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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

3. — YOKLAMA 678 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 678 

1. — Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Karma Parlâmento Komisyonu üyeliğine, 
O. H. P. Grupunca Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın aday gösterildiğine dair Başkanlık 
tezkeresi. 678 

2. — Avrupa Konseyi İstişari Meclisi
nin toplantılarına katılmak üzere C. H. P. 
Grupunca Aydın Üyesi Halil Goral'ın asıl 
ve Ordu Üyesi Şevket Köksal'm yedek 
üye olarak gösterildiğine dair Başkanlık 
tezkeresi. 678 

3. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ragıp 
Üner'in Bütçe Komisyonu üyeliğinden is
tifası. 678 

4. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Feridun 
Cemal Erkin'in Kontenjan Grupundan is
tifası sebebiyle Dışişleri ve Tanıtma Ko-

Sayfa 
misyonu ile Hesapları inceleme Komisyo
nundan çekildiğine dair önergeleri. 678:679 

5. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hayri 
Dener'in Kontenjan Grupundan ayrılması 
sebebiyle Millî Eğitim Komisyonu üyeli
ğinden istifası; 679 

6. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Lûtfi 
Akadlı'nm Kontenjan Grupundan çekil
mesi nedeniyle Bayındırlık, Ulaştırma, 
imar ve iskân Komisyonundan istifası. 679 

7. — 22 . 4 . 1962 günlü 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 26.6.1970 
günlü 1307 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin iptal edildiğine dair Anayasa Mah
kemesi Başkanlığı tezkeresi (3/1002) 679 

8. — Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri'-
nin, (6/559) S. Sayılı sorusunun yazılıya 
çevrilmesini istiyen önergesi. 679:680 

9. — Sivas Üyesi Hüseyin Atmaca'nın 
Amerikalı yazar John Hughes'in basında 
çıkan afyon kaçakçılığı ile ilgili yazısı ko
nusundaki araştırma önergesini geri aldı
ğına dair önergesi. 680 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 680 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerine verilecek avans hakkında ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/514; Cumhuriyet Senatosu 2/313) (S. 
Sayısı : 1552) 680:681,735:736 

6. — CUMHURİYET SENATOSU 
ARAŞTIRMASI 682 

1. — Diyanet işleri Başkanlığında gö-

T. B. M. M. ni temsilen Avrupa Konseyi İs-
tişari Meclisi toplantısına katılmak üzere siya
si parti gruplarınca gösterilen asıl ve yedek 
üyelere ait Başkanlık tezkeresi okundu ve bil
giye sunuldu. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Zerin Tüzün ile 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Âdil Ünlü'nün Baş

kanlık Divanı Kâtipliklerinden istifaları okun
du, bilgi edinildi. 

5521 sayılı iş Mahkemeleri Kanununun 2 nci 
maddesinin birinci fıkrasındaki «bir işveren 
temsilcisi ile bir işçi temsilcisinden» deyimi ile 
aynı maddenin ikinci fıkrası hariç, diğer fık
ralarının ve 3, 4, 6, 12, 13 ve 14 ncü maddele
rin iptaline karar verildiğine dair Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi okundu, bilgi 
edinildi, 

Bursa Üyesi Şeref Kayalar'a izin verilmesi
ne dair Başkanlık tezkeresi okundu ve izin ka
bul edildi. 

iki aydan fazla izin alan Bursa Üyesi Şeref 
Kayalar'a tahsisatının verilebilmesi için karar 
alınması hakkındaki Başkanlık tezkeresi okun
du ve kabul olundu. 

İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kad
roları Kanununa ek kanun tasarısı ile 

31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanu
nun 35 nci maddesi ile değiştirilen 14 Temmuz 
1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 79 ncu maddesine dair fıkra eklen-

27 , 4 . 1971 O : 1 

revli Yaşar Tunagürün, faaliyetleri konu
sunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araş
tırma Komisyonu raporu (10/28) 682:733 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 733 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAP
LARI 733 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Selâhattin özgür'ün, istiklâl Madalyası 
ve şeref aylıklarına dair, yazılı soru öner
gesi Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'-
in cevabı (7/750) 733:734 

mesi hakkında kanun teklifi görüşüldü ve ka
bul edildi. 

Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'ın (6/551) sa
yılı sorusu, isteği üzerine, geri verildi. 

İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin 554, 
Tabiî Üye Ahmet Yıldız'm 556 sayılı soru

larının görüşülmesi bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek soru gününe bırakıldı. 

Kayseri üyesi Hüsnü Dikeçligil'in 555 sa
yılı sorusunun görüşülmesi ilgili Bakanın; 

Kars Üyesi Sırrı Atalay'm 557, 
Kırşehir Üyesi Halil özmen'in 526, 527, 
Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri'nin 559 sayılı 

sorularının görüşülmesi soru sahipleri ve ilgili 
bakanların bu birleşimde hazır bulunmamaları 
sebebiyle gelecek soru gününe ertelendi. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nın, içtüzüğün 87 ve 88 nci maddeleri
nin tadili hakkında içtüzük teklifi, teklif sahi
bi ve komisyonun; 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker ile İstanbul üyesi Halûk Berkol'un TRT 
Ankara Televizyonuna dair Senato Araştırması 
istiyen önergesi, önerge sahibinin; 

Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Şevket 
Köksal'm, istanbul'un Sağmalcılar ve Esenler 
mıntıkalarında vukubulan Kolera hastalığına 
dair Senato araştırması istiyen önergesi, ilgili 
B akanın; 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

— 676 — 
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Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem 
özden'in, istanbul'un Sağmalcılar ve Esenler 
mıntakalannda vukubulan oKlera hastalığına 
dair Senato araştırması istiyen önergesi, ilgili 
Bakanın; 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet 
Hazer'in, üniversite ve yüksek okullarda vuku
bulan boykot, işgal ve diğer hâdiselere dair 
Senato araştırması istiyen önergesi, önerge sa
hibi ve ilgili Bakanın bu birleşimde hazır bu
lunmamaları sebebiyle görüşülemedi. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri öz-
dilek ve arkadaşlarının TRT nin statüsü ve ku
ruluşuna dair Senato araştırması istiyen öner
gesi, önerge sahibinin isteği üzerine, geri veril
di. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, öğrenci olayları ve şiddet hareket
leri doğuran hususlara dair Senato araştır
ması istiyen önergesi, önerge sahibinin bu bir-

2. — GELEN 

TASARI 
1. — 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması 

hakkında kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi : I 
1/78; Cumhuriyet Senatosu : 1/1214) (içişleri 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) (Müddet : 
30'ar gün.) 

TEKLİF 
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele

rine verilecek avans hakkında kanun teklifi-

leşimde hazır bulunamaması sebebiyle görüşü
lemedi. 

Diyanet işleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru okundu. Salonda çoğunluğun mevcudiye
tinde tereddüt hâsılolduğundan, rapora ilişkin 
muhalefet şerhlerinin okunması ve raporun gö
rüşülmesi mümkün olmadı. 

Yapılan yoklama sonunda yeter çoğunluk 
kalmadığı anlaşıldığından 27 Nisan 1971 Sah 
günü saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşime 
saat 17,02 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bitlis 

Hayrı Mumcuoğlu Orhan Kürümoğlu 
Kâtip 

Mardin 
Abdülkerim Saraçoğlu 

KÂĞITLAR 

nin Millet Meclisince kabul olunan metni (M. 
Meclisi 2/514; Cumhuriyet Senatosu 2/313) 
(Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

RAPOR 
3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele

rine verilecek avans hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 2/514; Cumhuriyet Sena
tosu 2/313) (S. Sayısı : 1552) (Dağıtma tarihi: 
26.4.1971) 

— 677 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 

KÂTİPLER : Hüseyin öztürk (Sivas), Orhan Kürümoğlu (Bitlis) 

BAŞKAN — 63 ncü birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeter sayımız vardır, görüş
melere başlıyoruz efendim. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma 
Parlâmento Komisyonu üyeliğine, C. H. P. Gru-
punca Kars Üyesi Sırrı Atalay'm aday göste
rildiğine dair Başkanlık tezkeresi; 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı sunuşları 
var, takdim ediyorum efendim. 

Genel Kurula 

Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Par
lâmento Komisyonu Üyesi iken Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına atanan Giresun Sena
törü ihsan Topaîoğlun'dan boşalan üyeliğe Kars 
Senatörü Sırrı Atalay C. H. P. Grupımca aday 
olarak gösterilmiştir. 

Yüksek Genel Kurulun bilgilerine saygı ile 
sunulur. 

Tekin Arıburun 
C. Senatosu Başkam 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunmuştur. 

2. — Avrupa Konseyi İstisari Meclisinin top
lantılarına katılmak üzere C. II. P. Grupunca 
Aydın Üyesi Halil GoraVm, asıl ve Ordu Üyesi 
Şevket KöksaVın yedek üye olarak gösterildiğine 
dair Başkanlık tezkeresi 

BİLŞKAN — Bir sunuşumuz daha var efen
dim. 

Genel Kurula 

T. B. M. M. ni temsilen Avrupa Konseyi İs
tisari Meclisinin 23 ncü dönem toplantısına ka
tılmak üzere C. H. P. Grupunca aşağıda isimle
ri yazılı senatörler asıl ve yedek olarak seçil
mişlerdir. 

Yüksek Genel Kurulun bilgilerine saygı ile 
sunulur. 

Tekin Arıburun 
C. Senatosu Başkanı 

Asil üye : Halil Goral (Aydın Senatörü) 
Yedek üye : Şevket Koksal (Ordu Senatö

rü) 
BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunmuştur. 

3. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ragıp Üner'-
in Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifası. 

BAŞKAN — Bir çekilme var, arz ediyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifa ettiği

mi saygılarımla arz ederim. 
Ragıp Üner 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz alunmuştur. 

4. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Feridun Ce
mal Erkin'in Kontenjan Grupundan istifası se
bebiyle Dışişleri ve Tanıtma Komisyonu ile He
saplan İnceleme Komisyonundan çekildiğine dair 
önergeleri. 

BAŞKAN — Bir çekilme daha var, takdim 
ediyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Senato Cumhurbaşkanı Kontenjanı Gru

pundan çekildiğim cihetle bu grupun adayı 
olarak seçildiğim Dışişleri ve Tanıtma Komis
yonu üyeliğinden de istifa ettiğimi saygılarım
la arz ederim. 

Feridun Cemal Erkin 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

— 678 — 
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BAŞKAN — Aynı sayın üyenin bir çekilme 
daha var, bilgilerinize sunulacak. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Senato Cumhurbaşkanı Kontenjanı Grupun-

dan çekildiğim cihetle bu grupun adayı olarak 
seçildiğim Senato Hesaplarını inceleme Komis
yonundaki üyelik görevim de sona ermiş bulun
maktadır. Bu komisyondan istifamı arz eder, , 
saygılarımı sunarım. 

Feridun Cemal Erkin 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

BAŞKAN — Her iki çekilme bilgilerinize su
nulmuştur. 

5. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hayrı Dener'-
in Kontenjan Grupundan ayrılması sebebiyle 
Millî Eğitim Komisyonu üyeliğinden istifası. 

BAŞKAN — Bir çekilme daha var, bilgileri
nize arz olunacak. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Grupun-

dan ayrıldığım için bu grupun adayı olarak 
seçildiğim Millî Eğitim Komisyonundaki üyeli
ğim de tabiî olarak sona ermiş bulunmaktadır. 
Saygılarımla arz ederim. 

Hayri Dener 
Cumhurbaşkamnca S. Ü. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Bir çekilme daha var efendim. 

6. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Lûtfi Akadh'-
nm Kontenjan Grupundan çekilmesi nedeniyle 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân Komisyo
nundan istifası. 

C. Senatosu Saym Başkanlığına 
Cumhurbaşkanı Kontenjan Grupundan seçil

miş olduğum Bayındırlık, Ulaştırma ve tmar ve 
îskân komisyonları üyeliğinden çekildiğimi arz 
ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Lûtfi Akadlı 

BAŞKAN — Yüce Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur, efendim. 

7. — 22 . 4 . 1962 günlü 45 sayılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun 26 . 6 .1970 günlü 
1307 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin iptal 
edildiğine dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
tezkeresi (3/1002) 

— 679 
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BAŞKAN — Bir Anayasa Mahkemesi kara
rı özeti var, arz ediyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu

nun bâzı maddeelrinin yeniden düzenlenmesine 
ve bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 1307 
sayılı Kanunun 77/bir ve ondördüncü fıkraları 
ile 89 ncu maddesinin iptali hakkında açılan 
dâva üzerine yapılan inceleme sonunda; 

1. 22 . 4 . 1962 günlü, 45 sayılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun 26 . 6 . 1970 
günlü, 1307 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 
değiştirilen 77 nci maddesinin dâva konusu bi
rinci fıkrasının Anayasanın 137 nci maddesine 
aykırı olduğuna ve iptaline, 

2. Aynı maddenin ondördüncü fıkrasının 
Anayasanın 137 nci maddesine aykırı olduğuna 
ve iptaline, 

3. Aynı kanunun 1307 sayılı Kanunla deği
şik 89 ncu maddesinin Anayasanın 137 nci mad
desine aykırı olduğuna ve iptaline, 

4. 77 nci maddenin birinci ve ondördüncü 
fıkralarının iptali, maddenin öteki fıkralarının 
ve değişik 95 nci maddenin 77 nci maddeye gön-
derme yapan hükmünün ve 1307 sayılı Kanu
nun geçici 1 nci maddesinin geçerlilik süresine 
ilişkin hükmünün uygulanamaması sonucunu 
doğurduğundan 44 sayılı Kanunun 28 nci mad
desi uyarınca bunların da iptaline; 

5. iptal kararının 15 . 10 . 1971 gününde 
yürürlüğe girmesine, 

20 . 4 . 1971 gününde 1970/39 - 1971/44 
sayı ile karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
Hakkı Ketenoğlu 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunmuştur 

efendim. 
8. — Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri'nin 

(6/559) S. Sayılı sorusunun yazılıya çevrilme
sini istiyen önergesi 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 7 nci maddesindeki 6/559 sıra sa

yılı sözlü sorumun, yazılı soruya çevrilmesini 
arz ederim. 

20 . 4 . 1971 
Gaziantep 

Salih Tanyeri 
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BAŞKAN — Gereği yapılacaktır efendim. 

9. — Sivas Üyesi Hüseyin Atmaca'nın Ame
rikalı yazar John Hughes'in basında çıkan af
yon kaçakçılığı ile ilgili yazısı konusundaki araş
tırma önergesini geri aldığına dair önergesi. 

Bir önerge var, okutuyorum BAŞKAN 
efendim. 

O. Senatosu Başkanlığına 
Gündemin 8 nci sırasında yer alan Amerikalı 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

yazar John Hughes'in basında çıkan afyon ka
çakçılığı ile ilgili araştırma önergemi geri alı
yorum. Saygı ile arz ediyorum. 

Sivas 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır efendim. 
Çok muhterem arkadaşlarım, yarın 28 Ni

san 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te T.B.M.M. 
birleşik olarak toplanacaktır, bilgilerinize arz 
olunur. 

1, — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine 
verilecek avans hakkında kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 2/514; Cumhuriyet Senatosu 2/313) 
(S. Sayısı: 1552) (1) 

BAŞKAN 
efendim. 

Bir önerge var, okutuyorum 

Yüksek Başkanlığa 
T. B. M. M. üyelerine verilecek avans hak

kındaki kanun teklifi, tabedilerek sayın üyelere 
dağıtılmış bulunmaktadır. 

Teklifin, mahiyetine binaen, gelen kâğıtlar
dan gündeme alınarak, gündemdeki diğer işle
re takdimen, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Sözcüsü 
Kütahya 

İbrahim Ethem Erdinç 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul eednler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Öncelik önergesi var. Önceliği oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Raporun okunmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir efendim. 

Teklifin tümü üzerinde söz istiyen?.. Yok. 
İvedilik teklifi vardır, ivediliği oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(1) 1552 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine verile
cek avans hakkında kanun teklifi 

Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Mecli
si üyelerinin ödenek ve yolluklarını düzenli-
yecek mevzuat değişikliği yapılıncaya kadar, 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
ları; üyelere bir defaya mahsus olmak üzere 
20 şer bin lira avans vermeye yetkilidirler. 

Bu avansın ödeneğe mübaallik olan kısmı
nın vergisi, esas kanuna göre ödenek tesbit 
edilip, ödeme yapılırken kesilecektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
arkadaşımız var mı?. Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1 nci maddeye göre verilecek 
avansların mahsup şekli, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarını te&bit 
edecek kanunda gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — T. C. Emekli Sandığı iştirak
çisi bulunanlara verilecek avanstan, emeklilik 
bakımından müktesep hak derece ve kademe
lerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
ek 1327 sayılı Kanundaki tutarları üzerinden 
her ay için emeklilik keseneği kesilerek kar
şılıkları ile birlikte Sandığa ödenir. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olanların 
da primleri mevzuata uygun olarak hosabedile-
rek her ay kesilip söz konusu Kuruma ödenir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen I 
sayın üye?.. Buyurunuz Sayın Betil. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Maddede iki ke
re geçen «her ay» sözünü Sayın Komisyon 
Sözcüsünün izah etmesini rica ediyorum. 

20 000 lirayı kaç ay için düşünmüşler ki, 
«her ay» sözü ile kaç ayı kastetmektedirler? 

BAŞKAN — Komisyon SözciKsü Sayın İb
rahim Eteni Erdinç, oturduğunuz yerden ko
nuşabilirsiniz. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ İBRAHİM ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — 
Ödeneklerden 3 ayda bir kesilecektir. | 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Metinde, «20 000 
lira avans verilecek» ve maddede «iki defa» sö
zü geçtiğine vöre, bu 20 000 lira sözü üzerinde 
kaç ay düşünülmüştür? («üç ay sözü» sesleri) 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ İBRAHİM ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — 
Üç ay. 

BAŞKAN — «Üç ay» diyorlar efendim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Madde üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiş- I 
tir. 

Madde 4. — Bu avaris Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi 1971 malî yılına ait büt
çelerinin ödenek ve yolluk tertiplerinden öde
nir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden- j 
ter... Kabul etrniyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Cum- j 
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları ; 
yürütür. | 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen j 
sayın üye?.. Yok. | 

I Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye?. Sa
yın Komisyon, buyurunuz. 

I FAKİH ÖZLEN (Konya) — Sayın Başkan, 
I bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Evvelâ bir suali cevaplandır
mak ister misiniz, Sayın Komisyon Sözcüsü? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ İBRAHİM ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — 
Belki söyliyeceğim hususlar kendilerini ilgilen
dirir. 

BAŞKAN — Buyurunuz, efendim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İBRAHİM ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — Sayın 
Başkan, kanunun metninden de anlaşıldığı üze
re, bu kanun gerek Senato Başkanına ve ge-
rekse Millet Meclisi Başkanına avans verme 
yetkisi tanımaktadır. Bu avanstan icra borçları 
kesilmiyeoektir. 

Arz ederim. 
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Sualimden vaz

geçtim. 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde söz is
tiyen sayın üye?.. Yok. 

I Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklif açık oylarınıza sunulacaktır. İtiraz 
j vâki olmadığı takdirde kutular sıralar arasında 
i dolaştınlacaktır, efendim. Vereceğiniz oylardan 
I beyaz kabul, kırmızı ret, yeşil çekinseri ifade 
| edecektir. Görevliler kutuları dolaştırsınlar 
I efendim. 
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CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 

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

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

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

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

Komisyon Başkanı yerindeler. 
Buyurunuz, okuyunuz, efendim. 

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

OSMAN KOKSALTN MUHALEFET ŞERHLERİ VE EKLERİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Yaşar Tunagür Başkan yardımcılığı vekâletine İzmir'den, Sayın Refet Sezgin'in telki
niyle, İbrahim Elmalı tarafından getirilmiştir. Fakat bir süre sonra kendisinin nasıl bir insan ol
duğunu anlaması üzerine 633 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince verdiği görevleri ve yetki-

— 685 — 



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

leri elinden almak istemiştir. Bunun üzerine de Elmalı emekliye sevk edilmiştir. Bu hu
susta Elmalı imzasivle Ulusta çıkan yazıda kâfi açıklık vardır. Elmalı'dan sonra gelen 
Sayın Hakses ise bir süre sonra personel tasarruflarına mütaallik yetkileri sarih emir
le Tunagür'den almak istemiş, devam etmekte olduğunu görünce 3 . 5 . 1967 tarih
li ve 87 sayılı tamimle yeniden hatırlatmış, bunun neticesinde kendisine Bakanlıkça mec
buri izin verilmiş ve Başkan vekâletine tabiî ve İdi olan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanın
dan başkası getirilmiştir. 

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

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

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

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

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

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

Bunlardan yetkili birinin beyanına göre adı geçenler memleket içinde teşkilatı yönetenlerle 
temas halindedirler. Meselâ Van'dan Adana'dan Mersin'den gelenler bunlarla irtibat halindedir. 
Filânca dairede ibr memuriyet boşalırsa derhal zihniyetlerine uygun kimseleri yerleştirmekte
dirler. Fazla mesai de ancak bu tür memurlara verilir olmuştur. 
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Yine bu zatın ifadesine göre Merhum İnıran Öktem'in cenaze törenindeki hareketi nurcular 
yapmışlardır. Bu hareketin dairenin içinde olduğu ve Tunagür'ün bundan haberi bulunduğu, önle
mek için hiçbir teşebbüste bulunmadığı, hareketten bütün Ankara imamlarının haberi bulun
duğu bu zat tarafından ifade edilmiştir. (Ek 11) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Ek : 13) 
Netice : 

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

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

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

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

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

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

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

Ek : 1 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 12 . 8 . 1965 

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

Sayı : 78075 

Konu : Vaiz Yaşar Tunagür Hk. 
DEVLET BAKANLIĞINA 

(Diyanet işleri Başkanlığına) 

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

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

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

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

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

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

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

Bilgileriiniize arz ederim. 
Yusuf Danışman 

Müsteşar Muavini 
İçişleri Bakamı Y. 

E k - 2 

Diyanet İşleri Başkanlığına 
Ankara 

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

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

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

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

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

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

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

Bu hususta büküklerim bundan ibarettir. Mukaddesatım üzesrilne yemin ederim. 

12 . 10 . 1967 
Nüket Atlihan 

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

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

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

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

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

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

12 . 10 . 1967 
Rahmi Özer 

Teftiş Kurulu Başkanı 
EK : 4 

10 . 10 . 1967 

Başkanlık Yüksek Makamına 

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

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

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

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

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Evrak ve idari işler Müdürü 

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

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

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

HAMDÎ ÖZER (Malatya) — Zapta aynen 
geçecek efendim. 

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

Zapta geçeceği tabiîdir efendim. 

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

Ek : 5 
Gizli ve zata mahsustur 

19 .10 . 1967 
Sayın Ali Rıza Hakses 

Diyanet İşleri Başkanı 

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

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

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

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

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

îbralhim Elmalı 
Ek : 6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arz ederim. 
Yaşar Tuna gür 

Ek : 7 
T. C. 

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

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

Devlet Bakanlığına 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ali Rıza Hakses 
Diyanet İşleri Başkanı 

T. C. Ek : 8 
Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara 

özel : 153 
Zata mahsus 23 . 10 . 1967 

Devlet Başkanlığına 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diyanet İşleri Başkanı 
Ali Rıza Hakses 

T. C. EK - 9 
Diyanet İşleri Başkanlığı 

Özel 
Gizli ve Zata Mahsus 

No. : 181 
Ankara 

15 . 11 . 1967 
Devlet Bakanlığına 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ali Rıza Hakses 
Diyamet İşleri [Başkamı 

EK - 10 

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

özel 
No : 188 

Devlet Bakanlığına 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ek : 13 

Sayın üevdet Sunay* 
Oum|hurba§!kıaıu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Durumu ıttılaınıza saygiyle arz ederim. 
Diyanet İşleri Başkanı 

İbrahim Elmalı 
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Hakkâri Senatörü Necip Seyhan'ın muhalefet şerhi : 

Muhalefet Şerhi 

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

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

Hakkâri Senatörü 
Necip iSeyhan 

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

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

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

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

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

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

— 704 — 



O. Senatoisu B : 63 

yumulduğu, bu faaliyetlerin kimlerin himaye, 
teşvik ve müsamahası ile gelişmekte olduğu aşa
ğıdaki olaylarda açıkça görülmektedir» şeklin
de devam edilmekte ve önergemin en sonunda 
da bu olayların ortaya çıkarılması için bir araş
tırma istenilmektedir. Şu halde benim önergem 
hiçbir zaman Yaşar Tunagür'ün yurt içinde ve 
yurt dışındaki faaliyetlerini araştırma önergesi 
değildir. 

Halbuki komisyon, neden bilmem, hep bu 
istikamete doğru gitmiş, meseleyi bir Yaşar 
Tunagür meselesi yapmıştır. Doğrusu şudur ki, 
bütün bu olaylarda baş rolde Yaşar Tunagür 
varldır veya başrol Yaşar Tunagür'e oynatıl-
anuşitır. Ama problem bundan ibaret değildir. 
Komisyon fbu mıesielede o kadar ileri gitmiştir 
ki, kanunlara yüzde yüz aykırı olduğu belli olan 
(bir olayda «Yaşar Tunagiür'ün faaliyetleriyle 
Ibunun alâkası nedir?» demiştir. Ve böylelikle 
sadece bunu söylemekle geçmiştir. Halbuki 
bu vaka fiilen Ibenim önerigemlde zikredilmiştir. 
Kanunlara aykırılıkları ortaya konulmuştur. 
Benim öniergemde kanunlara aykırılığı bir nok
ta olarak konan olayı maalesef komisyon «Ya
şar Tunagür ile alâkası yoktur» diye araştır
maya dahi lüzum görmemiştir. Çünkü, komis
yon bu meseleyi bir Yaşar Tunagür meselesi 
yapmakta, öyle zannediyorum ki, fayda gör
müştür. 

Arkadaşlarım, belirtmeye mecbur olduğum 
nıokltalardan birlisi; komisyon çoğunluğu bir 
araştırana komisyonu olarak değil, bir örtme 
komisyonu olarak çalışmıştır. Problemi ka
patmak ve birtakım küçük meselelere doğru 
çekmek ve diğerlerini örtmek için komisyon 
çoğunluğu elimden gelen igayreti sarf etmekten 
geri kalmamışltır. 

Arkadaşlarım, şu noktayı mutlaka belirtmek 
zorundayım : Demokrasinin tek fazileti ıaçık 
murakabedir. Demokrasi, pahalı bir rejim, de
mokrasi, ağır işliyen bir rejim lama hiçbir re
jimde bulunmayan bir fazilet vardır ki, o da 
açık murakabedir. Araşjtırma komisyonlarında, 
sörulsjturma komisyonlarında vaizime alan arka-
daşlarımıaın bu balkımdan omuzlarında büyük 
vebal varadır. Eğer burada birtakım fikirlere 
Veya birtakım meselelere doğru çekmek isteği 
ile araştırma konıüsyonları doğru olarak çalış
maz, meselelesi objektif olarak ele almazlarsa 
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bu takdirde Parlâmento itibarına elbette iti
bar katmaz. Elbette iki bu takdirde demokrasi
nin iyi işlediği söylenemez. 

Arkadaşlarım, sayın senatörlerin dikkatini 
çekmesi lâzrmgelen bir nokta da şudur : Ko
misyonun A. P. ne mensup üyeleri «ittifakla 
Yaşar Tunagür suçsuzdur» kanaatine varmış
lar. Buna karşıhk O. H. P. Grupuna, MM 
Güven Partisi Grupuna, Millî Birlik Grupuna 
ve Kontenjan Gruipuna ımlensup yani 4 siyasi 
grupa mensup üyeler de aksi kanaate varmış
lardır. İktidar Grupunun bir tarafa böyle, ik
tidar Grupundan başka üyelerinin, 4 siyasi 
grupun aksi kanaate varmış olmasının, ben 
kıymet hükümlerini buraya koyacak değilim 
ama üzerinde cidden dikkatle durulmaya değer 
bir konudur. 

