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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf
Azizoğlu hakkında soruşturma yapma'kla gö
revli bulunan Soruşturma Komisyonu raporu
üzerinde bir süre görüşüldü.

Birinci oturum
Çoğunluk olmaması sebebiyle Birleşime bir
saat ara verildi.
İkinci oturum
Eski Ticaret Baikanı Zeyyat Mandalinci ve
esiki Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Nai'iz Körez haklarında soruşturma yapmakla görevli
Soruşturma Komisyonu görev süresinin uzatıl
masına dair komisyon başkanlığı tezkeresi okun
du, kabul olundu.

Birleşime araverildi.
Başkan
Başkanvekili
Ferruh Bozbeyli

Kâtip
Yozgat
İsmet Kapısız

Kâtip
Malatya
Nurettin Akyurt

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Âmil Artus'un,
sabık ve sakıt bakanlardan Celâl Yardımcı, ik
tisat ve Ticaret Bakanlığı makamı, Sanayi eski
Bakanı Sa.met Ağaoğlu ve suç ortağı memurlar
ile Halûk Şaman haklarında soruşturma yapmak
üzere kurulan soruşturma Komisyonundan isti
fa ettiğine dair önergesi okundu, Genel Kuru
lun Ibilgilerine sunuldu.
1 ve 2 numaralı Beş Kişilik Tahkikat komis
yonlarına ve

Üçüncü oturum
Soruşturma Komisyonu raporu üzerinde gö
rüşmelere devam olundu ve raporun i ve II nlci
bölümleri 'kabul edildi.
Vaktin gecikmiş olması sebebiyle Birleşime
(Saat: 18,28 de) son verildi.

Sabık ve sakıt bakanlardan Celâl Yardımcı,
İktisat ve Ticaret Bakanlığı nıaikamı ile eski
Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ve suç ortağı
memurlarla Halûk Şaman haklarında soruştur
ma yapmakla görevli Soruşturana Komisyonuna
üye seçimleri, adaylar Başıkanlığâ bildirilmediği için gelecek birleşime bırakıldı.
Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ve

Başkan
Başkanvekili
Ferruh Bozbeyli

Kâtip
Balıkesir
Mithat Şükrü Çavdaroğlu

Kâtip
Malatya
Nurettin Akyurt

BIRÎNOÎ

OTURUM

Açılma saati : 10.00
BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin
KÂTİPLER : îlyas Kılıç (Samsun), îsmet Kapısız (Yozgat)
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 'birleşimdni açıyorum.
2. — YOKLAMA
BAŞKAN — Otomatik ci'ha^la yoklatma ya
pılacaktır. Lütfen sıralarınızdaki düğmeye
elektrik yanınca işaret buyurunuz.
(Yoklama yapıldı.)

BAŞKAN — Yoklama işlemi (bitmiştir. 'Top
lantı nisabı yoktur. Bir saat ısonra, saat, lıl deı
'toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum.
Kapanma saati : 10,05
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ÎKÎNOÎ

ÖTÜRÜM

Açılma saati : 11,00
BAŞKAN — Başkanvekili MekM Keskin
KATİPLER : İsmet Kapısız (Yozgat), îlyas Kılıç

{BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet (Meclisi

Samsun)

ikinci oturumunu,açıyorum.

2. — YOKLAMA
B A Ş K A N — Yoklama otomatik cihazla ya- I
(Yoklama yapıldı.)
pılacaktır, lütfen kabul düğmesine işaret buBAŞKAN — Yoklama işlemi 'bitmiştir, ekyurunuz.
'
| seriyetimiz vardır, görüşmelere ibaşlıytoruz.
3. -

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI

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

Tahkikat

2. — Sabık ve sakıt bakanlardan Celâl Yar
dımcı,

İktisat ve Ticaret Bakanlığı makamı ile

eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ve suç ortağı
4. _

memurlarla Halûk Şaman haklarında soruştur
ma yapmakla görevli Soruşturma
Komisyonuna
üye seçimi.
BAŞKAN — Üyelerin isimleri verilmediği
için maalesetf seçime gidemiyeeeğİ2. Gelecek
birleşime bırakılmıştır.

GÖRÜŞt LEN İŞLER

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

Halis özıtürk konusu ile ikinci 'bölümünün ıu< ıvzuu olan öelâl Bayar konuları görüşüldü ve ne
ticelendirildi.
Verilmiş bulunan bir prensip önergesine gö
re de, her konu ayrı ayrı ikonuşul'araık, o ko
nuda aleyhinde isnadolunan veya mulhataıb'olan
kimselerde o konu içinde kararlara bağlana
caktı. O esnada muhterem Komisyon Başkanı
BAŞKAN — Komisyon lütfen yerini alsın.
bir önerge 'vererek, komisyonun Halis Öztürk'ie
Sayın Be karta, zarptı sabık hakkımda söz is- I
ilgili hazırladığı raporun içinde unutulmuş bu
tiyorsunuz. Buyurun.
lunan benimle ilgili bir konunun da gündeme
HIFZI OĞUZ BBKATA (C. »Senatosu An
alınmasını rica ettiler; o da 22 ye ek olarak
kara Üyesi) — Pek mırMerem arkadaşlarım,
dün tevzi edilmiş bulunmaktadır. Halis öztürk
24 Haziran 1964 tarihli zabtı saıbıkm altında
konusu konuşulup karara
bağlandığına göre
şu cümle var: «Soruşturma Komisyonu rapo
ileride yeniden bu konuyu tekrar konuşmaya
ru üzerine görüşmelere devam olundu ve rarpomeydan kalmaması için, 2 - 8 dakikada konu
run 1 ve 2 nci bölümleri ka'bul edildi.» Filha
şulup Ih ali edilecek îbir 'meselenin yine saatlerce
kika, raporun 'birinci bölümünü teşkil eden
'bir müzakere konusu olmaması için, hafızalar
da irtibatı devam ederken gayet kısa olarak
Anınım da konuşulup bir karara bağlanması
(1) 22 S. Sayılı basmayazı 24 . 6 . 1964 tarihli
Meclisin verdiği 'her konunun ayrı ayrı konu13 ncü Birleşim tutanağı sonuna eklidir, 22 ye
şuknasiyle ilgili prensip kararının ica'bı oldut nci ek bu tutanağın şonundadır.
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ğuııdan, bunu (hem raporun tashihi ve hem | tur ki, komisyon raporunun alâkalı maddesi
nin Halis öztürk'le birlikte...
de tavzihi için rica ediyorum.
'BAŞKAN — Bir önenge vardır, okutuyo
' BAŞKAN — Sayın İskenderoğlu, ıbir husu
rum.
su rica edeceğim. O hâdise ile, Halis Öztürk
hadisesiyle ilgili valinin bir meselesi ve BekaYüksek iBaşkanlığa
ta'ya ait bir husus var. O hâdise ile ilgili oldu
Görüşülmekte olan ve 'birbirinden ayrı, her
ğu için o hâdise de karâra bağlandığı için, bu da
'birinin ayrı ayrı müzakeresi ve sfonuıçlandırılkonuşulsun derler.
ması T. B. M. Meclisinin'geçen oturumunda ka
rarlaştırılan müstakil talhkikat
konularından
RECAİ İSKENDEROĞLU (Devamla) —
evvelki celsede görüşülerek karara 'bağlanan
Efendim-, komisyonun Sayın Hıfzı Oğuz Bekaınevızui ile alâkalı 'olduğu ''halde (Komisyon Baş
ta beyefendi ile alâkalı olan iddiaları, komis
kanı 'tarafından sonradan 'verildiği için yeni
yon raporunun, Azizoğlu ile alâkalı olan 6 neı
tabı ve tevzi olunanı 22 ye 1 nci ek sayılı öner
maddesinden sonra ayrı maddeler ve fasıllarda
genin _ Meclis kararma uyularak diğer mm:' akil
yer almıştır. Bu itibarla, Sayın Hıfzı Oğuz
konulara geçilmeden, önce takdlmen karara
Bekata'yı ilgilendiren Halis öztürk'e ait ilgili
bağlanmasını arz ve teklif ederiz.
muamelede, valinin (kendisine mektup gönder
Niğde Milletvekili
Antalya Milletvekili.,
mesi, mektubun eline geç geçmesinden müte
Rulhi Boyer
Nihat (Su
vellit sorumluluk keyfiyeti, Azizoğlu'na ait
Tabiî Üye Niğde Milletvekili
maddelerin görüşülmesi bittikten sonra ancak
Fahri özdilek
Asım Eren
Bekata hakkında görüşme imkânı hâsıl olabile
Sakarya. Milletvekili
cektir. Bu yönüyle bunun reddi iktiza eder diye
Yusuf Ulusoy
usul hakkında söz istedim..
'BAŞKAN — •önergenin aleyhinde buyurun j
BAŞKAN — Sayın Bekata, takririn lehinde
Sayın İskenderoğlu.
j buyurun.
RECAİ İSKENDEROĞLU (Diyarbakır Mil
letvekili) —• Muhterem'arkadaşlarım., 21 Ha
ziran günü vâki toplantıda muhtereaı 'heyeti
niz komisyon raporunun sırasına göre 'görüşme
ler yapılmasına dair bir karar ittihaz ibuyur
dular. Bu itibarla, muhterem arkadaşlarımı
zın 'vermiş ^olduğu ;bu öneııgenin oya, eski kara
ra istinaden sunulması usule aykırıdır. Bu
itibarla Yüksek Başkanlıktan, 'Meclisin eski
kararıma- riayetle komisyon rtporunun numa
ralanmış 'olan sıralarına ;göre (gündemi tes'bit
etmesini rica ediyorum. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın iskenderoğlu, ayrılma
yınız bir soru soracağım. Efendim bu 1 numa
ralı (hâdisede onunla alâkalı 'bir iş komisyonca
tabı sırasında unutulmuş. O .meseleyle alâkalı
diyerek önerge veriliyor. Bu (hıısusita fikriniz
var mı ? ("Gürültüler)
RECAİ İSKENDEROĞLU (Devamla) —
Efendim, komisyon raporunun
muhtevasının
gündeme alınıp, o sıraya göre ' müzakere yapıl
ması hususunda Yüksek Heyet karar ittihaz
etmiştir. Şimdi unutulmuş diye bir mevzu yok-

H I F Z I OĞUZ BEKATA (C. Senatosu An
kara üyesi) — Muhterem arkadaşlarım, bir
yanlışa mahal vermemek için çıktım. Başlangıç
ta Yüksek Meclisin karara bağladığı konu şu
dur : Tahkikat konularından her biri konu ola
rak ayrı ayrı konuşularak karara bağlanacak.
Benim de her tahkikat konusunun içinde Aziz
oğlu gibi bir durumum varsa o konu içinde
mütalâa, edilerek neticelenecek. Geçen sefer
bunun olamayışının sebebi, Halis öztürk'le il
gili konuda raporun içinde bulunmıyan ve fa
kat eksik kaldığı için muhterem komisyon Baş
kanının önergeleriyle ilâve edilen ve şu ek,
22 ye ek diye dağıtılan o konu ile ilgili bir mev
zu yeni gündeme girdiği için, hafızalarda her
şey unutulduktan sonra konuşulması değil, ve
rilmiş bulunan Meclis kararma tıpatıp uygun
olarak o konunun içinde bir neticeye bağlan
ması zaruridir. Verilen Meclis kararı da bu
istikâmette olduğu için (Ayrıca da benimle ilgili
bir fasıl yok, arkadaşımız bunu yanlış söyledi
ler, her konunun içinde benimle ilgili bir mev
zu varsa vardır) biz Azizoğlu ile ilgili bir me
sele diye değil, konuları konuşuyoruz. Bu iti-
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barla hem 1 nei, hem de Meclis kararı uygun
olduğu için önergenin kabulünü rica ediyorum.
BAŞKAN —• Komisyon.
TAHKİKAT
KOMİSYONU
BAŞKANI
SAADET EVREN
(istanbul Mliletvekili) —
Katılıyoruz efendim.

0:2

si t olduğundan, Komisyon raporunda da yer ve
rilmesi unutulmuş ve sonradan Sayın Başkan
daha evvel mükerrer olduğu için ek bir önergey
le huzurunuza getirmiştir.

