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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Tüıfeiye Büyük Millet Meclisi 'Birdeştilk Toplanitıısı içtüzük teklif inin görüşül ınesine devamı
olunurken, Türk Paıriânıento Kuruilumun _. yap
tığı ziyareti iade etnuek üzene .memleketimize
ve !bu anada Meclise gelen iSovyet Sosyalist
Ouıniıhui'iyetileri' Birliği Parlâmento Kuruluna,
toplantı salonuna girişi sırasında ,Ba§kanılılkça
(hoş geldiniz denildikten sonra Kurul Başkanı
Nikolai Podıgorny'nin kürsüden bir konuşma
yapması hususu oya konularak çoğunılulkla ka
bul olundu ve yapılan konuşma ile tercümesi
dinlenildi.

BÎRÎNCI

İçtüzük teklifi üzerindeki görüşmıeler yü
rürlük ve uygulaıma maddelerine kadar ta
mamlanarak bu maddelerin komisyona alınımaş
olan 23 ncü maddeden sonra görüşüleceği biildiriildi.
ıSaat 18,15 te birleşim© son verildi.
Kâtip
Başkan
Malatya
Fuad 8irmen
Nurettin Akyurt
Kâtip
Amasya
Nevzat Şener

OTURUM

Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok
KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Yozgat), Süreyya öner (Siirt)

BAŞKAN — Türkiye.Büyük Mill'et Meclisinin 8 nei birleşik toplantısını

açıyorum.

2. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
üyeler lütfen beyaz düğmeye bassınlar.
Yoklama işlemi bitmiştir.

Sayın

(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Müzakereler için gerekli çoğun
luk mevcuttur, müzakereye başlıyoruz.

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER

f

1. — İstanbul
Milletvekili
Coşkun Kırca,
Elâzığ Milletvekili Nurettin A>*dıçoğlu, Erzincan
Milletvekili Sadık Perinçek ve Aydın Milletve
kili Orhan Apaydm'ın,
Türkiye Büyük Millet
Meclisinin birleşik toplantısı İçtüzük teklifi ve
Millet Meclisi Anayasa, Cumhuriyet
Senatosu
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 7 §er üye
seçilerek kurulunan Geçici Komisyon
raporu
(2/284) (S. Sayısı : 15) (1)
(1) 15 S. Sayılı basmayazı 29 . 1 . 1964 ta
rihli 4 ncü Birleşimin sonundadır.

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, geçenki
birleşik toplantıda İçtüzük Geçici Karma Komis
yonunun hazırlamış olduğu Türkiye Büyük Millet
Meclisi Birleşik Toplantı içtüzüğünü müzakere
etmiş ve 23 ncü maddesini ilgili Geçici Komis
yona Yüce Meclis iade etmiş idi.
içtüzük Geçici Komisyonu, yapmış olduğu
toplantıda 23 ncü maddeyi tekrar müzakere et
miş ve neticede hazırlamış olduğu raporu Yüce
Heyetinize takdim etmiş bulunmaktadır. Okutu
yorum :
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I önerge ile Yüce Divana sevk kararında, daya
nılan ceza hükmünde söz konusu suçun hangi
gerçeklerle vatan hainliğini teşkil ettiğini açık
lanması zorunluğunu koymakta da komisyonu
muz fayda mütalâa eylemiştir. Zira, Yüce Di
van olarak faaliyette bulunacak olan Anaya
sa Mahkemesinin, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısı Genel Kurulunun Cum
hurbaşkanının itham edildiği suçu vatan hainli
ği ile tavsif etmesi yolundaki kararma uymak
zorunda olmadığı şüphesizdir. Bu itibarla, bu
suçun vatan hainliği olarak tavsifinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Genel
Kurulunun hangi gerekçelere dayandığının Yü
ce Divanca bilinmesinde büyük önem vardır.

Ek Rapor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik
Toplantısı Yüksek Başkanlığına
Komisyonumuz, 29 Ocak 1965 günkü Birleşi
minde, Genel Kurulca Komisyonumuza geriveril
miş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik
Toplantısı İçtüzüğü teklifinin 12 Eylül 1963 ta
rihli, Esas No. : 2/284 ve Karar No. : 2 sayılı ra
porumuzda 26 ncı madde olarak düzenlenen ve
metnin son şekline göre 23 ncü madde olarak
tedvini gereken maddesini yeniden incelemiş ve
aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır : .
; 1924 Anayasasının bugünkü Anayasamızın
99 ncu maddesine muvazi hükmün hazırlık ça
lışmaları ile genel olarak Anayasa hukuku ilke
lerinin incelenmesi sonucunda, hangi suçların
Cumhurbaşkanınca işlenmesi halinde vatan hain
liği ile suçlamanın mümkün olduğu hususunun,
önceden İçtüzükle tesbit edilmesi suretiyle, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı
Genel Kurulunun bağlanmasının mümkün olma
dığı anlaşılmıştır. Pek tabiîdir ki, daha önce yü
rürlüğe girmiş bir kanun gereğince bâzı suçlar
vatan hainliği olarak tavsif edilmişse, Cumhurbaş
kanının bu suçlardan birini işlediği kanısına var
dığı takdirde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısı Genel Kurulu, kanunla bağlı ol
duğu cihetle, bu suçu aynı zamanda vatan hain
liği olarak tavsif etmek zorunluğundadır. Ancak.
böylece bir kanunla önceden vatan hainliği ola
rak tavsif edilmemiş suçlar dahi, işlendiği hal I
ve şartlar içinde vatan hainliği teşkil edebilir.
Bu itibarla, bu gibi hallerde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Genel
Kurulunun, Anayasanın 99 ncu maddesinden al
dığı yetkiyi tam olarak kullanabilmesini sağlıyabilmek, bu gibi hallerde de Türkiye Büyük
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Genel Kuru
lunun, alacağı kararda, Cumhurbaşkanına af
folunan suçun vatan hainliği teşkil ettiğini tesbit
etmesi imkânını tanımakla mümkündür.

Komisyonumuz, ayrıca, daha önce Genel
Kurulca kabul edilen maddelere muvazi olarak,
1 nci fıkradaki «Millet Meclisi Başkanlığına,»
ibaresini «Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik
Toplantısı Başkanlığına» olarak değiştirmiş ve
3 ncü fıkrada yer alan açık oylama zorunluğunu
da gereksiz bularak bu yoldaki hükmü kaldırmıştn\
Türkiye Büyük Millet xMeclisi Birleşik Top
lantısı Ge^el Kurulunun tasvibine arz edilmek
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
teklifini incelemekle görevli Geçici
Karma Komisyon Başkanı Y.
Sözcü
İstanbul Milletvekili
Coşkun Kırca
Kâtip
Adana Milletvekili
Mardin Milletvekili
Ali Bozdoğanoğlu
M. Ali Arıkan
Uşak C. Senatosu Üyesi
Tekirdağ Milletvekili
Kâmil Çoşkunoğlu
Hayri Mumcuoğlu
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını şimdi
maddeyi okutuyorum.
Geçici Karma

