Dahiliye Bakanı 
tarafından sinsin ve yılsın diye 1946 senesinde 
sarf edilmişti. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, müttehim 
ve müttehemi dinlediniz. 

îddia ve isnat ele alındıkta, yukardaki mâ
nız sebeplerle birlikte faili, mefulü ve fiili belli 
olan bir meselede araştırmaya artık lüzum ol
mayıp derinlemesine nüfuz etmek için 1951 so
nesinden beri siyasi kader birliği yaptığım ve 
eok inandığım hemşehrim ve arkadaşım Saym 
Azizoğlu'nun altına yatırılmak istenen itham ve 
isnat kundaklarından nihai ve mutlak bir tem
yize çıkmasma-medar olacak soruşturmayı Mec
lis araştırmasına tercih ettim. Muhterem Heye
tinizden, sunmuş bulunduğum soruşturma öner
geme itibar göstermenizi istirham ederim. He
pinize derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fahir Giritlioğlu. 

FAHİR GÎRÎTLİOĞLU (Edirne Milletveki
li) — Sarfınazar ettim. 

BAŞKAN —• Sayın Turhan Kapanlı. 

TURHAN (KAPANLİ (€. Senatosu Sakarya 
„ Üyesi) — 'Muhterem (Başkan, Yüce Meclisin 

muhterem üyeleri; Azizoğlu'nu istifade ve hu
zur ile dinledik. Geniş izahları, inandırıcı ve 
susturucu olduğu kadar, karakter ve şahsiye
tinin mahviyyet ve zarafetine uygun bir üslûp 
içinde kaleme alındığını da hep beraber tesbit 
ettik. 

Ancak, ben Bekata'nm yaptığı işin karşılı
ğının bu derece mütevazi ve sakin bir üslûp 
içinde kalmasına razı olamam. Bekata, ithamla
rının ağırlığı ölçüsündeki bir dozla cevaplan-
dırılmalıdır. Şimdi, fikrimi ve vicdanımı Beka-
ta'ya karşı ancak muayyen Ibir dozla konuşa
rak tatmin edeceklerden birisi sıfatiyle Yüksek 
huzurunuzdayım. 

Tahkikat önergesi dolayısiyle konuşan, önerge 
veren Bekata'yı, evvelce bize anlattıkları hü
viyeti içinde bir kere daha tanıdık. Bu sebep
le de rejimin bütün itinalara rağmen neden do
layı Özlediğimiz huzur seviyesine1 gelmediği 
üzüntü ve elem ile tesbit ettik. 

Baka'ta; 
tSeır demokrasiyi sevmiyorsun. Onun için bil 

nizamı da sevmiyorsun. Bu beni alâkadar etmez. 
Ancak, sen partini de sevmiyorsun, liderine 
karşı hürmet hissini de kaybettin. Son tutum 
ve davranışların ile mazbut politikada yerin ol
madığını anladın. Hırçınlığının ve başka bir re
jimi özlemenin ilk sebebi budur. 

Devlet ve Hükümet mefhumlariyİe birlikte 
kendi partin dâhil, siyasi teşekkülleri birer se
bep ve icadettiğin (bahanelerle zedeliyecek ve 
ondan sonra «siyasi partilerin hali bu, bnnlar 
ile demokrasiye gidilemez» -deyip özlediğin ve 
aradığın rejimi davet edeceksin değil imi (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Yalnız iSaym Kapanlı, bir nok
tayı rica, edeyim, zatıâlinizden. Böyle şahsa hi-
tabeder mahiyette konuşmayınız. Salonda bu
lunan bir arkadaşımıza, yüzüne karşı hitabeder 
şekilde değil de, yine onu istihdaf ederek ko
nuşmayı yapınız, buyurun. 

TURHAN KAPANLİ (Devamla) — Anla
şıldın Bekata, anlaşıldın. Deşifre oldun. 

Istesen de artık daha fena olamazsın. 
Hesaplarını cennet vatana :gÖre değil, hasis 

ve reddedemediğin menfaatlerine göre ayarladın. 
Hâdiseler ıgetirdikleri ile sana acımıyacak, tari-
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hin. o malımı sayfalarına Mecliste sabit olan hü
viyetin ile geçeceksin. 

Mağlûbiyetini ve kaderini sen hazırladın. 
Cemiyetten intikam ıalmak isteyişinin sebebi ne
dir? Şehri terke mecbur olunca (Ortadan 'gü
rültüler) 

BAŞKAN — Efendim (bir dakika. 
TURHAN KAPANLİ (Devamla) — Şehri 

terke mecbur olunca.... (C. H. P. sıralarından 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar çok istirham ede
rim, gürültü yapmayın. 

AHMET ŞENER (Trabzon Milletvekili) 
— Bizim de sabrımız tükeniyor. Konuşanı çok 
iyi tanırım. 

BAŞKAN — Sayın Kapanlı; zatıâlinize, ben
deniz demin,rica ettim, dedim ki; burada bulu
nan bir arkadaşımızın yüzüne karşı hitabeder 
şekilde beyanda bulunmayınız. 

ŞÜKRÜ KÖSEREÎSO&LU (Van Milletve
kili) —̂  Aynı şeyi o da yaptı. 

BAŞKAN — Efendiler, rica ederim. (Gü
rültüler) Arkadaşlar, maalesef içtüzük hüküm
lerini tatbik edeceğim. Saym Kapanlı, bu ba
kımdan arkadaşımızın yüzüne karşı hitabeder 
şekilde değil de, onu istihdaf eder mahiyette 
beyanda bulunun. (Y. T. P. Sıralarından gü
rültüler, o da öyle yaptı sesleri) Sayın Köse-
reisoğlu, Saym Perin çok rica ederim. Sayın 
Kapanlı Arkadaşımızın yüzüne karşı hitabeder 
mahiyette konuşmayınız, çok rica ederim. Bu 
sözlerinizi başka bir form ve başka (bir kalıp 
içinde beyan buyurunuz, çok (rica ederim. 

TURHAN KAPANLİ (Devamla) — Şehri 
terke mecbur olunca; şehri, masumları, mabet
leri ve bütün değerleriyle imha eden bir müs
tevlinin hunhar ruh haleti içinde Hükümetten 
ben 'ayrılmadan, sen ayrıldın. İyi niyetinden 
nasıl bahsedersin ? 

Azizoğlu, 27 Mayıs ve onun getirdiklerine 
hümetkârdır. Bunu, büyük (bir faziletle ken
disi de ifade etti. Sen de (bilirsin. Ancak, Aziz-
oğlu'nun şahsında Y. T. P. sini za'f a uğratıp 
Hükümetini son alternatifinden mahrum hale 
getirmek, böylece demokrasinin yerleşip kök
leşmesine mani olmak için Azizoğlu'nu itina ile 
seçtin ve kendisini müdafaa için bugüne kadar 
cebinde taşıdığın vasikalarmın, isnat ve iftira
larının sıhhat ve ciddiyetine muvazi olduğunun 
anlaşılması üzerine, şaşırıp Reşat Akşemsettin-

â4.1Ö.l§63 Ö:İ 
oğlıı'Tiuıı Celâl Bayar'a yazdığı mekiubtU 
idealist, meşruiyetçi istisnıaraız politikacılığın 
faziletini, Azfızıoğlu tarafından, (kendisine her 
zaman anlatıldığını bildiğimiz Sayın Talât 
Asal'm makalesindeki ifade ile Azizoğlu'nu 
suçlamağa çalıştın. Kader arkadaşlarını müşkil 
mevkide bırakıp, firara tenezzül eden hükümlü 
Reşat Akşemsettinoğlu'nun, senin eline geçece
ği malûm, çirfon mektubu yazmaktaki maksadı 
aşikâr iken; 27 Mayısa hassasiyetle sahip kal
makta bulundukları hepimizce bilinen müesse
seleri, güya tahrik ve böylece himayelerine gir
mek hususundaki arzu ve telâşının izahını na
sıl yapacaksın? Bekata; sana 27 Mayıs'm ruhu 
asla inanmıyacaktır. 

C. H. P li saym bir milletvekili 18 Ekim 
tarihli konuşmasını yaptıktan sonra, cümle ka
pısı önünde, ıseni görüp, «bizi de mahvettin, 
partiyi de Devletide de mahvettin, 27 Mayısı 
savunman da sahtedir» dediği sırada ne kadar 
haklı ve asil idi. 

İhtilâl sonrası partileri kurulurken tüzük 
ve programını yepyeni bir zihniyetle tespit 
eden Y.T.P. sini, Senatoda, tehdit ederken vic* 
danm hiç sızlamadı mı? Bu sun'ilik içinde be-, 
seri ömrünü nasıl.tamamlayacaksın ? Sana, bun
dan sonra* bu cemiyette rejim aleyhine girdiğin 
tertipler dolayısiyle dost diye kim selâm ve-
reeek ve kimlerin ellerinden tutacaksın? Klsa 
bir ömür için Devlete bu akibeti hazırladığın 
ve Devleti ortasından bölmeğe çalıştığın sırada 
sana hudutsuz servet, imkân ve mevki temin 
eden bu vatana son defa olsun yaşlı gözler ile 
dönüp bakmadın mı ? 

3 Ekim günü yüksek Senato huzurunda yap
tığın konulmanda t 

«Turhan Kapanlı ve Y.T.P. li arkadaşlara 
bu yola girmelerini ve Azizoğlu'nun hususi ah
val ve ef'ali ile, Y.T.P. sini birleştirmeğe kalk
malarını, asla tavsiye etmem, bundan Y.T.P. si
nin kafiyen kârlı çıkmayacağını şimdiden Bü
yük Meclise temin ederim.» Dediğin sırada be
ni ve partiyi hangi sermaye ve cüretle tehdit 
ettin? 

Muhterem Üyeler, meslek hayatımda daima 
tatbik ettiğim bir kanun maddesini, müdafaa 
sadedinde ve Yüce Meclis huzurunda tefsir 
eden Bekata'nm, menfaati mevzuubahis olduğu 
takdirde tefsir istikameti ve kanun anlayışı eid-
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den korkunç ve ibret vericidir. Jandarma Teş
kilât ve Vazife nizamnamesini okuyurum. 

«Madde 6 - Tevkifhane ve hapishanelerin 
haricen muhafazası, mevkufların sorgu hakimi 
nezdine ve mahkeye götürülüp getirilmesi ve 
icabında mahkemelerin intizamını temin için 
tedbir alınmasını mahpus ve mevkufların bir 
mahalden diğer mahalle sevk ve nakli ve ihzar, 
tevkif ve yakalama müzekkerelerinin infazı 
jandarmanın ödevlerindendir.» 

Madde 220 : 
«Adliyece muhafaza teşkilâtı yapılıncaya ka

dar hapishane ve tevkifhanelerin muhafazası 
jandarmaya aittir.» 

Madde 223 : 
«Muhafız jandarmalar hiç bir veçhile tevkif

hane ve hapishanelerin dahili işlerinde ve gardi
yanlık vazifelerinde kullanılamazlar. Muhafız 
işlerinde kullanılan jandarmalar kendi âmirle
rinin emirleri altındadır.» 

Hükmü; umulur ki, Bekata'nın dünkü ve 
bir evvelki toplantıda Azizoğlu'nu ne mertebe 
keyfi ve gayri kanuni ittiham ettiğinin açık 
delilini vermektedir. 

Muhterem üyeler, dönerek bu mevzua gel
meğe ve Bekata'nın elinden bu silâhı almaya 
mecburuz. Devleti 27 Mayıs Anayasasının espi-
risi ile idare ediyor ve parlâmentoda bu Ana
yasa dolayısiyle vazife almış bulunuyoruz. 

27 Mayıs inhisarcılığının tefrikaya yol açtı
ğının bilinmesinde ve 27 Mayısın Bekatala-
rın tasallutundan kurtarılmasında büyük fay
da vardır. 

Siyasî mücadelelerde şahsiyat ile uğraşma, 
kitleler arasında kin ve husumet yaratma ne 
kadar zararlı ise, demagoji, tariz, partizanlık, 
ürkütme, sindirme usullarinin de demokratik 
rejimi aynı ölçüde tahribettiğini Bekatan'ın da 
bildiğini tahmin ederim. Ne için son tutumun 
ile cemiyetine bu istikameti vermek istedin. 
Siyasi mücadele, pek tabii olarak yapılacaktır. 
Ancak; mücadele mutlaka medenî seviye ve 
ölçü içinde yapılmalıdır, insanları ve siyasî te
şekkülleri değeri dışında göstermek ve Devle
te faydalı olmak imkânından mahrum bıraka
cak tarzda iftira ve isnada dayanan politika 
faziletten yoksun politikadır. 

Vatandaş, haysiyetinin demokrasi ile ko
runacağına inanmaktadır. Vatandaşı haysiyet
siz hale getirmeğe kimsenin hakkı olmamalıdır. 

24.10.1963 0 : 1 
Azizoğlu, kaba bir isnadın tehdidi altına insaf
sızca yatırılmıştır. İsnadın ağırlığını vicdan
larımızda hissederek Devletin âli menfaatlerini 
gözönünde tutuyor; tahkikat neticesinden emin 
insanların huzuru içinde ve Azizoğlu'nun ci-
A'-anmerd talebine uyarak o istikamette rey 
vereceğimi arz ediyorum. 

BekataL 
Sen Azizoğlu'na karşı oynamıyorsun. Icad-

cttiğin hadiseler dolayısiyle, bu oyunda, bütün 
partileri, partini ve liderlerini de karşına al
dın ; herkesle ve memleketle oynuyorsun. 

Oynadığın oyunun bu oyun olduğunu âmme 
vicdanı şimdiden tescil etmiştir. Biz bununla 
müsterihiz. Eminim ki, beşeri ve ilâhi adalet 
mutlaka tecelli edecek seni pek yakında bu ul
vi çatının altında dolaşamaz hale getirecektir. 
Herkes lâyığını bulur, Bekata, (Sağdan alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, sırası gel
mişken bir noktayı Yüce Heyetinize işaret et
mek isterim. Burada konuşan her hatip arkada
şımız, şunu evvelden bilmelidir ki, burada bir 
şahsa değil, Yüce Heyetinize hitabetmektedir. 
(Ortadan, gürültüler.) 

Efendim, rica ederim, üç. defa ihtarımıza 
rağmen, arkadaşımız mütemerrid tavır takındı, 
sözlerinin insicamı bakımından, kesilmesi icabe-
den bir nokta yoktu. Fakat buna rağmen, her 
defasında «değiştiriniz» dediğimiz halde değiş
tirmedi. O bakımdan kendi takbihini Yüce He
yetinizden görecektir. Bu bakımdan, bundan 
böyle arkadaşlarımızın, bir şahsa hitabeder gibi 
konuşmamalarını rica ederim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (C. S. Ankara Üye
si) — Ağır ithamlara mâruz kaldım, söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Evet efendim, şahsınız itham 
altında bırakılmıştır, buyurun Sayın Bekata. 

(İtham yok, sesleri.) 
İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — 

İtham olmadı. 
BAŞKAN — Var efendim, Riyaset bunu böy

le ta.kdim etti, Sayın Ataöv. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (C. Senatosu Anka

ra Üyesi) — Şimdi, muhterem arkadaşlarım, son 
inen hatibin tahrik ettiği noktada sinirlerimi 
son derece muhafaza ederek, onun seviyesine as
la1 inmeden, önce konuyu bir defa daha ana hat-
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lariyle kısaca belirtmeyi ve sonra da kendisini, 1 

. Sayın Başkanımın istemeye istemeye sözünü 
kesmediği, ama, Büyük Meclisin millî şuurunun 
tasvibetmediği bu cins bir konuşmayı bir daha 
hayatı boyunca yapamıyacak hale getireceğim. 

Şimdi arkadaşlarım, önce bu meselele ne idi: 
Büyük Meclise şunu arz etmeye mecburum. Mil
lî meseleleri ve huzurunuzda konuşma konusu 
olabilmeye lâyık hale gelen meseleleri, şahsi ça
tışma ve tarizlerle minderinin ötesine itelemeye 
çalışan zihniyete itibar buyurmayınız. Meseleyi 
halledelim, bir şekle koyalım, onun üzerinde 
eğrisi, doğrusu konuşulduğuna göre, önce onu 
kıymetlendirelim, sonra şahsi olan kısım bir | 
değer taşır mı, taşımaz mı, hükmünüze arz ede
ceğim. 

Ben ne söyledim? Müebbet mahkûm, idam- } 
dan muhavvel Zeki Erataman'a Kayseri'den çı
kışından itibaren müsamaha gösterilmiştir ve 
kaçışı da bu birbiri ile tevali eden müsamahala
rın tabiî neticesidir. 

Sayın Azizoğlu ne buyurdu"? Dedi ki, «Ta
burcu edileceği sabit idi, ama, haber almış ve 
kaçmış.» Bunu sadece bu sonuçla birleştirdiği
miz zaman, kendisinin ziyaretini de bunun içine I 
koyduktan, hastanede jandarmaya küçük ameli
yat yapacak, odaları dolaşıp ilâç tavsiye edecek 
hale geldiğinden; daha önce, kendisi kaçmadan 
Önce muhtelif zamanlarda dışarı çıktığı sabit 
olduğundan, çıkışının ancak hududu geçtikten 
sonra zabıtaya intikal eden haberle anlaşıldı
ğından, bütün bunları Azizoğlu diyor ki, «Bu 
alelade bir zabıta olayıdır,» Bendeniz de diyo
rum ki, «Bu, tertipli ve müsamahalı bir hâdise
dir.» Şimdi, Meclis elini vicdanına koyarak, bu 
alelade bir zabıta olayı mıdır, yoksa müsamaha
ların neticesi midir, karar verecek. Bu bitti 
arkadaşlar. 

Halis öztürk'le alâkalı konuda ne demişim? j 
Yassıada hükümlüleri ile Azizoğlu, insani ölçü
lerin üstünde ilgilenmektedir. Adalet Bakanı I 
çıkmış, okumuş. Ne okudu? Vali Ankara'ya gel- I 
diği zaman bana verdiği mektubu değil, Vali I 
Ankara'ya geldiği zaman tesadüfen Zeki Erata- I 
man'in kaçıç hadisesi esnasında idi; 'vakıaları } 
bana anlattı. Bununla onun rabıtasını bağla- I 
•dun ve kendisine dedim ki, «yaz.» Yazdı, mek- I 
tubu aldım. Arkadan da biraz evvel Sayın Ada- I 
let ©akanının okuduğu vesikaları da yolladı. J 

24.10.1963 O: I 
Ne diyor vesikada? «'Kararınızı müsbet hale ko
yunuz, diye ısrarla istedi,» diyor. Sonra Adalet 
Bakanlığından tekrar reddedilmiş olduğu halde 
yazdırmış ve onun da tekrar ikinci bir şifreli 
cevabını almış bulunuyor, sabit. 