Olay şudur : Ağrı Valisine Azizoğlu tarafın
dan Halis Öztürk'ün* nakli için yapılan telefon
tazyikine ait tutanağı vali, aidolduğu mercie,
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor.
Adalet Bakanlığına resmen göndermiştir. Vali bu
önergeyi oya sunuyorum; kabul edenler...
tutanağın bir suretini de adıma yazdığı özel Da
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
hiliye Vekâletine değil, Hıfzı Oğuz Bekata
Raporu okutuyorum efendim.
diye adıma yazdığı özel bir mektuba ekliYüksek Başkanlığa
yerek berayı malûmat bana yollamış ve as
Aşağıdaki hususların tashih ve rapora ilâ
li mercii, tabiîsi olan Adalet Bakanlığına res
vesi suretiyle nazarı dikkate alınmasını tale
men gönderdiği için adıma sadece bilgi ver
bedenim
mek maksadiyle yollanan bu hususi mektup
üzerine esasen bir muamele de yapılması mümkün
1. Raporun 3 ne il sayfasında 4 ııcü satır
değildir. İşte ekli dosyada bulunan bu hususi
da cümle sonu hatalı tabedilmiş olduğundan,
mektuptan, komisyon dosyasında bulunan bu
zikri geçen satırın «mahzur bulunduğunu Ibilmektup üzerindeki imhası ile sabittir ki, mektup
dirmiştir» şeklinde tashihi.
vaktinde benim elime geçmemiştir: Tahkikat Ko
2. Halis öztürk'ün naklinden doğan tah
misyonu da bu hususta benden bir bilgi sorma
mış müdafaamı da almamıştır. Bununla beraber
kik konusuna dair verilen kararda: «İçişleri
esasen müdafaaya da ihtiyaç yok. Çünkü, bu ka
Balkanı sıfatiyle muttali olduğu Yusuf Azizoğrar verilirken Komisyonda 6 arkadaş bulunmuş,
lu'nun Ağrı Valisine baskı ve tazyikte bulun
bunlardan Sayın Saadet Evren, Sayın Orhan
duğuna dair delile sahibol masına rağmen uzun
Apaydın, Sayın Azmi Erdoğan aleyhimde ve Sa
süre mumaileyh hakkında kanuni mjıamelesine
yın Şükrü Akkan, Sayın Muammer Obuz, Sayın
tevessül etmemesi sebebiyle T. C. Kanununun
Necip Mirkelâmoğlu'da lehimde oy kullanmışlar
235 nci maddesine müsteniden eski İçişleri Ba
kanı hakkında takibat icrasına üyelerden !Şük- * dır. Böylece bu karar üçe karşı üçle alınmıştır.
Komisyonda aleyhte oy kullanan üç arkadaşın
rü Akkan, Muammer Obuz ve Necip Mirkelâmbirleştikleri itham şudur : İçişleri Bakanı sıfatiy
oğlıı'nun muhalefeti eriyle ekseriyetle karar ve
le sen adına hususi olarak yazılmış ve muttali ol
rildiği.
madığın bir mektup üzerine Azizoğlu hakkında
3. Dr, Yusuf Azizoğlu'na isnadettiği tah
re'sen cezai tatbikata geçmediğin için sorumlusun
kik konuları dolayısiyle eski İçişleri Bakanı
diyorlar. Hulâsa ediyorum; bu üç arkadaşa kar
hakkında T. C. Kanununun 285 ve 480 nci
şılık lehimde oy kullanan diğer üç arkadaşla, on
maddelerinin tatbikine mahal olmadığına, Ana
lara rapora ilâve ettiği matbu mütalâası ile dör
yasanın 79 ncu maddesi gereğince sorumlu bu
düncü olarak katılan Komisyon Üyesi Kudret
lunmaması sebebiyle karar verildiği,
Bayhan'm görüşleri de şudur, rapordan okuyo
Komisyon Başkanı
rum :
Saadet Evren
Filhakika vali bu hususu komisyondaki ifade
' ; BAŞKAN — Sayın Bekata.
linde de şöyle belirtmiştir. Diyor ki; vali, ben bu
tutanağı Adliye Vekiline göndermek için tuttum.
H I F Z I OĞUZ BEKATA (G. Senatosu Anka
Filhakika da Adliye Vekâletine göndermiştir.
ra Üyesi) — Pek muhterem arkadaşlarım, affmızı
Vali yine Komisyonda ifade ediyor. Halis özrica .ederim. 3 ncü defa huzurunuza çıktım. Çok
türk işini ben açtım. Vekil ilgilendi. 22 . 12 . 1962
kısa.; konuşacağım. Bu meselenin esası halledilmiş
tarihinde gönderdiğim yazıdan malûffiattar olmabulunmaktadır. Muhterem Heyete birkaç cümle
ile izahat vererek huzurunuzdan, ayrılacağım.
!\ eliğim gördüm. Yazı arandı, bulunamadı. BulunaBana affolunankonu son derece küçük ve ba- II mayısının sebebi de basit. Resmî evrakin arasına
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girmemiş; tamamen özel bir mektup olarak. Bu
yoktur. Vicdanlarda da yeri olamıyacağı ise
itibarla bulunamamış. Ve şu tahlille bitiyor, iki
T. B. M'. M. nin kararma bağlı ve vabestedir.
cümleden ibaret.
Saygılarımı arz ederim. (Ortadan bravo ses
Bu samimî şahadet bahis konusu yazının Beleri ve alkışlar)
kata'nm daha önce ıttılaına ulaşmadığının açık
BAŞKAN — Komisyon buyurunuz,
dol ilidir,
.
•TAHKİKAT KOMİSYONU BAŞKANI SA
. Nitekim bekata tarafından Komisyonumuza ib
ADET EVREN (İstanbul Milletvekili) -T- Muh
raz olunan Ağrı Valisinin 23 . 9 . 1963 tarih ve
terem arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Mecli
22/317 sayılı yazısının fotokopisi de 22 . 12 . 1962
si olarak ittihaaz buyurduğunuz kararda Sayın
tarihli yazmm daha önce ele geçmediği için ev
Bekata hakkında tesbit edilmiş olan hususlardan
rak suretlerinin Ağrı'dan yeniden gönderildiğini
birisi de şu içli : İddiacısı bulunduğu hususlar
tevsik ve valinin ifadesini ikmal etmektedir.
- ki, bunlar suç teşkil ediyordu sanık Sayın Yu
suf Azizoğlu hakkında - bu suçlar hakkında saöte yandan, Bekata'ya ihmal ve terahiden do
hibolduğu delilleri vaktiyle resmî mercilere in
layı bir suçluluk atfının maddi ve kanuni unsur
tikal ettirmemek suretiyle Türk Ceza Kanununun
ları da yoktur. Zira T. 0. K. 235 nci maddesinde
235 nci m maddesini ihlâl etmiş olmak. Pek ta
yer alan ihmal ve terahi suçunun doğabilmesi için
biî olarak biz, her iddia tahkik konusuna girdi
kanunun bu maddesine göre :
ği zaman kendisine sual tevcih ettik. «Sen bu
A) Bu suça vâkıf olmak lâzımdır. Halbuki
husus hakkındaki delillere ne zaman sahibolBekata suça vâkıf olmamıştır.
dun ?» Veyahut, «Bu husustaki malûmatı ne za
B) Vâkıf olduğu suçun memuriyetine mütaman edindin?.» Diğer hususlar hakkında verdik
allik olması lâzımdır. Bu suç ise İçişleri Bakan.lileri cevap da, «tahkikat önergemi Meclise inti
ğiyle alâkalı değildir.
kal ettirmeden az önce vâkıf oldum ve ithamla
C) Vâkıf olduğu suçu resen takibat icrası
rımı yaptım.» dediler. Aksi sabit olmadı. Yalnız,
nı miistelzim olacaktır. İçişleri Bakanının ise böy
Halis öztürk hakkında vaziyet biraz değişiklik
le bir suç hakkında re'sen takibat yetkisi yoktur.
arz etti. Halis öztürk'ün nakli hususunda Sayın
D) Vâkıf olduğu suçu, aidolduğu daireye
Yusuf Azizoğlu 'ıran valiye baskı yaptığı vâki
halıer vermekte ihmal ve terahi gösterecektir. Suç
olduktan sonı;a müzakere ettik, malûmuâlinizdir.
zaten Ağrı Valisi tarafından aidolduğu daireye,
'Vali
bir mektupla ve şahsi bir zabıt tanzim et
yani Adalet Bakanlığına bildirilmiştir ve İçişleri
mek suretiyle bu hususu 22 . 1 2 . 1962 tarihin
Bakanlığına sadece berayı malûmat ve özel olarak
de bir nüshasını Adliye Vekiline, bir nüshasını
gönderilmiştir.
da Dahiliye Vekiline gizli ve zata mahsus olmak
Şu duruma göre hâdisede Bekata'ya atfı
üzere
postalamış. Adliye Vekiline postaladığı
mümkün bir suçluluk görülmemiştir.
mektup
ve rapor bir gün sonra Adliye Vekiline
Komisyon raporunun 42 nci sayfasında Sa
vâsıl olmuştur. Bu, celbettiğimiz infaz dosyasın
yın Muammer Obuz'un muhalefet şerhi de bu esa
dan anlaşıldı.
sı sav anmaktadır.
Benim arzum ise iki cümleden ibarettir.
Dâhiliye Vekâletine resmen müzekkere yaza
Tahkikat Komisyonu Ağrı Valisine telefonla
rak Ağrı Valisinin Dahiliye tekiline yolladığı
yapılan tazyiki ve buna ilişkin evrakı suç sayma
mektup ve raporu bize gönderin dedik. Tahkidığı için bu tazyiki yapan Azizoğlu'nu da suçkat sırasında buldular ve gönderdiler. Bu mek*
landırmamıştır.
tup üzerinde kalemi mahsusun bir imzası ve
T. B. M. M. de evvelki oturumunda Komis
«arz edildi» diye bir ibare var. Altında atılan
yonun bu raporunu böylece kabul etmiştir. Bu
tarihe göre mektubun gönderildiği tarihten 10
itibarla şu anda aleyhteki üç arkadaşın da ısrar
ay sonra arz edildi diyor. Bundan şu netice çı
etmiyeceklerinden eminim. Çünkü bu durum mu
kıyor: Bu kaybolmuş. Eğer bu zamanında ve tavacehesinde aslı suç ve alâkalısı suçlu sayılmıbiatiyle Sayın Bekata'nm eline geçmiş olsaydı
yan bir konuya ait, ele dahi geçmediği sabit ol
Adliye Vekili gibi kendisi aleyhinde suç teşkil
muş özel bir mektup üzerine Sağlık Bakanı
edecekti. Madem ki, kendisi Ağrı Valisine Yu
aleyhinde neden takibat yapmadın diye İçişleri
suf Azizoğlu'nun şu raporla baskı yaptığı kanaBakanının sorumlu sayılmasının hukukta yeri I atine sahibolmuş ve vazifesini suiistimal ettiği
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hakkında Bayın Azizoğlu'na ithamda bulunmuş
tur; o halde bu zaptı, bu raporu kanuni mercii
olan C. Sevcılığına ve daha evvel de önerge ver
mek suretiyle teşriî masuniyetinin ref'i için ve
yahut da Meclis tahkikatı açılması için Meclise
getirmediği için suçlu sayılacaktı. Onun için bu
nun altındaki, «Arz edildi» tarihi mektubun ya
zılış "tarihinden 10 ay sonradır. Gizli ve zata
mahsus olarak gelen bir mektubu kalemi mah
susun 10 ay hıfzedip veya kaybedip Bakanın elinex geçmemiş olmasını, mevcut delâili, havayı ve
şartları tesbit ve tahkik ederek üçe üç ekseriyet
le Başkanın da iltihakı suretiyle, biz ^hüsnüniyet
le kabili telif görmedik ve hüsnüniyetle kabili
telif görmediğimiz için de suçluluğuna karar
verdik.
Takdir Yüksek Heyetinizindir.
RUHÎ SOYER (Niğde Milletvekili) — Bir
sualim var Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Oturun efendim.
RUHÎ SOYER (Niğde Milletvekili) — Ben
farz ediyorum ki...
BAŞKAN — Oturun efendim, sonradan Ko
misyondan sorabilirsiniz.
RUHÎ SOYER (Niğde Milletvekili) — Söz
.istiyorum.
*
BAŞKAN — Buyurun.
RUHÎ SOYER (Niğde Milletvekili) — Muh
terem arkadaşlarım, Komisyon Başkanının büyük
bir çelişme içinde olduğu yüksek huzurunuzda
sabit olmuştur. Şöyle ki, Ağrı Valisine yapıldı
ğı iddia olunan baskıyı, vali Adalet Bakanına
resmen bildirmiş. Adalet Bakanının ne yaptığı
nı bilmiyoruz. Bu meyanda kendisinin âmirinin
de malûmatı olsun diye özel bir mektup yazmış,
şahsına mahsus. Bu Özel mektup evrak içinde
uzun müddet kaybolmuş. Sonra hâdise dedikodu
mahiyetini alınca, aranmış; vali kendisi gelmiş,
valiye, niye bildirmedin denmiş; vali, bildirdim
efendim, demiş. Valinin bildirdim demesi üzeri
ne mektup aranarak bulunmuş, meydana çıkmış
tır. Ben şöyle farz ediyorum. Diyorum ki, Sa
yın Komisyon üyelerinin kabul ettiği gibi mek
tup vaktinde gelmiştir. Dâhiliye Vekiline vaktin
de verilmiştir ve Dahiliye Vekili de bu mektubu
almıştır. Sizler Dahiliye Bakanı olsanız, bir Sağ
lık Bakanı hakkında ne gibi bir tahkikat yapma
ya salahiyetlisiniz, ne yapacaksınız? Adliye Ba
kanlığına vereceksiniz, tahkikat yapsın diye. Ve
ya gereken yere intikal ettirsin diye Başbakan