Arkadaşlarım, belirtmleye mecbur olduğum 
bir diğer nokta : Maalesef rapor, komisyonun 
bir iç problemidir, elbette, muihalif kalan ar
kadaşlarım burada belirteceklerdir sanınım. 
Komisyon sureti katiyede raporu münakaşa et
memiş. Komisyonun sayın başkanı kendi ken
dine bir rapor yazmış. Israra rağmen komis
yonda bunun münakaşasına yanaşmamış, ken
disi A. P. li üyelere imzalatmış, «isteyen de 
muhalefet şerhi yazsın» demiştir. Ben, Meolis 
tarihinde böyle kabul edilmiş bir rapor hatır
lamıyorum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Evet, 
öyle oldu. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Arka
daşlarım, şimdi meseleye girmiek zorunluğu 
var. Çünkü Türkiye'de yapılan din istismarı, 
eğer Devlet himayesine girecek olursa Türkiye'
nin dışındaki birtakım mihraklar ve kanatlar 
Devletin himayesine mazhar olursa, nasıl mem
leket bütünlüğüne, millet bütünlüğüne kadar 
varan el uzatmalar ortaya çıkar, nasıl memle
ket menfaatleri haleldar olur, bunları bir bir 
görelim : 

İçişleri Bakanlığı 12 . 8 . 1965 gün ve Em-
niyeıt Genel Müdürlüğünün yazısı ile şu husus
ları Devlet Bakanlığına bildirmiştir : «izmir 
Gezici Vaizi Yaşar Tunagür; Cumhuriyet, 
Atatürk ilkeleri ve 27 Mayıs aleyhtarlığı yap
maktadır. Millî birlik ve beraberliği bozucu 
faaliyetler içinde bulunımakba'dır. irticai yay
mak için gayretler sarf 'etmektedir. Din is-
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tismarı yolu ile partiler propagandalarında di
rekt ve endrekt rol oynama hazırlığı içindedir. 
Bâzı kimseler vasıtasiyle kendisini halka yük
sek mühendis olarak tanıtmaktadır.» 

gibi gösterilmesinin sebebi nedir? Kanaatimce 
bunun iki sebebi vardır; ya Sayın Bakan ya
nıltılmıştır, ben böyle olmasını tercih ederim. 
Ama o zaman bir soruyu burada ortaya atmak
tan da kendimi alamam, Bakana karşı yalan 
söyliyeıı, Bakam iğfal eden bir Devlet memu
runu asaba Bakanın İsrarla orada tutma mak
sadı nedir? Aksini düşünmek, yani Sayın Ba
kanın bile bile Cumhuriyet Senatosuna yanlış 
bilgi verdiğini kabul etmek mümkün değildir. 
Ben bir Bakanı bundan tenzih etmek isterim. 

Arkadaşlarım, Sayın Bakanın konuşmasın
da sadece bu da değildir, meselâ Sayın Bakan 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna demiş
tir ki, «Yaşar Tunagür Londraya, oradaki bir 
talebe cemiyetinin gönderdiği biletle gitmiştir» 
Arkadaşlarım, ben Bakan olduktan sonra yap
tığını tahkikatta görmüşümdür ki, Devlet ken
disine harcırah vermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, içişleri Bakan
lığının altı tane yazısını alan ve bu yazıları 
Diyanet İşleri Başkanlığına gönderen Devlet 
Bakanlığı maalesef bunun sonunu aramamış 
ve işin hayret edilecek tarafı Yaşar Tunagür 
Diyanet İşleri Başkan yardımcısı vekilliğine 
getirildikten sonra bu yazılar kaybolmuştur. 
Sayın Bakan, bir yazılı soru önergeme verdiği 
cevapta resmen bunu belirtmiştir. Bugün ben 
Diyanet İşleri Başkanlığında ve Devlet Ba
kanlığında aradığım zaman bunlardan hiçbi
risi yok. Sayın Bakan da bunların kayboldu
ğunu itiraf etmiştir. Üzülerek söylemek zorun
dayım ki, Diyanet İsleri Başkanlığında ve Dev
let Bakanlığında imha edilmiş olan yazılar yal
nız bunlardan ibaret değildir. Diyanet İşleri 
Başkanlığı müfettişlerinin yazmış oldukları 
fezlekelere ekledikleri bütün yazılar kaybol
muştur. Daha acısı arkadaşlar, bir noktayı 
Yüce Senatoya belirtmek zorundayım, Ankara 
Savcılığına bir şikâyet yapılmıştır, Yaşar Tu
nagür hakkında, Ankara Savcılığı, tanzim et
tiği bir dosyayı Adalet Bakanlığı kanaliyle 
Devlet Bakanlığına intikal ettirmiş, Devlet 
Bakanlığı da bunu zimmetle Diyanet İşleri Baş
kanlığına göndermiştir. Arkadaşlarım, bir ay
dır aramamıza rağmen Ankara Savcılığının 
tanzim ettiği bu dosya yoktur, imha edilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığında ve Devlet Ba
kanlığında yapmış olduğumuz araştırmalar gös-

Bu yazı Devlet Bakanlığı kanalı ile Diya
net İşleri Başkanlığına intikal ettirilmiş fakat 
gariptir ki, bu yazı ile birlikte bundan evvel 
1960, 1961, 1962 ve 1964 yıllarında buna ben
zer daha 5 tane daha yazıyı da alan Devlet | 
Bakanlığı - önergemde bütün bunların tarih 
ve numaraları vardır - Sanki, İçişleri Bakan
lığının «Atatürk düşmanı, 27 Mayıs düşmanı, 
Cumhuriyet düşmanı» diye tevsif ettiği insa
na bu yazıyı bir nevi tezkiye olarak kabul et- j 
mis ve kendisini Diyanet işleri Başkan Vekilli
ğine tâyin etmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığın
da bir din görevlisinden ziyade bir siyasi komi- I 
ser olarak kendisini gören ve faaliyetlerini bu j 
istikamete yönelten Yaşar Tunagür, aslında bir | 
din okulu mezunu da değildir. Kabataş lisesi
nin son sınıfında iki sene üst üste kaldığı için 
okuldan atılmış, bundan sonra bir küçük me- i 
muriyet alarak Ankara Atatürk lisesinde sonra
dan lise bitirme imtihanına girmiş, olgunluk 
diploması olmıyan, sadece lise bitirme diplo
ması bulunan bir kimsedir. Sayın Eski Devlet 
Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunda Yaşar Tunagür !ün 
Bağdat üniversitesinden almış olduğu bir ser- | 
tifikanm Millî Eğitim Bakanlığından da tas
dik edilmiş olduğu şeklindeki beyanı hilafı 
hakikattir, gerçeklere aykırıdır, doğru değil
dir. Doğrusu şudur ki, 1863 yılında Bağdat 
Üniversitesinden sadece dersleri dinlediğine | 
dair bir kâğıdı 1963 yılında Yaşar Tunagür 
Millî Eğitim Bakanlığına göndermiş, Millî Eği
tim Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi kendisi
ne aynen şöyle söylemiştir: «Sen tam bir lise 
mezunu değiisin ki, bir yüksek okula devam 
edesin. Ve yüksek okuldan aldığın sertifika 
da Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tasdik ı 
edilsin. Binaenaleyh, senin yüksek okula devanı ı 
etmeye hakkın yoktur. Bu bakımdan her han
gi bir yüksek okuldan veya üniversiteden ser-
tifa alsan dahi Millî Eğitim Bakanlığının bunu 
tasdikine imkân yoktur» demiş ve kendisinin 
bu isteğini reddetmiştir. 

Şimdi arkadaşlarım, acaba bir ret isteğinin 
bir bakan tarafından burada kabul edilmiş | 
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termiştir ki, Yaşar Tunagür hakkında ne ka
dar aleyhte vesika varsa istisnasız bunlar im
ha edilmiştir. Ama, bu araçla arkadaşlarım, ken
dilerini çok akıllı, çok kurnaz, çok işbilir zan
neden insanlar bir noktayı unutmuşlardır. Sa
yın İbrahim Elmalı vesikaların önemli bir kıs
mının fotokopisini çıkararak Cumhurbaşkan
lığına vermiştir. Ve nihayet Cumhurbaşkanlı
ğında bu vesikaların mevcudolduğunclan 
haberdar edilmişizdir ve sonunda Cum
hurbaşkanlığı bütün bu vesikaları Araştırma 
Komisyonuna göndermiştir. Halen bizim burada 
okuyacağımız vesikaların büyük bir kısmı Sa
yın Cumhurbaşkanı tarafından Araştırma Ko
misyonuna gönderilen vesikalardır. 

Arkadaşlarım, kimseyi itham için söylemiyo
rum; ama şunu belirtmek için söylüyorum ki, 
bir devlet idaresi bu hale gelmemelidir, Bir 
devlet idaresinde Cumhuriyet savcılarının tan
zim ettiği dosyalar birtakım kişiler tarafından 
imha edilmemelidir, edildiği zaman müsamaha 
edilmemelidir. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti bir 
hukuk devletidir. Bir aşiret devleti değildir. 

Kendisinde siyasi güç bulunduğunu, Diyanet 
İşleri Başkanının bir kukladan başka bir şey 
olmadığını, kendisinin hayır elediği şeylerin ya-
pılamıyacağını ve istisnasın her şeyin kendin
den geçtiğini iddia eden ve bunu yaya-ı Yaşar 
Tunagür, Diyanet İşleri Başkanlığını kendi 
adamları ile doldurmuştur. Arkadaşlarım, bu
nun hakkında bir misal vermek isterim : Diya
net İşleri Başkanı Sayın Ali Rısa Hakses, emek
li bir personel subayını, ki aynı zamanda İlahi
yat Fakültesi mezunudur, adı Mustafa CHinor'-
dir. Bunu Personel Dairesi Başkan yaprcak is
temiştir. Hem İlahiyat Fakültesi mezunu, hem 
orduda en modern personel idaresini görmüş. 
ihtisas yapmış bir arkadaş. Bu zat teklif edil
diği zaman Devlet Bakanlığı bunu reddetmiş, 
ama buna mukabil bugün halen Diyanet İşleri 
Başkanlığında bulunan bir memurun, ismini 
açıklamak zorundayım, Hasan Okur isnr'nde 
- bunlar bir tane değil, daha birkaç tana var -
ordudan nurculuğu yüzünden atılan bir astsu
bayı rahatlıkla getirmiş Diyanet İşleri Başkan
lık memurluğuna tâyin etmiştir. Arkadaşlarım, 
bu memur bir vilâyetimize tâyin edilmek isten
miştir, bu vilâyetin valisi böyle bir tâyini ha
ber alır almaz Diyanet İşleri Başkanlığına he

men tel çekmiştir. Telgrafın sureti, tarihi ve sa
ire hepsi bende vardır, arzu eden olursa rahat
lıkla okurum, demiştir ki, «falan zatın bizim vi-

) lâyetimize tâyin edileceğini öğrendik, bu zatın 
bizim Emniyet Müdürlüğünde coş ağır bir dos
yası var. Binaenaleyh, bu zatı tâyin ettiğiniz 
takdirde vazifeye başlatmam.» Buna rağmen 
yine Diyanet İşleri Başkanlığı bir emirle bunu 
tâyin etmeye gitmiştir. Fakat bundan sonra 
vali demiştir ki, «bu tâyin emrinizi iptal edin, 
kendisini vazifeye başlatmıyorum, çünkü bi
zim Emniyet Müdürlüğünde bu satın çok ağır 
suçları ihtiva eden dosyası vardır.» ve bu cesur 
valinin, cidden vatansever valinin bu direnişi 
karşısında Diyanet İşleri Başkanlığı bu emri 
geri almak zorunda kalmıştır. Yani bir tarafta 
ehliyetli insanların tâyini geri çevrilirken, öbür 
tarafta Millî Emniyette, Diyanet İşleri Başkan
lığında, kendisinin doğduğu vilâyette dosyası 
kabarık insanlar, nurculuktan faaliyetleri ay
yuka çıkmış insanlar rahatlıkla Diyanet İşleri 
Başkanlığına alınmış ve sonra da Diyanet İşleri 
Başkanlığı âdeta bir nurculuk karargâhı haline 
gelmiştir. Arkadaşlarım, Diyanet İsleri Başkan
lığının depolarında nurculuk risaleleri var idi. 
Diyanet İşleri Başkanlığının içindeki mescitte 
namazdan sonra nur risaleleri okunmuş ve Di
yanet İşleri Başkanlığında nurcu olmıyan kişi-
seler maalesef barındırılmamıştır. Hattâ o ka
dar ki, arkadaşlarım, bir vilâyette bir hanıma 
ağır bir dille hitabeden bir vaiz - hiç de lüzumu 
yokken oraya vaizliğe gönderildiği halde - Di
yanet İşleri Başkanlığına gelirken, «Gazan mü
barek olsun» diye bir sürü merasimle karşılan
mıştır. 

Yapmış olduğu kanunsuz tâyin ve nakiller, 
özellikle yurt aleyhinde genişletilen din istisma
rı teşkilâtı, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali 
Rıza Hakses'in dikkatini çekmiş, durumu çe
şitli yazılarla Devlet Bakanlığına bildirilmiştir. 
Bu arada Sayın Ali Rıza Hakses'in 28 .10 .1967 

Ş gün ve 168 sayılı «Zata mahsus ve gizli» kay
dını ihtiva eden yazısı, üzerinde durulmaya de
ğer bir belgedir. Bu yazıda «Diyanet İşleri Baş-

j kanı; 633 sayılı Kanunun, Diyanet İşleri İda-
| resinin bütün yetki ve sorumluluğunu kendi-
İ sine tahmil ettiği halde, yetkilerinin fiilen elin-
I den alınmış olduğunu, Yaşar Tunag'ür'ün daire-
; sinde kendi adamlarından müteşekkil bir şe-
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beke kurduğunu, bütün işlerin bu şebeke tara
fından yürütüldüğünü, kanun ve nizamlara uy
gun olarak verdiği emirlerin yerine getirilmedi
ğini, şebekenin devamlı olarak tehdit, hattâ te
cavüzüne mâruz kaldığını, Yaşar Tunagür ve 
şebekesinin kendisinden habersiz birçok tâyin
ler yaptığını, bu kanunsuz tasarrufları önlemek 
için yayınladığı tamimlerin Bakan tarafından 
engellenmek istenmesinin sebeplerini anlamak
ta güçlük çektiğini, Yaşar Tunagür'ün hiçbir 
ilmî güce sahip bulunmadığını, yegâne marife
tinin sureti haktan görünüp birtakım zavallıları 
aldatmaktan ibaret bulunduğunu, kendisinin 
makam odasında, Yaşar Tunagür'ün adamı Hü
seyin özgün tarafından tehdidedildiğini, daire 
içinde nahoş hâdiselere meydan verilmemesi 
için, tezviratçı bir ruha sahibolan Yaşar Tuna
gür ve onun maşası olan Hüseyin özgün'ün aslî 
vazifesine iade edilmesinin zaruri bulunduğu
nu.» 

Arkadaşlarım, gördüğünüz gibi, Diyanet İş
leri Başkanı Sayın Ali Rıza Hakses diyor ki, 
«633 sayılı Kanun, çeşitli işlerden beni sorum
lu tuttuğu halde fiilen ben bugün bu vazifele
ri yapmaktan âcizim. Çünkü burada bir şebeke 
kuruldu bu şebeke beni tehdidediyor, verdi
ğim emirleri dinlemiyor, ben fiilen hiçbir iş 
yapamıyorum, nakil ve tâyinler tamamen bun
lar tarafından yapılıyor.» Devlet Bakanına böy
lelikle intikâl ettiriyor. Bizim komisyonumuz ne 
diyor? Diyor ki, «Böyle bir iddia var, Devlet 
Bakanından sorduk, Devlet Bakanı dedi ki, 633 
sayılı Kanun sarihtir, başkasının salâhiyeti yok
tur, bütün salâhiyet Diyanet işleri Başkanınm-
dır. Bu bakımdan bu iddia varit değildir, de
di» diyor. Arkadaşlarım, bilmem bunun üzerine 
benim söylemem lâzımgelen bir söz var mı? Şu
rada bir Diyanet işleri Başkanı bağırıyor, fer-
yadediyor ki, «elimden bütün salâhiyetler alın
dı, bir eşkiya şebekesi geldi buraya girdi, be
ni tehdidediyor, bana verilmiş salâhiyetlerimi 
kullanamıyorum.» Bunu Devlet Bakanına veri
yor, Devlet Bakanı bunun hakkında hiçbir ta
kibat yapmıyor. Bundan sonra bir araştırma ko
misyonu başkanı diyor ki, «Devlet Bakanına 
sordum, Devlet Bakanı, hayır 633 sayılı Kanun
da bütün salâhiyetler Diyanet İşleri Başkanı-
nındır dedi» diyor. Arkadaşlarım, bunun üze
rinde fazla durmak istemiyorum, durum bu. 

Diyanet işleri Başkanı Sayın Ali Rıza Hak
ses'in yazdığı yazılar bundan da ibaret değil. 
Diyanet işleri Başkanı Sayın Ali Rıza Hakses 
bir yazısında Yaşar Tunagür'ün, isim zikrede
rek, falan cami imamının tâyin edilmesi için Ba
kana ziyafet vereceğim iddiası ile ikiyüz lira 
rüşvet aldığının kendisine ihbar edildiğini res
men Devlet Bakanlığına resmî yazı ile yazıyor, 
arkadaşlar. «Bu adam rüşvet alıyor, bu adam 
iben gittikten sonra bütün gözleri karıştırıyor, 
bu adamın yapmadığı melanet yok» diyor. Hat
tâ şöyle diyor «Allah rızası için beyefendi, 
beni bu adamlardan kurtarın,» Böyle hitabedi-
yor. Fakat bunun karşısında Devlet Bakanlığı 
hiçbir şey yapmıyor veya doğrusunu söylemem 
lâzımgelirse yapamıyor. 

Sayın komisyon bundan hiç bahsetmiyor. 
Sayın komisyonun raporunda ne 168 sayılı yazı
dan, ne 151 sayılı yazıdan ne 153 sayılı yazı
dan - ki Devlet Bakanlığına kişiye özel ve mah
rem kaydiyle yazılmıştır - bunlardan hiç bahis 
yok. Sadece diyor ki «Devlet Bakanından sor
duk, ne kadar güzel bir şey, yani ben şimdi bir 
kanunsuzluk yapsam, demek ki, kurulacak bir 
komisyonun başkanı benden soracak, «yaptın 
mı bunu?» Ben yapmadım dediğim gün tamam 
temize çıkacağım. Cidden güzel bir yasama araş
tırması. Yaşar Tunagür ile iyi geçinmek şartiy-
le Diyanet İşleri Başkanlığına geirilen... Evet 
arkadaşlarım; bu, bir gerçektir. Fiilen Ali Rıza 
Hakses'in ağzından duymuşumdur, ayrıca bura
da Ali Rıza Hakses'in yazdığı bir yazıda bu 
tekrar edilmektedir, yani Devlet Bakanına yaz
dığı yazıda tekrar edilmektedir. Ali Rıza Hak
ses'e denmiştir ki, Yaşar Tunagür ile iyi geçinir
sen mesele yok. O da bir deniyeyim demiştir, 
o şartla getirilen Ali Rıza Hakses, bütün gay
retlerine rağmen, bu zatla beraber çalışmaya, 
'bununla işleri yürütmeye imkân bulamamış, 
bahsettiğim bütün bu yazılan yazmış, sonunda 
yapılan şey, Ali Rıza Hakses'e bütün yazıları 
iade edilmiş veya hasır altı edilmiş hiçbir ya
zısı mevkii muameleye konulmamış. üunun tile
rine de Ali Rıza Hakses, Yaşar Tunagür'ü ve 
onun maşası olan - kendi tabiriyle - Hüseyin 
Özgün'ü aslî görevlerine iade etmiştir, işte bu 
sırada Devlet Bakanlığı faaliyete geçmiş, iki 
gün önceki bir tarihle çıkarılan emirle Ali Rıza 
Hakses mecburi izne sevk edilmiştir. Yani Ali 
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Rıza Hakses'in bu şebekeyi Diyanet işleri Baş
kanlığından dağıtmak için yapmış olduğu gay
retler, yazmış olduğu yazılar sadece bir şeyle 
neticelenmiş, kendisine mecburi izin verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada Diyanet 
İşleri Başkanlığında Danıştaym birçok yazılan, 
birçok kararları maalesef yerine getirilmemiştir. 
Hayrele gördüğüm bir nokta var ki, komisyon 
raporu birçok hususlarda Danıştay kararlarını 
âdeta müzakere etmiştir, âdeta eleştirmiştir. 
Şimdi, meselâ Yusuf Ziya Yücegönül'ü alalım, 
Yusuf Ziya Yücegönül Karşıyaka Müftüsü iken, 
binbir iftira ve tezviratla adamcağız yerinden 
alınıyor. Cidden muhterem, cidden faziletli bir 
idin görevlisi olan bu zat, iftira edilerek, tezvi-
rat yapılarak yerinden alınıyor. Bundan sonra 
bu zat Danıştaya gidiyor, Danıştay bu kararı 
iptal ediyor. Fakat Devlet Bakanlığı ve Diya
net İşleri Başkanlığı direniyor; «tatbik etmem 
ben bu Danıştay kararını» diyor. Şimdi bizim 
sayın komisyon bunu alıyor, o iftira ve tezvi-
ratı bir bir sayıyor: «Yusuf Ziya Yücegönül 
şurada izinsiz oturmuştur, şurada şunu yapmış
tır, şurada vilâyeti terk etmiştir.» diye bütün 
bu iftiraları bir bir tekrarlıyor ve sonunda da sa
dece diyorki: «Bütün bunlar sonunda Danış-
tayca iptal edilmiştir.» E, Danıştay bütün bun
ları muhakeme etmiş, Danıştay bütün bunları 
düşünmüş, araştırmış. Eğer bu iftiralar doğru 
olsaydı, Danıştay iptal kararı vermezdi. Komis
yon hangi hakla Danıştay kararlarını eleştir
mek hakkını kendinde buluyor? Binaenaleyh 
yanlış... 

Muhterem arkadaşlarım, Danıştaym karar
ları, Anayasanın 132 nci maddesine göre, har
fiyen tatbik edilmek zorunluğundadır. Mahke
me karaları yerine getirilmelidir. Bir şeyde hak 
orada mı, burada mı, onu Devlet Bakanı veya 
Diyanet işleri Başkanı bilmez. Onu Danıştay bi
lir. Binaenaleyh Danıştaym verdiği karar mut
laka yerine getirilmelidir. Burada 12 tane ka
rar var, arkadaşlarım. Bilhassa bir tanesi çok 
enteresan: Rahmi özer adında Diyanet işleri 
Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanı var. Bu zat 
ille de istenmiyor, yerinden ayrılacak. Ne yapıl
sın? Efendim, komisyonumuzun söylediğine gö
re: «Bakanın özel kalem müdürüne telefon et
miş ve Bakanla alay manasına gelecek birtakım 
lâflar kullanılmış, Bakanın özel kalem müdürü 

j de muhbiri sadıklık yaparak götürmüş bunu 
Bakana anlatmış, Bakan da Disiplin Kuruluna 
vermiş ve bu zatı buradan ayırmış.» Adam Da
nıştaya gitmiş, Danıştay derhal iptal etmiş, şöy
le elinin tersiyle itivermiş bu kararı. Eğer bu 
zat Bakanla cidden alay etmiş olsaydı, bu ispat 
edilmiş olsaydı, Danıştay da bu kararı iptal 
etmezdi. Danıştaym bu kararma rağmen bu 
zat vazifesine iade edilmemiş; hattâ Uşak'a 
gitmedim diye müstefi sayılmış. Bunun için de 
Danıştaya müracaat etmiş, Danıştay bu kararı 
da iptal etmiş. Uzatmıyayım arkadaşlarım, bu 
zat dört defa Danıştaya gitmiş, Danıştaym ip
tal kararlarının dördü de yerine getirilmemiş
tir.. Bu şekilde elimde 12 tane Danıştay kararı 
var. Komisyon diyor ki; «Bunun Yaşar Tuna-
gür'le alâkası ne?» Ben tekrar ediyorum arka
daşlarım; bu komisyon Yaşar Tunagür'ün faali
yetlerini Araştırma Komisyonu değilki. Bu ko
misyon vakaları Araştırma Komisyonudur. Ben 
burada zikrettim, Danıştay kararları yerine ge
tirtilmiyor dedim. Bunda Yaşar Tunagür'ün el
bette büyük rolü var. Ama, mühim olan Danış
tay karaları yerine getiriliyor mu getirilmiyor 
mu? Getirilmiyor arkadaşlarım, getirilmemiş
tir. 

Arkadaşlarım, imroz Müftüsü cidden fazi
letli ve daha da önemlisi cesaretli, Atatürk genç
liğine yakışan bir cesarete sahip bir müftü. 
Diyanet işleri Başkanlığındaki bütün bu kanun
suz olayları bir rapor halinde getirerek bir nüs
hasını Cumhurbaşkanlığına bir nüshasını da 
Başbakanlığa kendi eliyle veriyor. Burada bir
takım korkunç iddialar var, arkadaşlar. Şimdi 
bu iddialar doğru mudur yanlış mıdır? Ben bu
rada bir şey demiyorum. Bunların çoğu doğru
dur, ama doğruluğu veya yanlışlığı üzerinde 
durmuyorum. Ben önergemde diyorum ki, «Bu 
Cumhurbaşkanlığına verilen raporda çok ağır 
iddialar, Türkiye'nin bir parçasının koparılmak 
istendiğine dair iddialar, nurculuk faaliyetleri
ne dair iddialar, kanunsuzluklar, gizli şebeke
ler kurulduğuna dair iddialar var» Bütün bu 
iddialar hem Başbakanlığa hem Cumhurbaşkan
lığına verilmiştir. Cumhurbaşkanlığı bu iddiala
rı Başbakana iki defa söylemiştir. Benim Cum. 
hurbaşkanma bizzat giden arkadaşlarım, kendi
lerine sormuşlardır, Cumhurbaşkanı teyidetmiş-

I tir. Demiştir ki; «Evet, ben hükümeti iki defa 
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ikaz ettim» Şimdi, biz diyoruz ki ; neden bu İm
roz Müftüsünün bu şikâyeti mevkii muameleye 
konmamıştır? Neden müfettişe verilmemiştir? 
Bizim iddiamız bu.. Ama komisyon ne yapıyor? 
Bunun içinden birtakım iddiaları alıyor, sanki 
benim iddiammış gibi. «şeyle şöyle denilmekte
dir, ama doğru değildir» diye bunları tevile kal
kıyor. Yanlış arkadaşlarım, iddia bu değil. Be
nim iddiam şu; İmroz Müftüsü Necati Sonmezer, 
Diyanet İşleri Başkanı Yaşar Tunagür ve şebe
kesini cok ağır ithamlar altında, bulundurmuş-
Bunu kendi inmasiyle Başbakanlığa ve Cumhur
başkanlığına vermiştir. Bunun hakkında- neden 
takibat yapılmamıştır? Neden Teftiş Kurulun* 
verilmemiştir? Neden bu adama, gel arkadaş. 
gel bu iddialarını ispat et denilmemiştir? Eğer 
bu adam iftira ediyorsa, nc-don Cumhurbaşkan
lığına ve Başbakanlığa karşı bir Diyanet İşleri 
Başkanhğında birçok kimseleri itham altında 
bulunduran bu şahıs hakkında takibat yapılma
mıştır? Ne imros Müftüsü Necati SHnmezer hak
kında en küçük bir takibat yapılmış, ne gsl ar
kadaş iddialarını ispat et denirmiş ıı; de bu
nun hakkında en küçük idari veya adlî kovuş
turma yapılmamıştır. Çünkü bunun ieerisindeki-
lerin çoğunun gayet doğru olduğunu herkes de 
bilmektedir. 