Şimdi, Adalet Bakanı, kendisine aylarca ev
vel yazılmış yazıyı akudu. Burada en son konuş
masında Azizoğlu ne dedi? «Mektup, Vali Anka
ra'ya geldiği zaman yazdırıknıştır.» dedi. Ha
yır, mektup, Adalet Bakanlığının dosyalarında; 
raporu ile birlikte, dinlediniz. Demek ki, Halis 
Öztürfc 'ün Ağrı Ceza Evine nakline, tavassut da 
etmiş, .teşebbüs de etmiş, ısrar da etmiştir. 

Ben ne demiştim?.. îşte bunları söylemiştim, 
sabittir. Bu da bitti. 

Bay ar'la alâkalı konuda: gittiğini söyler, 
konuştuğunu söyler... Orada çıkan dedikoduları 
buraya getirmedim. Ben burada, sadece, mu
hakkak olduğunu teshit ettiklerini ifade ettim. 
Bayarîn, kendisinin arkasından, «Şayanı itimat 
adam değildir. Menderes'in dosyasını biliyo
rum» dediğini söylemedim. Oradaki bütün mah
kûmlardan bunu duymayan kalmamıştır. Ben 
taunları söylemedim. Şimdi daha söyliyeceklerim 
var. 

BAŞKAN — Sayın Bekata, lütfen yeni it
hamlara girişmeyin, kendinize taarruz vâki olan 
ndkltalar üzerinde konuşun. 'Çok rica ederim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Hay 
hay. Bayarla alâkalı konuda, en son bir rapor
dan da bahsedilmedi; ben onları söylemiştim.. 
Bayarîn Ankara y a gelişinden iki ay sonra 15 
kişinin imzaladığı raporunda, kendisinin her 
yerde oturabileceği ve yaşıyaıbileceği, ahvalin, 
üzerinde bir tesir yapmadığı hakkındaki bir ra
pordan da hiç bahsetmedi. Bu hususta ne söyle
miştim?. İşi, toptan büyütmeyi âdet edindiği 
için bütün tıp âlemini itham ettiğimi söyledi. 
Hayır efendim.. Ben tıpbı itham eıtaniyorum. 
Ben mevzuun tertipli olduğunu söylüyorum. Ba
şından beri, ilk günden itibaren tarz ettiğim bil-
ıgiler, bu işin içinde, tertipte Yusuf Azizoğlu'-
nun rolünü bir bir açığa çıkartmış ve burada 
mugalatanın ötesinde her hangi bir şey söyle
tmek imkânından da mahrum olduğunu ıgöster-
miştir. Şimdi, bu da sabit olduğuna göre, bunu 
da geçerek iki nokta üzerinde daha durup, sö
zümü tam temellerine oturtacağım, İlâç konusu
nu ben bilmezmişim, Bilmem arkadaşlarım, ti aç 
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konusunu ben biliyorum diye çikmadnn. Ama, 
şunu Öğrenmiş bulunuyorum: İlâç konusu, 20 ye 
yakın mütehassısın verdiği raporun dışına çıka
rılarak tatbik edilmiş, Vekâletin şerefli müste
şarı kendisine gitmiş ve şunları söylemiştir: 

«Üç vekilin bozmadığı bir prensibi siz nasıl bozu
yorsunuz?» Kendisi söylemiştir; «Bir müsteşarla 
vekil arasında bir küçücük ilâç için bu kavga 
olmamalıdır.» Müsteşarı dayatmış; «Bu küçücük 
bir mesele değildir, altında suiistimaller yatı
yor», diye. Verdiği cevap şudur: «öyle ise ga
zetelere veriniz.» «Ben gazetecilere vermeye te
nezzül etmem» demiştir, yanında oturan şerefli 
müsteşarı, işin içyüzü var, bir şey söylüyor
sam Heyetinizden evvelâ şunu bilmesini istir
ham ediyorum; •çeşitli şekillerde tahkik etmedi
ğim hiçbir konu yok, buraya getirmiyorum, ne 
söylemişsem, onun hepsini isbata muktedir olan 
santiar içindeyim. Bir vekil olarak, bir vekili it
ham ötmenin ağırlığını bilirim. 

BAŞKAN — Sayın ıKösereisoğlu sık sık tas
vip veya ademi tasvip »eklinde hareketleriniz 
oluyor, çok rica ederim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — O 
halde 1110 dan, 120 adetten 267 ye 300 e 500 e 
tekrar çıkarılmışsa bunun altında yatan bir ha
kikati, kimsenin gizlemesi mümkün değildir. 15 
tane mütehassıs yetkili insanın dayatmasına rağ
men, 13.gün evvel, 15 gün evvel verilmiş bir 
Komisyon kararının 180 derece zıttını tatbik et
menin bir 'marifet olduğu muhakkaktır. 

'Sosyal yardım konusunda ne dedim? Bir -mu
cibin aslı ortadan kaldırılmıştır, dedim. Burada 
itiraf ettiler, tevil ettiler, demek ki sabit. 

Hastane ve hemşire' okulları v.s. yapılması
na ,hazırlık olmak üzere, kurulmuş olan dernek
lere verilen paraların bir kısmı kanunlara, ta
limatnamelere aykırıdır dedim. Sabittir. Niçin? 
Günkü; bunların veriliş tarzı bir kanuna, bir 
talimatnameye istinadetmesi lâzmıgelirken et
miyor. Sonra, kültür derneklerine aidolan ko
nuyu burada! nasıl ifade ettiler? 'Biraz evvel 
arkadaşlar, 'geçmişi bırakıyorum; «Husıısika-
leme mektup, 'ben seyahatten döndükten sonra 
yazılır,,» diyor. Hepimiz öyle yapardık. Ama 
işin mahiyeti var. 

•Sonra, «bu kâğıtları yazar gönderirim,» di
yor. Bu «doğrudur» diyor. ITamaım, hepimiz 
böyle yaparız. Bunun altında yatan nimmsız-
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hk nerede? Şuralda: Kanun bu gibi paraların 
fon olarak toplanmasından, sonra dağıtılmasını 
bir talimata dayamıştır. 'Talimat der k i ; «Her 
hangi bir dernek bir talepte bulunduğu 'zaman, 
o dernek hakkında şu şu tahkikler yapılır, o 
dernekten şu formüller alınır, ondan sonra tet
kik edilir! ve ilâve ediyor. «'Meselâ bir deme
ğe 40 bin lira yardım yapılacaksa, o derneğin, 
bunun 4 misli bir bütçeye .sahibolması...» De
mek ki 180 bin liralık bir bütçeye salhibolması 
lâzımdır deniyor. Şimdi bütün bunların hiç
birisinin tetkiki bahis konusu olma'dau, gerek 
o hususikaleınde itiraf ettikleri mektupta ya
zıldığı gibi ve 'gerekse, yine bir tanesini arz 
edeyim, imha edilmek üzere dosyalarından çı
karılmış bulunan bu puslada olduğu gibi; ne 
diyor bakınız arkadaşlar? «Tetkik ediniz»1 de
ğil, «muamelesini yapınız» değil, «bu işle alâ
kalı kanuni formalitesine bakınız» değil; oku
yorum: «Siverek Kültür Demeğine 5 000 lira 
yardım uygundur.» Emir veriyor. Bunları da, 
o şubemin içindekiler yarın mesuliyetten kur-' 
tuknaik için, yazılı emir olarak, saklıyoıiar-
iimş. Fakat, son mehil zamanın'da dosyaların
dan bir bir, diğer evrakla beraber, imha etmek 
için ayıklanırken, bunları da bana göndermiş 
bulunuyorlar. 

İşte; kendisinin kâğıdı, el yazısı, imzası. 
İşte; ikincisi... İşte üç... Hepsinde «uygundur» 
deniyor. Yani «yapınız»1 diyor, emir veriyor. 
Formalitesiz... İşte dördüncüsü, işte beşinci ve 
altıncısı... İşte, bunlar ikeııdismiıı bir tomar ev
rakıdır. i(;Sağdau gürültüler) 

BAŞKAN — ;Saym Kösereisoğlu; tekrar ih
tar ediyorum, ''Sayın Beka'ta İle karşılıklı bir 
münakaşa halindesiniz... Rica ederim, ruMir bu?.. 

HIFZI OĞUZ BİMKATA ('Devamla') — Şim
di, bunu da. böylece 'belirttikten sonra bu kıs
mı noktalamak şöyle mümkündür. Ne dedim? 
«Talimata aykırıdır, kanuna aykırıdır.. Aykırı 
olduğunun imzalı vesikasını da ibraz ediyorum» 
Bu, tevil götürür bir şey değildir. Dosyalar 
da meydanda'dır, aksi söylenemez. 

Şimdi, şartlı 'bağışı da bir daha soyliyeyim. 
Arkadaşlarım şartlı bağış konusunda koca

man bir Sağlık Vekili T. [B. M. Meclisinin 'kar
şısında böyle bir şeyin aslı, esası olmadığını; 
eşhası da tanımadığını söyledi. Hemen izaha
tını takibeden kısımda eşhasın 'her birini has-
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talığınm hususiyetlerine kadar tanıdığını ifade 
ederek açıkladı. Bu parann <nasıl verildiğini 
Büyük Heyetindin tekrar bilmesinde fayda 'gö
rüyorum. Şartlı bağış diye <bir fasıl, bir telâk
ki tarzı bir tatbikat yoktur. Bu bir icattır. Bu 
icadın doğumu da şöyledir. Fondan, kanuna 
göre, eşhasa bağış yapmak mümkün değildir. 
Bu itibarla, 'kendisi muayyen bâzı derneklere 
ki; (bir tanesi Yardım Sevenlerdir,) para ve
rirken «ben sana şu kadarını vereceğim ama şu 
kadarı şartlı 'bağış olarak benim istediğim şah
sa verilecek» diye muvazaa yapmıştı. Bu mu
vazaanın tatbikatı da, geçen celselerde arz et
tiğim. gibi, muayyen isimlere tevzi edilmiştir. 
Bunun suç olduğunu bildiği için Büyük Mecli
sin huzurunda, «böyle bir şeyin aslı yoktur» 
diyor. Dünkü Birleşimde size tarihiyle, nu-
marasiyle, yazılan yazıya kadar ifade ettim. 
Yardımsevenier Derneğinden şartlı bağış olarak 
tevzi edilen paraların listesini de bizzat almış 
bulunmaktayım. Şu halde, gayri'kabili inkâr 
bir suç ortadadır. Şimdi, sosyal yardımla il
gili bu konuyu da böylece ifade ederken, muh
terem Recai îsikenderoğlu arkadaşımın buraya 
sikıştırtvcrdiği bir noktanın buradan çıkarıl
ması lâzımdır. «Doğulu bâzı fakir demeklere 
yardım yapılmasını çok «görmek» Şerefli 'bir ai
lenin 'evlâdı olduğunu bildiğim Recai İs'ken-
oğlu, arkadaşımın konıışnıalarmı dürüst istika
mete sevk etmekte isabet vardır. Ben, bu mem
lekette derneklere yardım yapılmasını öteden 
beri istiyen bir insan olarak ifade ettim. Hiç
bir demeğe «niçin yardım yapılıyor?» deme
dim. Bunların 'arasında imtiyazlı muamele ya
pılan. dernekleri dahi itham etmedim. O der
neklerin, başındaki insanların hususiyetlerini 
koydum. O hâlde, Doğu'da, Batı 'da yapıla
cak her hangi bir yardımın ibenim tarafımdan 
tenkid 'konusu yapılmasına imkân olmadığını 
tekrar ifade edeyim. 

Şimdi, bu üç konu bu suretle birbir ifade 
ve ispat edildikten sonra,, bir kimse, haklı bir 
dâvanın güdüeüsü ve bir kimse, haksız bir töh
metin muhatabı olursa, ne duruma .girdiğinin 
sahnesini görüyorsunuz. Demiyor ki ; «arkada
şımızın 'konuşmasında söylediği şey yanlıştır.» 
Hayır, ne yapıyor Bir şahsi mesele halinde 
alıp karşınıza getiriyor. Bundan sonrasını daha 
rahat takibedeblhneniz için evvelâ şunu söyli-
yeyim. Kendisinin mütehassıs bir doktor olma-
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dığı bir yana, bu sahada ciddî bir ihtisas ve 
işi de bulunmadığı için hakkımda doktor ola
rak, huzurunuzda benim hastalığıma dair ver
diği raporunun sadece komik olduğunu bu ih
tisas kifayetsizliği dolayısiyk bir yaııa bırakıp, 
şimdi hastanın kim olduğunu beraberce teşhis 
edelim. (Gülüşmeler) 

Şimdi, önce Sayın Turhan Kapanlı'yı bir 
cezbe içinde gürdüm. Bu cezbenin mahiyetini 
anlıyorum. Politika hayatında köksüz olup da 
iç şuurunu kaybetmiş ve bir tarafa yamanma 
ihtiyacını, bütün siyasi ve idari hayatının hay
siyetsizliği içinde gören insanlar, böyle yama- ' 
ma tedbirlere başvurabilirler. ( C E P . sıraların
dan 'gülüşmeler, alkışlar) Kendisinin, ahlâki 
kifayetsizliği dolayısiyle, kocaman bir Senato
nun, Başkanlığını kabul etmeyip de; başında 
böyle bir adamı görmeye tahammül etmediği, 
bir İSenato kararı ile sabit bulunan bir adamın, 
benim gibi bir insana bu tarz sözleri söyliyecek 
bir küstahlık derecesine varabileceğini hayatım
da tasavvur edemezdim. Turhan Kapanlı gibi
lerin bir daha böyle vaziyetler yapmaları halin
de, değil Mecliste, sokakta dolaşamaz hale ge
leceklerinin bu memlekette nişanesini vermeye 
muktedir olduğumu kendisine anlatmak iste
rim. 

Arkadaşlar, insaf ediniz, 'Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin içinde yer alan her hangi bir 
insana, hepinizin içinden kopup gelen vicdani 
reaksiyonu gördüm ve bahtiyar oldum. Birbiri
mize böyle sözler söylemeye kalkacak olursak, 
bu Meclisin sükûn ve huzurun Meclisi olur mu? 
Üstelik bunu söyliyen kimsenin, tabiî yürüyü-
şündeki kambur gibi, bütün bir hayatı kam
burlarla dolu ise, bu itibarla, kendisinin bu ra
hatlık içinde konuşması da partisine yanaşma
nın yeni bir örneği olarak beliriyor. Ümidede-
rim ki, partisi bunu makbul bir hulul âleti 
telâkki ederek; kendisine bundan sonra daha 
çok itibar eder, Şimdi, daha çok üzerinde dur
maya değmez gördüğüm için, şahsı da, şahsiyeti 
de, sözü de, bu konuyu elimin tersi ile iteleyip 
asıl meseleye geçiyorum. 

Recai 'Iskenderoğlu arkadaşımızın güzel ha
zırlanmış konuşması içinde 2 yanlışı düzeltece
ğim. Ben, sözlerimin ilk gününden itibaren; 
Y.T.P. ile Azizoğlu-nu karıştırmamaya itina ettim. 
Azizoğlu, Y.T. Partisi değildir dedim. Bu karış-
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tırmanın yanlışlıklara sebebiyet verebileceğini 
her konuşmamda tasrih ettim. Arkadaşım, onun 
Genel Başkan Vekili oluşiyle partisi arasında 
bir münasebet kurarak, efalini parti bağı ile 
karıştırıyor, ilâç konusunda Yeni Türkiye Par
tisinin ne alâkası var, sosyal yardım konusunda 
ve diğerlerinde ne alâkası vardır? Bu itibarla, 
bu karışıklık, kendinin şahsını müdafaadaki 
za'fınm. arkasına bir partiyi göstermek sibi, 
Recai îskenderoğru'na yakışmıyan *bir taktik 
olarak kabul ediyorum. 

©enim konuşmalarımın materyalmış ve sair 
imiş gibi kısımlarını da bir yana bırakıyorum. 
Çünkü, benim üzerimde bâzı çamurlar durmaz. 
Durmıyacaklarının başında da, arz ettim. Şim
di, şu noktayı ifade edeyim; o hiç durmaz... 

1. Ahlâk çamuru durmaz. 
2. Bu 'memlekette, 27 Mayısla ilgili rejim 

ve zihniyetle ilgili konuların dışına çıkacak it
hamlar durmaz. 

iSebebi; 'sadece 1957 ile 1960 arasındaki mü
cadelelerimin küçük bir parçasını bir vesika 
olarakı «Birinci Cumhuriyet Biterken» diye bir 
kitapta topladım. Onları alıvermek: benim ge
riye doğru her hangi bir za'fınm değil, sadece 
kuvvetimin emaresini bulmaya yarar, ileriye 
doğru gelince, sözümün başında da, ortasında 
da, sonunda da hangi ufka baktığımı söyledim. 
(Bir insanı kurtarmak için bu cins gayretlerin 
fuzuli olduğu meydanda ama, bu fuzuli gayret
lerle üzerime yakışmıyaeak elbiseyi bana pro-
veya kalkanlar, kendilerine tıpatıp oturduğunu 
bilmelidirler, bu elbiselerin. 

Şimdi, sözü, pek Muhterem Azizoğlu arka
daşımızın bugün burada konuştuğu sözler isti
kametine getirerek toparlamaya ve Yüksek He
yetinizi bu konularda artık izacetmemeye ka
rarlıyım. 

Benim, küçük bir fkonuyu, karşıma çıkarttı
lar. izahta isabet olduğunu ıgörüyorum. Samet 
Ağaoğlu'nuın ablası Tezer Hanımın benim ho
cam olduğunu söylemiş idim. Benim kendisiyle 
temasım, Ağaoğlu'nun kaçışiyle, Ağaoğlu'nun 
kurtuluşiyle ve saire ile ilgili değil, Ya! O be
ni aramıştı; o 'günün şartları içinde, daha mah
kemeler başlamış veya başlıyor, ihtiyaç duymuş 
olacak ki, eski bir hocam olması sıfatiyle ziya
retine gittim. Bu insanîdir. Tavassut etmek si
yasidir. insanî olan" ile-politik ve maksatlı olanı 
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birbirinden ayırmak lâzımdır. Benim kargıma 
terazinin iki kefesinde aynı mahiyeti taşımıyan. 
bir konuyu getirmek, bir kimseyi kurtarıcı de
ğildir. 

