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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 

Cumhuriyet Senatosu ;Cumhurlbaşkamınca 
'seçilen 'Üyesi Kasım ıGülek, memleketimizin ge
çirmekte »olduğu 'buhran ve ıseçim sisteminin 
maJhzurlarının giderilmesi konularında gündem 
ıdişı demeçte bulundu. 

Cumhuriyet 'Seniaitasu Trabzon üyesi Ömer 
Lûtıfi HooaJoğlu İle Konya Milletvekili özer 
ölçmen'im, yakınlarına /ve kardeşlerine sağla-
ımş olduğu kredilerin temin edilişinde ve yatı
nım indiriminden istifade dttirilmelerimde Beş 
Yıllık Kalkınma 'Plânına aykırı hareket edildi
ği ve bu fiilin T. 0. Kanununun 240 ncı mad
desi kapsamına Igirdiğli iddiasiyle Başbakan 
hakkında Anayasanın <90 atıcı ve T. B. M. Mec
lisi 'Birleşik 'Toplantısı içtüzüğünün 12 nci mad
desi luyarınca 'bir Meclis soruşturması açılması
na dair (önergesi okundu ve |gereğinin yapılaca
ğı (bildirildi. 

Mamlbul Milletvekili İReşit Ülker'in, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleştik 'Toplantısı İçtü
züğünüm 14 ncü maddesinin !5 ve 7 nci fıkrala
rının değiştirilmesine dair Tüzük teklifini gö
rüşecek İçtüzük 'Geçici Karma Komisyonuna ve 

'Cumhuriyet Senatosu 'Trabzon üyesi Ömer 
Lûtfi Höcaioğlu ile Konya MilleltveiMli özer 
ölçmenin, yakınlarına ve kardeşlerine sağlamış 
lolduğu (kredilerin itemin (edilişinde ve yatırım 
indiriminden 'istifade ettirilmelerinde Beş Yıl
lık (Kalkınma Plânıma aykırı hareket edildiği 
ve Ibu 'fiilin T. *C. Kanununun 240 nicı maddesi 
kapsamına girdiği Mldiasiyle Başbakan hakkın
da Anayasanın 90 ncı ye T. B. M. Meclisi Bir
leşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddesi 
gereğince Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek lüzerie kurulacak Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna 

Üye seçinûerimlim, (parti gruplarınca henüz 

aday gösterilmemiş Ibulunmaisı sebebiyle, gele
cek (birlerime (bırakıldrğı bildirildi. 

Verilen [bir öncelik önergesinin kabulü üze
rine ; 

Nevşehir Milletvekili ISalâhattin Hakkı Esat-
oğlu ile Çorum [Milletvekili 'Cahit Angı'nm, 
makam ve memuriyet mevkii İle ilgili işlemler
de, memuriyet (mevkii ve nüfuzunu suiistimal 
ettiği ve (bu fiilin 'Türk 'Ceza Kanununun 240 
ncı (maddesine uyduğu iiddiasiyle Başbakan hak-
ikmda Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. Meclisi 
Birleşlilk 'Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddesi 
gereğince (Meclis (soruşturması (açılmasına dair 
önergesi ve 13 numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu üzerindeki görüşmelere 
önerge salhibi (Cahiit Angı'nın konuşmaisiyle baş
lanıldı ve alınan karar gereğince im konuda 
netice alınıncaya kadar devam ledilmek üzere di
ğer (bâzı 'hatiplere de :söz verildi. 

Birleşime (saat 123,50 de 15 dakika ara Verildi. 

İkinci oturum 

13 numaralı 'Soruşlturma Hazırlık Komisyo
nu raporu, üzerindeki görüşmeler tamamlan
dıktan (sonra, verilen önergeler üzerine açık oya 
sunuldu ve 276 ret ve 1 ıçekinser toya karşı 309 
oj* lile kaJbul (edildi. 

Böylece Meclis sıoruşjturmaisı açılmasının red
dedildiği ^bildirildi. 

Birleşime 17 .12 . 1970"!Perşem[be günü saat 
7,30 da son verildi. 

Kâtip 
Başkan Manisa 

Sabit Osman Avcı M. Orhan Daut 

Kâtip 
Ordu 

Memduh Ekşi 

— 133 — 



T. B. M. M. B : 2 6 . 1 . 1971 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Sabit Osman Avcı 
KÂTİPLER : Memdulı Ekşi (Ordu Milletvekili), Enver Akova (Sivas Milletvekili) 

BAŞKAN— Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 2 nci (Birleşimini açıyorum. 

II - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — 'Gerekli çoğunluğumuz vardır, 
görüşmelere -başlıyoruz. 

Gündeme geçiyorum. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1 — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'ın, 
İstanbul Belediye Meclisinin 28 . 6 . 1968 tari
hinde İstanbul çevre yolu güzergahı ve Boğaziçi 
köprüsü tasdikli plânı ile plânı tadilen onayla
nan İmar ve İskân Bakanlığının plânını değiş
tirerek tatbik 'etmesiyle, 6785 sayılı İmar Ka
nununa aykırı hareket ettiği ve istimlâkler ile 
açılacak tazminat dâvaları dolay isiyle Devleti 
zarara uğratacağı, bu fiilin ise T. Ceza Kanunu
nun 240 nci maddesine uyduğu iddimiyle Ana
yasanın 90 nci ve T. B. M. M. Birleşik top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca 
Başbakan ve Bayındırlık Bakanı hakkında bir 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi. 
(9/17) 

BAŞKAN 
efendim. 

önergeyi takdim eidiyorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

İstanbul çevre yolu güzergâhı ve Boğaziçi 
Köprüsünün plânları istanbul Nâzım Plânı ya
pılmadan geçerli ve kanuni değildir. 

Bir şelhr'in nâzım plânı olmadan, o nâzım plâ
nın getirdiği anaulaşım şebekesini münferiden 
tastik etmek imar Kanununa aykırıdır. 

Halen istanbul, Beyoğlu ve Anadolu yaka
sına ait mer'i plânlarda böyle bir çevre yolu 
öngörülmemiştir. Çevre yolu tasavvur halinde
ki bir nâzım plânın unsurudur. 

Tasavvur halindeki nâzım plân tastik edilip 
hukukî geçerlik kazanmadıkça, bir unsuru olan 

çevre yolu plânları Belediye Meclisinde kabul 
edilse ve İmar iskân Bakanlığınca onaylansa 
dahi uygulanamaz. 

Buna rağmen istanbul çevre yolu güzergâhı 
ve Boğaziçi Köprüsü plânları İstanbul Belediye 
Meclisinde 28 . 6 . 1968 tarihinde kabul edil
miş imar İskân Bakanlığınca (Anadolu yakasın
da, sahil yoluna yüklenmemek, iskân kesafetini 
Boğaziçi'ne kaydırmamak ve diğer şehir geliş
mesini Bağlıyabilmek gayesiyle buradaki sahil 
yolu bağlantısının iptal edilmesi plânlarda ge
rekli düzeltmeler yapılmış bulunan kavşak hu
dutları içinde ekte gönderilen ve büyük istan
bul Nâzım Plân Bürosu tarafından hazırlanan 
etütlerden de faydalanmak suretiyle eşanjörle-
rin kati ve tafsilâtlı durumlarının yeniden göz
den geçirilmek ve bu hususu belirten plânların 
Bakanlığımıza intikalini temin etmek şartiyle 
uygun görülerek onaylanmıştır. 

Onaylanmış bulunan bu plânların tatbikatı 
ile ilgili şehir imar ve inşa faaliyeti hususunda 
gerekli koordinasyon ve işlemin yapılması için 
belediyenin uyarılmasını, bilgi alınmasını ve ge
reğinin yapılmasını rica ederim.) diyerek ve 
aşağıdaki değişiklikle tastik etmiştir : 

1. Eu duruma göre imar iskân Bakanlığı 
1968 tastik tarihli çevre yolu güzergâh pîânı 
notlarının iptal edilmiş olması dolayısiyle (bir 
kamulaştırma hududu gösterilmemiştir. Bu 
plândaki «tastik hududu kamulaştırma hududu-
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dur» notu Bakanlıkça iptal edildiği yani kaldı
rılmış olduğu için kamulaştırma hududu yok
tur. 

2. Çevre yolu güzergâhı plânının Anadolu 
yakasındaki sahil yolu bağlantısı Bakanlık ta
rafından iptal edilmiştir. Yazısı da vardır. Bu 
iptale rağmen Anadolu yakasında Beylerbeyi'n 
de 4 bin nüfuslu bir mahalle sırf bağlantı yolu 
dolayısiyle yani tastik edilmemiş bir yol için is
timlâk edilmiştir, (istimlâk kanunsuzdur.) Açı
lacak dâvalar dolayısiyle Devlet tazminat öde
meye mecbur edilir, yol ve köprü yapımı huku
ken durdurulur. 1968 tastik tarihli çevre yolu 
plânı nâzım plân hazırlanmadan yapıldığı hal
de hukukî geçerliğe haiz oka dahi bu bağlantı
ya mevcut plânda cevaz vermediği için oradaki 
uygulama kesinlikle kanunsuzdur. 

3. Kavşak plânlarının tatbikat plânları gel
medikçe, inşaata geçilemiyeceği nokta belirtil
miştir. Buna rağmen kavşak noktalar için ka
mulaştırma yapılmıştır ve yapılmaktadır. 

istanbul Belediye Meclisinin 28 . 6 , 1968 ta
rihinde istanbul çevre yolu güzergâhı ve Boğaz
içi Köprüsü tastikli plânı ve plânı tadilen onay-
lıyan İmar iskân Bakanlığının plânını değişti
rerek tatbik etmesiyle 6785 sayılı imar Kanunu
na aykırı hareket etmekten ve kanunsuz istim
lâkler ile açılacak tazminat dâvaları dolayısiyle 
Devleti zarara uğratmaktan Başbakan ve Ba
yındırlık Bakanı Turgut Gülez hakkında Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesi, Anayasanın 
90 ncı ve T. B. M. M. İç Yönetmeliğinin 12 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masını arz ve talebederim. 

Saygılarımla. 
istanbul Milletvekili 

Eşref Derinçay 

IBAŞKAN — Gereği yapılacaktır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş ve 14 arkadaşının, İslâm dininin 
çeşitli maksatlarla istismar edilmesine müsama
ha ile görevlerini ihmal ve suiistimal ettiği, bu 
fiilin ise T. C. Kanununun 230 ve 240 ncı mad
delerine uyduğu iddiasiyle 'Anayasanın 90 ncı 
ve T. B. M. M. Birleşik toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddesi gereğince Başbakan, Devlet Ba
kanları Befet Sezgin ile Hüsamettin Atabeyli 

haklarında bir Meclis soruşturması açılmasına 
dair önergesi (9/18) (1) 

BAŞKAN — önergeyi takdim ediyorum efen
dini. 

14 . 12 . 1970 

Türkiye Büyük! MilletMeclisi 

Birleşik !Toplajn!tılsi Başkanlığınla 
Anayasamızın 154 ncü maddesi, Genel idare 

içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığının özel 
kanununda gösterilen görevleri yerine getir-
me'sM hükme bağlamış, 2 nci maddesi lâikliği 
Devletimizin temel ilkelerinden biri olarak nite
lemiş, 19 ncu maddesi de lâikliğin anlam ve şü
mulünü belirtmiştir. 

633 sayılı Kanun, Diyanet işleri Başkanlığı
nı Başbakanlığa bağlamış, din işlerinin nasıl 
yönetileceğini tespit etmiş, din istismarını şid
detle yasaklamıştır. 

Buna rağmen, Başbakan ıSaym Süleyman De
mire! ve kendilerine din üşlerkı&ı yönetiminde 
yardım eden Devlet eski Bakanı Sayın Refet 
Sezgin ve Devlet Bakanı Sayın Hüsamettin Ata-
beyli'nin bazan müsamaha ve bazan da himaye
leriyle, 

a) 1965 yılımda Diyanet işleri Başkanlığın
da Başkan Yardımcısı Vekili Yaşar Tunagür'ün 
yönetiminde bar şebeke kurulmuş, bölücü dinî 
akımlar ve bu sapıik ajkamlarm militanları bu 
şebeke tarafından açıkça himaye edilmiştir. 

b) iBu bölücü akımlara ve islâm dininin 
çeşitli maıksatlarla istismar edilmesine ıkarşı çı
kan veya müsamaha gösteraıiyen din görevlile
ri, bâzı tertiplerle ve kanunlara aykırı olaraik 
görevlerinden uzaklaştırılmış, yai da etkisiz yer
lere nakledilmişlerdir. Bunların yerlerine zarar
lı faaliyetleri herkesçe bilinen, hattâ bu faaliyet
lerinden dolayı hüküm giymiş bulunan ve din, 
görevliliği ile ilgisi olımı'yan kimseler getiril
miştir. 

c)' Görevlerinden uzaklaştırılan, ya da et
kisiz yerlere nakledilen din görevlileri Danış-
taya başvurmuşlar, iptal kararı almışlarıdır. 
Ansıyasamızm 132 nci maddösi, yasama ve yü
rütme organları ile idarenin, mahkeme kararla
rına uymak zoruaıda olduğunu ve bu kararların 

I (1) Önergeye ekli belgeler tutanağın sonuna 
I eklidir. 
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IhJLçibir suretle değiştmlemdyeeeğini, bunların ye
rine getirilmesinin geciktMlemiyeceğini hükme 
bağlanmış olmasına rağimem, Bajşbakan Sayın Sü-
leyıman Demirel ve yardımcıları Devlet bakan
ları, Danıştay kararlarını çeşitli uyarmalara ve 
müracaatlara rağmen yerine getirmemişlerdir. 
Danıştayın yerine getirilmiyen kararlarından bâ
zılarının tarih ve karar numaraları aşağıda be
lirtilmiştir. 

d) Ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün 
olduğu Anayasamızın 3 ncü maddesinde de ifa
de edilen Türk Devletini parçalama gayretleri, 
yurdumuzun bir bölgesinde yaşıyan kardeşleri
mizi silâhlı isyana teşvik ve taihrik faaliyetleri, 
müsamaha ile karşılanmış ve hattâ himaye gör
müştür. Bu gayret ve faaliyetler hakkımda tah
kikat yapan Diyanet işleri Başkanlığı müfettiş
leri tarafından, suçluların 'mahkemeye sevk edil
mesi için tanzim edilen fezlekeler ve Diyanet 
işleri Başkanlığının yajzılı uyarmaları örtbas 
edilmiştir. 

e) iŞebtekenih yblneticisi durumunda bulu
nan Yaşar Tunagür hakkında yazılı olarak ya
pılan rüşvet, iltimas ve resmî evrakta sahtekâr-
hik gibi suç ihbarları, Diyanet işler1! Başkanlı
ğınca bu hususta yaptırılan tahkikat evrakı, iş
leme konulmamıştır. 

f) Din Mismarında bir araç olarak kulla
nılan Yaşar Tunaigür'e çeşitli kaynaklardatn. çı
kar sajğlamak için kanumlar çiğnenmiştir. 

Başbakan Sayın Süleyman Demirel ve yar
dımcıları Devlet Bakanlarının, aşağıda delilleri 
ve ayrıntıları ile belirtilen zararlı ve kanunsuz 
tutum ve davranışlarıma s!on vermeleri, Diyanet 
işleri Başkanlığında kurulmuş olan şebeklerin 
dağııtılm^ı için, başta Cumhurbaşkanı Sayın 
Cevdet Sunay olmaik üzere, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleri, Diyanet işleri Başkanları, 
MİT Müsteşarlığı ve Basın, Başbakan Sayın Sü
leyman Demirel ve yardımcılarını defalarca 
uyarmışlar, ancak Sayım Süleyman Deîmirel ve 
yardımcıları tutum ve davranışlarını değiştir-
(memişlerdir. 

Aşağıda/ delilleri ve ayrıntıları belirtilen ve 
Türik Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı matddıe-
lerlinin şümulüne giren görev ihmalleri ve gö
rev suiistimalleri dolayısiyle Başbakan (Sayın 
iSüleyman Demirel ve kenıdilerlınıe din işlerinin 
yönetiminde yardım eden Devlet eski Bakanı 

Sayın Refet Sezgin ve Devlet Bakanı Sayın 
Hüsamettin Atabeyli hakkında Anayasanın 
90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle
şik Toplantısı içtüzüğünün 12, 14 - 22 nci mad
delerine göre Meclis soruşturması açılmasını arz 
ederfc. 

Cumhuriyet iSenatosul Tabiî üyeleri 

Sözcü 
Mehmet özgüneş 
Mucip Ataklı 

Haydar Tunçkanat 
Vehbi Ersü 
Ahmet Yıldık 

Raifet Aksoyoğlu 
ıSelâihattin özgür 

Fahri Özdileık 
Muzaffer Yurdakuler 

Sami Küçük 
ıSezai Ofcaml 

Suphi Kararman 
M. Şükran özkaya 
Emanullaih Çelebi 

Kamil ıKaraveÜloğlu 

BAŞKAN — önergeye ekli belgeler tuta
naklara eklenecek Ve gereği yapılacaktır. 

3. — Evvelce kurulmuş olan ve yeniden ku
rulacak olan soruşturma hazırlık komisyonları
nın üye sayılarının 14 e çıkarılması, evvelce ku
rulmuş olan komisyonların noksan üyeUkleriyle 
yeni kurulacak soruşturma hazıırlık komisyonla
rının üyelerinin seçimi tarihinden itibaren 30 ar 
günlük bir çalışma süresinin verilmesine dair 
Başkanlığın sunuşu. 

BAŞKAN ^- Muhterem arkadaşlarım, Baş
kanlığın bir sunuşu vardır arz ediyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın (üye
leri ; evvelce kurulmuş olan Türkiye Büyük Mil̂  
let Meclisi Soruşturma Hazırlık (komisyonları 
üye sayılarının partilerin kuvvetleri oranında 
vâki değişiklik sebebiyle 10 a çıkarılması husu
su, 22 . 7 . 1970 tarihli 19 ncu Birleşimde Yük
sek Heyetinizce kabul edilmişti. O zaman alınan' 
kararın mahiyetini hatırlatma bakımından Şöy
lece arz ediyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısında temsil edilen siyasi parti gruplarının 
üye sayılarında değişiklik olması halinde Bir
leşik Toplantı tarafından kurulmuş olan komis
yonlarda siyasi parti gruplarına düşen sayı ba
kımından derhal gerekli intibak yapılır. Bir si
yasi parti grupuna ait orana göre Parlâmento 
komisyon ve 'organlarına seçilmiş olanların o 
siyasi partiden ayrılmaları hali, bulundukları 
komisyon veya organdan aynlmalarını tazam-
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mun ©der. Bir organ veya komisyondan Çekil
miş üyenin yerine seçilecek olanları her siyasi 
parti grupu kendi iç yönetmelik hükümlerine 
göre tesbit ederek Başkanlığa Ibildirir. Partile
rin oranlarında değişiklik olması halinde Baş
kanlık durumu gruplara 'bildirir, gruplar da 
komisyon veya organlardan çekilecek yahut bir 
organ veya komisyona yeniden seçilecek üye
lerini keza kendi iç yönetmeliğine göre tesbit 
ederek Başkanlığa bildirir. 

Bu oranların tesbitinde siyasi parti grupla
rının birbirine karşı kuvvet ölçüsü tâyin edil
mek maksadiyle siyasi parti ıgrupları üye sayı
larının toplam rakamı oran hesabına esas tutu
lur. 

Bu defa, Demokratik Partinin resmen teşekkül 
etmesi ve Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senato-
sundaki üyelerinin isimlerinin, ki bu partinin 
(Millet Meclisinde 35, Cumhuriyet Senatosunda 
5 üyesi vardır, Başkanlığımııza hildirilmesi üze
rine grupların Türkiye Büyük (Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısındaki oranlarını yeniden göz
den geçirmek ıgerekmiş ve hu maksatla grup 
yetkilileri ile yaptığımız toplantı sonunda 5 Ocak 
1971 durumuna göre kurulmuş veya kurulacak 
olan Türkiye Büyük (Millet Meclisi Soruşturma 
Hazırlık komisyonları üye sayılarının 14 e çıka
rılması, evvelce kurulmuş olan komisyonların 
noksan üyeleri ile yeniden kurulacak komisyon
ların üyelerinin seçimlerinin yapıldığı tarihten 
başlamak üzere hütün komisyonlara 30 ar 'gün
lük bir çalışma süresinin tanınması üzerinde 
muıtalbakate varılmıştır. 

Bu mutabakatta g&ç&n toplantı yılında aldı
ğımız kararda olduğu gibi, bu toplantıda da 
Cumhuriyet Halk Partisi oran hesabında siyasi 
parti grupları üye sayılan toplamı-yerine, hoş 
üyelikler hariç, hütün üyelikler toplamının esas 
alınması görüşlünü savunmakta İsrar etmiştir. 
Adalet Partisi, Güven Partisi ve Demokratik 
Parti grupları ise diğer görüşte ımutabakata 
varmışlardır. 

Teshit edilen oran cetvelini (bilgilerinize arz 
ediyorum : 

Adalet Partisi; 232 Meclis, 192 Senato, ye
kun 324. Oran 8,05. Sekiz üye verilecek. 

Cumhuriyet Halk Partisi; 142 Meclis, 34 Se
nato, yekûn 176. Oran 4,37. (Dört üye verilecek. 

Demokratik Parti; 35 Meclis, 5 ISenato, ye
kûn 40. Oran 0,99. Bir üye verilecektir. 

'Güven Partisi; 13 Meclis, 10 Senato, yekûn 
23. Oran 0,57. Bir üye verilecek ve üyelerin top
lamı 14 olacaktır. 

Bu durum karşısında evvelce kurulması ka
bul edilen soruşturma hazırlık komisyonları ile 
ibügün önergeleri okunan ve teşkili zorunlu (bu
lunan soruşturma hazırlık komisyonlarının du
rumlarını sırasiyle bilgilerinize ve tasviplerini
ze sunacağım. 

Evvelce kurulması kabul edilen soruşturma 
hazırlık komisyonlarından, eski Zonguldak Mil
letvekili Ekmel Çetine!'in, eski Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Retfet (Sezgin hakkında so
ruşturma açıılmasına dair önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
(9/3) henüz Başkan, sözcü, ve kâtibini seçeme
miş ve binnetice işini bitirememiştir. Bu komis
yona 212 . 7 . 1970 tarihinde verilen 30 günlük 
süre de sona ermiş bulunmaktadır. Bu komisyo
nun üye sayısının 14 e çıkarılmasını ve noksan 
üyeliklerin seçiminin yapıldığı tarihten haşla
mak üzere bu komisyona yeniden 30 günlük bir 
çalışma süresinin tanınması hususunu tasviple
rinize arz ediyorum, KaJbul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2. Eski Zonguldak Milletvekili Ekmel Çe-
tinerin, Başbakan, eski Ticaret hakanlarından 
Ahmet Türkel, Macit Zeren ve iSadık Tekin 
Müfftüoğlü haklarında soruşturma açılmasına 
dair önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık 'Komisyonu (9/4) henüz baş
kan, sözcü ve kâtibini seçememiş ve binetice işi
ni bitirememiştir. Bu komisyona 22 . 7 . 1970 
tarihinde verilen 30 günlük süre de sona ermiş 
bulunmaktadır. Bu komisyonun üye sayısının 
14 e çıkarılmasını ve noksan üyeliklerin seçimi
nin yapıldığı tarihten haşlamak üzere komisyo
na yeniden 30 günlük bir çalışma süresinin ta
nınması hususunu tasviplerinize arz ediyorum. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara Milletvekili) 
— Bu takdim şekliniz tüzüğe uygun düşmüyor 
efendim. Evvelâ parti sözcüleri komisyon üye
lerinin 10 mu, 14 mü olacağım tesbit etmemiş
tir. 

İkincisi, Başkanlık üye adedini 14 e çıkar
mak ve bir aylık sürenin yeniden tanınması şek-
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Ünde oylamaya koyuyor ki, iki karan birden 
oylamanın mümkün olmaması icabeder. 

Parti gruplannin bu üye sayısını 14 olarak 
kaJbul etmelerinde niŝ bet bakıınından büyük 
fark vardır. 

BAŞKAN — Efendim, biraz önce arz ettim; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 ve 22 Tem
muz tarihlerinde yapmış olduğu 18 nci ve 19 
ncu birleşiminde bu hususları kararlaştır
mış ve üye sayısını yalnız 10 a çıkarmış. Onun 
dışındaki hususlar burada oylanarak karara 
bağlanmış. Bu sefer, Adalet Partisi Gnıpunun 
kuvvetinde değişme olmuş, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde Demokratik Partinin kurulma-
siyle yeni bir grup teşekkül etmiş. Bunun üze
rine Meclisimizde bulunan grup yöneticileriy
le yeniden bir toplantı yapılmış, bu toplantıda 
eski kararlara uyulması üzerinde, zaten Mec
lis kararı olduğu için, ittifak edilmiş, yalnız 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu yöneticisi ve
ya grup yönetimi adına toplantıya iştirak eden 
Sayın Kemal Önder eski görüşünü muhafaza 
etmiştir, bunu yukarda arz ettim, 

Bu görüş şudur arkadaşlarım; 15 Temmuz 
1970 tarihinde Adalet Partisiyle Güven Parti
si grupları, grupların kuvvet oranlannın he
saplanmasında, grupların üye sayılarının top
lamına göre yapılmasında mutabakata varmış
lar ve bu husus Meclisçe de oylanarak kabul 
edilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi Grpuru ise, 
münhal bulunan üyelikler hariç, grupların sa
yısının toplam Meclis üye sayısına göre oran
larının bulunmasında İsrar etmiş, burada bu 
görüş müzakere edilmiş, ileri sürülmüş, fakat 
sonucunda 15 Temmuz 1970 tarihli Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 18 nci 
Birleşimde, iki parti gnıpunun mutabakata 
vardığı şekilde, yani siyasi parti gruplarının 
kuvvet oranlarının hesaplanmasının siyasi par
ti grupulan üye sayılarının toplamına göre ya
pılması hususu oylanmak suretiyle karara bağ
lanmıştır. 

Ama bu kararı da, Cumhuriyet Halk Parti
si Grupu iptal için Anayasa Mahkemesinde dâ
va aşmıştır. Anayasa Mahkemesinden de şu 
ana kadar bir katar çıkmamıştır. Binaenaleyh,, 
bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle
şik Toplantısının kararıdır. 

I Bu kere gruplarda vâki değişiklik üzerine De
mokratik Parti Grupu yöneticisini de seçip işti
rak ettiği toplantıda Adalet Partisi, Demokra
tik Parti, Güven Partisi 14 üyeye çıkarılmasın
da mutabakata varmışlardır. C. H. P. Grupu 
ise, bu hesap tarzının esasına muteriz oldu
ğundan, eski görüşünü muhafaza etmekte ol
duğunu beyan etmiştir ve 14 sayısına da katıl
mamıştır. Binaenaleyh, bu mutabakattan te
ker teker, her komisyon için ayn ayn arz edi
yorum. 

Bir hususu daha arz etmek istiyorum; Ko
misyonlardan bir kısmı eskiden kurulmuştur. 
Kurulan bu komisyonlar vazifelerini yapama
mıştır. Şimdi, vazife yapmak üzere yeniden 
seçileceklerdir. Başkanlık divanlarını da seç-
memişlerdir. Yeniden seçilecek komisyonların 
da üye sayılarının 14 e çıkarılması ve esasen 
T. B. M. M. içtüzüğünün âmir hükmü olması
na rağmen, şimdiye kadarki tatbikat böyle 
olduğu için, Birleşik Toplantı içtüzüğün ilgili 
maddesinde yazılı olmasına rağmen, seçim ta
rihinden itibaren 30 gün süre verilir. 1961 den 
bu yana tatbikat daima, 30 gün süre verilmesi; 
15 gün içerisinde ilgili bakanlığa Başbakanın 
görüşünün bildirilmesi Meclislerin karanna 
bağlandığı için aynı tatbikata devam ediyo
ruz. Mesele budur efendim. 

KEMAL ÖNDER (izmir Milletvekili) — Sa -
ym Başkan, yalnız bir mesele muğlâk kalıyor. 
Benim de C. H. P. Grupu adına katıldığım bu 
toplantıda bizim itiraz ettiğimiz konularda Mec
lîste görüşme açılacağı bizzat zatialiniz tara
fından ifade edilmişti. 

ikincisi; bugün 14 tamsayı üzerinden oyla
ma yapılması halinde, alınacak bir karar üze
rine bizim, komisyonların 10 tamsayı üzerin
den kurulması gerektiği konusundaki görüşle
rimiz alınmadığı takdirde, ortada kalır ve hat
tâ imkân dâhiline girmez. Bu itibarla sayın ar
kadaşımın görüşüne katılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Önder, ben bu kürsü
den her zaman tekrar ediyorum; söz, talebe bağ
lıdır. Yukardaki toplantıda görüşünüzü mu
hafaza ettiğinizi söyledim; «gerekirse Mecliste 
de ifade eder, zapta geçirirsiniz» dedim, Bu su
nuşumun başlangıcını da yapınca bir miktar1 

ara verdim; bir söz talebi olmadığı için, şim-
| di ayrı ayn komisyonların durumunu oylan-
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niza arz edeceğim, tasviplerinizi alacağım, de
dim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara Milletveki
li) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz bir hu
susu arz edeceğim. Başkanlık bu oylamayı usul
süz yapmıştır sö* verdiğiniz takdirde arz ede
ceğim. 

(Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın anlaşılmıyan bir konuşması) 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay, bir arkada
şımız konuşuyor, zatıâliniz de konuşuyorsunuz, 
ama anlıyamıyorum. Tabiî iki kişiyi takibetmek 
mümkün değil. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara Milletvekili) 
—Efendim, müsaade ederseniz bu hususu arz et
mek üzere usul hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara Milletveki

li) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Demokratik Partiyi teşkil eden milletvekili 

ve setör arkadaşların Adalet Partisi Grupun-
dan ayrılmasından sonra, grupların mevcutla
rı arasında eskiye kıyasla değişiklik olmuştur. 
Bunun sonucu olarak Soruşturma Hazırlık Ko
misyonlarının üye sayısı kaç olacak ve bu aded 
içerisinde grupu olan partilerin kaç üyeyle tem
sil edilecekleri meselesi Meclis Başkanının ri
yaseti altında parti temsilcileri arasında gö
rüşme mevzuu olmuştur. Bu görüşme sırasın
da A. P. D. P. ve G-. P. temsilcileri - aslında 
6 olan ve bu 6 sayısı içerisinde parti grupları 
oranları nisbetinde temsil edilemediği için 
bu rakam bilahara 10 a çıkarılmıştı - komisyon 
üyelerinin adedinin 10 dan 14 e çıkarılması su
retiyle oranların tesbitinde ittifaka varmışlar
dır. Ancak buna, C. H. P. Grupunun temsilci 
arkadaşımız itiraz etmiştir. Bu itiraz diğer tem
silciler tarafından kabul edilmemiş; bu husu
sun Heyeti Umumiyede çözümlenmesi ve Heye-< 
ti Umumiyede müzakeresi hususu Başkanlığın 
riyaseti altında Başkanlık Divanında yapılan 
toplantıda karara bağlanmıştır. 

Şimdi Sayın Başkanın burada evvelâ So
ruşturma Hazırlık komisyonlarının üye sayı
sının 14 e çıkarılması hususunu karara bağla
ması ve oylaması gerekirken; ondan sonradır 
ki, bir aylık süre-içerisinde görevini tamamlıya-
mıyan komisyonların süre uzatılması talepleri 

hususunu ayrı ayrı oya koyması iktiza eder
ken, Başkan burada şöyle bir yola gitti; 14 
rakamı bütün parti temsilcileri tarafından ka
bul edilmişçesine,, komisyonların üye sayıları
nın 14 e çıkarılması ve şu komisyonların gö
revlerini bir ay içerisinde tamamlıyamaması 
veya yeni bir partinin teşekkülü, gruplardaki 
üye sayılarının değişmesi nedeniyle Başkan, Kâ
tip ve sözcülerini seçmemeleri sebebiyle ko
misyonların yeniden teşekkülü tarzında; yani, 
hem bir aylık süre verilmesi hususunu oyladı, 
hem de üye sayılarının 14 e çıkarılması hususu
nu oyladı. Böylece, C. H. P. nin 14 sayısı üze
rindeki itirazını kamufle etmiş oldu, ortadan 
kaldırmış oldu. Evvelâ, bu rakam önce 10 ola
rak tesbit edilmiş iken, şimdi 14 e çıkacak mı, 
çıkmıyacak mı? Yüce Heyetin evvelâ bunu 
tesbit etmesi,, evvelâ bunu kararlaştırması lâzım 
muhterem arkadaşlar. 

Başkanlığın oylamasının usulsüzlüğünü be
lirtmek için söz aldım. Zabıtlardan okunsun; 
Başkanlığın oylaması evvelâ, yalnız üye sayı
sının 14 e çıkarılması değildi. 14 e çıkarılmak
la beraber filân komisyonun bir aylık süresi
nin uzatılması tarzında bir oylama yapılamaz. 
Hem sayının 14 e çıkarılması hem de o komis
yonun talebi bir arada oylanamaz efendim. 
Sayının 14 e çıkarılması kabul edilir, ondan son
ra komisyonların süre uzatma talepleri ayrı 
ayn oya konulabilir. Sayı artırılması ve süre 
uzatılmasının birlikte oylanması usulsüzlük
tür arkadaşlar. 

Biz bunu C. H. P. nin itirazını ortadan kal
dırmaya matuf bir hareket olarak görüyoruz: 
ve itiraz ediyoruz. Bu sayının 14 e çıkarılması 
doğru değildir, 10 rakamında grupların kuv
vet oranları ve Meclisin mevcuduna göre de 
bu oranlar 10 rakamının içerisinde temsil edi
lebilir. Bugün, Demokratik Parti, A. P. Gru-
pundan istifa edenlerden teşekkül ettiği halde, 
13 Numaralı Komisyondaki üye sayınızı - 30 - 35 
milletvekilinin ayrılmış olmasına rağmen - 5 ten 
6 ya, 7 ye çıkarabildiniz arkadaşlar. 

Bir taraftan A. P. de milletvekili sayısı aza
lır, öte tarafta Soruşturma Komisyonundaki 
üye sayısı artar. Bu hal ne Anayasaya ne içtü
züğe uygun değildir. Bu bakımdan, evelemirde 
14 üyeye çıksın mı, çıkmasın mı; bu hususta 
Meclis müzakeresi açılması iktiza eder. 

Saygılarımla. 
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KEMAL ÖNDER (izmir Milletvekili) — Sa
yın Başkan, bir noktayı ifade etmek istiyorum; 
eğer biz söz talebimizi siz konuşurken beyan 
etmemişsek, sizin sözünüzü kesmemiş olmak 
içindir. Bu bir nezaket kaidesidir. Ama nefes 
alırken ara verdiğinizi iddia ediyorsanız, şah
san biz buna kaitılamıyaeağız; ara verdiğimizi 
hissetseydik söz talebederdik. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, ben C. 
H. P. Grupunun bu mutabakata iştirak etme
diğini ifade ettim; önümde yazılıdır. Evvelce 
olduğu gibi, yine kendi kanaatlinin muhafaza-
«nda ısrar etmiştir. Israr ettiği hususun esası, 
tekraren arz ediyorum; 15 Temmuz tarihinde 
A. P. ile G. P., 5 Ocak 1971 tarihinde A. P., De
mokratik Parti ve Güven Partisi, siyasi parti 
gruplarının kuvvet oranlarının hesaplanmasın
da parti gruplarına mensup üye sayılarının top
lamının esas alınmasında mutabakata varmış
lardır.. C. H. P. ise, siyasi parti gruplarının 
kuvvet oranlarının hesaplanmasında,, münhal 
üyelikler hariç, T. B. M. M. üye tamsayısının 
esas alınması kanaatini savunmuşlar ve bunda 
tekrar İsrar etmişlerdir. Bu bir. 

İkincisi; bu noktadan hareketle hesap ya
pıp, kaç üyede siyasi parti gruplarının tamamı 
komisyona iştirak edebilecek ve kuvvetleri 
oranında iştirak edebilecek? Yani 15 Temmuz 
1970 tarihli 18 nci Birleşimde T. B. M. M. nin 
almış olduğu! karar ile Başkanlığa bir vazife 
verilmiştir; oranlarda değişiklik oldu mu, Baş
kan bu hesapları yapacak, gruplara bildirecek. 
Bizim yaptığımız iş bu. Bu hesapları yapıp grup 
yöneticilerini toplantıya çağırdığımız zaman, 
tekraren ve açıkça arz ediyorum; O. H. P. Gru-
pu hem eski kanaatinde İsrar etmiş ve hem 
de bu sebeple Komisyon üyelerinin sayısının 14 e 
çıkarılmasını kabul etmemiştir. Diğer üç parti 
grupu ise mutabakata varmıştır. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara Milletveki
li) — işte buj cihet oylanmadı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, oylamadım. Şimdi 
oraya geliyorum. Müsaade buyurun. Bakınız. 
ben sizi dinlerken sözünüzü kesmiyorum; lüt
fedin benim de sözümü kesmeyin. 

Bunu böylece tesbit ettikten sontfa, soruştur
ma komisyonları çok çeşitli durumdadır : 
1. Yeır[ilden kurulacak soruşiturlmla komisyonları 
vajr, 2. Kurulmuş, başkanlık divanını seçmemiş 
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soruşturma komisyonları var, 3.- Kurulmuş, baş
kanlık divanını seçmiş, süresi içinde vazifesini 
temaimlamamış olanlar var, yani çalışmamış 
olanlar var, bir de, gelecek sunuşumuzdaı, kurul
muş, çalışmasını tamamlamış, raporunu Yüce 
Meclise vermiş olanı komisyonlar var... Bun|ların 
her birinin durumu ayrı olduğu için, her biri 
(hakkında teker teker oylamayı daha uygun bul
duk, onun için de 1 nci maddeden ba#adım, kaç 
'tane Soruşturma Hazırlık Komisyonu var ise 
'ccıjl'arı ayrı ayrı, multaibaikaJtımız veçhile, oyluyo
rum. Ama üye sayılanının 14 e çıkarılması ayrı, 
30 ıgünlük tidkrar süre tanınmasının ®yn oy
lanması isteniyor ise, onu yapanım. 

Tekraren arz ediyorum : 30 günlük süre as-
lnnida komisyonların seçimi ile başlar, bu, Birle
şik 'Toplantı İçtüzüğü emridir. Ama şimdiye 
kadar yapılmış tatbikatta, başlamialsı da burada 
sarahaten belirtilmiş, kanar alınmış. O tatbikata 
uyuyorum, üye sayısının artırılmasını ayra oy
larım, 30 günlük süreyi de ayrı oylarım. Ama 
30 günlük süre bu anda kabul edilmezse, zaten 
T.B.M.M. İçtüzüğünde bu hüküm var, seçildiği 
gÜGldcm başlamak üzere 30 gün içinde raporunu 
hazırlar... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara Milletvekili) 
— Saıyın Başkan, müsaade edin, ben bu 30 gün
lük süreye itiraz etmiyorum. (A.P. sırailaıtından 
müdahaleler) 

Müsaade edin efendim, bem Başkana hitabe-
diyorulm.. Hepiniz md Başkansınız yoksa? 

iSayın Başkan, biz 30 günlük sürenin veril-
meist'oıe itiraz eitmiyoruz, Başkanlık Divanı İçtü
zük gereğince icabını yapacaktır. Ancak, evvel-
ömıirde ihtilâf konusu olan, Soruşturma Hazırlık 
komisyonlarının üye sayısının 14 e çıkarılması 
me-vzuunun müzakere edilerek karanla bağlan
ması lâzımdır ve ondan sonra tek tek hepsinin 
sürelerinin uzaltılması oylanmalıdır... 

KEMAL ÖNDER (İzmir Milletvekili) — 
Sayın Başkan, C.H.P. Grupu adıma, 'İtiraz etti
ğimiz konularda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, CHP. 
Grupu itirazım bu kürsüden evvelce beyan et-
îmjiş, Meclis o kararı almış, o beyana rağmen ka
rar almış. Bu kararlara fföre muamele yapıyo
ruz. Eğer 14 üyeye çıkarılması hususunda söz 
is îyorsamaz, orada söz veririm. 
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KEMAL ÖNDER (İzmir 'Milletvekili) — 
Efendim, simidi bir her iki konuda da söz isti
yoruz, Başkanlığın takdiri ölçüşümde konuşaca

BAŞKAN — EfendÜm, tekrar ediyorum, So
ruşturma Hazırlık Komisyonu üyelerliniaı nasıl 
hesaplanacağına daıir C.H.P. Grupu itirazını yap
mış, bu kürsüden beyanda bulunmuş. Buna rağ
men; oylanılmış, Meclis karan haline gelmiş, sonra 
bu karlara karşı Anayasa Mahkemesinde iptal 
dâvası açılmış, o dâva henüz sonuçlanlmlamış. 
Şimdi üye sayısını 10 dan 14 e çıkarıyoruz. Bu 
hususta söz istiyorsanız buyurun efecıdim. 

KEMAL ÖNDER (izmir Milletvekili) — 
Evet efend'ilm. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
C.H.P. GRUPU ADINA KEMAL ÖNDER 

(İzmir Milletvekili) — T.B.M.M. nıin değerli 
üyeleri, 15 Temmuz 1970 tarihli Birleşimde Tah
kikat Hazırlık komisyonlarının kuruluşu sebe
biyle aİDUmış olan bîr karar vardır. Alınmış olan 
bu karar, T.B.M.M. nin o günkü bünyesinin arz 
ettiği manzara içerisinde olmuştur. Güven Par
tisi, C.H.P. ve A.P. gruplarınKn üye sayısı na
zlara alınarak bir prensip kararma gidilmiş ve 
bu prensip karan tahtında bir karlar alınmıştır. 
Şimdi durum değişmiştir, yeni bir karara gitmek 
âhitijyacı vardır. Yeni bir parti, Demlokratik Parti 
Grup teşekkülünü tamamlamıştır, 40 aded san
dalye ile Parlâmento hayatındaki çalışun'aya bağ
lamıştır. O halde, Demokratik Partinin de Ha
zırlık Tahkikat Komisyonuna katılması bahis 
konusu bulunduğuna göre, Hazırlık Tahkikat 
komisyonlarının yenliden (kurulması bahüs konu
sudur. Buna göre, Mevcut oranjlann femsayı'la-
nnın değişmesi, mevcut Hazırhık Tahkikat ko
misyonlarında partilerin kuvvet oranlarında 
haiHgi ölçü içeriisinde yer alacaklan, aded olarak 
da değişmiş bulu^majkbadır. 

Değiştiği içindir ki Sayın Riyaset, grupları 
bulunan parti temjsiilcillerinıi Başkanlık Divanın
da toplamış ve gerek işin precusilbi bakımmıdan, 
gerek adeıdi bakımından yeniden karar almak 
yoluna gitlmiişftiir. 

Değeri arkadaşlarım, ne idi 15 Temmuz 1970 
günlük birleşimde Türkiye Büyük Millet Mecli
sinim Hazırlık Tfılhkdfcaıt Komisyonu kuruluşu ile 
ilgili aldığı karar?. Hazırhık Tahkikat Komisyo
nu üyesi on aıded olacak ve bu on adeid üyemin, 

yansı, T.B.M.M. İçtüzüğüne göre Senatodan, 
(diğer yansı da MiUet Meclisi üyeleıfinden 'kuru
lacak. Ama bu ccı sandalyenin paylaşılmasında 
kuvvetleri oranında yer «alacak olan siyasi parti 
gruplarının vereceği üye adedinin hesalbında, 
kuvveltller oranınan hesabında Meclisin tamsa
yısına göre değil, siyasi parti grupları toplamı 
tamsayısına göre kuvvet oranlannm hesaplan
ması karar altına alınmıştı. Şimdi, 15 Temmuz 
1970 te bu karar alındı diye yeniden gözden 
geçirilmesi bugün bir zaruret haline gelen ha
zırlık tahkikat komisyonunun teşekkülünde, si
yasi parti gruplarının güçleri oranında yer al
ması bahis konusu olduğu zaman, bu konuda da 
ayrıca yeni bir karar almakta fayda ve zaruret 
vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 15 Temmuz 1970 gün
lü birleşimde alınan kararda, siyasi parti grup
larının kuvvetleri oranında hazırlık tahkikat 
komisyonlannda vazife almasında bütün siyasi 
parti gruplan müttefik olmuştur. Ancak, ittifak 
edilemiyen taraf, siyasi parti gruplannm kuv
vetlerinin hesaplanması usulü ve biçimi olmuş
tur. Meclisin tamsayısı mı esas alınacaktır, yok
sa siyasi parti gruplarının tamamı sayı olarak 
bir araya getirilip tamsayı üzerinden kuvvetleri 
mi nazara alınacaktır? 

Anayasanın 85 nci maddesinde... 

BAŞKAN — Sayın Önder, işte bu husus 
T. B. M. M. nin Birleşik Toplantısının 18 nci 
Birleşiminde, 15 Temmuz 1970 te bütün itiraz
larınızı serd etmiş olmanızdan sonra oylanmış, 
kabul edilmiş. Bu karan değiştiremem, oylıya-
mam. Siz 14 ü ye üzerinde görüşünüz lütfen. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL ÖNDER 
(Devamla) — Sayın Başkan, 14 veya 10 tamsa
yının üzerinde tartışma yapabilmek için bu 
15 Temmuz 1970 tarihli kararın üzerinde dur
mak zarureti vardır. 

BAŞKAN — Efendim, bu karar üzerinde 
durdunuz ve iptali için dâva açtınız Sayın Ön
der. Şimdi bunun üzerinde durmanın pratik 
hiçbir faydası yok. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL ÖNDER 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, biz bunun 
üzerinde durmakta fayda görüyoruz. 

CENGİZ EKİNCİ (Kars Milletvekili) — 
14 rakamına hayır için söz verdiniz, niçin 14 de
ğil, bu hususta bizi tenvir edecekler... 
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BAŞKAN — Benim ikazım da o yolda Sa
yın Ekinci. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL ÖNDER 
(Devamla) — Sayın Başkan, bizim izah tarzı
mızı kısıtlamanın bahis konusu olmıyacağını 
tahmin ediyorum. Biz izah tarzımızı kendi an
layışımız içinde yapacağız. Eğer müsaade edi
yorsanız yaparız. 

Değerli arkadaşlarım; Anayasanın 85 nci 
maddesinin tefsir tarzından ihtilâf doğmuştur. 
Aslında dokuz yıllık bir teamül çoğunluk par
tisi olan Adalet Partisi tarafından Demirel hak
kında acılan Hazırlık Tahkikat Komisyonunun 
bünyesinden doğan bir endişeden ileri gelmiş
tir. Bu endişe sebebiyle dokuz yıllık bir teamül 
değiştirilmek yoluna gidilmiştir. 85 nci madde 
kati olarak anlaşılmak yoluna gidilmiştir. 85 nci 
maddede, siyasi parti gruplarının Meclis faali
yetlerinde yer alması derpiş edilmektedir. Ama 
siyasi parti gruplarından hazırlık tahkikatı ko
misyonu kurulur, diye bir hüküm vez'edilmemiş
tir. Siyasi parti gruplarının tamamının bir ara
ya gelerek, tamsayı telâkki edilerek, bunların 
kuvvetleri oranında bu tamsayıya göre temsil 
ettirilmesini icabettirecek bir hüküm yoktur 
kanaatinde olmuştur Cumhuriyet Halk Partisi. 
85 nci maddede, kuvvetleri oranı, Meclisteki 
kuvvetleri oranı tâbirini kullanmıştır. Meclis
teki tâbiri ise; Anayasanın 67 nci maddesine gö
re Meclisin tarifi yapılmıştır, «Meclis 450 kişi
dir» denilmektedir. 

O halde, 85 nci maddede, Meclisteki kuvvet 
oranı tâbiri ifade edildiğine göre, Meclis tam 
sayısı 450 dir. O halde siyasi parti grupları... 

BAŞKAN — Sayın Önder, mecburum İçtü
züğün emrini yerine getirmek için bir kere daha 
ikaza. Meclis bu hususları görüşmüş, karara 
bağlamış. Lütfen sadedin içinde, 14 üyeye vâki 
itirazınızı izah sadedinde konuşun. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL ÖNDER 
(Devamla) — Değerli Başkan, şimdi bu Mec
lis tamsayısı esasından ayrılmak suretiyle, 
Meclislerde, yani T. B. M. M. nde senatör ve 
milletyekillerin bir araya gelmesi ile hâsıl 
olacak olan rakam, 632 dir. Halbuki bugün 
luyıgulaimja durumunda bulunduğumuz 15 Temı-
omız 1970 tarihi kanara göre ise, 563 olmakta
dır. Şimdi, bunum dışımda 89 Senatör ve Miflı-
liötMekilimim Meclis faaliyetinden memediiJmıesi 

gilbi bir durum bahis konusudur. T. B. M. M., 
15 Temmuz 1970 tarihinde böyle bir kananı, 
çoğunluk istibdadı anlayışı içinde almış olsa 
bile, 89 Parlomamiterim, Paırlâmemltıo faaliyet 
timden1 menedilmeisine devam ediilmemıesi gerek
liği anlayışını tekrarem ifade etmıekte fayda 
görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Aslında Anayasaimızın. temel ruhu, çbğum-

liuk İstibdadıma iısltiımadederelk karar alma nok
tasına Pariâmemıtoyu getirmemek şeklimde hü
kümler vaz'etmek yoluma gitmiştir. Aslımda 
85 nci madde, azınlıkta lolattı partilerim çoğunlu
ğa dayanılarak her türlü faaliyetten memıeçlil-
mesini önleme amıaciyle getirilmııiştiır. Komis
yonlarda azınlikta oftaım partileri© yer verme-. 
mek için parmak kaldırmak suretiyle tertipleme 
mânli olmak içim getirilmiştir. Aslımda, azımflık'-
ta lolan partilerim, Meclis faaliyetlerimle kaltıla-
toilmesi içim vaz'ediilmıiş'tir. Her siyasi parti 
(grupu, Meclis faaliyetlerimde güçleri oranımda 
temsili lettıiriMr, di|ye. Amaç bu... Yoksa 85 mc:i 
madde, siyasi parti gruplarınım bütüm faaliyet
lere inhisar koyması amlalmımda vaiz'edilmeımilş-
tir. Bu yanlış tıaltlbikaJtlbam vaıageçlmıelsmde fay
ıda vardır. Bumu ifade etmek de bu vesile ile 
yararlıdır kaınıaaitimdeyilz. 

iBiiz bu anlaıyış içerisinde, 10 vieyıa 14 ça
tışması ilerisimde, Bıaşkamlık Divanımda siyasi 
partilerim bir artaya gelerek yemi duruma göre 
komisyomlarım teşekkül 'etmesi bakımımdain, si
yasi partilerim güçleri oranımda görev alabil
mesi içim mevcut Hazırlık Tahkikatı komiisyom-
lanmım, kurullacak Hazırlık Tahkikat komiis-
yomlian üyelerimin. kaçar aded olması lâzımıgel-
diği üzerimde müzakerıe alçıldığı zamam bu açı
dan igörüşlerimizi değerlemdirdik. Sayım Heye^ 
timize de ifade eltmıeyi görev sayıyoruz. 

Değerli arkadaşlarıım; 
ün kişilik bir Hazırlık Tahkikatı Komisyonu 

ıkalbul edillıdiği zaımainı ve T. B. M. M. mim tam 
sayışıma göne değil, siyasi partilerim yekûmilıa-
rımım toplamıma göre siyasi partıilerim kuvvet 
oranlan tesbiit iedilfmıejye gidildiği zamram durulım 
şöyle ol'maktadm* : A. P. 5,76; C. H. P. 3,12; 
Demiokratik Parti 0,70; Güvem Partösi 0,40 ol
maktadır. O toplantıda bize verilem rakam 
budur; Riyaset Divanınım tekmisytemleri (tara
fından yapılmış bir hesaba istinıadetmektedir. 
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Bu hâilde, Ibir Anayasa emri olması hasef-
bdyle, oranına (bakıtoaksızıaı, Güven Partisi 
dle Demokratik Parti birer üye ile temsil edil
miş olacaklar. A. P. Ihelş üye ilje, C. H. P. üç 
üye ile temsil edillmiş olacaktır. Meclis taı-
sayısma göre Ihelsaip yapıldığı zaman küsurat
lar ıdeğıiişmektödir. Temsil oranı bakamımdan 
A. P. yine 5, C, H. P. yine 3, Demokratik Par
ti 1, Güven Partisi 1 üye ile temsil ©dilmıekte-
diTflıer. Her iki faulde de rakam aynıdır. A. P. 
Mecls yüzdesıine göre, % 51 dir. O halde 5 
'üyelik hakkı doğrudur. Diğer partilere göre 
de çoğunHuktıaldır, bu kuvvet oranına göre Haı-
zırlık Tahkikatı Komıiisyionunida temsil edlmek-
tödilr. Halk Partisi için ide durum aynıidır. 
Bir Anayasa emri icalbı, Güven ve Demokratik 
Bartiller de birer üye llte temsil edilmıelktıedirJer. 

Sayın A. P. telmsıiliciHeri! ve sayın Rijya&eit 
Divanının teimiayülü, Adalet Partisinin, ha
zırlık tahkikat komisyonlarmda »on üyelMetn 
fbeşıi ile ıteımısiül ödilmıesiniın doğru olmadığı ,ka-
aiiaaltine varmışlardır, Beış üyelikle A. P. temsil 
lelttirilıdiği takdirde, ıbaşjkamı saçmeıktıe güçlük 
lolacıağı, hdrtafkılm güçlükler doğacağı ve komis
yon çaihşaanaiz halli© gedeceği kanaatti hâkilm ol
muştur. • Aslında on tamsayıya göre kurufauş 
olan kır Hazırlık Tahkikattı Komıiısyonunun pe
şin olarak "böyle (bir bünye içinde çahşamıaız ha
le geleceğini düşünmek yanlıştır. A. P. nin 
5,76 oranından 0,76 oranında bir zayiat vermesi, 
gücü oranında bu komisyonda temsil edilmemiş 
olacağı neticesine varan bir anlayış içerisinde 
olduğunu, yine bu toplantıda gördük. Aslında, 
bu durum bir Anayasa emrinin yerine getiril
mesinden ileri gelmektedir. Nedir, o? Güven 
Partisinin ve Demokratik Partinin birer 
üye ile temsil ettirilmesinden ileri gelmektedir. 
Aynı mağduriyet, bakınız, 14 tamsayı bahis ko
nusu olduğu zaman, bizim tarafımızdan da bahis 
konusudur. 14 tamsayıya göre; Adalet Parti
si 8, Cumhuriyet Halk Partisi 4,36, Demokratik 
Parti 0,99, Güven Partisi 0,56 oranında olmak
tadır. Bu defa aynı itiraz bizim için bahis ko
nusu değil midir? Cumhuriyet Halk Partisi 4 
üyelikle temsil ediliyor, ama oranı 4,36. Bizim 
0,36 oranında bir zayiatımız olmuyor mu? As
lında bu, komisyonun terkibinden doğan zaru
retlerden ortaya çıkmaktadır. 14 tamsayıya 
gittiğimiz zaman ne oluyor? 14 tam sayıda Ada
let Partisi 8 üye ile temsil ediliyor, Halk Parti

si 4, Demokratik Parti 1 ve Güven Partisi 1 üye 
ile temsil ediliyor; 6 ile 8 oranında oluyor. Mec
lisin bünyesine göre 8 tam sayı ile Adalet Par
tisinin hazırlık tahkikatı komisyonunda yer al
ması, sandalya alması, onun gücü oranında tem
sil edilmesi anlamına gelir mi? Bundan evvelki 
tatbikatta kurulmuş bulunan ve henüz Demok
ratik Parti doğmadan evvel Adalet Partisi 257 
tam sayısına göre, temsil yetkisi de zaten bu 
kadardır, bundan fazla değildi ki, aslında 14 ve
ya 10, bütün çıkmaz, Meclisin tam sayışma gö
re, Meclislerin, yani Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin tam sayısına göre siyasi partilerin kuv
vet oranlarının tesbit edilememesinden doğan 
bir netice ile karşı karşıya bulunuyoruz. 10 tam
sayı üzerinden hazırlık tahkikat komisyonu ku
rulduğu takdirde, hem Meclis tamsayısına göre 
kuvvet oranlarına yaklaşılmış olacaktır ve hem 
de hazırlık tahkikat komisyonlarının emniyet 
ve güvenle çalışmasının sağlanmasında yardımcı 
olmuş olacağız. 

Değerli arkadaşlarım; Adalet Partisi Gru-
pu 15 Temmuz 1970 tarihinde günlük endişeler
den mütevellit 9 yıllık teamülü değiştirdi. Bu 
Sayın Süleyman Demirel'in ilgili bulunduğu Ha
zırlık Tahkikatı Komisyonu yüzünden duyulan 
endişe yüzünden oldu. Hazırlık Tahkikatı Ko
misyonu bünyesinde duyulan endişe yüzünden 
oldu. Bu, günlük siyasi endişelerle alman ka
rardır. Meclis teamülleri günlük siyasi endişe
lerle değiştirilmemelidir. Cumhuriyet Halk 
Partisi, Parlâmentonun sağlam teamüllere da
yanarak çalışmasını öngörmektedir. Parlâmen
toya duyulan güveni ve Parlâmentonun itibarı
nı bunda görmektedir. Bu itibarla biz, bu gö
rüşümüzde ısrar ediyoruz. Hazırlık Tahkikat 
Komisyonunun 10 tamsayı üzerinden yeniden 
düzenlenmesi, sayın Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarafından kabul edildiği takdirde, olumlu 
bir karar verilmiş olacağı kanaatindeyiz. Say
gılarımızı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Sayın Ke-
mal önder, bütün bu görüşlerini parti temsilci
leriyle müşterekten yaptığımız toplantıda da be
yan buyurdular: 

Yalnız, soruşturma hazırlık komisyonları
nın sayılarının değiştirilmesi, 15 Temmuz 1970 
tarihinde Yüce Meclisin karariyle olmuştur. Se
bep vardır, dayanağı vardır, onu arz edeceğim. 
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Sebep, 1968 tarihinde Anayasa Mahkemesi
nin kararıdır. 

Dayanağı da, Millet Meclisi içtüzüğünün 25 
nci maddesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içtüzüğünün 28 nci maddesidir. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi içtüzüğünün 28 nci maddesi; 
«Bu içtüzükte sarahat bulunmıyan hallerde, Mil
let Meclisi İçtüzüğü hükümleri uygulanır.» der. 
Millet Meclisi içtüzüğünün 25 nci maddesini 
arz ediyorum : 

«Heyeti Umumiye lüzum görürse encümen 
âzalarının adedini muvakkaten artırabilir.» Da
yanağı ve sebebini yukarda arz ettim. 10 a gö
re, 12 ye göre Yüce Meclisin geçen yıl almış ol
duğu karan gereğince 14 e göre ayrı ayrı hesap 
yaptık. 10 a göre yapılan hesabı Sayın önder 
izah ettiler. 5,76 Adalet Partisine düşüyor. Şim
diye kadar Meclis Başkanının Başkanlığında 
yapılan grup yöneticileri tatbikatında, evvelâ 
tamsayılar o siyasi parti grupuna tahsis edilir, 
sonra küsurlardan en büyüğünden başlamak 
suretiyle tahsis edilir. Küsurların büyüğünden 
başlanınca, kendilerinin de izah buyurdukları 
gibi, bir siyasi partinin girme mecburiyeti var; 
0,76 kalıyor. Aynı şekilde 12 ye çıkarmak müm
kün mü diye hesabettik, 12 ye çıkarılınca da 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun 3,74 olu
yor, 3 tamsayı verildikten sonra kalan küsur 

Güven Partisi küsurundan fazla oluyor, o za
man da orası mağdur olmasın diye 14 e göre 
hesabedildi. 14 e göre hesabedilince neticede, 
oranda 4,37 Cumhuriyet Halk Partisi Grupuna 
düşüyor, ama Güven Partisi Grupuna düşen 0,57 
rakamı 0,37 den büyüktür. O sebeple, «en hak
kaniyete yakın hesap budur,» denildi, bütün 
grup yöneticileri huzurunda tartışıldı ve bu, 
Cumhuriyet Halk Partisinin şimdiki izahları 
veçhile ve eskiden de Mecliste aynı mütalâaları
nı serd etmiş oldukları veçhile, itirazları karşı
lığında Adalet Partisi, Demokratik Parti ve Gü
ven Partisinde mutabakate varılarak geldi. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bir önerge var. 
Önerge diyor ki; «Evvelâ, yeniden kurulacak 
bütün soruşturma komisyonları üye sayısının 
14 e çıkarılmasını ayrı oylıyalım, sonra teker 
teker diğer maddeleri oylıyalım.» 

önergeyi takdim ediyorum. 

I Birleşik Toplantı Sayın Başkanlığına 
Soruşturma Hazırlık Komisyonları üye sayı

sının 10 üyeden 14 üyeye çıkarılması hususunun 
oya sunulmasını -saygılarımla arz ederim. 

Ordu Milletvekili 
Cengiz Ekinci 

BAŞKAN — Şimdi efendim, önerge gereğin
ce ve arzuya da uygun olarak, Türkiye Büyük 
Millet Meclisince kurulacak soruşturma hazır
lık komisyonları üye sayısının 10 üyeden 14 
üyeye çıkarılmasına dair önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, efendim. 

Şimdi, tekerr teker arz ediyorum; ikinci 
maddede kalmıştık. 

Eski Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'-
in, Başbakan, eski Ticaret bakanları Ahmet 
Türkel, Macit Zeren ve Sadık Tekin Müftüoğlu 
haklarında soruşturma açılmasına dair önerge-

I sini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu (9/4). 

Bu Komisyon henüz Başkan, Kâtip ve Söz-
I cüsünü seçememiş ve binnetice işini bitirememiş-

tir. Bu Komisyona 22 . 7 . 1970 tarihinde veri
len 30 günlük süre de sona ermiş bulunmakta
dır. Bu Komisyonun üye sayısının 14 e çıkarıl
ması hususunu kabul buyurdunuz. Noksan üye
liklerinin seçiminin yapıldığı tarihten başlamak 
üzere bu Komisyona yeniden 30 günlük bir ça
lışma süresinin tanınması hususunu tasviple
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Eski Aydm Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Başbakan hakkında soruşturma açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu (9/5) 

Bu Komisyon da, henüz Başkan, Sözcü ve 
Kâtibini seçememiş ve binnetice işini bitireme-
miştir. Komisyona 22 . 7 . 1970 tarihinde veri-

I len 30 günlük süre de sona ermiştir. Noksan 
üyeliklerinin seçiminin yapıldığı tarihten baş
lamak üzere Komisyona yeniden 30 günlük bir 

I çalışma süresinin tanınması hususunu tasviple
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-

I miyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 
I içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Başbakan 
I hakkında soruşturma açılmasına dair önergesini 
I incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
I Komisyonu (9/15), 
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Bu Komisyon da henüz Başkan, Sözcü ve 
Kâtibini seçememiş ve binnetice işini de biti-
rememiştir. Komisyona 22 . 7 . 1970 tarihinde 
verilen 30 günlük süre de sona ermiştir. Nok
san üyeliklerin - biraz önce alınmış bulunan ka
rar gereğince - seçiminin yapıldığı tarihten baş
lamak üzere, Komisyona yeniden 30 günlük bir 
çalışma süresinin tanınması hususunu tasviple
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Ve yine evvelce kurulması kabul edilen so
ruşturma hazırlık komisyonlarından, 

27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı bakan
lar hakkında evvelce yapılan soruşturmanın 
yürütülmesi hususunda Başbakanlıktan iade olu
nan dosyalardan henüz sonuçlandırılamıyan 
bir dosyayı incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu, (9/2) 

Bu komisyon, elinde kalan beş dosyadan 
4 nün işini bitirmiş ve rapora bağlamış olup, 
raporlar gündemdedir. Kalan bir işi henüz bi-
tiremiyen bu komisyona 22 . 7 . 1970 tarihinde 
verilen 30 günlük süre sona ermiştir. Bu komis
yonun da, noksan üyeliklerinin - biraz önce 
alman karar gereğince - seçiminin yapıldığı ta
rihten başlamak üzere komisyona yeniden 30 
günlük bir çalışma süresinin tanınması husu
sunu tasviplerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

Eski Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, eski Ticaret bakanları Sadık Tekin 
Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarında soruş
turma açılmasına dair önergesini incelemek üze
re kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonu, 
(9/9) 

Komisyon, elindeki işi bitirememiş olup, 
22 . 7 . 1970 tarihinde verilen 30 günlük süre 
sona ermiştir. Bu komisyona, noksan üyelikle
rin seçiminin yapıldığı tarihten başlamak üzere 
30 günlük bir çalışma süresinin tanınması hu
susunu tasviplerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, eski içiş
leri Bakanı Faruk Sükan hakkında soruşturma 
açılmasına dair önergesini incelemek üzere ku
rulan Soruşturma Hazırlık Komisyonu, (9/10) 

Komisyon elindeki işi bitirememiş olup, 
22 . 7 . 1970 tarihinde verilen 30 günlük süre 

de sona ermiştir. Bu komisyona, - biraz önce 
alman karar gereğince - noksan üyeliklerinin 
seçiminin yapıldığı tarihte başlamak üzere, 30 
günlük bir çalışma süresinin tanınması husu
sunu tasviplerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

Lütfen, arkadaşlarımız reylerini işaret bu
yursunlar, efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi ihsan 
Topaloğlu'nun, eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Refet Sezgin hakkında soruşturma açıl
masına dair önergesini incelemek üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu (9/14) 

Komisyon elindeki işi bitirememiş olup, 
22 . 7 .1970 tarihinde verilen 30 günlük süre de 
sona ermiştir. Bu komisyona, - biraz önce alman 
karar gereğince - noksan üyeliklerinin seçimi
nin yapıldığı tarihte başlamak üzere 30 günlük 
bir çalışma süresinin tanınması hususunu tas
viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Gündemimizde görüleceği veçhile : 

4. —• İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 14 ncü maddesinin 5 ve 7 nci 
fıkralarının değiştirilmesine dair Tüzük teklifi
ni görüşecek İçtüzük Geçici Karma Komisyo
nuna üye seçimi (2/332) 

BAŞKAN — içtüzük değişikliği ile ilgili ko
misyon olduğu için, bu komisyon üyeleri de 14 e 
çıkarılacaktır. Evvelce bu komisyonun da 14 
üyeye çıkarılması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5. — 9/1, 9/6, 9/8, 9/7, 9/11 ve 9/2 (4 dosya 
için) esas sayılı soruşturma hazırlık komisyon
ları işlerini bitirerek raporlarını vermiş oldukla
rından, bu komisyonlar hakkında bir işlem yapıl
maması gerekmediği hususuna dair Başkanlığın 
sunuşu. 