Mesele buraya gelince komisyonun bir unut
kanlığını da burada hatırlatmak isterim. Arka-
daslar-m, ben divevum ki; Yrs";r.r Tuıır.TÜr'ün 
İstanbul Müftülüğüne tâyini kanunsuzdur Çün
kü, kendisi 633 sayılı Kanuna göre vaizdir, mük
tesep hakkı budur, B\ı h,:k değiştirilemez^ don
muş bir haktır. 633 sayılı E?nunun gerekçesini 
okuyanlar bibrler ki. vaizlerin ve müftülerin 
yüksek okul mezunu olmadı öngörülmüştür, 
Müktes?p kaklar da var, öyle ise, bunları bir 
defaya mahsus clmak üzere dondurmuştur. Müf
tü ise müftüdür, daha yukarı çıkamaz. Vaisse 
vaizdir, im.amsa- imamdır, daha vukarı cıkam.a?, 
Halbuki Yaşar Tunagür yapmış olduğu hizmet
lerden, siyasi komiserliğinin bir mükâfatı ola
rak kendisi İstanbul Müftülüğüne tâyin edilmiş. 
Orada sadece bir gün kalmış, ondan sonra Di
yanet İşlen Başkan vekilliğine gen3 geçirilmiş
tir. Sebep?-., istanbul Müftülüğünün büyük kad
rosundan maaş almasını temin etmek. Ko d u r 
ne olmaz, eğer hükümet düşerse Yaşar Tunagür 
açıkta kalmasın, vaizliğe gitmesin, istanbul 

Müftülüğü kendi elinde hazır kalsın, diye oraya 
tâyin edilmiştir. Bu yanlıştır diyorum. Bizim 
komisyonumuz diyor ki, «Yaşar Tunagür'ün Di
yanet işleri Başkan vekilliğine tâyini usulsüz
lüğü iddia ediliyor» Ben; «istanbul Müftülüğü
ne tâyini usulsüzdür» diyorum. Komisyon «Baş-
kaııvekilliğine tâyini usulsüzdür» diyor. Hattâ 
komisyon o derece hataya düşüyor ki, Din işleri 
Yüksek Kurulunun 141 sayılı kararından bahse
diliyor : «141 sayılı kararı da bunu tasrih edi
yor» diyor. Bunun hangisini düzelteyim arka
daşlarım? Din İşleri Yüksek Kurulunun 141 sa
yılı kararı aynen şöyledir : «Eğer 833 sayılı Ka
nun çıktığı zaman bir kimse vaizse müftü ola
maz,» Kasaba müftüsü ise vilâyet müftüsü ola
maz diyor. 

Binaenaleyh, Din işleri Yüksek Kurulunun 
141 sayılı kararı Yaşar Tunagür'ün İstanbul 
Müftülüğüne tâyininin usulsüzlüğü, kanunsuz
luğu hakkında. Komisyon : «Yok, lehindedir» 
diyor, Diyanet İşleri Hukuk Müşaviri «Sureti 
katiyedo bu yanlıştır» diyor. E, bunu bizim ko
misyon alıyor : «Yaşar Tunagür'ün Diyanet İş
leri Başkanvekilliğine tâyini meselesine getiri
yor» Anlaşılıyor ki komisyon maalesef ya bu
rada bir hataya düşmüş veyahutta bunu böyle 
ifade etmeyi daha uygun bulmuş ben bunu bil
mem. 

Yaşar Tunagür'ün yurt içindeki faaliyetleri, 
ki özetledim arkadaşlarım, bunlardan daha 
önemlisi, Yaşar Tucıagür'ün yurt dışındaki fa
aliyetleridir. Yaşar Tunagür'ün yurt dışındaki 
faaliyetlerini sise özetlemek isterim. Çünkü son 
derece enteresandır ve Türkiye'nin dışında, Tür-

| kiye'yi içinden bölmek için, Türkiye'yi bugün 
güçsüz hale sokarak birtakım iştahlı kimseler 
arasında paylaştırmak için nasıl bir faaliyetim 
devam ettiği ve bunların Türkiye içerisinde kim
lerin maşalığı ile yürütüldüğü, burada ayan be
yan belirtilmektedir. 

Kurduğu teşkilâtla Diyanet İşleri Başkanlı
ğına iyice yerleşen Yaşar Tunagür, bir taraftan 
Demire! hükümetlerine dini politikaya alet ede-
rok yaptığı propaganda faaliyetelriyle hizmet 
c J :rkem 5cür taraftan iktidar gücünü kendi 
emellerinin tahakkuku ve adamlarının himaye 
edilmesi için istismar etmeyi ihmal etmemiştir. 
1969 seçimlerinden 10 gün önce, Güney - Doğu 
Anadolu illerimizi dolaşarak Sayın Demirel ve 
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arkadaşları lehine siyasi propaganda yapacak 
kadar cüretini artıran Yasar Tunagür, yurt için
deki zararlı faaliyet mihraklariyle daha emce te
sis etmiş olduğu irtibatları Diyanet İşleri Baş
kan Yardımcısı vekili olduktan sonra daha da 
etkili olarak devam ettirdiği gibi, yurt dışında
ki mihraklarla olan münasebetlerini daha da 
artırmıştır. 

Arkadaşlarım, burada yurt dışı faaliyetlerine 
geçmeden evvel bir noktayı belirtmek isterim, 
Yaşar Tunagiir 1969 seçimlerinden, ki 12 Ekim
de yapılmıştır, bundan 10 gün evvel Diyanet 
İşleri Başkanlığı odasına girmiş, yapmış oldu
ğum son tahkikatla bunu şahitleriyle tam tesbit 
etmişimdir. Demiştir ki : «Ben bir hafta yokum.» 
Diyanet îşleri Başkanı Sayın Lütfi Doğan ken
disine : «Yaşar Beyi 10 gün sonra seçimler var. 
Bu sıralarda sizin ve benim yurt sathında do
laşmam, bizi ve Diyanet îşleri Başkanlığını in
citir. Türlü tefsirlere sebebolur. Ben senden rica 
ediyorum, gitme bir tarafa» demiştir. Buna kar
şılık Yaşar Tunagiir'ün cevabı şu olmuştur : 
«Ben gidiyorum.» Ve bırakmış gitmiştir. 

Şimdi arkadaşlarım, b§zı kısımları aeıklıya-
mıam, ancak kapalı bir oturumda açıklıyabilece-
ğim kısımlardır. Fakat bu açık oturumda açık-
lıyabileceğim kısımlarını size belirteyim. 

Yaşar Tunag-ür Ankara'da bir imamla birlik
te, ki ismi bizde vardır, bir siyasi şahsiyetin 
evini ziyaret ettikten sonra, buradan Adana'ya, 
oradan da Batman'a gitmişlerdir. Gittikleri oto
mobilin plâka numaralarına kadar bizde vardır. 
T.B.MJM. Soruşturma Komisyonu, isterse ken
dilerine memnuniyetle bunları takdim edeceğiz. 
Bundan sonra arkadaşlarım, en önemlisi Tillo'-
ya .gitmişlerdir. Tillo'da bir toplantı yapılmıştır 
ve burada Yaşar Tunagür Arapça bir k onusma 
yapmıştır. Burada yapılan propagandadan son
ra bir evdeki toplantıda, Adalet Partisi, üste
sinde üçüncü geldiği için, bağımsız adaylığını 
koyanın desteklenmemesi, buna karşılık Adalet 
Partisinin desteklenmesi için geniş ölçüde faa
liyet gösterilmiştir. Bu sırada Yaşar Tıınagür'-
iln ve yanındaki imamın sırtında bir cüppe, ba
şında sarık var, Kisve Kanununa muhalif ola-
•ıtefe. Bundan sonra arkadaşlarım, Eruh ilçesine 
8 - 10 Km. mesafedeki bir evde Doğu'da eşkıya
lık yppan bir zatla buluşulmuş ^o beraber uameı 
kılınmıştır. Vs arkadaşlarım burada, bir iddiaya 

göre, bu sata bir miktar da para verilmiştir. 
öııdan sonra Bitlis vs Siirt Muftr.su gelerek 
kendisini Batman'dan bir minibüsle almıştır. 
Yaşar Tunagiir, minibüsün şoför mahallinin sa
ğına oturmuştur, müftüler arka kısımdadır ve 
bunlar bundan sonra Bitlis, Siirt taraflarını do
laşmışlar vs propagandalarını yapmışlar, ondan 
senra dönmüşlerdir. 

Arkadaşlarım, Devlet Bakanı bu kürsüden 
rağmen beyan etmiştir ki : «Yaşar Tunagür izin
li gönderilmemiş Lir.» Diyanet îşleri Başkanı bu
gün de açıkça beyan etmektedir ki, kendi
sine Diyanet İşleri Başkanı tarafından bir 
izin verilmemiştir. Şimdi, Komisyonumuz ne di
yor : «Resmen gönderilmemiş» diyor. Demek ki, 
bir Devlet memuru kendi âmirinin aksi emrine 
gidecek Türkiye'yi dolaşacak, iste şu elimde
ki Mücadele Gazetesinin - yani beni destekli-
yen değil - 7 Ekim tarihli nüshası elimde, Siirt'
te manalı bir ziyaret diye Tunagür'ün Siirt'e 
ziyaretini anlatmaktadır. 10 Skim günü meş
hur Şelımuz Alpaslan, ki Millî Emniyetin dos
yalarını bir hayli kabartmış bir zattır, 10 Ekim
de bizzat Diyarbakır'da kendisiyle görüştüğü
nün şahitleri vardır, bütün bunları dolaşacak, 
gelecek, oırdaıı sonra bir:im Araştrrma Komis
yonu, tarafız Araştırma Komisyonu ne diye
cek? Diyecek ki; «Kendisine resmen izin veril
memiş» ondan so^ra, bakın arkadaşlar, ifade 
sen derece entera^an, -Kendisi istediği yerde, 
istediği zaman vazedebilir». Yok, arkadaşla
rım doğru değildir bu ifade. Kendisi istediği 
yerde, istediği zaman va'zedemez. Â. P. zama
nında yapılmış olan «Vaiz ve va'zedecekler» 
yönetmeliğinin 15 nci maddesini okuyalım: 15 
nci maddesi ne diyor efendim?. «Va'zetme ni
teliğine sahibolup da başkanlıkça gerektiğin
de va'zetme yetkisi verilebilecek olanlar şun-
lardrr: «Diyanet İşleri Başkan yardımcıları...» 
Demek ki; va'zetme yetkisine sahibolacak, Ya
şar Tunagiir sahiptir; Diyanet İsleri Başkanı 
tarafından da izin verilecek. Bunun da veril
miş olduğunu kabul edîni-z. Bir memur nasıl 
olur da memuriyet mahallini terkeder ve Tür
kiye'yi başta?, sona kadar dolaşır, birtakım kim
selerin şeşimi kaşanması için propaganda ya
par? Hasıl olur, Türk memleketinin bizzat bir 
camisinde ;Ader do Arapça nasihat eder, Arap
ça nutkeder? Ondan sonra nasıl olur da gider 
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Hamide ile Eruh'un 8 kilometre mesafesinde 
bir evde beraber namaz kılar? Bunu müsamaha 
ile karşılamak mümkün mü arkadaşlarım? 

Şimdi arkadaşlarım, dış faaliyetlerini, neler 
yaptığını, hangi mihraklarla nasıl temaslar kur
duğunu belirtebilmek için Millî Emniyet Başkan
lığı tarafından, M.i.T. Müsteşarlığı tarafından 
Sayın Cumhurbaşkanına takdim edilen ve Sa
yın Cumhurbaşkanı tarafından da Araştırma 
Komisyonuna gönderilen bir vesikayı okuyaca
ğım. Bizim muhterem Komisyonumuz diyor ki; 
«İmzasız ve tarihsiz bir vesika..» Cumhurbaşka
nı tarafından gönderilmiş; Millî Emniyet tara
fından gönderildi mi, gönderilmedi mi? belli de
ğil demek. E, bunun kolayı var arkadaşlar. 
Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri bunu resmî ev
rakla göndermiştir. Araştırma Komisyonu bir 
yazı yazar, der ki;» bir iddia var, diyorlar ki, 
«bu Millî Emniyet tarafından verilmiş bir ra
pordur. Doğru mu değil mi?» der. Millî Emni
yet de emrinde, oradan da sorulabilir. Komis
yon üyelerinin ısrarı üzerine sayın Komisyon 
Başkanı cidden Başbakanlığa bir yazı yazmış 
ve Başbakan tarafından değil, Devlet Bakanı 
tarafından değil, Başbakanlık Müsteşarı imza
sı ile bir yazı gelmiştir. Şöyle diyor: «Millî Em
niyette Yaşar Tunagür hakkında dokûmanter 
bilgi yok». Vardır arkadaşlarım, bugün ben 
iddia ediyorum. Resmen temas etmiş olarak 
söylüyorum, Millî Emniyette Yaşar Tunagür 
hakkında bilgi var. Kaldı M, şu da var; Araş
tırma Komisyonunun vazifesi dokûmanter bilgi 
toplamak değil, bilgi toplamak, içtüzük dokû
manter bilgi toplamak demiyor M, «Bilgi top
lamak» diyor. Şu halde Komisyon Başkanlığı, 
Millî Emniyete «Ben dokûmanter bilgi isteme
dim, ne bilgin varsa ver» diyememiştir. Çünkü, 
Millî Emniyetteki dosya bir hayli kalabalık-
tn\ 

Şimdi, dışardaki faaliyetlerine gelelim: Cum. 
hur başkanlığı tarafından Cumhuriyet Senato
su Araştırma Komisyonuna gönderilen dosya
daki 20 numaralı belgeye göre Arap ülkelerin
de adresine gelen mektup ve çeşitli kitaplar 
üzerinde yapılan incelemelerden Yaşar Tuna
gür'ün irtibatının Müslüman Kardeşler Cemi
yeti, Irak'taki nurcular ile olduğu anlaşılmış
tır. Yaşar Tunagür'ün yabancı ülkelerdeki mih
raklarla irtibatı aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 

Irak'taki mihraklarla: Irak'taki zararlı 
faaliyetleri; Irak Kültür Ateşeliğinin 4.5.1965 
gün ve 238 sayılı yazısı ile Millî Eğitim Bakan
lığına bildirilen, Irak'taki nurcuların temsilci
si durumunda olan Ahmet Ramazan, Yaşar Tu-
nagür'ün en emin ve faal elemanlarındandır. 
Evet arkadaşlar, sadece Millî Emniyet kanalı ile 
değil, Irak Kültür Ataşemiz Dışişleri Bakanlı
ğına, Millî Eğitim Bakanlığına, Yüksek Öğre
tim Genel Müdürlüğüne, Dış Münasebetler Ge
nel Müdürlüğüne tam 17 tane gizli yazı yaza
rak Yaşar Tunagür'ün Irak'daki faaliyetlerini 
en ince teferruatına kadar anlatmıştır. Eğer bir 
kimse çıkar da bu kürsüden, «hayır, efendim 
bunlar yanlıştır.» derse, ben Irak'ta bu işleri 
takibetmek için kullanılan ajanların gizli isim
lerine kadar, şifreli isimlerine kadar, açık isim
lerine kadar bu kürsüden açıklamayı namus 
borcu sayarım. Yiğit bir kimse varsa bu kür
süye çıksın, bunlar yanlıştır desin, ben bunları 
tesbit için kullanılan ajanların gizli isimlerine 
kadar, açık isimlerine kadar burada açıklıya-
yım. Hattâ buna ait birçok vesikaları da ve
ririm. Irak Kültür Ataşemizle Yaşar Tunagür 
ve onun Hizbüt Tahrir ile ve Irak'daki nurcu
larla irtibatını temin eden Ahmet Ramazan 
adındaki şahsın şiddetli bir mücadelesi var. 
Şimdi bu mücadeleyi safha safha okuyacağız. 
«Irak Kültür Ataşemizin Irak'da bir özel Türk 
okulu açmak, bir özel Türk lisesi açmak, Ker
kük'te ikinci bir kültür merkezi açmak, Irak'
da Evkaf İdaresinin etkisi ile bölücü faaliyet
lere itilen kaçak öğrencilerimizi kurtarmak, Mı
sır'da kaçak olarak öğrenime devam eden bâzı 
öğrencilerin Türk - Irak Kültür Anlaşmasından 
yararlanarak Irak'tan aldıkları diplomaların 
tasdikini önlemek için sarf ettiği gayretler Ya
şar Tunagür ve Ahmet Ramazan'ı rahatsız et
miştir.» Arkadaşlar, burası çok önemli. Irak'a 
t>ir kültür ataşesi göndermişiz, oradaki Türk 
azınlığının kültürünü muhafaza etmek için bir 
Türk ilkokulu, bir Türk özel lisesi ve nihayet 
Kerkük'de ikinci bir kültür merkezi açmak için 
büyük bir gayret sarf etmektedir. Fakat, bu 
gayrötler Yaşar Tunagür ve Ahmet Ramazan'ı 
şiddetle rahatsız etmiştir ve bunlar, Irak'daki 
Kültür Ataşesini buradan kaçırmak, uzaklaştır
mak için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardır. 
Ayrıca, Irak'daki Kültür Ataşemiz bakmıştır ki; 
Irak Evkaf idaresi TürMye^den kaçan birçok 
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çocukları almakta, bölücü, itici, Atatürk düş
manı, Türk rejim düşman olarak yetiştirmekte
dir. Ataşemiz, bunları önlemek için gayret sarf 
etmiş, bu çocukları toplamıştır. «Siz Türk ço
cuğusunuz, sizin Araplaşmaya hakkınız yok
tur.» demiştir. Bundan sonra Mısır'da El Ezher 
Üniversitesine kaçak olarak giden öğrenciler, 
Türk - Irak Kültür Anlaşmasını bir vasıta ola
rak kullanarak, El Ezherlden aldıkları diplo
maları Irak'a tasdik ettirmek sureti ile Millî 
Eğitim Bakanlığına kabul ettirmeye çalışmışlar
dır ve Irak Kültür Ataşemiz şiddetle bunun kar-
şıisma çıkmıştır, işte bunlar, Ahmet Ramazan'-
la Yaşar Tunagür'ü şiddetle rahatsız etmiştir. 
Ayrıca, arkadaşlarım, Irak Kültür Ataşemizin, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilen ve halen 
Millî Eğitim Bakanlığında bir nüshası bulunan 
gizli bir yazısına göre Türkiye'den, nurcu eser
leri, gizli eserleri Yaşar Tunagür Ahmet Rama-
zan'a göndermekte, Ahmet Ramazan da orada 
birtakım Türkçe bilen kimselerle Türklere sat
maktadır. Bunlara gayet tabiî ki, Irak Kültür 
Ataşemiz mâni olmaya çalışmakta, yazı yazmak
tadır. Bunun üzerine bunlar faaliyete geçmiş
lerdir. 

Yukarda sözü edilen ve ek: 1 de bir sureti 
verilen 20 numaralı belgede açıklandığına göre 
25 Temmuz 1966 günü Ahmet Ramazan Türki
ye'ye gelmiştir. Tunagür'ün Çankaya Yeşilyurt'-
daki evinde kalmış, - Burada arkadaşlarım, bu 
Yeşilyurt'taki evi de belirtmek isterim. Bu ev 
eski Başbakan Sayın Demirerin bir yakınına 
aittir. Burada Yaşar Tunagür, bir rivayete gö
re bedava oturmakta ve eski Devlet Bakanımı
zın buradan belirttiğine göre de 500 lira kira 
ile oturmaktadır. Bize verilen bilgiye göre en 
az ayda 1 500 lira kira getirecek bu ev Yaşar 
Tunagür'e tahsis edilmiş ve Yaşar Tunagür bu
nu, «Ben Başbakan ve ailesine öyle yakınım ki; 
evlerinde bedava oturuyorum diyerek etrafa 
teMn etmiş, kendisini çok güçlü göstermenin 
çarelerini aramıştır. Kabinedeki iki bakan için; 
«Bu bakanlar, ben bir yerde reisken emrimde 
kâtipler. Hâlâ bana bir hürmet ifadesi olarak 
hocam derler, kabinedeki bâzı üyelerle çok sıkı 
ilişkilerim vardır, benim arkamda Hükümet var
dır.» gibi sözlerle kendisini güçlü göstermeye I 
çalışmıştır, işte bu Yeşilyurt'taki ev bu evdir. -
ve yapılan toplantıda aşağıdaki hususlar karar
laştırılmış : I 
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Irak Kültür Ataşemiz Reşat Oğuz merkeze 
alınarak yerine Konya'dan bir başkasının tâyin 
edilmesi; 

Irak'ın Türk öğrencilerine açmayı düşündü
ğü burslardan nurcuların istifade etme imkânı
nın araştırılması; 

Müslüman Kardeşler Cemiyetinin liderlerin
den olan Seyit Kutup'a ait eserleri Türkçeye çe
virmek için tercüme ve yayın şirketi kurulması; 
arkadaşlarım burada bir noktayı belirtmek is
terim. Seyit Kutup İslâm sosyalistidir ve ihtilâl
ci İslâm sosyalistidir. Kendi memleketinde asıl
mıştır. Seyit Kutup'un Türkiye'de yayınlanmış 
birçok eserleri var. Halen bende en az 5 tane 
eseri var. Bu yayınlanmış eserlerde Türk bü
yükleri müslümanlıktan sapmış, sapık insanlar 
olarak gösterilmektedir. İşte tercüme edip ya
yınlanmak istenen ve sonunda da yayınlanan bu 
eserlerdir. 

Suudi Arabistan'daki mihraklarda; her vesi
le ile Suudi Arabistan'a gitme imkânlarını ari
yan Yaşar Tunaigür'ün genel merkezi bu ülke
de olan Rabıtatül Âlemül İslâm Cemiyeti ile de
vamlı irtibatı vardır. Cemiyetin Genel Sekreteri 
Muhammet El Savvaf ve İsviçre'deki şubesinin 
başkanı doktor Sait Ramazan ile temastadır. 
Türk Hava Yollarından temin ettiği bedava bi
letle 1969 yılında Hac için Suudi Arabistan'a 
gitmiştir. Orada Rabıtatül Âlemü İslâm toplan
tılarına hemen hemen her gün katıldığı Dışişleri 
Bakanlığımıza bağdı bir memurumuz tarafından 
tesbit edilmiş ve hazırlanan rapor Dışişleri Ba
kanlığına verilmiştir. 

Arkadaşlarım, burada durmak isterim. Suu
di Arabistan'da bir RaJbıtatül Âlemi İslâm Ce
miyeti var. Ben bunu burada açıklamayı ister
dim. Aramko Petrol Şirketi neden buna yardım 
eder Bunun stratejik gayeleri nedir? Diğer 
memleketllerdeki hedefleri nedir? Ama, ben bu
nu burada açıklamayı bâzı sefbeplerden dolayı 
uygun bulmuyorum. Sadece şu hususu belirt
mek istiyorum. Yaşar Tunagür bu toplantılara 
hemen hemen her gün katılmıştır. Katıldığına 
dair bir iki vesika vereceğim. Fakat, bizim ko
misyonumuz ne diyor E, Dışişleri Bakanlığına 
sormuşuz, Dışişleri Bakanlığı resmen diyor ki; 
«evet, Rabıtatül Âlemül İslâm toplantılarına 
hemen hemen her gün katılmıştır» şimdi, bizim 
komisyonumuz diyor ki; «RaJbıtatül Âlemül İs-
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lâm toplantılarına kötü niyetle katılmadığı an
laşılmıştır.» Komisyon acaba bu zatın zamirini 
nereden keşfetmiş? Kötü niyetle mi katılmış, iyi 
niyetle mi katıflmış? Hangi vesikaya dayanmış 
acaba? Arkadaşlarım, hayır, kötü niyetle katıl
mıştır. Müsaade buyurun da ben size Dışişleri 
Bakanlığına verilmiş bir başka raporu okuya
yım. Yine dış ilişkiler meselesi dolayısiyle bu 
raporun hepsini okuyamıyacağım. Bir gün eğer 
bir gizli toplantı olursa bu raporun hepsini oku
rum. Ama şimdi, yalnız bâzı kısımlarını okuya
cağım : 

Yaşar Tunagür'den bahsediyor, «Kıraliyet 
misafiri gibi en lüks otellerde yatıyor, lüks oto
mobillere biniyor ve bindiği otomobilin üzerin
de yeşil bayrak mutlaka bulunuyordu. Bu bay
rağın mânası muteber insan ve muteber misafir 
anlamını taşıyordu. Beraberinde, yakınları Hacı 
Ali Demirel arasıra bulunmasına rağmen, Bu
gün gazetesi sahibi Mehmet Şevket Eygi, Salih 
Özcan devamlı olarak refakatinde bulunurdu. 
Bunlara azameti sağlıyan şahıs Rabıtatül Âle
mi İslâm Genel Sekreteri Muhammet Sürür Sab-
ban'dı. Medine'de oldukları müddetçe şimdi kü
tüphane olan Hazreti Hasan'm evi toplantı ve 
seminer yerleri idi. Türkiye, Suriye, Irak, Ür
dün, Yunanistan gibi yerlerden kalbur üstü din 
adamları için seminer yapılırdı. Konferanslar 
Arapça idi ve her memlekette tatbik edilecek 
usuller burada kararlaştırılırdı» toplanılıyor, 
şu veya bu memleketlerden geliniyor ve bura
da her memlekette yapılacak işler kararlaştırı
lıyor, tatbik edilecek usuller kararlaştırılıyor 
ve bu, masumane olduğu bizim komisyon tara
fından keşfediliyor. 

Arkadaşlarım, bir noktaya daha girmek is
terim. Bu raporu veren zat diyor ki; «en çok 
dikkatimi çeken olaylardan biri de bir Ürdün
lünün bize anlattığı olaydır. Ürdün'de bir nur 
partisi kurulmuştur. - Çok dikkatinizi çekerim 
arkadaşlar, burası son derece enteresan. - Bu 
zatın ismi fala?? var, ben zatın diye okuyorum. 
«En çok dikkatimi çeken olaylardan biri de Ür
dünlü bir zatın biss anlattığı olaydır; Ürdün'
de bir nur partisi kurulmuştur, bizde de bunun 
gizlisi olduğunu iddia ediyordu» Bu, Ürdün'
deki zat diyor ki; «Türkiye'de de var bunun bir 
gizli partisi, bu nur partisinin bir şubesi de Tür
kiye'de var. - Böyle bir şey yok, kimden öğren-
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[ diniz» dediğim zaman ise verdiği isim çok ente-
I rssandır; Yaşar Tunagür. «Nasıl olur? Bu zat 
j Ürdün'de bize konferanslar verdi, yakında ikti

darı alacakmış diye İsrar ediyor.» Bu zata di
yormuş ki bu; «bizde de var, biz de Türkiye'de 

I bu nur partisini kurduk, yakında iktidarı ele 
alacağız. Masumane mi arkadaşlarım bu? Bu 
Rabıtatül Âlemi İslâm toplantısına iyi niyetle 
katılma mıdır? Daha "burada çok şeyler var, 
geçiyorum. 

Arkadaşlarım, müsaade buyurursanız bir ve-
I sika daha okuyayım : Çiçeği burnunda son bir 
I vesika. Arkadaşlarım, şu gördüğünüz vesika 

Yaşar Traıagür'e İspanya İslâm Merkezi M; 
Rabıtatül Âlemül İslâm'a bağlıdır, oradan gön
derilen. mektubun zarfının fotokopisidir. Şu fo
tokopi Arapça mektubun kendi fotokopisidir. 
Şurada da onun Türkçeye tercümesi var. Ben 
bunun hepsini tabiî burada okuyamam. Ancak, 
bir kısmını okuyacağım. 

Şöyle diyor : Sizden bir de şunu istiyorum : 
Arapça ve İspanyolca olarak islâm bildirim dip
loması basıp bin kadar gönderebilir misiniz?» 

Daha evvel diyor ki : «Gönderdiğiniz kitap
ları aldım.» Yaşar Tunagür'e diyor ki : «Gön
derdiğiniz kitapları aldım ve yerlerine dağıttım, 
teşekkür ederim.» 

Yaşar Tunagür yalnız İspanya'ya değil, 
Irak'a, Amerika'ya, Almanya'ya da bir hayli 
kitaplar göndermiştir. Bunların parasının nere
den temin edildiği, kitapların nereden temin 
edildiği her halde cai sualdir. 