1 Şimdi açıklıyayım.; 27 Mayısın kurduğu Bir 
Meclis, koyduğu bir Anayasa ve onun içinde 
Hükümetin mesuliyeti ve şerefini taşıyan bir 
kimsenin, Celâl Bayar'a «sayın» dediğini huzu
runuzda ifade ile, «bu suç mudur ?» «Efendim, 
ben Zeki Erataman'â1 gittim, konuştum bu ko
laylık mıdır? Halis öztürk'e ^u tavassutu yap
tım, bu bir şey midir?» diyecek kadar kendi 
içinde bağdaştırmış olmasını, psikolojik halinin 
bir itirafı olarak ıgörüyorum. Bunun yenilerini 
de ilâve edeceğim. Burada ben zannetmiştim ki, 
bir meseleyi Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kürsüsünde hâkim kıldık ve devam ettireceğiz. 
Bu şudur: Herkes karşısındaki insanlara, ba
yatlarının en büyük heyeti olmak üzere hür
met edecek; herkes itham ederken çok ihtiyatlı 
olarak sabit olan şeylerin ötesinde bir şeyi söy
lemekten çekinecek. Mevzu varken mevziim 
dışında şahsiyet yapmıyacak, mevzuun içinde 
ve vazife ile icranın ve tasarrufun içinde kala
cak. Arkadaşımız' çıkıyor başka taraflara, ben 
apartman yapmışım... 1950 de seçimi kaybetti-

, ğimiz zaman herkes gibi ben de kendi vaziye
time baktım. 19 sene 7 ay 23 gün hizmetim var
dır. idare meclisi âzalığı istemedim, bir vazife 
istemedim, o günün şartları içinde Halk Parti
sinin mebusluğundan ayrılmış bir kimseye han-
ıgi paha ile bunların verildiğini düşününüz. Te
nezzül etmedim, hiç kimseye başvurmadım. Po
litika hayatımda günün birinde bu cesaret ve 
mertlikle konuşabilmek için, şahsi emniyetimi 
sağlamak maksadiyle bir bina yaptım. KurUiŞ'tt-
na kadar namusun temeli üzerine oturan bir 
bina... 

ALÎ TURANLI ('Adıyaman Milletvekili) — 
Ne kadar kredi aldın? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Bu 
itibarla, bunları buraya 'getirmenin ne alâkası 
var, bu tasarruflarda ne alâkası var? içinizde 
bina yaptıran yok mu? Bizzat senin liderin 
yapmadı mı, şerefle bunu?. Bu vaziyetleri bu
raya getirmenin ne alâkası var Şimdi, bunlar 
bir mesele değil? Ne vakit mesele?... Minderin. 
üstünden kaçmak lâzımgeldiği zaman mesele. 

ŞÜKRÜ KÖSEREÎSOGLU (Van Milletve
kili) — Aldığın kredileri söyle. 
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ADÎ TURANLI (Adıyaman Milletvekili) — 

Aldığın kredinin miktarını söyle... 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Söy

ledim... 
OELÂL SUNGUR (Yozgat Milletvekili) — 

[Bunların ne alâkası var da konuşup duruyor
lar, Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Bunun önerge ile ilgisi yok, 
Sayın Turanlı, bu kredi meselesinin önerge ile 
ilgisi yok. (Gürültüler) 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Şim
di krediden bahsediyorlar. Cevapsız îbırakmıya-
yım. 'Her hantgi bir insan, ticaret hayatında kre
di alıyor, inşaat hayatında kredi alıyor. Bu 
kredi anormal ise, yanlış. Bu kredi iltimas ile, 
tavassutla haksız alınmışsa, yanlış. Ama, bir 
bünyenin gerektirdiği her vatandaşa verilen 
kredi ise bu meşrudur, normaldir. 

ŞÜKRÜ KÖSEREaaOĞlJU (Van Milletve
kili) — Ne kadar kredi aldın, onu söyle. 

BAŞKAN — İSaym Kösereisoğlu, size ihtar 
veriyorum. Çok rica ederim, oradan ikide birde 
durmadan söylüyorsunuz. Bununla ilgisi yok. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Şim
di arkadaşlar, toparlıyorum. Yalnız, kürsüden 
ifade edildiği için bir noktayı da Yüksek Mec
lisin müşterek bilgisiyle perçinliyerek, sözümü 
bitireceğim. 

Buyurdular ki ; Sayın Başbakan beni de ça
ğıracak konuşacağız demiş ve benimle beraber 
bir Hükümetin içinde bulunmayı haysiyet mese
lesi yapmış, öyle buyurdular. Benim istifamın 
mahiyeti şudur : Cumhuriyet Halk Partisinin 
şerefli Grupu toplandı. Benim hakkımda veri
len önergeler, konuşma mevzuu oldu, izahat 
verdim, alkışladı, tasvibetti, 'önergeleri reddetti, 
itimadını bildirdi, bu bir. 

İkincisi; İSaym Başbakan istifamın bahis 
konusu olmadığını gazetelere açıkladı, bu iki. 
Üç Ekim Perşembe günü sabahleyin saat 11,30 
da Muhterem Başbakanın daveti üzerine Baş
bakanlıkta kendisiyle görüştüm. «Bu meseleyi 
Hükümette, enine boyuna, bütün vesikalarla 
konuşup bitirelim» dedi. «Hay, hay dedim.» 
«Saat 6 da yani, 18 de Hükümeti içtimaa çağı
racağım, Azizoğlu da, isen de 'gelirsiniz, Hükü
mette toplanır, ne diyeceksen dersin, hâsıl ola
cak havaya 'göre bir şekil alır.» Hay -hay dedim. 
Daha evvel vâki temaslarda Azizoğlu, böyle bir 
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müşterek konuşmadan kendisinin düşeceği akı
beti düşünerek olacak, razı olmamış. İşte, Sa
yın Başbakan burada, işte Azizoğlu burada. Ra
zı olmamış. Büyük Meclisin bilmesi lâzım. Sa
yın Başbakan saat 6 da beni davet buyurdular 
ve anlattılar ki, Azizoğlu bu daveti kabul et
medi. Bunun üzerine, geçen kısmı bırakıyorum, 
ben kendilerine şu hulâsayı yapmış bulundum. 

1. Bundan sonra Hükümette Azizoğlu'nun 
bulunmaması lâzım. Bu, bir koalisyon meselsi. 

2. Azizoğlu ile birlikte benim bulunmam 
lâzım. Bu da benim için katlanılacak iş değil
dir. 

3. Benim ayrılmam ve fakat mücadeleden 
de vazgeiçmem lâzım. Bana yakışanı budur. 

Büyük tereddütlere vardılar ve karar da 
vermediler. Israr benden gelmeli. Ne gru-
pum , ne Sayın Başbakan ve ne de Hükümetin 
içindeki benim mesai arkadaşım olan kendi 
kanadımız asla istifamı istemiyordu. Ben 
beraber bulunamıyacağımı anladığım için ve 
bu (mücadeleyi Bakan olarak devam ettirme
nin çok güç ve çok yanlış olduğunu gördü
ğüm için senatör olarak devam ettirebilmek 
karariyle kendim istifa ettim. O halde, hay
siyet spekülâsyonu yapmıya çıktık mı, Aziz
oğlu'nun hizaya gelmesi lâzımdır. Çünkü o 
Bakanlığa dayanarak, Y. T. P. ne dayanarak, 
falan filâna dayanarak tutunmaya çalışıyor. 
Ben ise makamlar, şerefler ve mücadeleler 
bahis konusu olduğu .zaman istihkar eden adam 
olarak huzurunuzdayım; farkımızı tesbit 'ede
lim. 

.Şimdi arkadaşlar, iki küçük konu kaldı. 
Konuyu vaz'ediş tarzına göre de, bu çıkmaız 
sokaktan çıkıp çıkamıyacağını (görürsünüz. 

Recai Iskenderoğlu arkadaşım rahat ko
nuşuyor, ama Azizoğlu, Recai îskenderoğ-
lu'nun diliyle kendisini müdafaa ettiriyor; 
lüzum yok vasıtaya. Şimdi söylüyorum; Aziz
oğlu, bu, benim ortaya koymadığım, ama te
lâffuz edildiği için mecburen .geldiğim kürt-
çülük konusunda şuraya ' çıksm ve huzuru
nuzda desin k i ; «Ben Türk'üm, bu Vatanda 
herkes... (Y. T. P. sıralarından şiddetli gürül
tüler.) 

BAŞKAN — (Elindeki ikaz tokmağını kür
süye ıvurarak) Bir dakika... (Şiddeltli .gürül
tüler) Sayın Bekata... (Sağdan şidddetli gürül
tüler.) 
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ŞÜKRÜ KÖSEREtSOĞLU (Van Milletve

kili) — Bu memlekette herkes Türk'tür. (Sağ
dan şiddetli gürültüler.) 

(BAŞKAN — Sayin Kösereisoğlu... Bir da
kika,. (Sağdan gürültüler.) (Başkan 'elindeki 
ikaz tokmağını kürsüye vuraraık) Sayın Beka
ta... (Gürültüler.) 

(SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
YÛSUF AZIZOĞLU (Diyarbakır Milletve
kili) — S e n Türk lolsan böyle .'konuşmazsın. 

BAŞKAN — Sayın Azizoğlu... Bir dakika... 
(Sağdan (gürültüler) Bir dakika... Bir dakika 
efendim, bir dakika.. (Sağdan şiddetli günül-
ıtüler ve kürsüye doğru ilerlemeler. Siirt mil
letvekili Hayrettin öagen'in elindeki çantayı 
•kürsüye doğru fırlatması.) 

ALÎ TURANLI (Adıyaman Milletvekili) 
— Şereifsiz, haysiyetsiz.. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Bekata... Sayın Aziz
oğlu... (Gürültüler.) Bir dakika, bir daJkika 
arkadaşlar... Arkadaşlar bir dakika, istirham 
ediyorum, bir dakika 'efendiler... 

(Sağdan [geri alsın, sözünü geri alsın ses
leri.) 

BAŞKAN — Efendiler, bir dakika, ben söy-
liyeeeğim. 

Sayın Bekata, Sayın Bekata... (Sağdan , 
(gürültüler.) 

ŞÜKRÜ KÖSEREİSOĞLU (Van Millet
vekili) — Bu memleketin evlâtları Türktür, 
ben Türküm... 

BAŞKAN — Sayın Bekata.. (Sağdan gü
rültüler) Bir dakika, bir dakika... Bir dakika
nızı rica edeceğim. Sayın Bekata, çok rica 
ederim Sayın Bekata... Nüfus kütüğüne Tür
kiye Cumhuriyeti vatandaşı oılarak kayıtlı olan 
vatandaşlarımıza, ayrıca buraya gelip saraha
ten, «Ben Türküm» dedirtmeyiniz. (Sağdan 
sözünü geri alsın sesleri) - Söyliyecek... Söy-
liyecelk.. (Sağdan gürültüler.) 

Söyliyecek, söyliyecek efendim. (Gürültü
ler) Söyliyecek efendim.. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ta
biî, tabiî, şimdi... (Gürültüler) Dinleyin efen
dim. (Gürültüler); 

ŞÜKRÜ KÖSEREİSOĞLU (Van Milletveki
li) — Ben Türk oğlu Türk'üm. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Görentaş, alâkadar olu-
verin. Buyurun Saym Bekata tavzih edin. 
Çok rica ederim. 
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HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ta

biî, tabiî.. Şimdi... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Nüfus kütüğüne.. (Gürültüler) 

Nüfus kütüğüne (Sağdan gürültüler) Bir daki
ka arkadaşlar.. Nüfus kütüğüne Türkiye Cum
huriyeti vatandaşı olarak kayıtlı bulunan ve 
burada milletvekilliği -görevi ifa eden 'bir ar
kadaşımıza ayrıca ve sarahaten, «Ben Türk'
üm» dedirtmeye hakkınız yok, onu tavzih edin, 
tasrih edin. (Sağdan gürültüler) 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Hay 
hay, dinleyin.. (Sağdan şiddetli (gürültüler, ah
lâksız, vatansız sesleri) Dinleyin efendim din
leyin... 

BAŞKAN — Dinleyin... 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Din

leyin.. Dinleyin, dinleyin... (Sağdan gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Sungur, alâkadar olun. 
(Sağdan «Namussuz, şerefsiz.» sesleri ve şiddetli 
gürültüler; «Söızüriü geri alsın» sesleri) Buyu
run Bekata. Buyurun, Ibuyurun. . Geri alın. 
(Gürültüler) Alacak efendim. Bir dakika din
leyiniz arkadaşlar. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ar
kadaşlar... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Dinleyin arkadaşlar, Sayın Be
kata söylerini geri alıyor, çok rida ederim. 
Bir dakika... Geri alıyor... Buyuırun. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ar
kadaşlar, benim sözümün daha virgülü bu. 
Devamı var. Reis söylediği için söylemiyorum. 

Bu vatanda herkes Türk'tür. (Y. T. P. sıra
larından .gürültüler) Şimdi, yazmadım, hurada 
var. «Bu vatanda herkes Türk'tür. Bu vatan 
bölünmez bir bütündür. Bu vatan üzerinde otu
ranlar müşterek bir tarihten igelmiş..» (Sağdan 
(gürültüler, arka sıralardan, «Allah fcelânı ver
sin» sesi) 

BAŞKAN — Tavzih edin, tasrih edin Sayın 
Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ta
mam işte söylüyorum. 

«Bu vatanda herkes Türk'tür. Bu vatan bö
lünmez bir 'bütündür.. Bu vatan üstünde otu
ranlar müşterek bir tarihten gelen, birbirle
rinden ayrılamaz bir (müşterek istikbale git
mektedir.» Yazdım bunları.. (Gürültüler) Şim
di tamam. 
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BAŞKAN — O halde, Sayın Bekata, birin

ci Söylemiş olduğunuz cümlenin ibu kürsüden 
söylenmesini iöaibettiren bir hal mevcut değil. 
O halde, yani, Türk olan bir vatandaşın, ge
lip sarahaten bu kürsüde, «Ben Türk'üm» deme
sine lüzum ve ilhtiyaç yok. 

HIFZI OĞUZ <BEKATA (Devamla) — Evet, 
peki, tabiî. 

BAŞKAN — Söyleyiniz onu. (Gürültüler) 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Yan

lış anlaşılmıştır. 
BAŞKAN —• işte ibeyan ediyor. Geri almış-

tır. 

HIFZI OĞUZ BEKATA .(Devamla). — «Tür
kiye'de, Doğulu, Batılı yoktur. Müşterek bir-
millî şuur içinde hepsi hamur olmuştur.» Şim
di, bunları tekrar edelim, irticalen konuşmu
yorum, yazılı arkadaşlar : «Bu vatanda herkes 
Türk'tür.» Okumak bilen okusun. 

KADRİ EROĞAN (Urfa Milletvekili) — Bu 
kürsüden deminki sözünü lütfen açıkça geri 
alsın. 

BAŞKAN — Onu geri aldı Sayın Eroğan, 
rica ederim oturunuz. İkazımız üzerine onu geri 
aldı. (Gürültüler) Geri aldı efendim, geri aldı. 
(Gürültüler) 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Al
dım, aldım. 

BAŞKAN — Sayın Bekata çok rica ede
rim, siz de geri aldığınızı bir defa daha mik
rofonda söyleyiniz 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — An
layış tarzlarında bir şey söylemedim, b tarz
da bir şey bana yakışmaz, onu geri aldım, 
tekrar okuyorum: Böyle değil, ben, (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sükûneti muhafaza ediniz 
arkadaşlar, çok rica ederim, T. B. M. M. top
lantısında olduğunuzu unutmayınız. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ar
kadaşlar, rica ederim, ben Türkçe bilirim, yaz
mışım hata yapmıyayım diye. Aynen okuyo
rum. Bakın arkadaşlar... (Y. T. P. sıralarından 
gürültüler) Bu vatanda herkes Türk'tür, bu 
vatan bölünmez bir bütündür. Bu vatan üs
tünde oturanlar müşterek bir tarihten gelmiş, 
birbirlerinden ayrılamaz, bir müşterek istik
bale gitmektedir. Türkiye'de Doğulu Batılı 
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yoktur. Müşterek bir millî şuur içinde hepsi 
hamur olmuştur.» yazmışım. «Biz bu milliyet-

! çilik anlayışı içinde Anayasanın vatandaşla-
| rıyız...» yazmışım. Bu itibarla... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Peki, Sayin Bekata bundan 
daha başka bir sözünüz var mı? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Bir 
sözüm var... (Y. T. P. sıralarından «sözün bat
sın» sesleri) Bu vatanda herkes birbirine Türk 
vatandaşıdır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — ^«Herkes birbirine eşit Türk 
vatandaşıdır» diyor efendim. Bunu dinleyiniz. 
(Gürültüler) . 

j HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Yaz-
I inişim. «Bu vatanda herkes birbirine eşit Türk 
i vatandaşıdır.» yazmışım bunları. (Y. T. P. 
| sıralarından, «ne.lüzumu var bu sözlerin?» ses-
| İcri.) Şimdi lüzum olduğunu söyliyeceğim, 

Şimdi arkadaşlar, niçin bunları söylediğimi 
söyliyeceğim. bu meseleleri, gürültüye getir-

1 mekle meselelere nüfuz edilemez. Şimdi söy-
j liyeceğim niçin söylediğimi. Çünkü, bu vata-
I nı bölmeye, bu meseleyi ortaya çıkarmıya..- (Y. 
I T. P. Sıralarından; «buna ne lüzum vardır?» 

sesleri) söylüyorum.. (Y. T. P. sıralarından; «sen 
bölüyorsun, seni! Aşağılık adam» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Ardıçoğlu.. Bir dakika 
Sayın Turanlı.. (Gürültüler) Efendim konu
şuyorlar bir dakika. Çok rica ediyorum. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ha
len mahkemesi mevkufen yapılmakta bulunan, 
insanlar vardır. «Komünist ve kürtçü» diye 
mahkûm olmak üzere, muhakemesi yapılan, 
insanlar vardır. 

BAŞKAN — Sayın Bekata... Bir dakika 
arkadaşlar, Riyasetin görevini güçleştirmeyi-
niz. Bu şekilde hareket ederseniz, biz görev 
ifa edemeyiz, istirham ederim, dinleyin bir de
fa. 

Sayın Bekata, onlar dahi bugün tahtı mu
hakemede bulunan insanlardır. Binaenaleyh, 
Anayasaya göre haklarında muhakeme icra 
edilen kimseler hakkında burada konuşmak 
zaittir. Rica ederim, sözlerinizi bağlayınız. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Bağ
lıyorum. Bu zanlı olan kimseler, bir ziyaretçi 
gidip «sizinle falan meşguldür» tarzında arı-
yanların bulunduğunu tesbit ettim de onun 
için söyledim. 
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BAŞKAN — Tamam mı Sayın Bekada .. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — An

ladınız mı arkadaşlarım. îşte halen bu zanlı olan 
kimselerle sureti hususiyede alâkadar olmak üze
re haber gönderilmiş bulunan bir kimseyi tes-
bit ettim de onun için söyledim. 

