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CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 

1. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli 
Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu (10/28) 

BAŞKAN — Geçen birleşimde tamamı oku-
namıyan raporun okunmasına geçiyoruz. Sayın 

Özgüneş ve Sayın Devlet Bakanı buradalar. 
Raporun uzunluğu nazarı itibara alınarak sa

yın üye arkadaşımız, müsamahanıza sığınarak 
arporu oturarak okumaya devam edeceklerdir. 

Komisyon Başkanı yerindeler. 
Buyurunuz, okuyunuz, efendim. 

GAZİANTEP SENATÖRÜ SALİH TANYERİ, ELÂZIĞ SENATÖRÜ SALİM HAZERDAĞLI, 
TABİÎ SENATÖR SUPHİ KARAMAN VE CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYE SENATÖR 

OSMAN KOKSALTN MUHALEFET ŞERHLERİ VE EKLERİ 

Cumhuriyet Senatosu Yaşar Tunagür Araştırma Komisyonu raporuma muhalefet şerhi 
1. — Yaşar Tunagür'ün meslekî durumu, mevzuatımız noktasından, hukukîdir. Kendisi, her ne 

kadar Yüksek Mühendis olarak tanınmak ve tanıtılmak istenmekte ise de, Tapu ve Kadastro 
Okulu (B) Şubesi! mezunudur. Müftülük ve vaizlik ehliyeti olduğu Diyanet İşleri Başkanlığının 
Müşavere ve Dinî Eserleri İnceleme Heyetinin badelimtihan verdiği kararla tesbit edilmiştir. 

2.7.1965 te yayınlanan 633 sayılı Kanun; 22 nci maddesi ile müftü ve vaizlerin din eğitimi ve
ren yüksek öğretim müesseselerini bitirmiş olmasını şart kılmış, sözü geçen görevlere bu nitelikte 
istekli çıkmadığı takdirde İmam - Hatip okullarının ikinci devresini bitirenlerin alınabileceği 
ihtirazi kaydını 'koymuştur. 

Ancak geçici 1 nci madde kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevi başında olanların müktesep 
haklarını saklı tutmuş, bunlardan : 

A) Unvanlarında bu kanunla bir değişiklik yapılmamış olanların müktesep derece aybklariy-
le aynı göreve atanmış sayılacaklarını, 

B) Unvanlarında değişiklik yapılmış veya hizmetleri kaldırılmış olanların iki ay içerisinde 
müktesep derece aybklariyle maaş derecelerine uygun görevlere, bu görevlere atanacaklarda ara
nılan niteliklere bakılmaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere, atanabileceklerini hükme bağla
mıştır. 

Teşkilât Kanununun intibak maddesini teşkil eden bu geçici maddenin (A) fıkrasına göre o ta
rihte müftü olanlar, tahsil durumları ne olursa olsun müftülüğe atanmışlar, bu suretle müktesep 
hakları olan memuriyetlerde kalmışlardır. 

Tunagür, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İzmir'de gezici vaiz olduğundan ve kanun bu un
vanı kaldırdığından kendisi, mıüktesebi olan İzmir vaizliğine tâyin edilip kanuni intibakı bu suretle 
yapılmıştır. Bu tarihte 4 ncü Koalisyon görevdedir. Buna bilhassa dikkat etmek lâzımdır. 

Müşarünileyh 15.12.1965 tarihinde, yani Adalet Partisi iktidarının ilk ayında, yıldızı parlıya-
rak, kanuni ehliyeti olmadığı halde - çünkü 633 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (A) fıkrası 
Başkan yardımcılarımdan birinin yüksek dereceli din öğretimi veren bir okul veya fakülteden en 
az birini bitirmiş olmasını şart koymaktadır - Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı vekâletine tâyin 
edilmiş ve 1108 sayılı Maaş Kanununun 8 nci maddesine göre ikamet yevmiyesi verilmesi öngö
rülmüştür. 

Oysa ki, bu tâyinden dört ay önce, 12.8.1965 tarih ve Şube I. B. 12273/14172 sayı 78075 sayılı 
yazı ile İçişleri Bakanlığı bu zatın Atatürk düşmanı, irticai faaliyetlerde bulunan ve seçimlerde 
belli bir partiyi desteklemeye hazırlanan bir zat olduğunu Devlet Bakanlığına bildirmiş bulun-
mahtadır. (Ek No : 1) Bu nokta bilhassa şayanı dikkattir. 

Bu vazifede iken 9.4.1966 tarihli kararname ile ve 5498 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 5 nci 
fıkrasının uyarınca 1 100 lira maaşla ve 800 lira asli maaşlı müktesebinin 2 üst derecesinde, İstan-
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bul Müftülüğüne terfi ve 21.4.1966 tarihli onayla da tekrar 1 750 lira kadro aylıklı Başkan Yar
dımcılığı vekâletine ikamet yevmiyesi ile tâyin edilmiş, o günden bu yana, Devlet Bakanlığının 
yazılı (beyanıma 'göre bir ehli bulumımadığımdam her altı ayda bir yeni omay lalımmak suretiyle bu 
görevde ipka edilmiştir. 

Yaşar Tunagür 6$3 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre müftü olamaz. Fakat bu kanunun 
geçici 1 mci maddesine nazaran müktesebi olan vaizliğe intibak ettirildiğinden ve 22 nci maddenin 
(E) fıkrası da müftü ve vaizleri aynı kategoride mütalâa otmiş bulunduğundan müftü tâyin edi
lebilmiştir. Ancak geçici birinci maddemin (D) fıkrasındaki, bir defaya mahsus olmak üzere, ühti-
nazi kaydı komisyonda tartışma konusu olmuştur. 

(Kendisinin kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki görevi izmir 'Geçici Vaizi olduğuna ve bu un
van da kanunda kaldırılmış bulunduğuna göre kendisi bir defaya mahsus olmak kaydı kullanıla
rak izmir Vaizliğine tâyin edilmiştir. Oysaki bu bir defaya mahsus fcaylı bulunımasaydı 22 nci 
maddeye göre yüksek din okulu ya da fakültesi veya imam - hatip okulu 2 nci devre mezunu ol
madığından vaiz tâyin edilemezdi. O halde denil di, maddedeki bir defaya mahsus olmak kaydı bu 
şekilde kullanılmış olduğuna göre buradan tekrar istanbul Müftülüğüne tâyini geçici birinci mad
denin (D) bendinin ihlâlidir. 

'22 nci maddenin (E) fıkrası müftü ve vaizler diyerek ikisini de aynı statüde mütalâa etmeseydi 
bu görüş doğru olurdu. Her ne kadar kanunun di ger maddelerinde 'müftülerin vaizlerin sicil âmi
ri olduğu, yani aralarımda bir kademe farkımın mevcut bulunduğu mânasına gelen hükümler mev
cutsa da 22 nci maddenin müftü ve vaizler kaydı mutlak olduğundan birine nail olunduktan son
ra, ilelebet orada kalınmak gibi kati bir şart orta dan kaldırılmakta ve aynı statü içinde birinden 
diğerime geçmenin mümkün 'kılındığı mütalâa edilmektedir kanaatindeyiz. 

Fakat şayanı dikkat olan nokta kanunun bu olanağının iSktidar tarafından, aslında müftülük 
ehliyeti olmıyam ve meselâ şimdi müracaat etseydi ne vaiz ve ne de müftü olamıyaeak bir zatın, 
takdire bağlı olduğu bildirilen bir tasarrufa, birden istanbul Müftülüğü gibi her cihetten önemli 
ve bu sebeple yüksek biligi, hattâ ihtisas istiyen bir şehrin müftülüğüne getirilmesi ve kanunun 
verdiği olanakla da kendisine, Bakanlar Kurulu karariyle, müktesebimin üstünde maaş ödenmek 
imkânının yaratılmasıdır. Böylece Yaşar Tunagür bir taraftan, tahsili itibariyle, asla nail olamıya-
cağı bir makanna getirilmekle kalmamış, sanki çok lâzım ve şahsından vazgeçilemez bir ilim adamı 
imiş gibi, bu makamın kadrosu da kendisine verilmiş ve bu kadro maaşını bilhakkm alması için 
gereken 6 yılı beklemesine nnalhal vermemek için de, ancak çok müstesna ahvalde uygulama gel
mekte olduğunu bMiğimiz, Bakanlar Kurulu kararı alınmıştır. 

Bununla da yetinilmemiş müşarünileyh, bilgilerinden daha da fazla faydalanılmak için, tekrar 
Diyanet işleri Başkam Yardımcılığı vekâletime atanmış ve kanunen vekâlet 6 ay olduğu için, bu 
sürenim her doluşunda yeni bir altı aylık onay alınmak suretiyle kendisi, Adalet Partisi iktidarı
mın hiçbir makamda asilleri bile tutmadığı 4 yıl iki ay 2(1 gün bu makamda muhafaza edilmiştir. 

Kanunum 22 mci maddesinin (A) bendi «Diyanet işleri Başkan yardımcılarından birinin din 
öğretimi verem yüksek dereceli okul veya fakü] telerdem em az birini bitirmiş olmasını şart kılmış
tır. Kamuma bağlı kadro eetvetlimde iki Başkam yardımcısı bulunduğuma göre diğerinim bu niteliği 
haiz olması şart değildir. Hattâ hiçbir dim eğitimi geçinmemiş olan Tunagür'ün bile asaleten tâyi
nime ımâmi değildir. O halde 4 yıl, 2 ay, 21 gün, ehil ve lâyık bir asil bulunmadığı için, tâyin ya
pılmamış olam bu makama, iktidar nazarında ehil ve lâyık olduğu istanbul'a tâyininden ve muavin 
vekâletime getirilmesinden, anlaşılan bu zatın asil olarak neden tâyin edilmemiş olduğumu anlamak 
güç değildir. 

Sayamı dikkat olan 'diğer nokta öteki muavinliğe de kimsenin atanmamış olması. Devlet Bakan
lığı Teşkilâtta buraya tâyin niteliğini haiz ehil biı zatın bulunmadığı için asaleten tâyininin yapıl
madığımı bildirmektedir. O halde bir münasibinim zuhuruma kadar, diğerimde «olduğu gibi, ve-
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kâleten ıbir zatın getirilmesinin otlamağı neden araştırılmamaişitır. Bakanlık İhıma icranın takdiri 
demektedir. Eğer icra geniş din görevlisi kadrosunda muavinliğe din öğretimi verem yüksek de
receli okul veya fakültelerden «en az birini 'bitirmiş ve din görevlisi olarak da meslekte veya dinî, 
meslekî kariyerde en az on yıl çalışmış anapça bilen bir zaitın nııevcudiyetini kalbul etmiyorsa o 
takdirde Devletin bu tür tahsil ve hizmet için yaptığı masraflara yazık olmuş nazariyle bakmak 
ve araştırmanın bu alanlara da teşmilini temenni etmek lâzımdır. Aksi halde icranın takdirinin 
kamu yararı aleyhine ve iddiada olduğu gibi şahsi araştırmamızın verdiği neticeye göre bizzat 
Başbakanın arzusu ve Devlet Bakanı Sayın Sezgin'in tavsiyesi ile bu makama getirilmiş olan Ya
şar Tunagür'ün Diyanet İşlerinde tek hâkim bırakmak gayesi lehine kullanılmış olduğunu kabul 
gerekir. 

Esasen Diyanet Merkez Teşkilâtında vekâletle idare edilen tek makam da burası değildir. Araş
tırma göstermiştir ki, Başkanlık, muavinlik olgunlaştırma, teftiş, özlük, donatım, derleme ve ya
yın, evrak ve idari işler müdürlükleri ve diğer birçok makam bu şekilde vekâletle doldurulmak
ta buna Başkanlığın cevabı «münasiplerinin bulunmamış olduğu» şeklinde tezahür etmektedir. 

2. — Karakullukçumun tâyin kararnamesinde sahtekârlık : 
12248 sayılı Resmî Gazete, münhal bulunan İzmir Vilâyeti müftülüğüne 700 liralık kadroda 

450 lira aylık alan Erdek Müftüsü ve Yüksek İslâm Enstitüsü ile Hukuk Fakültesi mezunu Ah
met Karakullukçu'nun almakta okluğu 450 lira maaşla ve kadrosu ile birlikte naklen atanmasının 
uygun bulunduğu üçlü kararnamesini yayınlamıştır. 

1957 - 1958 öğretim yılında imam - hatip ikinci devre mezunu olan Karakullukçu 27 . 8 . 1964 
te tâyin edildiği Erdek müftülüğünden 24 . 2 . 1966 tarihinde bu sıfatlarla İzmir müflüğüne 
atanmıştır. Kendisinin ne İlâhiye t ve ne Hukuk Fakültesi mezunu olmadığı ilgili mercilerin iş'a-
rmdan anlaşılmıştır. Ancak müktesebi müftülük olduğuna göre Erdek müftülüğünden İzmir'e ge
tirilmesinde kanuna aykırılık yoktur. Fakat İzmir Müftüsü Celâl Yıldırım'm tahsilsizliği sebebiy
le Muş'a nakli üzerine karşılaşılan bâzı müracaatlara binaen Sayın Sezgin'in İzmir'e eskisinden 
daha bilgili ve kifayetli bir müftünün tâyini gerektiği sözü ve Yaşar Tunagür'ün Ahmet Kara
kullukçu var cevabının, böyle bir ortamda bir ilçe müftüsünün İzmir gibi büyük bir vilâyetin 
müftülüğüne tâyininin pek kolay olamayacağının dikkat nazarına alınması halinde durum bir özel
lik kazanmaktadır. Gerçekten Sekreter Nükhet Atlıhan kararnameye Ahmet Karakullukçu'nun me
zun olduğu yüksek okulların kaydedilmesinin Tunagür tarafından emredildiğini bildirmektedir. 
Kendisi 12 . 10 . 1967 de alman ifadesinde özetle şunları söylemiştir: «Ben bu kararnameyi emir 
gereğince yazdım. Fakat tahsil durumundan bahsetmemiştim. Bu kararnameyi imzaya yollamış
tım. Bilâhara kararname tashih edilerek ve üzerine bir not takılmış olduğu halde Muavin Yaşar 
Tunagür beyden geri geldi. Bu arada beni yukarda makamına çağırarak bu kararnameye tahsil 
yazmamışsınız ben bu zatı çok iyi tanırım iki fakülte mezunudur. Hem Hukuk Fakültesini ve hem 
de Yüksek İslâm Enstitüsünü bitirmiştir. Hadi evlâdım çabuk yaz getir dedi. Ben de verilmiş olan 
bu emri söylendiği şekilde ve tashih edildiği gibi yazdım ve gönderdim. Kararname tekrar imza
dan çıkıp bana geldiğinde tashih edilmiş şekli ve not yoktu.» (Ek. 2) 

Filhakika âmirin kanunsuz emri memuru mesuliyetten kurtaramıyacağı bedihî ise de yetkili 
âmirin bilerek hakikat hilafı bir dokümanı imza etmesi ve bunu âmirlerine de imza, ettirmesi bir 
suçtur. 