Burada öyle diyor : «İslâm bildirim diplo
ması basıp bin kadar gönderebilir misiniz? Gü
zel kâğıda basılsın, baskısı da güzel olsun. Bu
nu doğrudan doğruya sizin yapmanızı diliyo
rum. Bu diplomalar üzerinde Türkiye Diyanet 
İsleri Başkanlığı başlığının konmasında, eğer 
siz uygun görürseniz, bizce bir sakınca yoktur.» 

Yukarda iki bin dolar istiyor, burada bir de
fa daha tekrar ediyor : «Acele iki bin dolarlık 
telgraf havalenizi bekliyorum. İster teşkilânız-
dan olsun, ister kendinizden olsun, mutlaka bek
liyorum,» 

Dış seyahatlerde bu adamın kendisini nasıl 
tanıttığının, ne kadar kudreti olduğunu telkin 

I ettiğinin bir delilidir. Türkiye'de eğer bu gibi 
şeyler yapılacaksa, bu memlekette Türkiye'nin 

I Cumhurbaşkanı var, sorumlu Dışişleri Bakanı 
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var, Başjbakanı var ve nihayet Diyanet îşüeri 
Başkanı var. Bunların hepsi bir tarafa itiliyor. 
islâm merkezi Yaşar Traıagür'e direkt hitabe-
diyor «ya teşkilâtınızdan ver, ya kendi kesen
den ver acele bize iki bin dolar gönder» diyor. 

Bundan evvel Yaşar Tunagür'ün bir başka 
adamının bu islâm merkezine yazdığı bir mek
tup var, bunu burada açıklamakta mazurum. 

Bunların hepsi arkadaşlarım, masum faali
yetler. 

Arkadaşlarım, şimdi bir noktaya gediyorum. 
Yaşar Tunagür'ün yurt bütünlüğümüze, millet 
bütünlüğümüze aykırı faaliyetleri ve bu faali
yetleri destekleme gayretleri. Yalnız bu konuya 
geçmeden evvel bir noktayı belirtmek isterim. 

Arkadaşlarım, Türkiye'de geri kalmış böl
geler vardır. Bu geri kalmış bölgeler çoklukla 
Doğudadır, Orta - Anadolu'da da vardır, Trak
ya'da da vardır, Batının bâzı bölgelerinde de 
vardır. Ben şurada ifade etmeyi bir şeref bor
cu sayarım ki, Türkiye'de hiçbir iktidar hiçbir 
bölgeyi kasten geri bırakmamıştır. Ama birta
kım tarihî, coğrafi şartlar yüzünden geri kal
mış bölgeler vardır. Bu Meolise bu geri kalmış 
bölgelerden gelen arkadaşlarımızın bu bölgenin 
dertlerini dile getirmeleri, gayet tabiî ki, ken
dilerinin vazifeleri icabıdır. Bu yüzden dolayı 
bu arkadaşlarımızı bölgecilikle itham etmek, 
ayırıcılıkla itham etmek insafsızlığın ta kendi
sidir. Bu bölgelerin Devlet bütçesinden daha 
çok nasip almasını, Devlet hizmetlerinden daha 
çok faydalanmasın ortaya atmak, savunmak, 
bunun için gayret etmek yalnız bu arkadaşları
mızın, bu geri kalmış bölgelerden gelen arkadaş
larımızın değil, istisnasız hepimizin vazifesidir. 
Bu gayretlerinden dolayı bu arkadaşları bölü
cülükle. mahallicilikle itham etmek kimsenin 
haddi değildir, salahiyetli değildir. Aksins ken
dilerine bu milletin teşekkür borcu vardır. Be
lirtmek istediğim birinci nokta budur. 

ikinci nokta arkadaşlarım, Sivas ve Erzu
rum Kongresinde kabul edilmiş bir Kuvayı Mil
liye ilkesi vardır. Bu, Atatürk ilkelerinin teme
lidir. Kim ki, bu temeli ilkeye aykırı hareket 
eder, kendisini Atatürkçü ilân ederse ya bir za
vallıdır, ya bir sahtekârdır. Bu ilke şudur : 
Türkiye'de müslüman azınlık yoktur. Bir defa 
daha tekrar edeyim ki, Erzurum ve Sivas kong
relerinde alman büyük karar, dedelerimizin, 
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ağabeylerimizin yurdun 4 tarafından kendi hür 
iradeleriyle Erzurum ve Sivas Kongresinde top
lanarak vermiş oldukları büyük ve tarihî karar 
budur : «Türkiye Cumhuriyeti sınırları, misakı 
millî sınırları içerisinde müslüman azınlık yok
tur. Türkiye'de Doğu, Batı, Kuzey, Güney tâ
birleri sadece birer coğrafi tâbirlerdir. Bunları 
etnik mânada kullanmak, bunları vatanı böl
mek için kullanmak ihanettir.» Türkiye'nin Ku
zeyinde veya Güneyinde, Doğusunda veya Ba
tısındaki her hangi bir kardeşimi Türkiye'nin 
diğer bölgelerinde yaşıyanlardan farklı tutmak, 
onlara farklı muamele yapmak, onların ayrı ol
duğunu ifade etmek vatan ihanetidir. Aksine 
arkadaşlarım, Malazgirt'ten Sakarya'ya kadar 
bu milletin mukadderat günlerinde bu memleke
tin Doğusu da, Batısı da, Kuzeyi de, Güneyi de 
kan vermekte, can verme yarışında birbirleriyle 
müsabakaya girmişlerdir. Hiçbir zaman bu 
memleketin ne Doğusu, ne Batısı, ne Kuzeyi, 
ne Güneyi kendisinden istetilen millî fedakâr
lıkta kimseden geri kalmamıştır. Bu memleket 
bir bütündür. Milletiyle, ülkesiyle bir bütündür. 
Doğuda da yaşıyan benim kardeşimdir, Batıda 
da yaşıyan bir kardeşimdir. Eğer Doğuda yaşı
yan kardeşlerim bu memleketin evlâdı değilse 
kimse bu memleketin evlâdı değildir. 

Bu hususları böyle belirttikten sonra, şu hu
susu da ortaya koymak benim için bir vatan 
borcudur. Maalesef arkadaşlarım, bir kısım in
sanlar sırf şahıslarına, zümrelerine bitakım 
menfaat sağlıyabilmek için bu memlekette ayrı
lıklar mevcudolduğunu iddia etmekte ve böyle
likle bir kısım kardeşlerimizi ayrılığa itmekte
dir. 

Bu memleketin geri kalmış bölgelerinin 
dertlerini dile getiren vatandaşımızı, kardeşi
mizi ayırıcılıkla itham etmek ne kadar aykırı 
ise, bu şekilde memleketin bütünlüğüne kasde-
den hainleri himaye etmek de kanaatimce o ka
dar hainanedir. 

Bu hususu da böyle belirttikten sonra şim
di arkadaşlarım, Yaşar Tunagür'ün isminin 
karıştığı bölücü faaliyetlerden birkaçını be
lirtmek zorundayım. 

1988 yılında Türkiye Din Görevlileri Fe
derasyonu Arapça yazılmış bir mektubu, bir 
müftüden diğer bir müftüye yazılmış bir mek
tubu ele geçirmiş, fotokopisini o zamanki Di-
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yanet isleri Başkanı çok muhterem ibrahim 
Elmalı'ya vermiştir. Bu mektuba göre, bir fo
tokopisi de bende bulunan bu mektuba göre, 
Ali Aslan isimli müftü Ankara'da Yaşar Tu-
nagür'le beş saat görüşmekle şerefyabolmuştur. 
«Kükremiş aslan muhterem Yaşar Tunagür.» 
Bu tâbir Ali Aslan'ın aynen kendi tâbiri «Muh
terem kükremiş aslan muhterem Yaşar Tuna
gür sıkıntıdadır. Bu sıkıntı geçicidir. Çünkü 
Hükümet bütünüyle Yaşar Tunagür'ün arka
sındadır». Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
bütünüyle Yaşar Tunagür'ün arkasındadır. 
«Yüksek Din Kurulunun feshi_, reisin kovul
ması - kovulacak olan İbrahim Elmalı - Ce-
mal'in uzaklaştırılması - Cemal dediği izmir 
Müftüsü cidden iki yüksek okul mezunu muh
terem bir din görevlisidir - Cemal'in uzaklaş
tırılması için mühim kararlar alınmıştır. Kur
tuluş yakındır». Hattâ bu mektubun bir yerin
de diyor ki: «Falan zat kurtuluş için çalışmı
yor.» Yani böyle bir ifade. «Kurtuluş yakındır. 
ıSolcu partiye isimleri yazdırılmış tır». Yukar
dan da anlaşılıyor ki, bu zevat kendilerini, 
çünkü bunlar islâm sosyalistidir, işçi Par
tisine kaydettirmişlerdir - Din görevlisi olduk
ları halde kendileri işçi Partisinin üyesidirler 
ve solcu parti dedikleri diğer kısımlardan anla
şıldığına göre bu partidir - En mühimmi bura
sı: «Bu müjdeleri Ali Aslan kendiliğinden 
vermemektedir. Birtakım büyük şahsiyetlerle, 
büyük makamlarla temas etmiş ve onlar ken
disine müjdelemişler ve onlar kendisine kati 
olarak teminat vermişlerdir, bu hususlar için. 

MİT Müsteşarlığının bâzı müftülerin Bar-
zani ile irtibatta olduğunu bildiren çok gizli 
bir raporu da var. Sayın İbrahim Elmalı beş 
tane müfettişi memur ederek Tutak, Tekirdağ 
ve Aydın Müftülerinin evlerinde, savcılığa yap
tıkları müracaat sonunda savcılığın da müsa-
desiyle arama yapmışlardır. Bu aramada elde 
edilen vesikalar son derece enteresandır ve ga
rip taraf şudur arkadaşlarım, bir defa daha 
belirteyim, bu elde edilen vesikaların hepsi im
ha edilmiştir. Ama ibrahim Elmalı büyük bir 
akıllılık ederek birer kopyasını hem de kurye 
ile Sayın Cumhurbaşkanına göndermişlerdir. 
Çünkü yanma özel kalem müdürü olarak bir 
nurcu casus sokmuşlardır. Bu nurcu casus va-
sıtasiyle ibrahim Elmalı'nın bütün hareketini 

kontrol etmektedirler. Bugün Sayın ibrahim 
Elmalı beni ziyarete gelerek bütün bu tafsi
lâtı baştan sona kadar bir defa daha anlattı 
fakat, kendilerinden müsaade almadığım için 
burada bu tafsilâtı vermiyeoeğim. Fakat şu 
hususu rahatlıkla belirtebilirim., kendisinin ya
nma bir tane nurcu casus sokmuşlardır, onun 
da kanaliyle bütün her şeyi imha etmişlerdir. 
Yalnız ibrahim Elmalı büyük bir zekâ eseri 
göstererek Sayın Cumhurbaşkanı Erzincan'da 
iken bir kurye ile bu evrakı oraya göndermiştir. 
işte şimdi burada bahsedeceğimiz evrakın hepsi 
)Saym Cumlhurbaşkanlığınm dosyalarından alın
ma evraktır. 

Diyanet işleri Başkanı Sayın ibrahim El
malı Tutak, Tekirdağ ve Aydın müftülükleri 
hakkında kovuşturma açılması için Teftiş Ku
rulu Başkanvekili Nisan Toksar'ı müfettiş Rüs-
tem Kocadurmuşoğlu, Müfettiş İsmail Taştekin 
Müfettiş Süleyman Aşıkkaya, Müfettiş Şera-
fettin Keskin'i görevlendirmiştir. 28 . 9 . 1966 
gün ve 223 sayılı; 4 . 10 . 1966 gün ve 281 sa
yılı Başkanlık mucipleriyle görevlendirilen 
müfettişler gerekli tahkikatı yapmışlar ve tan
zim ettikleri fezlekeleri Başkanlığa vermişler
dir. 

Bunları kasden okuyorum ki zabıtlara geç
sin de belki olur ki, bir gün birisi merak eder 
okur da Türkiye'de bir zamanlar din istismarı
nın nerelere kadar uzandığını, nasıl tertiple
rin Türkiye Cumhuriyetinde el altından yürü
tüldüğünü okur ve belki ibret alır. 

Bu arada Tutak Savcılığının 10 . 10 . 1966 
gün ve 1652 sayılı arama karan ile Tutak Müf
tüsünün evinde; yine ilgili Cumhuriyet Savcıla
rının karariyle Tekirdağ Müftüsü Ali Aslan ve 
Aydın Müftüsünün evlerinde ve müftülük bina
larında arama yapılmış, birçok belgeler ele ge
çirilmiştir. Ele geçirilen belgelerden bâzıları 
üzerinde, millî menfaatlerimizin müsaadesi öl
çüsünde, durmakta fayda vardır. Ben burada 
bâzı vesikaları okumıyacağım. Ancak burada 
millî menfaatlerimizin müsaadesi nisbetinde bu 
vesikalar hakkında bâzı açıklamalar yapacağım. 
Ama sayın senatörler arzu buyurdukları takdir
de bu vesikaların hepsi, fotokopisi bende bu 
dosyada hazırdır, kendilerine tevdi etmeye her 
zaman amedeyim. 
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Ele geçirilen belgelerden bâzılarının üzerin
de, millî menfaatlerimizin müsaadesi ölçüsünde, 
durmakta fayda vardır, Arap harfleriyle yazıl
mış 25 sayfalık bir broşür, ele geçirilen bir ve
sika bu. Cumhurmaşkanlığınca Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonuna gönderilen ve 
dosyada 29 numaralı belge olarak kayıtlı bulu
nan bu broşür Abdurrahman Dürre'nin müfet
tişler tarafından alman yazılı ifadesine göre 
Norşin'deki gizli medresede el yazısı ile teksir 
edilmekte ve elden ele dolaştırlımaktadır. Nor-
şin'de Şeyh Taha tarafından kurulan bir gizli 
medrese bu broşürü el yazısı ile çoğaltmakta, 
elden ele dağıtmaktadır. Bu broşürün bir foto
kopisi Sayın Komisyonun dosyasında vardır, 
bende de vardır. Bu broşürde yurt ve millet 
bütünlüğümüzü parçalamak için silâhlı isyana 
katılmış bulunan kimseler ve aşiretler övülmek-
te, isyana katılmayanlar ağır bir dille yerilmek
tedir. Evvelâ bir tarihçe yapılmakta, mazide 
Türk Milletinin btüünlüğüne, Türk Ülkesinin 
bütünlüğüne silâhlı isyan etmiş kimseler birer 
kahraman olarak takdim edilmkte; aksine Dev
letine ve milletine sadık kalmış olan aşiretler 
çok ağır bir lisanla tahkir edilmektedir. 

Atatürk yerilmekte, Türk Milleti ve Türk Si
lâhlı Kuvvetleri çirkin kelimelerle tahkir edil
mektedir. Bilhassa Atatürk için bir bölüm ay
rılmıştır. Burada Atatürk hakkında ağır keli
meler kullanılmaktadır. 

Arkadaşlarım, çok affmızı istirham ederek 
meselenin vahametini söylemek için belirteyim, 
kullanılan kelimelerin en hafiflerinden birisi şu
dur: «Mef'ulzade Türkler, çakal sürüsü Türk
ler» tâbir böyledir arkadaşlarım. Özür dilerim, 
bu kelimeleri bu kürsüden kullanmak istemez
dim ama ne yazık ki komisyon kendi raporuna 
bunların hiçbirini dercetmemistir, âdeta bunları 
yok saymıştır. 

Yurdumuzun bâzı bölgelerinde yaşıyan kar
deşlerimiz ayrılığa ve silâhlı isyana teşvik edil
mektedir. Sadece ayrılık aşılamakta kalmamak
ta, denilmektedir ki; «Senin için tek çare silâ
hına sarılıp yürmektir bu çakal sürüsünün üstü
ne». Bunlar açık, açık hem de sayfalarca,,. Bir 
yerde değil. 

Mustafa Barzani bir mehdî olarak övülmekte 
ve şöyle tarif edilmektedir: «Hem İslâm şeria
tını takibetmektedir, kendisi birçok alâmetlere 
göre merdidir» denilmekte ve Barzani bütün 

bu bölge için bir mehdî olarak takdim edilerek 
övülmektedir. 

Türklüğü tahkir eden bir şiir vardır. Bu şi
irde Türklük çirkin bir ifadeyle ve yine ağır bir 
sözle, burada tekrarından üzüldüğüm, haya et
tiğim bir kelime ile Türklük tahkir edilmekte
dir bu şiirde. 

Molla Mustafa Barzaniyi yine öven bir baş
ka şiir vardır. Bu şiirde Molla Barzani için en 
hafif kullanılan tâbir «Napolyan-u Zaman» tâ
biridir. 

Türk yurdunu ve Türk milletini parçalamayı 
hedef tutan bâzı gizli faaliyetler hakkında ip 
ucu veren çeşitli vesikalar, bunlar ele geçiril
miş, zapta geçirilmiş, hem savcılık tarafından 
hem de müfettişler tarafından ve geniş ölçüde 
bu vesikaların birer özeti bu fezlekeye iliştirile
rek Diyanet işleri Başkanlığına verilmiştir. 

İbrahim Elmalı, bunlardan bir nüshayı Cum
hurbaşkanlığına, bir nüshayı Devlet Bakanlığı
na, bir nüshayı Başbakanlığa, bir nüshayı Millî 
Güvenlik Kuruluna ve MİT Müsteşarlığına gön
dermiştir. 

Yani, ibrahim Elmalı bunları sadece Cum
hurbaşkanlığına göndermemiş, diğer bu saydı
ğım makamlara da göndermiştir. 

Arkadaşlarım, Devlet Bakanlığının haberi 
olduğu ve Cumhurbaşkanının da, iki defa Hü
kümeti ikaz ettiği halde şu Diyanet İşleri Baş
kanlığı müfettişlerinin fezlekeleri mevkii mua
meleye konmamıştır. Ne yapılmıştır? Şimdi ko
misyonun ifadesine bakın : 

Diyor ki : Hani şu görevinden Devlet Ba
kanı tarafından ayrılan Teftiş Kurulu Başkanı 
varya, «11 ay bunları kendinde tutmuştur.» di
yor. Bu ifade doğru değildir arkadaşlar. Teftiş 
Kurulu Başkanına zaten ihtiyaç kalmamıştır. 
Çünkü, kendisinden evvel Diyanet İşleri Başka
nı fiilen Devlet Bakanına da vermiş, diğerleri
ne de vermiştir. 

Bakmıştır ki, Teftiş Kurulu Başkanı, Devlet 
Bakanlığı tarafından bir işlem yapılmıyor, bak
mıştır ki, Diyanet işleri Başkanlığı tarafından 
bir işlem yapılmıyor, onun üzerine «Ne olur ol
maz, benden sorumluluk kalksın, bir de ben ya
payım.» demiştir. Bir fotokopisi dosyada bulu
nan bir yazı ile 11 ay sonra - Çünkü, bakmıştır 
ki, ne Diyanet işleri faaliyete geçiyor, ne Dev
let Bakanlığı - Sonunda «iş benim başıma pat-
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lıyabilir, bunlar, hep bunları inkâr edebilir, ben 
bir yası ile bunları göndereyim.» demiştir. 11 ay 
sonra göndermiştir. 

Peki diyelim ki, İ l ay sonra gönderdi. Tef
tiş Kurulu Başkam bundan sorumludur. Bundan 
sonra ne olmuş? Ha... Bundan sonra bu evrak, 
arkadaşlarım, aslında doğrudan doğruya savcı
lığa bir nüshası verilmesi lâzım gelirken, Danış-
taya gönderilip lüzumlu mahkeme kararı alın
ması lâzımgelirken, Disiplin Kuruluna gönderil
miştir. Disiplin Kurulunun Başkanı kimdir? Ya
şar Tunagür. 

Arkadaşlarım, bu arada, çok enteresan, cid
den çok akıllıca bir işlem geçmiş Abdurrahman 
Dürre'nin müfettişler tarafından alman ifadesi 
imha edilmiş ve Yaşar Tunagür büyük bir kur
nazlıkla demiştir ki; «Abdurrahman Dürre'nin 
ifadesini almamışsınız. Eadi yeniden alın da 
getirin bu evrakı.» ve dosyayı iade etmiştir. O 
gündür, bu gündür bu evrak Yaşar Tunagür'-
ün adamı olan Hüseyin özgün tarafından Per
sonel Dairesi Başkanlığında hapsedilmiştir. Bir 
taraftan bu hapsedilirken, bir taraftan ne kadar 
ek vesikalar varsa onlar da tabiî imha edilmiş
tir. 

Şimdi, - sayın Komisyondan soruyorum - : 
Diyelim ki, Teftiş Kurulu Başkanı 11 ay bunu 
tuttu. Peki, bunu tutan Teftiş Kurulu Başka
nı hakkında ne muamele yapıldı? Hiç, hiçbir 
şey. Peki, bundan sonra Disiplin Kuruluna sevk 
edildi, Disiplin Kurulu bunu iade etti, «ifadesi 
yok» dedi. 1966 da bu rapor tuttu. 1067 ye ka
dar Teftiş Kurulu Başkanı tuttu. 1967 den 
1971 e kadar 4 yıl ne oldu bu evrak? Neden bu
nu tutan Abdurrahman Dürre'nin ifadesini al-
mıyan Personel Dairesi Başkanı hakkında bir iş
lem yapılmadı? Neden Disiplin Kurulu Başkam 
Yasar Tunagür demedi ki, «Yahu biz sana ifade
sinin alınması için bir evrak gönderdik, ara
dan 4 yıl geçti hâlâ iade etmedin ne oldu, bu ifa
de 4 yıldır neden alınmadı?» Bu imha edilen 
evraklar hakkında Sayın eski Devlet Bakanı ya
zılı olarak soruyorum : «Falan, falan, falan ve
sikalar sizde var mı?» diyorum, «Bu vesikalar 
maalesef yoktur» diyor. Ve bunlara muttali ol
duktan sonra, kimse bunlar hakkında her han
gi bir takip açmayı aklının köşesinden geçir
mez. 

] Ve bizini Komisyon da diyor ki; «Evet bun
lar olmuş ama, bu evrakın hepsi verilmiş ama, 
Teftiş Kumlu Başkanı Rahmi Özer, 11 ay bunu 
tutmuştur.» diĵ or. Ondan sonrası için? Ondan 
sonrası için hiçbir şey söylemiyor. 

I Müfettişler, elde ettikleri bütün belgeleri Di
yanet isleri Başkanlığına takdim etmişler, ayrı
ca tanzim ettikleri 17 . 11 . 1968 ve 19 . 11 . 1966 
tarihli fezlekelerle ele geçirilen belgelerin geniş 
bir özetini yaparak durumu etraflıca izah etmiş
ler suçları mn, vazıt eden doğma suçlar olmadığı
nı - Burası çok enteresan arkadaşlarım - suçla
rın vaizfeden mütevellit suçlar olmadığını, bu 
sebeple ilgililer hakkında gerekli kovuşturma
nın yapılması için tahkikat evrakının ilgili Cum
huriyet Savcılıklarına gönderilmesi gerektiğini 
de belirtmişler. Buna rağmen evrak Cumhuri
yet Savcılığına gönderilmemiştir. Ele geçirilen 
belgeler Devlet Bakanı ve Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcısı Yaşar Tunagür'ü rahatsız etmiş, bel
gelerin kendisine teslim edilmesi için, Başkan 
Sayın ibrahim Elmalı'ya ve Teftiş Kurulu Baş
kanına baskı yapmıştır. Hem Devlet Bakanı, 
hem de Yaşar Tunagür, Tef itiş Kurulu Başka
nını sıkıştırmışlar «Bu belgeleri bize verin» de
mişlerdir. O da «Hayır. Veremem» demiştir. 
«Fotokopisini almadan sise bu vesikaları ver
mem.» demiştir. 

Bunun üzerine arkadaşlarım, o zamanki Dev
let Bakanı, ağır şekilde hakaret etmiştir, Teftiş 
Kurulu Başkanına. Fakat bu hakarete rağmen 
Teftiş Kurulu Başkanı direnmiş, bu vesikaları 
vermemiş, 6 ncı ve 1 nci Noterde bunların birer 
fotokopisi çıkartılmış, Türkçeye tercüme etti
rilmiş, ondan sonra fotokopiler gönderilmiş ve 
ondan sonradır ki, kendilerine evrak verilmiş
tir. 

Bu sırada çeşitli tertiplerle Sayın Elmalı gö
revinden uzaklaştırılmıştır. Çok enteresandır 
ki, bu ayırıcı, yurdu ve milleti bölücü faaliyet
lere ait vesikaları İbrahim Elmalı ele geçirip, 
bunların imhasına müsaade etmediği içindir ki, 
İbrahim Elmalı derhal Hurcu ilân edilmiş, 
- ibrahim Elmalı'yı tanıyan herkes bilirki Nur
culukla hiçbir alâkası yoktur- daha da başka 
iftiralar yapılarak kendisi süratle Diyanet İşleri 
Başkanlığından uzaklaştırılmıştır. Ve ondan 
sonra da, ars ettiğim gibi, bütün bu evraklar 
Diyanet İşleri Başkanlığından Elmalı uzaklaştı 

I diye rahatlıkla imha edilmiştir, 

718 — 



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

Tahkikat evrakı uzunca bir zaman bekletil
dikten sonra ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına 
gönderilmiyerek Yaşar Tunagiir'ün başkanlık 
ettiği Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmiş lir. 
Abdurrahman Dürre'nin müfettişler tarafından 
alman yazılı ifadesi yok edilmiş, bundan sonra 
Merkez Disiplin Kurulu, Abdurrahman Dürre'
nin savunması yok bahanesi ile evrakı Perjoııel 
Dairesi Başkanlığına göndermiş ve orada Yaşar 
Tunagürün adamları tarafından ört - bas edil
mesi temin edilmiştir. Diyanet işleri Başkan
lığında yok edilen belgelerin sadece Abdurrah-
man Dürre'nin yazılı ifadesinden ibaret olma
dığı, Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın 
Muzaffer Yurdakulerın 24 , 5 . 1070 tarihli ya
zılı soru önergesine Eaşbakan adına cevaplandı
ran Devlet Bakanlığının 30 . 6 . 12-70 gün ve 
Diyanet İşleri Başkanlığı özlük İşleri Müdür
lüğünün 5-121-100 sayılı yazısından anlaşılmak
tadır. 

Devlet Bakanı bu yazısında aynen «.âhirm 
dosya hakkında gerekli işlemin sonuçlandırıl
madığı ve fezlekede mukîiyyed bâzı mektup fo
tokopilerinin bulunmadığına muttali olunmuş
tur» Bakan açıkça, «Maalesef vesikaların bir 
kısmı yoktur, Kaybolmuştur» demektedir. 

Burada İçişleri Bakanlığının Yaşar Tuna
gür ü Atatürk aleyhtarlığı ile suşhyan 12.8.1966 
gün ve 7807 5 sayılı yazıcının da Diyanet işleri 
Başkanlığında yok edilmiş olduğunu hatırlat
makta büyük bir fayda var, 

Demirel Hükümetleri yurt ve millet bütün
lüğümüzü kundaklamaya çalışan ve bu faaliyet
ler ve ihanetler karşısında harekete geçmek şey
le durdun, din istismarında bir âlet olarak kul
landığı Yaşar Tunagür ve adamlarını himaye 
etmeye devam etmişlerdir. Cumhurbaşkanı Sa
yın Cevdet Sunay, Cumhuriyet Senatosu Tabii 
Üyeleri Sayın Fahri özdilek'e, Sayın Muzaffer 
Yurdakuler'e ve Milletvekili Sayın Ali Eıza 
Uzuner'e durumu bildiklerini ve Hükümeti Ya
şar Tunagür ve adamlarının faaliyeti hakkın
da ikaz ettiklerini söylemişlerdir. 

Sayın Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli, 
bu küsüden kendisinin ve Başbakanın bu konuda 
Cumhurbaşkanı tarafından asla ikaz edilmedik
lerini söylemişlerdir. Bu da gerçek dışıdır. 
Cumhurbaşkanı iki defa Hükümeti bu konuda 
ikaz etmişlerdir. 