BAŞKAN — Gündemde bulunan bu komis
yonlar işlerini bitirmiş ve rakorlarını tanzim 
etaniş olldıufklarından, bu komisyonlar için bir 
(karar almaya lüzum görülmemiştir. 

On aded Soruşturma HaJzırlıJk Komisyonu iş
lerini bitirmiş, raporlarını vermiş, günldemlde-
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dir. Vakit olursa, biraz sonra bunlar hakkında 
gerekli muamele yapılacaktır. Bu sebeple bu So
rutturma Komisyonları işlerini, esais itibariyle 
parti gruplarının kuvvet oranlarında bir deği
şiklik yapılmış olmasından önce, yeni bir parti 
grupunun teşekkülünden önce ikmal etmiş ol
duğundan bir muamele yapılmasına maihal ol
madığını gruplarımız mutabakatla bildirmişler
dir. Bu hususu tasviplerinize arz ediyorum... 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6. •—• Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Ömer Lûtfi Hocaoğlu ile Konya Milletvekili 
Özer Ölçmen'in, yakınlarına ve kardeşlerime sağ
lamış olduğu kredilerin temin edilişinde ve yatı
rım indiriminden istifade ettirilmelerinde Beş 
Yıllık Kalkınma Plânına aykırı hareket edildiği 
ve bu fiilin T. Ceza Kanununun 240 ncı mad
desi kapsamına girdiği iddiasiyle Başbakan hak
kında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. Meclisi 
Birleşik. Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi 
gereğince Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere kurulacak Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/16) 

BAŞKAN — Yine gündemimizde görüleceği 
veçhile, Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Ömer Lûtfi Hocaoğlu ile Konya Milletvekili 
Öaer ölçmenin, Başbakan hakkında soruşturma 
aşılmasına dair olan önergesi, geçen birleşimde 
okunmuş olup, o tarihteki orana göre kurulması 
gerekli (9/16) esas numaralı bu Hazırlık Kb-
ımisyonun da, üye sayısının 14 e çıkarılması bi
raz evvel yüksek oylarınızla karara bağlanmış
tı. Bu komisyona üye seçimi tarihinden başla-
nıaJk üzere, 30 günlük çalışma süresinin veril
mesini ve ilgililerin seçim tarihinden itibaren 
15 gün içinde yazılı görüşlerini komisyona bil
dirmeleri hususunu tasviplerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

7. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'ın, 
İstanbul Belediye Meclîsinin 28 . 6 . 1968 tari
hinde İstanbul çevre yolu güzergahı ve Boğaziçi 
köprüsü tasdikli plânı ile plânı tadilen onayla
nan İmar ve İskân Bakanlığının plânını değiş
tirerek tatbik etmesiyle, 6785 sayılı İmar Ka
nununa aykırı hareket ettiği ve istimlakler ile 
açılacak tazminat dâvaları dolayısiyle Devleti 

zarara uğratacağı, bu fiilin ise T. Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle Anaya
sanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca Başbakan 
ve Bayındırlık Bakanı hakkında bir Meclis So
ruşturması açılmasına dair önergesini incelemek 
üzere kurulacak Soruşturmoj Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimi. (9/17) 

BAŞKAN — Bugün önergeleri okunmuş bu
lunan Isltanibul Milletvekili Eşref Derinçay'ın, 
Başbakan ve Bayındırlık Bakanları haklkında 
soruşturana açılmasına dair önergesini incele
mek üzere, kurulması gerekli Soruşturma Hazır
lık Komisyonunun da 14 üyeden teşkili biraz 
evvel yüksek tasviplerinizle kabul edilmiştir. 
Bu komisyona üye seçiminin yapıldığı tarihten 
başlamak üzere, 30 günlük süre verilmesini ve 
ilgililerin üye seçimi tarihinden itibaren 15 gün 
içinde yazılı görüşlerini komisyona bildirmele-
riimi tasviplerinize arz ediyorum. Kaibul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dini. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş ve 14 arkadaşının, İslâm dininin 
çeşitli maksatlarla istismar edilmesine müsamaha 
ile görevlerini ihmal ve suiistimal ettiği, bu fiilin 
ise T.C. Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine 
uyduğu iddiasiyle Anayasanın 90 ncı ve T.B. 
M.M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
desi gereğince Başbakan, Devlet bakanları Eefet 
Sezgin ile Hüsamettin Atabeyli haklarında bir 
Meclis soruşturması açılmasına dair önergesini 
incelemek üzere kurulacak Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi (9/18) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Mehmet özgüneş ve 14 arkadaşının Başbakan 
ve eski Devlet bakanları Refet Sezgin ile Hüsa-
nıetltin Atabeyli haklarında Meclis Soruşturma
sı iaçılimalsına dair önergesini incelemek üzere 
kurulması gerekli Soruşturma Hazırlık Komisyo
nunun 14 üyeden kurulması biraz önceki tasvip-
lerinizla kararlaştırılmıştır. Bu komisyona üye 
seçjimin'iın yapıldığı tarihten başlamak üzere, 30 
günlük süre verilmesini ve ilgililerin seçim ta
rihinden başlamak üzere, yazılı görüşlerini ko
misyona. bildirmeleri hususunu tasviplerinize arz 
eidiyorum. Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... 
Kaibul editaıiştöir. 
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tSaym Reşit Ülker'im önergesi de kabul edildi. 
Şimdi muhteremi arkadaşlar, Yüksek Meclisin 

aldığı karar gereğince ve faunada okunup zapta 
geçMmiş bulunan oranlara göre , siyasi parti 
gruplarına Başkanlığımızca kontenjanları bldi-
rHecelk. Siyasi parti gruplarından Türkiye Bü
yük İMİillelt Mealimi Birleşik İçtüzüğünün 18 ve 
22 îic'i ımaddelerinide dikkaıt nazlara alınarak 
adayli?,nnı tesibüt edip Başkanlığa Miran evvel 
(billdirmelerini istirham ödiyorum. Adayların 
Ba^krnlığa geldiğini talkilbeden ilk (birleşimde 
Soruşturma Hazırlık Komisyonlarınla üye seçimi 
yapılacaktır. 

EKREM ÖZDEN (Cumhuriyet Senatosu îs-
. tanbul Üyesi) — ıSöz istiyorum Sayın B'aşkan. 

BAŞKAN — Hangi mevzuda efendim 
EKREM ÖZDEN (Cumhuriyet Senatosu İs

tanbul Üyesi) — Takrir verdim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ekrem özden bir önerge 

İle kofmülsyonılara seçilen üyelerin Başkanlıkça 
davet eidiılerek biran evvel toplanımailarını ve 
başkanlık divanlarını ıseçmelerjınli ve bu hususun 
da Başlkanlııkça davet suretiyle takilbedilnıesini 
ve bu hususun karara bağlanmasını istemekte
dir. 

Sayım özden, bu hususun kanlara bağlan-
maJsTnıa lüzum yoktur. Taltihikat böyledir. Bütün 
tebligatta rağmen, toplanamamış oılan komüsyon-
lar, başkanlık divanlarını seçememiş olan ko
misyonlar olmuştur ve bu mesele de Türkiye 
Büyük Milet Meclisi Birleştik Toplantısının 
çeşitli bMeşimlerinde uzun tartışmalara konu ol
muştur. önergeniz bir temenni mahiyetindedir, 
(karara ihtiyaç yoktur. Aıma, Başkanlıik bunun 
gereğini yapacaktır efendim. 

EiKREM ÖZDEN (Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi) — Usul halkkmıda söz istiyorum. 
efend'ism. 

BAŞKAN — Usulün neresi elemdim? Şimdi 
bunu. ben... 

EİKREM ÖZDEN (Cumhuriyet Senatosu îs-
tsnNıl Üyesi) — Bu mesele haıkkıuırîa, bu usul 
halkkınıda. 

BAŞKAN — Bu mesele amıa, efendim, bana 
usul hakkında «söz isterken usulün maddesini 
lütfen tavzih buyurun. Bakınız, TüıMye Büyük 
MiüM Meclisli Birleşik Topllantıısmda komisyon 
üyelerinjin ısayısı tesbit edildi. Kontenjanlar gru-
pa yasılıyor, gruplar 18 nci ve 22 nci maddeleri 

nazarı ültlbare alarak biae adaylarını verecekler, 
3eejilmi yapacağız. Seçim yapılur' yapılmaz Baş-
kralıkça bu üyelere hangi odada toplanacakları, 
hangi gün ve hangi saatte toplanacakları yazılı 
olarak tebliğ edilecek, tatbikat da bu. Bu teb
ligatı mütaakıp, yandan bir fazla ekseriyetle 
toplanıp başkanlıklarını seçerler. Bunda usulsüz
lük nerede, simidi bunu anhyalım, size usul hak
kında söz vereyim. 

EKREM ÖZDEN (Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi) — Usulsüzlük şurada ki, şimdiye 
'VJadar seçilen arkadaşfora ciddî olarak, mesele
lere rtıüfuz edilerek ve ket'udilerinden imza alın
mak suretiyle bir tebligat yapılmamıştır. Bu, 
kasti veya ihmalidir, şöyle veya böyle olmuştur 
şimdiye kadar. Ama Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin bu gibi kararlarına nakise ihraz ettiği de 
meydandadır. Komisyonları seçiyoruz, toplanıp 
meseleleri halletmiyoruz, meseleler ortada kalı
yor ve bu ciddî bir yol değildir. Şimdiye kadar 
yanlış tatbikat yapılmıştır. Ben senelerden beri 
bu komisyonların muhtelif yerlerinde üye ol
dum, bana bir defa tebligat yapıldı. Bundan 
sonraki üyeler için de tebligat yapılmadı. Eğer 
vapıîdığı sabit ise, imzalarının gösterilmesi lâ
zımdır. Bunu ciddî tutmanızı sizden rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın özden hassasiyetinizle 
müteraf ik olarak ve ciddî olarak önergenizdeki 
temenniniz takibedilecektir. 

EKREM ÖZDEN (Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Gündemin raporlar kısmına ge
çiyorum efendim. 

9. — Eski Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nm, Anayasanın 90 nci maddesi ve T. B. M. Mec
lisi Birledi: Toplantısı İçtüzüğünün 12, 14 ve 
22 nci maddeleri uyarınca eski Sanayi Bakanı 
Mehmet Turgut ile eski Bayındırlık Bakanı Arif 
Hikmet Onat hakkında Meclis soruşturması açıl
masına dair önergesi ve 1 numaralı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu raporu (9/1) (S. Sayısı: 
66) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, İçtü
züğün 102 nci maddesi gereğince eğer muvafık 
bulursanız, raporun tümü zabıtlara eklenmek 

(1) 66 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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kaydı ile sonuç kısmını takdim edelim. Muvafık 
mı efendim? («Muvafık» sesleri) itiraz olmadı
ğına göre yalnız sonuç kısmını takdim ediyo
rum efendim. 

Komisyon lütfen yerini alsın efendim. Sa
yın Muzaffer Akdoğanlı?... Yok. Sayın Nuri 
Demirel... İsmail Hakkı Birler. 

Raporun sonuç kısmını takdim ediyoruz 
efendim. 

(1 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu raporunun sonuç kısmı okundu.) 

BAŞKAN" — 1 numaralı Soruşturma Hazır
lık Komisyonu ittifakla Bayındırlık eski Baka
nı ve eski Ordu Milletvekili Arif Hikmet Onat 
ve Sanayi eski Bakanı Bursa Milletvekili Meh-
met Turgut, haklarında soruşturmayı mucip bir 
husus bulunmadığına karar vermiştir. 

Söz istiyen var mı efendim?... Yok. Söz isti-
yen olmadığına göre, raporu oylarınıza arz edi
yorum. Rapor kabul edildiği takdirde Yüce He
yetiniz soruşturma açılmasına lüzum ve mahal 
olmadığını kararlaştırmış olacaktır. 

Raporu oylarınıza arz ediyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Rapor, kabul edilmiş, 
soruşturma açılmasına lüzum ve mahal olma
dığı kararlaştırılmıştır. 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kay seri'de Türkiye Öğretmenler Sendikası Kon
gresinde vâki tecavüzlerde memuriyet mevkii ve 
nüfuzunu suiistimal ettiği iddiasiyle eski İçişleri 
Bakam Faruk Sükan hakkında Anayasanın 90 
net maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına dair önergesi ve 12 numaralı Soruş
turma Hazırlık Komisyonu raporu (9/12) (S. 
Sayısı : 67) (1) 

BAŞKAN — Biraz önce aldığınız karar ge
reğince, eğer itiraz yok ise... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — 
Raporun tamamı okunsun efendim. 

BAŞKAN — Raporun tamamı okunsun diye 
itiraz var. Raporun tamamı okunacaktır. 

Buyurun. 

(12 numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu raporu okundu.) 

(1) 67 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önerge sahibi olarak değil mi 
Saym Ülker? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — 
Evet. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Önerge sahibinden başka şimdiye kadar yal

nız Sayın Hüseyin Yenipmar söz istemiştir. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — 

Değerli arkadaşlarım, Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun Yüce Huzurunuza getirdiği olay 
siyasi tarihimize «Bombalı Kayseri olayları» di
ye geçen ve Kayseri'de Türk öğretmenlerine ya
pılan tecavüzle ilgili bir olaydır. Yalnız can, 
mal emniyeti bakımından değil, aynı zamanda 
orada toplantı yapma hürriyeti de ortadan kal
dırılmıştır. Hâdiselerin sonunda asker müdaha
le etmiştir. Askerin müdahalesinden sonra da 
kongre yapılmamıştır. Yani Anayasada mevcut 
bulunan can, mal emniyetinden gayri, toplanma 
hürriyeti de, dernek hürriyeti de zedelenmiştir. 

Şimdi hâdisenin oluş tarzını kısaca arz et
mek istiyorum. 7 . 7 . 1969 tarihinde Kayseri'
de Alemdar Sinamasında toplantı başlamıştır. 
İlk gün kongre yapıflmıştır. Ertesi gün bu olay
lar cereyan etmiştir. Yani kongrenin birinci gü
nü olaylar olmamış, ikinci günü sabah bu olay
lar olmuştur. 

Birinci gün kongre başlamıştır, aynı gece 
şehrin dört muhtelif yerinde; Kurşunlu camiin
de, - Alemdar Lokanta ve Sineması denilen yer 
tamamen Hükümetin karşısında olan bir yer -
din adamları ile ilgili olan diğer yerlerde de 
bomba patlatılmıştır. Dört tane bomba şehrin 
muhtelif yerlerinde patlatılmıştır. Bu bombala-. 
rm patladığı yerler, meselâ Örnek Evler Camii 
açıkta bir yerdir. Kurşunlu Camii Hükümete ga
yet yakın bir yerdedir ve 'diğerleri de şehrin 
muhtelif yerlerine dağıtılmıştır. 

Bir tesadüf olduğu raporda iddia ediliyor; 
bu sırada da elektrik sönmüştür. Bu iddiaya gö
re elektrik bütün bu patlamalardan sonra sön
müştür. Bir iddiaya göre; bâzı patlamalar ol
muştur elektrik sönmüştür, sonra açılmıştır, 
tekrar patlama olmuştur. Çeşitlli ışekillerde izah 
edilmektedir. Fakat komisyon, bunlardan res
men elektrikle ilgili olarak idareden sorduğu 
bir yazı üzerine gelen cevabı ve birtakım be-
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yanlan esas tutarak, patlamadan sonra elektri
ğin söndüğünü ifade etmektedir. 

Evvelâ şunu da belirteyim ki, benim bu dos
ya üzerindeki çalışmam yalnızca gazetelerden 
elde ettiğimiz bilgilere dayanmamaktadır. Aynı 
zamanda bu dosyaya getirilen inceleme dosyası 
ve hâdisenin içinde, bizzat yaşamış kişileri de 
dinliemek suretiyle bütün bu bilgileri bir araya 
getirmiş bulunmaktayım. 

Değerli arkadaşlarım, evvelâ şunu ifade et
mek isterim. Bu olayda önemli nokta memleke
tin aydın bir kütlesini teşkil eden, çocuklarımızı 
okutan, memlekete aydınlık getiren öğretmenler 
kütlesinin millet nazarında kötülenmesi amacını 
taşımaktadır. TÖS kongresi Kayseri'de yapılı
yor. Aynı gece şehrin dört muhtelif yerinde, (ki, 
şüphesiz ayn ekipler halinde çalışmaları gere
kecektir ayrı ayrı bomba patlatmak için) ayrı 
yerlerde bombalar patlatılıyor. Bu bombalar 
dinimizle ilgili mukaddes, kutsal yerlerimizde, 
onların önünde patlatılıyor. Ondan sonra halk 
tahrik ediliyor. Ertesi gün mahalle aralarında 
geziliyor, yollara yazılar yazılıyor ve tahkikat 
raporunda da ifade edildiği gibi, 10 -15 bin kişi 
birden bire ortaya çıkıyor ve öğretmenlerin 
kongre yaptığı yere hücum ediyorlar ve diğer 
bâzı yerleri de tahribediyorlar. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, evvelâ bizim 
önümüze gelen konu bir hazırlık soruşturması
dır. Bir hazırlık soruşturması olduğuna göre, 
biz her hangi bir bakan arkadaşımız veya Baş
bakan arkadaşımız hakkında alelacele hazırlan
mış bir önergeyle sorumluluğa gitmiyelim, yer
siz bir tahkikat, bir soruşturma açmıyalım diye 
soruşturma hazırlık komisyonunu kuruyoruz. 
Bunun Birleşik Toplantı İçtüzüğündeki yeri bu. 
Yani yersiz bir şekilde bir kimseyi boşu boşuna 
zedelemiyelim görüşüne dayanmaktadır. Eğer 
getirilen bilgiler, toplanılan bilgiler mahkumi
yeti değil, suçluluğu değil, birtakım aydınlan
ması gereken şüpheleri ortaya koyuyorsa, bura
da yapılacak iş bunun için soruşturmanın açıl
masıdır. Yani Soruşturma Hazırlık Komisyo
nundan Soruşturma Komisyonuna geçilmesidir. 

Şimdi bu konuda şüpheler, endişeler var mı
dır? Bu yapılan hazırlık soruşturması tam- mı
dır, mükemmel midir? Evvelâ hazırlık soruş-
turtmasunın dayandığı İçişleri Bakanlığından 
gelen dosyanın nasıl bir dosya olduğunu değer
lendirmemiz lâzımgehr. 

Buraya gelen ve komisyonun dayandığı 
dosya, yapılan müracaatlar üzerine o zamanki 
içişleri Bakanının emrettikleri bir incelemedir. 
Bununla şunu kasdediyorum. Bu dosya bir 
tahkikat dosyası değildir. (İçişleri Bakanı bu 
mevzuun incelenmesini istemiştir ve Ceza Mu
hakemeleri Usulüne göre, değil, bir inceleme 
usulüne göre yerinde bu mesele incelenmiştir, 
geldikten sonra bakana sunulmuştur, bakan; 
«Tahkikat açılmasına lüzum yoktur.» demiştir. 
Bir defa bu hakikati 'burada tesbit edelim. Bu 
hakikat burada dururken başka bir hakikati 
daha tesbit edelim. 

Gazetelerde okuduğumuza göre Danıştay'
da açılan dâvalar aleyhte neticelenmiştir, idare 
Danıştayda açılan dâvalar da mahkûm olmuş
tur. Bir ikinci hakikat da budur. 

Üçüncü bir hakikat, tazminata anahkûm ol
muştur. 

Dördüncü bir hakikat, bu konuda, bu dos
yada da zikrediliyor, ceza mahkemesinde bâzı 
şahıslar hakkında, orada yakalanmış, getiril
miş üç - beş kişi hakkında da ıceza . dâvaları 
vardır. Bu dosyalar da bu dosyanın içinde de
ğildir. Öyle ise faizim hazırlık soruşturmamız 
tamamen idari mahiyette yapılmış, soruşturma 
mahiyetinde olmıyan bir dosyaya dayanmakta 
ve ona göre hüküm verilmektedir. Bombalar 
patlamaktandır, elektrikler sönmektedir, ağır 
hâdiseler cereyan etmektedir, insanlar dövül-
mektedir. Eğer (sinema binasında bulunan kon
gre delegeleri arasında silâh (taşıma ruhsatı 
olan dağlarda kırlarda gezdikleri için silâh ta
şıma hakkına ,sahip ilköğretim müfettişleri ol-
masaymış, orada daha vahîm, daha ağır hâdi
seler geçecekmiş. Bunu o inceleme dosyasımda
ki bilgilerden elde ediyoruz. Yani silâhlı insan
lar bulunduğu için daha üzerlerine gidilmemiş, 
daha vahîm hâdiseler olmamış. 

Peki bunun bir (sorumlusu yok mu? Bu ka
dar vahîm bir hâdise cereyan ediyor, memle
ket ayağa kalkıyor, bunun bir sorumlusu mev
cut değil mi? Vali sorumlu değil mi? Çünkü 
İçişleri Bıakanı sorumlu olduğu zaman çok muh
temel olarak onun yanında valinin de sorum
lu olması ihtimali her jsaman vardır. Şu incele
me dosyasındaki 'bilgiler dahi bu ihtimalleri 
ortaya koymaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, hâdiselerde şüpheyi 
çekecek cihetler şunlardır : 
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7 Temmuzda hâdise olmaktadır; Vali 1 Tem
muzdan itibaren 15 günlük bir süre izin almış. 
Bu izin alma cevabı ayın 26 sında bakanlıktan 
kendisine gelmiş. Vali, aybaşını beklemeden, 
aynı gün Türkiye öğretmenler Sendikası «Kon
gremiz var.» diye müracaat etmiş, vali aynı 
gün izine çıkmış. Yani aybaşını beklemeden 
izine çıkmış. Üzerinde durulacak noktalardan 
bir tanesi bu. 

İkincisi; burada elektrikler sönmüş. Elek
triklerin sönmesi hakkında bilgi istenmiş, bu 
isteğe verilen cevap şu: 

« 7 . 7 . 1969 günü Devlete ait Etibank Kay
seri tesislerinde incesu Kazamıza cereyan ileten 
hattın kablo başlığı saat 10,21 de arıza yap
mıştır. Şirketimiz dışındaki ilgililerce bu kab
lo başı arızası giderildiği için Etibank İşlet
mesi mesullerince aynı gün saat 21.41 de hat
ta yeniden cereyan tatbik edilmiştir. Yapılan 
kablo başlığı gereği gibi onanlmadığından ce
reyan tatbik edilmesiyle yeniden patlamış ve 
bu patlama neticesinde Etibanktan şehrimize 
gelen cereyan kesilmiştir. 

Sistemimiz; Sızır, Bünyan Etibank santral
lerine paralel çalışmak suretiyle şehrimiz elek
trik enerjisini temin etmektedir. Kablo başlı
ğının patlaması ânında sistemimizin yükü 
13 000 Kw. civarındadır. Sızır, Bünyan toplam 
gücü ise sadece 7 000 Kw. tır. Bu sebeple Eti
bank enerjisinin kesilmesi halinde şehrimizin 
bu 13 000 Kw. lık yükünü kemdi santrallerimi
zin karşılamasının mümkün olmadığından oto
matik kesiciler faaliyete geçerek otomatik ola
rak cereyanı keserler. 

Hâdise günü saat 21.41 de yukarda izah 
edilen durum meydana gelmiş ve bu sebeple 
şehrin cereyanı taımamen kesilmiştir. Bilâhara 
iSızır ve Bünyan santrallerimizden şehrin bir 
kısmına derhal cereyan verilebilmiş ve Etiban-
kın da saat 21,52 de devreye girmesiyle şehrin 
tamamen cereyanı verilebilmiştir. 

Etibankla ilgili hususlarda mütemmim ma
lûmat Devlete aidolacağmdan bu müessesenin 
sorumlularından alınabilir. 

Kayseri ve civarı Elektrik T. A. Ş. 
23 . 8 . 1969» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, 
sabahleyin bir ânza oluyor, sonra bir tesadüf 
olarak; ister evvel olsun, ister sonra olsun, is

ter ortasında olsun, gece de gene büyük bir 
tesadüf, din adamlaıiyle ilgili ve mabetlerimiz
le ilgili dört yerde birden patlamanın olduğu 
sırada da tesadüfen elektrik kesiliyor. 

Şimdi bütün bu yazıların temelinde saat 
10,30 da bir ânza olmuş. Ânza nasıl olmuş, 
neden olmuş, teknik bakımdan hangi şartlar 
altında olmuş, o ânza olabilir mi, olamaz mı; 
meçhul. Böyle bir yazı gelince mesele tamamen 
halledilmiş. Bu ânzanın bir insan tarafından 
yapılıp yapılmadığı, yoksa kendiliğimden mi 
olduğu çözütaüş mü? Bombalar patlıyor, hâ-
'diseler oluyor, onbin (kişi yürüyüş yapıyor, o 
sırada da elektrik kesiliyor. Bu, aydınlanma
sı. gereken şüpheli noktalardan biridir ve aydım-
laiîiıma'sı gerekir. 

Bunun yanında değerli aTkadaişlarım; di
ğer bir nokta; patlaımıalardan sonra polis gidi
yor, patlama olan yerlerde delilleri toplayacak. 
Doğru dürüst delil yok, çöpe atılmış. Yani 
her hangi biriimıilz gitsek, suçların çok iş'Iemdi-
ği bir memlekette, Türkiye'de yaşadığımıza gö
re, her hangi bir vatandaş patlama yerine git
se, «Yahu şunları toplıyalım, camını, şiseji-
nıi, kapağını nesi! varsa toplıyalım» der. Hal
buki raporda deniyor ki; «O parçalliar her hal
de atılmış..» Bu, basit bir hâdise telâkki leıdile-
mıeız. Yani dört yerde bomba pathjyor, elek
trik sönüyor; bu da tesadüf, o da tesadüf; 
sonra delililerin, bomlbalann parçalanmın top-
lıanıması lâzımgeldiği zaman bunlar çöpe atılı
yor; bu da tesadüf şeklinde ortaya çıkıyor. Bu
nun da ciddî olarak üzerinde durmak gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; aynoa banda ses alın
mış, dily© ifade ©diliyor, işte banitdıa halkı tes
kin edici sözler söylendiği iddia ediliyor. Bâzı 
hâdiseye şaıhiıdolaınlardan dinledim; «Amıan dik
kat edim, fotoğrafınız çekiliyor, dikkat edin, 
kaçın» giJbıi sözler de banda geçti diye ifade 
ediliyor ve anyoruz bahsedilen bandı... Bant 
sillinımiş arkadaşlar, bant yok. Bant bant diye 
bahsediliyor, araştırdığınız zaman ortada bâr 
ses Ibamdı. yok; yani deUerden bir tanesi, em 
önemlisi olan bant da ortada yok. 

Değerli arkadaşlarım; ayrıca yine üzerinde 
durulması lâzımıgelen bir nokta; onsekiz aded 
fotoğraf var. Hâdise aniden patlak vermiş bir 
hâdise değil; telgraflar çekilmiş, haberler ve
rilmiş, vali izninden çıkmış gelmiş, bir deyişe 
göre içişleri Bakanı emir vermiş; valinin de-
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yişine göre kendiliğimden gelmiş, hangisi olur
sa olsun fark etmez. Simidi burada fotoğrafla 
olayları, suçluları mükemmel tesibit etmek 
mümkün. Ortada ouısekiz tane fotoğraf var; 
yani bütün bu hâdise içerisinde çekilmiş onse-
ıkiz (tane fotoğraf var, orada da beş tene çoluk 
çOcuik yakalanmış, üç beş kişi götürülmüş. 

Şimdi diyeceksiniz ki, canım fotoğraf lajlmıt-
ması önemli midir? Valla, ben tabiî bu işler
de ihtisas sahibi değilim; fakat idare (muh
temel hâdiseleri önleme plânı) diye bir plân 
hazırlanmış. Burada fotoğraf alma işi de var, 
yani fotoğrafların alınması lâzımgeliyor ve 
höyle daha evvelden haber verilmiş, uyarıl
mış bir hâdisede fotoğrafların çekilmiş olması 
gayet tabiî bir hâdise. Omsekiz tane fotoğraf 
çekiüityor koskoca bir hâdisemin içimden. 

ayrıca üzerinde durulacak noktalardan bir 
tanesi; tahrip olayları, tecavüz olayları, elim
de krokisi var, dosyadaki krokiye göre, Hü
kümet binası, heımen karşısımda Alemdar İSime-
maısı ve diğer tahribedilen yerler, çok kasa 
mesafeler; 100, 150, 200 metre içerisimde, yani 
Hükümetin gözleri önünde cereyan ©diyor. Yol
lara tahrik edici yazılar yazılıyor ve bâzı iddi
alara, göre, şahıslanın naklettiklerine göre ca
mide de bunu tahrik edici söyler söylenmiş. 
Söylenmiş veya söylenmemiş, yani hâdiseyi ya
şayan ıbir vatandaştan dinlediğim : «Kahvede 
geldiler, bıöyle söylediler» deniyor. E... şimdi 
Kayseri ilimizi düşümün; Kayseri ilimlizin mer
kezinde bir anda on, onbıeış bin kişi toplanı
yor. Bu hâdiseyi tabiî gömmemize imkân var 
mı (arkadaşlar? On onlbeış bin kişinin toplam-
maisı ve onun için tedbir alamadık, diyorlar. 
Yani birden bire on onlbeş bin kişi ortaya çık
mış, hücuma geçmiş. E, bu, kolay bir şey 
değil arkadaşlar. Eğer hazırlık yapılmamışsa, 
plân uygulanmıamılşısa, birtakım vatandaşlar 
gidip tahrik edıilmemişıse, on onlbeş bin kişinin 
Kayseri ili merkezinde bir araya getirilmesi 
kolay bir hâdise değildir. Bir tetftiptir. Eğer 
bu tertip değilse yiUıe bumda mesuliyet vardır. 
Yani bir an için bu tertip değil, kendiliğin
den oldu diyelim; burada elimin altımda böyle 
hallıerde muhtemel hâdiseleri önleme plânı var. 
Onun üçüncü maddesi, sayfa 22 te : «Hâdiseler 
sonrası haber alma» plânı var. Bir gün evvel 
kongre var, getoe bombalar patlamış. Şimdi 

muhtemel hâdiseleri önleme ve müdahale plânı
nı okuyalım : 

«S. — Hâdiseler sonrası haber alma : Hâdi
seler bittikten sonra dahi istihbarat faaliyeti 
devam edecektir, istihbarat faaliyetlerinin bu 
safhası vukubulan toplumsal olayların gemel 
kıymetlendirilmesi ve bu kıymetlendirme neti
celerine göre vukuhulacak olayların tahmin 
edilmesinin devresidir. Bu safhada valinin baş
kanlığında olaya müdahale eden emniyet kuv
vetleri temsilcilerinin iştirakiyle yapılacak bir 
toplantıda olaylar kıymetlemdirilecekttir. Bu 
toplantıda ortaya çıkacak görüş ve tahminler, 
alınması icabeden tedbirler birlikte bakanlığa 
larzediür.» 

Yani bir ucu oradaki vali ve diğer sorum
luları ilgilendirmektedir, ıbir ucu da bakanlığa 
arz edilecektir. Yani böyle bir- hâdisede bakan
lığın doğrudan doğruya irtibatım göstermekte
dir. 

«Bakanlığa arz edilir, toplantının rapor
törlüğünü birimci sulbe şefi yapar. 

«Madde 11. — Filim ve trafik : 
«D) Fotoğraf ve filim gibi teknik olarak 

yapılacak değerlemdinmeler için Kayseri Em
niyet Müdürlüğünce mesul şahıslar tâyin edil
mek suretiyle ıbir eık plân yapılıp vilâyetçe 
tasdik ettirilecektir. 

«Korunacak yerler ve koruyacaklar : Sağ 
hareketlerde TİP, TÖS Kayseri Şubesi sol ya
yınları satmakta olduğu bildirilen Tok Kita
pevi.» 

ıBütün bunlar, yani plânda olan yerler tah-
ribedilmilştir. Görülüyor ki, şüpheler bakımlın
dan söylüyorum, tahkik edilmesinin gerektiği 
bakımımdan söylüyorum, muhtemel hâdiseler 
içim elde müdahale plânı vardır. Bu müda
hale plânına göre gerekli müdahale yapılma
mıştır. On onJbeş bin Misinin toplanması bir 
tesadüf değildir. 

(Değerli arkadaşlarım; hu arada muhtelif 
haber vermeler olmuştur : «Faıkir Baykurlt söz 
istiyordu, mikrofon ibaşıaııa gelmiş, kendisimin 
valiliğe ve emniyet müdürlüğüne haber verdi
ğini söylüyordu. (Gürültüler)» Yani hunliar 
inceleme dosyasındaki ifadeler. Şimdi daha 
lövvelden valiliğe ve emniyet müdürlüğüme ha
ber verilmiş. Ayrıca aynı gün saat 10 sula
rımda da TÖS Genel Başkanı adına Musa Çfc-
nar Bakama telgraf çekmiş. 
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Şimdi değerli (arkadaşlarım; görülüyor ki, 
ortada bir hâdisemin vulkuibulacağıma dair bir-
çolk (bilgiler, birçok delffîer vardır; fakait her 
nedense tedbirler yoktur. Bu, bu sıuçun işlem-
idiğini mi gösterir? Bunlar bu suçun işlendiği
ni göstermese bile bunların üzerinde bir taih-
kükaJt yaipılması gerektiğini açıkça ortaya ko
yacak basit cinsten şüphelar değildir. Ciddî, 
valhîm şüphelerdir. 

Değerli arkadaşlarımı; bir defa da kuvvet-
ieine bakalım. Yani kuvvet &üvk ediliyor, ted-
Ibirlea* atlındı, deniliyor. Buıgün Kayseri'nin 
nüfusu her halde ikiıyüz fek üstümde olacak
tır. O sıralarda 165 - 170 (bindi. Böyle bir yer, 
'böyle bir kültür merkezi, bir önemli yer. Bu
rada bütün 135 mahalle bekçisi dâhil, âmir
ler vs memurlar dâhil 275 kişi var. Bunların 
53 ü ımıuhtelif sebeplerle vaizife yaîpamıyorlar, 
ortada onlar yok, bekçiler diğer yerde; yani 
orada az bir kuivvet var. Şimdi orada mevcut 
bulunanları teker teker saymak da mümkün): 
Meselâ saat sekizde Alemdar Sinemasında 15 
kadro polisi, 15 toplum polisi, TÖS binasın
da iki kadro polisi, Tok Kitabevimde iki kad
ro polisi, Erimeni kiliselsıinde iki kadro polisi, 
haizır kulvvet ilse 65 kadro polisi, 21 toplum 
polisi, 20 jandarma mevcut. 

Şimdi bütün sayın eski Bakanın ifade et
tikleri; «Biz oraya zalmamımda kuvvet gönder
dik.» tir. Gönderdikleri kuvvet de yaizılara 
göre elli toplum polisi. Yani bu kadar, om 
onibeş bin kişimin .birden ortaya çıkabileceği 
ıbir yeme elli toplum polisi gönderilmiş. Dos
yayı tetkik ettiğimiz zalman bu rakam da tam 
değil. 33 mü, 35 mi, yani o civarda, elli de-
ğil, daiha altında bir rakam. Düşünün Ibu kadar 
valhîm bir olay için gönderilen rakam bu. Ni
tekim civarda bir polis okulu vardır. Koımits-
yon her halde izahat verir; orada talebe var 
imiydi, yok muydu, ibumıu araştırmak lâzımdır. 
icalbederisıe onlar da kullanılabilir. Burası 
Ibir ildir. Zammediyorum Ibir jandarma alayı, 
(birlikleri vardır. Yani jandarma alayı olmasa 
bile bir büyük ilin jandarma kuvvetleri var
dır, bunlar getirilebilir. Bunlarım hiçbirisini 
görmemize imkân yok. 

FARUK SÜKAN (Konya Milletvekili) — 
NeivşielMir'den 300 kişi geldi. 200 toplum polisi 
vardı. Bumu tetkik eltseme. Semim aklımın al
madığı şeyleri o zaman yaptık. 
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REŞİT ÜLKER (Devamla) — Onlar sonra
dan gelenler, omları söylersiniz. 

Değerli arkadaşlarım, kızmayın, burada siz 
do çıkarsınız o 300 polisin saat kaçta, hâdiseden 
evvel mi, sonra mı geldiğini söylersiniz. Ben ra
kam söylüyorum, sizin de son söz veya aradaki 
bir söz hakkınızdır. Benim söylediğim gibi söy
lersiniz. Sizin konuşmanızdan anlıyorum ki, be
nim bu işlere aklım eriyor. Siz aklımın ermediği 
işlerden bahsediyorsunuz; ama aklımın iyi erdiği 
ortada. Çünkü siz yerinizden müdahale etmek 
ihtiyacını duyuyorsunuz. Yoksa kürsüden buna 
cevabı verip, işin içinden çıkabilirsiniz. 

Değeri! arkadaşlarım, böylece getirilen kuv
vetlerin de yetersiz olduğu, âdeta sureta burada 
tedbir alınıyormuş gibi bir harekete tevessül 
edildiği intibaını vermektedir. Yalnız bu mu? 
Bütün hepsini bir arada mütalâa ettiğiniz tak
dirde oncak saat 11,30 a doğru hâdiseye asker, 
ordu müdahale etmektedir ve oradan kaçta gel
diğine dair yası da çok enteresandır. «Biz sa
bahtan beri kendi insiyatifimizle olayları izle
mekte idik, hazır vaziyetteydik» diyor, Yani 
a^ker bir taraftan hâdiseleri izliyor, hazır va
ziyette. Kendisinden kuvvet isteneceğini tahmin 
ediyor ve öylece hazır olduğu halde yetişiyor. 
Demek ki, böyle bir durumda olmamış olsaydı, 
yani haber verilecek, hazırlanacak, gelecek, gel-
miyecek deyinceye kadar orada kanlı hâdiseler 
olup bitecekti. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Millî G-üvenliğe 
soruluyor; «Bizde böyle bir dosya yoktur» de
niliyor? MİT'e soruluyor, «ilgili yazınızda 
mevzuubahis önerge ile ilgili olarak teşkilâtı
mızda bir dosya bulunmamaktadır» diyorlar. Bu 
da hayret verici bir şey. Yani Kayseri'de böy
le bir hâdise oluyor, bununla ilgilenilmesi lâ
zım, hattâ tertibat alınması lâzım. «Böyle il
gili bir dosya yoktur» deniliyor. Bütün bun
ları bir araya getirdiğiniz zaman bu işin mut
lak surette incelenmesi lâzımdır. Bakan ile iliş
kisi gözüküyor ve incelenmesi lâzımgeldiği or
taya çıkıyor. 

Binaenaleyh burada T. B, M. Meclisimizce ya
pılacak iş; bu kadar şüpheleri üzerinde taşıyan, 
aslında fevkalâde vahim bir olay var. Ümide-
diyorum ki, Parlâmentomuz bunun üzerine eği
lecektir. Hele inanç hürriyetine önem veren 
Parlâmentomuz, onun üzerinde çok daha fazla, 
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her zaman duranlar, «camilere bu bombaları 
kim attı, din adamlarına bu bombaları kim attı?» 
diye mutlaka duracaklardır. Dîn hürriyetine 
karşı, inanç hürriyetine karşı işlenmiş bir suç, 
toplantı hürriyetine karşı islenmiş bir suç, öğ
retmenlere, memlekette çocuklarımızı yetiştiren 
insanlara karşı işlenmiş bir suç; bütün bu suçlar 
bir arada toplanmış, elbetteki T, B. M. M. bu 
hâdisenin hakikati nedir diye eğilmeye mecbur
dur. Ortada bir hâdise vardır, ortada fail yok
tur. Ne vali hakkında bir şey vardır, ne içişleri 
Bakanı hakkında bir şey vardır. Kendiliğinden 
bu olay olmuştur... Bunu kabul etmeye imkân 
yoktur, insan aklı, insan mantığı bunu kabul 
edemez. Bundan dolayı da burada bu olay kapa
tılsa bile kamu oyunun vicdanında, kafasında 
bu olay asla kapatılmış olmıyacaktır. Gerçek 
kapatma, yarayı, deşip, delilleri toplayıp gerçek
ten eski Sayın Bakanın bir ilişkisi yoksa, onu 
tesbit etmek, başka ilişkili olanlar varsa onu 
çıkartmaktır, işte memlekette otorite, nizam 
böyle temin edilir. Bugün vardığımız anarşi nok
tasına buradan geldik. Kanlı istanbul olayla
rından, bombalı Kayseri olaylarından, Konya 
olaylarından nihayet bu olaylara geldik arkadaş
lar. Onun için bu dikkat ve itina ile ve bu ba
siretle bu olayın üzerine eğilmek zorunluluğu 
vardır. 

Saygılarımla. (0. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Efendim, söz istiyen arkadaşla
rımın isimlerini arz ediyorum: Sayın Hüseyin 
Venipınar, Sayın Hüsnü Dikeçliğil, Sayın Mus
tafa Kemal Yılmaz. 

Buyurunuz Sayın Hüseyin Yenipmar. («Yok» 
sesleri) 

Sayın Yenipmar yoklar. Sayın Hüsnü Dikeç
liğil buyurun efendim. Sayın Tufan Doğan Av-
şargil ve Sayın Naime ikbal Tokgöz'de söz iste
mişlerdir efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİĞİL (Cumhuriyet Senato
su Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

Arkadaşımız Reşit Ülker, Kayseri hâdiseleri 
üzerinde konuştu. Bana kalırsa bu hâdiseleri, 
böyle tarafgirane değil de hâdiselerin içerisinde 
olup net, berrak olarak tetkik etmek lâzım. 

Öğretmenlere, aydınlara itibar edilmeme 
keyfiyeti filân ileri sürülüyor. Arkadaşım, siz 
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bana Türkiye'de Kayseri kadar maarifperver 
bir yer gösteremezsiniz ve bunu iyi. tetkik etme
niz lâzım. Misalini verebilirim size. Çünkü, 
Kayserililer şu hâdisede bulundu, diyor aydın 
kişilere, öğretmenlere. Kayseri halin için söylü
yor bunu. Dinledim ben... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — 
Kayseri halkının içinden bu tertibe girenler. 

HÜSNÜ DİKEÇLİĞİL (Devamla) — Ha, 
tertibedenler, olmuştur, olmuştur, niçin olmuş
tur?. (O. H. P. sıralarından gürültüler) Müsaa
de buyurun, müsaade buyurun, dinleyiniz efen
dim. 

Hiçbir hâdise tahriksiz olmaz, tahrike bak
mak lâzım. Kayseri'deki Kayserililer kadar zen
ginler arasında okul yaptıran Türkiye'de hiçbir 
yer gösterilemez, Misal; Mehmet Karamancı 
Okulu, Birlik Mensucat İlkokulu, Nazmi Tekel 
İlkokulu, Salih Aygün İlkokulu; yani Kayserili 
zenginler tarafından parası verilerek yapılmış 
21 tane kazalarında, vilâyetlerinde ilkokula, 
ortaokula rastlarsınız. 

Şu halde, bir defa Kayseri halkı, öğretmene, 
maarife değer ve itibar verir. Fakat bununla 
beraber maarif mensubu olup da halkı tahrik 
etme keyfiyetinde elbette halk harekette bulu
nabilir. O zaman ben Kayseri'ye altı ay gitme
miştim. Bu hâdise oldu. Altı ay gitmedim. Ga
zeteler yazdı, «Dikeçliğil tahrik etti» dediler, 
ben güldüm, araştırdılar sonradan hiçbir şey 
yok, ben altı ay gitmemiştim Kayseri'ye, ayak 
basmamıştım. 

Şimdi görüyorsunuz ki, ip uçlarında şu ol
du, bu oldu. Bana gösterebilir misiniz ki. dünya 
tarihinde ve bilhassa Türkiye tarihinde; dindar 
olup da kendi camisine, kendi mabedine bomba 
atsın, patlatsın. İzmir'de de atıldı vaktiyle, İz
mir'de atıldığı vakit denildi ki şunlar attı, 
araştırıldı bulundu ve bir komünistin attığı 
meydana çıktı. 

Şu halde, ben şahsan bir öğretmen olarak, 
hem milliyetçi öğretmenler topluluğu var, hem 
de TÖS var; ikisinin toplantısına da gitmem, 
tasvip de etmiyorum. Sebebine gelince; öğret
menin siyasetin dışında olması lâzımdır. Bu der
nekler siyasi faaliyet ederler, siyasi faaliye'dn 
içerisinde bulunuyorlar. Siyasi faaliyetin içeri
sinde olunca, elbette halkı tahrik edebiliyorlar. 

Deniyor ki; «Efendim teşvikle, tahrikle ca
mide dinamit patlatıldı, İmam Hatip Okulunun 
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önünde dinamit patlatıldı.» Bu olabilir mi? Ya
ni bunu halk yapar mı? Kayseri halkı gider de 
Mimar Sinan Camii gibi büyük bir mabedinin 
yanında dinamiti patlatır, onu yıkmak ister mi? 

YUSUF ZÎYA YAĞCI (Ankara Milletveki
li) — Soruşturma ile bu sonucun meydana çık
masını istiyoruz. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Devamla) — Soruş
turma,.. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kendi
niz kürsüde olduğunuz zaman müdahale oldu 
mu iyi olmuyor, siz de yapmayın. Konuşma yeri 
burası, dinleme yeri orası. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Devamla) — Atar 
bir taraftan. Kayseri'ye gidiyor öğretmen arka
daşlar; Kayseri halkının milliyetperver, âkide
sine sadık, diğer taraftan da hamiyetperver ol
duğu biliniyor. TÖS de bir siyasi örgüttür, bili
niyor. Elbette burada tahrik unsurları bir tah
rik hareketine girişecek, tahrik yapacaklar, 
halkı birbirine düşürecekler, olabilir. Böylelikle 
tahrik unsurlarının bulunduğu yerde dinamit 
patlatılabiliyor, atılıyor. 

Vali ne yapıyor? Buna karşı tedbir alıyor. 
Beyefendiler, doğru. Arkadaş dosyadan oku
yor, Sızır'dan gelir, bir de Hirf anlı'dan gelir, 
ikisi birbirine bağlı. Elektrik kesilme hâdisesi
ni doğrudan doğruya illâ bu hâdiseye yorumla
ma, illâ buranın kongresi olmasın diye kapatma 
keyfiyeti düşünülemez bunda, Her zaman Kay-
seri'de elektrik hâdisesi, sönmesi olur sık sık, 
vakıadır bu, içinde yaşıyoruz, yaşadık. Bunu 
niçin buna bağlama olabiliyor? Filân yerde kon
gre olacakmış da filân olacak... E, şimdi konuş
malar da bir taraftan tahrikçi olursa bu tahriki 
yapılırsa, tahrik yapıldığı takdirde elbette 
halk buna karşı bir reaksiyon, aksülamel gös
terecek göstermiş. Göstermiş ne olmuş? Kim öl
müş orada, hangi öğretmen yaralanmış? Hangi 
vaka olmuş? Yaralanan, ölen var mı? Eğer va
li tedbirini almasaydı, emniyet tedbirini alma
saydı 120 bin kişilik hak topluluğunun akım 
karşısında 4 - 5 tane arkadaş vurulup veya 
ölüp ortadan kalkmış olacaktı. Demek M, 
vali ve emniyet, tedbirlerini almış ki hiç kim
senin burnu kanamamış, dağılnuş gitmiş; me
sele bu. 

Diğer taraftan, «filân vazifesini yapmadı, 
filân vazifesini yapmadı» deniliyor, söyleni
yor. 
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Bu işlerin üzerine eğilirken; hakikaten Tür
kiye'de hâdiselerin olmaması arzu edilir, iste
nir, istemek doğru, ama bunun üzerinde ciddi
ce eğilmek lâzımdır. Bir kanadı himaye edip, 
bir kanadı öbür tarafa itme doğrultusu yoluna 
gittiğiniz vakit Türkiye'yi hâdiselerden kurta
ramazsın; samimiyetle söylüyorum, benim mes-
lekdaşım da duysunlar, hakikaten öğretmen 
mesleki ordu gibi siyasetin dışında olmak mec
buriyetindedir. Bu öğretmen zümresi, sırtına 
binmekten kamburlaşır ve ondan sonra dolayı-
siyle... 

MEHMET SEYDÎBEYOĞLU (Kastamonu 
Milletvekili) — imamlar... 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — imam
lar da öyle beyefendi, hepsi de öyle, hepsinin 
siyaset dışında olması lâzım. 

» Bununla beraber siz mütemadiyen, mütema-
dd surette karşınıza alıp da ona taarruz eder
seniz, ona mütemadiyen söylerseniz onu karşı
nızda bulursunuz, karşınızda bulursunuz onu. 
Karşınızda bulmamak için, karşınıza almamak 
için elbette karşınızdaki insanlara da biraz sal
dırmamak lâzım, onların da huzurunu bozma
mak lâzım. 

Soruşturma açılır veya açılmaz, ben onu 
söylemiyorum, rey arkadaşlarımın dır; araştır
ma açılsın, araştırma yapılsın, ben bunun mü
dafaasını yapmıyorum, fakat «TÖS'e şöyle ol
du, Milliyetçi öğretmenler Derneğine şöyle ol
du, böyle oldu» diye bunları kamplaştırmak iyi 
değildir. Bunları kamplaştırmak değil onun 
dışında tutmak iktiza ©der. 

Aîikadaşımız, tetlkikatını, tahkikatını derin
lemesine yaptığını söylüyor, ama bana kalır
sa, kendisini samimiyetle dinledim, iyi bir araş
tırmanın mahsulü değil de biraz hissî gibi olu
yor. Vali vazifesini yapmamış, filân emniyet 
tedbiri almamış, filân şöyle etmiş... öyleyse 
kan gövdeyi götürmesi lâzımdı. 120 bin kişilik 
nüfus ve hakikaten biraz da Kayseri'nin tabi
atı hususiyesi var, biraz dinamik insanlardır, 
bu gibi meselelerde hassas insanlardır, kan göv
deyi götürürdü, fakat hiç kimsenin burnu kana
mamış, dağılmış kongre, öbür tarafa ayrılmış. 
En, durumda kime «vazifesini yapmadı» diyeceksi
niz? Nasıl diyebiliriz? Eğer birçok kişinin ya
ralandığını, onların telef olduğunu, şöyle ol
duğunu, böyle olduğunu görmüş olsaydık el-
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bette vali, filân, vazifesini yapmadı diye söy-
liyebilirdik. 

Benim kanaatim bu merkezdedir, saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Yılmaz, 
buyurun efendim. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın Milletvekili) 
— Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan konunun sıcaklığı bir 
hayli geçmiş olduğu için, olaylar gazetelerde 
aksettiğinde duyduğumuz dehşetin duygusallı
ğından bir hayli sıyrıldığımız için, zanneder
sem bugün meseleye daha soğukkanlı ve daha 
objektif bakabiliriz. 

Rapor okunduktan sonra bende uyanan ilk 
intiba şu oldu: Bu rapor, ciddî bir araştırma 
mahsulü değildir. Olayı gerçekten hafife almış
tır ve geçiştirmiştir. Aslında bütün delilleri, 
yetkili makamların iddialarını, savunmalarını 
daha ciddî daha mantıklı bir şekilde eleştire
cek ve bizleri doyuracak bir ekspoze ile karşı
mıza gelmesi beklenirdi. Rapor hakkındaki na
çizane görüşüm budur. 

Halk tahrik ediliyor. Raporun ifadesine 
göre, Kayseri'de toplanan öğretmenler sendi
kasında bâzı bildiriler dağıtılmış. Bu bildiriler
de halkı tahrik edici neler söylenmiş, bu, ra
porda zikredilmiyor. Bildirilerin bir tanesi 
TÖYKO tarafından dağıtılmış. Bu TÖYKO de
nen teşkilât, benim bildiğim öğretmenler Yar
dımlaşma Teşkilâtı gibi bir teşkilâttır. Baskı 
işleri yapar, ibir matbaası vardır. 

Bu ne demiş de Kayseri halkı böyle heye
cana kapılmış? Bunlar hep karanlık noktalar,. 

Sonra, bir bomba olayı var. Kimler koy
muş bomfcayı? Hiç olmazsa olayın cereyanın
dan bu yana yapılan tahkikat sonunda, «Bom
ba filân tarafından konulmuştur ve suçlular 
cezalandırılmıştır» şeklinde bir bilgiyi de bu 
komisyonun bize getirmesi lâzımdı. Olayın bâ
zı ayrıntılarını unutmuş olabiliriz, fakat özel
likle bir sahne var ki, İra hepimizi üzücek, 
y\xz kızartıcı bir sahnedir. Bir bayan, öğret
men zannedilerek bir hanım, çırılçıplar soyula
rak sokaklarda dolaştırılıyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bir medenî 
nueımleıkelSte, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma 
iMdiaısmcÜa lolam bir memleketli©, dişte, her Allah'
ın günü Anayasa'dan, insan .haklarından, hu

kuk devletinden 'en şok (bahsedilen bir ülkede, 
şu manzara karşısında dizüntü duymamak ve 
bunu şöylece geçiştirmek mümkün (mü? Mesele 
sadece (bir lolayda suçluları aramak değildir. Me
seleye 'hukukçu gözü ile, toir (basit polis göm ile 
ve kafasiyle bakmak bizi çoğu zaman yanıltı
yor. (Me'Jeieniin daha derinliğine inmek lâzım. 

Benzin ıbidonları hazırlanmış, biziim bildiği
mize, duyduğumuza göre. !Bu benzin bidonları 
'toplantının yapıldığı salona yuvarlanmış, öğ
retmenler dehşelt içerisinde hâlâ buralara gel
dikleri zaman - 'gazetelerden okuduk - olayın 
dehşetinden sıynlabilmiiiş değillerdi. Bütün bu 
Ibüyük olaylar 'Sonunda ıMçbir şey olmamış, her 
şey güllük gülistanlık göstteriılebiliyor Ve Sayın 
Hocamız iHüısnü Bikeçligil de olayı tou kadar 
hafife alarak savunabiliyor. 

Rapordan anladığımız (bir (başka unsur da
ha var; esasen, adı, ıgeçen öğretmen teşkilâtının 
başı da bunu bir konuşmasında, demecinde açık
ladı zannediyorum: (Bir tecaVüz tertiplenmekte 
olduğunu Hükümete, yetkili Makama öğretmen
ler çiolk (önceden söylemişler. «Efendim, evet 
ha'berfimiz Vardı» diyor. Vali izinden gelmiş, 
(bâzı tedbirler alınmış, 'ama ıen basit bir man
tıkla, olayın cereyanına mâni olacak tedbirleri 
almak lâzımdır. 'Tedbir demek; jandarma yığ
mak deımek değildir. Tedbir 'demek; benim hal
kımın karşısında (binlerce polisi dikmek deımek 
değildir. Hüsnü Ddkeçigil, Kayseri'nin nüfusu
nu söyledi, 120 !bin kişi, 'peki /bunun yarısı so
kağa d'ökülürse her birinin karşısına bir polis 
mi dikeceksiniz, jandarma mı dükeoeksiniz? 
Tedbir dendiği zaman, nedense ıburada Sayin 
İÇİŞİCTİ Bakanlarının, esMlerinin, yenilerinim ve 
bundan Sonra geleceklerin 'belki de, hep (akıl
larına polisiye tedbir geliyor. Gerçek tedbir 
polis Itedbiri değildir. 

Şimdi, mesele bu 'çeşit olayların cereyanına 
inlkân ihazırlıyacak lortamı hazırlamamak, o or-
ıtaJm 'varsa, (onu ıslah etmek. Bu yapılmış mıdır? 
Bu, yapıllmaimışltır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Açık aşık, soğukkanlılıkla söyliyelim; Tür

kiye d'e öğretmenlerin çoğunluğunu çatısı al
tında toplıyan 'bir teşkilât var: Türkiye öğ-
rstmsnler 'Sendikası. Bu (teşkilâtın çalışma usul
lerini beğenmiyebiliirsiniz. Bu Iteşkilâtın başın* 
da sayın (mille'tvekiller'in'dlen (biri olsaydı belki 
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'başka türlü idare ederdi. Her yiğidin bir yo
ğurt yiyiş tarzı var. Bu teşkilâtın demeçlerini 
beğenmiyebiliılsinıiz, beğenmiyelbilim, 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya Milletvekili) 
— Kusurları yok mu? 

M. KEMAL YILMAZ (Devamla) — Bu teş
kilâtın, hiıç şüplhelsiz, her ibirimiae (gıöne bâzı ku
surları olabilir. Arkadaşım soruyor, kusurları 
yok mu?. Peki, Büyük Millet OVDecl'isinin biç mi 
kusuru yok? Bizde ihilç mi küsur yok? Bende 
hiç mi kusur yok? (Biz, böyle arınmış, yıkanmış, 
son denece imükemm'el ıbir müessese miyiz? 
iBunların kusurları yok Imu?» dediniz, onun için 
arz ediyorum; elbette 'Türkiye gibi geri kalmış, 
(meseleleri içok, psikolojik, ekonomik ve isosyal 
(bunalımlar içerisinde bulunan fbıir ülkede bütün 
onüssıseiselerin 'hastalıkları, bütün 'müesseselerin 
rahatsızlıkları var. «'Üniversiteler» diyoruz, 
fmeannun musunuz, üniversitelerimizden? Dört 
ay eğitim yapıp, altı ay Iboş geçiyor, şimdi »onu 
da yapmıyorlar. 

AHMET MUKADDER ÇİLOĞLU (Burdur 
Milletvekili) — Ne alâkası var, bunları nere
den çıkarıyorsunuz? 

M. KEMAL YILMAZ (Devamla) — Arka
daşımla cevap veriyorum; delmek ki, kuisur var. 

BAŞKAN — Arkadaşa cevap vermeye mec
bur değilsiniz efendim. 

M. KEMAL YILMAZ (Devamla) — Özür 
dilerim, peki, cevabımı burada durduruyorum. 

Şimdi, bir gerçek var; Türkiye'de A. P. ik
tidarı bu öğretmenler Sendikasından memnun 
değil. Bu, bir gerçek. Çünkü, Millî Eğitim ba-
knalariyle sendika yöneticileri arasında devam
lı bir çekişme sürüp gidiyor. Şimdi, bu böyle 
olunca, Kayseri'de, böyle pek fazla sempatik 
bulunmıyan bir kuruluşun kongresinin yapıl
ması karşısında iktidarın memnun olmaması ih
timali akla gelebilir. Nitekim, bugün aramızda 
bulunmıyan Kayseri eski Milletvekili Sayın 
Ateşoğlu'nun o zamanki gazetelerde, halkı bu öğ
retmen topluluğuna karşı tahrik ettiği şeklinde 
yayınlar yapıldı, dikkatle izlediniz. Ateşoğlu 
bunu tekzibetti mi, etmedi mi, ben hatırlıyamı-
yorum. Eğer tekzibettiğini hatırlıyan arkadaş 
varsa lütfen söylesin, mesele aydınlığa çıksın. 
Tekzibetmişse, onun tekzibine inanmak isterim. 

ıŞimdi, rapora göre, 10 bin kişi ayaklanmış, 
öğretmenlerin bulunduğu yere doğru yürümüş. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye'nin neresinde olursa olsun, buna 

benziyen çeşitli halk hareketleri karşısında hal
kı bu çeşit suçlardan ben tenzih ediyorum. As
lında Dikeçligil'in söylediği gibi, Kayseri halkı 
değildir, öğretmene saldıran. Türk halkı kendi
sinin en yakın dostunun öğretmen olduğunu 
müdriktir. Bir yerde öğretmen dövülebilir, 
«efendim, halk öğretmeni dövdü» değil, burada 
şu veya bu maksatla halkı tahrik eden asıl fcft-
tü niyetli kişileri, kötü niyetli çevreyi -bulup, 
çıkarmak lâzım. Hükümetin de, bizim de göre
vimiz bu olmalıdır. Yoksa, ben yürekten inanı
yorum ki, Türk Milleti öğretmenin dostudur. 
Zaten bunun başka türlü olduğunu kabul ettiği
miz zaman, her halde, son derece yürekler par
çalayıcı bir manzara ile karşı karşıya kalmış 
oluruz. 

Camiye bomba atılmış... 
Muhterem arkadaşlar, bu klâsik bir usul. 

Türk Milletini en hassas olduğu yerinden vur
mak için halkı kendi maksatlarına alet etmek 
istiyenler daima böyle kutsal müesseselere bom
ba atarlar, attırırlar veya atılmış giibi gösterir
ler. 

Sevgili arkadaşlar, sadece camilere değil, ha
zan Millet Meclislerine de bomba atılır. Hitler, 
faşist diktatoryasını kurmak için Reistadt yan
gınını bizzat kendisi çıkarmıştı ve sonradan da 
bunu, «işte, komünistler yaptı» diye o zamanki 
politikasını yürütmüştü. 

Demek ki, belki siyasette, polis metotlarında 
belli hedeflere varmak için halkın kutsal tanıdı
ğı müesseselere bizzat saldırı tertiplemek, klâ
sik usullerdendir. 

Bu bombaları kimler atmış, rapor söylemi
yor. Ben beklerdim; bomba atan kişinin bugün 
hapiste olduğunu, mâhkum olduğunu bu rapor 
bize söylemeli idi. Çünkü, biz bu komisyonu, 
Meclisi aydınlatsın diye seçtik. Aydınlatsın ki, 
biz ona göre araştırmaya lüzum var mı, yok mu 
karar verelim. 

Buna benzer bir olay Konya'da da oldu, Ka
radeniz kıyılarında yine bir yerde de oldu, 
isimlerini hatırlıyamıyorum, orada da bir TÖS 
şubesini falan bastılar. Dün de, muhterem arka
daşlar, Eskişehir'deki bu derneğin lokalinin 
önünde bomba atılmış. 
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Şimdi, bu ortam karşısında üzüntü duyma
mak mümkün mü? Bir medeni memlekette öğ
retmenlerin lokallerine bombalar atılıyor, işçi
lerin lokallerine bombalar atılıyor. Daha uzat
mak istemiyorum, meseleleri böyle geçiştirive-
rirsek bunlar devam eder, gider. * 

Şimdi, bu kürsüde, muhterem arkadaşlar, 
samimî kanaatini söyleme alışkanlığında olan 
bir nâçiz arkadaşınız olarak şunu ifade etmek 
istiyorum ki, Sayın Faruk Sükan ister bu sıra
larda olsun, ister o sıralarda olsun, Faruk Sü-
kan'm içişleri Bakanlığını yönetim tarzını tas-
vibetmemiş bir arkadaşınızım. Yani iktidardan, 
sorumluluk mevkiinden ayrılıp da başka parti
ye gidildiği zaman insan bütün vebalinden bir 
anda sıyrılıvermez. Bu Mecliste ne zaman kav
ga çıkmışsa. - Çünkü Meclisin itibarı üzerinde 
hepimiz duruyoruz, bu kavgalar Meclisin itiba
rını" zedeliyor - mulhakkak Sayın Faruk Sükan 
•burada kürsüde olduğu zaman çıktı. Hani 
suçlu arıyoruz ya, bir hatalı taraf arıyoruz ya.. 

FARUK SÜKAN (Konya Milletvekili) — 
Bir tane Çetin Altan meselesi var. Doğru. 

M, KEMAL YILMAZ (Devamla) — Efen-
dim, ben şunu demek istiyorum : Bir muhalefet 
milletvekili hırçınlık yapalbilir, bir iktidar mil
letvekili de sinirlerine hâkim olmıyabilir, fakat 
Hükümetten, bakanlardan beklediğimiz olgun
luk olmazsa, bir hırçın manzara olabiliyor. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum Milletvekili) — 
Biz Sükan'la iftihar ediyoruz. 

M. KEMAL YILMAZ (Devamla) — Şimdi, 
sonuç olarak şunu söylemek isterim muhterem 
arkadaşlar : Komisyonun çalışması ciddî bir ça
lışma intibaı vermiyor bana. Delilleri ve iddia
ları gereği gibi incelemediği, değerlendirmediği 
kanısı bende uyanıyor. 

Bu çeşit olaylara karışmak istiyen, bu çeşit 
olaylarda rol almak istiyenlere cesaret verici 
bu ortamı ıslah etmek lâzımdır. 

