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I. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, İzmir, 
Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyarbakır ve 
Siirt illerinde evvelce ilân Edilmiş bulunan Sıkı
yönetimin iki ay süre ile uzatılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi, yapılan görüşmelerden sonra 
kabul edildi. 

Eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında 
Soruşturma yapmak üzere 257 sayılı Kararla ku
rulan Soruşturma Hazırlık Komisyonunun görev 

Büresinin uzatılmasına dair Komisyon Başkanlı
ğı tezkeresi kabul edildi. 

Birleşime saat 19,10 da son verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Uşak 
Nurettin Ok Âdil Turan 

Kâtip 
Tunceli 

Hüseyiyı Yenipınar 

II — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 

1. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Ceyhan Ticaret Borsası idare 
Heyeti ve İdare Meclisinin feshi münasebetiyle 
verilen Danıştay kararlarını infaz etmiyerek, 
T. C. K. nun 240 ncı maddesini ihlâl ettikleri 
iddiasıyle, Ticaret eski Bakanı Sadık Tekin 
Müftüoğlu ve Ticaret eski Bakanı Ahmet Tür
kel haklarında Anayasanın 88 ve 90 ncı madde
leri uyarınca Mr Meclis soruşturması açılmasına 
dair önergesi ve 9 numaralı Soruşturma Hazır
lık Komisyonu raporu (9/9) (ıS. Sayısı :83) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 2 . 1972) (GÜNDEME) 

2. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
tinerlin, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ge
reğince yapılması gerekli işlemlerde gösterdik
leri ihmal ve yaptıkları usulsüzlükler, T. C. K. 
nun 230 ve 240 ncı maddeleri kapsamına girdiği 
iddiasıyle Başbakan, Ticaret eski Bakanı Ahmet 
Türkel ile Ticaret eski bakanları Macit Zeren 
ve Sadık Tekin Müftüoğlu haklarında Anaya
sanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis 
soruşturması açılmasına dair önetfgesi ve 4 nu
maralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 

(9/4) (S. Sayısı : 84)1 (Dağıtma 
29.2.1972) (GÜNDEME) 

tarihi 

3. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
t'iner'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı 
Rafet Sezgin'in, Ereğli Kömür İşletmesi Mües
sesesi için yapılan ihale hakkındaki tutum vs 
fiillerinin T. C. K. nun 240 ncı maddesine te
mas ettiği iddiasıyle hakkında Anayasanın 90 
ncı ve T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis so
ruşturması açılmasına dair önergesi ve 3 numa
ralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 
(9/3) (S. Sayısı : 85) (Dağıtma tarihi : 
29 . 2 .1972)! (GÜNDEME) 

4. — İçel Milletvekilli Ceîâl Kargılı'nın, 
İkinci Beş Yıllık Plân döneminde kalkınma fo
nu adı altında harcanması lâzırngelen meblâğın 
sarf edilmesinde büyük yolsuzluklar olduğu ve 
bu fiilin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine 
umduğu iddiasıyle Anayasanın 90 ncı maddesi 
uyarınca Başbakan hakkında bir Meclis Soruş
turması açılmasına dair önergesi ve 15 numa
ralı Soruşturma Hazırlık Komlisyonu raporu 
'(9/15) (S. Sayısı : 86) (Dağıtma tarihi : 
2.3.1972) (GÜNDEME) 

»>•<« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanveflrili Fikret Turhangil 

KÂTÎPLER : Enver Akova (Sivas), Şevket Doğan (Kayseri) 

» 

'BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 nci Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

IV — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in İç
işleri eski Balamı Faruk Sulum hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma, Hazırlık 
Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/10, 3/105) 

BAŞKAN — 9/10 numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu Başkanı yerine Sözcü Sayın 
Mecdi Agun tarafından verilmiş, komisyonun 
süre uzatılması ile ilgili bir önerge vardır, oku
tuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
Başkanlığına 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, eski İç
işleri Bakanı Faruk Sükan hakkında bir Meclis 
soruşturması açılmasına dair önergesini incele
mek üzere kurulan 9/10 No. lu Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu, tetkik ve müzakerelerini ta-
mamlıyamamış olup, Komisyonumuzun 8.2.1972 
tarihinde sona erecek olan müddetinin, yeniden 
karar tarihinden itibaren 30 £ün daha uzatılma
sı hususunun Genel Kurula arzına emirlerinizi 
saygı ile arz ederim. 