Şimdi, sözümün sonuna geldim. (Y. T. P. 
Sıralarından: «Gelmez ol, sözün batsın» sesle
ri) Muhterem Azizoğlu arkadaşımız hâdisele
ri mahrekinden çıkartmak istiyor. Ben hâdi
seleri mahreki içinde mütalâa etmek istiyo
rum. Bu mahrekinin içine, son birkaç cümle 
ile, tekrar getireceğim. Bu konu buraya, söz
lerimin başında arz ve ispat ettiğim meselele
rin yolundan gelmiştir. Bugün şu ve bu şekil
de sinirlerimize tesir eden bir hale koymadan 
ve bir cümlenin başı, sonuna varmadan bir 
reaksiyon göstermek, hem arkadaşlarımın işi 
değil, hem benim işim değil. O halde, işi sü
kûnetle neticeye bağlıyalım. Y. T. P. Sırala
rından, «cambazhaneye git, palyaço ol.» ses
leri.) 

Bu neticeyi şöyle bağlıyacağım: Azizoğlu, 
buraya çıktığı zaman, 27 Mayısla ilgili sözle
rini toparlarken, herkesten ileri olduğunu söy
lediler ve fakat, Hükümetin içinde Bakan ola
rak vazife yapan bir kimsenin söylemesi lâ-
zımgelen sözü, teklif etmeme rağmen, söyle
mediler. kendilerine, bu çıkmaz sokaktan çık
mak için yeniden yardımcı olacağım. 

Buyursunlar ki, buradan, bu Bakan için lâ
zım ; buyursunlar ki, buradan, «27 Mayısın ber
taraf ettiği eski iktidar gayrimeşru hale gelmiş 
idi.» Buyursunlar bunu. (Bunlar Anayasa icabı
dır. Anayasada var sesleri.) 

Tamam, kendileri de söylesinler. (Gürültü
ler). 

BAŞKAN — Arkadaşlar bu, Bekata'nın ken
di şahsi teklifidir. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Tek-
lifimdir efendim. «Bunun bertaraf edilmesi her 
mânada meşrudur. Bu itibarla, 27 Mayıs da 
meşrudur ve ben 27 Mayısın tasarruflarını meş
ru zihniyetten görüyorum. Manen de ruhuna 
sadık olarak da bütün netayiei ile de onun yo
lunda, hem psikolojikman, hem fiilen ayrılma
maktayım ve ayrılmıyacağım.» Bunu söylesin
ler, o zaman «Ben falandan daha ileri idim, öte
kinden daha geri idim.» sözüne lüzum kalmadan 
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bunu vuzuhla söylesinler de ben de rahatlıya-
yım, Meclis de rahatlasın... (S-oldan, gürültüler, 
Y. T. P. sıralarından: «27 Mayısın senin müda
faana ihtiyacı yok.» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım; sükûn içinde hu
zurlarından ayrılırken yanlış anlaşmaya veya 
anlamaya sebebiyet veren sözün benimle ilgisi 
olmadığını yazılı beyanımla gösterdiğimi; işin 
asıl mahiyetini zedelememek için, her arkadaşın, 
haksız hücuma mâruz kalan benim kadar sakin 
olması lâzımgeldiğini hatırlatırım. Bu memle
kette, mücadelelerimizi, hakiki mesnetleri üze
rine oturtarak yaptığımız zaman, hâdiseleri, 
meşru, mâkul neticelere bağlamış oluruz. Bunu 
hissî ve dost kayırma haline koyduğumuz za
man yanlışlıklar yaparız. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin huzurundan ayrılırken bu Meclisin 
hakikatleri, doğruyu, eğriyi millî ve maşeri şuu
run da temsilcisi olarak teşhis ve karara bağlı
yacağından emin bulunuyorum. Bu inançla Yük
sek Meclisi hürmetle selâmlarım. (Orta sıralar
dan, alkışlar.) 

BAŞKAN — Bir dakika sayın arkadaşlar; 
müzakerelerin yeterliği hakkında müteaddit 
önergeler mevcuttur. Sayın Tahtakılıç, Sayın 
Sami öztürk, Saym Turhan Bilgin. 

HALÛK NUR BAKÎ (Afyon Karahisar Mil
letvekili) — Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Efendim müsaade buyurun sö
zümü bitireyim. Arkadaşımız usul hakkında söz 
istemektedirler. Ancak şimdi müzakerelerin 
yeterliği oya konulacağına göre usulle ilgili bir 
husus bahis konusu değildir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak Milletvekili) 
— Kifayetin aleyhinde de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim evvelâ yeterlik 
önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aylardan beri umumi efkârı ve birkaç gün

den beri Yüksek Meclisi işgal eden meselenin, 
aslında incir çekirdeğini doldurmıyan mahiyeti 
gün ışığına çıkmıştır. 

Seyrettiğimiz düello tablosu, ibret verici ol
duğu kadar, hüzün verici olmuştur. Dev ayna
sında büyültülmek istenen meselelerin, mahiye
ti meydandadır. Karşılıklı ithamlar, sınırı aşan 
konuşmalar ciddî telâkki edilmiyecek ölçüdedir. 
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Çıkan hatiplerin, yeni bir şey getirmiyerek, 

aynı konuları çeşitli şekillerde ifade ettikleri 
müşahede olunmaktadır. 

Sen ben çekişmesinin devamı, sadece Devlet 
otoritesine ve itibarına zarar verecek hüviyette 
ve istidattadır. 

Alâkalı Bakanlar konuşmuş, iddia ve müda
faa dinlenmiştir. Görüşmelerin yeterliğini arz 
ve teklif ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Seyfi öztürk 

Yüksek Başkanlığa 
Meclislerin gündemlerinde memleketin mü

him ve âcil meseleleri müzakere sırası bekler
ken millet kürsüsünün şahsi çekişmelere âlet 
edilmesine Yüksek Meclisin daha fazla taham
mülü kalmadığı cihetle müzakerelerin kifayeti
ni arz ve teklif ederim. 

C. Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı 

Yüksek Başkanlığa 
Günlerden beri Türkiye Büyük Millet Mecli

sini işgal eden. bu konunun açııklandığı malû
munuzdur. Senatonun ve Meclisin normal çalış
malarına geçebilmesi için milletimiz için fayda 
yerine zarar veren bu konuşmaların kesilmesini 
ve önergelerin oylanmasını aı*z ederim. 

Bolu Milletvekili 
Kâmil İnal 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İtham edenlerle edilenler iddia ve müdafaa
larını yapmışlar ve meseleyi bütün açıklığı ile 
Yüksek Meclise arz etmişlerdir. 

Durumun bu suretle tavazzuh etmiş olmasına 
ve Meclislerin bir hayli yüklü müstacel ve mü
him işlerle karşı karşıya bulunmasına binaen, 
görüşmelerin yeterliğine karar alınmasını arz 
ve teklif ederim. 

Amasya Milletvekili 
Nevzat Şener 

Saym Başkanlığa 
Sayın Bekata ve Azizoğlu hakkındaki tahki

kat talebi mevzuundaki görüşmelerin yeterliğini 
arz ve teklif ederim. 

Erzincan Milletvekili 
Zeynel Gün doğdu 

24.10.1963 0 : 1 
T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Mesele tavazuh etmiştir Konuşmalar sevi
yesini kaybetmiş, ibir sabık vekil ile ibir vekilin 
şahsi çekişmesi halini almıştır. 

Bu seviyede ve bu şekilde devam edecek 
müzakerelerin faydalı lolamıyacağı aşikârdır. 

Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ederiz. 
Ordu Milletvekili Rize Milletvekili 

Ata Bodur Erol Yılmaz Akçal 

T. Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına \ 
Eski İçişleri Bakanı Sayın Hıfzı Oğuz Be

kata ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Saym 
Yusuf Azizoğlu tarafından karşılıklı ve 
fakat mesnetsiz iftiralarla, taktiklerle, Yüce 
Meclisimizin günlerce, fuzulen işgal edilmekte 
olduğu acı bir gerçektir. 

Anayasamızın âmir hükümleri gereğince çı
kartılması icabeden kanunlar Meclisimizin gün
deminde sıra beklemekte.... Plânlı bir devrede 
her şeyden önce fazla çalışmak zorunda kaldığı
mız bir zamanda hayali işlerle Yüce Meclisi
mizin işgal edildiği kâfidir artık... 

Bu itibarla, müzakerenin kifayetinin oya 
konmasını saygı ile dilerim. 

C Senatosu İstanbul Üyesi 
Dr. Rifat öztürkçine 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bir genel görüşme açılması talebi üzerine 

Millet Meclisi Kürsüsünde arz ve izah elttiğimiz 
veçhile Hükümete mensup iki bakan arasında
ki ithamların Hükümet içinde halledilmesi za
ruretine rağmen, vâki konuşmalar ve .müteka
bil ithamlar ciciden esef vericidir. 

Memleketin bir seçim sathı mailinde 'bulun
ması, iç ve dış itibarımızın bahis konusu olması, 
Para Fonu Heyetinin türkiyedeki ziyareti se-
.Ib'epleri yanında deva bekliyen bir çok dertler 
elde dururken bu dedikodularla Yüksek Mecli
sin işgali zaittir, müzakereler kâfidir. Reye ar
zını teklif ederiz. 
Balıkesir Milletvekili Adana Milletvekili 

Cihat Bilgeiıan Sakip Ünal 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutmuş 
bulunmaktayiz. 'Yeterliğin aleyhinde Sayın 
Ahmet Tahtakılıç, buyurun. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak Milletvekili) 
— Muhterem Milletvekilleri ve muhterem sena-
töler; T. B. M. Meclisinin huzurunda iki baka-

— 451 — 



T.B.M.M. B:15 
ııın, hattâ Başbakanın vazife sorumluluğu ile alâ
kalı 'bir genel görüşme açılması veya soruşturma 
yapılması veya Meclis araştırması yapılması çer
çevesindeki müzakereler 'hiçbirimizin memnun 
olmadığı bir seviyeye geldi. O anda kifayet 
takrirleri verildi. Sayın milletvekilleri, müza
kereler bu noktaya geldikten sonra, bütün si
yasi hayatında 1 nci B. M. M\ Üyesi olmak sı
fatını' daima gerektiği zaman kullanan, bugün 
mesul Başbakan olan Sayın İnönü konuşmadan 
müzakerelerin kapanması, vatandaşların içinde 
bulundukları haleti ruhiye bakımından' zaruri
dir. Bu 'bir. 

İkincisi; şahıs çekişmeleri içerisinde, millî 
misak dâvasiyle ayağa kalkan Türk milletinin 
(Sağdan bravo sesleri, alkışlar) hiçbir zaman; 
30 milyon vatandaşın, yerli yerinde, memleke
tin kaderinin bir an evvel ağarmasını istediği bir 
zamanda, böylece bir mesuliyet soruşturması 
konuşnialariyle şahısların biribirini itham etme
lerine dost düşman nezdinde, memleketi za'f'a 
düşürecek bir istikamet almasına imkân ver
mek Riyaset için de kusurdur. Onun için mü
zakerelerin devamı zaruridir. Yüreğinde söyle
necek çok şeyi olan arkadaşlar vardır. Siz, sü
kût edenlere bakmayınız. Bu memleket millî 
birliğini bedava kazanmamıştır. İki, üç şahsın 
veya partinin çekişmelerine de ebediyen feda 
etmiyecektir. Bu noktalar, bu memlekette ay-
dınlanmalıdır. (Bravo sesleri) 

Dün bir takrir vermiştim, müzakerelerin al
dığı istikamet vicdanıma dokundu. Beşiri Kay
makamı olarak hâtıralarıma müracaat ettim; 
fersude nüfus kütükleriyle, asker celbi geldiği 
zaman, Ibütün vatandaşların koşup geldiği anı, 
vicdanımda yaşadım ve bir takrir verdim. De
dim ki, mesuliyet araştırması istikametindeki 
konuşma ne istikamette geçerse geçsin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, 30 milyon Türk'ün hissi
yatına tercüman olarak millî misaktan başka 
bir dâvası olmadığını tekrar iberaber.ee ilân et
sin. Fakat, vicdanımda duyduğum bu ıstırapla, 
böyle bir mesuliyet araştırmasında grup fikri
nin .mevzu'bahsolmadığını, Anayasa yasak ettiği 
halde partizanlığın yine devam ettiğini gördü
ğüm için, sabahleyin gelince Riyasete takrir ver
dim ve geri aldım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konuşma bir sa
niyede bitebilirdi. Ben grupların iç müzakere
lerine karışmıyaeağıım. Eğer, Şaym Başbakan 
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kendi grupunda, bu mevzuu bu istikamette 
açıldığı zaman, «Efendiler!... Dünyayı bir tara
fa getirseniz, millî misak fikrinin aleyhinde...» 
(Ortadan gürültüler) «ve bunu zedeliyecek bir 
tek müzakereye...» Müsaade buyurun.... 

BAŞKAN --- Kifayetin aleyhinde konuşu
yor. 

AHMET TATÎTAKILtÇ (Devamla) — «Bir 
tek müzakereye imkân vermem», deseydi, o an
da bu anüzekereler kesilirdi. (Orta sıralardan 
gürültüler) 

Sayın arkadaşlar, artık bu müzakere bu
raya kadar (geldikten sonra, kifayet takririyle. 
'kapanamaz. Müşterek duygularımızı söyliye-
ceğiz. Bu duygumuz •arkadaşlar... 

BAŞKAN — Sayın Taktaki!iç, bunlar ki
fayet aleyhinde değil. Münhasıran kifayetin 
aleyhinde konuşun. 

AHMET TAHTAKTLIÇ (Devamla) — El
bette hepimizin söyliyeceği fikirler vardır. Fi
kirlerimizi söyliy.eceğiz ve bu müzakerede, so
ruşturma, mesuliyet araştırması kararlarının 
yanı uda T. 'B. M. Meclisinin millî meselelerde, 
600 küsur üyesiyle müşterek ve beraber düşün
düğünü tebarüz ettirecek bir neticeyi 'alacağız. 
Bunu 'almazsak, partizan hislerin içinde, biri
miz birisini alkışlar, öbürümüz o birisini alkış
larız. Fakat millî birlik fikri zedelenir. Onun 
için, kifayeti müzakere takririni veren arka
daşlardan rica ediyorum, meselenin mesuliyet 
istikametindeki müzakereler bir tarafa, artık 
bu vesile ile biz millî birilik fikrimizi el biriliği 
ile bir istikamete ig'ötürmek mecburiyetindeyiz. 
İBunun ifadesini dost düşman Iher'kese vermek 
mecburiyetindeyiz. O n u n için reylerinizi kifa
yetin aleyhinde kullanmanızı hepinizden istir
ham. ederim, 'arkadaşlar. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum: Yeterlik önergesini kabul eden
ler... Yeterlik önergesini kabul etraiyenier... Ye
terlik önergesi reddedilmiştir. 

'Müzakerelere devam ediyoruz. 
VAHAP DİZDAROaLU (Mardin Milletveki

li) — Reis Beyi bir hususun tav'zihi için söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Vahap Dizdar-
oğlu. 

VA'HAP DİZDAROĞLU (Mardin Milletve
kili) — Muhterem 'arkadaşlarım, eski Barla-
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mento tecrübesi olan Sayın. Talhtâkılıç, konuş
malarında gruplara da temas 'ettiler. Takdir 
edersiniz ki, araştırma mevzuları Anayasanın 
hükmü muvacehesinde grup kararlarına bağla
namaz, müzakere edilemez. 

iki günden beri devam eden müzakerelerde 
bütün efkârı umumiyenin önünde ve Yüksek 
'Heyetinizin önünde 'konuşan bütün hatipler, bi
taraf bir şekilde dinlenildi, hiçbir grup tema
yülünün hissettirilme'digi cümlenizin malûmu 
iken, Sayın Tahtalkılıç gibi tecrübeli bir arka
daşımızın görüşmeyi o istikamete sevk etmesini 
yerinde ve doğru bulmamaktayım. 

İkinci meşede; «(grupta, iSaym İnönü istemiş' 
olsaydı meseleleri bu hale sokmazdı» denildi. 
Hepimizin hatırladığı veçhile bir grup toplan
tısında 'Sayın inönü çıkmış «grupu ilzam eden 
bir meseıle yo'ktur» diye ifade etmiştir. Millet
vekillinin hakkı olan soruşturma, 'genel görüş
me, araştırma taleplerine hiçbir şekilde mâni 
olunamıyaeağı bedaheti karşısında, grupların, 
T. B. 'M. Meclisinin bir unsuru olması ve o isti
kamette çalışması, mukayyet bulunduğuna gö
re, gruplara her hangi bir milletvekili tara
fından verilmiş bir genel görüşme talebi veya 
araştırma ve soruşturma veya gensoru, usulü
ne muamele ıgörür, aynen 'Millet Meclisinde ve 
ISenatoda olduğu ıgibi, grupta kla aynı muame
leye tabi olur. Bunu hiçbir kimse enigelliyemez. 
iBu hususları tesbit etmek için huzurunuzu iş
gal ettim. 

Bir şey daha ifade ederek huzurunuzdan ay
rılacağım. Muhterem arkadaşlar, grup müza
kereleri mahremdir, hiçbir 'kimse, (milletvekille
rinin dışında, gruplarda cereyan eden konuş
maların metnine tam olarak 'muttali olamaz. 
Aneak, maksatlara göre, meseleler, basma mak
satlı şekilde' sızdırılmaktadır. Bunlara isti-
nadedilerek hüküm çıkarmak, ahkâma bağla-

'malk haksızlık ve insafsızlık olur. Bu, bir po
litikanın dürüst, namuslu, faziletli şekilde yü
rütülmesinin anlayışı ile kaibili telif değildir. 
^Grupta cereyan etmiş meseleler bambaşkadır, 
faikat akseden şekil ise, maksatlıdır, Ihilâfı ha
kikattir. Biz bu anda, Anayasanın hükmü mu
vacehesinde cereyan eden soruşturma mevzuun
da meseleleri bir grup haline sokmak anlayışına 
esasen sahibolamayız. Anayasa hükmü mâni
dir, 
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Bu bedahatler karşısında, İSaym Tahtakılıç'-

m sanki, Genel Başkan ve Başbakan ismet 
inönü'nün arzusuyla, sanki grupun arzusuyla, 
sanki maksatlı olarak meseleleri bu istikamete 
sevk etmek 'gibi • düşünceleri asla. Cumhuriyet 
Halk Partisinin anlayışı içinde değildir. Bizim 
anlayışımız, hakikatlerin en ufak. teferruata 
kadar en bitaraf ve Türk 'Milletinin malı ola
cak şekilde tarihe intikalinden ibarettir. Hür
metlerimle. (Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Usul hakkında, İSaym Sami Ö2. 
türk. 

iSAMÎ ÖZTÜBK (Muş Milletvekili) — Muh
terem ar'ka'daşlarım, dün Sayın Başkanlığa bir 
önerge takdim etmiş ve görüşmelerin selâmeti 
bakımından söz sırasının lehinde, aleyhinde 
ve üzerinde olarak tanzimini istirham etmiş ve 
reylenmesini istemiştim. Bulgüne kadar bu 
önergem reylenmemiştir. Konuşmaların ta-
kibettiği seyri takdir buyurursunuz. Bir mü
nazara veyahutta karşılıklı itiham ve karşılıklı 
cevap şeklinde devam etmektedir. Hiç olmazsa., 
bundan sonra önergenin nazarı itibara alınmak 
suretiyle aynı sıranın takibini istirham etmek 
için huzurunuzu işgal ettim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Haddizatında böyle bir öner
ge gelmiştir. Esasen önergenin oylanmasına 
ihtiyaç yoktur. Çünkü, Riyaset isterse, bir ko
nunun lehinde, aleyhinde ve üzerinde elmak 
üzere söz sırasını tâyin edebilir. Ancak arka
daşlar o kadar karşılıklı taarruza 'geçtiler ki, 
içtüzüğün 95 nci malddesine ıgöre, zatı hakkın
da taarruz vâki iddia ederek, arkadaşlarımız 
karşılıklı söz düellosuna başladilar. Bu sebep
le, söz diğer arikadaşlarımıza sıra, üzere gelmiş 
olmadı. 