Bir zamanlar Türkiye'de sol olarak vasıf
landırılan hareketlere karşı, solu okşamak, aşı
rı sağla flört etmek, bir yöntem, bir metot ola
rak benimsenmişti, iktidar tarafından. Şimdi ik
tidarın sayın yöneticileri, Sayın içişleri Bakanı 
^eçeh gün Bütçe Karma Komisyonunda, aşırı 
sağ ve aşırı sola karşı muhalefeti, birleşmeye, 
birlik olmaya, Cumhuriyeti korumaya davet et

ti. Bu davet pekâlâ daha önce de yapılabilirdi. 
Bir zamanlar aşırı sağa karşı bu kadar flört ya
pılmadaydı, bu ortam hazırlanmamış olacaktı. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, sizden raporun 
biraz daha içine girmenizi istirham edeceğim. 

M. KEMAL YILMAZ (Devamla) — Sayın 
Başkanım, toparlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bakın size halisane 
maksadımı söyliyeyim: Şimdi, bugün Türkiye'
de bâzı olaylar oluyor. Bakınız, Sayın Cumhur
başkanı parti liderlerini sağırıyor, bir çare arı
yor. Buraya çıkan bütün arkadaşlarım, bizim 
kanattan olsun, öbür partilerden olsun, sizden 
olsun, buraya geliyor, bugünkü anarşi ortamın
dan kurtulmak istediğimizi söylüyor, üniversi
telerimizin perişanlığından bahsediyor, sokak
larda yavrularımız, yaşama çağında, sevme, se
vilme çağında yavrularımız vuruluyor, bundan 
üzüntü duyduğumuzu söylüyoruz ve buna bir 
çare arıyoruz. Arıyoruz, değÜ mi, arkadaşlar? 
Aradığımıza göre, benim naçizane bu teşhisimi 
tepki ile değil, hiç olmazsa içerisinde bir nebze-
cik hakikat payı olduğunu peşinen kabul ede
rek değerlendirmemiz lâzım. Eğer bunu yap
maz da, her olaya belli bir parti görüşü açısın
dan bakma hastalığından kendimizi kurtara
mazsak, üzülerek ifade edeyim, bugünkü olay
lara da bu Meclis çare bulamıyacaktır. 

Bu nedenle, muhterem arkadaşlarım, bu ra
poru reddedelim, bir komisyon kuralım, - usul 
nasıldır, bilmiyorum, araştırma açılınca her 
halde daha geniş bir komisyon kurulacak - in-
celiyelim şu meseleyi, varsa suçlusu çıksın, ama 
suçlu Kayseri halkı değildir, Türk Milleti hiç 
değildir. 

Saygılar sunarım. (0. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tufan Doğan Avşargil. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri Mil
letvekili) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri, 

Olayların içerisinde yaşamış bir insan ola
rak, Sayın Reşit Ülker'in verdiği soruşturma 
önergesi nedeniyle söz almış bulunuyorum. O 
zaman Kayseri'de bulunduğum için olayları ta-
kibettim ve bütün gücümle tarafsız kalarak şöy
le baştan sona durumu fızah etmeye çalışacağım., 
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Muhterem milletvekilleri, 
öğretmenler Sendikasının bir kongre gelene

ği vardır. Bir öğretmen sendikası her hangi 
bir ilde kongre yaptığı zaman, gelecek kongre
nin hangi ilde yapılacağını o kongrede tesbit 
eder. Türkiye öğretmenler Sendikası da 1969 
Kongresini 8, 9. 10 Temmuzda Kayseri'de yap
mak için karar almıştır ve bu nedenle Kongre 
Kayseri'de toplanmıştır. 

Kongreye 420 delege katılmıştır. Her teşek
külün olduğu gibi, öğretmenler Sendikasının 
da elbette bir gayesi vardır, öğretmenler Sen
dikası; meslek sorunlarını esaslı meseleler etra
fında birleştirmek ve çözüm yolu aramak, mes
lekî dayanışmayı sağlamak gayesiyle kurulan 
bir Sendikadır. Bu maksatla her yıl muhtelif 
yerlerde kongreler yapar. 

Şimdi, bu olaylar cereyan etmeden önce Sen
dika Yönetim. Kurulu, Kongre başlamadan ev
vel Kayseri'de bir toplantı düzenledi ve dedi 
ki; «Kongre dolayısiyle Kayseri'ye gelecek olan 
420 delegeyi içine alabilecek bir yer bulabilir 
miyiz?..» Bu nedenle muhtelif sinema sahipleri
ne müracaat ettiler, ücretini ödemek şartiyle 
de olsa bu sinemaları kiralıyamadılar. Çünkü, 
TöS'ün Kayseri'de toplanacağını bilen bir kı
sım çevreler, bunu mümkün olduğu kadar sa
bote etmek, «Kayseri'de öğretmenler hâdise çı
kardı» dedirtebilmek için çaba gösterdiler. Bu, 
Kayseri halin tarafından hazırlanmış bir durum 
değil, Kayseri'de öğretmenler Sendikasının kar
şısında bulunan, bu toplantının yapılmasını is-
temiyen, Türk öğretmenini Türk halkının gözün
den, özellikle Kayserilinin gözünden düşürebil
mek için düşünülen bir davranış şekli idi. Muh
telif sinema sahiplerine telefon açılarak; «Eğer 
sinemalarınızı öğretmenler Sendikasının Kon
gresi için kiraya verirseniz, gerekli tepkiyi gö
rürsünüz.» denilmiş, Yalnız Kayseri'de Gazi 
Osman Paşa Mahallesindeki bir yazlık sinema 
sahibi; «Her türlü zarara hazırım, sinemamı çok 
cüzi fiyatla öğretmenlere Mralıyacağım.» demiş. 
Bunun üzerine öğretmenler Gazi Osman Paşa 
Mahallesinde bulunan bu açık hava sinemasîyle 
anlaşırlar. Bilâhara, yaz günü sıcakta böyle 
bir toplantının, üç gün sürecek bir toplantının 
yapılması imkân dâhilinde olamıyacağı için, 
güç şartlar altında devam edeceği için, Aleni-
dar Sinemasına müracaat ettiler. Daha önce 
menfi cevap veren sinema ilgilileri, bu defaki 

müracaatte, ancak, «Bize 50 bin liralık bono 
verirseniz size bu sinemada kongre yapmanız 
için izin verebiliriz» demişler, öğretmenler Sen
dikası 50 bin liralık bono vermek suretiyle 
Alemdar Sinemasını kiraladı. O sırada Sayın 
Kayseri Valisi, Emniyet Müdürü izine ayrılmış
tı, fakat bu toplantının yapılacağı öğrenilince, 
Kayseri Valisi görevinin başına döndü. 

Muhterem milletvekilleri, 
. Biraz önce Sayın Reşit Ülker arkadaşınım 

da ifade ettikleri gibi; sokaklarda öğretmenler 
aleyhine çeşitli yazılar yazılmıştı. Asfalt üze
rine yazılan bu yazıların kimler tarafından ya
zılmış olduğunu söylemek mümkün değil. Ayrı
ca, toplantı günü Başkanlık Divanı seçimi ya
pılmadan önce, elektriklerin kesileceği söylenti
si doğru veya yanlış olarak öğretmenler arasın
da yaygın bir kanaatti. Çünkü, Kayseri'de bâzı 
toplantılar yapılırken, maharetli idareciler her 
nasılsa elektriklerin kesilmesinden fayda bekli
yorlardı. Açık hava toplantılarında dahi, par
ti toplantılarında dahi Kayseri bunlara şahidol-
muştur. 

Toplantı ^başlamadan evvel, «Emniyet ted
biri alıyoruz» diye bina etrafında 5 - 6 tane po
lis görevlendirilmişti. Rapor ister 30 tane de
sin, ister 100 tane desin; olayları başmdan so
nuna kadar takibeden, bilen bir insan olarak 
Yüce Meclise arz ediyorum ki, koskoca Alem
dar Sinemasının etrafında 5 - 6 tane polis gö
revlisi vardı. 

Kongre başlayınca, öğretmenlerin daha ön
ceden tahmin ettikleri gibi Başkanlık Divanı se
çimi sırasında cereyan kesildi. O zaıran sine
manın jenaratörü çalıştı ve bu yolla seçimler 
yapılabildi. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Patlamaların vukubulduğu akşam bir - iki 

arkadaşımla, Sayın Kayseri Senatörü Dikeçli-
gil'in yakinen bildikleri Kale'nin yakınındaki, 
eski öğretmenler Derneği binasının yakınında
ki bahçede yemek yiyorduk ki, cereyanlar ke
sildi. Cereyanların kesilmesinden hemen sonra 
garson yanımıza gelerek; - yalnız cereyan ke
silmesinin hemen akabinde bir patlama oldu -
«öğretmenler camileri bombalamışlar, camile

re dinamit atmışlar.» dedi. Gündüz cereyan var
dı, fakat patlamalar olurken cereyanlar kesil
mişti. Nihayet 8 veya 9 dakika sonra cereyan 
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açıldı. Kurşunlu Camide, îmam - Hatip Okulu 
bahçesinde, örnekevier Camiinde, Türk Kültür 
Derneğinde patlamalar olmuştur. Tam olarak 
seçilmiş, hesabedilmiş. Çünkü bunlar Kayseri
nin muayyen semtlerinde dir. Bilhassa Türk 
Kültür Derneğinde bir patlamanın vukubulma-
sını, Kayseri'de aklı başında geçinen, aydın ge
çinen ve olayların mutlak bir tertibolduğuna 
yüzde 99 u ile inanan Kayseri halkı, akıl ve 
mantık yoliyle izah etme imkânını bir türlü bu
lamadılar. Bu patlama acaba niçin yapılmıştı?.. 
Bunun üzerinde,durmaya lüzum görmüyorum. 
Çünkü, Sayın Senatör dedi İd; «Kayseri halkı, 
hiçbir Müslüman kendi camiini bombalamaz.» 
Hiçbir Müslüman kendi camiini bombalamadığı 
gibi, hiçbir Müslüman çocuğu olan öğretmen 
de kendi, babasının ibadet ettiği, kendi namaz 
kıldığı camii bombalamaz. Eğer «öğretmenler 
camileri bombaladılar» diye halkı galeyana ge
tiren yobazlar, tahripçiler, tahrikçiler; bu ge
rekçe ile bu hâdiseyi meydana getirdilerse ve 
bir kısım çevreler şu veya bu ölçüden, şu veya 
bu düşünce tarzından, öğretmenin camii bom
baladığı kanısında iseler, burada üzülerek kay
detmek lâzım gelir ki, bunlar için, insanlıktan 
nasibi olmıyan kişiler diye bahsetmek gerekir. 

Kayseri; bütün Türkiye'de olduğu gibi, el
bette kendi mukaddes dinine bağlı, ibadetini 
yapan insanların bulunduğu bir yerdir. Böyle 
patlama olup da, «Efendim, öğretmenler cami
leri bombaladılar» dendiği zaman, Türkiye'nin 
birçok yerlerinde şahidolduğumuz olaylar gibi 
elbette galeyana gelecek, tahrik edilecektir ve 
bu şekilde tahrik edilmişlerdir. Yalnız, biraz 
sonra arz edeceğini; tahrik edilen halk değil
dir. Tahrik edilen, eğer - Sayın Ülker'in söyle
diği gibi - Sayın Kayseri Valisi kraldan çok 
kralcı geçimnese idi, eğer Sayın Kayseri Va
lisi ve orada görevli olanlar, vatandaşın can ve 
mal emniyetini sağlamakla görevli olanlar kral
dan çok kralcı geçinmeseydiler, hiç olmazsa ora
daki olaylara meydan verenlerin, olay sırasında 
orada bulunanların resimlerini çekmek suretiy
le, polise yakalatmak suretiyle her halde daha 
dürüst bir tesbit yoluna gitmiş olurlardı. 

Biz, o akşam patlamalardan önce TÖS'e 
giderek bir öğretmen arkadaşımla birlikte ikaz 
ettik, dedik ki; «Yarın sisin başınızda kıyamet 
kopacaktır, aklınızı başınıza alın da tedbirlerini-
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zi düşünün.» O aksam ihmal etmediler, ama Sen
dika Başkanı sabahleyin gidip yetkilileri uyar
mış/tedbir alınmasını istemiş. 

Arkadaşlar, Kayseri'de ilk hareketler sanayi 
bölgesinden gelmiştir. KayseriİdeM sanayi böl
gesini büenlerinliz vardır tahmin ©diyorum, bu
rada 10 ilâ 12 yaşlarındaki çocuklar 7 linaihfk bir 
ücretle çırak olarak çahstırılımalktadırlar. Bu ço
cuklardan Ibir tanesini yakalayıp sorduğumuz 
zaman, çocuk, «amca ben ne yapayım, ben maa
şlımı, ücretimi nasıl olsa buradan aldım» demiş
tir. Yedi lira ücretle çalışjan çocuklar ellerinde 
çeşitli dövizler olduğu halde harekete geçmişler 
ve evvelâ şamayı bölgesinden şehre doğru yürü
müşlerdir. Bu çocuklar ve başlarında bunlardan 
(biraz daha büyük olanlar şehrin oıitasına geldik
lerimde, 27 Mayıs Caddesinde, Bankalar Caidde-
«inıde ve diğer sakaklarda, «herlkes düikikânını 
(kapaltsm» diye bağırarak dolaşmışlardır. «Alla-
hını sevenler, komünistlerin toplantı yaptıkları 
biiîlaıya yürüsünler, kimler dükkânını acık bıra
kıma tahribedeoeğiz» diye grup grup gezmişler 
ve bir kısım vatandaşların dükkânlarını da bu 
yolda kapatmak istemişlerdir. (A.P. sıralarından 
«ıdoğru mü bunlar?» sesleri) DövMer vardır. 
Çok rica ederim, evvelâ dinleyin, ben yanlış 
söylüyorsam bir kısım, arkadaşlanmıiz da çıkıp 
buradan daha doğrusunu anlatsın. Masum çocuk
larda elbette kabahat yok, asıl kabahat bu ço
cukları aldatanlardadır. 

Dövizlerde yazılı olanlar, ıtesbit edebildiğimiz 
kaderiyle şunlar : «Moskof piçleırinii istemiyo
ruz», «Endonezya kadar olamıyacak mıyız?», 
«Din düşmanları kahrolsun», «^Başımızı bu yola 
koyduk.» 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bunlardan sonra polisin almış olduğu tedbir

lerden kısaca bahsetmek istiyorum. 
Kalbul etmek gerefeir iki, polis tedbiri çok ki-

fayeıi'sizidi ve Alemdar Sineması önünde tek sıra 
olarak dizilmiş poüliBİar vardı. Eğer, bir kütle 
geriden hücum edecek olsaydı elbette bu polis
lerin dayanması, karşı koyması mümkün olmı-
yacakit!, ama, öyle bir ortam, öyle bir hava vardı 
•M, öyle aldatılmış insanlar, çocuklar vardı M, 
oraidatn gerçek olarak, bütün güciyie 10 tane, 15 
tane polis bu kişilerden birkaç tanesine, «çeki
lin»! diye şerit tepki gösterseydi, hepsi dönecek 
durumdaydı. Ama, polis gelenleri himaye eidiyor-
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muş g'ibi - himaye ediyor demiyorum - bu kadar 
pasif kalmış ve olaya müdaihale etmemiştir. Bu
gün Ankara'da, İstanbul'da öğrencilerle polisle
rin çaltışmasırada görüyoruz, polis sert tepki gös-
teridlğli zaman halkla nasıl çatıştığımı, öğrenci 
ile nasıl .çatıştığını görüyoruz. Eğer orada, bu 
insanlar isiinemaya hücum ettikleri zaman, sine
mayı tahri'bötmeye uğraştıkları zamam, polis on
lara gerekli şekilde görevimi ifa edici şekilde 
davranmış olsaydı, elbette bir çaltışma, bir hâ
dise olacaktı. 

Muhterem arkadaşlarım, 
iScruşiturma Hazırlık Komisyonu raporunda 

şöyle bir cümle var : «Sinemanın kordonla çev-
rilımesii süratiyle, her hangi bir tecavüze ve can 
kaybıma fırsalt verlilmıemıiş, amcak bu arada Tok 
Kitapevine tecavüzde buılıımıulmuşitur»! 

Simidi, sineıma tahrilhedümemiş, can ve mal 
kaıybı olmamış... Alemidar Sinemasının ön cep-
'hes'i, atılan benzim şişieleriiyle, atılan taşlarla, atı
lan paçavra içime sarılmış taşlaırlla, tamamen 
camla kaplı olmasına rağmen, bir tek camı kal-
TOja,mîşltır, hücum etmişlerdir, tahrlilbetmişlerdir. 
Bu ne 'biçim rapordur, nasıl hazırlanılmıştır bil
miyorum. Emniyetim hazırlamış olduğu rapor bu. 

Muhterem, arkadaşlarım, 
Asıl üzücü olan nokta, sinemaya hücum edil

diği zaıman, içeride kongre yapılıyor, devam edi
yor. Sitaemaya hücum ödemler camları, kapıları 
kırıp içeriye girmeye çalışıyorlar ve bu arada 
şişelere konulmuş ağzıma çaput tıkanmış ben
zini içeriye atamaya çalışıyorlar. İçerideki öğret-
ansraDer de kapının arkasında, sinemanın sandel-
yeiarinp. parçalamak suretiyle kemdlerini müda
faa ederek ham kapıyı açtırmiaımaya çalışıyor
lar, hem de içeriye atılan bu paçavraları dışa
rıya atmak için. mücadelede bulunuyorlar. Can 
ve mal kaybı olmamış, tecavüz olmamış... Eğer, 
«kaleımli ordu» mm yanlında Türk Ordusu olma
saydı, eğer orlaıdaki general müdahale etmesey
di, bugün bu 'olayları burada bu şekilde değil, 
'başka şekilde görüşmemiz mümkündü. Çünkü, 
öğretmenler orada diri diri yakılmak istemiyor
du. Gözü dönmüş insanlar, aldatılmış zavallılar 
içeriye benzin ataıak, paçavra atamak suretiyle 
öğretımeni yakmaya çalışıyorlardı, öğretmenler 
ancak asker kordonu altında orduevine göltürül-
(2ü. Orduevi balhçeısinde bir süre bekletildi, mi
safir edildi, ondan sonra da açık GıMÖ lere bin-
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dirilmek suretiyle Kayserimden geldiği gibi, An
kara istikametinde uzaklaştırıldı. Bu, elbette 
Türk Milleti için bir yüz karasıdır. 

ISiyasi iktidar şu veya bu partide olabilir. 
Kemal Yılmaz'm İ2ah ettiği gibi, bu bir zihni
ye'!; meselesidir. Bugün bir içişleri Bakanı bu 
şekilde düşünebilir, gelecekte başlka şekilde d!ü-
gündbilir, ama haneği şekilde düşünürse düşün
sün, hangi siyasi eğilimi olursa olsun, mutlaka 
memleketçi açıdan, Türk Milletini topyekûn ay
nı ölçüler içerisinde gören bir açıdan düşün
mek zorundadır. Bunu yaipmadığı ölçüde, İkti
dar Cuimihuriyelt Halk Partisi de olsa, iktidarda 
yemi kurulam partilerimiz de olsa veya bu parti 
iktidarda da kalsa memleketin selâıımelt yolu bu 
değildir. Evvelâ zihniyeti yapmak, zihniyeti ol
gunlaştırmak gerekir. Ama, bakan değiştirmiş
sin, başvekil değiştirmişisin; önemli olan bu 
değil. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya Milletveki
lli) — Adalet Partisi taşlanırken, aynı hassaisi-
yati niye göstermediniz Sayın Avşargil? 

TUFAN DOĞAN AVŞARJGİL (Devamla) — 
Cevap verme ihtiyacını duymuyorum. Burası, 
Tüıkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsü... 

BAŞKAN — Efendim, ben müdahale ediyc-
rulm. Say]m haitüp, siz cevap vermeyiniz efen
dim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Devamla) — 
...Eğer konuşmak istiyorsanız, bu kürsü size de 
açık dodtum. Gelir, siz de burada fikirlerinizi 
reylersiniz. Adalet Partisinin de niçin taşlandı
ğının nedenlerini ararsunız. 

BAŞKAN — Efendim, ben nemlen müdaha
le ediyorum, siz lütfen cevap vermeyin. 

iSalyın Azmibğlu, ikinci defa rica ediyorum. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Devamla) — 

Muhterem milletvekilleri; 
Biraz önce Sayın Kayseri valisinin kayıltsız 

kaldığını, gerektiği gibi olaylara müdahale et
mediğini arz ötmeye çahlşltılm. Vali hoparlörde 
konuşuyordu : «Çekilin, fotoğrafınız çekilecek. 
Ad'alelt Partililer uzaklasın.» Aynen cümlesi bu
dur, «Fotoğrafınız çekilecek, Adalet Partililer 
buradan uzaklasın...» ' 

iSoruşturma Kurulu raporunda, valinin ho
parlörden yayın yaptığı, delegelerin tahrikleri
ne rağmen, kongreye, tecavüzün önlendiğimden 
bahsedilmektedir. Yani, vali yayın yaptığı için, 
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(kongreye tecavüz önlenmiştir. Vali yayını, önde 
(bulunan Adalet Partisinin... Şimdi söylemek de 
güçjtür, tek tek isim vermek de güttür ama, ge-
ırekiree Mm vermek mümikünldür; o devirde biz 
kimli kimden soruyorduk; bugün Adalet Parti
sinin ön safında bulunanlar halktiı arasına gir-
onek suretiyle, çocukların araşma girmek sure
tiyle hepsi tek tek rol almışlardı. 

Muhterem milletvekilleri; 
İScnra, orada bir ki'fcalbevi vardır, Tok Kita

beyi. Tok Kilt'abevi bir bayii tahribedilip, her 
§ey ortaya döküldükten sonra, elinde çıngırak 
ve Kur'anı Kerim olduğu halde 3 - 4 ıtame çocuk, 
birisinin başında,, - fırmcı çırağı oMuğu belli -
ulzım bar beyaz talkke, önünde hamur bulaşığı 
ola,n önlük, Türk Bayrağı altında, elinde çıngı
rak ve tekbir ge'tirerelk Tok Kitabevine doğru 
koşuyor idi. Orada bana raıstgeldi. «Nereye gi
diyorsunuz?» falan dedim, «Bıralk ağabey» dedi 
ve... (A. P. sıralarından; «yalan, yalata» sesleri) 
Fikret'in bir giiri var, onunla oev'ap vermek is
tiyorum ama, yani edebim mâni olur, şIM ha
tırlatıyorum... 

Tok Kitabeyi tahrübeıdildi ve buigün bu ki
tabevine 323 000 TL. tazminat ödendi. Ondan 
sonra ayrıca; bir avukatın yazıhanesi tahribedil-
di. Avukatın yazıhanesinde - hiç gözlerimin 
önünden, gitmiyor - aynı demin söylediğim ço
cuğa benzer, biraz daha büyükçe bir çocuğun, 
bir fırıncı çırağının fırınına hamur sürülen tah
talar üzerinde bezler vardır, bu bezi elinde tut
muş, «Ya Allah, ya Allah» diye çevirerek, san
dalyeleri, yazı makinasmı,, vesaireyi pencero-
den aşağıya attığın?, gördüm. Şimdi bütün. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul Millet
vekili) — Sayın Başkan, dosya üzerinde ko
nuşsun. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Devamla) — 

Siz şimdi konuşacaksınız. Dosya olayları anla
tıyor, ben olayları anlatıyorum. 

Muhterem milletvekilleri; 
Ayrıca, bir arkadaşımın izah ettiği gibi, 

bayan öğretmen zannedilerek, sokak ortasında 
çırılçıplak soyulan ve büyük hakaretlere uğrı-
yan insanlar.. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya Milletvekili) 
«Fakir Baykurtla beraberdim» diyor bu. 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen devam edin 
efendim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Devamla) — 
Türk Milleti için en üzücü olan şey, o, bir öğ
retmen zannedilen hanımın, sokak ortasında 
çırılçıplak soyulması, dövülerek hastanelik 
edilmesidir. Bu, buradan kalkıp da, dinlemeye 
tahammül edemiyen insanın siyasi zihniyeti
nin eseridir. 

10 Temmuz 1969 gününde Cumhuriyet, Mil
liyet, Akşam ve Ulus gazeteleri Kayseri'de sa-

tılmamıştır. Kayseri'de sattırılmamıştır. Bu gaze
teler bayilerde bulunamamıştır Çünkü, olayları 
gerçek yönleriyle yansıtacağı bilinen gazeteler, 
Kayseri'de bayilerde bulunamamıştır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bu olay, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir 

hukuk devleti temeli üzerine oturan Anaya
samızın, kişiye sağladığı mal ve can güvenliği
ni temelinden sarsacak fikir, söz ve düşünce hür
riyetini yok edici bir mahiyet ve nitelik taşımak
tadır. Bu olay üzerinde durulmalı,, sebebolanlar 
kim olursa olsun, bu dlay mutlak surette eni
ne boyuna araştırılmalı ve gerçekler tüm ay-
rıntılariyle mutlaka ortaya çıkmalıdır. Olayla
rın üserinden çok zaman geçmiş olduğu için, el
bette duygusal açıdan bunu dileı getirmek müm
kün değil, ama gerçekleri bugün rahatça an
lamak, rahatça ortaya çıkarmak mümkündür. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Naime ikbal Tokgöz. 
NAiME İKBAL TOKGÖZ (istanbul Millet

vekili) — Sayın Başkan, ben Komisyon üyesi
yim. Eğer, Komisyon sözcüsü benim temas 
edeceğim noktalara.. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri Mil
letvekili) — Evet, yalandır.. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul Millet
vekili) — Sizi asgari nezakete davet ederim. 

Eğer Komisyon Sözcüsü benim temas-ede-
ceğim noktalara temas etmiyecek olurlarsa, 
buirada, bir müdebbir hâkim gibi değil, bir ta
rafın avukatı gibi konuşan, tahriklere temas 
etmiyen... 

BAŞKAN — Efendim, söz sırası sizin, bu
yurun. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul Millet
vekili) — Efendim, Komisyon Sözcüsünden son
ra konuşacağım. 

— 161 — 



T. B. M. M. B : 2 0 . 1 . 1971 O : 1 

BAŞKAN — Efendim, söz hakkınızdan vaz 
mı geçiyorsunuz? 

NAME İKBAL TOKGÖZ (İstanbul Millet
vekili) — Hayır. (C. H. P. sıralarından «Çık
sın, konuşsun» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, ben size sormuyorum 
ki, söz verecek olan, kürsüye davet edecek olan 
Reis kürsüde. Siz lütfen susunuz. 

Efendim, bakınız Naime Tokgöz hanım, ra
porda muhalefet şerhiniz yok. içtüzüğün 34 ncü 
maddesinin son fıkrası konuşmanıza mâni de
ğildir. Buyurunuz, kürsüde konuşacaksanız ko
nuşursunuz, konuşmazsanız söz sıranız, şimdi 
tekrar kayıt olmanıza göre gelir. Ama sizden 
sonra iki sayın üye söz istemiştir. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul Millet
vekili) — Madem ki öyle, konuşayım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (A. P. sıra^ 
lanndan alkışlar) 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul Millet
vekilli) — Sayın. Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Bu komisyonda... 
KEMAL ATADYEAN (Ankara OVrilletvekiIi) — 

Mikrofona (biraz yaklaşımız. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (Devamla) — Du
yuluyor ısamıyorum. (O. H. P. .sıralarından, «Du
yuluyor» Isesleri) Efendim, il genel meclisinden, 
eski dostum 'olan kıymetli arkadaşım beni 'hima
ye etmek ister, sesimi duyurmama yardımcı ol
mak ister. Kendilerine şükran duyarım, Sayın 
Kemal Atamana. 

Hukuki yeteneğine çok inandığım Sayın Re
şit 'Ülker (arkadaşımın, gtönül arzu öderdi M, bu
rada imeseleyi imoeleyişleri müdebbir bir hâkim 
gibi değilse (bile, hiç lolmazsa (bütün kriteryum-
lara inmesini bilebilen bir savcı (gibi olabilmeli 
idi. 

Tahriklerden bahsederlerken, acaba TÖS ni
çin toplanmıştır? Öğretmenler Sendikasının top
lantısı niçimdir?... 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri Mil
letvekili) ı— «TOST» değil, «TÖS»... 

BAŞKAN — Şimdi kürsüden indiniz, size 
müdahalede nasıl oluyordunuz? 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri Mil
letvekili) — Mukabele ediyorum, Sayın Baş
kan. 

i BAŞKAN — Mukabele etmeye hakkınız var 
mı? Varsa, yerini Tüzükte gösteriniz. Yok... Lüt
fediniz efendim, konuşmacıya imkân veriniz. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (Devamla) — Ne
ler ^görüşülebilir? «Türk çocuklarının ileri sene
lerde inkişaflarını nasıl bir program düzenler
sek temim edebiliriz, Türkiye'yi aydınlığa, ileri 
hamlelere nasıl (götürebiliriz ve müfredat prog
ramlarında nasıl (bir takdim, Itehir veya gelişme 
veya inkişaflar ısağlıyabiliriz?» değil midir ko
nusu? Ve birinci günlü (toplanan öğretmenler 
kongresi akşama kadar normal işaırtlar içinde 
cereyan etmiştir. Vaktaki o gün, öğretmenleri 
hiç ilzam etmiyen ve (hele birincisi, memleketin 
ve bilıasisa (Kayseri [gibi, yaylaların çocukları
nın milliyetçiliği çok sağlam, iman ve inancını 
Erciyes'in ak yasmaldı anasından alan Kayseri 
evlâtlarının talhammül edemiyeceği bir karar 

, almışlardır. (A. P. sıralarından, «bravo» sesleri, 
alkışlar) 

B r Sadi Alkılıç vardır; Cumhuriyet Gaze
tesinde yazdığı sol yazıdan dolayı mahkûm edil
miştir, cezasını çekmektedir, öğretmenler ko
münistlerin hâmisi midir? Bir telgraf çekilerek, 
Şnli'nin teselli edilmesi karan alınmıştır bu 
toplantıda. 'Tansiyonu yüksek ımeseleleıre büyük 
bir dirayetle eğilmesini bilen uyanık Kayseri'-
nin çocukları, (bunlar rencide olmuş olamazlar 
mıydı?.. 

I Ve yine Bünyan'da bir eser sahneye konul
muştur. Bu eser, ©ol bir eserdir, Bünyan efkârı 
umumiyetini tahrik etmiştir ve bu eser protes-
tolanmıştır. Bu eser niçin protestolanmış ve (ne
den Bünyan'ın Kaymakamı buna gerektiği ka
dar ilgi ve alâka göstermemiş diye, Bünyan 
Kaymakamına da bir Şprotesto telgrafının çekil
mesi, io igün karar altıma alınmıştır? 

işte, başka bir memlekete gittiğiniz zaman, 
kapılarının kilitli olduğu görülen siyasi ve sos
yal derneklerin Kayseri'de, ardına kadar dai
ma acık loMuğunu (göreceğiniz Kayseri'de, hal
kın tansiyonu çok yüksektir, millî meselelere, 
sosyal meselelere, hattâ ısportif meselelere fev
kalâde hassastır, içinde iki yıl oturduğum Kay
seri'yi yakinen tanıyorum. Buna takaddüm eden 
bir spor olayı 'vardır. Orada da bir tahrik mi 
vartiı, politik bir yön mü varidi? Biliyorsunuz 
stadta kıyamet koptu. (Böylesine tansiyonu yük
sek bir Kayseri'de, halkın hissiyatını hiçe ala-

I rak, (Şâdi Alkılıç'ı... 
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TUFAN BOĞAN AVŞARaiL (Kayseri Mil
letvekili) — Orada bir ^ali vardı. 

BAŞKAN — Sa ı̂m Avşargil, müdahalenizi 
'-tekrar ederseniz, ihtara ımuhatabolacaksınız. 

NAiME İKBAL TÜKGÖZ (Devamla) — 
'Beyefa»&i, size ağır cevap veririm ve bunu ver
meye '&e muktedirim. 

BAŞKAN — Sayın hatip, siz de oraya ce
vap vermeyiniz. Siz, konuşmanıza Umumi He
yete Ihîiîraibedeirek devam 'edimiz. 

NAİME İKBAL TOKOöZ (Devamla) <— 
'Böyle (bir yayla ortasının Jşelhri Kayseri'nin 
Efkârı umumiyesi, Iböylesine mevzuunıın dışın-
diaki kararlarla tataammül edemıemüş, efkârı 
^mumliyede bar galeyan doğmuş, bunun teskini 
«cihetim gidilegelirken, ıdaha evvel izmir'de 
*ola& dâdiseleri hatırlatacak (bir bomba, jiiz-
*âe ı80 i Icamilerden !beş vakit ayrılmıyan Kay-
serinlin camlisline, bomba atılması, Ibardakdaki 
suyun ıson damlasının taşmasına sebebiyet ver
miştir. 

Sayın Ülker arkadaşım, (Sayın Avşargil ar
kadaşım ki, iâdeta insanı da endlişleye ! ısevkedi-
yor; dosyada olmıyan meseleleri burada dile 
getirirken, paragrafın her noktasında ve 
fher hâdisesinde Cbazıır bulunan arkadaşım, aca-
İba bu telgraflardan, bu Şadli Alkılııç'a sunulan 
şefkat ve mulhajbetten Ihaberdar değil midir? 
Neden bunun dal bir ihahrik unsuru olduğunu 
şurada dile Igetirmek kadar (âdil davranmak 
âsteı&ez? (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

ISayın arkadaşlarım; bsn Adalelt Partislinte 
fgirfen değilim, ben iadlalet (PartMıni kuranım. Bu
rada doğdum, (burada öleceğim. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) ben, bugün 
burada, kendi bünyemizden ayrılmış olan bir 
arkadaşımın da müdafasını yapmak için bu
raya gelmiş değilm. Yalnız, ıbu Yüce Meclste 
bliır , kötü teamüle yol çizdirmemek için söz 
almış bulunuyorum. 

Tahkikat sırasında, meselelerin incelendiği 
sırada ısayın jöski içişleri 'Bakanı Paruk )Sü-
kan, işedim arteflesli olduğu için, kanun icabı 
Bakanlıktan istifa etmiş ve (büıtanaf, 'hiçbir 
partiden olmıyan bir zat. Bakanlık koltuğu
nu iştijgal etmiştir. Bu (belgeler) elimize geçen 
fon ''•>' vesikalar, tetkik ettirilmiştir. ' 'Orada Ba
kanlık Müsteşarı Sayın Osman Meriç Bey ve 
diğer arkadaşlar vardıır, lâzımgelen 'bütün dik

kat ve alâka gösterilmiştir. Bir tertiıbolaraJk 
değil, spor hâdisesinden, ımıaç vakasından 
ilham alındığı içindir ki, oraya gereği kadar 
toplum polisti oelbedlilmişitir, Gıarnlizon Ku
mandanı uyarılmıştır. Yoksa, ıGarnizon Ku
mandanına Ibir gün evvel IhaJber verilmemiş 
olsa idi, o ktsıa zaıamn itçerisinde - ki, bilirsiniz 
meşhur teftSiş IMkâyelerrL vandır; Kumandıan 
10 da geleceği zaman Ibölük kumandanı 8 )de 
kalkar, takım kumandanı1 (da '6 (da kalkar, 
manga kumandanı 4 te kalkar, er (geceden 
ayakta durur - iböyle -Ibir kıtayı 5 dakikanın 
içinde iharekete getirip bir barikat kurmak im
kânı temin edlileîbalr, miydi1? Demek ki, nor
mal olarak yaz iznini (kullanan valii, izmür'den 
çok acele olarak celbedilmiş, vazifesine davet 
edilmiş, Ankara'dan gereğli kadar toplum po
lisi getirilmiş ve muhtemel olan yerler {ne
zaret laltına alınmıştır. 

Yalnız Ihalk tahrik edilmiştir. Bantlar 
yok ıdeniyor, ama dosyada şahitlerin ifadesi 
vardır. Sanayi böllgesliııJi bûJlörim, nur içlinde ya-
tası /Osman Kavuncu'nun açtığı tbir foöllge 
idi. Oradaki bütün sanayi erbaJbına ve es
naflara «Aman hâdiselere yığılmayınız, sakin 
olunuz. Bu ibirkaç öğretmenin işidir, Türk 
öğretmeninle karşı bir kusur fişlemeyiniz» yo
lunda halk teskin edilerek yumuşatılmıştır. 

Işıkların söndürülmesi meselesi : iktidarın 
o zamanki Bakanı olan zatı vikaye ve hümıayia 
edecek Ibir zihniyetin mensubu blmıyan, İbilâ-
kis, muhalefet safında (çalıştıkları tesbilt ediih-
mi)ş kişilerin' 'bilirkişiliği ile de isabdittir ki, aışı'k-
ların ısönüşü tamamen teknik bir arızadır, blir 
tertip ve komplonun eseri değiMir. 

Demin, sayın arkadaşım söyledi, eğer Ibir 
teritlibe bir plânlı harekete igeçilmiş olsa 
idi, lorada asıgiarti 100 kişiyi (bliz kaybederdik. 
Bir tek Ikimsenin burnu kanamamıştır. Hak 
kın hissiyatı taihrlik edilmiş, camisine bomlba-
lar atılmış, bir ıgün evvel sol eylem destek
lenmiştir. Solcu kitap yazarının bâzı aşırı 
konuşmaları iiıle tahrik edilmiş bâzı, şahısların 
hissi saldırılarına uğrıyacağı hesaba katılarak 
halkikaten oralar korunma altına alınmıştır. Bi
lâkis tedbir o kadar yerinde alınmıştır ki, hiç 
kimsenin burnu kanamamıştur. 

5 Öğretmenlerin vasıtalarla başka bir şehre ak-
, tanlması keyfiyeti belki usulsüz, belki öğret-
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menlerin {kendilerinin tahrik iedid harekelerin
den münbais olsa dahi, bir hürmetsizlik veya 
onlar için bir zarf diye nitelemek bu kürsüden 
mümkündür, (ama, binlerce öğretmen gelir ge
çer, binlerce vatandaş gelir geçer, «Türk» adı 
bakidir ve Türk'ün yüz karası yoktur ve olmı-
yacaktır. Demin Sunadan «Türjk'ün yüz kara-
sıdır» diyen arkadaşı protesto ediyorum. 

Cümlesi aynen şöyledir; «kamyonlara doldu
rulup ısevk ediBien öğretmenler Türk milleti için 
bir yüz karasıdır» demiştir, Bu bir tedbirsiz
lik, bir hata olabilir. Bizim yüzümüzü, Türk 
olarak hepimizin yüzünü, hangi partiye men-
subolursak olalım, Allah ajk yaratmıştır, ak 
yüzlü Türkler olar-aik kalacağız. Bu ülkede 
bir tek kişi bile kalsak yüzümüz laktır. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, aljkışlar) 

Sayın arkadaşım «Banıştayda dâva açılmış, 
tazminata hükmediilmiştdr» buyurdular. Biz 
dosyayı geçen sene inceledik, o tarihlerde Danış-
tayın böyle bir karar sidiğini bilmiyor idik. 
Kaldı ki, biz, Türk MHLetinin liradesinin temsil
cileri olan Millet Meclisinin üyeleri Danıştayın 
kararlarına boyun eğmek durumunda değiliz. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

Elbet o ayrı bir organdır. Türk milletinin 
iradesinin üstünde Ihiçbir kuvvet yoktur. Da-
nıştayı biz kuruyoruz, Danıştayı icraata sevk 
eden kanunlar bu büyük çatı altında ısdar edi
lir. Vesayeti altında değiliz Danıştayın <(A. JP. 
sıralarından alkışlar, «bravo» sesleri) (O. H. P. 
sıralarından «Anayasayı oku, Anayasayı» ses
leri) 

Sayın arkadaşlarım, buraya ne Sayın Fa
ruk Sükan'ı himaye etmek ne de aıikadaşlarıına 
mukabele etmek için çıkmış değilim. Burada 
bir müessesenin oturmasını temin etmek isti
yorum. 

Geçenlerde bir konuşmada da aynı nazariye 
buradan dermeyan edildi; komisyonlar mutlaika 
bir hazırlıjk komisyonuna meseleyi getirmelidir
ler. O zaman bu komisyonların kuruluşundaki 
hikmet nedir? öyle olmuş olsa idi vazıı kanun, 
bizim gibi bir komisyonu kurmaz, meseleyi 
mutlak ve mutlak Umumi Heyete getirirdi. 

Vicdanen, ol Türklerden biri olarajk, ak ola
rak tahkikatın açılmaması hususunda rey ver
dim. Onu burada tescil ederek kürsüden iniyo
rum, 

.Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından bravo 
sesleri alkışlar.) 

BAŞKAN —Muhterem arkadaşlarım, daha 
iki ısayın üye söz salmıştır. Normal çalışma 
süresi dolmuş ve fakat bir de önerge gelmiştir; 
«Birleşimin [konuşmaların bitimine kadar deva
mını saygı ile arz ve teklif ederim» diyor. Af
yon Senatörü Kâzım Karaağaçlıoğlu. 

Her îıalde, «konuşmaların bitiminden» kas-
dınızı -Sayın Karaağaçlıoğlu, üzerinde görüşü
len rapor değil mi efendim? 

MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (O. S. 
Afyon Üyesi) — Üzerinde görüşülen rapor hak
kında. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — 
Yarın Meclis yok mu efendim? 

BAŞKAN — Var efendim. İki sayın üye söz 
almıştır. Onu arz ediyorum. 

Üzerinde görüşülen raporun bitimine kadar 
birleşimin devamı hususunda bir önerge var 
efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — 
Ekseriyet var mı efendim? 

BAŞKAN — Efendim, ekseriyetin olup ol
madığı iddiasöun da yeri var, zamanı var. Öy
le bir iddia ortaya çıkarsa onun da gereğini ya
parız. 

önergeyi takdim ediyorum efendim. 

Meclis Başkanlığına 
Birleşimin, konuşmaların bitimine kadar de

vamını saygı ile arz ve teklif ederim. 
Afyon Senatörü 

Kâzım Karaağaçlııoğlu 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

rmi||ir. 
üzerinde görüşülen raporun görüşmesi bi

tinceye kadar birleşime devam edilecektir. 
Söz sırası Sayın Reşit Ülker'de, efendim bu

yurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — 

Değerli arkadaşlarım. 
Biraz evvel burada size bu dosyadaki şüp

heli noktalan, yani tahkiki lâzımgelen noktalan 
ifade etmiştim. Konuşurken de dosyadan konuş
tuğum dosyayı incelediğim belli olacak şekilde 
teferruattan bahsettim. Hayatımda bilmediğim, 
tetkik etmediğim hiçbir mevzuu çıkıp konuş-
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madım. Hem de hâdise halkın gözleri önünde, 
bütün memleketin gözleri önünde cereyan etti, i 
hem de ayrıca elimizde bir dosya var bu dos
yanın tetkiki dahi bu şüpheleri ortaya koya
cak niteliktedir. Bir defa, dosyada eksiklikler 
vardır. 

1. — Kayseri İkinci Asliye Ceza Mahkeme
sinin 969/326 dosyasında, 171 saplı Kanuna^gü
re, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa 
göre 4 kişi yargılanmakta idi, dosyadaki malû
mata göre. Bu dosya ne olmuştur? Bu dosya 
celbedilmiş değildir. Orada ne-olmuştur, ne ifa
de verilmiştir? Hiç tetkik edilmemiştir. 

2. Kayseri Sorgu Yargıçlığında 969/182 
dosya; gasp, tahribat ve yağma dosyası vardır. 
Bu dosyanın içinde değildir, eksiktir. 

3. Başka dosyalar da olabilir. Bu iş için 
başka dosyalar da olabilir. Meselâ, burada Da
nıştay 12 nci Dairesinin 69/29 numaralı dosyası 
vardır. Bu dosyada bu hâdiseye mahkumiyet 
karan verilmiştir, yani tazminata mahkûmiyet 
karan verilmiştir. Bu dosya da bu dâva ile doğ
rudan doğruya ilgilidir. Yani, idare kusurlu bu
lunmuştur. 

Onun yanında gazetelerde, özellikle Cumhu
riyet, Milliyet, Ulus, Tercüman gibi gazetelerde 
resimler ve iddialar ve bilgiler ortaya atılmış
tır. Bunlann da toplanması ve değerlendirilmesi 
lâzımdır. Yerinde görenlerin ifadeleri ve saire, 
iddialar, ağır iddialar vardır. Bunlar da topla- J 
nıp incelenmemiştir. 

4. Televizyonda Kayseri olaylan ile ilgili 
filim gösterilmiştir, konuşmalar olmuştur. Bu 
da bu dosyanın içine getirilip konması gereken 
hiçolmazsa görülüp zaptının konması gereken 
bir usul meselesidir. Bu da getirilmemiştir. Yani, 
tahkikat bakımından getirilmemiştir. 

5. Bomba failleri bulunmadığı gibi, bomba
ya ait deliller toplanılmamıştır. Balestik Uzma
nı, Önemli işler Müdürü ve Asayiş Dairesi baş-
kanlığının raporlan Bakanlığa verilmiş. Bufa-
da yoktur. 

6. Elektriklerin sönmesi ciddî bir inceleme
ye tabi tutulmamıştır. 

7. 10 - 15 bin kişinâ*zmû organke »edildi
ği anlaşılmamıştır. 

Sayın arkadaşım Naime Hanımefendi beyan 
ettiler «Tahrikler olmuştur» dediler. îfieyin tah
rik olduğunu, neyin tahrik olmadığını^ tesbit 

mümkün değşldir* Eğer o gün, dedikleri gibi, o 
beyannameler ve saire orada konuşulanlar tah
rik olsa idi, o gün olması lâztmgelirdi. Demek ki 
o tahriklerin yetmediği anlaşılıyor. «Tahrik» 
diye kabul edelim biran için, o tahriklerin yet
mediği anlaşılıyor ki, bomba gece patlatılmış
tır. 

Biraz eVvel hâdiseyi yerinde gözleri ile gö
rerek anlatan arkadaşım söyledi - M, bu dos
yada var - Sanayi mahallesinden dolayı tahrik 
edilerek getirilmiştir, dükkânlar kapattınlmış-

, tır. Dosyada var. Hanımefendi bilecekler dosya
yı, böyle getirilmiştir. 

Binaenaleyh, bunlara ait deliller toplanma
mıştır. Meselâ; biraz evvel arkadaşım dedi M; 
Çocuklardan birisine sordum; şu kadar lira yev
miyemizi aldık, dediler. Buna ait en ufak bir 
bilgi toplanmamıştır. 

8. Olayla doğrudan doğruya ilgili bir tahki
kat yapılmamıştır. Yani, tahkikat açılıp da ko
nuşmamın başında arz ettim, bir defa daha arz 
ediyorum, bu bir inceleme dosyasıdır - asıl hâ
diseye girip de vatandaşlar usulüne göre yemin 
verdirilerek, yetkili merciler önünde dinlenme
miştir. Başhbaşına bir eksik. Çünkü, bütün bu
rada kanuşulanlar o dosyada dayatılıyor. O dos
yada «şöyle dendi, böyle dendi» diye dayatılı
yor. O dosya da idari bir incelemeden öteye hu
kukî değer taşımıyor. 

9. Muhtemel hâdiseleri önleme ve müdaha
le plânına göre... 

10. Suçlulann fotoğraf lannın alınması ge
rekirken ancak 18 aded fotoğraf vardır. Bu da 
üzerinde durulması lâzımgelen husus. Hâdiseler 
saatlerce cereyan ediyor, 18 tane fotoğraf var
dır. 

Yİne 11 de; «ses bandı vardır» denildiği hal
de, bandın silindiği bildirilmiştir. 

Böylece bu 11 noktada eksiklikler vardır.. 
E&ğerîi arkadaşlarım, görülüyor ki, burada 

konuşmamız lâzımgelen husus, «Suçludur, değil
dir» meselesi değil, Hazırlık Tahkikat Komis
yonu kurulması lâzım mıdır, değil midir» 
hususudur. Birtün bunlar incelenmeden, bütün 
bunlar araştarıinMan burada vereceğimiz 'bir 
kararlar - M önemM bir karardır, niiteüği itiba
riyle kazai karardfr - bültiün yollan biz kesmiş 
olacağız. 
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Şu anda baSÖaıız, karar vereceğimiz anda 
kaç kişi'*var içeride? Yani, 40 kişi var mı? 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars Milletvekili) — Dı-
şarda var. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Ha., şimdi ta 
kadar önemi bir meısele ört (bas edilip geçile
mez. Bir taraftan kutsal yerlerimize taarruz 
edilmiştir, »failleri yoktur. Kimdir bunun faili? 
Yoktur. 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars Milletvekili) — 
Komünistler. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Komünistler.. 
Ha. Komünistler. Komünistlerin kim olduğunu 
bulmak lâzım. Komünistler de olsa, herkesin 
nefesimi dinliyen kimseler, diğerinin körüklen
mesini dinliyen kimseler o komünistleri de (bu
lup çıkarırlar. Asıl maharet oradadır. Bir ta-
Kiesi çılksm, dördü değil. 4 Camiye birden atılı
yor, bir tanesi çıkmıyor. Gazete sattırılmamış-
tır - ki, önergemde var - 2 - 3 gün gazete sıat-
tırılmamıştır. Bu, başlı 'başına basın hürriyeti 
aleyhine, haber alma, (haber verme hürriyeti 
aleyhine bir hâdisedir. Can gevenliğine taar
ruz 'edilmiştir. 

Arkadaşım gayet güzel anilaittı, ben tefer
ruata girmedim. içeriye tutuşmuş, benzin sü
rülmüş paçavralar atılmıştır. Onları alıp »dışarı 
atmışlardır. Asker yetişmemiş olsaydı çok va
him hâdiseler olacaktı. Yanii, can, mal güven
liği ortada kalmamıştır. Nihayet toplantıyı ya
pamamışlardır. Toplantı 'hürriyeti ortadan kal-
dırılmışjtır ve bütün Türkiye'ye (giöz dağı veril
miştir. Burada toplanan öğretmenler camilere 
«bomba attı» havası verilmek ilstenlmiştir. Bunun 
çözülmesi lâzımıdır. Hakikatlerin lortaya çık
ması lâzımdır. 

Bakanla ilgisi konusunda biraz <ewel diğer 
hususları teker teker arız «ittim. Bugün yürür
lükte olan Emniyet Teşkilâtı Kanununa göre 
- doğrudan doğruya içişleri Bakanı için bu gös
terilmiştir - Bakan meselelerden doğrudan doğ
ruya sorumludur. Plânda da görüldüğü gibi, 
Bakanla irtibat kurulması lâzımdır. 50 kişi ye
rine, 50 toplum polisi yerine bu kadar önemli 
- 'bsııim notlarıma göre »Kayserinin 126 000 kü-
ısiır nüfusu var,' şimdi kaç olduğunu bilmiyo-
ıum, inşallah çoğalmıştır - Kayseri 'gibi bir yer-
d'3, bir evvelki sayıma göre 126 000 nüfusu olan, 
bugün daha fazla olması muhtemel olan bir yer-

ds Jbu hâdise cereyan etmıiiştir, 33 toplum polisi, 
20 Jandarma gönderilmiştir.- Vilâyetin içindeki 
kuvvetlerden dahi istifade 'edilmemiştir. Artık 
Hükümetin karşısında, bir sağ hareket olursa, 
plânlarda neresi «tanribedilecek» diye göste
rilmişse o yarlerin hepsi tahribedilmiştir. Bu
nun elle tutar tarafı yoktur. Mutlaka sorum
lularını tçıkarmak lâzımdır. Bunun için de bu 
işi kapatmamalı, Soruşturma Hazırlık Komisyo
nundan Soruşturma Komisyonuna geçmelidir. 
Başka çaresi yoktur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Faruk Sükan son söz 
mü istiyorsunuz? 

FARUK SÜKAN (Konya Milletvekili) — 
Evet «fendim. 

BAŞKAN — Beki efendim, kaydediyorum. 
Sayın Salih Aygün, buyurun. 
SALİH AYOÜN (Amasya Milletvekili) — 

Sayın Biaşkan, muhterem arkadaşlarım, 
Her ışeyden önce T)ir il veya ilçe inzibatı, 

Devlet otoritesini temsille mükellef Devlet 
Kuvvetleri Teşkilât Kanunu ile taJhdidedilmiş, 
ısmırlanımıştır. Kayseri ilindeki polis kuvvet
lerinin sayısı (mahdut ve muayyendir. Vali, izin
li olmasına rağmen vazifesine devam etmiştir. 
Grerekli 'tedbirleri de almıştır kanısındayız. 

Sonra, 'Sayın Dahiliye Vekilinin, o zamanki 
Dahiliye Vekilinin bu konu ile her hangi bir 
şekilde ilgi ve irtibatının olduğunu kati suret
te, hukuk bakımından da kabul etmiyoruz. Me
sul bir ışaihıs varsa o da Kayseri ilinde Devlet 
iotorilteisini temsil eden Validir. Sayın Vekille 
veyahut Sayın Sükan'îa ne ilgi ve ne de irtibatı 
var? BMım şahsi gömüşümüz odur ki, hiçbir su
rette iSaym Sükan hakkında bir araştırma açıl
masına lüzum dahi yoktur. Biz öyle görüyoruz 
ki, Meclis, (bu konularla fusulî olarak işgal 
edilmektedir. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Bienim esas burada üzerimde durmak istedi
ğim nokta başka. Evet, çok başka. 

Çok muhterem arkadaşlarım, ben 28 senelik 
öğretmenim. Öğretmenlerin birlik ve beraber
lik içinde millî menfaatlere uygun, milliyetçi, 
muhafazakâr, vatanını, milletini seven bir küt
le olarak kalmasını arzu eden arkadaşlarınızdan 
bir tanesiyim. 
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Ancak, Sayın Avşargil'den bir sorum var. 

Tabiî burada soru soramaz milletvekili arka
daşlarına. Bu teşekküllerin politikanın dışına 
çıktığını, siyasi faaliyetlerde bulunmadığını 
bana ispat edebilir mi? 

Muhterem arkadaşlarım, size açıkça şunu 
söylemek isterim ki; TÖS de Milliyetçi Öğret
menler Derneği de dâhil, açıkça konuşuyorum, 
tam politikanın içindedir. (O. H. P. sıralarından 
«ikiside» sesleri) 

SALİH AYGÜN (Devamla) —îkisi de.. 
Arkadaşlarım çok istirham ederim... 

ORHAN VURAL (Ordu Milletvekili) — Ka
patınız o zaman. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Kapatma 
benim yetkimle değil, bilirsiniz siz de. Ben 
açıkça konuşuyorum. Açık söylememden mak
sat bunun her şekilde müzakeresine imkân ver
mek içindir. 

Bizi Kayseri'de bu hâdiselere sürüjkliyen tek 
sebep TÖS değildir, veya sendika değildir. Bel
ki de teşhisim yanlış, sendikayı sevk ve idare 
eden arkadaşlarımızın bâzı bâzı diyorum, mah
kûmiyetlerinden mütevellit tescilli olmalarıdır. 
Bunu burada açıklamaya lüzum görmüyorum. 
Eğer bunlar TÖS ün başından çekilseler, itidal 
sahibi anlayışlı arkadaşlarımız bu teşkilâtın 
başında olsalar idi, Kayseri olaylarının çıkmı-
yacağı muhakkaktı. 

Siz gidiyornunuz Kayseri'ye, politikanın 
içindesiniz, iktidara karşı ağzınıza geleni söylü
yorsunuz, ertesi gün Dahiliye Vekilin^ arıyor
sunuz, karşısında istediğiniz gibi konuşuyorsu
nuz. Meslek sorunlarını halletme'k icabederken, 
meslek konularını halledip bir veçhe ver
mek gerekirken hepimiz politikanın içindeyiz. 
Arkadaşlarım, fikir yapısı bu, bunun. Biz bu 
teşekkülleri mutlak surette iktidar ve muhale
fet olarak el birliği ile politikanın içinden çe
kip çıkarmak zorundayız. Ben hiçbir arkadaşı
mı suçlamıyorum. 

Bir notktaya daha temas edeceğim, safbrmı-
zı taşırmıyayım. Arkadaşlarımın bir kısmı 
«bombalar atan öğretmenler» dedi. Ben öğret
men arkadaşlarımızı kati surette tenzih ederim. 
Bu tahriki yapan Kayserili'lerdir... Bundan da 
tenzih ederim Kayserili arkadaşlarımı. 

Burada önemli olan nokta memlekette hu
zursuzluk yaratmak istiyen şâhısların; bir ideo

lojik mücadele içerisine girmiş bir kütlenin 
her öğretmeni, her vatandaşı bu 2 teşekkülü 
veyahut bu 2 müesseseyi birbirine düşürüp çı
kar sağlamak istiyenler olduğunu "bir misallte 
açıklamada fayda mülâhaza ediyorum. Yeri
ni vermiyorum, arzu ederseniz veririm. (Ver 
sesleri) Amasya, yeri Amasya. Konunun dışın
da ama... 

BAŞKAN — Lütfen efendim raporun içine, 
lütfen. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Dinlemenizi 
istirham edeceğim. «Haşhaş yürüyüşü» yapı
lıyor iarkadaşlarım, vatandaş «haşhaş yürü
yüşü» yapıyor. Dev - Genc'e mensup bir ekip 
yürüyüşün içinde. Halkı tahrik eder, vatan
daşı tahrik eder.. E, olmaz. Burada vatandaşın 
ne suçu var? Bu yürüyüşü hazırlıyanın ne suçu 
var? Sebepleri basite irca etmemelerini ne öğ
retmen arkadaşlarımızı ve ne de Kayserili inan
cı sağlam arkadaşlarımızı bu şekilde bir itham 
altında 'bırakmamalarını arkadaşlarımdan bil
hassa istirham etmek için söz almış bulunuyo
rum. 

Halk içinde öğretmen arkadaşlarımızın bir 
yer vardır, değeri vardır. Bu bakımdan öğ
retmen arkadaşlarımızı eğer politikanın içinden 
çekip çıkarırsak hem halk nazarında itibarını 
iade etmeîk ve hem de onu istediğimiz şekilde 
müdafaa etmek imkânını buluruz. 

Arkadaşlarım; bugün köylü öğretmen için 
can atar, bugün köylü okul için can atar. 
Vatandaş öğretmeni karşısına almaz. Vatandaş, 
ideolojik mücadeleye sürüldüğü için öğretmeni 
karşısına alıyor. Bunun için siyasi iktidarların 
öğretmenler üzerinden, her iki kanadın ellerini 
çekmelerini bilhassa istirham ederim. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Sayın Mukadder öztekin, bu
yurunuz efendim. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Cumhuriyet Se
natosu Adana Üyesi) — Efendim, Komisyon 
Başkanından sonra istirham etmiştim. 

BAŞKAN — Efendim, böyle bir usûl yok. 
MUKADDER ÖZTEKİN (Cumhuriyet Se

natosu Adana Üyesi) — Komisyon istemedi mi? 
BAŞKAN — Komisyon söz istemedi. Yani, 

Komisyon söz istemiyor. Nasıl ondan sonra 
size söz vereyim? İstemedi şu ana kadar, 
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12 NUMARALI SORUŞTURMA HAZIRLIK 
KOMİSYONU BAŞKANI AHMET ÇAKMAK 
(Bolu Milletvekili) — Komisyonun tercih hakkı 
vardır. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Cumhuriyet Se* 
natosu Adana Üyesi) — O halde sarfınazar et
tim. 

BAŞKAN — Peki. O halde rapor üzerindeki 
konuşmalar bitmiştir. 

12 NUMARALI SORUŞTURMA HAZIRLIK 
KOMİSYONU BAŞKANI AHMET ÇAKMAK 
(Bolu Milletvekili) — Efendim bir maruzatım 
var. 

BAŞKAN — Buyurunuz Komisyon Başkanı 
Sayın Ahmet Çakmak.. 

12 NUMARALI SORUŞTURMA HAZIRLIK 
KOMİSYONU BAŞKANI AHMET ÇAKMAK 
(Bolu Milletvekili) — Sayın Başkan, Birleşik 
Toplantının sayın üyeleri; 

Mesele üzerinde konuşan arkadaşlar, çeşitli 
görüşler ileri sürdüler. Benim asıl üzerinde 
durmak istediğim nokta, Komisyon çalışması 
üzerinde tenkidlerde bulunan bâzı arkadaşları
mızın ciddî bir çalışma yapmadığı hususunda 
fikir beyan etmeleridir. 

Sayın Yılmaz arkadaşımızı bir dereceye ka
dar anlarım ama, bir meslektaş olarak Sayın 
Ülker arkadaşımızın «ciddî bir çalışma yapma-' 
dığımız» yolundaki beyanı bendenizi müteessir 
etmiştii'. Çalışmamız, Komisyon mesaimiz, bu 
hususu tedvin etmiş bulunan Birleşik Toplantı 
İçtüzüğünün 14 ncü ve mütaakıp maddelerine 
göre cereyan etmiştir. 

Şimdi huzurda bulunan Sayın öztefcin'i iş-
hadederek söylüyorum; o gün, diğ'er komisyon 
arkadaşlarımız hep birlikte son toplantıyı yap
tığımızda «Başka sorulacak, araştırılacak bir 
yer var mı? Biye sormuşuzdur, hiç bir nokta 
karanlıkta kalmadığı kanaatine vardığımız için
dir ki, elimizdeki dokümanlarla kifayet ederek, 
yahut bunları kâfi görerek neticei kanaatimizi 
reylerimizle izhar etmişizdir, raporumuzu bağ-
lamışızdır. 

Mesele çıktıktan sonra sayın - eiski Dâhiliye 
Bakanı - Faruk Sükan, Anayasa mucibince İçiş
leri Bakanlığını bağımsız bir parlâmento üyesi 
Sayın Ragıp Ümer'e bıraktığında, simidi aramız
da bulunmıyan Sayın Eisatoğlu 8 . S . 1969 ta

rihînde^ müracaat ederek bu olaylar hakkında 
tahkikat açılmasını ve neticesine göre gerekli 
işlemin yapılmasını talebedijyor. 

Bugün için üzerinde fikir birliği etmemiz 
icabeden bir doküman var, elimizde. Bu, içiş
leri Bakanlığının mlüfetltişlerinih 'hâdotse ile il
gili olarak, demin batoettiğim, müracaat üze
rine Sayın Ragıp Üner'in teftiş kuruluna hava
lesiyle ve-oradan da tavzif edilen iki müfettiş 
arkadaş vasıltasiyle mahallinde gterelklı incele
meler yapılmak suretiyle hazırlanmış, 77 sayfa
lık ve 170 küsur da '©ki olan bir rapor. 

Bunun yanında MİT ten sorulmuşltur. Millî 
Güvenlik Kurulundan siorulmuşıtur, çeşitli yer
lerden gerektiği şekilde, demin arz ettiğim Bir
leşik Toplantı İçtüzüğünün 14 ve mütaakıp 
maddelerinin bize bahşettiği salâhiyetler ve 
yüklediği görevlere uygun bir şekilde, bütün 
bu tahkikat ikmal edilmiştir. Neticede anlaşıl-
mıışitır ki, malhallin valisi ve emniyet müdürü 
hakkında, bir sorumluluk bulunmamış olması 
İtibariyle, takibata mahal olmadığı müfettiş ra-
poriyle karara bağlanmıştır. 

(Sayın Ülker bir ciddî rapoir değil sanki bir 
kurye gönderilmişte «şöyle bir bak bakalım, 
ne bulursun» gibi, «bunun cevabı gelsin» gibi 
bir ifade ile küçümsiyerek bahsettikleri şekil
de raporu tetkik buyurdularsa eğer, küçjümısiye-
rek beyanda bulunmalarını tasvibetmediğimi 
ifade etmek isiterim. 

Şimdi, bir noktaya daha temas edeyim, üs
tümde ısrarla duruyorlar, Sayın Ülker arkada
şım da duruyor; Buraya neden 50 polis gönde
rildi? 

Kayseri gibi bir yerde TÖS kongresi yapıla
cak, vali izinde, Sayın Bakan, bir tedbir olarak 
valiyi, izimden kongrenin yapılaJcağı günden 
iki gün eıvvel geri çağırıyor, «Ibu hususta ted
birler alın» diyor, telefonla, telsizle icabeden 
talimatı veriyor. Foliside izinler kaldırılıyor, 
jandarma ile de temas kuruluyor. Bu suretle 
noinmal bir kongremin yapılacağı vilâyette ge
rekli, faızlasiyle emniyet tedbirleri alınmış du
rumda. Ama mesele nedir? Bildiğimliz gilbi, o hâ
diseden sonra gelen hâdiselerde de daima orlta-
ya çıkrığı gilbi, bu gibi kongreler, bir meslek 
kongresi olmaMan, meslekî sorunlarını çözüm-
lemek için müzakere yapmaktan çok öte... Bu 
işin başında bulunan - umumi kütleyi tenzih 
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ederim - bu düşünüşteki dirijanlalnn, öncülerin, 
hattâ militanların... 

Arkadaşlarım, «öğretmen mi oraya dinamit 
toydu» diyor. Koymadı belki öğretmen, ama de
min Salih Aygün arkadaşımın ifade ettiği gibi, 
Amasya'da Haşhaş yürüyüşünde DEV - GENÇ 
üyesi... Her yerde böyle. Boiu'nuh bilmem han
gi kazasında değirmende çalışan adama gelmiş, 
«burada çalışma, bu değirmenin sahibi isen ol» 
gibi ifadeler kullanılıyor. 

Diyeceğimi, mesele orada Tö!S kongresi ile 
bitmiyor, Ibu ıgibi tertipler alınıyor. Bu tertip
lerin kendilerince neticeye ulaşılmaisı için âzami 
tahrikler yapılıyor. Demin Sayın 'Tokgöz ha
nımefendi (bifr kısmını Söylediler. (Ben İde size 
TÖS kongresinde okunan bir şiirden Ibir parça 
okuyayım, tahrik nasıl olur? Kaya Turan, S nıcü 
TÖS Kurulumun Kayseri toplantısından sesleni
yor. iŞürin ismi: Kavga. /Uzun olduğu içipı, iîgili 
bir kısmını okuyorum. 

