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1549 ve 1550 sıra sayılı tasarılara açık oy 
kullanmıyan sayın üye var mı? Yok. Oylama 
işlemi bitmiştir. 

Diyanet işleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu 42 sayfayı muhtevidir. Rapor sayın üye
lere dağıtılmıştır. Raporun okunmasuıa lüzum 
olup olmadığı hususunu oylarınıza sunacağım. 
Okunmasını kabul edenler... Okunmasını kabul 
etmiyenıler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. («edildi», «edilmedi» sesleri) 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Edildi efendim, edildi. 

BAŞKAN — Edilmedi efendim. 
Bir tereddüt hâsıl oldu. Bir daha sunuyo

rum efendim, rica ediyorum. 
Okunmasını kabul edenler... .Okunmasını 

kabul etmiyenler... Okunması kabul edilmiştir, 
okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu 23 . 7 . 1970 

Esas No. : 9801/10309/10343 
Kayıt No. 63 -10 28 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK 
BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
24 . 2 , 1970 tarihli 43 ncü Birleşiminde; Di
yanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar Tu-
nagür'ün faaliyetleri konusunda kurulması 
kabul edilen Araştırma Komisyonumuz, öngö
rülen süre içinde, görevini tamamlamış olup, 
gerekli inceleme ve tahkikat sonucunda hazır
lanmış olan rapor ilişikte sunulmuştur. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
İbrahim Tevfik Kutlar 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 

24 . 2 . 1970 tarihli 43 ncü Birleşiminide Diya
net işleri Başkanlığında görevli Yaşar Tuna-
gür hakkında Senato Araştırması Komisyonu
na seçilmiş olduğumuzdan; sözü edilen Yasar 
Tunagür'ün evlemlerine dair Tabiî Senatör 
Mehmet özgüneş tarafından verilen önerge ile 

iddia olunan konular hakkındaki inceleme ve 
kanaatimiz aşağıda madde madde arz olunmuş
tur. 

Yaşar Tunagür hakkında iddia olunan ey
lemler : \ 

I - Diyanet işleri Başkan Yardımcısı Ve
kili Yaşar Tunagür'ün bu vazifeye usulsüz tâ
yin edildiği, 

II - İzmir Müftüsü Ahmet Karakullukçu, 
Hukuk Fakültesi ve Yüksek islâm Enstitümü 
mezunu olmadığı halde,, kararnamenin bu 
yerlerden mezun olmuş gilbi tanzim olunduğu, 

III - Halen Karahallı Müftüsü olan Yusuf 
Ziya Yücegönül'ün Yaşar Tunagür tarafın
dan garaza mebni olarak Karşıyaka^dan başka 
taraflara tâyin edildiği, 

IV - Yaşar Tunagür'ün, izmir İmam - Ha
tip ve ilahiyata öğrenci yetiştirme Derneği 
tarafından bastırılıp satılan kitapların hasıla
tını zimmetine geçirdiği, 

V - Diyanet işleri Başkan Yardımcısı Ya
şar Tunagür'ün, fiilen bütün işleri kendisinin 
yaptığı ve Başkanın yetkilerinden uzaklaştı
rıldığı, 

VI - Yaşar Tunagür'ün, merkez ve taşra 
teşkilatındaki kilit mevkilerine kendi adam
larını getirdiği ve keyfî tasarruflarda buluna
rak karşısına çıkanları baskılarla sindirdiği, 

VII - Yaşar Tunagür'ün kendi adamları
nı ve faaliyet ortaklarını önemli yerlere kay
dırdığı ve kanunlara aykırı tâyin yaptığı, 

VIII - Diyanet İşleri Teftiş Kurulu Baş-
kanvekili Rahmi özerin Yaşar Tunagür 
aleyhine rapor tanzim etmesi sebebiyle Uşak 
Müftülüğüne naklettirildiği, 

IX - Yaşar Tunagür'ün, 1969 yılı Millet
vekili seeimlerin'den 10 gün evvel Güney, Gü
ney - doğu ve Doğu illerinde seyahate çıktığı, 

X - Yaşar Tunagür'ün Gima müessesesi 
tarafmdon usulsüz olarak dış seyahatlere 

Not : 

1. — 14 sayfalık muhalefet şerhi. 
2. — 23 sayfalık 13 aded muhalafet şerhi 

eki (Belgeler) 

3. — Hakkâri Senatörü Necip Seyhan'ın 
muhalefet şerhi. 
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gönderildiği ve kendisine usulsüz olarak fazla 
mesai verilmek suretiyle maddeten himaye 
olunduğu, 

XI - Yaşar Tunagür'ün, Danıstayca itti
haz olunan kararları infaz etmediği, 

XII - Diyanet işlerindeki görevlerin bir
çoklarının usulsüz olarak vekâletle idare edil
diği, 

XIII - Diyanet İsleri Teşkilâtında mevcut 
iki başkan yardımcılığından birisine Yaşar 
Tunagür'ün vekâlet ettirildiği, ikinci başkan 
yardımcılığına Tunagür'ün hatırı için her hangi 
bir tâyin yapılmadığı, 

XIV - Diyanet işleri Eski Başkanı Ali Rıza 
Hakses'in, Başkan yardımcısı vekili Yaşar Tu
nagür'ün, istanbul Müftülüğüne iade ettiği hal
de, bu tâyinin infaz olunmadığı, Hakses'in, usul
süz olarak izinli sayıldığı ve bilâhara da usul
süz olarak emekliye sevk olunduğu, 

XV - Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Rıza 
Hakses'in, vazifeden ayıîırken yerine vekil gös
termediği hallerde, 633 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince Din işleri Yüksek Kurulu 
Başkanı İsmail Ezherli'nin vekâlet etmesi lâzım-
gelirken, bu kurala uyulmıyarak vekâletin baş
ka birisine verildiği, 

XVI - Yaşar Tunagür'ün, İlahiyat Fakülte
sindeki nurcu öğrencilere tercihan burs verdiği, 

XVII - Bilecik Müftüsü Ahmet öztürk'ün ve 
bu müftülük Şefi İsmail Hakkı Dut'un yolsuz
luklarına dair vâki şikâyetlerin Yasar Tunagûr 
tarafından rüşvet mukabili muameleye konul
madığı ve bu konuda Bilecik'li Fahrettin Demir
ci ve arkadaşları imzası ile vâki şikâyetlerin na
zara alınmadığı, 

XVIII - Yaşar Tunagür'ün; Tekirdağ Müf
tüsü Ali Arslan, Tutak Müftüsü Abdurrahman 
Dürre ve Aydın Müftüsü Mehmet Şirindcğan 
haklarında tahkikata memur edilen ve evlerinde 
arama yapan müfettişleri başka taraflara usul
süz olarak naklettiği, 

XIX - Yaşar Tunagür'ün, Tutak Müftüsü 
Abdurrahman Dürre, Derik Müftüsü Kâmil Yal
çın, Tekirdağ Müftüsü Ali Arslan, Kulp Müftü
sü M. Emin Bozarslan ve Aydın Müftüsü Meh
met Şirindoğan haklarında müfettişlerce tanzim 
olunan fezlekeleri muameleye tabi tutmadığı, 

XX - Yaşar Tunagür'ün siyasi faaliyetlerde 
bulunduğu mezhep ihtilâflarına karıştığı, dış 
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seyahatlere giderek Londra'daki islâm öğrenci
leriyle temasta bulunduğu, 1969 yılı Hac mevsi
minde Mekke'de toplanan Rabıtatül Âlemül is
lâm toplantılarına katıldığı, bu toplantıdaki du
rumu hakkında Dışişleri memuru tarafından bir 
rapor verildiği. Kur'an kursları ve ilahiyat Fa
kültesi Yardımlaşma dernekleri tarafından top
lanan paraları, Irak'taki nurcu öğrencilere ve
rilmek üzere Irak'ta bulunan Ahmet Ramazan'a 
gönderdiği, Kürtçülük, Nurculuk, Süleymalıcı
lık ve bölücülük hareketlerinde bulunduğu. 

X 
Diyanet işleri Başkan yardımcısı vekili Ya

şar Tunagür'ün bu vazifeye usulsüz olarak tâ
yin edildiği iddia olunmaktadır. 

inceleme : 
a) Klasör dosya 1, sıra 1, sicili 
b) Tapu Kadastro Okulu (B) Şubesi mezu

nu olduğu ve diğer belgeler. (Aynı dosya sıra 
136) 

c) Müftülük ve vaizliğe ehliyeti olduğuna 
dair Diyanet İsleri Başkanlığının Müşavere ve 
Dinî Eserleri İnceleme Heyetinin 25 . 9 . 1954 
tarih ve 585 sayılı imtihan kararnamesi. Aynı 
dosya sıra 168. 

ç) Yaşar Tunagür'ün, daha önceki tâyinle
ri : Klasör dosya 1. S, 1, sicili özeti. 13 . 11 . 1951 
te Ezine Müftülüğüne, 20 . 8 . 1959 da Balıke
sir Müftülüğüne, 24.8.1960 ta Edirne Müftülü
ğüne (Kd. 1, S. 99). 25 . 7 .. 1963 te izmir Gezi
ci Vaizliğine, 28 . 9 . 1965 tarihinde 633 sayılı:' 
Kanun gereğince izmir Valiliğine (Ed. 1. Sıra 
61). 

d) 633 sayılı Kanım yürürlüğe girdiği 
15 . 8 . 1965 tarihinde Yaşar Tunagür, İzmir 
vaizidir. Diyanet İsleri Başkanlığının, 20.12.1965 , 
tarih ve 11375 sayılı yazılı inhası ile Diyanet 
İşleri Başkan Yardımcılığı vekâletine tâyini, 
Devlet Bakanlığına, Başkanlıkça arz edilmiş ve 
aynı tarihle onaylanmıştır. (Kd. İ, S. 58). 

e) Yasar Tunagür, 9 . 4 . 1966 tarihli müş
terek kararname ile 800 lira asli maaşlı İzmir 
Vaizliğinden 4598 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin 5 nci fıkrası uyarınca 1100 lira maaşlı İs
tanbul Müftülüğüne terfihan tâyin olunmuştur. 
(C?d. 8, S. 2). 

f) 21 . 4 . 1966 tarih ve Diyanet işleri Baş
kanlığı özlük İşleri Müdürlüğü 16/19288 sayılı 
yazı ile istanbul Müftüsü Yaşar Tunagür, 1 750 
lira kadro aylıklı Başkan Yardımcılığına tâyini 
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ile kendisine 1108 sayılı Maaş Kanununun 8 nci 
maddesinin (B) fıkrası gereğince ikamet yev
miyesi verilmesi Devlet Bakanlığına, Başkanlık
ça arz edilmiş ve aynı tarihte onaylanmıştır. 
(Gd. 8, S. 5, Kd. 1,41, 42, 43). 

g) Yaşar Tıınagür'im, Başkan Yardımcılı
ğına tâyininin usulsüz olduğuna dair, Din İşleri 
Yüksek Kurulu Başkanlığının isteği üzerine, 
Hukuk Müşavirliğinin mütalâası, Başkan Lütfi 
Doğan'm yazısı ve bu konuda ittihaz olunan 141 
sayılı karar tâyinde isabetsizlik olmadığım gös
termektedir. (G-d. 9, S. 2, 4, 5 ve 633 sayılı Ka
nunun 22 nci maddesi). 