İzmir Müftülüğünün önemi dolayısiyle ve Sayın Bakanın eskisinden daha liyakatli bir zatı tâ
yini emri sebebiyle böyle niteliği haiz olmıyan bir kimsenin kolaylıkla müftü tâyin edilmesi mu
hal olduğundan hâdise kasda makrundur. Ve Tunagür'e isnat kabiliyeti mevcuttur. Tahkikat
ta bu isnat kabiliyeti, Ahmet Karakullukçu'nun İzmir'e tâyininde hiçbir menfaati olmıyan, bu 
sıfatla sahte bir varaka tanzimi düşünülemiyecek bulunan, Nükhet Atlıhan'm şahadetiyle mertebei 
sübuta vardığı halde sonuçlandırılmaması icranın kusurudur. Resmî Gazete sahtekârlığının araş
tırılması için Devlet Bakanlığının 2 . 10 . 1967 tarih ve 7017 sayılı emirlerine uyularak Diyanet 
İşleri Başkanlığında alman ifadelerde ilginç sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan yukarda bah-
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sedilen Nükhet Atlıhan'm, ifadesinden farklı olarak Rahmi Özer'in (o tarihte Özlük İşleri Baş-
kanvekilidir) ifadesinde «Tâyinler yetki itibariyle benden geçmesi gerekirken İzmir Müftülüğüne 
atanması düşünülen Ahmet Karakullukçu'nun kararnamesini görmedim, benden habersiz yapıldı. 
Bu sebeple Ahmet Karakullukçu'nun İzmir'e tâyini ile ilgili sıhhatli bilginin zamanın ve halen Reis 
Muavini olan Yaşar Tunagür'den alınacağı kanaatindeyim. Zira şimdi olduğu gibi o zaman da tâ
yin ve nakil işlerine Yaşar Tunagür hâkim durumda idi» denilmektedir. (Ek. 3) 

Aynı tarihlerde Özlük İşleri Müdürlüğünü yapan Yaşar G-ökden ifadesinde «O tarihlerde Öz
lük İşleri Müdürlüğünde bulundum. Müdürlüğüm zamanında ekseri kararnameye girecek mu
cipler bizden geç irilmiyordu. Tâyinlerde inha salâhiyeti kanunlara göre Personel Başkanına ve 
makama aidolduğundan bu hususta başka bilgim yoktur» demektedir. (Ek 4) 

O tarihte Diyanet İşleri Başkam olan Sayın İbrahim Elmalı ise bu hususta 19 . 10 . 1967 ta
rihli ifadelerinde şunları söylemektedir : «Eski İzmir Müftüsü Celâl Yıldırım.'in nakli mü
nasebetiyle Başkan Muavini Yaşar Tunagür ile birlikte o zamanki Devlet Bakanının yanında bu
lunduğumuz sırada Devlet Bakanı İzmir Müftülüğüne tâyin olunacak zatın tahsil itibariyle eski
sinden üstün olması gerektiğini bildirmesi üzerine, Muavin Yaşar Tunagür Erdek Müftüsü 
Ahmet Karakullukçu var. Bu zat hem hukuk mezunu, hem de Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu
dur diye cevaplandırmıştır.» (Ek 5) 

Yaşar Tunagür'ün 20 . 10 . 1967 tarihinde alman ifadesinde «İzmir Müftülüğünün inhilâli 
üzerine o günkü Başkan Sayın İbrahim Elmalı tarafından kendilerine Hukuk Fakültesi ve Yük
sek İslâm Enstitüsü mezunu olarak tavsiye ve tezkiye edilen Erdek Müftüsü Ahmet Karakul
lukçu'nun şahsi bir talebi olmaksızın naklen tâyini hakkındaki muamelenin ikmali tarafıma em
redilmiş idi. Bende Zatişlerindeki alâkalı memura işbu kararnamenin hazırlanmasını söyledim» de
miştir. (Ek 6) 

Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Rıza Hakses bütün bu olup bitenleri Devlet Bakanlığına yaz
dıkları 14 . 10 . 1967 gün ve özel 151 sayılı zata mahsus yazılarında «Yukarda bahis konusu edilen 
ifadelerin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile, Ahmet Karakullukçu'nun Erdek Müftülüğünden 
İzmir Müftülüğüne nakli hakkındaki kararnameye dercedilen ve adı geçenin Hukuk Fakültesi ve 
Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu olduğu hakkındaki beyanların hilafı hakikat olduğu ve sıfatla
rın Başkan Yardımcısı Vekili Yaşar Tunagür tarafından kararnameye yazdırıldığı sarahaten tes-
bit edilmiştir. Bu durum karşısında Yaşar Tunagür'ün bu hareketi T. C. Kanununun 339 ncu mad
desinde tadadedilen resmî evrakta sahtekârlık suçunu teşkil ettiği cihetle hakkında Memurin 
Muhakematı Kanununa göre ekli olarak sunulan ifadeler muvacehesinde tahkikat icrası ve fez
leke tanzimi gerekmekte ve ayrıca disiplin cezasının da icabettirdiği kanaatindeyim» demekte, yine 
23 . 10 . 1967 tarihli ve özel 153 sayılı Devlet Bakanlığına yazdıkları yazıda da «Yaşar Tuna
gür'ün Ahmet Karakullukçu'nun tahsili hususundaki emrin İbrahim Elmalı tarafından verildiği 
yolundaki isnadı mesnetsiz kalmakta ve İbrahim Elmalı'ya iftiradan başka bir mâna ifade etme
mektedir. Bundan başka İzmir muhitinde çok sevilen eski Müftü Celâl Yıldırım ile Yaşar Tuna
gür'ün arası açık olduğundan, sebepsiz olarak bu müftünün Muş'a nakli dolayısiyle İzmir'de mey
dana gelen galeyanı ve İzmir'deki infial önlemek ve şahsi prestijini kurtarmak için Ahmet Kara-
kullukçu'ya izafe edilen iki fakülte mezuniyetinin Yaşar Tunagür tarafından tertihedildiği Di
yanet Merkezi ile İzmir çevresinde bilinmektedir» denilmektedir. (Ek 7 ve Ek 8) 

Resmî Gazete sahtekârlığı üzerinde İzmir Cumhuriyet Savcılığının İzmir Valiliği kanaliyle gön
derilen yazısı, Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığının 11 Ekim 1966 tarih 
ve 20109 sayılı yazıları, Ankara Cumhuriyet Savcılığının 10 Haziran 19-69 tarih ve 969/306 sa
yılı yazıları Diyanet İşleri Başkanlığınca uzun süre cevaplandırılmamış ya da sudan cevaplarla 
yetinilmiştir. 

3. Yaşar Tunagür Başkan yardımcılığı vekâletine İzmir'den, Sayın Refet Sezgin'in telki
niyle, İbrahim Elmalı tarafından getirilmiştir. Fakat bir süre sonra kendisinin nasıl bir insan ol
duğunu anlaması üzerine 633 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince verdiği görevleri ve yetki-
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leri elinden almak istemiştir. Bunun üzerine de Elmalı emekliye sevk edilmiştir. Bu hu
susta Elmalı imzasivle Ulusta çıkan yazıda kâfi açıklık vardır. Elmalı'dan sonra gelen 
Sayın Hakses ise bir süre sonra personel tasarruflarına mütaallik yetkileri sarih emir
le Tunagür'den almak istemiş, devam etmekte olduğunu görünce 3 . 5 . 1967 tarih
li ve 87 sayılı tamimle yeniden hatırlatmış, bunun neticesinde kendisine Bakanlıkça mec
buri izin verilmiş ve Başkan vekâletine tabiî ve İdi olan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanın
dan başkası getirilmiştir. 

Sayın Hakses Devlet Bakanına yazdığı 18 . 11 . 1967 tarih ve özel 188 sayılı yazıda «Du
rumunu arz ettiğimiz ve çeşitli neşriyatla da umumi efkârca vaziyeti malûm olan Yaşar Tu
na gür'ün zatıâlilerince tutulmak ve korunmak istenmesindeki sebepler anlaşılmamıştır. Bu 
şahıs ki, Dairemiz ve teşkilât içinde fesat yaratmaktadır. Kendi tarafları olan bir kısım 
bölücü zihniyetli memurları riyasetimize karşı itaatsizliğe teşvik etmiştir ve etmektedir, Emir 
ve kanun dinlememektedir», ve «izin için zatıâlinize her hangi bir surette müracaat etmiş veya 
talepte 'bulunmuş değilim. Sıhhi durumum da çok şükür yerindedir» demiştir. 

657 sayılı Kanunda mecburi izin müessesesi yokttur. Verilen ibu iznin sırf Sayın Hakses'i 
oradan uzaklaştırıp yerine tabiî ve kanuni vekillerden başka bir zatın getirilmesi Tuna-
gür'ü himaye kasdında makrun görülmektedir. 

Bütün bunlar Diyanet İşleri Başkanlığında caddî bir huzursuzluğun mevcudiyetini ve iki Baş
kanın bu sebepten ayrıldığını ve yine bu sebepten asaleten başkan tâyin edilmediğini gös
termektedir. Araştırmanın bizlere verdiği kanaate göre bu vaziyetin başlıca müsebbibi Yaşar 
Tuııagürdür. Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Rıza Hakses'e mecburi izin verilmesinden ve 
emekli yapılmasından birkaç gün önce Devlet Bakanlığına yazdıkları yazılar ilginçtir. (Ek 9 
ve ek 10) 

Gerek bu durum, gerekse Başkanlıkta görevlerin uzun süre vekâletle idare edilmekte «İması 
sonra da komisyona celbedileıı dosyalardaki perişanlık, nihayet ileride temas edilecek Abdur-
rahman Dürre'nin tahkikat dosyasından önemli evrakın çıkartılmış, fakat bunun müsebbibinin 
henüz mahkemeye verilmemiş olması Diyanet İşleri Başkanlığının bir kurul tarafından yeniden 
düzenlenmesi zaruretini ortaya koymuştur. İcranın bunun üzerine ciddiyetle eğilmesi lâzımdır. 

4. — İddiada İleri sürülen tâyinler filhak yapılmıştır. Örneğin Orduda istihdamları caiz gö
rülmediğinden ilişkileri kesilen Cemalettin Böliikoğlu, Hasan Okur bu cümledendir. Bunlardan 
Hasan Okur Orduda kalması caiz değildir kaydiyle ilişiği kesilmiş iken 27 . 6 . 1966 da teftiş 
kurulu memurluğuna atanmış, buradan Nevşehir Müftü Şefliğine tâyini yapılmış ve fakat vi
lâyet kendisinin Nevşehir'de istihdamının mahzurlu olduğunu bildirdiğinden tâyin iptal edil
miş, ama mahzurun ne olduğu sorulup üzerinde durulmamıştır. Tâyini bakanın emri ile olduğu 
dosyasında mevcut nottan anlaşılan Mustafa Cahit Türkmenoğlu Türk Ceza Kanununun 163/1 
maddesinden 12 . 6 . 1967 de tevkif edilmiş, Mersin İkinci Ağır Ceza Mahkemesince nakdî kefa
letle 23 . 2 . 1968 - de tahliye edilince 26 . 2 . 1968 de görevine başlatılmıştır. Halbuki tevkifi ile 
birlikte isten el çektirilip, beraet edince görevine başlatılması gerekirdi. 

Her ne kadar Kara Kuvvetleri Personel Dairesi bunların hariçte bir vazifeye tâyinlerinde 
bir sakınca görülmediğini bildirmekte ise de ayrılışlarının gerçek sebebi bildirilmemiş. Başkan
lık da bunu araştırmamıştır. Vâki tekliflerimize rağmen komisyon da bu hususu özellikle incele
meye lüzum görmemiştir. Bu konudaki araştırmaların derinleştirilmesinde Tuuapür'ün daireye 
nurcuları topladığı, ve nurculuğu desteklediği, diyanete liyakat ve kabiliyete göre değil, belli 
bir zihniyete yakınlık ve uzaklığa göre tâyinler yapıldığı, burada adı geçen Cemalettin Böliik
oğlu, Ahmet Acet, Hasan Okur gibi zevatın da bu nitelikleri dolayısiyle alındıklarını ileri sü
renler olmuştur. 

Bunlardan yetkili birinin beyanına göre adı geçenler memleket içinde teşkilatı yönetenlerle 
temas halindedirler. Meselâ Van'dan Adana'dan Mersin'den gelenler bunlarla irtibat halindedir. 
Filânca dairede ibr memuriyet boşalırsa derhal zihniyetlerine uygun kimseleri yerleştirmekte
dirler. Fazla mesai de ancak bu tür memurlara verilir olmuştur. 

— 686 — 



0. Senatosu B : 63 27 . 4 . 1971 O : 1 

Yine bu zatın ifadesine göre Merhum İnıran Öktem'in cenaze törenindeki hareketi nurcular 
yapmışlardır. Bu hareketin dairenin içinde olduğu ve Tunagür'ün bundan haberi bulunduğu, önle
mek için hiçbir teşebbüste bulunmadığı, hareketten bütün Ankara imamlarının haberi bulun
duğu bu zat tarafından ifade edilmiştir. (Ek 11) 

Anlatıldığına göre Yaşar Tunagür Din İşleri Yüksek Kurulunun aldığı kararlara hiç önem 
vermemekte, Sayın Refet 'Sezginle isıkı [münasebette bulunmakta Diyanette [Başkan ayrı, mua
vin ayrı tasarrufta bulunmakta ve muavininkiler üstün gelmektedir. Kurul üyelerinden bâzıla
rının üyeliklerinin iptalinden 4 ay geçmiş olmasına rağmen Yaşar Tunagür yüzünden yenileri 
seçilmemiş âmme hizmeti tbundan 'müteessir olmakta bulunmuştur. 

5. — Yaşar Tunagür 1969 seçimlerine tekaddüm edem günlerde Güneydoğumda bir seyahate 
çıkmıştır. Bu, gerek buralardaki gazetelerin neşriyatından gerekse bâzı kişilerin görgüye daya
nan beyanlarından anlaşılmaktadır. Diyarbakır'da kürtçülükten şaibeli bâzı kişilerle teması da 
görülmüştür. Amcalk bakanlık bu tarihlerde kendisine izin verilmediğini, fakat kanun ve yönet
meliğe göre, her zaımam ve her yerde va'z yetkisine salhiibolduğunû bildirmektedir. 