Arkadaşlarım, bu konuyu da böyle özetle
dikten sonra, şimdi Demirel Hükümetlerinin 
Yaşar Tunagür'ü mükâfatlandırmak için giriş
tiği bâzı işlemleri burada belirtmek isterim : 

Yukarda belirtilen gayret ve faaliyetlerini 
mükâfatlandırmak için Yaşar Tunagür 633 sa
yılı Kanunun 22 nci maddesinin (E) bendi ve 
geçici 1 nci maddesinin (D) bendine aykırı ola
rak 9 . 4 . 1966 gün ve 4268 sayılı Kararname 
ile İstanbul Müftülüğüne atanmış, istanbul Müf
tülüğüne eklenen 600 liralık tazminat ve 36 lira 
yövmiye ile Diyanet işleri Başkan Yardımcılı
ğını devam ettirmiştir. Yaşar Tunagür İstanbul 
Müftülüğünde sadece bir gün kalmıştır. 

Görülüyor ki, Tunagiir'ün istanbul Müftülü
ğüne tâyini ve vekilliğin 5 yıldır idare edilmesi 
Yaşar Tunagür'e günde 36 lira vermek ve ica
bında İstanbul Müftlüğünü kendisi için daima 
hazır tutmak içindir, 

633 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
15 . 8 . 1963 tarihinde İzmir Gezici Vaizi olan 
Yaşar Tunagür, bu kanunun 22 nci maddesin
de belirtilen niteliklere haiz olmadığı için ge
çici 1 nci maddesinin (D) bendine göre bir de
faya mahsus olmak üzere niteliğe bakılmaksızın 
Merkez Vaizi kadrosuna atanmış ve durumu bu 
kadroda dondurulmuştur. 

Arkadaşlarım, burada komisyon bir şey 
söylüyor; «Devlet Bakanlığı bunu İstanbul 
Müftülüğüne tâyin ettiği zaman bâzı kimseler, 
bilhassa muhasebe maaşını vermemekte İsrar et
miş «Bu tâyin kanunsuzdur» demiş, fakat bu 
Say;ştaya gitmiş, Sayıştay bunu tasdik etmiş,» 
demiştir Sayıştaym yazısı elimde «Vaizlik ve 
müftülük için aynı vasıflar arandığına göre 
maaşının ödenmesinde bir mahzur yoktur» 
denmektedir, Ve bunu Devlet Bakanlığı, ve 
bizim komisyon bir hukukî mütalâa olarak kar
şımıza çıkarıyor. 

Ben bir şeyi sormak isterim sayın komis
yondan : 

Ne zamandan beri bu memlekette sayıştay-
lar hukukî mütalâa vermektedirler, Hükümet
lere, neden, eğer Hükümet bir tereddüdün 
içinde ise, bu takdirde Danıştaydan sormu
yor «Biz kanunun bu maddesini böyle an
lıyoruz, buna itiraz vâki olmaktadır, acaba 
siz Danıştay olarak ne dersiniz buna» demi
yor da, Sayıştaym sadece paranın ödenmesin-
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de hukukî bir mahzur bulunmadığını ifade 
eden yazısına itibar ediliyor? 

Doğrusu odur ki, Hükümet eğer bu tâyin
de isabet olduğunda kaani ise, mutlaka Da-
nıştaya sormalı idi. 

Arkadaşlarım, Yaşar Tunagür'e verilen 
günde bu 36 lira lira yevmiye, 600 lira makam 
ücreti ve dolgun istanbul maaşı da kâfi 
gelmiyor, bundan sonra Gima Genel Müdürlü
ğüne, bir lise mezunu, hiçbir ticari bilgisi ol-
mıyan bu zat Dış Ticaret uzmanı olarak ay
da 1 000 lira ile görevlendiriliyor. Ve Yaşar 
Tunagür devamlı olarak ora/da ayda 1 000 
lira ücret alıyor ve Dış Ticaret uzmanlığı ya
pıyor. 

itiraf edeyim ki,, buradan arkadaşlarım; 
neden Ticaret Bakanı yapılmadığı hakkında 
şüphem var. 

Bundan sonra arkadaşlarım, bu da kâfi 
gelmiyor. Yalnız burada bir noktayı belirte
yim : Komisyon soruyor «Yaşar Tunagür'ün 
Gima Genel Müdürlüğünde Diş Ticaret Uz
manı olarak çalıştığı iddia ediliyor, doğru mu
dur» diyor Gima Genel Müdürlüğü «Evet, 
kısmi mesai üzerinden, genel olarak mesai dı
şında çalışmaktadır» diyor. Hattâ, ifade şöyle 
Genellikle mesai dışında çalışmaktadır.» 

Bizim komisyon nedense bu «genellikle» 
tâbirini çıkarmayı lüzumlu görmüş «mesai 
saati dışında çalıştırmaktadır» diye kovmuş ra
poruna. öyle değil sayın komisyon başka
nımız, şu hususu belirteyim ki, Gima Genel 
Müdürlüğü diyor ki, «Genellikle mesai dışın
da çalışmaktadır. Yani çoğu zamanda mesai 
içinde de çalıştığı vâkidir. 

Fakat, ister mesai içinde, ister mesai dışın
da, çalışsın, Diyanet işleri Başkan Yardım
cı Vekili Yaşar Tunagür'ün Dış Ticaret Uz
manı olarak Gimatâa çalışması hu kadar İk
tisat Fakültesi mezunları, Yüksek İktisadi ve 
Ticari ilimler Akademisi mezunu varken, 
hattâ tahsilini Avrupa'da yapmış birçok kim
seler mevcutken,, bir lise mezununun getiri
lerek Dış Ticaret Uzmanı olarak kullanıl
ması Gima'nın bugün içinde bulunduğu keşme
keşin, sanırm ki, yeter bir delili. 

Bu da kâfi gelmiyor arkadaşlarım, bu da 
kafi gelmiyor. Yaşar Tunagür 1969 yılında 
Hacca gidecektir, Hemen THY kendisine bir 

'bedava Pas bilet veriyor. Yaşar Tunagür 
hacca gideceğine göre biraz da gezsin diyor. 
Kendisine Lübnan'da, Suudi - Arahistan'da ve 
Küveyt'de dış piyasa araştırmaları yapmak 
için görev veriliyor. 

Yaşar Tunagür muhterem refikaları ile 
beraber hacca gidiyorlar ondan sonra Rabı-
tatül - Âlemi islâm toplantılarına katılıyor
lar, demin burada raporda okuduğum gibi, 
her memlekette nasıl faaliyette bulunacak, 
nasıl tedbirler alınacak bunlar kararlaştırılı-
lıyor, ondan sonra sizinki bir istirahat seya
hatine çıkıyor rahatçacık Kuveyt'i dolaşıyor 
lüks otellerde büyük bir ihtişamla kalıyor Suu
di - Arabistan'ı dolaşıyor. Lübnan'ı dolaşıyor 
ve bir ay dolaşmadan sonra sadece orada
ki - bizim ticaret ataşelerimizde bulunan bir 
rapor var elinde, okuyup vaktinizi almak is
temiyorum - Falan ticaret şirketi şöyledir, öte
kisi böyledir gibi son derece sudan, hattâ 
şurada Ankaratöa yazılabilecek bir rapor ya
zarak getirip Gima Genel Müdürlüğüne veri
yor ve bunun için de yüklüce bir harcırah 
alıyor. 

Arkadaşlarım şimdi soruyorum : 
Ne zamandan beri Devlet memurları tica

ret şirketlerinin dışarıda piyasa araştırmala
rını yapmaktadır? 

Bizim Komisyonumuz diyor ki, «Efendim, 
bu hareket kendisini tüccar saydırmaya kâfi 
değildir,» Eğer bir insanın tüccar sayımımı 
için bir de ticaret siciline kaydedilmesi lazımsa, 
o zaman bir diyeceğim yok. Yani, demek M, 
rahatçacık bir Anayasa Mahkemesi üyesi, bir 
Perlâmento üyesi veya meselâ Millî Eğitim 
Bakanlığında görevli bir genel müdür her han
gi bir ticaret şirketinin, hiçbir ihtisası olmadı
ğı halde, dış ticaret araştırmalarını yapar, su
dan bir rapor yazıp getirip, rahatlıkla bunu 
verir, harcırahını da alıp cebine koyabilir. 
Cidden arkadaşlarım bu acı bir gerçektir. 

Yaşar Tunagür ve arkadaşlarının yurt için
de ve yurt dışında rahatça seyahat etmesi için 
Havayollarınca kendilerine iç ve dış hatlarda 
bedava biletler tahsis edilmiştir. 1969 yılı Hac 
mevsiminde Türk Havayolları âdeta Tuna
gür'ün emrine verilmiştir. Vermiş olduğum 
bir yazılı ısoru önergesine Sayın Ulaştırma Ba
kanının verdiği cevapta bunların baştan sona 
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kadar listesi vardır. Yakında bir arkadaşımız 
tarafından açtırılmış olan Senato araştırması
nın neticesi buraya geldiği zaman, sayın sena
törler bu Türk Havayollarının nasıl suiistimal 
edildiğini, Yaşar Tunagür ve adamlarının em
rine nasıl biletler tahsis edildiğini açık açık 
göreceklerdir. 

Arkadaşlarım, sözlerimi bitirmeden evvel 
bir noktaya daha gelmek isterim. Bu da, De-
mirel hükümetlerinin Yaşar Tunagür'ü himaye 
etmek için, onun suçlarını kapatmak için yap
mış olduğu bâzı işlemlerdir. 

Demirel hükümetleri Yaşar Tunagür ve ar
kadaşlarının siyasi propaganda, bölücülük, mez
hepçilik, millî birlik ve bütünlüğümüzü par
çalamayı hedef tutan faaliyetlerini idari ve ad
lî tahkikatın dışında tutmakla kalmamışlar; 
rüşvet, iltimas, gerçek dışı evrak tanzimi gibi 
iddialar hakkında da kovuşturma açtırmamış-
lardır. Bunlardan birkaçını açıklamakta fay
da vardır. 

Daha önce vaiz olarak bulunduğu İzmir 
bölgesini elde tutmak için, sadece imam - hatip 
okulu mezunu olan bir zâtı hem Yüksek İslâm 
Enstitüsü, hem de Hukuk Fakültesi mezunu 
olarak göstermiş ve bu (sahte kararnameyi Baş
bakan ve Cumhurbaşkanına imza ettirmenin 
imkânını bulmuş ve bu sahte kararname basın
da, «Resmî Gazete Sahtekârlığı» diye, anılan 
bu işlem, Türkiye Cumhuriyetinin Resmî Ga
zetesinde neşredilmiştir. Arkadaşlarım, bunun 
hakkında tahkikat yaptırılmıştır. Sayın Ali 
Rıza Hakses, birçok alâkalı kimsenin, Yaşar 
Tunagür dâhil, ifadelerini almıştır ve tanzim 
ettiği evrakı gereğini yapmak üzere Devlet 
Bakanlığına göndermiştir, Devlet Bakanlığı 
bunu geri çevirmiştir. Muameleye tâbi tutma
mıştır. Halbuki, ifadesine müracaat edilen 
kimseler ittifakla demişlerdir ki, «Bu sahtekâr
lığı yaptıran Yaşar Tunagür'dür.» 

Şimdi, bizim Komisyonumuz, «Yok, bu sabit 
olmamıştır,» diyor, ayrıca bir noktaya işaret 
ediyor; «Yaşar Tunagür aleyhinde ifade veren 
Nükhet Atlıhan ve diğer memurlar hakkında 
Devlet Bakanı esablı bir kovuşturma yapmalı
dır.» diyor. Kim bu Nükhet Atlıhan? Mert 
bir görevli. Çıkıyor, Yaşar Tunagür başında 
âmir iken, resmen diyor ki, «Evet, bütün bun
ları Yaşar Tunagür yaptırdı.» Komisyona çağ-

| rılıyor bu hanım, Komisyonun karşısında da 
diyor ki, «Sizin karşısında da, herkesin kar
şısında da söyledim; bütün bu sahtekârlığı yap
tıran Yaşar Tunagür'dür.» Şimdi, Komisyonu
muz ne diyor? «Bu hanım cezalandırılsın.» 

Bilecik Müftüsü Ahmet Öztiir diye bir zat 
vardır. Bir de bunun müftülük şefi vardır. Bu 
zevatın yapmadıkları kalmamıştır. Diyanet 
İşleri Başkanlığından müfettişler gitmiş, Bile
cik'te tanı 55 gün kalarak tahkikat yapmışlar
dır. Tanzim ettikleri evrakı getirmişler, Diya
net İşleri Başkanlığına vermişlerdir. Fakat, 
hiçbir netice çıkmamıştır. Aylarca beklemişler, 
yine bir netice çıkmayınca; bir telgrafla Cum
hurbaşkanına, Millet Meclisi Başkanına, Sena
to Başkanına yani, ne kadar Devlet büyüğü 
varsa hepsine telgrafla müracaat etmişler, de
mişlerdir ki, «Yasar Tunagür bu adamların 
suiistimallerini, rüşvetlerini, ahlâksızlıkları
nı...» -Aynen tabir böyle.- «,.,rüşvet karşılı
ğında korumaktadır.» Bu, bir iddiadır. Ya
şar Tunagür cidden bunun karşılığında rüşvet 
almış mıdır, almamış mıdır? Bu bence meç
hul. Ama, Adalet Partisinin Bilecik İlçe 
İdare Kurulu Üyesi Fahrettin Demirci ve Bi
lecik'teki Komünizimle Mücadele Derneğinin 
Başkan ve Genel Sekreteri resmen Cumhurbaş
kanı ve Devlet Bakanına müracaat etmişlerdir. 
Devlet Bakanı bunun üzerine Fahrettin Demir
ci'ye bir yazı yasmıştır. Demiştir ki, «Bir Dev
let memuruna madde tasrih ederek suç isnad 
etmektesiniz; «Rüşvet alıyor, ahlâksızlık yapı
yor.» demektesiniz. On gün içerisinde eğer 
sözlerinizin delillerini vermez, .ispat etmezseniz 
sizi mahkemeye vereceğim.» Bunun üzerine 
Adalet Partisi Bilecik İlçe İdare Kurulu üye
si Fahrettin Demirci, uzun bir mektup yaza
rak Yaşar Tunagür'ün aldığı rüşvetleri bir bir 
zikretmiş ve «Beyefendi, ben hayret ediyorum; 
siz bu soruyu bana nasıl soruyorsunuz? Siz mü
fettişlerin raporlarını okumadınız mı? Müfet
tişlerinizin raporlarında bu suiistimallerin hep
si var. Ver mahkemeye, bunların hepsini is
pat edeyim.» demiştir. «İşte, şimdi yazılı ola
rak size veriyorum. Mahkemeye verhjseniz, 
mahkemenin huzurunda da bunları ispat ede
rim.» demiştir. Daha evvel, «Ongun içerisinde 
delillerini vermezsen seni mahkemeye veririm.» 
diyen, Devlet Bakanı bugüne kadar susmuştur. 

I Biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki, Fahrettin De-
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nıirci'nin iddiaları doğru veya yanlış, beni ilgi
lendirmez. Sayın Bakan da buradaki konuş
malarında sanki iddiayı ben ortaya atıyormu-
şum gibi bir ifadede bulundular. Hayır arka
daşlarım, iddiayı ben ortaya atmadım. Birta
kım ahlâksızlıkları, rüşvet ve iltimas iddiala
rını ortaya atan ben değilim. Ortaya atan, 
Fahrettin Demirci. Bakanın bunun karşısında 
ne yapması lâzımdı? Ya Fahrettin Demirci'yi 

muştur. Dünya müslümanları ile irtibat kurma
ları, birtakım siyasi kombinezonlara girmeleri, 
kendilerini güçlü göstererek, devlet içinde dev
let göstererek, birtakım gizli cemiyetlerin üyesi 
gibi göstererek, birtakım kimseleri arkasında gi
bi göstererek bunların dışaria birtakım gizli 
faaliyetlere girişmeleri, memleket menfaatleri ile 
kabili telif değildir. Ben, ünıidederim ki, bundan 
sonraki hükümetler bu Senato zabıtlarına geçen 

mahkemeye vermesi lâzımdı, kendilerinin soy- | ve delilleri geniş ölçüde tarafımızdan ve başka-
lediği gibi iftira suçundan. Ya da Yaşar Tu-
nagür hakkında r&mıen ahlâksızlık ve iltimas 
iddiası olduğuna göre, bunun hakkında tahki
kat yaptırması lâzımdı. Ne o, ne bu arkadaş
lar... Sumenin altına konmuş bu iddialar, uyu
maktadır. (Soldan ve ortadan «Komisyon ne 
diyor?» sesleri.) Komisyon «Varit olmadığı an
laşılmıştır.» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, uzun konuşmala
rımla sizi yorduğumun farkındayım. Een bu 
konuşmalarımda bir şeyi belirtmeye çalıştım. 
Onlar şunlardır. 

Evvelâ, Meclisler tarafından seçil'.niş olan 
araştırma komisyonları gerçekleri olduğu gibi, 
objektif olarak ortaya koymalıdır. Bu, bir Mec
liste serbest murakabenin, Meclisin faziletini 
teşkil eden serbest murakabenin işleyip işleme
diğinin en sağlam miyarıdır. Biz beklerdik ki, 
Komisyon bütün şu iddiaları objektif olarak or
taya koysun, sonunda da kanaatini eklesin. Hal
buki, Komisyon bir araştırma komisyonu gibi de
ğil, sanki bir soruşturma komisyonu gibi çalış
mış ve fakat çalışmalar esnasında meseleleri ört
me gayretinin içerisine girmiştir. Bunu burada 
üzülerek ifade etmek sorundayım. 

Diyanet işleri Başkanlığında görevlendir ilen 
bir siyasi komiserin başkanlığında kurulan bir 
şebeke, zararlı faaliyetlerini yurt sınırlarının dı
şına taşırmış, dışarda birtakım mihraklarla ilişki 
kurmuştur. Bu ilişkiler Türk Milleti için büyiık 
zarar tevlidetmiştir ve etmektedir. Binaenaleyh. 
din istismarı sureti katiyede hükümetler tara
fından himaye edilmemelidir. Bu din istismarı 
Diyanet İşleri Başkanlığına çok pahalıya mal ol
muştur. Bu zevat buradan çekildikleri zaman, 
aralarında sadece bir harabe bırakmışlardır. 

Bir diğer nokta arkadaşlarım, Türkiye Cum
huriyetinde Diyanet İşleri, Türkiye Cumhuriyeti 
müslümaaılarının işlerini yürütmek için kurul-
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lan tarafından verilmiş bulunan bu faaliyetle
rin. bu yanlış gayretlerin tekerrür etmemesi için 
büyük gayretler sarf ederler. Memleketimizin 
menfaati buradadır. 

Sözlerimi bitirirken, bir noktaya daha temas 
etmek istiyorum arkadaşlarım. 

Birçok kimseler diyor ki, «Atatürk düşman
lığı üzerinde bu kadar duruşunuzun, Atatürk'ü 
sık sık dile getirişinizin sebebi nedir?» Arka
daşlarım, herkesin bildiği bu noktayı bir defa 
daha belirttikten sonra sözlerimi bitirmek iste
rim. 

Atatürk'e kargı olan sevgimiz, büyük bir mil
lî kahramana borçlu olduğumuz saygının, hu
dutsuz sevginin çok daha ötesinde, onun yanın
da, Atatürk'ün Türk millî birliğini kendi nef
sinde temsil etmesindendir. Atatürk düşmanları 
sadece büyük bir millî kahramana faziletsiz bir 
hücumu sürdürmekle kalmamakta, Atatürk'ü, 
onun eok muhterem, eski tâbirle söyliyeyim, 
«Balinalı nisvandan» olan annesi hakkında bir
takım iftiralar ortaya atarak, Atatürk'ün şah
sım küçültmek için birtakım tezviratta buluna
rak bu millî kahramana taarruz ederken, sadece 
bir millî kahramana saygısızlık etmekle kalma-
makta, Atatürk'ün şahsında tecelli eden Türk 
millî birliğini de parçalamaktadırlar. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım, arkadaşlarım. 
(Soldan ve ortadan alkışlar) 

NECİP MÎBKELÂMOĞLU (İzmir) — Bir 
sual sorabilir miyim, Bakan olarak? 

BAŞKAN — Hayır Sayın Mirkeîâmoğlu, Ba
kam sıfatiyle konuşmadıklarını ifade ettikleri 
için soramazsınız. Fakat, bakan sıfatını kabul 
ederlerse bir sual sorabilirsiniz. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Sayın 
Başkanını, şimdiye kadar bir Cumhuriyet Sena
tosu üyesi olarak konuştum. Söz verirseniz sa
yın senatörlerin sorularına bir bakam olarak da 
rahatlıkla cevap verebilirim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Mirkelâmoğlu. 
NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Sayın 

Bakanım konuşmalarından çıkan nıuhassala ve 
beliren husus şudur : 

Vatan satıcısı ve vatan bölücüsü, din sömü
rücüsü bir ihanet şebekesi memlekette, özellikle 
Sayın Bakanın görev sahasında, yuvalanmış bu
lunmaktadır. Sayın Bakanımız, şimdi bir sena
tör olmaktan daha başka bir şeydir, bir bakan
dır ve kendi görev sahası içindem yuvalanan bu 
şebeke hakkında göreve geldiği günden bugüne 
kadar ne yapmıştır, ya da ne yapmak kararın
dadır? Bunun açıklanmasında fayda mülâhaza 
ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ 
(Tabiî Üye) — Efendim, bir noktayı açıklamak 
imkânını verdikleri için Sayın Miıikelâmoğlu'na 
teşekkür ederim. 

Arkadaşlarım, şu noktayı iftiharla belirteyim 
ki, Türkiye din görevlilerinin arasında büyük 
çoğunluğu içinde çok temiz, çok dürüst insanlar 
vardır, Türkiye din görevlileri çok büyük ek
seriyeti ile namuslu, vatanperver, yurduna ve 
milletime bağlı insanlardır. Türkiye din görevli
lerinden elleri silâh tutanlar fiilen istiklâl Har
bine katılmışlar, elleri silâh tutmıyanlar cami 
cami dolaşarak Türkiye Cumhuriyetini kurtara
bilmek için milleti düşmana karşı harbe teşvik 
etmişlerdir. Gayet tabiî ki, bunun karşısında 
maalesef küçük bir azınlık da zulme fetva ver
miş, Kuvayı Milliyeyi söndürmek için Karsı faa
liyette bulunmuştur. Tıpkı o zaman küçük bir 
azınlığın ihanet içinde bulunması gibi, bugün 
din görevlileri arasında son derece küçük bir 
azınlık da bir ihanetin içine girmiştir. Bu ihanet 
şebekesi bütün elemanları ile elimizdedir. Ken
dilerini kanunun pençesine vermek için bütün 
hazırlıklar yürütülmektedir. İnşallah, kısa za
manda bir vesile olursa, bu kürsüden bunlar 
hakkında yapılan kanuni ve idari kovuşturmayı 
da buradan açıklamak imkân ve şerefini bula
bilirim. 

Senatörleri hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayım Hüsnü Dikeçligil ve Sa

yın Salim Hazerdağlı söz istemişlerdir. Buyurun 
sıra Sayın Dikeçligil'de. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar, raporu, aynı zamanda bakanlık 

sıfatı dışında bir Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
olarak konuşan Mehmet özgüneş arkadaşımı 
dinledim. 

Şimdi, ben konuşurken, siz bana diyeceksiniz 
ki, veya arkadaşlarım diyecek ki, siz vaktiyle 
Adalet Partiliydiniz, neye bunları söyleme diniz? 

Ben arkadaşlarıma hemen arz edeyim ki, 
Yeni İstanbul Gazetesinin kolleksiyonlarını ka
rıştırdığınız vakit göreceksiniz ki, ilk defa, 
Elmalı hâdisesine parmak basan ve bu yolun 
yanlış olduğunu izah eden, aynı zamanda ar
kadaşımın biraz önce söylediği mektubun aslı 
da bende olduğu için, onu o gazetede yayınla
mış olan bir arkadaşınızım. Çünkü, ben milleti
min yapısını, maddi mânevi kalkınmada gö
rüyorum. Ve ancak sevilen, millî yapımıza uyan 
dinimize gölge düşüren, dini şahsi menfaatle
rine alet edip de dini sevimsiz hale getiren bu 
gibi insanların karşısına elbette insanların çık
ması iktiza ederdi. Yine ben - tarihi yanımda-
dır, grupta bulunduğum zaman - Elmalı Beyin 
ayrılması hakkında sözlü soru verdim. Tarihi 
25 Temmuz 1966. Muhterem arkadaşlarımın 
çokları hatırlarlar. Maalesef grup başkanı tara
fından 2 sene bekletildi, bu soruma cevap veril
medi. Yine grupta bu araştırma meselesi gel
diği vakit Devlet vekili de vardı, kendim ko
nuştum, vesikayı okudum. Arkadaşlarımın 
çoklarını tenzih ederim. İçerisinde kıymetli ar
kadaşlarım vardır, ittifakla araştırmanın açıl
masına karar verdiler. Fakat ondan sonra bu 
kararın durması için çaba gösterenler oldu. 
Ama, arkadaşlarımın bu direnmesine karşı en 
nihayet bu araştırma faaliyetine başlanıldı. 
Şimdi, muhterem arkadaşlarım calibi dikkat 
olan nokta şu: Hakkâri Senatörü, şimdi Ada
let Partisine geçen, Necip Seyhan Bey muhale
fet şerhinde diyorki; «Bir komisyonun rapo
runda yer alacak hususlar, komisyonda yapı
lacak müzakereler sonunda oylamaya başvuru
larak tesbit edilir ve karara bağlanan husus
lar rapora dercedilir. Halbuki rapor muhte
vası konuşulup karara bağlanmamaksızm ko
misyon başkanınca re'sen hazırlanmıştır. Bu 
hali ile rapor, komisyonun görüşünü aksettiren 
bir rapor telâkki edilemez. Usulsüz olarak tan
zim edilen ve muhtevası komisyonca karara 
bağlanmamış olan rapora bu sebeple muhali
fim.» Demek ki; bu raporu, komisyon başkanı 
hazırlamış, komisyon başkanı komisyonda oya 
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sürmemiş. Oya sürmediği için de arkadaşım 
muhalifim diyor. Bu rapor böyle gelmiş. Arka
daşlarımızın hakikaten güzel mesailerini övdük, 
tarafsız olarak bir rapor getirdiler. Hepimiz 
isterdik ki, Türkiye'nin bu büyük ve önemli 
meselesi hakkındaki bu rapor komisyonda di
dik didik edilsin.. Çünkü, Türkiye'nin varlığı 
ile ilgili olan bir noktadır. Yani, memleketini, 
milletini ve dinini seven bir insan; dinine ve 
milletine gölge düşüren insanlar hakkında, ba
bası, oğlu olsa bile, tarafsız kalarak hüküm 
vermek ve dosyaların üzerine eğilmek mecbu
riyetindedir. Bugün Adalet Partisinin safların-
rmda. olan, Güven Partisinin temsilcisi olarak 
oraya giden arkadaşımız dahi raporun gelişi 
güzel tanzim edildiğini, tarafsız olmadığını be
yan ediyor. Gönlümüz isterdi ki, bu rapor ha
kikaten tarafsız bir gözle tetkik edilsin, mey
dana gelsin, izah edilsin. Komisyon başkanı 
böyle kendi tarafından hazırlanan bir raporu 
arkadaşlarına da imza ettirerek Senatonun hu
zuruna getirmesin. Çünkü açık fire verdiği 
buradan bellidir, görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, başından itibaren 
bu hâdiselerin içinde olan bir arkadaşınızım. 
Ve bu hâdiseleri yakinen takibetınişimdir. Şim
di, komisyon diyor ki, «efendim, usulüne göre 
Diyanet işleri Başkan Vekilliğine tâyin edildi.» 
El insaf doğrusu. Bundan önce ilkokul mezunu 
olduktan sonra din görevlisi olmuş, Ankara'
da Ortaokul mezuniyetini vermiş, Lise mezu
niyetini vermiş, ilahiyat Fakültesini bitirmiş 
ve ömrünü bu uğurda harcıyarak en yüksek 
kademeye kadar yükselmiş, dinî bilgisi de ye
rinde, otoritesi yerinde, bir de Oemalettin 
Kaplan var. Elmalı'nın zamanında, aynı çatı
nın altında. Elmalı seyahate gittiği zaman 
«ben bu insana itimadedemiyorum» diyor. İti-
madetmediği için de Oemalettin Kaplanı vekil 
koyuyor. Bakıyorsunuz Oemalettin Kaplan ye
rinden atılıyor. Ama, bu Oemalettin Kaplan, 
İlkokulu bitirdikten sonra Ankara'da imamlık 
yapmış, Ortaokul ve Lise mezuniyetini Anka
ra'da vermiş, ve aynı zamanda ilahiyat Fakül
tesini de bitirmiş. Bu, çekirdekten yetişmiş bir 
insan. Bir Tapu Kadastro mezunu değil bu. 
Yani, dinin şarlatanı değildir. Dinine gölge 
düşürmiyen, Adana'da müftülük yapan kim
sedir bu. Siz, memlekete hizmet olsun, dinî 
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sevimli hâle sokun diyorsunuz, Devlet maka
mına oturduğunuz vakit de böyle madrabaz 
adamları tutuyor, memleketin başına belâ edi
yor ve aynı zamanda partinize de gölge düşü-
rebiliyorsunuz. 