«Yanıyor ellerimiz Nâzım gibi, 
«Okşarkem kitapları yatakda. 
«içiyoruz özgnirlük şiflerini, yudum yudum, 
«Rüzgâr kanatlı kazıl atlılar geçiyor, güneşe 

doğru. 
«Katılıyoruz akına, ıçarıklasmış yürekleri

mizle, manda gönünden.» 
Bu gibi 'şiirler okunuyor, ıbir arkadaşımın 

ifade ettiği gibi, Komünietlilkten Türk mahke
melerince mahkûm olmuş insanlara teselli tel
grafları çekiliyor, âzami /tahrikler yapılıyor. 
Arkadaşımın dediği şgito», hakikaten yetmemiş 
olacak ki, Kayseri halkı bunlara fazla değer 
vermemiş olacak ki, bir İde tenlilere dinamit ko
nuluyor. ÎBunun arkasından, akşamdan olduğu : 
için bütün (mesele Kayseriye dağılınca kendili
ğinden ümidedılmiyen, önceden tahmin edilme
diği için daha fazla /bir teldlbâ?© ihtiyaç gtöster- : 
ımiyen bu Mdiseler meydana çöoyor. Hâdise bu ' 
^ağırlıkta -ortaya (çıktıktan sonra yine valilikçe, j 
ıDoğu Menzil Kumandanlığından askerden yar-1 
dım isteniyor. Allah'a işükür ki, »hiç kimsenin j 
canı heder dolmadan, bulgun üzülmemizi icabet- i 
tiren bir durum olmadan, ama maddi hasar doğ- ; 
#nak suretiyle ^hâdise, ümidin fevkinde iyi bir j 
netice ile isonuçlandınlnıış ohıyor. i 

•§imdi, üzerinde bir nebze durmak istediğim ! 
Sayın Doğan Avşargil'in ^beyanları oldu. Arka- i 
daşıımız anlaşılan hâdiselerin içinde olduğu için î 
büyük heyecanın latada birçok yanılmalara ; 

düşmüşler. Meselâ dedâler ki, «Lokantada ye
mek yiyorlarmış, (o anda patlama olmuş, «elek
trikler de sönmüş. Garson camilere bomba atıl
dı demiş,» yani, ıgarlsoın dahi o şebeke İle, lo teş
kilâtla beraber kendilerine durumu haber veri
yorlar. 

Halbuki, müfettiş raporlariyle, mahallinde 
alınan ifadelerle ve resmî (belgelerle sabit; elek
trik, patlamalardan yarım saat sonra sönmüş. 
Yanm saat sonra sönmüş ve 11 dakikalık (bir 
inkıta. 'Sayın Ülker de onun üzerinde duruyor. 
Bijr voltaj farkından elektrik kesilmeisi vulku-
bulmuş. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri ÜVE1-
letvelkili) r— Kimden aldı bilgiyi müfettiş? 

12 NUMARALI SORUŞTURMA HAZIRLIK 
KOMİSYONU BAŞKAM AHMET ÇAKMAK 
(Devamla) — Müfettiş, ö işle ilgili îbolge baş
mühendisinden, mühendisinden almiş, demin 
bahsettikleri), Danıştayda tazminat kararını le
hine alan şahıslardan da İfade almış, hepsini 
ortaya dökmüş. Bugün Devletin müfettişine 
inanmıyacaksak, hiçbir şeye inanmıyalım, Sayın 
Avşargil'in beyanı yeter. 

Yine arkadaşım, «DanıŞtayidan tazminat ka
ran almış olmlak Sayın Sükan'm ve sayın ida
recilerin, idare âmirlerinin mesuliyetine kâfidir, 
foüyük bir delildir.» diyor. Muhterem arkadaşım, 
bir meslektaş olarak Ihulkukta kusursuz mesuli
yet müessesesini de biliyoruz. Gayet tabiî vatan
daş zarara uğramış, ama bu idarenin kusurun
dan 'olmamış. Bu zararı Devlet lolarak Anayasa
mızın hükümlerine, Ihukuk hükümlerine, kaide
lerine göre tazmin etmekle igayet tabiî ki Devlet 
yükümlü olaciaktır. 

Ortada bir (hakikat var, biz raporumuzu de
min arz ettiğim gibi, - 'sözü fazla uzatmak iste
miyorum. - elimizdeki bütün imkânları kullana
rak müracaat edeceğimiz bütün bilgileri topla
ma gayreti ile hazırladık, neticede samimî bir 
kanaate vardık, Sayın Öztekin de bizimle bera-
Iber ıbu kanaate vardı. Ancak, ifade edecekler
dir belki, kendisi eskiden bir vali olduğu için, 
vali 'belki takdir hükümlerinde kendisi kadar! 
ileri derecede netice alıcı kararlar almamış 
olabilir, ıo ayrı mesele. Valinin kusuru olmaküa 
beraber, 'Bakanın bu hususta kusuru olmadığı 
Jkanaatini ifade etmişlerdir, tecrübeli bir ida
reci ̂ olarak, 
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Ama fbımun yanında Halk Partili Sayın Hü
seyin Yemipınar arkadaşını, «Evet her şeyi 
oelbetıtiık, bir şey görmüyorum, ama yine de suç
ludur, yine de suçludur.» dedi. Bu peşin hük-
müh altında kalmayınız. Hâdiseler ortaya ko
nuyor, delilleri konuyor, tahkikat, rapor, hepsi 
ortaya koinuyor, o balkımadan 'hlâisıl olacak neti
ceye de nasıl önergeyi verirken, müdafaasını 
yaparken samimiyetle ftnamyorsanız, neticesine 
de katlanacaksınız. 

Mesele bundan ibarettir, Komisyon Başkanı 
olanak maruzatımı kısa kesiyorum. Raporumuza 
müspet oy kullanmamızı istirham ©derim. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon söz aldık

tan sonra Sayın Mukadder Öztekin tekrar söz 
kaydettirmişlerdir, fakat bu arada bir de ye
terlik önergesi gelmiştir.. Başkaca söz istiyen 
yoktur. Yeterlik önergesini takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Rapor üzerindeki görüşmelerin kifayetini 

saygı ile arz ve teklif ederim. 
Antalya Milletvekili 

ihsan Ataöv 

BAŞKAN — Yalnız kifayet kabul edilse 
dâhi, evvelki tatbikat da böyledir, hakkında 
soruşturma isteminde bulunulan eski Sayın 
Bakana son söz verilecektir. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi) — Sayın Başkan, önergenin aley
hinde müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Önregenin aleyhinde buyurun, 
Saym Öztekin. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Cumhuriyet Se
natosu Aclana Üyesi) — Sayın Başkan, T. B. M. 
M. nin muhterem üyeleri; 

Ben de çok kıymetli oylarınızla bu Soruş
turma Hazırlık Komisyonunda görev ifa ettim. 
Komisyonumuzun vazife görüşü, olayı incele-
yiş şekli hakkında muhtelif üyeler burada be
yanlarda bulundular. Bir hususu belirtmeyi 
vicdani bir görev sayarım. Komisyonumuzun 
her üyesi olayın tetkiki imkânlarında tamamiy-

- le serbest bırakılmıştır. Gayet tabiî, meselenin 
içine giriş şekli, olaya eğiliş tarzı, komisyon 
üyelerinin kendi anlayışlarına göre ayrı yön
lerde ve raporujn sonunda da ayrı bir sonuçla 
hükme bağlanmıştır. Ben burda konuşan bütün 
siyasi partilere mensup arkadaşlarımı dikkatle 

dinledim. Müsaade ederseniz çok kısa olarak 
bu yeterlik önergesinin aleyhinde söz almamın 
sebebi olayın anahatîarı ile bir şemasını çizip, 
sizi tenvir etmektir. Eğer yeterlik önergesinin 
aleyhinde oy verirseniz, kısaca 5 - 10 dakika 
içinde hem sözümü belirteceğim, hem de mese
le hakkında zannediyorum yeni bir ışık da tu
tacağım. Bunu heyetinizden istirham etmek 
için söz aldım. Muhalefette bulunmamın sebe
bi de bu. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmi-
yenler,. Kabul edilmiştir, efendim. 

Son söz, hakkında soruşturma isteminde 
bulunulan eski içişleri Bakanı Saym Sükan'-
ın. Buyurun efendim. 

FARUK SÜKAN (Konya Milletvekili) Sa
yın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
değerli üyeleri; 

Mesuliyet devreme ait bir olay olması ve şah
sımla ilgili bulunması hasebiyle şahsan muay
yen ve şahsi bir müdafaa duygusu ile konuş
mak arzusunda değilim. Esasen konu bâzı pren
sipleri. de ihtiva etmiş olması hasebiyle fazla 
uzun ve teferruatlı maruzatta bülımmıyaea-
ğım. Müzakereler biraz uzamamış olsa idi, hiç 
konuşmak niyetinde değildim,, takdiri T. B. M. 
M. nin saym üyelerine terkedecektim. Fakat 
bâzı hususların açıklanmasında ve tescil edil
mesinde fayda mülâhaza ettiğim için, bu geç 
saatlerde de olsa, sizlere; cereyan eden hâdi
seler hakkında mesul kimse olarak objektif, 
aydınlatıcı bilgiler arz etmeye çalışacağım. 

Hâdise, 1969 senesinin Temmuz ayında ce
reyan eder. 31 Temmuz 1969 da, Anayasaya gö
re seçimler arifesinde içişleri Bakanı olarak 
vazifeden ayrılmam gerekir, ondan yirmi gün 
evvel cereyan etmiş bir hâdise. TÖS kongresi
nin Kayseri'de yapılması kararlaştırılmış ve 
kongreden 3 gün evvel de kongre tarihi tesbit 
edilerek bildiriliyor. 

İçişleri Bakanı olarak bu kabîl kongrele
rin çeşitli sebeplerle burada tahliline geçmek 
istemiyorum, yalnız antı - parantez arz edeyim; 
diğer bir çok meslek teşekkülü hüviyetinde ku
rulmuş olan ve arkadaşlarımın da belirt
tikleri gibi, bugün siyasetin içinde bulunan te
şekküller, böyle toplantılarında maalesef açık 
siyaset yapmaktadırlar, 
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Arkadaşlarımdan çok istirham ederim, be
nim elimde dosyalar yok, dosyalar Devletin elin
de ve Komisyonun elindedir. Teyple siyasi po
lis tarafından tesbit edilmiştir, Millî Emniyet 
tarafından tesbit edilmiştir, o kongrede cere
yan eden müzakereler; meslekî dayanışma ve 
meslekî yükselme, meslekî gelişmenin dışında 
pek çok hususatı ihtiva eder. Ben bunu burada 
bu kadarlıkla kesmek, ve bu kadarlıkla iktifa 
etmek istiyorum. 

Hâdise, arz ettiğim gibi, geçmiş tecrübeleri
mize istinaden bu kabîl teşekküllerin kongrele
rin cereyan tarzını bildiğimiz için, İçişleri Ba
kanı olarak şahsan mesele ile ilgilendim. Tür
kiye'nin her tarafında buna mümasil bir çok 
kongreler olur. Takdir buyurulur ki, İçişleri Ba
kanının vazife ve mesuliyetleri dışında Anayasa 
ve kanunlara göre; iller idaresi Kanununa gö
re, Anayasaya göre, Polis Vazife ve Salâhiyet
leri Kanununa göre, illerin her türlü idaresin
den, emniyet ve asayişinin korunmasından me
sul gayet tabiî valilerdir, ademi merkeziyet sis
temi var, Anayasada sarih ahkâm var. 

Şahsan ben bunu söylerken, bir mesuliyet
ten sıyrılma duygusu içerisinde değilim, biraz 
sonra arz edeceğim, mesuliyetin hukukî tarafı 
ile beraber vicdani ve siyasi tarafını da, her za
man devremize ait mesuliyeti tekabbül ettiği
mi ve en küçük tereddütler karşısında her tür
lü makama hesap vermek niyet ve kararlılığı 
içerisinde bir insan olduğumu arz etmek için 
bunları söylüyorum. 

Hâdise iki - üç gün evvel bildiriliyor, Kayse
ri Valisi Abdullah iğneciler, halen yine Kayse
ri'dedir, kendisi izinli olmasına rağmen, tele
fonla izni tarafımdan iptal ettiriliyor ve muhte
mel hâdiseleri önleme plânı - ki, tarafımızdan 
çeşitli vesilelerle tatbik edilmiştir, şahsan kale
me aldığım tarafları çoktur - alâkalı, tecrübe
li, kıymetli arkadaşlarımla beraber, teşriki me
sai ettiğim yetkililerle beraber istişare edilerek 
konu plâna bağlanmış, Kayseri Valisi vazifesi 
başına davet edilmiş, hiç onun fikri alınmadan 
Kayseri'de mevcut toplum polisine ilâveten, 
kadro polisine ilâveten Ankara'dan toplum po
lisi izam edilmiştir. Şimdi İmar ve iskân Ba
kanı olan zamamn Emniyet Genel Müdürüne 
tarafımdan talimat verilerek ve şahsan tara
fımdan gece erzakları ve iaşesi temin ettirilmek 
.suretiyle Kayseri'ye sevk edilmiştir. 

Ayrıca Nevşehir'de tarafımızdan kurulan 
Jandarma Komando Teşkilâtına talimat veril
miş, Jandarma Komando Birlikleri mâni zabıta 
görevi yapmak üzere ve muhtemel hâdiseleri 
önlemek bakımından Kayseri'ye sevk edilmiş, 
Kayseri'de mevcut Jandarma teşkilâtı harekete 
geçirilmiştir. 

Ayrıca, zamanın Kayseri Garnizon Komuta
nı Abdullah Paşaya şahsan kendim aksam ve 
sabahleyin telefon etmek suretiyle Kayseri Va
lisi ile işbirliği yapılması ve asayiş komitesi va
zifesinin yerine getirilmesi hususunda - çünkü 
bu hususta ayrıca komiteler de kurulmuştur -
kanunların verdiği mesuliyet ve salâhiyetler da
iresinde zabıtaya yardımcı olmak, lüzumunda 
müdahale etmek üzere Paşaya tarafımdan tele
fonla rica edilmiş ve gerekli tedbirler, emniyet 
tedbirleri alınmış, ayrıca siyasi polis harekete 
geçirilmiş, istihbarat toplanması hususunda ge
rekli siyasi polis istihbarat ekipleri harekete 
geçirilmiş ve tedbirler alınmıştır. 

Şimdi arkadaşlar, kıymetli arkadaşlarıma şu
nu hatırlatmak istiyorum; bir taraftan buyuru
yorlar ki 15 000 kişi toplanmış, hücum ediyor, 
bir taraftan diyorlar ki 30 tane polis... Hem de 
tahrik edilmiş, harekete geçmiş insanlar ve hiç 
kimsenin burnu kanamıyor. Alemdar Sinema
sından öğretmen arkadaşlarımız, zabıta kuvvet
leri tarafından sağ, salim çıkartılıyor, sevk edi
liyor. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri Mil
letvekili) — Askerî birlikler tarafından sağ sa
lim çıkarılıyor. Olaylar bittikten sonra geli
yorlar. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Efendim, 
arz ediyorum, zabıta kuvvetleri. Sayın Avşar-
gil, kanuni tâbir olarak «Zabıta kuvvetleri» de
dim. Zabıta kuvvetleri polistir, jandarmadır, as
kerdir. Zabıta kuvvetleri; toplum polisidir, ko
mando jandarmasıdır, karakol polisidir ve as
kerdir. 

Abdullah Paşa burada vazifeli. Kendisi ile 
en aşağı beş telefon muhaveresi yapmak sure
tiyle, hassaten hiç kimsenin burnunun kanama-
ması ve kongrenin salimen cereyanı ve hâdise
lerin önlenmesi hususunda, şahsan inisiyatifi ele 
almak suretiyle idare ettim. Zannediyorum ki 
ondan sonra gazeteler ve hâdiseleri tetkik eden 
arkadaşlarımın biraz da insaf ile meseleleri mü
talâa etmeleri iktiza ederdi. 
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Hâdiseden iki gün sonra Ordu Evinden te
min edilen askerî GMC lerle, Kırşehir'den tara
fımdan temin edilen hususi otobüslerle polis ve 
trafik ekipleri tarafından getirilen öğretmen
ler bize teşekkür ettiler. Bunlar vakıa, aradan 
zaman geçti, birbuçuk sene geçti, bunlar vakıa. 
Ondan sonra, ben ayrılıyorum. Bununla bera
ber neşriyat üzerine derhal mülkiye müfettişle
ri «idari bir hata, bir kusur, ihmal var mıdır» 
diye, izam ediliyor. Merhum Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu Bey, gibi pek çok kimseden, Fakir 
Baykurt'lar, hapishanede olanlar da dâhil, pek 
çok kimseden bu hâdisenin aydınlığa çıkarılma
sı ve müsebbiplerinin bulunması, mürettipleri-
nin bulunması hususunda dosyalar dolusu tel
graflar geliyor. Ondan sonra tarafsız içişleri 
Bakanı Ragıp Üner Beyefendi hâdiseye el ko
yuyor, müfettişler gidiyor, tahkik ediyor, her 
türlü ihbarı alıyor. 18 tane fotoğraf değil, çok 
fotoğraf var, alınmamışsa ben bilmem. Emniyet 
Genel Müdürlüğü burada, içişleri Bakanlığında 
dosyalar var, sorulabilir. O tahkikat bize ait 
değil, tabiî sayın Komisyon üyelerine ait, kanu
ni yetkileri içerisinde, bunlar alınabilir. Her 
türlü tedbir alınmıştır ve fotoğraflarla vesaire 
ile tesbit edilmiştir. Bomba olayından sonra 
bunlar kaybedilmiştir deniyor. Hayır balistik 
mütehassısları, Polis Enstitüsünün kıymetli mü
tehassısları orada 10 gün çalıştılar ve ayrıca Sa
yın Nakiboğlu'nu da kendi memleketi olması, 
Emniyet Genel Müdürü olması hasebiyle oraya 
gönderdik. 

Binaenaleyh, akla gelebilecek ne gibi tedbîr 
varsa, geçmiş tecrübelerin ışığı altında alındı, 
icabeden yapıldı ve ondan sonra da arkadaşlar 
orada hiç kimsenin burnu kanamadı. 

Şimdi bir öğretmen zannedilerek falan de
ğil, o zamanki tebliğde de açıkladık, o hanım 
bir çengici hanım, hamamdan çıkıyor, etrafın
dan, onu bilenler tarafından götürülüyor, hâdi
senin bununla ilgisi yok arkadaşlar. 

Ben objektif söylüyorum; vicdanımın sesine 
uyarak söylüyorum. Zamanın Valisi halen Va
lidir, emniyet mensupları da oradadır, vazife 
görmüşlerdir, polis vazife görmüştür, jandarma 
vazife görmüştür, asker büyük vazife görmüş
tür. Hepsi vazife görmüştür, şükranla kaydedi
yorum. 

Şimdi neticeye geliyorum, fazla uzatmıyo
rum. 
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Arkadaşlar, Türkiye'de cereyan eden sosyal 
patlamaları, sosyal hâdiseleri basite irca etmek, 
muayyen insanları suçlu bulmak mümkün de
ğil. Bu Meclis her halde en çok bu konu üze
rinde durmalıdır. Bu hâdiselerin sebepleri, ne
denleri, köklü sebepleri üzerinde ciddî araştır
malar yapılması iktiza eder ve baş mesulleri de 
biziz, bunun. Millet bütün gözünü şu Parlâ
mentoya dikmiştir, bunun önlenmesi hususunda, 
icapların yerine getirilmesi hususunda nazarlar 
bize tevcih edilmiştir, mesuliyet, vebal bize ait
tir. 

Binaenaleyh, meseleleri dar Ölçüler içerisin
de, muayyen önhükümlerle, muayyen tortular
la dile getirmek lâzımdır. Kemal Yılmaz Bey, 
biliyoruz kendi partisi içinde de kendi yöneti
mini beğenmiyenler var, olabilir. Eeşit Ülker 
Beye hususi surette belki doğru olmıyan bâzı 
beyanlarım olmuştur, onu kızdırmış olabilir, 
takibedebilir, ama hâdise böyledir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — 
Adaletten ayrılmam Sayın Sükan. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Hâdisenin 
içyüzü bu. 

Şimdi, neticeye geliyorum; halkın bilgileri
ne, halkın inançlarına, halkın örf ve âdetlerine, 
yaşayışına karşı gelenlere halk reaksiyon göste
rir arkadaşlar. Eğer hakikaten Türk halkını, 
Türk Milletini seviyorsak, Türk Milletinin yük
selmesini ve temadisini istiyorsak ona, onun 
inançlarına, onun örf ve âdetlerine karşı değil, 
saygı göstermek, onu modern bilgilerle, teknik 
imkânlarla teçhiz etmek, irgad etmek herkesin 
vazifesi, başta eğitimcilerin ve münevverlerin 
vazifesi... 

Şimdi, bir - iki olayı da müsaade ederseniz 
arz edeyim arkadaşlar, «Olay tertiptir» beyanı 
var. Hatırlarsınız, İzmir - Hisar Camii olayında 
da ertesi gün gazetelerde «Faruk Sükan tertip 
etti» diye büyük manşetler çekildi. Ben istan
bul'da bir otelde kalıyordum, beyan üzerine bu 
olayı «Faruk Sükan tertibetti» diye mahkeme 
cereyan etti, failler ortaya çıktı, komünistlikten 
uzun seneler mahkûm, Bulgaristan'dan gelme 
birçok kimsenin bu işte önayak olduğu ve terti-
bettiği mahkeme kararı ile sabit oldu. 

Bir hususu daha arz edeyim; Konya olayla
rından yine bahsedildi, Sayın Başkanın müsa
mahasına sığınarak birkaç cümle ile arz etmek 
istiyorum. 
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Konya olayları hep dile getiriliyor, Konya 
olaylarında müfettiş tahkikatına göre idarede 
kusurun olmamasına rağmen, İçişleri Bakanı ola
rak, kendi mıntakam olduğu için, meseleyi Dev
let Şûrasına aksettirdik. Devlet Şûrasının bir 
Dairesi idarenin kusuru olmadığına ittifakla 
karar verdi, diğer dairesi kusur buldu. İş Yar-
gıtaya intikal etti,, Yargıtay ittifakla Konya 
olaylarında idarenin kusursuz olduğunu hükme 
bağladı. 

Konya olaylarında suçlular bulunmuştur, 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri hakkındaki Ka
nuna muhalefetten ceza görmüşlerdir, emniyet 
verdi, mahallî idare verdi, il idaresi verdi... 

Konya olaylarına sonra «irticai olay» demek, 
bu olayları «irticai olay» diye, bu şekilde hani 
«olması lâzımgelen, arzu ettiğimiz olay» varmış 
gibi göstermek, mevcudolmıyan hâdiseleri «var» 
gibi göstermek, insaf ile kabili telif olmadığı gi
bi, memlekette yaratmak istediğimiz huzuru,' 
kardeşliği, birliği ve beraberliği böylece sübjek
tif ölçülerimizle, şahsi hissiyatımızla ve siyasi 
kanaatlerimizle o istikamete tevcih etmek doğ
ru olmaz kanaatindeyim. 

dır. Devrimize ait her hâdisenin mesuliyetinde 
de, şerefinde de ortağız, iyileri bana ait, kötü
leri Süleyman Demirel Beye aittir, düşüncesinde 
olmadım, olmıyacağım. Bunu, her zaman ispata 
amadeyim. Devrimize ait her hâdisenin mesuli
yeti de, şerefi de beraberdir, iştirakçisiyım he
sap vermeye burada da, mahkemei kübrada da 
amadeyim. 

Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Kayseri'de Türkiye öğretmenler Sendi
kası Kongresinde vâki tecavüzlerde, memuriyet 
mevkii ve nüfuzunu suiistimal ettiği iddiasiyle 
eski içişleri Bakanı Faruk Sükan hakkında Ana
yasanın 90 ncı maddesi uyarınca bir Meclis so
ruşturması açılmasına dair önergesi ve 12 numa
ralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu üze
rindeki müzakere bitmiştir. 

12 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporunda, Soruşturma Komisyonunun kurul
masına mahal olmadığına karar vermiştir Şim
di, bu raporu oylarınıza arz ediyorum. Raporu 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... 12 numaralı 
Soruşturma Hazırlık Komisyonunun raporu ka
bul edilmiş ve bu suretle bu konuda soruşturma 
açılmasına lüzum ve mahal olmadığı Yüce Mec
lisinize© kararlaştırılmıştır. 

Evvelce alınan karar gereğince, T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısının ikinci Birleşimini kapıyo
rum. 

Kapanma saati : 20,Q3 

Kıymetli arkadaşlarım, başlangıçta da ifade 
ettiğim gibi; meselenin hukukî mesuliyeti ya
nında vicdani, mânevi ve siyasi mesuliyeti de 
vardır. Ben bundan kaçamam. Böyle bir şüphe 
varsa tahkikatın açılmasını şahsan samimiyetle 
arzu ediyorum. (D. P. sıralarından alkışlar) Bu, 
benim başlangıçta arz ettiğim prensip kararım-





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMİ 
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6 , 1 . 1971 Çarşamba 

Saat : 
1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Eşref Derineay'm, 
İstanbul Belediye Meclisinin 28 . 6 . 1968 tari
hinde İstanbul çevre yolu güzargahı ve Boğaziçi 
köprüsü tasdikli plânı ile plânı tadilen onayla
nan İmar ve İskân Bakanlığının plânını değiş
tirerek tatbik etmesiyle, 6785 sayılı-İmar Ka
nununa aykırı hareket ettiği ve istimlâkler ile 
açılacak tazminat dâvaları dolayısiyle Devleti 
zarara uğratacağı, bu fiilin ise T. C. Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle Anayasa
nın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca Başbakan 
ve Bayındırlık Bakanı hakkında bir Meclis so
ruşturması açılmasına dair önergesi (9/17) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş ve 14 arkadaşının, İslâm dininin 
çeşitli maksatlarla istismar edilmesine müsama
ha ile görevlerini ihmal ve suiistimal ettiği, bu 
fiilin ise T. C. Kanununun 230 ve 240 ncı mad
delerine uyduğu iddiasiyle Anayasanın 90 ncı 
ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddesi gereğince Başbakan, Devlet Ba
kanları Refet Sezgin ile Hüsamettin Atabeyli 
haklarında bir Meclis soruşturması açılmasına 
dair önergesi (9/18) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 

3. — SEÇİMLER 

1. —• İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesinin 5 ve 7 nci 
fıkralarının değiştirilmesine dair Tüzük teklifi
ni görüşecek İçtüzük Geçici Karma Komisyo
nuna üye seçimi (2/332) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Ömer Lûtfi Hocaoğlu ile Konya Milletvekili 
Özer Ölçmen'in, yakınlarına ve kardeşlerine 
.«ağlamış olduğu kredilerin temin edilişinde ve 

15,00 

yatırım indiriminden istifade ettirilmelerinde 
Beş Yıllık Kalkınma Pdânma aykırı hareket 
edildiği ve bu fiilin T. C. Kanununun 240 ncı 
maddesi kapsamına girdiği iddiasiyle Başba
kan hakkında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. 
Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddesi gereğince Meclis soruşturması açılma
sına dair önergesini incelemek üzere kurulacak 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi 
(9/16) 

4. _ İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ 
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 

SÖZLÜ SORULAR 

5. _ ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARISI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 
6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 
DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 
1. —• Eski Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-

nm, Anayasanın 90 ncı maddesi ve T. B. M. Mec
lisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12, 14 ve 
22 nci maddeleri uyarınca eski Sanayi Bakanı 
Mehmet Turgut ile eski Bayındırlık Bakanı 
Arif Hikmet Onat haklarında Meclis soruştur
ması açılmasına dair önergesi ve 1 numaralı So
ruşturma Hazırlık Komisyonu raporu (9/1) (S. 
Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1970) 

2. —• İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kayseri'de Türkiye Öğretmenler Sendikası Kon
gresinde vâki tecavüzlerde memuriyet mevkii ve 
nüfuzunu suiistimal ettiği iddiasiyle eski İç
işleri Bakanı Faruk Sükan hakkında Anayasa
nın 90 ncı maddesi uyarınca bir Meclis soruş
turması açılmasına dair önergesi ve 12 numaralı 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu (9/12) 
(S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 1970) 



3. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel 
Çetiner'in, bir şahsın Tarsus Boya Sanayii İdare 
Meclisi Âzalığma tâyini ve bilâhara Gima İdare 
Meclisi Âzalığma getirilişinde yapılan işlem ve 
tutumları Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
si şümulüne girdiği iddiasiyle, eski Sanayi Ba
kanı Mehmet Turgut, eski Ticaret bakanları 
Sadık Tekin Müftüoğlu ve Ahmet TürkeJ hak
larında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. Meclisi 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci madde
leri gereğince Meclis soruşturması açılmasına 
dair önergesi ve 6 numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/6) (S. Sayısı : 65 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

4. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, hileli tarım ilâçlariylc müca
dele konusunda, Anayasa ve kanun hükümlerini 
yerine getirmediği iddiasiyle Başbakan Sü
leyman Demirel ile Ticaret ve Tarım bakanları 
haklarında Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce Meclis soruşturması açılmasına dair öner
gesi ve 8 numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu raporu (9/8) (S. Sayısı : 64 e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 . 1970) 

5. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel 
Çetiner'in, Ticaret Sicili gazetesi, ithal malları 
fiyat tescil ve tetkik ücretleri, tahsis belgesi 
tasdik harcı ve Ticaret Bakanlığında bâzı per
sonelle ilgili işlemlerden dolayı Başbakan ve Ti
caret eski Bakanı Ahmet Türkel haklarında, 
Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca Meclis soruşturması açılmasına dair öner
gesi ve 7 numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu raporu (9/7) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 5 . 1970) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş ve 19 arkadaşının, Özel yük

sek okullar ile ilgili işlemlerde, memuriyet mev
kii ve nüfuzunu suiistimal ve ihmal ettiği iddi
asiyle Millî Eğitim eski Bakanı İlhami Ertem 
hakkında Anayasanın 90 ncı maddesi uyarınca 
bir Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 11 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/11) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 
16 . 5 . 1970) 

7. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlar hakkında evvelce yapılan soruştur
manın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan 
iade olunan dosyalardan sonuçlandırılamıyan 
(5) dosya için kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/2) (T. B. M. Meclisi 
S. Sayısı : 70) (Dağıtma tarihi 30 . 5 . 1970) 

8. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlar hakkında evvelce yapılan soruştur
manın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan 
iade olunan dosyalardan sonuçlandırılamıyan 
(5) dosya için kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/2) (T. B. M. Meclisi S. 
Sayısı : 71) (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . .1970) 

9. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki 
bâzı bakanlar hakkında evvelce yapılan soruş
turmanın yürütülmesi hakkında Başbakanlık
tan iade olunan dosyalardan sonuçlandırıla
mıyan (5) dosya için kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporu (9/2) (T. B. M. Mec
lisi S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 30.5.1970) 

10. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki 
bâzı bakanlar hakkında evvelce yapılan soruş
turmanın yürütülmesi hakkında Başbakanlık
tan iade olunan dosyalardan sonuçlandırıla
mıyan (5) dosya için kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporu (9/2) (T. B. M. Mec
lisi S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 30.5.1970) 



Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş ve 14 arka
daşının, tslâm dininin çeşitli maksatlarla istismar edilmesine mü
samaha ile görevlerini ihmal ve suiistimal ettiği, bu fiilin ise T. C. 
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasiyle Ana
yasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nçi maddesi gereğince Başbakan, Devlet Bakanları Refet Sezgin 

ile Hüsamettin Atabeyli haklarında bir Meclis Soruşturması 
açılmasına dair önergesi (9 /18 ) 

TÜRKİYE BÜYÜK İMİLLET M C L İ S 1 BİRLEŞİK TOPLANTISI [BAŞKANLIĞINA 

Anayasamızın 154 ncü maddesi, Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığının 
özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirmesini hükme bağlamış, 2 nci maddesi lâikliği 
Devletimizin temel ilkelerinden biri olarak nitelemiş, 19 ncu maddesi de lâikliğin anlam ve şümu
lünü belirtmiştir. 

633 sayılı Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığını Başbakanlığa bağlanmış, din işlerinin nasıl yö
netileceğini tesbit etmiş, din istismarını şiddetle yasaklamıştır. 

Buna rağmen Başbakan Sayın Süleyman Demire! ve kendilerine din işlerinin yönetiminde 
yardım eden Devlet eski Bakanı Sayın Refet ıSezgin ve Devlet Bakanı Sayın Hüsamettin 
Atabeyli'nin bâzan müsamaha ve bâzan da himayeleriyle, 

a) 1965 yılında Diyanet İşleri Başkanlığında Başkan Yardımcısı Vekili Yaşar Tunagür'ün 
yönetiminde bir şebeke kurulmuş, bölücü dinî akımlar ve bu sapık akımların militanları bu şe
beke tarafından açıkça himaye edilmiştir. s 

b) Bu bölücü akımlara ve İslâm Dininin çeşitli maksatlarla istismar edilmesine karşı çıkan 
veya müsamaha göstermiyen din görevlileri, bâzı tertiplerle ve kanunlara aykırı olarak görev
lerinden uzaklaştırılmış, ya da etkisiz yerlere nakledilmişlerdir. Bunların yerlerine zararlı 
faaliyetleri herkesçe bilinen, hatta bu faaliyetle i yüzünden hüküm giymiş bulunan ve din gö
revliliği ile ilgisi olmıyan kimseler getirilmiştir. 

c) Görevlerinden uzaklaştırılan ya da etkisiz yerlere nakledilen din görevlileri Danıştay'a 
başvurmuşlar, iptal kararı almışlardır. Anayasamızın 132 nci maddesi, Yasama ve Yürütme Or
ganları ile İdarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğunu ve bu kararların hiçbir su
retle değiştirilemiyeceğini, bunların yerine getirilmesinin geciktirilmiyeceğini hükme bağlamış 
olmasına rağmen, Başbakan Sayın Süleyman Demirel ve yardımcıları Devlet Bakanları, Danıştay 
kararlarını çeşitli uyarmalara ve müracaatlara rağmen yerine getirmemişlerdir. Danıştay'ın ye
rine getirilmeyen kararlarından bâzılarının tarih ve karar numaraları aşağıda belirtilmiştir. 

d) Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bir bütün olduğu Anayasamızın 3 ncü maddesinde de ifade 
edilen Türk Devletini parçalama gayretleri, yurdumuzun bir bölgesinde yaşıyan kardeşlerimizi si
lâhlı isyana teşvik ve tahrik faaliyetleri, müsamaha ile karşılanmış ve hattâ himaye görmüştür. Bu 
gayret ve faaliyetler hakkında tahkikat yapan Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri tarafından 
suçluların mahkemeye sevkedilmesi için tanzim ©dilen fezlekeler ve Diyanet İşleri Başkanlığının 
yazılı uyarmaları örtbas edilmiştir. 

e) Şebekenin yöneticisi durumunda bulunan Yaşar Tunagür hakkında yazılı olarak yapılan 
rüşvet, iltimas ve resmî evrakta sahtekârlık gibi suç ihbarları Diyanet İşleri Başkanlığınca bu hu
susta yaptırılan tahkikat evrakı, işleme konulmamıştır. 

f) Din istismarında bir araç olarak kullanılan Yaşar Tunagür'e çeşitli kaynaklardan çıkar sağ
lamak için kanunlar çiğnenmiştir. 
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(Başbakan Sayın Süleyman Demirel ve yardımcıları Devlet Bakanlarının, aşağıda delilleri ve ay
rıntıları ile belirtilen zararlı ve kanunsuz tutum ve davranışlarına son vermeleri, Diyanet İşleri 
Başkanlığında kurulmuş olan şebekenin dağıtımı ;sı için, başta 'Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet Su-
ııay olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Diyanet İşleri Başkanları, Mtt'T Müste
şarlığı ve Basın, Başbakan, Sayın .Süleyman Demirel ve yardımcılarını defalarca uyarmışlar ancak 
Sayın Demirel ve yardımcıları tutum ve davranışlarını değiştirmemişlerdir. 

Aşağıda delilleri ve ayrıntıları belirtilen ve Türk Ceza Kanununun 230 ucu ve 240 ncı maddele
rinin şümulüne giren görev ihmalleri ve görev suiistimalleri dolayısiyle Başbakan Sayın Süleyman 
Demirel ve kendilerine din işlerinin yönetiminde yardım eden Devlet eski Bakanı Sayın Befet 
Sezgin ve Devlet Bakanı Sayın Hüsamettin Atabeyli hakkında Anayasanın 90 ncı ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi birleşik toplantısı İçtüzüğünün 12, 14 - 22 nci maddelerine göre Meclis so
ruşturması açılmasını arz ederiz. 

Sözcü : 
^Cumhuriyet iSenatosu Tabiî Üyeleri 

Mehmet Özgün eş Fahri Özdilek Mucip Ataklı Muzaffer Yurdakuler 

Haydar Tunçkanat Sami Küçük Vehbi Ersü Sezai O'Kan 
Ahmet Yıldız Suphi Karaman Refet Aksoyoğlu M. Şükran Özkaya 

Selahaitin Özgür Emanullah Çelebi 
Kâmil KaraveKoğlu 

ıDin ve politikanın karşılıklı münasebetleri din ve politika kadar eskidir. Bu münasebetler 
tarihin akışı içinde hâzı safhalar geçirmiştir. 

Dinin politikaya hâkim olduğu devirlerde, zümreler arasındaki politik, ekonomik ve sosyal 
çekişmeler zaman zaman din ve mezhep kisvesine bürünmüş, sadece belli kişileri ve zümreleri 
ilgilendiren bu çekişmeler dinî bir hüviyet kazandırılarak politika sahnesine sürülmüştür. Böy^ 
lece dinî bir mahiyet kazanan çekişmeler, dine bağlı kütleleri parçalamış, bölmüştür. 

Politikanın elinde bir alet olarak kullanıldığı zaman din, ulviyetini ve kişiliğini yitirmiştir. 
Günlük poltikada taraf tutarak bâzı hırslı politikacıların emrine giren birtakım din görevlileri, 
dünya nimetlerini imanlarına tercih etmişler, hattâ bâzıları zulme fetva vermekten çekinmemişler
dir. Dinin temel ilkelerinden olan ihlâs, yerini riyaya terk etmiştir. 

Politik çekişmelerin ve istismarların dışında tutulduğu devirlerde ise din, fertler ve toplum
lara huzur sağlıyan bir ortam için zemin hazırlamış, faziletlere kaynaklık etmiş, iyilik ve doğru
luk duygularını beslemiştir. 

Yurdumuzda dinin politika çekişmelerinin dışında tutulması için sarf edilen gayretler, Cum
huriyetten sonra büyük bir hız kazanmıştır. Bu gayretler olumlu etkilerini kısa zamanda gös
termiş, mezhep mücadeleleri ortadan kalkmış, mezhep farkları âdeta unutulmuştur. 

Bu hayırlı gidiş, özellikle çok partili düzene girildikten sonra, siyasi menfaat gruplarının 
baskısı altında' önce yavaşlamış, sonra tersine bir akım başlamıştır. Bâzı politikacılar memleket 
menfaatlerini bir kenara iterek, şahsî çıkarlarını din istismarında görmüşler, zümre menfaatleri 
halkın huzuruna din ve mezhep hüviyetine büründürülerek çıkarılmıştır.. 

Yukarda belirtilen tarihî gerçeklere rağmen, Demire! hükümetleri din istismarında politik çı
karlar aramışlardır. Bu maksatla Diyanet İşleriBaşkanlığınida Başkan Yardımcısı Vekili Yaşar 
Tunagür'ün yönetiminde bir karargâh kurulmuş, din istismarı faaliyetleri bu karargâh marifetiy
le yürütülmüştür. 

Bu istismar gayretlerinin nerelere kadar tırmandığı, yurt ve millet bütünlüğünü kundakla
ma istikametinde gelişen bâzı faaliyetlere, fert ve zümre çıkarları uğruna nasıl göz yumulduğu, 
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bu faaliyetlerin kimlerin himaye, teşvik ve müsamahası ile gelişmekte olduğu aşağıdaki olaylarda 
açıkça görülmektedir. 

Deliller : 
1. — Cumhurbaşkanlığınca Cumhuriyet iSenatosu Araştırma Komisyonuna gönderilen dosya : 
a) Ek : 1, Belge No. 2 (Yaşar Tunagür ve faaliyetleri başlıklı MİT müsteşarlığı raporu) 
b) Ek : 2, Belge No. 21 (Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet Sunay'a Diyanet İşleri Başkanı Sa

yın İbrahim Elmalı tarafından gönderilen mektup) 
c) Ek : 3, Belge No. 20 (İmroz Müftüsü Sayın M. Necati Sönrnezer tarafından hazırlanan 

rapor) 
d) Belge No. 29 (Yurdumuzun ve milletimizin bir kısmını ayrılığa teşvik ve tahrik eden 

25 sayfalık broşür) 
e) Belge No. 30 (57 adet fotokopi) 
2. — Ulus Gazetesinin 18 Ocak 1970 tarihli nüshası. Diyanet İşleri eski Başkanı ISaym İb

rahim Elmalı'nın beyanatı. 
3. Yeni Gazetenin 8 - 19 Tenımuz 1970 tarihli nüshaları. «Yaşar Tunagür dosyası» başlık

lı yazı serisi. 
4. — Hakikat Gazetesinin 16 - 21 Temmuz 1970 tarihli nüshaları. «İbrahim Elmalı dosya

sı» başlıklı yazı serisi. 
5. — Demokrat İzmir Gazetesinin 26 - 30 Haziran 1966 tarihli nüshaları. «Nurculuğun Tek 

Amacı, 'Türklüğü Parçalamaktır» başlıklı yazı serisi. 

A) Din işlerimin yönıeıtlmiiı'e Demirel hükümilerinin kanunlara aykırı tutum ve davranışları, 
dinî isîiismar etme 'gafletleri : 

1, — İçişleri Bakanlığı 12 . 8 . 1965 gün. Emniyet Genel Müdürlüğü Şııbe : 1. B. 12273 • 
14172 ve 78075 sayılı yazı ile İzmir Gezici Vaizi Yaşar Tunagür'ün, 

a) Cumhuriyet, Atatürk ilkeleri ve 27 Mayıs aleyhtarlığı yaptığını, 
b) Millî Birlik ve beraberliği bozucu faaliyetler içinde bulunduğunu, 
c) İrticai yaymak için gayretler sarf ettiğini, 
d) Din istismarı yolu ile partiler propagandalarında direkt ve endirekt rol oynama hazırlığı 

içinde olduğunu, 
e) Bâzı kimseler vasıtasiyle kendini halka yüksek mühendis olarak tanıttığını, 
Devlet Bakanlığına bildirmiştir. 
ıBu yazı Devlet Bakanlığının 18 .10 . 1965 gün ve 2253 sayılı yazısı ile Diyanet İşleri Başkanlı

ğına havale edilmekle iktifa edilmiş ve Diyanet İşleri Başkanlığı Genel Evrakına 6 . 11 . 1965 
gün ve 1123 sayı ile kaydedilmiştir. 

İçişleri Bakanlığınca ileriye sürülen iddiaların doğruluk derecesi dahi araştırılmadan • Yaşar Tu
na gür, yazı alındıktan dört ay sonra, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Vekili olarak görevlendi
rilmiş ve Tunagür göreve başladıktan sonra da sözü edilen yazı kaybolmuştur. 

Dışardan imtihana girerek Lise bitirme diploması alan, açılan bir yıllık kursa katılarak Tapu 
ve Kadastro Memurluğuna atanan, din öğretimi yapan hiçbir okuldan mezun bulunmıyan (1) Ya
şar Tunagür, Diyanet İşleri Başkanlığında kendisini bir din görevlisi olarak değil, bir siyasi ko
miser olarak görmüş, faaliyetlerini bu istikamete yöneltmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanı Sayın İbrahim Elmalı, çeşitli tertiplerle görevinden uzaklaştırıldıktan 
sonra yerine tâyin edilen Sayın Ali Rıza Hakses, bütün yetkilerinden fiilen tecridedilmiş, Ya
şar Tunagür Başkanlığın yegâne hâkim gücü haıine ıgetirilmiştir. 

(1) Devlet Bakanı Sayın Hüsamettin Atabeyli 14 Ocak 1970 günü, Cumhuriyet Senatosu Genel 
Korulunda Yaşar Tunagür'ün Bağdat Üniversitesi EdeUyat Fakültesinden almış olduğu 
sertifikanın Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik edûlmiş olduğunu beyan etmişse de bu be-
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pan gerçek dışıdır. Vâki müracaat üzerine Milli Eğitim Bakanlığı 3 Haziran 1963 gün, Talim Ter
ciye Dairesi Başkanlığı 1097 sayılı yazısında, Ya'jar Tunagür'e sadece Lise bitirme diplomasını haiz 
bulunduğunu, bu sebeple bir yüksek okul veya fakülteye devam etme hakkına sahibolmadığını, m 
yet bir yüksek okul ya da fakülteye devam etmek isliyorsa, önce Devlet Lise imtihanı yazılı bölü
müne girerek Devlet Lise diploması alması gerektiğini bildirmiş ve tasdik isteğini reddetmiştir. 
(Bakınız : Ek : 9A) 

3. — Kendisinde siyasi güc bulunduğunu, Diyanet İşleri Başkanının bir kukladan başka bir 
şey olmadığını, bütün işlerin kendisinden geçtiğini, olmaz dediği şeylerin olanııyacağını iddia eden 
(2) Yaşar Tunagür, yüksek mühendis olduğunu, Demirel ailesine, Çankaya Yeşilyurt sokaktaki 
evlerinde kira ödemeden oturacak kadar, yakın bulunduğunu, bâzı Bakanlarla özel ilişkiler kur
duğunu etrafa yayarak kendisini çok güçlü gösterme hevesine kapılmış, Demirel Hükümetlerinin 
destek ve yardımı ile, emellerine karşı olarak gördüğü kimseleri keyfî tasarruflarla Diyanet İşle
ri Teşkilâtından uzaklaştırmış veya etkisiz yerlere sürmüş, yerlerine kendi adamları olan bölücü, 
nıezhepçi ve istismarcı kimselerin tâyinini temin ederek, teşkilâtını yurt çapında genişletmiştir. 

Yapmış olduğu kanunsuz tâyin ve nakiller, özellikle yurt aleyhine genişletilen din istismarı 
teşkilâtı Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Rıza Hakses'in dikkatini çekmiş, durumu çeşitli yazı
larla Devlet Bakanlığına bildirmiştir. Bu arada Sayın Ali Rıza Hakses'in 28 . 10 . 1967 gün ve 
168 sayılı - Zata mahsus ve gizli - kaydını ihtiva eden yazısı üzerinde durulmaya değer bir belge
dir (3). Bu yazıda Diyanet İşleri Başkanı; 

a) 633 sayılı Kanun Diyanet İşlerinin idaresinde bütün yetki ve sorumluluğu kendisine tah
mil ettiği halde, yetkilerinin fiilen elinden aımmrj. olduğunu, 

b)' Yaşar Tunagür'ün daire içinde İçendi adamlarından müteşekkil bir şebeke kurduğunu, 
bütün işlerin bu şebeke tarafından yürütüldüğünü, kanun ve nizamlara uygun olarak verdiği emir
lerin yerine getirilmediğini, 

c)1 Şebekenin devamlı olarak tehdit ve hattâ tecavüzüne mâruz kaldığını, 
d) Yaşar Tunagür ve şebekesinin kendisinden habersiz birçok tâyinler yaptığını, bu kanunsuz 

tasarrufları önlemek için yayınladığı tamimlerin Bakan tarafından engellenmek istenmesinin se
beplerini anlamakta güçlük çektiğini, 

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

f) Kendisinin makam odasında Yaşar Tunagür'ün adamı olan Hüseyin Özgün tarafından teh-
didedildiğini, 

g) Daire içinde nahoş hâdiselere meydan verilmemesi için, tezviratçı bir ruha sahibolan Ya
şar Tunagür ve onun maşası olan Hüseyin Özgün'ün asli vazifelerine iade edilmesinin zaruri bu
lunduğunu, 

Devlet Bakanlığına bildirmiştir. Devlet Bakanı Sayın Hüsamettin Atabeyli'nin bu yazıya ce
vabı, Sayın Hakses'c önce mecburi izin vermek, sonra da kendilerini emekliye sevk etmek olmuş
tur. 

Yapılan tâyinlerin mahiyetini aşağıdaki örnek yeteri kadar açıklamaktadır : 

Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Rıza Hakses tarafından 11 . 11 . 1967 gün ve 177 sayılı ya
zı ile Personel Başkanlığına inha edilen İlahiyat Fakültesi mezunu E. Personel Yarbay Mustafa 
Güner'in inhasını Devlet Bakanı 14 . 11 . 1967 gün ve 7772 sayılı yazı ile reddetmiş, buna karşı
lık, bölücü ve nıezhepçi faaliyetlerinden dolayı Ordudan çıkarılan Cemalettin Bölükoğlu ve Ha-

Bakınız : 
(2) Ek : 1 
(3) Ek : 5 
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san Okur gibi astsubayların Başkanlıkta önemli yerlere getirilmesi, çeşitli ikazlara rağmen tas
viple karşılanmıştır. Bunlardan Hasan Okur, bilâhara Nevşehir Müftülük Şefliğine nakledilince, 
Nevşehir Valiliği 21 . 9 . 1966 gün ve 12-1255 sayılı zata mahsus yazı ile, ve 3.10.1966, 10.10.1966 
tarihli telgraflarla Hasan Okur'un zararlı faaliyetleri ile ilgili olarak Emniyet Müdürlüğünde bir 
dosyasının mevcut bulunduğunu açıklamış, tâyin işleminin iptalini ısrarla istemiş, aksi halde adı 
geçenin göreve başlatılmıyacağmı da belirtmiştir. Bu inançlı ve vatansever tutum karşısında Baş
kanlık 13 Ekim 1966 gün ve 11416 - 20751 sayılı yazı ile tâyin işlemini iptal etmişse de, Hasan 
Okur Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevine devam ettirilmiştir (4). 

4. — Yaşar Tunagür'le iyi geçinmek şartı ile Diyanet İşleri Başkanlığına getirilmiş bulunan 
Sayın Ali Eıza Hakses, yapılan kanunsuz tasarruflardan, millî bütünlüğümüze ve millî menfaat
lerimize aykırı faaliyetlerden ve bütün yetkileri elinden fiilen alınmış bir Başkan olmaktan duy
duğu vicdan azabı neticesinde, Yaşar Tunagür'ün İstanbul Müftülüğüne iade edilmesini 28.10.1967 
gün ve 1'6"8 sayılı zata mahsus ve gizli bir yazı ile Devlet Bakanına arz etmiş, Bakanın Tuna-
gür'ü iltizamı üzerine, iade işlemini kanuni yetkisine dayanarak bizzat yapmıştır. 

Devlet Bakanı Sayın Hüsemettin Atabeyli bu işlemi haber alır almaz iki gün önceki tarihle 
hazırlanan bir emirle Sayın Ali Rıza Hakses'e mecburi izin verilmiş böylece iade emri hükümsüz, 
sayılarak Yaşar Tunagür'ün yerinde kalması temin edilmiştir. 

633 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi, Diyanet İşleri Başkanının vekil göstermeden ayrılması ha
linde, kendisine Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanının vekâlet edeceğini açıkça hükme bağlamış 
olmasına rağmen, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Sayın İsmail Ezherli'nin de Yaşar Tunagür 
hakkında Sayın Ali Hıza Hakses gibi davranacağında şüphesi olmıyan Başbakan Sayın Süleyman 
Demirel ve ona din işlerini tedvirde yardımcı olan Devlet Bakanı Sayın Hüsamettin Atabeyli, 
kanun hükmünü bir kenara iterek, daha uysal olarak bildik]eri bir başkasını Başkanlığa vekâlet 
ettirmişlerdir. 

5. •— Keyfî emir ve kararlarla görevlerinden uzaklaştırılan din görevlilerinin bir kısmı Danış-
taya başvurmuşlar, yürütmeyi durdurma veya iptal kararı almışlardır. Ancak Başbakan Sayın 
Süleyman Demirel Anayasanın 132 nci maddesinin gayet açık olan hükmüne rağmen Danıştay 
kararlarından bâzılarını, çeşitli müracaatlara rağmen uygulamamakta hâlâ İsrar etmektedir. 

Bugüne kadar yerine getirilmemiş olan kararlardan bir kısmı aşağıya çıkarılmıştır : 

Görevi Adı ve soyadı 
Kararı veren daire ve 

karar No. sı 

a) 
h) 
c) 
d) 
e) 
f> 
g) 
h) 
ı> 
j) 

Müftü 
İmam - Hatip 
Evrak ve İdari İşler Müdürü 
Olgunlaştırma Müdürü 
Özlük İşleri Müdürü 
Kur'an Öğretmeni 
Müftü 
Müdür Yardımcısı 
İmam - Hatip 
Müftü 

Bakınız : 
(4) Ek : 10, 11, 12. 

Yusuf Ziya Yüce gönül 
Ali Güleç 
Mesut Yüksel 
Tevfik Ersen 
Mustafa Gürel 
Niyazi Can 
A. Kerim Polat 
Faruk Erkoçak 
Mehmet Soyda! 
Hüsnü Yılmaz 

5 nci 
10 neu 

5 nci 
5 nci 
5 nci 
5 nci 
5 nci 
5 nci 
5 nci 
5 nci 

D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 

- 966/2244 
- 966/2565 
- 967/4872 
- 966/801 
- 968/2193 
- 968/4168 
- 968/4539 
- 969/2057 
- 969/3707 
- 969/5559 



Kararı veren daire ve 
Görevi Aidi ve soyadı karar No. sı 

k) Teftiş Kurulu Başkan V. Rahmi Özer 5 nei D. - '970/248 
1) » » » » » 5 nei D. - 970/556 
m) » » » » » 5 nei D. - 970/919 
n) » » » » » 5 nei D. - 970/2841 

6. -— İîiTroz Müftüsü Sayın M. Necati Sönmczer, vâki istek üzerine, Yaşar Tunagür ve adam
larının, zararlı faaliyetleri ahkkmda tanzim ettiği 25 . 9 . 1967 tarihli raporu Cumhurbaşkanlığına 
ve Başbakanlığa takdim etmjştir (5). Bu raporda Yaşar Tunagür ve adamlarının; 

a) Millî bütünlüğümüzü bölmeyi hedef tutan faaliyetler içinde bulunduğu, 
b) Millî bütünlüğümüzü bölmeyi hedef tutan faaliyetler içinde bulunan bâzı şahıslarla işbir

liği yaptıkları, bunlardan bâzılarının Diyanet İşleri Başkanlığında önemli yerlere tâyin edilmele
rini sağladıkları, bunlar arasında yıkıcı faaliyetlerinden dolayı mahkûm olmuş kimselerin de bu
lunduğu, 

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

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

e) Yaşar Tunagür'ün bâzı Bakanlar ve yakınları ile özel münasebetleri olduğunu etrafa ya
yarak, kanunsuz hareketlerine karşı çıkanları sindirmeye çalıştığı, 

Yer, zaman ve şahıs gösterilerek iddia edilmiştir. 
Başbakan Saym Demirci, rapor sahibini iddialarını ispata davet etmediği gibi, Yaşar Tunagür 

ve adamları hakkında her hangi bir tahkikat da açtırmamıştır. 
7. •—• Demokrat İzmir Gazetesi 26 - 30 Haziran 1966 tarihli nüshalarında yayınladığı «Nur

culuğun Tek Hedefi Türklüğü Parçalamaktır.» başlıklı yazı serisinde, 
a) Ege Bölgesindeki Nurculuk ve Süleymancılık faaliyetlerini ve Yaşar Tunagür'ün bu faali

yetlerdeki rolünü, 

b) Yaşar Tunagür'ün, 

(1) Ege bölgesindeki gerçek din görevlilerini etkisiz yerlere sürdüğü ve yerlerine kendi 
adamları olan Nurcu ve Süleymancıları getirdiği, 

(2) Millî bütünlüğümüzü bölmeyi hedef tutan faaliyetler içinde bulunduğu, 
(3) Bu hedef için çalışanlarla işbirliği yaptığı, 
c) Bu faaliyetlerin bir Bakan tarafından desteklendiği, 

Ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 
6 ncı ve 7 nei (maddelerde belirtilen iddialar hakkımda Hükümetçe her hangi bir tahkikat 

açtırılıp açtırıl madiği, Sayın Cumhurbaşkanının Yaşar Tunagür'ün zararlı faaliyetleri hakkında 
Hükümeti ikaz edip etmediği, Cumhuriyet Senatonu Tabiî Üyesi Sayın Mehmet Özgüneş tarafın
dan 6 Mart 1969 tarihli yazılı soru önergesiyle Sayın Başbakandan sorulmuş, Sayın Süleyman De
mire! bu soruyu, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının beş kez tekidine rağmen, bugüne kadar 
-cevaplandırmamıştır. 

Bakınız : 
(5) Ek : 3 
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Deliller : 
1. — Cumhurbaşkanlığınca Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonuna gönderilen dosya : 
a) Ek : 1, belge No. 2 (Yaşar Tunagür ve faaliyetleri başlıklı MİT Müsteşarlığı raporu) 
b) Eık : 2, belge No. 21 (Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet Sunay'a Diyanet İşleri Başkanı Sayın 

İbrahim Elmalı tarafından gönderilen mektup) 
c) Ek : 3, belge No. 20 (İmroz Müftüsü Sayın M. Necati Sömnezer tarafından hazırlanan 

rapor) 
id) Ek : 4, belge No. 6 (Diyanet İşleri Başkanlığının 18 . 11 . 1967 gün. ve 188 sayılı yazısı) 
,e) Ek : 5, belge No, 7 (Diyanet İşleri Başkanlığının 28 . 11 . 1967 gün ve 168 sayılı yazı

sı) 
jf) Ek : '6, belge No. 8 (Diyanet İşleri Başkanlığının 22 . 10 . 1967 tarihli yazısı). 
g) Ek : 7, belge No. 9 (Diyanet İşleri Başkanlığının 31 . 10 . 1967 gün ve 340 sayılı yazısı) 
h) Ek : 8, belge No. 10 (Diyanet İşleri Başkanlığının-15 . 11 . 1967 gün ve 181 sayılı yazısı) 
ı) Belge No. 31 (Diyanet İşleri Başkanlığının 11 . 11 . 1967 gün ve 177 sayılı yazısı) 
j) belge No. 32 (Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli imzası ile Diyanet İşleri Başkanlığına gön

derilen 2 . 10 . 1967 gün ve 7017 sayılı yazı) 
ık) belge No. 33 (Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli imzası ile Diyanet İşleri Başkanlığına 

gönderilen 17 . 10 . 1967 'gün ve 7346 sayılı yazı) 
1) Belge No. 34 (Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli imzası ile Diyanet İşleri Başkanlığına 

gönderilen 25 . 10 . 1967 gün ve 7499 sayılı yazı) 
»m) Belge No. 35 (Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli imzası ile Diyanet İşleri Başkanlığına 

gönderilen 14 . 11 . 1967 gün ve 7772 sayılı yazı) 
n) Belge No. 38 (İmroz Müftüsü Sayın M. Necati Sönmezeır tarafından Cumhurbaşkanlığına 

gönderilen 29 . 9 . 1967 tarihli mektup) 
o) Belge No. 39 (Diyanet İşleri Başkanlığından bir vatandaş rumuzu ile gönderilen 22.3.1970 

tarihli mektup) ! 
p) Belge No. 41 (Yeni İstanbul Gzetesinde yayınlanan Diyanet İşleri ile ilgili çeşitli yazı

lar). 
.2. — Ek : 9 (İçişleri Bakanlığının 12 . 8 . 19 35 gün ve 78075 sayılı yazısı) 
>3. — İçişleri Bakanlığınca, 
a) Diyanet İşleri Başkanlığına 'gönderilen 6 . 10 . 1960 gün ve Emniyet Genel Müdürlüğü 

11202 sayılı yazı.) 
b) Devlet Bakanlığına gönderilen, 
(1) 29 Mayıs 1964 gün ve 19200 sayılı yazı. 
(2) 29 Mayıs 1964 gün ve 19201 sayılı yazı. 
(3)ı 23 Eylül 1966 gün ve 11080 sayılı yazı. 
(4) 25 Ekim 1966 gün ve 124750 sayılı yazı. 
4. — Cumhuriyet Senatsou Üyesi Sayın Mehmet özgüneş'in,, 
a) 11 . 2 . 1968 tarihli yazılı soru önergesi ve Başbakanın 12 . 4 . 1968 gün ve 77-127/2638 sa

yılı cevabı. 
b) 11 . 2 . 1968 tarihli yazılı soru önergesi ve soruya. Başbakan adına cevap veren Devlet 

Bakanının 7 . 6 . 1968 gün ve 2686 sayılı yazısı. 
c) 12 . 6 . 1968 tarihli yazılı soru önergesi ve Başbakanın 20 . 11 . 1968 gün ve 77-127/8477 

sayılı cevabı. 
/d) 6 . 3 . 1969 tarihli yazılı soru önergesi. 
e) 15 . 4 . 1969 tarihli yazılı soru önergesi. 

Not : Bu önerge Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığının 5 kez tekidine rağmen bugüne kadar ce
vaplandırılmamıştır. 

Not : Bu önerge de bugüne kadar cevaplandırılmamıştır, 
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f) 5 . 4 . 1970 tarihli yazılı soru önergesi ve soruyu Başbakan adına cevaplandıran Devlet 
Bakanının 16 . 5 . 1970 gün ve Diyanet İşleri Özlük İşleri Müdürlüğü 16/6-28214 sayılı cevabı. 

g) Ek : 9/A (20 . 7 . 1970 tarihli yazılı so ru önergesi ve Millî Eğitim Bakanının 8 . 9 . 1970 
gün,, Talim ve Tıcrbiye Dairesi Başkanlığı 1097 sayılı cevabı. 

5. — Nevşehir Valiliğinin, 
a) Ek, : 10 (21 . 9 . 1966 gün ve 12-1253 sayılı yazısı. 
b) Ek : 11 (3 . 10 . 1966 gün ve 1310 sayılı telgrafı.) 
•c) Ek : 12 (10 . 10 . 1966 gün ve 2/1360 saydı telgrafı.) 
6. — Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi Cilt : 55, Sayfa : 244 : Devlet Bakanı Sayın Hii-

f/ame'tin Atabeylinin Ek : 10 daki yazının Devlet Bakanlığında ve Diyanet İşleri Başkanlığında 
bulunmadığına dair Genel Kurula beyanı. 

7. — Ulus Gazetesinin -18 ve 19 Ocak 1970 -tarihli nüshaları : Diyanet İşleri Eski Başkanı Sa
yın İbrahim Elmalı'nın beyanatı. «Tunagür'ü Hacı Ali Demire! Koruyor» ve «tâyin tuzağı nasıl ha-
zjrlandı» başlıklı yazılar. 

8. —• Yeni Gazetenin, 
a) 8 Temmuz 1970 tarihli nüshası: «Tapu memurusun Müftülük yapıyorsun» başlıklı yazı. 
Ib) 11 Temmuz 1970 tarihli nüshası: «Maksat sağ cephenin liderliğini ele geçirtmek» başlıklı 

yazı. 
c) 14 Tomımuz 1970 tarihli nüshası: «Tunagür bende politik güç var diyor» başlıklı yazı. 
id) 15 Temmuz 1970 tarihli nüshası: «Tunagür bâzı komitacı oyunları ile Elmalıyı ekarte 

etmişti» başlıklı yazı. 
9. — Tercüman Gazetesinin 15 . 3 . 1966 tarihli nüshası. 
10. — Deımıokrat Izımir Gazetesinin 26 - 30 Haziran 1966 tarihli nüshaları: Nurculuğun tek 

amacı Türklüğü parçalamaktır» başlıklı yazı serisi. 
11. — Hakikat Gazetesinin 19 Temmuz 1970 tarihli nüshası: «İmza yetkisini suiistimal eden 

Yaşar Tunagür için Bakan Eefet Sezgin bütün Diyanet teşkilâtını fedaya hazırdı» başlıklı yazı. 