Komisyonca Teklif edilen yeni
23 ncü madde
.
Ancak, daha önce Genel Kurulca kabul edi
Cumhurbaşkanının vatan hainliğiyle suçlanlen Bakanlar Kurulu üyelerinin Yüce Divana
şevklerine dair hükümler için olduğu gibi, bu
dırılması.
, şıkta da, gerek itham önergesinde, gerek Yüce
Madde 23. — Anayasanın 99 ncu maddesi
Divana sevk kararında hangi ceza hükmüne dagereğince Cumhurbaşkanının vatan hainliği ile
yanıldığmm belirtilmesi gerektiğini maddede
suçlandırılmasın! istiyen önerge, Türkiye Bütasrih etmekte komisyonumuz fayda görmüştür. I yük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte
Bu şıkkın özellikleri gereği olarak, ayrıca, bu [ birine eşit üyelerin imzalariyle Türkiye Büyük
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lâkkisi ile bağlı kalmadığına göre, deniyor. Va
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlığına
tana ihanet suçunun olup olmadığını Anayasa
verili?.
Mahkemesi tâyin edecektir. Şimdi arkadaşlarım,
Bu önerge derhal Türkiye Büyük Millet
vatana ihanet suçu Reisicumhur için ne olaca
Meclisi Birleşik Toplantısı
Genel Kurulunun
ğı bilinmediği zaman Anayasa Mahkemesinin de
bilgisine sunulur; Cumhurbaşkanına
bildirilir
hüküm vermekte neye dayanacağı tereddüdü
ve Genel Kurulun bilgisine ' sunulmasından başmuciptir. Onun için evvelki müzakerelerin ışığı
lıyarak yedi gün sonraki birleşimin gündemi
altında, vatana ihanet suçunun ne olduğunun
ne alınır.
tasrih edilmesi buna göre de Cıınıhurlbaşkanmın
Bu birleşimde, suçlandırılmadı istenen Cum
işlediği fiilerin ne hudutları içinde olduğunu bil
hurbaşkanının da dinleneceği bir görüşmeden
mesinin lâzrmgeldiği kanaatindeyim.
sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam
Hürmetlerimle.
sayısının en az üçte ikisinin oyuyla Cumhur
başkanının Yüce Divana şevkine karar verile
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
bilir. Cumhurbaşkanı, isterse, savunmasını 3raKIRCA (İstanbul Milletvekili) — Söz istiyo
zılı olarak gönderebilir.
rum.
1 nci fıkrada söz konusu önerge ile 3 ncü fık
.BAŞKAN — Buyurunuz Komisyon adına
rada söz konusu Yüce Divana sevk kararında,
Sayın Kırca. Söz mi istiyorsunuz Saym Ülker?
hangi ceza hükmüne dayanıldığı ve Cumhurbaş
REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) —
kanınca işlendiği ileri sürülen suçun hangi ge
Evet.
rekçeyle vatan hainliği sayılması gerektiği be
lirtilir.
BAŞKAN — Peki efendim.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, İçtü
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
züğün 23 neü maddesini Geçici Komisyon bu şek
KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Muhterem
li ile değiştirmiş bulunmaktadır. Bu değişiklik t arkadaşlarım, Sayın Arif Hikmet Güner arkada*
Önergesi üzerinde, müsaade ederseniz konuşa
şımızm bahsettiği husus komisyonun gönderdiği
cak olan arkadaşlarıma söz vereceğim. SÖK istiek raporda mevcut değildir. Bilâkis, tama niyle
yen var mı efendim? Komisyon tarafından düaksine komisyonun tedvin ettiği maddede Cum
, zenlenmiş olan 23 neü maddenin yeni şekli hak
hurbaşkanı Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
kında söz istiyen var mı? Yok. Olmadığına göre..
lantısı tarafından Yüce Divan olarak çalışacak
ARİF HİKMET GÜNER (Rize Milletveki
olan Anayasa Mahkemesine sevk edilirken hangi
li) —• Söz istiyorum.
ceza hükmüne dayanıldığımn belirtilmesi şart
i
olarak ileri sürülmüştür. Yani Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Arif Hikmet
Yüce Divana sevk edilirken hangi ceza hükmüne
Güner.
dayandığı kararda zikredilmek mecburiyetinde
ARİF HİKMET GÜNER (Rize Milletveki
dir. Binaenaleyh Saym Arif Hikmet Güner ar
li) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım,
kadaşımızın ileri sürdüğü şekilde o ana kadar
kanunda tasrih edilmiyen suçlardan dolayı
suç teşkil etmiyen bir husustan dolayı Cumhur
kimseye ceza verilmiyeceği, bütün hukukçularbaşkanının vatana ihanet ile itham edilerek Yüce
ca bilinen bir husustur. Cumhurbaşkanının va
Divana gönderilmesi bahis mevzuu/ değildir. Bu
tana ihanet suçunun ne olduğu tesbit edilmedi
vesile ile Cumhurbaşkanının vatana ihaneti mef
ğine göre, zamanın şartlarına ve havasına göre
humu hakkında gerek kendi Anayasamızda ve
o zamanın Meclislerince verilecek hükme göre
gerek umumi Anayasa hukukundan bâzı ışık
Cumhurbaşkanı vatana ihanet suçundan muha
tutucu
misaller vermeme müsaade bııyurmamzı
keme edilme zorunda kalacaktır. Bugün suç te
rica edeceğim.
lâkki edilmiyen bir hususun, o günün şartları
Mauriee Duverger'nin «Son Siyasi Müesse
na göre, o günün havasına göre suç telâkki edil
seler ve Anayasa Hukuku» adlı kitabının son
mesi, suç olup olmadığı şüpheli olduğu halde
tabının 653 ncü sayfasından okuyorum: «Cum*
suç telâkki edilmesi ve böylece de Anayasa Mah
hurbaşkanı gayrimesuldür; gayrimesul oluşu
kemesine sevk edilmesi mümkün olacaktır. Ana
hem siyasi bakımdan, hem cezai bakımdan, Suç-.
yasa Mahkemesi işe Meclisin sevk talebi ile, sevk
talebindeki eşfr&frı mucibe ile, daha doğrusu te- I lardan dolayı mahkemeler önünde Çtimhurbaş.
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kam aleyhinde kovuşturma yapmak mümkün
değildir. Cumhurbaşkanı sadece Yüce Divan
önünde itham edilebilir ve itham edilebilmesi de
ancak vatan hainliği şıkkında mümkündür.» Bu
ananevi formül muğlak bir formüldür. Vatan
hainliği mefhumu siyaset ile hukukun hudutla
rında yer alan bir mefhumdur. Bu takdirde
Cumhurbaşkanının kendi görevini Anayasaya
veyahut memleketin yüksek menfaatlerine aykırı
olarak kullanmasından doğan bir siyasi suç kas
tedilmektedir. Şimdi okuyacağım kısım mühim
dir.
«Şunu belirtmek isteriz ki, 1958 Fransız Ana
yasası, Dördüncü Cumhuriyet zamanından ya
ratılmış olan bir tefriki ortadan kaldırarak,
Dördüncü Cumhuriyet zamanında Yüce Divan
Cumhurbaşkanını ancak mer'i ceza hükümleri
dairesinde hüküm mevzuu yapabileceği halde.
şimdiki Anayasaya göre böyle bir şart mevznubahis değildir.»
Görülüyor ki, bugünkü Fransız Anayasasına
göre Sayın Arif Hikmet Güner arkadaşımızın
bahis buyurduğu husus varittir. Yani halen Fran
sız parlâmentosu, Fransız Cumhurbaşkanını o
anda mer'i ceza hukukuna göre suç 'teşkili etmiyen bir fiilinden dolayı vatan hainliği ile itham
ederek Yüce Divana gönderebilir.
Yine Duverıger'den öğreniyoruz ki, Dördüncü
Cumhuriyette yani 1946 Fransız Anayasası dev
rinde buna imkân yoktur. Cumhurbaşkanının
vatan hainliği ile itham edilebilmesi için, vaıtan
hainliği teşkil ettiği ileri sürülen fiilinin aynı
zamanda mıer'i ceza kaidelerine göre ıbir suç teş
kil etmesi gereklidir. Bizim kabul ettiğimiz sis
tem de bu ikinci sistemdir. Gerçeklten Anayasa
mızın 33 ncü maddesine göre; kimse işlendiği
zaman ylürürlülkte bulunan kanunun suç sayma
dığı bir fiilinden dolayı cezai andırılamaz. Bu
«kimse» tâfb'irinin genişliği muvacehesinde Cuımhurmaşkanıııın da ithamı 'edildiği anda ceza mevzu
atına göre suç teşkil eden bir fiilinden dolayı
itham edilmesi gerektiği aşikârdır, kalbul ettiği
miz sistem. de ibudur. O kadar budur ki; Birleşik
Toplantı Genel Kurulu Yüce Divana sevk kara
rında hangi cezaya istinadettiğini bdirtömeye
mecbur tutulmuştur. Ancak demlenilir ki, hangi
suçların vatan hainliği teşkil ettiğini burada be
lirtelim. Buna imkân yoktur. Gerek görevinden
dolayı ika eıttiği fiillerde, gerek görevi clışındalki
fiillerde cezai mesuliyete talbi tutulmıyacak olan
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Cumhurbaşkanının, hangi halde, îşİedigi hangi
suçu zaman ve mekânın şartlarına göre vatan
hanliği teşkil edeceğini takdir etme yetkisi Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısına
ti'ttir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı bu salâhiyetini (kullanırken <mer'i ceza ka
nunlarına göre suç teşkil eden bir fiili ele almak
mecburiyetindedir. Ama hangi suç daha evvelden
vatan ihanetini teşkil eder, hanıgi suç teşkil et
mez, bunu tesbit etmeye imkân yoktur. Müesse
senin nim siyasi, nim hukukî mahiyeti ve tarihî
gelişmesi buna imkân vermemektedir. Bu hususu
Birleşik Toplantı tâyin 've takdir eder. Pek ta
biîdir ki, Yüce Divan olarak çalışacak Anayasa
Mahkemesi suç tavsifinde olduğu kadar bu su
çun zaman ve mekânın şartları bakımından va
tan ihaneti ile tavsife değer olup olmadığı hu
susunda da hiçbir suretle Türkiye Büyük MiLlet Meclisi Birleşik Toplantısının karariyle bağlı
değildir. Kendi Anayasa Hukukumuz bakımın
dan gelişmeleri incelediğimiz zaman aynı durum
la karşılaşmaktayız. Nitekim Anayasamızın mev
cut hükmü ile, Cumhurbaşkanının (sorumluluğu
hakkındaki hükmü arasında önceki Anayasamız
da yer alam hülkmü arasında hiçbir fark mevcut
değildir. Mevcut Anayasanın hazırlık çalışmala
rında bu hususta sarahat meveudolmamakla 'be
raber 1924 Anayasasının hazırlık çalışmalarındı»
bu hususta görüşmeler cereyan etmiştir; aynen
okuyorum:
«MAZBATA MUHARRÎRÎ CELÂL NURt
BEY (Gelibolu) — Efendiler, cümlenizin ma
lûmu olduğu üzere Reisicumhur injtihabedilen bir
zat, 'milletin seneüdesi olur, büyük bir adam olur.
Böyle bir adam acalba filâna tclkat atacak mı,
filân eürmü istilzamı eder bir iş yapacak mı diye
tasavvur etmek (bendenizin fikrince ayıptır. Re
isicumhuru intihaıbeden şu Hayati Cdilenin Ibdle
bu halleri tasavvur etmemesi lâzıımıdır.»
ÂLÎ ŞUURÎ BEY (Karesi) — (Yerinden
müdahale ediyor) Lâyuhti midir?..
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Dersim) — (Yine
yerinden müdahale ediyor.) B.eşeriyetlte her şey
olur.
CELÂL NURİ BEY (Devamla) — Birtakım
hususatta bir hâdise vufculbulaeak ki, bu hâdise
de fevkalâde, harikulade ve belki .milletin tari
hinde bir tek hâdise zmihur edecek ki, onun üze
rine Heyeti Celile dıüşüınür ve bunun tarzı mu-
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hakemesini, ne yapacağım ve nasıl teöbiıt edece
ğini o zaman teslbit eder. Yoksa orttada İ0l yok,
yumurta yok iken Reisicumhur gibi bir zaıtıâlinin
müstelzimii mücazat bir hareketten dolayı ne su
retle mesul tutulacağını tedvin eıtaıek doğru ola
maz.
Ldhistan Kanunu Esasinin Feridun Filkri
Bey tarafından (okunan ilk maddesi bizim, tan
zim ettiğimiz maddeye şebilhıtir. Üstt tarafına ge
lince, onlar biraz ileriye giderek bâzı mesuliyet
lerin Meclis tarafından nasıl ve iekiseriyetle tensibedileeeğini göstermişlerdir ki, bunu da biz
zait görürüz. Bu gibi şeyler hâdiseye bırakılır ve
hâdise neticesinde hüdânekerde öyle bir .şey olur
sa o vakit tesbit edilir.»
Görülüyor ki, Celâl Nuri Beyin ifadelerine
göre 1924 Anayasasının bu konuda benimsen
diği tez, biraz evvel Maurice Duverger'in kita
bından okuduğum bugünkü 1958 Fransız Ana
yasasının tezidir. Biz bu tezi
Anayasamızın
33 n'cü maddesi muvacehesinde benimsemiyoî'uz ve Sayın Güner arkadaşımızın endişesi hi
lâfına Birleşik Toplantının, Yüce Divana sevk
kararı verirken hangi suçtan dolayı bu işi yap
tığını mevcut ceza hükümlerine dayanarak be
lirtmesi mecburiyetini de ikoyuyoruz. Ama mev
cut cezai hükümlere göre hangi suç vatan ha
inliğidir, hangi suç vatan hainliği değildir, bu
nu işte Celâl Nuri Beyin derpişettiği gibi za
man ve mekânın şartları içerisinde hükmetme
salâhiyetini Birleşik Toplantıya bırakıyoruz.
Tabiî bu Birleşik Toplantının gerek suç. tavsi
finde, gerek bu suçu vatan hainliği olarak gö
rüşünde Yüce Divan hiçbir surette bağlı de
ğildir. Bu itibarla daha ziyade, daıha ziyade de
ğil hattâ tamamiyle 1946 Fransız Anayasasının
kabul ettiği teze ve daha hukukî teze uygun
olan Komisyonun metninin kabul edilmesini ri
ca. ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurunuz.
REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) —
Muhterem arkadaşlar, bu maddenin Komisyon
tarafından değiştirilmeden evvelki şekli ve o
hali hakikaten müphem idi. Geçen toplantıda
madde üzerinde çok değerli arkadaşlarıtmızm
çok değerli soruları ve izahları oldu. Komisyon
o zaman bâzı cevaplar vermişti. Fakat görüyo
ruz ki, geriye aldıktan sonra mesele çok daha
derine götürülmüş ve bir vuzuha vardırılmış
tır. Bütün bunların zapta, geçmesi nevama mad-
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de metninin açıklanması mahiyetini taşımakta*
dır. Madde, müzakeresi zabltlariyle birlikte ha
kikaten bir açıklık içindedir.
Şimdi akla gelecek nokta, Sayın Coşkun
Kırca da ifade ettiler, va'tan hiyaneti, Cumhur
başkanının vatan hiyaneti hangi şartlar altın
da tekevvün edecek? Şüphesiz bir tarafta va
tan kelimesi, bütün varlığımızla •bağlandığımız
vatan kelimesi, öbür tarafta da o vatana hiyanet etme kelimesinin içinde bu işi halletmek lâ
zımdır. Yani Cumhurbaşkanının vatana hıya
net etmesi bazan bir vazifeyi suiistimal, Türk
Ceza Kanununda, sayılan basit gözüken herhan
gi bir vatandaş için, üç - beş ay ceza verilecek
bir husustan dolayı eğer devletin yüksek men
faatlerine, vatanın yüksek menfaatlerine hiyanet edecek evsafta ise, o basit suçtan dolayı
Cumhurbaşkanı vatana hıyanetle Meclis tara
fından itham edilecek ve Yüce Divana sevk edi
lecektir. Bendeniz o Fransa'nın 58 sistemini
pek kolay ani ıy anı adım. Çünkü bu duruma lü
zum yok, fazla anlaşılmasına lüzum yok. Yal
nız Meclis orada Yüce Divana sevk ederken
bir cezayı da mı beraber tesmiye edecek, yani
buna ceza, verin diye? Madem ki, Fransız mıer'i ka
nunlarında bir ceza mevcut değildir, o cezayı da
beraber mi söyliyecektir; ben o kısmı pek anlıyamadım, belki tetkik ettiğimiz zaman anla
rız. Fakat bugün getirilen metin, tamamen ay
dınlığa kavuşmuş, vuzuha kavuşmuş, bir me
tindir. Allah o günleri bu millete göstermesin;
öyle bir an geldiği zaman bu meclis hangi şe
yin vatana hiyanet olduğunu takdirden her
halde âciz kalacak değildir. Komisyona getirdi
ği metinden dolayı teşekkürü bir borç bilirim.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ko
misyon tarafından verilmiş bulunan önergeyi
yeniden okutacaği'm ve daha sonra da oyunu
za sunacağım.
(Geçici Komisyonun 23 ncü madde olarak
hazırladığı yeni metin tekrar okundu.)
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
23 ncü maddeyi bu şekliyle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.:.
23 ncü madde bu şekliyle kabul edilmiştir.
Diğer eksik bırakmış olduğumuz maddelere
geçiyorum.
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31 nci maddeyi okutuyorum.
Yayımı
MADDE 31. — Bu İçtüzük Resmî Gazetede
yayınlanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler... Madde aynen
kabul
edilmiştir.
Yürürlüğe giriş
MADDE 32. — Bu İçtüzük yayımı tarihin
de yürürlüğe girer.
BAŞKAN — 32 nci -madde üzerinde söz isti
yen? Yok. 32 nci maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 32 nci mad
de aynen kabul edilmiştir.
Yürütme
MADDE 33. — Bu İçtüzük hükümleri Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı
tarafından yürütülür.
BAŞKAN — 33 ncü madde üzerinde söz istiyenler? Yok. 33 ncü maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... 'Kabul etmiyenler... 33 ncü
madde aynen kabul edilmiştir.
Bu şekli ile kanunun maddeleri üzerindeki
müzakeresi sona ermiştir. Kanunun tümü üze
rinde lehte, aleyhte oyunu izhar sadedinde söz
istiyenlerL.
ASIM EREN (Niğde Milletvekili) — Söz
istiyorum.
BAŞKAN — Lehinde, aleyhinde ?
ASIM EREN (Niğde Milletvekili) — Aley
hinde.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Eren.
ASIM EREN (Niğde Milletvekili) — Pek
muhterem arkadaşlar, dikkatle incelendikten
sonra huzura âlinize gelen ve hakikaten dikkat
li eleştirmelerle nihayet bulan bu teklifin bu
gün kanunlaşırken arasından söylenebihüeek
şahsi düşüncem şudur: Ceza hukukunun en
esaslı prensibi ihlâl edilmektedir. Bu da, ka
nunsuz suç, kanunsuz ceza olmaz prensibidir.
Türkiye'de Hukuk Usul Muhaikemele rinde Ceza
Usul Muhakemelerinde hiçbir örnek göstere
mezsiniz ki, Büyük Millet Meclisine veya Ana
yasa Mahkemesine mücerret havale etmek su
retiyle suç işlendikten sonra, suç olarak tâyin
edilsin ve ceza da ona göre verilsin. Yassıada
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Mahkemeleri zamanında hâkim olan psikozun,
verilen cezalardaki, etkisini de göz önüne al
mamız kâfi bir örnek teşkil eder. Bâzı devir
ler olur ki, toplumların hayatında o devrelere
hâkim olan hassasiyet, adalet duygusunu aşar
ve suçlandırmalar adalet duygusunu
rencide
edecek bir mahiyet alabilir.
Bu itibarla kanunun bu maddesinin bu şe
kilde tadil edilerek, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin takdirine, Birleşik Toplantısına ve Ana
yasa Mahkemesinin Meclisin de müessir olmıyacak olan kendi taikririne terk edilerek suçun
ancak o vakit suç mahiyetinin tâyin edilmesi
meselesi adaleti temin etmiyecektir. Anayasa
nın 99 ncu maddesinin bu bakımdan tefsir edil
miş olmasını nendeniz Anayasanın kanun ko
yucusu olan Kurueu Meclisin adalet duygusunu
rencide etmek için bu maddeyi koyduğu kana
atinde olmadığımdan tou yorumu doğru bulma
dım. Ondan dolayıdır ki; bendeniz onaylama
dım. Yani bu kanun kabul edilirken istikbalde
tatbikatçılar hiç olmazsa bu Büyük Mecliste
bir Milletvekilinin adalet duygusunu müdafaa
ettiğini hatırlamalıdırlar. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Buyurun teklifin lehinde oyu
nu izhar sadedinde Sayın Ülker.
REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) —
Muhterem arkadaşlar, hep beraber emek ver
dik ve Sayın Komisyon d a hakikaten büyük
bir anlayışla bizim tenkidettiğimiz noktalarda
değişiklik yaptı, hattâ bizim teklif ettiğimizden
daha ilerilerini getirdiler. Binaenaleyh bu İç
tüzük, daha doğrusu Birleşik Toplantı İçtüzü
ğü ; bizim gücümüzün yettiği kadar, gönlümü
zün •hissettiği kadar yerinde ve usulünde yapıl
mıştır. Lehinde oy kullanacağımı burada bilbildirmeyi şerefli 'bir vazife sayarım.
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Mecli
si Birleşik İçtüzük teklifinin heyeti umumiy'esini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. Bu şekliyle Tür
kiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı tara
fından kabul edilmiş ve büyük bir mesafe katedilmiştir. İnşallah pek yakında Meclis İçtü
züğünü de çıkarırız ve çalışmalarımızı düzenliyen faaliyetler bu şekliyle müspet olarak neti
celenmiş olur.
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BAŞKAN — Eski Ticaret Balkanı. Zeyyad
Mandalinci haikkında Soruşturma Komisyonu
raporu üzerindeki (müzakerelere başlıyoruz.
Komisyon lütfen yerini alsın. Eski Ticaret
Bakanı Zeyyad Mandalinci hakkındaki Soruş
turma Komisyonunun raporunun müzakeresin
de bulunacak Komisyon lütfen yerini alsın.
Buyurunuz Sayın Ramazan Deniirsoy.
Raporu okutuyorum.
(Soruşturana Komisyonu raporu okundu.)
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyenlerl.
Buyurunuz Asbuzoğlu.
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir Millet
vekili) — Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri;
eski Ticaret Vekili Zeyyat Mandalinci hakkında
1956 senesinde İsviçre'den krom karşılığı alman
ilâçlarda yolsuzluk olduğu yönünden 27 Mayıs
1960 İhtilâlini mütaakıp yapılan bir ihbar üze
rine tahkikat yapılmış, neticede dosyası Büyük
Millet Meclisine tevdi edilmiş, Büyük Millet
Meclisi de aranızdan seçtiği bir komisyon mari
fetiyle işin tahkikini kabul buyurmuş. Bendeniz
bu heyetin içinde üyeyim ve tek başıma muhalif
kaldım. Raporu dinlediniz. Ben geniş zamanınızı
almamak için teferruata dalmadan dinlediğiniz
rapor üzerine nesine muhalif kaldığımı kısaca
izah etmek isterim.
Arkadaşlar, 1953 senesinde İsviçre Hüküme
tinin talebi üzerine krom karşılığı ilâç verilmesi
Hükümetimize teklif ediliyor. O günkü Hükü
met takas karşılığı krom vermenin dış ticaret
rejimimize aykırı olduğunu ileri sürerek bunu
reddediyor. Fakat bir ısrar karşısında veya o
gün jçin, .gösterilen bir lüzum karşısında Dö
viz Komitesine götürülüyor o gün için teş
kil edilmiş Hükümette bir Döviz Komite
si teşkil edilmiş Hükümette bir Döviz Ko
mitesi vardır, oraya götürülüyor. O günkü ilâç
buhranı da göz önüne alınarak, krom karşılığı.
yapılacak, krom ihracına mukabil ilâç ithal edil
mesi kabul ediliyor ve İsviçre Hükümeti ile bir
mukavele yapılıyor. Bu mukavele 1956 senesine
kadar muteberdir. Bu mukavelenin hitamından
(i) 23 S. Sayılı basmayazı tutanağın
na eklidir.