Nitekim: Yaşar Tunagür'ün, Diyanet İşleri 
Başkan Yardımcılığına yapılan bu tâyinin ka
nunlara aykırı olmadığı, Sayıştayın 19 . 3 . 1968 
tarih ve 159 sayılı Kararı ile teeyyüdetmektedir. 
(Gd. 8, S. 10,13) 

Sonuç ve kanaat : 
Eski İzmir vaizi ve istanbul Müftüsü Yaşar 

Tunagür'ün Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı 
vekâletine tâyininde ve kendisine verilen yol
luk ve ikamet yevmiyesinde, yukarda gösterilen 
karar, belge ve açıklamalar muvacehesinde her 
hangi bir kanunsuzluk olmadığı inancına varıl
mıştır. 

II 
İzmir Müftüsü Ahmet Karakullukcu'nun, 

Hukuk Fakültesi ve Yüksek islâm Enstitüsü 
mezunu olmadığı halde, kararnamenin bu yer
lerden mezun olmuş gibi tanzim olunduğu iddia 
olunmaktadır. 

inceleme : 
a) İzmir Müftüsü Ahmet Karakullukçu, 

1957 - 1958 öğretim yılında İstanbul imam - Ha
tip Okulu 2 nci devre mezunu olduğu, sözü edi
len Okul Müdürlüğünün, 12 . 2 . 1959 tarih ve 
530/109 sayılı tezkeresinden anlaşılmaktadır. 
(Kd. 9,8.113). 

b) Ahmet Karakullukçu, 27 . 8 . 1964 te 
Erdek Müftülüğüne tâyin edilmiştir. (Kd. 9, si
cil özetinde). 

c) Ahmet Karakullukçu'nun, yüksek tahsi
li olmadığına dair ihbar yazısı ve Ankara Hu
kuk Fakültesinin 7.6.1967 tarih ve 539/2 - 2500 
sayılı yazı fotokopisinden anlaşılmaktadır. (Kd. 
9, S. 147). 

ç) Ahmet Karakullukçu'nun, 3 . 11 . 1959 
tarihinde 7355 numara ile fakülteye kayıt oldu
ğu ve halen (B - C) grupımcla bulunan öğrenci-
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nin 1964 ten beri Fakülte imtihanlarına katıl
madığı, İstanbul Hukuk Fakültesinin 22.6.1967 
tarih ve 821 sayılı yazıları fotokopilerinden an
laşılmaktadır. (Kd. 9, S, 147). 

d) Ahmet Karakullukou'nun, politika yap
tığına dair vâki ihbarın doğru olmadığı İzmir 
Valiliğinin 30 . 12 . 1962 tarih ve 641 - 151 sa
yılı yazısmdan anlaşılmaktadır. (Kd. 9, S. 159 -
160). 

e) Ahmet Karakullukcu'nun, Hukuk Fa
kültesi ve Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu ol
madığına dair vâki ihbarın tetkiki, İzmir Savcı
lığının 24 . 8 . 1967 tarih ve 622 sayılı yazıları 
ile izmir Valiliğine bildirilmiştir. (Kd. 9, S. 150), 
(G. Bşk, Dos. S. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18). 

f) Konunun tetkiki, izmir Valiliğinden Di
yanet işleri Başkanlığına 6 . 9 . 1987 tarih ve 
340080/609 saydı yası ile bildirilmiştir. (Kd. 9, 
S. 152). 

g) Diyanet İşleri Başkanlığı 11 . 10 . 1966 
tarih ve Personel Dairesi Başkanlığı 20109 sayı
lı yazı ile Ahmet Karakullukcu'nun yüksek öğ
renim yapmamış olduğunu bildirmiştir. (Kd. 9, 
S, 157). 

h) Ahmet Karakullukcu'nun, Hukuk Fa
kültesi ve Yüksek islâm Enstitüsü mezunu ol
madığı halde bu kaydın kararnameye kimler ta
rafından konulduğunun tetkik ve tahkiki Dev
let Bakanağının 2 , 10 . 1967 tarih ve 7017 sa
yılı yasılan ile Diyanet işleri Başkanlığından is
tenmiştir. (O. Bşk. dosyası S. 32, 33) 

i) Ahmet Karakullukcu'nun kararnamesine 
Hukuk Fakültesi ve Yüksek İslâm Enstitüsü 
mezunu olduğuna dair kaydın, kimler tarafın
dan konulduğu Diyanet İşleri Başkanlığının 
23,10.1967 tarih ve 153 sayılı, 14.10.1967 tarih 
ve 151 sayılı yazıları ile Devlet Bakanlığına 
bildirilmiştir. (C. Bşk. Dos. S. 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18) 

j) Ankara Cumhuriyet Savcılığı, 10.6.1969 
tarih ve 969/306 sayılı yazıları ile Ahmet Kara
kullukçumun, Hukuk Fakültesi ve Yüksek İslâm 
enstitüsü mezunu olup olmadığına dair tahkikat 
açılması Diyanet İşleri Başkanlığından istenmiş
tir. (Kd. 9. S. 52, 53, 54, 55, 56) 

Sonuç ve kanaat : 
Yukarda yapılan açıklama ve vesikaların 

karşılaştırılması sonucunda, İzmir Müftüsü Ah
met Karakullukou'nun, kararnamesime Hukuk 
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Fakültesi ve Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu 
olduğuna dair kaydın, Yaşar Tunagür tarafın
dan konulmadığı ve bu konuda her hangi bir 
tesiri bulunmadığı, 

Ancak, Personel Dairesinin, bu vazifeyi yap
makla yükümlü bulunması dolayısiyle her hangi 
bir âmirin, mevcudolmıyan bir kaydın kararna
meye ithali için vereceği emrin infazına, Anaya
sa, Türk Ceza Kanunu ve Memurin Kanunu mu
vacehesinde mecbur olmıyacağından, bu kaydı 
koyan memurlar hakkında Başkanlıkça ciddî bir 
tahkikat açılması lâzımgeldiği inancına varıl
mıştır. 

III 
Halen Karahallı Müftüsü olan Yusuf Ziya 

Yücegönül'ün, Yaşar Tunagür tarafından garaza 
mıebni olarak Karşıyaka'dan başka taraflara tâ
yin edildiği iddia olunmaktadır. 

İnceleme : 
a) Karşıyaka Müftüsü Yusuf Ziya Yücegö-

nül'ün, bu yerden başka bir yere atanması, Di
yanet işleri Teftiş Kurulu Başkanlığının 
2.5.1966 tarih ve 5904 sayılı yazısına istinaden 
yapıldığı anlaşılmaktadır. (Kd. 15. S. 145, 204) 

b) Tâyin bu lüzuma binaen Diyanet İşleri 
Başkanlığının 13.4.1966 tarih ve 17856 sayılı 
emirleri ile yapılmıştır. (Kd. 15. S. 146, 147) 

c) Yeni Karşıyaka Müftüsünün, 21.7.1966 
tarih ve 68/157 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı
na yazılan bir yazı ile sözü edilen Yusuf Ziya 
Yücegönül hakkında tahkikat açılmış ve bu 
tahkikat sonu, Teftiş Heyetinin 29.3,1967 tarih 
ve 518/155 sayılı yazısı ile Başkanlığa, Yusuf 
Ziya Yücegönül'ün devamsızlığı ve diğer yolsuz 
hareketleri dolayısiyle başka yere nakledilmesi 
lüzumu belirtilmiştir. (Kd. 15, S. 178, 182, 195) 
ve (Ek Dos. 32, S. 34) 

ç) Yusuf Ziya Yücegönül'ün, yolsuzlukları
na dair tevali eden şikâyetler üzerine, tekrar 
yapılan tahkikat neticesine göre, Disiplin Kuru
lunun 19.1.1970 tarih ve 970/2 sayılı kararı ile 
sınıf tenzili ve başka yere nakli istenmiş ve bu 
suretle Karahallı Müftülüğüne atanmıştır. (Kd. 
15, S. 160 - 164, 233) 

(Sonuç ve kanaat : 
(Karşıyaka Müftüsü Yusuf Ziya Yücegönül'

ün bu yerden Seferihisar'a ve oradan da Kara-
hallı'ya nakillerinin şikâyet üzerine, yapılan 
tahkikat sonucunda tanzim olunaaı müfettiş ra

porlarına ve Disiplin Kurulu kararlarına istina
den yapılmış olduğu ve naklin iptali için Da-
nıştaydan aldığı kararın infazında, Yaşar Tu-
ınagür'ün her hangi bir tesiri bulunmadığı inan
cına varılmıştır. 

IV 
Yaşar Tunagür'ün, İzmir İmam - Hatip ve 

İlahiyatta öğrenci Yetiştirme Derneği tarafın
dan bastırılıp satılan kitapların hasılatını zim
metine geçirdiği iddia olunmaktadır. 

İnceleme : 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tu

nagür'ün, dernekli tarafından basılıp satılan ki
tapların satış hasılatını zimmetine geçirdiğinin 
vâridolmadığı, sözü edilen dernek başkanlığının 
9.4.1970 tarihli cevabi yazılarından anlaşılmak
tadır. (Gd. 25) 

Sonuç ve kanaat : 
Yaşar Tunagür'ün, izmir İmam - Hatip ve 

ilahiyatta öğrenci Yetiştirme Derneği tarafın
dan bastırılan kitap bedelini zimmetine geçirdi
ği iddiasının sabit olmaması hasebiyle, bu 
konuda her hangi bir işlem yapılmasına lüzum 
olmadığı kanaatine varılmıştır. 

V 
Diyanet işleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tu

nagür'ün, fiilen bütün işleri kendisinin yaptığı 
ve Başkanın yetkilerinden uzaklaştırıldığı iddia 
olunmuştur. 