B) Yasar Tunaigtür'iin yurtdışı faaliyetleri : 

Kurduğu teşkilâtla Diyanet İşleri Başkanlığına iyice yerleşen Yaşar Tunagür, bir taraftan 
Demirci hükümetlerine dinî politikaya alet ederek yaptığı propaganda faaliyetleri ile hizmet eder
ken, öbür taraftan iktidar gücünü kendi emellerinin tahakkuku ve adamlarının himaye edilmesi 
için istismar eıtmcyi ihmal etmemiştir. 1969 seçimlerinden 10 gün önce Güney Doğu Anadolu illeri
mizi dolaşarak Sayın Demirci ve arkadaşları lehine siyasi propaganda yapacak kadar cüretini ar
tıran Yaşar Tuna.gür, yurt içindeki zararlı faaliyet mihrakları ile daha önce tesis etmiş olduğu 
irtibatları Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı vekili olduktan sonra daha etkili olarak devam et
tirdiği gibi, yurt dışındaki mihraklarla olan mü ı-ıöebetlerini daha da artırmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı tarafından Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonuna gönderilen dosya
daki 20 No. lu belgeye göre, Arap ülkelerinde adresine gelen mektup ve çeşitli kitaplar üzerinde 
yapılan incelemelerden irtibatın, 

a) Müslüman Kardeşler Cemiyeti, 
•b) Iraktaki Nurcular, 
ile olduğu anlaşılmıştır. (6). 
Yaşar Tunagür'ün yabancı ülkelerdeki mihraklarla irtibatı aşağıdaki şekilde özetlenebilir : 

a) Iraktaki mihraklarla •: 
Iraktaki zararlı faaliyetleri Irak Kültür Ataşeliğimizin 4 . 5 . 1965 gün ve 238 sayılı yazı ile 

Millî Eğitim Bakanlığına bildirilen ve Iraktaki nurcuların temsilcisi durumunda olan Ahmet Ra
mazan, Yaışar Tunagür'ün en emin ve faal adamiarmdandır. 
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Irak Kültür Ataşemizin, 
(1) Irakta 
(.a) Bir özel Türk İlkokulu, 
(b) Bir Özel Türk Lisesi, 
(>c) Kerkükte ikinci bir kültür merkezi, açmak, 
(2) Irakta evkaf idaresinin etkisi ile bölücü faaliyetlere itilen kaçak öğrencilerimizi k u r t a -

^ ^ (3) Mısırda kaçak olarak öğrenime devam eden bâzı öğrencilerin Türk - Irak Kültür anlaş
masından yararlanarak Iraktan aldıkları diplomaların tasdikini önlemek, 

için sarfettiği gayretler, Yaşar Tunagür ve Ahmet Ramazanı rahatsız etmiştir. Yukarda sozu 
edilen ve ek • 1 de bir sureti verilen 20 no. lu bölgede açıklandığına göre, 25 Temmuz 1966 
günü Türkiye'ye gelen Ahmet Ramazan, Tunagür ün Çankaya Yeşilyurttaki evinde kalmış ve ya
pılan toplantıda aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır: _ 

ı(a) Irak Kültür Ataşemiz Reşat Oğuz merkeze alınarak yerme Konya Yüksek islam Ensti
tüsü Başmuavind Necati Çerezcioğlu'nun tâyin editeesi, • > • * * * - > 

(b) Irak'ın Türk öğrencilerine açmayı düşündüğü burslardan nurcuların istifade etmesi im

kânının araştırılması, 
b a k l(c)Z : MMüman Kardeşler Cemiyetinin liderlerinden olan Seyyit Kutup'a ait eserleri Türkçe'-
ye çevirmek için tercüme ve yayın şirketi kurulması. 

b) Suudî Arabistan'daki mihraklarla : # 
Her vesile ile Suudî Arabistan'a gitme i m k â n ı n ariyan Yaşar Tunagurun genel merkezi bu 

•r. i L i.»ı AT -AT td A m rVmiwti ile devamlı irtibatı vardır. Cemiyetin Genel Sek-ülkede olan Rabıtatul Alemıul islam Oemıyetı ne . J 

n „ , c r. _„ totrî̂ T.ûirİPİri o ı rb e s m ı n Başkanı Dr. Sait Ramazan ile temafetadır. 
reteri Mııhamimed El Savvaf ve isviçre deki şut) * # < 

, , +̂4.ix,î îKo^avn hilpî*e l^" 9 yılında Hac için Suudi Arabistan'a gıt-
Türk Havayollarından temin ettıgı bedava bilet J. * __ ^ s _ _ _, , / , . . , A-, •••, telaya +in-r>lnn,+ı1^1:ına hemen hemen her gun katıldığı Dışişleri mistir. Orada Rabıtatul Alemul Mam toplantıia ö j> . * 5 

•• - -ı -T v ™n™-,w i+ıc.̂ c-PiTirlfl-n t e»bıt edilmiş ve hazırlaman rapor Dışişleri Ba-
Bakanlığımıza bağlı bir memurumuz taralından * V 9 5 

kanlığına verilmiştir (7). 
c) Pakistan'daki mihraklarla : 

. +-,* ^ x- • T> i ™ •Ra.oV.c-n Y n r ( l ı m c ı s ı l l e y&uı irtibatı vardır. 
Pakistan islâm Partisi Başkan ve Başkan Ya ^ 
1. Cumhurbaşkanlığınca Cumhuriyet'Senato*". ^ J ™ » ^ % o n u „ a gönderilen dosya: 
a), Ek - 1 (Yaşar Tunagür ye faaliyetleri T ^ " U l M l T Müsteşarlığı raporu), Belge No. 2 
b) Ek : 8, Belge No. 20 (înn»z Müftüsü S a y ı n tt K W l S o ™ e z ^ tarafından hazırlanan 

T ) 0 Ek : 2, belge No. 21 (Cumhurbaşkanı Sa>™ 0 w d e t * W » Diyanet İsleri B a k a n ı Sa-
ym İbrahim Elmalı tarafmdan yazılan mektap.) ^ ft 

2. Cumhuriyet Senatosu Tabu Üyesi Sayın M ' 
a) 29 Kasım 1969 tarihli yazılı ? o m ö n e r g e s i . ^ ^ ^ fc_ 
tfoJ : Başbakan bu soru onergmm bugüne Ha. , - , , . , . _ . " „ , ^„„„ 
b)> 29 Kasım 1969 tarihli yazılı soru .önerge81 TO D l ^ İ C T 1 B a t o m ™ 8 , 1 . 1970 gün ve 

500-101. ORAF sayılı cevabı v e A < M e t B a f c a n m m J 6 
c> 29 Kasım 1969 tarihli yazılı soru önergesi ™ » gun « aofflü 

sayılı cevabı. 1 9 6 5 g ü n v 6 2 3 8 h 
3. Ek : 13 (Iralk Kultur A t e ş i m i z i n 4 ^ 5 , m l ] z l m y<j 

4. Ek : 13 A (Dışişleri Bakanlığının 7 Tem ' 3 ^ 

Bakım t (7) Ek : 13 A 
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Û) Yurt ve millet Ibütünlüğümüzü parçalama faaliyetleri ve Demire! hükümetler inin bu faa-

iliyetler karşusuiidaki tutumu : 
1 — Tekirdağ Müftüsü. Ali Alsllam'm Aydın Müftüsü* Molla Şirin Doğan'a yazmış olduğu 

20 . 9 . 1966 tarihli Arapça mlektup, Türkiye Din Gör evlileri Federasyonu tarafından Di
yanet İşleri Başkanlığıma intikal etiıriılmiştir. Bjiı mektuba göre, 

a), Ali Aslan Ankara'da Yaşar Tuınagür'Je görüş'me'kıllej şierefyabolmuıştur. 
b) «Kükremiş Aslan Muhterem: Yaşar tuna gür» sıkıntıdadır. 
c)-: Bu! sıkıntı geçicidir. Çünlkü Hükümet bütülnü ille onum arkasındadır. 
idi)! Yüklsek Din Kurulunun feshi, Reisim kovulması!, Cemalin uzaklaştırılması için mü

him kararlar alınmıştır. 
( e1)} Kurtuluş yakındır. 
; f)1 Solcu partiye isimlileri yazdı>rılmııştır. 

g) Bu müjdeleri Ali Aslan kendiliğinden değil, kuivetli vesikalara ve vaitlere dayanarak 
ve'nmelktediı^ 

MİT Müsteşarlığının bâzı müftülerin Barzanî ile irtibatlı olduğunu bildirten bir yazısını da 
alan (8;) Diyanet İşleri Başkanı Sayın İbrahim Elmalı., Tultak, Tekirdağ ve Aydın müftü
leri hakkında koğuşturma açılması için Teftiş Kurulu Başkan V. Nisan Toklsarı, Müfettiş 
Rüötem Koca durun uişoğ'lu, Müfettiş İsmail T aş tekin, Müfettiş Süleyman Aşılkkaya ve Müfettiş 
Şerafettin Keskin'i görevlendirmiştir. 

28 . 9 . 1966 gün ve 223 sayılı, 4 . 10 . 1966 güin ve 231 sayılı Başkanlık mucipleri ile gö-
<revl)endiirilen, müfettişler gereklli (tahkikatı yapmışlar ve ve tanlzim ettikleri fezlekeleri Başkan
lığa vermişlerdir. 

Bu arada Tutak Savcılığının 10 . 10 . 1966 gün ve 1652 sayılı arama kararı ile Tutak 
Müftüsü Abdurrabman Dünreninl evinde, yine ilgili Cumkuriyet savcılarının kararı ile Te
kirdağ Müftülü Ali Aslan ve Aydın Müftüsü Molla Şirin Dolan'ın evlerind'e ve müftülük 
binalarında a raim a yapılmış birç'o'k belgeler ele geçirilmiştir. 

Ele geçirilen belgelerden bâzıları üzerinde, millî menfaatlerimizin müsaadesi ölçüsünde dur
makta fayda vardır : 

a) Arap harfleri ile! yazıümış 25 sayfalık bir broşür. 
Cum/hurbaışkanlığmca Cumhuriyet Senatosu Araşltırma Ko'misyionunia gönderilen dosyada 

2!9 No. lu belge olarak kayıtlı bulunan bu brtoşür, Abdurrahman Dürre'nin (müfettişler tarafın
dan alınan yazılı iifadeısinle göre, Norşin'deki gizli medresede el yazısı ile teksir edilmekte ve 
elldenl 'e'le dolaştırılmaktadır1. Broşürde, 

1, Yurt ve millet bütünlüğümüzü parçalamak için silâhlı isyana kalkışmış bulunan kitmise-
ler ve aşiretler övü'lmJekte, isyana katılımıyanlar ağır bir dille yerilmektedir. 

2.< Atatürk yerilmeklte, Türk Mi'llHeti ve Türk Silâhlı Kuvvetleri çirkin kelimelerle tahkir 
edilmektedir,! 

3. Yurdumuzun bâzı 'bölgelerinde yaşıyan kardeşlerimiz ayrılığa ve silâhlı isyana teşvik ve 
tahrik (edilmektedir. 

4. Mustafa Barzanî bir mendi olarak tanıtılmakta ye övüknektedir. 
b) Türklüğü tahkir eden bir şiir. 
c) Molla Mustafa Barzani'yi öven bir şiir. 
d)/ Türk Yurdunu ve Türk Milletini parçalamayı hedef tutan bâzı faaliyetler hakkında 

ipuçları veren çeşitli belgeler. 
2 — Müfettişler elde ettikleri bütün belgeleri Diyanelt İşleri Başkanlığına takdim etmiş

ler, ayrıca tanzilm ettikleri 17 . 11 . 1966 ve 19 . 11 . 1966 tarihli fezlekelerde eO'e geçirilen 
belgelerin geniş bir özetini yaparak: durumu; etraflıca izah etmişler, suçların vazifeden doğıma 
suçlar olmadığını, bu sebeple ilgililer hakkında gerekli koğuişturmanın yapılması] için tah
kikat evrakının ilgili Cumhuriyet savcılıklarına gönderilmesi gereğini de belirtmişlerdir. 
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Ele geçirilen belgeler Devlet Bakanını ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yekili Ya

şar Tunagür'ü rahatsız etmiş, belgelerin 'kendilerine teslimi 'edilmesi için! Başkan Sayını İbra
him Elmalı'ya ve Teftişi Kurulu1 Başkanına bastkı,yapmışlardır (9). 

Diyanet İşileri Başkanı, gerekenleri Ankara 6 .ncı Noterde tercüme! ettirdikten sionra bel
gelerin fotokopilerini E'k : 2 Idıeki yazı ile Cumhurbaşkanına, Başbakanlığa, Devlet Bakanlığı
na, Millî 'Güvenlik Kurulu Genel (Sekreterliğine ve 'MİT Müsteşarlığınla gönJdermiıştir. 

Bu sırada çeşitli tertiplerle Sayın Elmalı gönevinden uzaklaştırılmıştır. 
Tahkikat merakı uzunca bit zaman bekletildikten Isonra, ilgili Cumhuriyet »savcılıklarına 

göınderilmıiyerek, Yaşar Tunagür'ün başkanlık ettiği Merkez Disiplini Kuruluna sevktedilmiş-
tir. Abdurıahman Dürre'nin müfettişler 'tarafından alınan yazılı ifadesi yoikedilmiş, bundan 
sionra Merkez Disiplin Kurulu «Abdurrahman Dürre'nin savunlması yok» bahanesi ile 'evrakı Per
sonel Dairesi Başkanlığına göndermişi v'e orada Yaşar Tunagür'ün adamları tarafından ört
bas edilmelsi \temin edilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığında yokediilen belgelerini sadece Abdurrahman Dürre'nin yazılı ifa
desinden ibaret olmadığı Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyetsjl Sayın Muzaffer Yurdakuler'in 
24 . 5 . 1970 tarihli yazılı ısoru önergesini Başba'kan adına cevaplandıran Devlet Bakanlığı
nın 30 . 6 . 1970 gün ve Diyanet İşleri Başkanlığı Özlük İşleri Müdülüğü 5/121 - 190 sayılı 
yazısından anllaışıllmaktaıdır. 

Devlet Bakanı bu yazısında aynen (Ahiren dolsya hakkında gerekli işlemin ısonuçlanidınlma-
dığı ve feizlelkede mukayyet bâzı miektup fotokopilerinin bulunmadığına muttali ollunmuşıtur) 
denmektedir. Burada İçişleri 'Bakanlığının, Yaşar Tunagür'ü Atatürk aleyhtarlığı ile suçla
yan 12 8 . 1966 -gün ve 78075 sayılı yazısında Diyanet İşleri Başkanlığında yoikedilmiş oldu
ğunu hatırlatmakıtıa fayda varidır. 

Demirle! hükümetleri, yurt ve milleti bütünlüğümüzü kun'daklaımaya çalışan bu faaliyetler 
ye ihabetler karşısında harekete geçmek şöyle dürtsün, 'din istinmarında bir alet olarak kul-
laaıJdığı Yaşar Tunagür ve adamlarını himayeye devam etmişlerdir. 

'Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet Sunay, Cumhuriyet Senatosu! Tabiî üyeleri Sayın Fahri Öz-
dilek'e, Sayın Muzaffer Yurdakuler'te ve Milletvekili Sayın Ali Rıza Uzunier'e, durumu bil
diklerini ve Hükümetti Yaşaıt Tunagür ve adamlarının faaliyetleri konusunda ikaz ettikleri
ni söylemişlerdir. 

Deliller : 
1' — öuimlhurbaşkanlığıoca Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komiisyionuna gönderilen dosya : 
a)l Ek : 2, Bel'ge No. 21 (Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet Sunay'a Diyanet İşleri Başkanı Sa

yın İbrahim Elmalı tarafından gönderileni mektup) 
b) Belg'e No. 22 (Tekirdağ Müftüsü Ali Aslan tarafından Aydın Müftüsü Molla Şirin 

Do'ğan'a gönderilen Arapça me'kıtubun Ankara 6 inci No'tierde '28 . 9 . 1966 gün ve 22409 sayı 
ile kayıtlı tercümesi) 

c)! Beilge No. 23 (Ali Aslan'ın (sözü edilen mektubunun zarfının fotokopisi) 
d ) Bte'lge No. 24 (Sadrettini Yüksel tarafından Ali Aslan'a yazılan Arapça mektubun foto

kopisi)' 
e) Belge No. 25 (Sadrettin Yüksel tarafından Ali Aslan'a yazılaın 'bir diğer mektubun fo

tokopisi)' 
f) Bielgte No. 26 (Ali Aslan'ın Diyanet İşleri Başkanlığı müfettiş'lerince alman yazılı ifa-

diesi) 
g) Belge No. 27 (Şeyhliğin mefhumu başlıklı Türklüğü tahkir eden bir şiir) 

Bakınız : (9) Ek : 2 

file:///temin


- l a 
lı) Belge No. 28 (Tutak Müftüsü Abdurrahman Dürre tarafından Diyanet İşleri Başkanlı

ğına hitaben yazılan istifa dilekejesi) 
ı ) Belge No. 29 (Yurdumuzun ve milletimizin bir kısmını ayrılığa teşvik ve tahrik eden 

25 sayfalık bir broşür) 
j)1 Beliğe Nıo. 30 (Sözü «dilen broşüre ait 57 aded fotokopi)! 
2 — Ek : 14 (MİT Müsteşarlığının, bâzı müftülerin Barzanî ile irtibatlı olduğuna dair 

yazısı) 
3 — Diyanet İşleri Başkanlığının, 
a)' 28 . 9 . 1966 gün ve 223 ısayıTı yazısı. 
b)| 4 . l'O . 1966 gün ve 281 sayılı yazısı. 
c) 15 . 11 . 1966 gün ve 283 sayılı yazısı. 
4 •— Tekirdağ Müftüsü1 Ali As'lan'm evinde ve müftülük binasında 29 . 9 . 1966 günü yapılan 

arama ile ilgili, 
a)l 29 . 9 . 1966 tarihini taşıyan arama zabıtları, 
b) Ali Aslan'ın müfettişler tarafından alınan yazılı ifadesi, , 
e). Müfettiş Nisan Toksan ve Müfettiş Rüşte nr Kocadurmuşöğlu imzalarını taşıyan 

17 . Tl . 1966 tarihli fezleke ve Teftiş Kurulu Başkanlığına hitaben yazılan 17 . 11 . 1966 tarihli 
yazı. 

d) Adalet Bakanlığının 20 . 7 . 1970 gün ve 'Ceza İşleri Gemel Müdürlüğü 27227 sayılı 
yazıisı. 

e) Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünün 6 . 7 . 1970 gün ve 6516/901 sayılı yazıisı. 
5 — Tutak Müftüsü Abdurrahman Dürre'nin evinde 10 . 10 . 1966 günü yapılan arama 

ile ilgili, 
a)1 'Tutaik Cumihuriyiet Savcılığının 10 . 10 . 1966 gün ve 966/1652 sayılı arama kararı. 
b)( Abldurrahman Dürre'nie müfettişler tarafından alman yazılı ifadesi. 
e)1 10 . 10 . 1966 tarihli arama zaptı. 
6 — 'Cuimhuriye't Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Mehmet Özgüneş'in, 
a)l 23 . 5 • 1970 tarihli yazılı soru önergesi ve Adalet Bakanının 11 . 6 . 1970 gün ve Ceza 

İşleri Genel Müdürlüğü 21592 sayılı cevabı. 
!b) 24 . 6 . 1970 tarihli yazılı soru öniergıesi ve Adalet Bakanının, 
(1) 20 . 7 . 1970 gün Ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 27227 sayılı cevabı. 
(2) 20 . 7 . 1970 gün ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 27228'sayılı cevabı. 
c)l ö . 5 . 1970 itarihlli yazılı! ısioru önergesi ve Basibakan adına soruyu cevaplandıranı 

Devlet Bakanının 30 . 6 . 1970 gün ve Diyanet İşleri Başkanlığı Özlük İşleri Müdür-'lüğü 
5/121 - 191 sayılı yazısı. 

7 — CuMhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Muzaffer Yurdaküler'in, 
a) 24 . 5 . 1970 tarihli yazılı soru önergesi ve soruyu Başbakan adına cevaplandıran Devlet 

Bakanının 30 . 6 . 1970 gün ve Diyanet İşleri Başkanlığı Özlük İşleri Müdürlüğü 5/121 - 190 
sa'yıilı yazısı. 

b) 13 . 7 . 1970 tarihli yazılı soru öııerg'esi. 
NOT : Bn soru henüz cevaplandırılmamıştır. 
c) 18 . 7 . 1970 tarihli yazılı soru önergesi. 

D) Demirel hükümetlerinin Yaşar Tunaigiir'ü mükâfatlandırmak için giriştikleri kanunsuz ta
sarruflar : 

Yukarda beldrltlilen .gayret ve faaliyetlerinin mükâfatı olmak üzeırte Yaşar Tunagür, 
1. 633 sayılı Kanunun 22 nıci maddesinin (e) ıbenıdi ve geçici 1 mcı maddesinin (fb) bendine ay

kırı olanak 9 . 4 . 1966 gün ve 42)68 sayılı Kararıname ile İstanbul Müftülüğüne atanımuş, tstan-

NOT : Bu soru henüz cevaplandırılmamıştır. 
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bul Müftülüğü maaşına eklenen 600 lira aylık taaminalt ve 3ı6 lira yevmfijye ile Diyanet İşleri Baş
kan Yardımcısı Vekilliğine devam ettirilmiştir. Yaşar Tunagür Isltanlbul Müftülüğünde satdece 
1 gün kalmıştır. Görülüyor M, Tumagür'ün İstanbul Müftülüğüne tâyini ve bu 'müftülüğün beş 
yıldır vekillikle idalre edilmesi, Yaşar Tunagür'e 36 lira yevmiye vermek ve icabında Isltanlbul Müf
tülüğünü kendisi için daima hazır tutmak içindir. 

633 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 15 . 8 . 1965 tarihinde İzmir Gezici Vaizi olan Yaşlar 
Tunagür, bu kanunun 22 nci maddesinde belirtilen nitelikleri haliz olmadığı için, geçici 1 nci mad
denin (Ib) bendine göre, bir defaya mahsus olmak üzere niteliğe bakılmaksızın (Merkez Vaizi) kad
rosuna atanmış ve durulmu bu kadroda dondurulnıuışftur. 

Tunagür'ün kanunen aykırı olarak Isltanlbul Müftülüğüne atanmasına hukukî bir mesnet elde 
etmek için Diyanet İşleri Başkanlığı 11 . 7 . 1967 'gün ve 1405 sayılı yazı ile, 633 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesine göre, bulundukları vaizliklere müktesep halk olarak atanmış sayılanlar, her 
hangi bir il veya ilçe müftülüğüne atanmak isterlerse, ehliyetlerinin Din İşleri Yüksek Kurulunca 
tedbiıt edilmesi için gereğinin yapılmasını istemiştir. 

Din İşleri Yüksek Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşavirliğinin 10 . T . 1967 gün 
ve 4 - B - 2/299 sayılı mütalâasını da dikkate alarak oy birliği ile alınan 17 . 7 . 1967 gün ve 141 
sayılı kararında (Bu gibilerin bulundukları görevden başka bir giöreve, meselâ vaiz isteleır idari 
bakımdan âmir durumunlda bulunan müftülüğe, ilçe müftüsü iseler, aynı seibeple il müftülüğüne 
nakleıdileımiyeceklerind, bu kanuni hükme aykırı olarak yapılmış atanma işlerinin iptali gereke
ceğini bütün açıklığı ile ortaya koymuştur. Altında hailen Diyanet İşleri Başkanlığına vekâlet eden 
Sayın Lültfi Doğan'm da imzası bulunan bu karar Yaşar Tunagür'ün İstanibul Müftülüğüne tâ
yininin 633 sayılı Kanuna aykırı olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini hiç bir şüpheye meydan 
veremiyecek şekilde açıklamıştır. Hukuk Müşavirliğinin ve Din İşleri Yüksek Kurulunun bu ika
zına rağmen Yaşar Tunagür*ün İstadbuil Müftü'üğüne altanma işleımi iptal edilmemişıtiır. 

2. Hieihir ticari ve iktisadi ihtisası olmadığı halde, 788 sayılı Kanunun 8 ncii mtaddesine ve 
657 sayılı Kanuna aykırı olarak. Yaşar Tunagür GİMA Genel Müdürlüğünde (Dış Ticaret Uzma
nı) olarak gör evlendirilmiş ve kendisine ayda 1 000 lira ödenımâiştir. 

Bir miktar yolluk alması ve kış aylarında dinlenmesi için GİMA Genel Müdürlüğü Yaşar Tu-
nagür'ü, piyasa araştırması yaptırıma bahanesi ile Suudi Arabistan, Kuveylt ve Lübnan'a gönder
miştir. Tunalgür bu seyahati 1969 Hac mevsimine tesadüf ettirmiş, THY Genel Müdürlüğünden. te
min edilen bteidava biletle Cidde'ye kadar gitmiş, Hac yapmış ve bundan sonra Suudî Arabistan, 
Kuveyt ve Lübnan'da bir ay dolaştıktan sonra, GİMA Genel Müdürlüğüne basit ve genel bilgiler 
ihtiva eden bir rapor vererek yolluğunu almıştır. 

Yaşar Tunagür ve adamlarının yurt içinde ve yurt dışında rahatça seyahat dtmesi için • Türk 
Havayollarınca kendilerine iç ve dış hatlarda bedava biletler (Pas bileltler) tahsis edilmiştir. 

1969 yılı Hac mevsiminde THY adeta Tunagür'ün emrine verilmdışjtir. 
Deliller : 
1. '633 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (e) bendi ve geçici 1 nci maddesinin (ıb) bendi. 
2. Diyanet İşleri Başkanlığının 11 . 7 . 1967 gün ve 1405 s'ayılı yazısı. 
3. Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşavirliğinin 10 . 7 . 1967 gün ve 4 - B - 2/299 sayılı 

hukukî (mütalâası. 
4. Ek: 15 (Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun 17 . 7 . 1967 gün ve 41 

sayılı kararı. 
5. Tiearelt Bakanlığının, 
a) E k : 16 (16 . 4 . 1970 gün ve 1/117 sayılı yazısı ve eki - GİMA Genel Müdürlüğünün 

6 . 4 . 1970 tarihli (yazısı) 
b) Ek: 17 (12 . 5 . 1970 gün ve 1/201 sayılı yazısı ve eki - GİMA Genel Müdürlüğünün tarih

siz ve U. No. 8/152, H. No. 1202 sayılı yazısı) 
6. Ek: 18 (GİMA Genel Müdürlüğünün 3 . 4 . 1970 gün ve U. No. 8/106, H. No. 828 sayılı 

yazısı. 
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7. Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Mucip AtaMı'nın, 5 . 8 . 1970 tarihli yazılı soru 
önergesi. 

Not: Bu soruyu Başbakan henüz cevaplandırmamıştır. 
8. Cumhuriyet Sena/tosu Taibiî Üyesi Sayın Muzaffer Yurdakul er'in, 5 . 8 . 1970 tarihli yazılı 

soru önergesi ve Ulaştırma Balkanının 29 . 8 . 1970 gün ve SHD/52 - 3/HNK - 2925 -11894 sayılı 
cevabı. 

9. Cumihuriyet Senatosu Taibiî Üyesi Sayın Melhmet Öz'günıeş'in, 
a) 1,1 . 2 . 1968 tarihli yazılı soru önergesi ve Başbakanın 12 . 4 . 1968 gün ve 77 -127/2638 

sayıdı cevaJbı. 
b) 2 . 3 . 1969 tarihli yazılı soru önergesi ve Başbaikanm 23 . "6 . 1969 gün ve 77 -127/4560 

sayılı Cevabı. 
c) 5 . 4 . 1970 tarihli yazıllı sioru öneırıgesi ve Ulaştırma Bakanının 2. 6 . 1970 gün ve 1209 -1 

sayılı cevabı. 
d) 14 . 6 . 1970 tarihli yazılı sioru önerigesi ve Ulaştırana Balkanının 3 . 7 . 1970 gün ve 

öz - 3/HNK - 2231 sayılı cevabı. 
e) ,19 . 7 . 1970 tarihli yazılı soru öneırıgesi, 
Nat: Bu soruyu Ticaret Bakam henüz cevaplaıidtrmamıştır. 
f) . 7 . 10 . 1970 tarihli yazılı sora önergesi. 
Not: Bu soruyu Ulaştırma Bakam henüz cevarlandırmamı§tır. 
10. Meydan Delgisinin 14 . 4 . 1970 gün ve 274 sayılı nüslhası, sayfa: 7, «Yaşar Tunagür'ün 

Türk Havayollarına yaptığı baskı ve pas biletleri 'suiistimaline dair yazı.» 
11. Yeni Gazetenin 4 . 4 . 1970 tarihli nüshası (THY Genel Müdürlüğünün dikkati çekildi) 

başlıklı yazı. 

E) Dömlirel Mkümeftleriımaı Yaşar TııiDagür'ü kajyırm'a ıgayreifolıeri : 
Demirel hükümetleri Yaşar Tunagür ve adamlarının siyasi propaganda, bölücülük, mezhepçi

lik, millî birlik ve bütünlüğümüzü parçalamayı hedef tutan faaliyetlerini idari ve adlî tahkika
tın dışında tutmakla kalmamışlar, rüşvet, iltimas, gerçek dışı evrak tanzimi gibi iddialar hakkın
da da koğuşturma açtırmaimışlaırdır. Bunlardan birkaçını açıklamakta fayda vardır. 

1. — Daha önce vaiz olarak bulunduğu İzımir bölgesini elinde tutmak için Yaşar Tunagür, 
adamlarından biri olan ve sadece İmam Hatip Okulu mezıunu bulunan Ahmet Karakullukçuyu, 
Yüksek İslâm Enstitüsü ve Hukuk Fakültesi mezunu göstererek İzımir Müftülüğüne tâyinini te
inin etmiştir. Tanzim ettirdiği gerçek dışı kararname Resmî Gazetenin 11 . 3 . 1966 gün ve 12248 
sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Hamisini yalancı çıkarmamak için Ahımet Karakullukçu, ken
di el yazısı ile hazırlanan V6 Babıâlide Sabah Gazetesinin 26 . 4 . 1966 tarihli nüslhasmda yayın
lanan «tecrümei halinde» Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu iddia etmekten çekinmemiştir. İz
mir Cumhuriyet Savcılığınca yapılan tahkikat sonunda bu beyanın gerçek dışı olduğu ortaya çık
mıştır. 

Vâki ihbar üzerine Diyanet İşleri Başkanı tarafından tahkikat açtırılmış, ilgili kimselerin 
yazılı ifadelerine başvurulmuş, neticede kararna'meııin Yaşar Tunagür tarafından kasden gerçek 
dışı olarak tanzim ettirildiği anlaşılmıştır. 

Tunagür hakkında Türk Ceza Kanununun 130 acu maddesine göre (Resmî evrakta sahtekâr
lık) suçundan koğuşturma açılması talebi ile tahkikat dosyası Diyanet İşleri Başkanlığının 
14 . 10 . 1967 gün ve 151 sayılı, 23 . 10 . 1967 gün ve 153 sayılı yazıları ile Devlet Bakanlığına 
gönderilmişse de Devlet Bakanı Sayın Hüsamettin Atabeyli evrakı iade etmiş ve tahkikat yaptır
mamıştır. 

2. — Bilecik Müftüsü Ahmet Öztürk ve Müftuluk Şefi İsmail Hakkı Dut'un ^utuım ve davra
nışlarından huzursuz olan halikın şikâyeti üzerine Bileeik'e gönderilen müfettişler gerekli tahki
katı yapmışlar ve raporlarını Başkanlığa vermişlerdir. 
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Tahkikattan bir netice çıkmayınca Adalet Partisi Bilecik ilçe İdare Kurulu Üyesi Fahrettin 
Demirci, Cumhurbaşkanlığına telgrafla müracaat ederek, müfettiş raporlarının Yaşar Tunagür ta
rafından rüşvet karşılığında örtbas edildiğini iclaia etmiştir. 

Bu telgraf ilgili Devlet Bakanlığına havali1, edilmiş, Devlet Bakanı Sayın Hüsamettin Ata
beyli 17 . 3 . 1969 gün ve 1290 sayılı yazı ile Fahrettin Demirciden iddialarına mesnedolan 
delilleri on gün içinde gönderm.esıini istemiş, akü halde hakkında tahkikat açtıracağını •bildir
miştir. 

A. P. İlçe İdare Kurulu Üyesi Fahrettin De ıdrci Devlet Bakanının yazısını 27 . 3 . 1969 ta
lihli uzamca bir yazı ile cevaplandırmış, Yaşar Tunagür'e verildiğini iddia ettiği rüşvetleri, ve
riliş şekillerini, cins ve bedellerini de zikrederek açıklamış ve mesele mahkemeye intikal ettiril
diği takdirde iddialarını ayrıca şahitlerle de ispata hazır olduğunu belirtmiştir. (10) 

Devlet Bakanı Sayın Hüsamettin Atabeyli bu durum karşısında Fahrettin Demirciyi mahke
meye verememiş, fakat Yaşar Tunagür hakkında tahkikat da açtırmamıştır. 

Ayrıca Komünizmle Mücadele Derneği Bilecik 'Şubesi Başkanlığı da Devlet Bakanlığına gön
derdiği 16 . 4 . 1969 gün ve 969/02 - 3 sayılı yazı iie aynı iddiala'rı ileriye sürmüş, Devlet Bakanı 
Sayın Hüsamettin Atabeyli bu iddialar hakkında da işlem yaptırmamıştır. (11) 

3. — Diyanet İşleri Başkanı 20 . 2 . 1967 tarihli yazı ile, 
a) Yaşar Tunagür'ün, Kastamonu ili Nurullah Camiine tâyin edilen Hamdi Çivicioğlundan 

Bakana ziyafet verilecek diye rüşvet aldığının, 
ıb) Tunagür'e her gün veya gün aşırı Merke;z Pastahanesi vasıtasiyle il ve ilçelerde hediye--

ler geldiğinin, 
Başkanlığa ihbar edilmiş olduğunu Devlet Bakanlığına bildirmiştir. Bu resmî ihbara rağmen 

iddia sahipleri iddialarını ispata davet edilmediği gibi bir tahkikat da açtırılmamıştır. (2) 
Deliler : 
1. —• Cumhurhaşkanlığmca Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonuna gönderilen dosya : 
a) Ek : 19, belge No. 12 (Diyanet İşleri Başkanlığının 14 . 10 . 1967 gün ve 151 sayılı yazısı) 
b) Ek : 20, belge No. 11 (Diyanet İşleri Başkanlığının 23 . 10 . 1967 gün ve 153 sayılı yazısı.) 
c) Ek : 21, belge No. 19 (Diyanet İşleri Başkanlığının 20 . 2 . 1-967 tarihli yazısı) 
d) Belge No. 42 (Fahrettin Demirci ve arkadaşları tarafından Bilecik Müftüsü hakkında ya

pılan şikâyet ve ihbarlar ile ilgili yazışmalar ve Lülehurgaz Müftüsü hakkındaki şiilkâyete ait 
ypzışmalar). 

2. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından Bilecik Valisine gönderilen 18 Kasım 
1968 gün ve 3 - 5824 sayılı yazı. 

3. —- Resmî Gazete sahtekârlığı ile ilgili olanak, 
a) Ek : 22 (Diyanet İşleri Eski Başkanı Sayın İbrahim Elmalı'nın yazılı ifadesi, 10 . 10 . 1967) 
b) Ek : 23 (Teftiş Kurulu Başkan V. Rahmi Özeriin yazılı ifadesi, 12 . 10 . 1967) 
c) Ek' : 24 (üzlük İşleri Müdürlüğü Tâyin Bürosu eski memuru Nükhet Atlıhan'm yazılı 

ifadesi (12 . 10 . 1967) 
d) Ek : 25 (Özlük İşleri Müdürlüğü eski memuru Yaşar Gökten'in yazılı ifadesi (10 . 10 . 1967) 
e) Ek : 26 (Yaşar Tunagür'ün yazılı iıade.si (20 . 10 .1 967) 
4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Mehmet Özgüneş'in, 
a) 11 . 3 . 1968 tarihli yazılı soru önergesi ve soruyu Başbakan adına cevaplandıran Devlet 

Bakanlığının 7 . 6 . 1968 gün ve 2687 sayılı yazısı. 
ıb) 4 . 4 . 1968 tarihli yazılı soru önergesi re soruyu Başbakan adına cevaplandıran Devlet 

Bakanlığının 22 . 1 . 1970 gün ve 116/6 - 6028 sajdı yazısı. 

Bakınız : (10) Ek : 27 ve 28, (11) Ek ; 23. 
Bakınız : (12) Ek : 21. 
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c) 15 . 4 . 1969 tarihli yazılı sora önergesi ve Başbakanın 9 . 11 . 1969 gün ve 77 - 127/9795 
sayılı yazısı. 

5. — Yeni Gazeıtenıin, 
a) 9 Temmuz 1970 tarihli nüshası : «Resmî Gazete Sahtekârlığı» başlıklı yazı. 
Ib) 10 Temmuz 1970 tarihli nüshası : «Muavin bozuntusuna gönderilen gizli yazı» başlıklı 

yazı. 
6. — Babıalide Sabah Gazetesinin 26 Nisan 1966 tarihli nüshası : «Ahmet Karakullukçu kim

dir» başlıklı ya>zı. 
7. — Ek : 27 (Devlet Bakanlığınca A. P. Bilecik İlçe İdare Kurulu Üyesi Fahrettin Demirciye 

gönderilen 17 . 3 . 1969 gün ve 1290 sayılı yazı). ' i ^ • 
(8. —• Ek : 28 (A. P. Bilecik İlçe İdare Kurulu Üyesi Fahrettin Demircinin Devlet Bakanı Sa

yın Hüsamettin Atabeyli'ye gönderdiği 27 . 3 . 1969 tarihli yazı). 
9. — Ek : 29 (Komünizmle Mücadele Derneği Bilecik Şubesi Başkanlığının 16 . 4 . 1969 gün ve 

069/02 - 3 sayılı yazısı). 

Ek : 1 
Cumhurbaşkanlığınca Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonuna gönderilen dosya, Belge No, 2 
(MtT Müsteşarlığı tarafından Cumsurbaşkanlığına gönderilen «Yaşar Tunagür ve faaliyetleri» 

başlıklı rapor) 

Diyanet İşleri Başkan Muavini Yaşar Tunagür ve 
faaliyetleri 

X - Biyografisi : 
Adı ve soyadı : Yaşar Tunagür 
Baba adı : Heyyül 
Ana adı : Hatice 
Doğum yeri ve tarihi : istanbul - Beşiktaş, 1.140 Kendisinin aslen Siirtli - Şirvanlı olduğu söy-

1 enim ektedir. 
Adresleri : a} Diyanet İşleri Başkanlığı; b) Yeşilyurt Sokak 30/8 - Ankara 
Bildiği lisanlar : Arapça 
Tahsil Derecesi : Ankara Tapu Kadastro Okulu mezunu 
Bulunduğu görevler : 1943 yılında Tapu Kadastro Okulundan ıneızıun olduktan sonra 1944 - 1946 

yıllarımda Bayburt Millî Emlâk Topralk Tevzi Fen Memuru »olarak vazife görmüş ve 1946 - 1947 yı
lında Ankara Millî Emlâk Müdürlüğü emrine tâyin edilmiştir. 

1947 - 1949 yılında 23 ncü Dönem Yedeksubay Okulunu bitirmiş ve 233 ncü Piyade Alayında 
askerliğini yapmıştır. Adı geçen 1949 yılında istanbul Kadastro Müdürlüğü emrine tâyin edilmiş 
ve burada 1951 yılına kadar çalışmıştır. 

Yaşar Tunagür hu tarihte Tevfik Ersen'in aracılığı ile Diyanet İşleri Teşkilâtına imtisab etmiş 
ve 1951 - 1953 yılları arası istanbul Müftülüğümde, 1953 - 19'56 yılında Ezine Müftülüğünde, 1956 -
1958 yıllarında Bağdat Edebiyat Fakültesinde kurs görmüş ve 1958 - 1959 yılında tekrar Ezi
ne Müftülüğüne dönmüştür. 

Adı geçen 1959 yılında Balıkesir Müftülüğünde istihdam edilmiş ve 1960 - 1963 yıllarında da 
Edirne'ye tâyin edilerek Edirne Müftüsü olarak görev yapmıştır. 

Sayfa : 2 
1963 - 1966 yılında İzmir Bölgesi Gezici Vaizliğine getirilmiş ve 1965 yılında da Diyanet işleri 

Başlkanı ibrahim Elmalı tarafından Reis Muavini yapılmıştır. 
I I - Faaliyetleri : 
Yaşar Turıagür'ün faaliyetleri sağ cephenin liderliğini ele geçirmek yönünden olmuş ve bu 

maksatla Diyanet işleri Reis Muavinliğine gelinceye kadar bütün irticaî faaliyetlerin destekleyi
cisi (olmuştur. 
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Adı geçen ilk defa dikkati Edirne'de Müftü bulunduğu sırada çekmiştir. Bilhassa dinî top
luluklarda ve cemaatin kalabalık olduğu günlerdeki vaazlarında halkı Hükümet aleyhine tahrik 
edici konuşmalar yaptığı müşahede edilmiştir. 

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

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

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

mesi imkânları ile Nur neşriyatının temin ve şevkine aracı olduğu meydana çıkmıştır. 
Ayrıca, Irak'ta iken aynı odada beraber kaldığı ve Irak'taki nurcuların temsilcisi durumunda 

olan Ahmat Ramazan Salih Tuncer'e Kur'an kurslarından ve ilahiyata öğrenci yetiştirme dernek
lerinden sağladığı paraları Irak'taki talebeye dağıtılması için gönderdiği anlaşılmıştır. 

Sayfa : 3 
Yaşar Tunagür bu mutavassıt rolün yanında İzmir'de verdiği va'zlarda da yıkıcı ve geriliği 

destekler bir davranış göstermiş ve bu faaliyeti dolayısiyle 1964 yılında hakkında dâva açılmış
tır. 

Adı geçen İzmir'deki faaliyetlerini tamamen dinî teşekküller üzerine yöneltmiştir. Şöyle k i : 
a) Kur'an kurslariyle münasebeti : 
Yaşar Tunagür, İzmir'de Din Adamları Yardımlaşma Derneği ve Kur'an kursu öğrencilerini 

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

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

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

c) Milliyetçi öğretmenler ile münasebeti : 
Bu grupa dâhil olan öğretmenler, özellikle İmam - Hatip Okulu öğretmenleri Yaşar Tuna

gür'ün hedefi olmuştur. İmam - Hatip Okulu Müdürü, Yaşar Tunagür'e bu çalışmalarında yar
dımcı olmuş ve kısa zamanda okul, faaliyetin merkezi haline gelmiştir. 

Yaşar Tunagür Diyanet İşleri Başkanlığına geldikten sonra ilk işi, kendi cephesine tabi olan 
bütün şahısları gerek riyaset kademesinde gerekse iller teşkilâtında yerleştirmiş ve durumunu 
kuvvetlendirmiştir. Yapılan bu tâyin ve nakiller dolayısiyle ,aleyhine o tarihlerde bir kampanya 
açılmış fakat nurcu çevre bu kimsenin yıpranmaması için bütün sağcı, teşekkülleri harekete ge
tirmiştir. Bu faaliyette bilhassa önemli rolü Komünizmle Mücadele Derneği oynamıştır. 

Sayfa : 4 
IH - Yaşar Tunagür'ün Diyanet îşleri Teşkilatındaki faaliyetleri : 
Yaşar Tunagür bugün Diyanet İşleri Teşkilâtına ivice yerleşmiş durumdadır. Bilhassa kendi 

grupunu teşkilâta yerleştirebilmek için önemli mevkileri elde etmiş bulunmaktadır. 
Personel Dairesi Başkanlığı Diyanet İşleri Teşkilâtının en önemli makamlarından biridir. 

Yaşar Tunagür bu makama Hüseyin Özgün'ü getirmik ve koyu nurcu Mustafa Türkmenoğlu'nu 
da Personel Müdürlüğüne tâyin etmiştir. 

Ayrıca, Eski Diyanet İşleri Başkanı İbrahim Elmalı'yı ekarte ettikten sonra yerine vekâlet
ten tâyin edilen Lûtfi Doğan bugün kendisinin bir maşası durumundadır. 

Keza, Yüksek Din Kurulunda Şehit Oral gramı Yaşar Tunagür'ün sadık bendeleridir. 
Bugün Diyanet İşleri Teşkilâtında iki grup bulunmaktadır. Bunlardan birisi bütün aksiyonu 

elinde tutan Yaşar Tunagür grupu, diğeri ise tamamen pasif ve her şeyden çekinen insanlardan 
müteşekkildir. Pasif grup dahi aralarında fikir birliğine varamamıştır. Bunlardan bâzıları C. K. 
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M. P., diğerleri ise Millet Partili eğilim göstermektedriler. Rahmi Özer grupu Necmettin Erba-
kan'ı desteklemekte ve Yaşar Tunagür'ün yıpranmasına çalışmaktadırlar. Bu husus 10 Haziran 
1967 tarihinde Mustafa Maden'in evinde yapılan toplantıda da kararlaştırılmış ve Yaşar Tuna
gür'ün Diyanet İşleri Teşkilâtından uzaklaştırılarak İstanbul Müftülüğüne nakli hususu düşünül
müştür. 

Bütün bunlara rağmen Yaşar Tunagür Diyanet İşleri Teşkilâtında başlıca fonksiyonu icra et
mekte ve hiçbir kimse kendisini yıpraıtamamaktadır. Özellikle nurcuları teşkilâta doldurması ve 
kendisine geniş bir taraftar bulması neticesidir ki, istediğini yapabilmektedir. Meselâ bir yıldan 
fazla mevkuf olarak dâvaları devam etmiş olan nurcuların kadrolarını açık bırakmak suretiyle 
bekletmiş ve tahliyelerini müteakip derhal tâyinlerini yapmıştır. 

iSayfa : 5 
Yaşar Tunagür'ün gerek nurcularla, gerekse İslâm Birliğini savunan teşekküllerle açık irti

batı bulunmaktadır. Şöyle ki : 
a) I rak la irtibat devamlı surette mevcuttur. 
25 Temmuz 1966 günü Ankara'ya gelen Ahmat Ramazan Tuncerr, Yaşar Tunagür'ün evinde 

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

tüsü Başmuavini Necati Çerçioğlu'nun tâyin edilmesi. 
2. Irak'ın Türk öğrencilerine açmayı düşündüğü burslardan nurcuların istifade etmesi im

kânlarının araştırılarak sağlanması. 
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) Rabıtatül Alemi Islâmın Cemiyeti Genel iSekreteri olan Muhammet El Savvaf ile de te

mas halinde bulunmaktadır. Yaşar Tunagür bu cemiyetin İsviçre'de bulunan şubesi başkanı Dr. 
Sait Ramazan ile muhabere etmektedir. 

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

d) Adı geçen, Mayıs 1968 ayı içerisinde Irak Vakıflar Genel Müdürlüğünün davetlisi ola
rak mezkûr memlekete yaptığı ziyaret dahi bir art düşünceyi taşımakta ve Vakıflar Genel Mü
dürü olan şahıs 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 : 

İSayfa : 6 
— 17 Mayıs 1967 günü Fadıl Ben Aşur Hilton Otelinden alınarak Edebiyat Fakültesine götürül

müştür. Burada yapılan sohbet toplantısında Yaşar Tunagür Arap memleketlerine giden elçiler 
konusunda şu fikirleri savunmuştur :. 

«Maalesef sefirlerimiz kordiplomatiğin içinden çıkamıyorlar. Halbuki bu ülkelerde halkın 
arasına girilmesi, onlarla sıkı temasın sağlanması çok faydalı olacaktır. Bunları bizim diplomat
larımız yapamazlar. Zira kendileri bir Cuma namazına dahi gitmezler. Onun içindir ki, bu ülke
lere gidecek olan elçiler din adamlarından seçilmelidir. 

— Konya Lokantasında yenen öğle yemeğini müteakip Fadıl Ben Aşur İstanbul Müftülüğünü 
ziyaret etmiştir. Burada misafire Şeriat , Mahkemesi zabıtları gösterilmiştir. Yaşar Tunagür bu 
zabıtların çok değerli birer eser olduğunu izah ettikten sonra «Bir gün gelecek bunlardan isti
fade 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 
kanunlar mutlaka tatbik edilecektir» cevabını vermiştir. 

— Aynı şekilde misafirin gezisi esnasında yapılan bir sohbette Yaşar Tunagür Diyanet İşleri 
Teşkilatındaki durumunu ve fonksiyonunu şöylece açıklamıştır : 
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((Diyanet İşleri Başkanı bir kukladır. Aslında bütün işler benim, elimden geçer, istemediğim 
şeyler olmaz, bende politik güc vardır.) 

öBu 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. 
iSayfa : 7 
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 ıslahı nefs ettiğini savunması aynı zamanda kendisinin Siir t l i olması bütün bu 
şüpheleri üzerine çekmektedir.. 

(Bu haliyle Yaşar Tunagür Diyanet Camiasını Nurculuk gibi memleketimiz bakımından arzu 
edilmiyen bir faaliyete yöneltmekte ve teşkilâtı bu kadroyla doldurarak istikbale muzaaf yatı
rımlara girişmesi bakımından zararlı bir tip olarak vasıf landırılmaktadır. 

EK : 2 

Cumhurbaşkanlığınca Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonuna gönderilen dosya, Belge No. 
21 (Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet Sıınay'a Diyanet İşleri Başkanı Saym İbrahim Elmalı tarafından 

gönderilen mektup) 

Aylardan beri Başkanlığımızı huzursuz eden bir oyunla karşı karşıya buluınmaktayiz. Bu oyu
na fırsat vermeik istemiyen şahsım ve mesai arkadaşlarım çeşitli töhmetler altında bulundurulmak
tadır. İçten ve dıştan olmak üzere çift yönlü harekete geçirilen bu oyun, Muavinim Yaşar Tuınagür 
tarafından tezgahlanmakta, Diyanet ligleri Başkanlığını tedvire memur Devlet Bakanı Refet Sez
gin tarafından da fiil safhasına konulmaktadır. 

Olay : Başkanlık görevimden alınmak istenilmeme kadar ileri ıgiden olaylar zinciri, Muavinim 
Yaşar Tunagür'ün bâzı yetkilerinin tarafından alınması ile başlamıştır. Tunus seyahatine çıkma
dan , 633 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak tâyin, nakil, azil ve emeklilik işlemlerinde 
imza yetkisini Muavinim Yaşar Tunagür'den aldım ve İkinci Muavinim Cemalettin Kaplan'a ver
dim. Bu tasarrufum Muavin Tunagür ve Bakan Sezgin tarafından her nedense hoş karşılanmadı. 
Tunus'a yaptığım seyahati mütaakip bu tasarrufun iptali için <ç.ok tazyikler yapıldı. Zira kendisi
ne verdiğim bu yetkileri suiistimal ettiği, haberim olmadan mühim tasarruflara igiriştiği, diledi
ğini emekli yapıp naklederek başında bulunduğum Diyanet Teşkilâtını 'karıştırdığını müişahads 
ettim. Bakan Refet Sezgin bu tasarrufun iptali için Başkanlığıma resmî yazılar yazdı. Ben de 
633 sayılı Kanundan aldığım yetkiyi savundum, tasarrufuma her ne pahasına olursa olsun sadık 
kalacağımı bildirince başka çareler arandı. Bu kere bir tertiple İkinci Muavinim Cemalettin Kap-
lan'm Başkan Muavinliği .görevi iptal edildi. İptal keyfiyeti ile ilgili olarak araya 'girenlere Ba
kan Sayın Refet Sezgin'in (Yaşar Tunagür'ün -ski görevleri iade edilmedikçe bu işlemden vaz
geçmem, Yaşar Tunagür için bütün Diyanet Teşkilâtını feda edebilirim.) mealinde sözler söyledi
ği öğrenildi. 

Muavin Oemaleddin Kaplan'in görevinden af fi da bir fayda temin etmeyince bütün olup biten
lere tek engel gibi mütalâa edildiğim için başkanlık görevimden affım çareleri araştırmaya baş
landı. Bu güç bir işti, zira "Başbakan Sayın Süleyman Demirel'i tasarrufa (Olur) demesi çok şüp
heli idi. Fakat her nasılsa, verilen yanlış malûmatlarla Başbakan Sayın Demirel'in tasarrufa ikna 
edildiği zehabı uyanmaktadır. Bu konuda benimle bir def acık olsun ıgönüşmüış ve oynanmak iste
nilen oyunun mahiyetine muttali olmuş olsalardı, vatanseverlikleri bu oyuna müsamaha ve mü
saade etmiyecekti. 
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Sayfa : 2 
Bir görev taksimi ve salâhiyet kısılmasının olayları bu hale getiren gerçek sebep ne idi? Bun

ları sıra ile özetlemek gerekirse; 
1 — Tâyin, nakil, azil ve emeklilik işlemlerinde itimadettiğim için ıkendisine salâhiyet verdi

ğim Yaşar Tunagür Devlet Bakanı Sayın Sezgin'in hemşehrisi ve sıkı dostu, Tunagür'ün ifadesine 
•göre, çocukluık arkadaşıdır. Bu yakınlık sebebiy le Sayın Bakanla Muavin Yaşar Tunagür kafa 
kafaya vermekte, en küçük tâyin ve nakillere ka dar her türlü Başkanlık icraatı yürütülmekte idi, 
Bir politik ikisinin Diyanet Teşkilâtı Merkezinde mühim bir mevki işgal eden bir memur vasıtasiyl ^ 
her türlü isteğini yerine getirme arzusu, Teşkilâtımızı karıştırmış, başında bulunduğum Diyanet 
Teşkilâtında huzursuzluk ve dedikodu almış yürümüştür. Bunları hissettiğim anda Yaşar 'Tuna
gür'e evvelce verdiğim yetkileri geri alarak ikinci Muavinim Cemaleddin Kaplan'a verdim. 

2 — Muavin Yaşar Tunagür'ün empozesi ile Çankırı Vaizliğinden Tekirdağ Müftülüğüme tâ
yin ettiğimiz ve sonradan bölgeci zihniyet taşıdı ğmı öğrendiğim Ali Aslan'ın Aydın Müftüsü Meh
met Şirin'e yazdığı bir mektup zarfı ile Türkiye Din Görevlileri Federasyonunun eline geçmiştir. 
Bu mektuJbun fotokopici Federasyonca Başkanlığımıza intikal ettirilmiştir. 

Mektuba göre : 
a) Diyanet İşleri Başkanı tardedileeek, Başkan Muavini Cemaleddin Kaplan ile Başkanlıkta 

mühim mevkiler ifgal eden zevat görevlerinden uzaklaştırılacaktır. 

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

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

miş, müftünün evinde yapılan aramalarda memleketimizin millî güvenlik ve bütünlüğünü yakın
dan alâkadar eden belgeler ele geçirilmiştir. Aydın'a da -aynen iki müfettiş gönderilmiş, orada 
yapılan aramada ele geçirilen belgeler arasında bilhassa Nasır'a hitaben yazılan bir mektup dik
kati çekmiştir. 

Tahkikat esnasında müfettişlerimiz Tekirdağ Müftüsüne işten el çektirmişlerdir. 

Sayfa : 3 -
Mumaileyhi Başkanlık emrine alma teklifimiz ise Devlet Bakanlığının 13 . 10 . 1966 tarih ve 

52167 sayılı yazısı ile reddedilmiştir. Müfettişlerce tahkikat sonuna kadar işten el çektirilmesi tale
binin Bakanlıkça iptali ve müftünün vazifesi başına dönmesi için bizzat Bakan tarafindan Tekir
dağ Valiliğine emir verilmiştir. 

3. — Ali Aslan'ın evinde yapılan aramada İstanbul'da meskûn Sadrettin Yüksel'in Ali Aslan'a 
hitaben yazdığı bir mektup ele geçirilmiştir. Bu mektupta Millî Emniyetimize e kürtçü ve solcu ol
duğu müseeeeî olan Tutak Müftüsü Abdurrahman Dürre'nin mukaddes gayeler için ça'lışımadığı ve 
korkak olduğu ifade edilmektedir. Bu mektup esas alınarak Tutak Müftüsü Abdurrahmıan Dürre 
hakkında tahkikat açılmış ve müfettişlerimiz tarafından yapılan arama sonunda bir tomar tetki-
ka değer belge ve G-izli Kürt Cemiyetinin 215 sayfalık elden ele dolaşan el yazması bir risale ele 
geçirilmiştir. Bu vesikalanm Türkçe (Yeni harflerle) bir sureti ilişiktir. Risalede Şeyh Said isya
nı ve Dersim Harekâtı anlatılmakta olup, Kürt gençliğine hitabedilerek Türklerden intikam alın
masını ve müstakil bir Kürdistan Devleti kurulması "için savaşa hazırlanmaları istenilmektedir. 
Bu vesikanın el ymıısı ile teksir edilerek gençlere dağıtıldığını Abdurrahman Dürre itiraf etmiş
tir. Vesikanın sonuna doğru Kürdistan mıntakasınm tül ve arzı verilerek haritası çizilmektedir. 
Buna göre Sivas dâhil Şark vilâyetlerimiz Kürdistan Devletine dâhil olmaktadır. Irak'ta isyan ha
linde bulunan Molla Mustafa Barzanî övülmekte ve kendisinin Mehdi olduğu ifade edilmektedir. 
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Abdurrahman Dürre'nin evinde ele geçirilen bir vesikada Türklüğe ve mukaddesatımıza srövül-
mekte ve bu şiirin bütün teşkilâta duyurulması istenilmektedir. (D. Başkanı Y. imza) şeklinde bir 
kayıt bulunmaktadır. 

Diğer iki mektup Derik Müftüsü Kâmil Yalçın'dan gelmektedir. Bunlarda, şeyhliğe sövül-
mekte, solculuğu ile tanınan M. Emin Bozarslan övülmektedir. Aibdurrahman Dürre'nin evinde ele 
geçen bir karttan Abdurrahman'ın Ali Aslan'la sıkı teması olduğu, Ali Aslan, Afodurrahman Dürre 
ve diğer şarklıların Diyanetteki işlerinin Yaşar Tunagür tarafından takilb edildiği anlaşılmakta
dır. 

Abdurrahman Dürre'nin evinde ele geçirilen diğer mühim bir tomar evrak henüz tetkik edil
memiş olup, bunlardan birtakım yeni ip uçlarının meydana çıkacağı muhakkaktır. Tahkikatımız 
önemle devam etmektedir. Tahkikat sırasında isimleri elde edilmiş bulunan .şahıslar hakkında da 

Sayfa : 4. 
takibata geçilmiştir. 
Elde edilen mühim vesaik Sayın Cumhurbaşkanımıza, Devlet Bakanlığına, Millî Güvenlik Kuru

luna ve Millî Emniyet Teşkilâtımıza gönderilmiştir. Bundan böyle ele geçecek vesaik alâkalı ma
kamlara ulaştırılacak ve millî bütünlüğümüzü tehdideden bu kabîl davranışlar Hükümet ve Devlet 
adamlarımıza duyurulacaktır. 

Bu tahkikatın açılıp genişletilmesi Devlet Bakanı Sayın Refet Sezdin ile Muavinim Yaşar Tu-
nagür'ü her neden ise rahatsız etmektedir. Bu sebeple müfettişlerimiz Ve Teftiş Kurulu Başkanı 
devamlı tazyike mâruız bırakılmakta ve tahkikat ile ilgili elde mevcut vesaik, hâdisenin mahiyeti 
henüz vuzuha kavuşmadan ve tahkikat bitmeden Bakan tarafından istenilmektedir. Vesikalar ve
rilmediği için, Teftiş Kurulu Başkanına Sayın Bakan tarafından, gelen heyetler huzurunda hakare-
tamiz sözler sarf edilmiştir. 

Bütün bunlardan anlaşılacağı gilbi, kutsi ve millî gayelere hizmet etmek maJksadiyle kurulmuş 
bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı birtakım bölücü ve yıkıcı maksatlara alet edilmek istenmiştir. 
Bu yıkıcı ve bölücü davranışlarla hissedildiği günden ıberi mücadele edilmiştir. Diyanet İşleri Baş
kanlığı görevi uhdemde kaldığı müddetçe emellerinde muvaffak olamıyacaklarmı anladıkları için 
de bizzat görevimden alınmam yolunda faaliyetlere girişilmiştir. 

39 yıllık Devlet memuriyetimin her safhasında vatanıma ve milletime, dinime karşılıksız hizmeti 
şeref telâkki eden bir Müslüman Türk evlâdıyım. 

Durumu ıttılaınıza saygıyla arz ederim. 
Diyanet İşleri Başkanı 

İbrahim Elmalı 

Ek : 3 

Cumhurbaşkanlığınca Cumhuriyet Senatosu Arattırma Komisyonuna gönderilen dosya, Belg« 
No. 20 (Müftü Sayın M. Necati Sönmezer tarafından Cumhurbaşkanı Sıaym Cevdet Sunay'a 

sunulan rapor) 

RAPOR 

izmir Merkez vaizi iken istanbul Müftülüğüne aianıp Diyanet İşleri Başkan yardımcısı olarak 
görevlendirilen Yaşar Tunagür hakkında 

Halen Diyanet İşleri Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görevli bulunan Yaşar Tuna
gür'ün meslekî tahsili yoktur. 15 . 8 . 1965 tarihinde yürürlüğe -giren 633 sayılı Diyanet İşleri 
Başkanlığı Kuruluş, ve Görevleri hakkında Kanun ile kendisine tanınan müktesep memuriyeti, 
İamir Merkez vaizliğidir. Bilâhara İstanbul Müftülüğüne atanması, bu kanun hükümlerine ta
mamen aykırıdır. 
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Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 633 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte İzmir Gezici Vaizi olan Yaşar Tıuıagür, bu kanunun 22 ııci maddesinin (e) 
bendinde belirtilen nitelikleri haiz bulunmadığı için geçici 1 nei maddenin (b) bendine göre 
niteliğe bakılmaksızın iki ay- içinde bir defaya mahsus olmak üzere kadrosuna uygun mer
kez vaizliği görevine atanmış ve bu kadroda durumu dondurulmuştur. Riyaset Din İşleri Yük
sek Kurulu Başkanlığının 17 . 7 . 1967 gün ve 14-1 saydı .kararında bu durum açıkça beyan 
edilmiştir :. 

(Bu gibiler bulundukları görevden başka bir göreve, meselâ vaiz iseler, idari bakımdan 
âmir durumunda bulunan müftülüğe, ilçe müftülü iseler, aynı sebeple il müftülüğüne nakledile-
mezler.) 

Müktesep hakkı vaizlik olan Yaşar Tunagür, 633 sayılı Kanunun bu sarih hükmüne rağmen, 
bilâhara ikinci defa olarak İstanbul Müftülüğüne atanmıştır. Aynı zamanda bu makama mu-
hassas 1 500 liralık (kadroya almakta olduğu maaş .kadro durumu ile atanması mümkün görül
mediğinden çare olarak şöyle bir formül bulunmuştur: 

Müktesep maaşı 800 lira olan Yaşar Tunagür'e torba kadrodan iki üst derece verilmiş, maaşı 
1 100 liraya çıkarılmış ve bu kadro ile İstanbul 11 Müftülüğüne naklen ve asaleten tâyini 
yapılmıştır. 

Yaşar Tunagür, kanunsuz olarak atandığı İstanbul İl Müftülüğünde, atanma kararnamesi
nin çıktığı Nisan 1966 dan beri bir 'gün dâhi vazife yapmadığı halde maaşlarını muntazaman al
maktadır. Aynı zamanda Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Vekili olarak 
bulunması sebebiyle yevmiye 36 lira tahsisat ile 600 lira makam temsil ödeneğini almakta de
vam etmektetir. 

Yaşar Tunagür, vekâlet etmekte olduğu Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevinde de 
yetkilerini aşmakta ve Diyanet İşleri Başkanı a n işlerine müdahale etmektedir. Diyanet İşleri 
Başkanı Sayın Ali Rıza Hakses, 3 . 5 . 1967 gün ve Özel KaCem 82 sayılı tamimlerinde (Beis mua
vinliklerinden imza yetkisini aldığını ve kendi imzasını taşımıyan evrakın hukukan muteber 
sayılmıyacağını) bildirdiği halde, Yaşar Tunagür bu emri keenlemyekûn sayarak Başkandan 
habersiz tasarruflarda bulunmakta, tâyin,' terfi ve nakil evraklarını imzalamaktadır. 

Yaşar Tunagür usulsüz ve keyfi tâyin ve nakiller yapmakta ve şahsi dostlarına kadro
lar vermektedir. İzmir'de vaiz olarak bulunduğu sıralarda ayrıca ücretle çalıştığı imam 
Hatip ve İlahiyata Öğrenici Yetiştirme Derneği Kâtibi İsmail Türe isimli dostuna bir kadro ve
rerek Kuran öğreticiliğine atanmasını sağlamış tır. Dernek idare işlerinde çalışan bu şahıs 
atandığı günden bu yana bir saat dâhi Kuran öğreticiliği yapmamış olduğu halde maaşlarını al
maktadır. Esasen bu görev için gerekli olan (Hıfz, tecvit v.s. gibi) bilgilerden mahrum bu
lunan İsmail Türe, Kuranı Kerimi yüzünden zor okuyabilmektedir. 

Kanunsuz ve usulsüz olarak yaptırdığı işlerden biri de cami görevlilerinin intibak işlerindedir. 
Cami görevlilerinin ücretten maaşa geçebirmeleriiçin 633 sayılı Kanunun öngördüğü ilkokul diplo
masına saihibölmıyan Be ılgama Divanıkebir Mescidi İmam Hatibi Albdulkadir Üsılu'nun intibakını 
sağlamıştır. Bilâhara bu iş şayi olduğundan, adı gaçıenin temin ettiği bir ilkokul diploması dosya
sına konulmuştur. Tetkik olunursa, diploma tarihi intibak tarihinden çok sonradır. 

İzmir'de .merkez vaizi iken emrinde bulunduğu İzmir İl Müftüsü Celâl Yıldırım'ı şahsi iğbira-
rınldian dolayı Muş Müftülüğüne nâkıletltir'mişıtir. Celâl YlMırım'ın yerine İzmir Müftülüğüne tâ
yin ettirmek istediği arkadaşı Erdek Müftüsü Ahmet Karakullukçu isiminldefci şâhsı, Diyanet İş
leri Başkanı ile Devlet Bakanına iki yüksek okuldan 'diplomalı olarak empoze etmiştir. Hiçbir 
yüksek okuldan mezuniyeti bulunlmıyan ve sadece İmam Hatip Okulunun ikinci devresi mezun
larından olan Ahmet Karakullukçu'nun 11 Mart 1908 gün ve 12248 sayılı Resmî Gazetede neşre
dilen/tâyin kararnamesinde (Yüksek İslâm Enstitüsü ile Hukuk Fakültesinden mezun olduğu) 
bildİrMImiş, böylece Cümlhurlbaşkanlığı ile Başbakanlık makamları atlatılarak hilafı hakikat bir 
kararnamenin yayınlanmasına meydan verilmiştir. Bunun da ımesuîü Yaşar Tunaıgür'dlür. Halen 
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İzmir Müftüsü Ahmet Karakullukçu hakkında bir ihbar üzerine İzmir Cumlhuriyet Savcılığı ta
rafından (Elinde sahte diploma olması ihtimaline 'binaen) koğuştunma yapılmaktadır. 