sonu
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epeyce bir zaman geçtikten sonra Turgut Bayar
müracaat ediyor, tekrar ilâç getirmek için, mensubolduğu Giba Firması hakkında. İsviçre Hü
kümetiyle aramızdaki mukavelenin son bulması
hesabı ile böyle bir şey vermiyeceğini ileri sü
rünce bizim Hükümetimize tekrar teklif yapılı
yor. Hükümetimiz, o günkü Hükümet, eskiden ya
pılmış olan yani Döviz Komitesinin verdiği sa
lâhiyet dışında, hâlâ o komite devam etmiş olma
sına rağmen; ki ben bu noktayı izah etmek isti
yorum; oraya danışmadan, bir de Dış Ticaret
Dairesi Reisi olan ve dosya meyanmda ifadesi
mazbut Namık Kemal Savul adındaki zat gidip
dış ticarete aykırı demiş olmasına rağmen, ne
Hükümete, ne de Döviz Komitesine danışmak
suretiyle böyle bir ihtiyacı ileri sürerek krom
karşılığı ilâç getirmek gibi bir karar almadan
Bakan re'sen karar veriyor. Ve bu karara işti
rak eden o zamanın Müsteşarı Munis Faik Ozansoy'u da buna tabaen suçlu görüyorlar. Benim
iddia etmek istediğim, yapılan tahkikatta yol
suzluk olduğu, Bakan keyfî hareket etmiş, diye
ileri sürdüğüm, muhalif kaldığım noktanın bir
tanesi budur. O günün şartları belki takasa im
kân verebilir. Nitekim bendeniz bu mevzu ile
hiç iştikal etmediğim için Ticaret Bakanlığı yap
mış olan bâzı arkadaşlarla temas etim, dedim ki,
o günlerde takas muameleleri ne şekilde cere
yan ediyordu? Evet, dövizden, şu, bu yüzden çok
zaman takas yolunu kabul ediyorduk; ama bunu
Hükümet karariyle yapıyorduk. Zaten takas yo
lu iyi bir yol olmadığı için buna tevessül etmi
yorduk, dediler. Demek ki, o günün bakanı Zeyyat Mandalinci, 1953 - 1954 seneleri arasında
yine aynı Hükümetin Ticaret Bakanlığım yap
mış olan Sıtkı Yırcalı gibi hareket etmemiş, He
yeti Vekileden veya Döviz Komitesinden bir ka
rar almamış, re'sen hareket etmiş. Niçin?.. Orta
da bir Turgut Bayar var, onun için.
İki; getirilecek şey Ticaret Bakanının takdi
rine kalmış bir emtia da değil. İlâç getirilecek.
Dosyaya bakıyoruz Sağlık Bakanının bu işten
zerre kadar haberi yok. Bir ilâç getirilecekse, bir
ilâç ithal edilecekse pek tabiî bundan Sağlık Ba
kanlığının haberi olması ve hakikaten böyle bir
lüzumu Ticaret Vekâletine bildirmesi ve göste
rilecek lüzum üzerine Ticaret Bakanı mustar ka
lırsa böyle bir takas yoluna gitmesi lâzımgelirken Sağlık Bakanlığının da bundan haberi yok.
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Binaenaleyh benim görüşüme göre Ticaret
Bakanı memuriyet vazifesini suiistimal etmiştir,
kötüye kullanmıştır. Suçludur. Kendisinin Yü
ce Divana şevki ile ,eğer suçsuzsa orada beraet
etmesi; fakat delillerin tartışmasına imkân bula
madığımız böyle bir dosyaya eğer komisyonun
getirdiği rapora muvazi bir rey kullanacak olur
sanız suçluluğu burada yatacaktır. Fakat zahi
ren beraeti zimmet kararı almış olacaktır.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Başka söz istiyen!
Buyurun Komisyon.
SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI
RAMAZAN DEMlRSOY (Nevşehir Milletvekili)
—• Aziz arkadaşlarım; Komisyon üyesi bulunan
Şevket Asbuzoğlu arkadaşım alman ilâçlarda yol
suzluk olduğu yolunda yapılan bir ihbar üzerine
faaliyete geçilmiş, takibata geçilmiş, cümlesini
ifade etmişlerdir. Biz dosyayı tetkik ettik. Han
gi makamın, hangi şahsın ihbar yoluyla böyle bir
tahkikata tevessül ettiği neticesine, kanaatine
varmadık, bir delile de raslamadık; evvelemirde
bunu arz etmekte fayda bulurum. Böyle bir kim
senin imzası yoktur, ihbar yoktur. Hangi se
beple, nasıl geldiğine, bu dosyanın nasıl vücut
bulduğuna dair ortada bir şey yoktur Evvelemir
de bunu arz etmek isterim.
İkincisi, Şevket Asbuzoğlu arkadaşım liyor
ki, bu ilâç alınması yolunda bir takas muamelesidir. Takas muamelesi değildir. Teknik ele
manlardan alman bilgiler bunu göstermek' edir.
Çünkü takas muamelesi her hangi bir şahısla ya
pılan anlaşmadır. Bir şahsa her hangi bir em
tia getirmek için başka bir şahısla yaptığı ınl aş
maya cevaz vermektir. Bu anlaşma ise Hükü
metler arasında yapılan bir anlaşmadır, takas
anlaşması değildir. Yalnız kromla ilâç. getirmek
için yapılmış bif anlaşma değildir. Kromların
karşılığının % 37,5 u kadar bir kısmı döviz ola
rak elde edilmiştir. Bu bakımdan takas muame
lesi olduğu yolunda da her hangi bir delil mev
cut değildir. Bunu arz ederim. Ayrıca oradan
gönderilen ilâçların cinsi de isviçre Hükümeti ta
rafından tâyin edilmektedir. Bunları tâyin et
mek Türk Hükümetine ait değildir. Türk Hükü
metine aidolmaymca, Sağlık Bakanlığına, aidelmaymca Ticaret Bakanlığının her hangi bir
ihmali ve yolsuzluğu da olamaz. Arkadaşımız
Aabuzoğlu demektedir ki, eğer bir yolsuzluğu
yoksa Anayasa Mahkemesine gitsin, orada beraet
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etsin. O halde komisyonun bir hikmeti vücudu
kalmaz, Eğer yalnız Anayasa Mahkemesinde
temizlenmek icabederse, masuniyetini göstermek
icabederse o zaman bizim, Meclisimiz adına faa
liyette bulunan bir komisyonun burada raporu
nun konuşulmasına da ihtiyaç kalmamış olur.
O bakımdan her hangi bir yolsuzluk görmedik,
her hangi bir suiistimal görmedik. Raporumu
zun aynen kabul edilmesini arz ve istirham ede
rim.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Başka söz istiyen?
Buyurun komisyon adına.
SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
KEMAL KAYA (Kars Milletvekili) — Muhte
rem arkadaşlarım, sayın 'arkadaşımızın burada
muhalif olduğunu beyan etmesi üzerine Komis
yon sözcüsü olarak huzurunuzda söz almış bu
lunuyorum. iddia edilen iki husus var, muh
terem arkadaşlarım. O zamanki Ticaret Bakanı
Zeyyat Mandalinci;
1. Dış ticaret rejimine aykırı hareket etmiş
tir.
2. Zamanın Reisicumhuru olan Celâl Bıayar'm, oğlu Turgut Bayar burada fazla hisse almıştır.
Şirket Giban'ın mümessili olarak ilâçta fazla
hisse almıştır. Şimdi biz Komisyon olarak filâ
nın şahadeti veya filân müsteşarın veya filân
hususi kalem, müdürünün şahadetiyle bağlı de
ğiliz. Çünkü bunlar mesbuk evraMardır, bir
Dış ticaret rejimine aykırı hareket edilmiş
midir, edilmemiş midir? Biz bunu ne ile tesbit
ederiz. Şahadetle değil. Dış ticaret rejimini
alnın, 1 nci maddesini okumuşuz. 1 nci maddeyi
size de okuyayım; «Türkiye ile ticaret ve ödeme
anlaşması bulunan memleketlerde ticaret müba
deleleri, bu anlaşmaların hükümleri dairesinde
veya iki Hükümetin mutabık kaldığı diğer şerait
dairesinde cereyan eder.» isviçre ile krom ve
ilâç mübadelesi iki Hükümetin anlaşması daire
sinde olmuştur. Yani Türkiye Hükümetiyle
isviçre Hükümeti anlaşmışlar, ben size krom
vereceğim, onlarda bize ilâç verecekler. Bunun
dış ticaret rejimi ile ilgisi yok. iki Hükümet
arasındaki bir anlaşmadır ve tamamen dış tica
ret rejiminin 1 nci maddesine uygun. Binaen
aleyh, hu hususta şahit böyle demiş, veyahut
falan böyle demiş. Sayın Asibuzoğlu'nun iddia
' ettiği beyan bu maddeyi hiç okumadığına ve
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Tahkikat Komisyonunda da sık sık bulunmadı I linçi'd en çok evvel bu takas muamelesi devam
ğına delâlet eder.
etmektedir. Müddeti o zaman bittiği için yine
2 incisi,' Turgut Bayar'a gelince :
I isviçre Hükümetinin müracaati üzerine, Türk
Turgut Bayar, Giba Şirketinin mümessili
Hükümeti de bunu kabul etmiştir ve Asbuzolarak o da isviçre'den getirilecek ilâçlar için
oğlu arkadaşımızın dediği gibi; o zamanki (Koor
ımüracaat etmiş. Ve bu müracaat üzerine ge
dinasyon Heyetinden geçmemiş değil, oradan da
len ilâçlar hiçbir zaman Ticaret Vekâleti tara
mütalâa aimıış'tır. Ancak bahsettiği şahit di
fından bizim müesseselerimize tahsis edilmiş de
yor ki, ifa'dösinde, benim kanaatime göre bu
ğildir. Onu ancak isviçre'deki şirkerler bura
işin olmaması lâzım; ama takdire göre ola
daki şirketlerin durumuna igöre, kendi Ticaret
bilir, diyor. Ve bu daha evvel ilân ekilmiştir.
Bakanlıkları vasıtasiyle istediği şirketin malî
Zeyyat Mandalinci zamanında yeniden çıkarılmış
durumuna göre fazla veya noksan vermiştir.
bir şey değildir. Ve diğer arkadaşlara da yani
Bunda Ticaret Vekâletinin hiçbir ilgisi yoktur.
orada bulunan arkadaşlara da her hangi bir
Binaenaleyh, rapor bu bakımdan iki esası da
hususi
muamele yapılmış olduğunu tesbit
kapsamış ve şahitlerin; diğer kimselerin ihbar ve
etmiş değiliz. Dosyada da 'böyle birşey mevcut
ifadeleri bu mesbuk evraklar ve dış ticaret
değildir.
rejimi karşıcında asılsız kalmıştır. Arz ederim.
BAŞKAN — Soruşturma Komisyonu raporu
Raporun kabulünü isterim.
üzerinde başka söz istiyen?. Buyurunuz, Sayın
Eren.
BAŞKAN — Sayın Kaya, bir dakika Sayın
ASIM EREN (Niğde) Milletvekili) — Pek
tmirzalıoğlu sual sormak istiyorlar.. Buyurun
muhterem
arkadaşlarım; önümüzde bulunan ko
Sayın îmirzalioğlu.
misyon
kararı,
pek ince fbir
hükümranlık
İBRAHİM ÎMİRZALİOĞLU (Ankara Mil
hakkına
temas
etmesiydi
burada
huzurunuzu
letvekili) — Sayın komisyon bu mevzuu ince
tasdi etmezdim. Filhakika, raporun ikinci say
lerken sanılk buulnan şahısların dış ticaret re
fasında, aşağıda karardan itibaren iki numa
jimi
hakkında sirkülerin ilânı yapılmadan
ralı
fıkrada, «Ticaret Bakanlığı
ilâçların
kendileri daha evvel bunlara hususiyle vakıf
tahsisi
ile
ilgilenmemiştir.
Çünkü
bunu,
isviçre
ve ımuttali olmak suretiyle .istisnai bir durum
Ticaret.
Bakanlığının
'Türkiye'deki
ilâç
şirket
dan istifade etmişler midir? Bu bir.
lerinin durumunu nazara alarak yaptığı tah
Sayın komisyon
üyeleri 'sanıkların bu
sis sebebiyle bu tahsis Türkiye'de yürümüştür.
lundukları hususi durum
itibariyle, hususi
Binaenaleyh Ticaret Bakanlığının dolayısiyle
fbir muameleye ayrıca malik olmuşlar mı, hu
muhalif kalan arkadaşımız Asbuzoğlu'nun bu
susi bir durumdan istifade «İtmişler mi, etme
yurduğu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
mişler mi?.. Bu 'hususların ceyapalndırilmanın noktai nazarının alınmaması meselesi, bir
smı rica ediyorum.
şey değildir. Bir suç teşkil etmez.» mealinde ve
SORUŞTURMA KOMİSYONU
SÖZCÜSÜ
rilmiş olan rapor bendeniz de Devletin hü
KEMAL KAYA (Devamla) — Efendim, Zeyyat
kümranlık thafckı bakımından muarızım. Şimdi
Mandalinei'nin Baıkan olmasından çok evvel,
arz ediyorum, bir defa 1954 - 1965 senesinde yü
1953 senesinde dış ticaret rejimi ilân edilmiş
rürlükte olan bir anlaşma üzerindeki yolsuz
tir. Binaenaleyh, arka'daşımm dediği bu hu
luk mevzuubahistir. O tarihleri hatırlarsınız,
sus varit değildir.. Çünkü 1963 senesinde dış ti
muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de her şey
caret rejimi ilân edilmiş ve esasen yapılan
tahsis voliyle alınmakta, memleketin dört bu
takas muamelesi de, yanı isviçre Hükümeti ile
cağına muayyen eller vaisıtasiyle tevzi edil
Türk Hükümeti arasındaki anlaşma da Zeyyat
mekte idi. Bilhassa ilâç meselesi memleketin
Mandalinei'nin vekâletinden çok evveldir, üç se
en had bulunmıyan malddeleri arasında çok na
ne evveldir. Zeyyat Mandalinei ancak 1956 se
zik olarak tahsisi yapılan ve [tevzii yapılan bir
nesinde bu müddetin bitmesi üzerine, isviçre
madde idi. Öyle bir Devlet tasavvur edin ki,
Hükümetinin müracaati üzerine bu işin tek- I böyle nazik ve sıkışık bir devresinde yabancı
rar devamında fayda olduğu mülâhazasına mu
bir Devle/tin Ticaret Bakanlığının emir ve hü
vafakatini belirtmiştir. Esasen Zeyyat Manda- J kümleri bizim dahilî
fonksiyonumuza âmil
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olacak ve jbiz Devlet olarak onu uzaktan sey
redeceğiz. Sonra da /bir komisyon olarak rapor
vereceğiz. İsviçre Ticaret Bakanlığının Türki
ye'deki hükümranlık haklarını âdeta müdafaa
ederek,
Türkiye'de bakanlıkların tevzi ve
tahsisle en ince şekilde alâkadar olduğu bir
devirde, bilhassa ilâç gibi o sırada bulunmımıyan, karaborsaya düşmüş olan bir madde
mevzuunda bakanlıklarımızı yani dolayısiyle
Devletin kendi bünyesindeki fonksiyonunu muat
tal bırakmayı haklı gösterecek bir gerekçe ile
ortaya çıkacağız. Bu gayet hukukî olmıyan ve
hakikaten vatandaş duygularını rencide eden bir
gerekçedir.

nala, mıha kadar yaptığımız tevziata, tahsisata,
çimentoya Ikadar ıtevzie, tahsise esas ffceşkil eden
bir kararname en ince şekilleriyle taltbik edilir,
Millî Korunma Mahkemelerine tevdi edilir de,
bunlarda en ufak suç işliyenler, bunlar neden
tecrim edilmez?
Bundan dolayıdır ki, arkadaşlarım hiçbir za
man itibara lâyık olmıyan bir gerekçe ile karşı
miza gelen bu raporun reddini ve Yüce Divan
da meselelerin teslbiltine 'emir buyurmanızı istir
ham ediyorum. Hürmetlerimle. (ıC. H. P. sırala
rından alkışlar)
BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Kaya
buyurunuz.

Muhterem arkadaşlarım kabul buyurunuz
ki, bu böyledir. İsviçre Ticaret Bakanlığı TürKiye'deki tsviçre ilâç fabrikalarının mümessil
lerine kendi dahilî rejimine göre tevziatını
düşüünr. Düşünür ama benim sınırlarımdan
içeri girerken o sırada memlekette hâkim olan
Devletin tahsis ve tevzi rejimine tabi olmadan
arka kapıdan giremez, öyle olursa Ticaret Ba
kanlığının elinde tuttuğu yerli tevziata taallûk
eden kararname hükümlerinin Devlet otoritesi
bakımından ne hükmü kalır? Benim arka kapım
dan istediği gibi yabancı ticaret bakanlıkları (bu
radaki yaibancı şirketlerine benim ihtiyacını ol
mıyan maddeyi, yalhuit benim tevzi edilmek üzere
tahsisini muvafık bulacağımı ellere hiç itibar eftmiyerek inhisar şeklinde bir iki ele bunu versin;
o bir iki elin o Ticaret Bakanlığımda veya fab
rikalar vasıtasiyle tsviçre Ticaret Bakanlığında
etki yapmadığını kim söyliyebilir? Bir yerde du
man çıktığı zaman ateş olduğuna intikal edilmez
mi? Muhterem, arkadaşlamm, hukukta delil aynı
zamanda eğer fiilen yoksa, karine de delil ola
rak itibara lâyıktır, ö itibarla, mademki, Devle
timizin, milletimiziiın o sıradaki ilâç buhranına
çaresaz olmadan, ona sırtını çevirerek, alabildiği
ne laubali bir şekilde bir hareket mevcuttur. Ba
kanlıklar bununla ilgili değildir, tarzında bir
gerekçe ile Komisyonun karşımıza gelmesinden
millî menfaatlerimizin ruhu bakımından, şahsan
çok üzüntü duydum, çok rencide oldum. Böyle
bir gerekçe kabul edilemez arkadaşlar. Bu ada
leti tatmin etmez. G-ayet açık olan bir hakükalt
şudur: Türk Devletimin itibarı sıfıra inecek, İs
viçre Ticaret Bakanlığının buradaki ilâç mü
messillerine tevzi şekli Türkiye'de esas olacak.
Ne kadar iyi bir şey. O halde o sırada dâhilde

SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
KEMAL KAYA (Kars Milletvekili) — Muhte
rem arkadaşlarım; Sayın Asım Eren işi bambaş
ka noktalara götürdü. Bizim burada yaptığımız
tetkilkalta güre İsviçre ile yapılan anlaşma neti
cesinde Hükümet Türkiye'de o zaman bulumımıyan ve derdi çekilen ilâçların miktar ve «insini
tesbit edip oradaki Hükümete bildiriyor. Ama
bu lüzumlu ilâçların Gima'ya 50 000 liralığı ve
ya filân şirkete 100 000 liralığı, filân tüccara
50 000 liralığı ile Ticaret Bakanlığı uğraşimıyior.
Bu, doğrudan doğruya şirketlerin malı durumu
na göre, İsviçre Hükümetiyle şirketler arasın
daki mukaveleye bağlı kalıyor. Yoksa Sayın Asım
Eren'in dediği gibi memlekete lüzumsuz ilâçlar
veya memleketin ihtiyacı olan ilâçların gelmedi
ği, Hükümetin bu suretle vazifesini suiistimal
ettiği meselesi ortada yoktur. Bilâkis Hükümet.
o zaman, Türkiye'de darlığı çekilen ilâçların lis
tesini yaparak bunları istiyor. Arz ederim.
BAŞKAN —• Komisyon raporu üzerinde
başka söz istiyeni. Yok. Raporu oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
3. — Eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam
Nafiz Körez hakkında
Sorutturma
Komisyonu
raporu (3/1) (S. Sayısı: 24) \(1)
BAŞKAN — Raporu okutuyorum.
(Soruşturma Komisyonu raporu okundu.)
BAŞKAN — Rapor üzerimde söz istiyen?..
ASIM EREN (Niğde MiMetvekili) — Usul
hakkında.
(1) 24 S. Sayılı basmayazı tutanağın
na eklidir.
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BAŞKAN — Buyurun.
ASIM EREN (Niğde Milletvekili) — Mâru
zâtım esasa değil, usule mütaallifctir. Raporda
'bir muhalife karşı çoğunlukla kabul edilmiş ol
duğu yazılı ise de imzalar arasında muhalefet
şerhi yoktur. Komisyonun bu ciheti lütfen tas
rih etmesini, muhaılefeit eden üyenin ne noktada
mulhalefeıt ettiğini burada tasrih ötmesini bilhas
sa rica ederim efendim. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; şimdi
Kanunlar Müdüründen vâki sualime aldığım
cevabı araeidiyorrum. Sayın Şevket Asıbuzoğlu
muhalif kalmıştır.
Sayın Eren bir arkadaş daha var mı? Kanun
lar Müdürü yalnız Sayın Asbuzoğlu'nun rapora
muhalif kaldığını söylüyor. Zatıâliniz ikiden bah
sediyorsunuz. Bir midir?
ASIM EREN (Niğde Milletvekili) — Birdir

miş bulunmaktadır. Bendeniz de o K omisyonda
üyeyim ve üzüntü ile arz edeyim, tek başıma
muhalifim. İsterdim ki, raporu yazan hukukçu
arkadaş, topladığımız delilleri tamamen çarpış
tırarak bu son vardığı neticeye varsın. Belki ben
de bu kadar müşkülât çekmiyecek ve sizi yormıyacak, yalnız 1 - 2 noktası üzerinde görüşümü
ifade ederek suçlu mudur, değil midir, bu husu
su belirtip kürsüyü terk edecektim. Ama dikkatle
okunursa, rapor o kadar tezatlarla doludur ki,
üzerinde her hangi bir muamele tâyinine imkân
vermiyecek kadar hem bitaraf yazılmamış, hem
de eski Bakan Nafiz Körez'in ifadesine istinadettirilen rapor, yine Nafiz Körez'in kendi beyanın
daki asıl hâdiseye taallûk eden hususlar alınma
mış sadece inkâr yoluna sapan hususlar nazara
alınmak suretiyle bir rapor hazırlanmış gelmiş
tir. Evvelâ bundan çok üzüntü duydum.