9/10 No. lu Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu 

Başkanı yerine 
Sözcü 

Mecdi Agun 

BAŞKAN — Sayın Agun tarafından veril
miş, Genel Kurula sunulan önerge ile Soruştur
ma Hazırlık Komisyonu çalışmaları için karar 

BAŞKAN — Genel Kurulumuzda çoğunluğu
muzun bulunduğu anlaşılmıştır. Müzakereye 
başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

tarihinden itibaren bir aylık süre talebedilmek-
tedir. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Konya Milletvekili İbrahim Eteni Kı-
lıçoğlu'nun, eski Başbakan Süleyman Demirci 
hakkında Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/20) 

3. — Zonguldak eski Milletvekili Eknıcl Çe-
tiner'in, eski Başbakan Süleyman Demirel, eski 
Ticaret bakanları Ahmet Türkel, Macit Zeren ve 
Sadık Tekin Müftüoğlu haklarındaki önergesini 
incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık Komis
yonundaki açık üyeliğe seçim (9/4) 

4. — Adana eski Milletvekili Kemal Sanıl)-
rahimoğlu'nun, Ticaret eski bakanları Sadık Te
kin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarındaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma Hazır
lık Komisyonundaki açık üyeliğe seçim (9/9) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Giresun üyesi İh
san Topaloğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
eski Bakanı Refet Sezgin hakkındaki önergesini 
incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık Komis
yonundaki açık üyeliğe seçim (9/14) 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, eski 
Başbakan Süleyman Demİrel hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliğe seçim (9/15) 
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, : 7.— Devlet Bakam bulunduğu sırada, göre
vini kötüye kullanmak iddiasiyle Çanakkale Mil
letvekili Refet Sezgin hakkındaki Başbakanlık 
tezkeresini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/21) 

8. — İçel Milletvekili Celal Kargılının, gö
revini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı iddia
siyle Maliye Bakanı Sait Naci Ergin hakkındaki 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/2,2) 

BAŞKAN —> (Gündemimizin seçimlerle ilgi
li îbir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi 'maddele
rinde kurulmuş (bulunan Soruşturma Hazırlık 
komisyonlarına üye seçimleri yapılacaktır. 

Bu yedi seçimin, Ibir arada, kürsü önüne ayrı 
ayrı konacak kürelere oylar atılmak suretiyle 
yapılması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, yapılacak seçimlerin mahiyetini arz 
ediyorum. 

Eski Başbakan (Süleyman Demirel (hakkında 
Meclis soruşturması açılmasına dair önergeyi 
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunda gösterilen adaylar, 9/20 başlığı
nı taşımaktadır. Siyasi parti gruplarının göster
miş oldukları adayları muhtevi matbu liste sa
yın senatör ve milletvekillerine dağıtılmış bu
lunmaktadır. 

Listeler dağıtılsın. Bir numaralı sepet bu 
seçime aittir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma 
Hazırlık Komisyonundaki açık üyeliklere gös
terilen adaylar. Bunlara da siyasi parti grup
ları tarafından adaylar gösterilmiştir. 

Esas No. 

9/4 Abdülkerim Saraçoğlu, Cumhuriyet 
Senatosu Mardin üyesi, 

9/9 Ali Kemal Turgut, Cumhuriyet Senato
su ıDenizli Üyesi, 

(9/14 Osman Nuri Canpolat, Cumhuriyet Se
natosu Konya Üyesi, 

9/İ5 Ali Shsan Ulubahşi, Afyon Karahisar 
Milletvekili, hizalarında yazılı komisyonlara 
aday gösterilmişlerdir. 

Devlet eski Bakanı Refet Sezgin hakkındaki 
Başbakanlık tezkeresini incelemek üzere ku
rulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna göste

rilen adaylar 9/21 numaralı başlığı taşımakta
dır. 

Siyasi partilerin bu komisyon için göstermiş 
olduğu aday listesi tabedilmiş, sayın senatör ve 
milletvekillerine dağıtılmıştır. 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm Maliye Ba
kanı Sait Naci Ergin hakkında Meclis soruştur
ması açılmasına dair önergesini incelemek üze
re kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna 
gösterilen adaylar 9/22 numarayı taşımaktadır. 

Siyasi partilerin göstermiş oldukları adaylar 
bir liste halinde tabedilmiş, sayın senatör ve 
milletvekillerine dağıtılmıştır. 