lığa. Ama asıl alâkalı olan, asıl cürmün takibi
ne memur bulunan Adliye Bakanlığına bir yazı
yazılmıştır. Bu resmen yazılmıştır. Kaldı ki$
Sayın Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hâ
lis öztürk'e yapılan veya yapıldığı iddia olunan
mevzuu, baskıyı varit görmemiştir, O halde or
tada ne suç vardır, ne de suçlu vardır. Ama suç
olmamasına ve suçlu bulunmamasına rağmen
mutlaka Bekata hakkında Komisyon, «tahkikat
yapmak lâzımdır.» diyor. Nasıl tahkikat yapıla
cak? Neyin üzerine tahkikat yapılacak? O malûm
değildir. Çünkü suç yok, ortada. Azizoğlu suçlu
değildir. Yüksek Meclis suçlu olmadığına karar
vermiştir. Suç ta yoktur. Çünkü baskı yapılmış
olsaydı, Meclis bunun suçlu olduğuna karar vere
cekti. Peki, hangi ihmalin suçlusudur Bekata?
Soruyorum Komisyondan. Hangi ihmalin suçlu
sudur? îfade edemezler. Ama karar vermişler
dir.
Muhterem arkadaşlarım, Komisyonun ne ka
dar büyük bir çelişme içinde olduğunu ve tanın
mış bir avukat olan Başkanının ne kadar büyük
bir mantıksızlık içinde bulunduğunu ve ne ka
dar hissî şeyler içerisinde, maziden kalma his
lerin tesiri altında bulunduğunu yüksek huzuru
nuzda ifade ederim. (Orta sıralardan alkışlar,
sağdan ve soldan şiddetli gürültüler)
BAŞKAN — Ruhi Bey, durun; Kürsüyü
terk etmeyin. Komisyon Başkanını, mantıksızlık
la itham ettiniz. îzah ediniz, bundaki gayeniz ne
idi?
RUHÎ SOYER (Devamla) — Gayem gayet
açık Sayın Başkan. Suç yok, suçlu yok. Ama ta
kibat yapmadığından dolayı ortada ihmal eden
bir insan var. Neyin takibatını yapacaktı bu?
Bu mantık mıdır?
BAŞKAN — Şimdi, Sayın Soyer biliyorsu
nuz ki, Komisyonlarımız Meclise niyaibeten, Meeüs namına tetkikatta bulunur, Heyeti Umumiyeye raporu getirirler, Yüksek Meclis iltifat eder
veyahut da etmez. Mantıksız kelimesini izah edi
niz. Her halde bir çelişme filân mı demek iste
diniz? (Gürültüler)
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya Milletvekili) — Ha
tip Riyasete hesap vermek mecburiyetinde değil
dir.
BAŞKAN — Rüştü
îzah edecekler.
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RUHİ SOYER (Devamla) — Müsaade buyu
runuz arkadaşlarım, zararı yok. Sayın Başkan
sorsunlar. Sorduklarına cevap vereyim.
BAŞKAN — Komisyon Başkanı mantıksızlık
la itham edilmiştir. Bizim komisyonumuzdur,
Meclisin komisyonudur.
RUHÎ SOYER (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, sevgili Başkanım arz ediyorum; or
tada bir cürüm olmadığına Yüksek Meclis karar
vermiştir.
BAŞKAN — Orası maılûm, efendim. Şu man
tıksızlık kelimesini izah edin lütfen.
RUHİ SOYER (Devamla) — Şimdi, Sayın
Komisyon Başkanının, Meclisin bu kararma rağmen, tahkikatın icrasına karar vermiş olduklarını ısrarla ifade etmiş olması ve Meclisten böyle
bir karar istihsaline çalışmış olması, aynı zamanda Meclis'in suç mevcudolmadığma dair karar
vermiş olması karşısında, gelip burada; evet Mec
lis bir suç olmadığına bir karar vermiştir, bu
na nazaran tahkikat yapılması icaibetmez, Komis
yonun bu kararının lüzumu kalmamıştır, deme
si icabederken, bunu ifade etmiş olması mantık
sızlıktır. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Baş
kanlık arkadaşımızın, Komisyonumuzun Başkanı
hakkındaki bu sözünü uygun bulmamıştır. Neti
ce itibariyle komisyonlarımız, bizim adımıza tek
lif ve tasarıları tetkik eden arkadaşlarımızdan
müteşekkilidir. Onlar hakkında -kullanılan sözlerin daima adaba uygun olması lâzımdır. Sayın
Ruhi Soy er'e de bu husUsu hatırlatırız. (Gürül
tüler)
Sayın Akkan.
• ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir Milletvekili) —
Muhterem milletvekilleri, bu Komisyonun âzasıyım. Muhalefet şerhimi izah zımnında huzuru
nuzu işgal etmiş bulunuyorum.
Hâlis öztürk işi için eski Sağlık Vekili Sayın
Azizoğlu'nun Ağrı Valisine baskı yaptığı hakkın
daki iddiayı tahkik ederken Komisyonumuz ne
ticede, ittifakla, bu suçun unsurlarının tekevvün
etmediğine, ortada suç ve suçlu olmadığına ka
rar vermiştir. İttifakla, mevcudun ittifakı ile
verilen bu kadar üzerine Sayın Bekata hakkın
da, suçu zamanında haber vermemek suçundan
yaptığımız soruşturma neticesinde benim noktai
nazarım şu olmuştur. Dedim ki, Komisyonda; biz
hâdisede suç görmedik. Bu Yüksek Türkiye Bü
yük Millet Meclisine gidecek, belki Türkiye Bu-
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yük Millet Meclisi hâdisede Sayın Bekata'yı suç
lu görecek, o zaman Anayasa Mahkemesinde bir
dâva ikame edilecek. Anayasa Mahkemesinin ve
receği karara kadar suçlu olup olamadığı belli
değildir. Bu işin kesinleşmesini beklemeye ihti
yaç vardır. Bu sebeple, bu bir sebebi müstehiredir, dedim. Hâdise ise, Yüksek Türkiye Büyük
Millet Meclisinde şu şekilde tecelli etmiştir. Ra
por, ittifakla Azizoğlu'nun suçsuz olduğuna, Ağ
rı Valisine baskı yaptığı iddiası sebebiyle suç
suz olduğuna karar verdiği cihetle Yüksek Tür
kiye Büyük Millet Meclisi bu kararı onayladı.
Binaenaleyh dâva açılmasına lüzum kalmadığı ta
hakkuk etti.
Bu hal içerisinde şimdi ekseriyetle ve Komis
yon Başkanının iltihakı suretiyle bir komisyon
kararı haline gelen, Sayın Bekata hakkındaki
şimdi müzakeresini yaptığımız mevzu üzerinde
durmak zarureti vardır. Bu zat için tecziyesi is
tenilen, Türk Ceza. Kanununun 235 nci maddesi
aynen şöyle der: «Memurlardan biri vazifesini
yaptığı sırada memuriyetine mütaallik olarak re'sen takibat icrasını müstelzim bir suça vakıf
olup da aidolduğu daireye bildirmekte ihmal ve
terahi ederse 5 liradan 100 liraya kadar ağır pa
ra cezasiyle cezalandırılır.»
İşte bu maddede, tatbiki istenilen bu madde
deki suç unsurları tekevvün etmediği cihetle Be
kata hakkındaki takibata muhalif kaldım.
Hürmetlerimle, muhalefet şerhimi izah zım
nında arz ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Komisyon.
TAHKİKAT KOMİSYONU BAŞKANI SA
ADETTİN EVREN (İstanbul Milletvekili) —
Muhterem arkadaşlarım, mutlaka bir netice almek için değil, Sayın Sözcümüz hastalandıkları
için ben sizi izacetmek zorunda kalıyorum;
Üçe üç bir ekseriyetle bu durumun çıkması
na âmil olan sebep şu oldu: Bu mesele hukukî
münakaşaya döküldü. Farzı muhal bir misal;
Komisyonda da ele alman bir misal olarak siz
lere de arz edeyim.
önümüzde bir cinayet işleniyor. Bu.cin ayeti
görüyorsunuz, bir adam diğer bir adamı öldürü
yor. Kanunen vazifeniz cürmü haiber vermektir.
Filân adam falan adamı öldürüyor, siz de gör
müşsünüz, vazifeniz bunu haber vermektir.
Şu netice doğar neticede; aöaba öldürülen
adam "mahkemede meşru .müdafaa veya "ıztıraır
hailinde 'kaldığı için öldürüldüğü esbabı mü- -
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cibesi ile beraet 'ederse, siz eğer eürnıü haıber
vermemiş iseniz vaziyetiniz ne olur, haiber ver
miş iûeniz vaziyetiniız' ne olur? Yani sizin eürmü
haber vermekte zühul suçunu işlemeniz için
mutlaka haber verim ekte zühul 'ettiğiniz suçun
da kanunen suç olması, sabit olması, mahkûm
olması lâzım mıdır, değil' midir? Bu hususta
münakaşa ettik, 'müzakere ettiik, muhterem
ark'adaşlar ve karar bu ince hukukî meseleye
•bağlı olarak üçe üç ekseriyetle çıktı. Yoksa, her
hangi bir kaindi cürımi ile mutlaka Bekata'yı ta
riz etmek veyahut da Bekata'yı mahkûm etmek
niyetiyle çıkmadı. Biiz bu kadar titiz 'davran
makla bize teslim ettiğiniz adaleti hüsnüniyeible
ifa ettiğimize kaaıniiz. Yoksa'mutlaka eğer bu
rada Beikata'nım aleyhine bir netice istihsal
etmiş olmak arzusunda olsaydık meseleyi çok
daha başka türlü vaz'eder, çok daha: başka
türlü de müdafaa ederdim. Biz vazifemizi
yaptılk, takdiri yüksek bükümlerinize bıraktık.
Bu tamamen hukukî anlayışa ve takdire bağlı
bir meseıtedir. Biz, 3 e 3 olarak takdirleri
mizi kullandık. Sizler de takdirlerinizi kulla
nacaksınız.
Şimdi muhterem arkadaşılar, bir noktayı
şahsi hak olarak nazarlarınıza arz edeceğim.
Bütün hukuku1 tabiiye kaidelerine,, bütün ka
dım hakları inkılâbına rağmen •aralınızda bir
ademi müsavat vardır.. Sizler reisi ailesiniz.
Biz sizlere bir takaddüm hakkı tanırız. Benim
.şahsi kanaatim icabı ela erkeğin manen ve •maddci'e.n daima kadından önde olmasıdır. Ve
•

« *

siz arkadaşlarımın şahsında, da, daima bu na
zariyeye hürmet ederim. Ama bu tam müsavi
olduğumuz mânasında alınırsa, tarzı hitapta,
halklaırıirnızım tarzı istimalinde tam' .müsavat
esası üzerine alınırsa, o zaman Ruhi Soyer
Beyefendinin, düştüğü ' duruma düşer insan.
Biz kadın olarak daima hissi terennüm ederiz.
Sizler mantığı ifade edersiniz. Gönül arzu eder
ki, Ruhi Beyefendi benden çok daha mantıklı
olsun. Bu talbiî bir kaidedir. Biz can ve gö
nülden iyi düşünen hanıımlaır olarak size bu
tefevvuku lâyık görürüz. Bu üstünlüğü veri
yoruz.., Ama -bâzı arkadaşlar maalesef görü
yorum, bunu kemaliyle hazmetmem işlendir.
Hürmetlerimle. (Şiddetli alkışlar ve bravo
sesledi)
:•

BAŞKAN/— Buyurun Sayın Ulay.
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iSITKI ULAY (Cumhuriyet Senatosu Tabiî
üyesi) — Muhterem arkadaşlarım, dış düşman larımız karşısında meimlekeitin en çok tesanüde ihtiyacı bulunduğu bugünlerde; şahsi mü
cadeleleri bir tarafa bırakarak, hattâ karşı
lıklı bâzı hata ve kusurlarımızı da affedip ba
ğışlayacak kucaklaşmamız gerektiği zaruretini
vicdanen hissetmiyen bir arkadaşımız veya va
tandaşımız bulunacağını .ben tahmin etmiyorum.
Yarın belki de el ele, kol kola aynı saflar
içinde vattan: uğranda kan dökecek ve birbiri
mizin yaralaırını sa'racağız.
'Sayın iki arkadaşımız hakkındaki raporu
da tetkik ettik. Karşılıklı ithamlarını da.din
ledik. Bunlairın hepsi komisyonca da bildiril
diği halde bir ağır suç mahiyeti taşımıyan
hırs ve his' a.1.anında, ileri .sürülmüş bâzı is
natlarla arada vâki olan ufak tefek hatalardan
übarettii'.
(Benim bildiğim Saym Azizoğlu, temiz ka
rakterde mert bir insan, Sayın Hıfzı Oğuz Bekata da ağırbaşlı, olgun ve ciddî bir politika
cıdır. Her ikisinin de karşılıklı af ve müsa
maha, yürekleri geniş ve bilhassa: vatanı ve va
tandaşı tedirgin etmeme yolunda tecvizi hata
payı hataları d a sinelerine çekebilecek bir ol
gunluk Ve elastikiyette insanlardır.
Esasen her iki say:n arkadaşımız da., Allah
daha ziyade etsin, biri toprak bakıımından,
biri de ondan muhavvei çimento mailzemesi ba
kımından gani insanlardır. Bu sebeple zanne
derim ki gönülleri de gani olsa, gerektir. Nasıl
olsa ilerde birbiriyle anlaşıp işbirliği halinde
el ele çaiışabileeekeri gönler olacaktır.
Bu sebeple Yüksek Başkanlığa bir takrir
daha sunarak evvelâ ^kifayeti müzakere ile bu
işin burada nihayete erdirilmesini ve mütaıak:lben de Heyeti Uımumiyenizce Yüksek Baş
kanlığa salâhiyet verilerek,/ Başkanlığın, iç
tüzüğe de uyaeatk bir tarzda, her iki tarafa
yazılı olarak bir hafta, .müddet vererek bir ba
rıştırma teklifimde bulunmasını ben de yük
sek huzurlarımıza arz ve teklif .ederim. (Alkış
lar)
BAŞKAN — Buyurun, Saym Kocamemi.
ZEYYAT KOCAMEMÎ (Tokat Milletvekili)
— Aziz Başkan, kıymetli arkadaşlarım, hâdise
lerin tatlıya bağlanma istidadı gösterdiği. bir
anda, Meclis içinde bîr hakkı müdafaa etme-k
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sine suç olduğuna inandığı bir şeyi ihbar etmiiçin kısa olarak huzurunuzu işgal edeceğim. Ev
yen, mercilerine bildiriniyen elbette ki bir suç
velâ hâdiseler karşısında hisleri bırakıp, hakkın
değilse bile hata işlemiş olur. Ele geçmemişso
adamı olmaya çalışmalıdır. İnsanların hayatın
da birtakım hâdiseler kendileri üzerinde büyük „. neticesini Meclis tâyin eder. Eğer suç olduğu
tesirler bırakır. Benim üzerimde de böyle tesir
na kaani değil ise bunca zamandır Meclisimizi
ler bırakmış hâdiseler pek çoktur; bunlardan
bu kadar niçin meşgul etti, diye ayrıca da ken*
bir tanesini size arz etmek isterim.
dişine sitemde bulunmak hakkımızdır.
İkinci Cihan Harbinden evvel talihsiz bir
Bu hususu belirtmek, mantıksızlığın nerede
kaza neticesinde Çanakkale Boğazında batan
olduğunu göstermek istedim. Hürmetlerimle.
denizaltının iki tane eşiyle birlikte Almanya'
(Alkışlar)
nın Kil tezgâhlarında yapıldığı senelerde Tür
kiye Hükümeti inşaatı yerinde tetkik etmek
BAŞKAN — Yeterlik önergeleri vardır, oku
üzere bir binbaşıyı vazifelendirmişti. O sıralar
tuyorum :
da Almanya harb hazırlığı içinde bulunduğun
Yüksek Başkanlığa
dan birtakım madenlerin sıkıntısını çekmekte
Görüşmeler kâfidir. Önergelerin oya arzını
ve bu gibi inşaatlarda bunlardan tasarruf yolu
rica ederiz.
na sapmakta idi. Bizim denizaltılarm yapımın
C. Senatosu
C. Senatosu
da da böyj'e ufaik - tefek hareikeıtlere tevessül
Denizli
Üyesi
Ankara
Üyesi
edip; meselâ pirinç yerine sarı "teneke koymak
Cahit
Akyar
Sabit
Kocabcyoğlu
gibi bir yola sapmakta imiş. Bu -Türk bahriye
subayı bu gibi hâdsielere derhal müdahale ede
Başkanlık Yüksek Katına
rek, şartnamenin aynen tatbikini istemekte imiş.
Durum tamamen aydınlanmış rapor açıklan
İnşaatın başında bir de Alman Devletinin vazi
mış, kanaatlerimiz belli olmuştur. Evvelâ mü
felisi olan ihtiyar bir Alman varmış. Bu gibi
zakerenin kifayetini sonra da kabulü halinde
hâdiselerde derhal bizim subayımızın tarafını
ikinci önergenin oya sunulmasını arz ve teklif
tutar ve şartnamenin aynen tatbikini istermiş.
ederim.
Bu hususta o kadar ileri gitmiş ki, bir gün tez
C. Senatosu Tabiî Üyesi
gâhların müdürü dayanamamış. «Sen ne biçim
Sıtkı Ulay
insansın, Almanların mı, yoksa Türklerin mi
BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oylarını
adamısın?» demiş. Evet arkadaşlarım, o ihtiyar
za
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Alman'in verdiği cevap benim hayatım üzerinde
Kabul edilmiştir.
büyük tesirler bırakmıştır. Derhal elini vur
muş, «Efendi» demiş, «Ben burada ne Alman
Sayın Ulay'm ikinci öneflgesi İçtüzük hü
ların, ne de Türklerin adamıyım. Ben burada
kümlerine uygun olmadığı için muameleye tabi
hakikatin adamıyım.»
tutul amamıştır.
Arkadaşlar, işte bu hisle biraz evvel burada
Efendim, bâzı arkadaşlarımızın bir önerge
bir haksızlık gördüğüm için söz aldım. Çok sev
leri vardır. Okutacağım, fakat oylanması müm
diğim Sayın Ruhi Soyer Bey Komsiyon Başka
kün değildir. Çünkü, komsiyonun kararma mü
nını mantıksızlıkla itham etti. Arkadaşlarım, bu
essir. Bu bakımdan komisyonun kararını oylıhâdisede ben araya girmek istemezdim, ama
yacağım.
bir arkadaşımızın bu derece haksızlığa uğrama
Yüksek Başkanlığa
sını da kabul edemedim.
(22 ye birinci ek) sayılı önergenin 2 nci mad
Arkadaşlarım, bir mantıksızlıktan bahsedili
desinde eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'yor, deniyor k i ; efendim, suç yok ki, bunu vak
ya isnadolunan fiilin mahiyeti : (Hâlis öztürk'tinde ihbar etmemek bir suç olsun. Bu mücerret
ün nakli için Yusuf Azizoğlu tarafından kendi
düşünülürse doğru bir düşünce. Yalnız bir nok
sine .yapılan baskı hakkında Ağrı Valisinin as
ta gözden kaçıyor. Sayın Bekata, Azizoğlu'nun
lım resmen Adalet Bakanlığına yolladığı tuta
bu hareketinin suç olduğu kanaatinde. Hattâ şu
nağın özel bir mektupla da berayı malûmat
dakikada, bu kürsüden yaptığı konuşmalarda
Azüöğlu'nun stiçlu olduğunu söylüyor. BöyleBekata'ya göndermesi üzerine Bekata'nm vak-
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tinde eline geçmiyen bu mektuba dayanarak
Azizoğlu hakkında takibata geçmeyişidir.)
Tahkikat Komisyonu olayın aslını ve bunun
la ilgili işlemleri suç saymadığı gibi Azizoğlu'nu da suçlandırmamıştır. T. B. M. M. nin goçenki birleşiminde ise olay müzakere edilerek
komisyon raporu kabul edilmiş bulunduğundan,
ortada suç da, suçlu da kalmamıştır.
Şu hale göre mahiyeti suç sayılmıyan bir
fiilin asıl alâkalısının da suçsuzluğuna karar ve
rildikten sonra vaktinde ele dahi geçmiyen bir
özel mektup vesilesiyle Bekata hakkında so
rumluluk düşünülmesinin hukukla, mantıkla ve
insafla bir ilgisi olmadığı meydandadır.
Bu itibarla komisyon üyelerinden Muammer
Obuz, Şükrü Akkan, Necip Mirkelâmoğlu ve
Kudret Bayhan'm bu görüşü benimsiyen oyları
ve muhalefet şerhlerine de uygun olarak, Hıfzı
Oğuz Bekata hakkında da sorumsuzluk kararı
verilmesini arz ve teklif ederiz.
Antalya Milletvekili
Niğde Milletvekili
Nihat . Su
Ruhi Soyer
Tabiî Senatör
Adana Milletvekili
Fahri özdilek
Mehmet Geçioğlıı
Niğde Milletvekili
Sakarya Milletvekili
; Asım Bren
Yusuf Ulusoy
BAŞKAN — Efendim, komisyonun ikinci