İnceleme : 
a) Diyanet İşleri Başkanının, yetkilerinden 

tecridolımarak bu yetkilerin, Başkan Yar
dımcısı Yaşar Tunagür tarafından kullanıl
ması iddiasının 633 sayılı Teşkilât Kanunu kar
şısında mümkün olamıyacağı gibi, sözü edilen 
kanunun 4 ncü maddesine aykırı bulunduğu, 
Diyanet İşleri Başkanının bütün yetkilerinin 
kendisinin kullandığı Devlet Bakanlığının, 
13 . 4 . 1970 tarih ve 2 - 01 - 1591 sayılı yazıla
rından anlaşılmaktadır. (G-d.4) 

b) Filhakika; 633 sayılı Diyanet İşleri Baş
kanlığı Kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanu
nun 4 ncü maddesi, «Diyanet İşleri Başkan yar
dımcıları, Başkan tarafından verilen görevleri 
düzenler ve yürütür» hükmünü koymuş bulun
duğundan bu konudaki iddia varit görüleme
miştir. 

Sonuç ve kanaat : 
Diyanet işleri Başkanının, bütün yetldlerin-
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den uzaklaştırılarak Yaşar Tunagür'ün fiilî ola
rak bu görevi yaptığı sabit olmadığından, bu 
konuda Yaşar Tunagür hakkında her hangi 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığı kanısına 
varılmıştır. 

Yaşar Tunagür'ün, merkez ve taşra teşkila
tındaki kilit mevkilerine kendi adamlarını 
getirdiği ve keyfî tasarruflarda bulunarak kar
şısına çıkanları baskılarla sindirdiği iddia 
olunmaktadır. 

VI 
Yaşar Tunagür'ün merkez ve taşra teşkila

tındaki kilit merkezlerine kendi adamlarını 
getirdiği ve keyfî tasarruflarda bulunarak kar
şısına çıkanları baskılarla sindirdiği iddia olun
maktadır. 

İnceleme : 
a) Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtının 

muhtelif kademelerine yapılan tâyinlerin 633 sa
yılı Teşkilât Kanununun 21 nci maddesi uya
rınca yapıldığı, Başkan Yardımcısı Vekili Ya
şar Tunagür'ün, Başkanlığın verdiği yetkiye 
dayanarak 633 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi 
uyarınca imam-hatipler ve benzeri tâyinleri Baş
kan adına imza ettiği, Diyanet işleri Teşkila
tındaki kilit noktalara yapılan tâyinlerdeki im
zaların kimlere aidolduğunun incelenmesi ve 
anlaşılması için değişik olarak sunulduğu Dev
let Bakanlığının 13 . 4 , 1970 tarih ve 2-01-1593 
sayılı yazısiyle bildirilmiştir. 

b) Filhakika; 28 . 4 . 1966 - 14 . 1 . 1970 
tarihleri arasında yapılan tâyinlerde Yaşar 
Tunagür'ün imzası ve parafı görülmemiştir. 

Yapılan bu tâyinlerin 633 sayılı Kanunim 
21 nci maddesi eşkaline uyduğu müşahede 
olunmuştur. (Gd. 6) 

c) Bu tâyinlerden, yalnız özlük işleri Mü
dürlüğü Müdür Yardımcısı Necati Kavut'im, 
Özlük İşleri Müdürlüğünde görevlendirilmesi
ne dair Personel Dairesi Başkanlığının 3.10.1958 
tarih ve 116/16 - 50830 sayılı inhasının Başkan 
yerine Yaşar Tunagür tarafından onaylandığı 
görülmüştür. Bu onay kanuna uygundur. 

Bundan başka Diyanet işlerinde yapılan mü
him tâyinlerde Yaşar Tunagür'ün imza ve ona
yına raslanmamıştır. (Gd. 6, s. 15/a) 

Sonuç ve kanaat : 
Devlet Bakanlığından alman resmî cevap

lardan ve incelenen belgelerden Yaşar Tıma-
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gür'ün, Diyanet işlerindeki kilit noktalara 
yapılan tâyinleri kendisinin yaptığı iddiası, 
varit görülmediğinden bu konuda muamele 
tâyinine lüzum olmadığı inancına varılmıştır. 

Yaşar Tunagür'ün, kendi adamlarını ve faa
liyet ortaklarını önemli yerlere kayırdığı ve ka
nunlara aykırı tâyin yaptığı iddia olunmakta
dır. 

İnceleme : 
Yaşar Tunagür'ün, usulsüz tâyinler yaptığı 

iddiasını ispat sadedinde verilen isimlerden : 
1. Diyanet İşleri Başkanlığı Özlük işleri 

Müdür Muavini Cemalettin Bölükoğlu, Astsu
bay Kıdemli Başçavuş iken, bu vazifeden 

j 4 . 1 . 1967 tarihinde ihracedilmiştir. 
Diyanet İşlerinde bir vazifeye tâyinini iste

mesi üzerine, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 
20 Şubat 1967 tarih ve PER : 4184 - 67 sayılı 
Diyanet işleri Başkanlığına vâki cevabi yazıları 
ile hariçten bir vazifeye tâyininde sakınca gö
rülmediğinin bildirilmesi üzerine, yukarda be
lirtilen göreve tâyin edilmiştir. Bu tâyinde ka
nunsuzluk görülmemiştir. (Sic. Dos. 37/1, S. 18) 

2. Hüseyin Özgün, Diyanet işleri Personel 
Dairesi Başkanvekili; Ankara ilahiyat Fakül
tesi mezunu olup, meslekin yetişmiş bir elemanı 
olarak kanun dairesinde tâyin olduğu sicil dos
yasının tetkikinden anlaşılmıştır. (Sic. Dos. 37/2) 

3. ismail Okul, halen Nevşehir Narköy ka
sabası Camiikebir Müezzin ve Kayyumu olarak 
vazife görmektedir. Sicil dosyasının tetkikinde, 
vazifeye alınmasında her hangi bir mahzur ve ka
nunsuzluk görülmemiştir. (Sic. Dos. 37/3) 

4. Hasan Okur, halen Diyanet İşleri Teftiş 
Kurulunda memurdur. Sözü edilen şahıs, asker
likte Astsubay Başçavuş iken, vazifeden çıka
rıldığı ve başka bir göreve tâyininde sakınca 
olmadığı Karakuvvetleri Komutanlığının 
6 . 6 . 1966 tarih ve PER: 4184 - 66 (1700) sa
yılı Diyanet İşleri Başkanlığına vâki cevabi ya
zıdan anlaşılmış ve tâyin muamelesi eski Baş
kan ibrahim Elmalı'nın imzası ile tekemmül 
ettirilmiştir. (Sic. Dos. 37/4, S. 7 ve 24) 

5. Ahmet Turan Acet; halen Diyanet işleri 
Evrak ve idari İşler Müdürlüğü Şefidir. Ken
disi Astsubay Kıdemli Başçavuş iken ordu ile 
ilgisinin kesildiği, hariçte bir göreve tâyininde 
sakınca bulunmadığı Karakuvvetleri Komutan
lığının 16 . 6 . 1968 tarih ve PER: 4184/68 

| (27) sayılı Diyanet işleri Başkanlığına vâki ce-
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vabi yazıdan anlaşılmıştır. Tâyinde kanunsuzluk 
görülmemiştir. (Sic. Dos. 37/5, S. 14) 

6. Mustafa Cahit Türkmenoğlu, Diyanet 
işleri Başkanlığı Özlük işleri Müdür Yardımcısı 
olup, Ankara Hukuk Fakültesi 1956 - 1957 yılı 
mezunudur. 

Daha evvel Ankara'da hâkim adaylığı, Sarış, 
Susuz ilçeleri Cumhuriyet Savcı yardımcılıkla
rında bulunmuş, bilâhara Garp Linyitleri işlet
me Müessesesinde Sicil Şefliği yaptıktan sonra, 
29 . 2 . 1966 tarihinde Diyanet işleri Başkan
lığında vazifeye başlamış, 3 . 6 . 1967 tarihin
de tutuklanmış, Mersin Ağır Ceza Mahkemesi
nin 23 . 2 . 1968 tarih ve 3573 sayılı Karariyle 
tahliye edilmesi üzerine, tekrar 26 . 2 . 1968 
tarihli onayla eski görevine başlatılmıştır. 

Yapılan bu tâyinlerde her hangi bir kanun
suzluk görülememiştir. (Sic. Dos. 37/6, S. 252) 
ve (Gd. 47) 

Sonuç ve kanaat : 
Devlet Bakanlığının cevabi yazıları ve ince

lenen evrak, bu konuda Yaşar Tunagür'ün, ken
di adamlarını usulsüz olarak tâyin ettiği iddi
asının, vâridolmadığı inancını vermektedir. 

VIII 
Diyanet İşleri Teftiş Kurulu Başkanvekili 

Rahmi Özer'in, Yaşar Tunagür aleyhine rapor 
tanzim etmesi sebebiyle Uşak Müftülüğüne nak-
lettirildiği iddia olunmaktadır. 

İnceleme : 
a) Teftiş Kurulu Başkanvekili Rahmi Özer'-

in, Devlet Bakanı Saym Hüsamettin Atabeyli'-
nin Özel Kalem Müdürü Rasim Yıldız ile bir 
telefon konuşmasında, memuriyet âdabiyle ka-
bili telif olmıyan ve Bakanla alay eder mahi
yette konuşmasının Diyanet işleri Başkanlığına 
intikal ettirildiği, bu konuda Diyanet işleri Baş
kanvekili Lıttfi Doğanin yaptığı tahkikat so
nunda; sözü edilen Rahmi Özerin Özel Kalem 
Müdürü ile telefon konuşmasında alaylı sözler 
sarf ettiği ve bu konuya Yozgay Milletvekili 
Neşet Tanrıcbğ'm da şahidolduğu, 19 . 12 . 1969 
tarih ve 1048 sayılı yazı ile Devlet Bakanlığına 
arz edilmiştir. (Gd. 13, S. 5) 

b) Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli, Di
yanet İşleri Başkanlığına yazdığı 12 . 1 . 1970 
tarih 5-05-85 sayılı yazı ile sözü edilen Rahmi 
Özer'in, Özel Kalem Müdürü ile yaptığı telefon 
konuşmasında; memuriyetle kabili telif olmıya-
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j cak şekilde Bakanla alay ettiğinin kendi ifadesi 
ve şahitlerin beyanı ile sabit olduğundan, 633 sa
yılı Kanunun 23 ncü maddesi gereğince disiplin 
kuruluna verilmesi bildirilmiştir. (Gd. 13, S. 7) 

c) Diyanet İşleri Disiplin Kurulu, 16.1.1970 
tarih ve 970/1 sayılı Kararı ile sözü edilen Rah
mi Özer hakkında, 633 sayılı Kanunun 23 ncü 
maddesi gereğince Danıştayca karar ittihazı ica-
bettiği bildirilmiştir. (Gd. 13.8) 

ç) Bu husus, Diyanet İşleri Başkanlığının, 
17 . 1 . 1970 tarih ve 82 sayılı yazısı ile Devlet 
Bakanlığına bildirilmiştir. (Gd. 13,S. 9) 

d) Danıştaya açılan dâvaya Diyanet işle
ri Başkanı Lûtfi Doğan tarafından verilen, 
28 .2 . 1970 tarih ve 4-f-l/347-86 sayılı cevabi 
lâyiha ile idari lüzum ve zarurete binaen dava
cı Rahmi Özer'in müfettişliğe denk olan il müf
tülüğüne müktesep maaşı ile nakledilmesine her 
hangi bir kanunsuzluk olmadığı bildirilmiştir. 
(Gd. 13, S. 1) 

Sonuç ve kanaat : 
Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Baş

kanvekili Rahmi Özer'in, Uşak Müftülüğüne tâ
yininde Yaşar Tunagür'ün her hangi bir tesiri 
olmadığı ve tamamen iddia hilâfına, bu tâyinin 
bakanlıkça yapıldığı ve kanuna uygun bulun
duğu inancına varılmıştır. 