Yaşar Tunagür, İzmir'de vaiz iken arası açık bulunduğu Karşıyaka Müftüsü Yusuf Ziya Yü 
cegönül'ü de birtakım sudan bahanelerle Seferihisar'a na'kletotirmiştir. Bu haksız tasarruf karşısın
da Danıştay a başvuran Yusuf Ziya Yüceıgönül aylarca evvel dâvayı kazanmış ve eıs!ki görev yerine 
dönmeisine dair karar Diyanet İşleri Başkanlığına tebliğ ettirmiştir. Diyanet İşleri Başkanı Sayın 
Ali Hıza Hakses Danıştayın bu yerinde kararının uygulanmasını istediği ve ilgililere bu yolda 
emir verdiği halde sırf Yaşar Tunagür'ün muhalefet etmesi yüzünden bu karar yerine getirile
memektedir. Mağdur7 Karşıyaka eski Müftüsü Yusuf Ziya Yücegönül, halkkmda'ki Danıştay kararı
nın uygiTılanımaısı için Diyanet İşleri Başkanlığına en slon 26 . 9 . 1967 tarihinlde noter vasıtasiyle 
bir ihtar gönderim iştir. Bir tahkikat açılırsa Yaşar Tunagür'ün çevirdiği dolaplar dalha iyi anla
şılacaktır. 

Yaşlar Tunagür'ün gadrine uğrıyan din adamları bir iki değildir. Bunlardan biri de İmroz Ada 
İlçesi Müftüsü M. Niöcatü Sönmezer'dir. Bergama Müftüsü iken 21 Şubat 1966 tarihinlde keyfî bir 
emirle Kütahya Müftülük memurluğuna atanan M. Necati Sönmezer Danıştaydan aldığı kararla 
tekrar eski görevine dönmüşse de Yaşar Tunagür'ün gadrinden yakasını kurtarajmamıştır. Halen 
İmroz Ada İlçesi Müftüsü olan M. Necati Sönmezer'in 28 . 2 . 1907 tarihinde yapılması 'gereken 
normal tei'fiıni kasiden geciktirmiş, Özlülk İşleri Müdürlüğünce hazırlanan terfi mucibi ile eteleri
ni çetelmj 2te esine koyup aylarca tutmuş, nihayet hak saihiibi tarafından şikâyet edileceğini anlayınca 
28 . '7 . 1)967 tarihinde evralkı meydana çıkarıp Balkan aıdma kendisi imızalıyarak durumu örtbas 
etmeye çalışmıştır. 

Şimdi de yıllık izinlerini kullanmak istiyen M.'Necati Sönmez'in kanuni hakkını engelletmek 
için çalışmaktadır. Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Rıza Hakses, Müftü M. Necati Sönmezer'in 
izne ayrılımasında mahzur olup olmadığını Çanakkale Valiliği vasıtasiyle İmroz Kaymakamlığın
dan sorulmasını emretmiş, buna muttali olan Yaşar Tunagür, telgrafın akaibinide dairenin resımî 
telefonunu açıp, kendi adamı saydığı Çanakkale Müftüsü Kemal Dündar'a şu talimatı vermiştir. 
İsı t ediğiniz üç kadroyu çıkarttım. Yalnız şimdi söyliyeceğim çok mühimidir. İmroz müftüsünün 
isteğine dair vilâyete bir telgraf gönderdik. Bunu İmroz Kaymakamlığına gönderirklen üzerine 
«Ayrılması mahzurludur» deyin. «Bu Bakanın emridir» nitekim Çanak/kale Valiliğinden İmroz kay
makamlığına havale olunan tel yazısı Yaşar Tunagür'ün isteğine uygun bir şeJkilde yazılmıştır. 
Halbuki Sayın Devlet Bakanının böyle bir emir vermediği anlaşılmıştır. Bu tahikika değer du
rum, bir -hulku'k Devleti olan Türkiye'mizde en muhterem bir makam olması gereken Diyaniejt İş
leri Başkanlığında kanunların ve hakların şahsi 'binler ve keyfî teminlerle nasıl çiğmenımiekte oldu
ğunun bariz bir örneğini teşlkil etmektedir. 

Yaşar Tunagür, Diyanet İşleri Başkanlığının resmî servis arabası olan tafcsiyi tamamen 
kendi hizmetinde kullanmakta, bakkala, kasaba dahi bununla gitmektedir. Arabanın üzerine ya
zılması gereken (Resmî hizmete mahsustur) ibaresini Donatım Müdürünün ısrarlarına rağmen yaz-
dırmamakta direnmiştir. Bu servis arabasını kendisine o derece m'aletmiştir ki, hasta olan bir 
memurun evine çağrılan daire tabibine dahi müsaade etmediğinden, biçare memur cebinden 15 
lira ödiyerek başka bir araba tutmak mecburiyetinde kalmıştır. Emrinde kullandığı bu servis 
arabasının şoförü Bedreddin'in anlattığına göre, bâzı kere mesai saatleri sonunda evine gitme
yip arabayı Ankara dışında halı ve ücra ovalara çektirerek durduttuktan sonra, araba içinde 
birbuçuk saat kadar yalnız başına oturduğu ve sonra şoförü karşıdaş işaretle çağırıp evine dön
düğü, Tunagür'ün bu esrarengiz hal ve hareketlerinden şoförün hiçbir şey anlayamamatela bera
ber bâzı şüpheler izhar ettiği duyulmaktadır. Şoförün ifadesine müracaat edilirse bu husus daha 
iyi anlaşılır. . ' 
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Kürtçü oldukları bâzı gazete sayfalarında yer alan Aydın Müftüsü Molla Şirin Doğan ile Te
kirdağ Müftülüğüne Çankırı Vaizliğinden atanmasını sağladığı Ali Aslan ve müfrit kürtçülerden 
•olduğu etrafta söylenen Abdurrahman Dürre adındaki şahısların arasıra Ankara'ya gelerek Yaşar 
Tunagür'ün makam odasında buluşup görüştükleri daire mensupları arasında söylenmektedir. 

İki ay önce Diyanet işleri Başkanlığı müfettişlerini toplayarak yaptığı konuşmada sözü 
kürtçülük mevzuuna getirerek şöyle demiştir: Bugün Türkiye'de iki çeşit kürtçülük vardır. Biri 
gelişi güzel kürtçülük, diğeri ideal kürtçülüktür. Fakat bilmeliyiz ki, bunların hiçbirisi komünist
lik ve masonluk kadar tehlikeli değildir. 

Yaşıar Tunagür, gazetelerde kürtçülüğüne dair çıkan yazıları bugüne kadar tekzibetmek lüzu
munu hissetmemiştir. Bu husus mensupları nezdinde bir iftihar vesile sayılmaktadır. 

Doğu - Anadolu'nun bir kazasından Lüleburgaz Müftülüğüne tâyin ettirdiği Şehmuz Alfeoç is
mindeki hemşehrisini aynı zamanda münhal bulnnan Edirne Müftülüğüne de vekâlet ettirmekle 
yevmiye almasını sağlamıştır. 

Diyanet işleri Merkez Teşkilâtında Şikâyet İşleri Memurluğuna tâyin ettirdiği Cevat Gümüş 
adlı aslen Siirtli olan hemşehrisinin aylardan beri görevine hiç gelmediği halde hakkında her han
gi bir muameleye tevessül olunmamıştır. 

Yaşar Tunagür'ün daire ve evinde çok hediye kabul ettiği merkez memurları arasında şayia 
halinde dolaşmaktadır. 1960 - 1963 yılları arasıada Edirne Müftülüğünde görevli bulunduğu esna
da, oturduğu evin kirasını emrindeki cami görevlilerinin aralarında topladıkları paralarla tesvi
ye ettikleri tevatüren söylenmektedir. 

Ege bölgesinde bir ilçe müftüsünün nakil ve tâyini ile ilgili olarak 250 lira rüşvet aldığına 
dair yazılı bir şikâyet yapıldığı, Diyanet İşleri Teftiş Kurulu Biaşkanı Rahmi Özer'den işitilmiştir. 

Yaşar Tnagür izmir Merkez Vaizliğinde bulunduğu sırada imam - Hatip ve lâhiyata öğrenci 
Yetiştirme Derneğinde emniyeti suiistimal etmiş ve emanet olunan kitapların kârını zimmetine 
geçirmiş, bilâhara iş anlaşılınca, sıkıştırılmış ve paranın bir kısmı kenlisinden istirdat olunmuş
tur. Mezkûr derneğin idareci üyelerinden M. Asım Aksoy bu durumları bütün teferruatı ile bil
mektedir. 

Millî Güvenlik Kurulunun alt kademe toplantılarına' Diyanet işleri Başkanlığı namına Yaşar 
Tunagür iştirak etmektedir. Kendisi bu toplantılara çok önem vermekte ve hiçbir toplantıyı 
kaçırmamaktadır. Başkan Ali Rıza Hakses, Yaşar Tunagür'ün toplantılara iştirak etmesini iste
mediği halde bu iş de böylece devam etmektedir. 

Yaşar Tunagür dairenin resmî telefonundan hemen her gün denilecek kadar sık olarak izmir 
ile konuşmalar yapar. Bu konuşmaların ekserisi izmir imam - Hatip ve ilahiyata öğrenci Yetiştir
me Derneğinin Başkanı ve aynı zamanda izmir ve Ege bölgesindeki Nurcuların avukatı Necdet 
Doğantan'm kaym pederi olan A. Rıza Güven ile olur. Oradan talimat alır, talimat verir. Tâyin 
ve nakil hususlarında onların her arzusunu yerine getirmek Yaşar Tunagür için bir vazifedir. Ay
da iki, üç defa uçakla İzmir'e gider gelir. Uçak masraflarının nereden ödendiği belli değildir. Bu 
tahkike değer bir husustur. 

Yaşar Tunagür'ün yetkilerini aşarak yaptığı keyfî tasarrufları tecviz etmiyen Merkez Teşki
lâtı Daire Müdürleri, Başkan Ali Rıza Hakses'e otoritesini kullanıp Yaşar Tunagür'ün sınırsız ha
reketlerini frenlemesi gerektiğini arz ettiklerinde Sayın Hakses'in (Ben ne yapabilirim, arkasın
da Sayın Demire] var.) dediği bir vakıadır. 

Muhakkaktır ki, Sayın Başbakan Demirel, Yaşar Tunagür'ün bu derece keyfî ve kanunsuz ha
reketlerinden haberdar değildir. Haberi olsa asla tecviz ctnıiyeccktir. Fakat ne yazıktır ki, Yaşar 
Tunagür kendisinin Hükümet çevrelerine çok yakın bir kimse olduğunu, onlarla arkadaşlık ve sa
mimiyet kurduğunu söz ve hareketleri ile daima ima ve ihsas ettirdiğinden zihinlerde bâzı isti-
famlar yaratmaktadır. Eski Devlet Bakam Refet Sezgin ile Maliye Bakanı Sayın Cihat Bilge-
han'a hemşeriiik dolayısiyle yakın olduğu herkesçe bilinen Yasar Tunagür, bu yakın oluş keyfiye-



— 25 — 

tini durmadan suiistimal ederek nüfuz ve sultasını yürütmektedir. Kendisi on sene kadar evvel 
Balıkesir'de Müftü iken orada avukatlık yapan Sayın Bilgehan ile bir kayır cemiyetinde birlikte 
çalıştıklarını, kendisinin başkan ve Sayın Bilgelıan'm da kâtip üye olduğunu, Sayın Bilgehan'm 
kendisine hâlâ kocam diye hit&bederek saygı gösterdiğini etrafa söylemek suretiyle çok mühim 
bir kişi olduğunu ihsas ettirmeye çalışmaktadır. 

Bununla beraber Yaşar Tunagür'ün Sayın Başbakan Süleyman Demirel'e yakın çevrelerle dost
luk ve samimiyet tesis ettiği, Sayın Başbakanın ka.rde.si Haeı Ali Demirel'in hususi arabasında 
gezdiği, Nazmiye Demire! hanıma ait Çankaya Yeşilyurt sokakta kâin apartman katında kirasız 
oturduğu da etrafta söylenmektedir. 

Ayrıca İstanbul İskenderpaşa Camii İmam Hatibi Nakşibendi meşayihinden Zeyrekli Mehmet 
Efendiye mensup olduğu söylenen Medinei Münevvere Belediye Mühendisi İsmail Turan ile Anka
ra'da Sayın Başbakan Süleyman Demirel'e yakın oldukları bilinen sekiz on kişilik bir mühendis
ler grupu tarafından desteklendiği iddia edilen Yaşar Tunagür'ün cüret ve cesareti gittikçe artmak
ta ve keyfî tasarrufları ile kanunsuz hareketleri önlenememektedir. 

Yaşar Tunagür'ü destekledikleri ileriye sürülen umum müdür seviyesindeki zevattan bâzılarının 
isimleri aşağıda gösterilmiştir : 

1. Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Genel Sekreteri Necmettin Erbakan. 
2. Devlet Plânlama Dairesi Yabancı Sermaye Teknik Grup Müdürü Muammer Dolmacı. 
3. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Umum Müdürü Korkut Özal. 
4. Devlet Plânlama Müsteşarı Turgut Özal. 
5. Mobil Şirketi Müdürü Turan Güngen. 
Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin Kurulu dört aydan beri toplanmamıştır. Disiplin Kuruluna' 

ait vazifeleri Yaşar Tunagür kendi başına yürütmekte, gelen şikâyetleri kendine göre değerlendi
rip, lüzum gördüklerinin nakillerini çıkartarak bir nevi cezalandırmaktadır. Her ay çıkmakta 
olan- Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisinin son iki sayfası hep bu şekilde tâyin ve nakillerle dolu 
olduğundan teşkilât mensupları tarafından korku ve endişe ile izlenmektedir. Hiçbir Devlet dai
resinde eşine, emsaline rastlanmıyan bu haklı, haksız tâyin ve nakiller yüzünden Diyanet İşleri 
Teşkilâtı bir türlü yerine oturamamıştır. Bütün Diyanet mensupları bu sebeple çok tedirgin ve 
huzursuzdur. 

Diyanet işleri Başkanlığında Nurculuk ve kürtçülük hareketleri 

Bugün Türkiye'mizde en mühim bir Devlet müessesesi olan Diyanet İşleri Başkanlığında önemli 
noktalara sistemli bir şekilde Nurcular, daha doğrusu Kürtçüler yerleştirilmektedir. Bu hareketin 
Diyanet İşlerindeki temsilcisi hiç şüphesiz Yaşar Tunagür'dür. 

Çankırı merkez vaizi iken, hemşerisi Yaşar Tunagür'ün gayretiyle 633 sayılı Kanunun sarih hük
müne rağmen Tekirdağ il müftülüğüne atanan Ali Aslan ve Aydın il müftülüğüne atanan Molla 
Şirin Doğan ile Şarköy müftülüğüne atanan Mehmet Emin Bozarslan'm kürtçü oldukları ve kürt-
çölerk irtibat halinde bulunduklara Diyanet İşleri camiasında söylenti halinde dolaşmaktadır. 

Bunlardan imşka, merkez teşkilâtı kademelerine devamlı ve sistemli bir şekilde nurcuların 
yerleştirildiği bir vakıadır. Başkanlığın en faal kısmı ve ruhu mesabesinde olan Personel Dairesi 
Başkanlığı ile Özlük İşleri Müdürlüğü son birkaç ay içerisinde tamamen değiştirilmiş, nurcu ol-
mıyan memurlar uzaklaştırılmış, veya pasif hizmetlere verilmiş, yerlerine nurcu, bölgeci ve Ata
türk düşmanları yerleştirilmiştir. Son iki ay içerisinde merkez teşkilâtında muhtelif görevlere 
atanan bu kabil kimseler şunlardır : 

1. —Hüseyin özgün. 
Yaşar Tunagür'ün himmet ve gayreti ile önce Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine atanan bu 

şahıs, gene Yaşar Tunagür'ün marifetiyle Personel Dairesi Başkanlığından uzaklaştırılan Neşet 
Yurdagül'ün yerine Personel Dairesi Başkanlığına vekâlet etmek üzere getirilmiştir. Bu suretle 
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iki taraftan maaş ve tazminat alması sağlanmıştır. Koyu nurculardan olduğunu Diyanet İşleri 
Camiasında bilmiyen yoktur. 

2. — Hasan Hatiboğlu. 
Koyu bir nurcu olan bu zat da esasen Özlük İşleri Müdür Yardımcısı olarak atanmış, bilâha-

ra müdürlük niteliği olmadığı halde Yaşar Tunagür tarafından vekâleten Özlük İşleri Müdürlü
ğüne atanmıştır. Yaşar Tunagür hakkında (Diyanet İşleri Başkanlığının teminatıdır), demekte ve 
onu velinimet addetmektedir. Bu da iki taraftan maaş almaktadır. 

3. — Erdoğan Tüzün. 
Özlük İşleri Kadro Tahsis Şefliğine atanan bu zat da nurcu olup Yaşar Tunagür'ün merkez 

camiası içinde casusu olarak bilinmektedir. Nurculuk faaliyetlerinden dolayı tevkif olunan Öz
lük İşleri Müdür Yardımcısı Mustafa Türkmenoğlu'nun yerine vekâlet etmekte ve vekâlet ma
aşı almaktadır. 

4. — Ekrek Köker. 
Bu da müfrit nurculardan olup, Özel Kalem 'Şefliğine getirilmiştir. 
5. — Cemalettin. 
Nurcu olduğunu saklamıyam bu şahıs da Özel Kalem memurluğuna atanmıştır. 
6. — Cemalettin Bölükoğlu, 
Nurculuk faaliyetlerinden dolayı ordudan çıkarılmış olan bu zat da yerini Diyanet İşleri Baş

kanlığında bulmuş, Yaşar Tunagür tarafından şikâyet masası şefliğine atanmıştır. 
7. — Kemal Düzkale. 
İbrahim Elmalı'nın Özel Kalem Şefliğini yapmış olan bu zat da nurculara olan yakınlığı ile 

tanınmaktadır. Elmalı'nın ayrılmasından sonra Teftiş Kurulu memurluğuna atanmış ve Derle
me ve Yayım Müdürlüğünde görevlendirilmiştir. C. K. M. P. Gençlik Kolu Başkanıdır. 

. 8. — Hasan Okur. 
Bu zat da ordudan astsubaylıktan tardolunmuş koyu bir nurcudur. Diyanet İşleri Başkanlı

ğı Teftiş Kurulu Şefliğine atanmıştır. Bu zatın babası İsmail Okur da müfrit nurcu olduğu için, 
ilkokul mezunu olmadan ve hiçbir imtihana tabi tutulmadan Nevşehir'in Nar Kasabasındaki Aşa
ğı Mahalle Camiine kadrolu müezzin olarak atanmıştır. Bu durum mezkûr kasabada günün dedi
kodusu olarak söylenmektedir. 

9. — Mustafa Türkmenoğlu. 
Vaktiyle savcı iken nurculuk faaliyetlerinden dolayı görevinden atılmış olan bu zat da, bilâ-

hara Diyanet İşleri Başkanlığı Özlük İşleri Müdür Muavinliğine atanmıştır. Yedi ay önce gene 
nurculuk faaliyetlerine başladığı için tevkif edilmiştir. Halen tutuklu bulunan bu zatın yeri boş 
bırakılmakta ve yukarda adı geçen Özlük İşleri Kadro Tahsis Şefi Erdoğan Tüzün tarafından 
vekâleten idare edilmektedir. Yaşar Tunagür'ün marifetiyle bu göreve getirilmiştir. 

10. — Sait Özdemir. 
Nurculuktan defaatle hüküm giymiş olan bu zat da Ankara Merkez vaizi olarak Diyanet İş

lerine alınmış, fakat vaizlik için kanuni niteliğe sahip bulunmadığından kütüphane memurluğu 
kadrosuna atanarak vaiz olarak görevlendirilmiştir. Yedi ay önce nurculuk faaliyetlerinden do
layı tevkif edilmiştir. Halen tutuklu bulunmaktadır. Bunun yerine tâyin yapılmamıştır. 

11. — Vahdettin Karaçorlu. 
Kütüphane memurluğuna getirilmiş olan bu şahıs da halen nurculuktan tutukludur. Diyanet 

İşleri Başkanlığındaki kadrosu b'oş tutulmakta ve yerine her hangi bir tâyin yapılmamaktadır. 
Yedi aydan beri yerleri boş tutulan bu üç mevkuf memur hakkında Özlük İşleri Müdür Vekili 
Hasan Hatiboğlu (Şahıslarına hürmeten yerlerini boş tutuyoruz. Görevlerine son vermiyeceğiz. 
Mevkufiyetleri kalkınca görevlerine döneceklerdir.) demiştir. 
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12. — Mustafa Belviranlı. 
Elâzığ'da öğretmenlik yaparken Atatürk'e hakaretten dolayı hakkında koğuştumıa açılan 

ve bunun üzerine öğretmenlikten alınarak mahkeme sonuna kadar Beyşehir Kütüphane Memur
luğunda istihdamı uygun görülen bu şahıs da bilahara Yaşar Tunagür'ün tasavvutu ile Diyanet 
İşleri Başkanlığına alınmış ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı raportörlüğüne getirilmiştir. 
Bilahara hüküm giymiş, fakat izini kaybettirdiğinden hakkındaki mahkûmiyet kararı da halen 
infaz olunamamıştır. 

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Şefliğindeki diğer kalem, memurlarının da Yaşar Tuna-
gür tarafından getirilen nurculardan oldukları bütün merkez memurları tarafından söylenmek
tedir. 

13. — Suat Yıldırım. 

İlahiyat Fakültesi mezunlarından olan bu zat da 1964 yılında Edirne Müftülüğüne tâyin olun
muş, burada nurculuk faaliyetleri gösterdiğinden vilâyetçe hakkında bir dosya tanzim oluna
rak Diyanet İşleri Başkanlığına gönderilmiştir. Bilahara askere alman adı geçen, terhis edilir 
edilmez Diyanet İşlerindeki münhal müfettişliklerden birine atanmıştır. Dört ay önce Yaşar Tu-
nagür tarafından yapılan bu tercihli atamaya Personel Dairesi Eski Başkanı Neşet Yurdagül her 
ne kadar muhalefet etmişse de Tunagür ağır basmış ve tâyin yapılmıştır. Bu gibi muhalefetleri 
sebebiyle Yaşar Tunagür'ü kızdıran Personel Dairesi Başkanı Neşet Yurdagül bilahara Derleme 
ve Yayın Müdürlüğüne nakledilmiştir. Yaşar Tunagür'ün müfettişliğe tâyin ettirdiği Suat Yıldı
rım Ankara'daki nurcuların lideri durumundadır. 

14. — Fikret Sönmez. 
Yukarda ismi geçen Suat Yıldırım ile aynı tarihte Diyanet İşleri Başkanlığında ,. müfettişli

ğe tâyin olunan bu şahıs da nurcudur. Fakültede tahsilde iken nurculuk faaliyetlerinde bulundu
ğu, fakülte arkadaşları tarafından bilinmektedir. 

25 . 9 . 1967 
M. Necati (Sömmezer 

Not : Bu raporun bir sureti Başbakanlığa aynı tarihte takdim edilmiştir. 

Ek : 4 

öumlhurMşıkanlığıııiiCa Cumhuriyet Senatosu Araştırmıa, Komisyonuna g-ömıdenlen dosya, Belge No. 6 
(Diyanet İşlemi Başkanlığının 18 . 11 . 1967 gün ve 188 sayılı yazısı) 

T.C. 
Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara 

Qzel 

Sayı : 188 18/11/196'/ 

Devlelt Balkaınhğına 

Zatıâlinize takdim okunan 14.10.1967 tarih ve 151 sayılı, 23.10.1967 tarih ve 153 sayılı, 28.10.1967 
tarih ve 168 sayılı, 15.11.1967 tarih ve 181 sayılı yazılarımızla durumunu arz ettiğimiz ve çeşitli 
neşriyatla da umumi efkârca vaziyeti malûm olan Yaşar Tunagür'ün zatıâlüerince tutulmak ve ko
runmak İstenmesindeki sebepler anlaşılamamıştır. 

Bu şahıs ki, dairemiz ve teşkilât içinde fesat yaratmaktadır. Kendi taraftarı olan bir kısım bö
lücü zihniyetli 'memurları Riyasetimize karşı itaatsizliğe teşvik etmiştir ve etmektedir, İzmir Müf
tüsü hakkında hilafı hakikat beyanda bulunmak suretiyle yüksek m/akamları müşkül1 vaziyette 
bırakmıştır. Emir ve kanun dinlememektedir. 
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Böyle bir şahsın korunması mümkün görülmemektedir. 
Zannediyorsanız ki bu §Ahıs Diyanet İşlerinde bulunduğu müddetçe teşkilât huzura kavuşacak

tır, bu imkânsızdır. Yine şunu da belirteyim ki, bu şahıs temiz olan mazinize ve itibarınıza gölge 
düşürecektir. 

Muhterem Beyefendi, 
izin için zatıâlinize her hangi bir surette müracaat etmiş veya talepte bulunmuş değilim. Sıhhi 

durumum da çok şükür yerindedir. Teşkilâtımı:-m en mahmul bulunduğu ve işlerimizin arttığı bu 
günlerde ve pek yaikm olan Eamazan ayı içerisinde senelik iznimi kullanmak suretiyi'e vazifemin 
başından ayrılmamın uygun olmıyacağı zatıâlile 'ince takdir buyurulur. 

Bu sebepten vazifemden ayrılmıyacağımı arz eder, hürmetlerimi sunarım. 

Ali Rıza Hakses 
Diyanet İşleri Başkanı 

E k : 5 

CumhuT^başkanlığınca Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonuna gönderilen dosya, Belge No. 7 
(Diyanet îşleri Başkalığının 28 . 10 . 1967 gün ve 168 sayılı zata mahsus ve gizli yazısı) 

Zata mahsus ve gizlidir 28 . 10 . 1967 
Sayı : 168 

Devlet Bakanlığına, 

İlgi: 25 . 10 . 1967 tarih ve 7490 sayılı ©mirleriniz karşılığıdır. 
22 . 10 . 1967 tarih ve 156 sayılı tamimle alâkalı olarak göndermiş olduğunuz ilgi yazınızda 

kaydettiğiniz hususları, samimî ve tamamen hakikatlerin ışığı altında cevaplandırmayı zaruri gör
müş bulunuyorum. 

Bu vesile ile hemien arz edeyim ki, 'bugün Türkiye'de hiçbir daire ve müessese âmiri benim bu
lunduğum derecede müşkül ve vazifesini yapamamanın ıstırabı içinde değildir. 

633 sayılı Teşikilât Kanunumuz Diyanet işlerinin idaresindeki salâhiyet ve mesuliyeti tarafıma 
tahmil etmiş bulunmaktadır. Fakat ne üzücüdür ki, ben kanunun vermiş olduğu bu salâhiyetleri
mi aşağıda arz okunan sebeplerden dolayı kullanamamanın huzursuzluğu içindeyim. 

Hâdiselerin tahliline birbuçuk sene öncelerine giderek, diğer bir tâbirle, selefim İbrahim El
malı zamanından başlamak zaruri bulunmaktadır. 

I 

İbrahim Elmalı Reis olduktan bir müddet sonra İzmir'de vaiz bulunan Yaşar Tunagür, bâzı dost 
ve yaranlarının gayret ve yardımı ile Başkan Muavinliği Vekâletine hasbel kader getirilmiştir. 

Vazifeye başlamasından itibaren Elmalı'yı keyfî tâyin, nakil ve 'emeklilik gibi kanunsuz hare
ketlere sevk etmiş, hu neviden birçok kanunsıuz işleri de kendisi istimail ederek bunların mesuliye
tini Elmalı'ya maharetle yüklemek suretiyle işin içinden sıyrılmış ve <el'an da sıyrılmak istemek
tedir. Bu hususun en güzel ve taze misali birkaç gün önce zâtıâlilerine takdim olunan İzmir Müf
tüsü Ahmet Karakullukçu'nun kararnamesinde yapılan sahtekârlıktır. 

Bilâhara İbrahim Elmalı, Yaşar Tunagür'ün ne tıynette bir insan olduğunu anlaması üzerine 
bütün vazifelerini ve imza salâhiyetlerini elinden almış ve odasında muattal bırakmıştır. 

Bu durum [muvacehesinde komiteci ve tezviratçı bir ruha sahip oılan Yaşar Tunagür, Elmalı 
aleyhindeki şahıslarla dşıbirîiği yaparak neşriyatı Elmalı aleyhine kışkırtmış ve neticede 'emekliye 
sevk ettirmiştir. 

Bilhassa kaydetmek .isterim ki, Elmalı'nın emekliye şevki mevzuunda gazetelere intikal eden 
hususların, hâdisenin zahirî sebebi olduğunu ve esas sebebin ise Yaşar Tunagür'den imza salâhi
yetinin alınmış olması keyfiyetinin teşkil ettiğini ehemmiyetle arz ederim. 

Bilâhara hana vazife tevcih buyurulduğunda bu durumları bildiğim için vazifeye başladığımın 
ilk günlerinde bir tamim neşrederek, tâyin, nakil, emeklilik, Başkanlık emrine alma v. s. gibi hu
suslarda imzamı havi olmıyan evrakın hiçbir hüküm ifade etmiyeceğini beyan ettim. 
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Fakat bir müddet sonra Yaşar Tunagür'ün kendi imzası ile bana ait salâhiyetleri istimal etti
ğini tesbit etmem üzerine ikinci defa olarak 3 . 5 . 1967 tarih ve 82 sayılı tamimi neşretmek mec
buriyetinde kaldım. 

22 . 10 . 1967 tarihli s>on tamimde ise, önceki tamimlerimizin, kanun ve nizam tamımıyan Ya
şar Tunagür tarafından nazara alınmadığını ve güzümün önünde Merkez Teşkilâtında Ikendi im
zası ile tâyinler yapmak suretiyle bu eürBtkârane hareketleri tevali ettirdiklerini gürmem üzerine 
isim tasrih etmek mecburiyetinde kaldım, zira daha bu tâyinlerin istediğim mucipler getirilmemiş
tir. 

Kaldı ki, bahis konusu tamim taşra teşkilâtı ıa da gönderümemişjtdr. 
Yaşar Tunagür, taşra teşkilâtımıza da salâhiyetsiz olarak tâyin ve nakiller yapmaktadır. Şa

yet zatıâlilerinizıce tensip buyurulursa, benim tasarrufum altında olan işlerden pek çoğunun Ya
şar Tunagür imzası ile yapıldığını Teşikilâfta gönderilecek bir tamimle tesıbit etmek ve bu şahsın 
kanunsuz ve keyfî hareketlerini gözlerinizin önüne sermek mümkündür. 

Yine bu şahıs daire içinde kendi adamlarından müteşekkil bir şebeke kurmuştur. Bu sebeple 
verdiğim emirler ifa 'edilmemektedir. 

Nerede görülmüştür ki, dairenin idaresinden mesul olan bir reis veya umum müdürün kanun ve 
nizama uygun olan emirleri ifa edilmesin. 

Mumaileyhin hiçbir surette ilmî ve idari malûmat ve salâhiyeti yoktur. Yalnız iğfal ve sureti 
halktan görünüp birtakım zavallıları aldatmak kabiliyetine sahiptir. 

633 sayılı Teşkilâtt Kanununun 3, 4 ve 21 nci maddeleri sarihtir, ve yüksek malûmunuzdur. 
Bu maddelerin izahını zait görüyorum. 

Yaşar Tunagür'ün sözü ve tahrikleri ile hareket eden Personel Dairesi Başkanı Hüseyin öz-
gün'ün bana karşı yaptığı küstahça hareket malûmunuzdur. 

Muhterem Beyefendi, öz be öz Türküm, yarım asırlık dinî hizmetim ve haliım herkesçe malûm 
olduğu üzere tertemizdir. Hele karışık işler şaiben altında hiç değilim, ömrümün geri kalan kıs
mında da milletimin ve teşkilâtımızın huzur ve refahı için hayırlı işler yapmayı bana nasibetme-
sini Cenabı Hak'tan niyaz etmekteyim. 

Bu vesile ile daire içinde nahoş hâdiselere meydan verilmeden zâtıalilerînizden bütün samimi
yetimle istirham ediyorum ki, Diyanet Teşkilâtının huzur ve sükûnu, âmme hizmetlerinin kanun 
ve nizam dâhilinde yürütülmesi için, kendilerine itimadımı kalmıyam Yaşar Tunagür'ü aslî vazifesi 
olan İstanbul Müftülüğüne, onun sözünden çıkmıyan Personel Başkanı Vekili Hüseyin özgün'ün 
de Din İşleri Yüksek Kurulundaki vazifesine iadelerini arz eder hürmetlerimi sunarım. 

Diyanet İşleri Başkam 
Ali Kıza Hakses 

EK : 6 

Cumhurbaşkanlığınca Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonuna gönderilen dosya Belge No. 8 
(Diyanet taleri Başkanlığım n 22 .10 .1967 tarihli yazısı) 

T. C. • 
Diyanet İşleri Başkanlığı ^ 22 . 10 . 1967 
Başkanlık Büro Şefliği 

Sayı : 

Bilumum personelin tâyin, terfi, nakil, emeklilik ve Başkanlık emrine alınma gibi muamelâtı
na mütaallik muciplerin yalnız tarafımdan imza edildiği, imzamı taşımıyan bu ıkabîl evrakın hü
kümsüz addolunacağını 3 . 5 . 1967 tarihli ve 85 sayılı yazılı emrimle Merkez Teşkilâtının bütün 
kademelerine tamim edildiği halde, 

Masama gelen bir dosya içerisinde Merkez Büro Şefi Erdoğan Tüzün'ün, özlük İşleri MVıdür 
Yardımcılığına ve Teftiş Kurulu Şefi Hasan Okur'un Kütüphane Uzmanlığına 1 . 8 . 1967 tarih 
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ve 116 - B - 6/34320 numaralı muciple vekâleten Reis Muavini Vekili Yaşar Tutnagür imzası ile 
tâyin edildiği müşahade olunmuştur. 

Bu kabil davranışların Devlet Teşkilâtında el zem >olaîi hiyerarşik nizamı bozacağı ıgibi, Diya
net işleri Teşkilâtı mensupları arasında da anarşi husule getireceği, emniyet ve huzuru ihlâl ede
ceği izahtan varestedir. 

Kaldı ki, 633 sayılı Teşkilât Kanunumuzun 21 nci maddesi teşkilât kademelerinin salâhiyet ve 
mesuliyetlerini kesin bir şekilde vaz'etmiş bulun malktadır. 

Bu itibarla; 
Yukarıda adı geçen iki memurun vekâletine ait muamelenin iptali ile, bundan böyle imzamı 

havi bulunmıyan mevzuubahis mucipler ile kadro tahsisiyle alâkalı evrakın tediye ive ita emirle
rinin mevkii muameleye komılmamasını, konulması halinde ilgili daire başkanları ve evrak kay
dından .geçirilerek merkeze veya taşraya şevki halinde ise Evrak ve İdari İşler Müdürü hakkımda 
kanuıni işlem yapılacağını bir kere daha hatırlatırım. 

İlgililerin emir hilâfına hareket etmemelerin; vo 633 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin sarih 
hükmümü ihlâl mesuliyetinden sakmmalarrm en. emnıiyetle ve tekrar rica ederim. 

DAĞITIM : 
Merkez ve taşra teşkilâtıma tamim edilmiştir. 

Diyanet îşleri Başkanı 
Ali Rıza Hakses 

EK : 7 

Cumhurbaşkanınca Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonuna gönderilen dosya, Belge No. 9 
(Diyanet îşleri Başkanlığının 31 . 10 . 1966 gün ve 340 sayılı yazısı) 

T. C. 
Diyanet îşleri Başkanlığı 31 . 10 . 1966 

Özel 
No. 340 

Konu : Merkez ve taşra teşkilâtına tamim. 

Personel Dairesi Başkanlığıma 

1 — Gerek merkez, gerekse teşkilâtımıza aii bütün tâyinler, nakiller, aziller (îışten çıkarma
lar) vekâlet emrine alınmalar, emekliliğe ait tasarruflar (Bunlara mütaallik Devlet Bakanlığı 
emirleri hariç, donatıma dair bütün tasarruflar dâhil) ve imzalar Eeisliğirnize aittir. 

2 — Yukarıdaki hususata ait bütün işlemlerin haricinde kalan 'muamelâtı da Eeisliğimizin 
muavinleri tarafından rüyet edilecektir. 

3 _ Bütün teşkilâta mensup memurların saat dokuzda işbaşı yapıp onikiye kadar ve bir buçuk
ta başlayıp beşe kadar vazifeleri başında bulunup görevlerini muntazam bir surette ifa etmeleri 

lâzımdır. 
. 4 —• Bütün teşkilâtımızın memurları âmirlerime itaatle mükelleftirler. Siyasetle iştigal etmeleri 

Memurin Kanununa aykırı olduğundan sureti katiyede içtinabı lâzımdır. 
5 — Bütün teşkilât mensupları biribirlerini kardeşçe sevmeleri ve hürmetle karşılamaları, de

dikodu mevzuu olan şeylerden sakınmaları gerekir. 
Yukarıda zikrolunan maddelerin her birine riayet edilmesini ehemmiyetle rica ederim. 

Ali Rıza Hakses 
Diyanet îşleri Başkanı 
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Ek : 8 
Cumhurbaşkanlığınca Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonuna gönderilen dosya, Belge 

No. 10 (Diyanet İşleri Başkanlığının 15 . 11 . 1967 gün Ve 181 sayılı yazısı) 

T. C. 
Diyanet İşleri Başkanlığı 

Özel 
Gizli ve zata mahsus 

No. : 181 

Devlet Bakanlığına 

İlgi : A) 114 . IHI . 11)907 tarih ve 7772 sayılı emriniz. 

(B) 28 . 10 . 119.67 tarih ve 168 sayılı yazımız. 
II.'—• Yukarda tarih ve numarası kaydedilen yazımızda. Personel Dairesi Başkanlığına asaleten 

inlha ettiğimiz Personel Yedek Yarbay Mustafa Grüner'in, zamnımıza göre üzerinde durulmadan tâ
yininin kabul edilmediği beyan buywrulnıuştur. 

Zatıâliniizce de malûm olduğu üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın Dairemize teşriflerinde vekâle
ten idare edilen yerlere asillerini tâyin hususundaki emirleri gereğince biz bu inhayı yapmış bulu
nuyoruz. 

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

inhasını arz ettiğimiz Mustafa Grüner Başkanlığımızca iyi tanınan eski vazifesi itibariyle de 
personele! olan ve dairemizdeki personel işlerini halledecek bulunan bir zat idi. Atatürk ve özel 
Yükseliş Kolejinde yüzlerce vatan evlâdı kendisine emanet edilmiştir. 

Şayet mumaileyhin' taraflımızdan bilimmiyen ve fakat ızatıâlinizee malûm olan ve personel dai
re başkanlığına mâni bir hali var ise bu hususun tarafımızdan da bilinmesi üzüntümüzü zail ede
cektir. 

'2. — Muhterem Beyefendi, 
Personel Dairesi Başkanlvekili iken bu vazifeden aldığımız Hüseyin özlgü'nün meivzudbalhis 

Başkanvekilliğinde kalması hakkındaki yazınız ise pek ziyade üzüntümüzü mucilbolmuş v e zühul 
eseri yazıya kaydedildiği neticesine varılmıştır. Bu vesile ile, malûmumuz olmakla beraber bu şa
hıs ile aramızda geçen hâdiselerden birkaçını arz etmeme müsaade buyurmanızı istirham ederim; 

a) Bir müddet evvel 20 - 25 adedi bulan imza kartonlarındaki yazıları okutmak üzere evrak 
kalemindeki bir memura odama çağırttım. O sırada Başkan Muavini Vekili ve bütün hâdiselerin 
muharrik ve müşevviki olan Yaşar Tunagür odama girdi. Yanımda bulunan memurun ne yaptı
ğını bana sordu. Ben de «îmızaya gelen yazıları okutuyorum;» dedim. «Ya, öyle .mi?» deldi. Hemen 
odadan çıktı. Aradan üç dört dakika, geçmemişti ki, Personel Dairesi Biaşkanvekili Hüseyin öz
gün ile özlük işleri Müdür Vekili Hasan Hatüboğlu odama hiddetle girdiler. Hüseyin ö'zıgün ba
na hitaben, ve yanımdaki memuru göstererek, «Bu kim?»' dedi. Ben de «imza edeceğim evrakı okut
turuyorum» 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 göndermiyeceğim» dedi ve kapıyı çarparak Hasan Hatüboğlu ile birlikte çıkıp gittiler. 

Ib) Bu hâdiseden birkaç gün sonra izmir Karşıyaka Müftüsü iken izmir Seferihisar Müftülü
ğüne nakledilen ve fakat Şûrayı Devlet kararı ile .nakli iptal edilen Yusuf Ziya Yüceıgönül'e ait 
kararın tatbiki için Hüseyin Özigün'ü odama çağırttım. Kararı tatbik ederek adı .geçen müftüyü 
Karşıyaka'ya nakletnresini söyledim. Yaşar Tunagür^ün tahriki ile bana «nakletmiyeceğimı» dedi, 
ve odadan sert bir tavırla çıkıp gitti. Bu hâdisenin cereyanı sırasında yanımda Gr'ümüşane Senatörü 
Sayın Ablbas Cilâra ile Kayseri Milletvekili Dr. Sayın Necdet Yüceler bulunmakta idiler^ ve duruma 
şahittirler. 
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c) Yine 11 . 11 . 1967 tarihinde Personel Dairesi Başkanlığından aldığım Hüseyin özgün bu 
muamelem sebebiyle bana telefon ederek Personel Dairesi Başkanlığından gitmiyeeeğini söyledi 
ve devamla esasen senin ayakların sallanıyor diye münasebetsiz beyanlarda* bulundu. Müteaddit 
emirlerime itaat etmediği gibi,, çağırmalarıma rağmen odama gelmediği birer vakıa iken,, böyle bir 
kimse ile teşriki mesai etmemiz nasıl mümkün olabilir? 

Muhterem Beyefendi, kısaca arz ettiğim yerinde kalmasını istediğiniz şahsın durumunu ve 
tutumunu izaha kâfidir kanaatindeyim. 

Kaldı ki adı 'geçen Dairede bölücü hareketleriyle tanınan kimseler arasında bulunmaktadır. 
3. — 13 . 11 . 1967 tarihli mucibimizle, aslî vazifesi Özlük İşleri Müdür Vekilliği olan fakat 

özlük İşlerine vekâlet eden Hasan Hatiboğlu, bu görevinden alınarak Donatım Müdür Muavin
liği vazifesine tavzif edildiği ve yerine Müdür Muavini Mehmet Ali Erkmen görevlendirildiği 
halde, adı geçen odasını terketmemiştir. 14 . 11 . 196'/' günü- Başkanlık odasına Daire Başkanların
dan müteşekkil bir heyet huzurunda Hasan Hatiboğlu odama davet edilmişse: de dairede oldu
ğu halde keyfi olarak gelmemiştir. Yerinden ayrılmamakta ısrar öden bu memur hakkında hâ
disenin ehemmiyetine binaen gerekli muamele yapılacaktır. 

4. —• Daha önceki yazılarımızda da arz edildiji veçhile gerek Hüseyin Özgün'ün ve'gerekse 
Hasan Hatiboğlu'nun bu şekilde kanunsuz ve mü ıa:;,obetsiz hareketlerde bulunmalarında yegâne 
tahrik ve teşvikçi olan, daire içinde bölücü h a c e t l e r i n önderliğini yapan ve teşkilâtta hu
zursuzluğun yegâne amili bulunan Yaşar Tu nagür'e karşı hiçbir veçhile itimadım kalmadı
ğından, görevinden alınarak, daire içindeki huzurun temini ve kanunların tatbiki için asli 
vazifesi olan İstanbul Müftülüğüne dönmesi zaruri görülmüştür. 

Muhterem Beyefendi, bendenize tevdi olunan vazife mukaddes ve mesuliyetli bir iştir. Za
tiâliniz başta olarak bu ağır vazifeyi kanunlar dairesinde ve tam bir hüsnüniyet içinde yü
rütmekle mükellef bulunuyoruz. Fakat ne çare ki, Yasar Tunagür'ün önderlik ettiği 10 - 15 
kişilik avanesi bizim kanuni hareketlerimize mâni olmaya çalışmakta ve yanlış fikirler vermek 
çabası içinde bulunmaktadır. 

Teşkilâtımızın, kanun, nizam ve huzur içinde çalışmasını görmek, zatiâliniz ve bilhassa Hü
kümetimizi müşkül durumda bırakmamak ve bunu temin için bütün gayretlerimizle çalışmak ye
gâne arzumdur. Zatiâliniz de benim bu halisane ve samimî arzularıma yardımcı olmanızı Cenabı 
Haktan dilerim;, hürmetlerimi sunarım-. 

Diyanet İsteri Başkam 
Ali Rıza Hakses 

Ek : 9. 
İşişleaai BakaıruğHiın 12 . a . 1965 gim ve Emniyet Gemıei Müdürlüğü 78Q75 sayılı y&zısı 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 12 . 8 . 196$ 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Şuibe : 1. B. 12273 -14172 
Konu : Vaiz Yaşar Tunagür Hk. 
Sayı : 78075 

Devlet Baöcanlığıaa (Diyanet İşleri Başkalığına) 
İlgi : 18 Mayıs 1&65 tarih ve Zat. İş. Sicil ve Lv. Md. 123 - 1/11494 sayılı yazınız-. 
İzmir ili Kastamonu Camiinde vaizlik, aynı yerde faaliyette bulunan «İlahiyata Öğrenci Ye

tiştirme Derneği» ile «Kur'an Kursu» nda Fıkıh hocalığı yapmakta olan Yaşar Tunagür hakkın
da alınan bir haberden : 

Bu kişinin, kursa devam eden Kur'an öğrenicilerine (ki ekseriyetini köylü çocukları teşkil 
etmektedir.) Cumhuriyet, Atatürk ilkeleri ve 27 Mayıs İnkılâbı aleyhtarlığı ve gericilik aşıla
maya, derneğe mensup bâzı kimseler vasıtasiyle kendisini yüksek mühendis olarak tanıtıldığı, 
inkılâpları rencide eder mahiyette sözlerle millî birlik ve beraberliği bozmaya çalıştığı, 



— 33 — 

Münfesih Mukaddesatçılar Derneği kurucularından iken halen Komünizmle Mücadele Derne
ğinde çalışan bâzı kişilerle işbirliği halinde İlahiyata Öğrenici Yetiştirme, Kur'an Kursu ve 
İmam Hatip Okulu talebelerini, Komünizmle Mücadele Derneği ve Türk Ocağına üye kayıtlarını 
yapitırmaya ve bu derneklerin bilûmum toplantılarına katılmaya zorladıkları, 

Yine bu şahsın teşebbüsü, nurcu ve mukaddesatçı olarak tanınan bir kısım eşhasın iştiraki ve 
Güzelyalı Semtinde bir evin tamir ve tadili suretiyle açılacak bir kolejde, Yaşar Tunagür baş
ta olmak üzere Milliyetçi öğretmenlerin ve gerici kimselerin bu kolejde öğretmenlik yapacakları, 
Eğeden ve memleketin diğer köşelerinden koleje talhsile gelecek öğrencilerin Atatürk ilkeleri, 
Cumhuriyelt ve 27 Mayıs aleyhtarı olarak yetiştirilecekleri, 

İmam Hatip Okulunun yeni müdürü Bulgaristanlı Feyzullah Türker'in vazifeye başlamasını 
mütaakıp, İmam Hatip Okulu, Kur'an Kursu öğrencileriyle, Komünizmle Mücadele Derneğinin, 
Milliyetçi öğretmenlerin ve Türk Ocaklıların İmam Ha'tip Okulunu karangâh haline sokup rejim 
ve mkilâplarımız aleyhinde müşterek bir yol tutacakları, 

iBu zümrenin, önümüzdeki milletvekili seçimlerinde din istismarı yoluyla partiler propagan
dalarında direkt ve endirekt olarak rol oynıya^akları, 

»Anlaşılmaktadır. 

(Bilgilerinize arz ederim. 
Yusuf Danışman 
Müsteşar Muavini 
İçişleri Bakanı Y. 

Not : a) Bu yazı Devlet Bakanlığının 18 . 10 . 1965 gün ve 2253 sayılı yazısı ile Diyanet İş
leri Başkanlığına havale edilnıi§ ve Diyanet İşleri Başkanlığı Genel Evrakında 6 . 11 . 1965 gün ve 
11923 sayısını almıştır. 

b) Yaşar Tunagür'ün yukarda mzü edilen faaliyetleri için İçişleri Bakanlığının §u yazılarına 
da bakınız : 

İçişleri Bakanlığınca, 

(1) Diyanet İşleri Başkanlığına gönderilen 6 . 10 . 1960 gün ve Emniyet Genel Müdürlüğü 
11̂ 202 sayılı yazı. 

(2) Devlet Başkanlığına gönderilen, 

(a) 29 Mayıs 1964 gün ve 19200 sayılı yazı. 

(ıb) 29 Mayıs 1964 gün ve 19201 sayılı yazı. 

(c) 23 Eylül 1966 gün ve 11080 sayılı yazı. 

(d) 25 Ekim 1966 gün ve 124750 sayılı yazı, 
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Ek : 9 - A 
Millî [Eğitim Bakanlığımın 3 (Haziran 1963 gün, İTalIm ve .Terfbiye Dairesi (Başkanlığı 

1097 sayılı yazılsı 

T. C. 
Millî Eğitim, Bakanlığı Ankara 

Talim ve Terbiye 3 Haziran 1963 
Dairesi Bşk. 

Sayı : 1097 
Konin •: Öğrenim! dürumunuzi H. 
20 Malyid 1963 tarihli dilekçenizi : 
Yaşar Tunagür, 
Müftü, 
Edirne. 

Ankara Atatürk Lisesi eddbiyat kolundan aldığınız 5 Aralık 1944 tarih ve 2926 sayılı lise bi
tirime diplomasa ile Bağidat Üniversitesi Edebiyat Falkültielsinden aldığınız 24 M'aılt 19'63 t»arüh ve 
1208 ısayılı belge inicelenmişltir. Mömilelkeitiiimizde üniversitelere kabul edilleibilimelk ve bir yüksek 
okul mezununun üniversite mezunu sayılabilmesi için Devlet lise diplomasını haiz olmak şarttır. Bu 
itibarla, olgunluk diplomanız olmayıp sadece lise bitirme diplomasını haiz olduğunuza göre, Dev
let lise imtihanı yazılı bölümüne girerek başarı kazandığınız takdirde Türkiye \ieki hjer hangi bir 
fakülte veya Devlet lise diplomasına dayalı bir yüksek öğrenime devam ekmeniz mümkündür. 

Bilgi edimmenizi rica ederim. 
Baıhis konusu diploma ile belge yazıımuza iliştirilmiştir. 

Ek : 4 
(İmza) 

(SelâhaJttiın Tansel 
M. Eğitim Balkanı adına 

Talim ve Terbiye jDairesî Başlkanvekili 

Ek : 10 
Nevşehir IVaKlliğiîiüı 21 . 9 . 1966 gün ve 12 - 1255 Isayılı yazısı 

T. C. 
Nevşehir Valiliği Nevşehir 

Yazı İşleri Kalemi 21 . 9 . 1966 

Kbnu > -. Haısaru Okur Hk. 
Bayı : 12! - 125Sl 

Diyanet İşleri Bıaşkainlığma 
Ankara 

Oıidüda Başçavuş iken bâzı zararlı faaliyetlerinden dolayı 1944 yılında ilişiği kepilen Nevşelhir'in 
Nar köyünden 1333 doğumlu İsmail oğlu Hasan Okur ismindeki şâhsın Başkanlığınızca halen ili
mizde açık bulunan müftülük şefliğine tâyininin mutasavver bulunduğu öğrenilmiştir. 

Emniyette de aynı şekilde kaydı bulluınan aidi geçen için bu şekilde bir tâyin düşünülmekte ise; 
vazgeçilmesinin uygun olacağı hususu tensip ve takdirlerinize arz ederim. 

Nüahetlj ErmanJ 
Nevşehir Valisi 

file:///ieki
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Ek : 11 
jNevşehir Valiliğinin İ3 \ İO ,. 1966 \gün ve 0.81)0 isayılı telgrafı 

Diyanet İşleri! Başkanlığına 
Ankara 

79 Nevş'dhir 10008 70 3 . 10 . 19*06 17 
ilimiz müftülük şefliğine tâyin edildiği bildirilen Hasan Okur'un evvelce orlduidan, naklen tâyin 

eldiMiği görevkle istihdamına mâni zararlı faaliyetlerinden dolayı ilişiğinin kesildiği ve kayıtla-
rı'mıza göre de bu görende çalışması ımahzurlu mütalâa edildiği için mutasavver tâyininiden vazgeçil
mesi 21 . 9 . 1966 gün ve 112 - (1255 sayılı yazımızla arz edilmişti. Bu duruma göre adı geçen işe 
başlatıflmryaıeaktır. Tâyinim, iptalini önemle arz ve rica eldeiriilm. 

Kalem1 (11310 sayılıdır. 
Nüzhet Erman 
Nevşehir Valisi 

Ek : 12 
Nevşehir 'Valiliğinin 10 . 10 . 1966 gün ve 2/1360 sayılı telgrafı 

Diyanet işleri Başkanlığıma 
Ankara 

'29 Nevşöhir 1)0026 43 10 . 10 . 1966 12 
İlgi : 3 . 10 . 19616 gün ve 121/18378 sayılı yazınız. 
HJa&an ökur'un ilimiz müftülük şefliğinde çalınmasına imkân görülmediği 3 10 . 1966 gün ve 

2/13İ10 sayılı telimizle arz edilmiştir. 
İptalini saygı ilej arz eiderüm. 
Kalem 2/1360İ sayılıdır. 

Nüzheli Erman 
^Nevşehir" VaüM 

Ek : 13 
Irak Kültür Ataşeliğimizin 4 . 5 . 1965 gün ve 238 sayılı yazısı : 

T. G. 
Bağdat Büyükelçiliği 
Kültür Ataşeliği ve 
Öğrenci Müfettişliği Konu : Bağdat'ta satılan Türkçe eserler hakkında. 

Sayı : 238 

Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek öğretim Genel Müdürlüğü 

Bağdat'ta onbeş yıldan 'beri ikâmet etmekte bulunduğu öğrenilen Ahmet Ramazan adında bir 
şahıs vardır. Türk uyrukludur. 

38 - 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen Ahmet Ramazan'm Malatya Erkek Sanat Enstitüsü 
mezunu olmakla beraber, branşı ile ilgisi bulunmıyan işlerle meşgul olduğu anlaşılmaktadır. 

Nurcu olduğu söylenen ve sakal bırakarak gezen Ahmet Ramazan'm Türkiye'den kitap getire
rek, üstün fiyatlarla, bu kitapları Türklere Türkçe bilenlere sattığı tesbit edilmiştir. 

Getirttiği kitaplar arasında nurculuğa ait eserlerin de bulunduğu öğrenilmiştir. Bağdat'ta 
bir gaye uğruna oturduğu ifade edilen Ahmet Ramazan'm kitap faaliyetlerini tesbit amacı ile 
getirttiği eserler, başka eller vasıtasiyle temin edilmektedir. 

Şimdiye kadar alabildiğim eserlerin adlarını aşağıda sunuyorum. 
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Türkiye'den getirttiği eserleri bilhassa Kerkük ve havalisi Türklerine adamları vasıtasiyle sat
tırılıp yaydırılmakta imiş. 

Sattığı eserlerin arasında okunması menedîlmiş, memleketimizde toplattırılmış eserlerin bu
lunabileceğini düşünüyoruz. Bu bakımdan müfettişliğimize memnu eserlerin bir listesinin gönderil
mesini emirlerinize arz ediyorum. 

Türkiye'den turistik pasaportla gelip de Bağdat İlâhiyet Fakültesinde okuyan öğrencilerimiz
le de temas ettiğini müşahede ettiğim Ahmet Ramazan'm tehlikeli tutumu ile meşgul olmakta bu
lunduğumuzu, öğrenıcileri tesir sahasının dışında tutmaya çalıştığımızı ıttılaınıza ayrıca saygı ile 
arz ederim. 

Eki : Kitap liısıtesi : 
Irak Bölgesi öğrenici Müfettişi ve 

Kültür Ataşesi 
(İmza) 

Dışişleri Bakanlığıma 7 Temmuz 1970 gün ve 1597 sayıüı yazısı. 
Kişiye özel 

Ek : 13 A 

Sayı : 1597 
7.7. 1970 

Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 24 Haziran 1970 tarih ve 52 Sayılı yazıları. 
1969 yılı Hac mevsiminde Cidde Büyükelçiliğimizi takviye etmek üzere merkezden muvakka

ten gönderilen bir memurumuzun dönüşte bağlı bulunduğu daireye sunduğu hususi bir raporda 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Vekili Yaşar Tunagür'ün Raibbıtatül Âlemül İslâm toplantıla
rına (Hemen hemen her gün iştirak ettiği) bildirilmektedir. Raporda Tunagür hakkında başka 
her hangi bir bilgi mevcut değildir. 

Arz ederim. 
Dışişleri Bakanı 
1. S. Çağlayangil 

Ek : 14 
MİT Müsteşarlığının (bâzı müftülerin Barzani ile irtibatlı olduğuna dair yazısı : 

Çok gizli 

T. C. 
M AH Bs. 

Şube : 111.305 
Sayı : 195717 

Özet : Abdurrahman Dürre, Osman Gök, AhmetMevlâni adlı müftüler hak. 
Devlet Bakanlığına 

İlgi : 18 Nisan 1966 gün ve 2421 sayılı yazınız. 
Tutak Müftüsü Abdurrahman Dürre, Lice Müftüsü Ahmet Mevlâni ve Elbistan Müftüsü Osman 

Gök hakkında yapılan inceleme neticesi aşağıda sunulmuştur. 

Abdurrahman Dürre : 
Tutak Müftüsü olan adı geçen muhitinde şeyh ve ağalara düşman, menfaatine düşkün bir kim

se olarak tanınmaktadır. 
&on milletvekili seçimlerinde TİP tarafından kendisine adaylık teklif edildiği öğrenilmiştir. 
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Diğer taraftan Abdurrahman Dürre'nin Mustafa Barzani ile münasebeti olduğu ve muhitinde 
Kürtçülük propagandası yaptığı söylenmekte olup «Kara Sakallı Yılanlar» ,adlı bir de kitabı neş
redilmiştir. 

Ahmet Mevlâni : 
Lice Müftüsü olup, çok sinsi ve art düşünceli bir kimse olarak tanınmaktadır. 
Kürt sempatizanı olan adı geçenin Komünist - Kürtçüler tarafından kaleme alman «Şeyh

lik - Ağalık» adlı kitaibm Hükümet tarafından yazdırılıp dağıttırıldığını muhitine telkin ederek 
Kürtçülük amaline hizmet ettiği öğrenilmiştir. 

Diğer taraftan Ahmet Mevlâni'nin Lice'de bir nevi şeriat mahkemesi kurduğu ve adlî vakala
rın ekseriyetini bu şekilde halledip menfaat temin ettiği de söylenmektedir. 

Osman €rök : 
Elbistan Müftüsü olan adı geçen gerek talebeliği, gerekse müftülüğü sırasında gerici çevre 

ile devamlı mücadele etmiş, ileri görüşlü, Atatürkçü bir din adamı olarak tanınmaktadır. 
Ancak «Türk Devrim Ocağı» Elbistan Şubesini kurması, gerici zümre tarafından kendisine 

solcu sıfatının izafe edilmesine sebebolmuşsa da adı geçenin bugüne kadar solculuğuna dair bir faa
liyeti tesbit edilememiştir. 

Diğer taraftan, mezkûr derneğin kuruluşu konusunda kendisine bir telkin yapılıp yapılmadığı 
hususu araştırılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
(imza) 

FuaJt Doğu 
MİT Müsteşar V. 

Ek : 15 

Diyanet jtşleri $aşkanlığı Din işleri Yü|ksek Kurulunun 17 . 7 . 1967 gün ve 141 sayılı karan 

T. O. Ankara 
Diyanet İşleri1 Başkanlığı 17 , 7 . 1967 

Konu : 033 sayılı) Kanun» Hk. 
Karar Nk>. : 141 

Yüksek Başkanlıkça 11 . 7 . 1967 tarih ve 1405 sayı ile Kurulumuza havale buyurulan, Hukuk 
Müşavirliğinin lö . 7 . 1967 tarih ve 4-B-2/299 sayılı yazısı ile Olgunlaştırma Dairesi Başkanlı
ğının 25 . 5 . 1967 tarih ve 311/346 sayılı yazılan incelendi. 
' Bu evrakın müzakeresinde Kurul Başkanı İsmail Ezherli, üyelerden M. Şehit Oral, Dr. A. As

lan Aydın, Dr. M. Esad Kılıçer, Lûtfi Doğan, Hüseyin özgün, ibrahim Atay, Dr. Lütfü Doğan 
ve Hamdi Kasaboğlu hazır bulunmuşlardır. 

1. 633 sayılı Teşkilât Kanunumuzun geçici 1 nci maddesine göre, bulundukları vaizliklere 
müktesep hak lolarak atanmış sayılanlar, her hangi bir il veya ilçe müftülüğüne atanmak ister
lerse, ehliyetlerinin Din İşleri Yüksek Kurulunca tesıbit edilmesi ve bu hususta gerekli muamele
nin Kurulca icrası hakkındaki Başkanlık yazısının müzakeresi sonunda, kanunî tatbikaJtla ilgili 
olan bu konu hakkında, önce Hukuk Müşavirliğinin mütalâasının alınması uygun görüldü. 

2. Hukuk Müşavirliğinin 10 . 7 . 1967 tarih ve 4-B-2/299 sayılı ilişik hukukî mütalâasının ve 
633 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin incelenmesi sonunda: 

a) 633 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (e) bendinde belirtilen nitelikleri haiz olan ve geçi
ci 1 nci maddenin (a) ve (e) bendlerine göre bulundukları vaizliklere atananların, gerekirse müf
tülüğe veya diğer daha yüksek görevlere atanabilecekleri, 

b) Aynı kanunun 22 nci maddesinin (e) bendinde beirtilen nitelikleri haiz olmadıkları hal-
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de geçici 1 nci maddenin (a) ve (c) bendlerine göre bulundukları görevlere müktesep hak olarak 
atanmış sayılanlar ile, aynı geçici maddenin (b) bendine göre, niteliğe bakılmadan iki ay içinde 
bir defaya mahsus olmak üziere kadrolarına uygun başka görevlere atananların durumları don
durulmuş olup, ancak müktesep hak (olarak kazandıkları bu hizmetlerde görevlerine devam ederek 
maaş bakımından yükselebilirler. 

(Bu gibiler, bulundukları görevden başka bir göreve, meselâ vaiz iseler, idari bakımdan âmir 
durumunda olan müftülüğe, ilçe müftüsü iseler, aynı sebeple il müftülüğüne nakledilemezler.) 

Kanunî bu sarih hükme göre, müktesep hak yolu ile vaizlik görevinde bulunanların kanunî 
niteliğe sahib olamadıkları için müftülük gibi başka görevlere atanmalarının mümkün görülmedi
ğine, Bu kanunî hükme aykırı olarak yapılmış lolah atanma işlemlerinin iptali gerekeceğine, do-
layısiyle adı geçenlerin ehliyetlerini tesibit gayesiyle bir imtihana tabi tutulmalarının bahis ko
nusu olamıyacağma ittifakla karar verildi. 

İsmail Ezherli M. Şehit Oral Dr. A. Aslan Aydın Dr. M. Esad Kılıçer 
Başkan Üye Üye Üye 

Lûtfi Doğan Hüseyin özigün Hasan Ege Dr. Lû'tfi Doğan! 
Üye Üye Üye Üye 

İbrahim Atay Osman Kesikioğlu A. H. Kasaboğlu 
Üye Üye . Üye 

(İzinli) 

Ek : 16 
Ticaret Bakanlığının 6 . 4 . 1970 ğün ve 1/117 sayılı yazısı ve eki : 

Ticaret Bakanlığı Ankara, 6.4. 1970 
Bakan 
1/117 GMi ve kişiye özeli _ 

Sayın İbrahim Tevfik Kutlar 
Cumhuriyet Senatosu 

Araştırma Komisyonu Başkanı 

ŞEHİR 

Başkanlığınızın 3 Nisan 1970 tarih ve 23 sayılı gizli ve kişiye özel yazınız üzerine GİMA Genel 
Müdürlüğünden almış olduğum notu ilişikte takdim ediyorum. 

Bilgi edinmenizi rica ederim. 
Saygılarımla 

Gürhan Titrek 

Gizli ve kişiye özel 
6.4.1970 

Sayln 'Gürhan Tüıtırtefc 
Ti'daineıfc Bakamı 

1. Dış ülkelere ihracatımızı artırmak ve özellikle Arap oıJemlekötle'ri. ile ticari liişfciletr kulrmialk 
yolunda GİMA um foirkaıç yıldan berd devasın eden çaibşmiaferı nıeyaınında Kuveyt dile dıe ıteımıaBİliaınımız 
•olmulş ve olmıalktadır. 

1968 yılında Kuveyt'te açılan Türk Sergisi, şimdiye kadarki, örneklerinden çok farklı, başarı
lı ve verimli olmuştur. Bir bakıma büyük ölçüde tatbiki bir piyasa araştırması niteliğini de ta
şıyan bu sergide çok çeşitli Türk mallarının satışı da temin edilmiştir. 
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Orta - Doğuda pilot bir iktisadi bölge olarak gelişen Kuveyt ile sergiden sonra temaslarımız 
daha da artmış ve karşılıklı seyahatler yapılmıştır. Halen de bu münasebetlerimiz devam etmek
tedir. 