Sayın izzet Birand, usul hakkında, buyurun. 

İZZET BİRAND (C. Senatosu izmir üyesi) 
— Sayın Başkan, Büyük Millet Meclisinin sayın 
üyeleri; Büyük Meclisin konuşmaları, bir netice
ye varmayı istihdaf eder. Binaenaleyh, kürsü iş
gal edilirken, hatipler beyan nezahetininin ko
runması ile mükelleftir. Bu, içtüzüğün emridir. 
Ayrıca psikolojik bir zarurettir de. Çünkü, his ve 
heyecan, insanda bir refleksin fonksiyonudur. 
Tahrikle uyandırılır. Bir defa heyecan uyanınca 
akıl durur. Biz ise meselelerimizi âzami sükûnet 
içinde, fikir disiplini dâhilinde mütalâa edip ne
ticeye bağlamaya mecburuz. 
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Arz edeceğim ikinci husus; bizlerin, hepimizin 

ağır millet vebali taşıyan sorumluluğumuz var
dır. Büyük Millet Meclisinin itimadını haiz olmak 
haysiyetiyle, millet mukadderatına vaziyet etmiş 
Hükümet erkânının da elbette ki, sorumlulukları 
çok daha ağırdır. Binaenaleyh, sayın hatiplerin 
meseleleri, Devlet sistematiği disliplini içinde ka
larak mütalâa etmeleri icabeder. Bir de savın ha
tiplerin Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsün
den Türkiye Büyük Millet Meclisine hitabetmiş 
okluklarının şuurunda olmaları lâzımdır. Şahsa 
hitabetmemelerini müzakerelerin ve varılacak ne
ticelerin selâmeti ve teminatı olarak istirham edi
yorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin, usul hakkında, bu
yurun. 

TURHAN BÎLGÎN (Erzurum Milletvekili) 
— Muhterem arkadaşlar; üç celseyi dolduran 
müzakereler, usul bakımından, soruşturma mües
sesinin esprisi dışına çıkmıştır. 

Tahkikat önergeleri üzerine yapılacak müza
kerelerin, itham edilen vekiller hakkında ve sade
ce, iithaın mevzularma münhasır olmak üzere, bir 
tahkikat açılıp açılmaması lüzumu üzerinde olma
sı iktiza ederdi. Bunun dışında bir Bakanla bir 
eski Bakan arkadaşın şahsi düellolarına imkân 
vermemek ve Yüksek Meclisi bir düello seyircisi 
haline getirmemek lâzımgelirdi. Müzakerelerin bu 
tarz idare edilmesinin neticesini biraz evvel vu-
kııbulan müessif bir hâdiseyle müşahade ettik. 
Sayın Riyasetin, konuşmaları tahkikatın açılıp 
açılmaması istikametinde tanzim ctm'esi ve bu usu
le riayet etmiyenlerin sözlerine nihayet verilme
si icabederdi. Bilhassa, dünden beri yapılan mü
zakerelerde Parlâmento üslûbuna riayet edilme
diği, değil Türk milletinin en büyük bir müesse
sesinde, fakat, en basit bir toplulukta dahi söy-
lenemiyecek sözlerin burada tekrar edildiği ve bu
na karşı Başkanlığın «adecie «İhtar ediyorum, ih
tar ediyorum» şeklinde tevali eden hareketleri
nin bu neticeye müncer olduğu kanaatindeyim. 

Bu sebepli e, Muhterem Başkanlık, ımüzake-
i'elerin devamına karar verdiğimize göre, tah
kikat önengeleri üzerinde yapılacak moizake-
relerde itham edilen vekiller hakkında, itham 
ım-evzularına münhasır olmak üzere, söz ver
mesin, buna riayet etmiyen arkadaşların söz
lerine nihayet verilmesini ve usule bu bakım
dan .riayet etmesini Meclisin mehabetti 'bakı
mından da istirham çdiyorum. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Riyaset ihtar verdiği anda 

sayın arkadaşlarımızın onu nezaketle karşı-
lıyacaklarıriı ve itaat •edeceklerini iümidede-
reık ihtar vermekte, fakat arkadaşlarımızın 
ımütemerrit halleri devam etmekte. Bundan 
böyle, ihtara rağmen mütemerrit hareket 
eden arkadaşımıza çok cezri harekat etmeye 
mecbur kalacağız. Onu Yüce Meclise hatır
latmak isterim. 

(Sayın Başvekil, buyurun efendim. 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya 
Milletvekili) '— Muhterem arkadaşlarım; esef 
verici bir hâdise, evvelâ Hükümet içinde baş-
lıyarak umumi efkâr önünde de devam et
mektedir. Ben, hâdisenin her safhasında, va
zife sahibi olarak kendime düşeni dikkatle 
yapmıya çalıştım. Bir defa hâdisenin Hükü
met içinde sükûnetle görüşülmesi ve her za
manki ihtilâf ve münakaşalar gibi bir neti
ceye bağlanması: için dikkatle çalıştım. Hâ
dise umumi efkâra intikal ettikten sonra, 
meselelerin tahlilinde hal ve istikametini bul
masında, umumi efkârın takibi ve takdirini 
en 'doğru yıol saydım. İhtilâfın, her safha
sında, kendi hakiki ölçü ve mahiyeti içinde 
mahsur kalması, lâzımdı. Bunda Cumhuriyet 
Halk Partisine düşen tedbirlerin hepsni al
dım. Hâdise üzerinde C. H. P. G-rupunda ga
yet ihtiyatlı konuşulmuştur. Meselenin ta
biatından uzak bir meceraya sapmamasına dik
kat edilmiştir. 

Hatalı yola yönelenlerle,' parti içindeki te
sanüt ve insanın hususi takdirinden doğan 
(münakaşaların dışında, beraber olmamaya 
C. II. P. içinde çok dikkat sarf edilmiştir. Şim
di meselenin, bu hale geldikten sonra, Bü
yük Meclisin önünde açıkça konuşulma
sından başka bir hal tarzı yoktur. Bütün 
esef verici hâdiselere rağmen anlaşmazlığın 
(Büyük Millet Meclisine açıkça söylenmesin
de yalnız fayda geleceğini size temin ederim. 
Konuşulmamış, halledilmemiş ve bir neticeye 
bağlanmamış münakaşalar, daha ızehirli bîr 
halde devam eder. Meselenin konuşulup lü-
ızumlu tedbirlerinin 'kararlaştırılmasında fay-" 
da vardır. 

Şimdi iki şeye cevap vermek için buraya 
.geldim. Birisi, hâdisenin C. H. P. (rrupunda 
kesin olarak halledilmemiş bulunmasından 
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[Başbakanın mesul olduğu iddiasıdır. C. H. P. 
Grupuncla, (hâdisenin bir parti meselesi ha
line ıgelmesinden dikkaıtlo sakım'lmıştır. Yan
lış anlaşılan ve umumi efkâra (her grup top
lantısından sonra iyi niyetle veya mübalâğalı 
olarak aksettirilen haberlerin ağır münakaşa
ların çıkmasına sebebolduğunu daima tecrübe 
etmişimdir. C. H. P. Grupu, eski ve yeni hü
kümetleri arasında başlıyan münakaşalaTi ve 
anlaşmazlığı müzakere konusu yapmamıştır. 
Hele, konu bir Meclis soruşturması istikameti
ni aldıktan sonra Anayasa hükmüne göre grup 
kararı almak hiç mümkün değildir. C. H. P. 
buna dikkatle riayet etmiştir. Ben eminim ki, 
Hükümetin kanadını teşkil eden arkadaşlar, 
muhalefette bulunanlar da meselenin şahsi se
viyede, şahsi çerçeve içinde kalmasında isabet 
görmüşlerdir. Cumhuriyet Halk Partisinin ve
ya Genel Başkanının bu meselede Mır hatalı yol
da olduğunun zannedilmesi yanlıştır ve esas
sızdır. 'Bu hususta istendiği kadar münakaşa 
edebiliriz ve cevap verebiliriz. • 

Bulgun tarafların burada konuşmasında es
ki İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuiz Bekata yalnız 
kendi şahsı adına 'konuşmuştur. Cumhuriyet 
Halk Partisi bunu partinin müdatfaa tarzı ve 
partinin görüşü olarak ele almamıştır. Mese
leye böyle "bir renk verilmemiştir. (Bravo Paşa 
sesleri) 

itham içinde bulunan kendisinden şikâyet 
edilen eski İçişleri Bakanını 'burada müstakil 
olarak kendi şahsını ilzam edecek şekilde ko
nuşmaktadır. Meclis kürsüsünden, Millet Mec
lisi ve Büyük Millet Meclisi üyelerinin vakit 
vakit birbirlerinden şikâyet etmeleri ve çetin 
tartışmalardan sakınılması mümkün olmıyan 
ısftz ve ifadelerde bulunmaları yalnız ve yalnız 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının oto
ritesi altındadır. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı çoğunlukla.taunlara istikamet ve
rebilir ve vermektedir. 

Kesin olarak eminim ki, arkadaşlarımızın 
milliyet hususunda yapılan imaları doğru veya 
yanlış anlıyarak büyük bir mesele h'aline getir
meleri anlaşılan bir şeydir. Cumfhuriyet Halk 
Partisinin her ferdinde, Büyük Millet Mecli
sinin her partisinde ve hatibinde;. Türkiye'nin, 
Türk Vatanının bütünlüğü, bütün vatandaşla
rın vatanseverliği, 'Türk Milletinin sadık ve 
muhterem vasıfları hususunda en ufak bir şüp-
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he izi yoktur. (Ortadan ve sağdan alkışlar) 
Ve hiçbir kimse bu konuda 'bir diğerine şüphe 
izadie edemez. Esef ederiz ki, siyasi mücadele, 
bazan her sahada birbirini itham edici istidat 
göstermektedir. Açık ırejim içinde bu hastalık
lardan içtinap mümkün değildir. Zamanla bu 
hastalıklar tesirsiz hale ıgelecek ve cemiyetin te
kâmülü ile siyasi . sahadan siyasi münakaşa sah
nesinden çekilip gidecektir. 

Türk vatanının bütünlüğü, Türk milliyetçi
liğin Atatürk milliyetçiliği tarzında anlaşıl
ması, Büyük (Millet Meclisinde olduğu gibi, 
çok şükür vatanımızın büyük kısmında herkes 
tarafından benimsenmiştir. Büyük kısmında 
değişimle; şuurla ve bu konuda bir siyasi ihti
lâf olmaması arzusunda olan vatandaşların an
layışla, müttefik olduklarına işaret etmek isti
yorum. ıSade vatandaş, siyasi hayatta siyasi 
manevralara iştirak etmemiş olan vatandaşla
rımız ise, vatanın (her yerinde, bir hududundan 
öbür hududuna olan her yerinde bu vatanın 
evlâtları olarak birbirlerine yakınlık hissi, bir
birlerine karşı anlayış hissi içindedir. Ve bu 
hisler tahmin edilemiyecek kadar umumi ve 
kuvvetlidir. 

Yanyana, omuzomuza savaşan Türklerin 
nasıl birbirlerine sarıldıklarını bizzat muhare
be meydanlarında en ağır mücadeleler sırasın
da igörmüş ve tecrübe etmiş bir insan olarak, 
sizi temin ederim ki, vatandaşlarımız arasında 
hiçbir aynılık hissi yoktur. (Bravo sesleri ve 
alkışlar) 

Dışarda ve içerde, siyasetin her konusunu, 
vatandaşlar arasına nifak sokucu bir tarzda 
takübedecekler de bulunabilir. Bu, Türk Mil
letinin bütünlüğünü, Türk Milletinin kaynaş
masını hiçbir surette ihlâl edetaileeek tesirde 
değildir. 

Türk Milleti kendi arasına fitne sokmak 
istiyecek insanları ıgörüp anlamakta, siyasi 
hayata girdikten sonra her ıgün daha çok isa
betli ve da'ha çok maharetli olmaktadır. (Bravo 
sesleri ve alkışlar) Bu bakımdan hususi mak
sat s'alhipleri olsa bile, bunların fiilî bir tesiri 
olmıyacaktır. (Bravo sesleri, alkışlar) Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin ımulhterem azala
rı, farksız -olarak, hepsi, milletin temel vazife
lerini ifade ederken Atatürk milliyetçiliğinde*, 
birbirinden uzaklık ifade edecek hiçbir hâdise
si ve anlayışı yoktur. Büyük Millet Meclisi, 
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her partisiyle, her ferdiyle vatanın temel hak
larını ve vazifelerini ifa etmek kararındadır. 
Aramızdaki münakaşalar, siyasi fikir ayrılık
larıdır. Bu vakit vakit sert manzaralar göstere
bilir. Fakat, açık rejimde ve böylesine muhte
rem arkadaşların vazife duygularındaki sada
katle mutlak bir neticeye varılabilir. 

27 Mayıs bu münakaşalarda hususi bir ko
nu olmuştur. Türk Milleti, meşruiyetini kay
betmiş bir idareye karşı, o idareyi bertaraf 
ederek Türk Milletinin yeni bir Anayasa getir
diğini ifade etmektedir. Bu ifadeye bütün mil
letin oyu ile açık olarak varılmış ve çoğunlukla 
millet, Anayasanın Cumhuriyetin ve yeni ida
renin temeli olduğunu kabul etmiştir, 

Bu hususta,, bugün Büyük Millet Meclisin
de geçen münakaşalar, hafif veya sert bütün 
münakaşalar esnasında Büyük Meclisin bütü
nüyle 27 'Mayıs ilkelerine bağlı olduğunu ifade 
etmesi, milleti son derece memnun edecek ve 
huzuru sağlayıp, percinliyecek bir-faydalı ne
tice halinde ortaya çıkmıştır. (Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, bir kazai konu üze
rinde duruyoruz. Soruşturma aiçılacak, ortada 
kalan •birtakım ithamlar bir neticeye bağlana
caktır. Büyük Millet Meclisinin böyle bir ka
rar vermesi sırasında Anayasa hükümlerine 
uyarak bir va'ziyet almak istemiyorum. Benim 
Genel Başkanı olmakla vazifeli olduğum, şeref 
duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi içinde bu 
'konuda hiçbir karar verilmemiştir, ihiçbir müş
terek politika yoktur. Büyük Millet Meclisi 
üyesi, olarak herkes vicdanının emrettiğini ya
pacaktır. Eminim ki, Büyük Millet Meclisin
deki paırtilerin hepsi vicdani kanaatlerine göre 
reylerini kullanacaklardır. Şimdilik söyliyebile-
ceğim bundan ibarettir. Daha ıziyade tafsilât 
vermekten beni mazur görürsünüz. (Sürekli al
kışlar) 

BAŞKAN — Efendim, yeni yeterlik önerge-, 
]eri gelmiştir, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğnıa 
Hatiplerin konuşmaları Hükümet Başkanı

nın beyanları meselesi gerektiği seviyeye ve mâ
naya getirmiştir. 

Yeterlik teklif eder önergelerin oylanmasını 
arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ 
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BAŞKAN — îkinci bir önerge var, onu da 

okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hâdise vuzuha kavuşmuştur. Görüşlerin ki

fayetline karar verilmesini arz ederim. 
Edirne Milletvekili 
Fahir Giritlioğlu 

NlYAZÎ AĞIRNASLI (C. Senatosu Ankara 
Üyesi) — Kifayetin aleyhinde söz istiyorum, 

BAŞKAN — Kifayetlin aleyhinde mi konuşa
caksınız Sayın Ağırnaslı?. Buyurun. 

NlYAZÎ AĞIRNASLI (C. Senatosu Ankara 
Üyesi) — Muhterem arkadaşlar, kifayetin aley
hine eteseriyet kararı verildikten sonra, sadece 
çok Muhterem Başbakanı dinledik. Başbakanın, 
tarafsızlığın icabettirdiği tutumları, meseleleri 
vâsıl olduğu merhaleden çıkarmış vuzuha kavuş
turmuş, haklıyı haksızı tefrlik etmiş ve zorla ef
kârı umumiyenin malı edilmiş olan bu meselede 
ithamları tamamen izale etmiş bir nitelikte ise, 
bu takririn lehinde rey verelim. Ama, bu safhaya 
gelmiş bir meselenin - iktisadi mevzularma çare 
ariyan, işsizliğe çare ariyan ve kalkınmayı tahak
kuk ettirmeye çalışan memleketimizde - bir daha 
bu kürsüye gelmemesi için lütfen meselenin sonu
na kadar deşilmesini kabul buyurun. Bitsin bu 
mesele, bir daha gelinlesin, artık. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenlor... 
Yeterlik önergesi büyük bir ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi önergelerde derpiş 
olunan tahkikat i temlerine geçiyoruz. Bu mevzu
da üç takrir vardır, evvelemirde bunları ayrı ay
rı okutacağım. Daha sonra hangi şahıs hakkında 
isteniyorsa, bu istemde müşterek noktalar ne ise 
bunları tesbiit edeceğiz ve tahkikatı oyunuza su
nacağım. 