IX. 
Yaşar Tunagür'ün, 1969 yılı milletvekili se

çimlerinden 10 gün evvel Güney, Güney - Do
ğu ve Doğu illerinde seyahata çıktığı iddia olun-
makcadu'. 

inceleme : 
a) Diyanet işleri Başkan Yardımcısı Ya

şar Tunagür'ün, 1969 seçimlerinden 10 gün ön
ce Güney, Güney - Doğu ve Doğu illerine res
men seyahata çıkarılıp çıkarılmadığı konusu
na vâki sorumuza, Devlet Bakanlığından alı
nan, 13 . 4 . 1970 tarih ve 2.01.01601 sayılı ya
zılarında; Yasar Tunagür'ün, 1969 milletvekili 
seçimlerinden 10 gün evvel her hangi bir seya
hata resmen görevlendirilmediği, ancak; Diya
net işleri Başkanlığı vaiz ve vazedecekler Yö
netmeliğinin 15 nci maddesi mucibince her 
zaman ve her yerde vazedebileceği hükmünün 
bulunduğu ve kendilerine izin verildiğine dair 
bir kayda raslanmadığı açıklanmıştır. (Gd. 14, 
S. 1) 
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b) Filhakika; Diyanet İsleri Başkanlığı 
vaiz ve vazedecekler Yönetmeliğinin 15 nci 
maddesinin (a) fıkrasında; Diyanet işleri Baş
kan Yardımcılarının, her zaman va'za yetkili 
kıldığı görülmektedir. (Gd, 14, s.3) 

Sonuç ve kanaat : 
Yaşar Tunagür yönetmelik gereğince her 

zaman her yerde vaızda bulunabilir. 
1969 seçimlerine tekaddüm eden günlerde, 

resmen vazifeli olarak çıkmadığı, Devlet Bakan
lığının iş'arından anlaşılmaktadır. 

Bununla beraber; siyasi faaliyette bulundu
ğuna dair bir delil de gösterilmediğinden bu ko
nuda, muamele tâyinine mahal olmadığı inancı
na varılmıştır. 

X. 
Yaşar Tunagür'ün, Gima müessesesi tara

fından usulsüz olarak dış seyatlara gönderildi
ği ve kendisine usulsüz olarak fazla mesai ve
rilmek suretiyle maddeten himaye olunduğu id
dia olunmaktadır. 

inceleme : 
a) Gima (Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Türk 

A. Ş.) Genel Müdürlüğünden alman, 3 . 4 . 1070 
tarih ve 8/106/823 sayılı cevabi yazıda; Yaşar 
Tunagür'ün müesseselerinde 1 . 1 . 1969 tari
hinden itibaren kısmi mesai esası üzerinden 
resmen görevlendirildiği, kısmi mesai esası ile 
çalışan diğer Devlet dairelerinde istihdam olu
nan uzmanlar gibi Yaşar Tunagür'ün de saat 
17 den sonra mesai verdiği, bu kısmi mesai kar
şılığı, kendisine ayda brüt 1 000 Tl. sı ücret 
ödendiği bildirilmektedir. (Gd. 29 s. 2). 

b) Gima Umum Müdürlüğünden alman, 
6 . 4 . 1970 tarihli ayrı bir yazıda da, dış ülkü
lere ihracatı artırmak ve özellikle Arap mem
leketleriyle ticari ilişkiler kurmak yolunda Gi-
manm, birkaç yıldan beri devam eden çalışma
ları arasında, Kuveyt, ile de temas kurulduğu, 
1968 yılında Kuveyt'te açılan Türk sergisinin 
şimdiye kadar yapılanlardan çok daha baş ar ili 
ve verimli olduğu ve bunun tatbiki bir piyasa 
artışı sağladığı ve Türk mallarının satışıma ge
niş oranda temin olunduğu Orta - Doğu'da pi
lot bir iktisadi bölge olarak gelişen Kuveyt'ıe 
karşılıklı temas teminine kanaat getirildiği, 
bu temasın sağlanmasında Diyanet İşleri Baş
kan Yardımcısı Yaşar Tunagür'den istifade 
olunabileceği düşüncesiyle 1969 yılında Ku-
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veyt'e gönderildiği, Gima için bu seyahatin 
çok faydalı sonuçlar verdiği bildirilmiştir. (Gd. 
29, s. 5). 

c) Yaşar Tunagür, bu memleketlere yap
tığı seyahate ait ticari mahiyette önemli ve 
faydalı bir raporu Ticaret Bakanlığına sunmuş
tur. (Gd. 29 s, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) 

Sonuç ve kanaat : 
Yukarda resmî vesaike istinaden yapılan 

açıklamaya göre; Yaşar Tunagür'ün, özel bir 
statüye tabi olan Gimaca Orta - Doğu memle
ketlerine seyahate gönderilmesinde ve Arapça 
bilmesi dolayısiyle, bu memleketlerle olan mu
haberatta faydalı olması düşüncesiyle verilen 
mesai ücreti ve yollukta bir kanunsuzluk bu
lunmadığı kanaatine varılmıştır. 

XI. 
Yaşar Tonagür'ün, Danıştayca ittihaz olu

nan kararları infaz etmediği iddia olunmuştur. 
inceleme : 
Danıştayca ittihaz olunan iptal kararlarının 

infaz edip etmeme yetkisinin Başkan Yardım
cısı Yaşar Tunagür'de bulunmadığı. 

Danıştayca ittihaz olunan iptal kararları
nın imkân dâhilinde olanlarının infaz olunduğu. 

Ancak; Danıştayca iptal edilen 6 karardan 
dördünün infazına imkân bulunmadığı, onla
rın da : 

a) Olgunlaştırma Dairesi Müdürü Tevfik 
Ersan'm; Ramazan münasebetiyle Batı - Trak
ya'ya gönderilecek din adamlarının, Dışişleri 
Bakanlığı yazısını nazara almadan ve bakanlık
larla da temasa imkân vermeden kendi düşün
cesine uygun kimseleri göndermesi sebebiyle, 
6435 syıiı Kanun gereğince Bakanlık emrine 
alınmış ve bilâhara 6 . 4 . 1966 tarih ve 16743 
sayılı başkanlık mucibiyle emekliye sevk edil
diği, Danıştayca alman emekliliğinin iptali ka
rarının yukarda açıklanan sebeplerle infaz 
edilmesine imkân olmadığı, tazminat ödenmesi
ne devam edildiği, 

b) Evrak ve İdari İşler Müdürü Mesut 
Yüksel; 30 hizmet yılını doldurduğundan 5434 
sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrası 
gereğince Başkanlık mucibiyle emekliye sevk 
edildiği, Danıştayın bu emeklilik kararını iptal 
ettiği, 60 yaşını tecavüz ettiğinden görevine iade 
edilemediği, 

c) özlük işleri Müdür Yardımcısı Ziya Bo-
yacıgil; 30 hizmet yılını doldurmuş bulun-
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duğundan 5434 sayılı Kanunun 39 ncu madde
sinin (b) fıkrası gereğince Başkanlık mucibiy-
le emeklilye sevk olunduğu, Danıştayca bu ka
rar iptal edildiği, tazminat ödenmekte olduğu, 

e) Özlük işleri Müdür Yardımcısı Mustafa 
Grürer; 30 hizmet yılını doldurmuş olduğundan 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fık
rası gereğince emekliye sevk olunduğu ve 
tazminat almaya devam ettiği, 

d) Seferihisar Eski Müftüsü Yusuf Ziya 
Yücegönül'ün; Karşıyaka Müftüsü iken, Seferi
hisar Müftülüğüne usulsüz olarak nakledildiği
ne diar Danıştaya açtığı dâva lehine sonuçlandı
ğı ve bu tâyinin iptal edildiği, ancak; aynı şikâ
yetler Seferihisar'da da devam ettiğinden Teftiş 
Kurulu raporuna istinaden Merkez Disiplin Ku
rulu kararı ile Karahallı Müftülüğüne tâyin 
olunduğu, (Gd. 24, S. 2) ve (Kd. 15, S. 158, 164, 
196, 208, 228, 232) 

Devlet Bakanlığından alınan, 13 . 4 . 1970 
tarih ve 2,01.1604 saydı cevabi yazı ve ilişikle
rinden anlaşılmaktadır. (Gd. 24, S. 12,3) 

Sonuç \ e kanaat : 
Yasar Tunagür'ün, iptal edilen, Danıştay ka

rarlarını infazı edip etmeme yetkisine sahip 
bulunmadığı Devlet Bakanlığından alman ya
zıdan anlaşılmış olduğundan, bu konuda her 
hangi bir işlem yapılmasına imkân olmadığı ka
nısına varılmıştır. 

XII. 
Diyanet İşlerindeki görevlerin birçoklarının 

usulsüz olarak vekâletle idare edildiği iddia 
olunmaktadır. 

inceleme : 
Devlet Bakanlığından alman, 16 . 6 . 1970 

tarih ve 2.01.2302 sayılı cevabi yazıda; Diyanet 
işleri Başkanlığındaki mevcut görevlere kanu
ni niteliğe haiz olanlara atandığı, Başkanlık, 
Başkan Yardımcılığı, Olgunlaştırma Dairesi 
Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Tef
tiş Kurulu Başkanlığı, Donatım Müdürlüğü, 
Özlük işleri Müdürlüğü, Derleme ve Yayın Mü
dürlüğü ve Evrak ve idari işler Müdürlüğünün 
görev ve kadrolarının yüksek bulunması ve ka
nım! niteliğe sahip elemanların da, 4598 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi yedinci ve daha yu
karı derecelerden birine, en çok iki derece aşa
ğıdaki memulların tâyinine cevaz vermesi do-
layısiyle bu kadroların vekâleten idare edilme
si zaruretinde bulunulduğu açıklanmıştır. 