Eğer Baıkanllık ve Başbakanlık va'z için seyahatlerde izin 'alınması mecburiyetinin bulun
madığını ifade etmek işitiyorlarsa bu mıeımuriyet statü ve disiplini ile kabili telif değildir. Büylc 
bir yetkiyi haiz bir zatın değil, görevi olan bir memurum bile en az haber vermeden görevin
den ayrılması caiz değildir. Eğer böyle ise, yani Tunagür ne lizdn alıp ne de haber vermeden 
görevinden ayrılmışsa, bu onun kanun ve nizam tanımazlığının bir ifadesidir. Aksi halde başkan
lık kendisine izin verdiğini saklamaktadır. Bu takdirde ise seyahatin özel (mânası var demektir. 

İkinci olarak Tunagür nitelikli Başkan yardımcısı değildir, vekilidir. Va'z yetkisi hususun
da bu noktanın da göz önünde tutulması lâzımdır. 

İnceleme esnasında dinlenen yetkili bir zat Tunagür'ün mütemadiyen seyahat ettiğini, nere
de olduğunu takip ve tesib.it etmenin imkânsız bulunduğunu, seçimlerden önce bâzı yerlere gitti
ğini, Konya'dan bağımsız olarak adaylığını koyan 'bir zatı kazandırmamak için çalıştığını, Kon
ya'ya birtakımı kimseleri gönderdiğini komisyon huzurunda beyan etmiştir. 

Uçakla yapıldığı bildirilen bu gezilerin tesbiti için Türk Hava Yollarından bilgi istenmesi ko
misyonda defaatle talebedildiği halde iltifat görmemiştir. 

6. — Yaşar Tunagür'ün bütün işleri kendi gördüğü bir taraftan Sayın İbrahim Elmalı ve 
Sayım Ali Rıza Hakses'in basındaki ve dosyadaki beyanlarındaın anlaşılmakla beraber komis
yonda dinlenen zevatın ifadelerinden de istihracedilmiştir. Nitekim eski Teftiş Kurulu Başkanı 
Rahımi Özer tâyinlerin muavin Tunagür tarafından re'seın ve ilgili müdürlere haber verilmeden 
yapıldığını, tahkikata gidecek müfettişlerle bizzat görüşür olduğunu (komisyonda beyan etmiş
tir. Diğer bir zatın ifadesine göre Tunagür teşkilât içinde bir zihniyet bölünmesi meydana ge
tirmiştir. Eski ve kendi zihniyetine hiztmet etmiyen memurlar sık sık yeril eri değiştirilmek sure
tiyle tedirgin edilmekte ve emekliliğe ayrılmaya zorlanmakta, yerlerine kendi zihniyetine hiz
met edecek adamlar getirilmektedir. Örneğin Rahmi Özer'im teftiş kurulundan ayrılmasiyle yerine 
3 noü sınıf müfettiş muavini olan bir zat getirilmiştir. 

7. Rahmi Özer'im teftiş kurulundan ayrılması sebebi bir yazıda Abdurrahman Dürre'ye 
ait tahkikat dosyasının 11 ay muamelesiz yedinde sakladığı ve içinden önemli evrakın ziyama 
sebebiyet verildiği gösterilmekte, diğerinde Bakanlık Özel Kalem Müdürü ile alaylı bir ifade 
kullanarak görüşmesi olarak belirtilmektedir. Bu zat tahkikat dosyalarının kendisine verilme
diğini, bu itibarla 11 ıay yedinde kalmasının bahis konusu olaımıyacağını ve müfettişleri bizzat 
muavinin gönderdiğini, raporun da oma verilmiş olması lâzımgeldiğini ifade etmiştir. 

8. — İstanbul Müftüsü ve Diyanet İşleri Başkam yardımcısı vekili Yaşar Tunagür GlMA'da 
çalışmaktadır. 

788 sayılı Kanomun 8 nci Maddesi memurların ticaret ve sanatla iştigal edemiyeceklerini şir
ketlerde, Ticaret ve Sanayi müesseselerinde vazife deruhde edemiyeceklerini, 657 sayılı Kanunun 
28 nci maddesi Devlet Memurlarının ticari mümessil olaımıyacaklarını, 87 nci maddesinin (S) 
fıkrası Devlet Memurlarına idare, teşekkül ve bankalar tarafımdan sermayelerimden yarısından 
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fazlasına iştirak suretiyle kurulan teşekküllerle bunların iştiraki olan müesseselerden her ne ad 
altında olursa olsun para ödenenıiyeceğini, hiçbir menfaat sağlanamıy a cağını hükme bağla
mıştır. 

9. — Tetkik edilen dosyalara göre Tekirdağ eski Müftüsü Ali Aslan hakkında müfettiş Sü
leyman Akka'ya ve Şerafettiıı Keskin tahkikat yapmışlardır. Fezleke tarihi 19 . 1 . 1966 dır. 
Halbuki 30 . 6 . 1970 tarihli yazıda Tekirdağ Müftüsü hakkında Nisan Toksarı'nm tahkikata 
memur edildiği bildirilmektedir. Şu halde bu ayrı bir tahkikattır. Fakat fezlekesi gelen evrak 
içinde yoktur. Kendisi kollektif şirketin ortağıdır. Şu halde memuriyette tutulması caiz değil
dir. Bu husus Maliye Vekâletinin 2 . 1 . 1967 tarihli yazısı ile (bildirilmiştir, izin almadan dışarı 
gitmek meselesi 1962 de bahis konusu olmuş, komisyon muamele tâyinine mahal vermemiştir. 
Dini Siyasete alet ettiği hakkında Ibir delil mevcut idi ise Müfettişlikten ayrılıp Ibaşka göreve 
verilmesi kâfi değildir. Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesine göre mahkemeye verilmesi 
lâzımdı. Cezai takibat için kâfi delil olmaması inzibati ceza için bir sebep teşkil edemez. Kaldı 
ki dosyada cezaen nakil hakkında bir disiplin kurulu kararı da yoktur. Demek oluyor ki, disip
lin cezaları kurul kararı olmadan re'sen tertibe dilmektedir. 

Nisan Toksarı'nm yukarda bâzı zararlı teşekküllerin toplantılarına katılması şüphesiz suç 
teşkil etmektedir. Fakat kendisi bundan dolayı mahkemeye verilmemiştir. Diğer taraftan Dışiş
leri Bakanlığından gelen bir yazıda Tunagür'ün haç sebebiyle Diyanet İşlerini temsil en Mek
ke'de bulunduğu sırada hergün Rabıt atül Âlemi İslâm teşkilâtının toplantılarına katıldığının 
ilgili memur tarafından rapor edilmiş olduğu toildirilmektedir. Bu teşkilâtın mahiyeti ve 'kim
ler tarafından ve ne maksatla finanse edildiği malum olduğuma göre Bakanlığın bu hususta da 
harekete geçmesi gerekmektedir. 

Filhakika durumları diğer bir maddede bahis konusu edilecek Müftülerin zararlı faaliyetleri 
hakkında tahkikat yapan Müfettişler birer sebeple görevlerinden uzaklaştırılmışlardır. Bunlardan 
kimi askere sevkedilmiş, Nisan Tok Sarı da başka bir göreve nakledilmiştir. Şu var ki askere giden 
Rüşt em Kocam emiş oğlu terhisini mütaakıp talebine rağmen Müfettişliğe atanmamıştır. Yukarda 
bahsini ettiğimiz Türkmenoğlu'nun daha beraet bile etmeden kefaletle tahliyesinin akabinde eski 
görevine iade edildiği göz önünde tutulursa bu tasarrufların tesadüfi olduğunu kabul biraz 
zorlaşır. 

BAŞKAN — Efendim, yeni bir paragrafa geç- 1 1 çekinssr oy istimal edilmiştir. Bu suretle tek
meden bir oylamanın neticesini arz edeceğim. i îif kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun. 

1552 Sıra Sayılı kanun teklifinin açık oyla- | (10 ncu paragraftan itibaren raporun okun
masına 128 üye katılmış, 122 müspet oy, 5 ret, masına devam edildi) 

10. — Yaşar Tunagür'ün siyasi tutum ve faaliyetlerine gelince : 
İçişleri Bakanlığı 12 • 8 . 1965 tarih ve 78075 sayılı yazı ile Yaşar Tunagür'ün Atatürk düş

manı olduğunu, irticai faaliyetlerde buılunlduğunu, yaklaşmakta olan seçimlerde bir partinin 
lehine propagandaya hazırlandığını istihbarat kaynaklarına atfen Devlet Bakanlığına bildirmiş
tir. 4 ncü Koalisyon zamanında ve seçim yasaklarının başladığı bir sıratla yazılan bu yazı uzun 
süre Diyanet İşlerinde bulunamamıştır. Dolayısiyle muaımelesiz kalmıştır. Bil âhara Yaşar Tuna-
gür buna rağmen Diyanet İşleri Başkan Yardımcı vekâletine getirilmiştir. 

Kendisimin bu görende bulunduğu sırada Devletin güvenilir bir kaynağı Sayın Cumhurbaşka
nına bir rapor vererek kendisinin siyasi faaliyetleri hakkında bilgi sunmuştur. (Ek No. : 12) Bir 
sureta dosyada mevcut bu raporun çok daha hafifi her hangi bir nıemur hakkında Hükümete in
tikal ettiğinde derhal tahkikata girişilmesi kanuni bir vecibe liken mumaileyh hakkmlda hiçbir 
işlemi yapılmamıştır. 

17 ., 6 . 1967 de İstanbul'a ziyaret eden Tunus Başımüftüsü Fadıl Balâşure Müftülük bina
sında «Türkiye'de 'mutlak şeriat kanunları uygulanacaktır, şeklinde» Anayasaya aykırı, onun 
lâiklik düzenini temelinden sarsan bir beyanda bulunduğu yine bu raporda münldemâçken bu da 
muamelesiz1 kalmıştır. 
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Araştırmada dış seyahatlerinde Raibıtatül Âlemi İslâımm toplantılarına katıldığı tesibit edilmiş
tir. 

Bâzı Müftülerin Devletin bütünlüğü aleyhine yönelen zararlı faaliyetleri Müfettiş rapoıiariy-
le tesbit ^edilmişken bunlar mahkemeye verilmeraiş ve bu 'dosyalardan bâzı önemli evrakın zayi 
olduğu res/meıı bildirilmiş iken bu da anuaimolesiz kalmış ve araştırmada bu dosyaların 11 ıaıy Tu-
nagür'ün yedinde kaklığını beyan 'edenler olmuş'Tir. 

Bâzı müftülerin ele geçen mektuplarında Yaşar Tunagür hakkında kullanılan ifâdeler bu be
yanları doğrulayıcı ve dosyalanıl neden mahkemeye verilmemiş olduğunu aydınlatıcı mahiyette 
görülmüştür. 

Devletin güveni1 ir kaynağının dokûmanteır bilgi bulunmadığını bildirmesi elde edilen istihba
ratın icra tarafından değerlendirilmesi mânasını tazammum eder ki bu ihmal edilmiştir. 

Bu hususlarda eski Diyanet İşleri Başkanı Sayın İbrahim Elmalı'nın Sayın Cumhurbaşkanına 
arz ettiği yazı çok dikkate -şayandır. 

(Ek : 13) 
Netice : 

1. —• Araştırma mücerret dosyalar üzerinde yapılmış, şahit dinlenmesi, birkaç kişi hariç, ihmal 
edilmiştir. 

2. — Yaşar Tunagürmn araştırma başlangıcında, teklif ve ısrarlara rağmen işten el çektirilme
miş olması araştırmanın gerektiği şekilde «ionuçlındırılımasMida menfi bir etken olmuştur. 

3. —• Yaşar Tuna gür icra taraflından görülmemiş bir himayeye nıazhar olmuş ve bu himaye 
halen de devamı etmekte bulunmuştur. 

4. —• Halkın mukaddesatı ile ilgili bir âmme hizmetinin tanzim ve temşiyet edildiği Diyanet 
İşleri Başkanlığında Yaşar Tunagür'ün sebebold'iğu büyük bir huzursuzluk: ve dağınıklık vardır. 

5. —• Yasar Tunagür hiçbir kanuni ehliyeti bulunmadığı halde işgal ettiği Başkan muavinliği 
görevinden behemehal alınmalı ve hakkında geniş bir tahkikata başlanmalıdır. 

İlişfıği: 1.3 aded Ek. (23 sayfa halinde.) 

Gaziantep Senatörü Elâzığ Senatörü Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Salih Tanyeri Salim Hazerdağlı Suphi Karaman Osman Koksal 

Ek : 1 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 12 . 8 . 1965 

Emniyet Genel 31üdürlüyü 
Şube : 1. B. 12273 - 14172 

Sayı : 78075 

Konu : Vaiz Yaşar Tunagür Hk. 
DEVLET BAKANLIĞINA 

(Diyanet işleri Başkanlığına) 

İlgi: 18 Mayıs 1965 tarih Zat. İş. Sicil ve Lv. Md. 128 - 1/11494 sayılı yazınız. 
İzmir ili Kestane Pazarı Camiinde vâiızlik, aynı yerde faaliyette bulunan (İlahiyat öğrenci 

Yetiştirme Derneği) ile (Kur'an Kursu) nda Fıkıh Hocalığı yapmakta olan Yaşar Tunagür hak
kında alman bir haberden : 

Bu kişinin; kursa devam eden Kur'an öğrencilerine (ki, ekserîiıyetini köylü çocukları teşkil e*tj 

mektedir.) Cumhuriyet, Atatürk ilkeleri ve 27 Mayıs İnkılâbı aleyhtarlığı ve gericilik aşılama
ya, derneğe mensup bâzı kimseler vasıtasiyle kendisi yüksek mühendis olarak tanıtıldığı, İnküâp-
ları rencide eder mahiyette sözlerle Millî Birlik ve beraberliği bozmaya çalıştığı, 
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Münfesih Mukaddesatçılar Derneği kurucularından iken, halen Komünizmle Mücadele Derne
ğinde çalışan bâzı kişilerle işbirliği halinde ilâhi/atta öğrenci yetiştirime, Kur'an kursu ve İmam -
Hatip Okulu talebelerini, Komünizmle Mücadele Derneği ve Türk Ocağına üye kayıtlarını yaptır
maya ve bu derneklerin bilûmum toplantılarına katılmaya zorlandıkları; 

Yine bu şahsın teşebbüsü, nurcu ve mukaddesatçı olarak tanınan bir kısım eşhasın iştiraki ve 
GKizıelyalı Semtinde bir evin tamir ve tadili suretiyle açılacak bir kolejde, Yaşar Tunagür baş
ta olmak üzere Milliyetçi öğretmen ve gerici kimselerim' bu kolejde öğretmendik yapacakları, 
Ege'den ve meımleiketin diğer köşelerinlden koleje tahsile gelecek öğlencilerin Atatürk ükelleııli, 
Cumhuriyet ve 27 Mayıs aleyhtarı olarak yetilştirilecelklleıri; 

İmam - Hatip Okulunun yeni Müdürü Bulgaristanlı Feyzuöfliah Türikerin vazifeye başlamasına 
mütaaikıp, İmam - Hatip Okulu, Kur'an kursu öğrencileriyle Komürizımıle Mücadele Derneğinin', 
Milliyetçi öğretmıenilerin ve Türk Ocaklarının İmam - Hatip Okulunu karargâh halinle söküp re
jim ve inkılâplarımız aleyhinde ınıüşterek bıir yol tutacakları; 

Bu zümrenin, öniktıüzdeikii milletvekilli seçimlerinde dün istismarı yoluyla partiler propagan
dalarında direkt ve emdirekt olacak rol oynıyaca'jları, anlaşılmaktadır. 