tashihli şekilde alınmıştır. Raporun ikinci mad
desi üzerinde müzakereler cereyan etti. İkinci
maddeyi oylarınıza arz edeceğim. Komisyonun
ikinci maddesi Sayın Bekata'yı Türk Ceza Ka
nunu hükümlerine göre suçlandırmaktadır.
Komisyonun ikinci maddesini oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Komisyonun ikinci maddesi kabul edilmemiştir.
Üçüncü madde hakkında bir teklif var; ar
kadaşlarımızın önergesi var, tekliflerine uygun
olarak. Üçüncü maddeyi de oylatayım.
Yüksek Başkanlığa
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin te
mel haklarından olan kürsü hürriyeti ve yasa
ma dokunulmazlıkları Anayasamızın 79 ncu
maddesi ile teminaıta .bağlianımış bulunduğun
dan, münhasıran Anayasanın bu temel hükmü
nün bir teyidi mahiyetinde olan ve Tahkikat Ko
misyonunca da ittifakla karara bağlanan. (22
ye 1 nci ek) sayılı önergenin 3 ncü maddesinin
aynen kabulünü arz ve teklif ederiz.'
Antalya Milletvekili
Sakarya Milletvekili
Nihat Su
Yusuf Ulusoy

maddesi Sayın Bekata'yi suçlu gördüğü için bu
önergeyi oya sunamıyacağım. Çünkü komisyo
nun 2 nci maddesini oyunuza sunduğum zaman
da suçluluğu veya suçlu olmadığını Yüksek He
yetiniz, o şekilde, oylarınızla, bildirmiş olacak
sınız.

BAŞKAN — Komisyonun 3 ncü maddesini
okutuyorum. Arkadaşlarımız önerge ile taleple
ri olduğu için üçüncü maddeyi de oylatacağım.
«3. Dr. Yusuf Azizoğlu'na isnadettiği tah
kik konuları dolayısiyle eski İçişleri Bakam
hakkında T. C. Kanununun 285 ve 480 nci mad
delerinin tatbikine mahal olmadığına, Anayasa
nın 79 ncu maddesi gereğince sorumlu bulun
maması sebebiyle karar verildiği.»

Komisyonun 2 nci maddesini tekrar okutup
oylarınıza sunacağım.
«2. Halis öztürk'ün naklinden doğan tah
kik ^onusuna dair verilen kararda; «İçişleri
Bakanı sıfatiyle muttali olduğu Yusuf Azizoğ
lu'nun Ağrı Valisine baskı ve tazyikte bulundu
ğuna'dair delile sahibolmasına rağmen uzun sü
re mumaileyh hakkında kanuni muamelesine te
vessül etmemesi sebebiyle T. C. Kanununun
235 nci maddesine müsteniden eski İçişleri Ba
kanı hakkında takibat icrasına üyelerden Şük
rü Akkan, Muammer Obuz ve Necip Mirkelâmoğluj&un muhalefetleriyle ekseriyetle karar ve
rildiği.»
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, komis
yon raporunun birinci maddesi zaten gündeme

-

Niğde Milletvekili
Ruhi Soyer
Tabiî Senatör
Fahri özdilek

Adana Milletvekili
Mehmet Geçioğlıı
Niğde Milletvekili
Asım Eren

BAŞKAN — Söz istiyen var mı efendimi.
Yok... Söz istiyen olmadığına göre raporun
üçüncü maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bu kısım bitti.
III ncü kısım; Kürçülük mevzuuna geldik.
Efendim, bu mevzuda daha evvelce Kanun
lar Müdürlüğüne ve Divan kâtiplerine yazdırıl
mış olan listeye göre söz veriyorum.
Sayın Hıfzı Oğuz Bekata.
Yalnız muhterem arkadaşlar, bir hususu da
dikkatinize arz edeceğim. Bu Tahkikat Komis
yonu raporlarının müzakeresine yarın da saat
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10 da devam edilecektir, öğleden sonra, prog
rama göre Millet Meclisindeki toplantımızda,
Millet Meclisine ati işlerimizi göreceğiz. Yarın
saat 10 da tekrar T. B. M. Meclisi olarak top
lantımız vardır.
Buyurun Sayın Bekata.
H I F Z I OĞUZ BEKATA (C. Senatosu An
kara Üyesi) — Pek muhterem arkadaşlar, ben bu
konuda konuşmıyacağım, yalnız iki hususu birkaç.
cümle ile aydınlatma ihtiyacını duyuyorum.
1. Hatırlıyacaksımz, Sayın Millî Savunma
Bakanımız 19 Haziran 1963 te T. Büyük Millet
Meclisindeki konuşmasında kökü dışarıda olduğu
bilinen bir faaliyetin tesbit edildiğinden resmen
bahsetmiştir. Bu beyanı tamamlamak üzere da
ha sonra Millî Emniyetçe yapılan tahkikatla elde
edilen deliller sonucunda münhasıran kökü dışarda komünist kürtçü olarak vasıflandırılan bâzı
mahdut kimseler hakkında Başbakanın bilgisiyle
ve Bakanlar Kurulunda da görüşüldükten sonra
İçişleri Bakanı sıfatiyle bana verilen vazife icabı
olarak umumi efkâra 29 Haziran 1963 te intikal
ettirilen resmî beyanım dışında benim bu mevzu
da resmî ve hususi bir mütalâam olmamıştır.
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunda böyle bir me
sele ortaya atmadığım gibi, bu hususta ne Cûmhuriyet Senatosuna, ne Türkiye Büyük Millet
Meclisine, ne Tahkikat Komisyonuna verilmiş her
hangi bir önergem de yoktur. Nitekim bu husus
Tahkikat Komisyonunca da böylece tesbit ve ra
porlarında ifade edilmiştir. Bu meseleyi Tahki
kat Komisyonuna da ben intikal ettirmedim. Sa
yın Diyarbakır Milletvekili Recai Îskenderoğlu
arkadaşımız önergesi ile intikal etmiştir.
2. Bu konuda dünkü, bugünkü ve hayatım
boyunca değişmiyecek olan şahsi görüşümü de iki
cümle ile arz edeceğim :
Türkiye'de Doğu - Batı gibi coğrafya terim
lerinin tabiî ifadesi dışında vatan, millet ve Dev
let ayrılığı asla düşünülemez. Çünkü Viyana ka
pılarından Edirne'ye, Afrika'dan 12 ada gerisi
Ege kıyılarına, Nil boylarından Hatay'a ve niha
yet Kafkas ötelerinden Kars sınırlarına kadar çe
kilmiş bulunan ve bugün koca Türk âleminde ba
ğımsız tek Türk Devleti kalan Türkiye Cumhuri
yetinin toprağında, halkında ve Devletinde bölü
cü bir zihniyeti yalnız hain ve düşman temsil ede
bilir. Bu itibarladır ki, Doğulu, Batılı, Güneyli,
Kuzeyli, Orta - Anadolu'lu bütün fertlerini ka-

derde, kıvançta ve tasada ortak bir millî şuur ve
müşterek ülküler etrafında toplıyan Türk Dev
letinin ülkesiyle, milletiyle, bölünmez bir bütün
olduğuna yürekten inanıyorum. Ve Devletimiz
bu ortak tarih ve millet şuuru içerisinde daha da
kuvvetlenmiş olarak bölünmez bir bütün halinde
ebediyyen yaşayacaktır. Şuurlu bir ailede nasıl
bir baba ve ana evlâtlarına biribirinden farklı
muamele yapmazsa, bu gerçek Türk milliyetçili
ğine inanan vatanperverler de bu millete, bu va
tana, bu Devlete hayatlarını ve kaderini bağlamış
vatandaşlara, farklı gözlerle bakaimaızlaır; bu mü
barek vatanın ve mübarek milfetin: başına gaile
ler açmak için onlara bölük telkinler yapamazlar.
Doğulu, Batiilı, Güneyli, Kuzeyli, Orifca - Ana
dolulu bütün vatandaşlarımı i yürekten inandı
ğım ve Büyük Millet Meclisinin bütün üyeleriy
le de paylaştığıma kaani bulunduğum bu ortak
toplayıcı ve birleştirici Atatürk milliyetçiliği şu
urunun sıcaklığı içinde bu vesile ile bir kere da
ha kucaklamaya ve bu değişmez kafa, gönül ve
ülkü inancımı yüksek huzurunuzda bir kere daha
ifadeye imkân bulduğum için bahtiyarlığımı arz
ederim. Bu konunun burada böylece kapanması
nı da temenni ederim. Böylece kapanırsa tekrar
konuşmıyacağım, yok eğer müzakereler olacaksa
yine konuşmıyacağım, fakat sadece komisyon ra
porunda gördüğüm bir maddi hatayı düzeltmek
için söz alacağım.
Hürmetlerimi arz ederim efendim. (Ortadan,
alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Adnan Aral. (Vazgeçti,
sesleri.)
Sayın Raif Aybar.
Sayın Kemal Badıllı, konuşacak mısınız?
KEMAL BADILLI
Evet efendim.

(ITrfa Milletvekili) —

BAŞKAN — Buyurun efendim.
KEMAL BADILLI (Urfa Milletvekili) -iSaym Başkan, Türkiye Büyük Millet- Meclisi
nin sayın üyeleri, bu hususta ,yani, kürtçülük
ve kurtluk mevzuu hususunda konuşmak çok is
terdim. Fakat biraz önce gerek Sayın Sıtkı
Ulay'ın ve gerekse Hıfzı Oğuz Bekata Beyin bu
rada samimî diyebileceğim ifadelerinden bu mev
zuun hakikaten bugünkü atmosfer içerisinde or
taya atılması veya atılmaması şeklinde bir karara
varmak hususunda düşündüm. Netice şu,: Muh-
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terem arkadaşlarını, âcizane kanaatime göre bu
•mesele 40 - 50 senedenberl devam etmektedir.
Acaba mesele konuşulmamakla bir fayda temin
edecek midir? Asla, Bence bir hastaya sen ra
hatsın, iyisin ,birşeyln yok demekle o iş bitmez.
Bu hastalığı teşhis etmeli, devası ne ise onun
tedavisine başlanmalıdır.
Mesele nedir"? Mesele şu arkadaşlar : Sakla
maya lüzum yok; bugün Türkiye'de bir Kürt
ve Kürtçülük dâvası vardır. Bunu inkâr etmek
le mevcudiyetini izale edemeyiz.
'RUHÎ SOYER (Niğde Milletvekili) — Han
gi kişiler...
BAŞKAN — ıSaym Soyer, hatibin sözünü
lütfen kesmeyiniz, silsileyi efkârı kaybolur.
KEMAL ıBADILLI (Devamla) — Efendim,
Türkiye'nin bu kadar hayati ve bekası ile ilgili
bir mevzuda lütfen hükümlerinizi mâruzâtım
dan sonraya bırakırsanız daha iyi olur kanaa
tindeyim.
îcabı hale göre kâh varlığı, kâh yokluğu ka
bul ve ilân edilen bu mesele, yani Kürt ve
Kürtçülük meselesi acaba bir millî dâva mıdır?
Acaba bir zümrenin dâvası inidir?
Yoksa senelerin, hattâ asırların ihmaline ka
derine uğrıyan bir bölgenin içtimai, iktisadi,
kültürel dâvaları mıdır?
Bizim kanaatimiz şudur ki; burada Türkiye'
de bir ırk ve millet dâvası yoktur. Mukaddes
Türkiye'mizde arz ettiğim gibi bir bölge dâvası
değil, sayın arkadaşlar, ihmale uğrıyan bir 'böl
genin ve o bölge halkının içtimai, iktisadi ve kül
türel dertleri ve dâvaları vardır. Bunları artık
görmeliyiz, çarelerini aramalıyız ve birlikte te
davi etmeliyiz. Tarihî hakikat şudur; bunu sak
lamaya lüzum yok. Bugün ırk diye bir varlık
yoktur. Bunlar Ziya Gökalp'in de teşhis ve ifa
desine göre teşrihi bir sergüzeşten ibarettir. Dâ
va, kültür ve iktisadi bir birliktir. Bugün Ame
rika'yı ele alalım. 72,5 millet vardır. Eisenhower,
Almanlarla harb etti, faik at kendisi Alman ırkı
na mensuptur. Bilmem, Kennedy bizzat İrlan
dalı; zaten Amerika diye bir ırk yoktur. Fakat
nedir? Bugün Amerika'ya has bir kültür vardır,
bütün fertleri o kültür etrafında toplamışlardır,
bir milletten, yani aıyın ırktan gelen 'milletten
daha kıymetli bir varlık meydana getirmişlerdir.
Bu böyle olduğuna göre, tam dokuz asırdır
Anadolu'ya sahibiz, bu 9 asır içinde bu birliği,