REFET RENDECİ (Cumhuriyet Senatosu 
Samsun Üyesi) — Sayın Başkan, bir hususu 
müsaade ederseniz arz edeyim. 9/9 sayılı Soruş
turma Hazırlık Komisyonu vazifesini bitirmiş, 
raporunu yazmış ve Başkanlığa takdim etmiş
tir. Burada komisyon vazifesini bitirmiş olduğu 
halde.üye seçimi yapılıyor, bu hususu dikkati
nize arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, komisyonun hazırla
mış olduğu rapor, Genel Kurula arz edilip so
nuç istihsaline kadar komisyon 'hali faaliyette
dir. Bu bakımdan yapılan işlemde bir hata ol
madığı anlaşılmaktadır. 

Evvelâ, sayın milletvekilleri ve senatörler
den, seçimin yapılabilmesi için, Genel Kuruldan 
ayrılmamalarını istirham edeceğim. 

Tasnif heyetini seçiyoruz. 
Sayın Baran? Yok. Sayın Kürşad? Burada

lar. Sayın Sami Turan? Yok. Sayın Mehmet Er-
gül? Yok. Sayın Çetin Yılmaz? Yok. Sayın Re
fet Sezgin. 

Sayın Refet Sezgin, seçim sizinle ilgili ol
duğu için, sizi tasnif heyetine almıyoruz. 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) — 
Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Cengiz Ekinci? Burada
lar. Sayın Kemal Demir? Buradalar. Sayın De
mir, Grup ReisveMli olarak bir göreviniz var mı 
efendim?. 

KEMAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — 
Emrinize uyarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Muhterem arkadaşlar; 3 kişilik tasnif he

yeti seçilmiştir. Seçime nereden başlıyacağımızı 
tesbit için ad çekiyorum: 

— 229 — 
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Salih Zeki Kösöoğlu; Rize Milletvekili. 
Rize'den itibaren seçime 'başlıyoruz. (A. P. 

sıralarından «ziller çalınsın» sesleri) Çalaca
ğım efendim. 

Oy pusulalarının ^dağıtılması tamamlanmış
tır. Tevzi edilmiş ey pusulalarından birer liste 
de, sepetler üzerinde bulunmaktadır. 

(Rize milletvekillerinden başlanarak ad oku
mak suretiyle oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın se
natör ve milletvekili var mı?... Oy verme işlemi 
bitmiştir. 

.Sepetler kaldırılsın. 

Tasnif heyetine seçilen Sayın M. Zekeriya 
Kürşad, Sayın Cengiz Ekinci ve 'Sayın Kemal 
Demir lütfen yerlerini alsınlar. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 

Tuırlgııt Topaloğlu 

BAŞKAN — Devlet eskü Bakanı Refet Sez-
Igin haikkanJdalki Koanii'syon seçimi «onuçîlaminMiş 
Ibulunmıalktodır. 

Bür Idiğer seçilin sonucu ve lüfstefsinli Bunıuyıo-
rum. 

Yiikaek Baişjkamflığıa 
Konya Milletvekili İbnahüm Eteni Kıhlçog--̂  

lutanım eiskft Başbıalkan Süileymıan Beanirteİ bak-
Gaailda Mecliils Sornşlttomıalsı açılmasma. dair 
icmfer'gıeisinıi taelıejmielk üzene kurtulan Soruşttıırımfa 

BAŞKAN — Seçim siomuçlan ĝ eilmölşıtdr. 
Talsnilf Heyetinin teskeresini ve ilişikteki se
çim sıoniucunu Gemieüı Kurulla arz adıyorum. 

Yüksek Bajşlkanlığa 
Devlet eski Bakam Çanakkale Milletvekili 

Refet Sezgin hakkındaki BiaışIbaJkanillk tezkere
sini iniüeleımıek üzene kumlan iSörulşjbuırmıa Ha
zırlık KomlDsıyonu iiyelikOıeri; âjgüıa yapılan, seçime 
(324) üye katılmış ve netüicfâde ilişik listede' 
Islimlleıri foulunian ideler toalianaılda gösterilen 
loylıarı ataşGatfdır. 

Arz oluntur. 