(Gd. 40) 
Sonuç ve kanaat : 
Diyanet İşleri Başkanlığındaki önemli mev

kilere kanuni niteliğe haiz elemanın bulunma
sında güçlük çekildiği için vekâletle idaresine 
mecburen gidildiği, Devlet Bakanlığının kanu
ni ve mukni açıklamasından anlaşılmış ve bu 
konuda Yaşar Tunagür'ün hiçbir ilgisi olmadı
ğı inancına varılmıştır. 

XIII. 
Diyanet işleri Teşkilâtında mevcut İM Baş

kan Yardımcılığından birisine Yaşar Tunagür'
ün vekâlet ettirildiği, ikinci Başkan Yardımcı
lığına Yaşar Tunagür'ün hatırı için her hangi 
bir tâyin yapılmadığı iddia olunmaktadır. 

inceleme : 
Diyanet işleri Başkan Yardımcılığına yapı

lacak tâyin, 633 sayılı Kanunun 21 nci madde
sinin (d) bendi gereğince; Diyanet işleri Baş
kanının inhası üzerine ortak kararname ile ya
pılabildiği, münhal bir kadronun doldurulup 
doldurulmamasının icranın, takdir yetkileri içe
risinde bulunduğu, 

Yaşar Tunagür, ne inha ne de tasdik maka
mında bulunan bir kimse olmadığından böyle 
bir iddianın varidolamıyacağı, Devlet Bakanlı
ğının, 16 . 6 . 1970 tarih ve 2.01.2388 sayılı ce
vabi yazılarından anlaşılmaktadır. (Gd. 41) 

Sonuç ve kanaat : 
Diyanet işlerinde münhal bulunan ikinci 

başkan yardımcısının tâyin edilip edilmeme ko
nusunda, Yaşar Tunagür'ün her hangi bir tesiri 
olmadığı inancına varılmıştır. 

XIV 
Diyanet işleri Eski Başkanı Ali Rıza Hak-

ses'in, Başkan Yardımcısı Vekili Yaşar Tuna-
gür'ü, İstanbul Müftülüğüne iade ettiği halde, 
bu tâyinin infaz olunmadığı, Hakses'in usuHsüz 
olarak izinli sayıldığı ve bilâhara da usulsüz 
olarak emekliye sevk olunduğu iddia olunmak
tadır. 

İnceleme : 
a) Devlet Bakanlığından alman, 8.7.1970 

tarih ve 2 . 01.2709 sayılı cevabi yazı ve ili
şiklerinin tetkikinde; Diyanet İşleri eski Baş
kanı Ali Rıza Hakses'in, Başkan Yardımcısı Ve
kili Yaşar Tunagür'ü, 17 . 11 . 1967 ve 187 sa
yılı yazı ile îstanbul Müftülüğüne iade etmesi
nin, tâyinindeki usule uygun bulunmadığı cihet
le infaz olunmadığı, 
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Ali Rıza Hakses'in, emekliye şevki ile bu 
muamelenin bir ilişkisi bulunmadığı, kendisinin 
yaşlılığı sebebiyle Başkanlıkta gerekli disiplin 
ve otoriteyi sağlıyamadığı, tesir altında hareket 
ettiği kanaatine varılmış olduğundan ve daha 
evvelce de emekli bulunduğu cihetle tekrar 
emekliye iade edildiği bildirilmiştir. (Gm. 55, 
S. 1 ve ilişikleri) 

b) Diyanet îşleri eski Başkanı Ali Rıza 
Hakses'in, Yaşar Tunagür'ü istanbul Müftülü
ğüne iadesi işleminde 633 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesinin (d) bendine göre tâyini ek' hive-
rarşik usule uygun muamele yapmadığından bu 
tasarrufun Bakanlıkça iptal edildiği anlaşılmış
tır. 

Sonuç ve kanaat : 
Diyanet işleri eski Başkanı Ali Rıza Hak

ses'in, Başkan Yardımcısı Vekili Yaşar Tuna
gür'ü usulsüz olarak, istanbul Müftülüğüne 
yaptığı naklin Devlet Bakanlığınca kanuna uy
gun olarak durdurulmasında ve Hakses'in ikin
ci defa emekliye şevkinde, Yaşar Tunagür'ün 
her hangi bir usulsüz hareketinin tesbit edile
mediği ve Hakses'in emekliye şevkinin kanuna 
aykırı olmadığı inancına varılmıştır. 

XV 
Diyanet işleri eski Başkanı Ali Rıza Hak

ses'in, vazifeden ayrılırken yerine vekil göster
mediği hallerde, 633 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince Din işleri Yüksek Kurulu Baş
kanı ismail Ezherli'nin vekâlet etmesi lâzımge-
lirken, bu kurala uyulmıyarak vekâletin başka 
birisine verildiği iddia olunmuştur. 

inceleme : 
Bu konuda Devlet Bakanlığından alınan, 

8 . 7 . 1970 tarih ve 2 . 01.2708 sayılı cevabi 
yazı ve ilişiklerinin incelenmesinden : 

Diyanet işleri eski Başkanı Ali Rıza Hak
ses'in, yıllık iznini kullanması 17 . 11 . 1967 
tarihinde tebliğ olunduğu, izne giderken Baş-
kanvekilini seçmemiş olması hasebiyle, kendisi
ne vekâlet edecek kimsenin, umumi hükümller 
dairesinde Bakanlık tarafından gösterildiği an
laşılmaktadır. (Gd. 57, S. 1 ve ilişikleri) 

Sonuç ve kanaat : 
Yapmakta olduğumuz Senato araştırması, 

Yaşar Tunagür'ün kendisi tarafından yaptığı 
eylemler bulunması icabettiğinden, bu konuda 
Yaşar Tunagür'ün, yapmış olduğu her hangi bir 
işlem ve eylem yoktur. 

Ancak; Bakanlığın bu konuda kanuni yetki 
ve tasarrufunu kullandığı inancına varılmıştır. 

XVI 
Yaşar Tunagür'ün, ilahiyat Fakültesindeki 

nurcu öğrencilere tercihan burs verdiği iddia 
olunmuştur. 

inceleme : 
a) Diyanet işleri Başkanlığı hesabına, üni

versite ve yüksek okullarda okuyan öğrencile
re verilecek burslarla ilgili işlemlerin, yönet
melik hükümlerine göre yürütüldüğü, burs ala
bilme şartlarına haiz olanlardan, burs isteyenle
rin Diyanet işleri Başkanlığınca açılan seçme 
sınavına tabi tutuldukları, yüksek okullar me-
yanmda bulunan, ilahiyat Fakültesi ve Yüksek 
islâm Enstitüsünde okuyan öğrencilere de burs 
verilmesinin bu şartlar dairesinde cereyan etti
ği, burs dağıtımında Yaşar Tunagür'ün her 
hangi bir tercihinin bahis konusu olmadığı, em
sal verildiği takdirde, konunun tetkik ettirile
ceği Devlet Bakanlığının, 7 . 7 . 1970 tarih ve 
2.01.2694 sayılı cevabi yazılarından anlaşıl
mıştır. (Gd. 58, S. 1) 

b) 14 . 9 . 1967 tarih ve 12699 sayılı Res
mî Gazetede yayınlanan, «Diyanet işleri Baş
kanlığı hesabına üniversite ve yüksek okulları
mızda okuyan burslu öğrenciler hakkında yö
netmelik» in 3 ncü maddesi burs istiyenleri seç
me sınavına tabi tutmuştur. 

Bu hükme göre, Yaşar Tunagür'ün, her han
gi bir takdir ve tercih yetkisi bulunmamakta
dır. 

Sonuç ve kanaat : 
Diyanet işleri Başkanlığı hesabına, üniversi

te ve yüksek okullarda okuyan öğrencilere burs 
verilmesi konusunda Yaşar Tunagür'ün her han
gi bir usulsüz eylemi bulunmadığı inancına va
rılmıştır. 

XVII 
Bilecik Müftüsü Ahmet Öztürk'ün ve bu 

müftülük Şefi ismail Hakkı Dut'un yolsuzluk
larına dair vâki şikâyetlerin Yaşar Tunagür ta
rafından rüşvet mukabili muameleye konulma
dığı ve bu konuda Bilecikli Fahrettin Demirci 
ve arkadaşları imzası ile vâki şikâyetlerin na
zara alınmadığı iddia olunmaktadır. 

inceleme : 
a) Bilecik Müftüsü Ahmet Öztürk'ün yol

suzluklarına dair yapılan şikâyet üzerine, 
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9 . 11 . 1968 tarihinde gönderilen Diyanet İş-
leri Başkanlığı Müfettişleri Hüseyin Varol ve 
Necmeddin Özdemiroğlu tarafından müştereken 
düzenlenen, 25 . 1 . 1969 tarihli fezlekede, sözü 
edilen Ahmet Öztürk'ün idarecilik yapabilecek 
nitelikte olmadığı anlaşıldığından, görevinden 
alınarak başka bir yere nakledilmesi lüzumu 
Tnldirilmiştir. 

b) Gösterilen bu lüzum üzerine, Bilecik 
Müftüsü Ahmet Öztürk'ün, 29 . 4 . 1969 tari
hinde Eyüp vaizliğine naMen tâyin edildiği sicil 
dosyasının tetkikinden anlaşılmaktadır. (Sicil 
dosyası S. 68) 

c) Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişlerin
den Hüseyin Varol ve Necmeddin Özdemiroğlu 
tarafından müştereken hazırlanan, 25 . 1 . 1969 
tarihli fezleke ile Bilecik Müftülük Şefi İsmail 
Hakkı Dut'un görevinden alınarak başka bir 
yere nakledilmesinin uygun olacağı bildirilmiş
tir. (Kd. '59/2 - (M. 2 - S. 32/10) 

ç) Bilecik Müftülük Şefi, müfettiş raporu
na dayanılarak Başkanlığın 25 . 3 . 1969 tarih
li onayı ile Sındırgı Müftülük Memurluğuna 
nakledildiği anlaşılmaktadır. 

d) Bilecik Müftüsü Ahmet Öztürk'ün, Eyüp 
ilçesi vaizliğine ve bu yer müftülük şefi İsmail 
Hakkı Dut'un da Sındırgı ilçesi Müftülük me
murluğuna müfettiş raporlarına istinaden tâyin 
edildikleri, bu konuda Yaşar Tunagür'ün her 
hangi bir suiistimali ve ilgisi bulunmadığı Dev
let Bakanlığının, 13.4.1970 tarih ve 2.01.1598 
ve 1599 sayılı yazıları ve ilişkilerinin tetkiki ile 
de teeyyüdetmektedir. (Gd. 11 - 12, S. 1, 2) 

Sonuç ve kanaat : 
Bilecik Müftüsü Ahmet Öztürk ve bu müf

tülük şefi İsmail Hakkı Dut'un Yaşar Tunagür 
tarafından himaye edildiği ve hediye aldığı id
diasının müfettiş raporları ve Devlet Bakanlığı 
yazılariyle vâridolmadığı inancına varılmıştır. 