2. GİMA da kısmi mesai, üzerinden görevlendirilmiş bulunan Başkan Yardımcısı Yaşar Tuna-
gür de 1969 yılında Kuveyt'e gönderilmiştir. Gerek seyahat neticesi ve gerek buradaki temasları
mızda şifahi ve yazılı beyan ve mütalâaları ile GİMA için faydalı mesai vermiş olduğu kanısında
yız. Ezcümle GlMA ile Kuveyt'te bir şirket arasında yapılmış olan iş ve ortaklık protokolü üze
rinde mahallinde vâki tetkikleri, çok yerinde ve faydalı olmuş ve bu nedenle de sermaye transfer 
işlemi bekletilmiştir. 

Keyfiyeti saygı üe arz ederim, 
GlMA 

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri T. A. §. 
Umum Müdürü 

İbrahiyn Kirazoğlu 

Ek : 17 
GİMA Genel Müdürlüğünün 3 . 4 . 1970 gün ve U. No. 8/106, H. No. 828 sayılı yazısı : 

Gizlidir 

V. No. 8/106 Ankara, 3.4.1970 
H. No. 828 

Sayın Hüsamettin Atabeyli 
Devlet Bakanı Özü : Yaşar Tunagür hakkında 

Ankara. 
. İlgi : 1 Nisan 1970 tarih ve 2 - 01 - 1389 sayılı yazınız. 

1. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagür müessesemizde 1 . 1 . 1969 tarihinden 
itibaren (kısmi mesai) esası üzerinden resmen görevlendirilmiş bulunmaktadır. 

2. Kısmi mesai esası ile çalışan diğer Devlet dairelerinde istihdam edilen uzmanlar gibi Yaşar 
Tunagür de genelikle 17,00 den sonra mesai vermektedir. 

3. Bu kısmi mesai karşılığı kendisine ayda bürüt olarak (1 000) Tl. ücret ödenmektedir. 
Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 

GİMA 
Umum Müdürü 

İbrahim Kirazoğlu 

Ek : 18 
GİMA Genel Müdürlüğünün ü. No. 8/152, H. No. 1202 sayılı yazısı : 

GlMA 
Gıda ve İhtiyaç Maddeleri T. A. §. 

Sermayesi : Tl. 48 000 000 
Ankara 

. Sayın Gürhan Titrek 
Tiidaıneıt -Babanı 

11 . 5 . 1970 gün ve Özel Kalem Müdürlüğü 1 /200 
Biyaınöt İşleri Biaışfealn Yar'dımensı Yaşar Tunagür, müessesemiz adına bir defa Cidde, Kuveyt, 

Beyrut seyahati yapmış ve bu seyahatin yalnız Cidde - Kuveyt - Beyrut - Ankara kesimi dönüş 
uçak bileti ile seyahat yevmiyesi tarafımızdan ödenmiştir. 
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Bu seyahatte bu memleketlerde tetkikini istediğimiz ihracat işlerimizle ilgili firmalarla temas 
etmiştir. Her üç ülkede vâki temasları neticelerini sirasiyle ihtiva eden yazılı beyan ve mütalâa
larını aşağıya dercederek bilgi ve takdirlerinize arz ederim : 

Umum Müdürlük Makamına, 
16 Şubat 1969 - 17 Mart 1969 tarihleri arasında Suudi Arabistan, Kuveyt ve Lübnan'a yap

mış olduğum seyahat intibalarıni berveçhiati mâruzdur'. 

Yaşar Tunagür 

Yukarda mâruz hususlar dışında günlük iş ve temaslarımızda müessesemiz için faydalı mesai 
verdiği kanaatimizi üstün saygılarımızla arz ederim. 

İbrahim Kirazoğlu 

Ek : 19 

Cımiihıu^başkatnikğııiıoa Cun&uriyet (Senatosu Araştırma Komisyonuma gönderilen dosya, belge 
No. : il2 (Diyanet İşletti (Başkanlığının 14 .10 .1967 gHin ve 151 »ayılı îjraıznsı) 

T. C. 
Diyanet î§leri Başkanlığı 

Özel : 151 14 . 10 . 1967 
Zata Mahsus 

Konu : İzmir Müftüsü Ahmet Karakullukçu hak
kında tahkikat. 

Devlet Baikanlığına 
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 hazırlanma-
S'Tiıda alâkası olması icaibeden memurların malûmatına müracaat edilmiş ve hâdise tarihinde 
Personel Dairesi Başkanvekili bulunan Rahmi Özer'in 12 . 10 . 1967 tarihli, Özlük İşleri Müdürü bulu
nan Yaşar Grökten'in 10 . 10 . 1967 tarihli, Özlük İşleri Şefi bulunan Beyhan Babacan'm 12.10.1967 
ve keza Öfzlük İşleri tâyin memuru bulunan Nüke't Atlıhan'ın 12 . 10 . 1967 tarihli yazılı ifade
leri alınarak ilişikte sunulmuştur. 

Kararnamenin hazırlanması sırasm'da Başkan yardımcısı vekili bulunan Yaşar Tunaıgür'ün de 
bu husustaki malûmatı istenmiş ise de mumaileyhin birkaç gündür daireye gelmediği cihetle bu 
husus temin edilememiştir. 

Hâdise tarihinde Diyanet İşleri Başkanı bulunan İbrahim Elmalı'dan da bu mevzudaki malû
matı istenmiş ise de bugüne kadar bir cevarp alınamamıştır. 

Bu durum .'karşısında zatıâliniz tarafından cevalbm biran önce gönderilmesi hususunda istical 
gösterilmesi sdbdbiyle mevcut ifadelerle iktifa etmek mecburiyetinde kalınmıştır. 

İzmir Müftüsü Celâl Yıldırımın Muş Müftülüğüne nakledilmesi üzerine boşalan İzmir Müf
tülüğüne naklen tâyin edilen Erdek Müftüsü Aiıme't Karakullukçunun müftülük niteliği var 
ise de Hukuk Fakültesi ve İslâm Enstitüsü mezunu olduğuna dair her hangi bir vesaike Başkan-
lığımızdaki dosyasında tesadüf edilememiştir. 

Tetkik edilen kararname evrakından anlaşıldığı üzere Ahmet Karakullukçunun İzmir'e tâyini 
hakkında Devlet Bakanlığına hitaben tanzim edilen ve İbrahim Elmalı'nın parafını havi olan tez
kerede de Ahmet Karakullukçu'nun Hukuk Fakültesi ve Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu olduğu 
hakkında hiçbir kayıt yoktur. 
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Yukarda bahis konusu edilen ifadelerin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile Ahmet Karakul

lukçunun Erdek Müftülüğünden Iz'mir Müftülüğüne nakli hakkındaki kararnameye çlercedilen 
ve adı geçenin Hukuk Fakültesi ve Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu olduğu hakkındaki beyanla
rın hilafı hakikat olduğu ve bu sıfatların Başkan Yardımcısı Vekili Yaşar Tunagür tarafından 
kararnameye yazdırıldığı sarahaten tesbit edilmiştir. 

(Bu durum karşısında Yaşar Tunagür'ün bu hareketi Türk Ceza Kanununun 139 ncu madde
sinde tadade'dilen (Resmî evrakta sahtekârlık) suçunu teşkil ettiği cihetle hakkında memurin 
muhakeimatı ha'kkmdaki kanuna göre ekli olarak sunulan ifadeler muvacehesinde tahkikat icrası 
ve fezleke tanzimi gerekmekte ve ayrıca disiplin cezasını da icabettirdiği kanaatindeyim. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim. 
Diyıanlet İşleri Başkam 

Alî Rıza Hakses 

Ek r 20 

Cum|hurfoaşkanlığınüa Cwmtatiyet Senatosu Araştırma KomüsyoniKnıa gömıdıerülen dosya, 'Belge No. 11 
(Diyanet İşleri Ba^banlığınjn 23 . 10 . 1967 gün ve 153 sayılı yazısı) 

T.C. Ankara 
Diyanet İşleri Başkanlığı — 

Özel : 153 23/10/1967 
Zata mahsus 

İlgi : a) 14.10.1967 gün ve 151 sayılı yazımız. 
b) 17.10.1967 gün ve 7346 sayılı emirleriniz. 

İzmir Müftülüğüne tâyin «dilen Ahmet Karakullukçu/nun kararnamesinin tanziminde vâki hi
lafı hakikat beyanlardan dolayı Başkan Yardımcısı Vekili Yaşar Tunagür'den alman 20.10.1967 ta
rihli yazılı ifade ile İbrahim Elmalı'nın 19.10.1967 tarihli ifadeleri ekli olarak takdim kılınmıştır. 

Yaşar Tunagür her ne kadar İzmir Müftüsü Ahmet Karakullükçu'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 At-
hhan'a ait ifadede (... Erdek Müftüsü Ahmet Karalkulluikçu'nun İzmir Müftülüğüne naklen tâyini 
için bir kararname yazılması Makam tarafından emredilmişti. Ben de bu kararnameyi emir gere
ğince 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 yazma
mışsınız. Ben bu zatı çok iyi tanırım. İki fakülte mezunudur. Hem Hukuk Fakültesini ve hem de 
Yüksek İslâm Enstitüsünü bitirmiştir. Haydi evlâdım çalbuk yaz getir» dedi. 

B,en de bana verilmiş olan bu em r̂i söylenildiği şekilde ve tashih edildiği gibi yazdım ve gönder
dim. Kararname tekrar imzadan çıkıp bana geldiğinde tashih edilmiş şekli ve not yoktu) diye 
bilgi verdiğine, , 

Teftiş Kurulu Başkanvekili (zamanın Personel Başkan V.) Rahmi Özer de yine 12.10.1967 tarihli 
ifadesinde (... Bu sebeple Ahmet Karakullükçu'nun İzmir'e tâyini ile ilgili sıhhatli bilginin zamanın 
ve halen Reis Muavini Yaşar Tunagür'den alınacağı kanaatindeyim. Zira şimdi olduğu gibi o za
man da tâyin ve nakil işlerime Yaşar Tunagür hâkim 'durumda idi) diye beyan ettiğine, 

Bu arada 7.10.1967 tarihli yazıma cevaben İbrahim Elmalı tarafından adım/a gönderilen 
19.10.1967 tarihli yazıda (eslki izmir Müftüsü Cei'âl Yıldırım'm nakil münasebetiyle Başkan Mua
vini Yaşar Tunagür ile birlikte, o zamanki Devlet Bakanının yanında bulunduğumuz sırada Devlet 
Bakanı, İzmir Müftülüğüne tâyin olunacak zatın tahsil itibariyle eskisinden üstün olması gerekti
ğini bildirmesi üzerine, Muavin Yaşar Tunagür, Erdek Müftüsü Ahmet Karakullukçu var. Bu, zat 
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hem Hukuk mezunu hem de Yüksek islâm Enstitüsü mezunudur diye cevaplandırmıştır. Keyfiyet 
Balkanlıkça da uygun görüldüğünden adı geçenin naklen tâyinine dair teklif yazısı imzalanarak 
Bakanlığa gönderilmiştir. 

... Zatişleri Müdürlüğü de Muavin Yaşar Tunagür'ün beyanına itimadederek dosyayı tetkik et
meden kararnameyi hazırlamış olduğu...) diye ifadede bulunduğuna, 

Ayrıca mezkûr kararnamenin Devlet Bakanlığına şevkine ait ve ibrahim Elmalının parafını havi 
yazı suretinde de Ahmet Karakul'lHıkçu'nun tahsilinden bahsedilmediğine göre, 

Yaşar Tunagür'ün Ahmet Karakullukçu'nuri tahsili hususundaki emrin ibrahim Elmalı tara
fından verildiği yolundaki isnadı 'mesnetsiz kalmakta, İbrahim Elmalı'ya iftiradan başka bir mâ
na ifade etmemektedir. 

Bundan başka İzmir muhitinde çok sevilen eski müftü Celâl Yıldırım ile Yaşar Tunagür'ün 
arası açık olduğundan, sebepsiz olarak bu müftünün Muşa nakli dolayısiyle İzmir'de meyda
na 'geeln galeyanı ve İzmir'deki infiali önlemek ve şahsi prestijini kurtarmak için Ahmet Kara
kullukçu'ya izafe edilen iki fakülte mezuniyetinin Yaşar Tunagür tarafından tertibedildiği Di
yanet Merkezi ile İzmir çevresinde bilinmektedir. 

Bu itibarla,, mezkûr kararnameyi kasden sahte oılarak tanzim ettirmek suretiyle eski Başkan, 
Devlet Bakanı, 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 îşleri Başkanı 
Ali Rıza Hakses 

Ekleri 
14 . 10 . 1967 tarih ve 151 sayılı makamlarına ımuhatap yazımız, asıl. 
İbrahim Elmalı'nın 10 . 10 . 1967 tarihli cevabi yazısı, asili. 
Yaşar Tunagür'ün 20 . 10 . 1967 tarihli yazısı, aslı, 
Rahmi özer'in 12 . 10 . 1967 tarihli yazısı, aslı. 
Yaşar Gökten'in 10 . 10 . 1967 tarihli ifadesi, aslı. 
Reyhan Babacan'm 12 . 10 . 1967 tarihli ifadesi, aslı. 
Nikhet Altmhan'ın 12 . 10 . 1967, tarihli ifadesinin aslı.. 
Yukarıdaki ifadeler tarafımdan mühür ve imzalanmıştır. 

Ek : 21 

Ounıhur'başbanlıgınoa Cumilıuriyet Senatosu Araştırma Komisyonuna gönderilen dosya, Belge 
No. PL9 (Diyanet İşleri Başkanlığının 20 . 2 . 1967 tarihli yazısı) 

T. C. 
Diyanet îşleri Başkanlığı 20 . 2 . 1967 

Özel 
Zata mahsus Diyanet İşleri Başkan Y. Yaşar Tumaigür Hk. 

Sayın Devlet Bakanı 
Refet Sezgin B. E. 

CenaJbı Hak şakidim olsun. Hiejbir dünyevî maksat ve garazım yoktur. Hakiki durumum sizce 
de malûm olduğu üzere gün geçtikçe <muztar bir hal almaktadır, idari yönden (bütün tasarruf 
haklarıma sahilbolaeak kudrette bir insanım. 

'Haktan adaletten zerre kadar inhiraf edecek durulmda değilim. Hiejbir fert hakkında da şimdi
ye kadar şikâyet etmiş değilim ve etmıem, daima sulih severim. Salbn çok sever ve her müşkülâta 
katlanırım. 

Zatıdevletlerine takdim ettiğim ilişik listede muharrer Başkanlığıma vâki şifahi ihlbarlar, mad
de madde beyan edilmiştir. Durumu zatlâlilerine arz etmeye medburiyet kasıl olmuştur. 
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Bu Rıityaset vazifesini bana tercihiniz sırasında son bir kelâmı âliniz vardı : «Bununla yapabi
lecek misin? Yapamaz isen bana bildir, derhal alırım» büyurulmuşıtu. 

(Bu kelâmı âlinizden, cüret alarak malhrem kalmak üzere arz etmeyi münasip gördüm. Mümkün
se Allah rızası için meselenin hallini iSstirhaım ederim. Sonsuz hürmetlerimle. 

iDiyane't İşleri Biaşkanı 
Ali Rıza Haıkses 

<Ek : il. 
Muavin Yaşar Tunaigür hakkındaki şifahi olarak Başkanlığa vâki bâızı ihbarlar : 

. 1 . Teşkilâtın kendisini isteamediği. 
12. Makamı Riyasetin haberi olmaksızın kendi .adamlarını tâyin ettiği. 
!3. EisftıaJbı mesalilhe ve hademelere çirkin muamele ile onları rencide ettiği. 
4. Bir hayli nurlculan ve Süleymancıları himaye tarzında hareketlerde bulunduğu. 
15. Dosyalarında nurculukla ımiüttethem olanlardan bâzılarını bizzat tâyin ettirdiği. 
'6. Bâzılarını da Bakanın emri vardır diye tâyin ettirdiği. 
7. Merkez Pastanesi vasutasilyle hemen her gün veyahut gün aşırı kendisine illerden ve kaza

lardan sandıklarla veyalhut paketler halinde hediyeler geldiği. 
'8. Etraftan gelen bu hediyelerin Merkez Postanesinden makam aralbasiyle alınıp evine nakleu 

dildiği. 
!9. Başkanlığa ait odanım masa dolaplarının taharri edildiği. 
ıl'O. Kastamonu vilâlyetindelki Nhırullah Camiine tâyin edilen Hamdi Çivicioğlu'ndan 200 lira 

alındığı ve bu 200 liranın Bakana verileoe'k ziyafet karşılığı olmak üzere alındığı. 

Ek : 22 

öuınıhuıfoaşkanüğınoa Cumhuriyet (Senatosu Araştırma Komisyonuna gönderilen dosya, Bel^e 
No. 13 (Sayın îbraJhim Elmalı'nın yazısı) 

Gizli ve zata mahsustur 
19 . 10 . 1967 

İzmir Müftüsü haikkında. 

Sayın Ali Rıza Hakses 
Diyanet İşleri Başkanı 

7 . 10 . 111907 tarihli gizli ve zata miahsuls ifadeli mektupları cevabidir. 
Eski İzmir Müftüsü Celâl Yiidınm'ın nakli münasebetiyle Başlkan Muavini Yaşar (Tunıagürle 

birlikte o zamanki Devlet Bakanının yanında bulunduğumuz sırada, Devlet Bakanı, İzmir Müftü
lüğüne tâyin olunacak zatı talhsil itibariyle eskisinden üstün olması gerektiğini bildirmesi üzerine 
Muavin Yaşar Tunagür, Erdek Müftüsü Ahmet Karakullukçu var. Bu zat hem hukuk mezunu 
hem de Yüksek İslâm Enstitüsü mezunudur diye cevaplandırmıi'şıtır. 

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

Ancak bu baptaki kararname tanzim edilirken Zat İşleri Müdürlüğünce yazı tetkik edilerek ev
rakı müslbitesi görüldükten sonra kararnamenin kaleme alınması gerekirdi. Zatişleri Müdürlüğü 
de Muavin Yaşar Tunalgür'Ün beyanına itimat ederek dosyayı tetkik etmeden karamam'eyi hazırla-
mıış olduğunu, hâdisenin Akis Derlgisinde Necati ıSlönmezer tarafından açıklanıması üzerine dosya
sını, tetkik ederek; muittali oldulm. O sırada Başkanlık vazifesinden ayrilmak üzere bulunmam sebe
biyle meseleyi tetkik ve talhkik mefvzuu yapmaya ıfırsat <ve imkân bulamadım. 

iSözü geçen Ahmet Karakul'lukçu'yu Eylüiyil'9167 ayı içinde yani ge^en yıl îzimir'de Tuızla'yı ge
zerken arkadaşlariyle birlikte raslamak suretiyle tanuştum. O gün arkadaşlar arasında yine Yaşar 
Tunagür'ün adamlarından Vaiz Fetjhuliaih da bulunuyormuş, beni görünce Müftüye aman beni Vaiz 



- 4 4 -

İİetihıulılalh diye tanıtmayın diye ricade bulunimuş. (Bunu duiyan mıülhendis arkadaşımı benden sebebi
ni sordu. Konu hakkındaki İbiğim bundan ifbaret o'lduığunu saygı ile arz ederim. 

İbrahim Elmalı 

Ek : 23 

Personel Dairesi Başkanı Rahmi özer'in ifadesi 

Sayın Ali Rıza Hakses Diyanet İşleri Başkanı 

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

de Teftiş Kurulu Başkanı iken ben de Personel Başkanlığı vazifesini ifa «tmekte idim. 
Bu esnada zamanın İzmir Müftüsü Celâl Yıldırım'm Muşa nakli ile Bergama Müftüsü Neca--

ti Sönmezer'in tenzili rütbe ile Kütahya Müftülük Şefliğine nakli mevzuubahsoldu. Necati 
Sönmezer'in mucibi bana geldiğinde, bu icraatın hukukî olmadığı cihetle Danıştaydan geri dö
neceğini, gerek İ. Elmalı ve 'gerekse Yaşar Tuna gür'e zikrederek evrakı imzadan imtina 'ettim. 

Bu hâdiseden ıkısa bir müddet sonra Necati Sönmezer'in şefliğinden de vazgeçilerek müf
tülük kâtibi olarak, tenzili rütbe ile ve naklen tâyininin çıktığını öğrendim. Bu tâyini mütaa-
kıp, Celâl Yıldırum'ın nakli ile ilgili kararnamıeyi 'görmediğim gibi ondan açılan İzmir Müftülü
ğüne Ahmet Karakullukçu'nun kararnamesini de görmedim, benden habersiz yapıldı. Bu se» 
beple A. Karakullukçu'nun İzmir'e tâyini ile ilgili sıhhatli bilginin zamanın ve halen. Reis Mua
vini olan Yaşar Tunagür'den alınacağı kanaatindeyim. Zira şimdi olduğu gibi o zaman da tâyin 
ve nakil işlerine Yaşar Tunagür hâkim durumda frdi. 

Yukarıda mezkûr tâyin ve nakillere muhalefetim, Personel Başkanlığından ayrılmama se
bebiyet verdiği cihetle, bundan sonraki safahatibilmiyorum. Hürmetlerimle arz ederim. 

12 . 10 . 1967 
Rahmıi özer 

Teftiş Kurulu Başkanı 

EK : 24 
(özlük İşleri Müdürlüğü Tâyin Bürosu Memuru Nükhet Atlınan'm yazılı alfadesi) 

Diyanet İşleri Başkanlığına 

Anlkara 

11 . 10 . 1967 "günlü yazlınızla İzmir Müftüsü Ah'melt Karakullukçu hakkında istenilen ma-
lûmaıta yazılı cevabımdır. 

özilük İşleri Müdürlüğü Tâyin Bürosunda çalıştığım sıralajrlda Erdek Müftüsü Ahmet Karakulluk-
çu'ınun İzmir Müftülüğüne naklen tâyini için kaıarname yazılması makam tarafından emredil-
ım%ttt 

Ben bu kararnameyi emir gereğince yazdım. Fakatl tahsil durumundan' bahsetmemiş
tim!. Bu kararnameyi imzaya yollamıştım., O zaman Özlük İşleri Müdürlüğüne halen Evrak 
ve Yazı İşleri Müdürü ollan Yaşar Gökten Bey, Personel Dairesi Başkanlığına da Rahınj 
Özer Bıey bakıyorlardı. 

Kararname bu iki kanaldan imzalanarak Muavin Yaşar/ Tunagür Beye gönderildi. Bilâ7 

hara kararnamıe tashih edilerek ve üzerine bir not takıflımış halde Muavin Yaşar Tunagüu 
Beyden geri geldi. Bu arada beni yukarıya makamına çağırarak, 

Bu kararnameye tahsil yazmamışsınız. Ben bul zaltı çok iyi tanırım, iki fakülte mezunu
dur. Hem Hukuk Falkültesini ve hem de Yüksek İslâm Enstitüsünü bitirmiştir. Hadi evlâdım 
çabuk yaz, getir dedi. 
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Ben de bana verillmiş olan emri söylenildiği şekilde ve 'tashih edildiği gibi yazdım ve gön-
derdim. 

Kararname tekrar imlzadan çıkıp bana geldigiin.de tashih edilmiş şekli ve not yoktu. Ka
rarnamenin Başkanlıktan gelmesini beklemek üzere intizar dıosyaısma bizde kalan kasını koy
dum. 

Bu hususta bildiklerim bumdan ibarettir. Mukaddesatımı üzerine yemin ederilm. 
12 . 10 . 1967 

j Derleme ve Yayın 
Müdürlüğü 
Memuru! 

Nühet Attıhan 

EK : 25 

Cumhurbaşkanlığınca ıCumihurijyet Senatosu Araştırma Komisyonuna gönderilen, dosya, (Belge 
No. 16 (Özlük İşleri Müdürü Yaşar Gökten'in yazılı ifadesi) 

10 . 10 . 1967 

'Başkanlık Yüksek Makamına 

7 . 10 . 1907 günlü gizli ve zıata mahJsuıs yazıları karşılığıdır. 
22/1965 - 28 . 3 . 1966 tarihleri arasında Özlük İşleri Müdürlüğünde bulundum1. Müdürlü

ğü/m zalmanmda ekseri kararnameye gidecek mucipler bizden geçmiyordu. Özlük İşleri Mü
dürlüğünden ayrılldiktan sonra baisma intikal eden Iztoir Müftülüğü! olayı üzerine bendenizi 
nıalkamanıza çağıranuş bu tâyin olayı hakkında benden bilgi isteımişitiniz. Hâtırlıyamadığımı, 
Neşet Beyden sorulmasını bildirmiştim. Sizden ayrıldıktan sıo.nra Tâyin Bürosu Memuru Nü-
ketö AJtlîlhan'dam sorduğumda : Başkan Muavini Yaşlar Tunagür'ün münhal bulunan İzmir 
Müftülüğüne Erdek Müftüsü Ahmet Karakullukçu'mum tâyinini kendisine arz ettiğini, ken-
dislinin de .adı gecemin naklen tâyini hakkındaki tezkereyi ve kararmaımeyi yazarak Muavir 
Yaşar Tunagür Beye gönderdiğini, bu kararnamede tahsilden bahsedilmediğini, Muavin 
Yaşar Tunagür Devlet Bakanlığına yazılan tezkereye efkli kararnameyi, tahsili Yüksek 
İslâm Enstitüsü ve Hukuk mezunu ibıareısini yazarak taslhih 'ettiğini ve aynı zamamda 
kendisini makamına çağırarak bu zat Yüksek İslâm Enstitüsü ve Hukuk mezunudur, buna 
göre yeniden yaa getlin dediğimi, Nüket Hanıımun da aynı şekilde yazanak Yaşar Tu
nagür Beye götürdüğünü, Devlet Bakanlığına yazılan tezkere Başkan İbrahim Elmalı 
Beye imtfa ettirilerek sevkedildiğini bildirmiştir. Keyfiyeti bilâhare zatıâlinize arz etmliş-
tim. 

Devlet Bakanlığına Başkan İbrahim Elmalı'nım ilmzası ile giden tezkerede de adı geçe
nin tahsilimden balhsedilmemektedir. Bilâhare yüksek tasdikten çıktıktan sonra Bıaşkanlığıfaııza 
gelmiş 28 . 2 . 1966 günlü tezfcere ile İzmir ve Balılkesir valilklerine tebliğ edilmiştir. 

Tâyinlerde inha selâhiyeti, kanunumuza göre Personel' Balkanınla ve Makama aidolduğundan 
bu huısusta başkaca bilgim yoktur. 

Keyfiyetii saygılarımla arz ederilm. 
Evrak ve İdari 
İşler Müdürü 
Yaşar Gökten 

http://geldigiin.de
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Ek : 26 
Cumnuıfoaşkanhğınca Cumhuriyet Senatosu Arattırma |Romıisyonun& gönderilen dosya, Belge 

No. 14 (̂Yaşari Tunagür'ün yazüı ifadesi) 
20 . 10 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

13 . 10 . 1967 gün ve 150 sayılı emirlerinize cevabi arizadır. 
Erdek Müftülüğünden İzmir Müftlüğüne naklen tâyin edilen Ahmet Karakullukçu'nun 

tâyin kararnamesinin tanzimi aynen şöyle cereyan etmiştir; : 
İzlmir Müftülüğünün inhilâli üzerine o günkü Başflsan Sayın İbrahim Elıma'ln tarafın

dan kendilerine Hukuk Fakültesi ve Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu olarak tavsiye ve tes-
kiyes edilen Erdek Müftüsü Ahmet Karakullukçu'nun şahsi bir talebi olm'aksızm naklen 
tâyini bakkıındalki muamelenin ikmali tarafıma emredilmiş idi. Ben 'de zafişleniaıideki alâkalı 
memura işıbu kararnamenin hazırlanmasını 'söyledim. Kararnaime hazırlanarak Başkanın im
zası ile Bakanlığa gönderildi. 

Ahlmet Karaku'Muk'çu'nun bir müftülükten diğer müftülüğe naklen tâyin edilmesi 633 sar 
yılı Kanun gereğince1 (İlkokul mezunu dahi olsa) müktesep haki sahibi olması itibariyle a-
rarnamede ıhukukî bir hata yoktur. 

Kararnamenin neşrinden bir sene sonra mumaileyhin Hukuk Fakültesi ve Yülksek İslâm 
Enstitüsü miezunui olmadığı gazetelerde vâki neşriyat üzerine istihbar edilerek zati sicili üze
rinde yapılan incelemede İmam Hatip Okulu İkinci Devre mezunu olduğu görülmüştür. Bi* 
lâhara hazırlanan tashih kararnamesi birkaç gün evvel Yüksek Başkanlığı takdim edilmiştir. 

Kararnamede zikredilen Hukuk Fakültelsi ve Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu cümlesi Ah7 

met Karakullukçu'yu Sayın Başkana tavsiye eden zatın yanlış beyanı üzerine emredilmiş 
olup bir kasta makrun olmasına i/mlkân yoktur. 

Bu işte hiçbir küçük memurun kasdı naçiz kanaatimce mümkün değildir. Şöyleki : 
1 — Bu cümlenin ithali 633 sayılı Kanun gereğince niteliği olmıyan bir kimlseye nitelik ka

zandırıp tâyinini sağlıyacak bir mahiyette değildlir. 
2 — Biran için emri verenin bunda bir kaisda olduğunu düşünürsek, kararname hazırlan-

nıadaın evvel onu hazırlıyan memurun Ahmet Karakullukçu'ya aiit zâti sicil ve dosyayı teHMMM ve ka
rarnamenin onai göre hazırlanması ve emri verenin bu yolda ikaz etmedi gerekirdi. Bu yapıl
mamıştır. 

Bu itibarla yukarda açıklanan husulsat mı vaceheslnde durum mütalâa edildiği takdirde 
ne ,bir kasdın ve ne de huikuka aykırı bir muamelenin yapıllmadığı anlaşıllmaktadıır. 

Arzi ederim., 
Yaşar Tunagür 

Ek : 27 
Devlet Bakanı Sayın Hüsamettin Atabeyli'nin Bilecik A. P. îlçe idare Kurulu Üyesi Fahrettin 
Demirci'ye 1 7 . 3 .1969 gün ve 1290 sayılı yazısı 

T. C. 
Devlet Bakanlığı Ankara 

Sayı : 1290 17 . 3 . 1969 
ıSayın Fiatoeltlfcin Demirci, 
Adalet 'PatftM îıl$e İdare (Kurulu üyesi, 
Biledik. 

Sayın Cumhurbaşkanına il müftüsü ile müftülük şefi hakkında gönderdiğiniz telgraf Bakanlı
ğıma havale olunmuştur. Müfettişler, teftiş raporlarını Diyanet İşleri Başkanlığına vermiş bu
lunmaktadırlar. Gereğine, rapor münderecatına göre tevessül solunacaktır. Teftiş Kurulu yüklü 



— 47 — 

bir mesai içinde bulunduğundan, raporlar sizin arzu ettiğiniz süratle verilemez. Şüphesizdir ki, 
bu hal zatî meselenin ihmal olunduğu mânasına gelmez. 

Telgrafınızda teftiş raporları ile 'tesbit edilen suiistimallerin kurbanlık koyunlarına kadar 
adı (geçenler tarafından 'gönderilen rüşvet karşılığında Diyanet İşleri Beis Muavini Yaşar Tunagür 
tarafından örtbas edilliği iddia ve bu haliyle de madde tasrih olunduğuna göre, bu iddialarınızın 
delillerini Bakanlığıma 10 gün içinde göndermenizi, alksi takdirde Devlete sadakatle hizmet eden 
memurların haklarını aramak da âmirlerin görevleri cümlesinden burunluğu cihetle hakkınızda ka
nunî işleme tevessül olunacağına bilgilerinizi rica ederim. 

Hiisaaıiıeıtıtdaı Aıtatbeyli 
Devlet Balkanı 

Ek : 28 

A. P. Bilecik ilçe idare Kurulu Üyesi Fahrettin Demirci'nin, Devlet Bakanlığının 17 . 3 . 1969 
gün ve 1290 sayılı yazısına cevajbı : 

Sayın Hüsamettin Atabeyli 
Devlet Bakanı 

17 . 3 . 1969 tarih ve 1290 sayılı yazılarınızın karşılığıdır. 
Greç de olsa bir vatandaş olarak müracaatımızın üzerine eğildiğiniz için aynı partili olmanın 

gururu ile minnet hislerimi ifadeden dolayı huzur duymaktayım. Yaşar Tunagür'e gönderilen 
kurhanlık koyun için delil istemektesiniz. Öyle tahmin ediyorum ki, bu emriniz burada 50 gün 
kalıp bütün suiistimalleri tesbit eden Diyanet İşleri müfettişlerinin vesikalarını, vesikalara müste
niden tesbit ettikleri raporları tetkik buyurmadığmızı göstermektedir. O tahkikattan sonra müf
tü ve şef hakkında Vilâyetçe ikinci ve hattâ üçüncü tahkikat açılmış ve suiistimalleri Savcılıkça 
da sabit görülerek hâdise Asliye Ceza Mahkemesine intikal ettirilmiştir. 

Kurbanlık koyun hâdisesinden evvel teftiş raporlarında da şahit ifadeleriyle ispat edildiği veç
hile, adı geçene mermer ve turşu da gönderilmiştir. Bir de Sayın Tunagür'e bunlardan başka Sö
ğüt'ten alman, bedeli 350 lira olan abajur gönderilmiştir. Karaköy İstasyonunu yoklatırsanız da
ha mufassal malûmat almış olursunuz. 

Bir Diyanet Muavini bütün bu havalide üçkâğıtçı ve ahlâksız olarak tanınmış, din görevlileri
nin parasını yemiş ve bu husus kendi mektubu ile tesbit olunmuş İsmail Hakkı Dut denilen Müf
tülük Şefinin evinde gelıip k'alıröa ve »bunun verdiği veya gönderdiği hediyeleri kabul ederse, bir 
vatandaş olarak duçar olunacak reaksiyonun derecesini sizin takdirlerinize bırakıyorum. 

Koyun oyununa gelince, bu iki defa gönderilmiştir. 
Birincisi 1967 senesinde Müezzin Hikmet'in kayın pederi ile birlikte üç kâğıtçı ve Tunagür'ün 

adamı İsmail Hakkı Dut'la birlikte Medetli'den alınıp götürülmüştür. İş mahkemeye intikal et
tiği takdirde şahitlerle durum ispat edilecektir. 

İkincisi 1968 yılında yine malûm ve müseccel Şef İsmail Hakkı Dut tarafından alınmış, bir iş
yerine bırakılarak birkaç gün bekletilmiş ve Diyanete gönderileceği ifade olunmuş ve yollanmış
tır. Fiyatının da 375 lira olduğu ifade edilmiştir. Bunlar da şahitlerle tesbit edilecektir. 

Davas Yaşar Tunagür'e ismiyle menfaat temini ise, mermer takımından giden turşuya kadar 
müfettiş raporlarında mevcuttur. Lütfen tetkik buyurun. O zaman hâdiselerin vehametini ve bu
rada milleti soyan, Devletin parasını zimmetine geçiren, din görevlileri ile Kur'an Kursu Yaptır
ma ve Yaşatma Derneğinde yapmış oldukları suiistimallerden dolayı bugün Asliye Ceza Mahke
mesine düşen ve bütün Müslümanları ibadethanelerden soğutan, Müftülüğü bir çiftlik haline geti
ren Müftü Ahmet Öztürk ve meşhur Şefinin durumlarını tiksinti ile -anlıyaçıksınız. Bir Müslü
man olarak üzüntünüz sonsuz olacaktır. Bu müesseseden bunları uzaklaştırmak sizin elinizdedir 
ve bu bir cihattır. 
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Son arzum, bütün suiistimallerin tek tek tesbit edildiği müfettiş raporlarını okumanız ve ge
reğini yapmanızdır. Orada İsmail Hakkı denen Şefin suiistimallerini, ahlâksızlıklarını, muhabbet 
tellâllıklarını, keza Müftünün de aynı karekterde kıstaslarını göreceksiniz. 

Durumu derin 'Saygılarımla arz ©derim. 
27 . 3 . 1969 

Bilecik 
A. P. İlçe İdare Kurulu Üyesi 

Fahrettin Demirci 

Ek : 29 

Komünizmle ıMicadele Derneği Bilecik Şubesinin Devlet Bakanlığına yazısı. 

Türkiye 
Komünizmle Mücadele Derneği 

Bilecik Şubesi 
Tel : 191 

Sayı : 969/02 -3 

Özü : Müftü Ahmet Öztürk ve İsmail Dut Hk. 

Gizli ve zata mahsustur 

Sayın Hüsamettin Atabeyli 
Devlet Bakam, 

Ankara 

'Gerek derneğimizin gerekse vatandaşların ve 'gerekse haksızlığa uğrıyan din görevlilerinin 
yapmış olduğu devamlı şikâyetler neticesinde gönderilen iki Diyanet İşleri Müfettişi, burada 
kaldıkları elli gün zarfında şahit ifadeleri, resmî kayıtlar ve delillere istinaden yapmış oldukları 
tahkikatı havi rapor'un yüksek makamlarına sunulmasının ve Teftiş Kuruluna intikalinin üzerin
den beş aydan fazla bir za'man geçmiştir. 

IBu iki zatın irtikâbe'tmiş olduklarş suiistimalleri, ahlâksızlıkları Diyanet İşlerindeki Yaşar 
Tunaıgürle olan münasebetlerini, hizmetçi namı ile Ankaraya gönderdikleri kadınların başlarına 
gelen hâdiseleri, bölücülük faaliyetlerini, avans lolarak alınan paranın ne şekilde zimmetlerine 
geçirdiklerini, para almak suretiyle tâyin veya kadro vaadedilen imam ve müezzinlerin duru
munu, dernek üyelerimiz din görevlilerine yapmış oldukları baskılar ve Komünizmle Mücadele 
derneklerine karşı olan allerjisini, Başbakan Sayın Süleyman Demirel'in kardeşleri Hacı Ali De
mirel'in isminin ne şe'kilde istismar vasıtası yapıldığını, mahkûmiyet tutumlarını, İmam Hatip 
Okulu keresteleri ile şahsî ihtiyaçlarının nasıl kûrşılandığını ve Müftünün Türkiye'ye komünist 
imal eden Hasanoğlan Köy Enstitüsündeki 12 yıllık anlbar memurluğunu bütün detayları ile bir
likte tesbit etmişler, vesika toplamışlardır. 

Bu mukaddes müesseseyi, o ulvî maksat ve gayesinden uzaklaştırmak suretiyle bir çiftlik 
ağası gibi kullanıp menfaatperest partililer himayesine sığman, yolsuzluğu bir meslek haline 
getirdikleri için de bugün Bilecik Asliye Ceza Mahkemesine durumları intikal eden, cemaati 
emmilerden soğutan mezkûr şahıslar hakkında tevessül edilen işlemlerde bugün için hiçbir netice 
vermemiş, hatta Sındırgıya tâyini yapılan İsmail Hakkı Dut denilen şefin de harcırahının gönde
rilmesi Yaşar Tunagür tarafından durdurulmuştur. 

Derneğimiz, Diyanet İşleri teşkilâtında barmdırılmaları dahi caiz olmıyan bu şahısların tutu
munu ve onları himaye cihetine gidenlerin adları ve mevkileri ile birlikte Türkiye'de bulunan 
teşkilâtımıza ve efkârı umumiyeye açıklamayı bir vazife telâkki ederek karar almıştır. 

Çekmiş olduğumuz telgraflar da cevapsız bırakılmak suretiyle Anayasa ihlâl edilmiştir, 
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•Takdir buyrulur ki, kanunî vecaibin yerine getirilmemesi suçtur. Bu kanunî lâzimeyi yerine 

getirmiyen ve adı geçenleri, bütün ahlâksızlıklarına rağmen himaye eden Diyanetteki zimamdar
lardan da şikâyetçiyiz. 

(Biz Hükümetin yanında komünizme cephe almış ve canlarını bu yola adamış bir teşkilât ve 
bu teşkilâtın mensupları olarak siz imanlı ve inançlı Bakanımızdan hâdise ile yakından ilgi
lenmenizi rica ve istirham ediyoruz. 

Bir Makyavelizm taktiği ile, Adalet Partisini de ikiye bölen bu zatların hakkında uygulan
ması zaruri ve mecburi bulunan, saniyen müfettiş raporlarında da derpiş olunan kanuni işlem
lerin biran evvel intacı için göstereceğiniz yakın alâka Bilecikli müslümanları sevindirecektir. 

Hâdise delilleri ile birlikte muhalefet partilerin muhaliflerce intikaline meydan vermemenizi 
rica ve istirham eder, beyanname neşrine lüzum bırakmayacak cevabınızı sabırsızlıkla bekler say-
g!İarımızı sunarız. 

(16 . 4 . 1969, her iki zarfın kapakları üç yerinden dernek mührü ile mühürlenmiştir.) 

Sekreteri TürMye 
Celâl Devecioğlu Komünizmle Mücadele Dermeği 

İmza Bilecik Şubesi Bşk. 
İhsan N. Ertürk 
Mühür ye İmza 

IBu yazı 18 . 4 . 1969 gün ve 267 no. lu makbuzla taahhütlü olarak gönderilmiştir. 





Dönem : 3 
Toplantı : ı Türkiye Büyük Millet Meclisi S. Sayısı : 

Eski Aydın Milletvekili Reşat Uzarda' mn, Anayasanın 90 ncı 
maddesi ve T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12, 
14 ve 22 nci maddeleri uyarınca eski Sanayi Bakanı Mehmet 
Turgut ile eski Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat haklarında 

Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi ve 1 numaralı 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu ( 9 / 1 ) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Özeti : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı ve 'Türkiye IBüyük Millet 'Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12, 14, 22 nci maddeleri gereğince ISanayi Bakanı Mehmet Turgut ile 
eski Bayındırlık (Bakanı Arif Hikmet Onat haklarımda Meclis soruşturması açılması talebinden 
ibarettir. 

Vakalar : İEreğli İDemir ve Çelik [Fabrikaları 'T. A. Şirketindeki yolsuzluk iddialarını in
celemek üzere bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması hakkındaki takririm dolayısiyle 
Millet (Meclisinin 19 . 3 . 1965 gün ve 78 nci Birleşiminde yapılan müzakere neticesinde ta
lebim Genel Kurulca kabul edilmiş ve 11 kişilik bir Araştırma Komisyonu kurulması karar 
altına alınmıştı. 

6 . 4 . 1965 tarihinde vazife taksimi yaparak işe başlıyan Komisyon 2 aylık faaliyeti sı
rasında gerekli araştırmaları yapmış, delilleri toplamış ve tanzim ettiği 29 . 6 . 1965 tarih 
ve 1033 Sıra iSayılı raporunu tabettirerek Meclis üyelerine dağıtmıştır. Ancak o sırada Meclisin 
tatile gitmek üzere bulunması ve alman bir kararla (Meclis çalışmalarının müstacel kanunların 
müzakeresine hasredilmiş olması dolayısiyle bu raporun Mecliste müzakeresi mümkün olma
mıştır. 

ıSözü geçen raporda özetle aşağıdaki konularda yolsuzluklar yapıldığı tesbit edilmiştir. 
1. Kireç taşı ihalesinde; ihalenin yolsuz olarak yapıldığı, (Sezai 'Türkeş - Fevzi Akkaya Fir

masının şirket menfaati aleyhine himaye görmekte olduğu, Bayındırlık Bakanlığı makinaları-
mn bu firma tarafından kullanılmak üzere usulsüz olarak Ereğli 'Demir - Çelik Şirketine kira
landığı v. s. 

2. Yarımamul hammadde ithalimde; ihalenin yürütülmesinde usulsüzlükler olduğu, İdare 
Meclisinin 51 sayılı kararma muhalif hareket edildiği. 

3. Temel inşaat ihalesinde; Morrison - Knutsen Şirketine ödenen 10,5 milyon liralık tazmi
nattan 7 küsur milyon lirasının Erdemir görevlilerinin ihmaline dayandığı tesbit edildiği halde 
mesullerin meydana çıkarıl amadığı, bu konuda görevlendirilen üç kişilik hakem heyetine pek 
ağır olmıyan 7 - 8 aylık bir mesai karşılığında 1 600 000 lira gibi fahiş ücret ödendiği v. s. 

4. Liman inşaatı ihalesinde; tSezai Türkeş - Fevzi Akkaya Firmasının, kireç taşı ihalesinde 
olduğu gibi liman inşaatı ihalesinde de himaye edildiği, 40 milyon liralık bir işte çok fahiş 
olan 10 milyon lira gibi fazla bir fiyatla liman inşaatının bu firmaya verildiği, ayrıca «mukave
lede yapılması derpiş edilen fakat bedeli mukavele keşfine konmıyaın işler» adı altında 2 milyon 
841 bin 351 liraya baliğ olaın munzam ödemenin de yolsuz olduğu. 

5. Demir cevheri mubayaasında; mukavelevi vecibe teşkil etmediği halde madenci şirket
lere 5 milyon lira civarında kredi açılmasının ve faiz alınmamasının şirket zararına bir mua
mele olduğu; akaryakıt, lâstik ve işçilik ücretlerindeki artışın Demir !Export Firmasına di
ğer firmalara nazaran tonda 3 lira civarında bir fazlalık inikas ettirilmesinin bu firmayı himaye 
teşkil eden yolsuz bir muamele olduğu, 

66 
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6. Baraj ihalesinde; Tekfeoı Şirketi ile teklif ettiği 12 küsur milyon lira üzerinden de
ğil de 14 küsur milyon lira üzerinden mukavele yapılmış olması, bu firmaya ayrıca usulsüz 
olarak 300 bin lira tazminat ödenmesi, birim fiyat esası üzerinden ihale edilen bir işte kaya 
derivasyonu için maktuan 500 bin lira ödenmiş olması ve saire gibi muamelelerin Tekfen Şirke
tini haksız suretle himaye maksadı güden yolsuz muamele olduğu. 

Millet (Meclisi [Araştırma Komisyonu raporunda bu yolsuzlukların başlıca sebepleri arasında 
zikredilen şu husus bilhassa calibi dikkattir : 

«Şirket sevk ve idaresi şeklen İdare Meclisince, hakikatte İdare (Meclisi Reisi Daniş Ko-
ped'in hâkimiyet ve inisiyatifine terk edilmiş bulunmaktadır.» 

Erdemir'de irtikâbedilen yolsuzlukların mahiyet, sebep ve sorumlularını tesbit bakımından 
yine rapordan bâzı mütalâaları buraya nakletmekte fayda vardır : 

«Erdemir'in kuruluşunda; Daniş Koper iSümerbank'm temsilcisi olarak İdare Meclisinde 
görevlendirilmiş ve İdare Meclisi Reisliği ile İcra Komitesi (Reisliğine seçilmiş, o günden bu 
yana bu zat hem İdare Meclisi Reisi, hem de İcra Komitesi Başkanı olarak çalışagelmiştir. Bir
kaç aydır da vefat eden Genel Müdürün yerine vekâlet etmektedir. ıŞu izahtan da anlaşılacağı 
üzere Daniş Koper karar ve icra organlarının başı sıfatiyle şirketin sevk ve idaresinde çok 
yönlü ve etkili salâhiyetlere sahibolmuştur. Halem de böyledir» 

«iSümerbank ve Karabük'ün temsilcileri bu müesseselerin memuru durumunda olsun veya o-
mıasın, Erdemir'in' ortakları olmayıp burada bir ücret karşılığı memur psikolojisi içinde çalışan 
k'iaşelerdir. Ankara Ticaret Odası nihaî durum itibariyle 500 000 liralık, Türkiye İş Bankası 
ise 300 000 liralık hisseye sahiptirler. İdare Meclkhvde Ankara Ticaret Odasını Vehbi Koç temsil 
etmektedir. (Bir müdet önce istifa etmiştir.) Vehbi Koç'un şahsı adına hissesi yekûnu 5 000 
liradan ibarettir. Geriye kalan İdare Meclisi üyeleri ise Kopers şirketler topluluğu temsilcileridir. 
Görülüyor ki başta Daniş Koper olmak üzere şirketi sevk ve idare makamında bulunan İdare Mec
lisi üyelerinin, şirketin kötü idare edilmesi dolayısiyle şahsî menfaatleri yönünden 'müteessir 
olmaları bahis konusu değildir.» 

'«Hülâsa : Erdemir İdare Meclisi üyelerinin ekseriyetinin şirketin hissedarlarından olmayışı, 
şirketin iki büyük ortağından Karabük ve Sümerbank'm İdare Meclisine ve (murakıplıklara 
esasen m'emur olup işleri zaten yüklü olan personelini daha ziyade ek görev ialsın için tâyin 
edişi ve sık sıık değiştirmesi, resmî sektör temısilc:!erinin İdare Meclisi üyeliğini memur psikolo
jisi içinde deruhde edeigelmelei, İdare Meelisi üyelerinin doğrudan doğruya veya dolayısiyle şir
ket ile ticari münasebetlere girebilmiş olmaları, Daniş Koper'in nefsinde İdare Meclisi ile İcra Ko
mitesi Başkanlığı Igilbi hem (karar ve hem de icra uzuvlarının başkanlıklarını birlikte Ideruhde et
mesi, tesisler tamamlanıncaya kadar Daniş Koper'in vazifesinden alınmaması lâzımgeldiği kanaati, 
büyük harcamaların yapıldığı bu kuruluş safhasında üyelerin toplantılara noksansız devam 
etmemiş olmaları ve saire gibi sebeplerden ötürü Daniş Koper şirket sevk ve idaresinde inisiya
tif ve hâkimiyetini tesis etmiş ve bunun içindir ki, yolsuzluk iddialarının muhatabıdır ve şikâ
yetleri şahsında toplamıştır kanaatine varmış bulunuyoruz.» 

Bundan sonra raporun 26 ncı sayfasında (özel murakıpların tahkikatı ve tavsiyelerimiz) baş
lığı altında aşağıdaki mütalâalar ileri sürülmektedir : 

«Raporumuzun baş tarafında işaret olunduğu üzere 25 Mart 1965 tarihinde yapılan Erde
mir mûtat Genel Kurul toplantısında 19 /maddeye baliğ olan yolsuzluk iddialarının özel mura-
k ^ l a r heyetince tahkiki kararlaştırılmış ve o günden bu yana hu heyet tahkikatına devam 
etmektedir. Şüphesiz tesıbit edeceği hukukî sorumluları hakkında şirket adına dâva açılmasını 
tavsiye edecek veya suç bulmadığını belirtecek, Genel Kurul da bu rapora göre reyini izhar ede
cektir.» 

«Erdemir, Devlet ile alâkası oimıyan bir Anonim Şirketi olsaydı şüphesiz meseleleri hak
kında Yüce Meclisin bir Araştırma Komisyonu 'kurması bahis konusu olmazdı. Bugün Erdemir'in 
°/o 51 oranındaki sermayesi İktisadi Devlet Teşekküllerimizden Karabük ve Suımeribanlka aidol-

T. B. M. M. (S. Sayısı : 66) 
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duğu gibi, Hazine tarafından çeşitli kanunlarla bu müesseseye 450 milyon lira civarında ikra-
aatta bulunulmuş, yine ayrıca Hazine ,% 6 temettüü garanti etmliş faulıuntmiaktadır. Bütün bunlar 
Meclisin meseleye alâkasının derecesini teşkil ettiği ve takriben bir milyar liraya yakın Devlet 
imkânı burada yattığı içindir İki, Komisyon olarak ileriye muzaf bâzı tavsiyelere raporumuzda 
yer vermeyi kaçınılmaz bir vazife saydık.» 

«Yolsuzluklar özel murakıpla tahkik edildiğine, şikâyetler Danıiş Koper'in şahsında toplandı
ğına .gıöre ve özel murakıpların varacağı netice şüphesiz büyük ehemmiyet taşıdığı cihetle bu
gün İdare [Meclisi Reisi, İcra Komitesi Başkanı ve Genel Müfdür vekili vazifelerini birlikte ıde-
ruihde eden Danış Koper'in; biç değilse bahis komşu tahkikat bitinceye kadar gerek tahkikatın 
selâmeti, gerekse ^efkârı umumiyeyi tatmin için vazifesinden alınmasının uygun olacağını tavsi
ye etmek isteriz.» 

Yüce Meclisin teşkil ettiği ve kendisine niyabeten araştırma görevi yapmış olan Komisyonun 
bu tavsiyesine ilgililerce maalesef itibar edilmemiişir. Erdemir'deki yolsuzluklar bakjkmda daha 
salim bir kanaate varabilmek için, Millet Meıcldsı Araştırma Komisyonunun çalışmaları Sonucun
da suiistimallerin muhatabı ve sorumlusu olarak tesbit ettiği Daniş Koper'in diğer faaliyetleri 
üzerinde de bir nebze durmak lâzımdır. Daniş Koper bugün Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları 
T. A. Şirketinin (kısaca Erdemdr'in) İdare Meclisi Reisi, İcra Komitesi Başkanı ve on aydan 
beri genel müdür vekili jbulunımaktadır. Bunların dışında diğer bâzı mühim işlerle de meşguldür. 
Tesbit edebildiğimiz bu hizmetlerden bâzıları şunlardır: Orta - Doğu Teknik üniversitesi mütevelli 
heyet Başkanı, Ankara Koleji tesisler başkanı, Bormak Limited Şirketinin üç hissedarından bi
risi ve Umum Müdürü, Tevfiik Kuyaş inşaat mütaahhitliği firmasının yinıe üç hissedarından birisi 
ve Umum Müdürü. Bilhassa son iki şirketin Türkiye'ide büyük döviz ve vergi kaçakçılığı yaptığı, 
gayrimeşru yolardan istihkak bordroları tahakkuk ettirerek Hazineden milyonlar çektiği, NATO 
tesislerinde kulanılmak üzere gümrüksüz ithal edilen makina ve araçların diğer 'taaihıhüt işlerin
de kulanıldığı ve hattâ bunlardan bir kısmının sekiz buçuk milyon lira karşılığında Ereğli De
mir ve Çelik Fabrikası mütaahhidi Morrison - Krıutsen firmasına kiraya verildiği ve daha bir
çok yolsuzlukların yapıldığı tesbit edilmiş ve bütün .bu yolsuzlukları tevsik eden delil ve vesi
kalar toplanmıştır. Bu vesikaları ihtiva eden dosjalar her hangi bir tahkikat komisyonunun 
v ya mahkemenin tetkikine her an amade bulunmaktadır. 

Bunları zikretmekten maksadımız Daniş Koper'in senelerden beri devam ettirdiği sonsuz nü
fuz ve kudretini ve buna dayatnlarak çevirdiği karanlık işleri aydınlığa çıkarmak ve Erdemir'deki 
yolsuzlukların başka türlü tefsir ve teviline gidilmesinin mümkün olmıyacağı hakikatini orta
ya 'koymaktır. 

ıözel murakıpların raporu : 
Erdamir'in 25 Mart 1965 tarih ve 5 sayılı Geıi'l Kurul toplantısında 19 maddede toplanan yol

suzluk iddialarının tahkiki için altı kişilik özel .murakıplar heyeti seçilmiş, Millet Meclisi Araştır
ma Komisyonunun yukarıda belirtilen tavsiyesine rağmen, tahkikatın selâmetle yürütülmesini 
teminen Daniş Koper vazifesinden alınmamış ve bu heyet gayrimüsait şartlar altında çalışma 
zoıunluğunda bırakılmıştır. Özel murakıplar altı buçuk aylık bir mesaiden sonra 9 . 10 . 1965 
tarihinde çalışmalarını tamamlamışlar ve hazırladıkları raporu ortaklarla şirket idarecilerine 
vermişlerdir. Bu heyetin çalışmaları ve haiz olduğu yetkiler baikiimmdan bir fikir vermek üzere 
rapordan bâzı kısımları buraya aktarmakta fayda vardır : 

«Kurulumuzun yetkisi, Erdemir Genel Kurulunun 25 Mart 1965 tarihli yıllık toplantısında 
vtnniş olduğu karara göre Türk Ticaret Kanunimin 348 nci madesi ile sınırlı bulunmaktadır. 
Kurulumuz, Türk Ticaret Kanununun bu hükmü karsısnda tetkikatını münhasıran 19 maddeye 
dayandırmıştır. Kurulumuz, 19 maddenin muhtevalını, Genel Kuruldaki müzakerelerin ışığı altın
da tâyin ederek tetkikatını yürütmüştür. Muhtevasını tâyine sarih surette imkân olmıyan mad
deler hakkında tetkikat imkânı bulunamamıştır. Ezcümle, tetkik edilmesi Genel Kurulda karar al
tı La alınmış olan (ilk keşif fiyatlarına nazaran 450 milyon liralık karşılıksız masraf yapıldığı 
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ve kurulan tesisin dünyadaki emsaline nazaran 'J - 4 misli pahalıya mal olduğu) haikkmdaki id
dianın incelenmesi, imkânlarım izm dışında olduğundan ele alınamamıştır. 450 milyon lira kar-
şKik'sıs masraf yapıldığı hususunun tetkik ve teshili için, şirketin bütün muamelelerini elden ge
çirmek gerekir.» 

Görülüyor ,ki Genel Kurulda incelenmesi karar altına alman en mühim konulardan biri seçilen 
heyetin gerekli yetkiye ısahip kıılmmaması .neticesinde ele .alınamamış ve dolayısiyle Genel Ku-
rv. 1 kararının tam olarak yerine getirilmesi mümkün olmamıştır. Bunun dışında kalan konular
da ilmî bir heyet hüviyetini taşıyan özel murakabe heyetinin vazifesini titizlikle yapmaya çalış
tığı rapor münderecatından anlaşılmaktadır. Büyük bir kitap kalınlığında bastırılmış olan ra
por muhteviyatını buraya •aifctarma'k imkânsızdır. Ancak bu rapordan birkaç tipik örnek vermek
le iktifa edeceğiz: 

Morrison - Knutsen Firmasının işi iki ay gecikme ile yaptığı ve buna rağmen ihzarat maki
mi noksanlarını sebep göstererek 70 milyon Türk l i ras ı tazminat istediği ve 10,5 milyon tazminat 
altlığı hakkındaki iddianın incelenmıesi sonunda: 

«Hakemlere intikal ettirilen dâvanın mıiiddcabihi 70 milyon lira değil 80 823 571 liradır. Bu 
•miktar, yukarıda zikredi'ldiği gibi temel kazıkla™ daki artış, temel betonun mahiyetindeki deği
şiklik, kaba hafriyatın artması, kaya hafriyatının yaptırılması, demir fiyatlarındaki artış, inşaat 
betonundaki hacım artışı ve işin geciktirilmesi üe ilgilidir. Hakem heyeti, bu talebin ancak 
11 719 395 lirasının Erdemir tarafından mütaahhıit firmaya ödenmesine hükmetmiş olmakla bera
ber bu meblâğın 4 544 39-5 lirası, (ki bu miktardan 1 342 853 lirası hesap hatası sebebiyle esasen 
M'orrison firmasına ödenmemiştir) Erdemir'oe kabu] edildiği veçhile, iş hacimmdaki artışla ilgi
lidir. Bu itibarla Erdemıir'ce ödenen tazminat miktarı, davacının finansman masrafı dâhil 
7 175 000 liradır.» 

«Bu zarara, Erdemir tarafından tatbikat prej elerinin, bora kazıkları ve sair enin geç verilme
sinin, çakılmasının sebebolduğu hakem kararından anlaşılmaktadır. Zarara sebebiyet verenlere 
rücu imkânlarının mevcudolup olmadığı keyfiyetinin teltiktik ettirilerek, tetkikatm sonucuna 
göre gerekli tedbirlerin alınımlası uygun mütalâa olunmuştur.» 

Görülüyor ki Morison Şirketine ödenen 7 milyonu mütecaviz tazminat, tamamen Erdemir mo> 
sililerinin kusurları neticesinde meydana gelmr,§tir. Borçlar Kanunu hükümlerine göre hâdi--
sade zamanaşımı cereyan etmiş olduğundan so r u m ı1 1 l . a r a rücu imkânı da kalmamıştır. Bu haki
kat muvacehesinde, Sanayi Bakanlığına bağlı ve 0 bakanlığın kontrol ve murakabesine tabi birer 
umum müdürlük olan Sümerbank ve Karabük Demir - Çelik Fabrikaları temsilcilerinin Erde-' 
miı 'in son olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bu konu ile ilgili olarak aldıkları karar, efkârı 
umumiyeyi avutup uyutmak ve esas sorumlu bu]u 1 ı a n Erdemir İdare Heyetini ibra etmek sure
tiyle bu 7 milyon liralık küsur tazminatının üzej.j1J0 bir sünger çekmekten başka bir şey değildir. 

Gülüç Barajı inşatmm ihalesiz olarak 20 m i l y r n liraya bir firmaya verildiği hakkındaki ince
leme : 

Erdemir Genel Müdürlüğünün İcra Komitesi Başkanlığına yazdığı 12 Nisan 1963 tarihli ya
zıda : «Fabrikanın servis suyu ihtiyacını karşılamak maksadiyle Ereğli'de Gülüç Irmağı üze
rinde yapılmasına karar verilmiş bulunan baraj v e nıüteferri tesislerin inşaatı için gerekli proje 
ve şartnamelerin, 22 Mart 1963 gün ve 62 sayılı iCra Komitesi Toplantısında alman karar gere
ğince ikmal edilerek ihale safhasına getirildiği, ma,lî portresinin 14 960 000 lira tahmin olunduğu» 
ifade edilmiştir. Bunu takiben ihaleye 9 firma çağırılmış ve bunlardan yedisi gelmemiş, iştirak 
eden iki firmadan Tekfen 12 996 172 lira teklif etmiştir. Şimdi yine raporda aynen okumaya de
vam edelim : 

«Bu iki firmadan ucuz teklif veren Tekfen Firmasına ihalenin yapılması gerekli olduğu bu saf-
lıada International Water Corporation Firmasının mümessili Mr. Jahmen Bayless, Erdemir'le 
temasa geçerek bir sanayie su temin etmenin en iktisadi yolunun kuyular açmak olduğunu ileri 
sürmüş ve fabrika sahasında sondajlar yapmak için 13 Temmuz 1963 tarihli mektubu ile teklifte 
bulunmuştur.» 
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«Firmanın bu teklif mektubu Erdemir tarafından imza edilmek suretiyle su sondajları işinin 
159 560 Türk lirasına bu firmaya yaptırılması husususunda anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşmanın 
yapılmasını mütaıakıp kuyulardan temin edilecek su ile fabrikanın tatlı su ihtiyacının karşılanma
sı halinde baraj inşaatına lüzum kalmıyacağı düşüncesi ile baraj inşaası için en müsait teklifi ve
ren firmaya ihale yapılması hususu 5 Eylül 1963 tarihine tehir edilmiştir.» 

«International Water 'Corporation Firmasının yaptığı sondajlar neticesinde hazırladığı 21 Ey
lül 19C3 tarihli raporda kuyu açmak suretiyle sağlanacak suyun, yapılacak baraja ilâve bir 
rezevr olarak nazara alınması tavsiye edilmekte ve açılacak kuyuların rantabilitesini tesbit için 
ayrı bir çalışma yapılması gerektiği bildirilmektedir. Bu durumda Erdemir'ce ilâve araştırma ya
pılmasından vazgeçilmiş ve International Water Corporation Müessesesine yaptığı işten dolayı 
159 750 lira ödenmiştir.» 

«International Water Oorporation'un raporunun alınmasından önce İnşaat ve Murakabe Mü
dürlüğünün Genel Müdürlüğe hitaben yazdığı 9 Eylül 1963 günlü yazısı karşısında sondaj işi
ne devamdan vazgeçilmiş ve baraj sistemine dönülmek istenmiştir. 'Gerçekten, mezkûr yazıda iha
le kararının en geç 10 Eylül 1963 tarihine kadar alınıp tebliğ edilmemesi halinde ihaleye itşirak 
eden firmaların tekliflerinden rücu etmeleri ve bu yüzden ihalenin yapılmaması ve yeniden iha
leye gidilmesi sonucunun doğacağı ifade edilmekte ve esasen sondaj neticelerinin olumlu olmama
sı sebebiyle en ucuz fiyat veren Tekfen Firmasına ihalenin yapılması hususu Genel Müdürlüğün 
tasvibine sunulmaktadır. Ancak adı geçen yazının tarihinden de anlaşılacağı üzere, ihalenin son 
tehir tarihi olan 5 Eylül 1963 tarihinde ihale işi henüz ele alınmış değildir.» 

«ıBu yazıyı alan Genel Müdürlük aynı gün, yani 9 Eylül 1963 günlü yazı ile ihalenin Tekfen 
İnşaat Limited Şirketine yapılmasını İcra Komitesinin tasvibine sunmuştur. Bir gün sonra, yani 
10 Eylül 1963 günlü ve 76 sayılı toplantısında, İcra Komitesi baraj inşaat işinin 12 996 172 liraya 
Tekfen Firmasına verilmesine ve bu konuda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar vermiş
tir. İcra Komitesince alman bu ihale kararı Tekfen Firmasına Erdemir'in 10 Eylül 1963 günlü 
yazısı ile 11 Eylül 1963 tarihinde bildirilmiştir.» 

«Tekfen Firması Erdemir'e Yazdığı 11 Eylül 1963 gün ve 1320 sayılı yazı ile eksiltme şart
namesinin 11 - c maddesi gereğince, tekliflerin verildiği 12 Temmuz 1963 tarihinden itibaren 60 
gün geçmiş olduğu için teklifleri ile bağlı olmadıklarını bildirmiş ve teminatlarının iadesini ta-
lebetmiştir. Tekfen Firmasının bu mektubu, aynı gün Erdemir tarafından alınmıştır.» 