Sayın Reşat özarda tarafından verilen tahki
kat istemine ait beyanı okutuyorum. (Netice kıs
mı okunsun,, sesleri) 

Netice kısmını okutuyorum. 
(Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın öner

gesinin netice kısmı tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın özarda'nın önergesinde 
üki kısım halinde tecelli eden tahkikat isteminin 
Hıfzı Oğuz Bekata'ya aidolan kısmı okunmuş bu
lunmaktadır. Sayın Özarda tarafından, Sayın Be-
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kata hakkında, şifindi okunmuş maddeler muvace
hesinde, istenilen tahkikat istemini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... (Anlaşılmadı, Meleri) 
Sayın Bekata hakkında tahkikat istemini kabul 
edenler 

Arkadaşlar önemli bir ricada bulunacağım; 
lütfen ayağa kalkarak işaret verilsin, bir iltibasa 
meydan bırakılmasın. 

Efendim, 140 oy sayıldı. Kabul etmiyenier lüt
fen ayağa kalkınız... Çok müsavi bir mahiyet arz 
ediyor, o bakımdan tekrar saymak lâzım. Her 
iki arkadaşımız da müsavi telâkki ediyor. O iti
barla, tekrar sayacağız. 

A. COŞKUN KİRCA (İstanbul Milletvekili) 
— İşari mahiyette açık oylama yapılsın. 

BAŞKAN — Hğer, Yüksek Heyetiniz arzu 
ederse, işari oy mahiyetinde açık oylama yapsın. 
(Açık oya konulsun sesleri) öyle mi efendim. 
(A. V. sıralarından, hayır hayır, sesleri) Hayda
mıyor, o kadar iltibasa mahal bırakıyor ki, açık 
oylama suretiyle neticeye ulaşacağız. (Gürültü-
ler) Nedir efendim itirazınız? İtirazınızı kürsü
den buyurun. .Efendim, evvelâ iş'ari oyla neti
ceyi müttefiikau halledemedik. Daha sonra aya
ğa kaldırmak suretiyle oylama yapmak istedik; 
onda. da iltibasa meydan bırakan haller- var. Bir 
arkadaşımız 138 der, bir arkadaşımız 141 der, 
tekrar saymak lâzımgelir. (Gürültüler) Efendim 
eğer itirazlarınız varsa kürsüden buyurun, an-
lıyalım. Buyurun kürsü açık. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlarım, T. B. M. M. nin bugün
kü müzakerelerinde, gerek müzakereler sadedin
de, gerek oylamalar sadedinde, yeni yeni Teamül
ler kurmaktayız. Riyaset Divanı seçilmiş. Divan 
ve kadrolu arkadaşlar da bulunduğu halde1, şu 
Türkiye Büyük Milk't Meclisinin bir oylamasını 
salim bir netice ile eğer yekûn edemiyorsa, bu, 
Divanın aczinin bir ifadesi olur. (Ortadan, gü
rültüler, İçtüzükte var sesleri) Riyaset Divanı 
İçtüzüğe dayanarak bu hakkını kullandığım be
yan eder, «Bir Arkadaş 138 saydı, öbürü 140 say
dı» diyemez. «İçtüzüğe göre haıkkınn kul,'airiyo
rum, açık oya sunuyorum,:» der. Böyle dememiş
tir-. 

Şimdi, açık oylama sonunda çıkacak netice 
buradaki sayım kadar salih değildir. Sebebi : 
burada olınıyan arkadaşlar oy puslalarını arka
daşlara vererek gitmektedirler. (Gürültüler ve 
«ayıp ayıp» sesleri) 
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BAŞKAN — Sayın Özdikmenli, sayın arka

daşlar bir dakika, niçin telâşlanıyorsunuz? Bü
tün bu mevzuda muhatap Riyaset olduğuna gö
re, bunlara Riyaset elbette cevap verecektir. 
Çok rica ederim, siz endişe buyurmayınız. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bütçe müza
kereleri sırasında, 50.- 60 kişi ile açık oylama
lara girip 350 kişi ile bütçeleri kabul ettiğimiz 
günler olmuştur. Onun için arkadaşlar, burada 
ayağa kalkılarak saymak, açık oydan daha sa
lih neticeye götürür, daha itimatlı neticeye gö
türür. (Gürültüler) 

SİRRİ ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi) 
—• Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Bir dakika Sayın At al ay, mü
saade buyurun arkadaşlar. 

Sayın arkadaşlarım, bu konuda Riyaset Di
vanı, tamamiyle İçtüzük hükümlerine istinaden 
karar vermiştir. Yoksa, Heyeti Umumiyenin 
arzusuna göre değil. Bendeniz Riyaset Divanın
da her meselenin en doğru şekilde tecelli ettiril
mesine gayret sarf ettiğim için bu oylamada da, 
Riyaset Divanını teşkil eden üç arkadaşınız, tam 
bir ittifaka varamadı. Mesele, hakkında tahki
kat açılması istenilen bir arkadaşımızın duru
mudur. O sebeple elbette böyle büyük bir me
suliyet içerisinde bir, iki oy eksik veya fazla 
saymak suretiyle bir yanlışlığa meydan vermek 
istemiyoruz. İçtüzüğün 134 ncü maddesini okur
sam, her halde Sayın Ataöv gibi, Yüksek Mec
lis de tenevvür etmiş olur. «İşari reyleri Reisle 
kâtipler müttefikan saymak ve takdir etmekle 
mükelleftirler.» «Biz bunu sayarken müşterek 
bir nokta üzerinde ittifak edemedik.» Binaena
leyh, el kaldırmak suretiyle rey istihsalinin ne
ticesinde ittifak edemezler veyahut ekseriyetin 
husulünde şüpheye düşerler veya azadan beşi 
ayağa kalkıp bunu isterlerse ayağa kalkmak 
usulüne müracaat edilir. 

Bunda da ittifak edemezler veyahut yine 
şüpheleri baki kalırsa, acık reye müracaat olu
nur.» Biz bu sebeple açık reye müracaat ediyo
ruz. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) 
—• Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Usul hakkında bütün arkadaş
larımıza söz veriyorum. Buyurun efendim. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) 
— Muhterem arkadaşlarım, Başkanın söylediği 
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husus doğrudur. Ancak, İçtüzüğün 171 nci 
maddesi şöyle der: «Alâkadar Vekil veya takri
ri veren veya verenler veya mazbatayı yapan 
encümen dinlendikten sonra takririn veya maz
batanın nazarı dikkate alınıp alınmaması hak
kında Meclis bilmüzakere işari reyle kararını 
verir.» Dolayısiyle buradaki rey işari rey ola
rak tasrih edilmiştir. İçtüzüğün diğer bir mad
desinde de doğrudan doğruya açık olarak şu hu
sus vaz'edilmiştir. «Mecliste açık oya baş vu
rulmak zarureti bulunmıyan, katî olarak İçtü
zükte tasrih edilmiyen hallerde işari oyla mese
le hal edilir.» denmektedir. Şu halde, bu "mese
lede reye' vaz'edilme usulünü İçtüzüğün alâkalı 
iki maddesine göre halletmek icabeder. Bunu 
arz etmek için rahatsız ettim. 

BAŞKAN — Efendim, riyaset kararını ver
miştir. Açık oylama suretiyle işari oylamanın 
neticesi alınacaktır. (C. H. P. sıralarından ta
mam, tamam sesleri.) Lütfen kupayı getiriniz, 
bütün arkadaşları bendeniz yakinen tanımakta
yım. Kimlerin oy kullanıp kullanmadığını ya
kinen takibederim. 

Saym arkadaşlar, bir noktayı hatırlatmak is
tiyorum. Şimdi yapacağımız oylama, Sayın Be-
kata hakkında açılması istenilen tahkikata dair
dir. Bunu takiben Saym Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Azizoğlu hakkında da bir tahkikat 
açılması istemi olacaktır, onun da oylanması 
yapılacaktır. (Her ikisi birden olsun sesleri.) 

ZEKÂ1 DORMAN (İstanbul Milletvekili) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oylama sırasında usul hakkın
da söz veremem. 

Beyaz oy tahkikatın isteminin kabulünü, kır
mızı oy reddi, yeşil ise müstenkifi ifade eder. 
içel vilâyetinden itibaren oylamaya başlıyoruz. 
Arkadaşlarımızdan oy plıslası yanında olmıyan-
lar boş bir kâğıda yazabilirler. Oylarını boş kâ
ğıda yazanların buraya tesbit ettirmelerini rica 
ederim. Aksi halde kabul edilmiyecektir. 

RECAİ İŞKENDEROĞLU (Diyarbakır Mil
letvekili) — Tatbikatta, İçtüzüğe göre çok hata
lı bir yola gidiyoruz. Müsaade ediniz paşa ko
nuşsun. Kesin olarak açık oylama istenemez. 

COŞKUN KIRGA (İstanbul Milletvekili) — 
Nasıl istenemez? 

BAŞKAN — İşari oy mahiyetinde olmak 
üzere istiyoruz, diyoruz. 
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(İçel Milletvekillerinden itibaren »oylar top

landı. ) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bunu taki
ben Saym Azizoğlu için istenilen tahkikat tekli
fi "oylanacaktır. 

Bu arada şu noktayı Yüksek Heyetinize işa
ret etmek isterim: Biraz evvel Saym Ataöv ar
kadaşımız, her halde bir kasdı mahsusada olma
sa gerek, bir sürçü lisanla, milletin vekâletini 
kullanan milletvekili arkadaşlarımızdan bâzıla
rının 1 - 2 oy birden kullandıklarını ifade etti. 
Yüce Meclisi bu noktadan tenzih ederiz. Baş
kanlık Divanı olarak, milletvekili olarak arka
daşlarımızın böyle bir tertibe baş vuracakları 
kanısında değiliz, tenzih ederiz. (Bravo sesleri.) 

Oyunu kullanmıyan arkadaşımız var mı"? 
Olmadığına göre, kupayı kaldırıyoruz. Oylama 
muamelesi bitmiştir. Kupayı kaldırınız. 

Efendim, bâzı arkadaşlarımız, bu oylama
nın neticesi alındıktan sonra diğer tahkikat 
önergelerinin oylanmasını istiyor. (Devam, de
vam sesleri), (Riyaset takdir etsin, sesleri) Ri
yaset takdir eder ama, arkadaşların talebi de 
var. Talebi biz kendimiz değerlendiririz. 

Şimdi efendim, mesele bir tahkikatın muay
yen kademeleri dâhilinde devamıdır. Biraz son
ra da Saym Adalet Bakanı hakkında da bir 
tahkikat işlemi bahis konusu olacaktır. Bunun 
da oylamasını yapacağız. Bu itibarla, bu tahki
katın hangi şekilde oylanacağını evvelemirde 
Yüksek Heyetinize arz edeceğim. 

Sayın arkadaşlarım, Saym Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu hakkında Mec
lis soruşturması açılmasına dair, 4 önerge mev
cuttur. Bu dört önergeden birisi Saym Reşat 
özarda tarafından; birisi Saym Bekata tara
fından; birisi Saym Iskenderoğlu tarafından 
ve sonuncusu da Saym Bilgin tarafından veril
miş bulunmaktadır. Bu tahkikat istemlerinde 
müşterek noktalar vardır, bâzı arkadaşların iş
tirak etmediği ayrı noktalar vardır. O sebeple, 
evvelemirde müsaade buyurursanız, bu müşte
rek noktaları tevhidederek Yüce Meclisinize arz 
edeceğim. Bu müşterek noktalar, her dört arka
daşımız tarafından da dermeyan edilen nokta
lardır. Bunların üzerinden, tahkikat açılıp, açıl
mamasını oya koyacağım. Daha sonra, bunun 
dışında kalan maddeleri tasrih etmek suretiyle 
tahkikat istemleri var, tahkikat açılmış olursa; 
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onların da ilâve edilip, edilmiyeceğini ayrıca 

. oyunuza sunacağım. Usul hakkında, buyurun 
Sayın Turhangil. 

Biz, Riyaset olarak kanaatimizi söyledik. 
Bu usule itiraz eden var ise, lehte ve aleyhte 2 
arkadaşa söz vereceğim. Sonunda tatbik edece
ğimiz usulü oylarınızla sağlıyacaksınız. 

FİKRET TURHANGİL (C. Senatosu Aydın 
Üyesi) — T. B. M. Meclisinin sayın üyeleri, 
mühim bir konunun oylanmasına geçmiş bulun
maktayız. 

Sayın eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz hak
kındaki oylama yapılmış, tasnife geçilmiştir. 
Benim bütün endişem, bu oylamanın Anayasa
nın esprisine, İçtüzüğün 171 nci maddesinin ru
hunda gizli bulunan hususa aykırı olduğu cihe
tini Yüksek Heyetinizin huzurunda dile getir
mektir. Grupların bir karara varamadığı, her
kesin vicdanı ile bu mevzuda başbaşa kalmak 
zorunda bulunduğu bir mevzuda İçtüzüğün 171 
nci maddesi, açık, işari oyu zaruret halinde zik
retmiştir. Başkanlık Divanı, tereddüdünü ifade 
ederek, Yüksek Heyetinize birinci oylamanın 
neticesini rakam olarak bildirdiği halde, ikinci 
oylamanın neticesini rakam olarak bildirmek
sizin Başkanlık Divanının bir tereddüt içinde 
bulunduğunu ve bir neticeye varamadığını be
yan etmiştir. Bu husustaki tutumu şayanı tak
dir ve kabuldür. Ancak, usulün 171 nci mad
desi ile Anayasa esprisi muvacehesinde Başkan
lık Divanının yapması lâzımgelen şey açık oy
lama olmamalıdır. Gizli oy olmak lâzımgelir. 
Bu şeklin, «kabul veya ret» demek suretiyle, 
Başkanlık Divanının oylama neticesini istihsal
de, kendisine, bu oylama sisteminin yardımcı 
olabileceği kanaatindeyim. Benim, kazai bir me
selede, oy kullanmamın, Meclis zabıtlarına ilele
bet geçmesine Yüksek Heyetinizin müsamaha 
etmemesini istirham ediyorum. Gizli oy vermek 
suretiyle, biz burada, ayağa kalkan veya eli ile 
işaret eden kişiler, Başkanlık Divanına yar
dımcı olabilmek üzere, tesbit ve tescil edilebilir; 
böylece Anayasanın esprisine ve usulün de 171 
nci maddesine tamamiyle uymuş ve meseleyi 
halletmiş olurduk. Bu bakımdan istirhamım şu
dur. Maruzatım; Yüksek Heyetinizce kabul edil
diğinde ki, Yüksek Heyetiniz her şeye hâkim
dir, yapılmış bulunan oylamanın iptali ile, bir 
teamül yaratmamak maksadiyle açık- oy siste-
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minden rücu edilerek gizli oy sistemine gidil
mesini ve Başkanlık Divanının sayma hususun
daki tereddüdüne yardım gösterilmesini ve bun
dan sonra yapılacak seçimlerde de her hangi bir 
sayım hatasına düşüldüğü takdirde, açık oy de
ğil, gizli oy sisteminin kabul edilmesini arz ve 
teklif ediyorum. Başkanlık Divanının da kanu
nun ruhu muvacehesinde yardımcı olacak sis
temin açık oy değil, gizli oy olduğunu arz edi
yorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir cümle ile Sayın Turhangil'e 
bir noktayı işaret etmek isterim. Gizli oy Baş
kanlık Divanının kendi tertip ve tensibine tabi 
değildir. Gizli oy 15 sayın üye arkadaşımızın 
talebine mütevakkıftır. 

Buyurun Sayın Kırca, usul hakkında. 
138 nci madde mucibince, gizli oy, 15 üyenin 

talebine mütevakkıftır. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 90 nci 
maddesinde soruşturma istemlerinin işari oyla 
mı, açık oyla mı, ıgizli oyla mı oylanacağı hu
susunda hiçbir işaret mevcut 'değildir. Bina
enaleyh, yapılacak tek şey İçtüzüğün 'mad
delerine müracaat etmekten ibarettir. İçtü
züğün 171 nci maddesinin 1 nci fıkrası; «Alâ
kadar Vekil ve takriri veren veya verenler 
veya mazbatayı yapan encümen dinlendik-
ften sonra; takririn veya mazbatanın nazarı 
dikkate alınıp, alınmaması hakkında Meclis 
bilmüzakere işari reyle kararını verir» eler. 
Bu madde ile ilgili 96 sayılı noıtta da; işari 
reyle 'karar verme hükmünün itfade ettiği 
mâna, teamüllere istinaden açıklanmıştır. 
95 sayılı not «açık oy istenemez» demektedir. 
açık oy isteği, Meclisin yüksek malûmudur 
ki, 15 imzalı bir" takrirle ancak Meeiis üye
lerinden gelebilir. Gizli oya başvurulması 
yolunda Sayın TurhanigiPin teklifine gelin
ce : Meclis üyelerinin soruşturma konusunda 
münhasıran vicdani kanaatlerinin ıgiali oyla 
verilmesi icabettiği yolundaki kanı, daüıa ön
ce Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 
mahiyetinde Olan şu İçtüzük tarafından dahi 
kabul edilmemiştir. Çünkü, işari oydan bahse
dilmiştir. İşari oy aslında, efkârı umu
miye (huzurunda yapılan bir oylamadır. Her
kes tarafından görülmesi ve tesbit edilmesi ve 
şurada oturan basm mensupları tarafından 
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da gazetelere nakledilmesi daima mümkün. 
olan bir husustur. Tüzüğün 134 ncü mad
desi Riyasete, tereddüt halinde, işari oylama
larda el kaldırma usulünde, tereddüt gide-
rilemıiyorsa ayağa kaldırma yoluna gitme
ye, bu takdirde de tereddüt giderilemiyorsa, 
o zaman açik oya müracaat etmek hususun
da Yüce Meclisin takdirine dahi muhavvel 
olmıyan bir takdir yetkisi tanımıştır. Bu tak
dir yetkisi neticesinde kullanılacak: olan aıçik 
oylama usulü, işari oylama niteliğindedir. 
Maksadı, sadece oyların sayım ve dökümün
de vuzuh ve emniyeti sağlamaktan ibarettir. 
ıBu itibarla 134 ncü maddeyi, ımalksadma uy
gun bir şekilde tefsir etmek gerekiyor ise; 
134 nem madde gereğince Riyasetin başvur
duğu, yolun tamamiyle yerinde olduğu, sa
dece .maksadına uygun bir oylamanın yapılmış 
olması neticesinde, maksadın sadece oylama 
neticesini teshil olduğuna ıgöre; burada kay
dedilen isimlerin zabıtta neşredilmemesi ica-
bettiği 'kanaatindeyim. Çünkü, maksat sadece 
oyları saymaktan ibarettir. Oyları sayanken 
tereddüt olmuşsa, başka çare yoıksa, madde
ten bu yola elbetteiki başvurulacaktır. Baş
vurulmuştur, ama zabıtta bu oylamanın ne
ticesi; falanca şu şekilde, filânca bu şeıkilde 
rey vermiştir diye neşrediilemez. Sadece ne
ticenin Yüksek Heyete ilân edilmesi gere
kir kanaatindeyim. 