Yaşar Tur a ̂ ür'ün; Tekirdağ Müftüsü Ali 
Arslan, Tutak Müftüsü Abdurrahman Dürre ve 
Aydın Müftüsü Mehmet Şirindoğan haklarında 
tahkikata memur edilen ve evlerinde arama ya
pan müfettişleri br.;ka taraflara usulsüz olarak 
naklettiği iddia olunmuştur. 

İnceleme : 
a) Tekirdağ Müftüsü AK Arslan hakkında 

tahkikata memur edilen Diyanet İğleri Başkan
lığı Teftiş Kurulu Üyesi Nisan Toksan : 

20 . 4 . 1971 O : 1 

1. — İlmî ve resmî yetkisi olmadığı halde, 
Ürdün'de memleketimiz bakımından çok önemli 
olan Kongreye, Türkiye mümessiliyim diye bir
kaç defa katılması, 

2. — Hac mevsimlerinde bir Arap şirketi na
mına köy köy dolaşıp cami köşelerinde şirket 
adına reklâm yaparak Türk hacılarını yollarda 
perişan bir hale düşürmesi, 

3. — Ürdün ve İsviçre'deki Müslüman Kar
deşler Teşkilâtının kalıntılarından direktif ala
rak fırsat buldukça Türkiye içinde dolaşmak su
retiyle dini siyasete alet etmesi, 

4. — Yurt dışına çıkarken 5682 sayılı Kanu
nun 17 nci maddesini ve Başkanlığı hiçe saya
rak izin almaması ve bir turizm şirketine adı 
karışarak zimmetine para geçirdiğinin basma 
intikal etmesi. 

Sebepleriyle müfettişlikten alınması için 
16 . 1 . 1970 tarihinde Personel Dairesi Baş
kanlığının teklifi üzerine Disiplin Kuruluna 
sevk olunmuştur. (Kd. 53/1, s. 60) 

5. — Nisan Toksarı'nın (Selâmet Turizm ve 
Nakliyat Kolektif Şirketi Kadir Mısırlıoğlu ve 
Ortakları) Firmasiyle ortak olduğu, Maliye Ba
kanlığı Hesap Uzmanları Kurulunun 2.1.1967 
tarih ve XXIX - 2/74 - 69 sayı ile Diyanet İşle
ri Başkanlığına yazdığı yazıdan anlaşılmakta
dır. (Kd. 53/1, s. 58) 

6. — Nisan Toksarı'nın, Mardin vaizliğine 
tayini, 23 . 1 . 1967 tarihli Personel Dairesi 
Başkanlığının teklifi ve aynı tarihte Başkanlı
ğın onayı ile yapılmıştır. (Kd. 53/1, s. 61) 

7. — Nisan Toksarı'nın Mardin vaizliğine tâ
yininin tebliğine imkân olmadığı, 23 . 1 . 1967 
tarihli tutanaktan anlaşılmaktadır. (Kd. 53/1, 
??. 59) 

8. — Nisan Toksarı'nın Mardin vaizliğine tâ
yin edildiği halde vazifesi basma gitmediğinden 
dolayı müstafi addedilmesi Personel Dairesi 
Başkanlığının teklifi ve Başkanlığın 17 . 2 .1967 
tarihli onayından anlaşılmaktadır. (Kd. 53/1, 
s. 69) 

9. — Nisan Toksan, müstafi addedilmesinin 
aleyhinde Danıstaya dâva açmış, Danıştay 5 nci 
Dairesinin Esas 1967/1638 ve 1967/5103 sayılı 
kararı ile müstafi mucibini iptal etmiştir. (Kd. 
53/1, s. 95) 

10. —• Danıştaym iptal kararma uyan Baş
kanlık, Nisan Toksan'yi İstanbul merkez vaiz
liğine tâyin ettiği ve halen bu yerde vazife gör-
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düğü Devlet Bakanlığının 30 . 6 . 1970 tarih I 
ve 2.01.2589 sayılı yazılarının birinci maddesin
den anlaşılmaktadır. (Kd. 53, S. 1) 

b) Tutak Müftüsü Abdurrahman Dürre 
hakkında tahkikata memur edilen müfettişler
den Rüstem Kocadurmusoğlu : 

1. — Askere şevkinden dolayı 24 . 4 . 1967 
tarihinde müfettişlik görevinden ayrılmıştır. 
(Kd. 53/2, S. 24) 

2. — Diyanet İşleri Başkanlığı adma İstan
bul Yüksek İslâm Enstitüsünde burslu olarak 
okuyan Rüstem Kocadurmusoğlu, askerlik gö
revinden sonra 1 . 4 . 1969 tarihinde Tarsus 
aday vaizliğine tâyin olunmuştur. (Kd. 53/2, 
S. 21) 

3. — Rüstem Kocadurmusoğlu, 17 . 4 . 1970 
tarihinde Besni kazası vaizliğine atandığı ve 
halen görevine başlamamış bulunduğu Devlet 
Bakanlığının 30 . 6 . 1970 tarih ve 2598 sayılı 
yazıları ve sicil dosyasının tetkikinden anlaşıl
maktadır. (Gd. 53, S. 1) ve (Kd. 53/2, S. 34) 

c) Müfettiş İsmail Taştekin'in 1.5.1967 
tarihinde askere gitmesi dolayısiyle müfettişlik 
görevinden ayrıldığı, askerden dönüşünde iste
ği üzerine, Çankaya ilçesi Gülveren Camii imam 
hatipliğine tâyin olunduğu, bilâhara Millî Eği
tim Bakanlığına geçmiş olup halen Ankara - Ma
mak Ortaokulu Din Bilgisi öğretmeni olarak 
vazife gördüğü Devlet Bakanlığının yukarda 
sözü edilen yazılarından anlaşılmıştır. (Gd. 53, 
S. 2) 

d) Aydın Müftüsü Mehmet Şirindoğan hak
kında tahkikata memur edilen Müfettiş Sü
leyman Aşıkkaya ve Müfettiş Şerafettin Kes
kin'in halen müfettiş olarak vazife gördükleri 
Devlet Bakanlığının 30 . 6 . 1970 tarih ve 2589 
sayılı yazılarından ve sicil dosyalarının tetki
kinden anlaşılmıştır. (Gd. 53, S. 2) ve Kd. 53 3 
ve Kd. 53/4) 

Sonuç ve kanaat : 
Yaşar Tunagür'ün, Tutak, Tekirdağ ve Ay

dın müftüleri haklarında tahkikata memur edi
len müfettişleri, usulsüz olarak başka görevlere 
tâyin ettiğine dair iddianın sabit olmadığı, 
(sicil dosyalarının tetkiki ve Devlet Baaknlığı 
yazılarının incelenmesi sonucu) anlaşıldığından 
bu konuda Yaşar Tunagür hakkında bir işlem 
yapılmasına lüzum olmadığı inancına varılmış
tır. 

XIX 
Yaşar Tunagür'ün, Tutak Müftüsü Abdur

rahman Dürre, Derik Müftüsü Kâmil Yalçın, 
Tekirdağ Müftüsü Ali Arslan, Kulp Müftüsü 
M. Emin Bozar slan ve Aydın Müftüsü Mehmet 
Şirindoğan haklarında müfettişlerce tanzim 
olunan fezlekeleri muameleye tabi tutmadığı id
dia olunmuştur. 

İnceleme : 
A) Tutak Müftüsü Abdurrahman Dürre : 
1. Tutak Müftüsü Abdurrahman Dürre'nin 

gizli Kürt cemiyeti ile ilgili bulunduğu ve Bar-
zani ile temas halinde olduğu, 

2. — Kürtleri, Türk ordusu aleyhine tahrik 
ettiği, 

3. — Üfürükçülük yaptığı, 
4. — T. i. P. nin paralelinde hareket ettiği 

anlaşıldığından, 633 sayılı Kanunun 22 nci mad
desindeki niteliği kaybettiğinden ve aynı kanu
nun 25 nci maddesine güre hakkında muamele 
yapılması lâzınıgeldiği, Müfettiş Rüstem Koca
durmusoğlu ve Müfettiş ismail Taştekin tara
fından müştereken hazırlanan 19 . 11 . 1966 
tarihli fezlekenin incelenmesinden anlaşılmak
tadır. (Gd, 38 - 44; 43) 

B) Tekirdağ Müftüsü Ali Arsîan : 
Ali Ârslan'm, kanunlara, nizamlara, Ata

türk ve inkılapları aleyhinde konuşmalar yap
madığı ve iddia olunan hiçbir hususun vâki ol
madığı, yalnız vilâyetten yasılan yazıları ifşa et
tiğinden T. G. Kanununun 229 ncu maddesine 
göre işlem yapılmasının uygun olacağı Müfettiş 
Süleyman Aşıkkaya ve Müfettiş Şerafettin Kes
kin tarafından müştereken hasırlanan 2.2.1968 
tarihli fezlekenin tekikinden anlaşılmaktadır. 
(Gd. 38) 

C) 1. — Müfettişlerce tanzim olunan fezle
kelere dayanılarak, Tutak Müftüsü Abdurrah
man Dürre'nin bu ilçeden alınarak Eflani ve bi
lâhara da Malkara Müftülüğüne naklen tâyin 
edildiği halen bu yerde vazife gördüğü, 

Teftiş Kurulunca düzenlenen dosyanın, 11 
aya yakm bir saman, halen görevinden alınmış 
bulunan Teftiş Kurulu Başkanvekili Rahmi 
özer'in yedinde kal'iığı, dosyanın Disiplin Ku
ruluna intikâl ettirildiği, Abdurrahman Dürre'
nin Disiplin Kurulunca savunmasının beklenil
diği, 
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Fezlekede bulunan bir kısım evrakın bulun
mamış olması dolayısiyle bu konuda tahkikatın 
devanı ettiği. 