Bilgileriiniize arz ederim. 
Yusuf Danışman 

Müsteşar Muavini 
İçişleri Bakamı Y. 

E k - 2 

Diyanet İşleri Başkanlığına 
Ankara 

11 . 10 . 1967 günlü yazınızla İzmir Müftüsü Ahmet Karakullukçu hakkımda istenilen malu
mata yazılı cevabmııdır. 

Özlük İşleri Müdürlüğü Tâyin Bürosunda çalıştığını sıralarda, Erdek Müftüsü Ahmet Kara-
kuiliIukçu'nuiT İamiiır Müftülüğüne naklen tâyini için ka.ramiame yazıilması makaıiıı taraf nadan em
redilmişti. 

Ben bu kararnameyi emir 'gereğince yazdım. Falkat tahsili durumundan balısıetanıeimiiştim. Bu 
kararnameyi imzaya yollamıştım. O zaman Özlük İşleri Müdürlüğüne halen Evrak ve Yazı İş
leri Müdürü elan Yaşar Gökten Bey, Personel Dairesi Başkanlığıma da Rahmi özer Bey bakıyor
lardı, 

Kararname bu :fki kanaldan imzalanarak Muavin Yaşar Tunagür Beye gönderildi. Bil âhara ka
rarname tashih edilerek ve üzeırine bii' not takılnmş halde Muavin Yaşar Tunagür Beyden geri 
gıeûdi. Bu arada beni yukarıya makamına çağırarak, 

Bu kararnameye tahsil yazmamışsınız. Ben bu zatı çok iyi tanırım. İki faikülte mezunudur. Ileım 
Hukuk Fakültesini ve hem de Yüksek İslâm Entitüsiinü bitirmiştir. Hadi evlâdım çabuk yaz getir 
dedi. 

Beni de bana verilmiş olan bu emri söylendiği şekilde ve tashih edildiği gibi yazdı/m ve gönder
dim. 

Kanarnamıe tekrar imzadan çıkıp bana geldiğin de tashih edilmiş şekli ve not yoktu. Kararna
menin Başkanlıktan gelmesini beklemek üzere intizar dosyasına bizde kalan kısmı koydum. 

Bu hususta büküklerim bundan ibarettir. Mukaddesatım üzesrilne yemin ederim. 

12 . 10 . 1967 
Nüket Atlihan 

Derleme ve Yayın Müdürlüğü 
Memuru 
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Ek - 3 
Sayın Ali Rıza Hakses 
Diyanet İşleri Başkanı 

7 . 10 . 1967 tarihli yazınıza K. 
Sayın İbrahim Elmalı Diyanet İşleri Reisi, Yaşar Tunagür Beyin Reis Muavini, İbrahim Eken 

Beyin de Teftiş Kurulu Başkanı iken ben de Personel Başkanlığı vazifesini ifa etmekte idim. 
Bu esnada zamanın İzmir Müftüsü Celâl Yıldırım'm Muş'a nakli ile Bergama Müftüsü Necati 

Sönmezer'in tenzili rütbe ile Kütahya Müftülük Şefliğine nakli mevzuu bahis oldu. Necati Sön
mezer'in mucibi bana geldiğinde, bu icraatın hukukî olmadığı cihetle Danıştaydan geri döneceği
ni gerek İ. Elmalı ve gerekse Yaşar Tunagür'e zikrederek evrakı imzadan imtina ettim. 

Bu hâdiseden kısa bir müddet sonra, N. Sönmezer'in şefliğinden de vazgeçilerek Müftülük kâti
bi olarak, tenzili rütbe ile ve naklen tâyininin çıktığım öğrendim. Bu tâyini mütaakıp, Celâl Yıldı
rım'm nakli ile ilgili kararnameyi göremediğim gibi ondan açılan İzmir Müftülüğüne Ahmet Ka
rakullukçu'nun kararnamesini de görmedim. Benden habersiz yapıldı. Bu sebeple A. Karakulluk-
çıı'nun İzmir'e tâyini ile ilgili sıhhatli bilginin zamanın ve halen Reis Muavini olan Yaşar Tuna-
gür'den alınacağı kanaatindeyim. Zira şimdi olduğu gibi o zaman da tâyin ve nakil işlerine Yaşar 
Tunagür hâkim durumda idi. 

Yukarda mezkûr tâyin ve nakillere muhalefetim, Personel Başkanlığından ayrılmama sebebi
yet verdiği cihetle, bundan sonraki safahati bilmiyorum, hürmetlerimle arz ederim. 

12 . 10 . 1967 
Rahmi Özer 

Teftiş Kurulu Başkanı 
EK : 4 

10 . 10 . 1967 

Başkanlık Yüksek Makamına 

7 . 10 . 1967 günlü gizli ve zata mahsus yazıları karşılığıdır. 
22 . 10 . 1965 - 28 . 3 . 1966 tarihleri arasında özlük İşleri Müdürlüğünde bulundum. Müdür

lüğüm zamanında ekseri kararnameye gidecek mucipler bizden geçiyordu. Özlük İşleri Müdürlü
ğünden ayrıldıktan sonra basma intikal eden İzmir Müftülüğü olayı üzerine bendenizi makamı
nıza çağırmış bu tâyin olayı hakkında benden bilgi istemiştiniz. Hatırlıyamadığımı, Neşet Bey
den sorulmasını bildirmiştim. Sizden ayrıldıktan sonra Tâyin Bürosu Memuru Nüket Atlıhandan 
sorduğumda: Başkan Muavini Yaşar Tunagür'ün münhal bulunan İzmir Müftülüğüne Erdek Müf
tüsü Ahmet Karakullukçu'nun tâyinini kendisine emrettiğini, kendisinin de adı geçenin naklen tâ
yini hakkındaki tezkereyi ve kararnameyi yazarak Muavin Yaşar Tunagür Beye gönderdiğini, 
bu kararnamede tahsilden bahsedilmediğini, Muavin Yaşar Tunagür Devlet Bakanlığına yazılan 
tezkereye ekli kararnameyi, tahsili Yüksek İslâm Enstitüsü ve Hukuk mezunu ibaresini yazarak 
tashih ettiğini ve aynı zamanda kendisini makamına çağırarak bu zat Yüksek İslâm Enstitüsü ve 
hukuk mezunudur buna göre yeniden yaz getir dediğini, Nüket Hanımın da aynı şekilde yazarak 
Yaşar Tunagür Beye götürdüğünü, Devlet Bakanlığına yazılan tezkere Başkan İbrahim Elmalı Be
ye imza ettirilerek sevk edildiğini bildirmiştim. Keyfiyeti bilâhara zâtıâlinize arz etmiştim. 

Devlet Bakanlığına Başkan İbrahim Elmalı'nın imzası ile giden tezkerede de adı geçenin tahsi
linden bahsedilmemektedir. Bilâhara kararname Yüksek tasdikten çıktıktan sonra Başkanlığımıza 
gelmiş 28 . 2 . 1966 günlü tezkere ile İzmir ve Balıkesir valiliklerine tebliğ edilmiştir. 

Tâyinlerde inha salâhiyeti kanunumuza göre Personel Başkanımıza ve makama aidolduğundan 
bu hususta başkaca bilgim yoktur. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Evrak ve idari işler Müdürü 

Yaşar G-ökgen 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ma
latya Senatörü Sayın Hamdi Özer Başkan
lığa bir önerge göndermiştir. Önergeyi oku
yorum. «Yaşar Tunagür hakkındaki raporun 
okunması bir hayli vakit ziyama sebebolmakta-
dır. Raporun aynen zapta geçinilmek üzere 
okunmasına son verilmesini arz ve teklif ede
rim.» denmektedir. 

Muhterem (arkadaşlarım; rapor, muhalefet 
şerhleriyle okunmuştur. Yalnız Sayın Salih 
Tanyeri, Sayın Salim Hazerdağlı Sayın Suphi 
Karaman ve Sayın Osman Köksal'm muhale
fet şerhlerinin matufu bulunan ekler okunmak
tadır. Bu eklerden de filhal 3 - 4 ek kalmıştır. 
Bir sayın üyenin de kısa bir muhalefet şerhi 
vardır. Bu nedenle önerge üzerinde söz istiyen 
arkadaşımız var mı Rapor, Heyeti Celileoe bi
lindiği gibi, geçen birleşimde Yüce Genel Kuru
lun kararı üzerine okunmaya başlanmıştı. Bu 

karan değiştirmek de yine Yüce Genel Kuru
lun takdirine aittir. Önerge üzerinde söz isti-
yen var mı efendim?.. Olmadığına göre öner
geyi oylarınıza sunuyorum: Yani bakiye ek ev
rakın okunmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum: 

HAMDÎ ÖZER (Malatya) — Zapta aynen 
geçecek efendim. 

BAŞKAN — Efendim zapta geçeceği tabiî
dir. Şimdi okunması ioabeden kısmı 8 sayfa
dan ibarettir. Efendim, söz östiyen varsa ve
reyim. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Raporun bakiye kısmının 
okunmaması kabul edilmiştir. (Raporun tama
mı zapta geçsin sesleri) 

Zapta geçeceği tabiîdir efendim. 

(Malatya Üyesi Hamdi Öner'in önergemi 
gereğince okunmadan zapta geçmesi kabul edi
len kısım.) 

Ek : 5 
Gizli ve zata mahsustur 

19 .10 . 1967 
Sayın Ali Rıza Hakses 

Diyanet İşleri Başkanı 

7 . 10 . 1967 tarihli gizli ve zata mahsus ifadeli .mektupları cebabıdır. 
Eski İzmir Müftüsü Celâl Yıldımm'ın nakli münasebetiyle Başkan İM. Yaşar Tuınagürle 'bir

likte o zamaniM Devleit Bakanının yanında bulunduğumuz sırada, Devlet Bakanı İzmir Müftülüğü
ne tâyin olunacak zatın tahsil itibariyle esfecsinden üstün (olması gerektiğini bildirmesi üzerine, 
Muavin Yaşar Tunagür Erdek Müftüsü Ahmet Karakullukçu var, bu zat hem hukuk mezıunu 
hem de Yüikseik İslâm Enstitüsü mezunniıdur, diye cevaplandırmıştır. 

Keyfiyet Bakanlıkça da uygun görMdüğünden adı geçenin naklen tâyinine dair teklif yazısı im
zalanarak Bakanlığa gönderilmiştir. 

Ancak bu baptaki kararname (tanzim edilirken Zat İşleri Müdürlüğünce yazı tei%ik edilerek 
evrakı anüslbiteısi görüldükten sonra kararnamenin kaleme alınması gereikirdi. Zat işleri Müdür
lüğü de Muavin Yaşar Tunagür'ün beyanına itiınıaJdederek dosyayı tetMk etmeden kararnameyi 
hazırlamış olduğunu, hâdisenin Aikis dergisinde Necati Sünmezer 'tarafından açıklanması üzerine 
dosyasını tetkik ederek muttali oldum. O sırada Başkanlık vazifesinden ayrılmak üzere bulun
mam sebebiyle meseleyi tetkik ve tahkik mevzuu yapmaya fırsat ve imikân bulamadım. 

Sözü geçen Ahmet Karakullukçu'yu Eylül 1967 ayı üçinde yani geçen yıl izmir'de Tuzla'yı 
gezerken arkadaşlariyle birlikte rastlamak suretiyle tanıimıştım. O gün arkadaşlar arasında yine 
Yaşar Tunagür'ün adamlarından Vaizi Fethullah da bulunıuyormuş, beni görümce müftüye aman 
beni eski Reis Vaiz Fethullah di'ye tanııtimayın diye ricada bulunmuş, bunu duyan mühendis arka
daşım benden sebebini sordu. Konu hakkındaki bilgim bundan ibaret olduğunu ısaygı ile arz 
ederim, 

îbralhim Elmalı 
Ek : 6 

20 . 10 . 1967 
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Yüksek Başkanlığa 
13 . 10 . 1967 gün ve 150 sayılı emirlerinize cevabi arızadır. 
Erdelk Müftülüğünden İzmir Müftiülüğüııe naklen tâyin edilen Ahmet Karalkullıiken'nun tâyin 

kararnamesinin tanzimi aynen şöyle cereyan etmiştir: 
îzmir Müftülüğünün inhilâli üzerine o ğünlkü' Başkan Sayın İbrahim Elmalı tarafından kendi

lerine Huktulk Fakültesi ve Yüksek İslâm Enstitüsü nıezumı olarak tavsiye ve tedkiye edilen Er
dek Müftüsü Ahmet Karakullukçıu'mun şahsi bir talebi olmaksızın naklen tâyini haikkıüdalki mua
melenin ikmali tarafıma emredilmiş idi. Ben de zatislcrindeiki .alâkalı memura işbu kararnamenin 
hazırlanmasını söyledim. Kararname hazırlanarnk Başkanın imzası ile Bakanlığa ısevk edildi. 

Ahmet Kaıakullukçu'nun bir Müftülükten diğer Müftülüğe naklen tâyin edillmesi 633 sayılı 
Kanun gereğince (İlkokul mezunu dâhi olsa) müktesep hak sahibi olması itibariyle kararnamede 
hukukî bir hata yoktur. 