Şimdi, raporda, insaf etmek ikisini ölçmek 
lâzım - acaba hangisi doğru, hangisi doğru de
ğil. Hangisi himaye ediliyor, hangisi himaye 
edilmiyor. Oemalettin Kaplan ile Elmalı Kim? 
Arkadaşlar, maalesef bizim Türkiye'mizde öyle 
hâdiseler olur ki, Türkiye'nin menfaatine olan 
insanlar - ben bir tarih hocasıyım bilirim - dış 
kuvvetler ve içte de bilmiyen insanlar tarafın
dan kötü gösterilir. Daima küçük düşürülür. 
ö, oradan uzaklaştınisııı, onun yerine kukla 
adamlar gelsin, istenir. Çünkü öyle şahsiyetli 
adamlar olursa Türkiye yükselecek. Din, siyase
tin dışında kalacak. Şimdi, buna mukabil El
malı'nın hakkında yaylım ateşi verildi. Elma
lı'nın hakkında yaylım ateşinin verilişinin se-
bspleri var, bunda. Çünkü, hakikaten Diyane
te toz kondurmuyordu. Çekirdekten yetişmiş 
bir din adamı idi. Ve aynı zamanda Yüksek 
Fakülte mezunu idi. İste burada sessiz, sakin 
oturan zat, senatör dahi yanma gittiği vakit, 
kapısını vurup «benin samanım yoktur» dedi
ği vakit «siz buna karışamazsınız, bunu bize 
bırakınız» diyecek kadar tarafssz bir insandır, 
Bu insan, hakikaten dinde ayırımları önlemek 
istiyordu. Bunların zamanında Hademe-i Hay
ratın kongresinde çekişme olmuyordu. Arka
daşlar, bu sene de Hademe-i Hayrat'in kongre
si oliu. 1965 ten önceki zamanlarda da oldu. 
Ben hepsine giderdim, Sayın Vekil de 'vardı. 
Ben yine bu son kongrelerine gittim. Emin 
clımuz, 1905, 19SSS 1067 de bu Hademe-i Hayrat 
kongresi âdeta birbirini yiyordu. Ben çıktım 
ve arkadaşlara «Size bu yakışır mı?» dedim. 
Ama, bu sene gördük; olgun, efendice, vakur, 
eskiden olduğu gibi fevkalâde bir kongre geçti. 
Niçin kongre böyle geçti? Çünkü, Diyanetin ba
şında vaktiyle şahsiyetli .adamlar vardı vo 
Diyaneti ciyasste alet etmek istiyenlere mü
saade etmiyordu ve aynı samanda seviyeli ge
çiyordu. Ama bii' Tuımgür o makama gelip 
4,5-5 sene Diyanet işleri Başkanvekilliğini tek 
şahıs olarak yapıyor. Tüzük buraia ; «2 tane 
alınır; birisi, yüksek okul mezunu olur» diyor 
(22 ilci maddenin (D) fıkrası). Ama sorulmu-
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yor bu. «Ey insan, memleketini seven insan, san
dalyede oturan insan, Başbakanlık makaramda 
oturan insan, nigin bu yüksek ehliyetli insan
lar varken Diyanete Yalnız Tunagür'ü alıyor
sunuz da burada tutuyorsunuz, 4 sene vekâ
lette bulu duruyorsunuz»? Benim bildiğim; bu, 
6 ay olur. 4,5 sene, 5 sene Diyanet isleri Başkan 
vekâletine vekâlet ediyor bu zat. Başka yok 
mu? Bundan önce Elmalı zamanında İhsan Top
sarı vardı, ihsan Topsarı Yüksek islâm Ensti
tüsü mezunudur. Bakınız hâdiseye; aynı za
manda bu genç hukuk fakültesi mezunudur. 
Elmalı zamanında oraya gelmiş, Teftiş Kuru
lunda Küsmem Bey, yani Abdurrahman Dürre-
nin tahkikine memur edilen müfettişleri bun
lar göndermiş, bu memleketin hayırlı evlâtla
rı, dine nifakı sokmak istemiyen, çalışan yük
sek tahsilli genç evlâtları, vatanperver evlâtla
rı hakikaten milli mücadelede Fransız bayra
ğının dalgalandığı yerde namaz kılınmaz diyen 
hocaların ahfadı Adana'da müftülük makamın
da oturan, Fransızlara karşı beyannameyi da
ğıtan insan, Karadeniz'in bor tarafında ismi müs
tevlilere karşı çıkmış insan, çarığı ayağında, 
Mehmet Akif gibi cami cami dclaşı.mış Kuva-
yî Milliyeye, istiklâl Mücadelesine teşvik et
miş insanın nesli var burada. Bu nesiller birer 
birer yeniyor, bu adam tarafından. Ve makam
da bulunan insanlar da bunu yiyiyor. Siz bu ra
porda diyorsunuz ki, «efendi bu emir, hak». 
İnsaf., insaf.. Bu yiğit çocuk Eiistem nereli
dir? Adanalıdır. Bana getirmiştir müsvetteleri-
ni. Bu arkadaş ask re Z3rla gitmiştir. Müfet
tişliği alınıyor, ikisi de askere gitmiştir, ikisi 
de İlahiyat Fakültesi mezunu. O Abdurrahman 
Dürre'ye yazılan mektubun esası bende. Şimdi 
göstereceğim, fotokopici değil, esası bende, ya
yınladım. Bu arkadaş askerden geldikten son
ra Diyanetten vazife istiyor, bir türlü vermi
yorlar. Diğer fotokopilerde bendeydi. Ona dii-
yorlarki «siz bana onu getirinde», onlara vazi
fe verecekler. Şimdi Tarsus'ta vaizlik verildi. 
Bu insanlara bu kadar işkence yapılıyor. Kim 
bu Abdurrahman Dürri? Beyefendiler kim bu? 
Türklüğe hakaret etmiş, bölücü faaliyette bu
lunmuş. Ben Doğulu kardeşlerimi tanırım, 4 
sene vazife verdim. Benim kadar Türktür. Be
nim kanımdan, benim canımdandır, Anadolu'da, 
bin yıllık Türk tarihinde, Viyana kapılarına ka
dar gidip, toprağa düşmüş, beraber ölmüş in^ 
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sanlardır. Fakat tarihimizi tetkik edin, bizim 
memleketimizi bölmek istiyenler, bölücülük 
yapmak istiyenler mutlaka mânevi vahdetimi
zi, birliğimizi koruyan dinimiz olduğu için, 
din kisvesine bürünmüş sahtekârları teşvik 
ederler, tahrik ederler, öncülük yaptırırlar ve 
Türkiye'yi parçalamak isterler.. Bu insanlar, 
açıkça süyiiycyim İd, böyle insanlardır. Komis
yon bu raporu gördükten sonra diyecekti İd 
«Ey Sayın Bakan, Ey Sayın Başbakan iki tane 
Devlet Vekili, sen bölücü faaliyette bulunan 
Abdurrahman Dürre hakkında tanzim edilen 
dosyayı kaldırırken, o müfettişleri, çocukları 
sürüm sürüm süründürürken Yüksek islâm Ens
titüsünü bitirmiş, Hukuku bitirmiş, Topsarı 
aleyhinde dünmece raporda düzmece ifadeler 
alınmış, en sonunda kendilerini haklı çıkar
mak için bu insanlara töhmette bulunurken ne
den Türkiye'yi bölmek istiyen hakkında, solcu 
partiye kaydolduk diyen insan hakkında, Türk
lüğe hakaret edilen insan hakkında rapor ve
riliyor, tanzim ediliyor da, niçin sen onu Si
nop'un Eıgenck kazasına müftü olarak tâyin 
eliyorsun, şimdide başka yerde müftü olarak 
tutuyorsun»? Bakınız şimdi hâdiseye: Şimdi bu 
koruma değil de nedir? Kim koruyor bunu? Bu 
adam kimden cüret alıyor Diyanet işlerinin Ba
şında bulunan Tapu Kadastro mezunu, sonra
dan bir ehliyet almış bir insan. Bu ehliyetli in
sanlar bostan tarlasında mı yetişti de koparıp 
atıyor bu zat bunu? kime dayanıyor bu? Ma
lûm.. 

Şimdi arkadaşlar, hiçbir şey olmasa bu Dev
letin gizli emniyeti var. Niçin tutuluyor balan, 
gizli emniyeti var. Bu gizli emniyetin vermiş 
olduğu raporlara bir Hükümet adamı, bir san
dalyede bulunan adam ittıba eder mi, etmez 
mi? Valisiniz millî emniyetiniz var. Valisiniz, 
makamda oturuyorsunuz, size millî emniyet bir 
rapor getiriyor. Buna siz ittıba eder misiniz? 
Etmezmisiniz etmediğiniz takdirde onu değişti
rirsiniz, bu yalandır dersiniz. 

Millî Emniyet Yaşar Tunagür'ün arkasına 
adam takıyor, adam taktıktan sonra - aynen 
Reisicumhura verilen raporda da geçiyor - za
ten raporda da var. Benib kanaatimce bu kâfi. 
Bakınız diyor ki, «17 Mayıs 1967 günü Tunus 
Başmüftüsü Fadıl Bilâşure, Türkiye'ye geliyor, 
onunla beraber seyahata çıkıyorlar, bu seyahat 
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esnasında Konya Lezzet Lokantasında yemek 
yiyorlar, orada konuşulanları gizli emniyet men
subu tesbit ediyor. «Diyanet işleri Başkanı bir 
kukladır» - şimdiki Lûtfi Doğan Bey için söy
lüyor - «öbürlerini attırdı» - öbürlerini yani 
Hakses'i filân - «aslında bütün işler benim elim
den geçer.» diyor. Bunu Millî Emniyet tesbit 
ediyor, ondan sonra «benim istemedi
ğim şeyler olmaz» diyor bunu Millî 
Emniyet tesbit ediyor, ben tesbit et
miyorum, «bende politik güc vardır», 
bunu Millî Emniyet tesbit ediyor. «Bende poli
tik güc vardır» diyor, arkadaşlar. Yani, ben 
politikanın içerisindeyim, diyor. Söylüyor biza
tihi, evet politikanın içerisinde. Bir Diyanet 
işleri Başkanvekili 1969 seçimlerinden önce, Di
yanet Başkanı izin vermediği takdirde ayrıla
maz. Makam işgal etmiş, komisyon başkanı ar
kadaşımız, valilik yapmış arkadaşımız, ben 
maarif müdürü olsam, seyahata çıkacağım desem 
benim bir dilekçe vermem lâzım, bana izin ver
mesi lâzım, ancak o izinle dışarıya çıkabilirim. 
Yönetmelikte böyle. Raporda diyor ki, «efen
dim, vaazlık salâhiyeti var, istediği vakit çı
kar vaaz verir.» Yok öyle şey. Diyanet İşleri Baş-
kanvekilidir, bu. Makamda oturanlar bunu pe
kala bilir, fakat idarei maslahatla rapora böyle 
şey dercedemez, koyamaz. Olmaz böyle şey, ol
maz. Ondan sonra ne yapıyor, 1969 seçimlerine 
gidiyor. 

Arkadaşlar, Bakan söylemedi, beraber seya
hat ettiği insan bana geldi, samimiyetle söylü
yorum ismini biliyorum. Yaşar Tunagür ile 
Doğu illerinde 1969 seçiminde gezmeye çıkan 
arkadaş. «Hocam» dedi, «ben Allah'a karşı suç
luyum», ismini vermem, iyi biliyorum, 6 - 7 ay 
önce, «ben bu devrede seçime hizmetten günah
kârım, Yaşar Tunagür ile beraber gittim» de
di. «Ve onun için de çocuğumu otomobil kaza
sında kaybettim, Hâkimo'ya beraber çıktık, 500 
lirayı beraber verdik.» dedi. Beyefendi, aslı ol
mazsa bana söyler mi? Bu arkadaşın ismini ver
mek doğru değil, şerefli bir insandır, «hata et
tim, filân ettim» diyor. Ben biliyorum her hal
de Bakan da bilebilir, ondan sonra bu şereflice 
vatan vazifesinde ihanete uğradığını, aldatıldı
ğım söyliyen bir insanın vazifesinden alınması 
da doğru değildir, bilâkis himaye edilmesi lâ
zımdır, benim kanaatimce. O arkadaş beraber 
gittiğini söylemiştir. Ama, bunu Bakan da bili

yor, baştaki bulunan Başbakan da biliyor, on
dan sonra, bu hâdiselere projeksiyon tutuyor. 
Arkadaşlar, hamdolsun biz dindarız, ama dini
mizi sevimli hale getirmek için - başka bir mes
lektaş grupunu başkası sever, fakat bilgisi olan, 
o sahada vazı veren insanları dindarlar da se
ver, bu suç değil, bu politikaya alet değil-bu
na karşı sevgi duyarsa, bu politikaya alet de
ğil, fakat bunun içinde olduğu halde, bunun dı
şında hareket, elbette memlekete, millete bir 
külfettir ,dini sevimsiz hale getirmektir, Tür
kiye'yi parçalamaktır, yani islâm dinine hür
met değildir, hürmetsizliktir. Dün arkadaşları
ma aynen onu söyledim. Çıkmalı bunun dışına. 
Çünkü din adamı Türkiye'de mânevi hamuru 
yapacak, Türkiye'nin hamurudur, harcıdır, 
harçsız duvar yaparsanız yıkılır gider, fakat 
o harç kuvvetli olduğu takdirde, tarafsız oldu
ğu takdirde memleket baki kalır. Şimdi, bir ta
rih hocası olarak dış kuvvetlerin Türkiye'yi 
nasıl parçaladıklarını, nasıl mânevi hayatından 
yoksun bıraktıklarını belirtmek için bunu söy
lemiş oldum. 

Arkadaşlar, 1969 Hac hâdisesi doğru, Diya
net işleri Başkanı Lûtfi Doğan da gitti, bakınız 
namuslu adama namusu; iyi dindara, dindar di
yorum, o arkadaş hanımı ile beraber kendi pa
rası ile gitmiştir, Yaşar Tunagür de Devlet ke
sesinden gitmiştir, hattâ ondan önce de Hacı 
Ali Demirel ile beraber Hacca gitmiştir, vekil 
tesbit etsin, ondan önce gitmişlerdir, beraber 
Irak'ı, başka yerleri dolaşmışlardır, Hacı Ali 
Demirel ile 1969 dan önce Hacca gitmiştir. Doğ
rudur, ben de farizemi yapıyordum o zaman, bu 
Lûtfi Doğan niçin Rabitatül Âlemi - islâm kong
resine iştirak etmiyor da, başka yerde bulun
muyor da ve ondan sonra bu zat bulunuyor, Ya
şar Tunagür bulunuyor. Niçin İran, filân taraf
ları dolaşıyor? Beyefendiler, biz partili olabili
riz, parti mensubu olabiliriz, fakat bir vazife 
verip de iş memleket meselesine taallûk ettiği 
vakiti, babanın oğlu da olsa, müsamaha etmi-
yeceksin. Maalesef bizim tarihî zaaflarımızdan 
birisi de diyorum, tarih hocası olarak söyliye-
yim, çok müsamahakârız, müsamakâr millet 
olduğumuz için, maalesef bu safiyetimizden dış 
ve iç düşmanlarımız faydalanmışlardır. Bu 
kötü tarafımızı bir tarafa atmak mecburiyetin
deyiz. Makama oturuyorsunuz, parlâmento ya-
şıyacak diyorsunuz, yaşamalı diyorsunuz, par-
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lâmento güç kazanmalı diyorsunuz, filân edi
yorsunuz, vazife aldığımız zaman, ne pahasına 
olursa olsun, eğer kabahatli varsa, babamızın 
oğlu da olsa, kardeşimiz de olsa kabahatli de
mek mecburiyetindeyiz. Bu böyle gitmiştir, bu 
doğrudur, hakikattir. 

Şimdi gelelim şu mektup meselesine; bakınız 
nasıl şirket kuruyorlar arkadaşlar. Din adamı 
diyoruz, çünkü, arkadaşlar bugün solcusu da 
anlamıştır, islâm memleketlerinde sosyalizm, 
milliyetçilik ve ondan sonra İslâmiyet kitabını 
yazan Niyazi Berkes, Tunus'ta bizim ecdadı
mızın nasıl öldüğünü, sömürücü olmadıklarını, 
ah sizin ecdadınız olmasaydı biz ayakta dura-
mıyacaktık dediklerini, Fransızların başka 
memleketlere tarihi yanlış verdiklerini, kafala
rını zehirlediklerini ve bizi hâlâ Nasrani olarak 
oraya tanıttıklarını, Türk Milletini, ben buna 
şahidolmuşum; 1969 da çıkıyoruz Mısırlılar ilâ
hi okuyor, bizim Türkler, «Siz Nasrani değil mi
siniz dedi» söyle buna dedim, oraları himaye 
eden benim ecdadımdır filân. Bakınız nasıl ta
nıtıyor. Şimdi buna mukabil, bunlar da anla
mışlardır ki, orada da işaret ettiler, esas İslâm 
münevver dinidir. Her münevverin bilmesi lâ
zımdır ki, böyle insanlar memleketin başına mu
sallat olmasın. Bir Fransız, bir Alman, bütün 
Amerikalı Hıristiyan dinini bilir, maalesef, ma
alesef orada belirtildiği gibi, bu eserler bu mem
leketin münevver evlâtları, münevvere hitabe
den, dinî esasların muhtevasını bilmez. Bizim 
Peygamberimiz, «Benim yüz tane cahil dostum 
oluncaya kadar, bir tane âlim düşmanım olsun» 
der, kim söyler bunu. Ama, böyle dini siyasete 
alet eden insanlar biraz dinimizi münevverce 
tetkik etmediği için bu gibi şahısların nazarın
da îslâma gölge düşürürler. Benim hakikaten 
kızdığım, müteessir olduğum nokta; şahıs için 
değildir, memleketimizin mânevi harcı içindir. 

Arkadaşım Atatürk'ten bahsetti, Zübeyde 
hanım rüyasında - yabancı kaynak yazar, hiçbi
risi bunu incelememiştir, minareden müezzinin 
inmediğini görür, «Senin oğlun büyük kabiliyet
tir, onu askerî okula göndermediğin takdirde 
alçalacaktır, askerî okula gönderdiğin takdirde 
bir minare gibi yükselecektir.» işte bu rüyayı 
gördükten sonra onu askerî okula verdiğini ya
bancı kaynak kaydeder, Atatürk böyle bir din
dardan terbiye almışlardır. Şimdi, Türkiye 

Cumhuriyeti misakı millî hudutları için ecdadın 
kan akıtsın, sana bir vatan bıraksın ama bâzı 
insanlar da bu vatanın içerisinde at oynatıp, 
şahsi menfaatleri için, Türkiye'yi parçalamaya 
kalkışsın. Buna hangi gönül razı olur, hangi 
müslüman Türk evlâdı, hangi insanın vicdanı 
razı olur? Şimdi, ben bütün komisyon arkadaş
larım!. ikaz ediyorum : İşte o mektubun aslı. 
Kime yazılmış bu mektup? Fotokopisi var, in
saf bu kadar şeye suçsuz diyelim, Aydın Müf
tüsü muhterem Mehmet Şirin'e Ali Aslan yaz
mış. Ali Aslan ne demiş, aslı bu, fotokopilerini 
ondan aldım, ne diyor, siyasete nasıl alet edili
yor, nasıl himaye ediliyor burada, bunu size 
açıkça söylüyorum. 

«Büyük muhterem kardeş, muazzam molla 
Mehmetçiğim, Allah onu muhafaza etsin, bes
mele, hamdola selâvatmdan sonra Cenabınıza 
malûm olsun ki, kükremiş aslan muhterem Ya
şar Tunagür ile şerefyap oldum ve selâmınızı 
ona, diğer kardeşlerimize tebliğ ettim, o sıkıntı
dadır, fakat bu çetin zorluk Allah'ın izni ile 
sona erecek, çünkü diğerleri bütünü ile beraber 
yok edilecektir. Yüksek Din Kurulumuzun fes
hi, reisin kovulması, Cemalettin Kaptan'm 
uzaklaştırılması için mühim kararlar alınmış
tır.» Yani bunlar uzaklaştırılacaktır, diyor. El
malı da gidecek, İhsan Toksan de gidecek, on
dan sonra Cemalettin Kaptan da gidecek, Tu
nagür Diyanette meydan okuyacak, at oynata
cak, istediğini getirip yerleştirecek» doğrudur, 
getirmiştir. İşte, bundan daha güzel vesika olur 
mu? «Birçok yerlere gittim, hepsine Konya'da-
ki feci manzarayı beyan ettim ve yine sisin de 
faaliyetlerinizi izah ettim. Onlar da memnun 
oldular ve bana birçok vaitlerde de bulundular 
ve onun kuvveti, sebatı, yani direnmesi çok sab
rı vardır. Kim sabrederse zafere erdi, Allah'ın 
izni ile tam arzu ettiğimiz gibi olacaktır. 

Şimdi, ben Salih ile beraber Hacıbayram'-
dayım, lâzımgelen yerlere gitik, birkaç gün son
ra yine yeni Yüksek Din Kurulunu seçmek için, 
ondan sonra da din görevliler meclisini seçmek 
için Ankara'da karşılaşacağız.» Bakınız nasıl 
Diyaneti karıştırıyorlar. İzah ettim; bugünkü 
kongrelerle, eski kongreleri hakikaten Bakan 
çok güzel beyan eetti; bu memlekette yetişmiş 
namuslu, çok faziletli din görevlileri vardır, 
yedeksuibaylığını yapmış, Din Yüksek islâm 
Enstitüsünü bitirmiş din görevlileri vardır. 
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Arkadaşlar dedi ki; «Orduda bizi tanımıyor
lar.» E, tanımıyorlar ne yapalım? «Biz kendi
mizi tanıtmalıyız» dedim. «Tanıttık dedi.» 
Doğru, maalesef ilahiyat mezunu, Yüksek İs
lâm Enstitüsü mezunu, pırlanta gibi vatan ço
cukları, tertemiz giyinmiş vatan çocukları, 
bu gibi insanlar yüzünden münevver, aydın 
kişiler tarafından nahak yere damgalanıyor, 
nahak yere. Ben, bütün gazeteci arkadaşları
mın, o kongrede olup da, o arkadaşların sevi
yeli konuşmalarını dinlemelerini ve ona göre 
hüküm vermelerini çok arzu ederdim. Fakat 
çok sevdiğim gazeteci arkadaşlarımı orada gö
remedim, üzüntülerimi de buradan belirteyim. 
Cevabını beklerim. 

Şimdi sonuna geliyorum : «Ama solcu par
tiye gelince; isimlerimizi defterlerine yazdı
lar. İşimizi Allaha bira/kırız, şüphesiz o kulla
rını gerçekten görücüdür. Allah, Peygamber 
Efendimize, şahabına selâitü selâm.» Doğru, Ce
nabı Allah görücüdür. Ama, milletin vahdetini 
parçalıyan insanların foyasını meydana çıka
racak Yüce Allah da kadiri mutlaktır, çünkü 
parçalayıcı insanların durumunu ayan beyan 
ortaya koymuştur, memlekete nifak sokan 
adamlarla, dini istismar edenlerle Cenabı Allah 
beraber olmamıştır, olmayacaktır. Bu böyle 
arkadaşlar. 

Sağcı, yani milliyetçi parti olarak geçiniyor
sun, halk seni öyle seçiyor, makama oturu
yorsun, ondan sonra da öyle gözüküyorsun, 
fakat, bir din adamı solculuk yapıyor, «Ben 
solcuyum, solcu partiye kaydedildim» diyor; 
şahsi menfaatin için Yaşar Tunagür'ü ve bun
ları himaye ediyorsun. Nerede bunun milliyet
çiliği, nerede bunun dinseverKği? Kabili te
lif midir bu? öyle halkın reyini milliyetçiyim, 
filânım diye alıp da, dindar adamların solcu
luk yaptığı vesikalarla sabit iken, onları hi
maye eden adamlardan milliyetçilik ve dinsever-
lik beklenemez. Ben bekliyemiyorum doğrusu, 
bekliyenler beklesin. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi, biz bunun mü
cadelesini verdik. Bu mektubu ben Yeni istan
bul Gazetesinde yayınladım, istanbul Savcılığı 
beni çağırdı, ifademi aldı ve ben mektubun fo
tokopisini verdim kendilerine. Ama, hikmeti 
hükümetten sual olunmaz. Netice ne oldu bil
mem. Şimdi görüyorsunuz ki, bu mektubun 
aslı bizde. 
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elimizde ve böyle vesikalar olduktan sonra di
yorsunuz ki, raporda : «Efendim, yok. Valla
hi buna, (derdini Marko Paşaya yan)» derler. 
Ama, Marko Paşaya yanılmıyor, yine bunların 
söylediğinin hilâfına Allah yerde koymuyor, Al
lah gayrisamimî olanların her işinde mutlaka 
mutlaka başına belâ açıyor, inançlı insanlar 
bunu böyle bilmelidir. Mevlâna Hazretlerinin 
dediği gibi; «Ya göründüğüm gibi ol, ya ol
duğun gibi görün.» islâm dininin esası budur. 
Hakiki müslüman Türk evlâdı böyle olan insan
dır. Devlet başına geçersen ve böyle müsamaha
larla hareket edersen, elbette bana ne oldu ki 
demiyeceksin, Allah'ın takdiri ilâhiyesini ve 
onun cezasını göreceksin. Buna böyle inanan
lar bunu böyle bilmesi lâzımdır. Öyle olduğum 
takdirde ben de cezamı çekeceğim. Onu da iti
raf edeyim. Çünkü bu haksızlıklarla, bu kötü
lüklerle mücadele bayrağını partisinin içinde 
vaktiyle açmış, gazetelerde beyanatını vermiş 
- yazmış, söylemiş - grupuna aynı gün soruyu 
sormuş bir insanım ama, iki sene maalesef neti
ce alınamamıştır. Ne beklersin ondan artık. 
Elbette bizim yerimiz orası olamazdı. 

Şimdi, soruluyor; insan ne kadar rahatlıkla 
bir tarafı iltizam ettiği vakit ne ederse etsin 
raporda çıkar çarelerini buluyor, ben hayret 
ediyorum. 

Şimdi, Rahmi Özer Teftiş Kurulu Başkanı 
bu hâdiseler olduğu vakit orada Teftiş Kurulu 
Başkanı değildi, ihsan Toksan idi. Rahmi Özer, 
Hakses zamanında gelmiştir. Elde ederim gayesi 
ile onu Tunagür tesirle getirtmiştir oraya. Fa
kat, ilahiyat Fakültesi mezunu, seciyeli, islâmı 
bilen arkadaştır, bütün bu yolsuzluklara rest 
çekmiştir, kendisini tanırım. O da sonradan va
zifesinden alınmıştır, ilahiyat Fakültesi mezu
nu olan bu arkadaş vaizlik yapmış, müftülük 
yapmış, Yaşar Tunagür'den çok çok ehliyetli, 
kabiliyetli, seciyeli ve dini siyasete âlet etmi-
yen, tesirde kalmıyan bir insan. Ne deniyor? 
«Efendim, filân partiyi tutmuş.» Lâfa bak. On
dan sonra Devlet Şûrasına müracaat etmiş, ka
rar almış kararını uygulamamışlar. Arkadaşlar, 
maalesef ihsan Tokaz'da dâhil hepsi de Devlet 
Şûrasından karar almışlardır fakat, sürüm sü
rüm süründürülmüşlerdir ve nihayet zorbelâ 
vaiz olabilmişlerdir. 