2. — Derik Müftüsü Kâmil Yalçın'm, bu ilçe
den alınarak Türkeli'ne ve bilâhara da Sason 
Müftülüğüne nakledildiği, 

Bu kimsenin; halen D. S. i. Onuncu Bölge 
Müdürlüğü muamelât memurluğu vazifesi gör
düğü, 

3. — Tekirdağ Müftüsü Ali Arslan hakkında 
T. C. Kanununun 229 ncu maddesi gereğince 
açılan dâvanın devam ettiği ve kendisinin 
müftülükten alınarak İstanbul vaizliğine ve
rildiği, 

4. — Kulp Müftüsü M. Emin Bozarslan'm 
bu yerden alınarak Şarköy Müftülüğüne nakle
dildiği, 

5.10.1968 tarihinde tutuklanması dolayısiyle 
müstafi sayıldığı, 

5. — Aydın Müftüsü Mehmet Şirindoğan 
hakkında müfettişlerce yapılan tahkikat sonun
da, Kürtçülük ile ilgili bir faaliyetinin bulun
madığı, isnadedilen hususlarla bir ilgisi olmadı
ğı anlaşıldığından halen Aydın'da müftülük gö
revine devam etmekte olduğu, 

Devlet Bakanlığından alınan 16.6.1970 tarih 
ve 2393 sayılı cevabi yazının incelenmesinden 
anlaşılmıştır. (Gd. 38, S. 1, 2) 

B) Tahkikatımız sırasında önerge sahibi 
'Sayın Mehmet Özgüneş tarafından vesika ma
hiyetin de komisyonumuza verilen Abdurrahman 
Dürre, Osman Gök ve Ahmet Neylâni adların
daki müftülere dair MİT Müsteşarlığının 195717 
sayılı yazıları ile Yaşar Tunagür'ün bir ilgisi ol
madığı inancına varılmıştır. (Gd. 38/1) 

Sonuç ve kanaat : 
Yukarda yapılan açıklama ve incelenen res

mî yazılardan, Tutak, Tekirdağ, Aydın müftü
leri hakkımda yapılan tahkikat sonucu tanzim 
edilen fezlekelerde istenen hususların yerine ge
tirilip getirilmemesi konusunda Yaşar Tunagür'
ün bir tesiri olmadığı inancına varılmıştır. 

XX 
Yaşar Tunagür'ün siyasi faaliyetlerde bulun

duğu, mezhep ihtilâflarına karıştığı, dış seya-
hatlara giderek Londra'daki islâm öğrencileriy
le temasta bulunduğu, 1969 yılı Hac mevsimin
de Mekke'de toplanan Rabıtatül Alemül islâm 
toplantılarına katıldığı, bu toplantıdaki durumu 

hakkında dışişleri memuru tarafından bir ra
por verildiği, Kur'an kursları ve ilahiyat Fa
kültesi Yardımlaşma dernekleri tarafından top
lanan paraları, Iraktaki Nurcu öğrencilere ve
rilmek: üzere Irak'ta bulunan Ahmet Ramazan'a 
gönderdiği, Kürtçülük, Nurculuk, Süleymancılık 
ve bölücülük hareketlerinde bulunduğu iddia 
olunmuştur. 

inceleme : 
A) Sayın Cumhurbaşkanlığından Y;aşar Tu-

magür'e ait getirtilen dosyada, imza ve tarihi 
belli olmıyan (7) sayfalık bir yazının özetinde : 

Yaşar Tunagür'ün, izmir'de bulunduğu sıra
da Komünizmle Mücadele Derneği ve Milliyetçi 
öğretmenler Derneği ile münasebet tesis ettiği 
ve din işlerine bağlı müesseselerle bunları irti-
batlandırdığı, aşırı sağ cephenin lideri durumu
na geldiği ve Diyanet işleri Teşkilâtını sağ cep
he faaliyetlerine vasıta kıldığı. Yaşar Tunagür'e 
cephe almış grupun kendisini Kürtçü, Nurcu ve 
gerici olarak vasıflandırdığı, Abdurrahman 
Dürre ve Ali Arslan gibi Kürtçü şahıslarla irti
batının bulunduğu ve bu şahısların ıslahı mefset-
tiklerini savunduğu, kendisinin aynı zamanda 
Siirtli olması bütün bu şüpheleri üzerine çektiği. 

Bu haliyle Yaşar Tunagür, Diyanet işleri ca
miasının Nurculuk gibi memleketimiz bakımun-
dan arzu edilmiyen bir faaliyeti yönetmekte ve 
teşkilâtı bu kadro ile doldurarak istikbale mu-
zaf yatırımlara girişmesi bakımından zararlı bir 
tip olarak vasıflandırıldığı görülmüştür. (0. 
Bşk. D. S. 2 - 7) 

B) Dışişleri Bakanlığından alınan, 7.7.1970 
tarih ve 1597 sayılı cevabi yazıda, 1969 yılı Hac 
mevsiminde Cidde Büyükelçiliğimizi takviye et
mek üzere, merkezden geçici olarak gönderilen 
bir memurumuzun, dönüşte, bağlı bulunduğu 
daireye sunduğu hususi bir raporda, Diyanet 
işleri Başkan Yardımcısı vekili Yaşar Tuna
gür'ün, Rabıtatül Alemül islâm toplantılarına 
hemen her gün iştirak ettiği, raporda Tunagür 
hakkında başkaca bir bilgi mevcudolmadığı bil
dirilmiştir. (Gd. 51 - 52, S. 2) 

C) Dışişleri Bakanlığından alınan, 7.7.1970 
tarih ve 1598 sayılı cevabi yazıda; 

Yaşar Tunagür'ün, Londra^daki islâm öğren
cileri tarafından davet edildiği konusunda ba
kanlıklarınca yapılmış her hangi bir muamele
nin kaydına rastlanmadığı bildMlmiştir. (Gd. 
51 - 52, S. 1) 
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D) Yaşar Tunagür'ün, îzmir gezici vaizi 

olarak bulunduğu sıradaki olumsuz faaliyetle
rine dair her hangi bir rapor bulunup bulunma
dığıma dair vâki sorumuza cevaben, içişleri Ba
kanlığının, 1 . 4 . 1970 tarih ve Emniyet Ge
nel Müdürlüğü ifadeli 1. B. 12273 - 14172/46788 
sayılı cevabi yazılarına ilişik, 12 . 8 . 1965 ta
rih ve 78075 sayılı raporda : 

Yaşar Tunagür'ün, Kur'an kursu öğrencile
rine Cumhuriyet, Atatürk ilkeleri, 27 Mayıs 
aleyhinde ve gericilik aşıladığı, inkılâpları ren
cide eder mahiyette sözlerle millî birlik ve be
raberliği bozmaya çalıştığı, 

Komünizmle, mücadele ve Milliyetçi öğret
menler dernekleri idarecileri ile işbirliği halin
de olduğu, 

İlahiyatta öğrenci yetiştirme, Kur'an kursu 
ve İmam - Hatip Okulu öğrencilerini Komünizm
le Mücadele Derneği ve Türk Ocağı toplantıla
rına katılmaya zorladığı, Grüzelyalı'da açılacak 
bir kolejde milliyetçi öğretmenler ile birlikte 
Yaşar Tunagür'ün de hocalık yapacağının söy
lendiği bildirilmektedir. (Gd. 16 - 16 - 18, S. 
2 - 3). 

E) Yaşar Tunagür'ün, siyasi faaliyette bu
lunup bulunmadığı ve mezhep ihtilâflarına ka
rıştığı yolunda, halen Emniyet Genel Müdürlü
ğünde suç teşkil edecek bir konu olup olma
dığı hususunda, içişleri Bakanlığına vâki soru
muza cevaben alman, 1 . 4 . 1970 tarih ve Em
niyet Genel Müdürlüğü ifadeli 47034 sayılı ce
vabi yazıda; Yaşar Tunagür hakkında Emni
yet Genel Müdürlüğünde vesikaya müstenit ka
nuni koğuşturmayı gerektirecek mahiyette bir 
bilgi bulunmadığı bildirilmiştir. (Gd. 17) 

P) Yaşar Tunagür'ün Kur'an Kursları ve 
İlahiyat Fakültesi Yardımlaşma dernekleri ta
rafından toplanan paraları Irak'taki Nurcu öğ
rencilere verilmek üzere, Irak'ta bulunan Ah
met Ramazan'a gönderdiği ve bu konuda Millî 
Emniyet Teşkilâtında vesikalara müstenit bilgi 
olduğu iddiasının tevsiki için Başbakanlıktan 
alman 8 . 7 . 1970 tarih ve yazı işleri 2 - 6450 
sayılı yazılarında : 

(Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Vekili 
Yaşar Tunagür hakkında bahis konusu husus
lara dair teşkilâtlarında dokümanter bir bilgi 
bulunmadığı) MİT. Müsteşarlığından alınan ya
zıdan anlaşıldığı bildirilmektedir. (Gd. 49 - 50, 
S. 1). 

Sonuç ve kanaat : 
Yaşar Tunagür'ün Irak'taki öğrencilere, 

Türkiye'deki dernekler tarafından toplanan pa
raların gönderilmesi, Rabıtatül Alemül islâm 
toplantılarına kötü niyetle katılması, Londra'
ya islâm öğrencilerinin daveti üzerine gitmesi, 
Kürtçülük, Nurculuk ve Bölücülük faaliyetle
rinde bulunması, Millî Emniyet Teşkilâtında 
aleyhinde rapor bulunduğu iddiası; yukarda 
açıklanan resmî evrak ve delillerle sabidolma-
dığı, inancına varılmıştır. 

UMUMİ TAHLİL 

Diyanet işleri Başkan Yardımcısı Vekili 
Yaşar Tunagür'ün, usulsüz ve kanunsuz eylem
lerine dair (20) maddede isnadolunan konuları 
ilgili vesika, resmî yazı ve kanunları incelen
miş ve şahitler dinlenmiştir. 

Bunlar arasında en çok dikkat nazarları
mızı çeken, içte ve dışta; millî birlik ve bütün
lüğümüzü bozmak, Kürtçülük, Nurculuk ve ge
ricilik hareketleri isnadıdır. 

Bu konuda ileri sürülen iddialarla, Dışişleri, 
İçişleri, ve MİT'ten alman bilgiler, bir delil 
mahiyetinde olmadığı gibi sözü edilen iddiala
rı ret ve cerh eder nitelik arz ettikleri bir ha
kikattir. 

Diğer taraftan, Yaşar Tunagür'ün hem Kürt-
çülüğü, Nurculuğu ve gericiliği iddia olun
makta hem de komünizmle Mücadele ve Mil
liyetçi öğretmenler Derneği idarecileriyle iş
birliği yaptığı ileri sürülmektedir. 

Bu eylemlerden; Kürtçülük, Nurculuk ve 
gericiliğini tevsik edecek mahiyette bir delil 
gösterilmemiştir. 

Milliyetçi olmak ve komünizmle mücadele 
etmek ise, rejimimizin ve Devletimizin devamı 
ve inkişafı bakımından bütün Türk vatandaş
larının yapacağı kutsî ve zorunlu, mukaddes 
bir vazife olduğu da gerçektir. 

Bu bakımlardan Yaşar Tunagür'ün, halen 
yapmakta olduğu görevinde, yukarda isnade-
dilen fiillere muhatabolamıyacağı ve hakkında 
her hangi bir muamele yapılmasına lüzum olma
dığı sonuç ve inancına varılmıştır. 