BAŞKAN —• Sayın arkadaşlar, t ailedir eder
siniz, biraz evvel oylamada tereddüt hâsıl ol
du ve bu tereddüdü üç arkadaşımız izale ede
medi. Mükemmel bir sayım, yapmak, ayağa 
kalkmak suretiyle de mümkün olamadı. Biz 
de Riyaset Divanı olarak her hangi bir vu
kuu melhuz vebalden ;kurtulmak için, rakam
ların belâgati ile oylamanın sonucunu yüce He
yetinize vermek istedik, Oylamayı sırf bu 
yönden yaptık. Bu oylamanın neticesinde de va
ziyet tavazzuh etmiştir. (Soldan zapta geçer 
mi sesleri) Hayır efendim. Açık oylamada ve
rilen oylar, münhasıran Riyaset Divanında 
kâtip arkadaşlarımızla birlikte • bir tenevvür 
yaratabilmek için verilmiştir, zapta geçmiye-
cektir. Zaten, başında da işaret etmiştim. Sa
yın Hıfzı Oğuz Bekata hakkında Sayın Re
şat uzarda tarafından verilen ve soruşturma 
açılmasını istiyen takrire 374 sayın üye arka-
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daşımız katılmış; 194 ka'bul, 174 ret, 6 müs
tenkif oy çıkmıştır. Bu şekli ile Sayın Hıfzı 
Oğuz Bekata hakkında tahkikat açılması ta
lebi kabule şayan görülmüştür. (Hıfzı Oğuz 
Bekata ayağa kalkarak tek başına bu kara
lı alkışladı.) 

Efendim ikinci Olarak, Sayın Azizoğlu hak
kındaki soruşturma önergelerini okutuyorum. 
Ancak, daha evvel müsaade buyurursanız usu
lünü izah edeceğim. 

Sayın Azizoğlu hakkında dört önerge mev-
zuubahistir. Bu dört önergede ;de müşterek 
hususlar vardır. Evvelemirde, müsaade buyu
rursanız, müşterek noktaları okutalım, onun 
üzerine tahkikat açılıp açılmamasına karar 
verelim. Daha sonra, bunun haricinde kalan 
hususları ayrıca okutarak, tahkikat açılması
na karar verilirse, onları da ilâve ederiz. Bu 
hususta söz istiyen var mı? Olmadığına göre 
şimdi, her dört takrirde, Sayın Azizoğlu hak
kında tahkikat açılması istemine ait müşte
rek hususları okutuyorum: 

Reşat Ozarda tarafından verilen takririn 
diğer takrirlerle müşterek kısmı: 

«4. a) Mahkûm Zeki Erataman'ın yurt 
dışına kaçmasına yardım etmek.» 

BAŞKAN — Hıfzı Oğuz Bekata tarafından 
verilen takririn diğer takrirlerle müşterek kıs
mi: 

«Yassıada mahkûmlarından Doktor Zeki 
Erataman'ın firar olayını kolaylaştırıcı müsama-
ııa gösterilmesi.» 

BAŞKAN — Recai İskenderoğlu tarafından 
verilen takririn 2 nci maddesi: 

«Müebbet hapse mahkûm Zeki Erataman 
Haydarpaşa Numune hastanesine yatırmak ve 

kaçmasını kolaylaştırmak.» 
BAŞKAN — Her üç önergede de nıevzu-

bahsolan müebbet hapse mahkûm Zeki Era
taman hakkındadır; kaçışına yardım edildi
ğinden bahisle Sayın Azizoğlu hakkında tah
kikat talebedilımektedir. Bu madde isnadiyle 
tahkikat açılması talebini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tahkikat açıl
ması kabul edilmiştir. 

Reşat özarda'mn takririnden : 
«4. b) Yassıada mahkûmlarına hilaf i ha

kikat ve sahte hastalık raporları tedarik et
mek.» 
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BAŞKAN — Recai İskenderoğlu'nun takri

rinden : 
«Yüksek Adalet Divanı tarafından mahkûm 

edilen şahısları sahte raporlarla hastanelere 
naklettirmek ve onlara hususi muamele yaptır
mak.» 
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«4. d)' Memleket bütünlüğünü bozucu 

kürtçülük cereyanlarını ve hareiketlerini hima
ye etme'k ve bunlara liderlik yapmak 'gibi suç
lardan..»1 

'BAŞKAN — -Recai İskenderoğlu'nun takri
rinden : 

«Madde '5. — Devletin ülkü ve millet bütün
lüğünü bozucu kürtçülük cereyanları ile irtibat 
kurmak...» 

'BAŞKAN — İki öneılgede mevzuubahsolan 
bu hususdan dolayı talhkikat açılmasını oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Hıfzı Oğuz Bekata'nın takririnin ikinci 
maddesi': 

«Yassıada mahkûmlarından Halis Öztünk'ün 
Kayseri'den Ağrı 'ya nakli için. tavassut ve ıs
rar edilmesi...» 

BAŞKAN — Recai İskenderoğlu'nun takri
rinin 4 ncü maddesi: 

«Mahkûm Halis öz türk 'ü Ağrı Ceza Evine 
naklettirmek için Ağrı Valisine 'baskı yapmak..» 

'BAŞKAN — Okutulan müsnet hususlardan 
dolayı tahkikat açılması talebini oyunuza su
nuyorum. Kaimi edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hıfzı Oğuz Bekata'nın takririnin ö n c ü 
maddesi: 

«Celâl Bayar'ın Kayseri Ceza Evinden çıkı
şıyla ilgili işlemlerin şaibeli olup olmadığı» 

BAŞKAN — Diğer iki takrirde bu husus 
yok. Şimdi okutulan ve Celâl Bayar'ın Kayse
ri Ceza Evinden çıkışıyla ilgili işlemlerin şai
beli olup olmadığı hususunda Sayın Azizoğlu 
hakkında tahkikat açılması için talep vâki ol
muştur. Tahkikat- açılması talebini oyunu'za 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul 'edilmiştir. 

Hıfzı Oğuz Bekata'nın takririnin 5 nci mad
desi : 

«'Hariçten ithal olunan ilâçların yanlış bir 
sisteme bağlanıp 'bağlanmadığı...» 

BAŞKAN — Bu maddedeki tahkikat istemi 
talebini oyunuza sunuyorum. Kabul e'denler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Recai İskenderoğlu'nun takririnin 3 ncü 
maddesi: 

«!2f7 Mayıs Devriminin aleyhinde davranış
larda bulunmak..»' 

BAŞKAN — Sayın İskenderoğlu ile Sayın 
Öza*-da'nm takrirlerinden bu husus müşterek 

olarak söylenmiştir. Sayın Bekata'nın takri- | 
rinde bu yoktur. " j 

Şimdi, okutulan ve Yassıada mahkûmlarına 
hilafı hakikat ve sahte raporlar tanzim etme 
isnadında bulunan tahkikat temini istemini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... (Anlaşılmadı 
sesleri) Efendim, Sayın Azizoğlu hakkında şimdi 
teker teker okutmuş olduğumuz maddeler 
muvacehesinde tahkikat istemini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Reşat Özarda'nm takririnden: 
«4. c) Sosyal yardım fonundaki parala

rın sarfında suiistimalde bulunmak ve sarfiyat 
yapmak.» 

BAŞKAN — Bekata'nın" talkririn'den 4 ncü 
madde: . 

«Sosyal yardım fonunun (kanun ve nizama I 
uygun ve isabetle tevzi edilip edilmediği.» 

BAŞKAN — Recai İskenderoğlu 'nun takri
rinden: 

«6. Bölgecilik aımaiçl'a.rı güden ve bu sebep-
le tehlikeli faaliyetlerde bulunan şahıs ve der
neklere sosyal yardım fonundan yardımlarda 
bulunmak hususlarında...» 

BAŞKAN — (Bu okunan hususlardan dola
yı Sayın Azizoğlu hakkında tahkikat talebini I 
oyunuza sunuyorum. Kafbııl edenler... Etmiyen
ler... Kabul e'dilmiştir. 

Reşat özarda 'nın takririnden: 
«4. ç)i 'Tehlikeli kimselere Hazineden pa

ra vermek...» 
(Aynı şey, sesleri) 
BAŞKAN — Aynı değil efendim, diğerle

rinde yok ayrıca, «tehlikeli kimselere Hazine- j 
den para vermek» olarak vasıflandırılan bu 
madde dolayısiyle Sayın Azizoğlu hakkında tah
kikat açılması tale'bedilmektedir. Tahkikat 
açılması hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Reşat özarda'nın takririnden: i 
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'HALKAN — Bu husus diğer takrirlerde yok. 

37 Mayıs aleyhinde davranışta 'bulunmak isna
dı ile ıSayın Azizoğlu hakkında talhfcikat açıl
ması talebedilmektedir. Talebi oyunuza sunu-
youm. Kabul edenler... Etaniyenler... 'Tahkikat 
talebi reddedilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi bir de Sayın Ah
met (Bilgin tarafından verilmiş bulunan ve fa
kat muktezası tâyin edilmemiş bulunan bir 
önerge var. Adalet Bakanını da bu tahkikatın „ 
cümle'sinden olmaik üzere bu mevzuun içinde 
mütalâa etmektedir. Müsaade 'buyurursanız, 
evvelâ Sayın BiLgin tarafından verilmiş bulu
nan önergeyi okutayım. 

B. M. M. Başkanlığına 
Eski içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ile 

Sağlık Bakanı Yusuf Azizoğlu hakkında soruş
turma açılmasını talebeden önergeye iltihak et
mekle beraber hâdisede itham edilen Adliye 
Bakanının da soruşturma konusuna ithalin'in 
oylanmasını arz ve rica ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Ahmet Bilgin 

BASIK AN :— Sayın Bilgin eğer burada bu
lunmuş olsaydı, »bu önergeyi 'tavzih ettirme im
kânını bulurduk. Kendileri iburada değil. Bu 
bakımdan ne demek istediklerini, kalti olarak 
anlayamadık. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (C. Senatosu An-
'kara. Üyesi) — Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında, buyurun Bayın 
Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (C. Senatosu An
kara Üyesi) — Pek muhterem 'arkadaşlarım, 
muhterem Adalet Bakanı ile alâkalı konunun 
üzerinde usul bakımından bir hususu arz ede
ceğim. Büyük Meclis, sarilh ithamlar dışında 
bu nevi kararlar alamaz. Çünkü, bu yola gidil
diği takdirde sarih itham olmazsa, bütün Hü
kümeti daima yanlış tehdidin altında tutarız;. 
Sayın Adalet Bakanı hakkında benim bir itha
mım olmamıştır. Konuyu teklif eden arkadaşı
mızın da her hangi bir isnadı olmamıştır. Bu ' 
itibarla, bu oya dahi konulamaz. 

Bir noktayı daha riea edeceğim, başlangıçta 
söylemedim... (A.P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN, — Arkadaşlar, rica ederim mü
dahale etmeyiniz?. 

— m 
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HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ve

rilmiş olan her karar muhteremdir. Aynı ihti
ramla kabul ediyorum. Yalnız, Yusuf Azizoğlu 
arkadaşımıza tatbik edilen oya konma ile, be
nimki arasında bariz bir fark oldu. Ben ne için 
'gidiyorum, onun farkında değilim, onu söyleyi-
versinler. 

BAŞKAN — Efendim, ISayın Bekata, Sayın 
özarda tarafından verilmiş bulunan takrirdeki 
maddeler hakkında gidiyor. 

SEYFÎ ÖZTÜRIK (Eskişehir Milletvekili) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun ISayın öz türk usul 
hakkında. 

SEYFÎ ÖZTÜRlK (Eskişehir Milletvekili) — 
Çok muhterem arkadaşlarım, bir 'bakan hakkın
da veya Bakanlar Kurulu hakkında soruşturma 
isteminde hiç şüpnesiz herkes ^bulunabilir ve bu 
istemin maddi ve hukukî sebeplerini de Yüksek 
Heyet huzuruna getirmeye mecburdur. Yoksa 
hâdise ve meselenin tamamen dışında, birtakım 
hissi sebeplerle alelacele «filân bakan hakkında 
da tahkikat istiyorum» diyeceksiniz, takrir ve
receksiniz, Meclise de gelmiyeceksiniz, takibet-
miyeceksiniz, hangi noktadan isnatta bulundu
ğunuzu ısöylemiyeceksiniz, ondan sonra bunu 
Yüce Meclis oylayıp bir neticeye varacak. Bu 
soruşturma müessssesini soysuzlaştırır, arkadaş
lar. Bu itibarla, (Sayın Adalet Bakanı hakkında 
tahkikat isteminin, soruşturma açılması istemi
nin hangi vakıalara ve sebeplere istinadettiğini, 
evvelâ takrir sahibi, buraya getirip anlatma
mıştır, meseleleri bu derece hafife alan arka
daşları bu kürsüde takbih etmek icabeder. An
cak, kendileri (bulunmadıkları için etmiyorum. 
Bu takrir oya konulmamalıdır. Millet işleriyle 
alay edilmemelidir. 

BAŞKAN — ISayın Çağlayangil, usul hak
kında mı? 

'İHSAN ıSABRÎ ÇAĞLAYANGtfL (O. Sena
tosu Bursa Üyesi) — Evet, 

BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN SABRÎ OAĞLAYANĞİL (C. ıSena-

tosu Bursa Üyesi) — Muhterem arkadaşlarım; 
ıSayın Adalet Bakanı hakkında soruşturma açıl
ması için, verilmiş takririn 'gerekçeden mahrum 
oluşu dolayısiyle, böyle bir hâdisenin sıhhatle 
oylanmasının mümkün olamıyacağı hakkında 
izhar edilen kanaatlere iştirak ederim. Bir an 
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için takririn Yüce Heyetinizce kabulü halinde, 
teşkil buyuracağınız Tahkikat Komisyonu şu 
sualle karşılaşacaktır : Neyi tahkik edeceğim1? 
Ortada tahkiki mucip maddeler nelerdir1? ıBu 
itibarla, bu takririn, ya takrir sahibinin vere
ceği izahat ve cereyan edecek müza'kerata tali
kan, oya konulmamasmı, veya reddedilmesini 
istirham edeceğim. 

Ancak, bu vesile ile huzurunuza çıkmışken, 
Sayın Bekata'nın, kendi hakkındaki oylamada, 
«ben, ne için gidiyorum, bu belli olmadı, farklı 
oylama yapıldı» sözlerine... (Ortadan bunun ne 
alâkası var sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Ben zatıâlinize, yalnız, Sayın 
Adalet Bakanına tevcih edilen ve tahkikat açıl
masını istiyen önerge ve onun usulü hakkında 
söz verdim. (O.H.P. sıralarından; «insin aşağı» 
sesleri) 

İHSAN /SABRt ÇAĞLAYANGİL (Devamla) 
— Efendim, bendeniz de oy verenler arasında 
olduğum için (ortadan böyle şey olmaz, yo'k öy
le şey sesleri) ' 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya 'Milletvekili) — Baş
kan buna cevap vermişti. 

BAŞKAN — Efendim, o mesele geçmiştir. 
Şimdi Sayın Adalet Bakanı hakkında açılması 
teklif edilen tahkikat önergesi üzerinde size söz 
verdim ki, Yüce Meclisi tenvir ediniz, usulî bir* 
münakaşa yapalım, bir esasa varalım diye. 
Münhasıran bu mevzu hakkında konuşunuz. 

İHSAN SABRİÎ ÇAĞLA YANGÎL (iDevamla) 
— Sayın Riyaset makamı 'Sayın Bekata'nın, 
kendi hakkındaki beyanı sırasında bu hassasiye
ti neden göstermedi? (Ortadan gürültüler «bu 
usul değil, usul değil» sesleri) 

BAŞKAN —• Gösterdim efendim. Gösterdim 
ve cevaplandırdım. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGlL (Devamla) 
— Bunu gayrivâkı addediyorsanız ben de ine
rim. O lâflar' söylendi buradan, o ne için git
tiğini bilmiyor ama, biz ne için gönderdiğimizi 
biliyoruz. (Orta sıralardan gürültüler) (Sağ 
taraftan alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Riyasetle bir hatip 
arasındaki bir mevzua, çok rica ederim, arka
daşlar girmesinler. 

Sayın Bekata, burada, evvelâ... (Gürültüler) 
Dinleyin efendim. 

•BİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
Seçilen. Üye) — Söz istiyorum. 
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(BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
•HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

ıSeçilen Üye) — Bu önergenin reye konulup ko-
nulamıyacağ] hakkında... 

(BAŞKAN— ıSaym Aydıner, bir dakika söz 
vereceğim efendim, önergenin lehinde mi aley
hinde mi? 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, önergenin 
reye konulamıyacağına dair iki arkadaşımız ko
nuşmuş bulunmaktadır. İçtüzük hükümlerine 
göre bir üçüncüsünün konuşmasına imkân yok
tur. önergenin oya konulabileceği hakkında, 
yani lehinde istiyorsanız buyurun. 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — öner
genin ne vakit reye konulacağını arz edeceğim. 

(BAŞKAN — Olmaz. Meseleyi bir- usul me-
' selesi telâkki ederek, aleyhinde iki arkadaşımı-
; za söz verdim. Lehinde konuşacak bulunmadı

ğından... 
| HİDAYET AYDINER (Devamla) — Lehin

de konuşacağım. (Gülüşmeler) 
BAŞKAN — Buyurun, efendim, lehinde. 

j HİDAYET AYDINER (Devamla) — Efen
dim, bu önenge reye konur. Ne zaman konur? 
önerge, sahibine iade edilir, ikmal edilir, ondan 
sonra reye konıu*. 

I BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, mesele, bir 
i usul meselesi olarak münakaşa edilmiştir. Şim

di, Sayın Ahmet-Bilgin tarafından verilmiş 
i bulunan önergenin Yüce Heyetinizin, oyuna su-
• nulup sunulmıyaeağım yine usul meselesi te

lâkki edip, oylarınıza sunacağım, ;Saym Bilgin 
tarafından verilmiş olan önergenin oylanıp, oy-
lanamıyacağı hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Oylanmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. Binaenaleyh, üzerinde bir 
muamele icrası mümkün değildir. (Tamam, ta
mam sesleri) 

(Sayın arkadaşlar, şimdi haklarında soruştur
ma açılmasına karar verilen Sayın Hıfzı Oğuz 
Bekata. ve Sayın Yusuf Azizoğlu'na müsnet id
diadan dolayı 'bir Komisyon kurulacaktır. Yüce 
Heyetiniz isterse her iki arkadaşımız hakkında 
ayrı ayrı Komisyon kurar. İsterse bir Komis
yonda müştereken bunun müzakeresini intace-
der. Bu bakımdan, evvelemirde bir veya iki Ko
misyonun kurulması hususunu oyunuza suna
cağım. Bir Komisyon kurulmasını kabul eden-
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ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bir Komis
yon kurulacaktır. 