beraberliği bugüne kadar getirdik de, bu birlik
ve beraberliği bugün zedelemeye kimin- hakkı
vardır? Misal mi istiyorsunuz? Alpaslanı düşü
nün. Tarihe şöyle bir başımızı çevirelim. Meş
hur Romen Diojenle olan muharebede yalnız
Türkler değildi,- bu dâvaya inanmış Rumlara
karşı olan bütün milletler birleşmiş ve bu ara
da 10 bin kurt süvarisi de bizzat Alpaslan'a
yardım ederek Anadolun'un fethi şerefine işti
rak etmişlerdir. Misal yalnız bu mu? Hayır. Os
manlı İmparatorluğuna gelelim. Yavuz Sultan
Selim'in yüksek dirayeti, İdrisi Bitlisinin yük
sek gayretleriyle ne oldu? Bu millet el ele ver
di, Viyana kapılarına kadar, Afrika'nın ortala
rına kadar gitti; gidemiyeeeği hiçbir yer de
yoktu. Bu neden ileri geldi? Bu unsurların so
nunu alarak el ele vermesi, aynı dâvaya mag
masından başka bir şey değildir. Bizzat kendi
başımdan geçen bir hâdiseyi anlatayım; Urfa'lıyım, Urfa'da doğdum, ailemin bugüne kadar
Hükümete, millete karşı en ufak bir hatası ve
suçu yoktur. Bö^vle bir aileye mensubolnıakla.
beraber Urfa'da ortaokulu bitirinceye kadar
bende Kürt ve Türk mefhumu diye bir şey yok
tu. 'Çünkü biz kendimizi Türk bildiğimiz gibi
Kunt kelimesiyle, ifadesiyle köylüyü, Türk ke
limesiyle de şehirliyi kasdederdik. Vaktaki, İs
tanbul'a tahsile gittim; mütemadiyen Kürt, kurt
sun, kurtçusun ifadeleri şüphesiz ki kafamda
birtakım istifhamlar uyandırdı. İşte bu istifham
ların zoruyladır ki, tetkikata başladım. Türk ne
dir, Kürt nedir, bize bunları diyenler kimlerdir
ve maksatları nedir? Bu tetkikatın neticesinde
bunları öğrendim. Fakat bu hakikate maalesef
bugüne kadar bir türlü kimseyi inandırmak im
kânını bulamadım.
Diğer bir acı hakikat da şudur : Geçmiş Hü
kümetler iç idarede, politikada sıkıştıkları za
man daima hâdiseler ihdas etmişlerdir. Böylece
kendi zarflarını gizlemek kasdiyle milletin na
zarlarını başka tarafa çevirmek için maalesef bu
kadar [hayati efhemmiyeti haiz olan meseleyi ter
tipten bile çekinmemişlerdir. Bunun misali çok
tur, size bir iki misal vereceğim.
Geçmiş iktidarın Dahiliye Vekilinin emri üze
rine bir rapor hazırlanıyor. Afedersiniz, bu ra
por «Operasyon raporu» adiyle meşhurdur. Ra
porda deniyor ki, efendim kürtler faaliyete geç
ti, tehlikeli bir durum aldı, diyor. Bu dâvayı,
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dikkat buyurunuz, dâva kabul ediliyor. ıBu dâ
vayı hiç olmazsa bir müddet için geri bırakma-*
mız için bir operasyona ihtiyacımız var. Ne imiş
bu operasyon? Şarklı, yani kurt diye kabul edi
len 400 - 500 münevver toplanmalı, bunlar imha
edilmelidir. 'Bu imhada da gerek ailelerinden bir
tepki gelmemesi, gerekse dünya efkârına karşı
komünist hareketidir diye empoze edelim, diyor.
Beyefendi düşününüz. Böyle bir dâva kabul edi
liyor ve dâvanın çaresi de böyle görülüyor.
İkinci bir misal : Yine doğulu bir genç hak
kında bir rapor veriliyor. Diyor ki, bu çocuk ve
ailesi o kadar kurttur ki, babasının mezar taşın
da dahi kurt Hasan diye yazar. Mahkeme mese
leyi tahkik ediyor. Hakikat çıkıyor. Meğerse
adamcağızın babası Hasan değil, Fermandır, ölü
değildir, hayattadır.
İşte beyler görüyorsunuz ki Millî Emniyeti
mizin, Hükümetin yanlış bir politikası ne gi
bi ifetilâtlara sebeb olmaktadır.
'Birinci salfha şu beyler: Realiteyi kabul
edeceğiz. Yoktur diye bir şey olmaz, İnkâr
metodu <hiçbir fayda sağlıyamaz, 'Buna, böyle
işaret ettikten sonra meselenin ikinfci safhası
na gelelim. Acaba bu millî yaramız nasıl teda
vi edilecektir. Bunun için akla ımütaaddilt
metotlar gelebilir, ©unların birincisi inkâr
metodudur. Bugün bizim tatbik ettiğilmiz me
tot. Bu inkâr metodunun bir başarı sağlama
dığı, bugün doğu - Anadolu'da yaşıyan vatand aşlarımı zıııı asgari % 60 inin Kürtçe konuşmasiyle sabittir. Eğer bu inkâr metodu bir
fayda sağlasaydı bugün Şarkta da, Doğuda
da (Kürtçe konuşan bir kütle 'kalmazdı.
İkinci ınıettot; izalhiren inkâr. Fakat (hakikat
te varlığı kabul edilerek terör, cebir icabı Shaline ıgöre jenösist ytoliyle kütleyi bertaraf et
mek...
ASIM EREN (Niğde fMlletivekili) — Bun
ların 3 ncü madde ile alâkası yok.
KEMAL BADILLI (ıDevamla) — Var Bey
efendi.
BAŞKAN — Sayın Badıllı işin ilmî incelik
lerinden ve etütlerinden ziyade; rapora, tetkikata ve komisyon rap'oruna tallük eden kısım
lar hakkında konuşunuz.
ASIM EREN (Niğde Milletvekili) — 3 neti
madde ile hiçbir alâkası yok.
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KEMAL BADILLI (Devamla) — Sayın
Başkanım, şunu arz edeyim, nıuihıterem arka
daşlar, (Türkiye Cumhuriyetinin mukaddes bir
çatısı altında bulunuyoruz. Burada Hıer dâva
mız açıkça, samimî olarak ortaya konulmalı
dır, (Ben de ibu 'vatanın bir evlâdıyım. Böyle
bir iddia vardır. Maihkemelerde size dosya 'gös
terebilirim. Üniversitelerden size misâl göste
rebilirim. Bu dâıva hepimizin dâlvasıdır. (Bunu
samimî olarak ortaya koyalım, tedavi edelim.
'Berıim de içimin yandığı budur, beyefendi
Bu vatanı siz ne kadar severseniz, en az bende
sîzin kadar severim.
BAŞKAN — Sayın Badıllı, bu meiyzuun
âriz aımik incelenmesi, ilmî etütle değil (ko
nuştuğumuz. Bulada bu rapor dolayıssiyle, Sa
yın Bekata ve (Sayın Azizoğlu (hakkındaki uııeısuliyet meselesi doliaynsiyle rapor üzerinde ko
nuşmalarınızı teksif etmenizi rica ederim.
KEMAL BADILLI
(Detvaimla) — Sayın
Başkanım, zaten raporda vardır, yoktur de
nilemez ki. (Bugün raporda, iddia edilen şu
dur. Eski Sağlık Bakanı Türkiye'de mevcut
tehlikeli cereyanlara yani 'Kürtlere yardım et
miştir, onları himaye ve teşvik etmiştir. Bu
ne demektir? Türkiye'de 'böyle bir dâva var
dır. Bu dâva himaye edilmiştir. (Ben de diyo
rum ki Türkiye'de Kürtçülük diye bir dâ^a
yoktur. Tabiî yok dememi de bâzı esaslara!
istinadettirmem lâzımdır. Mücerret bir ifade
ile olmaz ki bu.
Evet, ikinci metot zlor metodu demiştim.
Fakat bu metodda maalesef münakaşa daihi
edilmez ve faydası görülmemiştir.
Nihayet üçüncü metot; üçüncü ımetot, re&litelerin ışığı altında aklı selim metodudur.
Peki bu aklı selim metodunu istediğimize 'göre
neler yapmamız lâzımdır? Yani meselenin esa
sını nasıl 'halletmemiz lâzımdır? Biz diyoruz
ki, Doğu'nun iktisadi dâvası samimî olarak
ele alınmalı, bicolmazsa iŞarfk ile Garp ara
sındaki 'tezadı bertaraf etmelidir.
İkincisi kültür meselesidir 've İbu kültür
meselesi içinde dil meselesidir. Beyler yok
demekle bir- şey olmuyor. Bulgun Anadolu'nun
Doğu tarafında
köylere ıgidiniz, kasabalara
gidiniz, inanınız ki, nüfusu 'galip bir ekseri
yeti Türkçe da!hi bilmiyor. Peki bilmediğine
I göre bunlara nasıl öğretmek lâzımdır? Zorla.

— 358 —

T. B M . M. B : 1 4 30,6.1964
mı?'Hayır. Bu tatbik edildi: Meselâ !bir za•m'an ıSayın Avni Doğan Beyin haleflerinden bi
risi Kürtçe konuşandan o zaman için 5 kuruş
para cezası alıyordu, öyle oldu ki, kimse şeh
re daihi gelemedi. Tasav/vur 'buyurun. Biz 10
sene tahsil, görüyoruz, -bir yabancı lisanı öğ
renemiyoruz da cahil 'bir köylü nasıl olur da
kalkıp bir gecede Türkçeyi öğrenebilip? Buna
imkân var .mı beyler? Türlkçeyi öğretmeyiz. Fa
kat (Kürtçe de 'konuşma deriz. Bu tamamen çe
lişik bir durumdur,. Bunun hiçbir faydası yok
tur. (Biz okul istiyoruz, okul açılsın, vatan
daşlarımıza millî şuurumuz aşılansın. Ne ol
dukları belli olsun. Böylece dıştan ve iç/ten
olan tehlikelere karşı yekpare 'bir Devlet ola
rak 'mukavim bir şekilde duralını, tşte Doğu'nun istediği bu. Başka bir şey istemiyoruz
beyler. • Biz, insanıca yaşamayı nıağalarda ya
şamayı artık 'bırakmk istiyoruz. Doğu ile Batı
'birbirinin müteanmim ibir cüzüdür. Bunların
tefrik ve ayrılmasına imkân yoktur. (Ne alâ
kası var sesleri)
SADÎ KiOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
— Saym Başkan, ne alâkası var mevzu ile?..
BAŞKAN — Efendim mevzu Kürtçülükle
alâkalıdır. Zaten bağlıyor, arkadaşımız. ('G-ürültüler) Evet efendim, devam ediniz.
KEMAL IBADILLI (Devamla) — Muihıterenı arkadaşlarım madem ki, mesele ile alâka
lı değilmiş, öyle kabul edelim. Ve sözlerimi
şu şekilde bitirmek isterim. Sizlerden, Hükü
met memurlarından Hükümetten ve münevlverlerden rica ediyorum. Misak-ı Millî hudutla
rımız dâhilinde yeikpâre olla/pak elele, haşha
şa vererek saymakla bitmez tükenmez dertle
rimize eğilelim. Bunları teşhis edelim, çare
ler arayalım, tedavi edelim. Açıkça, samimî
olarak söylüyorum ve ilân ediy'oruım; bir Şarklı
olarak içimi döküyorum. Türkiye'de Kürtçü lük diye bir dâva yoktur. Eğer bu dâva illâ
varsa, bu dâvayı Hükümetin kendisi, münev
verlerin kendisi ve memurların kendisi yarat
maktadır. (Sağdan bravo sesleri) Acı misaller çok
beyler. Şeyh Sait isyanına, Dersim isyanına
bakınız. Bunların Kürçülükle ne alâkası va,r?
Bu sadece memurların, Hükümetin yanlış po
litikası. ıBunlar birer realitedir, fakat acı rea
litedir. Açıkça ve samimî olarak söylüyorum.
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Ben şahsan bir Doğulu olarak Kürt, Türk, şu,
bu ayırımını kati surette ret ve tel'iıı ediyoyornm. Bunun gibi
ırkçılık ve Turancı
lığı da aynı derecede ret ve tel'in edi
yorum. Bunun gibi ırkçııkık ve Turancılığı da
aynı derecede ret ve tel'in ediyorum. Bu mem
leketi kendi habis menfaatlerine alet etmek
üzere tecelli ve izmihlale götürenlere lanet
olısun. Yaşasın Türkiye ve yaşasın TürlkiyeMler.
(Alkışlar ve bravo sesleri1)
BAŞKAN — Saym Yusuf Azizoğlu, (buyu
runuz.
YÛSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır Milletve
kili) — 'Sayın Başkan, T. B. M. M. nin sayın
üyeleri,
Sayın Hıfzı Oğuz Bekata'nm hakkımdaki it
ham ve hücumları siyasi malhkûm Zeki' 'Erataman 'in Haydarpaşa Numune Hastanesinden
kaçışı olayı vesilesiyle ilk adımını tatmış, arka
sından, basm toplantıları, O. H. P. Grupunun matbuata akseden tarafları ve nihayet
Meclis kürsüsünden dolambaçlı ifadelerle Kürt
çüliük itihamı, 27 Mayısa karşı olmam ve diğer*
suçlamalar sökün etmiştir.
Eski İçişleri 'Bakanı, encümen (huzurunda
ve bugün Yüksek Meclisiniz (huzurunda yaptı
ğı konuşmalarla hakkımdaki Kürtçülük konu
sunda bir itihamı olmadığını, kasdının ne ben,
ne de her hangi ibir demek solmadığını, sadece.
sıosyal fondan yardım görmüş birtakım ÎKürtçülükten şaibeli şahıslar bulunduğunu söylemek
le yetinmiştir.
Kürtçülükten şaibeli şahıslara, sosyal don
dan yardım yaptığım iddiasının, asıldan, esas
tan mahrum, apaçık ve kasıtlı bir iftira ölduğunu sosyal yardımlar maddesinde, Yüksek Heyetinize arz ve ispat edeceğim.
Hangi tarz ve münasebetle 'olursa olsun, eli
nizde bulunan tahkikat raporunda, (Kürtçü
lük) diye bir madde bulunduğuna göre mev
zuun aydınlanmasını temin bakımından bu gibi
ithamların zaman zaman neden ve nereiden gel
diğini izah etmek bakımından ve millî birliği
miz ve bütünlüğümüz bakımından yüksek hu
zurunuzda kısa bir açıklama yapnmk zarureti
ni hissediyorum.
Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de,
ciddî
mânada Kürtçülük diye bir mesele yoktur. Çbk
defa menşeini dış tahriklerden alan ve sayıla
rı, pek mahdut birtakım hissi ve düşüncesiz şa-