UMUMİ SONUÇ VE KANAAT 

I - Eski izmir Vaizi ve istanbul Müftüsü 
Yaşar Tunagür'ün, Diyanet işleri Başkan Yar-
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dımcılığı vekâletine tâyininde ve kendisine ve
rilen yolluk ve ikâmet yevmiyesinde, yukarda 
gösterilen karar, belge ve açıklamalar muvace
hesinde her hangi bir kanunsuzluk olmadığı 
inancına varılmıştır. 

II - Yukarda yapılan açıklama ve vesika
ların karşılaştırılması sonucunda; izmir Müftü
sü Ahmet Karakullukçu'nun, kararnamesine 
Hukuk Fakültesi ve Yüksek İslâm Enstitüsü 
mezunu olduğuna dair kaydın, Yaşar Tunagür 
tarafından konulmadığı ve bu konuda her hangi 
bir tesiri bulunmadığı. 

Ancak; Personel Dairesinin, bu vazifeyi yap
makla yükümlü bulunması dolayısiyle, her han
gi bir âmirin, mevcudolmıyan bir kaydın ka
rarnameye ithali için vereceği emrin infazına, 
Anayasa, Türk Ceza Kanunu ve Memurin Ka
nunu muvacehesinde mecbur olmıyacağından, 
bu kaydı koyan memurlar hakkında Başkanlık
ça ciddî bir tahkikat açılması lâzımgeldiği inan
cına varılmıştır. 

III - Karşıyaka Müftüsü Yusuf Ziya Yüce-
gönüTün, bu yerden Seferihisar'a ve oradan Ka-
rahalh'ya nakillerinin şikâyet üzerine, yapılan 
tahkikat sonucunda tanzim olunan müfettiş ra
porlarına ve Disiplin Kurulu kararlarına istina
den yapılmış olduğu ve naklin iptali için Da
nıştay'dan aldığı kararın infazında, Yaşar Tu-
nagür'ün her hangi bir tesiri bulunmadığı inan
cına varılmıştır. 

IV - Yaşar Tunagür'ün, izmir imam - Ha
tip ve ilahiyata öğrenci Yetiştirme Derneği 
tarafından bastırılan kitap bedelini zimmetine 
geçirdiği iddiasının sabit olmaması hasebiyle, 
bu konuda her hangi bir işlem yapılmasına lü
zum olmadığı kanaatine varılmıştır. 

V - Diyanet işleri Başkanlığının, bütün yet
kilerinden uzaklaştırılarak Yaşar Tunagür'ün 
fiilî olarak ve görevi yaptığı iddiası sabit olma
dığından, bu konuda Yaşar Tunagür hakkında 
her hangi bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğı kanısına varılmıştır^. 

VI - Devlet Bakanlığından alınan resmî ce
vaplardan ve incelenen belgelerden Yaşar Tu
nagür'ün, Diyanet işlerindeki kilit noktalara ya
pılan tâyinleri kendisinin yaptığı iddiası, varit 
görülmediğinden bu konuda muamele tâyinine 
lüzum olmadığı inancına varılmıştır. 

VII - Devlet Bakanlığının cevabi yazıları ve 
incelenen evrak, Yaşar Tunagür'ün, kendi 
adamlarını usulsüz olarak tâyin ettiği iddiasının 
vâridolmadığı inancını vermektedir. 

VIII - Diyanet işleri Başkanlığı Teftiş, Ku
rulu Başkanvekili Rahmi özer'in, Uşak Müftü
lüğüne tâyininde, Yaşar Tunagür'ün her hangi 
bir tesiri olmadığı ve tamamen iddia hilâfına, 
bu tâyinin Bakanlıkça yapıldığı ve kanuna uy
gun bulunduğu inancına varılmıştır. 

IX - Yaşar Tunagür, Yönetmelik gereğince 
her zaman ve her yerde vâızda bulunabilir. 

1969 seçimlerine tekaddüm eden günlerde, 
resmen vazifeli olarak çıkmadığı, Devlet Bakan
lığının iş'arından anlaşılmaktadır. 

Bununla beraber; siyasi faaliyette bulundu
ğuna dair bir delil de gösterilmediğinden bu 
konuda, muamele tâyinine mahal olmadığı inan
cına varılmıştır. 

X - Yukarda resmî vesaike istinaden yapı
lan açıklamaya göre; Yaşar Tunagür'ün, özel 
bir statüye tabi olan Gima'ca Orta - Doğu mem
leketlerine seyahate gönderilmesinde ve Arap
ça bilmesi dolayısiyle, bu memleketlerle olan 
muhaberatta faydalı olması düşüncesiyle veri
len mesai ücreti ve yollukta bir kanunsuzluk 
bulunmadığı kanaatine varılmıştır. 

XI - Yaşar Tunagür'ün, iptal edilen Danış
tay Kararlarını, infaz edip etmeme yetkisine 
sahip bulunmadığı Devlet Bakanlığından alı
nan yazıdan anlaşılmış olduğundan, bu konu
da her hanigi bir işlem yapılmasına imkân ol
madığı kanısına varılmıştır. 

XII - Diyanet İşleri Başkanlığındaki önem
li mevkilere, kanuni niteliğe haiz elemanın bu
lunmasında güçlük çekildiği için vekâletle ida
resine mecburen gidildiği, Devlet Bakanlığının 
Kanuni ve mukni açıklamasından anlaşılmış ve 
bu konuda Yaşar Tunagür'ün hiçbir ilgisi ol
madığı inancına varılmıştır. 

XIII - Diyanet işlerinde münhal bulunan 
ikinci Başkan yardımcısının, tâyin edilip edil
meme konusunda, Yaşar Tunagür'ün her hangi 
bir tesiri olmadığı inancına varılmıştır. 

XIV - Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Rıza 
Hakses'in, Başkan yardımcısı vekili Yaşar Tu
nagür'ü usulsüz olarak, istanbul Müftülüğüne 
yaptığı naklin Devlet Bakanlığınca kanuna uy
gun olarak durdurulmasında ve Hakses'in ikin
ci defa emekliye şevkinde, Yaşar Tunagür'ün her 
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hangi bir usulsüz hareketinin tesbit edilemediği 
ve Hakses'in emekliye şevkinin kanuna aykırı 
olmadığı inancına varılmıştır. 

XV - Yapmakta olduğumuz Senato araştır
ması, Yaşar Tunagür'ün kendisi tarafından yap
tığı eylemler bulunması icabettiğinden, bu ko
nuda Yaşar Tunagür'ün yapmış olduğu her 
hangi bir işlem ve eylem yoktur. 

Ancak, Bakanlığın bu konuda kendi kanu
ni yetki ve tasarrufunu kullandığı inancına va
rılmıştır. 

XVI - Diyanet İşleri Başkanlığı hesabına, 
Üniversite ve Yüksek Okullarda okuyan öğren
cilere burs verilmesi konusunda, Yaşar Tuna
gür'ün her hangi bir usulsüz eylemi bulunmadı
ğı inancına varılmıştır. 

XVII - Bilecik Müftüsü Ahmet Öztürk ve bu 
Müftülük Şefi ismail Hakkı Dut'un, Yaşar 
Tunağür tarafından himaye edildiği ve hediye 
aldığı iddiasının, Müfettiş raporları ve Devlet 
Bakanlığı yazılariyle vâridolmadığı inancına 
varılmıştır. 

XVIII - Yaşar Tunagür'ün, Tutak, Tekirdağ 
ve Aydın müftüleri haklarında tahkikata me
mur edilen Müfettişleri, usulsüz olarak başka 
görevlere tâyin ettiğine dair iddianın sabit ol
madığı, sicil dosyalarının tetkiki ve Devlet Ba
kanlığı yazılarının incelenmesi sonucu anlaşıl
dığından, bu konuda Yaşar Tunagür hakkında 
bir işlem yapılmasına lüzum olmadığı inancına 
varılmıştır. 

XIX - Yukarda yapılan açıklama ve ince
lenen resmî yazılardan; Tutak, Tekirdağ ve Ay
dın müftüleri hakkında yapılan tahkikat sonu
cu tanzim edilen fezlekelerde istenen hususla
rın yerine getirilip getirilmemesi konusunda, 
Yaşar Tunagür'ün bir tesiri olmadığı inancına 
varılmıştır. 

XX - Yaşar Tunagür'ün, Irak'taki öğrenci
lere, Türkiye'deki dernekler tarafından topla
nan paraları göndermesi, Rabıtatül Âlemül is
lâm toplantılarına kötü niyetle katılması, Lon
dra'ya islâm öğrencilerinin daveti üzerine git
mesi, Kürtçülük, Nurculuk ve bölücülük faali
yetlerinde bulunması, Millî Emniyet Teşkilâ
tında aleyhinde rapor bulunduğu iddiası; yu
karda açıklanan resmî evrak ve delillerle sabit 

olmadığı, inancına varıldığını saygılarımızla arz" 
ederiz. 

Başkan Sözcü 
Gaziantep Çorum 

i. Tevfik Kutlar M. Şevket Özçetin 

Adıyaman 
Sırrı Turanlı 

Hakkâri 
Muhalefet şerhim eklidir 

Necip Seyhan 
Balıkesir 

Nuri Demirel 
Afyon 

Kemal Şenocak 

Konya 
Feyzi Halıcı 

Gaziantep 
Muhalifim 
Şerh eklidir 

Salih Tanyeri 
Elâzığ Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Muhalefet şerhim eklidir Muhalifim 
Salim Hazerdağlı Şerh eklidir 

Osman Koksal 
Tabiî Üye 

Muhalefet şerhim eklidir 
Suphi Karaman1 

BAŞKAN — Muhalefet şerhlerinin okunma
sından evvel bir değerli arkadaşımız salonda ço
ğunluğun mevcudolmadığını yazı ile Başkanlığa 
bildirmiştir. Başkanlık Divanı da çoğunluğun 
bulunmadığından tereddüdetmektedir. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, muhalefet şerhleri okunsun ondan sonra. 
Rapor bir küldür. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Filhal yoklama zilini çaldırıyorum, içeri giren 
arkadaşların durumuna göre raporun okunup 
okunmaması hususunu da ayrıca tezekkür ede
ceğim. Bu arada açık oyların sonucunu arz edi
yorum. 

1549 sıra sayılı kanun tasarısının açık oyla
masına (128) sayın üye katılmış, (124) kabul, 
(4) ret oyu verilmiştir. Bu suretle tasan deği
şiklikler nedeni ile Millet Meclisine sunulacak
tır. 

1550 sıra sayılı kanun tasarısının açık oyla
masına (131) sayın üye katılmış, (127) sayın 
üye kabul, (4) sayın üye ret oyu kullanmışlar
dır. Bu sebeple tasanda da değişiklik yapıldı
ğından Millet Meclisine sunulacaktır efendim. 
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