Bu komisyonun eşit sayıda, Millet Meclisiy
le Senatodan gönderilecek beşer üyeden kurul
ması hususunu oyunuza sunuyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Millet 
Meclisinden 5, Senatodan 5 üye göndermek 
suretiyle bir komisyon kurulacaktır. 

SAMİ KÜÇÜK (Cumhuriyet Senatosu Ta
biî Üyesi) — Bütün partilerden birer kişi.. 

BAŞKAN — Bu Komisyon seçilirken bunu 
her Meclis kendi bünyesi dâhilinde imkân dâhi
line sokabilir. Ama, Büyük Meclisi alâkadar 
eden durum yoktur. 

Bu Komisyonun ne kadar müddetle vazife 
göreceğini tâyin yine yüce Heyetinize aittir. 
(Bir ay olsun sesleri) Bu Komisyonun bir ay 
müddetle bu vazifeyi ifa etmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Bir ay müddet kabul edilmiştir. 

Bu Komisyonun lüzumu halinde, başka 
mahallere de gidip, gitmemesi hususunu, oy
larınıza sunacağım. (A.P. sıralarından; «o ne de
mek, öyle şey olmaz» sesleri) Arkadaşlar, endişe 
edilecek birşey yok. Lüzum hasıl olursa. Ko
misyonun, lüzumu halinde başka mahallere git
mesi hususunu, oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlar, şimdi,Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Birleşimini kapattığımız anda, bir 
daha ne zaman birleşik toplantı yapacağımız 
belli değil. Bu itibarla, bu Komisyona bir ay 
müddet verdiğimize göre, şimdi bu komisyon 
teşkil edilirse, müddeti bir ay sonra sona ere
cektir. Eğer, bu şekli intaç etmez de, her Meclis 
kendisi beşer üyesini seçsin ona göre, Komis
yon teşekkül etsin derseniz, bu iş sürüncemede 
kalabilir. Bu sebeple şimdi eğer beşer üyeden 
müteşekkil bir komisyon seçersek, meseleler 
kolaylıkla halledilebilir. Lütfedin aday gös
terin. 

AHMET SAVRUN (Adana Milletvekili) — 
Usûl hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET SAVRUN (Adana Milletvekili) — 

Muhterem arkadaşlarım; bu Komisyonun; 
beş kişinin C. Senatosu tarafından, diğer beş 
kişinin de Millet Meclisi tarafından olmak üze
re, ayrı ayrı seçileceği şekli tasrihen kabul edil-
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mistir. Şu halde Senato'dan ayrı, Millet Mecli
sinden ayrı seçileceğine göre her Meclis kendi 
bünyesinden ayrı ayrı seçecektir. Bu kabul 
tarzına göre, eğer bu tasrih yapılmadan ayrı 
ayrı B.M.M. Üyeleri arasından Komisyonun se
çilmesi kabul edilseydi, şimdi bu seçim yapılabi
lirdi. Fakat tasrihen beş kişi Senatodan, beş kişi 
Millet Meclisinden denildiğine göre, şimdi bu
rada müşterek heyetin bunu seçmemesi lâzım
dır. Ayrı ayrı kendi bünyelerinden seçmesi lâ
zım gelir. 

BAŞKAN — Efendim, mesele bir Anayasa 
hükmüdür. «Gerek Millet Meclisinden gerek 
Senatodan eşit sayıda gönderilecek üyeler» 
denmektedir. Bu sebeple, Senato ve Meclis be
şer üye gönderecektir. 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir Milletvekili) 
— Devre yenilendiği takdirde, bu Komisyon 
yenilenecek mi? 

BAŞKAN — Hayır, öyle bir kayıt yok. Tah
kikat Komisyonu "olduğu için, yoktur, efendim. 
Diğer komisyonlara benzemez. 

Şimdi, efendim, burada Başkanlık Divanı 
olarak üzerinde durduğumuz nokta, şu : Bugün 
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısı sona 
ererse; bir daha toplanması, ilerde müşkül bir 
durum arz edecek. Bir aylık bir müddet tanıdık, 
bu müddetin mebdei, o zaman çok ileri atılmış 
olacak, isterseniz bu birleşimde seçeriz, isterse
niz seçmeyip başlka birleşime bırakırız. Millet 
Meclisinden beş üye, C. Senatosundan beş üye 
seçilecek. Sayın Küçük arkadaşımızın belirttiği 
gibi, eğer Senatoda partilerarasında bir anlaşma 
olabilirse, beş parti anlaşır, birer aday gönde
rebilir. Keza, Millet Meclisinde beş parti anla
şır, birer aday gönderebilir. Keza, Millet Mecli
sinde beş parti aralarında anlaşırlar, her parti
den birer üye arkadaşımızı gönderebilirler. Ken
di aralarında yapacakları bir iştir. 

Yüksek müsamahanıza güvenerek bir iki da
kika içerisinde adaylarınızı bekliyoruz. 

Adaylar tesbit edilmişse bekliyoruz. Lütfen... 
Bu meseleyi burada halletmemiz büyük fayda
lar doğuracakltır. Zira, Meclisler tatile girdik
ten sonra, daha zor olacaktır. 

Sayın arkadaşlar, lütfen dağılmaymız, oyla
ma yapılacaktır. Şayet oylamada gerekli çoğun
luk sağlanamazsa Komisyonun teşekkülü müm
kün olmıyacaktır ve dolayısiyle dş büyük çapta 

— 464 



T.B.M,M. B:15 
uzamak istidadını gösterecektir. Rica ederim da-
ğılmayınız. Sabrınızı çok suiistimal ettik, özür 
dilerim, beş dakika daha beklemenizi rica ede
rim. 

Bir dakika sayın arkadaşlarım, partilerden 
gösterilen adayları Yüce Heyetinize sunuyorum. 
Eğer, işaret buyurursanız, oylamada daha fayda
lı olur kanaatindeyim. Evvelâ, Millet Meclisin
den gösterilen adayları bildiriyorum. («Teker 
teker iş'ari reyle yapsak olmaz mı?» Sesleri) Ha
yır efendim yazılı olacak. 

Millet Partisinden, İsmail Hakiki Akdoğan 
(Yozgat Milletvekili) 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinden, Sa
adet Evren (İstanbul Milletvekili) 

Cumhuriyet Halk Partisinden, Necip Mirke-
lâmoğlu (İzmir Milletvekili) 

Adalet Partisinden, Şükrü Akkan (tzmir 
Milletvekili) 

Yeni Türkiye Partisinden Hayri Mumcuoğ-
lu (Tekirdağ Milletvekili) 

Bu okuduklarım, partilerin Millet Meclisi 
gruplarınca seçtikleri adaylardır. 

Şimdi Senatodan gösterilecek adayları oku
yorum ; Senatodan şöyle bir yazı geldi; bilmiyo
rum bir anlaşma var mı? «Muammer Obuz, Ha-
lit Zarbun, Âmil Artııs, Kudret Bayhan, Sakıp 
önal, denmiş. Fakat, diğer bir bildiride de : 
Millet Partisinden C. Senatosu Üyesi olarak Ali 
Rıza Ulusman, C. K, M. Partisinden Sadık Ar-
tuknıac, C. H. P. sinden Muammer Obuz, Ada
let Partisinden Sakıp önal gösteriliyor. (Aynı 
kâğıda mı yazılacak? sesleri) Müsaadenizle oku
yayım. Adaylar bunlar, ben yazdırayım da siz 
istediğinizi seçersiniz. 

Ali Rıza Ulusman (M. P.) (C. Senatosu Kır
şehir Üyesi) 

Sadık Artufemaç (C. K. M. P.) (C. Senatosu 
Yozgat Üyesi) 

SADIK ARTUKMAÇ (C. Senatosu Yozgat 
Üyesi) — Ben, Kudret Bayhan namına adaylık
tan feragat ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sadık Artukmaç arkada
şımız Kudret Bayhan lehine feragat ettiğini be
yan ediyor. Zaten Kudret Bayhan listede vardır. 
Sadık Artukmaç vazgeçiyor. Tekrar okuyorum. 

Ali Rıza Ulusman (M. P.) (C. Senatosu Kır
şehir Üyesi) 

Kudret Bayhan (C. K. M. P.) (C. Senatosu 
Niğde Üyesi) 
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Muammer Obuz (O. H. P.) (C. Senatosu 

Konya Üyesi) 
Sakıp Önal (A. P.) (O. Senatosu Adana Üye

si) 
Sayın Âmil Artus arkadaşımız da bağımsız 

olarak adaylığını koymuştur. Bir de Sayın Ha-
lit Zarbun var. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (C. Senatosu Tabiî 
Üyesi) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyuran. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (C. Senatosu Tabiî 

Üyesi) — Efendim, bağımsız bir üye olarak 
Âmil Artııs Beyin adaylığına hiçbir itirazım 
•yok. Ancak, velayet sistemine karşıyım. Sadece, 
Senatodan, Senato Başkan vekiline sorularak ba
ğımsızlar adına bir şahsın konulması usulsüzdür. 
Son derece tehlikeli yanlış bir istikamete gidiş
tir, kanaatimce. Sayın Âmil Artus adaylığını sa
dece bağımsız olarak koymalı, fakat bağımsızla
rı Senato Başkanvekiliııin velayetine götüren bu 
sisteme itibar edilmemelidir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Zaten mutlaka bağlayıcı bir 
hüküm yok. Her hangi bir arkadaşımız da aday
lığını koymak suretiyle bu oylamaya, katılabilir. 

İHSAN HAMİT TİGREL (C. Senatosu Di
yarbakır Üyesi) — 'Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tiigrel. 
İHSAN HAMİT TİGREL (C. Senatosu Di

yarbakır Üyesi) — Sayın özigüneş, 'Senato Baş-
kanvekili tarafından namzet gösterilmemesi lâ-
zmıgeldiğini ifade buyurdular. Senato Başkan
vekilinin böyle bir isim verdiği vâki değildir 
ve hiçbir şeyden haberi yoktur. Bu itibarla me
seleyi tahkik edip konuşmaları daha muvafık 
olurdu, kanaatindeyim. 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanlığınca S. Ü.) 
— Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Siz de mi bu mesele hakkında 
Sayın Artus? Arkadaşlar, mesele yapmaya lü
zum yok. Çünkü, her arkadaş adaylığını koya
bilir. Böyle bir mecburiyet yok. Bağımsız ar-
kadaşılar arasında ;bir irtibat kurulamazsa bü
tün bağımsızlar adaydır. Üyeler kimi yazarsa 
o kazanacaktır. Buyurun Sayın Artus. 

ÂMİL ARTUS (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, bendeniz adaylığımı şahsan koymuş 
değilim. Hattâ vâki olan teklife mukavemet 
ettim, itizar ettim, fakat Ibuna rağmen arka
daşlarım tensibettiler, itiraz etmemek durumun-

— 465 — 



T. B. M. M. B : 15 
da kaldım. İtirazım şuna dayanıyordu, hatır- I 
lıyacaksmız, bendeniz halen vazife görmekte 
olan diğer bir Tahkikat Komisyonunda üyeyim 
ve hu komisyonun seçtiği Alt Komisyonun da 
başkanıyım. Bu itibarla, itizar etmiştim. Yok
sa vazifeden kaçmak gibi bir düşünceyle de
ğil. Buna rağmen işin önemi dolayısiyle arka
daşlar ısrar edince, adaylığı kabul etmek duru
munda kaldım. Sayın -Başkan, hirka:ç defa be
nim bağımsız olarak adaylığımı koyduğumu 
ifade buyurdular. Her halde, kendilerine haki
ki durum ifade edilmemiş olacak. Bu ciheti 
açıklamak için yüksek huzurunuza 'çıkmış 'bu
lunuyorum. Eğer, iki liste /varsa, - öyle anlaşı-, 
lıyor ki, Başkanlığa iki liste ıgelmiş - bu durum 
karşısında değerli arkadaşlarımı müşkül bir 
vaziyette bırakmamak için memnuniyetle be
nim. ismimin verilmemiş sayılmasını rica ede
ceğim. Adaylığım! koymadığım için adaylığı
mı ıgeri alıyorum diyemiyeceğim. ismimin Baş
kanlığa verilmemiş sayılmasını rica ederek, bu 
meselenin kısa yoldan hali.edilmesini yüksek 
takdirlerinize arz ediyorum. Hürmetlerimle. 

'BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Riyasete | 
tevdi edilmiş bulunan aday listesindeki isim
leri tekrar okuyacağım. Tercih hakkı sizindir. 

€ . H. P. sinden ıSaym Muammer Öbuz, Y. 
T. P. sinden Sayın Halit Zarbun, Sayın Âmil 
Artus bağımsız, C. K. M. P. sinden Sayın Kud
ret iBayhan, Adalet Partisinden Sayın Sakıp 
önal, Millet Partisinden Sayın Ali Rıza Ulus-
tnan. Bu kadar. 

Daha başka adaylığını koymak istiyen ar
kadaşlar varsa... 

AHMET KARAMÜFTÜOÖLU (Adana Mil
letvekili) — Millet Meclisinin adaylarını da I 
okuyun. 

MEHMET 'SAĞLAM (Kayseri Milletvekili) 
— Ayrı, ayrı mı seçeceğiz ? 

BAŞKAN — 5 Senatodan,' 5 Millet Meclisin
den. Tercih hakkını siz istediğiniz şekilde kul
lanacaksınız. 

Bir iltibasa mahal vermemek için isterseniz | 
adayları tekrar okuyayım. (Lüzum yok, sesle
ri.) 

Tasnif heyeti için isim çekiyorum : j 
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Sayın İhsan Önal (İçel Milletvekili). (Yok 

sesleri) 
Sayın Vasfi Gerger (C. Senatosu Urfa Üye

si). (Yok sesleri) 
Sayın Halûk Nur Baki.. (Afyon Karahisar 

Milletvekili) (Yok sesleri) 
Sayın Remzi Şenel.. (Denizli Milletvekili) 

(Yok sesleri) 
Sayın Nafiz Giray (Bitlis Milletvekili). (Bu

rada sesleri) 
Sayın Mehmet Sağlam (Kayseri Milletvekili) 

Burada sesleri) 
Saym İzzet Gener (C. Senatosu Niğde Üye

si) (Yok sesleri) 
Sayın Osman Sabri Adal (İzmir Milletveki

li) — (Burada, sesleri). 
Şu halde tasnif heyetini teşkil eden arkadaş

lar, Sayın Nafiz Giray, Sayın Mehmet Sağlam 
ve Sayın Osman Sabri Adal'dır. 

Şimdi hangi ilden oylamaya başlıyacağımıza 
dair kura çekiyoruz : «Tahsin Demiray, İstan
bul» İstanbul'dan başlıyoruz. Tahsin Demiray 
çıktığına göre, milletvekillerinden başlıyacağız. 

Millet Meclisi adaylarını bir kere daha oku
yorum. 

Sayın Saadet Evren, Saym İsmail Hakkı Ak
doğan, Sayın Necip Mirkelâmoğlu, Sayın Şükrü 
Akkan, Sayın Hayri Mümcuoğlu. 

Sayın arkadaşlarım, oy vermeye başlamadan 
evvel şunu rica edeyim ; sabahtan beri müste-
mirren Meclisimiz devanı ediyor. Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin toplantısına, bu oylama
nın sonunda bir saat ara vereceğim. 

Buna işaret ettikten sonra oylamaya başlıya-
biliriz. 

(İstanbul Milletvekillerinden başlanarak oy
lar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını "kullanmıyaıı arkadaş
lar lütfen oylarını kullansınlar. Bakan arkadaş
larımız da oylarını kullansınlar. 

Oy verme muamelesi bitmiştir. 
Sayın arkadaşlarım, T. B. M. Meclisi Birle

şik Toplantısına saat 16,00 da tekrar toplanıl
mak üzere ara veriyorum. 

Kapanma saati : 15,10 



İKİNCİ O f ü I U M 
Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Nevaat Şener (Amasya), Vefa Tanır (Konya) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Tasnif neticesini bekliyoruz arkadaşlar. 

Tasnifi mütaakıp Millet Meclisinin günde
mine devam edeceğiz, arkadaşlarımızın ayrıl
mamasını rica ederiz. 

Tasnif neticesini okuıtuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ve 

Sağlıik ve Sosyal Yardım Balkanı Yusuf 
Azizoğlu hakkında soruşturana yapmak üze
re kurulması kabul edilen Soruşturma Ko
misyonu seçimine ($26) üye katılmış ve netice
de aşağıda isimleri yazılı olanlar hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Bitlis Milletvekili Kayseri Milletvekili 
Nafiz Giray Mehmet Sağlam 

Üye 
İzmir Milletvekili 
Osman Sabri Adal 

1. Hayri Mumcu oğlu 
2. Saadet Evren 

286 
277 

3. Isonail Hakkı Akdoğan 
4. Muammer Obuz 
5. Necip Mirkelâmoğlu 
6. Şükrü Akkan 
7. Kudret Bayhan 
8. Ali Rıza Uluaman 
9. ıSakip önal 

10. Halit Zarbun 
11. Âmil Artus 
12. ıSadıik Artükmaç 

276 
274 
254 
251 
248 
229 
229 
201 
172 
14 

BAŞKAN — Aranılan nisap temin olurfdu-
ğu için listede» isimleri okunan arkadaşlar 
tahkik kuruluna seçilmişlerdir, bilgilerinize. 
sunulur. 

Tabiî daha evvel Riyasetçe arz olunduğu 
gibi beş Senatodan, beş Millet Meclisinden 
olmak üzere 10 kişilik bir heyet seçilecektir. 
Onuncudan sonrakiler muteber değildir, an
cak, yedek üyelik «mevzuubahis olabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birleşi
mini kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,15 

!>*<i 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

ONBEŞtNC.t BİRLEŞİM 

24 . 10 . 1963 Perşembe 

Saa»t : 10,00 

I 
BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 

eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ile Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azisoğlu 
hakkında Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesi (4/9) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Yusuf Azizoğlu hakkında Meclis so
ruşturması açılmasına dair önergesi (4/10) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Recai Iskender-
oğlu'nun, eski içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Beka
ta tarafından açıklanan hususlardan dolayı Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu 
hakkında Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesi (4/11) 

4. — Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin'in, 
eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu ve 
Adalet Bakanı haklarında Meclis soruşturması 
açılmasına» dair önergesi (4/12) 

II 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Elâ
zığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu, Erzincan 
Milletvekili Sadık Perinçek ve Aydın Milletve
kili Orhan Apaydın'm, T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı içtüzük teklifi ve Millet Meclisi Anayasa 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından yedişer üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu (2/284) (S. Sayısı : 15) 
[Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 