BAŞKAN •— Sayın Asbuzoğlu bu rapora mu
halif kalmıştır. Yalnız muhalif olduğu beyan
edilmemiştir. Matbaada yapılan bir hatadır. Bu
şekilde düzelitil^oektir.
Tötkikaıtımıız neticesinde Sayın Asbuzoğlıu'nun bu rapora muhalif olduğu (teheyyün etmiş
tir.
Rapor üzerinde söz istiyen var mı? Buyurun
Sayın Asbuzoğlu.
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir Milletve
kili) — Sayın arkadaşlar, eski Sağlık Vekili Na
fiz Körez'in vazifesini suiistimal ettiği yolunda
yine 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra, İstanbul
örfi İdare Kumandanlığına, Haydarpaşa Numune
Hastanesi Başhekimi Dr. Nuri Fehmi Ayberk'in
yaptığı bir ihbar üzerine, kendisinin ve arkadaşla
rının hiçbir suçları olmadığı ve hiçbir madde tas
rih edilmediği halde ve vekâlet emrine alındıktan
sonra da haklarında en ufak bir takibat yapılma
dan tekrar beş, altı ay sonra Lûtfi Kırdar'm za
manında işlerine iade edildiği, binaenalevh vazi
fesini kötüye kullanan Nafiz Körez hakkında ta
kibat yapılmasını beyan eylediği, ihbar eylediği
bir mektup üzerine o günün örfi îdare Komu
tanlığı ve valiliğince hâdisat İstanbul Birinci
Sorgu Hâkimliğine tevdi edilmiş, orada hazırlık
tahkikatı yapılmış ve nihayet Büyük Millet Mec
lisi teşekkül ettiğinden ve muhatabolan suçlunun
da Bakan olması hasebiyle Büyük Millet Meclisi
ne tevdi edilerek ilk tahkikatı yapılmış ve sonun
da bugün raporunu dinlediğiniz ve sizin seçtiği
niz Soruşturma Komisyonuna dosja havale edil-

Muhterem arkadaşlarım, bu hâdise, şahitle, şu
veya bununla tevsik edilecek, filân şahit yafan
söylüyor, filân şahit lehte şahitlik etmiştir şek
linde tetkike muhtaç bir hâdise de değildir. Hâ
dise gayet vazıh olarak ortadadır. Hâdise 1957
senesinin seçime tekaddüm eden Eylül ayında o
«'ünün Sağlık Bakanlığı Müsteşarı olan Karabuda'nın Müsteşarlıktan istifa etmek suretiyle Hür
riyet Partisinden adaylığını koymuş olması ve bu
na göre kendi ifadesiyle de teyideden o günün
Sağlık Bakanı Nafiz Körez'in bu Müsteşarın oda
sında tezahürat yapan Sağlık ve Sosyal Yardım
Umum Müdürü, ismi burada mazbut, bilmem
Bahri Pelit, İstatistik Umum Müdürü Kemalettin önge ve bir de Haydarpaşa Hastanesi Başhe
kimi Nuri Fehmi Ayberk ismindeki üç kişinin
vekâlet emrine alınması... Bu Vekâlet emrine alı
nan üç kişi de olabilir, bir kişi de olabilir. Se
çim arifesinde de olur, seçime tekaddüm eden
günlerde de olur; ama bunun bir sebebi lâzım,
bir sebebe istinadetmesi lâzım. O sebepten dolayı
hakkında takibat yapılması lâzım. Sonunda «Sen
benim vekâlet emrine aldığım sebepten dolayı
suçlusun veya suçlu değilsin.» diye memuriyetine
iade edilmesi lâzım. Yoksa raporda ifade edildi
ği gibi altı bin bilmem kaç sayılı Kanun, vekâlet
emrine alınmayı, gelişlerinde olduğu gibi işten
uzaklaştırılmalarında da mutlak yetki vermemiş
tir. Nerede bu mutlak kanun hâkimiyeti? Bunun
ne bugün, ne de dün olmasına imkân vardır. He
le bugün, bu Anayasanın ışığı altında bu durumu
tetkik eden komisyon böyle bir mutlak kayda is-
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Buyurun Sayın Asbuzoğlu.
tinadederek sebep aramaksızın, «Vekâlet emrine I
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Muh
aldım, ama yıllarca sen vekâlet emrinde kalacak- I
sın.» Kim bunlar? Otuz sene, yirmibeş sene bu I terem arkadaşlarım, sözümün başında izah ettim
Devlete, bu millete hizmet etmiş yüksek dereceli I dedim ki, komisyonun suçsuzluğunu istediği Ba
umum müdürler, Haydarpaşa Hastanesi gibi bir j kanın suçlu mudur, değil midir, durumunu tet
hastanenin başhekimliğini yapmış bir insana, bir I kik- etmek için ne şahide lüzum vardır, ne dff
sebep göstermeden, «Seni ben vekâlet emrine ala- I her hangi bir kanunla surdan burdan istianeye
lüzum vardır. Kendi yaptığı muamele, kendi
cağım. Keyfim istediği zaman da tekrar istih
verdiği emir bunun tek şahididir. Onu da ifa
dam edeceğim.» Yok böyle bir şey, yapılamaz.
de etmektedir. Ne diyor Bakan, kendi ifadesin
Şimdi, istinadedilen (Sizin vekiliniz yaptı,
de ne diyor? Benim, diyor, gözümün önünde
unutmayın, sesleri.) Acele etmeyin bizim vekili
istifa eden Nail Karabuda'mn odasında tezahü
miz yaptı ise o da cezasını görsün. Ben sizin ve
rat yaptılar, diyor. Bakan bunu nereden gördü
kiliniz yaptı veya bizim vekilimiz yaptı, diye bu
ğünü söylemiyor, müsteşarın kalemi mahsus mü
raya müdafaaya çıkmadım. Burada mektubu
dürü mü idin, müsteşarın yanında mı seyrettin
okursam, bir çetenin yaptığı suçların hesabının
bunları? Hayır. Yine bir ifadesinde Bakan, yi
görülmesini istiyen zihniyeti ifade ediyor. (Gürül
ne
bir arkadaşına istanbul'da Hilton'da bir zi
tüler.)
i
yafette
diyor ki, ah, diyor, sizleri ben almıyaBAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efen
eaktım; ama o kadar çok tazyik altında kaldım
dim. Sayın Asbuzoğlu siz de müdahalelere cevap
ki, mecbur kaldım, özür dilerim, diyor. Siz:
vermeyiniz.
buna müstahak değildiniz, diyor. Nitekim, di
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Ben
yor, sizi vekâlet emrine almamak için çok taz
karşılıklı konuşmuyorum.- Raporu dikkatle okur
yik
gördüğüm halde birinizi Denizli'ye, birinizi
sanız, görürsünüz, ben demiyorum, mektubunda
Şark'ta
bir yere, birinizi de İstanbul hastanele
bu mektubu yazan adam, ihbar yapan adam, De
rinden birine tâyin etmek suretiyle bu işi halle
mokrat Parti çetesinin yaptığı, bu memlekete ge
diyordum. diyor, ama o kadar ağır bir baskıya
tirdiği kötülüklerden bahsediyor. (Soldan, gürül
mâruz
kaldım ki kendim İstanbul'da iken -Ka
tüler, «çetecilik ne demek» sesleri.) Açın raporu
lemi
Mahsus
Müdürünün de veyanı vardır, bu
okuyun, öyle yazıyor, ben söylemiyorum. (Gürül
rada,
arkadaşlarım
onu rapora almamışlar- Ka
tüler.)
lemi Mahsus Müdürünün de beyanı ile ben îsBAŞKAN — Arkadaşlar rica ederim sükû
tanbulda iken üçünüzün de vekâlet emrine alın
netle dinliyelim.
ması emri geldi ve ben onu imza ettim... (GürülŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Ne
|
tüîer.)
den almıyorsunuz beyhude... (Soldan, gürültüler,
«beyhude diye konuşamazsın», sesleri.)
Şimdi belki rivayet, belki değil; ama arz et
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim,
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Arka
daşlar, rapor dışında tek bir kelime söylemiyo- *
rum. (Soldan gürültüler, «beyhude diye bir me
bus konuşmaz» sesleri.)
BAŞKAN — Arkadaşlar, bir şey duyamıyo
rum, ben duyamıyorum. Rica ederim görültü et
meyin.
I
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Ra
por dışı tek bir kelime söylemedim. Tamamen
raporun metnine sadık kalarak, ihbar mektubu I
nun metnine sadık kalarak konuşuyorum. Ken I
diliğimden bir kelime ilâve etmiyorum; daha bu I
nun vakti de gelmedi. (Soldan gürültüler)
I
BAŞKAN — Sayın Tayyar rica ederim, mü I
dahale etmeyiniz.
1

-

tiğim gibi ben hâdiseyi sizlere şahitlerle ispat
etmeye kalkışmayacağım ve bunun içine hiç girmiyeceğim Çünkü şahitlerin beyanlarını teker
teker ifade edecek olursam... (Gürültüler)
BAŞKAN — Hatibe müdahale etmeyin efen
dim, konuşmaları takibedemiyorum. Anlıyamıyorum neticeleri. Lütfen yerinizden müdahale
ötmeyiniz.
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Daha çok hem vaktin zayiine imkân vereceğim,
hem de daha çok gürültü, çıkmasına sebebolacağım.
Şimdi Bakanın hukukî durumunu tetkik ediyortız. Bakan, her hangi bir Bakan, bugünün
Bakanı, dünün Bakam, yarınm Bakanı, bir Ba-
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kan maiyetinde çalışan her hangi bir kimseyi,
pek tabiî kanun muvacehesinde, onun kendisi
ne verdiği yetkilerden istifade ederek her za
man vekâlet emrine alma hakkına sahiptir. Ama
bu keyfî olduğu takdirde, sebebi gösterilmedi
ği, vekâlet emrine alındıktan sonra hakkında ge
rekli takibat yapılmadığı, bu takibattan dola
yı beraat eder veya ceza görür, böyle bir mu
ameleye tabi tutulmadığı takdirde o bakan key
fî muamele yapmış olur, o bakan memuriyet va
zifesini suiistimal etmiş olur. Benim tek du
ruş noktam, üzerinde suçluluğunu iddia ettiğim
nokta burasıdır. Şahitlerin, şunlarm bunla
rın birbirlerini teyideden ifadelerini bir tarafa
bırakıyorum. Onlar yürekler acısı olarak du
rumlarını beyan ediyorlar. Onlardan hiç bahsetmiyeceğim. Şimdi bu şekilde aradan beş, al
tı ay geçtikten sonra yerine gelen diğer bir ba
kan tarafından, bakanlıktan ayrıldıktan sonra
gelen bîr bakan tarafından derhal kendileri bi
rer vazifeye tâyin edilmek suretiyle, sen şu
suçun sahibi idin; ama bundan dolayı seni suç
lu görmedik. Vekâlet emrine alma sebebi kalk
mıştır ortadan gibi sözler dahi siciline işlenme
den bu şekilde hareket edilmesi, doğrudan doğ
ruya Nafiz Körez'in keyfî olduğunun, kanunla
rın kendisine tanıdığı yetkiyi kötüye kullandı
ğının, suiistimal ettiğinin en bariz delilidir. Ora
da kendisini kurtarmak için bâzı noktalara ken
disi de temas etmek istiyor ifadesinde, «Yuka
rılardan» diyor. Şimdi ben ölmüş insanların
isimlerini zikretmek suretiyle, acaba bunlar mıy
dı, değil miydi, diye işi başka bir cepheye sok
mak istemiyorum. Kim emir verirse versin.
baştaki âmir kim olursa olsun, kendisini kendi
bakanlığına ait yapacağı kötü icraattan hiçbir
kimse kurtaramaz. Binaenaleyh ben filândan
emir aldım, filânın havası idi, veya koyu
C. H. P. li idi -ki C. H. P. li denen adamın is
tifa eder etmez nerede olduğu, nereye gittiği
belli oluyor - gibi bir iddia ile seni vekâlet em
rine aldım sizi vekâlet emrine aldım ama şu taz
yik altında aldım, demek kendisini suçluluktan
kurtaramaz. Rica ediyorum, bu şekilde hare
ket eden Bakanları, hissî de olsa eğer biz ken
dilerini. mahkemeye sevk etmiyecek olursak su
iistimallerin önünü alamayız, daha devam eder.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN —- Rapor hakkında başka söz istiyen var mı?.. Buyurun Sayın Demiray.
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TAHSİN DEMİRAY (İstanbul MilMveklli) — Pek muhterem arkadaşlarını,
bmgüme
kadar muhtelif bakanlar hakkında açılmış
olan, komisyonlara havale edilem dosyalar
Meclisimizle ıgeldi geçti, hiçbiri hakkında görüışmiedim. Fakat hlemen hepsimde, heipsi üzerinde bir müşterek taraf vardı. Bugün kürsüye
.çıkmaya 'beni zorlıyan ve bu müştlerek tara
fı huzurunuzda belirtmeye Ibeni mieobur eden
Ibenden evvel konuşan arkadaşın burada kuil'lantmış olduğu bir ikelıiimjediir. O kelime de 'bir dev :
ri, bütün heyetti vefeiteljerıini «Çete» olarak
vasıflandırmış olmasıdır.
ŞEVKET ASBUZO&LU (Eskişehir Millet
vekili) — Ben vasıf1 andırmadım,
raporda
-yazıyor.
BAŞlKjAN — Siz de müdahale etmeyin efen
dim, 'karşılıklı müdahale olunca insan konuş
ma insicamımı kaybediyor.
TAHSİN DEMİRAY (Devamla) — İşte ,br
nokta, ıbu feünsüdle İkinci Cumhuriyetin kurul
duğu gündem beri gelen Baklanlar aleyhinde
ki dosyalar komuşurarken 'benim gördüğüm
mmişıtlerek levsaf, mesele, ama hat, arzedeyim
ki omdan evvelki devrelferde dıe aymen böyle
gelip gieçmişti. Bir kiere daha Ibu Ikürisüden
ifade ettim; değil Sayım Doktor Fehmi Ayberk'in Bakanlık emrinle nasıl alındığı, niçin
alındığı, sonradan mled|en
sorgusuz sualsiz,
eiey-aısız iade .edildiği vesaire değil, bu Meclis
te vaktiyle refah faciası gibi çok büyük bir
mesele gelip geçmişti. Refah faciasını hatır
lamak lâzımdır. O dieıvrıeyle de şimdi tuhupta,
karşılıklı, çetemi diyecleğiz. (Ortadan gürül
tüler, «aımlaımamiışsın»
sesleri.) Bern şimdi
an'layayıım, anlaımayayım, müşterek vasfına teımas
ledecıeğim. Nedir gördüğüm müşterek vasıf? Ba
kamlar geliyorlar, mesul müdürler, değil midirler?
Bu kürsüden ifade ettim. Balkanlarım vazife ve
s|elahiyetlierini gösteren ve 27 Mayısın yıktığını
Anayasanın yapılmasını emrettiği, fakaıt 192:4
den 1960 yılına kadar Anayasanın âmir hüfomü
olmasına rağmen, gelmiş geçmiş hükümetlerim
o Anayasa hükmünü yerine getirmiyerek bakan
ların vazife ve mesuliyetlerinin tâyinini icabet tiren kanunu yapmadıklarını ve bu yüzden işte
bu gördüğünüz ihtilaflı meselelerin meydana
çıktığını arz etmek istiyorum. Eğer bakanların
vazife ve mesuliyetleri, siyasi şahsiyet olan bu
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zatların salâhiyetlerinin nerede huduttandı ğmı
gösteren kanun, Anayasanın âmir hükmü olan
kanun yerine getirilmiş olsaydı bu yığın yığın
dosyalar meydana gelmez, o refah faciasında da
mesul bulunur ve tecziye edilirdi. O zamankiler
öyle kaldı, ondan sonradakiler de öyle gidebilir.
Ben Başbakanlık bütçesinde konuştuğum zaman
şahsan dedim ki, bu devirde de bakanların vazi
fe ve salâhiyetlerini gösteren bir kanun yoktur.
Yapınız dedim. Yine bir gün bir devir kapanır,
bir devir açılırsa otuz bin dosya yeniden topla
nabilir. Binaenaleyh, müşterek vasıflarla birbiri
mizi kötülemiyelim. O zamanın şartlan içinde
si}^aset adamları olan bakanlar öyle hare
ket etmişlerdir. Mağdurların vaziyetlerine gelin
ce; mağdurlar için yol açık değil mi idi? Her za
man söyleriz. Ne yaparız; vatandaşa mahkeme
nin yolunu gösteririz? Bu mağdurlar mağdur idi
iseler - ben dosyayı izah ettikleri zaman görme
dim - acaba Devlet Şûrasına müracaat edip hak
1 arını istemişler mi? Binaenaleyh, lütfedin iyi
şeylere gidiyoruz, devirlere gitmeye çalışıyoruz
artık bu gibi kelimeleri ister ben yanlış anlıyayım. siz söylemiş olun, ister başka biri kullan
mış olsun, lütfen kullanmıyalım. Halk için ka
nunlar koyduk, müeyyideler koyduk, kullanıl
maması için Biz ise asla kullanamayız. Hürmet
lerimle.
BAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde baş
ka söz istiyen?.. Buyurun, komisyon adına Sayın
Demirsoy,
SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI
RAMAZAN DEMİRSOY (Nevşehir Milletvekili)
— Aziz arkadaşlarım, evvelâ komisyon üyesi bu
lunan Şevket Asbuzoğlu arkadaşıma teessüf et
mekle söze başlıyaeağım. Asbuzoğlu arkadaşımla
beş dosyada bir komisyonda, beraber' çalıştık.
Tlev dosyaya Asbuzoğlu arkadaşım önceden mu
haliftir, en sonunda yine muhaliftir. Ama komis
yonumuzda niçin muhalif olduğunu arkadaşımız
bize anlatıp da bizi aydınlatmaya çalışmaz; on
dan sonra komisyon raporunun bitaraf olarak
hazırlanmadığı yolunda bizi itham eder. İşte bu
sebeple kendisine teessüf ederim.
Ayrıca teknik bir komisyon başkanı sı fatiyi e
eski devir hakkında bir şey söylemek istemezdim.
Ancak, Asbuzoğlu arkadaşım raporumuzdaki bir
kelimeye takılarak o yoldan gittiği için bu bakım dan da esef ederim. Dosyayı iyi okumuş olsalar-
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di belki çoğunuzu, pek çoğumuzu da başka türlü
itham altına alabilirlerdi. Onu da bendeniz oku
yayım, belki faydalı olur.
İhbarcı Doktor Nuri Fehmi Ayberk ihtilâlden
sonra ihbarında şöyle söylüyor : «Başta Reisi
cumhurundan hademesine kadar çapulcu olan
sabık Hükümette kimseyi tanımadığım için ben
bu hikâyeyi...» falan. Reisicumhurundan hademe
sine kadar herkesi çapulcu tanıyan bu zatın söz
lerini burada tekrar etmek icabederse ki edil
memelidir, çok yanlıştır, çoğunuz o zaman belki
de memur bulunuyordunuz, hepinize söylemek
icabeder. (Ortadan, gürültüler) Bu doğru değil
dir. İşi bu yola götürmemek lâzımdır. Biz tek
nik bir komisyon olarak bir devrin icraatının
hesabını sormuyoruz. Bir vekilin yaptığı bir mu
amelenin üzerinde konuşuyoruz. Ayrıca bu Ana
yasanın ışığı altında vazife gören komisyon de
niyor. Evet komisyonumuz bu Anayasanın ışığı
altında vazife görmektedir. Ama hâdisenin vâki
olduğu zamanın kanunlarını da tatbikle mükel
leftir. Bunu da Asbuzoğlu arkadaşıma hatırlat
mak isterim. Arkadaşımız diyor ki, mademki se
bep yoktur, öyle ise keyfîdir Öyle ise partizanlık
tır, cezalandırılmalıdır. Arkadaşlar, ayırdık ra
porumuzda. Nuri Fehmi Ayber denilen zatın
Haydarpaşa Numune Hastanesindeki faaliyetleri
beğenilmemiştir. Şahitlerden birinin anlattığına
göre, dışarda hususi anlattığına göre, ki
bunu da doğru veya yanlış, kabul etmiyebiliriz,
Aynı zatın hanımının birkaç defa.dışarıya has
talık dövizi aldığı iddia edilmektedir. Belki böy
le bir sebepten; çünkü Nafiz Körez de aynı iddia
dadır. «Haydarpaşa Numune Hastanesindeki du
rumu dolayısiyle, haşin tavrı dolayısiyle, mua
meleleri dolayısiyle, ben bunu emekliye sevk ede
cektim; fakat nereden duymuşsa duymuş, Adnan
Menderes'e tesir etmiş, onun ricası ile tahfif et
tim yapılan muameleyi» diyor. Bunu ayırmak
lâzım. Elbette ki, vekilin böyle bir hakkı vardır.
Gelelim diğer ikisine. İfadesi şu : «Ben, istifa
etmiş bulunan, fakat istifası henüz tekemmül et
memiş bulunan Müsteşarın odasına gidip evrak
imzalatmıyorsunuz, evrak götürmüyorsunuz, de
diğim halde evrak götürüyorum, bahanesiyle çe
şitli yollarda nümayişkâr surette gittiler. Gözü
mün önünde geldi. Bu arkadaşımla ben bu ve
kâlette çalışmıyacağım, bu bakımdan yaptım»
diyor. Böyle bir muamele Vekilin salâhiyeti dâ
hilinde değil mi? Vekil yapamaz mı? İcabederse

