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I. - GİRİŞ 

Yaşar Tımagüre bağlı olarak Türk kamuoyunu yılla'rden beri işgal eden olaylar serisi, siya
sal ve sosyal etkileriyle, çeşitli sorumlu makam ve grupların bu olay karşısındaki tepki ve davranışları 
ile, yakın tarihimizde derin izler bırakmıştır. Türk politika hayatını 1965 yılından sonra etkile
yen çeşitli faktörler arasında, Yaşar Tunagür'e bağlı olaylar serisi lazıınısanamayacak bir yer kap
lamıştır. Lâik devlet esasına göre kurulmuş Cumhuriyetinizin ilk yarım yüz yılı biterken, kurucu
nun saptadığı ve Devletimizin temel niteliklerinden olan lâiklik ilkesinin uygulamada, sorumlu 
siyasal iktidarlar ve din isleriyle görevli Devlet örgütünün elinde düşürüldüğü durum ibret ve 
dehşet vericidir. Tarihin değerlendirme ve yargıcında Yaşar Tımagür adı, bu türlü davranışların 
bir simgesi olacaktır. 

6 yıla yaklaşan bir süreden beri Yasama Meclislerimizi meşgul eden ve kamuoyunu etkileyen 
«Yaşar Tımagür olayı», 12 Mart Muhtırasından bir süre sonra ilgili kişinin görevinden alınması 
ve eylemlerinden ötürü yargı organları önüne götürülmesi ile politikadaki ve kamu oyundaki et
kinliğini azaltmıştır. T. B. M. Meclisinin Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporuna ilişkin kararı 
ile ve Cumhuriyet -Senatosu Araştırma Komisyonunun işbu raporu ile konunun siyasal ve sosyal 
yönü kapanmış, tarihin engin yargısına terk edilmiştir. 

II 

Yaşar Tunagür'ün Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına getirilmesi örgütte etkili olduğu ta
yinler, eylem ve davranışları, lâikliğe aykırı tutumları ve bu makamda korunması üzerindeki gö
rüşlerimiz. 

1. Başkan Yardımcılığına getirilişi : 
Yaşar Tunagür'ün meslekî durumu konumuz acısından hukukîdir. Kendisi, herne kadar yük

sek mühendis olarak tanınmak ve tanıtılmak istenmiş ise de, Tapu ve Kadastro Okulu (B) Şubesi 
mezunudur. Müftülük ve vaizlik ehliyeti olduğu Diyanet İşleri Başkanlığının Müşavere ve Dinî 
Eserleri inceleme heyetinin bir imtihan sonucu verdiği kararla saptanmıştır. 2 .7 .1965 ' te yayın
lanan G0o sayılı Kanun; 22 nci maddesi ile müftü ve vaizlerin din eğitimi veren yüksek öğre-
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tim müesseselerimi bitirmiş olmasını şart kılmış, sözü geçen görevlilere bu 'nitelikte istekli çıkma
dığı takdirde imam - hatip okullarının 2 nci devresini bitirenlerin alınabileceği ihtirazi kaydını 
koymuştur. 

Ancak, geçici 1 nci madde kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevi başında olanların mükte
sep haklarını saklı tutmuş, bunlardan; 

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

b) Unvanlarında değişiklik yapılmış veya hizmetleri kaldırılmış olanların iki ay içerisinde 
müktesep derece aylıklanyle nnaaş derecelerine uygun görevlere, bu görevlere atanacaklarda 
aranılan niteliklere bakılmaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere, atanabileceklerini hükme bağ
lamıştır. 

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

Tunagür, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte izmir'de gezici vaiz olduğundan ve kanun bu un
vanı kaldırdığından kendisi müktesebi olan izmir vaizliğine tayin edilip kanunî intibakı 'bu su
reti e yapılmıştır. 

Adı geçen, 15 . 112 . 1965 tarihinde, kanunî ehliyeti olmadığı halde - çünkü 633 sayılı Kanu
nun 22 nci maddesinin (a) fıkrası Başkan yardımcılarından birinin yüksek dereceli din öğretimi 
gören bir okul veya fakülteden en az 'birini bitirmiş olmasını şart koymaktadır. Diyanet işleri 
Başkan Yardımcılığı vekâletine tayin edilmiş ve 1108 saynlı Maaş Kanununun 8 nci maddesine 
göre ikamet yevmiyesi verilmesi öngörülmüştür. 

Oysa ki, bu tayinden 4 ay önce, 12 . 8 .1965 tarih ve Emniyet Genel Müdürlüğü Şube I /B, 
12723/14172 - sayı : 78075 yazı ile içişleri Bakanlığı bu zatın Atatürk düşmanı, irticaî faaliyet
lerde bulunan ve seçimlerde belli bir partiyi desteklemeye hazırlanan bir zat olduğunu Devlet Ba
kanlığına .aşağıdaki yazı ile bildirilmiştir. 

«ilgi : 18 Mayıs 1965 tarih Zat, iş. Sicil ve Lv. Md. 123-1/11494 sayılı yazınız. 
izmir İli Kestane Pazarı Camiinde vaizlik, aynı yerde faaliyette bulunan (ilahiyat Öğrenci- Ye

tiştirme Derneği) ve (Kur'an Kursu) nda Fıkıh hocalığı yapmakta olan Yaşar Tunagür hakkın
da alman bir haberden : 

Kişinin; kursa devam eden Kur'an öğrencilerine (ki. ekseriyetini köylü çocuklar teşkil etmek
tedir), Cumhuriyet, Atatürk ilkeleri ve 27 Mayıs İnkılâbı aleyhtarlığı ve gericilik aşılamaya, der
neğe mensup bâzı kimseler vasıtasiyle kendisi yüksek mühendis olarak tanıtıldığı, İnkılâpları ren
cide eder mahiyette sözlerle millî birlik ve beraberliği bozmaya çalıştığı, 

Münfesih Mukaddesatçılar Derneği kurucularından iken. halen Komünizmle Mücadele Derne
ğinde çalışan bâzı kişilerle işbirliği halinde ilahiyatta (iğrenci yetiştirme, kur'an kursu ve imam -
hatip okulu talebelerini Komünizmle Mücadele Demeği 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 
Güzelyalı semtinde 'bir evin tamir ve tadili suretiyle açılacak bir kolejde. Yaşar Tunagür başta 
olmak üzere milliyetçi öğretmen ve gerici kimselerin hu kolejde öğretmenlik yapacakları, Ege'den 
ve memleketin diğer köşelerinden koleje tahsile gelecek öğrencilerin Atatürk ilkeleri, Cumhuri
yet ve 27 Mayıs aleyhtarı olarak yetiştirilecekleri; 

imam - Hatip Okulunun yeni Müdürü Bulgaristanlı Feyzullah Türker'in vazifeye başlamasını 
müteakip, imam - hatip okulu, Kur'an kursu öğrencileriyle Komünizmle Mücadele Derneğinin, 
milliyetçi öğretmenlerin ve Türk ocaklarının imam - hatip okulunu karargah haline sokup rejim 
ve iııkilâplarımız aleyhinde müşterek bir yol tutacakları; 

Bu zümrenin önümüzdeki milletvekili seçimlerinde din istismarı yolu ile partiler propaganda* 
larmda direkt ve endirekt olarak rol oynayacakları, anlaşılmakta dır, Bilgilerinize arz ederim.» 
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9 . 4 . 1966 tarihli kararname iile ve 5498 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 5 nci fıkrasının 

uyarınca müktesebinin 2 üst derecesinde İstanbul Müftülüğüne terfi ve 21 . 4 . 1966 tarihli 
onayla da (tekrar 1 750 lira kadro aylıklı başkan yardımcılığı vekâletine ikamet yevmiyesi ile 
tayin edilmiş, o günden bu yana, Devlet Bakanlığının yazılı beyanına göre 'bir 'ehli 'bulunmadı
ğından her 6 ayda bir yeni onay alınmak suretiyle bu görevde bırakılmıştır. 

Yaşar Tunaıgür, 633 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre müftü olamaz. Fakat bu kanu
nun geçici 1 nci 'maddesine nazaran müktesebi olan vaizliğe intibak ettirildiğinden ve 22 nci 
maddenin (e) fıkrası da müftü ve vaizleri aynı kategoride mütalâa etmiş bulunduğundan müf
tü tayin edilebilmiştir. 

Kendisinin kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki görevi İzmir geçici vaizi olduğuna ve bu un
van da kanunda kaldırılmış bulunduğundan kendisi bir defaya mahsus olmalk kaydı kullanılarak 
İzmir vaizliğine tayin edilmiştir. Oysa ki bir defaya mahsus kaydı bulunmasa idi 22 nci maddeye 
göre yüksek din lofculu ya da fakültesi veya imam - hatip okulu 2 nci devre mezunu olmadığından 
vaiz tayin edilemezdi. O halde, maddedeki bir defaya mahsus olmak kaydı bu şekilde kullanıl
mış olduğuna göre, buradan tekrar İstanbul Müftülüğüne tayini geçici 1 nci maddenin (D) bendi
nin açıkça ihlâlidir. 

22 nci maddenin (e) fıkrası müftü ve vaizler diyerek ikisini de aynı statüde mütalâa etmese 
idi bu görüş doğru olurdu. Her ne kadar kanunun diğer maddelerinde müftülerin vaizlerin sicil 
âmiri olduğu yani aralarında «bir kademe farkının mevcut bulunduğu mânasına gelen hükümler 
mevcutsa da 22 nci maddenin müftü ve vaizler kaydı kesin olduğundan, birine nail olunduktan 
sonra, ilelebet orada kalınmak gibi kesin bir şart ortadan kaldırılmakta ve aynı statü içinde birin
den diğerine geçmenin mümkün kılındığı mütalâa edilmektedir, kanaatindeyiz. 

Fakat şayanı dikkat olan nokta kanunun bu olanağının iktidar tarafından, aslında m ü f t ü l ü k 
ehliyeti olmayan ve şimdi, misal olarak, müracaat etseydi ne vaiz ve ne de müftü olabilecek bir 
zatın, takdire bağlı olduğu bildirilen bir tasarrufa, birden, İstanbul Müftülüğü gibi her cihetten 
önemli ve bu nedenle yüksek bilgi, hattâ ihtisas isteyen bir şehrin müftülüğüne getirilmesi ve 
kanunun verdiği olanakla da kendisine, Bakanlar Kurulu kararıyle, müktesebinin üstünde maaş 
ödenmek imkânının yaratılmasıdır. Böylece Yaşar Tunagür bir taraftan, tahsil itibariyle, asla 
nail olamayacağı bir makama getirilmekle kalmamış, sanki çok lâzım ve şahsından vazgeçilemez 
bir ilim adamı imiş gibi, bu makamın kadrosu da kendisine verilmiş ve bu kadro maaşım bihakkın 
alması için gereken 6 yıl beklemesine mahal vermemek için de, ancak çok müstesna ahvalde uy-
gulanagelnıekte olduğunu bildiğimiz, Bakanlar Kurulu, kararı alınmıştır. 

Bununla da yetinilmemiş. bilgilerinden daha da fazla faydalanılmak için, tekrar Diyanet İşleri 
Başkan Yardımcılığı vekâletine atanmış, ve kanunen vekâlet 6 ay olduğu için bu sürenin her dolu
şunda yeni bir 6 aylık onay alınmak suretiyle kendisi, 5 yıldan fazla bu 'makamda muhafaza. 
edilmiştir. 

Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendi «Diyanet İşleri Başkan Yardımcılarından birinin din 
öğretimi veren yüksek dereceli okul veya fakültelerden en az bilini bitirmiş olmasını şart kıl
mıştır. Kanuna bağlı kadro (cetvelinde, iki başkan yardımcısı bulunduğuna göre diğerinin bu nite
liği 'haiz olması şart değildir. Hattâ hiçbir din eğitimi geçirmemiş olan Tunagür'ün bile asaleten 
tayinine mâni değildir. O halele 5 yıldan fazla bir süre ehil ve lâyik bir asil bulunamadığı için, 
tayin yapılmamış olan bu makama, iktidar nazarında ehil ve lâyik olduğu İstanbul'a tayin edilen 
ve başkan yardımcılığı vekâletine getirilmesinden anlaşılan bu zatın asil olarak neden tayin edil
miş olduğunu anlamak güç değildir. 

Şayanı dikkat olan diğer nokta öteki muavinliğe de kimsenin atanmamış olmasıdır. Devlet Ba
kanlığı teşkilâtta buraya tayin niteliğini haiz yetenekli bir kişinin bulunmadığı için asaleten ta
yinin ^yapılamadığını bildirmektedir. O halde bir münasibinin zuhuruna kadar, diğerinde olduğu 
gibi, vekâleten bir zatın getirilmesinin olanağı neden araştırılmamıştır? Bakanlık buna icranın 
takdiri demektedir. 'Eğer icra geniş din görevlisi kadrosunda muavinliğe din öğretimi veren yük-
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sek dereceli okul veya fakültelerden en az birini bitirmiş ve din görevlisi olarak da meslekte ve
ya dinî, meslekî kariyerde en az on yıl çalışmış Arapça bilen bir zatın bulunduğunu kabul etmi
yorsa, o takdirde Devletin bu tür tahsil ve hizmet için yaptığı masraflara yazık olmuş nazariyle 
bakmak: ve bir başka araştırmanın da bu alanlara da yapılmasını dilemek lâzımdır. 

Aslında Diyanet işleri Merkez Teşkilâtımda vekâletle idare edilen tok makam da burası de
ğildir. Araştırma göstermiştir ki, ^başkanlık, muavinlik, olgunlaştırma, teftiş, özlük, donatım, der
leme ve yayın, evraik ve idarî işler müdürlükleri ve diğer birçok makam -bu şekilde vekâletle dol
durulmakta, buna Bakanlığın cevaibı «münasiplerin bulunmamış olduğu» şeklinde tezahür etmek
tedir. 

2. Tımajgiir'iiin: etiiküli o3dugn tayMer : (Nurcuların korunması) : 
Araştırma önergesinde ileri' sürülen tayinler gerçekten yapılmıştır. Örneğin, Ordu'da istih

damları caiz görülmediğinden ilişkileri kesilen Cemalettin Bölükoğlu, Hasan Okur bu .cümleden
dir. Bunlardan Hasan Okur Ordu'da kalması caiz değildir kaydı ile ilişiği kesilmiş iken 27.6.1966'da 
Teftiş Kurulu Memurluğuna atanmış, buradan Novşehir Müftü Şefliğine tayini yapılmış ve fa-
<kat vilâyet kendisinin Nevşehir'de istihdamının mahzurlu olduğunu bildirdiğinden tayin iptal 
edilmiş, ama mahzurun ne olduğu sorulup üzerinde durulmamıştır. Tayini Bakanın emriyle olduğu 
dosyasında mevcut nottan anlaşılan Mustafa Cahit. Türkmenoğlu T. C. Kanununun 1G3/1 mad
desinden 12 . 6 . 1%7'de tevkif edilmiş, Mersin 2 n:i Ağır Ceza Mahkemesince naıkdî kefa
letle 23 . 2 . 1968'dc tahliye edilince, 2G . 2 . 19 GS'de görevine başlatılmıştır. Halbuki tevkifi 
ile işten el çektirilip, beraat edince görevine başlatılması gercikirdi. 

Her ne (kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Dairesi bunların hariçte bir vazifeye 
tayinlerinde biır sakınca görülmediğini bildirmekte ise de, ayrılışlarının gerçek sehebi bildiril
memiş, Diyanet işleri Başkanlığı da hunu araştırmamıştır. Bu konudaki araştırmaların derinleşti
rilmesi maksadı ile, İlk Komisyonda dinlenilen Diyanet İrileri Teşkilatındaki yetkili bâzı kişilerin, 
Tunagürün daireye nurcuları topladığı, ve Nurculuğu desteklediği, Diyanete liyakat ve kabiliye
tine göre değil, belli bir zihniyete yakm-bk ve uzaklığa, göre tayinler yapıldığı, burada adı 
geçen Cemalettin Bölükoğlu, Ahmet Acet, Hasan Okur gibi 'kişilerin de bu ııiteliikleri dolayı-
sıyle .alındıklarını ileri sürenler olmuştur. Bun la/dan yetkili birinin beyanına göre adı geçen 
(hu (kişiler memleket içinde Nurcu Teşkilâtı yönetenlerle temas halindedirler. Meselâ; Van'
dan, Atlanta'dan, Mersin'den gelenler bunlarla irtibat halindedir. Filânca dairede bir memuriyet 
boşalırsa derhal zihniyetlerine uygun kişileri yerleştirmektedirler. Fazla mesai de ancak bu 
tür memurlara verilmiştir.» 

Yine bu zatın ifadesinde, «Merhum ümran ükttnı 'm cenaze törenindeki hareketi Nurcu
lar yapmışlardır. Bu hareketin dairenin içimle olduğu ve Tunagürün bundan haıberi 'bulun
duğu, önlemek için hiçbir teşebbüste bulanma lığı, hareketten bütün Anikara imamlarının ha
beri bulunduğu» açıklanmıştı]'. 