«Erdemir, Tekfan Firmasının 11 Eylül 1963 tarihli yazısına 23 Eylül 1963 günlü yazısı ile 
verdiği cevapta; İcra Komitesinin 10 Eylül 1963 gün ve 76 sayılı ihale kararının aynı gün tele
fonla Tekfen Firmasına bildirildiği ve hazırlanmış olan yazının elden aldırılması istendiği hal
de, yazının aldırılmaması üzerine ertesi gün Tekfenin adresine tevdi edildiği bildirilmiştir.» 

«.Tekfen Firması ise buna verdiği 27 Eylül 1963 günlü cevabında, ihale karariyle ilgili yazı
dan bahsederek telefonla bilgi verilmesinin 11 Eylül 1963 günü yapıldığını ve Erdemir'in yazısın
daki tarihin böylece düzeltilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Erdemir'ce bu yazıya cevap verilmi-
yerek Tekfen Firmasının 12 Temmuz 1963 tarihinde yaptığı teklifle bağlı olmadığı yolundaki iddi
ası da kabul edilmiştir. 

İşin şayanı hayret olan tarafı, Tekfen Şirketi teklifi ile bağlı olmadığını kabul ettirdiği tarih
ten evvel ve ilk mektubunda ihaleden rücu ettiğini bildirerek teminatının iadesini istemiş olma
sına rağmen, Erdemir'e yazdığı 16 Eylül 1963 günlü yazı ile baraj inşaatının yeni bir ihaleye 
gidilmeden kendisine verilmesini istemiş, ancak bunun için birçok yeni şartlar ileri sürmüş, müd
detin uzatılmasını, fiyatların artırılmasını, tazminat verilmesini talebetmiş ve bu istekleri de Er
demir'ce kabul edilmiştir. Böylece ilk müracaatta 12 milyon küsur liraya ihalesi mümkün olan 
Gülüç Barajı inşaatı yukardaki izahattan da anlaşılacağı veçhile, birtakım hesaplı tertipler neti
cesinde istenen mecraya sokulmuş ve baraj inşaatının maliyeti büyük bir ustalıkla 12 milyon kü
sur liradan 27 milyon küsur liraya çıkarılmıştır. 
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Özel murakıplar raporu, çeşitli konularda yapılan suiistimallerin hazin hikâyeleri ile doludur. 

Yüz milyonları bulan suiistimallerin organize bir kuvvet olarak çalıştan Daniş Koper'in Eeisli-
ğindeki bir şebeke tarafından nasıl yürütüldüğü, memleketin nasıl soyulduğu misallerle, rakam
larla ortaya konmuştur. Hammadde ithalinde, liman inşaatında, kireçtaşı ihalesi ve yürütülmesin
de oynanan oyunlar en müthiş zabıta romanlarını gölgede bırakacak önemdedir. İnsan bu rapor
daki olayların derinliklerine nüfuz ettikçe bir (MAFİA) Teşkilâtiyle karşı karşıya olduğundan 
şüphe ve endişeye düşmektedir. 

Hal böyle iken Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un gayreti ile 10 Ocak 1966 tarihinde fevkalâde 
toplantıya çağrılan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Hissedarlar Umumi Heyetinde, 
özel murakıplar raporu incelenmeden Sümerbank ve Karabük Demir - Çelik Fabrikaları İdare 
Meclislerine evvelden aldırılan kararlarla bütün bu yolsuzlukların üzerine sünger çekilmiş ve Er-
demir İdare Meclisi ibra edilmiştir. 

Arif Hikmet Onat'm mesuliyet derecesi : 
Halen Ordu Milletvekili bulunan eski Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'm hâdisedeki 

hukukî durumunu tesbit ettiğimizde; Millet Meclisi Araştırma Komisyonunun 29 . 6 . 1965 tarih 
ve 1033 S. Sayılı raporunun 8 nci sayfasının (d) bendinde : 

«Bayındırlık Bakanlığı makinalarının, Sezai Türkeş Firması tarafından kullanılmak üzere Er-
demire kiralanması millî menfaatler mülâhazası ile iyi niyete makrun ise de Erdemir, İktisadi 
Devlet Teşekkülü statüsüne dâhil bir kuruluş olmadığı cihetle K/792 sayılı Kararnameye muga
yir bir muamele yapılmış olduğundan, Bakanın mesuliyeti derecesinin ancak adli mânada bir 
soruşturma yapılması halinde taayyün edebileceği kanaatine varmış bulunuyoruz.» denmektedir. 

ıSezai Türkeş - Fevzi Akkaya Firması bidayeten hiçbir ocağa sahibolmadan Bayındırlık Ba
kanlığına ait bir kireçtaşı ocağının ruhsatname tarih ve numarasını göstermek suretiyle ihaleye 
girdiği, Erdemir'in bundan sonra Zonguldak Valiliğine yazı yazarak Sezai Türkeş'e ocak ruhsat
namesi verilmesi içiu teşebbüs ve tavassuta giriştiği, ocaktan mahrum olduğu gibi makina ve araç
tan da mahrum olan bu firma ile özel menfaate dayanan bir işbirliği neticesinde Daniş Koper'in 
nüfuzunu kullanarak Bayındırlık Bakanlığına ait makinaları da bu mütaahhit namı hesabına kul
landırdığı bir vakıadır. Bakanın, vaktinde bütün bu tertiplerden haberdar edilmiş olmasına rağ 
men, bile bile memuriyet vazife ve nüfuzunu suiistimal ederek bu kanunsuz işlemi yaptırdığı sa
bittir. Burada millî menfaat duygusu, hüsnüniyet gibi mefhumlardan bahsedilemez. Binaenaleyh 
Bakanın bu eyleminden dolayı T. C. Kanununun 240 ncı maddesi gereğince tecziye edilmek üzere 
Yüce Divana şevki gerekmektedir. 

Bayındırlık Bakanlığı Demiryolları ve Limanları Genel Müdürlüğünde kanunsuz kira anlaş
masını hazırlıyan, imza ve paraf eden yetkili memurlar da aynı derecede suçludurlar. Açılacak 
Meclis soruşturması neticesinde bu memurların da kimler olduğu tesbit edilerek Bakanla birlikte 
yargılanmak üzere Yüce Divana şevkleri gerekmektedir. 

Mehmet Turgut'un mesuliyet derecesi : 
Halen Bursa Milletvekili ve Sanayi 'Bakanı bulunan Mehmet Turgut'un mesuliyet derecesinin 

tesbitinde : 
Ereğli Demir - Çelikte yapılan yolsuzluk Millet Meclisi Araştırma Komisyonu ve öze] mura

kıplar raporlariyle tesbit edildiği halde Sanayi Bakanlığına bağlı birer umum müdürlük olan 
Sümerbank ve Karabük Demir - Çelik Fabrikaları İdare Meclislerince ibra edilmişlerdir. Bir ilmî 
heyet vasfını taşıyan ve bu yolsuzlukları tahkik etmek üzere tam yetki ile görevlendirilmiş olan 
özel murakebe heyetinin altı buçuk aylık çalışması neticesinde ortaya çıkardığı yolsuzlukları hü
kümsüz sayacak ehliyet ve liyakate sahibolmıyan ve aynı zamanda hiçbir inceleme ve araştırma 
yapmıyan bu idare meclislerinin 'aldıkları kararlar tamamen kanunsuz olup suç teşkil etmekte
dir. 

Özel Murakabe Heyeti raporunun Sümerbank Genel Müdürlüğüne verilmesinden sonra eski 
Genel Müdür Rahmi Tuncağıl tarafından bu rapor vazifelendirilen beş kişilik bir komisyona ve-
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rilmiş ve bunun iyice incelenerek İdare Meclisine sunulmak üzere mütalâalarının bildirilmesi is
tenmiştir. Bu komisyon da hazırladığı ikinci bir raporda, suiistimallerin sabit olduğunu, bina
enaleyh Erdemir İdare Meclisinin âdemi ibrasına karar verilmesi lâzımgeldiğini imzaları tahtın
da bildirmişlerdir. Bu arada Genel Müdür değişmiş, yeni Genel Müdür vazifeye başladıktan pek 
kısa bir müddet sonra, işin mahiyetini bilmeden, raporları okuyup incelemeden bir gün İdare 
Meclisini toplamış ve «Bu işte ibra kararı verilmesi lâzımdır. Ben böyle bir kararın ittifakla ve
rilmesini arzu etmekteyim» diyerek ve raporları okutturmıyarak, hepsi de memur olan ve işin
den atılma endişesi içinde bulunan heyetten istediği kararı aldırmıştır. Bu karara karşı müsten
kif kalan bir üye de birkaç gün sonra bu görevinden affedilmiştir. Yakında esas memuriyetin
den de olacağında şüphe yoktur. 

Burada zikredilmeye değer bir husus daha vardır. Sümerbank Umum Müdürünün görevlen
dirdiği tâli komisyon; Hukuk Müşaviri, İştirakler Müdürü, bir inşaat mühendisi, bir avukat ve bir 
teknik müfettişten kurulmuştur. Bu komisyon ademi ibra kararını ittifakla almıştır. Fakat İda
re Meclisinin toplandığı gün, Hukuk Müşaviri Adnan Erol ve İştirakler Müdürü Salih Yener de 
Genel Müdür tarafından toplantıya çağrılmış ve bu iki zat bir gün evveline kadar muhafaza ettik
leri kanaatlerine ve komisyon tarafından değiştirilmemiş o'lan imzalarını taşıyan yazılı mütalâa
larına rağmen, bu defa bâzı tesirler altında kalarak kanaatleri ve yazılı mütalâaları hilâfına Er
demir İdare Meclisinin ibrası tezini savunmuşlardır. Böylece bu iki zat da İdare Meclisi üyeleriyle 
aynı derecede suçlu durumuna düşmüşlerdir. 

Bâzı memurların durumunu şimdiden tehlikeye sokmamak için Sanayi Bakanı Mehmet Tur
gut'un arzu ettiği ibra kararını aldırmakta oynadığı rolü ve yaptığı tesirleri ancak Meclis So
ruşturma Komisyonunda izah etmeyi daha uygun buldum. 

Türkiye Demir - Çelik Fabrikaları İdare Meclisi ise, Karabük'te yaptığı toplantıda özel 
murakıplar raporunu madde madde incelemiş ve suiistimallerin sübutuna, İdare Meclisinin ademi 
ibrasına karar almıştır. Bu karar, zabıtlara ve ka^ar defterine geçmiştir. Ancak Ankara'ya gelin
dikten sonra bâzı tesirlerle bu karar değiştirilerek burada ekseriyetle İdare Meclisinin ibrası hak
kında ikinci bir karar alınmıştır. 

Erdemir'deki yolsuzlukların sevk ve idaresinde görülen ince maharet, mevcut raporlara rağ
men ibra keyfiyetinde de kendini göstermiş ve Daniş Koper'in şaşmaz metodu başarıya ulaşarak 
iki resmî Devlet sektörü temsilcisinin havaya kalkan iki parmağı bütün yolsuzlukları birer si
hirbaz deyneği gibi görünmez hale getirerek Daniş Koper ve Şürekâsını bir defa daha temize çı
karmıştır. Arkasından para olukları gazete ve dergilerin kasalarına akıtılarak bu yüz kızartıcı hâ
dise bir z,afermiş gibi bol ücretli ilânlarla efkârı umumiyeye duyurulmuş ve gazetelerin de ağız
ları kapatılarak kendilerince artık her şey olup bitmiştir. 

Bütçe Kanununun, Bütçe Karma Komisyonundaki müzakeresi sırasında, bir milletvekili konu
ya temas ederek özel murakıplar raporuna rağmen Erdemir yöneticilerinin ibra edilmesi karşı
sında ıSanayi Bakanı Mehmet Turgut'un ne düşündüğünü, kendisinin de aynı kanaate iştirak edip 
etmediğini sormuş ve Sayın Bakan bu soruya şu cevabı vermiştir: «Orası bir Limited Şirkettir. 
Bizi alâkadar etmez.» 

Millet Meclisi Araştırma Komisyonunun raporunda belirtildiği gibi bir milyar liralık Devlet 
imkânının yattığı bir müessese ile Devletin ilgilenmesinden daha tabiî bir şey olamaz. Bu bakım
dan Bakanın cevabı ciddiyetle kabili telif değildir. Böyle bir davranış millî menfaatlere aykırı 
olduğu Devletin bir unsuru olan Parlâmentonun el koyduğu bir mesele hakkında bu sözlerin sarf 
edilmiş olması da, Parlâmentoyu küçümsiyen bir zihniyetin ifadesidir. 

Türkiye'ye yapılan fdış yardımların ımalkalline sarf eldilmiş .olup olmadığımı tıalhkik içki yurdu
muza Iher ısene yabancı uzımanlaır gelip lincelemeler yaparak kendi Ih'ükuimetleırilne raporlar verir
ken, Anaynrldulmu'zida sıeırmayeısiinlin yamldan fazlası İktilsadi Devlet Teşekküllerine aidolup ayrıca 
Tüdkiye Büyük Millet Meıclüsiniın ücaibul ettiği kanunlarla Hazlineriin yüz miliyonlanaım yattığı ve 
üstelik % '6 temettüü Hazine tarafımdan garanti ddilen bir müJeısiselsede işlemen yiolsuızkıklar hak-
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kında bir bakanın : «Orası bir Limited Şirketti1 \bizi alakaidar etmez» delmesi cidden 'hazindir. Bu 
beyan, hükümranlık haJklanmıızı zedelemekte olduğu gilbi 440 sayıılı Kanunun 9 ve 28 nci hüküm
lerimi Id'e tianımamaik mânasına 'gelir. 

Netice ve talep : 
1. Yukarıda izıaih oluuıan sielbepilere binaen Anayasanın 90 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Birleşik 'Toplantısı İçtüzüğünün 14 nciü maddeleri gereğince Türkiye Büyülk Millet Meclisli Soruş
turma Hazırlık 'Komisyonu kurulmiaJsını, ancak bu komisyonda 'bütün siyasi parti 'grupları tem
sil edilmek üzere 14 kişiden tereıkkiübettiir&lmesiinii, 

2. Millet 'Meclisi Araştıtrma KJomisyonunun bu konu ile ilgili (dosyası ite özel murakıplar Iheye-
tinin raporu münderecatı esas alınarak Meclîs Soruşturması açılmasına karar verilmesini ve kuru
lacak Türkiye Büyük Millet Meclisli iSoruişturma Komisyonunun bütün siyasi paırtii gruplarını 
temtsil etmek üzere .16 'kişiden teırelkküıbettirilm esini, 

3. Bu koımisıyonca, Mület Meclisi Araştırma Komisyomunun 29 . 6 . 19'6!5 tarih ve 1033 sıra 
sayılı dosyasının ve Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları T.A.Ş. özel murakabe heyetlinin 9 . 10 . 19'6'5 
tarihli raporunun inceleme ve sJoruşturlmaya esas olarak alınmasını, ayrıca Erdeimiir'in kurulu
şundan bu güne kadar olan bütün imUaımeleleriuin ineeleneırek yolsuzluk miktarının t'aim olarak 
teabit edillmesini, 

4. Bayındırlık Bakanlığı ınalkinalannın, Sre;-',ai Tür/keş - Fevzi Akkaya Firması tarafından kul-
lanilma'k üzere Erdenıir'e kiralanması K/TÖS sayılı kararnaıme 'hÜkÜmleriine mugayir bulunması ha-
sa'biy'le bu listen birinci derecede siaruimlu bulunan Ordu Milletvekili, eski Bayınidurlik Bakanı Arif 
Hikmet Onat 'hakkında, yalınız bu fiilinden dolayı eylemine uyan 440 sayılı Kanunun 9 ve 28 nci 
maddelerli delaletiyle T.C. Kanununun 240 ncı maddesi gereğince tecziye edilmek ülzere ve Baym-
dırlık Balkanlı ğı Demiryolları vıe Limanlairı Genel Müdürlüğümde bu 'kanunsuz kira anlaşmasını 
bazıırlıyan, imza ve paıraf eden yetkili memurların da teslbit edilerek bunlar hakkında da 440 sa
yılı Kanunun 28 nci maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi gereğince ceza 
tâyin edilmek üzere Bakanla birilikte Yüce Divana şevklerine karar verilmesini, 

'5. Özel Murakıplar Heyeti raporuna rağmen suiistimallerin örtbas edilmeslini sağlıyan veya 
vazifelerini kötüye kullananlar hakkında Bakanlık göreviinJi yerine getirmeimek suretiyle 'yolsuz
lukları himaye eden Buırsa Milletvekili Sanayi Bakanı Mehmet Turgut hakkında 440 sayılı Kanu
nun 9 ve 28 nci Maddeleri (delaletiyle Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi gereğince ve vazi
felerini kötüye kullanmak suretiyle ilmî bir hüviyetleri 'almamalsıua rağmen özel murakabe heyeti 
raporunda tesbit edilen yolsuzlukları ret ve ccrhedecek bir eslbabı mucibe gösteırilmselksitein ve 
kendilleııinin (bu konuda yetkisiz olduklarını düşürım'iyerelk Erde'mir İdare Meclisi Başkan ve Üyele
ri hakkında ilbra Ikaraırı veren Sühıerbank Genel Müdürlüğü ile Karabük'te Türkiye Deimir - Çe
lik Falbrikaları Genel Müdürlüğü İdare Meclisi Başkan ve Üyeleri ve aynı suça iştirak etmiş 
olan iSlikrıerbank Genel Miüldürlüğü Hukuk Müsavim Adnan Erol ve İştirakler Müdürü SaJth Yc-
nor'İn 440 sayılı Kanunun 2'8 nci maddesi 'delâk tiyle Türk 'Ceza Kanununun 240 ncı maddesi gere
ğince tecziye ddilmek ve Ibilâihaıra, übra ettikleri sorumlulara rücu inakları mahfuz bulundurulmak 
Ikaydi ile telstblit edilecek suiistimaller (miktarlarının kendilerinden tazminen tahsilline kaırar 'veril
mek üzere 'Sanayi Bakanı Mehmet Turgut ile birlikte yiiee divana şevklerine karar verilmedim 
arz ve talebederim. 6 . 3 . 1966 

Aydın Milletvekili 
Reşat Ö zar da 

'T. B. ıM. M. (S. Sayısı : 66) 
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T. B. M. Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonu Başkanlığına 

'Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 'Başkanlığınca tebliğ olunan 9 . 3 . 1966 gün 
ve 9 - 53/1498/7355 sayılı yazıya ekli bulunan Aydın Milletvekili ıSaym Reşat Özarda tarafın
dan verilen ve çeşitli yolsuzluk olaylarımdan bahsedilmek suretiyle soruşturma açılması isteğini 
nâtık olan 6 . 3 . 1966 tarihli dilekçenin adımdan bahsedilen kısmında : 

Sezai Türkeş - Fevzi Akkaya Firmasının bidayetten hiçbir ocağa sahibolmadan Bayındırlık 
Bakanlığına ait kireçtaşı ocağının ruhsatname tarih ve numarasını göstermek suretiyle ihaleye 
girdiği, Erdemir'in bumdan sonra Zonguldak Valiliğine yazı yazarak ISezai 'Türkeş'e ocak 
ruhsatnamesi verilmesi için teşebbüs ve tavassuta giriştiği, ocaktan mahrum olduğu gibi makina 
ve araçtan da mahrum olan bu firma ile menfaate dayanan Ibir işbirliği 'neticesinde Daniş Ko-
per'in nüfuzunu kullanarak Bayındırlık Bakanlığına ait makinaları da bu mütaahhit namı he
sabına kullandırdığı bir vakıadır. Bakanın vaktinde bütün bu tertiplerden haberdar edilmiş 
olmasına rağmen, bile bile memuriyet vazife ve nüfuzumu suiistimal ederek bu kanunsuz işlemi 
yaptırdığı sabittir. Burada millî menfaat duygusu, hüsnüniyet gibi mefhumlardan bahsedile
mez. Binaenaleyh Bakanın eyleminden dolayı T. C. Kanununun 240 ncı maddesi gereğince tec
ziye edilmek üzere Yüce Divana şevkleri gerekmektedir.» denilmektedir. 

İddia edilen olaya müşteki (Salih Muzaffer Kuyaş tarafından adıma keşide edilen 20.11.1964 
tarihli yıldırım tel üzerine muttali olarak bir taraftan keyfiyet ile bizzat meşgul olmak sure
tiyle Bakanlığın yetkili ilgililerine incelettirirken diğer taraftan varılacak sonuca kadar tat
bikatı durdurarak durumu 25 . 11 . 1964 gün ve 20331 sayılı yazı ile Erdemir'e tebliğ ettirdim. 

Yapılan incelemelere göre olay ve işlemler aşağıda yazılı olduğu şekilde cereyan etmiştir. 
1. Ereğli (Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 5 . 10 . 1964 tarihinde Bakanlığa 64/21106 No. 

lu dilekçe ile müracaat ederek; 
Şirketin Ereğli'deki yüksek fırınlarında ve kireç yakıma (teslislerimde kullanacağı kireçtaşı-

mn temininin bâzı sebepler yüzünden geciktiğini, fabrikanın 1965 çelik istihsaline başlıyacağı-
nı, kireçtaşı ile ilgili tesislerin faaliyete geçmesine kadar ihtiyacı bulunan 18 000 - 20 0000 m3 

taşın Bartın'daki liman inşaatı sahasındaki tesislerden. faydalanmak suretiyle makinalarm amor
tisman bedeli mukabilinde verilmesini talebetmiştir. 

2. Bunun üzerine keyfiyet ilgili dairece tetkik edilmek suretiyle liman sahasında mevcut 
ocaklardan istenilen evsafta taşın verilmesinde liman inşaatı işlerinin yürütülmesi bakımmdam 
her hangi bir aksama olmıyacağı gibi mevcut makimalarım âtıl kapasitelerinin de hazine lehine 
değerlendirilmiş olacağı ve mevzuat bakımından da bir sakınca bulunmadığı sonucuma varılarak 
bu konu ile ilgili bir protokol hazırlanıp keyfiyet 20 . 11 . 1964 tarih ve 20031 sayılı yazı ile 
Erdemir'e tebliğ edilmiştir. 

3. Düzenlenen 19 . 11 . 1964 tarihli protokol müstenidatı ile birlikte 20 . 11 . 1964 tari
hinde 20057 sayı ile Maliye Bakanlığına ve 20059 say? ile Sayıştay Başkanlığına intikal et
tirilmiştir. 

4. Müşteki Salih Muzaffer Kuyaş'ım keşlide ettiği 20 . 11 . 1964 tarihli tel üzerine, yapılmak
ta -olan iiinceleimemin isomuçlanımalsına kadar Erde mir ile akdedilen protokolün tatbikatınım yapıl-
maJmıaisı için gerekli emir verlmilş ve liklkıci bir iş'ana kadar protiolkolün yürülmeısinden vaz-
goçiMiği 2!5 . 11 . 1964 giün ve 20331 sayılı yazı ile Erdemir'e tebliğ eldilmliştir. 

5. Erdemir 26 . 11 . 1964 tarihimde '64/23432 sayılı dilekçe ile yeniden ımüiracaatta buluna
rak liman sahasından istedMleri (bağın (daha ziyade ocak artıklarından ibaret bulunduğunu, bunun 
ise hiçbir suretle idareye zarar veırtrmyeeeğimi pjot'cıkolün tatbikatından vazgeçilmesi 'halinde 
Sermayesinin yarısından fadlasım Devletin iştiraki (bulunan müesseısenin büyük zaraınlatra duçar 
olacağını beyan ile gerekli müsaadenin verrilmesiri istelmiştir. 

6. Bakanlıkça yapılmakta olan imöeleme bitrnlüş ve ımlüşteki iddialarının kanuni rnıefenede da
yanmadığı ve vâridolmadığı sonucuma varılmış -olduğundan Erdemir'e 8 . 12 . 19!64 tarihtkıde 
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21091 numaralı yazı Site 19 . 11 . 1964 tarihli protokolün yeniden yürürlüğe 'konulduğu tebliğ edil
miştir. 

7. Buna göre : 
Yukarıda 'maddeler halinde arz vie izah edilen .olay lilzalh ediUdiği üzere şikâyete fcornı olan kır

ma taş veriil'miesi işi 19 . 11 . 1964 tarihli protokolle yiirütülimüştür. 
a) Bu protokol Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaliarı T.A.Ş. ile Baymldırlıik Bakanlığı arasında 

akJdedilımiş olup 'kör hangi bir mütaaMhit (ille ilgili bulunmamaktadır. 
(b) Protokolün hukukî dayanağı 79 salyıılı Kanunla yürürlüğünü 'mulhaJfaza eden K/7'9'3 sayılı 

koordinasyon heyeti 'kararıdır. 
Mezkûr kararla 2490 sayılı Kanun (hükümlerine tabii daireler ile sermayesinin en az yarısı Dev-

let veya Devlet Teşekkül ve Müesseseleri tarafından verilmek suretiyle kumlan müesseseler ara
sında yapılacak alım ve satım muamelelerinde artırma, Eklstiltime ve İhale Kanunu hüfkümlerinİD 
tatbik edilmemesi öngörülmüştür. 

c) Ereğli Demir ve Çelik FabırikaLaırı T.A.Ş. sermayesinin yanışından falzlasmm Devlet Teşek-
külleıü tarafından verilmiş olması sebebiyle yukarıda yazılı Ikoordinasıyon heyeti kararı kapsamıma 
gMfliği 'her türlü tereddütten âri bulunmaktadır. 

d) 19 . 1.1 . 1.964 tarihli protlo'kol bakanlıkça yürütülmekte olan liman inşaatı -sahası içindeki 
taşoraklarından 20 000 im3 kireçtaşmın bdihesap tesbit edilen (bedeli mukabilinde Edd'emir'e veril
mesini öngörmektedir. Bu 'ameliyenin de ilgili mevzuata tearuz eden bir y'önü bulunmamaktadır. 

e) Kireçtaşnun bedeli tarafların hukukî statüleri, inşaat sahasındaki artık taşların \durumu 
ve idareye tahimil edeceği külfet gtöz. önünde buluntdurularalk tıesbit edilmiştir. 

Kireçtaşı esasen inşaat sahasında bulunmasına ve bunun verilmesinin Hazine mamelekinde her 
hangi bir tenezzülü ieabettirmayeceğine göre bedel sadece ikıranalda kullanılacak malkinaların amor
tisman ve masırafma inhisar ettirilmiştik" ki bu da gerçeklere uygundur. 

f) Bakanlık ile Erde'mir arasındaki anlaşma Muhaselbeii Umumiye Kanununun '64 ncü maddesi 
uyarınca dayanakları ile birlikte Maliiye Bakanlığının tetkiilkine arz edilmiş ve her hanigi bir sa
kınca bulunjduğu ifade edilmemekle işıliem tasvrbedilmiş'tir. 

g) Diğer taraftan Mulbasıebei Umuimiiye Kanununun 61 nci maddesi gereğince'keyfiyet Sayış-
taya aırz eldilmek suretiyiie İSaiyıştalyca (incelenil-) 1 . 2 . 1965 ^üıı ve 516504/2361 sayı ile tescil 
eıdilmiiştir. 

Gerçekten Sayıştay Anayasanın 127 nci maddesi hükmüne göre, genel ve katma bütçeli daire
lerin bütün 'gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetliyen ve so
rumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlaimafcla görevli olup 2514 sayılı Sayıştay Kanu
nunun 1 ndi maddesi ile de bu husus teyidediikniştir. 

Sayıştay denetimine arz edilen bir işlemin, bu kurum dışındaki bir organ tarafından yeni bir 
soruşturma işlemine tabi tutulması, ancak bu denetime arz ©dilen bilgi ve belgelerin ketmedilmiş 
veya gerçeklere uygun olmıyarak tahrif edilmiş olmasına bağlıdır. 

Olayda böyle bir isnat bulunmadığı gibi yukardan beri arz ve izah edilen eylem ve işlemlerde 
bu yolda bir hususa da işaret edilmemiştir. 

Binaenaleyh işlem Türkiye Büyük Millet Meclisi adına görevli bulunan bir kurumun denetimin
den geçmiş ve gerek benim gerekse Bakanlık ilgililerinin sorumlulukla alâkaları kalmamış bu
lunmaktadır. 

Netice : 
A) Ereğli Demir - Çelik Müessesesine Bartın Liman inşaatında kullanılan ocaktan taş veril

mesi, bu müessesenin sermayesinin yarısından fazlasının K/792 sayılı Kararnamede tasrih edildiği 
gölbi birer İktisadi Devlet Teşekkülü bulunan Sümerbank (ile Karabük Demir - Çelik Müessesesine 
aıidolmasmdaridır. 

B) Ocaktan taş verilmek suretiyle Bartın Limanı inşaatı her hangi bir zarara duçar olmadığı 
gibi Hazine de ölü mevsim sebebiyle kullanılmıyan taş çıkarma ve kırma makinalarının faaliyetin-
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dıen munzam gelir sağlamıştır. Bu husus konuyu tetkik ettirdiğim müfettiş raporu ile de sabittir. 

C) Erdemir'in biran evvel fâaliyete geçebilmesi ve bu suretle hem döviz tasarrufu hem de ge
lir 'sağlanması için geçen dönemde Büyük Millet Meclisi tarafından Erdeımir'e 300 milyon ek öde
nek verüimiiştir. 

D) Her hangi bir sebeple taş çıkarma makin'alarını zamanında tedarik edömiyen Erdeımir'e! Ba
yındırlık Bakanlığının gösterdiği kolaylık sayesindedir 'ki, sermayesinin yarısından fazlası yukar
da zikredilen iki iktisadi Devlet Teşekkürüne ait bulunan bu müessese, birkaç ay evvel faaliyete 
geçmek imkânını bulmuş ve bu suretle millî ekonomiye faydalı olmuş ve yüzlerce işçi, teknik ele
man ve memur pasif durumdan aktif hale geçmiş ttir. 

E) Erdeimir'in, 7462 sayılı kuruluş Kanununun 1 nci maddesinde, şirketin hu kanun ve husu
si hukuk hükümlerine tabi olmak üzere ibaresi varsa da aynı husus İktisadi Devlet Teşekkülleriyle 
ilgili 440 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde de yer almıştır. Binaenaleyh Erdemir'in aynı zaman
da özel hukuk hükümlerine tabi olması keyfiyeti, bu müessesenin 'sermayesinin yarısından fazlası 
Devlet İktisadi Teşekküllerinden bulunan Sümer bank (ile Karaibük Demir - Çelik işletmelerine aido-
maktan doğan ve K/792 sayılı Kararnamede musarrah durumunu değiştirmemektedir. 

G) Erdeımir'e bedeli mukabilinde Bartın Limanı inşaatı taşocağından taş verilmek suretiylte 
Hazine zarar görmemiş bilâkis faydalanmıştır. Sermayesinin yarısından fazlası Devlete aıidolan bir 
millî müessese biran evvel faaliyete geçmiştir. Tatbikata geçilmeden evvel usulü dairesinde Maliye 
Bakanlığına haber verilmiş ve Maliye her hangi bir itirazda bulunmamış, Devletin gelir ve gider
lerini Büyük Millet Meclisi adına muraikabe ile mükellef en yüksek organ olan Sayıştay da işlemi 
tescil eylemiştir. 

Hizmet aşkı ile tamamen kanun ve nizaJmlara ve millî menfaate uygun 'bir muamele cereyan et
tiğini saygiyle arz ederim. 12 . 7 .1966 

Ordu Milletvekili ve eski 
Bayındırlık Bakıanı 

Arif Hikmet Onat 

Millet Meclisi Başkanlığına, 

İlgi: 8 . 7 . 1966 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 1498 - 7141 sayılı yazınız, 
Aydın Milletvekili Beşart Özarda'nın, Anayasa'nın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İç

tüzüğünün 12, 14 ve 22 nci maddeleri gereğince soruşturma açılmasına dair önergesi hakkındaki 
görüşlerimi muhtevi yazı ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

Yazının bu hususta kurulan Hazırlık Soruşturma Komisyonuna intikaline tavassutlarınızı arz 
ederim. 

Sanayi Bakanı 
Mehmet Turgut 

T. (B. M. M. OS. Sayısı : '66) 
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T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu Başkanlığına 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, Anayasanın 90 mcı ve T. B. M. M. Birleşik Topitantısı 
İçtüzüğünün 12, 14 ve 22 nci maddereri gereğince hakkımda soruşturma açılmasını da ihtiva 
eden önergesinin ş/alısıma'' mütaallik kısımlarına dair görüşlerim aşağıda sırasiyle arz olunmuş 
tur. 

Söz konusu önergede; 
1. Erdemiir'de ibra kararı alınmasında tesi r yaptığını vte gaynelfc sarf .ettiğine 
2. Özel Murakıplar Heyeti raporuna rağmen .suiistimallerini örtbas edilmesini sağlıyan veya 

vazifelerini kötüye kullananlar hakkında Bakanı İlk görevini yenine getirmediğim, 
İddia 'Olunmakta ve 440 sayılı Kanunun 9 ve 28 nci maddeleri delaletiyle Türk Ceza Ka

nunumun 240 nci maddesi gereğince hakkımd a soruşturma açılmıasristenmektedir. 
Bu iddialar hakikatlara uymamaktadır. 

Şöyleki : 
1. Erdemir'de ibra kararı alınmasında tesir yaptığımı ve gayret sarf ettiğim yolundaki iddiayı 

cevaplandırırken kısaca İktisadi Devlet Teşekülleri yönetim1 kurullarının mahiyetleri ve teşek
kül tarzları hakkında açıklamada bulunmayı faydalı mütalâa etmekteyim. 

'Geçici döınemde (Bu dönem hâlâ devam etmektedir.) Yönetim kurulları 440 sayılı Kanunun 
geçici 5 nci maddesine göreı teşkil olunmaktadır. Mezkûr maddenin hâdisemizle alâkalı bir ve 
ikinci fıkraları ayneın şu hükümleni ihtiva etmektedir. 

«Bu kanuna uygun olarak hazırlanacak kuruluş kanunları yürürlüğe girinceye kadar te-
şekküllerün yönetim orlganları bu kanuna göre kurulur. Teşekkül bünyesinden yönetim kuru
luna katılacak üyeler lilgili bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belli edilir. 

Sanayi, Tarım1, ve Ulaştırma alanında çalışan teşekküllerden hangilerinin yönetim kurulla
rında işçi üyeınün bulunacağı Bakanlar Kurulunca belli değildir.» 

Bu madde bu maddenin atıfta bulunduğu S nci maddeye dayanılarak çıkarılan ve 21 Ma
yıs 1964 gün ve 11708 sayılı Resmî Gaetede yayınlanan 16 . 5 . 1964 gün ve 6/3093 sayılı Ba
kanlar Kurulu Karariyle 440 sayılı Kanunun 1 nci maddesıindeki tarife göre İktisadi Dev
let Teşekkülü haline getirilecek olan bütün kuruluşlarda yönetim kuralları teşkil olunmuş
tur. 

Bütün teşekküllerde aynı olmak üzere yönetim kurulları aşağıdaki tarzda: 5 kişiden teşekkül 
ettirilmiştir. 

1 Başkan Genel Müdür 
1 Üye Genel Müdür ıMuavıinıi 
1 Üye Genel Müdür Muavıinıi 
1 Üye İlgili Bakanlıkça imha edilen üye 
1 Üye Maliye Bakanlığınca inha edilen üye 

5. 

İkinci fıkrada yazılı Bakanlar Kurulu kararı çııkarılmadığındaın geçici dönemde yönetim 
kurullarına işçi üye katılmaımıştır. 

440 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin birinci fıkrasında ifadesini bulduğu şekilde yönetim ku
rulları, teşekküllerin karar organı olup teşekkülün en yüıksetk seviyede yönetme ve kanar alma 
yetki ve sorumluluğunu taşır. 

Böyle bir yetki ve sorumluluğa sahip 5 kişiden müteşekkili bir organın nasıl bir tesir altında 
bırakılabileceği izahı ımüşkül bir husustur. 

Esasen sözü geçen (kanunun 3 ncü maddesi gereğince teşekküller faaliyetlerinde özerkliğe sa
hip kuruluşlardır. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : ıö6) 
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Bu sebeplerledirki gerek Sümerbauk Genel Müdürlüğü, gerekse Türkiye Demir ve Çelik islet

meleri Genel Müdürlüğü Yönetim kurulları, Erdeımir idare Meıcılisinin. ibrası konusunda (karar 
iltihaz ederlerken mevzuatın kendilerine tanıdığı özerklik, yetki ve sorumluluk çerçevesi içinde 
harekette bulunmuşlardır. 

Bu durum muvacehesinde; hukuk devleti anlayrşiyle bağdaştırmaya imkân olmayan bu iddi
aya karsı başkaca bir düşünce serd etmeyi zait addetmekteyim. 

2. Bilindiği üzere Erdemir'de yolsuzluk iddiaları ilk önce basında yer almıştır. Bilâhara konu 
T. B. M. Meclisine intikal etmiş ve Anayasanın 88 ve içtüzüğün 177 nci maddesi gereğince Iku-
rıılan Araştırma Komisyonu tarafından, vukubul cluğu iddia olunan yolsuzluklar hakkında bir ra
por hazırlanmıştır. Bunu takiben 23 Mart 1965 tarihinde yapılan Erdemir hissedarları Umumi 
Heyeti âdi toplantısında işin özel -murakıp heyeti tarafından incelenmesi kararlaştırılmış ve 
bu heyetçede bir rapor hazırlanmıştır. 

10 Ocak 1966 günü yapılan olağanüstü Genel Kurul toplantısında Erdemir İdare Meclisi ibra 
olunmuş ve bu karar özel sektöre ait reylerin de iştirakiyle alınmıştır. 

Bu önerge ile konu başka bir yönden yeniden. Meclise getirilmiştir. 
Balkandık görevimi yapmadığımı yolundaki iddiayı cevaplamdınnıadan evvel Erdemir'in huıkuîkl 

yapısına değinmekte iddianın aydınlanması bakımından fayda görmekteyim. 
Erdemir, 7462 sayılı Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Kanunu ile esas mukavele h4i--

kümleri çerçevesi içinde (kurulmuştur. 
Sözıü geçen kanunun 9 ncu maddesi «Şirket sermayesinde resmî sektörün hissesi ne nisbette" 

olursa olsun şirket 1050, 2490 ve 3460 sayılı kanunlarla ek ve tadillerine, Divanı Muhasebatın 
vize ve murakabesine tabi olmadığı gibi, (memur ve müstahdemleri d.e 3656, 3659,, 6245 ve 7244 sa
yılı kanunlarla eik ve tadili hükümlerine tabi değildir.» hükmünü ihtiva etmektedir. Keza Erde
mir, 440 sayılı Kanunun 34 ncü maddesine 'göre bu kanuna da tabi değildir. 

Bu itibarla Bakanlığımın iddia olunduğu şekilde 440 sayılı Kanuna göre Erdeımir üzerinde 
bir yetkisi yoktur. 

Erdemir'in hissedarı olan ve Bakanlığımıza bağlı bulunan Süımerbank ve DÇ nin durumuna ge
lince* 

ilgili bakanlıkların, İktisadi Devlet Teşekkül karine ait görev ve yetkileri 440 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesinde tahdidi olarak gösterilmiştir. 

Bu maddede aynen «Teşekküllerin ilgili olduğu Bakanlık; teşekkül çalışmalarının İkamın ve 
tüzük hükümlerine uygun olarak yürütülmesini n'özetmeıkle görevlidir. 

Bu maksatla ilgili bakanlıklar, gerekli haillerde teşekküllerin hesaplarını ve işlemlerini teftişe, 
icabında tahkike tabi tutmaya ve bunlar nezdinde iktisadi ve malî duruım tesbitıleri yaptırmaya 
yetkilidir.» denilmektedir. 

önergede bu maddeye dayanılarak Bakanlık görevini yerine getirmediğim ileri sürülımekte-
dir. 

Halbuki, önerge bir ihbar telâkki edilmiş ve önergede ileni sürülüp Sümerbank ve DÇ nin iç 
bünyelerindeki faaliyetlerle ilgili bulunan iddiaların tetkik \te tahkiki için Bakanlık Teftiş He
yeti Reisliğine gerekli talimat verilmiştir. Tetkik ve tahkikat devam etmekte olup henüz so
nuçlanmamıştır. Tetkik ve tahkikatın sonucuna, göre gerekli işlemlere tevessül edilecektir. 

Bu suretle Bakanlık görevlimi noksansız olarak yerine getirmiş bulunmaktayım. 
Yukarıdaki izahatımdan da anlaşılacağı'üzere ortada hakkımda'bir soruşturma açılmasını 

gerektirecelk en ufak bir sebep mevcut değildir. 
Keyfiyet talkdıirlerinize arz olunur. 

Mehmet Turgut 
Sanayi Bakanı 

T, B. M, M. (S. Sayısı ; 66) 
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1 No. lu Soruşturma Komisyonu raporu 

Türkiye ]Büyük Millet MecUsi 
1 No. lu Soruşturma Komisyonu 25 . 3 . 1970 

Esas No. : 9/1 
Karar No. : 3 

T. B. OYL Meclisi (Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

6 . 3 . 1966 tarihinde Aydın Eski (Milletvekili Reşat Özarda tarafından ı«Ereğli Demir ve Çe
lik Fabrikalarının kuruluş ve inşaatında Bayındırlık Bakanlığına ait makinalarm Sezai Tür-
keş - Fevzi LAkkaya Firması tarafından kullanılmak üzere Ereğli Demir ve Çelik (Fabrikaları 
'Türk Anonim Şirketine kiralanmasmdaki sorumluluğu bakımından» Bayındırlık Eski Bakan
larından lOrdu lEski IMiletvekili Arif Hikmet Onat ve «Mezkûr kuruluşta özel murakıplar raporu
na rağmen suiistimallerin örtbas edilmesini sağlıyan veya vazifelerini kötüye kullananlar hak
kında bakanlık görevini yerine getirmemek üzere yolsuzlukları himaye ettiği iddiasiyle «Sa
nayi Eski Bakanı Bursa (Milletvekili [Mehmet Turgut haklarında Anayasanın 90 neı ve 
T. B. M. Meclisi Birleşik toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddelerine tevfikan Meclis soruştur
ması açılması talebi üzerine T. İR. M. Meclisi inin 21 . 1 . 1970 tarih ve 4 ncü Birleşiminde so
ruşturma hazırlık üyeliklerine seçilen senatör ve milletvekillerinin iştirakiyle yapılan toplantılar
da : Soruşturma önergesi ilgili bakanların müdafaanameleri, mezkûr önergede iddiaya mesnet 
kılınanı ve delil olarak gösterilen Millet Meclisi Araştırma dosyası, özel murakıplar raporu celp 
ve tetkik olunduğu gibi Bayındırlık Bakanlığı ile Ereğli Demir ve Çelik Türk Anonim Şirketi 
arasında yapılmış olan protokol ve Başbakanlık Murakabe Heyeti, T. B. M. Meclisi Kamu İktisadi 
Devlet Teşekkülleri Karma Komisyonunun, iSanayi Bakanlığınca yaptırılmış bulunan mev-
zuumuzu kapsıyan teftiş heyetinin raporları celbedilmiş, böylece mevzu ile ilgili bütün delillerin 
toplanmasına itina olunmuş» ayrıca sözü geçen müesseselerin teşekkül ve statüleri, alâkalı umu
mi heyet toplantıları, idare meclis toplantıları birer birer incelenmiştir. 

1. Bayındırlık Bakanlığına Erdemir 5 . 10 . 1964 tarihinde müracaat ederek şirketin 
yüksek fırınlarında ve kireç yakma tesislerinde kullanılacağı kireçtaşı temininin bâzı se
beplerle gecikmiş olduğunu, fabrikanın 1965 yılı çelik istihsaline başlıyabilmesi için 18 000 -
20 000 m8 taşdan Bartın limanındaki tesislerden faydalanmaya ve mikanalarm amortisman be
deli mukabilinde tahsisini talebettiği, talep ilgili dairelerce tetkik edilerek istenilen taşın 
verilmesinde liman işlerinin yürütülmesinde engelleme ve aksaıma olmayacağı, imiakinaların âtıl 
kapasitelerinin de Hazine yararına değerlendirilmiş olacağı, mevzuat bakımından da bir mah
zur builunm,adığı nıetiıeesiinie varılarak protokolün hazırlandığı ve 20 . 10 . 1965 tarihinde Erde-
mir'e tebliğ edildiği ve aynı tarihte de Muhasebei Umumiye Kanununun mahsus maddelerine 
tevfikan protokol ve müsnet - iddianın Maliye Bakanlığı ile ISayıştay Başkanlığına intikal et
tiği görülmüştür. 20 . 11 . 1964 tarihli bir tel ile Salih Muzaffer Kuyaş'ın işbu muamele ile il
gili bâzı iddialarda bulunduğu bunun üzerine 25 . 11 . 1964 tarihinde Bakanlıkça protokolün 
yürütülmesinin durdurulduğu ve iddianın tetkik olunarak istenilen taşın ocak artığı olduğu ve 
iddiaların kanunu mesnetten mahrum bulunduğu anlaşılarak 8 . 12 . 1964 tarihinde mezkûr 
protokolün tekrar yürürlüğe konduğu anlaşılmıştır. 

Ayrıca Bakan tarafından konunun müfettiş marifetiyle tetkik ettirildiği ocaktan taş ve
rilmesi ile Bartın liman inşaatının her hangi bir zarara uğramıyacağı, ölü mevsim olma sebebiy
le makinalarm liman inşaatında kullanılmadığı cihetle, Hazineye munzam gelir sağlıyacağı 
anlaşılmış, kireçtaşlarmm ise inşaat sahasında artık taş olarak bulunduğu, bunların tahli
yesinin Bakanlığa külfet tahmil edeceği aşikâr görülmüştür. 

Esasen işbu muamele Maliye Bakanlığınca tasvibedilmiş, T. B. M. Meclisi adına denetleme 
yapan Sayıştayca da 1 . 2 . 1965 tarih ve 516504/2361 sayı ile tescil edilmiştir. 

'T. B. M. M. (S. Sayısı : €6) 
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yeti teşkil 
bulunan 

Erdemir her ne kadar bir anonim şirketse de İktisadi Devlet Teşekkülü bulunan iki mües
sesenin iştirakleri yekûnu sermayesinin nısfını tecavüz etmiştir. (Bu haliyle K/792 sayılı Karar
nameye tabi bulunmakta olduğundan işbu kararnamenin tatbikinde bir hata mütalâa olun
ması mümkün görülmemiştir. 

2. Ereğli Demir ve Çelik Türk Anonim Şirketinin Kamu İktisadi Teşekküllerinden mâdudol-
madığı, Sanayi Bakanlığının ilgisinin adı geçen Anonim Şirkete Sümerbank ve Karabük Demir -
Çelik İşletmeleri Müesseselerinin iştirakinden neşedettiği aşikârdır. 

240 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi bu teşekküllerin faaliyetlerinde özerk bulunduğunu âmir 
olup aynı kanun 8 nci maddesiyle de yönetim kurulları bu teşekküllerin karar ve yönetimde me
sul organları bulunmaktadır. Adı geçen kuruluşlar Erdemir'in faaliyetlerini özel murakıplar he-

etmek suretiyle inceletmiş, neticede ibra etmiştir. Aynoa İktisadi Devlet Teşekkülleri 
[bu iki müessesenin dışında özel sektörün de ortak bulunduğu Erdemir'in olağanüstü Ge

nel Kurıilu toplantısında idare meclisi ibra olunmuştur. 
Esasen Erdemir idarecilerinin sorumlulukları gerek Kuruluş Kanununun 9 ncu maddesi, 

gerek 440 sayılı Kanunun 34 ncü maddesi karşı smda Türk Ticaret Kanununa göre taayyün eder. 
Bu ortaklığın İdare Meclisinin sorumluluğu da Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanununa tabi 
bulunmaktadır. 

Sanayi eski Bakanı Bursa Milletvekili, soruş tunma önergesini ihbar itlelâkki ederek Bakanlık 
Teftiş Heyeti Beisliğine, talimat vermiştir. Komisyonumuzca celbedilen işbu heyetin verdiği 29.7.1966 
tarihli raporda; «Sümerbank ve Demir - Çelik İşletmeleri Yönetim Kurulları tarafından Erde
mir İdare Meclisinin ibra edilmiş olmasında bir usulsüzlük bulunmadığı, ibra keyfiyetinin mü
debbir ve basiretli bir tacir gibi hareketin tabiî neticesi olduğu ve ibra sebebiyle adı geçen te
şekküllerin bir zarara mâruz kalmadıkları anlaşılmıştır.» diye yazılmıştır. 

'Salâhiyetleri Türk Ticaret Kanunu ile sınırlı bulunan ve takrir sahibinin iddiasına mesnet it
tihaz edilen özel murakıpların raporunda ise umumi tenkidlerde bulunulmuş ve fakat idare mec
lisi âzalarının sorumlu olduklarına dair bir sarahate raslanimamıştır. 

•SONUÇ : 
1. Celbedilen vesika ve yapılan incelemelere göre Bayındırlık Bakanlığına ait makinalarm Er-

demir'a kiralanması aidi geçen şirket sermayesinin yarısından fazlasının iki İktisadi Devlet Te
şekkülünün olması, Erdemir'in Devletin yardım ve temettü garantisine nail bir şirtoeıt bulun
ması, Hazineye bir zarar iras etmeyip munzam gelir fabrikanın erken faaliyete 'geçmesi neticesi 
döviz tasarrufu sağlaması, iş sahası açılması gibi millî menfaatler mülâhazasiyle vukubulması ve 
muamelenin Maliye Bakanlığınca tasvip görmesi ve iSayıştaydan geçirilmiş olması, 

2. Erdemir'in 440 sayılı Kanunla İktisadi Devlet Teşekküllerinden sayılmaması ve bu Ano
nim Şirkete iştirakleri bulunan İktisadi Devlet Teşekküllerinin özerk oluşları Bakanın önergeyi 
ihbar telâkki ederek ileri sürülen iddiaları tahkik etmesi ve ibra hususunda müesseselere baskı 
yaptığına dair bir delile raslanmamiaısı, mıuvaıcehesinde Bayındırlık eski Bakanı eski Ordu Millet
vekili Arif Hikmet Onat ve Sanayi eski Bakanı Bursa Milletvekili Mehmet Turgut haklarında so
ruşturmayı mucip bir husus bulunmadığına komisyonumuzca 18 . 3 . 1970 tarihinde ittifakla ka
rar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

T. B. M. M. 1 No. lu 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu Başkanı 

Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akdoğanlı 

Aydın O. S. Ü. 
Celâdettin Coşkun 

Sözcü 
Balıkesir C. S. Ü. 

Nuri Demirel 

Kars C. S. Ü. 
Mehmet Hazer 

Kâtip 
Tokat Milletvekili 
t. Hakkı Birler 

Hatay C. S. Ü. 
Enver Bahadırlı 

m**> 

T. B. M. M. (,S. Sayısı : 66) 





Türkiye Büyük Millet Meclisi S. Sayısı : 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Kayseri'de Türkiye Öğretmen
ler Sendikası kogresinde vâki tecavüzlerde memuriyet mevkii ve 
nüfuzunu suiistimal ettiği iddiasiyle eski İçişleri Bakanı Faruk 
Sükan hakkında, Anayasanm 90 ncı maddesi uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasına dair önergesi ve 12 numaralı Soruşturma 

Hazırlık Komisyonu raporu (9 /12) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bnleşik Toplantı Başkanlığına, 

11 . 7 . 1969 
1. 7 Temmuz 1969 Pazartesi Akşamı Kayseri'de Mimar Sinan, Sümer örnek evler camilerin-

•ck- ve ayrıca İmam Hatip Okulu ile Türk Kültür derneğinin dışında vukua gelen ve ne olduğu 
anlaşılamıyan patlamalar olmuştur. Bu. patlamalar 'o anda halkı galeyana getirmiştir. Şu ana 
kadar patlayan cismin dinamit veya bomba veya başka bir şey olmadığını anlaşılmıştır. 

2. Ertesi gün 8 Temmuz Salı günü, o gün kongresi yapılmakta olan Türkiye Öğretmenler 
Sendikası mensuplarının iolayla ilgili olduğu havası yaratılması sonucunda, kongrenin yapıldığı 
.sinemaya hücum edilmiş öğretmenler öldürülmeye ve yakılmaya teşebbüs edilmiş bir kısmı kıya
cıya dövülmüş bu arada yaralananlar da olmuştur. Ancak, ordu birliklerinin müdahalesi ile öğret* 
menlerin hayatı kurtarılaibilmiştir. Kongre yapılamamıştır. 

3. Tecavüze girişenler bununla da yetinimiyerek bâzı binaları tahriıbetmişler ve yakmışlardır. 
Yoldan geçenlere de tecavüzde bulunmuşlar, bu arada Ayşe Çelik soyadında bir vatandaş çır-
çıplak soyularak insanlık dışı ve utanç verici şekilde tecavüze uğramıştır. 

4. 9 Temmuz günü olayları yazan bâzı gazeteler (Kayseri ide tehditle sattırılmamıştır. 

5. Olay sırasında Anayasamızın teminatı altında bulunan inanç hürriyetine cami dışında 
veya İmam Hatip Okulu dışında patlama yapmak suretiyle tecavüz edildiği gibi din ve dinî duy
gular politikaya alet edilmek suretiyle lâiklik ilkesi de ihlâl edilmiştir. 

Gene Anayasamızın teminatı altında bulunan can ve mal güvenliğine, toplantı yapma hürri
yetine, ve gazeteleri dağıttırmamak suretiyle basın hürriyetine ağır şekilde tecavüz edilmiştir. 

6. Patlamaların 21,45 sıralarında şehir ceryanmm kesilmesi ile birlikte şehrin çeşitli kesim
lerinde ,aynı zamanda olması açık ıbir tertibi göstermektedir. Olay akabinde ilk yapılacak iş fail
le lini yakalamak olduğu halde failler bulunmadığı gibi sanık olarak yakalanan 4 kişinin valinin 
özel emri ile serbest bırakıldığı ileri sürülmektedir. Patlamadan sonra arada tedbir lalabilecek ka-
«(dar uızuin ibir zaman geçmiş olmasına rağm'en gerekli tedbir alınmamıştır. TÖS toplantısının yapıl
dığı sinemayı ve tahribedilen yerlere telefonla tehditler gönderildiği ve bu durum Valiye önce
den bildirildiği halde bu haber vermenin gerektirdiği ölçüde tedbir alınmamıştır. TÖ/S toplantısı
nın başlıyaeağı saatlerde vali, emniyet miüdürü Millî Eğitim iMüdürü ve Başsavcının yerlerinde 
bulunmadığı ileri sürülmektedir. 

İdarenin ve polisin olaylara tamamen seyirci kaldığı ortadadır. Gazete sattırmamak suretiyle 
basın hürriyetine tecavüz olayı, sorumluların gözleri önünde cereyan etmiştir. Olaydan evvel yapı
lan ihbarlarda tertip içinde bâzı A. P. milletveki1 lorinin de -olduğu bildirilmiştir. Olaylar bu şart
lar altında cereyan etmiştir. 

7. Son Kayseri olayı 24 Temmuz 1968 de Konya'da 16 Şubat 1969 da İstanbul'da Taksim'de 
cereyan eden olayların bir benzeridir. 
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Tertip müslümanlığa candan bağlı halkımızın din duygularını tahrik ederek Türk toplumu

na aydınlık getiren öğretmen topluluğunu Türk halkiniiı gözünden düşüranelk suretiyle onların. 
aydınlık getirici eıtkileriinden kurtulmak amacını taşmaktadır. Caımilerimize, kutsal yerlerimize din 
adamlarının yetiştirildiği yerlere boiüjba atılma ve yakınlarında patlamalar yapma, kutsal emmi
lerimizi siyasi toplantı, buluşma yeri haline getirme A. P. iktidarı devrinde «Nefes alışları dahi iz
lemekte usta» İçişleri Bakanı Faruk Sükan zarı .anında olmuştur. 

iSükan zamanında emniyet ye asayiş ordu birlikleri tarafından yerine getirilir hale gelmiştir. 

8. 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanunun 1 nci maddesi «Memleketin umumi emniyet ve asa
yiş işlerinden Dahiliye vdkili sorumludur» hükmünü taşır. 

2259 Polis Vazife Ve ıSalâhiyet Kanunun (2/A) fıkrasına <göre kanunsuz hareketlerinin işlenme
sinden evvel önünü almak yani mani zabıta polisin vazifesidir. 

Aynı kanunun 22 nci maddesine göre de İçişleri [Bakanının teşkilata resen emir verme yetkisi 
vardır. Hâdiseleri önceden haber almak ve önlemek (Bakanın görevidir. İçişleri Bakam Faruk Sü-
kan'ın sebebiyet verdiği bu olay ilk olay değildir. İçişleri Bakanı Sükan'ın işbaşına geldiğinden 
beri Meclis baskını, 43 vatandaşımızın hayatına mal olan Kayseri - Sivas olayları, Konya olayı, 
İstanbul Teknik Üniversitesi olayı, «Gaziantep olayı, gibi vahim olaylar olmuş vatandaşlar öldürül
müştür. Karakollar yakılmıştır. 

SONUÇ: 

Kayseri olayında Anayasanın teminatı altında olan lâyıklıfc, inanç can ve mal güvenliği top
lantı yapma basın hürriyet ve güvenlikleri ortadan kaldırılmıştır. Bakan olaylardan sorumludur. 
Memuriyet mevki ve nüfuzunu suiistimal etmiştir. Türk Ceza Kanunun 228 nci maddesi gereğince 
cezalandırılması için Anayasanın 90 nci maddesine göre, hakkında Meclis soruşturması açılmasını 
ve yapılacak soruşturma sonucunda mahkeme edilmek üziere Yüce Divana şevkini talebederim. 

10 . 7 . 1969 
Reşit Ülker 

İstanbul Milletvekili 

3 . 2 . 1970 
Türkiye Büyük MiUet Meclisi Birleşik Toplanltısı Başkanlığına 

İlgi : 24 . 1 . 1970 tarih ve 9/12 -10074/59938 sayılı yazı. 
Kayseri'de toplanan Türkiye öğretmenler Sendikası Kongresi (münasebetiyle vukuıbulan ve ce-

'•"«van1 eden nâdisieılerde; İçişleri Bakanı olarak tarafımdan, Anayasa ve kanunların (tanıdığı yetki
ler çerçevesi dâhilimde zamanında ıgerekli her türlü tedbir alınmıştır. 

T. B. (M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonunun yapacağı tetkikat ve tahkikat neticesinde ger
çeklerin ortaya çıkacağından emin bulunuyorum. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 

Dr. F. Sükan 
Eski İçişleri Bakanı 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 67) 
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12 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
12 numaralı Soruşturma Hazırhk 1 . 4 . 1970 

Komisyonu 
Esas No. 9/12 
Karar No. 5 

T. B, M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in1; Kayseri'de toplanan Türkiye öğretmenler Sendikası Kon
gresine vaki tecavüzlerde ımemuriyet mevki ve nüfuzunun suiistimal ettiği iddiasiyle 'eski İçişleri 
Balkanı Faruk 'Sükan .hakkında Anayasanın 90 neı maddesi uyarınca (bir Meclis (Soruşturması açıl
masına dair 'önergesi üzerine Türkiye IBüyük Millet 'Meclisi 'Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 
mütaalkıp maddelerine göre 21 . 1 . 1970 tarihinde kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonumuz 
olay hakkında gerekli incelemeyi yapmıştır : 

Olaiy : 

7 . 7 . 1969 Pazartesi güxm Kayseri'de Alemdar Sinemasında TÖS Kongresi toplanmıştır. 
Kongrede, meslek dışı siyasi konuşmalardan başka feomünizJm propagandası yaptıklarından Türk 
mahkemelerince ımıalhkûım edilen Sadi Alkılıç, ve Osman Köse adlı şahıslarla Ankara ve İstanbul'
da tutuklu bulunan öğrencilere telgraf çekilip maddi yardım yapılmasını karar verilmiş ayrıca 
Töyko, Köylünün sesi, TÖS 'Tarsus Şubesi Kamu oyuna sunar, başlıklı bildiriler yayınlamış, bu 
suretle halkiri (hissiyatını tahrik ve tansiyonun yüksek tutulması .gayretine Igidilmiştir. 

O gün kongre devamınca bir hâdise vukubulmiainıış iancak, saat 21,15 te İmam - Hatip Okulu, 
Türk Kültür Dermeği ile örnek evler ve Kurşunlu camileri civarında molotof kokteylleri patla-
tılmiştıı*. Patlamalardan yarım saat sonra şehir eeryıanı 11 dakika müddetle kesilmiştir. Hâdisenin 
akabinde ve ertesi sabah duyulup yayılan olay balkın dinî duygularını ziyadesiyle tahrik etmiş 
8 . 7 . 1969 da, yâni Ihâdisenin ertesi günü sabahı isaat İl0y30 sıralarında aniden ve muhtelif isti
kametlerden gelen 10 binin üstündeki. bir halk kütlesi kongrenin yapıldığı Alemdar Sineması 
önüne ıgelmiş alınan tedbirlerle ve sinemanın kordonla çevrilmesi suretiyle her hangi bir tecavü
ze ve can kaybına fırsat verilmemiş ancak bu arada Tok Kitabevinıe tecavüzde bulunulmuş solcu 
neşriyat yırtılıp atılmış, Kayseri TÖS Şube binası ve Avukat Mustafa Tok'un yazıhanesi kısmen tah-
ırilbedilmiştir. Çıkan hâdiseler sebebiyle Valilikçe (kongrenin devamına müsaade olunmamıştır ve 
delegelerin emniyet içerisinde şehirden çıkmaları sağlanmıştır. 

İNCELEME : 
Hâdise sebebiyle; eski İçişleri Bakanı Dr. Faruk Sükan'in savunması, olay akabinde bağımsız 

içişleri Bakanı olan Profesör Ragıp Üner zamanında tanzim olunan 77 sayfalık müfettişler ince
leme raporu ve ekleri, İçişleri Bakanlığı cevabı, MİT ve Millî Güvenlik Kurulundan gelen, cevap
ları yaptığı 7 toplantıda inceliyen ve müzakere eden Komisyonumuz : 

EsM İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm TÖS Kongresinin Kayseri'de toplanacağı belli olduktan 
slonra izinde bulunan Kayseri Valisinin kongreden iki gün evvel vazifesi başına dönmesini sağla
dığı gerek hâdiselerden evvel ve gerekse mezkûr patlamalardan «sonra vali ile sık ışık telefonla te
mas kurarak gerekli şekilde tertibat almak ve /hâdiselerin çıkmasını önlemek için talimat verdi
ği, Valinin; poliste izinleri kaldırdığı jandarmadan âzami istifade sağladığı, Ankara'dan toplum 
polisi ıtalebederek ıgetirttiği halkı yatıştırmak için muteber şahısları vazifelendirdiği ve teskin için 
baıuta ses kaydettirerek hoparlörden yayın yaptığı, kongrenin yapıldığı 'sinemayı pıolis ve asker 
kordonuna alarak delegelerin bâzılarının tahriklerine rağmen kongreye tecavüzü önlediği ve bir 
can kaybına fırsat vermediği, Doğu Menzil Kumandanlığından laskerî yardım istediği, cereyan 
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kesilmesinin patlaımalaırdan yarım saat sonra ve teknik arıza selbeibiyle vukubulduğu, olaya tah
min ledilemiyecek şeMlde ve (aniden 10 - 15 bin kişinin karışması ıseıbeibiyle alınan tedbirlere rağ
men bâzı tahrip 'olaylarının önlenemediği yakalanan bâzı elelba§larıniin imahkemede ve bâzılarmın-
da aranmakta (bulunduğunu teslbıit etmiştir. 

Bu .arada, önergesinden (başka ("bilgi ve delilleri istenen önerge 'sahibi Ista'nlbul Milletvekili Re
şit Ülker 'evvelâ İstanlbul olayları (hakkında bâzı bilgilerini ikoımisyona bildinmiş, yanlışlık sebe
biyle ikinci detfa kendisine yazı ile bildirildiğinde süre azlığını ileri sürerek 9 . 3 . 1970 te yapı
lan bu ikinci tebligattan (komisyonca karara varılan 19 . '3 . 1970 e kadar Komisyonumuza her 
hamgi bir belge ve bilgi getinmemliştir. 

SONUCU : 

Yukarda arz ve izah olunan hususlara ve incelenen dosyaya ıgöre Komisyonumuz eski İçişleri 
Balkanı Dr. Faruk Sükan'ın (hâdise sebebiyle kendisine düşen görevi yapmış olmakla sorumluluğu 
bulunmadığı ve bir Soruşturma Komisyonunun kurulmasırnıa mahal olmadığı kanaatine vatfmış-
tır. 

Genel Kurulun (tasviplerine ısunulmak üzere Yüksek Başkanlığa iarz olunur. 

12 Nolu Soruştutfma H. 
Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 

Bolu Milletvekili İstanbul Senatörü Kastamonu Milletvekili İstanlbul Milletvekili 
A. Çakmak E. Adalı H. Tosyalı N. 1. Tokgöz 

Kastamonu Senatörü Sinop Senatörü Adana ıSenatöjrü Tunceli Milletvekili 
- M. Çamlıca N. İnebeyli Gerekçeye ımulhalMim 1. Gerekçeye muhalifim 

Ayıraca ötnlıeyicli Ikdllliulk 2. Anayasaca Bakana ve-
teldterterli eidddyatilje; rilen görev ve salâhiyetler 

tallatnimıalmışitıjr zamamıında kullanıla-
M. öztekin ımamıştır 

H. Yempmar 

• * <+m^ • • 
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