191 —

T.B.M.M.

B:8

Vekil bu muameleyi yapabilir, kanun, bu salâhi
yeti vermiştir.
Arkadaşlarım derler ki, acaba, Danıştaya git
miş midir, gitmemiş midir? Gitmemişse neden
gitmemiştir? Danıştaya gitmemiştir. Günkü, ip
tal yolu kapalı. Bir muamele yapılıyor, iptal
yolu kapalı oluyor, ceza yolu açık oluyor. Bunun
anlaşılması mümkün değildir. Bu sebeple de ko
misyonumuz bunun Anayasa Mahkemesine sevk
edilmesine lüzum görmemiştir.
Raporumuzun kabulünü arz ve ifade ederim.
(A. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı.
SIRRI AT ALAY (C. Senatosu Kars Üyesi)
— Hayır, şahsım adına konuşacağım.
BAŞKAN — Sayın Atalay, efendim, bir da
kika, o halde sırada konuşmak istiyen Hilmi Ok
çu var. Adalet Bakanı olarak zatıâlinize takdimen söz verecektim, şimdi mümkün değil.
Buyurunuz Sayın Hilmi Okçu.
HÎLMÎ OKÇU (Manisa Milletvekili) — Muh
terem arkadaşlar; eski Sağlık Vekili Nafiz Körez hakkında görevi kötüye kullanmaktan do
layı araştırma ve rapor okundu. Yalnız Asbuzoğlu arkadaşımız dediler ki; hâdise açıktır,
binaenaleyh, şehide dahi lüzum yoktur, dedi
ler. Ortada bir iddia vardır, buna mukabil bir
müdafaa vardır. Aslolan açıklık değil, bu
tip suçlarda aslolan ikasdı teabit etmek mü
himdir. Diğer nevi suçlarda olduğu gibi alel
usul kasit unsuru bu tip suçlarda aranmaz.
Hususi bir kasit aranır. Bu bakımdan bu hususi
kasdın tesbiti yönünden şahit dinlenımesi vaz
geçilmez bir unsurdur; iddia ve müdafaa ancak
bununla tesbit edilebilir. Bu itibarla Vekâlet
emrine almada takdir yetkisinde inhiraf var
•mıdır, yok mudur, iddia ve müdafaayı karşı
laştırırken ve bunun teyidi yönünden şahadete
müracaat zaruridir. Bu itibarla şahit dinlenmesi
bu hâdisede aslolan bir unsurdur ve Ibuna mü
racaat edilmiştir. Tetkik edilen ve okunan ra
por muvacehesinde iddiayı şahadet teyidetmemektedir. Bu itibarla verilen karar, rapor yerindedk\
Ancak şu noktaya da işaret edemediğimizi
belirtmek isterim, Asbuzoğlu yönünden. Bu
rada huzurunuzda maznun olduğu iddia edilen
bir çahıs hakkında «açık ve kesindir, suçlu
dur» tâbirini bizim ceza prensiplerimiz tasvib-

17.2.1965

0:1

etmez. Bir insana ancak mahkemeye iddia
edildiği vakit maznun mahkûm edildiği vakit
mahkûm mahkûmiyeti kesinleştiği vakit suçlu
dur, tâbiri kullanılır. Bu bakımdan da bu sö
zü tasvibetmediğimizi huzurunuzda arz etmek
ten şeref duyarım. (Soldan, «bravo» sesleri ve
alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay, buyurunuz.
SIRRI ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi)
— Muhterem arkadaşlarım, eski bir Sağlık
Bakanı hakkında Komisyonca yapılan tetkikat
sonunda hazırlanan rapor burada okundu ve
rapor üzerinde'ki görüşmeler sırasında Sayın
Adbuzoğlu'ımn raporun ikinci sayfasında yazılı
bulunan bir cümleyi ifade etmesi üzerine, se
bep ne ise, itirazlar yükseldi. Raporda yazılı
olur ve okunur, itirazlar yükselmez. Ama;
bunu bir üye ifade ettiği zaman itirazlar yük
selir ve bunun üzerine Sayın Demiray'm dik
kat çekici beyanatı olur. Sayın Demiray ha
tırlarlar ki, 1924 Anayasası 27 Mayısta, devrilmemiştir. 27 Mayısın devirdiği 1924 Anayasasının
ilkeleri, onun prensipleri değildir. Bir zihniyet
ve bir davranıştır. Yıkılan ve devrilen bir zih
niyettir, bir davranıştır. O Anayasanın pren
sipleri değildir. Bu bir... (Soldan gürültüler.)
Sayın Demiray her ne hikmet ise düğün
dernek yok iken eniştem beni niçin öper hikâ
yesi misillû, rtefah olayı ile bir intiba/t kurmak
istediler. Yani, bu şekilde tenkit ediliyor; ama
bir de böyle bir facia vardır, bu facianın me
sulleri çıkarılmamıştır elemek isterler zımmen.
Muhterem arkadaşlar, 1924 Anayasasının
46 ve 47 nci maddelerinde bakanların cezai,
hukukî, siyasi mesuliyetlerinin bir kanunla dü
zenleneceği yazılı idi. Sadece ben en 'aşağı beş
defa sordum, Sayın Demiray'dan çok önce Mec
lis müzakerelerinde böyle bir kanun niçin çı
karılmadığının davacısı olmuştum. Çünkü ar
tık böyle bir mecburiyet yok; Eski Anayasanın
46 ve 47 nci maddelerinde derpiş edilmiş olma
sına rağmen böyle bir kanun çıkarılmamış idi.
Şimdi böyle bir kanun (A. P. sıralarından,
mahiyeti anlaşılamıyan gürültüler.)
BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etme
yiniz, teker teker konuşalım.
SIRRI ATALAY (Devamla) — Bitti mi
müdahaleniz, efendim?
BAŞKAN — Sırayla söz veriyorum, (Gürül
tüler.)
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Benim ku
laklarım bâzan hiçbir şey işitmez. Ama işitmek
istediği zaman da çok iyi hitir ve cevaplarımı
da gayet ağır veririm. (A. P. si sıralarından
gürültüler.)
BAŞKAN — Siz de müdahalelere cevap ver
meyiniz, Sayın Atalay. Siz de dinlemeyiniz mü
dahaleleri, lütfen devam ediniz.
SIRRI ATALAY (Devamla) — Söylüyorum,
ıbâzan hiç dinlemem. Onun için hiç zahmet et
meyiniz: Çünkü, dinlememe .kararındaydı, Çün
kü, söz atmalarınız yalnız zahmet olur. (Gürül
tüler)
BAŞKAN — Tamam efendim.
SIRRI ATALAY (Devamla) — Cezai, hu
kukî ve siyasi mesuliyetin bir kanunla tesbit
edileceği belirtilmesine rağmen, Anayasanın
hükmü olmasına rağmen yapılmamış idi. Bugün
kü Anayasamız ,böyle bir mecburiyeti ve böyle
bir kanunu derpiş etmemektedir, edemez
di. Çünkü; yeni Anayasa siyasi iktidarı
elinde tutan kimselerin bütün tasarruflarını kazai murakabeye tabi tutmaktadır. Her türlü
tasarruflar kazai murakabeye tabidir en ufak
tasarruftan en büyük siyasi tasarrufuna kadar
hepsi «be'hemahal» tabiriyle Anayasanın 112 ve
mütaakip maddelerine göre yargının muraka
besine tabi bulunmaktadır. Ama, şimdi okunan
dosyadaki tasarruflar ise vatandaşa en büyük
haksızlıklar karşısında dahi bir yere başvurmak
imkânvnı önliyen ve o hak ve hürriyetlerini ara
mak için bütün kapıları suratına kapıyan bir
zamanda verilmiş çeşitli tasarrufların muhase'besinin yapıldığı yerdir.
însaf ve izan ile düşünelim. Şimdi ararsak
ona benzer 30 bin dosyayı bulabiliriz, diyor Sa
yın Tahsin Demiray. Şimdi bu bir. ikincisi;
öyle bir teşriî murakabe vardır ki, yıllar yılı
bir gensoruyu Meclis gündemine aldırıp görüş
türüp görüştürmemenin artık ıstırabı çekilme
mek elinizdedir, istediğiniz zaman, istediğiniz
anda, gensoru müessesesini getirebilirsiniz; Ana
yasanın teminatı altında.
BAŞKAN — Gensorunun bu konuyla ilgisi
nedir i
SIRRI ATALAY (Devamla) — Sebebi var
30 bin dosya yığılabilir diyorlar.
BAŞKAN — Gensoru ımeselesi başka. Bu
memurla Bakan arasında cereyan eden biv me
sele.
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan burada Tahsin Demiray aynen ifade etti.
Dedi ki, 30 bin dosya birikebilir. 30 bin dos
yanın birikmesine imkân olmadığını kendisine
açıkça ifade etmek istiyorum. Bir taraftan bü
tün tasarruflar yargının murakabesine tabidir.
Hiçbir engel yoktur. Bir devirde bunlar kapa
lıydı diyorum.
İkincisi; evet, bir devirde teşrii murakabenin
bütün yolları kapalıydı. Ama, şimdi teşrii mura
kabenin bütün yolları açıktır. Bu sebeble yuvar
lak lâflarla 30 bin dosya birikebilir demenin ye
ri burası değildir ve mümkün değildir. Tek dos
yanın dahi birikmemesinin vebal ve mesuliyeti
bunları söyliyenlerindir. Varsa, bu dosyalar bi
rikmeden derhal söylesinler. Teşrii ve kazaî mura'kaba yolları acıktır. Başvurabilirler. (C. H. P.
si sıralarından «bravo» sesleri ve alkışlar.)
BAŞKAN — Buyrunuz, Sayın Asbuzoğlu
Rica ederim, meseleleri raporun dışına çıka
rarak mütalâa dermeyan etmiyelim ve mümkün
olduğu kadar üzerinde mütalâa da bulunalım.
Aksi takdirde bu raporun müzakeresinin netice
sini almak mümkün olmıyacaktır. Onun için ar
kadaşlarımdan istirham edeceğim. Buyurunuz
Sayın Asbuzoğlu.
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir Milletve
kili) — Efendim, bendeniz bir, iki noktayı tav
zih için tekrar söz almak mecburiyetinde kaldım,
özür dilerim.
Evvelâ, oturduğum yerden de müdahale etti
ğim gibi, Sayın Demiray'm konuşmasına müda
hale ettiğim gibi ben direkt olarak D. P. çetesi
diye böyle bir ithamda bulunmadım. Şuradan
bana söz atan, bilmiyorum hâlâ burada mıdır o
arkadaş, söz atan arkadaşa bir bakanın suçlulu
ğunu ifade ederken bu kadar almıyorsun da, ra
por okunurken D. P. çetesi diye bir kısım geçi
yor, madem ki, dünü müdafaa etmek istiyorsu
nuz, ondan almsaydmız dedim. Hepiniz birden
alındınız. Yani ben raporun içersinde geçen bir
cümleyi, burada okunan bir cümleyi ifade ettiğim
için arkadaş alınmadığı halde, benim dünkü bir
bakana suçlu dememe alındığı için ifade etmekten
ibarettir. Sayın Demiray'm beni- itham etmek üze
re, iyi günlere girdik demek suretiyle bunların
bu kürsüden sarf edilmemesini tavsiye eder ma
hiyetteki sözlerine şunu cevap olarak arz edeyim:
Biz senelerden beri bu tavsiyeyi yapıyoruz, İn
şallah bu anlayışa gireriz. Bu anlayışı görmenin
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en büyük kıvancını biz duyacağız sizden evvel.
(Sol taraftan, «sil baştan» sesleri.) Belki de sil
baştan olur; konuşursanız benden çok ağır söz
alırsınız. (Soldan, gürültüler.)
BAŞKAN — Rica ederim Sayın Asbuzoğlu
tehdidamiz beyanda bulunmayınız. Arkadaşlar
lütfen siz de müdahale etmeyiniz. («Ağırdan kasdm ne?» sesleri, gürültüler.)
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Yani
ağırdan kasdmı, lâyık olduğunu alırsınız. (Gürül
tüler.)
BAŞKAN — Sayın Asbuzoğlu, tehdidamiz
beyanlarda bulunmayınız.
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Lâ
yık olduğunu alırlar... (A. P. sıralarından gürül
tüler.)
BAŞKAN — Sayın Asbuzoğlu, bu şekilde He
yeti Umumiyeyi tehditkâr beyanlarda bulunma
yınız. (Gürültüler ve A. P. sıralarından mahiyeti
anlaşılmıyan sözler.)
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla). — İkin
cisi...
BAŞKAN — Oturunuz efendim, müdahale
etmeyiniz, Sayın Asbuzoğlu siz de tahrik etme
yiniz. (A. P. si sıralarından «Efendim, sizden
rica ediyorum.» sesleri ve gürültüler.) Ben de
sizden rica ediyorum efendim, otu:.-unuz, oturu
nuz lütfen.
Sayın Asbuzoğlu, rica ederim, bu şekilde ko
nuşmaları bir vesile ittihaz ederek, önceki bir
müdahaleyi demogoji yaparak beyanda bulun
mayın. Yalnız münhasıran konuşmanızı yapı
nız, rica ederim. Mümkün olduğu kadar sizden
rica ediyorum, duymamazlıktan geliniz. Arka
daşların hepsinin konuşmasını tutmamız müm
kün olmuyor, ama, hatipler de vesile ittihaz ede
rek meseleleri daha fazla büyütüyorlar. Rica
ederim.
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — B u 
güne kadar Anayasanın pek çok ilkelerine, mad
delerine riayet edilmediği Hükümetlerce ifade
edildi. Ona Sırrı Atalay arkadaşım liyakatle, ki
fayetle cevap verdiği için ben o konuya hiç te
mas etmiyeceğim. Sayın Komisyon Başkanı pe
şin bir teessüfle konuşmaya başladılar, bende
nize. Bu teessüflerini kendileriyle başbaşa bırak
mak için bir hususu tavzih etmek mecburiyetin
de kaldım. Evet, beş dosya tetkik ettik. Daha dos
yaları görür görmez ben bu işte suçluluk var de