Bu zatın Cumhuriyet Senatosu İlk Araştırma Komisyonundaki ifadesinden alınan notlar aşa
ğı da elır : 

«Tunagiir teşkilât içinde siyasî bölümlerin clıjr.ıda, bir zihniyet bölünmesi meydana getirdi. 
Bu bölünmeye bir isim verirsek belki delil getirmek zordur, umumiyetle atanmalarda vaiz 
olarak İlahiyat ve İslâm Enstitüsü mezunu alıyoruz. Bunlar kendi 'kabiliyetlerine göre değil, 
ımuayyeiiı bir zihniyete yakınlık veya uzakhklarma göre alınırlar. 

Bunun tespitini Tunagiir yapıyor. Eski ••memurlar hakkında gereksiz, yerlerini değiştiıımeıkle 
başlayan bir hareket yaptılar. Eski memurların 9c 90 ı. ayrıklı. Yerine hu türlü insanlar geti
rildi. 'Meselâ eski Özlük İşleri Müdürü Yaşar CDkdeıı görevinden alındı. Oysa bu adam yetiş
miş bir elemandı. Önce Yayın Müdürlüğüne verildi, Donatıma verildi, bu kasıtlı fo askının al
tında memur çok dürüst olduğu halde kendiliğinden emekli oldur Aslında ayrılması için 
kendisine telkinlerde 'bulunuluyordu. Personel Başkanlığında bulunan kimseler verilen bu tali
mata uymaya mecburdurlar. Teşkilât İçinde bu b :lirli zümreye hizmet etmedikçe durmalarına im
kân yoktur. 
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Elmalı zamanında Personel Başkanlığında bulunan zat, Neşet Yurdakul vekâleten tayin edilmiştir. 
Bu zat kaynağını nurculardan alan teşkilâta hizmet etmediğinden ayrıldı. Diğer memurlar da bu tür 
baskılar altındadır. Ayrılanlar yerine dışarıdan (bu zihniyete hizimet edenler getirildi. Yaşar 
Gö'feden ayrıldıktan sonra Adliye Vekâletinden ayrıilmış, Nurculuğu meslek haline getirmiş 
bir insan olan Cemâl et tin Bölüikoğlu getirildi. Ahmet Acet astsubaylıktan ayrılına, Onu da 
getirdiler. G-elen adam ıbu meslekin adamı olsa üzülmeyeceğiz. Teftiş Kurulunda Hasan Okur 
da böyledir. Bunlar bir taktiktir. Delili sicilleridir. Hasan Okur Millî Savunmadan atılıyor, 
Teftiş Kuruluna getiriliyor. Ahmet Acet önce Özlük İşleri Şikâyet Şefliğine getirildi. Oradan 
Evrak Şefliğine verildi, taltif edildi. Bunlar anemlelket içindeki Nurcu teşkilâtı yönetenlerle 
temas halindedir. -Meselâ; Van'dan, Adana 'da n, Mersin'den gelenler bunlarla irtibat halinde
dir. 

Fazla mesai de ancak ;bu türlü memurlara vcrüir oldu. Hasan Ege 3 ncü sınıf Muavinlikten Teftiş 
Kurulu Başkanlığına tâyin edildi. Bu başka hiçbir yerdo görülmemiştir. Örgütte âdeta bir aşiret ida
resi hüküm sürmektedir. Bir an öyle bir kanaat hâsıl oldu ki, Teşkilâtta önemli yerlere tayin edilebil
mek için ya dışardan başka bir yerden kovulmak, iş takip ederken cepte görünür şekilde İttihat Gaze
tesini taşımak, nurculardan tezkiye almak gerekiyor. Bütün bu işleri Yaşar Tunagür yürütmektedir. 
Mütemadiyen seyahat eder, seyahatlerini takip imkânsızdır. B-atoarsmız İstanbul'da, bakarsınız İzmir' 
dedir. Her yere uçakla gider. Din İşleri Yüksek Kurulunun aldığı kararlara hiç önem vermez. Tu
nagür 'ün tasarruf kiriyle Devlet, Hüküm et-ve iktidar partisi güç duruma girmiştir. Ümran Öktem ola
yında gerekli tedbirleri almamış, aldırtmamıştır. Ümran Öktem olayından Yaşar Tunagür un haberi 
vardır. Bu hareketi nurcular yaptılar. Hareket Dairenin içinde idi. Bütün Ankara imamları haberli 
idi. 'Tunagür teşkilâtta çok kuvvetli görünmüştür. Refet Sezgin'in Yaşar'm masasının kenarında lau
bali bir vaziyette oturduğunun personelce görülüşü bu kuvveti artırmıştır. Büyüklük ve gururlulu'k 
kompleksi içindedir. Ali Rıza H^kses'in ayrılması sırasında din işlerinden üç kişi Bakana gittik, ikaz 
ettik, teşekkür etti. Fakat bu davranışımız onun kulağına gitti. Muamelesi değişti. Diyanette Baş
kan ayrı, Muavin ayrı tasarruf yapmaktadır. Kurul üyelerinin bâzılarının görevlerinin iptali 4 ay ol
muştur. O zamandan beri Kurulun noksanları 'tamamlanmamış, âmme hizmeti bundan müteessir ol
muştur. Diyanet İşlerinde 4 Kurul Üyesi, bir iki küçük memur hariç, diğer bütün görevliler vekille ida
re edilir. 4 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı Diyanet İşleri Başkanlığını teftişlerinde her görevlinin ve
kil durumunda olduğunu tespit edince (Her görev vekâletle mi idare ediliyor? Bunların asıllarını bu
lun) demişlerse de 4 yıl (geçtiği halde vekâletle idareler halen devanı etmektedir.» 

3. Tunagür'ün taşürilâttaiki tutuim ve dlavr&mşîaJiı : 
İncelemelerimizden anlaşılmıştır ki, Yaşar Tunagür Din İşleri Yüksek Kurulunun aldığı kararlara 

hiç önem vermemiştir. Zamanın Devlet Bakanı Sayın Refet 'Sezgin'le sıkı münasebette bulun
muş, Diyanette Başkan ayrı Muavin ayrı tasarruflar yapmış ve muavininkiler her zaman üstün 
gelmiştir. Kurul üyelerinden bâzılarının üyelklerinin iptalinden uzun zaman geçmiş okııasına 
rağmen, Yaşar Tunagür yüzünden yenileri seçilmemiş âmme hizmeti bundan müteessir olmuş
tur. 

Yaşar Tunagür 1969 seçimlerinden önceki günlerde Güneydoğuda bir seyahate çıkmıştır. Bu se
yahati 'gerek buradaki gazetelerin yayınlarından, -gerekse bâzı kişilerin görgüye dayanan beyanların-
•dan anlaşılmaktadır. Diyarbakır'da kürtçülükten şaibeli bâzı kişilerle teması da görülmüştür. Ancak 
Bakanlık bu tarihlerde kendisine izin verilmediğini, fakat kanun ve yönetmeliğe göre, her zaman ve 
her yerde vaiz yetkisine sahip olduğunu bildirmiştir. Eğer Bakanlık ve Başkanlık vaiz için seyahat
lerde izin alınması mecburiyetinin bulunmadığını ifade etmek istiyorlarsa bu memuriyet statü ve disip
lini ile kabili telif değildir. Böyle görevi olan bir memurun bile enaz haber vermeden göre
vinden ayrılması mümkün değildir. Eğer böyle ise, yani Tunagür ne izin alıp ıı:e de haber ver
meden görevinden ayrılmış&a bu onun kanun ve nizam tanımadığının bir ikanıtıdır. Ateşi kailde 
Başkanlık kendisine izin verdiğini saklamaktadır. Bu takdirde ise, seyahatin özel mânası var 
demektir. 
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öte yandan Tunagür, nitelikli Başkan Yardımcısı değildir. Vekildir. Vaiz yetkisi hususunda bu 
noktanın da gözÖnünde tutulması lâzımdır. İnceleme esnasında ilk komisyonda dinlenen ye-tkili bir 
zat Tunagür'ün 'mütemadiyen seyahat ettiğini, nerede olduğunu takip ve tespit etmenin imkânsız (bu
lunduğunu, seçimlerden önce bâzı yerlere gittiğini, Konya'dan bağımsız olarak adaylığını koyan bir 
zatı kazandırmamak için çalıştığın], Konya'ya birtakım kinTseleri gönderdiğini Komisyon huzurunda 
beyan etmiştir. 

Yaşar Tunagür'ün bütün işleri kendi 'gördüğü, bir taraftan Sayın İbrahim Elmalı ve Sayın Ali 
Rıza Hakses'in basındaki ve dosyadaki beyanlarından anlaşılmakla beraber Komisyonda dinlenen ze
vatın ifadelerinden de öğrenilmiştir. Nitekim eski Teftiş Kurulu B aşkanı Rahmi Özer tayinlerin Mu
avin Tımagür tarafından re'sen ve ilgili müdürlere haber verilmeden yapıldığını, tahkikata gidecek 
müfettişlerle bizzat görüşür olduğunu Komisyonda beyan etmiştir. Diğer bir zatın ifadesine göre Tu
nagiir teşkilât içinde bir zihniyet -bölünmesi meydana getirmiştir. Eski ve kendi zihniyetine hizmet 
etmeyen memurlar sık sık yerleri değiştirilmek suretiyle (tedirgin edilmiş ve emekliye ayrılmaları zor
lanmıştır. Yerlerine kendi zihniyetine hizmet edecek adamlar getirilmiştir. Örneğin; Rahmi Özerin 
Teftiş Kurulundan ayrılmasıyle yerine 3 neü Sınıf Müfettiş Muavini olan bir zat getirilmiştir. Rahmi 
Özer'in Teftiş Kurulundan ayrılması sebebi, bir yazıda, Abdurraihman Dürre'ye ait tahkikat dosyası
nın 11 ay mııamelesiz yanında sakladığı ve içinden önemli evrakın ziyama sebebiyet verildiği gösteril
mekte, diğerinde Bakanlık özel Kalem Müdürü ile alaylı bir ifade kullanılarak görüşmesi, belirtilmek-
tedir. Bu zat tahkikat dosyalarının kendisine verilmediğini, bu nedenle 11 ay yanında kalmasının söz 
konusu olamayacağını ve müfettişlere bizzat Muavin Tunagür'ün görev verdiği ve raporun da ona ve
rilmiş olması lâzımgeldiğini ifade etmiştir. 

İstanbul Müftüsü ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Vekili Yaşar Tunagür GİMA'da da çalışmış
tır. 788 sayılı Kanunun 8 nci maddesi memurların ticaret ve sanatla iştigal edemiyeceklerini, şirket
lerde, ticaret ve sanayi müesseselerinde vazife, alamıyacalklarım, 657 sayılı Kanunun 28 nci maddesi 
Devlet memurlarının ticarî mümessil olamayacak!arını, 87 nci maddesinin (S) fıkrası Devlet memur
larına idare, teşekkül ve bankalar tarafından sermayelerinden yarısından fazlasına iştirak suretiyle 
'kurulan teşekküllerle «bunların iştiraki olan müesseselerden her ne ad altında olursa olsun para öden-
miyeeeğini, hiçbir menfaat sağlanamıyacağmı hükme bağlamıştır. 

4. Lâikliğe aykırı davranışları : 
Yaşar Tunagür'ün lâikliğe aykırı siyasî tutum ve davranışlarına gelince : 
İçişleri Bakanlığı 12 . S . 1965 tarih ve 78075 sayılı yazı ile Yaşar Tunagür'ün Atatürk düşmanı 

olduğunu, irticaî faaliyetlerde bulunduğunu, yaklaşmakta olan seçimlerde bir partinin lehine propagan
daya hazırlandığını istihbarat kaynaklarına atfen Devlet Bakanlığına bildirmiştir. 4 ncü Koalisyon 
Hükümeti zamanında ve seçim yasaklarının başladığı bir sırada yazılan bu yazı uzun süre Diyanet İş
leri Başkanlığında bulunamamıştır. Dolayısıyle muamelesiz kalmıştır. Bilâhare Yaşar Tunagür bu
na rağmen Diyanet. İşleri Başkan Yardımcılığı vekâletine getirilmiştir. Kendisinin bu görevde bu
lunduğu sırada Devletin güvenilir bir kaynağı Sayın Cumhurbaşkanına bir rapor vererek kendisinin 
siyasî faaliyetleri hakkında bilgi sunmuştur. Bu raporun sureti aşağıdadır : 

«Diyanet İşleri Başkan Muavini Yaşar Tunagür ve faaliyetleri : 
I - Biyografisi : 
Adı ve soyadı : Yaşar Tunagür 
Baba adı : Heyyül 
Ana adı : Hatice 
Doğum yeri ve tarihi : İstanbul, Beşiktaş, 1340. Kendisinin aslen Siirtli - Şirvanlı olduğu söy

lenmektedir. 
Adresleri .: a) Diyanet İşleri Başkanlığı 
b) Yeşilyurt Sokak 3Ö/8 Ankara ' " ' . . . . . . 
Bildiği Lisanlar : Arapça 
Tahsil derecesi : Ankara Tapu Kadastro Okulu mezunu 



Bulunduğu görevler : 1943 Yılında Tapu Kadastro Okulundan mezun olduktan sonra, 1944 yıl
larında Bayburt Millî Emlâk Toprak Tevzi Fen Memuru olarak vazife görmüş ve 1946 - 1947 yı
lında Ankara Millî Emlâk Müdürlüğü emrine tayin edilmiştir. 

1947 - 1949 yılında 23 ncü Dönem Yedeksubay Oklunu bitirmiş 1949 yılında İstanbul Kadastro 
Müdürlüğü emrine tayin edilmiş. 19*51 den sonra Tevfik Ersen'in aracılığı ile Diyanet işleri teşki
lâtına girmiş, İstanbul Müftülüğünde, 1953 - 19)56 yıllarında Ezine Müftüsü, 1956 - 1958 yıllarında 
Bağdat Edebiyat Fakültesinde kurs görmüş, 1958 - 1959 yılında tekrar Ezine Müftülüğüne dön
müştür. 

Adıgeçen 1959 yılında Balıkesir Müftülüğünde istihdam edilmiş ve 1900 - 1963 yılında da Edir
ne Müftüsü olarak görev yapmıştır. 1963 - 1965 yıllarında İzmir Bölgesi gezici vaizliğine geti
rilmiş ve 1965 yılında da Diyanet İşleri Başkanı İbrahim Elmalı tarafından Reis Muavinliğine 
getirilmiştir. 

II. - Faaliyetleri : 
Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri sağ cephenin liderliğini ele geçirmek yönünden olmuş ve bu mak

satla Diyanet İşleri Reis Muavinliğine gelinceye kadar bütün irticaî faaliyetlerin destekleyicisi 
olmuştur. 

Adı geçen ilk defa dikkati Edirne'de müftü bulunduğu sırada çekmiştir. Bilhassa dinî topluluk
larda ve cemaatin kalabalık olduğu günlerdeki vaızlarında, halkı hükümet aleyhine tahrik edici ko
nuşmalar yaptığı müşahede edilmiştir. 

İzmir Gezici Vaizliğine tayin edildikten sonra da Arap ülkelerinden adresine mektup ve çeşitli 
kitaplar geldiği görülmüştür. Gelen mektup ve kitaplar üzerinde yapılan incelemede irtibatın, 

a) Müslüman Kardeşler Cemiyeti, 
b ) Irak'taki Nurcular. 

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

rilmesi imkânları ile Nur neşriyatının temin ve savkine aracı olduğu meydana çıkmıştır. 
Ayrıca, Irak'ta iken aynı odada beraber kaldığı ve I raktaki Nurcuların temsilcisi durumun

da olan Ahmet Ramazan Salih Tuncer'e kur'an kurslarından ve İlahiyata öğrenci yetiştirme der
neklerinden sağladığı paraları Irak'taki talebeye dağıtılması için gönderdiği anlaşılmıştır. Yaşar 
Tunagür'ün bu mutavassıt rolün yanında izmir'de verdiği vaızlarda da yıkıcı ve gericiliği destek
ler bir davranış göstermiş ve bu faaliyeti dolayısıyle 1964 yılında hakkında dâva açılmıştır. 

Adı geçen İzmir'deki faaliyetlerini tamamen dinî teşekküller üzerine yöneltmiştir. Şöyle ki : 

a) Kur'an kurslarıyle münasebeti; 
Yaşar Tunagür izmir'de Din Adamları Yardımlaşma Derneği ve Kur'an Kursu Öğrencilerini 

Barındırma Derneğinin başına geçmiş, gerek derneğin, gerek kur'an kurslarını ele alarak kurslar
da fıkıh hocalığı yapmaya başlamıştır. Hocalığı esnasında daima talebeye mevcut nizamı kötüle-
miştir. 

b)' Komünizmle Mücadele Derneği ile münasebeti : 
Yaşar Tunagür, Komünizmle Mücadele Derneğinin üyeleri ile temas kurduktan sonra, diğer 

dinî ve mukaddesatçı kuruluşların bütün azalanın bu derneğe girmeye teşvik etmiş ve bunda mu
vaffak olmuştur. 

c) Milliyetçi öğretmenler ile münasebeti : 
Bu gruba dahil olan öğretmenler, özellikle imam - hatip okulu öğretmenleri Yaşar Tunagür' 

ün hedefi olmuştur, imam - hatip okulu müdürü Yaşar Tunagür'e bu çalışmalarında yardımcı ol
muş ve kısa zamanda okul faaliyetin merkezi haline gelmiştir. 