— 359 —

T. B. M. M. B : 14 30.-6.1964 O :2
roketinden doğduğunu bilen içimizde kaç ki<-î
'hışlar birtakım zararlı 'fikirlerin mensubu ^ola
vardır?
bilirler. Herkesi açıkça aydınlatmak isterim
ki, bir kısım çevrelerin iddia ve telkin ettik- |
Bu izahları, 'hâdiseleri 'bir tevil, millî suç
leri gibi bu çeşit fikirler, hiçbir zaman bir top
lan kapatmak mânasına alanlar, yalnız içtimai
luluğun malı olmamıştır. Millî hudutlar için
yaralarımızdan habersiz olmakla kalmazlar, içti
de, ana topraklar üzerinde 'oturan ve fakat
mai, 'vicdanı dağlamış olurlar. Bu ifadelerim
ana dilleri Kürtçe olan vatandaşlar, dini, gele
le, ispat etmeye çalıştığım, (husus, Türkiye'de
neği, töresi, millî ve s'osyal bağlariyle gerçek
aslında 'Kürtçülük diye (bir mesele olmadığı
ve vaitansever Türklerdir. ıBaşta İstiklâl Har
dır. •
bi olmak üzere tarih boyu cereyan etmiş hâdi
selerde, hiçbir zaman 'Türklüğüne toz kondurAma hep beraber itiraf etmek mecburiyetin
•mamış, :bu vatan evlâtlarının davranışlarında
deyiz ki Türkiye'de bir Şark meselesi vardır.
birtakımı gariplikler görülüyorsa bunun igünalh
'Bu mı eşele, Ziya Gökalp'in ilmî ve sosyal
ve vebalini »başka yerlerde aramak lâzımdır.
temellerini atmaya gayreit sarf ettiği, Ata
Gelmiş geçmiş bütün idareler, bir bölgede
türk'ün 'memleket gerçeklerine uygunluk (ha
'toplu 'halde oturan <bu insanları, vatan müda
linde ifade ettiği, Türk milliyetçiliğinin; yan
faası, vergi gibi birtakım mükellefiyetler dı
lış anlaşılması, veya benimsenmek istenmeyişi
şında, kendi hallerine, iktisadi sefaletin, ceve memleketi idare edenler tarafından
ters
lh al e tin ve clalba fenası tahammül edilmez (hak
tatbikata^ mâruz (bırakılmasından doğmuştur.
sızlık ve kötü muamelelerin pençesine terk
Doğu'da oturan vatandaşlarımıza, gayrı
'etmişlerdir.
'Türk gözüyle bakan ve bu iptidai it em ay ulu
Çoğu, kötü sicilli, ehliyetsiz ve tecrübesiz
nu açıkça ilfade etmekte bir sakınca görmiyen
memurlarla idare edilen Şark, bugün dahi ya
insanlarımızın dilini kesmek kararında ve 'has
şanmaz !bir vatan köşesi 'halindedir., ÎBu neti
sasiyetinde
olmadığımız müddetçe, bu millî
cede, namuslu, fedakâr ve vatanperver Doğu
yaramız üzerine biber serpilmesi devam edecek
lu vatandaşın hiçbir günahı yoktur.
ve bu 'hal belki günün birinde bizi bir kan
D o ğ u y u İÇ yüziyle tanımak imkânını bulagrenle karşı karşıya bırakacaktır.
•mıyanlarm vicdanında ibir rüsup 'bırakan Doğu
Doğulu, Batılı bu vatan topraklan üzerin
isyanları da Doğulu 'vaitandaşlarm aleyttıino
de oturan insanlar, bu vatanın ve bu toprak
kaydedilecek nitelikte değildir.
ların ayrılması mümkün olmıyan müşterek sa
hipleriyiz.
Birbirimize karşı sevgi ve saygı
Şeyin Sait isyanı, memleketin başka tarafla
duyguları
içinde olmamız, yalnız insani ve
rında da müşaihade 'olunan, geri kalmış Türk
medeni bir davranış değil 'hepimiz için aynı zacemiyetinin, ileriye doğru harekete .geçirilme
m anda millî (bir 'vazifedir.
sinde, !bu yürüyüşe ayak uyduramıyanlarm,
nereye götürüldüklerini ıbilmiyen, ıcâlıil 'bir kı
Buna rağmen, memleketimizdey hâlâ, bîr
sım vatandaşları peşlerine takarak yaptıkları
Hükümet âzalığma gelecek kadar millî var
irticai 'bir ayaklanmadır.
lık içinde şeref kazanmış bir kimseye T. B. M.
Ağrı isyanı, Şeyüı 'Sait ayaklanmasının bas
ıMeclisi gibi en yüksek organımızın Ihuznrunda
tırılmasında takibolunan son derere kırıcı ve
«gel bu kürsüden ben Türküm de»1, denebiliyorcan yakıcı metotların intaçettiği Ihuzursuz 'bir
«a bu sosyal bünyemizde vahim arızaların hâlâ
zemin üzerinde, dış taihriklerin yarattığı ve
mevcudolduğıınun açık bir belirtisidir. Bu vakütle tarafından itibar göıımiyen İbir (hareket- |
Ihameti görmek mecburiyetindeyiz. 'Bu kabil
tir.
duygu ive .davranışların cnünf eriit dalhi olsa vic
danlarda yaratması mukadder zelzeleyi (hisset
Tunceli isyanına, Seyit Rıza ayaklanması
mek lâzımdır. Eski İçişleri Bakanının bu so
demek daha isabetli 'bir adlandırma olur. Buı
ruyu .ortaya attığı gün cevap için kürsüye -çık
ayaklanma, kabile devrinden, nizaımi bir ida
mam mukadder olsaydı, cevabım benim için
reye geçişin, kaçınılmaz bir reaksiyonudur.
de, sizin ilcin de, 80 milyonluk 'Türk Milleti
Sason isyanının 'bir aşiret reisinin »güzel kı
zma tecavüz etmek istiyen bir jandarmanın Iha- j için de çok acı ve üzücü olurdu,
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Mulhterem senatörler, mulhterem milletıvekilleri; asırlar iboyu memleket idarecilerinin sır
tımızda ıhusule getirdikleri bu kamburun iza
le çaresi, İbu asırda, cemiyetlerin ulaştıkları
bu kemal devrinde, ne sünıgü, ne kamçı, ne
tehdit, ne şantaj, ne de millî emniyet dosyaları
değildir. Bunun yolu eşit İnakların perçinlen^mesi, memleket imkân, nimet ve azimetlerinin
sosyal bir adalet ölçüsü içinde vatanın (her kö
şesine ulaşmasında samimî ve fiilî !bir hassasi
yet gösterilmesi, bölgeler arasındaki dengesiz
liğin ilmî bir proıgraımla ve gün geçirmeden ele
alınmasıdır.
'Böylesine bir vatan ve millet 'hizmetinin realıze edilmesinin de baş şartı Doğu'ya, dürüst
ehliyetli ve vatandaşı seven ve sayan bir ida
renin götürülmesidir.
Ydgânje çıkar yol olan, (bu (haklı ıgorüşü sa
vunanlar ve İbu istikamette gayret sarf eden
ler, eğer Şarklı iseler, derfhal bölgeıci, (bölücü
olarak, damgalanmaları, bir usul haline gel
miştir. Şahsi ve 'hele siyasi .mücadelelerimizde!
ibu metot pek itübar görmektedir. Bu ımetöt
•haksızdır ve yanlıştır.
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dan derneklere yardımda bulunmuş ve bu mü
nasebetle de Tunceli kültür derneğine de yar
dım yapmış idi.
Sayın Bekata, Yusuf Azizoğlu'nu şarktaki
derneklere fazla yardım yaptığı suçu ile töhmetlendirdiği sırada, ibu cümleden olarak kurt
luk propagandası yapan Tunceli Kültür Der
neğine de yardım ettiğini söylemişti ve onun
şâhsında bütün Tuncelilileri kürtlükle töhmetlendirmiştir.
H I F Z I OĞUZ BEKATA (C. Senatosu An
kara Üyesi) —• Böyle bir şey yok. Zabıtları
okumamışsın.

VAHAP KIŞO&LU (Devmaia) — Müsaade
buyurun arkadaşlar, bugün şu kürsüde huzuru
nuzda böyle bir şey söylemediğini ve bir tarih ho
cası olarak Türkiye'nin her tarafında, Şarkında
da Batısında da her karış toprağında yaşıyan in
sanların bu memleketin çocuğu ve Türk soyun
dan olduğunu beyan etmesi beni cidden mem
nun etti. Ve bundan dolayıdır ki, sözlerime bura
da son veriyorum. Hakikaten her Türkün en az bu
şekilde düşünmesi lâzımgelir. Yoksa biz Batılı
şudur, Doğulu şudur, Kuzeyli şudur ve Cenup
lu şudur şeklinde düşünürsek bu memlekette
T. B. M. M. nin pek mu'hterem üyeleri,
tesanüt diye bir şey kalmaz. Yalnız iki cümle
Sizi temin ederim ki, bulgun buzlu dağlar
ile şunu arz etmek isterim ki, bu memlekette
gilbi karşımızda görünen meseleleri,
imanlı,
kurtluk terimi dilin pelesengi olmuştur arkakararlı bir şevk ve şuurla ele aldığımız takdir
daşlıar. Meselâ Karaköselilere, KaırsMıar kürit
de, kısa zamanda buzlar f çözülecek, bütün
der. Erzunımıktlar, Karşılılara kurt der, Erzin
vatan yemyeşil ve mamur bir satılh olacak, mil
canlılar Erzurumlulara kurt der, Tunceliler Er
let olarak toptan yüzümüz gülecektir ve 'belki
zincanlılara kurt der, Elazığlılar Tuncelilere
o zaman, kalpten kalbe giden foir Ihaykırışa
kurt der, Malatyalılar Elazığlılara kurt der,
sebeboldüğu için, ben de eski İçişleri Bakanı
Sivaslılar Malatyalılara kurt der," Kayserliler
nı, kucaklamaya koşacağım. Beni dinlediği
Sivaslılara, Ankaralılar Karslılra,
Eskişehirli
niz için teşekkür eder, saygılarıanı sunarım, j
ler Ankaralılara, istanbullular Eskişehirlilere
(Alkışlar)
i
kurt der. istirham ederim, arkadaşlar, bu mem
BAŞKAN — 'Sayın Öelâl Ertuğ.
lekette kürdü mikroskopla mı arıyacağız? Çok
Yoklar onı efendim.
rica ediyorum; bilhassa şu Mecliste, şu kürsüde
Sayın Vahap Kişioğlu.
bu gibi tehlikeli kelimelerin ağıza alınmaması
lâzımgelirken, her zaman dilin pelesengi olmuş,
VAHAP KIŞOĞLU
(Tunceli Milletvekili)
her halükârda bunu söylemekten vazgeçmiyo
— Sayın Başkan; muhterem arkadaşlarım, ben
ruz.
deniz eski içişleri Bakanı ile, eski Sağlık Ba
kanı Yusuf Azizoğlu arasındaki tartışmada
Demin arz ettiğim gibi, Hıfzı Oğuz Bekata
Tunceli Kültür derneği ve bu münasebetle
Bey burada konuşmasiyle ve yerinden, «Böy
Tunceli'nin kürtlü'kle ittiham edilmesi dolayı
le bir şey söylemedim» demesiyle konuşmamı
sıyla, oranın mebusu olarak huzurunuzda söz al
burada bitiriyorum. Hürmetlerimle.
mış bulunuyorum.
BAŞKAN — Sayın Kösereisoğlu, buyuru
Saym Yusuf Azizoğlu sosyal yardım fonun- | nuz.
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ŞÜKRÜ KÖSEREİSOĞLU (Van Milletve- I miş ve Doğu illerimizin heyecanını galeyana
kili) — Sayın Başkan, muhterem senatör ve
getirmiştir.
milletvekilleri;
Asıl bölgecilik yapanlar vatanı Doğu ve Ba
tı tefrikine tabi tutanlardır. Doğu illerimizde
Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisinin
yaşıyan vatandaşlarımızın hepsi en aşağı Sa
24 . 10 . 1963 gün ve 81 sayılı karariyle eski
yın Hıfzı Oğuz Bekata kadar Türkoğlu TürkSağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sayın Dr. Yu
tür. Vatandaşlık mükellefiyetlerini şerefleriysuf Azizoğlu hakkında (Kürtçülük) den dolayı
le yerine getiren bu bölgedeki halkımızı her
açılan Meclis soruşturması konusu görüşülmek
türlü tehlikeli cereyanlardan tenzih eder. Sa
tedir.
yın Hıfzı Oğuz gibi mesnetsiz iftiraları irti
kâp eylemediklerine göre (vatanperverlik yarı
Filhakika Komisyon Sayın Dr. Yusuf Aziz
şımda) Sayın Hıfzı Oğuz Bekata^dan çok daha
oğlu'na isnadolunan bu suçun varidolmadığmı
ileride, bulunduklarını söylemekle iftihar ede
raporunda belirtmiştir.
rim.
Üzüntü ile müşahademiz odur ki; eski İçiş
Sayın Hıfzı Oğuz Bekata esasında Bakan
leri Bakanı Sayın Hıfzı Oğuz Bekata Tahkikat
lığında
muvaffak olamamış ve bir aralık sayın
Komisyonu ' huzurunda verdiği ifadede, Sayın
basın
mensuplarına
kelepçe takılması mevzu
Yusuf Azizoğlu'nu (kürtçülükle) itham etme
unda
Adalet
Bakanına
isnadda bulunmuş par
diğini Cumhuriyet Halk Partisi Grupunda yap
tizanlık almış yürümüş ve idare teşkilâtını ko
tığı konuşmada da bu konu ile ilgili isnatta
miteci ıbir zihniyetle yürütmüştür.
bulunmadığını basma intikal eden haberlerin
gerçekle alâkası olmadığını, hattâ sosyal yardım
fonundan yardım gören derneklerin de, der
nek olarak itham edilemiyeceğini ve ilgili ma
kamlarca haklarında bu konuda takibat yapı
lan (Ali Anagür, Ali Karahan ve Musa Enter'in) dahi kürtçülük faaliyetleri hakkında
bilâhara halber aldığını beyan etmiştir.