17 . 2 .1985

O :1

dim. Fakat geriye kalan sekiz kişi de daha hiçbir
ifade almadan canım bunlarda hiçbV şey yoktur,
canım bunları beraat ettirelim diyecek kadar pe
şin hükümlü idiler. Bu kabîl sohbetlerde geçen
sözlerin bu kürsüye getirilmesi çok ayıp bir şey
olduğu için kendilerini teessüfleriyle başbaşa bı
rakarak ben kendilerine teessüf ederim. (A. P. sı
ralarından gürültüler.) Siz her şeye müdahale
ediyorsunuz yahu. Komisyon Başkanına müdaha
le edersiniz, Adalet Bakanına müdahale edersi
niz...
BAŞKAN — Sayın Asbuzoğlu, önce de rica
ettim, şimdi de rica ediyorum, cevap vermeyiniz,
konuşmanıza devam ediniz. (A. P. sıralarından
«Heyeti Umumiyeye yahu denilmez» sesleri.)
Müdahale etmeyiniz efendim.
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Ben
«yahu» kelimesini kullanmadım.
BAŞKAN — Efendim, sehven kullandınız Sa
yın Asbuzoğlu.
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Eğer
bir konuşmam sırasında geçmişse özür dilerim.
(Gürültüler)
BAŞKAN — Bu şekilde karşılıklı konuşma
olursa herkes şirazeden çıkıyor, o bakımdan rica
ederim.
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Belki
çıkmış olabilir; ama bunu kötü bir maksatla çı
kardığımı kasdetmek neden acaba?
BAŞKAN — Efendim kasıtlı çıkarıp çıkarma
dığınızı Riyaset Riyasette takdir ettiği için zatıâlinize o sözünüzü geri aldırmadı. Size âzami
toleransı gösteriyoruz.
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — İkin
cisi, benim, dosyada mevcut ifadeleri ve zabıtları
okumuş olsaydım, tamamını okumuş olsaydım
bu hükme varmıyacağımı söylediler. Kendilerinin
haberi yok, dosyanın bir sureti bende. Aldım çı
kardım, bir sureti bende de var, elimde bura
da. Konuşurken, buradan Büyük Millet Meclisi
kürsüsünden ifade ederken çok dikkati i vimdir.
Hiçkimseyi itham etmemek, hiçbir kimse hakkın
da yalan beyanda bulunmamak için bütün haki
katleri öğrenerek buraya çıkmaya gayret ediyo
rum. Hattâ bundan evvel yaptığım konuşmada
mevzuatı bilmediğim için, iki günden beri eski
Ticaret vekâletlerinin alâkalı Ticaret Dairesi
Reisliğini yapmış olan arkadaşlara sorarak ve
mevzuatı tetkik ederek çıktım. Yoksa bir eski
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bakan diye, ben C. H. P. liyim, o D. P. li gibi
sakîm bir zihniyetin sahibi olarak buraya behe
mehal suçlamak için çıkan bir arkadaşınız deği
lim. Böyle bir şeyi şimdiye kadar ne içimde taşı
dım, ne hissimde taşıdım ve ne de benimle alâ
kası vardır. Ama arkadaşımdan çok rica ediyo
rum, yazdıkları, altında imza koydukları rapo
ru bir defa okusunlar veya sizlerden rica edi
yorum tenvir edin bunu. Bir gün tezatlarla dolu
bir rapor ile karşı karşıya gelmezseniz ben bütün
söylediklerimi geri alacağım. Niçin bu kadar şey
gösteriyorsunuz arkadaşlar? Bakanın ağzından
kendi suçluluğunu ifade ediyorlar, raporda suçlu
olduğuna dair deliller veriyorlar. Fakat neticeyi
behemehal suç yoktur şeklinde bağlıyabilmek için
oralara hiç yanaşmıyorlar. Ben bunu ifade etmek
istiyorum arkadaşlar. Onun için ben okudum.
Böyle bir raporun altma imza koyan arkadaşlara
ben teessüf ederim. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Eren.
ASIM EREN (Niğde Milletvekili) — Pek
muhterem arkadaşlarım, burada kürsüde gelmiş
olan bir konu üzerinde dosyadaki bâzı belgelerin,
veya belgelerden bâzı kısımların veya bâzı kısım
larda bâzı ibarelerin tekrar edilmesinin objektif
bir nakil olarak kabul edilmesi ve üzerinde hassa
siyet gösterilmemesi Türkiye Büyük Millet Mec
lisi için kendi objektif görüşlerinin bir delili ola
rak müşahede edilmek icabeder. Bu husustaki has
sasiyetin eski devirle bir alâka ifade edeceği şek
linde ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin varlı
ğında eski devrin yaşantısını hissettirecek şekilde
bir tezahür olarak haricen kabul edilmesi ihtima
li vardır. Bu beklediğimiz huzurun hiçbir za
man teessüsüne hizmet etmez. Bilâkis her gün o
huzura varmak için sarf ettiğimiz, milletçe sarf
ettiğimiz çabanın daha Büyük Millet Meclisinde
sabote edilmesi gibi bir hâdise telâkki edilebilir.
Bundan dolayı Sayın Asbuzoğlu arkadaşımızın
dosyada mevcudolan bir belgenin bâzı kelimeleri
ni aynen veya mealen nakletmiş olmasının mazur
görülmesini bu bakımdan muhterem arkadaşla
rımdan bilhassa rica ederim. Bir defa varmak
istediğimiz huzur hedefinde, Meclisçe anlaşma
ruhunun hâkimiyetinde mülayim bir dil kulla
nılması zarureti ve ifrattan hiçbir şey çıkmıyacağmın kabul edilmesi şarttır.
Muhterem arkadaşlar; şu noktaya el basmak
mecburiyetindeyiz; dün olduğu gibi bugün de
bakanları mesul edecek tutumları her zaman bu-
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labiliriz. Ama unutmamalıyız ki,. Devlet idaresi
bakanlardan ibaret değildir. Gerek hükmü kalmıyan eski Anayasa, Sayın Demiray'm, üzerin
de durduğu eski Anayasaya ve gerekse bugünkü
Anayasaya göre bakanların ve Bakanlar Kuru
lunun, kurul olarak ve münferiden şahsan îvendi
bakanlıklarına ve umumiyetle Devletin, Hükü
metin politikasına aidolarak cezai, malî, idari,
siyasi mesuliyetleri vardır. Vardır; ama bu me
suliyeti ona tevcih ederken, Anayasa, nazari ola
rak Devlet mekanizmasının mükemmel hareket
ettiğini, yalnız bakanın yanlış hareket edebile
ceğini esas almıştır. Hakikatte her devirde, dün
de, evvelsi gün de, bugün de Devlet mekaniz
ması istediğimiz ideal şekilde değildir. Memur
arkadaşlarımız her zaman için şu raporda da. ifa
desini bulan türlü kaprisli tezahürlerle bakan
larını suçlu mevkie düşürecek hareketlerde bu
lunmuşlardır, bulunuyorlar,
bulunacaklardır.
Bir milletin memur mekanizması, bir Devletin
memur mekanizması en aşağı bakanların mesuli
yetini kendi seviyesinde hissettirecek seviyeye
çıkmadıkça, haksız olarak da birçok bakanlar her
zaman için, yarın da, öbürüsü gün de buraya suç
lu olarak getirileceklerdir; ama ekserisinde bir
suç bulunmıyacaktır. Bumdan dolayıdır ki, ben
deniz şu raporda ifadesini bulan, istifa etmeden,
istifası resmiyet kesbetımeden filân partiye gir
diği için, Bakanın odasının önünden gelip geçe
rek, o arkadaşını tebrik eden memurların oyna
dığı
tahrik
rolünü, 'bakanı ister istemez
idari iod'bine sevk etme rolünü ıbar tarafa ata
rak, sadece bakanı mesul mevkide göstermek,
Numune Hastanesinin Baş Tabibini, Teftiş He
yeti Reisini, bilmem İstatistik Umum Müdürünü
emekliye sevk etti diye ona bir mesuliyet atfet
meye çalışmak, münhasıran onun üzerinde dur
mak adalet duygusunu rencide eder.
Muhterem arkadaşlarım, memurlarda suç yok
mudur? O tahrik edenler üzerinde niçin durmu
yoruz. Bendeniz şahsım üzerinde, âcizane, ama
şahsıma ait bir propoganda olmaksızın arz etmek
maksadiyle halisane samimiyetime itimat etme
nizi istirham ederek
bir misal vereceğim;
1952 senesinin başında Sayın Hulusi Köymen
arkadaşımızın Millî Savunma Bakanlığı zama
nında hakikaten haksız bir tasarrufla, 39 ncu
maddenin (B) fıkrası ile kurmay albaylığımın
son senesinde, 6 ncı senesinde general olacağım
sırada emekliye sevk edildim. Bu emeklilik ka-
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rarma burada itiraz ettiğim zaman bu Yüksek
Meclisin Karma Dilekçe Komisyonu dosyamı eelbetti, çok esaslı bir incelemeden sonra ittifakla
bunun hukuk anlayışına açıkça bir tecavüz oldu
ğunu, dosyada hiçbir mesnedi bulunmıyan bir
karar teşkil ettiğini, bundan dolayı iptal etmesi
gerektiğini bildirerek ve dilekçede bunları zikre
derek iptal etti. Etti, fakat bugün dahi benim
iktidarımın bakanlığı, o, benim haksız bulduğum,
Dilekçe Encümeninin de haksız olduğunu ittifak
la teyidettiği kararı idame etmekte İsrar etmekte
dir. Şimdi ben bugünkü bakanın yolsuz idari
bir tasarrufta bulunmakta devam ettiğini ele ala
rak Bakandan mı şikâyet edeceğim? Hayır, muh
terem arkadaşlarım, Bakanda yoktur suç. Bu
bakanlığın sinesinde her devirde devam ot iniş
olan bir kötü zihniyet vardır. Bütün bakanlık
ların personel idarelerinde bu kötü zihniyet ya
şar, küflü bir zihniyet. Vatandaşın, memurun
hakkını vermemek, onu mümkün mertebe kanuni
formalitelerin içinde ezip büzmek, âdeta sadist
bir ruh şeklinde bâzı memurlar vardır. Bu zih
niyet devam etmiyor mu, öldü mü? Hayır, de
vam ediyor. Şahsımın misali üzerinde arz ettim.
Binaenaleyh, ben dünü tecrim etmek, bugünü
teerim etmek değil muhterem arkadaşlarım, ha
yır, bu yola gitmeyi doğru bulmuyorum. Biz
eğer millet olarak ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi olarak bu milletin huzurrunu istiyorsak asıl
han.talı£ı Bakanda, Bakanın tasarrufunda değil,
asıl hastalığı muhterem arkadaşlarım adalet ve
hakkaniyet hislerinin her devirde hakkiyle tat
bik edilememesi üzerinde görmeliyiz ve bu hasta
lığı tedavi için elbirliği yapmalıyız.
Pek muhterem arkadaşlarım, şu halde bir nok
tayı belirteyim hüküm olarak, bir devrin karak
teristiği olarak kaibul etmeyiniz hu olayı. Bilâikis
bir hâdisenin arz ettiği karakteristik olarak ka
bul ediniz, hâdiseler üzerinde hüküm veriniz.
Devirlere bunu izafe etmeyiniz. Hakkaniyetle
varacağımız en doğru hüküm budur. Burada bu
ideri tasarrufta o zamanki bakanı ben pek sorum
lu görmüyorum. Dosyayı dolduran vesikalar gös
termiştir ki. Bu üç memur tahrik edici hare
ketlerde bulunmuşlardır. Bakanın kendi şerefi,
makamının haysiyeti, temsil ettiği mekanizmanın
kendisine verdiği otoritenin devamı zarureti el
bette bu tasarrufa kendisini mecbur etmiştir. Bu
rada şahit olarak dinlenmiş olan insanın verdiği
ifade de mualeldir. Kesin değildir. Bundan do-
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layıdır ki, verilmiş olan hükmü ben haksız bul
muyorum.
Efendim, Sayın merhum Namık Gedik'e tele
fon etti de ondan sonra bu tasarruf yapıldı; şöy
le etti, böyle etti şeklindeki rivayetlerle bir dev
re bir suçun izafe edilmesi, ona dayanılarak bir
insanın bugünkü adalet devrinde, tecrim edilme
ye çalışılması da hiçbir zaman doğru değildir.
Arz ettiğim gibi devirler üzerinde değil, hâdise
ler üzerinde duralım. Bugün de böyle bir ha
dise olursa hepiniz buraya getirmekle şere«. du
yalım. Bunun kabul edilmesini istirham ediyo
rum.
Hürmetlerimle. (Alkışlar).
BAŞKAN — Buyurunuz. (Vazgeçti sesleri).
TAHSİN DEMÎRAY (istanbul Milletvekili)
— Muhterem arkadaşlarımın, arzusuna uyarak
vazgeçmişçesino konuşacağım. (Gülüşmeler)
Hürmete en başta, en sonda ve devamlı ola
rak tâbiyim. Yalnız bir noktaya da işaret etme
me müsaade buyurmanızı rica edeceğim.
Sayın Sırrı Atalay Beyefendi bir noktaya
temas buyurdular. Bu noktaya ben de temas ede
ceğim. Kendileri dahi ifade ettiklerine göre 1924
Anayasasının Bakanların vazife ve
salâhiyet
lerine aidolan maddesini hatırlatarak, 4 - 5 de
fa bunun yerine getirilmesini bir zamanlar is
temişler, talebetmişler. Ben de başka bir şey söy
lemedim. Lazımmış, yapılması gerekli imiş, fa
kat 1D24 ten 1960 a kadar yapılmamış. Bir şey
daha söylediler, dediler ki, şimdi o zamanın, o
devirde, o eski tatbikatta hak yolları kapalı
idi. Doğru. îşte Ibiz de bunu söylüyoruz. îşto
1 nci Cumhuriyet ile, 2 nci Cumhuriyet arasın
da. 1924 Anayasası ile 1960 Anayasasındaki far
kı burada belirtmek istiyoruz.
Sayın Sırrı Atalay'da diyor? Şimdi, diyor, o
zamanki Anayasanın yapılmasını emrettiği mad
deye lüzum da yoktur diyor, öyle bir nizamı
hukukiye, öyle bir nizam ' içindeyiz ki, artık
Anayasanın muhtelif maddeleri öylesine bunu
teminat altına almış ki, ayrıca bir kanun yap
maya da lüzum kalmamış diyor. Bu da doğru. Biz
de bunu söyledik.
1960 dan beri söylenen de ne idi? Aylar ayı,
yıllar yılı hepimizin yazıp söylediğimiz ne idi?
Başta Reisicumhurumuz, bir hukuk Devleti kur
mak yoluna gidiyoruz, demedik mi? Hukuk Dev
leti ne ile kurulur? Şahıslar değişince hukuk
Devleti kurulur mu? Hukuk Devleti Anayasa ile
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kurulur. Peki, 1960 Anayasası bir hukuk Dev
leti kurma çabası idi ise ondan evvelki 1924 Ana
yasası ne Anayasası idi? Biz biliriz ki, dünya
tarihinde, yürüyüşte evvelâ polis devletleri gel
miştir. Hukuk devletleri çok sonra
gelmiştir.
Bizim de burada tebarüz ettirmek istediğimiz,
bu idi. Galiba bunu tebarüz ettirdikten yeni
Anayasayı çok iyi anladığımıza da, eski Anaya
sa ile olan farkını da çok iyi belirttiğimize de
kaaniiz. Ecasen burada, 5 Nisan 1963 gecesi 27
Mayıs evveli ve 27 Mayıs sonrası meselesine te
mas ederken yine aynı şeyleri söylemiştim. 1924
Anayasasiyle devam eden bir devrin kapandı
ğını 1960 Anayasasiyle yeni bir devrin geldi
ğini tebarüz ettirmiştim.
BAŞKAN — Sayın Demiray, lütfen rapor
üz.erindo konuşunuz.
TAHSİN DEMÎRAY (Devamla) — Şimdi
bakanların vazife ve salâhiyetleri meselesi sade
ce - açık konuşayım - 1950 ile 1960 arası olma
yıp, 1924 ten 1960 a kadar devam ettiğini gös
termektedir. Bunu da getirip 1924 Anayasası
na bağlamak zaruretidir. Binaenaleyh bunun ne
ticesinde ben dedim ki, «Arkadaşlar, artık bunu
karıştırmayın. Bunu 57 ye sen çıkarırsın, 24 e
ben çıkarırım. Bunun arkası gelmez» dedim.
«Binaenaleyh kapattık, 1924 Anayasasını» de
dim. «İyi günlere gitmeye çalışıyoruz» dedim.
Sırrı Atalay ile mutabıkız. İkinci Cumhuriyet
lâkırdısını da ben söylemedim. Sayın Reisicum
hurumuz da böyle söyledi ihtilâlde. Hürmetle
rimle.
BAŞKAN — Sayın Ertem, (vazgeçti sesle
ri) avzgeçtiniz. Rapor üzerinde başka söz istiyen?
Komisyon adına buyurun.
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne Milletveki
li) — Ben söz istemiştim.
BAŞKAN — Hay hay buyurunuz efendim.
Son söz milletvekilinindir hükmüne göre Sayın
Giritlioğlu konuşabilir. Buyurunuz efendim.
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne Milletveki
li) — Kıymetli arkadaşlarımdan yapacağım ko
nuşma sebebiyle özür dilemek isterim. Çünkü
bu konuşmam sırasında kısmen sadet dışına
çıkacağım.
BAŞKAN — Çıkmayınız efendim sadet dı
şına. Sayın Giritlioğlu, sadet dışına çıkmayı
nız. Bunu beyan ettiğiniz için size birinci ih
tarı veriyorum. Lütfen sadet dışına çıkmayınız,
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istirham ediyorum, zinhar çıkmayınız. (Gürültük-i', gülüşmeler)
FAHİR
GİRİTLİOĞLU
(Devamla) —
Kıymetli Başkana şahsan sempatim ve o nisbette do hürmetim var. Yalnız, Başkanlık azar eder
gibi...
BAŞKAN — Efendim, sözlerinizde sadet dı
şına çıkacağınızı beyan 'ediyorsunuz, bizi de
müşkül durumda bırakıyorsunuz. Sadet dışına
çıkacağınızı ifade ettiniz, ben de size sadet dışı
na çıkmayınız diye ihtar ettim. İhtarımı vermek
zorundayım...
FAHİR
GİRİTLİOĞLU
(Devamla) —
O halde şunu tebarüz ettirmek isterim: 3,5 se
nelik teşriî hayatım içinde en saygılı davran
maya, mevzuun dışına çıkmamaya âzami gayret
etmişimdir. Ve ayrıca da bilmediğim bir konu
hakkında konuşmamakta âzami titizlik göstermişimdir. Ben özür diliyorum, kısmen mevzuun
dışına çıkmak mecburiyetinde kalmayı hâdise
ler beni sürükliyecek diye, yanlış anlaşıldığını
tahmin ediyorum. Bütün buna rağmen, tüzük
hükümlerine âzami derecede riayetkar olacağım.
Mazur görünüz ve tüzüğü ihlâl eden bir hare
ketim olduğu takdirde lütfen ikaz ediniz, tas
hih ederim efendim.
BAŞKAN — Kabul ediyorum efendim, bu
yurunuz.
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Devamla) — Pek
muhterem arkadaşlarım, özür dilerim; çünkü bir
enteresan durum karşısında bulunmaktayız. Konu
5434 sayılı Kanunla ilgilidir. 5434 sayılı Kanun
o şekilde vazedilmiştir ki, bu kanunu tatbik yet
kisinde bulunan âmir, mutlak mânada takdir
hakkını haizdir. Evvelâ işi hukukî bakımdan
vaz'etmek mecburiyetindeyim. 5434 sayılı Ka
nun, bu kanunu tatbik eden âmirlere mutlak an
lamda takdir hakkı vermiştir. Ve okadar ver
miştir ki, bu kanuna istinaden yapılan tasarruf
lar aleyhine bu tasarrufların kanunsuzluğu iddiasiyle kazai mercilere gitmek imkânı da yoktur.
Şimdi, nevi şahsına münhasır bir hukukî duru
mun münakaşası içindeyiz. Ve lütfen 1961 Ana
yasamızın prensiplerinden kendimizi kurtararak
hâdisenin içerisine kendimizi sokalım. 1961 Ana
yasası böyle bir durumu asla kabul etmez. İdare
nin her hareketinden dolayı kaza organlarına mü
racaatı mecburi tutmuştur bugünkü Anayasamız..
1961 Anayasasından evvelki rejimde 5434 sayılı
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Kanun çıkmıştır. Bu kanunun doğruluğu, eğriliği
münakaşasından sarfınazar, kanunu tatbik eden
zat hakkında sorumluluğu var mıdır, yok mudur?
meselesini münakaşa ediyoruz. Âmir mevkiinde
bulunan Sağlık Bakanı mutlak yetkiye sahiptir.
Ve bu yetkiye istinaden de kararını vermiştir.
Şimdi biz, mahkemeye dahi gidilmesi mümkün
olmıyan, doğru mudur bu karar, yanlış mıdır?
Bu kararın münakaşası kazai organın da dahi ya
pılmadığı esasının tamamen zıddı bir ortam içi
ne girdik. Kararı veren âmir, bu kararı alırken
hatalı karar aldığını, hissi karar aldığını ve bu
kararı almakta siyasi sebeplerin müessir olduğu
nu iddia ediyoruz ve ifade ediyoruz. Kanaatimce
bu bizi tezada düşürür ve o tarihte bu yetkiyi alan
âmiri ilerde çıkacak ayrı bir hukuk kaidesiyle
mahkûm etmek kanatimce mümkün değildir. Va
zife gördükleri tarihteki hukuk hükümlerine gö
re âmirler ve memurlar hareket eder. ilerde ka
nun çıkacak, ilerde hukuk sistemi değişecek, bu
nu makable şâmil bir ceza sistemine gidelim. Ben
bunu umumi hukuk prensiplerine aykırı buluyo
rum. Dosyadan biraz ayrılmış bulunuyorum, sa
det dışı konuşmalarım aşağı yukarı bu mealde
dir.
BAŞKAN -— Değildir efendim, sadet dışı de
ğildir. Sadedi takdir hakkı Riyasete aittir.
F A H l R GlRlTLlOĞLU (Devamla) — Teşek
kür ederim.
Muhterem arkadaşlarım, şimdi mesele vaz'edilmiştir. Makable şâmil bir cezanın verilebile
ceği zihniyeti galebe çalmıştır ki, hakkında cezai
takibat yapılmak üzere dosya tanzim edilmiştir.
Ve Yüksek Meclise de keyfiyet sevk edilmiştir.
Burada mecburen takdir hakkı konusunu kıy
metlendirmek için şahitlerin ifadelerine ve dos
ya münderecatına itibar etmek mecburiyeti var
dır. Sizlerden ikinci defa özür diliyorum: Maa
lesef, sadece raporu okudum, dosya mündereca
tına giremedim. Raporu kaleme alan Sayın Ko
misyon üyesi arkadaşlarımın takdir haklarını kul
lanırken, yani siyasi sebebin tesiri altında Ba
kanlık emrine alınmıştır veya alınmamıştır yo
lundaki, Komisyonun takdir hakkını kullanır
ken, bu takdir hakkına mesnet teşkil eden esas
vakıaları dosyanın içine girip okuyamadım. Bun
dan mütevellit müteessirim, bir bilgisiz olarak
karşınıza çıktığımdan dolayı. Beni karşınıza çı
kartan sebep; umumi hukuk prensibinin ihlâl
edildiği kanaatinde oluşum idi.
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İkinci sebep; bu kadarcık sayın başkanımızın
bana müsamaha etmesini istirham edeceğim. De
min sadet dışı yapılan konuşmalar idi. Ve beni
hâdiseler zorlamaktadır bununla ilgili bir kana
atimi sizlere ifade etmeye.
Pek muhterem arkadaşlarım, deminden beri
namütenahi sadet dışı konuşmalar içerisinde be
ni üzen bir noktayı gördüm. Bir devir bütün un
surlarıyla topyekûn mahkûm edilmez. Ben bu
nun üzüntüsünü şahsan duydum. Evvel emirde
şahsi fikrim bu merkezde değildir; bunu ifade
etmek isterim. Bu bir. ötedenberi şahsan tanıdı
ğım veya gıyaben tanıdığım bâzı kimseler hak
kında fikre sahibim. Biz bir devri itham eder
ken çeteden vesaireden bahsederken, asıl olan
burada üzerinde konuştuğumuz Nafiz Körez ar
kadaşımızdır. Bir devlet adamıdır ve netice iti
bariyle kötü adam damgasını, çeteci damgasını
zihinlerde alması gereken bu addedilecektir ve
efkârı umumiye de böyle, bilecektir. Bu kanaa
timi böyle ifade etmeyi bir vicdan borcu addet
mekteyim. Yıllardan beri bu yana tanıdığım ve
ya gıyaben tanıdığım devlet adamları içinde en
namuslu olduğuna inandığım bir zat Nafiz Kö
rez'dir. (Alkışlar) Bunu ifade etmeyi bir mil
letvekili olarak, vicdani bir borç biliyorum. Bu
nu arz etmek için söz aldım, saygılarımı suna
rım. (Adalet Partisi sıralarından alkışlar, bra
vo sesleri.)
SORUŞTURMA KOMİSYONU
SÖZCÜSÜ
HÜSEYİN
KALPAKLIOĞLU
(Cumhuriyet
Senatosu Kayseri Üyesi) — Söz istiyorum efen
dim.
BAŞKAN — Komisyon olarak değil mi?
SORUŞTURMA KOMİSYONU
SÖZCÜSÜ
HÜSEYİN
KALPAKLIOĞLU
(Cumhuriyet
Senatosu Kayseri Üyesi) — Evet efendim.
BAŞKAN — Buyurun...
SORUŞTURMA KOMİSYONU
SÖZCÜSÜ
HÜSEYİN
KALPAKLIOĞLU
(Cumhuriyet
Senatosu Kayseri Üyesi )— Arkadaşlarım; me
sele tavazzuh etti. Sizi başından sonuna kadar
hâdisenin içerisine tekrar sokup vaktinizi uzun
uzun işgal etmiyeceğim. Kısaca bir meselenin
tavzihine lüzum gördüğüm için, sizlerin seçmiş
olduğunuz şu Komisyon, sizin adınıza vazife gö
rüp de şu kürsüde yine bu Komisyon üyesinin,
çok muhterem Komisyon üyesinin bu Komisyo-'
nu, sizin seçtiğiniz, sizin namınıza iş gören Ko
misyonu ağır şekilde bir ithamı var. Ama çok
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nazik bir üslûp içinde hürmetimi kendisine mu
hafaza ederek müsaade buyurursanız bir tek
cümle halinde cevap arz edeyim, ineceğim. (Hay
hay sesleri)
Çok kıymetli arkadaşım Şevket Asbuzoğlu
hakikaten sevdiğim ve öteden beri tanıdığım
bir zattır. Ama nasıl oldu da benimle birlikte bu
komisyon içinde vazife görmüşken geldi şu kür
süye, yüksek huzurunuzda, bu komisyon üyeleri
dosyaları tetkik etmeden, tanzim etmeden, mese
lenin esasına varmadan peşin hükümle bunlar
suçsuzdur, dediler ve hükmü de ona göre tesis
ettiler, diye işaret buyurdular?
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir Milletve
kili) — öyle demedim. Başkanın ithamına kar
şılık sohbet tarzında...
BAŞKAN — Yerinde oturarak konuşma
hakkı İçtüzükte yoktur.
SORUŞTURMA KOMİSYONU
SÖZCÜSÜ
HÜSEYİN