728 — 
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G-önlüm arzu ederdi ki, bu Cumhuriyet dev
rinin nesli yani bu devirde yetişen müspet ilim
lerle mücehhez olan Yüksek islâm Enstitüsü 
mezunu, ilahiyat Fakültesi mezunu, bir kısmı 
da islâm enstitüsünü bitirirken hukuk fakülte
sini de bitirmiş insanlar harcanmasın, şunun 
bunun uğruna. Bunlar Diyanetin başında kal
sınlar da dinimize gölge düşürmesinler. Rapor
da bu vatan çocukları kötüleniyor.. Kim haklı, 
kim haksız ve Bakanlar tarafından himaye edil
miş olanlar vesikalarla sabit. Parçalayıcı, bölü
cü hareketlerin öncülüğünü yapmış Yaşar Tu-
nagür haklı. Buna insan gönlü razı olmadığı gi
bi her şeye kaadir olan Allah da razı olmaz, ol
madı da. 

Arkadaşlar, ben aralarında bulunduğum ar
kadaşlarımın hepsini gölgeleyemem. Mehmet 
Özgüneş Bey araştırma önergesini Senatoya ge
tirdiği vakit grupta ben konuştum. Oradaki ar
kadaşlarımızdan açılmasına karar verenler oldu. 
Ne yazık ki, araştırma açılmasını o zaman isti-
yen arkadaşlarımızdan Komisyona bir kişi alın
madı. Araştırma açılmasını istemiyenler komis
yona dâhil edilince rapor böyle oldu. Hakikat 
budur. 

Başkan, istediği kadar müdafaa etsin, gö
rünen köy kılavuz istemiyor. G-önlüm arzu eder 
ki, Başkan, «hata yaptık» diyebilsin. Yoksa 
Sayın Başkan, o maznunların ahi yerde kalmı-
yacaktır, vebali size de gelecektir. Bu veballer 
sizi tiril tiril titretecektir. Çünkü ben o insan
ları biliyorum. 

Yaşar Tunagür'den başka Arapça bilen yok 
mu? Buna himaye, diye gölge düşürme derler. 
Türkiye'nin her karış toprağı kanla sulanmış, 
her avuç toprağında ecdadın şehit kanı kokan 
bu toprağı din kisvesi altında parçalamak isti-
yen, benim kanımdan, canımdan olan ve bir 
gün Amerika'nın, bir gün Rusya'nın, bir gün 
İngilizlerin uşağı olan Barzani'yi övemez ve 
böyle bir adam himaye edilemez. Böyle himaye 
edilen adamları benim elimde selâhiyet olsa, sa
mimiyetle söylüyorum, ipe çekerim. Benim şah
si kanaatim budur. Açık vesikalarla her şey 
meydanda. Bu vesikalar küllenemez. Evet bir 
İbrahim Elmalı Efendi makamından uzaklaştı
rılır ama, bu memleketin dinine diyanetine hiz
met etmiş, tarafsız kalmış vakur insanın mem
leketinin âtisini düşünerek o vesikaların foto-
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kopisini alabileceğini, vatanperver müfettişlerin 
de teftihlerinin neticelerini belgeliyen vesikala
rın fotokopisini alabileceklerini, onların da hi
mayesini yapabilecek insanların var olduğunu 
bilmek lâzımdı. Bunları bütün teferruatı ile bi
ne söylemişlerdi, biz bunları biliyoruz. 

Şimdi, bütün bunlar itilsin bir tarafa, nahak 
yere bir madrabaz - affedersiniz - Diyaneti pa
ramparça etmiş, dindarları birbirine düşürmüş 
tevhide götüreceği yerde birliği, vahdeti temin 
edeceği yerde, «Sen susun, busun busun.» de
miş. Bu zat tutulmuş, raporda himaye edilmiş. 
Hayret! Buna üzülmemek elde değil, arkadaş
lar. Hakikaten içten değil üzülecek, acınacak 
bir meseledir, bu. 

Sene 1912 Süleyman Nafiz Bey Diyarbakır 
evlâdı «Vatanın bağrına düşman dayamış han
çerini» diyen zat. i lk defa millî mücadelenin 
bayrağını İstanbul'da şiirle açmış cesur adam. 
Irak'da vali. Bu Barsani'nin dedesi isyana ha
zırlanıyor. 1912 de bastırılıyor, esir ediliyor, on
dan sonra İngilizlerin teşviki ile bu harekete 
giriştiğini söylüyor. Ondan sonra da «nesille
rim bir daha böyle siyasi islere karışmasın» eli
yor. Maalesef onun çocuğu bugün bir gmı in
giliz'in, bir gün Amgrikab'nın. bir P'ÜTÎ. ır.s^ıf'Tıt 
şirketi Rusya'nın uçağı olmuştur. Bu^ün de bi
zim canımızdan, kanımızdrn elan vs brnirı v'-
M özbeöz Türk olan •doğulu kardeşlerime musal
lat olmak istiyorlar. Onu benden ayırma gay
retine düşmüşlerdir. Muhterem arkadaşlar; ben 
Türk olmayıp da Türk tarihini bilen bir tarih 
hocası ofsaydım çocuklarıma şöyle derdim; şe
refimle söylüyorum ki, «Türk olurdr.m» derlinı-
Böyle yüce bir milleti aşağılık BarzanJys krrşı 
koruyan adam Diyanette himaye edilecek ha... 
İşte Allah bırakmıyor ve bırakmıyacaktır. Bu 
millete asır; çünkü, onun Peygamberi tebşir et
miştir; «Elbette İstanbul bir gün fethedilecek
tir. O kumandan ne güzel kumandan, onun as
kerleri ne güzel askerlerdir.» Bu, Yüce Türk 
Müslüman milletine ve onun Hakanına nas "böl
müştür. Son Türk Devleti yok edilirken, onun 
öncülüğünü de Mustafa Kemal yr-.pmıştır ve 
Misakı Milliyecileri de bize emanet etmiştir. Bu 
emanete ihanet edenlere müsamaha gösterenlere 
Allah acısın. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, daha dört 
sayın üye söz istemiştir. Sayın Salim Hazerdağ-
lı buyurun efendim. Çalışma süremizin bitmesi
ne 15 dakika vardır. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, çok az... 

BAŞKAN — Hayır, takdir sizin efendim. 
Heyeti Umumiye karar verirse devam ederiz 
bitene kadar, olmadığı takdirde gelecek birle
şime kalır efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; ben sözlerime 
başlarken evvelâ bir usul konusunu halletmek 
istiyorum. 

Ben zannediyorum ki, biz eski tâbirle mamu-
lünbih olmıyan, muteber olmıyan bir rapor üze
rinde boşuna görüşmeler yapıyoruz. 

Arkadaşlarım, komisyonların müzakeresi Tü
züğümüzün 39 ncu maddesinde «Komisyonların 
görüşmelerinde, Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun görüşme usulü uygulanır.» diyor. 
Şimdi, bu rapor tanzim edilirken Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulu görüşme usulü uygulan
mış mıdır uygulanmamış mıdır? Arkadaşlarım, 
ben esasa geçmeden önce bu konu üzerinde Baş
kanlık Divanının ve Yüce Heyetinizin bir kara
ra varması lâzımgeldiği kanaatindeyim. Aksi 
takdirde tekrar ediyorum, eski tâbirle mamii-
lünbih olmıyan, muteber olmıyan bir raporu 
müzakere ediyoruz. Hakkımız yok buna. 

Şimdi, bu iş nasıl oldu? Ben Komisyonun 
muhalefet şerhi veren bir üyesiyim. Seçtiğiniz 
komisyon sizlere bilgi getirecek, Sayın özgü-
neş'in iddia ettiği konular doğru mudur, hangi
leri gerçeğe uygTindur, hangileri değildir? Bilg; 

getirmek için bizi seçtiniz. Komisyon Sayın Kut-
lay'ın başkanlığında toplandı. Bilgiler istedik, 
Cumhurbaşkanlığından, Diyanet işleri Başkan
lığından içişleri Bakanlığından dosyalar geldi, 
şahitleri dinledik. Yaptığımız işler bunlar. Bun
ları bir metot takibederek hangilerini uygulu-
yacağız diye, raporda yazıldığı gibi, madde, 
madde tesbit ettik. Bu maddelerin bir kısmı ra
pora geçmiş, bir kısmı geçmemiş; çoğunu atla
mışlar, yazmamışlar rapora. Onu konuşmuyo
rum. Maddeleri tesbit ettik; buna göre deliller 
sorduk, daha doğrusu bilgiler sorduk. Biz za
ten adamı cezalandırmak için toplanmamıştık, 
sadece adam hakkında bilgi toplamak için top

lanmıştık. Size o bilgileri getirmek için toplan
mıştık. Bu bilgileri topladık. Daha toplıyaca-
ğımız belki vardı, belki yoktu; ileri sürecektik, 
bâzı şahitlerin dinlenmesini istiyecektik, filân. 
Bunlar da yapılmadı. Bunları da bir tarafa bı
rakıyorum. Bilgiler toplandıktan sonra bekle
dik ki, Sayın Başkan bizi çağırsın, bu madde 
madde sıraladığımız iddiaların vâridolup olma
dığı hakkında bir müzakere, bir inceleme, bir 
eleştirme yapalım. Böyle olmadı. Hattâ Sayın 
Başkan, incelemenin bittiğini söyledi, bir otu
rum daha yapacağını ifade etti. Şimdi, kendi
leri buradalar, Sayın Demirel de buradalar, iş-
had ediyorum, başka Komisyon üyesi burada 
yok, bir oturum daha yapacaktı. Yani, gelen de
liller, toplanan belgeler, dinlenen şahitler üze
rinde eleştirmelerimizi yapacaktık. Her ne ka
dar Sayın özgüneş bunu iddia etmiş ise de, şa
hitler böyle söylüyorlar, bu varit değildir, ya
hut varittir, yahut şu varit değildir diye bir ka
rara varacağız, bir müzakere yapacağız diye 
bekliyorduk. Arkadaşlar, usul böyle değil mi? 
Senatoda görüşmeler böyle olmuyor mu? Her 
yerde usul böyle değil mi? Hayır böyle olmadı. 
Bir baktık ki, ikinci toplantı da yok, Sayın Kut
lar raporu yazmış; beğenen imzalasın, beğenmi-
yen imzalamasın, demiş. 

Arkadaşlar, bu 39 ncu maddeye uygun mu? 
Sayın Başkan gelip burada, bu maddeleri müza
kere ettik, oyladık, fikirlerini sorduk, düşünce
lerini sorduk derse, o vakit bu rapor muteber 
olur, mamüîünbih olur, Senatoda müzakeresi 
yapılabilir. Aksi takdirde yapılamaz. Düşünün-
ki Komisyon üyelerini toplamadan Başkan bir 
rapor yazmış, buraya getirmiş... Böyle bir rapor 
üzerinde burada müzakere açılabilir mi? Dinle
nebilir mi böyle bir rapor? 

Arkadaşlar, bunu yapmadı. Sayın Demirel 
buradalar, Sayın Başkan buradalar. Bunların 
hiç birisini yapmadı. Ağır olacak ama, acı ola
cak ama söyliyeceğim bunu, kusura bakmasın
lar, çünkü kendileri bunu yapınca ben de bunu 
söyliyeceğim. Yani ben diyeceğim M, bunu Ya
şar Tunagür dikte ettirdi, Kutlar buraya getir
di, bu raporu. Ağır, ama kusura bakmayın. 

Lütfeder, insan, üyelerini çağırır; «Arkadaş
lar işte sonuca geldik, belgeleri topladık, ek 
maddeleri de sıraladık, ne diyorsunuz, fikirleri
niz nedir, bunlar varit midir, değil midir?» İn-
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san böyle sorar. Başkan olarak bunu sormak 
vazifesidir. Bunların hiçbirisini yapmadan, ra
poru yazıyor... 

Arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığından dosyalar 
gelmiş, Diyanetten gelmiş, Millî Emniyetten gel
miş ; kocaman dosyalar var. Bu dosyalar üzerin
de, - bu üç satırlık bir Bakanlar Kurulu kararı 
değil, anlarım onu, bir komisyon kararı olur üç 
satırlık, falan günü toplanıp bunun altını üye
ler imzalarlar, bunu anlarım. - biz derin incele
meler yaptık. Türkiye'de bölücülük hareketleri, 
Türkiye'nin hayati meseleleri konuşuldu bu Ko
misyonda. Bizim Başkanımız ise hiçbir üyeye 
bir şey sormadan, gelen belgeleri yazıyor; «Be
ğenen imzalasın, beğenmiyen imzalamasın.» di
yor. 

Arkadaşlar, ben belki bir şey söyliyecektim, 
belki Sayın Kutlar benim kanaatime iştirak ede
cekti. Müzakere ne için yapılır? işte burada 
bunları niçin konuşuyoruz? Bir neticeye varmak 
için. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Esasa geçildi ama Sayın Başkan. Belki doğru 
söylüyor, ama esasa geçildi. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı müsaade bu
yurun efendim. Sayın Kalpaklıoğlu, istirham 
ederim. Riyaset usule de, esasa da gayet hassa
siyetle riayet ediyor. Şimdi, tetkik ettiriyorum, 
bu usule matuf değerli Hazerdağlı'nm bir itira
zı var mı? 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Şimdi 
muhterem Başkanım, arkadaşlarımın itirazları
na cevap arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, bir noktayı 
belirtmek isterim zatıâlinize. Eğer, zatıâlinizin 
usule ilişkin olan bu itirazınız, ki şimdi tekrar 
inceletiriyorum, Komisyonda zatıâliniz çoğun
lukla verilen kararın altına muhalefet şerhinizi 
beyan etmişsiniz. Binaenaleyh, Komisyon rapo
runun, sizin deyiminizi kullanıyorum, mamülün-
bih olduğunu kabul etmişsiniz, esasa muhalefe
tinizi beyan etmişsiniz. Binaenaleyh usule müta-
allik muhalefetin zamanı geçmiştir, kanaatinde
dir, Riyaset. Bununla beraber bir önerge verir
seniz, bu önergenizi Tüzük hükümleri gereğin
ce, muameleye koyarım efendim. Rica ederim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — izin ve
rir misiniz Sayın Başkan?. Sayın Başkanım, ben 
mamulünbih olup olmadığına dair muhalefet 

şerhimde ifadede bulunmuşum. Demişiz ki, 
Başkan yazdı, diğerleri imzaladı. Bunu rapora 
dercetmişiz, Sayın Dikeçligil de bu maddeyi ifa
de ettiler. Sayın özgüneş de ifade ettiler. Ben 
şimdi şu anda altını çizmediğim için, belki bula
mayacağım, ama biz muhalefet şerhimizde de
mişiz İd, bunu Başkan yazdı, öbürleri imzaladı; 
müzakeresi yapılmadı. Bunu demişiz, raporu
muzda yazılı bu. Onun için ben muhalefet şer
himin dışında konuşmuyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim devam edin. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Onu 

arz ediyorum: Eğer izin verirseniz esasa da ge
çerim. izin vermezseniz, evvelâ mamulünbih 
olmıyan... 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Hazerdağlı bir 
önerge ile raporun tekemmülü için Komisyona 
iadesini de istiyebilirsiniz. Böyle bir önerge ve
rirseniz, Heyeti Umumiyenin oyuna müracaat 
ederim efendim. 

SALIM HAZERDAĞLI (Devamla) — Peki 
Sayın Başkanım. Esas hakkmdald söz hakkım 
mahfuz kalmak üzere konuşmama son veriyo
rum. Başkanlık Divanının ve Yüce Heyetinizin 
bu noktada karara varması lâzımgelir. Tekrar 
ediyorum, Tüzüğün 39 ncu maddesi gereğince, 
Komisyonun hazırladığı rapor, bu maddeye uy
gun değildir. Tekrar ediyorum sarahat bulsun 
diye, Sayın Başkan tarafından rapor yazılmış, 
hiçbir görüşme açılmamış, hiçbir müzakere ya
pılmamış, kendisi tarafından imzalanmış, öbür 
üyeler tarafından da imzalanmaya bırakılmış
tır. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, raporun, İç
tüzüğümüzün 39 ncu maddesi gereğince görüş
meye esas ittihazı mümkün olan bir rapor ol
madığı önerisinde bulunmaktadır. Bir usul mü
zakeresi açıyorum. Lehte, aleyhte söz istiyen 
varsa rica ediyorum?.. Evvelâ Sayın Salihoğ-
lu'nda. Buyurun efendim. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın 
Başkan, zatıâliniz Hazerdağlı'yı cevap verirken 
komisyonda neden bu hareketi yapmadığını sor
dunuz. Oysaki, komisyondan öteye, Genel Ku
rula... 

BAŞKAN — Şimdi efendim aleyhinde bulu
nuyorsunuz, değil mi? 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Aley
hinde efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun 
Beyefendi. 

OSMAN SALÎHOÖLU (Sakarya) — Muhte
rem arkadaşlarım, Sayın Hazerdağlı komisyo
nun üyesidir. Raporu okudum, muhalefetlerin
de bu usul yönünü ihtiva eden hiçbir kelime 
yok. Kendileri sadece rapor muhtevasına mu
halefetlerini çeşitli şekilde dile getirmişlerdir. 
Kaldı ki, komisyonda cereyan eden bu hâdise 
G-enel Kurula gelmiştir. Genel Kurulda müza
kere esas üzerine devam etmiştir. Önerge sahibi 
burada bir saat, iki saat görülme yapmıştır. 
Ondan sonra, müzakereler esas üzerinde devam 
ederken, bir noktada bırakalım usule dönelim, 
bu rapor muteber değil, aslında görüşülmesi 
abesle iştigaldir seklinde bir usul. esas usulsüz
lüğün ta kendisi olur. O bakımdan, esasa da gi
rilmiştir, raporun okunarak neticeye bağlanma
sını, bilhassa rica ediyorum. 

Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Savın Ekrem Özden, buyurunuz efendim. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; bir konu müzakere 
edilirken usulsüzlük ileri sürütürse, hiç şüphe
siz M, usul müzakeresi açılır. Bu gayet tabiîdir, 
hakkımızdır; bu müzakereyi yaparız. Onun için, 
iptidai itiraz mahiyetindedir, evvelce söylenme
miştir. rapora yanılmamıştır diye vâki itirazlar 
usul müzakeresini önlemez, Usul müzakeresi her 
zaman yapılır. Bu, bizim Tüzüğümüzde sarihtir. 
Bu itibarla arkadaşımız, çağıracağını va'detti 
Reis, bizi çağırmadı; kendisi veyahut kâtip üye 
yazdı ve bu raporu imzalamak arzusunda bulu
nanlar imzaladı, bize de «muhalefetinizi yazın 
bırakın dedi, biz de yazdık bıraktık» diyor. 

Şimdi arkadaşlar, komisyonların çalışmaları 
hususu, bizim Tüzüğümüzün 26 ncı maddesin
den başlayıp, uzun uzun izah edilmekte ve bu 
izahat 43 ncü maddeye kadar devam etmekte
dir. Bu maddelerden anlaşıldığı veçhile biz de 
komisyonlarda 7 seneden beri çalışıyoruz, her 
madde usulü dairesinde müzakere edilir. Çünkü 
bu, Sayın Özgüneş'in izahatı, yahut araştırma 
yapılmasına dair olan önergesi madde madde
dir ve her konuyu kapsamaktadır. Bizim Tüzü
ğümüzde de araştırma meselesinin muayyen ko
nuları ihtiva etmesi icabettiğine dair madde 
vardır. Bu maddeye göre arkadaşımız önerge
sini vermiştir. Birbiriyle irtibatı olsun veya ol-
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masın ayrı ayrı mahiyette olan isnatlardır, ve
yahut izahlardır. Muhterem Başkan bu izahatın 
her birisini ayrı ayrı oya koyacak, rapora na
sıl dercedildiğini iz-ah edecek ve ona göre rapor 
tanzim edilecek, rapor okunacak; «Hayır, bu 
rapora katılmıyoruz» diyecekler arkadaşlarımız. 
Katılanlar imza edecek, katılnııyanlar muhale
fetini yazacak, Anayasa Komisyonunda bu mev
zuları böyle yapıyoruz. Sayın Tuna böyle yap
mıştır. Siz böyle yapıyorsunuz. Bunun haricin
de, istiyen imzalar, istemiyen imzalamaz» deyip 
bir raporu tanzim ettiği meydana çıkarsa, artık 
bu raporu Muhterem Başkanın geri alması lâ
zımdır. Komisyon tekrar toplanır, meseleler mü
zakere edilir, bu rapora biz itibar etmiyoruz di
yen arkadaşların fikirleri ayrıca raporun altına 
yazılır ve bu rapor tekrar huzurunuza gelir, 
Böyle bir usulî mesele halledilmedikçe, hakika
ten arkadaşımızın dediği gibi, bu meseleyi bu
rada müzakere etmenin yeri olmadığı kanaatin
deyim, ama takdir Heyeti Umumiyenindir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür çelerim efendim. 
Değerli arkadaşlarım=,. 
F3HMÎ ALPASLABT (Artvin) — Usul hak

kında söz istiyorum. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLÜ (Kayseri) — 

Sös istiyorum, 

B^ ŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Tüzüğün 
58 nci maddesi, şimdi söz b't'yen Saynı F.alpak-
lîc-f̂ lu ile Savın Fehmi Âlnaslan a"*k&dadarımı-
zm cok ivi bildikleri Gribi, ancak bir lehte, bir 
aleyhte konu^ma^a müsaittir. Başkanlık olarak 
şunu arz ediyorum : 

Sayın Hazerdağlı 13,42 de. Sayın Mehmet 
Üzgimes, önerge sahibi sıfatiyle konuşmaya baş
ladıktan sonra söz istemiştir. İçtüzüğümüzde 
usule ilişkin meselelerin dernıeyan edileceği za
man diye bir şey yoktur. Arkadaşımız komisyo
nun, muhalefet şerhinde imzası olan, bir üyesi
dir. Şimdi verdiği önerge ile «Görüşülmekte olan 
rapor Tüzüğün 89 ncu maddesine avkırı ola
rak tanzim edilmiştir. Rapor mamülünbih ve 
muteber değildir. Raporun komisyona iadesini 
arz ve teklif ederim.» derler. 

İş nihai safhaya intikal etmiştir. Buna rağ
men bir usul meselesi olarak lehte ve aleyhte 
de konuşulmuştur. Heyeti Umumiyenin kararı
nı almak mevkiindeyim. 
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FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — önergesi 
yeni okundu. Önerge üzerinde söz vermeniz ge
rekir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan, öner
gesinin muhtevasını ifade ettiler ve bunu yazılı 
olarak takdim edeceklerini beyan ettiler, ondan 
sonra muameleye geçtik. Yani, yazı bilâhara 
geldi. Bu itibarla, musir mısınız efendim, itira
zınızda? O zaman bir lehte, bir aleyhte daha söz 
vermemiz gerekecek. («Komisyon ne diyecek» 
sesleri) 

Komisyon?... 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 

H ^ 1 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâ-
Jıattin Özgür'iin, İstiklâl Madalyası ve şeref ay
lıklarına dair, yazılı soru önergesi Millî Savun
ma Bakanı Ferid Melen'in cevabı (7/750) 

2 . 3 . 1971 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıda arz ettiğim hususların tarafıma 
M. S. B. nı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygı ile arz ederim. 

Tabiî Senatör 
Selâhattin Özgür 

1. İstiklâl Madalyası verilmiş olanlara va
tani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması 
hakkındaki 1005 sayılı Kanuna göre, bugüne 
kadar kaç kişiye aylık bağlanmıştır? 

2. Kanun çıktıktan sonra kaç ki§i İstiklâl 
Madalyası almıştır? Ve bu madalyayı hakket
tiklerini iddia edenlere hangi usuller içerisinde 
madalya verilmiştir? 

3. İstiklâl Madalyası vârislerinden şeref 
aylığı alanlar var mıdır? Ve kaç kişidir? 

27 . 4 . 1971 O : 1 

1. TEVFÎK KUTLAR (Gaziantep) — Efen
dim vakit dar. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Öner
ge reddedilmiştir, efendim. 

Saat 19,00 a gelmiştir; mesainin devamı için 
bir öneri de verilmemiş bulunduğundan 29 Ni
san 1971 Perşembe günü saat 15,00 te toplanıl
mak ve bu rapor üzerinde müzakerelere devam 
edilmek ve ilk söz hakkı Sayın Salim Hazer-
dağlı'nm olmak kaydiyle Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 19,00 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 13.4.1971 

Kanun : 73/1 - 71 
Konu : Şetfef aylığı Hk. 

İlgi : Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreter
liğinin 9.3.1971 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 
11115 (7/750) sayılı yazısı. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Salâhattin 
Özgür yazılı olarak cevaplandırılması isteğiyle 
vermiş olduğu soru önergesinde : 

1. 20.2.1988 tarih ve 1005 sayılı Kanuna gö
re bugüıne kadar kaç kişiye aylık bağlandığı? 

2. Kanunun çıkışından bugüne kadar kaç 
kişiye İstiklâl Madalyası verildiği ve verilme 
usulünün ne olduğu? 

3. İstiklâl Madalyası vârislerinden şeref ay
lığı alan olup olmadığı, varsa kaç kişi olduğu? 

Hususlarını sormuştur. 
Adı geçen kanunun yürürlüğe girmesinden 

evvel 17 549 subay ve astsubay için ve 77 518 
er için toplam olarak 95 067 İstiklâl Madalyası 
verilmiştir. Kanunun yürürlüğünden sonra ya
pılan 150 000 kadar müracaat içinde hak sahibi 

7. —SORULAR VE CEVAPLAR 
B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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oldukları anlaşılmış bulunanlara bugüne kadar 
48 605 er için 489 subay ve astsubay için toplam 
olarak 49 094 İstiklâl Madalyası yeniden veril
miştir. 

Madalya verilmesi usulü 30 Mayıs 1926 ta
rihli ve 869 sayılı Kanunda öngörülmüş bulun
maktadır. Bu kanunda belirtilen müspet şartları 
taşıyan kimselere madalyaları verilmekte ve bu 
iş için çok eski tarihlere ait askerlik şubesi ka
yıtları kullanılmaktadır. 

Madalya sahiplerine müracaatları halinde 
Emekli Sandığınca aylık bağlanmaktadır. Bu 

konuda Maliye Bakanlığı ilgilileri ile yapılan 
temasta bugüne kadar 50 909 kişiye maaş bağ
lanmış olduğu tesbit edilmiştir. 

1005 sayılı Kanun, yalnız madalya sahipleri
nin kendilerine hayatta bulunduğu müddetçe 
şeref aylığı verileceği hususunu öngörmüş bu
lunmaktadır. Bu nedenle madalya vârislerine ay
lık bağlanması bahis konusu olamaz. 

Gereğini ve bilgilerinizi arz ederim. 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bakanı 
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T. B. M. M. üyelerine verilecek avans hakkındaki kanun teklifine verilen oyların sonucu 

TABÎI ÜYELER | 
Suphi Karaman 
Selâhattin özgür 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mukadder öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şeoıocak 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Çoçkun 
Halil Goral 

BALTKESÎR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

(Tasarının kanunlaşması kabul edildi.) 
Üye sayısı : 183 

Oy verenler : 128 
Kabul edenler : 122 

Reddedenler : 5 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 53 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BURDUR 1 

ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket öaçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
| Celâl Ertuğ 
| ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatuuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

j HATAY 
Enver Bahadırlı 

1 Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfî Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Haılûlk Benkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 

! Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 

l Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligill 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alban 

KOCAELİ 
Lutfi Tokoğlu 

KONYA 
I Osman Nuri Canpolat 

Sedat Çumralı 
j Fevızi Halıcı 

Fakih özlen 
I Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

| Abdülkerim Saraçoğlu 
MUĞLA 

Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

| MUŞ 
I Isa Hisan Bingöl 

NlĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktür 

ORDU 

Bekir Sıtkı Baykal 
C1 ̂  l , « x T7"""l 1 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
I Nâzım Inebeyli 
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SİVAS 

Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Mi Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

Reşat Zaloğlu 
UEFA 

İ. Eteni Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Ahmet Demiıyüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Kasım Gül ek 
Vehap Güvenç 
Fahri Korutürk 

Osman Koksal 
Cemal Madanoğru 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Akaoyoğlu 
Emanullah Çelebi 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Seaai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
(B.) 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(B*k. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren (Bsk. V. 