Bu sebeple 20 . 9 . 1963 tarihinde tarafım
dan hakkında genel görüşme açılması talebi
mensubolduğum Yeni Türkiye Partisi Meclisi
grupuna götürülmüş ise, bunda Sayın Yusuf
Azizoğlu'nun ne gibi bir rolü olabilir?
Kendi muvaffakiyetsizliğini
örtmek için
namuslu vatan evlâtlarına, nadir yetişen ve
mümtaz Devlet adamlarına en şeni yollarla if
tira ve isnatta bulunmasiyle günün şartları için
de demokratik sisteme dahi ağır bir darbe in
dirmek istediği de açık bir gerçektir.

Aynı şahsın Sayın Yusuf Azizoğlu'yla kar
şılıklı olarak Meclis kürsüsünde olayın müna
kaşasını yaparken, Sayın Yusuf
Azizoğlu'nu
(Kürtçülükle) itham eylemesi olayına o derece
sarılmıştır ki, içimi sızlattığı için tekrar arz
Sayın arkadaşlar,
ediyorum. Gözü kararan Muhterem Hıfzı Oğuz I
Türkiye hudutlarını 300 küsur seneden be
Bekata (Yusuf Azizoğlu kalksın bu kürsüden
ri müdafaa ve muhafaza eden Türk ordusun
ben Türküm desin evvelâ) diye konuşmuştur.
da uzun yıllar hizmet eden Kösereisoğlu aile
Gerçi bugünkü beyanlariyle bunu tahfife ça
sinin her Doğulu vatandaş gibi, Doğu sınırla
lışmış ise de fakat, tezatlar içinde bulunduğu
rının müdafaasını, şerefle yapmıştır. Ve yapa
aşikâr olan eski İçişleri Bakanı Sayın Hıfzı
caktır. Sayın Yusuf Azizoğlu ailesi de bunlar
Oğuz Bekata'mn müfteri durumuna düştüğü
dan birisidir. Bunu söylemekle daima bahti
kendi partisine mensup Sayın Meclis üyeleri
yarlık duyacağım.
tarafından dahi kabul edilmekte (ve bu cihet
Muhterem arkadaşlar,
bizim için bir teselli vesilesi teşkil) etmekte
Yüce Meclisin bütün bunları takdir ederek
dir.
Yusuf Azizoğlu hakkında komisyonca düzenle
nen raporun kabul edileceğine ve dolayısiyle Sa
Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden
yın
Hıfzı Oğuz Bekata ve bunun gibi düşünen
eski İçişleri Bakanının ağziyle, muvaffak bir j
iyi niyetli olmıyan kimselere gerekli dersi vere
bakanın (Doğulu) olması itibariyle hiçbir de
ceğine inanıyorum, hepinizi hürmetle selâmla
lile dayanmadan, hıyaneti vataniye gibi bir
suçla itham edilmesi umumi efkârı rencide et- J rım, (Sağdan alkışlar)
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BAŞKAN — Sayın Dikeçligil.
HÜSNÜ DlKEÇLÎGİL (C. Senatosu Kay
seri Üyesi) — Muhterem arkadaşlarım, Türkiye
Misakı Milli hudutları içinde bir bütünlük arz
eder ve bu topraklar üzerinde yaşıyan bütün mu
kaddes vatan evlâtları aynı soydandır. Bende
niz bilhassa Diyarbakır Dicle öğretmen Okulun
da dört sene müdürlük yapan bir arkadaşınız
sıfatiyle bu havaliyi çok iyi bilirim. Ve genç
evlâtlarımız, orada yetişirken, konuşmalarımız sı
rasında, çok şükür, aynı soyun, aynı milletin ço
cukları olduğumuzu duyduk idrak ettik, demiş
lerdir. Hakikaten milletlerin tarihlerine bakacak
olursak görürüz ki, dilleri değişebilir fakat örf
ve âdetler değişmez. Hiçbir milletin örf ve
âdeti doğulu kardeşlerimizin örf ve âdeti kadar
Türk'lere benzemezler, aynıdır. Oyunlara bakı
nız, yemeklere bakınız, misafirperverliğe bakı
nız, namus telâkkisine bakınız, hepsine bakınız..
Nitekim Oğuz Kitabelerinde, Orhon Kitabelerin
de Kürt kar yığını mânasına gelir. Ve nitekim
bütün eski müsteşrikler Türk'lerin bir kol ol
duklarını, Sakalarla aynı beraber olduklarını, İs
kit'lerin çocukları olduklarını söyler. Dede Kor
kut Türk efsanesinde, Millî Kahramanımız olari
Avras Şahap aynı doğulu kardeşlerimizin kah
ramanıdır. Veki Senatof «On Binlerin Dönüşü»
adlı eserinde, buradan geçerken İranlılarla bun
ların bereber olmadığını, daima İranlılara kar
şı geldiğini, dolayısiyle İskit'ler gibi ok attıkla
rını ifade eder. Muhterem arkadaşlarım, bunla
rın bir kolu yine Macar'larla beraber gitmiştir.
Macar köklerini inceliyenler aynı Türk boyundan
olduklarını ifade ederler. Yine Sakaların bir
kolu Hindistan'a gitmiştir. Kar yığını mânasına
geldiği ve Türk'lerin bir boyu olduğu ve Üç Oklar'a ait oldukları yazılıdır. Arkadaşlarım bunu
derinden derine incelerlerse anlaşılır. Nitekim
Kırızoğlu arkadaşımızın Türk'lerin menşei hak
kında yazmış olduğu eseri bu hakikati daha ge
niş mânasiyle dile gitirmiştir. O halde tarih
boyunca beraber yaşadığımız, yapısı, Örfü, âdeti
ve gelenekleri beraber olan bu arkadaşlarımızı,
Türki'yenin sınırları içinde, millî birliğe ve hu
zura ihtiyacımız olduğu bir zamanda, böyle bir
ayırıcı cereyanların karşısında bırakmak ve bu
tesirlerin etkisi altında bulundurmak bize vebal
dir. Çünkü hakikaten tarih boyunca bu kardeş
lerimiz büyük tarihimizin mirası olan insanlar
dır.

Arkadaşımızın ifade ettiği gibi bir Alp
aslan'ın ordusunda bunlar vardı. Alpaslan'ın
ordusunda olan doğulu! 'kardeşlerimiz yine Ro
men Diyojen'e karşı çarpışıyorlardı. Osmanlı
İmparatorluğunun kuruluşıuında baştan aşağı,
Viyana kapılanında, Cenup sınırlarında her
taraflta beraber öldüler, .toprağın altında, ke
fensiz, beraber
yatıyorlar, koyun (koyuna1,
Mehmet Akif'in dediği gibi, «Şüheda fışkıracak
toprağı sıksan şüheda.» Toprağı sıktığımız za
man bu şüheda kardeşlerimiz de kanla bera
ber fışkıracaktır topraktan. Şimdi, böyle bir
ayırıma gerek okul sıralarında, gerek Dev
letim. idare .mekanizımasında yer vermek ve
Kürt tâbirini sık sık kullanmak bu menileketi, bu milleti idare edenlerin gafletidir. Böyle
bir gaflete bundan sonraki idareciler, hülkümeltler düşmemelidirler. Vatan çocuklarını tam
mânasiyle bağrına basmaılıdırlar.
Muhterem arkadaşlarım, İstiklâl Mücadele
sinde ölen bir Unfali' kardeşimiz çıkıyor, be
nim onıuzulmda şu .martin, arkamda dağ oldu
ğu müddetçe Fransızlar bir adım geçemez, di
yor ve nitekim geçemiyor da. Millî Mücadele
nin tarihim incelersek hakikaten doğulu, kar
deşlerimizin Millî Mücadelenin içerisinde bü
yük hisse ve payları olduğu> anlaşılır. Münev
ver kardeşleriamzih Türk tarihini incelemeden
ve geniş tarihî şuura malik olmadan böyle
konuşmaları, dar açıdan mütalâa 'etmeleri bu
vatanın birliğine, beraberliğine aykırılık teş
kil eder. Ben bu memleketin karınca kaderince
bir tarih hocası olmak ve çok kıymeltli doğulu
Türk çocuklarını öğretmen ailesi olarak haya
ta .atmak şerefine nail olan bir arkadaşınız mf atiyle, biliyorum ki, (bunların da kalbi bera'ber çarpar. Yalnız doğulu kardeşlerimden bir
isltirhamım olacaktır. Türkiye geri kalmış bir
memlekettir. Ben Doğu - Anadolu'yu gördüm,
her taraf geri kalmıştır. Sık sık şurası bura
sı geri kalmış gibi bir edebiyatın içine girme
yi de ben doğru bulmuyorum. Kayseri'de de
Doğu - Anadolu'daki gibi geri kalmış köyler
vardır, belki de omlardan daha da geri kalan
lar bulunabilir. Şu halde muhterem arkadaş
larım, oradan konuşan arkadaşım bilir, çok
iyi temas etltiler. Ben Ergani'de bulunduğum
vakit, Posta Müdürü arkadaşım Adnan Be
yin1 babaısı sık sık söylerdi, bu söylenen doğru
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değil, derdim : Biz iyi insanlar obaydık Allah I -Sayım Bekata. Yalnız bir ricam olacak, ikin
ci bir sataşmaya meydan vermiyelim.
bizi Kürtlerin içinde yaratmazdı. Yani şehirli
HIFZI OĞUZ BEKATA (C. Senatosu An
köylüyü Kürt mânasına kullanır. Bu doğru
kara Üye>si) — Yalnız Başkanlıktan bir ricam
değil Ziya Grökalp Beyin Türkçülük Felsefe
var. Komisyonda tutanaklar vardır, o zabıt
si hastan aşağı elimizdedir. Böyle bir müte
ları bir dakikalık içim rica .ediyorum. Ankara
fekkir, ıSüleymaın Nazif gibi beyler hep bu
zaptıdır.
ralardan yetişmişlerdir. Şu halde Devleti idare
Muhterem arkadaşlarım, ben bu mevzuun ba
edenler 'mesuliyetini duymalıdır. Elimizde bir
şında söz aldığım zaman hangi asil hislerle meş
avuç Anadolu'muz kaldı, gidecek başka yeri
bu olarak konuştuğumu gördünüz. Evvelâ muhte
miz yoik. Tarih boyunca beraber yaşadık. Dış
rem Başkanı tenkid edeceğim ve kendilerine ta
düşmanlarımız muhtelif ayn'icllılklarla (bizi (bir
rihle ilgili ve bu Meclis hayatında şahikalaşmış
birimize düşürdüler ve hâlâ da düşürüyorlar.
bir hâdiseyi hatırlatarak, çok sevdiğim Başkan
ıBiz gaflet içindeyiz. Bu gaflete düşmiyelimı.
dan vazifelerini iyi yapmalarını rica edeceğim. O
Oğuzb oylarım ıtetkik edin. Yirmidört boy,
şudur:
Maşallah Türk Milleti o kadar boy ki, niha
yet Göktürk'lerle beraber Türk kelimesi şâ
Biraz evvel Sayın Komisyon Başkanına, bir
mili olmuş, . Türklerin boyları birleşmiş, Türk
arkadaşımız «mantıksız», dedi. Kendisiyle beraber
adiyle .anılmaktadır. Anadolu içimde bütün
değilim, tasvibetmiyorum bu sözü. Meclis Başka
kardeşlerimize T ürik adiyle hitabetmeık gere
nı müdahale etti, düzelttiler. Doğrudur, vazife
kir. Maalesef münevver dediğimiz memurla
sini yaptı. Biraz sonra Sayın Kösereisoğlu arka
rımız hundan mahrumdur. Böyle olunca şuurlu
daşımız aynen, «Şeni yollarla iftira» dedi. Reis
.münevver memurlar yetiştirmek Türk Milleti
müdahale etmedi, iftira kelimesini birkaç defa
nin- âtisi bakımımdan Türk Devletimin vazife
söyledi, Reis müdahale etmedi. Daha önce, Bü
sidir. O halde Devleti idare edenlere büyük -va
yük Meclis ise masuniyet müessesesini tahkim
zife düşüyor. Bern1 bir Hükümetin içimde, aynı
için bu kürsüdeki, mukaddes telâkki edilen bu
böyle bir tezada düşen bakamın hareketini de
kürsüdeki konuşmaların suç sayılamıyacağma ait
hoş gör,meım,: bu nasıl oluyor? Hükümetçilik
Anayasa hükmünü Komisyonun da isabetli karaoynamıyoruz biz. Tecrübeıli dediğimiz bir Baş
riyle yeniden tahkim etti. Bu tezattan sonra Bü
vekilim idaresinde bir Hükümet, böyle bir h.ayük Meclisin hafızasında kalması için bir noktayı
taya düşülmesini ben nakıs buluyorum arka
aydınlatıp şimdi huzurunuzda bana düşen, hiçbir
daşlar ve düşülmem elidir.
kelime ilâve etmeden zabıttan bir parça okuyaca
ğım; suni kahramanlıklara bir son vermek ve bu
Şimdi .sözlerimi burada keseceğim muhte
Meclisin
ebediyen aldatılamıyacağmı bir kere da
rem arkadaşlar. Artık hisleri bırakalım. His
ha söylemeye bu suretle lüzum görmüş olacağım.
devresi milletlerin tarihimde pahalıya mal olımuş. Akıl devrine dönelim. Akıl devri ile
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu Mec
memleketimizi yapmaya gayret 'edelim. Ve
lis onun devamıdır. Bursa Valisi ve Bursa'yi mü
hakikaten şu memleketin aziz toprağı üzerin
dafaa eden kumandan düşmajım işgalinden bir
de çalışan çocuklarımızla aynı kamdan, ayını
kaç gün evvel Bursa'yı terketmiş. Meclis toplan
soydan, ayını ülkünün insanları olarak baka
mış Hamdullah Suphi Bey konuşuyor. Vali ile
lım. Hakikaten Doğu - Anadolu'yu yine gör
kumandanın bu hareketini tenkid ediyor. Halk
düm ; mânevi bazları ile beralber bizimle bir
orada dururken nasıl olur da daha evvel terk
likte. Bindiğimiz dalı keserek dile de hücum
ederler diye taarruzda bulunuyor. Orta sıralar
etmiyelim. Hürmetlerimle. (Alkışlar)
dan kalpaklı, zayıf bir zat, yalandır, diyor. Reis
BAŞKAN — Birkaç arkadaşımız daha söz
müdahale ediyor: Mustafa Kemal Paşa, Türkiye
.altmışlardır. Yeterlik önergesi vardır.
Büyük Millet Meclisinde konuşan bir milletvekili
H I F Z I OĞUZ BEKATA (C. Senatosu An
yalan söylemez, sözünü tashih ediniz. Mustafa
kara Üyesi) — Sataşma olmuştur, söz istiyorum.
Kemal Paşa kalkıyor ve diyor ki; «Ben Hamdul
BAŞKAN — Sayın Bekata •kendilerine sa
lah Suphi Beyin sözüne yalan demedim, m'esmutaşma olduğunu iddia ederler. Şenî iftira, keatı yalandır, ona söyliyenler yalan söylemiştir,»
linıesinıi kullandıklarımı söylüyorlar. Buyurun J demek istedim, diyo tashih ediyor. Türkiye Bü-
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yük Millet Meclisi kürsüsü bu ananelerle kurul
muştur. Rasgele, bir vilâyet dostluğu yapmak için
bir arkadaşı müdafaa ederken, kendilerine zarif,
kibar bir üslûbun başlangıcını da telkin etmeme
rağmen «şenî iftira» sözünü söyliyen arkadaşının
şimdi oturduğu yerde kıpkırmızı olması için hiçbir söz ilâve etmeden, zabıttan bir parça okuya
cağım.
ŞÜKRÜ KÖSEREİSOĞLU (Van Milletvekili) — Siz öyle konuşurken kıpkırmızı oldunuz
mu?'
BAŞKAN — Sayın Kösereisoğlu, hatibin sö
zünü kesmeyin.