Kararnamenin neşrinden bir sene sonra mumaileyhin Hukuk Fakültesi ve Yüksek İslâm Ens
titüsü mezunu olmadığı gazetelerde vâki neşriyat üzerine istihbar edilerek zatî sicili üzerinde ya
pılan incelemede İmam Hatip Okulu ikinci devre mezunu olduğu görülmüştür. Bülâhara hazırlanan 
tashih kararnamesi birkaç gün evvel Yüksek Bakanlığa takdim edilmiştir. 

Kararnamede zikredilen Hukuk Fakültesi ve Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu cümlesi Ahmet 
Karakullukçu'yu Saym Başkana tavsiye eden zatın yanlış beyanı üzerine emredilmiş olup bir kas-
da makrun olmasına imkân yoktur. 

Bu işte hiçbir küçük memurun kaseli naçiz kanaatimce mümkün değildir. Şöyle ki : 
1. Bu cümlenin ithali 633 sayıilı Kanun gereğince niteliği olmıyan bir kimseye nitelik kazan

dırıp tâyinini sağlıyacak bir mahiyette değildir. 
2. Biran için emri verenin bunda bir kasdı olduğunu düşünürsek kararname hazırlanmadan 

evvel onu hazırlıyan memurun Ahmet Karakullukçıı'ya zati sicil ve dosyayı tetkiki ve kararna
menin ona göre hazırlanması ve emri vereni bu yolda ikaz etmesi gerekirdi. Bu yapılmamıştır. 

Bu itibarla yukarda açıklanan hususat muvacehesinde durum mütallâa edildiği takdirde ne bir 
kasdııı ve ne de hukuka aykırı bir muamelenin yapılmadığı anlaşılmaktadır. 

Arz ederim. 
Yaşar Tuna gür 

Ek : 7 
T. C. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 14 . 10 . 1967 
Özel : 151 Ankara 

Zata mahsus 
Konu : İzmir Müftüsü Ahmet Karakullukçu hak
kında tahkikat. 

Devlet Bakanlığına 

İlgi : 2 . 10 . 1967 tarih ve 7017 sayılı emirleriniz. 
İzmir Müftülüğüne tâyin edilen Ahmet Karakullukçu hakkındaki kararname tanziminde vâki 

hilafı hakikat beyanların tetkiki hususundaki emirleriniz gereğince kararnamenin hazırlanmasın
da alâkası allması icabeden memurların malûmatına müracaat edilmiş ve hâdise tarihinde Personel 
Dairesi Başkanvekili bulunan Rahmi Özer'in 12 . 10 . 1967 tarihli, Özlük İşleri Müdürü bulunan 
Yaşar Gökten'in 10 . 10 . 1967 tarihli, Özlük İşleri Şefi bulunan Reyhan Babacan'ın 12 . 10 . 1967 
ve keza Özlük İşleri tâyin memuru bulunan NüKhet Atbhan'm, 12 . 10 . 1967 tarihli yazıilı ifade
leri alınarak ilişikte sunulmuştur. 

Kararnamenin hazırlanması sırasında Başkan Yardımcısı Vekili bulunan Yaşar Tunagür'ün de 
bu husustaki malûmatına müracaat edilmek istenilmiş ise de muamileyhin birkaç gündür daireye 
gelmediği cihetle bu husus temin edilememiştir. 
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Hâdise tarihinde Diyanet İşleri Başkam bulunan İbrahim Elmalı'dan da bu mevzudaki malû
matı istenmiş ise de bugüne kadar bir cevap alınamamıştır. 

Bu durum karşısında zatılâliniz tarafından cevabın biran önce gönderilmesi hususunda istical 
gösterilmesi sebebiyle mevcut ifadelerle iktifa etmek mecburiyetinde kalınmıştır. 

İzmir Müftüsü Celâl Yıldırım'm Muş Müftülüsüne nakledilmesi üzerine boşalan İzmir Müftülü
ğüne naklen tâyin edilen Erdek Müftüsü Ahmet Karakullukçu'mm müftülük niteliği var ise de 
Hukuk Fakültesi ve İslâm Enstitüsü mezunu olduğuna dair bir vesika Başkanlığımızdaki dosyasın
da tesadüf edilememiştir. 

Tetkik edilen kararname evrakından anlaşıldığı üzere Ahmet Karakullukçu'nun İzmir'e tâyini 
hakkında Devlet Bakanlığına hitaben tanzim edilen ve ibrahim Elmalı'nın tarafını havi olan tez
kerede de Ahmet Karakullukçu'nun Hukuk Fakültesi ve Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu olduğu 
hakkında hiçbir kayıt yoktur. 

Yukarda bahis konusu edilen ifadelerin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile, Ahmet Karkulluk-
çu'mın Erdek Müftülüsünden İzmir Müftülüğüne nakli hakkındaki kararnameye dercedilen ve 

adı geçenin Hukuk Fakültesi ve Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu olduğu hakkındaki beyanların 
hilafı hakikat olduğu ve sıfatların Başkan vekili Yardımcısı Vekili Yaşar Tunagür tarafından ka
rarnameye yazdırıldığı sarahaten tesbit edilmiştir. 

Bu durum karşısında Yaşar Tunagür'ün bu hareketi Türk Ceza Kanununun 39 ncu maddesinde 
tadadedüen (Resmî evrakta sahtekârlık) suçunu teşkil ettiği cihetle hakkında Memurin Muhake-
matı hakkındaki Kanuna göre ekli olarak sunulan ifadeler muvacehesinde tahkikat icrası ve fez
leke tanzimi gerekmekte ve ayrıca disiplin cezasının da icabettirdiği kanaatindeyim. 

BiİQ'i edinilmesini ve gereğini arz ederim. 
Eki : 4 

Ali Rıza Hakses 
Diyanet İşleri Başkanı 

T. C. Ek : 8 
Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara 

özel : 153 
Zata mahsus 23 . 10 . 1967 

Devlet Başkanlığına 

İlgi : a) 14 . 10 . 1967 gün ve 151 sayılı yazınız. 
b) 17 . 10 . 1967 gım ve 7346 sayılı emirleriniz. 

İzmir Müftülüğüne tâyin edilen Ahmet Karakullukçu'nun kararnamesinin tanziminde vâki hi
lafı hakikat beyanlardan dolayı Başkan Yardımcısı Vekili Yasar Tunagür'den alman 20 .10 . 1967 
tarihli yazılı ifade ile İbrahim Elmalı'nın 19 . 10 . 1967 tarihli ifadeleri ekli olarak takdim kılınmış
tır. 

Yaşar Tunagür her ne kadar İzmir Müftüsü Ahmet Karakullukçu'nun kararnamesindeki hilafı 
hakikat beyanların evvelemirde zamanın Başkanı İbrahim Elmalı ile kararnameyi yazan memura 
raci olduğunu iddia etmekte ise de, 

İlgi (a) da işaret edilen yazımıza bağlı evrak arasında mevcut 12 . 10 . 1967 tarihli Nükhet 
Atlıhan'a ait ifadede (... Erdek Müftüsü Ahmet Karakullukçu'nun İzmir Müftülüğüne naklen tâ
yini için bir kararname yazılması makam tarafından emredilmişti. 

Ben de kararnameyi emir gereğince yazdım. Fakat tahsil durumundan bahsetmemiştim. Bu 
kararnameyi imzaya yollamıştım. 

Bilâhara kararname tashih edilerek ve üzerine bir not takılmış halde Muavin Yaşar Tunagür 
Beyden geri geldi. Bu arada beni yukarıya makamına çağırarak, 

Bu kararnameye tahsil yazmamışsınız. Ben bu zatı <çok iyi tanırım. İki fakülte mezunudur. Hem 
Hukuk Fakültesini ve hem de Yüksek İslâm Enstitüsünü bitirmiştir. Hadi evlâdım çabuk yaz ge
tir, dedi. 
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Ben de bana verilmiş olan bu emri söylenildiği şekilde ve tashih edildiği gibi yazdım ve gönder
dim. 

Kararname tekrar imzadan çıkıp bana geldiğinde tashih edilmiş şekli ve not yoktu) diye beyan 
olunduğuna, 

Teftiş Kurulu Başkanvekili (Zamanın Personel Başkan V.) Rahmi Özer de yine 12 . 10 . 1967 
tarihli ifadesinde (.... Bu sebeple Ahmet Karakullukçu'nun İzmir'e tâyini ile ilgili sıhhatli bilginin 
zamanın ve halen Reis Muavini Yaşar Tunagür'd an alınacağı 'kanaatindeyim- Zira şimdi olduğu 
gibi o zaman ıda tâyin ve nakil işlerine Yaşar Tunagür hâkim durumda idi) '.diye bilgıi verdiğine, 

Bu .arada 7 . 10 . 1967 tarihli yazıma cevaben İbrahim E'limailı tarafından adıma gönderilen 
19 10 . 1967 tarihli yazıda, esiki İzmir Müftüsü Celâl Yıldırıım'ın, nakli (münasebetiyle Başkan 
Muavini Yaşar Tunagür ile birlikte o 'zaımankiDevlet Bakanının yanında bulunduğumuz sırada 
Devlet Bakanı : İzmir Müftülüğüne tâyin olunacak zatın tahsil itibariyle eskisinden üstün olması 
gerektiğini bildiıımesi üzerine, Muavin Yaşar Tunagür : Eridek Müftüsü Ahmet Karakullukçu 
var. Bu zat hem fhukuu mezunu hem de Yüksek İslâm Enstitüsü mezunudur tüye cevaplandırmış
tır. Keyfiyet Bakanlıkça da uygun 'görüldüğünden aJdı geçenin naklen tâyinine dair teklif yazısı 
imzalanarak Bakanlığa gönderilmiştir. 

... Zatişleri Müdürlüğü de Muavin Yaşar TunağüHün beyanına itimadederek dosyayı tetkik 
etmeden kararnameyi hazırlamış olduğu...) diye ifadede bulunduğuna, 

Ayrıca mezkûr kararnamenin Devlet Bakanlığına şevkine >aıilt ve İbrahim Elmalı'nın parafını 
havi yazı suretinde de Ahmet Karakullukçu'nun tahsilinden bahsedilmediğine göre, 

Yaşar Tunagür'ün Ahmet Karakullukçu'nun tahsili hususundaki emrin İbrahim Elmalı tara
fından verildiği yolundaki isnadı mesnetsiz kalmakta ve İbrahim Elmal'ya iftiradan başka bir 
mâna ifade etmemektedir. 

Bundan başka İzmir muhitinde çok sevilen eski Müftü Celâl YııHırım dile Yaşar Tunagür'ün 
arası açık olduğundan, sebepsiz olarak bu müftünün Muş'a nakli dolayısiyle İzmir'de meydana 
gelen galeyanı ve İzmir'deki infiali önlemek ve şahsi prestijini kurturmak için Ahmet Karakul-
lukçu'ya izafe edilen iki fakülte mezuniyetinin Yaşar Tunagür tarafından tertibedildiği Diyanet 
Merkezi ile İzmir çevresinde bilinmektedir. 

Bu itibarla, mezkûr kararnameyi kasiden sal te olarak tanzim ettirmek suretiyle eski Başkan, 
Devlet B.akarıı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı Hazretlerini iğfal eden ve bu makamları efkârı umu
miye nezdinde müşkül vaziyette bırakan Yaşar Tunagür hakkında gerekli muamelenin ifasını arz 
ederim. 

Diyanet İşleri Başkanı 
Ali Rıza Hakses 

T. C. EK - 9 
Diyanet İşleri Başkanlığı 

Özel 
Gizli ve Zata Mahsus 

No. : 181 
Ankara 

15 . 11 . 1967 
Devlet Bakanlığına 

İlgi : A) 14 . 11 . 1967 tarih ve 7772 sayılı emriniz. 
B) 28 . 10 . 1967 tarih ve 168 sayılı yazımız. 

1. — Yukarda tarih ve numarası kaydedilen yazımızda, Personel Dairesi BaşOkanlığuna asaleten 
inha ettiğimiz Personel Yd. Yarbay Mustafa Gün er'in, zannımıza göre üzerinde durulmadan tâyi
ninin kabul edilmediği beyan buyurulmuştur. 
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Zatıâlinizce de smaiû'm, ofMuğu üzere Sayın Cumhutfbaişkaaıımızi'n daireimize tesşriJflerÜTifde vekâ
leten idare edilen yerlere adlilerini tâyin hüsuisundajki emirîerti ıgereğinöe biz Ibu frnttıayı yapmış bu
lunuyoruz. 

Baıhis mevzuu vazifeye (asaleten yapılaieak bir tâyine ınıaaş durumu itibariyle niteliği uyacak bir 
şahıs bugün için memleketimizde piek nadirdir. 

İnhasını arz ettiğimiz Mustafa Güner Başkanlığımızea iyi tanınan ve eski vazifesi itibariyle de 
pcrsonelei olan ve dairemizdeki personel işlerini halledecek bulunan bir zat idi. Atatürk ve özel 
Yükseliş Kolejinde yüzlerce vatan evlâdı kendisine emanet, edilmiştir. 

Şayet mumaileyhin tarafımızdan bilinmiyen ve fakat zatıâlinizce malûm, olan ve Personel Dai
resi Başkanlığına mâni hali var ise bu hususun tarafımızdan da bilinmesi üzüntümüzü zail ede
cektir. 

2 — Muhterem Beyefendi. 
Personel Dairesi Başkanvekili iken bu vazifeden aldığımız Hüseyin Özgün'ün mevzuubahis 

başkanvekilliğinde kalması hakkındaki yazınız ise pek ziyade üzüntümüzü mucibolmş ve zühul 
eseri yazıya kaydedildiği neticesine varılmıştır. Bu vesile ile malûmunuz olmakla beraber bu 
şahıs ile aramızda geçen hâdiselerden birkaçını arz etmeme müsaade buyurmanızı istirham ede
rim. 

a) Bir müddet evvel 20 - 25 adedi bulan imza kartonlarındaki yazıları okutmak üzere evrak 
kalemindeki bir memuru odama çağırttım. O sırada Başkan Muavin Vekili de bütün hâdiselerin 
muharrik ve müşevviki olan Yaşar Tunagür oda ııa girdi. Yanımda bulunan memurun ne yapıtı-
ğını bana sordu. Ben de «İmzaya gelen yazıları okutuyordum.» dedim. «Ya öyle mi?» dedi. He
men odadan çıktı. 