Yaşar Tunagür Diyanet İşleri Başkanlığına geldikten sonra ilk işi, kendi cephesine tabi olan 
bütün şahsıları gerek siyaset kademesinde, gerekse iller teşkilâtında yerleştirmiş ve durumunu 
kuvvetlendirmiş. Yapılan bu tayin ve nakiller dolayısıyle, aleyhine o tarihlerde bir kampanya 
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açılmış fakat nurcu çevre bu kimsenin yıpranmaması için bütün sağcı teşekkülleri harekete geçir
miştir. Bu faaliyette bilhsasa öneuıli rolü Komünizmle Mücadele Derneği oynamıştır. 

III - Yaşar Tunagürün Diyanet feüeri TeştölâtuidaJfci faja%etl&râ:': 
Yaşar Tunagür bugün Diyanet Teşkilâtına iyice yerleşmiş durumdadır. Bilhassa kendi * grubu

nu teşkilâta yerleştirmek için önemli mevkileri elde etmiş bulunmaktadır. 
Personel Dairesi Başkanlığı Diyanet İşleri Teşkilâtının en önemli makamlarından biridir. Ya

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

Ayrıca, Eski Diyanet İşleri Başkanı İbrahim Elmalı'yı ekarte ettikten sonra yerine vekâleten 
tayin edilen Lütfü Doğan bugün kendisinin bir maşası durumundadır. 

Keza, Yüksek Din Kurulunda Şehit Ora} grubu Yaşar Tuna gür'ün sâdık beldeleridir. 
Bugün, Diyanet îşleri Teşkilâtında iki grup bulunmaktadır. Bunlardan birisi bütün aksiyonu 

elinde tutan Yaşar Tunagür grubu, diğeri ise tamamen pasif ve her şeyden çekinen insanlardan 
müteşekkildir. Pasif grup dahil aralarında fikir (birliğine varamamıştır. Bunlardan bâzıları C. K. 
M. P., diğerleri ise Millet Partili eğilim göstermektedirler. Rahmi Özer grubu Necmettin Erba-
kan'ı desteklemekte ve Yaşar Tunagür'ün yıpranmasına çalışmaktadır. Bu husus 10 Haziran 1967 
tarihinde Mustafa Madenei'nin evinde yapılan toplantıda kararlaştırılmış ve Yaşar Tunagür'ün Di
yanet Teşkilâtından uzaklaştırılarak istanbul Müftülüğüne nakli hususu düşünülmüştür. 

Bütün bunlara rağmen Yaşar Tunagür Diyanet İşleri Teşkilâtında 'başlıca fonksiyonu icra et
mekte ve hiçlbir kimse kendisini yıpratamanıaktadır. Özellikle nurcuları teşkilâta doldunması ve 
kendisine geniş bir taraftar bulmaisı neticesidir ki, isteğini yapabilmektedir. Meselâ bir yıldan faz
la mevkuf olarak dâvaları devam etmiş olan nurcuların kadrolarını açık bırakmak suretiyle bek
letmiş ve tahliyelerini müteakip derhal tayinlerini yapmıştır, 

Yaşar Tunagür'ün gerek nurcularla, gerekse İslâm dinini savunun teşekküllerle açık irtibatı 
bulunmaktadır. Şöyleki : 

a) inakla irtibatı devamlı olarak mevcuttur. 
25 Temmuz 1966 günü Ankara'ya gelen Ahmet Ramazan Tuncer, Yaşar Tunagür'ün evinde 

misafir kalmış ve yapılan toplantıda aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır. 
1. Irak Kültür Ataşemiz Reşat Oğuz merkeze alınarak yerine Konya Yüksek İslâm Enstitüsü 

Başmuavini Necati Çerçioğlu'nun tayin edilmesi, 
2. «Irak'ın Türk öğrencilerine açmayı düşündüğü burslardan nurcuların istifade letmesi im

kânlarının araştırılarak sağlanması, 
3. Müslüman Kardeşler Cemiyetinin liderlerinden olan Seyyit Kuttup'a ait eserleri Türkçeye 

devirmek liç.in tercüme ve yayın şirketi kurulması fikirleri münakaşa ©dilerek kabul edilmiştir. 
b) Rabıtatül Âlemi İslâm Cemiyeti Genel Sekreteri olan Muhammet El Savvaf ile temas ha

linde bulunmaktadır. Yaşar Tunagür bu cemiyetin İsviçre'de bulunan şubesi başkanı Dr. Sait Ra
mazan ile muhabere etmektedir. 

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

d) Adı geçen Mayıs 1968 ayı içreisindie I rak Vakıflar Genel Müdürlüğü davetlisi olarak mez
kûr memlekete yaptığı ziyaret dahi bir art düşünceyi taşımakta ve Vakıflar Genel Müdürü olan 
şahısla irtibatı, nurculuk esasında birleşmelerinden doğmaktadır. 

Yaşar Tunagür'ün zihniyetini belirtmesi bakımından Tunus Müftüsü Fadıl Benaşur'un yurdu
muza vâki ziyareti dolayısıyle yapılan toplantılardaki 'konuşmalardan bazı pasajlar aşağıya .alın
mıştı?. 

— 17 Mayıs 1967 günü Fadıl Benaşur Hilton otelinden alınarak Edebiyat Fakültesine götürül
müştür. Burada yapılan sohbet toplantısında Yaşar Tunagür larap memleketlerine giden elçiler 
konusunda şu fikirleri savunmuştur. «Maalesef sefirlerimiz kordiplomatiğin içinden çıkamıyorlar. 
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Halbuki bu ülkelerde kalkın arasına girilmesi, onlarla sıkı temasın sağlanması çok faydalı olacak
tır. Bunları bizim diplomatlarımız yapamazlar. Zira kendileri bir cuma namazına bile gitmezler. 
Onun içindir ki, bu ülkelere gidecek elçiler din adamlarından •seçilmelidir.'» 

— Konya lokantasında yenen öğle yemeğini müteakip Fadıl Benaşur istanbul Müftülüğünü ziya
ret etmiştir. Burada misafire Şeriat Mahkemesi zabıtları gösterilmiştir. Yaşar Tunagür bu zabıt
la rm çok değerli birer eser olduğunu izah ettikten sonra; «Birgün gelecek bunlardan istifade ede
ceğiz» demiştir. Orada bulunanlardan birisi kendisine : «Bu zamanda şeriat kanunları ne işe ya
rar?» 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 sırasında yapılan bir sohbette Yaşar Tunagür Diyanet İşleri teş
kilatındaki durumunu ve fonksiyonunu şöyle 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 giibi tasar
ruf edebilımektedir. 

IV - Netice : 
Yaşar Tunagür bugün aşın 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 üslâhınefs 'ettiklerini savunması ve aynı zamanda kendisinin Siirtli olması bütün bu 
şüpheleri üzerine çekmektedir. 

Bu haliyle Yaşar Tunagür Diyanet camiasını nurculuk gibi memleketimiz bakımından arzu 
edilmeyen bir faaliyete yöneltmekte ve teşkilâtı bu kadro ile doldurarak istikbale ;muzaf yatırım
lara girişmesi bakımından zararlı bir tip olarak vasıflandırılmaktadır.» 

Bir sureti Araştırma Komisyonu dosyalarında mevcut olan bu raporda söz edilen ithamların 
çok daha hafifi, herhangi bir memur hakkında, Hükümete intikal ettiğinde derhal tahkikata giri
şilmesi kanunî bir vecibe iken, Tunagür hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır. 

17 . 5 . 1967 de İstanbul'u ziyaret eden Tunus Başmüftüsü Fadıl Benaşur'a müftülük binasında 
«Türkiye'de birgün gelecek mutlaka şeriat kanunları uygula nacaktır» şeklinde, Anayasaya aykı
rı, onun lâiklik temelini kökünden sarsan bir beyanda bulunduğu yine bu raporda var iken bu da 
işlenişiz kalmıştır. 

Araştırmada Yaşar Tunagür'ün dış seyahatlarında Eabitatül Âlemi İslâm toplantılarına katıl
dığı da saptanmıştır. 

Bazı müftülerin Devletin bütünlüğü aleyhine zararlı faaliyetleri müfettiş raporlarında açık
lanmışken bunlar mahkemeye verilmemiş ve bu dosyalardan bâzı önemli evrakın zayi olduğu 
resmen bildirilmişken bu da işlenişiz kalmış ve araştırmada bu dosyaların on bir ay Tunagür'ün eli 
altında kaldığını söyleyenler olmuştur. 

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

Devletin güvenilir kaynağının, sonradan Araştırma Komisyonunun bir sorusuna cevahen elde 
dökümanter bilgi bulunmadığını bildirmesi gibi biir durumda bile, elde edilen yukandaki raporda
ki bir istihbaratın yürütme tarafından değerlendirilmesini anlamını gerektirir ki, bu da ihmal edil
miştir. 

Bu hususta eski Diyanet İşleri Başkanı Sayın İbrahim Elmalı'nın Sayın Cumhurbaşkanına arz 
ettiği aşağıdaki yazı çok ilginçtir. 
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«Sayın. Cevdet 'Sunay • - . . • , 

Cumhurbaşkanı 

Aylardan beri Başkanlığımızı huzursuz eden bir oyunla karşıkarşıya bulunmaktayız. Bu oyu
na fırsat vermek istemeyen şahsım ve mesai arkadaşlarım çeşitli töhmetler altında bulundurul
maktadır. İçten ve dıştan olmak üzere çift yönlü harekete geçirilen bu oyun, muavinim Yaşar 
Tunagiir tarafından tezgâhlaumalkta, Diyanet İşleri Başkanlığını tedvire memur Devlet. Bakanı 
Refet Sezgin tarafından da fiil safhasına konulmaktadır. 

Olay : Başkanlık görevimden alınmak istenmeme kadar ileri gi Vn olaylar zinciri Muavinim. Ya
şar Tuııagür'üıı bâzı yetkilerinin tarafımdan alınınasıyle başlaw. }tır. Tunus seyahatine çıkmadan 
638 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak tayin, nakil, av.il ve emeklilik işlemlerinde imza yet
kisini Muavin Yaşar Tunagür'den aldım. Ye 2 nci Muavin Cem aleti in Kaplan'a verdim. Bu tasar
rufum Muavin Yaşar Tunagiir ve Bakan Sezgin tarafından her nedense hoş karşılanmadı. Tu
nus'a yaptığım seyalmti müteakip bu tasarrufun iptali için çok tazyikler yapıldı. Zira keııdisiiTe 
verdiğim bu yetkileri suiistimal ettiği, haberim olmadan mühim tasarruflara giriştiği, dilediğini 
emekli yapıp naklederek başında bulunduğum Diyanet Teşkilâtını karıştırdığını müşahede ettim. 
Bakan Refet Sezgin bu tasarrufun iptali için Başkanlığıma resmî yazılar yazdı. Ben de 633 sayılı 
Kanundan aldığım yetkiyi savundum. Tasarrufuma her ne pahasına olursa olsun sadık kalacağımı 
bildirince başka çareler aradı, bu kere bir tertiple 2 nci Muavinim Cemalettin Kaplanın Başkan 
muavinliği görevi iptal edildi. İptal keyfiyeti ile ilgili olarak araya girenlere Bakan Sayın Refet 
Sezginin (Yaşar Tunagür'ün eski görevleri iade edilmedikçe bu işlemden vazgeçmem. Yaşar Tu
nagiir için bütün Diyanet Teşkilâtını feda edebilirim) mealinde sözler söylediği öğrenildi. 

Muavin Cemalettin Kaplan'm, görevinden affı da bir fayda temin etmeyince, bütün olup biten
lerden tek engel gibi mütalâa edildiğim için Başkanlık görevimden af fim çareleri araştırılmaya 
başlanıldı. Bu güç bir işti, zira Başbakan Sayın Süleyman Demirdin bu tasarrufa (olur) demesi 
çok şüpheli idi. Fakat her nasılsa verilen yanlış malûmatlarla Başbakan Sayın Demirelin 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 etmeyecekti. 

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

1. Tayin, nakil, azil ve emeklilik işlemlerinde itimat ettiğini için kendisine selâhiyet verdiğim 
Yaşar Tunagiir Devlet Bakanı Sayın Sezgin'in hemşerisi ve sıkı dostu. Tunagür'ün ifadesine gö
re çocuıkhüv arkadaşıdır. Bu yakınlık sebebi ile Sayın Bakanla Muavin Yaşar Tunagiir kafa ka
faya vermekte, en küçük tayin ve nakillere kadar her türlü Başkanlık icraatı yürütülmekte idi. 
Bir politik kişinin Diyanet Teşkilâtı merkezinde mühim bir mevki işgal eden bir memur vasıtasıy-
le her türlü isteği yerine getirme arzusu teşkilâtımızı karıştırmak, başında bulunduğum Diyanet 
Teşkilâtında huzursuzluk ve dedikodu almış yürümüştür. Bunları hissettiğim anda Yaşar Tuna
giir-'e evvelce verdiğim yetkileri geri aldım. 2 nci Muavinim Cemalettin Kaplan'a verdim. 

2. Muvin Yaşar Tunagür'ün empozesi ile Çankırı vaizliğinden Tekirdağ Müftülüğüne tayin 
ettiğimiz ve sonradan böl geçi zihniyet taşıdığını öğrendiğim Ali Aslan'ın Aydın Müftüsü Mehmet 
Şirin'e yazdığı bir mektup, zarfı ile Türkiye Din Oörevlileri Federasyonunun eline geçmiştir. Bu 
mektubu:ı lutukopisi federasyonca Başkanlığımıza intikal ettirilmiştir. 'Mektuba göre : 

a) Diyanet İşleri Başkanı tardedileeek, 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. 
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Bu haberler Yaşar Tunagüri le Hükümette mühim mevkiler işgal eden zevata atfen verilmek
tedir. 

Bu mektup mesnet kabul edilerek Teftiş Kurulu Başkanı ve bir müfettiş Tekirdağ'a gönderil
miş, müftünün evinde yapılan aramalarda memleketimizin millî güvenlik ve bütünlüğünü yakın
dan alâkadar eden belgeler ele geçirilmiştir. Aydııı'a da ayrıca iki müfettiş gönderilmiş, orada 
yapılan aıramada ele geçirilen belgeler arasında bilhassa Nâsır'a hitaben yazılan bir. mektup dik
kati çekmiştir. 

Tahkikat sırasında müfettişlerimiz Tekirdağ Müftüsüne işten el çektirmişlerdir. Mumaileyhi 
Başkan emrine alma teklifimiz ise Devlet Bakanlığının 18 . 10 . 1966 tarih ve 5267 sayılı yazısı 
ile reddedilmiştir. Müfettişlerce tahkikat sonuna kadar işten el çektirilmesi talebinin Bakanlıkça 
iptali ve müftünün vazifesi basma dönmesi için bizzat Balkan tarafından Tekirdağ Valiliğine 
emir verilmişitir. 

3. 'Ali Aslan'ın, evinde yapılan aramada, İstanbul'da meskûn Sadrettin Yüksem'in Ali As
lan'a hitaben yazdığı bir mektup ele geçirilmiştir. Bu mektupta Millî Emniyetimizce Kürtçü ve 
solcu olduğu müseccel olan Tutak Müftüsü Abdurrahman Dürre'nin mukaddes gayeler için ça
lışmadığı ve koılkak olduğu ifade edilmektedir. Bu mektup esas alınarak Tutak Müftüsü Abdur
rahman 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 Sait İsyanı ve Dersim harekâtı anlatılmakta olup, Kürt gençliğine hitalb edilerek Türklerden 
intikam alınmasını ve müstakil bir Kürdistan Devleti kurulması için savaşa hazırlanmaları is-
tenilmeiktedir. Bu vesikanın "el yazısı ile teksir edilerek Kürt gençleri arasında dağıtıldığını Abdur
rahman Dürre itiraf etmiştir. Vesikanın sonuna doğru Kürdistan mıntıkasının tûl ve arzı verile
rek haritası çizilmektedir. Buna göre, Sivas dahil Şark vilâyetlerimiz Kürdistan Devletine dahil 
olmaktadır. Irak'ta isyan halinde bulunan Molla Mustafa. Barzani övülmekte ve kendisinin mehdi 
olduğu ifade edilmektedir. 

Abdurrahman Dürre'nin evinde ele geçirilen bir vesikada Türklüğe ve mukaddesatımıza sövül-
mekte ve bu şiirin bütün teşkilâta duyurulması istenilmektedir. (D. Başkanı Y. İmza) şeklinde 
bir kayıt bulunmaktadır. 

Diğer iki mektup Derik Müftüsü Kâmil Yalçın'dan gelmektedir. Bunlar da Şeyhliğe sürül
mekte, solculuğu ile tanınan M. Emin Bozaslan öğütmektedir. Abdurrahman Dürre'nin evinde 
ele geçen bir karttan Abdurrahman'm Ali x\slan ile sıkı teması olduğu, Ali Aslan, Abdurrahman 
Dürre ve diğer Şarklıların Diyanetteki işlerinin Yaşar Tunagür tarafından; taki'bedildiği 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. Tahkikatı
mız önemle devam etmektedir. Tahkikat sırasında isimleri elde edilen şahıslar hakkında da takibata 
geçilmiştir. 