ü!ye Üye 
M. Zekemilya KifrışaJd Cengiz EMıad 

üye 
Kemal Demir 

A. P. <8) 

IKaanlık Kottnlilsytomı üyelikleri içtin yapılan se-
çümie (318) irye katılmış ve neifcitaeıde ilişik lö-
tede isimleri bulunan üyeler hiaalıarınlda bulu
nan oyları aimı§lar(di!r. 

Ar!z olunur. 

üye üye 
M. Zekeriya Kürşad Cengiz Ekinci 

Dîye 
Kemal Bemir 

A. P. (8) 
Afyon Karahîsar C. S. üyesi 323 
Bollu 
iSdvafs 
Yıoızlgıalfc 
iZoraguGldak 
Enauir'Ulm 
M a n i s a 
Mupa 

0. H. P, (4) 
i^amlbul 
içel 
Konya 
Karla 

D. P. (1) 
Guresıun 

M. Ö* P. (1) 
Adana 

» » » 322 
» » » 322 
» » » 324 
» » » 324 

Milletvekili 324 
» 323 
» 323 

C. S. üyesi 324 
» » » 324 

MilkıfcvieMli 323 
» 324 

Milletvekili 322 

Milleıfevekil 322 

M. Kazam Kîaırfaağıaçlıoğlu 
Allâcldlddin YilmıaJztürk 
Nurcdiiin Ertürk 
ctemialiıl Ye'pjyurt 
AlhlmJci; Demir Yüce . 
MhuUiah TafkösenîMıoğlu 
önol Şaklar 
tat Oktay 

Mefbrure Akîsioley 
Lû'bfi BJlgien 
irfanı Baran 
Osman Yeltlelkin 

Abdullah izmen 

Afyon Karahîsar C. S. üyesi 323 
Bollu 
iSdıvafs 
Yıoızlgıalfc 
iZoraguGldak 
Enauir'Ulm 
M a n i s a 
Mupa 

. H. P, (4) 
i^amlbul 
içel 
Konya 
Karla 

D. P. (1) 
Gdreısıun 

» » » 322 
» » » 322 
» » » 324 
» » » 324 

Milletvekili 324 
» 323 
» 323 

C. S. üyesi 324 
» » » 324 

MilkıfcvieMli 323 
» 324 

Milletvekilli 322 
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A. P. (8) 

AİMIE^ Karayilgüt 
Yiğlli Köker 
M. Şevkeit öaçeıtdn 
Kıeifıelt Remidecî 
Belızat Eg-illi 
TaüâA Köaaoğlü 
taiafll Halkikı Aflaöa 
A/tÜülâ İmamıoğlu 

NejaJfc Sarlıciali 
Salih Tanyeri 
Yulaulf Ziya YıÜmlaz 
M. Wy<ül Güner 

Cıamıal Tarlan 

Haımdi Haimıacnıcııoğlu 

Afyon K. 
Ankaırıa 
Çorum 
Samısun 
(Dijyıarlbaflnr • 
HaJilay 
Kars 
Manaış 

0. H. P. (4) 
BıaMoeiâir 
GaalaınCjep 
Adıyaman 
BaM&ijJr 

D. P. (1) 
Tekirdağ 

(M. a P. (i) 
Afyon K. 

C. S. Üyesi 316 
C. S. Üyssi 315 
0. S. Üyesi 317 
0. S. üyesi 316 
MiUe^veMü 316 
Milk'bvekili 316 
MiBeltıvelkfM 317 
MillefâvıeMl 317 

C. S. Üyesi 314 
C. S. üyıesi 317 
MileifavekiM 318 
avmBeiilvıdkflili 317 

C. S. üiyesi 317 

MİlklilveMM 317 

BAŞKAN — Esfei Başbakan Süleyman De-
m'irel hakkında Mecûüs soruşturması açılması
na dair kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimi tamamlanımış bulunmaktadır. 

Tasnif- komisyonunun îçel Milletvekili Ce
lâl Kargılı ile ilgili önergesi üzerine yapılan 
seçim sonucunu bildiren yazısını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Hçel Milletvekili Celâl Kargılk'nın Maliye 

Bakanı Sait Naci Engin hakkındaki önergesini 
incelemek üzere kurulan Soruşturana Hazırlık 
Komisyonu üyelikleri için yapılan seçüme, (308) 
üye katılmış ve neticede ekseriyet olmadığın
dan ismen tasnif yapılmamıştır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

İKemal Deımîtt M. Zekeriya Kürşad 
Üye 

Cengiz Ekinci 
BAŞKAN — Bu seçimde yeterli sayı sağ

lanamamıştır, seçim yeniden yapılacaktır. 
Diğer komisyonlar için yapılan üye .seçim

lerine ait Komisyon Başkanlığının tezkeresini 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 9/4, 9/9, 9A9» 

9/15 No. lu Soruşturma Hazırlık komisyonla

rındaki açık üyelikler için yapılan seçime (308) 
üye katılmış ve neticede ekseriyet olmadığı an
laşıldığımdan ismen tasnif yapılmıamışıtır. 