Aradan üç dört dakika geçmemişti ki, Personel Dairesi Başkan Vekili Hüseyin Özgün 
ile Özlük İşleri Müdür Vekili Hasan Hatip »ğlu odama hiddetle girdiler. Hüseyin Öz-

- gün bana hitaben ve yanımdaki' memuru göstererek «Bu kim» dedi. Ben de «İmza edece
ğim evrakı okutturuyorum» dedim. Yine bana hitaben «Senin bize itimadın yok mu?» dedi. 
Ben de «Evet sizlere itimadım kalmamıştır» dedim. Bu sefer yine Hüseyin Özgün bana 
hitaben «Ben de sana imza için evrak göndermiyeceğinı» dedi ve kapıyı çarparak Hasan Ha
tipoğlu ile birlikte çıkıp gittiler. 

b) Bu hâdiseden birkaç gün sonra İzmir Karşıyaka Müftüsü iken İzmir Seferhisar Müf
tülüğüne nakledilen ve fakat Şûrayı Devlet Kararı ile iptal edilen Yusuf Ziya Yüeegönül'e 
ait kararın tatbiki için Hüseyin Özgün'ü odama' çağırttım. Kararı tatbik ederek adı geçen 
Müftüyü Karşıyaka'ya nakledilmesini söyledim. Yaşar Tıınagür'ün tahriki ile bana «Nak-
letmiyeoeğim» dedi ve odadan sert bir tavırla çıkıp gitti. Bu hâdisenin cereyanı sırasında^ 
yanımda Gümüşane Senatörü Sayın Abbas Cilâra ile Çorum Milletvekili Dr. Sayın Necdet 
Yücer bulunmakta idiler ve duruma şahittirler. 

e) Yine 11 . 11 . 1967 tarihinde Personel Dairesi Başkanlığından aldığım Hüseyin Özgün bu 
muamelem sebebiyle bana telefon ederek Personel Dairesi Başkanlığından gitmiyeceğini ve 
devamla «Esasen senin ayakların sallanıyor» diye münasebetsiz beyanlarda bulunduğu, mü-
taaddit emirlerime itaat etmediği gibi çağırmalarıma rağmen de odama gelmediği birer vâı 
kıa iken, böyle bir kimse ile teşriki mesai etmemiz nasıl mümkün olabilir? Muhterem beyefendi, 
kısaca arz ettiğim yerinde kalmasını istediğiniz şahsın durumunu ve tutumunu izaha kâfi
dir kanaatindeyim. 

3. 13 . 11 . 1967 mucibimizle asli vazifesi Özlük İşleri Müdür Vekilliği olan, fakat Özlük İş
leri Müdürlüğüne vekâlet eden Hasan Hatipoğlu bu görevinden alınarak Donatım Md. Mv. ligine 
tavzif edildiği ve yerine Müdür Muavini Mehmet Ali Erkmen görevlendirildiği halde adı 
geeeıı odasını terketmemiştir. 14 . 11 . 1967 günü Başkan odasına Daire başkanlarından mü
teşekkil bir Heyet huzurunda Hasan Hatipoğlu odama davet edilmişse de dairede olduğu hal
de keyfî olarak gelmemiştir. Yerinden ayrılmamakta ısrar eden bu memur hakkında hâdisenin 
ehemmiyetine binaen gerekli muamele yapılacaktır. 
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4. Daha önceki yazılarımızda da arz edildiği veçhile gerek Hüseyin Özgün'ün ve ge
rekse Hasan Hatîpoğlu'nun bu şekilde kanunsuz ve münasebetsiz hareketlerde bulunmala
rında yegâne tahrik ve teşvikçi olan" daire için bölücü hareketlerin önderliğini yapan ve 
Teşkilâtta huzursuzluğun yegâne âmili bulunan Yaşar Tunagür'e karşı hiçbir veçhile iti
madım kalmıadığımidam görevimden alımıarak daire içindeki huzurun temini ve ^kanunların tatlbiki 
içini asli vazifesi olan î^tiamlbul Müftülüğüme dönmesi zaruri görülmüştür. 

'Muıhtcretm. beyefendi, [bendemize tevdii olunan vazife mukaddes ve miesuliyeltli bir iştir. Zatıâlii-
nâz başta olarak bu ağır vazifeyi 'kanunlar dairesinde ve tam bir hüsnlüni'yet ilgimde yürütmekle 
mfülbeüef bulunuyoruz. Fakalt ne çare ki, Yaşar Tunıagür^ün önderlik ettiği 10 - 15 kişilik avanesi 
bizim kanuni hıarelketlerimize mâmi olmaya çallıış mıakta ve yanlış fikirler vermıek çaibıası içinde bu-
lunmakftadıır. 

Teşkilâtımızın kamum, nizam ve huizıur içimde çalışmiasımii gömmek, zaıtıâlimiz ve bilihasısa Hükü
metimizi müşkül dunumda Ibırakmamuak ve bunu temin için bütün gayretlerimizle çalışmak yegâne 
arzuımozdur. Zatnâlimilzin de benim bu hâldısane ve samimî arzulanma yardımcı olmıamıtzı Cenalbı-
hıaJktam diler hürmeıtleıtimi gunamm. 

Ali Rıza Hakses 
Diyamet İşleri [Başkamı 

EK - 10 

T. C. 
Diyanet İşleri Başkanlığı 18 . 11 . 1967 

özel 
No : 188 

Devlet Bakanlığına 

Zatıâlinize takdim olunan 14 . 1 . 1%7 tarih 've 1'51 sayılı, tarih ve 1513 sayıili, 28 . 10 . '1'9IG7 
tarih ve 1'68 ve 15. 111 . '1967 -tarih ve 181 sayılı y azıılammızlla durumunu arz ettiğimiz ve çeşitli neş
riyatla da umumi efkâroa vaziyeti malûm olam Yaşar Tunagür^ün zatıâllerince tutullmak ve ko-
rummaık istenmesindeki .seJbepler amilaşıRiamiamTştıır. 

(Bu 'şahıs ki, diairemiz ve teşkilât içimde fesat yaratmaktadır. Kemdi taraftan olan bir kısım bö
lücü zihniyettiler memurları riyasetimize karışı itaatsizliğe teşıvilk etmiştir ve etimektedir. İzmir 
Müftüsü haikkmda hilafı hafcilkalt beyanda bulunmak suetiyle yüksek maikaimlları müşkül 'vaziyette 
bırakmıştır. Emir ve kamun dinlememektedir. 

(Böyle bir şahısım korunması mümküaı görülme mıeMedir. 
Zanmediliyoinsa ki, bu şahıs Diyanet İşlerinde bulunduğu müddetçe Teşkilât huzuna fcavuışa&alk-

tiT. Bu imlkânsızdır. Yine şunu da belirteyim ki, bu şahıs temiz ofbn mazimize ve itilbarınıaa gölge 
düşürecektir. 

iMulhterem Beyefendi. 
'İzin için zatıâlinize her hangi bir sureltte müracaat etlmiş yeya talepte bulunmuş değilim. Sıihlhi 

durumum da çok şüklür yerindedir. Teşkilâtımızın ıen mammul bulunduğu ve işlerimizin arttığı bu
günlerde ve pak yakıtn olan Rıamazam ayı içerisinde sienelik iznimi kullanmak gayesi ile vazifemin 
başımdan ayrılmamın uygun ollmıyaeağı zatıâliinizee takdir buyurulıur. 

Bu sselbeptem vazifemden ayrılimıyaoağıımı arz eder, hürimıetlerimi sunanım. 
Ali Kıza Haksies 

Diyanet İşleri Bıa§lkamı 
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Diyanet işlerindeki yetkili bir zatın 'Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonundaki 
ifadesinden notlar 

Tunagür teşkilât içinde siyasi bölünmelerin dışında, bir zihniyet bölünmesi meydana getirdi. 
Bu bölünmeye bir isim verirsek belki delil getirmek zordur. Umumiyetle atanmalarda vaiz ola
rak İlahiyat ve İslâm Enstitüsü mezunu alıyoruz. Bunlar kendi kabiliyetlerine göre değil muay
yen bir zihniyete yakınlık veya uzaklıklarına göre alınırlar. Bunun tesbitini Tunagür yapı
yor. Eski memurlar hakkında gereksiz;, yerlerini değiştirme ile başlıyan bir hareket yaptı
lar. Eski meımurlamn % 90 ı ayrıldı. Yerine bu türlü insanlar getirildi. Meselâ eski Özlük İş
leri Müdürü Yaşar Gökden özlükten alındı. Oysa bu adam yetişmiş bir insandı. Önce Yayın 
Müdürlüğüne verildi, Donatıma verildi bu kasdî, baskının altında memur çok dürüst olduğu 
halde kendiliğinden emekli oldu. Esasen ayrılması için kendisine telkinlerde bulunuluyordu. 
Personel Başkanlığında bulunan kimseler verilen bu talimata uymaya mecburdurlar. Teşkilât 
içinde bu belirli zümreye hizmet etmedikçe durmalarına imkân yoktur. Elmalı zamanında per
sonel Başkanlığında bulunan zat Neş'et Yurdakul vekâleten tâyin edilmişti. Bu zat kaynağını 
nurculardan alan teşkilâta hizmet etmediğinden FÂ -"İdi. Diğer memurlar da bu tür baskılar al
tındadır. Ayrılanlar yerine dışardan bu zihniyete hizmet edenler getirildi. Yaşar Gökden ayrıl
dıktan sonra Adliye Vekâletinden ayrılmış, nurculuğu meslek haline getirmiş bir insan, Ceıma-
lettin Bölükoğlu getirildi. Ahmet Aeet Astsubaylıktan ayrılma. Onu da getiriyorlar. Gelen adam 
bu meslekein adamı olsa üzülmiyeceğiz. Teftiş Kurulunda Hasan Okur da böyledir. Bunlar bir 
taktiktir. Delili sicilleridir. Hasan Okur Millî Savunmadan atılıyor, Teftiş Kuruluna getiriliyor, 
Aeet önce Özlük İşleri Şikâyet Şefliğine getirildi. Oradan Evrak Şefliğine getirildi, taltif edil
di. Bunlar memleket içindeki teşkilâtı yönetenlerle temas halindedir. Meselâ Van'dan, Adana'-
dan, Mersin'den gelenler bunlarla irtibat halindedir. Falanca dairede bir memuriyet boşalırsa 
derhal zihniyetlerine uygun kimseler yerleştiriliyor. Fazla mesai de ancak bu türlü memurlara 
verilir oldu. Hasan Ege 3 ncü sınıf muavinlikten Teftiş Kurulu Başkanlığına tâyin edildi. Bu 
başka hiçbir yerde görülmemiştir. Adeta bir Aşiret İdaresi hüküm sürmektedir. Biran öyle bir 
kanaat hâsıl oldu ki, teşkilâtta önemli yerlere tâyin edilebilmek için ya dış arda başka bir yer
den kovulmak, iş takibederken cepte görünür şekilde İttihat Gazetesini taşımak, nurculardan 
tezkiye almak gerekiyor. Bütün bu işleri Yaşar Tunagür yürütmektedir. Mütemadiyen seyahat 
eder, seyahatlerini takip imkânsızdır. Bakarsınız İstanbul'da, bakarsınız İzmir'dedir. Her ye
re uçakla gider. Din İşleri Yüksek Kurulunun aldığı kararlara hiç ehemmiyet vermez. Tuna
gür'ün tasarruflariyle Devlet, Hükümet ve iktidar Partisi müşkül duruma gelmiştir. İmran Ök
tem olayında gerekli tedbirleri almamış, aldırtmamıştır. İmran Öktem olayında Yaşar Tuna
gür'ün haberi vardır. İmran Öktem hareketini nurcular yaptılar. Bu hareket dairenin içinde 
idi. Hareketten Yaşar Tunagür'ün haberi vardı. Bütün Ankara İmamlarının haberi vardı. Tu
nagür teşkilâta çok kuvvetli görünmüştür. Refet Sezgin'in Yaşar'm masasının kenarında lau
bali bir vaziyette oturduğunun personelce görülüşü bu kuvveti artırmıştır. Büyüklük ve gurur-
luluk kompleksi içindedir. Ali Rıza Hakses'in ayrılması sırasında din işlerinden üç kişi baka
na gittik, ikaz ettik. Teşekkür etti. Fakat bu lâflar onun kulağına gitti. Muamelesi değişti. Diya
nette Başkan ayrı, muavin ayrı tasarruf yapmaktadır. Kurul üyelerinin bâzılarının iptali 4 ay ol
muştur. O zamandan beri tamamlanmamış âmme hizmeti bundan müteessir olmuştur. Diyanet İş
lerinde 4 kurul üyesi ve bir iki küçük memur hariç hepsi vekildir. Dört yıl önce Sayın Cum
hurbaşkanı Diyanet İşleri Başkanlığını teftişlerinde her görevlinin vekil durumunda olduğunu 
tesbit edince «her görev vekâletle mi idare ediliyor, bunların asıllarını bulun» demişlerse de 
4 yıl geçtiği halde vekâletle idareler halen devam etmektedir. 
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Diyanet işleri Baslıan muavini Yaşar Tunagiir ve faaliyetleri 

I -"Biyografisi : 
Adı ve Soyadı : Yaşar Tunagür 
Baba adı : Heyyül 
Ana adı : Hatice 
Doğnını yeri ve tarihi : İstanbul - Beşiktaş 1340 kendisimin aslen Si-

Siintli - Şirvanlı olduğu söylenmektedir. 
Adresleri : a) Diyanet İşleri Başkanlığı 

:, b) Yedlyurt Sokak 30/8 Ankara 
Bildiği Lisanlar : A rap o a 
Tahsil derecesi : Ankara Tapu Kadastro Okulu mezunu 
Bulunduğu gödevler : 1943 yılma Tapu Kadastro Okulundan mezun okluktan sonra 1944 

yıllarında Bayburt Millî Emlâk Toprak Tevzi Feın Memuru olara'k vazife görmüş ve 
1946 - 1947 yılımda Ankara Millî Emlâk Müdürlüğü emrine tâyin cdiİtmiştir. 

1947 - 1949 yılında 23. ııcü Dönemi Yedcksubay okulunu bitirmiş ve 233. ncü Piyade Ala
yında askerliğini yapmıştır. Adıgeçen 1949 yılında İstanbul Kadastro Müdürlüğü cimrine 
tâyin edilmiş ve burada 1951 yılma kadar- çalınmıştır. 

Yaşar Tıınagür bu tarihte Tcvfik Erson'in aracılığı ile Diya.net İsleri Teşkilâtına iutisa-
bettoiş ve (19 . 1 . 1953 yılları arası İstanbul Müftülüğünde, 1953 - 1956 yı lbda Ezine Müftü
lüğünde, 1956 - 1958 yıllarında Bağdat Edebiyat Fakültesinde kurs görmüş ve 1958 - 1959 yılında 
teiknar Ezine Müftülüğüne dönmüştür. 