Elde edilen mühim vesaik Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanlığa, Devlet Bakanlığına, Millî 
Güvenlik Kuruluna ve Millî Emniyet Teşkilâtımıza gönderilmiştir. Bundan böyle ele geçecek vesaik 
alâkalı makamlara ulaştırılacak ve Millî bütünlüğümüzü tehdit eden ıbu kabil davranışlar Hükümet 
ve Devlet adamlarımıza duyurulacaktır. 

Bu tahkikatın açılıp genişletilmesi Devlet Bakanı ISaym Refet ıSezgin ile muavinim Yaşar Tu-
nagür'ü her nedense rahatsız etmektedir. Bu sebeple müfettişlerimiz ve Teftiş Kurulu Başkanı 
devamlı tazyike mâruz bırakılmakta ve tahkikat ile ilgili eldeki mevcut vesaik ve hâdisenin mahi
yeti henüz vuzuha kavuşmadan ve tahkikat bitmeden Bakan tarafından istenmektedir. Vesikalar ve
rilmediği için de Teftiş Kurulu Başkanına Sayın Bakan tarafından, gelen heyetler huzurunda ha-
karetamiz sözler sarf -edilmiştir. 



Bütün taunlardan, anlaşılacağı gibi kutsi ve Millî gayelere hizmet etmek nıaksadiyie kurulmuş 
bulunan Diyanet İşleri Bakanlığı birtakım bölücü ve yıkıcı maksatlara âlet edinmek istenmiştir. 
Bu yıkıcı ve bölücü davranışlarla hissedildiği günlerden beri mücadele edilmiştir. Diyanet İşleri Baş
kanlığı ıgörevi uhdemde kaldığı müddetçe emellerinde muvaffak 'Olamayacaklarını anladıkları için 
de bizzat görevinıden alınmam yolunda faaliyetlere girilmiştir. 30 yıllık Devlet memuriyetimin her 
safhasında vatanıma ve milletime, dinime karşılıksız hizmeti şerefli telâkki eden bir müsliiman Türk 
evlâdıyım. 

Durumu ıttılaınıza saygı ile arz ederim. 
İbrahim Elmalı 

Diyanet İşleri Başkanı» 

5. Diyanet İşleri. Başkan yardımcılığı görevinde koranünası : 
Yaşar Tunagür Başkan yardımcılığı vekâletine İzmir'den, Sayın Refet Sezginin telkini ile, Sa

yın İbrahim Elmalı tarafından getirilmiştir. Fakat bir süre sonra kendisinin nasıl bir insan olduğunu 
anlaması üzerine, 633 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince verdiği görevleri ve yetkileri elinden 
almak istemiştir. Bunun üzerine de Elmalı emekliye sevkedilmiştir. Elmalı'dan sonra gelen Sayın 
Hakses ise, bir süre sonra personel tasarruflarına müteallik yetkileri açık emirle Tunagür'den al
mak istemiş, devam etmekte olduğunu görünce 3 . 5 . 1987 tarihli ve 87 sayılı tamimle yeniden 
hatırlatmış, -bunun neticesinde kendisine Bakanlıkça mecburî izin verilmiş ve Başkan Vekâletine 
tabiî vekil olan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanından başkası getirilmiştir. 

Kendisine mecburi izin verilen Sayın Hakses Devlet Bakanına yazdığı 18.11.1967 tarih ve özel 
188 sayılı yazıda «durumunu iarz ettiğimiz ve çeşitli neşriyatlarla umumî efkâr ve vaziyeti malûm 
olan Yaşar Tunagüriün zatıâlilerinee tutulmak ve korunmak istenmesindeki sebepler anlaşılma
mıştır. Bu şahıs ki, Dairemiz ve teşkilât içinde fesat yaratmaktadır. Kendi taraftarı olan bir 
kısım bölücü zihniyeti! memurları risayetimize karşı itaatsizliğe teşvik etmiştir ve etmektedir: 
Emir ve kanun dinlememektedir» ve «izin için zatıâlirdze herhangi bir surette müracaat etmiş 
veya talepte 'bulunmuş değilim. Sıhhî durumum da çok şükür yerindedir» demiştir. 

657 sayılı Kanunda mecburî izin müessesesi yoktur. Verilen bu iznin sırf Sayın Hakses'i ora
dan uzaklaştırıp yerine taibiî ve kanunî vekillerden başka bir zatın getirilmesi Tunagür'ü himaye 
kastında m akran görülmektedir. 

Bütün taunlar Diyanet İşleri Başkanlığında ciddî tair huzursuzluğun mevcudiyetini ve iki Başka
nın tau sebepten ayrıldığını ve yine fon sebepten asaleten Başkan tâyin edilmediğini göstermekte
dir. Araştırmanın bizlere verdiği kanaate göre tau vaziyetin başlıca müsebbibi Yaşar Tunagür'dür. 
Diyanet İşleri Başkanı Sayın A. Rıza Hakses'e mecburî izin verilmesinden ve emekli yapılmasın
dan birkaç gün önce Sayın Hakses'in Devlet Bakanlığına yazdıkları yazılar ilginçtir. Bu yazılar
dan biri olan 15 . 11 . 1967 tarih ve gizli zâta mahsus 181 sayılı yazı aynen şöyledir : 

«İlgi : A) 11 . 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 Başkanlığına asaleten in

ha ettiğimiz Personel Yedek Yarbay Mustafa Güner'in, zamlımıza göre üzerinde durulmadan tayi
ninin kabul edilmediği beyan tauyurulmuştur. 

Zatıâlinizce de malûm olduğu üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın Dairemize teşriflerinde vekâ
leten idare edilen yerlere asillerini tâyin hususundaki emirleri gereğince biz bu inhayı yapmış bulu
nuyoruz. 

Bahis mevzuu vazifeye yapılacak bir tâyine maaş durumu itibariyle niteliği uyacak bir şahıs bu
gün için memleketimizde pek nadirdir. 

tnhasını arz ettiğimiz Mustafa Güner Başkanlığımızca iyi tanınan ve eski vazifesi itibariyle de 
personelci olan ve dairemizdeki personel işlerini halledecek bulunan tair zât idi. Atatürk ve özel 
Yükseliş Kolejinde vüzleree vatan evlâdı kendisine emanet edilmiştir. Şayet mumaileyhin tarafımız-



dan bilinmeyen ve fakat zatıâlinizce malûm olan ve Personel Dairesi Başkanlığına mâni hali var ise 
bu hususun tarafımızdan da bilinmesi üzüntümüzü zail edecektir. 

2. Muhterem beyefendi, 
Personel Dairesi Başkanvekili iken bu vazifeden aldığımız Hüseyin Özgün'ün mevzuubahis Baş-

kanvekilliğinde kalması hakkındaki yazınız ise pek ziyade üzüntümüzü muciboknuş ve zühul ese
ri yazıya kaydedildiği neticesine varılmıştır. Bu vesile ile malûmunuz olmakla beraber'ıbu şahıs 
ile aramızda geçen hâdiselerden birkaçını arz etmeme müsaade buyurmanızı istirhamı ederim. 

a) Bir müddet evvel 20 - 25 adedi (bulan imza kartonla rmdald yazıları okutmak üzere evrak 
kalemindeki bir .memuru odama çağırttım. O sırada Başkan muavinvekili ve bütün hâdiselerin mu
harrik ve müşevviki olan Yaşar Tunagür odama girdi. Yanımda 'bulunan memurun ne yaptığını 
bana sordu. Ben de «imzaya gelen yazıları okutuyorum» dedim. «Ya öylemi?» dedi. Hemen odadan 
çıktı. Aradan üç dört dakika geçmemişti ki, Personel Dairesi Başkanvekili Hüseyin Özgün ile Özlük 
İşleri Müdürvekili Hasan Hatiboğlu odama hiddetle girdiler. Hüseyin Özgün bana hitaben ve ya
nımdaki memuru göstererek «bu kim» dedi, Ben de «imza edeceğim evrakları okutturuyorum» dedim. 
Yine bana hitaben «senin bize itimadın yokmu?» dedi. Ben de «evet sizlere itimadım kalmamıştır» 
dedim. Bu sefer yine Hüseyin Özgün bana hitaben; «ben de sana imza için evrak göndermeyece
ğim» dedi. Ye kapıyı çarparak Hasan Hatiboğlu ile birlikte çıkıp gittiler. 

b) Bu hâdiseden birkaç gün sonra İzmir Karşıyaka Müftüsü iken İzmir Seferhisar Müftülüğü
ne nakledilen ve fakat Şûrayı Devlet kararı ile iptal edilen Yusuf Ziya Yücegönül'e ait kararın 
tatbiki için Hüseyin Özgün'ü odama çağırttım. Kararı tatbik ederek adı geçen müftüyü Karşıya
ka'ya nakletmesini söyledim. Yaşar Tunagür'ün tahriki ile bana «nakletmeyeceğim» dedi. Ve oda
dan sert bir tavırla çıkıp gitti. Bu hâdisenin cereyanı sırasında yanımda Gümüşhane Senatörü Sa
yın Abbas Cilâra ile Çorum Milletvekili Dr. Sayın Necdet Yücer bulunmakta idiler. Ve dunuma 
şahittirler. 

c) Yine 11.11.1967 tarihinde Personel Dairesi Başkanlığından alıdığım Hüseyin Özgün bu 
muamelem sebebi ile bana telefon ederek Personel Dairesi Başkanlığından gitmeyeceğim ve de
vamla «Esasen senin ayaJklarm sallanıyor» diye münasebetsiz beyanlarda bulundu, müteaddit 
emirlerime itaat etmediği gibi çağırmalarıma rağmen de odama gelmediği birer vakıa iken, boyla 
bir kimse ile teşriki mesai etmemiz nasıl mümkün olabilir. Muhterem beyefendi, kısaca arz ettiğim 
yerinde kalmasını istediğiniz şahsın durumunu ve tutumunu izaha kâfidir kanaatindeyim. 

3. 13 .11.1967 tarihli mıuciibiımazle aslî vazifesi Özlük İşleri Müdür Vekilliği olan, fakat öz
lük İşleri Müdürlüğüne vekâlet eden Hasan Hatiboğlu bu görevinden alınarak Donatım Müdür 
Muavinliğine tavzif edildiği ve yenine Müdür Muavini Mehmet Ali Erkmen görevlendirildiği hal
de, adı geçen odasını teıik etmemiştir. 14.1.1967 günü Başkan odasına Daire başkanlarından mü
teşekkil bir heyet huzurunda Hasan Hatiboğlu odama davet edilmişse de dairede olduğu halde; 
keyfi olarak gelmemiştir. Yerimden ayrılmamakta ısrar eden İm memur hakkında hâdesinin ehem
miyetine binaen gerekli muamele yapılacaktır. 

4. Daha önceki yazılarımızda da arz edildiği veçhile gerek Hüseyin özgün'ün ve gerekse Ha
san Hatiboğlu'nun bu şekilde kanunsuz ve münasebetsiz hareketlerde bulunmasına yegâne tahrip 
ve teşvikçi olan daire için bölücü olan hareketlerin önderliğini yapan ve teşkilâtta huzursuzlu
ğun yegâne âımili bulunan Yaşar Tunagür'e karşı hiçbir veçhile itimadım kalmadığından görevin
den alınarak daire içindeki huzurun temini ve kanunların tatbiki için aslî vazifesi olan İstanbul 
Müftülüğüne dönmesi zarurî görülmüştür. 

Muhterem beyefendi, bendenize tevdi olunan vazife mukaddes ve mesuliyetü bir iştir. Zatıâll-
ııiz başta olarak bu ağır vazifeyi kanunlar dairesinde ve tam bir hüsnüniyet içinde yürütmekle mü
kellef bulunuyoruz. Fakat ne çare ki, Yaşar Tunagür'ün önderlik ettiği 10 -15 kişilik avanesi 
bizim kanunî hareketlerimize mâni olmaya çalışmakta ve yanlış fikirler vermek çabası içinde bu
lunmaktadır. 
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Teşkilâtınızın kanun, nizam ve huzur içinde çalışmasını görmek, zatıâliniz ve bilhasa Hüküme
timizi müşkül durumda bırakmamak ve bunu temin için bütün gayretlerimizle çalışmak yegâne ar
zumuzdur. Zatıâliniz de benim bu halisane ve samimî arzularıma yardımcı olmanızı Cenabı Hak
tan diler hürmetlerimi sunarım. 

Diyanet İşleri Başkanı 
A. Rıza Haks'es» 

Bu yazılardan; 18 .11.1967 tarih ve Diyanet işleri Başkanlığı özel No. : 188 sayı ile yazılan 
diğer1! de aynen şöyledir : 

«Devlet Bakanlığına 

Zatıâlinize takdim olunan 14 .10 .1967 tarih ve 151 sayılı, tarih ve 153 sayılı, 28 .10 .1967 
tarih ve 167 ve 15 .11.1967 tarih ve 181 sayılı yazılarımızla durumu arz ettiğimiz ve çeşitli neş
riyatla da umumî efkârda vaziyeti malûm olan Yaşar Tunagür'ün zatıâDilerince tutulmak ve ko
nulmak istenmesindeki sebepler anlaşılamamıştır. 

Bu şahıs ki, dairemiz ve teşkilât içinde fesat yaratmaktadır. Kendi taraftarı olan bir kısım bö
lücü zihniyetli memurları Riyasetimize karşı itaatsizliğe teşvik etmiştir ve etmektedir. İzmir Müf
tüsü haJkJkında hilafı hakikat beyanda bulunmak suretiyle yüksek makamları. müşkül vaziyette 
bırakmıştır. Emiir ve kanun dinlememektedir. 

Böyle bir şahsın korunması mümkün görüleni emektedir. 
Zannediliyorsa ki, bu şahıs Diyanet İşlerinde bulunduğu müddetçe teşkilât huzura kavuşacak

tır. Bu imkânsızdır. Yine şunu da belirteyim (ki, bu şahıs temiz olan mazinize ve itibarınıza göl
ge düşürecektir. 

Muhterem beyefendi, 
İzin için zatıâlinize herhangi bir surette müracaat etmiş veya talepte bulnumuış değilim. Sıhhî 

durumumda çok şükür yerindedir. Teşkilâtımızın en .mahmul bulunduğu ve işlerimizin arttığı bu 
günlerde ve pek yakın olan Ramazan ayı içerisinde senelik iznimi kullanmak gayesi ile vazifemin 
başından ayrılmamın uygun olamayacağı zatıâlinizce takdir buyurulur. 

Bu sebepten vazifemden ayrılmayacağımı arz eder, hürmetlerimi sunarım. 
A. Rıza Hakses 

Diyanet İşleri Başkanı» 

BÖLÜM - I I I 

Ahmet Karakullukçunun tayin kararnamesin deki sahtekârlık : 

12248 sayılı Resmî Gazete, açık bulunan İzmir Vilâyeti Müftülüğüne 700 liralık kadroda 450 li
ra aylık alan Erdek Müftüsü ve Yüksek İslâm Enstitüsü ile Hukuk Fakültesi mezunu Ahmet Ka
rakullukçu'nun almakta olduğu 450 lira maaşla ve kadrosu ile birlikte naklen atanmasının uy
gun bulunduğu üçlü kararnamesini yayınlamıştır. 

1957 - 1958 öğrenim yılında imam - hatip iki.ei devre mezunu olan Karakullukçu, 27.8.1964'te 
tayin edildiği Erdek Müftülüğünden 24 . 2 . 1966 tarihinde bu sıfatlarla İzmir Müftülüğüne atan
mıştır. Kendisinin ne İlahiyat ne de Hukuk Fakültesi mezunu olmadığı ilgili mercilerin iş'arından 
anlaşılmıştır. Ancak müktesebi müftülük olduğuna göre Erdek Müftülüğünden İzmir'e getirilme
sinde kanuna aykırlık yofktur. Fakat İzmir Müftüsü Celâl Yıldırım'm tahısilsizliği sebebiyle Muş'a 
nakli üzerine karşılaşılan bâzı müracaatlar üzerine Sayın Ref et Sezgin'in İzmir'e eskisinden daha bilgi
li ve kifayetli bir müftünün tayini gerektiği sözü ve Yaşar Tunagür'ün Ahmet Karakullukçu var ceva
bının, böyle bir ortamda bir ilçe müftüsünün İzmir gibi büyük bir vilâyetin müftlüğüne tayininin 
pek kolay olamayacağının dikkat nazara alınma.sı halinde durum bir özellik kazanmıştır. Gerçekten 
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Sekreter Nüket Atlıhan kararnameye Ahmet Karakullukçu'nun mezun olduğu yüksek okulların 
kaydedilmesinin Tunagür tarafından emredildiğini bildirmektedir. Kendisi 12 .10 .1967'de alman 
ifadesinde şunları söylemiştir : 

«11.10.1967 günlü yazınızla İzmir Müftüsü Ahmet Karakullukçu hakkında istenilen malûma
ta ya zıh eevabıındır : 

Özlük İşleri Müdürlüğü tayin bürosunda çalıştığım sıralarda, Erdek Müftüsü Ahmet Karakullıık' 
eunun İzmir Müftüğüne naklen tayini için kararname yazılması makam tarafından emredilmişti. 