KALPAKLIOĞLU

(Devamla) —

Yalnız benim kendisinden istirhamım, Komis
yon üyeleri sizlerin arkadaşlarınız, bunları ik
mal ederken, şahit ve mağdurların ifadeleri alı
nırken çok kere, kendisinden özür dilerim, Ko
misyonda bulunmadılar. Bu sebeple iddia ve mü
dafaaların bi'zzaıt serd 'edildiği dakikada orada
değildiler. Yine fazlaca kendilerini itham etmi
yorum, bununla vaziyetten haberdar değildir de
miyorum, ama belki sonradan dosyayı okumuş
olabilirler, bunda şüphe etmiyorum. Ama bu ci
hetle aklında yanlış kalmış olacaktır. Tahkikatı
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bizzat idare edenlerin, çok kere yânında bulun
madıkları için zannediyorlar ki, Komisyon üye
leri hakikaten iddia ve müdafaaları sonuna ka
dar tahkik ederek ona göre bir karar tesis etme
diler zannına kapılmış olarak kendi arkadaşları
nı itham ettiler. Hakikat hiç de böyle değildir
kıymetli arkadaşlarım. Bizzat Komisyon üyeleri
bütün iddia ve müdafaaları Komisyon odasında
ve bizzat mahalline gitmek suretiyle yerinde tah
kik etmiş ve delilleri tamamen tesbit ettikten
sonra ortada şu dosya için bir suç bulunmadığı
nı ve vekilin kanunlara göre kendisinin tam yet
ki dâhilinde bir vazife gördüğünü ve siyasi bir
maksada matuf olmıyarak tamamen idari bir za
ruretten doğan bir kararla adıgeçen kişileri vekâ
let emrine aldığını kanaat halinde dosyada yer
leştirmiş ve ona göre kararını tesis etmiştir.
Huzurunuzu işgal ettiğim için Komisyon adı
na özür dilerim ve sizin adınıza bu neticeye va
ran Komisyonun kararını da müspet oylarınızla
takviye etmenizi istirham ederim.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Komis
yon raporunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Komisyon raporu ka
bul edilmiştir.
Bu şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Oturumunun gündemi bitmiştir. Türkiye
Büyük Millet Meclisi Birleşimini kapatıyorum.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
18. ıBlRLEŞİM
17 . 2 . 1965 Çarşamba
ıSaat : 15,00
I
BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA
ISUNUŞLARI
II
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca,
Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu, Erzin
can Milletvekili Sadık Perinçeik ve Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın'm Türkiye Büyük
Millet Mecl'isinin Binlesik toplantısı içtüzük
teklifi ve Millet Meclisi Anayasa., Cuımıhuriyet
(Senatosu Anayasa ve Adalet komıisyonların
dan 7 şer üye seçilerek: kurulan Geçici Komis
yon raporu (2/284) (S. Sayısı : 15) [Dağıtma
tarihi : 19 . 9 . 1963]
2. — Eski Ticaret Baıkanı Zeyyad Mandalfoıci hakkında Soruşturma Komisyonu raporu
(3/1)
(IS, Sayışa : 23)
[Dağıtma tarihi :
28 . il . 1965]
3. -— Esfci Sağlık ve Sosyal Yardım, Balkanı
Nafiz Körez hakkında Soruşturma " Komisyonu
raporu (3/1) (S. Sayısı : 24) [Dağıtma tarJhi :
28 . 1 , 1965]

üönem : i
Toplantı : 4

Eski Ticaret

T.

B.

M.

M.

S. Sayısı :

Bakanı Zeyyat Mandalinci hakkında
Komisyonu raporu ( 3 / 1 )

T. B. M. M.
Soruşturma Komisyonu Başkanlığı
Sayı :
3/1, 5
3/1, 6

23

Soruşturma

20 . 1 . 19C5

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
4.11.1964 tarih ve 11 sayılı yazımıza ek :
Sağlık eski Bakanı Nafiz Körez, Ticaret eski Bakanı Zeyyat Mandalinci'ye ait tahkikat dosyası
ve Komisyon kararı ilişikte sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi saygı ile arz ederim.
Soruşturma Komisyonu Başkanı
Nevşehir Milletvekili
Ramazan Demirsoy
Not :
T. B. M. M. karar No : 73
Umumi dizi No : 37
S. Sayısı : 9 ve 9 a 1 ve 2 nc'i ek

Soruşturma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Soruşturma Komisyonu Başkanlığı
Esas : 3/1
Karar : 6

% . 11 . 1964

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Tiea-ct Bakanı Zeyyat Mandalinci ile ona tebaan aynı
suçtan sanık Ticaret Bakanlığı eski Müsteşarı Munis Faik Ozansoy halklarında Meclis soruşturması
açılmasına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 5 . 6 . 1963 tarihli toplantısında karar
verilerek bu husustaki dosya Komisyonumuza tevdi edilmiştir.
Yapılan tahkikat sonunda bu işe ait dosya ve ökleri incelenldi.
İddia : Mer'i dış ticaret rejimine aykırı olarak Türkiye ile İsviçre arasında krom ve ilâç mübade
lesi yapılmasına ve Ciba İlâç Fabrikası Mümessili Turgut Bayar'ın takibi ve aynı firmaya fazla ilâç
tahsis etmek suretiyle Ticaret Bakanı Zeyyat Manlalinci ve Müsteşar Munis Faik Ozansoy'un görev
lerini kötüye kullandıkları iddia edilmiştir.
Hâdise : İsviçre ilâç sanayiine bağlı firmalar İsviçre Hükümeti vasıtasiyle Türk Hükümetine
müracaat ederek Türkiye^den 1 200 000 dolar tutarında ikram ithal etmek ve mukabilinde Türki
ye'ye ilâç ihracetmek istediklerini bildirmişlerdir. O zaman Ticaret Bakanı bulunan Sıtkı Yırcalı
ve Müsteşar Munis Faik Ozansoy bu hususun dış ticaret rejimine uygun olup olmadığını Döviz Ko
mitesine sormuşlardır.