Adıgeçen 1959 yılında Balıkesir Müftülüğünde istihdam edilmiş ve ve 1960 - 1963 yılımda 
da Edirne'ye tâyin edilerek Edilme Müftüsü olarak görev yapmıştır. 

1963 - 1965 yılında. İzmir Bölgesi gezici vaizliğine getirilmiş ve 1965 yılında da Diyanet İş
leri Başkanı İbrahim Elmalı tarafından reis muavini yapılimıştır. 

I I -Faal iyet ler i ; 
Yaşart Tıınagür'üın faaliyetleri Sağ cephenin liderliğini ele geçirmek yönünden olmuş 

ve bu maksatla Diyanet İsleri Beis muavinliğine gelinceye kadar bütün irticai faaliyetle
rin de destekleyicisi olmuştur. 

Adıgeçen ilk defa dikkati Edini rde müftü bulunduğu sırada çekmiştir. Billia.si.-ja dinî 
topluluklarda ve cemaatin kalabalık, okluğu günlerdeki vaızlaırmda, halkı Hükümet aleyhi
ne tahrik edici konuşmalar yaptığı müşahadc edilmiştir. 

İzmir G-ezici Vaizliğine tâyin edildikten sonra da Arap ülkelerinden adresime mektup ve 
çeşitli kitaplar geldiği görülmüştür. O elen ımcktup ve kitaplar üzerinde yapılan incelemede 
irtibatın, 

a) Müslüman Kardeşler Cemiyeti, 
b) Iralkta'ki nurcular. 

ille olduğu anlaşılmıştır. 
Nurcular ile olan irtibat ise 'dolaylı bir durum arzu etmekte ve adı geçen Irak'a talebe 

gönderilmesi imkânları ile Nur neşriyatımın temin ve şevkine aracı olduğu meydana çıkmış
tır. 

Ayrıca, Irak'ta iken aynı odada beraber kaldığı ve Irak'taki nurcuların temsilcisi du-
raınmnda olan Ahmed Ramazan Salih Tuneer'e Kur'an kurslarımdan ve İlahiyata öğrenci 
yetiştirme derneklerinden sağladığı paraları Irak'taki talebeye dağıtılması için gönderdiği an
laşılmıştır. 

Yaşar Tıınagür bu mutavassıt rolün yanında izmir'de verdiği vaazlarda da yıkıcı ve ge
riciliği destekler bir davranış göstermiş ve bu faaliyeti dolayısıyla 1964 yılında hakkında dâA â 
açılmıştır. 
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Adı gecen Izmir'daki faaliyetlerini tamamen dinî teşekküller üzerine yönetmiştir. Şöyle ki : 
ta) Kur'an kurslariyle münasebeti, 
Yaşar Tunagür, izmir'de Din Adaımlan Yardımlaşnıa Derneği ve Kur'an Kürsü Öğrm'cilerini 

Barındıımıa Demeğinin hasına geçmiş, gerek derneğin, gerek K u r W kurslarını ele alarak kurs
larda Fukılh hocalığı yapmaya başlamıştır. Hocalığı esnasında daima talebeye mevcult nizamı kö-
tülemiştir. 

Ib) Komünizmle Mücadele Demeği ile münasebeti : 
Yaşar Tunagür, Komünizmle Mücadele Derneğinin üyeleri ile temas kurduktan sonra, diğer) 

dinî ve mukaddesatçı kuruluşların bütün azalarını bu derneğe girmeye teşvik etmiş ve bumda mu
vaffak olmnştur. 

tc) Milliyetçi öğreltmıenler ile münas elbetti : 
Bu grupa dâhil olan öğretmenler, özellikle imam - Hatip Okulu öğretmenleri Yaşar Tunagür'-

ün heldefi olmuştur, imam - Hatip Okulu Müdürü Yaşar Tuınagür'e bu çalışmalarında yardımcı ol
muş ve kusa zamanda okul, faaliyetin merkezi haline gelmiştir. 

Yaşar Tunagür Diyanet işleri Başkanlığına geldikten sonra ilk işi, kendi ceplhesine tâlbi olan 
bütün şahısları gerek riyaset kademesinde, gerekse iller teşkilâtında yerleştirmiş ve durumu kuv
vetlendirmiştir. Yapılan bu tâyin ve nakiller dolayıslyle, aleyhine o tarihlerde bir kampanya açıl-
ımıiş fakat nurcu çevre bu kimsenin yıpranmaması için bütün sağcı teşekkülleri harekete geçirmiş
tir . Bu faaliyette bilhassa önemli rolü Konıikıizımle Mücadele Derneği oynamıştır. 

III - Yaşar Tunagür'ün Diyanet İşleri teşMlâtındaki faaliyetleri : 
Yaşar Tunagür bugün Diyanet işleri Teşkilâtınla iyice yerleşmiş durumdadır. Bilhassa kendi 

ıgrupunu teşkilâta yerlieştinme için önemli mevküleri elde etmiş bulunmaktadır. 
Personel Dairesi Başkanlığı Diyanet işleri Teşkilatının en önemli makamlarından biridir. Ya

şar Tunagür bu makama Hüseyin Özgün'ü getirmiş ve koyu nurcu Mustafa Türkmenoğlu'nu da 
•Personel Müdürlüğüne tâyin etmiştir. 

Ayrıca,, eski Diyanet işleri Bıaşkanı ibrahim Elmalı'yı ekarte ettikten sonra yerine vekâleten tâ-1; 
yin edilen Lütfü Doğan bugün kendisinin bir maşası durumundadır. 

Keza, Yüksek Din Kurulunda Şehit O.ral Gnfpu Yaşar Tunagür'ün sacdık bendeleridir. 
Bugün, Diyanet işleri Teşkilâtında iki grup bulunmaktadır. Bunlardan birisi bütün aksiyonu 

alimde tutan Yaşar Tunagür - G-rupu, diğeri ise tamamen pa.sif ve her şeyden çekinen insanlardan 
müteşekkildir. Pasif grup dahi aralarında fikir 'birliğine varamamıştır. Bunlardan bâzıları C. K. 
M. P., diğerleri ise Millet Partili eğilim göstermektedirler. Rahmi özer igrupu Necmettin Erfba-
kan'ı desteklemekte ve Yaşar Tırnagür'ün yıpranmasına çalışmaktadır. Bu husus 10' Hizaran 1)9'6T 
tarihinde Mustafa Maden'in evinde yapılan toplantıda da kararlaştırılmış ve Yaşar TunagürHin 
Diyanet Teşkilâtından uzaklaştırılarak istanbul Müftülüğüne nakli hususu düşünülmüştür. 

Bütün bunlara rağmen Yaşar Tunagür Diyanet işleri Teşkilâtına başlıca fonksiyonu icra et
mekte ve hiç/bir kimse kendisini yıpratamaımaktadır. özeHlıikle nurcuları teşkilâtla doldurması ve 
kendisine geniş bir ta.raft.ar bulması neticesidir ki, isteğini yapabilmektedir. Meselâ bir yıldan 
fazla mevkulf olarak dâvaları devam etmiş olan nurcuların kadrolarını açık Ibırakmak suretiyle 
'bekletmiş ve tahldyelerini miütaakıp derhal tâyinlerini yapmıştır. 

Yaşar Tunagür'ün gerek nurcularla, gerekse Islânı Dinini savunan, teşekküllerle açık irtibatı 
bulunmaktadır şöyle ki : 

a) Irakla irtibat deiv.amlı surette mevcuttur. 
'25 Temmuz T9İ66 günü Anlkara'ya gelen Ahmet Ramazan Tuncer, Yaşar TmnaigüHün evinde mi

safir kalmış ve yapılan toplantıda aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır. 
1. — Irak Kültür Ataşemiz Reşat Oğuz'un merkeze alınarak yerine Konya Yüksek îslâlm Ens

titüsü Başmuıavini Necati Oorçioğlu'nun tâyin edilmesi, 
2. — Irak'uı Türk öğrencilerine açmayı düşündüğü kurslardan nurcuların istifade etmesi im

kânlarının araştırılarak sağlanması, 
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3. — Müslüman Kardeşler Cemiyetinin liderlerinden olan Seyyit Kutup'a ait eserleri Türkçeye 
çevirmek için tercüme ve yayın şirketi kurulması fikirleri münakaşa edilerek kabul edilmiştir. 

b) Eabıtatül Âlemi İslâm Cemiyeti Genel Sekreteri olan Muhammet Elsavvaf ile de temas ha
linde bulunmaktadır. Yaşar Tunagür bu Cemiyetin İsviçre'de bulunan Şubesi Başkanı Dr. Sait 
Ramaaan ile muhabere etmektedir. 

c) Pakistan İslâm Partisi Başkanı ve Başkan Yardımcısı ile de irtibat halindedir. İkinci Baş
kan Gulam Muhammet yurdumuza geldiğinde gerekli görüşmeleri yapmışlardır. 

d) Adı geçen Mayıs 1968 ayı içerisinde Irak Vakıflar Genel Müdürlüğü davetlisi olarak mez
kûr memlekete yaptığı ziyaret dahi bir art düşünceyi taşımalkta ve Vakıflar Genel Müdürü olan şa
hıs ile irtibat, nurculuk esasında birleşmelerinden doğmaktadır. 

Yaşar Tunagür'ün zihniyetini belirtmesi bakımından Tunus Müftüsü Fadıl Benaşur'un yurdu
muza vâki ziyareti dolayısiyle yapılan toplantılardaki konuşmalardan bâzı pasajlar aşağıya alın
mıştır. 

— 17 Mayıs 1967 günü Fadıl Benaşur Hilton Otelinden alınarak Edebiyat Fakültesine götürül
müştür. Burada yapılan sohbet toplantısında Yıaşar Tunagür Arap memleketlerine giden elçiler 
konusunda şu fikirleri savunmuştur : «Maalesef Sefirlerimiz kordiplomatiğin içinden çıkamıyor
lar. Halbuki bu ülkelerde halkın anasına girilmesi, onlarla sıkı temasın sağlanması çok faydalı 
olacaktır. Bunları bizim diplomatlarımız yapamazlar zira kendileri bir Cuma namazına dahi git
mezler. Onun içindir ki, bu ülkelere gidecek olan elçiler din adamlarından seçilmelidir.» 

— Konya lokantasında yenen öğle yemeğini mütaakıp Fadıl Benaşur istanbul Müftülüğünü 
ziyaret etmiştir. Burada misafire şeriat mahkemesi zabıtları gösterilmiştir. Yaşar Tunagür bu za
bıtların çok değerli birer eser olduğunu izah ettikten sonna «Bir gün gelecek bunlardan istifade 
edeceğiz.» demiştir. Orada bulunanlardan birisi kendisine «Bu zamanda şeriat kanunları ne işe 
yarar?» şeklinde bir sual tevcih etmiş ve Yaşar Tunagür de bu suale «Bir gün gelecek bu kanun
lar mutlaka tatbik edilecektir.» cevabını vermiştir. 

— Aynı şekilde misafirin gezisi esnasında yapılan bir sohbette Yaşar Tunagür Diyanet İşleri 
Teşkilatındaki durumunu ve fonksiyonunu şöylece açıklamıştır. 

(Diyanet İşleri Başkanı bir kukladır. Aslında bütün işler benim elimden geçer. İstemediğim 
şeyler olmaz. Bende politik güç vardır.) 

Bu konuşmalar da gösteriyor ki, Yaşar Tunagür Diyanet İşleri Teşkilâtında istediği şekilde 
tasarruf edebilmektedir. 

IV - Netice : 
Yaşar Tunagür bugün aşırı sağ cephenin lideri durumuna gelmiş ve Diyanet İşleri Teşkilâtı da 

sağ cephe faaliyetlerinde bir vasıta kılınmıştır. 
Yaşar Tunagür'e cephe almış grup, kendisini Kürtçü - Nurcu olarak vasıflandırmaktadır. Ya

şar Tunagür'ün Abdurrahman Dürre ve Ali Aslan gibi Kürtçü şahıslarla irtibatının bulunması 
ve bu şahısların ıslahmefs ettiğini savunması aynı zamanda kendisinin Siirtli olması bütün bu şüp
heleri üzerine çekmektedir. 

Bu haliyle Yaşar Tunagür Diyanet camiasının nurculuk gibi memleketimiz bakımından arzu 
edilmiyen bir faaliyete yöneltmekte ve teşkilâtı bu kadro ile doldurarak istikbale muzaf yatırım
lara girişmesi bakımından zararlı bir tip olarak vasıflandırmaktadır. 

Ek : 13 

Sayın üevdet Sunay* 
Oum|hurba§!kıaıu 

Aylardan beri Başkanlığımızı huzursuz eden bir oyunla karşıkarşıya bulunmaktayız. Bu oyu
na fırsat vermek istemiyen şahsım ve mesai arkadaşlarım çeşitli töhmetler altında bulundurulmak
tadır. İçten ve dıştan olmak üzere çift yönlü harekete geçirilen bu oyun, muavinim, Yaşar Tuna
gür tarafından tezgâhlanmaJkta, Diyanet İşleri Başkanlığını tedvire memur Devlet, Bakanı Refet 
Sezgin tarafından da fiil safhasına konulmaktadır. 
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Olay : Başkanlık görevimden alınmak istenmeme kadar ileri giden olaylar zinciri muavinim 
Yaşar Tunagür'ün bâzı yetkilerinin tarafımdan alınması ile başlamıştır. Tunus seyahatine çıkma
dan 633 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak tâyin, nakli, azil ve emeklilik işlemlerinde 
imza yetkisini muavin Yaşar Tunagür'den aldım ve ikinci muavin Cemalettin Kaplan'a verdim. 
Bu tasarrufum Muavin Yaşar Tunagür ve Bakan Sezgin tarafından her nedense hoş karşılanma
dı. Tunus'a yaptığım seyahati mütaakıp bu tasarrufun iptali için çok tazyikler yapıldı. Zina ken
disine verdiğim bu yetkileri suiistimal ettiği, haberim olmadan mühim tasarruflara girişti
ği, dilediğini emekli yapıp naklederek başında bulunduğum Diyanet Teşkilâtını karıştırdığı
nı müşahede ettim. Bakan Eefet Sezgin bu tasarrufun iptali için Başkanlığıma resmî yazılar yaz
dı. Ben de 633 sayılı Kanundan aldığım yetkiyi savundum, tasarrufuma her ne pahasına olursa 
olsun sadık kalacağımı bildirince başka çareler arandı, bu kere bir tertiple ikinci muavinim Ce
malettin Kaplan'ın Başkan Muavinliği görevi iptal edildi. İptal keyfiyeti ile ilgili olarak araya 
girenlere Bakan Sayın Refet Sezgin'in (Yaşar Tunagür'ün eski görevleri iade edilmedikçe bu iş
lemden vazgeçmem. Yaşar Tunagür için bütün Diyanet Teşkilâtını feda edebilirim) mealinde 
sözler söylediği öğrenildi. 