Ben bu kararnameyi emir gereğince yazdım. Fakat tahsil durumundan bahsetmemiştim. Bu ka
rarnameyi imzaya yollamıştım.- O zaman Özlük İşleri Müdürlüğüne halen Evrak ve Yazı İşleri Mü
dürü olan Yaşar Gökden Bey, Personel Dairesi Başkanlığına da Rahmi Özer Bey bakıyorlardı. Ka
rarname bu iki kanaldan imzalanarak Muavin Yaşar Tunagür Beye gönderildi. Bilâhara kararname 
tashih, edilerek ve üzerinde bir not takılmış halde Muavin Yaşar Tunagür Beyden geri geldi. Bu 
arada beni makamına çağırarak, 

(Bu kararnameye tahsil yazmamışsınız ben bıızatı çok iyi tanırım iki fakülte mezunudur. Hem 
Hukuk Fakültesini ve hem de Yüksek İskânı Enstitüsünü bitirmiştir. Hadi 'evladım çabuk yaz getir.) 
Dedi. 

Ben de bana verilmiş olan bu emri söylendiği şekilde ve tashih edildiği gibi yazdım ve gönder
dim . 

Kararname tekrar imzadan çıkıp bana geldiğinde tashih edilmkş şekli ve not yoktu. Kararnamenin 
Başkanlıktan gelmesini beklemek üzere intizar dosyasına bizde kalan kısmı koydum. 

Bu hususta bildiklerim bundan ibarettir. Mukaddesatım üzerine yesmin ederim. 12.10.1967» 
Filhakika âmirin kanunsuz emri memuru mesuliyetten kurtaramayacağı açık ise de yetkili âmirin 

bilerek hakikate aykırı bir dokümanı imza etmesi ve bunu âmirlerine de imza ettirmesi bir suçtur. 

İzmir Müftülüğünün önemi dolayısıyle ve sayın Bakanın eskisinden daha liyakatli bir zatın ta
yini emri sebebiyle böyle niteliği haiz olmayan bir kimsenin kolaylıkla müftü tayin edilmesi muhal 
olduğundan hadise kasıtlıdır. Ve Tunagür'e isnat kabiliyeti mevcuttur. Tahkikata hn isnat kabili
yeti, Ahmet Karakullukçu'nun İzmir'e tayininde hiçbir menfaati olmayan, bu sıfatla sahte bir va
raka tanzimi düşünülemeyecek bulunan, Nükhet Atlıhan'ın şahadeti ile sükuta vardığı halde sonuç-
1 andırılan]aması yürütmenin kusurudur. Resmî Cazetede sahtekârlığının araştırılması için Devlet 
Bakanlığının 2.10.1967 tarih ve 7017 sayılı emirlerine uyularak Diyanet İşleri Başkanlığında alı
nan ifadelerde ilginç sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan yukarıda bahsedilen Nükhet Atlıhan'ın 
ifadesinden farklı olarak Rahmi Özerin (o tarihte özlük İşleri Başkanvekilidir) ifadesinde «Ta
yinler yetki itibariyle benden geçmesi gerekirken, İzmir Müftülüğüne atanması düşünülen Ahmet 
Karakullukçu'nun kararnamesini görmedim. Benden hahersiz yapıldı. Bu sebeple Ahmet Karakul-
lııkçu'nun İzmir'e tayini ile ilgili sıhhatli bilginin zamanın ve halen Reis Muavini olan Yaşar Tu-
nagür'den alınacağı kanaatindeyim. Zira şimdi olduğu gibi o zaman da tayin ve nakil işlerine Yaşar 
Tunagür hâkim durumda idi.» denilmekledir. Teft's Kurulu Başkanı Rahmi Özer'in bu husustaki 
ifadesi aynen şöyledir : 

«7 .10 .1967 tarihli yazınıza : 
Yaşar Tunagür Beyin Reis Muavini, İbrahim Eken Beyin de Teftiş Kurulu Başkanı iken ben de 

Personel Başkanlığı vazifesini ifa etmekte idim. 

Bu esnada zamanın îzmir Müftüsü Celâl Yıldırımın Muş'a nakli ile Bergama Müftüsü Necati 
Sönmezer'in tenzili rütbe ile Kütahya Müftülük Şefliğine nakli mevzubahis oldu. Necati Rönmez-
er'in muciibi bana geldiğinde, bu icraatın hukukî olmadığı cihetle Danıştay'dan geri döneceğini ge
rek İbrahim Elmalı'ya ve gerekse Yaşar Tunagür'ezlkrederek evrakı imzadan imtina ettim. 

Bu -hadiseden kısa bir müddet sonra, Necati Sönmezer'in Şefliğinden de vazgeçilerek müftülük 
kâtibi olarak, tenzili rütbe ile ve naklen tayininin çıktığını öğrendim. Bu tayini müteakip, Celâl 
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Yıldırım/m nakli ile ilgili kararnameyi göremediğim gibi, ondan açılan İzmir Müftliiğüne Ahmet 
Karakullukçu'nun kararnamesini de görmedim. Benden habersiz yapıldı. Bu sebeple Ahmet Karakul-
lıiHŞu'nun izmir'e tayini ile ilgili sıhhatli bilginin zamanın ve halen Reis Muavini olan Yaşar Tuna-
gürden alınacağı kanaatindeyim. Zira şimdi olduğu giibi o zaman da tayin ve nakil işlerine Yaşar 
Tnnagür hâkim durumda idi. 

Yukarıda mezkûr tayin ve nakillere muhalefetim, Personel Başkanlığından ayrılmama sebebi
yet verdiği cihetle, bundan sonraki safahatı bilmiyorum. Hürmetlerimle arz ederim. 12.1ÖJ1967 

Rahmi özer 
Teftiş Kurulu Başkanı» 

Aynı tarihlerde özlük İşleri Müdürlüğünü yapan Yaşar Grökden'iıı ifadesinde «O tarihlerde Öz
lük İşleri Müdürlüğünde bulundum. Müdürlüğüm zamanında ekseri kararnameye girecek mucip
ler bizden geçirilmiyordu. Tayinlerde inha selâhiyeti kanunlara göre Personel Başkanına ve ma-
&ama ait olduğundan bu hususta başka bilgim yoktur.» denmektedir. 

özlük İşleri Müdürü Yaşar G-ökden'in ifadesi aynen şöyledir : 

«7 . 10 . 1967 günlü gizli ve zata mahsus yazılı yazıları karşılığıdır : 
22 . 10 . 1965 ile 25 . 3 . 1966 tarihleri arasında özlük İşleri Müdürlüğünde bulundum. Müdür

lüğüm zamanında ekseri kararnameye girecek mucipler bizden geçiyordu, özlük İşleri Müdür
lüğünden ayrıldıktan sonra basma intikal eden İzmir Müftülüğü olayı üzerine bendenizi maka
mınıza çağırmış bu tayin olayı hakkında benden bilgi istemiştiniz. Hatırlayamadığımı, Neşet 
Beyden sorulmasını bildirmiştim. Sizden ayrıldıktan sonra Tayin Bürosu Memuru Nükhet Atlı-
han'dan sorduğumda : Başkan Muavini Yaşar Tunaigür'ün münhal bulunan İzmir Müftülüğüne 
Erdeik Müftüsü Ahmet Karakullukçu'nun tayinini kendisinin emrettiğini, kendisinin de adı geçe
nin naklen tayini hakkındaki tezkereyi ve kararnameyi yazarak Muavin Yaşar Tunagür beye gön
derdiğini, bu kararnamede taihsilden bahsedilmediğini, Muavin Yaşar Tunagür Devlet Bakanlığı
na yazılan tezkereye ekli kararnameye, tahsil : Yüksek İslâm Enstitüsü ve Hukuk mezunu iba
resini yazarak tashih ettiğini ve aynı zamanda kendisini makamına çağırarak bu zat Yüksek İs
lâm Enstitüsü ve Hukuk mezunudur. Buna göre yeniden yaz getir dediğini, Nükhet hanınım da 
aynı şekilde yazarak Yaşar Tunagür beye götürdüğünü, Devlet Bakanlığına yazılan tezkere Baş
kan İbrahim Elmalı beye imza ettirilerek şevke dikliğini bildirmişti. Keyfiyeti bilâhare zatıâlini-
ze arz etmiştim. 

Devlet Bakanlığına Başkan İbrahim Elmalı'nın imzasıyle giden tezkerede de adı geçenin tah
silinden bahsedilmemektedir. Bilâhare kararname yüksek tasdikten çıktıktan sonra Başkanlığımı
za gelmiş, 28 .2 . 1&66 günlü tezkere ile İzmir ve Balıkesir valiliklerine tebliğ edilmiştir. Tayin
lerde inha salâhiyeti Kanunumuza göre Personel Başkanımıza ve makama ait olduğundan bu hu-
Kiısta başkaca bilgim yoktur. Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 

Evrak ve İdarî İşler 
Müdürü 

Yaşar G-ökden» 

O tarihte Diyanet İşleri Başkanı olan Sayın İbrahim Elmalı ise, bu hususta 19 .10 . 1%7 ta
rihli ifadelerinde şunları söylemiştir : 

«Eski İzmir Müftüsü Celâl Yıldırım'm nakli münasebetiyle Başkan Muavini Yaşar Tunagür 
ile birlikte o zamanki Devlet Bakanının yanınia bulunduğumuz sırada Devlet Bakanı İzmir 
Müftülüğüne tayin olunacak zatın tahsil itibariyle eskisinden üstün olması gerektiğini bildirmesi 
üzerine, Muavin Yaşar Tunagür Erdek Müftüsü Ahmet Karakullukçu var, bu zat hem hukuk 
mezunu hem de Yüksek İslâm Enstitüsü mezunudur, diye cevaplandırmıştır. 
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Sayın İforahiım Elmalı'nın gizli ve zata mahsus bu ifadeleri aynen şöyledir : 
«Sayın Ali Eıza Hakse^ 
Diyanet İşleri Başkanı 
7 .10.1967 tarihli gizli ve zata mahsus ifadeli mektupları cevahıdır : 
Eski İzmir Müftüsü Celâl Yıldırım'm nakli münasebetiyle Başkan Mv. Yaşar Tunagür'le bir

likte o zamanki Devlet Bakanının yanında bulunduğumuz sırada, Devlet Bakanı İzmir Müftülü
ğüne tayin olunacak zatın tahsil itibariyle eskisinden üstün olmasının gerektiğini bildirmesi 
üzerine, Muavin Yaşar Tunagür Erdek Müftüsü Ahmet Karakullukçu var, bu zat hem hukuk me
zunu ve hem de Yüksek İslâm Enstitüsü mezunudur, diye ceva>plandırnııştır. 

[Keyfiyet Bakanlıkça da uygun görüldüğünden adı geçenin naklen tayinine dair teklif yazısı 
imzalanarak Bakanlığa gönderilmiştir. 

Ancak hu 'baptaki kararname tanzim edilirken Zatişleri Müdürlüğünce yazı tetkik edilerek ev
rakı müslbitesi görüldükten sonra kararnamenin kaleme alınması gerekirdi. Zatişleri Müdürlüğü 
de Muavin Yaşar Tunagür'ün beyanına itimat ederek dosyayı tetkik etmeden kararnameyi hazır
lamış olduğunu, hadisenin Akis Dergisinde Necati Sönmezer tarafından açıklanması üzerine dos
yasını tetkik ederek muttali oldum. O sırada Başkanlık vazifesinden ayrılmak üzere hulunmam 
sefbebiyle meseleyi tetkik ve tahkik mevzuu yapmağa fırsat ve imkân bulamadım. 

Sözü geçen Ahmet Karakullukçu'yu Eylül 1967 ayı içinde, yani geçen yıl izmir'de Tuzla'yı 
gezerken arkadaşlarıyle birlikte rastlamak suretiyle tanımıştım. O gün arkadaşlar arasında yine 
Yaşar Tunagür'ün adamlarından vaiz Fethulîah'ta bulunuyormuş, beni görünce Müftüye aman be
ni eski reis vaiz Fethullah diye tanıtmayın diye ricada bulunmuş, bunu duyan mühendis arkada
şım benden sehebini sordu. Konu hakkındaki bilgim bundan ibaret olduğunu saygı ile arz ederim. 

îbrahim Elmalı» 

Yaşar Tunagür'ün 20.10.1967 tarihinde alman ifadesinde «İzmir Müftülüğünün inhilâli üze
rine o günkü Başkan Sayın İbrahim Elmalı ta; af nidan kendilerine Hukuk Fakültesi ve Yüksek 
İslâm Enstitüsü mezunu olarak tavsiye ve tezkiye edilen Erdek Müftüsü Ahmet Karakullukçu' 
nun şahsî bir talehi olmaksızın naklen tayini hakkındaki muamelenin ikmali tarafıma emredil
miş idi. Ben de Zatişlerindeki alâkalı memura işbu kararnamenin hazırlanmasını söyledim.» de
miştir. 

Yaşar Tunagür'ün bu ifadeleri de aynen şöyledir i 
«13 .10.1967 gün ve 150 sayılı emirlerinize cevabı arizadır. 

Erdek Müftlüğünden İzmir Müftülüğüne naklen tayin edilen Ahmet Karakullukçumun tâyin 
kararnamesinin tanzimi aynen şöyle cereyan etmiştir : 

İzmir Müftülüğünün inhilâli üzerine o günkü Başkan Sayın İbrahim Elmalı tarafından kendi
lerine Hukuk Fakültesi ve Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu olarak tavsiye ve tezkiye edilen Er
dek Müftüsü Ahmet Karakullukçu'nun şuhsî bir talebi olmaksızın naklen tayini hakkındaki mu
amelenin ikmali tarafıma emredilmiş idi. Ben de Zatişlerindeki alâkalı memura işbu kararname
nin hazırlanmasını siöyledim. Kararname hazırlan:ırak Başkanın imzasıyle Bakanlığa sevkedildi. 
Ahmet Karakullukçu'nun bir müftülükten diğer müftülüğe naklen tayin edilmesi 633 sayılı Ka
nun gereğince (ilkokul mezunu dahi olsa) müktesep hak sahibi olması itibariyle kararnamede hu
kukî bir hata yo,ktur. 

Kararnamenin neşrinden bir sene sonra mumaileyhin Hukuk Fakültesi ve Yüksek İslâm Ensti
tüsü mezunu olmadığı gazetelerde vâki neşriyat üzerine istihbar edilerek 'zatî sicili üzerinde ya
pılan incelemede İmam - Hatip Okulu 2 nci devre mezunu olduğu görülmüştür. Bilâhare hazırla
nan tashih kararnamesi birkaç gün evvel Yüksek Bakanlığa takdim edilmiştir. Kararnamede zik
redilen Hukuk Fakültesi ve Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu cümlesi Ahmet Karakullukçu'yu. Sa
yın Başkana tavsiye eden zâtın yanlış beyanı üzerine emredilmiş olup, bir kasta makrun olmasına 
imkân yoktur. 
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Bu işte hiçbir küçük memurun kastı naçiz kanaatimce mümkün değildir. Şöyle ki : 
1. — Bu cümlenin ithali 633 sayılı Kanun gereğince niteliği olmayan bir kimseye nitelik ka

zandırıp, tayinini sağlayacak bir mahiyette değildir. 

2. — Bir an için emri verenin bunda bir kastı olduğunu düşünürsek kararname hazırlanmadan 
evvel bunu hazırlayan memurun Ahmet Karakullukçu'ya ait zatî sicil ve dosyayı tetkiki ve ka
rarnamenin ona göre hazırlanması ve emri vereni bu yolda ikaz etmesi gerekirdi. Bu yapılmamış
tır. 

Bu itibarla yukarıda açıklanan hususa t nıuva seli esinde durum mütalâa edildiği takdirde ne 
bir kastın ve ne de hukuka aykırı bir muamelenin yapılmadığı anlaşılmaktadır. Arz ederim. 

Yaşar Tunagür» 

Diyanet İşleri Başkanı Sayın A. Rıza Hakses bütün bu olup bitenleri Devlet Bakanlığına yaz
dıkları 14.10 .1967 gün ve özel 151 sayılı zata mahsus yazılarında «Yukarıda bahis konusu edi
len ifadelerin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile. Ahmet Karakullukçu'mın Erdek Müftlüğünden 
İzmir Müftlüğüne nakli hakkındaki kararnameye dereedilcn ve ad] geçenin Hukuk Fakültesi ve 
Yüksek islâm Enstitüsü mezunu olduğu hakkındaki beyanların hilafı hakikat olduğu ve sıfatla
rın Başkan Yardımcısı Vekili Ya.şar Tunagür tarafından kararnameye yazdırıldığı sarahaten tespit edil
miştir. Bu duranı karşısında Yaşar Tunagür'ün bu hareketi T. C. Kanununun 339 neu maddesinde 
tadat edilen resmî evrakta sahtekârlık sucunu teşkil ettiği cihetle hakkında Memurin Muhake-
matı Kanununa göre ekli olarak sunulan ifadeler muvacehesinde tahkikat icrası ve fezleke tan
zimi: gerekmekte ve ayrıca disiplin cezasının da icabettirdiği kanaatindeyim» demekte yine 
23-. 10.1967 tarihli ve özer 153 sayılı Devlet Bakanlığına yazdıkları yazıda da «Yaşar Tunagür' 
ün Ahmet Karakullukçu'mın tahsili hususundaki emrin İbrahim Elmalı tarafından verildiği yo
lundaki 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 dolayısıyle İzmir'de 
meydana gelen galeyana, ve İzmir'deki infiali önlemek ve şahsî prestijini kurtarmak için Ah
met Karakullukçu'ya izafe edilen iki fakülte mezuniyetinin Yaşar Tunagür tarafından tertip edil
diği Diyanet merkezi ile İzmir çevresinde, bilinmektedir.» denilmektedir. 