[Reddedenler] 
| GAZİANTEP 
I Salih Tanyeri 
I SAMSUN 
E Rıza Isıtan 

[Çekinser] 
M AR AŞ 

Adnan Karaküçük 

[Oya katilmtyanlar] 

TOKAT 
Zihni Betil 

ANKARA 
Hıfzı Oğus Bekata 
Turgut Cebe 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
| İskender Cenap Ege 
| BALIKESİR 

Nejat Sarlıealı 
BİTLİS 

Orhan KürüıiToğtlu 
BURSA 

t. Sabri Çağlayangil 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüsevin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Oizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip S omun oğlu 

GİRESUN 
İhsan Topaıloğılu (B.) 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı At alay 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

I MARAŞ 
I Hilmi Soydan 

| NEVŞEHİR 
1 İ. Şevki Atasağun 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
| Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcııoğlu 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURB A ŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Feridun Cemal Erkin 
Mehmet Izmen 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

63 NCÜ BİRLEŞİM 

27 . 4. .1971 Salı 

Saat : 15,00 

I I I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUÇLARI 

1. — Anayasa Maili kem es ine bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLERİ 

II 
SORULAR VB GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat Öztürkçine'uiu .Anayasa Mahkeme süne e 
iptal etilen Belediye Gelirlıcıri Kanununun bâzı 
hükümlerine 'dair Adalet ve Mail iye bakanla
rından sözlü sorusu (G/55-'!-) 

2. •— Ou'vdıurıiyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hinmi Dikeçlig.JI'm, Kâhta ilçesıi Göçeri köyün
de kurulan ziraat okuluna dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu.( G/555) 

d. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi All
ın öt Yıldız'in, Akdeniz Gübre Sanayii Anonim1 

Ortaklığına dair Sanayi Balkanııvdau sözlü so
rusu (6/556) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Ata] ay'm, Bakanlar Kurulu kararlarının Resmî 
Gazetede yayınlanmasına dair Barbakandan 
sözlü sorusu (G/557) 

5. — Kırşehir Üyesi Halil Özmenrhı, Kırşe
hir ilinin Akçekent bucağından Çelikli istasyo
nuna kaklar bozuk olan yolun yapımı ve bakımı-
nın Karayollarına verilmesine dair, Bayınklırlik 
Bakanından sözlü sorusu. (6/526) 

6. —• Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halı'il Özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/527) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'niin, Gaziantep Özel İdare 'memur 
ve hikmeti il erinin maaş dunımiarına dair İçiş
leri Bakanından «özlü sıorıısu. (6/559) 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

i. — Cumhuriyet Senatosu Adana* Üyesıi 
Mehmet Ünalklı'nm, İçtüzüğün 87 ve 88 nci 
m asidelerinin tadili haikkında İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/263)' (S. 'Sayısı : 1441) (Da-
ğıkma tarihi 1 . 6 . 1:970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Kök er tile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Anlkara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/84) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Orldu Üyesi Şev
ket Köksal'm, İstanbul'un Sağmalcılar ve Esen

ler mmtakalarm'da vukubulan Kolera hastalı
ğına 'dair Senato araştırmacı istiyen önergesi 
(i 0/3'5)ı 

4. •— Cumhuriyet 'Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul'un Sağmalcılar ve 
Esenler mıntakalannda vukubulan kolera 
haftalığına dair Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/36) 

5. —- Cumhuriyet 'Senatosu Kars Üyesi 
.Mehmet Haızer'in, üniversite ve yüksek okul
larda vukubulan boykot, işgal ve diğer hâdi
selere 'daiir Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/38) 

;6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, öğrenci olayları ve şiddet ha
reketleri doğuran hususlara dair Senato araş
tırması istiyen önergesi. (10/40) 

7. — Diyanet İşleri Bakanlığında görevli 
Yasar Tun a gür'ün faalryetleri konu.snmlda kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu (10/28) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1970) 
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8. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Amerikalı yazar John 
Hughes'in basında çıkan Afyon kaçakçılığı iLs 
ilgili bir demecine dair ıSenato araştırması isti
yen önergesi (10/41) 

9. — Cumhuriyet 'Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Ataılay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine 'dair Senato araştır
ması listiyem önergesi (10/42) 

10. — Cumhuriyet 'Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, Bölgelerarası artan farklılık ve böl
gesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı hu
suslarımda Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/43) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Ticari İşletme Rehnii kanun teklifinin 
Millet Meclisıince kabul olunan ımctni, ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından 5 er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi '2/17; Cumhuriyet Senatosu 
2/311) (S. Sayısı : 1551) (Dağıtma tarihi : 
19 . 4 . 1971) 



Toplantı : 10 I E C O 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I 0 0 Z 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine verilecek avans hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2 /514, 

C. Senatosu : 2 /313) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 309) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 21 . 4 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2/514, 3484 - 26390 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 21 . 4 . 1971 tarihli 90 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine verilecek avans hakkındaki ka
nun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
S. Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 16 . 4 . 1971 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 19, 21 . 4 . 1971 tarihli 89 ve 90 ncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 309) 

Bütçe ve Plân (Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 22 . 4 . 1971 

Esas No. 2/313 
Karar No. 113 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 19 . 4 . 1971 ıtariıhli 89 ncu Birleşiminde iöneeOâk ve iviedilikle görüşülerek, 
21 . 4 . 1971 tarihli 90 ncı Birleşjiıminlde açık oy ile (kalbul edilen, Türkiye (Büyük Millet Meclisi 
üyelerine verilecek avans hakkında Ikamiun (teklifi, Kcmıisycmıımuzuin 22 . 4 . 1971 Itariıhli 30 ncu 
Birleşiminıde, Cumhuriyet (Senatosu İdare Âmiri Yusuf Ziya Ayrum da hazır hulunıduğu halde tet
kik ve müzakere lolundu. 

I - MMlett Meclisi metni, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödemek ve yolluklarını dü-
zeniliyecek mevzuat değişikliği yapılımeaya kadar, üyelere 20 şer hin lira avans vermeye Cumhuri
yet Senatosu ve Millett Meclisi Başkanlarının yetkili kılınmasını önlgıörmekte; verilecek ajansların 
mahsup şeklini ve üyelerin T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar KJurumu ille olan ilişkilerini 
müktesep haklar çerçevesinde düzenflıettnelkıtedir. 
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Bilindiği gibi, Türkiye Büyük Millet Mecliıso. üyelerinin ödenek ve yollukları ile ügili olarak 

Anayasa Mahkemesinin 28 . 1 . 1971 İtariihM ve 1970/49 J 1971/11 sayılı iptal kanarı sonucumda 
mevzuatta hâsıl olan Iboşluk dolayısiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinle ve Hükümette gö
rev alan balkanlara, 1 . 3 . 1971 (tarihinden beri ödenek ve yollukları veriletm'eım'ekte ve ödemele
rin yapılabilmesi içjiin bu konudaki mevzuatın yeniden düzenlenmesi (gerekmektedir. Ancak, Ana
yasa Mahkemesi kararının (gerekçesi bugüne kadar yayıtnlanmadığındaın, lüzumum değişiklikleri 
yapmak üzere konunun ele alınması mümkün olamamaktadır. 

Bu durum muvacehesinde, Anayasa Mahkemesi kararının ıgerekçesiniın açıklanması ve mevzua
tın yeniden tedv!in edilmesi için uzunca bir süreye d!e ihtiyaç bulunduğu dikkate alınarak, geçici 
bir tedbir olmak üzere, üyelere, ileride alacakları ödenek ve ydluklarındaın maihsulbu yapılmak 
şartiyle avans verilmesini sağlamak amaciyle Cumhuriyet Seoıaftosu ve Müılet Meclisi İdare Âmir
leri tarafııudan hazırlanan Ve Millet Meclisinde değiştirilerek kabul edilen kanun teklifi; mevcut 
olumsuz şartları kısmen gidermek ve Türkiyfe B "iyük Millet Meclisi üyelerimin T. C. EmeMi San
dığı ve Sosyal 'Sigortalar Kurumu ile olan ilişkilerinde müktesep 'haMamnı konumak yönlerinden 
Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci ve 6 inci maddeleri Kotmisyoınumuz-
ca aynen kalbul edilmiştir. 

III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 
kara rl aştır ılmıştır. 

Genel Kurulun (tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur . 

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 
Toplantıda bulunmadı 

Ankara 
/. Yetiş 

Malatya 
N. Akyurt 

Toplantıda (bulunmadı 

Tabiî Üye 
Söz hakkım mahfuzdur 

Sözcü ve bu raporda 
Başkan 

Uşak 
(Muhalifim, muhalefet 

şerihim eklidir.) 
M. F. Atayurt 

Bu Rapordia Sözcü 
Kütaihya 

İ. E. Erdinç 

KâHip 
(Konya 

O. N. Canpolat 

Aydm Cumhurbaşkanınca S. Ü. (Edirtne 
İ. C. Ege R. Üner M. N. Engeneli 

Toplantıda bulunmadı Toplantıda bulunmadı Toplantıda bulunmadı 

Manisa 
O. Karaosmanoğlu 

Maraş 
Çekimserim 

gerekçe eklidir 
A. Karaküçük 

Trabzon 

S. Özgür 
A. §. Ağanoğlu 

Toplantıda bulunmadı 

Niğdfl 
K. Sayhan 

Urfa 
t. E. Karakapıeı 

Toplantıda bukınmadı 

MUHALEFET ŞERHİ 

Bilindiği üzere, T. B. M. M. üyelerinin ödenek ve yollukları, 9 . 7 . 1961 tarih ve 334 sayılı T. 
C. Anayasasının 82 nci maddesi gereğince, 27 . 1 . 1962 tarih ve 1 sayılı Kanun ile düzenlenmiş 
ve filhakika bu kanunun 1 nci maddesi ile aylık ödeneklerin, 7244 sayılı Kanunun 1 nci madde
sindeki cetvelde yazılı kadrosu birinci derece olan Devlet memurunun aylığına ve yollukların 
ise, bunun yarısına eşidolarak hesaplanacağı tesbit edilmiştir. 

Fakat, bilâhara bu madde, 14 . 7 . 1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun 236 nci maddesi ile de
ğiştirilerek, ödenek (aylık) ve yollukların, en yüksek gösterge (1 000) ile katsayı (halen 7) siste
mine göre hesaplanması ciheti derpiş edilmiştir. 

ö. Senatosu (S. (Sajyısı : 1552) 
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Ancak; sadece malî hükümleri 1966, 1967 ve 1968 yılları bütçe kanunları ve 26 . 2 . 1969 ta

rih ve 1127 sayılı Kanun ile ertelenen 657 sayılı Kanunun bâzı maddeleri, 31 . 7 . 1970 tarih ve 
1327 sayılı Kanun ile değiştirilmiş ise de, 657 sayılı Kanunun bidayetten beri aynen muhafaza. 
edilen geçici 24 ncü maddesi ile, malî hükümler yürürlüğe girinceye kadar, ödenek ve yolluklar 
hakkında eski hükümlerin uygulanmasına devam olunacağı tesbit edilmiştir. 

1327 'sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp, 27 . 1 . 1962 tarih ve 1 sayılı Kanunun 
1 noi maddesinde, 14 . 7 . 1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun 236 ncı maddesi ile vâki değişikliğe 
ve 1327 sayılı Kanunun 93/C ncü maddesine istinaden, T. (B. M. M. üyelerine, 1 . 9 . 1970 - 28.2,1971 
devresine ait ( 3 X 2 = 6) aylık ödenek ve yollukları ödenmiştir. 

Bu durum muvacehesinde, Anayasanın 82/4 nci maddesinde zikredilen aylık ve ödeneklere 
(ödenek ve yolluklara) yapılabilecek olan zam ve ilâveleri mümkün kılan mezkûr kanun hüküm
lerinin kabullerinden sonra, her ne kadar 1965 ve 1969 yıllarında olmak üzere iki milletvekilleri 
genel seçimi yapılmış ve böylece Anayasanın mezkûr 82/4 nci maddesindeki sınırlayıcı şart esasen 
ve fiilen gerçekleşmiş bulunmakta ise de, Anayasa .Mahkemesinin 28 . 1 . 1971 tarih ve 1970/49 -
1971/11 sayılı kesin iptal kararı, ödenek ve yolluk konusunun yeniden ve tekrar ele alınmasını 
zaruri kılmıştır. 

Sürekli yasama veya yürütme görevi yaptıkları halde, kanunen tahakkuk etmiş ödenek ve yol
lukları 1 . 3 1971 tarihinden beri kendilerine verilemiyen T. B. M. M. üyeleri ile dışardan atan
mış bakanların, içinde bırakıldıkları malûm olumsuz şartların bu kere kısmen olsun düzeltilmesi 
amaciyle, T. ÖB. M. M. İdare Amirlerince ortaklaşa hazırlanan ve Millet Meclisinde bâzı değişiklik
lere uğrıyan işbu kanun teklifine, aşağıdaki sebeplere binaen, muhalif kalınarak reddi istenmiş, 
bu teklif kabul edilmeyince, bizzarure sözcülükten de istinıkâf edilmiştir. 

1. — Anayasanın 152/5 ve 44 sayılı Kanunun 51 nci maddeleri gereğince Anayasa Mahkemesi 
kararlarının Resmî Gazetede (hemen) ve (derhal) yayınlanması gerekmektedir. 

Bu kararların gerekçeli olacağı tabiîdir. Esasen, umumiyetle mahkeme kararlarının, gerekçe
siz olmaları düşünülemez. 

Anayasa 'Mahkemesi •kanaırlarınm Resmî Gazetede yayınlanmanın anlamı kısaca şudur: Tat
bikatta, Anayasa Mahkemesi kararının hüküm, fıkrasının ıstırarı zamanında yayınlanması ile 
aylardan sonra yazılacak iolan gerekçesinin bilâhara yayınlanması gibi ikili işlem düşünülemez. 
Binnetice, gerekçeli yayından evvel kararın mevcudolmadığı gibi bir hukukî netice doğabilir. Di
ğer taraftan ilgililere, gerekçeli kararların tebliğ edilmesi iktiza eder. Ancak, karar bu tebliğden 
sonra, hüküm ifade eder. Tebliğ ve tebellüğe makrun olmıyan kararlar da umumiyetle hülküm ifa
de etmezler. 

Anayasa IMaıhkemesi kararları aleyhine bir müracaat yolu bulunmadığından, farzımuhal bu ka
rarların gerekçesiz olarak verilmesinin de mümkün olabileceği gibi bir noktai nazar serd edilse 
bile, böyle bir mütalâanın kabulüne, hukukan imkân yoktur. Zira, Anayasa Mahkemesinin iptal 
etmiş olduğu her türlü kanunların, hükümlerin ve tasarrufların, uygun yolda yeniden tesisi için, 
hiç şüphesiz iptal gerekçelerinin etrafı ile bilinmelerine, eşyanın tabiatı icabı, zaruret vardır. 

Konuya ilişkin iptal dâvasının nihai müzakere ve karara bağlama safhası, 4 . 3 . 1971 tarihi 
olairak kararlaştırılmış iken, bunun sonradan, takdirine imkân olmıyan sebeplerle, Mart, Nisan ve 
Mayıs 1971 e ait 3 aylık ödenek ve yollukların tahakkuk edip ödeneceği 1 . 3 . 1971 gününden ön
ceki 28 . 1 . 1971 tarihine geri alınması suretiyle, 1327 sayılı Kanunun 93/C ncü maddesinin aynı 
günde 1970/49 - 1971/11 sayılı kesin karar ile iptal edildiğini bildiren Anayasa (Mahkemesi Baş 
kanlığının 29 . 1 . 1971 tarih ve 137 sayılı tezkeresi Cumhuriyet Senatosu, Genel Kurulunun 
31 . 1 . 1971 tarihli 33 ncü ve Millet Meclisi Genel Kurulunun 1 . 2 . 1971 tarihli 48 nci birleşim
lerinde bilgiye sunulmuştur. 

Anayasanın 152/3 nci maddesi gereğince, şüphesiz geriye işlemiyecek olan işbu iptal kararı
nın, ancak, 1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren geçerli sayılması gerekmesine ve Resmî Gazetede he
men ve derhal yayınlanması meşrut gerekçeli kararın hâlâ yayınlananıaimış bulunmasına rağmen, 
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kararın, verildiği günün akebinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurullarına ayrı ayrı 
tebliği suretiyle, karara, lâzimülicra, mütekâmil ve hukukî bir mahiyet kazandırılmış olması mu
vacehesinde ; lAnayasiaı ve diğer kanuni mevzuat gereğince henüz bütün unsurları ile tdkemmül 
edememiş olan işbu iptal kararının, mâna, muhteva, mündericat ve mesnetleri bilinmeden, şüp
hesiz 'Anayasaya uygun, tutarlı, müstekar, gerçekçi ve hukukî düzenleme tedbirlerinin alınmasına 
imkân sağlanamayacağı tabiîdir. 

Ancak; gerekçeli kararın Eeesmî Gazetede yayınlanmasını müteakip, meseleye daha iyi, vukuf
lu ve objektif bir şekilde nüfuz edilerek muvafık ve pratik hal çaresinin araştırılıp bulunması ge
rekir. ıBu itibarla, gerekçeli kararın hemen ve derhal yayınlanması temin ounlmalı ve ona göre 
icabına tevessül ve teşebbüs edilmelidir. 

Burada .teemmüle şayan bir diğer hulkukî nokta da şudur : Anayıaisa Mahkemesi kararlarının 
muhkem kaziye olabilmesi, Eeesmî Gazetede yayınlanması ile tekemmül etmektedir. Bu lâzime 
ifa edilmediği müddetçe, Anayasa Mahkemesinin her hangi bir mesele hakkında verdiği ve gerek
çesi ortada bulunmıyaın ve sadece hüküm fıkrası şeklinde ilgililere birer tezkere ile tebliğ edilen 
kararlan, mütekâmil karar vasfında değildir. Yukarda açıklanan tebligat da aslında, Anayasa 
Mahkemesi tarafından gerekçesiz bir surette ve Eesmî Gazetede yayınlanmadan yapılmış bir mu
amele olmak itibariyle hukukî münakaşa ve ihtilâfı davet eder mahiyettedir. 

Bu sebeple, Anayasa Mahkemesinin bu tür tezkerelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurullarının bilgilerine sunulmadan önce, Başkanlık divanlarında münferiden ve müştereken 
incelenerek Anayasa ve 44 sayılı Kanun hükümlerine uygunluğunun tesbit edildikten sonra muk-
tezasınm yapılması ve tekemmülü şart ve lâzım olanlarının muhkem kaziye teşkil edecek şekle 
ifrağı için iadesi daha doğru ve uygun olurdu. Şüphesiz, bu kanun teklifi vesilesiyle umumi hat
ları incelenen hâdisede, bu yolda hareket edilemediği için, ödenek ve yollukların yeniden düzen
lenmesinde, pek mudil ve muğlak meseleler ile karşılaşılmıştır. Bunların, bu kanun teklifi ile 
halline imkân olmadığı açıkça görülmektedir. 

2. —.Kanun teklifi ; umumi espri, mâna ve maksat itibariyle asla tatminkâr olmadığı gibi, 
getirdiği âcil ve geçici yeni düzenleme tedbirleri batkınımdan da, pek sathi, çok noksan, palyatif 
ve vuzuhsuzdur. 

Diğer taraftan kanun teklifi önce, esas prensibolarak, avans tediyesinin kanuni dayanaktan 
yoksun bulunduğunu zımnen ve açıkça ortaya koymakta ve binnetice, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarına ilişkin mevzuat hükümlerinin kısmen mülga ve kısmen 
de Anayasa Mahkemesinin mezkûr kararı dolayısiyle iptal edilmiş olduğu ııoktai nazarını kabul 
ve müeyyet bulunmaktadır. Esas espri ve muhtevasında böyle bir düşünce ve görüşı > yatan bu 
kanun teklifinin, ödenek ve yollukların tediyesini mutazammm asıl kanuni mesnetlerin bertaraf 
edildiğini peşinen farz ve kabul ederek, yine de avans tediyesini mümkün kılması, tezattır. 

Esası halletmiyen bu palyatif kanun teklifi muhtemelen, Mayıs 1971 ayının ilk haftasında 
kanunlaşarak belki 1 . 3 . 1971 - 31 . 5 . 1971 e ait 1971 Malî yılının ilk 3 aylık kısmının sıkın
tısını bertaraf etmeye yardımcı olabilirse, de, kısa bir müddet sonra hulul edecek olan müteakip 
3 aylığa muhassas ödenek ve yollukların tahakkuk ve tediye olunacağı 1 . 6 . 1971 gününde ge
ne aynı kısır döngü ile karşılaşılacağı ve bunun böylece sürüp gidebileceği ihtimali üzerinde bil
hassa durulmalıdır. 

3. Kanun teklifi, T. B. M. M. nin hor iki kanadını da, ilerinle konuya ilişkin olarak yapıla
nacak her türlü (mevzuat değişikliği) ile yemi (kanun tedvinine) angaje edip taahhüt altına 
sokmakta ve yasalına meclislerinin serbest iradelerini peşinen ve kısmen bağlamaktadır. 

Teknik bakımdaın, bâzı şekil, şart ve esasları önceden belli edilmiş çerçeve içinde kalmak kay-
diyle, Anayasalda yemi kanunlar 'tedvinine ve kanunlarda da. tüzük ve yönetmelikler çıkarılmasına 
işaret ve atıflar yapılabileceği tabiîdir. Ancak; Anayasanın üstünlüğü prensibi muvacehesinde, 
bu kanun teklif inde ima ve işaret 'edilmek istenildiği gibi, her hangi bir kamunda, nihai gayem 
Anayasa değişikliği dahi ta,zamımuın edebilecek mahiyette bir (mevzuat değişikliği) ıveya yeni 
(kamım tedvini) 'şartınım mevcudiyeti ve 'öngörülmesi, lıükukam tecviz edilemez. 
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4. Kamın teklifi ile "bu kere mevzuatımızda hiç tanınmamış, yeni, 'müstesna ve ınev'i şahsına 

-münhasır bir (avams müessesesi) ihdas edilmektedir. 
Bilindiği gibi (malî, iktisadi ve ticari işlerle bankacılıkta müracaat edilen vasıtajlardaın olan 

avams (Avanee); ıımumıi olarak ileride hesaba sayılmak üzere önceden verilen para veya bir işin 
iflâsı için, peşin tediyat mânasına (gelir. 

Şüphesiz bu yemi ittir avansın; Devletin malî çevrelerinde bilinen ve kanuni mevzuatın tesbit 
ve tâyin ettiği pek dar sınırlarla çerçeveli -(mutemet, harcırah, kredi, dış kredi veya mukavele) 
avanslarına ve bunların (tediye ve mahsup şekil ve usullerine uymadığı açıkça görülmektedir. 

Diğer taraf tam bu kanun teklifimde, muhasebe usul ve tekniği bakımından '.da (lüzumlu olduğu 
hakle, ödenecek avansın ne 'miktarının ödemek ve ne miktarımın yolluk (için tahsis edildiği de 
ımeskut geçilmiştir. 

Keza kamum teklifimde, bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek avanstan; T. B. M. M. üye
leri ile dışardan ataman (Bakamlarım, 1 . 3 . 1971 -tarihinde esasen tahakkuk etmiş ve tediyesi meş
rut iken çok (geciktirilmiş olan Mart, Nisan ve Mayıs 1971 e ait 3 aylık 'ödenek ve yollukları 
ile [emekliliklerini devamı ettirenlerin, bu süreye müteallik kemdi hisselerine isabet 'eden '(-emek
lilik kesenek) ve (sigorta primle'ni) mim mahsubolumacağı, açıkça tesbit ve ifade edilmemiştir. 

Yine; ölüm, istifa veya müddetin bitiminden önce her hangi bir sebeple T. B. M. 'M. üyeliğinin 
soma ermesi veya erdirilmesi gibi hallerde, ödenecek avamsın mahsup ve tasfiyesi hakkımda mez
kûr kamum teklifimde, lüzumlu hüküm mevcut değildir. 

•Bir diğer nokta da, bu kamum teklifinde; T. B. 'M. M. üyelerimden, alacaklı durumda bulu
nan üçüncü şahısların halklarıma, ilişkim hükümlere de yer verilmemiştir. 

Taraflarca dikkat ve intizam ille takibediimesi gereken ve ihmali mesuliyeti tazammum eden 
avans hesaplarınım, bu kamun teklifi ile ihdas olunan yemi avans müessesesi ile /oldukça karı
şabileceği ve bâzı yanlışlıklar yapılabileceği ihtimali üzerimde -daima düşünülmelidir. 

'Bütün bu ve benzeri çeşitli -mahzurların, ileride yapılacak -olan muhasebe iş, işlem ve tatbika
tında türlü zorluk, tedahül, hat ta yanlışlık ve ihtilâflara yol açabileceği tabiîdir. 

5. Sadece palyatif bâzı tedbirleri kap-sıyan işbu kamun teklifi, emekiiliklerini devamı ettiren 
T. B. M. M. üyeleri ile dışardanı atamam Bakamların emeklilik müktesep haklanmam korunması ve 
sürdürülmesi için, emeklilik keseneği sigorta primi ve benzeri hak ve mükellefiıyetlerimi devamlı, 
acık, yeterli ve kesin hal çaresine bağlayıcı hükümlerden de uzak durmaktadır. 

Mezkûr kamum teklifi hakkımdaki Komisyon raporuna eklenen işbu muhalefet şerhim., Yüce 
Cumhuriyet Senatosunun Gfenel Kurulunum tetkik ve takdirlerime saygiyle arz ve takdim olu
nur. 22 . 4 . 1971 

Cumhuriyet ıSematosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu üyesi 

M. Halik Atayurt 
Uşaik 

ÇEKİMSERLİK GEREKÇESİ 

Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı henüz açıklanmadığı cihetle, bu kanuna lüzum olup ol
madığı hususunda vuzuha varamadığımdan verilen karara çekimser kaldım. 

Adnan Karakilçük 
Maraş 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine verile
cek avans hakkında kanun teklifi 

MADDE 1 — Türkiye Büyük Millet Mecli
si üyelerinin ödenek ve yolluklarını düzeııliye-
cek mevzuat değişikliği yapılıncaya kadar, 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
ları ; üyelere bir defaya mahsus olmak üzere 
20 şer bin lira avans vermeye yetkilidirler. 

Bu avansın ödeneğe mütaallik olan kısmının 
vergisi, esas kanuna göre ödenek tesbit edilip, 
ödeme yapılırken kesilecektir. 

MADDE 2. — 1 nci maddeye göre verilecek 
avansların mahsup şekli, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarını tesbit 
edecek kanunda gösterilir. 

MADDE 3. — T. C. Emekli Sandığı iştirak
çisi bulunanlara verilecek avanstan, emeklilik 
bakımından müktesep hak derece ve kademele
rinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 
1327 sayılı Kanundaki tutarları üzerinden her 
ay için emeklilik keseneği kesiılerek karşılıkla
rı ile birlikte Sandığa ödenir. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olanların 
da primleri mevzuata uygun olarak hesabedile-
rek her ay kesilip söz konusu Kuruma ödenir. 

MADDE 4. — Bu avans Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi 1971 malî yılma ait büt
çelerinin ödenek ve yolluk tertiplerinden öde
nir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları 
yürütür. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine verile
cek avans hakkında kanun teklifi 

MADDE 1, — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabull edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabull edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabull edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabull edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci 
maddesi aynen kabini edilmiştir. 

•« i . M-
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