Muavin Cemalettin Kaplan'ın görevinden affı da bir fayda temin etmeyince bütün olup biten
lerde tek engel gibi mütalâa edildiğim için Başkanlık görevimden affını çareleri araştırılmaya 
başlandı. Bu güç bir işti, zira Başbakan Sayın Süleyman Demirci'm bu tasarrufa (olur) demesi 
çok şüpheli idi. Fakat her nasılsa verilen yanlış malûmatlarla Başbakan Sayın Demirel'in bu ta
sarrufa ikna edildiği zehabı uyanmaktadır. Bu konuda benimle bir defacık olsun görüşmüş ve 
oynanmak istenilen oyunun mahiyetine muttali olmuş olsalardı, vatanseverlikleri bu oyuna mü
samaha ve müsaade etmiyecekti. 

Bir görev taksimi ve salâhiyet kısıtlamasının olayları bu hale getiren gerçek sebepleri ne idi? 
Bunları sıra ile özetlemek gerekirse: 

1. Tâyin, nakil, azil ve emeklilik işlemlerinde itimadettiğim için kendisine salâhiyet verdi
ğim Yaşar Tunagür Devlet Bakanı Sayın Sezginin hemşerisi ve sıkı dostu, Tunagür'ün ifadesine 
göre çocukluk arkadaşıdır. Bu yakınlık sebebiyle Sayın Bakanla muavin Yaşar Tunagür kafa ka
faya vermekte, en küçük tâyin ve nakillere kadar her türlü Başkanlık icraatı yürütülmekte idi. 
Bir politik kişinin Diyanet Teşkilâtı merkezinde mühim bir mevki işgal eden bir memur vıasıta-
siyle her türlü isteğini yerine getirme arzusu teşkilâtımızı karıştırmış, başında bulunduğum Diya
net Teşkilâtında huzursuzluk ve dedikodu almış yürümüştür. Bunları hissettiğim anda Yaşar Tu-
nagür'e evvelce verdiğim yetkileri geri aldım, İkinci Muavin Cemaleddin Kaplan'a verdim. 

2. Muavin Yaşar Tunagür'ün empozesi ile Çankırı vaizliğinden Tekirdağ Müftülüğüne tâyin 
ettiğimiz ve sonradan bölgeci zihniyet taşıdığını öğrendiğim Ali Aslan'ın Aydın Müftüsü Mehmet 
Şirin'e yazdığı bir mektup, zarfı ile Türkiye Din Grörevlileri Federasyonunun eline geçmiştir. Bu 
mektubun fotokopisi Federasyonca Başkanlığımıza intikal ettirilmiştir. Mektuba göre : 

a) Diyanet İşleri Başkanı tardedilecek, Başkan Muavini Cemalettin Kaplan ile Başkanlıkta 
mühim mevkiler işgal eden zevat görevlerinden uzaklaştırılacaktır. 

b) Yüksek Din Kurulu feshedilecektir. 
c) Kurtuluş yakındır. 
d) Solcu partiye isimleri kaydedilmiştir. 
Bu haberler Yaşar Tunagür ile Hükümete mühim mevkiler işgal eden zevata atfen verilmek

tedir. 
Bu mektup mesnet kabul edilerek Teftiş Kurulu Başkanı ile bir müfettiş Tekirdağ'a gönde

rilmiş, müftünün evinde yapılan aramalarda memleketimizin millî güvenlik ve bütünlüğünü ya
kından alâkadar eden belgeler ele geçirilmiştir. Aydm'a da ayrıca iki müfettiş gönderilmiş, orada 
yapılan aramada ele geçirilen belgeler arasında bilhassa Nasır'a hitaben yazılan bir mektup dik
kati çekmiştir. 

Tahkikat sırasında müfettişlerimiz Tekirdağ müftüsünü işten el çektirmişlerdir. 
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Mumaileyhi Başkanlık emrine alma teklifimiz ise Devlet Bakanlığının 13 . 10 . 1966 tarih ve 
5267 sayılı yazısı ile reddedilmiştir. Müfettişlerce tahkikat sonuna kadar işten el çektirilmesi ta
lebinin Bakanlıkça iptali ve müftünün vazifesi başına dönmesi için bizzat Bakan tarafından Te
kirdağ Valiliğine emir verilmiştir. 

3. Ali Aslan'ın evinde yapılan aramada İstanbul'da meskûn Sadrettin Yüksemin Ali As
lan'a hitaben yazdığı bir mektup ele geçirilmiştir. Bu mektupta millî emniyetimizce Kürtçü ve sol
cu olduğu müseccel olan Tutak Müftüsü Abdurrahman Dürre'nin mukaddes gayeler için çalışma
dığı ve korkak olduğu ifade edilmektedir. Bu mektup esas .alınarak Tutak Müftüsü Abdurrahman 
Dürre hakkında tahkikat açılmış ve müfettişlerimiz tarafından yapılan arama sonunda bir tomar 
tetkike değer belge ve gizli Kürt cemiyetinin 25 sayfalık elden ele dolaşan el yazması bir risale 
ele geçirilmiştir. Bu vesikanın Türkçe (Yeni harflerle) bir sureti ilişiktir. Risalede Şeyh Said is
yanı ve Dersim harekâtı anlatılmakta olup Kürt gençliğine hitabedilerek Türklerden intikam 
alınmasını ve müstakil bir Kürdistan Devleti kurulması için savaşa hazırlanmaları istenilmekte
dir. Bu vesikanın el yazısı ile teksir edilerek Kürt gençleri arasında dağıtıldığını Abdurrahman 
Dürre itiraf etmiştir. Vesikanın sonuna doğru Kürdistan mmtakasının tul ve arzı verilerek ha
ritası çizilmektedir. Buna göre, Sivas dâhil Şark vilâyetlerimiz Kürdistan Devletine dâhil olmak
tadır. Irak' ta isyan halinde bulunan Molla Mustafa Barzani övülmekte ve kendisinin Mehdi ol
duğu ifade edilmektedir. 

Abdurrahman Dürre'nin evinde ele geçirilen bir vesikada Türklüğe ve mukaddesatımıza sö-
vülmekte ve bu şiirin bütün teşkilâta duyurulması istenilmektedir. (D4 Başkanı Y. imza) şeklin
de bir kayıt bulunmaktadır. 

Diğer iki mektup Derik Müftüsü Kâmil Yalçın'dan gelmektedir. Bunlarda şeyhliğe sövül-
mekte, solculuğu ile tanınan M. Emin Bozarslan övülmektedir. Abdurrahman Dürre'nin evinde 
ele geçen bir karttan Abdurrahman'm Ali Aslan ile sıkı teması olduğu, Ali Aslan, Abdurrahman 
Dürre ve diğer şarklıların Diyanetteki işlerinin Yaşar Tunagür tarafından talkibedildiği anlaşıl
maktadır. 

Abdurrahman Dürre'nin evinde ele geçirilen diğer mühim bir tomar evrak henüz tetkik edil
memiş olup, bunlardan yeni birtakım ip uçlarının daha meydana çıkacağı muhakkaktır. Tahkika
tımız önemle devam etmektedir. Tahkikat sırasında isimleri elde edilen şahıslar hakkında da taki
bata geçilmiştir. 

Elde edilen mühim vesaik Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanlığa, Devlet Bakanlığına, Millî 
Güvenlik Kuruluna ve Millî Emniyet Teşkilâtımıza gönderilmiştir. Bundan böyle ele geçecek ve
saik alâkalı makamlara ulaştırılacak ve Millî bütünlüğümüzü tehdideden bu kabîl davranışlar 
Hükümet ve Devlet adamlarımıza duyurulacaktır. 

Bu tahkikatın açılıp genişletilmesi Devlet Bakanı Sayın Refet Sezgin ile muavinim Yaşar 
Tunagür'ü her nedense rahatsız etmektedir. Bu sebeple müfettişlerimiz ve Teftiş Kurulu Baş
kanı devamlı tazyika mâruz bırakılmakta ve tahkikat ile ilgili eldeki mevcut vesaik ve hâdise
nin mahiyeti henüz vuzuha kavuşmadan ve tahkikat bitmeden B>akan tarafından istenmektedir. 
Vesikalar verilmediği için de Teftiş Kurulu Başkanına Sayın Bakan tarafından, gelen heyetler 
huzurunda hakaretamiz sözler sarf edilmiştir. 

Bütün bunlardan anlaşılacağı gibi kutsi ve millî gayelere hizmet etmek maksadıyla kurul
muş bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı birtakım bölücü ve yıkıcı maksatlara alet edilmek isten
miştir. Bu yıkıcı ve bölücü davranışlarla, hisse İildiği günden beri mücadele edilmiştir. Diyanet 
İşleri Başkanlığı görevi uhdeme kaldığı müddetçe emellerinde muvaffak olamıyacaklarını an
ladıkları için de bizzat görevimden alınmam yolunda faaliyetlere girişilmiştir. 

39 yıllık Devlet memuriyetinin her safhasında vatanıma ve milletime, dinime karşılıksız hiz
meti şeref telâkki eden bir Müslüman Türk evlâdıyım, 

Durumu ıttılaınıza saygiyle arz ederim. 
Diyanet İşleri Başkanı 

İbrahim Elmalı 
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Hakkâri Senatörü Necip Seyhan'ın muhalefet şerhi : 

Muhalefet Şerhi 

1. Rapor bir şahsın suçlu olup olmadığı konusunda kanaat ifadesi mahiyetini taşımaktadır. 
Kanaatimce, Anayasaya göre, Senato araştırması, bir konu hakkında inceleme mahiyeti taşımakta
dır. Parlâmento, bakanlar için soruşturma açabilir. Bakanların sorumluluğunu inceliyebilir. Fa
kat memurların ve siyasi sıfatı olmıyan vatandaşların suçlu olup olmadığı hakkında karar mercii 
değildir. Bu görev kanunlarla belli mercilere ve kaza organlarına verilmiştir. Bu sebeple rapora 
katılmıyorum. 

2. iBir komisyonun raporunda yer alacak hususlar komisyonda yapılacak müzakereler sonun
da oylamaya başvurularak tesbit edilir. Komisyonda oylanarak karara bağlanan hususlar rapora 
dercedilir. Halbuki, tanzim edilen rapor, komisyonda muhtevası konuşulup karara bağlanmaksı-
zm komisyon başkanınca re'sen hazırlanmıştır. Bu haliyle rapor komisyonun görüşünü aksettiren 
bir rapor telâkki edilemez. Usulsüz olarak tanzim edilen ve muhtevası komisyonca karara bağlan
mamış olan rapora, bu sebeple de muhalifim. 

Hakkâri Senatörü 
Necip iSeyhan 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, rapor 
Okunmuştur, içtüzüğümüzün 138 nci maddesi 
bu rapor üzerine görüşme açılmasını âmirdir. 
Bu nedenle söz istiyen sayın üye?.. Sayın Dev
let Bakanı ve önerge sahibi Mehmet özgüneş bu
yurunuz, efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
huzurunuzu bir Bakan olarak değil, önerge sa
hibi bir senatör olarak işgal ediyorum. 

Huzurunuza getirilen konu Senatonun ilgi
sine değer bir konudur. Gerek muhalefet şerh
leri ve gerekse rapor okunurken görülmüştür 
ki, Türkiye'de din istismarı memleketin bütün
lüğüne el uzatacak kadar zararlıdır. Ve yine 
görülmüştür ki, birtaJkım ehliyetsiz, yetkisiz 
kimselere Devlet içinde birtakım yetkiler tanı
yarak yurt içinde ve yurt dışında faaliyetlerine 
müsaade etmek, Devlet için birçok diş ağrıları 
açmıştır. 

Meselenin aslına girmeden evvel bâzı nokta
ları tesbitte büyük fayda olduğu kanısındayım. 
Bunlardan birisi; komisyonun çoğunluğu, maa
lesef araştırmayı bir soruşturma şeklinde anla
mıştır. Hattâ o kadar ki, komisyonun Sayın 
Başkanı burada bir mühlet isterken «yapmak
ta olduğumuz tahkikat» demiş, Sayın Başkan 
kendisini düzeltmiş, «Tahkikat değil, araştırma 
yapıyorsunuz» demiş. Tekrar Sayın Başkan 
«Soruşturma» diye sözüne devam etmiştir. Sa
yın Komisyon Başkanının bana yazdığı bir ya
zıda «Yaşar Tunagür hakkında yapmakta oldu

ğumuz soruşturma» gibi bir ifade kullanılmış
tır. Halbuki arkadaşlarını Komisyonun yaptı
ğı iş bir soruşturma değil, bir ceza şekli, bir suç 
değil, sadece olayları olduğu gibi ortaya çıkar
mak, objektif olarak olayları tahlil etmek ve 
sonunda Komisyonun kanaatini belirtmektir. 
Halbuki maalesef Komisyon bir suç aramaya 
doğru gitmiş, kanaatimce yetkilerini aşmış ve 
böylelikle bir araştırma değil,. soruşturma yap
maya çalışmıştır. Ve bundan dolayıdır ki, hü
kümlerinde «evet olmuştur, vakalar reddetmi
yor ama Yaşar Tunagür'ün burada suçu ne» 
demeye başlamıştır. Halbuki mesele Yaşar Tu
nagür'ün suçunu aramak değildir. Problem, 
bu vakalar olmuş mu olmamış mı? Senato Araş
tırma Komisyonunun görevi budur, içtüzüğe 
göre görevi budur, Anayasaya göre görevi bu
dur. 

Arkadaşlarım; ikinci husus - sebebinin ne
den olduğunu anlıyamadım - komisyon, mese
leyi Yaşar Tunagür'ün faaliyetlerini araştırma 
şeklinde anlamak istemiştir ve devamlı olarak 
bu istikamette gayret sarf etmiştir. Halbuki 
benim önergem elimdedir. Önergemin hiçbir ye
rinde «Yaşar Tunagür'ün yurt içinde ve yurt 
dışındaki faaliyetlerinin araştırılması», diye bir 
konu yoktur. Aksine birtakım olaylar zikredil
miş ve önergemin sonunda aynen şöyle söylenil
miştir: «Bu istismar gayretlerinin nereye ka
dar tırmandığı, yurt ve millet bütünlüğünü kun
daklama istikametinde gelişen bâzı faaliyet
lere fert ve zümre çıkarları uğruna nasıl göz 
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