Sayın A. Rıza Hakses'in yukarıda sözü edilen 11 . 10 .1967 tarihli ilk yazılan aynen şöyle
dir ; 

' ' '.: "•..•"• . «.Devlet Bakanlığına. 

İlgi : .2 .10.1967 tarih ve 7017 sayılı emirleriniz : 
... İzmir Müftülüğüne tayin edilen Ahmet Karakullukçu hakkındaki kararname tanziminde vâki 

hilafı .'"'hakikat, beyanların tetkik hususundaki emirleriniz gereğince kararnamenin hazırlanmasında 
alâkası olması, icabeden memurların malûmatına müracaat edilmiş ve hadise tarihinde Personel 
Dairesi Başkan vekili bulunan Rahmi Özerin 12 . 10 . 1967 tarihli, Özlük İşleri Müdürü bulunan 
Yaşar Gökten'in 10 . 10 . 1967 tarihli Özlük İsleri Şefi bulunan Reyhan Babacaıı'm 12.10.1967 
ve .keza özlük İşleri Tayin Memuru bulunan Nükhet Atlıhan'm 12 . 10 .19-67 tarihli yazılı ifa
deleri alınarak ilişikte sunulmuştur. 

Kararnamenin hazırlanması sırasında Başkan Yardımcısı vekil] bulunan Yaşar Tunagür'ün 
de bu husustaki malûmatına müracaat edilmek istenilmiş ise de mumaileyhin birkaç gündür 
Daireye gelmediği cihetle bu husus temin edilememiştir. 

Hâdise tarihinde Diyanet İşleri Başkanı bulunan İbrahim Elmalı'dan da bu mevzudaki ma-
lûmat istenmiş ise de bugüne kadar bir cevap alınamamıştır. Bu durum karşısında zatıâliniz 
tarafından cevabın ıbiran önce gönderilmesi hususunda istical gösterilmesi sebebiyle mevcut 
ifadelerle iktifa etmek mecburiyetinde kalınmıştır. 
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İzimir Müftüsü Celâl Yıldırum'ın Muş Müftülüğüne nakledilmesi üzerine boşalan İzmir 
Müftülüğüne naklen tayin edilen Erdek Müftüsü Ahmet Karakullukçu'nun Müftülük yeteneği 
var ise ele Hulku'k Fakültesi ve Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu olduğuna dair bir vesikaya Baş-
kanlığnnıızdaki dosyasında tesadüf e dile me mis tir. Tetkik edilen karamamıe evrakından anla
şıldığı üzere Ahmet Karakullukçu'nun İzmir'e tayini hakkında Devlet Bakanlığına (hitabem tan-, 
zim edilen ve İbrahim Elmalı'nın parafını ha vi olanı tezkerede de Ahmet Karakullukçu'nun 
Hukuk Fakültesi ve Yükseik İslâm Enstitüsü mezunu hakkında hiçbir kayıt yoktur. 

Yukarıda bahis ıkonusu edilen ifadelerin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile, Ahmet Kara
kullukçu'nun Erdek Müftülüğünden İzimir Mü ftülüğüne nakli hakkındaki fcararınaımeye derce-
dilenı ve adı geçenin Hu'kuk Fakültesd ve Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu olduğu hakkındaki 
beyanların hilafı hakikat olduğu ve sıfatların B aşkan Yardımcısı Vekili Yaşar Tunagür tarafın
dan kararnameye yazdırıldığı sarahaten tespit edilmiştir. 

Bu durum karşısında Yaşar Tunagürün bu hareketi T. C. Kanununun 339 ncu mıaddesin-
de tadad edilen (ıresuııî evrakta sahtekârlık) SIK;unu teşkil ettiği cihetle hakkında Memurin 
Muhakematı hakkındaki Kanuna göre ekli olarak sunulan ifadeler muvacelhâsinde tahkikat 
icrası ve fezleke tanzimi gerekmekte ve ayrıca didplin cezasını da ieabettirdiği kanaatindeyim. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim. 
" Diyanet İşleri Başkanı 

A. Kıza Hakses» 

Sayın A. Rıza Haksels'in, yukarda sözü edilen 23 . 10 . 1967 tarihli ikinci yazıları da aynen 
şöyledir : 

«D evllet B akanlı ğma 
İlgi : a) 14 . 10 . 1967 gün ve 11>1 sayılı yazımız : 
b) 17 . 10 . 1967 gün ve 7346 sayılı emirleriniz, 
İzmir Müftülüğüne tayin edilen Ahmet Karakullukçu'nun kararnamesinin tanziminde vâki 

hilafı hakikat beyanlardan dolayı Başkan Yardımcısı Vekili Yaşar Tunagür'den alman 
19 . 10 . 1967 tarihli ifadeleri ekli olarak takdim kılınmıştır. 

Yaşar Tunagür her ne kadar İzmir Müftüsü. Ahmet Karakullukçu'nun kararnıamesindefci hi
lafı hakikat beyanların evvelemirde zamanın Başkanı İbrahim Elmalı ile kaırarnamıeyi yazan 
memura racî olduğunu iddia etmekte ise ele, 

İlgi (A) da işaret edilen yazımıza bağlı evrak arasında mevcut 12 . 10 . 1967 tarihli Nük
het Atlıhan'a ait ifadede ( Erdek Müftüsü Ahmet Karakullukçu'nun İzmir Müftülüğüne 
naklen tayini için bir kararname yazılması makam tarafından emredilmiştir.' 

Ben de bu kararnameyi emir gereğince yazdım. Fakat tahsil durumundan İbahs^tmenailş-
tim. Bu kararnameyi imzaya yollaımıştum. Bilâhare kararname tashih edilerek ve üzerine1 bir 
not takılmış halele Muavin Yaşar Tunagür Beyden geri geldi. Bu arada beni yukarıda maka
mına çağırarak, bu kararnameye tahsil yazmamışsınız, ben bu zâtı çok iyi tamınım iki Fakülte 
mezunudur, hem Hukuk Fakültesini ve hem de Yüksek İslâm Enstitüsünü bitirmiştir. Hadi 
evladım çabuk yaz getir dedi. Bende bana verilmiş olan bu eniri söylediği şekilde ve tashih. 
edildiği gibi yazdım ve gönderdim. Kararname tekrar imzadan çıkıp bana geldiğinde tashih 
edilmiş şekli ve not yoktu) diye beyan olunduğuna, 

Teftiş Kurulu Başkanvekili ('zamanın Perso ııel Başkan vekili) Rahmi Özer de yine 12,10.1967 
tarihli ifadelerinde ( Bu sebeple. Ahmet Karakullukçu'nun İzmir'e tayini ile ilgili sıhhatli bil
ginin zamanın ve balen Reis Muavini Yaşar Tunagür'den alınacağı kanaatindeyim. Zara şîımdı 
olduğu gilbi o zaman da tayine nakil işlerine Yaşar Tunagür hakim durumda idi) diye bilgi ver
diğine, 

Bu arada 7 . 10 . 1967 Tarihli yazıma cevaben İbrahim Elmalı tarafından aduma gönderilen 
19 . 10 . 1967 Tarihli yazıda, eski İzmir Müftüsü Celâl Yıldırım'm nakli münasebetiyle Başkan 
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Muavini Yaşar Tunaigür ile birlikte o zamanki Devlet Bakanımın yanında Ibulunduğuimuız şurada 
Devlet Balkanı : izmir Müftülüğüne tayin olunacak zatın tahsil itibariyle eskisinden üstün olması 
gerektiğini bildirmesi üzerine Muavin Yaşar Tunagür : Erdek Müftüsü Ahmet Karakullukçu 
var bu zat hem Hukuk Mezunu hem de Yükselkİslâını Enstitüsü mezunudur diye cevaplandırauş,-
Jbır. Keyfiyet Bakanlıkça da uygun görüldüğünden adıgeçenin naklen tayinline dair teklif yazı. 
sı imzalanarak Bakanlığa gönderilmiştir. 

Zatişleri Müdürlüğü de Muavin Yaşar Tuna gür'ün beyanına itimat ederek dosyayı tetkik et-
ımeden ikara'm»ameyi ıhazurlaımış olduğu...) diye ifadede bulunduğuna, 

Ayrıca (mezkûr kararnamenin Devlet Bakanlığına şevkine ait ve İbrahim Elmalı'nın parafını 
havî yaızı suretinde de Ahmet Karakullulkçu'nun tahsilinden bahsedilmediğine göre, 

Yaşar Tmnagür'ünı Ahmet Karakullukçunun tahsili hususundaıki emrin ibrahim Elmalı tara
fından verildiği yolundaki isnadı mesnetsiz kalmakta ve İbrahim Elmalı'ya iftiradan başka bir 
mânâ dfade etmemıeiktedir. 

Bundan başka İzmir muhitinde çok sevilen eski Müftü Celâl Yıldırım ile Yaşar Tunagür'ün 
arası açık 'olduğundan, sebepsiz olarak bu Müftünün Muş'a nakli dolayısiyle İzmir'de (meydana 
gelen galeyanı ve İzimir'deki infiali önlemek ve şahsî prestijini kurtarmak için Ahmet Karakıü-
ütakçuya izafe edileln iki Falkiilte mezuniyetiniin Yaşar Tunagiir tarafından tertip edildiği Diyanet 
Merkezi ile İzmirde Mlinmektedir. Bu itibarla.mezkûr kararnameyi kasten ısahte olarak tanzim 
ettinmek suretiyle eski Başkan, Devlet Balkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı hazretlerini iğfal 
eden ve ıbu makamları dfkârı umumiye nezdinde (müşkül vaziyette bırakan Yaşar Tunagür hak
kında gerekli muamelenin ifasını arzedertim. 

Diyanet İşleri Başkanı 
A. Eıza Hakses» 

Resmî Gazete ısahtelkârlığı üzerinde : İzımir Cumhuriyet Savcılığımın İzmir Valiliği kanaliyle 
gönderileni yazısı, Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığının 11 Ekim 1966 tarih 
ve 20109 sayılı yazılan, Ankara Cumhuriyet Savcılığının 10 Haziran 1969 tarih ve 969/306 sayılı 
yazıları Diyanet İşleri Başkanlığınca uzun süre cevaplandırılmamış ya da sudan cevaplarla ye-
tinilmiştir. 

BÖLÜM - IV 

Dunumun özetlemmıesd 

Yaşar Tıınagür'e ve o zamanki iktidarın sorumlu yetkililerince bu kişinin nasıl korunduğuna ilişkin 
olaylar serisi, yukarıda I I nci ve I I I ncü bölümlerde, belgelere dayanılarak açıklanmıştır. Bu geniş 
panartomanın içerisinde, Cumhuriyet Senatosunun bilgi edinmesinde daha çok kolaylık sağlanması
na yardımcı olmak üzere, çeşitli belgelerin Yaşar Tunagür'e ilişkin kanaatlerini, bu belgelerde ay
nı ile geçen kelime ve sözlerle kısaca ortaya koymakta ve özetlemekte yarar görmekteyiz. 

iCumihuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu dosyalarında toplanan bütün bu belgelerin her bi
rinden alınan kısımlar madde halinde aşağıda sıralanmıştır. 

1. İçişleri Bakanlığının 12 . 8 . 1965 gün. Emniyet Genel Müdürlüğü şube I. B. 12273 - 14172 
ve 78075 sayılı yazılarıyle Devlet Bakanlığına bildirildiğine göre İzmir Gezici Vaizi Yaşar Tuna
gür : 

a) ıCumıhuriyet, Atatürk ve 27 Mayıs aleyhtarlığı yapmıştır, 
b) Millî birlik ve beraberliği bozucu faaliyetlerde bulunmuştur, 
c) trtticayı yaymak için gayretler sarf etmiştir, 
d ) Din istismarı yolu ile partiler propagandalarında direkt ve endirekt rol oynama hazırlığı 

içindedir. 
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(İçişleri Bakanlığının bu yazıları Devlet Bakanlığının 18 , 10 . 1965 gün ve 2253 sayılı yazı
ları ile Diyanet İşleri Başkanlığına havale edilmiş ve Diyanet İşleri Başkanlığı genel evrakına 
6 . 11 . 1965 gün ve 1123 sayı ile kaydedilmiştir.) 

2. Bir emniyet makamı tarafından Sayın Cumhurbaşkanına sunulan ve Cumhurbaşkanlı
ğınca Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonuna verilen dosyada mevcut raporda Yaşar Tu-
nagür'ün Devlete ve millete zararlı yıkıcı faaliyetleri özetle aşağıdaki gibi anlatılmıştır. 

a) Sağ cephenin liderliğini ele geçirmek için bütün irtica faaliyetlerinin destekleyicisi olmuş
tur, 

ıb) Edirne Müftüsü iken (1960 - 1963 yıllarında) vaizlerinde, halkı Hükümet aleyhine tahrik 
edici konuşmalar yapmıştır. 

c) İzmir gezici vaizi iken (1963 - 1965 yıllarında) Arap ülkelerindeki Müslüman Kardeşler 
Cemiyeti adlı irticaî teşekkülle ve Irak'taki nurcularla irtibatta bulunmuştur. Irak'a nurcu talebe 
gönderalmesine yardımcı ve Nur yaymlarmuı sağlanması ve dağıtılmasına aracı olmuştur. Kur'an 
kumlarından ve ilahiyatta öğrenci yetiştiren derneklerden sağladığı paraları İrak'taki nurcu öğ
renciye dağıtılmak: üzere gönderdiği anlaşılmıştır. 

d) Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına geldikten sonra kendi cephesine bağlı bütün şahıs
lan, özellikle nurcuları, Diyanet İşleri Başkanlığında ve illerde kilit yerlere tayin etmiştir, 

e) 25 Temmuz 1966 günü Ankara'ya gelen Irak nurcularının başı Ahmet Ramazan Tuncer'i 
evinde misafir ederek onunla şu hususları kararlaştırmıştır : 

(D 
I r a k l a Türk kültürünün gelişmesine hizmet eden, Irak Türkleri bölgesinde Türk okulları 

açılmasına çalışan Irak Kültür Ateşe.miz Reşat Oğuz'un merkeze alınması ve yerine bir nurcu
nun tayin edilmesi, 

Irak'ın Türk 'öğrencilerine açmayı düşündüğü burslardan nurcuların faydalanmasının sağ
lanması. 

(3.) 
Müslüman Kardeşler Cemiyeti liderlerinden Seyyit Kutup'a ait ©serlerin Türkçeye çevril

mesi için tercüme ve yayın şirketi kurulması. 
f) Ralbitaıtül Alemi İslâm Cemiyeti Genel Sekreteri olan Muhammet Elsaffaf ile ilişkide bulun

makta, bu cemiyetin İsviçre'deki Şubesi Başkanı Sait Ramazan ile muhabere etmektedir. 

g) Tunus Müftüsü Fadıl Benaşur'ım 1967 yılında yurdumuzu ziyaretinde kendisi ile yaptığı 
çeşitli konuşmalarda; yurt dışına gönderilen elçilerimizin Cuma namazına gitmedikleri, yerlerine 
din adamlarından elçi seçilmesi gerektiğini, bir gün şeriat kanunlarının ülkemizde yeniden uygu
lanacağını söylemiştir. 

3. Dışişleri Bakanı Sayın İhsan Sabri Çağlayangil imzası ile 7 Temmuz 1970 gün ve 1597 sa
yılı yazı ile Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Başkanlığına aşağıdaki husus bildiril
miştir. 

.«1969 yılı Hac mevsiminde Cidde Büyükelçiliğimizi takviye etmek üzere merkezden muvakka
ten gönderilen bir mamurumuzun dönüşte bağlı bulunduğu daireye sunduğu hususî bir raporda 
Diyanejt İşleri Balkan Yardımcısı Yaşar Tunagürün Rabütatül Âlemül İslâm toplantılarına (He
men hemen her gün iktirak ettiği) bildirilmektedir.» 

4. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığının 7 Aralık 1971 tarihli Yaşar Tunagür 
hakkındaki «iddianame ve kovuşturmaya yer olmadığı kararı» yazısının (delillerin tahlili ve mü
nakaşası) bölümünün 1 nci maddesi son fıkrasında açıklanan, Dışişleri Bakanlığının dosyada mev-
cudolduğu bildirilen yazılarında şu husus açıklanmıştır; 

«1968 yılımda Irak Hükümetinin davetlisi olarak Irak'ı resmen ziyaret eden sanığın 24 Mayıs 
1968 tarihinde bir televizyon mülakatında (Bütün Müslüman ülkelerin siyasetlerini bir- İslâm bir-



liginin kuruluşunu sağlayacak şekilde düzenlenmeleri) gerektiğini söylediği ve bu şekilde beya
nat ve davranışları takibetmekte olduğumuz dış politika esaslarıyle kabili telif bulunmadığı» 

5. Vâki istek üzerine İmroz Müftüsü M. Necati Sönmezer'dn, Yaşar Tunagür ve adamlarının 
zararlı faaliyetleri hakkında tanzim edip 25 . 9 . 1967 tarihli raporu ile Cumhurbaşkanlığı Yüce 
katına ve Başbakanlığa sunulan raporunda; 

a) Yaşar Tunagür ve adamlarının millî bütünlüğümüzü bölmeyi hedef tutan faaliyetler için
de bulunduğu, 

b) Millî bütünlüğümüzü bölmeyi hedef tutan faaliyetler içinde bulunan bâzı şahıslarla işbir
liği yaptıkları, bunlardan bâzılarının Diyanet İşleri Başkanlığında önemli yerlere tayin edilmele
rini sağladıkları, bunlar arasında yıkıcı faaliyetlerinden dolayı mahkûm olmuş kimselerin de bu
lunduğu, 

c) Kendi emellerine hizmet etmeyen personeli yıldırmak için, kanunlara aykırı işlemler, usul
süz tayinler ve nakiller yaptıkları, 

d) Kendi adamlarını ve faaliyet ortaklarını önemli yerlere kayırmak ve onlara bâzı maddî 
imkânlar sağlamak için kanunlara aykırı tasarruflarda bulunduikları, 

e) Yaşar Tunagür'ün, bâzı bakanlar ve yakınları ile özel münasebetleri olduğunu etrafa yaya
rak, kanunsuz hareketlerine karşı çıkanları sindirmeye çalıştığı, 

Açıklanmıştır. 
6. Eski Diyanet İşleri Başkanlarından Sayın İbrahim Elmalı'nın bu görevi başında iken Sayın 

Cumhurbaşkanına yazdıkları mektupta Yaşar Tuuagür için aşağıdaki hususları açıklamışlardır. 
«a) Aylardan beni Diyanet İşleri Başkanlığını huzursuz eden bir oyun Muavini Yaşar Tuna

gür tarafından tezgahlanmakta, Diyanet İşleri Başkanlığını tedvire memur Devlet Bakanı Refet 
Sezgin tarafından da fiil safhasına konulmaktadır. 

b) Haberi olmadan önemli tasarruflara giriştiği, dilediğini emekli yaptığı teşkilâtı karıştırıp 
huzursuz kıldığı için Yaşar Tunagür'den bu türlü yetkilerini aldığını, Devlet Bakanı Eefet Sez-
gin'in bu tasarruftan vazgeçmesi için kendisini zorladığını, yapmayınca da bu yetkileri verdiği 
İkinci Muavini Cemalettin Kaplan'm Başkan Muavinliği görevinin Devlet Bakanınca iptal edildi
ğini, 

c) Diyanet İşleri Başkanlığınca bâzı din görevlilerinin evlerinde yapılan araştırmada, bazı 
yıkıcı, bölücü ve irticaî faaliyetleri tespit eden belgeler ele geçirilmiş ve haklarında tahkikat 
açılmıştır. Bu tahkikatın açılıp genişletilmesi Devlet Bakanı Refet Sezgin ile Muavinim Yaşar Tu-
nagür'ü her nedense rahatsız etmektedir. Bu sebeple müfettişlerimiz ve Teftiş Kurulu Başkanı 
devamlı tazyike mânız bırakılmakta ve tahkikat ile ilgili eldeki mevcut vesaik, hadisenin mahi
yeti henüz vuzuha kavuşmadan ve tahkikat bitmeden Bakan tarafından istenilmektedir. Vesika
lar verilmediği için, Teftiş Kurulu Başkanına Sayın Bakan tarafından, gelen heyetler huzurunda 
hakaretamiz sözler sarf edilmiştir.» 

7. Diyanet İşleri Başkanı A. Rıza Hakses tarafından 20 . 2 . 1967 tarihli zata mahsus bir yazı 
ile Devlet Bakanı Refet Sezgin *e, Yaşar Tunagür hakkında şunlar yazılmıştır : 

«a) Teşkilâtın Yaşar Tunagür'ü istemediği, Başkanlığın haberi olmadan kendi adamlarını ta
yin ettiği, nurcu ve Süleymancıları himaye ettiği bu tayinlerden bâzılarının bakanın emri vardır 
diye yaptırdığını, 

b) Merkez Postanesi vasıta siyle hemen her gün kendisine illerden ve kazalardan hediyeler 
geldiği, 

e) Diyanet İşleri Başkanına ait odanın masa dolaplarını gizlice arattırdığı, 
d) Kastamonu ilindeki Nurullah Camiine tayin edilen Haindi Çivicioğlu'ndan, Bakana verile

cek ziyafete karşılık 200 TL. aldığı, 
8. Diyanet İşleri Başkanı A. Rıza Hakses imzası ile 14 . 10 . 1967 tarih ve özel 151 sayılı yazı 

ile Devlet Bakanlığına, İzmir Müftülüğüne tayin edilen Ahmet Karakullukçu için düzenlenen ka
rarnamedeki yanlış beyan hakkında bilgi verilerek ayrıca, aşağıdaki hususlar bildirilmiştir. 
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«Yukarıda bahis konusu edilen ifadelerin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile Ahmet Karakul
lukçu'mm Erdek Müftülüğünden İzmir Müftülüğüne nakli hakkındaki kararnameye dercedilen 
ve adı geçenin Hukuk Fakültesi ve Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu olduğu hakkındaki beyanla
rın hilafı hakikat olduğu ve bu sıfatların Başkan Yardımcısı Vekili Yaşar Tunagür tarafından ka
rarnameye yazdırıldığı sarahatten tespit edilmiştir. 

Bu durum karşısında Yaşar Tunagür'ün bu hareketi T. C. Kanununun 139 ncu maddesinde 
tadadedilen (Reısnıî 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 cezannı da icabettirdiği kanaatindeyim.» 

9. Diyanet İşleri Başkanı A. Rızıa Hakses 28 . 10 . 1967 gün ve 168 sayılı zata mahsus ve 
gizli kaydını kapsayan 'bir yazı ile Devlet Bakanlığına bildirdiğine göre; 

«a) 633 sayılı Kanun Diyanet İşlerinin idaresinde bütün yetki ve sorumluluğu kendisine 
tahmil ettiği halde, yetkilerinin, üst siyasî makamlardan destek gören Başkan Yardımcısı Yaşar 
Tunagür tarafımdan, fiilen elinden alınmıştır. 

b) Başkan Yardımcısı Yaş<ar Tunagür daire içinde kendi adamlarından müteşekkil bir şebe
ke kurmuştur. Bütün işlerin bu şebeke tarafından yürütüldüğü, kanun ve nizamlara uygun olarak 
verdiği emirler yerine getirilmemektedir. 

c) Şebekenin devamlı olarak tehdit ve hattâ tecavüzüne mâruz kalmaktadır. 
<d) Yaşar Tunagür ve şebekesi, kendisinden habersiz birçok tayinler yapmıştır. Bu kanun

suz tasarrufları önlem/ek için yayınladığı tamimlerin Bakan tarafından engellenmek istenmesinin 
sebeplerini anlamakta güçlük çekmişlerdir. 

e) Yaşar Tunagür'ün hiçbir ilmî ıgüce sahip bulunmadığını yegâne marifetinin sureti haktan 
görünüp birtakım zavallıları aldatmaktan ibret bulunduğunu, 

f) Kendisinin makam odasında Yaşar Tunagür'ün adamı olan Hüseyin Özgün tarafından 
tehdidedilmiştir. 

g) Daire içinde nahoş hadiselere meydan verilmemesi için tezviratçı bir ruha sahibolan Yaşar 
Tunagür ve onun maşası olan Hüseyin Özgün'ün aslî vazifelerine iade edilmesinin zarurî bulun
duğunu», 

(Sayın Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'ıı in bu yazıya cevabı önce yazı sahibi Diyanet İş
leri Başkanına izin vermek, sonra da emekliye st?vketmek olmuştur.) 

10. Diyanet İşleri Başkanı A. Rıza Hakses 18 . 11 . 1967 gün ve 188 sayılı yazı ile Devlet 
Bakanına aşağıdaki hususları bildirmiştir. 

a) Yaşar Tunagür, teşkilât içerisinde fesat yaratmaktadır. Kendi taraftarı olan bir kısım 
bölücü zihniyetli memurları riyasetimize karşı ita itsizliğe teşvik etmiştir. 

b) İzmir Müftüsü hakkında yanlış beyanda bulunmak suretiyle yüksek makamları müşkül 
vaziyette bırakmıştır. 

c) Emir ve kanun dinlememektedir. Bu şahsın zatıâlilerince tutulmak ve korunmak istenme
sindeki sebepler anlaşılamamıştır. 

11. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığının Yaşar Tunagür hakkındaki 7 Ara
lık 1971 tarihli karar No. 1971/170 ve esas No. : 1971/232 sayılı «İddianame ve kovuşturmaya 
yer olmadığı» kararında yer yer aşağıdaki hususlar açıklanmıştır. 

;a) Giriş bölümünde lâiklik, din istismarı üzerinde ve siyasî iktidarların yetkilerini kötüye kul
lanılarak din istismarı yaptıkları yolunda bilgi verildikten sonra aynen şöyle denilmiştir: 

«Eski Diyanet İşleri Başkanı Yardımcısı Yaşar Tunagür'ün önplânda yer aldığı, adı geçen 
haJkkında iddianame tanzimine kadar varan olaylar zinciri de bunun en tipik misallerinden biri
dir. Tunaıgür aşağıda etraflı şekilde iz/ah edileceği üzere gerek makam ve memuriyetini gerekse 
manevî nüfuzunu iktidarın ve dolayısiyle kendisinin ikbali için kullanmış, buna mukabil dayan-
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dığı iktidar da suç işlemek, iki Diyanet İşleri Başkanını değiştirmek pahasında bile olsa bu elemanını 
çeşitli isnat ve şaibelere rağmen, kendisinin işbaşından uzaklaştırılana kadar muhafaza etmekle muka
belede bulunmuştur.» 

!b) Delillerin tahlil ve münakaşası bölümünün 1 nci maddesinde : 
«Sanığın 'birtakım siyasî kombinezonlara girişliği, 1969 yılı Ekim ayında yapılan Milletvekili ge

nel seçimlerinden 'bir müddet önce Güneydoğu ve Doğu illerini içine alan Adana, Diyarbakır, Urfa; Ga
ziantep, Batman, Siirt, Başlıan, Bitlis, Tatvan ve Van'ı kapsayan 'bir gezi yaptığı bu gezi esnasında 
A. P. iktidarının desteklenmesini ve ona oy verilmesini gerek din görevlileri Ye ıgerekse vazettiği ee 
maatten isteyen sanığın 'bu yolda kaderini bağladığı siyasî iktidara menfaat ve dolayısıyle şahsî nüfuz 
temini için propaganda yaptığı aynı konuyu inceleyen Diyanet İşleri müfettişlerinin tanzim ettiği ra
por ve olaya 'bizzat tanık olan şahısların beyanlarından anlaşılmaktadır... 

Sanık Yaşar Tunagür Kayabağlar şeyhlerinin kapatılan Millî Nizam Partisine geçtiğini haber alın
ca Van ve Diyarbakır müftülerini yanma alıp oraya gitmek ve şeyhleri A. P.'sine «evirmeye teşebbüs 
ettiği, bu durumu Ankara'da kendisini ziyaret eden Van Müftüsü Kasam Arvas'a söylediği tanıfe be
yanlarından anlaşılmaktadır. Ancak sanığın >bu teşebbüsünün tatbik safhasına koyup koymadığı tes
pit edilememiştir. Bununla beraber sanığın-gerek' siyasî ve gerekse şahsî nüfuz temini için ne şekilde 
din istismarı yaptığını göstermesi yönünden enteresan bir vakıadır. 

Yine sanığın Siirt Tillo bucağını diğer yerlerle nispetlendiğinde 'dinî yönden çok aşırı imkânlar 
sağlayıp 'din görevlisi kadrosu verdiği, böylece kendisini bu bölgenin manevî lideri durumuna sokmaya 
çalıştığı, bilâhare dinî mevkiini ve sağladığı imkân1 an istismar ile o bölge halkında dinî propaganda 
yaptığı tanıklarca doğrulanmaktadır.» 

c) Delillerin tahlil ve münakaşası bölümünün 2 nci maddesinde : «Sanığın bâzı Hükümet erkânı 
ile yakınlık kurduğu ve bu durumu Diyanet İşleri Başkanlığı camiasında herkese ihsas ettirerek mâ
nevi nüfuz ve baskı teminine çalıştığı, bu yolda peersonel üzerinde temin ettiği bu baskından faydala
narak maiyetindeki birtakım personeli kanunlara veya kanunla kazanılmış haklara 'aykırı iş yapmaya 
icbar ettiği, üçjbin nüfuslu Siirt'in Aydınlar bucağına bir cami, 'be ş mescit ve bir kur'an kursu, olmasına 
rağmen, 9 tanesi kendi imzasıyie olmak üzere 15 din görevlisi kadrosu sanık Yaşar Tunagür tara
fından verilmiştir. Keza Mutki ilçesi Oh in 'köyüne iki cami olmasına rağmen üç imam kadrosu, 87 ha
neli Ferhant köyüne iki imam - hatip kadrosu vermiştir. Türkiye köylerinin % 80'i bir imam kadrosu
na dahi sahip değil iken bu şekildeki tayinler manidardır. Partizanlık mülâhazası ile mi, yoksa (hem
şehrilik saiki ile mi veya sırf hayır olsun diye mi bu şekilde davrandığının tespiti mümkün değil ise 
de, sanığın dinî nüfuzunu suiistimal ile zikri geçen yerlere üstünlük ve riiçhaniyet tanıdığı inkâr edil
mez bir gerçektir. Sanığın İm tutum ve davranışları ile T. C. Kanununun 242 nci maddesini mümas 
dinî sıfatından istifade ile nüfuz suiistimali suçunu ika ettiği mevcut delillerden anlaşılmaktadır. 

d) Delillerin tahlil ve münakaşası bölümünün 3 ncü maddesinde : «Yaşar Tunagür'ün Diyanet 
İşleri Başkan Muavinliğine getirildikten sonra, Diyanet İşleri Başkanlığında İbrahim Elmalı, A. Rıza 
Hakses ve Lütfü Doğanın üzerlerinde kendi vazife ve memuriyet hudutlarını aşarak bir bas
kı kurmaya çalıştığı, bunda muvaffak da olduğu Başkanların görevlerine müdahale ile 
kendi istemine uygun ieraate zorladığı, karşı çıkan Başkanlarla siyasî iktidarı da ar
kasına alarak mücadele ettiği, mücadelelerden galip çıkarak evvelâ İbrahim Elmalı, 
sonra da A. Rıza, Hakses'i görevinden uzaklaştırmaya sebep olduğu, gerek ismi geçen 
Diyanet İşleri eski başkanları ve gerekse tanıklarca doğrulanmaktadır. Diğer yandan sanığın 633 sa
yılı Kanunla valilere tanınan inha hakkını hiçe sayarak gerekli formalitelere dahi lüzum görmeden 
re'sen birtakım tâyin tasarruflarında da 'bulunduğu, sanığın görev ve yetki hudutlarını aşıp kanunun 
koyduğu şekillere uymadan tasarruflar yaptığı... Yine, sanık Yaşar Tunagür kendi paralelinde olmayıp 
da usulsüz ve sebepsiz görevlerinden uzaklaştırdığı birtakım personelin Danıştaydan almış oldukları 
tehiri icra ve eski görevlerine iade yolundaki kararları yetki hudutlarını aşarak icra etmemiş ve ettir
memiş olduğu» kaydedilmiştir. 
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e) Delillerin tahlil ve münakaşası bölümünün 4 neti maddesinde : 
«Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığını da yapan sanığın Disiplin Kurulunun normal çalışmaları

na, kayıtlarının muntazam tutulmasının ve kurul üyelerinin çalışmalarından gerekli dikkat ve ihti
mamı -göstermelerine, Kurul Başkanı olarak temin etmemek -ve bu suretle Disiplin Kuruluna intikal 

'•eden dâva dosyalarında 'bulunan (birtakım evrakın kaybolmasına sebep olmak suretiyle T. O. Kanunu
nun 230 ncu maddesine mümas vazifeyi ihmal suçunu da ika ettiği anlaşılmaktadır. 

f'( Delillerin tahlil ve münakaşası bölümünün s'on kısmında : 
«Sanığın sulbuta erecek olan siyası (menfaat ve şahsî nüfuz temin ve tesis eylemek maksadıyle di

ni veya dinî hissiyatı ile veya. dince mukaddes sanılan şeylere âlet edilerek propaganda yapmak suçun
dan eylemine uyan T. C. Kanununun 163/4 neü, 173 ve mezkûr maddenin müteaddit defalar ihlâl 
-edilmiş olması sebebiyle aynı kanunun 80 nci maddesi; kendisi sıfatından istifade ederek kanunlara 
göre kazanılmış haklara muhalif is ve sözlerde bulunmayı (bir kimseyi idbar re ikna etmek suçundan ve 
bu fiilin müteaddit kereler işlenmiş olması sebebiyle eylemine uyan T.C. Kanununun 242/2 ve 80 
nci; memuriyetine ait vazife re nüfuzu suiistimal ile kanun nizamın tâyin ettiği ahvalden başka su
rette keyfî muamele yapmak ve yapılmasını emretmek suçundan dolayı ve 'bu suçu da müteaddit ke
reler ika etmiş olması sebelbiyle eylemine uyan T. C. Kanununun 228/1 ve 80 nci maddesi; vaizifeyi 
ihmal •suçundan eylemine uyan T. O. Kanununun 230 ncu maddesi uyarınca tecziyesini» denilmek-
.tedir. 

g) Sabit görülmeyen diğer isnatların tahlil ve münakaşası bölümünün; 13 neü maddesinde : 
«Sanığın nurculuk faaliyetleri içinde bulunduğu, hattâ nurcuların liderlerinden olduğu iddiası 

yaygın bir söylenti halindedir. Nurculuğun din kisvesi altında milletimizin dinî inançlarını sömü-
rerek şer'î bir düzen kurmak istediği 'bütün çıplaklığı ile ortaya çıkmıştır. Yine yanığın nuculuk faali
yetlerine direkt olarak katılmasa hile nurcu olarak hilinen din görevlilerini h ima ya eder bir tutum 
içinde bulunduğunu ihsas •ettirmesi ve bu yolda nurculuk faaliyetlerinde bulunduğu şeklinde kari
neler mevcut olmakla 'beraber, sanığın meslekî sıfatı nazara alındığında, kendisinin çeşitli dinî akımla
ra adapte olup onlardan yana göründüğü açıkça anlaşılacaktır. Bu konuda kanaatimiz odur ki, 
Tunagür hiçbir dinî ekole samimiyetle inanmamış, kuvvetli re kendisi için yararlı gördüğü (bütün dinî 
akımlardan kendi 'mevkiini sağlamlaştırmak ve daha yüksek mevkilere çıkabilmek İçin istifadeyi mu
bah görmüştür. Sanığın bu şekilde hareketleri de yukarıda söylediğimiz sebeplerden nurculuk faali
yetler olarak niteleııdirilmcyip kendisine şahsî nüfuz temini için din istismarı olarak kaibul edilmiş ve 
hakkında T. C. Kanununun 163 neü maddesine muhalefet, suçundan açılan dâvanın bir delili olarak 
1 leri sürülmüştür.» 'denilmektedir. 

h) Saibit görülmeyen diğer isnatların tahlil ve münakaşası bölümünün 15 nci maddesinde; 
«Şer'i düzeni isteyen bölücü akımlarda bulunmak isnadına gelince; kararımızın gerek iddianame 

ve gerekse kovuşturmaya yer olmadığı kısmında müteaddit vesilelerle tekrarladığımız gibi sanık bütün 
dinî akımlarla zaman zaman ilişki kurmuş ancak bu ilişki kanaatimizce şahsî menfaat ve nüfuz temi
ni kaygısı ile tesis edilmiştir.» denilmiştir. 

12. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askerî Mahkemesinin 23 . 2 . 1972 gün 
r e Esas No. -. 1972/28 karar No. : 1972/29 sayılı Yaşar Tunagür hakkındaki gerekçeli kararında 

•şunlar yazılıdır: 
«İddia makamı yukarda açıklanan isnatlarını ortaya koymuş re bunların delillerini göstererek 

sanığın T. C. Kanununun 163/4, 173, 228, 230, 242, 71 re 40 nci maddelerine göre tecziyesini tale-
betmiştir. 

Bu iddiaya karşı sanılk re rekili; hem suçların hukukî tavsiflerini, hem de işlenmiş tarihleri 
nazara alındığında ısıkıyönetim ilânına sebebolan suçlardan bulunmadığı gereği ile Sıkıyönetim 
Askerî Mahkemesinin bu dâvayı niyete görevi olknadığını öne sürmüştür.» 

Asfeerî savcının da bu görüşe kaftı'lmasiyle Sıkıyönetim Askerî Mahkemesince sanık hakkında 
aşağıdaki karar verilmiştir: 
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«Sanık Yaşar Tunagür'e rrıüsııet suçların işleniş tarihleri T. C. Kanununda temas edilen mad
deler itibariyle 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 13 ve 15 nei maddelerinde açıManan ve sıkı
yönetim kararnamesinde belirtilen, sıkıyönetim ilâmına sebebolan eylemlerden olmadığı1 gibi sıkı
yönetim ilânından sonra da işlenmemiş oldukları ve (sıkıyönetim mahkemelerinde görülmekte olan 
herhangi bir dâva ile de irtibatlı bulunmaması nedeniyle Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 
Numaralı Askerî Mahkemesi dâvayı rüyete gö'eVli olmadığını, dâva dosyasının görevli malhke-
•meye tevdi edilmek üzere Sıkıyönetim. Komutanlığı askerî savcılığına gönderilmesine kabili tem
yiz olmak üzere oyhirliği ile karar verilip, açıklandı.» 

13. Danıştay 2 nei Dairesinin 25 . 5 . 1972 tarih ve 972/741 Esas ve 972/1507, sayılı kararı
nın «A» bölümünde : 

İncelenen soruşturma evrakı ve fezlekeden, sanığın nsul ve yasaya aykırı atamalar yaptığı ve 
633 sayılı yasa ve cami görevlileri Yönetmeliğinin 15/e ve 18/a maddelerine aykırı hareketle ge
rekli sınavı yapmadan Abdülaziz Değeri Diyarbakır Sin Camii Müezzinliğine, Kâzım Aydın'ı Siirt 
Merkez Vaizliğine usulsüz olarak atadığı, Van ilinde imam - hatip kadrosunda vekâleten görev 
yapmakta bulunan 2 kişiyi statüsü bakımından farklı olan müezzinlik kadrosuna aıtamalarda bu
lunarak yukarda sözü edilen yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, hak
kında eylemine uyan T. C. Kanununun 240 nei maddesi uyarınca lüzumu muhakemesine ve yar
gılanmasının Çankırı Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına karar verilmiştir.» 

14. Danıştay 2 nei Dairesinin 23 . 12 . 1971 tarih ve esas 1971/2977 ve 1971/3188 sayılı ka
rarında. ; 

«Sanığın imam - hatip okulu 2 nei devre mezunu Erdek Müftüsü Ahmet Karakullukçuyu za
manın Devlet İBakanilığına hukuk fakültesi ve Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu olarak tanıtarak 
İanıir- Müftülüğüne atanmasını sağladığı ve bu yolda 1 1 . 3 . 1966 gün ve 12248 sayılı Resmî Ga
zetede yayınlanan kararnamenin gerçeğe aykırı olarak hazırlanmasına sebe'bolduğu anlaşıldığın
dan. T. C. Kanununun 340/1 nei maddesi uyarınca lüanımı muhakemesine, yargılanmasının Çan
kırı Ağır Ceza Mahkemesinde yapılmasına karar verildi.» denilmektedir. 

15. Danıştay 2 nei Dairesinin 23 . 12 . 1971 gün ve 1971/2949 Esas ve 1971/3185 sayılı ka
rarının 1 nei fıkrasında: 

«Karşıyaka. Müftüsü Ziya YoııcagüPün Seferihisar Müftülüğüne atanma işleminin iptali hak
kında Danıştay 5 nei Dairesince verilen kararı uygulamama, daha önce bâzı din görevlilerinin 
çıkarılmış tayinleri için Danıştayın verdiği iptal ve göreve iade kararlarının uygulanmaması ne
deniyle Yaşar Tunagür hakkında T. C. Kanununun 240 nei maddesi uyarınca lüzumu muhakeme
sine ve yargılamanın Çankırı Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına karar verilmiştir.» denilmiş
tir. 

16. 3 Kasını 1972 tarihinde yapılan Devlet brifinginden sonra davetli dinleyenlere dağıtılan 
ve daha sonra kapsamı başına yapılan brifingle de kamuoyuna açıklanan «Devlet Brifingi» adlı 
kitabın «Türkiye'de aşırı sağ akımlar» bölümünde 150 nei sayfada «Ra'bütatül Âlemi İslâm» kıs
mında şu hususlar yazılıdır. 

«Merkezi dışarıda olan bu kuruluşun lideri Mehmet Elsaffaf, Muhammet Surur Sekban ve 
Hüseyin .Saraçtır'. Türkiye ile irtibatını Salih Öaean, Mehmet Ramazan Tuncer ve Yaşar* Tunagür 
sağlamaktadır. 

Gayesi. İslâm Birliğini kurmaktır'.» 
Aynı kitabın 144 ncü sayfasında da : 
«Nurculuk dış örgütlerden merkezi Suudi Arabistan'da bulunan Rabütatü! Âlemi İslâm Cemi

yeti ile temas halindedir» denilmektedir. 
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BÖLÜM - Y 

Sonuç 

Çeşitli makam ve yetkililere aidolup, tümü Cumhuriyet. .Senatosu Araştırma dosyalarında 
toplanan belgelerden, Yasar Tunagür'e ilişkin yukarıda 1Y neü Bölümde aeıklanari kanaatler son 
derecede ilginçtir. 

Cumhuriyet Senatosu Araştırması sonucu bilgi edinilmesinde, bu kanaatlerin gözönünde bu
lundurulmaması mümkün değildir-. Çeşitli makam ve yetkililerin, bu kanaatlerini gözönünde tutun
ca, sorunun ibret ve dehşet verici yönü idrakler önüne serilir. 

Bu çeşitli makam ve yetkililerin kanaatleriyle ortaya çıkan sonuç ve özetten; 
Yaşar "Punagiir'ün : 
—• Lâiklik aleyhtarı faaliyetlerde bulunduğu nurcu olan din görevlilerini koruduğu, irticai 

faaliyetleri desteklediği, din istismarı yolu ile siyasî partiler propagandasında taraf tuttuğu, 
—• Diyanet. İşleri Başkanlığı Teşkilâtında, Beş yılı aşkın bir süre. son derecede yaygın bir hu

zursuzluğun yaratıcısı olduğu, 
— Yasalara ve yönetin eliklere aykırı tasarruflarda, bulunduğu. Danıştay kararlarının uygu! an

mamasını sağladığı, 
— Disiplin Kurulunun çalışmalarım önlediği, bâzı önemli evrakın kaybolmasına sebebolduğu, 

elde ettiği siyasî güç ve nüfuzla iki Diyanet İşleri Başkanının görevlerinden uzaklaştırılmasının 
âmiri olduğu. 

—• Resmî evrak üzerinde sahtekârlık yapılarak yanlış kararname çıkarılmasına sebebolduğu, 

— Bütün bunlara karşı; zamanın siyasî iktidarında Devlet Bakanlığı yapan iki zat tarafın
dan geniş ölçüde korunduğu. 

Anlaşılmaktadır. 
Halkımızın kutsal duyguları ile ilgili bir kamu görevinin yürütüldüğü Diyanet İşleri Başkanlı

ğının yardımcılığında, »beşbuçuk yılı aşkın bir görev süresinde. Yaşar Tunagür'ün Teşkilâtta sebebol
duğu huzui'suzlUK: ve dağınıklık ortadadır. Buna rağmen o günkü iktidarın sorumlu yetkililerince 
bu kişinin neden uzun süre korunduğunu anlamak güçtür. Diyanet İşleri Teşkilâtında 1965 yrll önce
sinde var olan ve de 12 Mart muhtırası döneminde Yaşar Tunagür'ün görevden alındıktan sonra 
yeniden meydana gelen ve bugüne kadar devam eden huzur ve sükûna karşılık, Yaşar Tuna
gür'ün bu Teşkilâtta bulunduğu beşbueuk yıla ait karışıklık ve huzursuzluk cidden düşündürücü
dür. 

Cumhuriyet Senatosu Araştırmasının ortaya koyduğu bilgilerle Yaşar Tunagür'e bağlı olarak 
kamuoyunu yıllardan beri işgal eden olaylar serisinin derin izleri açıklığa kavuşmuştur. 1965 yı
lından sonra, politika hayatımızı etkileyen çeşitli faktörler arasında. Yaşar Tunagür'e bağlı olay
lar serisinin, azımsanamayaeak bir yer kapladığının kanıtları ortaya çıkmıştır. 

Lâik Devlet esasına göre kurulmuş Cuııiihuriyetimizm ilk yarım yüz yılı biterken, kurucusu
nun saptadığı ve Devletimizin temel niteliklerinden biri olan lâiklik ilkesinin uygulamada, sorum
lu siyasal (iktidarlar ve din işleriyle görevli Devlet, Teşkilâtının elinde düşürüldüğü durum ibret ve 
dehşet vericidir. Tarihin değerlendirme ve yargısında, Yaşar Tunagür adı, bu türlü davranışların 
bir simgesi olacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Araştırması sonucu elde ettiğimiz sonuçları ve kanaatlerimizi Yüce Cum
huriyet Senatosunun bilgilerine sunarız. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Elâzığ İstanbul Adıyaman 

S. Hazerdağh S. Beliil Muhalifim muhalefet şerhim eşlidir. 
S. Turanlı 
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Üye 
Gaziantep 

Muhalifim muhalefet şerhim eklidir 
/. T. Kutlar 

Üye 
Mardin 

Muhalifim muhalefet şerhim eklidir 
S. Mehmetoğlu 

Üye 
Afyon Karahisar 

K. Şenocak 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Gaziantep 
S. Tanyeri 

Üye 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 

M. C. Alpan 

Üye 
Balıkesir 

Muhalifim muhalefet şerhim eklidir 
H. Aslanoğlu 

Üye 
Tabiî Üye 

S. Karaman 

Üye 
Sivas 

A. Al tay 
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DİYANET İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞINDA GÖREVLİ YAŞAR TUNAGÜR'ÜN FAALİYET
LERİ KONUSUNDA KURULAN CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPO
RUNA AİT ADIYAMAN SENATÖRÜ SIRRI TURANLI, GAZİANTEP SENATÖRÜ İ. TEVFİK 
KUTLAR, MARDİN SENATÖRÜ SAİT MEHMETOĞLU VE BALIKESİR SENATÖRÜ HİKMET 

ASLANOĞLU'NUN MUHALEFET ŞERHLERİ 

MUHALEFET ŞERHİ 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Mehmet özgüneş tarafından verilen 26 Nisan 1969 tarihli öner
gesi ile Anayasanın 88 nci ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 133 - 138 nci maddeleri gereğince Cumhu
riyet Senatosu Araştırmasını talep etmiştir. 

Mezkûr talep, tüzük gereğince işlem gördükten sonra, kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
numuz, meseleyi önerge sahibinin ileri sürdüğü konularda Yüksek Heyetin bilgi edinmesini temin etmek 
için gereken bilgileri toplamış ve incelemeyi yapmıştır. 

İnceleme neticesi hazırlanan rapor tab edilmiş ve Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyelerine dağıtıl
mak suretiyle Cumhuriyet Senatosunun gündemine alınmıştır. Bu suretle rapor Cumhuriyet Senatosuna mal 
edilmiştir. 

1973 seçimleri sebebiyle rapor Senatoda müzakere edilmemiş ve seçim neticesi, Komisyonumuzun bazı 
üyeleri değişmiştir. Seçilemeyen üyelerimiz yerine yeni seçilen üyelerin ilâvesiyle tamamlanan yeni Komisyo
numuz, Cumhuriyet Senatosu gündemine alınmış fakat, yukarda arz olunan seçimlerin yapılmasından do
layı görüşme imkânı olmayan rapor, yeni teşekkül eden Komisyonumuzun oylarının ekseriyetiyle, yeniden in
celenmek üzere Cumhuriyet Senatosu Başkanlığından talep edilmiş ve getirilen rapor yeni baştan tanzim kı
lınmıştır. 

Bu rapora, aşağıda arz olunan sebeplerden dolayı muhalif bulunmaktayız : 
1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 76 nci maddesinde, (Tasarı veya teklifin kesin olarak oylan

masından önce, ibare ve üslup veya tertip itibariyle hatalı olduğu bir üye veya komisyon tarafından ileri 
sürülür ve bu iddia Genel Kurulca yerinde görülürse metin ilgili komisyona verilir.) denilmek suretiyle Ge
nel Kurula verilmiş bulunan bir metnin değiştirilmesi ancak Genel Kurulun kararına vabestedir. 

Komisyon bu lâzimeye riayet etmemiştir. 
2. — Yaşar Tunagür'e isnat edilen fiillerin bir kısın ystkili yargı organları (Danıştay, Sayıştay, ve Örfi 

İdare Yargı Organları kararları) ile beraat etmiştir. 
İsnat edilen suç mevzuu fiillerin bir kısmı hakkında da, yetersizlik kararı verilmiş ve yetkili mahkemelere 

dosyalar gönderilmiştir. 
Bu dosyalarda 18 . 5 . 1974 gün ve 1803 sayılı Af Kanunu kapsamına girmesi sebebiyle dosyalar iş

lemden kaldırılmıştır. 
Parlamentonun teşekkül eden diğer komisyonlarında, affın şümulüne giren konular, komisyonlarınca af

fın kapsamına girmesi sebebiyle esasa girmeden affın kapsamına girdiği hususu Umumî Heyete bildirmek
tedir. 

Komisyonumuz ise, diğer komisyonların ve teessüs edsn tatbikatın hilâfına, raporda görüldüğü gibi, yargı 
organlarında beraat eden, Örfi İdare savcılarınca takipsizlik kararı verilen ve affın kapsamına giren müsnet 
suçları, teamül ve tatbikat hilâfına Yaşar Tunagür'ü küçültmek ve hakaret etmek suretiyle teşhir edilmekte 
ve dolayısıyle o günkü iktidar kötülenmek istenmektedir. 

Mâruz nedenlerle rapora muhalifiz. 
Kâtip Üye Üye Üye 

Adıyaman Gaziantep Mardin Balıkesir 
S. Turanlı t. T. Kutlar S. Mehmetoğlu H. Aslanoğlu 