iniyorlardı. Yalnız içlerinden bâzıları meselâ Mu
sa Anter Azizoğlu'ndan sitayişle bahsederdi. Doğu'nun siyasi kaderini elinde tutan adamın oldu
ğunu söylerdi. Bunların yine basın suçları dolayısiyle mahkemeye gidip geldikleri bir gün Musa
Anter, Urfa Milletvekili Kemal Badıllı ile adliye
de görüştüklerini, mumaileyhin kendilerinden,
Azizoğlu'ndan selâm getirdiğini ve Bakanın ken
dilerine («Geçmiş olsun, merak etmesinler, bun
dan birş ey çıkmaz.») dediğini ve kendisi gelme
diği için özür dilediğini, Kemal Badıllı'mn nak
lettiğini söyledi. Kürtçülük mevzuunda bildi
ğim bundan ibarettir. Bekata'ya da bir pusla ya
zarak bu bilgiyi verdim. Benimle beraber ezcüm
le... Şimdi mühim... Raporda ne diyor?:

H I F Z I OĞUZ BEKATA (Devamla) — Şim
di evvelâ komisyon raporunda, ben söylemiyo
«Musa Anter'in bu tarz beyanlarını duymuş
rum, Tamer Şekersoy diye bir şahit dinliyorlar.
olması lâzımgelen başkaca hiçbir isim vermemiş
Dinlenen şahidin şahadetini komisyon raporu
tir.» Rapor böyle diyor. Şimdi şahit konuşuyor.
şöyle bağlıyor: «Musa Anter'in bu tarz beyanları
«Benimle beraber ezcümle aynı suçtan, orada
nı duymuş olması lâzımgelen başkaca hiçbir isim
mevkuf olarak Mustafa Ünaltay, Ömer Aktosun,
vermemiştir.» Kim vermemiş? Şahit. «Musa An
Özcan Sallantı da mevcuttu...» Demek ki, isim
ter'in bu tarz beyanlarını duyması lâzımgelen
ler veriyor, «ise de bu konuşmayı işitip işitme
Taaşka hiçbir isim, şahit vermemiştir.» Komisyon
diklerini bilmem. Fakat bu konuşmayı oradaki
raporu böylece meseleyi bağlıyor. Şimdi, ben ilâ
herkes
duydu. Ancak duyanlar meyanmda şimdi
ve etmediğim için o şahidin ifadesini okuyacağım.
hatırlıyarak
size bir isim tesbit edemiyeceğim.
Bu arada bir iki arkadaşın ismi geçecek. Ben
Konuşmanın
cereyan ettiği tarih aşağı yukarı
söylemiyorum, şahit söylüyor. Tutanak, Ankara
Ağustos
ayındadır.
Kendi aralarında Kürtçe
zaptı, sayfa 148. Aynen okuyorum. Kızan arkadaş I
konuştukları için daha fazla bilgiye sahip deği
olursa bana kızmasın, alınan arkadaş olursa bana
lim. Demin de söylediğim gibi Moskova'nın Türk
alınmasın. Çünkü, söz benim değildir. Şahit Ta
çe neşriyatını dinlerlernıiş.» Başkanlık soruyor.
mer Şekersoy, Ethemoğlu 1944, Eskişehir ve sai
«Azizoğlu'na ait geçen bu muhavereyi hiçbir ka
re; diye ve yemin ettirilerek şahadete almıyor.
nuni
mercie bildirmedim, buna teşebbüs de et
Okuyorum:
medim.» Şahitten başka da sorulacak bir husus
«Ben Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı Sekrete
olmadığından ifadesi okutturularak okunarak im
riyim. Ben 19 Temmuz ve 26 Oğustos 1963 arası I za ettirildi.»
demokratik rejim aleyhinde faaliyet göstermek- I
ŞÜKRÜ KÖSEREİSOĞLU
(Van Milletve
ten maznun olarak Balmumcu'da mevkuftum. I
kili)
—
Kemal
Badıllı'mn
da
ifadesini
okuyun.
Kürtçülükten maznun olanlar da orada idiler. I
H
I
F
Z
I
OĞUZ
BEKATA
(Devamla)
—
Şim
Aynı yerde mevkuf olmamız sebebiyle temas ha
di
dahası
var.
Sayın
Kösereisoğlu'na
ve
beni
dinlindeydik. Yani ahvalleri dikkatimizi çekiyor ve I
liyen
arkadaşlara
şunu
arz
edeyim;
son
derece
bizi kürtçülüğü nasıl anladıkları hakkında bir I
de ihtiyatlı konuşuyorum. Şu sözü söylemeseydi
araştırma yapmaya sevk ediyordu. Meselâ; bun
lar ezcümle kürtçe, konuşmayı ve kürtçe tedrisat I şimdi şu cevabı vermiyecektim. Sayın Kemal Ba
dıllı beni mazur görsünler, Ankara'ya kürtçüyapan mekteplerin açılmasını istiyorlardı. Barlükle
maznun olan kimseler getirildikten sonra
zani mağlûp oldu diye bir haber gelince, bunlar
da
Ankara'daki
Zırhlı Birlikler Hapisanesini
yalandır diye seviniyorlardı. İnanmak istemiyor
4
defa
ziyaret
ederek
aynı sözleri söylediği tes
lardı. Kürtçe neşriyat dinliyorlardı. Mustafa Ke
bit
edilmiştir.
mal sizin için ne ise, Barzani de bizim için odur
diyorlardı. Hiçbir siyasi partiye mütemayil ol
Şimdi arkadaşlar, bakınız ne diyorum: Anka
madıkları gibi, hiçbir siyasi lideri de tasvip et- | ra'ya nakil edildikten sonra Zırhlı Birlikler Ha-
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pisanesine aynı arkadaşın giderek benzeri söz
leri söylediği tesbit edilmiştir. Şimdi sayın ar
kadaşlarımızın sözlerini dinlediniz. Bu memleke
tin falan parçasının veya filân parçasının sahi
bi Türkiye Devletidir. Falan adam veya filân
adam değildir. Bu memleketin insanlarını böl
meye, bu milletin Devletini bölmeye, vatanını
bölmeye kimsenin gücü yetmez ve bu istikametdeki zihniyetlerin de kimse kahramanlığını ya
pamaz. O halde başlangıçta son derecede ihtiyat
lı olarak bu konuyu kapatmak istediğimi arz et
lim. Baştan aşağı Şark seyahatindeki konuşma
ların Adalet Partisi de, Halk Partisi de çeşitli
istikamette şahitleridirler. Bunlar burada bitsin.
Ben istiyorum. Çünkü bitmesinde milletin, dev
letin, vatanın faydası var. Fakat hususi kahra
manlık yapmak için bu nevi meseleleri ortaya
getirip benim yazılı olan yazıda, «Ben Türküm,
bu memlekette ayrılık gayrdık yoktur» diye altı
nı dinlemeden o gün bir isyanın ifadesini bura- *
ya getirmenin de yeri yok. Son sözüm şudur...
ŞÜKRÜ KÖSEREÎSOĞLU (Van Milletve
kili) —• Siz elli tanesini getirdiniz.
H I F Z I OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ben
hiç yersiz konuşmuyorum.
Muhterem Azizoğlu arkadaşım kendi vicda
nını herkesten daha iyi bilir. Herkes de kendi
vicdanını şüphesiz çok iyi bilirler. Meseleleri,
bölgeleri, vatandaşları istismar ederek hususi kah
ramanlık jestleri yapmıyalım, bundan fayda çık
maz. Ben tekrar susuyorum, hiçbir şey söylemiş
olmamak için zaptı okudum, zabıtta çok şey ifa
de ediyor, onun tarihe tevdi edilen hakikatleri
karşısında komisyonla ilgili bir sözüm var. Muh
terem Başkana bir noktayı hatırlatacağım, Türk
Ceza Kanununun 235 nci maddesi, «Vazife ya
pıldığı sırada bir suça vâkıf olup, ait olduğu
daireye haber vermek ihmâl ve terahi edilir ise
suçun ehemmiyetine göre cezalandırılır.» diyor.
Bu bir suçtur, ağır bir suçtur. Komisyon mutta
li olmuştur. Aidolduğu mereiye bildirmemiş ise
Türk Ceza Kanununun 235 nci maddesinin tipik
tatbikatiyle karşı karşıyadırlar. Arz ederim, .efen
dim. (Orta sıralardan alkışlar ve gülüşmeler)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım...
YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır Milletve
kili) — Söz istiyorum.

BAŞKAN — Efendim.. Ne hakkında Sayın
Azizıoğlu?
Kifayet önergesi var. («Lehinde konuşaca
ğım» sesleri)
TURAN BÎLOÎN (Erzurum Milletvekili) —
Aleyhinde konuşacağım.
YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır Milletve
kili) — Reis Bey, şahsıma sataşma var, müdafaa
etmek hakkım. îtham ettiler.
BAŞKAN — Yani size sataşma mı var?
YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır Milletve
kili) —, Evet.
BAŞKAN — Bir dakika efendim.
KEMAL BADILLI (Urfa Milletvekili) —
îtham ettiler, söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Kemal Badıllı, size sataş
ma yapıldığı iddiasında mısınız, onun için mi
söz istiyorsunuz? Başka türlü söz veremeyiz.
(Gürültüler) Sözümü kesmeyiniz. Yalnız şunu
arz edeyim. Sayın Bekata Başkanlık Makamına
da şen'i iftira'dolayısiyle arkadaşa tavzih ettir
meyi beyan buyurdular. Biz arkadaşların daha
evvelki birleşimlerde birbirlerine karşı böyle sert
ithamlarını dinliyoruz; söyletiyoruz. Fakat ken
dileri sataşma iddiasında bulundukları için Baş
kanlık bu sataşmayı kabul edip söz verdiklerine
göre Başkanlık Makamı yaptığı işte tarafsızdır.
Diğer hâdise ile kıyaslanamaz. Diğer hâdise Ko
misyon Başkanına hakareti mutazammın bir söz
idi. Bunun için arkadaşımızı ikaz ettik.
imdi sataşma iddiaları var. Vakit 13>00 ü bul
muştur. Sataşma iddialarını oylamak veya onla
ra söz vermek zamanınızı alacak. Saat 15,00 te
Meclisin birleşimi var. («Kanaatiniz nedir», ses
leri) Efendim ben sataşma iddiaları var desem
arkadaşı buraya çağıracağım, o zaman saat 13;
toplantıma saat 13 e kadar. Farzedelim Kemal
Badıllı arkadaşımıza sataşma oldu. Kemal Badıl
lı'ya buyrun buraya diye söz vereceğim. Ondan
sonra siz ne yapacaksınız? Uzun müddet dinliyeceksiııiz. Saat 15 te Millet Meclisinin toplan
tısı vardır.
Vaktin geçmiş olması dolayısiyle 1 Temmuz
1964 Çarşamba günü saat 10 da toplanmak üze
re Birleşimi kapatıyorum.
Kapanma saati: 13,10

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GÜNDEMI
ONDÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM
30 . 6 . 1964 Sah
Saat : 10,00
I
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — 1 ve 2 numaralı Beş kişilik Tahkikat
komisyonlarına üye seçimi.
2. — Sabık ve sakıt bakanlardan Celâl Yar
dımcı, İktisat ve Ticaret Bakanlığı makamı ile
eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ve suç ortağı
memurlarla Halûk Şaman haklarında soruştur
ma yapmakla görevli Soruşturma Komisyonuna
üye seçimi.
II
GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER
1. — EsM içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata
ve esM Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf
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Azizoğlu hakkında soruşturma yapmakla görev
li bulunan Soruşturma Komisyonu raporu ve
Millet Meclisi Başkanlığı yazısiyle C. Senatosu
Niğde Üyesi Kudret Bayhan'ın önergesi (3/43,
4/18) (S. Sayısı : 22 ve 22 ye 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 19 . 6 . 1964 ve 26 . 6 . 1964]
2. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca,
Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu, Erzin
can Milletvekili Sadık Perinçek'in, Türkiye
Büyük Millet Meclisinin birleşik toplantısı İç
tüzük teklifi ve Millet Meclisi Anayasa ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet komisyon
larından 7 şer üye seçilerek kurulan Geçici Ko
misyon raporu. (2/284) (S. Sayısı : 15) [Da
ğıtma tarihi : 19 . 6 . 1964]
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s Say,sl:

22 ye I nci ek

Eski İçişleri Bakam Hıfzı Oğuz Bekata ve eski Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Yusuf Azizoğlu hakkında soruşturma yapmakla görevli
Komisyon raporuna ek Komisyon Başkanlığı önergesi ( 3 / 4 3 )

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
Aşağıdaki hususların tashih ve rapora ilâvesi suretiyle nazarı dikkate alınmasını talebederim.
1. Raporun 3 ncü sayfasında 4 ncü satırda cümle sonu hatalı tabedilmiş olduğundan,
geçen satarın «mahzur bulunduğunu bildirmiştir» şeklinde tashihi.

zikri

2. Halis Öztürk'ün naklinden doğan tahkik konusuna dair verilen kararda: «İçişleri Bakanı
sıfatiyle muttali olduğu Yusuf Azizoğlu'nun Ağrı Valisine baskı ve tazyikte bulunduğuna dair de
lile sahibolmasma rağmen uzun süre mumaileyh hakkında kanuni muamelesine tevessül etmemesi
sebebiyle T. C. Kanununun 235 nci maddesine müsteniden eski İçişleri Bakanı hakkında takibat ic
rasına üyelerden Şükrü Akkan, Muammer Obuz ve Necip Mirkelâmoğlu'nun muhalefetleriyle ek
seriyetle karar verildiği.
3. Dr. Yusuf Azizoğlu'na isnadettiği tahkik konuları dolayısiyle eski İçişleri Bakanı hakkında
T. 0. Kanununun 285 ve 480 nci maddelerinin tatbikine mahal olmadığına, Anayasanın 79 ncu
maddesi gereğince sorumlu bulunmaması sebebiyle karar verildiği
Komisyon Başkanı
S. Evren
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