— 2 -Döviz Komitesi aldığı kararla İsviçre Hükümetinin teklifinin dış ticaret rejimi hakkındaki kara
rın birinci maddesine uygun olduğunu beyan etmesi üzerine isviçre Hükümeti ile Türkiye Hükümeti
arasında 1 Ekitm 1954 tarihinde krom ihraç mübadelesi andlaşması yapılmıştır. Bu anlaşmanın müd
deti 1956 yılında hitama ermiştir. 1956 yılında îsviçre Hükümetinin anlaşmanın yenilenmesini iste
mesi üzerine Ticaret Bakanı Zeyyat Mandalinci 10 Ağustos 1956 tarihinde anlaşmanın yenilenme
sine karar vermiş ve bu suretle tekrar 'krom, ilâç mübadelesi devam etmiştir.
Yukarda izah edilen muameleler dolayısiyle
1. Krom ile ilâç mübadelesinin dış ticaret rejimine aykırı bulunduğu,
2. Cî'ba îlâç Fabrikası Mümessili Turgut Bayar'ın takibi ve ithal edilen ilâçların
tevziinde
Giba'ya daha fazla taüısis yapıldığı iddia edilerek Ticaret Bakanı Zeyyat Mandalinci ve Müsteşar
Munis Faik Ozansoy'un görevlerini kötüye kullandıkları ileri sürülmüştür.
Yapılan talhkikat : İddia edilen her iki husus dosyada mevcut anlaşma ve kararlar ışığı altında
yine dosyada mevcut 1.9.1953 tarih ve 1300 sayıl] dış ticaret rejimi hakkındaki karar ve bu husus
taki belgeler incelendi.
1. Dış ticaret rejimimiz o tarihteki kararname ahkâmına göre hususi takası kabul ve tervicetme
mekte ise de îsviçre ile Türkiye arasında krom ilâç mübadelesi hususu Dış Ticaret Kararnamesi dışın
da kalan ve iki Devletin karşılıklı mutabakata varması sonucuna müncer olan bir anlaşmadır. Zira
dış ticaret rejimi hakkındaki kararın 1 nci maddesi «Türkiye ile ticaret ve ödeme anlaşması bulunan
memleketlerle ticaret mübadeleleri, bu anlaşmaların hükümleri dairesinde veya iki Hükümetin muta
bık kalacağı diğer şerait dairesinde cereyan eder.» Bu suretle krom ihracederek karşılığında ilâç it
hal edilmesi kararnameye aykırı değildir. Bu hususta Döviz Komitesi de aynı karara varmış ve bu
hususlara istinadedilerek krom ilâç mübadelesi yapılmıştır.
2. İsviçre'de ithal edilen ilâçların % 50 sinin Giba firması mümessili Turgut Bayar'a tahsil
edildiği iddiasına gelince, Ticaret Bakanlığı gelen ilâçların tahsisi ile ilgilenmemiştir. İlâçların tah
sisi doğrudan doğruya îsviçre Ticaret Bakanlığının Türkiye'deki ilâç şirketlerinin durumunu nazara
alarak yaptığı tahsistir ki, bu husus hiçbir zaman Ticaret Bakanlığım ilgilendirmez. Dosyada mev
cut belgelerle tahsis işinin firmalara îsviçre Ticaret Bakanlığının kararı üe yapıldığı bu suretle gerek
Ticaret Bakanı Zeyyat Mandalinci gerek Müsteşar Munis Faik Ozansoy'un bu tahsis muameleleri ile
bir ilgilerinin bulunmadığı sabit olmuştur.
Netice: Yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı Ticaret Bakanı Zeyyat Mandalinci ve ona tabaen
Müsteşar Munis Faik Ozansoy haklarında görevlerini kötüye kullandıklarına dair hiçbir delil elde edi
lememiştir.
Karar : Eski Ticaret Bakanı Zeyyat Mandalinci ve Müsteşar MurJs Faik Ozansoy'un İsviçre ile
ilâç krom mübadelesi hususundaki kararlarında ve Turgut Bayar'ın mümessili bulunduğu Giba İlâç
Fabrikasına fazla ilâç tahsis etmek suretiyle görevlerini kötüye kullandıklarına dair haklarında deliller bulunmadığı gibi yapılan muamelelerde de usul ve kanunlara aykırı cihet görülmediğinden.
mahkemeye şevklerine mahal olmadığına dair karar, bir muhalife karşı ekseriyetle verildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasvibine arz olunur.
2 . 1 1 . 1964
Soruşturma Komisyonu Başkanı
Bu Rapor Sözcüsü
Nevşehir Milletvekili
Kars Milletvekili
Ramazan Demirsoy
Kemal Kaya
Kayseri Senatörü
Afyon K. Senatörü
Afyon K. Senatörü
Bolu Senatörü
H. Kalpaklıoğlu
M. Y. Inceoğlu
R. Hancıoğlu
S. Uzunhasanoğlu
Gaziantep Senatörü
Eskişehir Milletvekili
Kars Milletvekili
Kırşehir Milletvekili
Z. tslâm
Muhalifim
L. Aküzüm
H. özmen
Ş. Asbuzoğlu

T, B. M. M.

( S . Sayısı: 2 3 )

Dönem ; 1
Toplantı : 4
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IX
S. Sayısı : £*t

Eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Nafiz Körez hakkında
Soruşturma Komisyonu raporu ( 3 / 1 )

T. B. M. M.
Soruşturma Komisyonu
Başkanlığı
Sayı : 3/1,5; 3/1,6

20.1.1965

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
4 .11.1964 tarih ve 11 sayılı yazımız'a ek :
Sağlık eıski Bakanı Nafiz Körez, Ticaret eski Bakanı Zeyyat Mandalinei'ye ait tahkikat dos
yası ve komisyon ıkararı ilişikte sunulmuştur.
Gereğimin yapılm-asıına müsaadelerimizi saygı ile iaırz ederim.
Soruşturma Komisyonu Baştkanı
Nevşeihir Milletvekili
Ramazan Demirsoy
Not :
T. B. M. M. Karar No. 74
Umumi dizi No. 75
!S. Sayısı : 11 ve 11 e ek

Soruşturma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Soruşturma Komisyonu
Başkanlığı
Esas : 3/1
Karar : 5

2.11.1964

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görevim kötüye kullanmaktan sanık es>ki Sağlıik Bakanı Dr. Nafiz Körez .hakkında Meclis
soruşturması açılması, hakkındaki karar ve dosyanın feomıisyonıumuıza havale edilmesi 'üzerine
yapılan soruşturana ve buna ait rapor aşağıdadır:
îddia : Haydarpaşa Numune Hastanesi eski Başhekimi Dr. Nuri Fehmi Ayfbenk 1960 yılımda.,
27 Mayıs İhtilâlinden sonra İstanbul örfi İdare Kumandanlığına ve İstanbul Valiliğine yaptığı
ihbarımda kendisinin! ve arkadaşları Sağlık Bakanlığı Sağlık Fropagandasi' ve Tı'bbi İstatistik
Umum Müdürü Dr. Bahri Pelit ile Bakanlık Teftiş Heyeti Reisi Dr. Kemalettin önıge'nin bakan
lık emrine alındıklarımı iddia etmekte ve Ibu iddiasında «Demokrat çetesi Sıhhat Vekâletini de
birçoîk ehiliyetsiz uşak ve dalkavuklarla» ahlâklı ve bilgili elemanları (müsteşarı, müdürü umumi
leri, başhekim ve hekimleri) parti emellerime hizmet etmediklerinden ya istifaya mecbur etmiş ve
yahut vekâlet emrine alarak öteye, beriye dağıtmışlardır.» demekte ve aynıca «İstanbul'da has
talara döviz rapıaru verme salahiyeti yalnız Haydarpaşa Numune Hastanesine verilmiştir, iki
sene evveline kadar bu hastanenin 10 sene müddetle başhekimliğini yapıyor ve döviz anuatmelâ-
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tamı ço'k sııkı mıuraıkabe ediyordum. Sakıt Demokrat çetesinin bu mevzu etrafındaki arzularını
yerime getirmediğim, için, müsteşar ve birçok müdürü umumilerle beraber vekâlet emrine alın
dımı.» peklimde şikâyette bulunmaktadır.
BAl'âlhara Yüksek Soruşturma Kurulunun talimatı ile İstanbul Birinci Sorgu Hâkimliğine
2 1 . 9 .1;9'60 tarihinde verdiği ifadede bakanlık emrine almışını eski Bakanlık Müsteşarı Nail
Karalbuda'nın istifasına bağlamakta ve siyasi sebeplerle bakanlık emrine alınmış bulunduğunu
söylemektedir.
(Komi'syomuımuza verdiği 6 . 4 . 1 9 6 4 tarihli ifadesinde de siyasi selbeplerden dolayı bakanlık
emrine alınmış bulunduğumu teyidetmektedir.
30 . 9 . 1957 tarih ve 30058 sayılı Kararll'a bakanlık emrine müşteki ile birlikte alınmış bu
lunan Kemalettin önge ve Dr. Bahri Pelit'de kendilerinin siyasi sebeplerle ve Adnan Mende
res'in, Namık Gedik'in teşvik ve tahrikiyle bakanlık emrine alınmış bulunduklarını söylemiş
lerdir.
Müdafaa : Sanık Dr. Nafiz Körez komiyonumuza verdiği 2 . 11 . 1964 tarihli ifadesinde adı
geçen üç doktorun vekâlet emrine alınmasında aynı sebeplerin bulunmadığını, Nuri Fahmi Ayberk'in muamelesindeki ve mizacmdak hiddet ve hizmetiyle uygun oflmıyan davranışı dolayısiyle kendisini daha önce emekliye sevk etmek istediğini, fakat durumu haber alan baş
hekimin Adnan Mendereis'e yaptığı tesir üzerine zamanın Başvekilinin kendisine emekliye ay
rılmasını, hiç değilse bir müddet bakanlık emrine almasını riea ettiğini, Ikendisininde bu ricaya
uyarak Nuri Fehmi Ayberk'ıi o sırada kararları çıkan diğer iki doktorla birlikte bakanlık emrino aldığını;
Kemalettin önge ve Bahri Pelit'e gelince :
İstifa etmeden ve emekliye ayrılmadan gürültülü bir surette partiye giren eski Müsteşar
Nail Karabuda'yı gözümün önünde tebrik ve kendisini tasvibettiklerini, kendi odasının önün
den geçerek, sık, sık Nail Karabuda'nm odaıına giderek nümayişkâr davranışlar yaptıkla
rını kendisimin de bir idari tedbir olarak bu iki doktoru bakanlık emrine almış bulunduğunu, bu
muamelede hiç kimsenin tesiri olmadığını ifada etmiştir. Ayrıca kendisinin takdir hakkına giren
bu muamelede zühul etmiş olsa bile 6435 sayılı Kanun
muvacehesinde
cezalandırılmasının
mümkün olmadığını müdafaa olarak dermeyan etmiştir.
Deliller : Şikâyetçi Nuri Fehmi Ayberk'in İstanbul'da Örfi İdare Kumandanlığına ve Valili
ğine yaptığı şikâyetinde kendisinin Demokrat Parti ileri gelenlerine dış seyahat dövizi verme
diği için bu vazifeden diğer müdürü umumilerle beraber uzaklaştırıldığını ifade ettiği halde bilâhara bu ifadesinden rücu ederek kendisi hakkında yapılan muameleyi Müsteşar Nail Karabuda'
nm hareketiyle irtibatlandırmış ve hâdiseyi siyasi sebeplere bağlamıştır. Ancak hâdiseyi başka
larından duyduğunu beyanla her hangi bir delil gösterememiştir.
Vekâftet emrine alınanlardan Dr. Bahri Pelit isa hâdisenin sebebine dair esaslı biır bilgi ver
memiş, Müsteşar Muavini 'Tevfik Çaydam'ın İçişişleri Bakanı Namık Gedik'le telefon konuşması
yapmış buHunmasmdan ve bilâhara duyduklarından dolayı kendisinin bakanlık emrine alınmasının
sebebinin Nail Karabuda'nm arkadaşı olmasına bağlamış ayrıca bir delil göstermemiştir.
Kemalettin önge ise : Aynı şekilde bir izahla ) zamanki Mebuslardan Danyal Akbel'e verdiği
bir mektupta Andan Menderes'ten vazifesine iadesini istediğini, ayrıca bacanağı Nüzhet Atav vasıtasiyle Adnan Menderes'e söylettiğini. \dnaıı Menderes'in ise (kendisine bize Dr. Kemalettin'in
koyu Halk Partili olduğunu söylediler eğer siz kendisini iyi tanıyorsanız ve böyle bir şey yoksa
kendisini vazifesine iade ederiz) demiş bulunduğunu, vekâlet emrine alınmasını ieabettiren her hangi
bir hareketinin bulunmadığım söylemiştir. Ayrıca Müsteşar İbrahim Şevki Atasağun'a gittiğini ve
kendisinin büyük hâdiselere sebebiyet vermemek için başka yere nakline razı olduğunu, yukardan
kasdınm ne olduğunu sorduğumda Namık Gedik'in olduğunu söylediğini beyan etmiştir.
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Yapılan soruşturmada; eski Milletvekillerinden Danyal Akbel Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dekanı Nüzhet Atav'm bu meseleyi görüşmek üzere Başvekilden kendisine randevu alınmasını rica
ettiğini ve kendisininde bu randevuyu temin ettiğini, başkaca bir şey bilmediğini, kendisine bir mek
tup vermediğini söylemiştir.
Profesör Nüzhet Atav, bacanağı Kemalettin önge'ye ne sebeple Bakanlık emrine alındığını sor
duğunda bacanağının Bakanlık müdürleri arasında kendisini çekemiyenler tarafından Sağlık Baka
nına yanlış bilgi verilmesi dolayısiyle bu işin yapıldığını, Adnan Menderes'e duyurulmasını ken
disinden rica ettiğini ve aynı gün bir işi dolayısiyle Sağlık Bakanlığı özel Kalem Müdürüne uğradığı
sırada mumaileyh müdür tarafından bacanağı Doktor Kemalettin'in görevine iadesi hususunda Sağ
lık Bakanlığına telefonla emir verildiğini söylediğini ifade etmiş fakat Kemalettin önge tarafından
Adnan Menderes'in söylediği iddia ediltn sözleri tekrar etmemiştir.
\j
ibrahim Şevki Atasagun ise; Kemalettin önge'nin ifade ettiği ko±:uşmanm aralarında geçmediğini,
böyle bir duruma da muttali olmadığım söylemiştir.
ifadesine müracaat edilen Dr. Suat Seren, hâdise sırasında (Sağlık Bakanlığı Sosyal I§ler Umum
Müdürü) Bakanlık emrine alınması işinin siyasi sebepten olmayıp tamamen idari sebeplerle oldu
ğunu istanbul'da Haydarpaşa Numune Hastanesi Başhekiminin seyahat dövizleriyle ilgili muame
lelerinden dolayı şikâyetlerle karşılaşıldığını, diğer iki doktorun da Bakanlık içinde kendisine himaye
edenler arasında görüldüğünü, bu sebeplerle üçünün birlikte Bakanlık emrine alınmış olduğunu
sandığını ifade etmiştir.
Netice :
1. Dr. Nuri Fehmi Ayberk'in Bakanlık emrine alınmasındaki sebep, gerek kendisinin ilk ih
barı ve gerekse şahitlerin ve maznun beyanı neticesinde Başhekim olarak yaptığı muamelelerin be
ğenilmemesinden ötürü olduğu anlaşılmaktadır. Şikâyetçinin bilâhara ifadesini değiştirerek diğer iki
doktorun Bakanlık emrine almış sebepleriyle birleştirmesi iddiası varit görülmemiştir.
2. Kemalettin önge ve Bahri Pelit'in Bakanlık emrine alınmasında, eski Müsteşar Nail Karabuda'nm Hürrriyet Partisine girişiyle hâsılolan durumdan sonra ve onunla irtibatlı olduğu, yine
beyanlardan anlaşılmaktadır. Ancak Sabık Başbakan Adnan Menderes'in ve Sabık içişleri Bakanı
Namık Gedik'in rolünü gösteren deliller mevcut değildir. Bu yolda verilen ifadeler rivayete müstenidolup sahipleri (Adnan Menderes, Namik Gedik, Tevfik Çaydam) bugün hayatta bulunmamakta
dırlar.
3. — Hâdisenin hukukî mahiyetine gelince :
6435 sayılı Kanunun birinci maddesi (Umumi, mülhak veya hususi bütçeli idarelerle belediyeler
ve bunlara bağlı idare, müessese ve teşekküllerden maaş alanlar» «Hâkim. Subay, Astsubay ve Aske
rî memurlar hariç» tayinlerindeki usule göre mensuboldukları Vekâlet, idare, Müessese veya teşekkül
emrine alınmak suretiyle vazifeden uzaklaştırılabilirler) demektedir. Kanunun şu maddesine göre âmire
verilen yetki birtakım kayıtla bağlı olmayıp mutlaktır. Kaldı ki, Müsteşarın 'hoş görülmiyen hare
ketlerini vekilin gözü önünde tasvip ve teşvik etmek fiili karşısında vekilin yakın mesai arkadaşları ile
birlikte çalışmak istememesi ve bu kanunun verdiği yetkiyi kullanarak onları tâyin ve Bakanlık
emrine alması normal telâkki edilmek icabeder. Ayrıca sanık, Komisyonumuza
verdiği
ifadede «O partinin kulisi haline getirmiştir ve benim gözlerimin önünde cereyan etmiş
tir» demekle Bakanlık emrine alma kararını başkalarının ifadesine istinadettirmemiş, kendisinin
gördüğü hâdiselerle izah etmiştir. Şu halde sanıktan hâdisenin doğruluğunu teyideder şahitler gös
termesi, göstermediği takdirde cezalandırılması yoluna gidilmesi, adıgeçen kanun karşısında müm
kün değildir.
Cezai ve kati mahiyette bulunmıyan ve sadece idari tedbir mahiyetinde muvakkat bir muamele
olan Bakanlık emrine alınma işleminin geçmiş Hükümetlerce bol bol kullanılmış olduğu ve fakat bu
işlemi uygulıyan Bakanlar hakkında cezai takibatta bulunulmamış olması da kanunun tatbiki husu
sunda bir fikir vermektedir.
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Karar : Eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Nafiz Körez'in Bakanlık emrine alma işlemi
nin siyasi sebeplerle yapıldığı kanaatine vardıracak deliller mevcut bulunmadığı gibi, karar sırasın
da yürürlükte bulunan 6435 sayılı Kanun muvacehesinde cezalandırılmasının mümkün bulunmadığı
na ve bu sebeple mahkemeye şevkine mahal olmadığına dair Komisyonumuzca verilen karar bir
muhalife karşı ekseriyetle verildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Yüksek tasvibine arz olunur.
2 . 11 . 1964
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