Arz olunur. 
Üye Üyie 

ICengiz Ekinci' M. Zekeriya Kürşad 
Üye 

Kemal Demir 

BAŞKAN — Bu seçim sonucu da alınama
mıştır, yenliden seçim yapılacaktır. 

(Bir husus tahaddüs etmiş bulunmaktadır. 
Dört seçim, Yüksek Heyetinizin aldığı karar 
gereğince aynı anda yapılmış, aynı anda 324 
oyun kullanıldığı, bu arada 318 oyun 'bir arada 
kullanıldığı ve gene 308 er oyun da aynı anda 
kullanılmış olduğu görülmüş bulunmaktadır. 
Yapılan bu seçimlere, sayın milletvekillerinin 
ve senatörlerin bir kısmının çoğunluk sağlana-
mıyan seçimlere katılmamasından ileri geldi. 
Bu sebeple Birleşik Toplantıda çoğunluk bulun
duğu anlaşılmaktadır, birlerime devam ediyo
ruz. 

İçtüzüğün 6 ncı maddesi gereğince Başkan
lığa, seçime devam hususunda bir kararınız yok, 
gündeme devam ediyoruz, (Ayrıca yapılacağını 
ifade buyurdunuz sesleri) Biz tahaddüs etmiş 
bir olayın zapta geçmesi hususunu tescil ettik, 
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ayrıca bir birleşimde yapılacak. Çünkü; katıl- kanlığın kudret ve kuvveti dışındadır, neticeyi 
mıyan o sayın üyeler^ burada mevcudolsalar değiştiremez. 
daJhi, seçime katılma imkanını sağlamak Baş-

V — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, 16 numaralı T. B. M. M. Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu raporunun, T, B. M. M. Ge
nel Kurulunda görüşülebilmesi için ne gibi ted
birler alındığına dair T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı Başkanından sözlü sorusu (6/1) 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
T. B. M. M. İçtüzüğünün Meclis Soruşturma 
Hazırlık komisyonlariyle ilgili 14 ncü maddesi
nin 5 ve 7 nci fıkralarının değiştirilmesine dair 
tüzük teklifi ve Karma İçtüzük Geçici Komisyo
nu raporu (2/332) (S. Sayısı: 79) 

BAŞKAN — KOmSlsyon?... Yok. Bu sebeple 
bu maddenin görüşülmesine imkân yoktur. 

2. — Aydın eski Milletvekili Reşat Özarda'-
nın, Anayasaya aykırı olarak, Devlet kamu 
hizmetlerini yevmiyeli ve sözleşmeli personel 
eliyle yürüttüğü ve bu eylemi Türk Ceza Ka
nununun 146 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, 
eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında 
Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 5 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/5) (S. Sayısı: 76) 

(BAŞKAN — Sayın Enver Bahadırlı?... Ba
yın İsmail Yetiş?... Sayın Abdurrahman Şeref 
Lâç?... Komisyon yok, bu sebeple görüşülmesi 
hususu gelecek birleşim yapılacaktır. 

3. — Kocaeli Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Fatma Hikmet İşmen'in, MİT i kanunsuz ey
lemlere sevk etmek sureliyle görevini kötüye 
kullandığı ve bu fiilin T.-C. Kanununun 228 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiası/yle, Anaya
sanın 90 ncı vı, T. B. M. M. İçtüzüğünün 12 nci 
maddesi uyarınca eski Başbakan hakkında bir 

SIRRI ATALAY (Kars C. S. Üyesi) — Geri 
alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay tarafından, 
önergesi geri alınmıştır, gerekli işlem yapılacak 
ve gündemden çıkarılacaktır. 

Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 19 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu raporu (9/19) (S. Sayısı: 77) 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Mehmet Yar
dımcı?... Sayın Mustafa Tayyar?... Buradalar. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Komisyon 
raporu sayın senatör ve milletvekillerine dağı
tılmış bulunmaktadır, okunmasını kaJbul eden
ler... lOkunmamasmı kabul edenler... Komisyon 
raporunun okunmaması Genel Kurulca karar
laştırılmıştır. 

Rapor üzerinde ıgo'rüşmek istîyen Yok. Gö
rüşme istiyen olmadığına ıgbre raporu oylarını
za arz ediyorum, muamele tâyinine mahal ol
madığına mütedairdir. Bu hususu kabul eden
ler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

4. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, İstanbul Belediye Meclisinin, İstanbul yolu 
güzergâhı ve Boğaziçi köprüsü tasdikli plânı ile 
bu plânı tadilen onaylıyan İmar ve İskân Ba
kanlığının plânını değiştirerek tatbik etmesiyle, 
6735 sayılı İmar Kanununa aykırı hareket etti
ği ve istimlâkler ile açılacak tazminat dâvaları 
dolayısıyle Devleti zarara uğratacağı, bu fidUn 
ise Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyle, eski Başbakan ve eski Ba
yındırlık Bakanı hakkında Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergesi ve 17 Numaralı Soru-ş-

VI — GÖRÜŞÜLEN tŞLER 
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turma Hazırlık Komisyonu raporu (9/17) (S. 
Sayısı: 78) 

BAŞKAN" — «Sayın Kâzım Karaağaçüoğlu 
(Afyon Senatörü)?... Sayın Orhan Deniz?... 
Yok. Sayın Karaağaçlı ve Sayın Orhan I>en!iz?... 
Yok. Komisyon olmadığından müzakeresi gele
cek birleşimde yapılacaktır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş ve 14 arkadaşının, tslâm dininin 
çeşitli maksatlarla istismar edilmesine müsama
ha ile görevlerini ihmal ve suiistimal ettiği, bu 
fiilin ise Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasiyle, Başbakan ve es
ki Devlet Bakam Befet Sezgin ile Devlet Ba
kanı Hüsamettin Atabeyli haklarında Anayasa
nın 90 ncı ve T. B. M. M. İçtüzüğünün 12 nci 
maddesi gereğince Meclis soruşturması açılma
sına dair önergesi ve 18 No. lu Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporu (9/18) (S. Sayısı : 80) 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer Aikdoğanlı ... 
Buradalar, lütfen yerinizi alın efendim. 

Efendim bu raporun mahiyeti itibariyle oku
nup, okunmaması hususunu oylarınıza arz ett-
miyeceğim. Çünkü, sayın eski iki Devlet Baka
nı hakkında soruşturma açılmasına ve Başba
kan hakkında açılmamasına mütedair komisyon 
karar vermiş bulunmaktadır, öyle mi Sayın Ak-
doğanlı?... 

MUZAFFER AKDOĞANLI (Kastamonu 
Milletvekili) — Evet efendim. 

BAŞKAN — O balkımdan raporu okutuyo
rum. 

(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Konya Senatörü 'Sedat Çum-

ralı'nın muhalefet şerhini okutuyorum. 
(Cumhuriyet iSenatosu Konya Üyesi Sedat 

Çumralı'nın muhalefet şerhi okundu) 

BAŞKAN — Sayın Salih Tanyeri, Sayın 
Mehmet Ergül ve Sayın Salim Hazerdağlı'nın 
mulhaJef et şeflerini okutuyorum. 

(Oumihuirdyet Senatosu Gaziantep Üyesıi Sa
lih Tanyeri, Bilecik Milletvekili Mehmet Er-
giül ve Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Sa
lim Hazerdağlı'nın muhalefet şerhleri okun
du) 

BAŞKAN — Takrir sahibi görüşmek isti
yor mu. efendim?. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Evet. 
BAŞKAN —. Buyurun, Sayın Mehmet özgü

neş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabaî üye) — Sayın 

Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sa
yın üyeleri; 

'Diyanet işleri Başkanlığında kurulan bir 
şebekenin, Türk Milletinin ve Türk ülkesinin 
bütünlüğüne kadar, lâik Türkiye Cumhuriye
tine kadar ve memleketin yüksek menfaatlerine 
kaldar nasıl el attığını, yurt dışındaki birta
kım gizli cemiyetlerle nasıl irtibat kurduğu
nu ve bu şebekeyi kimlerin nasıl himaye etti
ğini burada vesikalariyle arz edeceğim. 

İçişleri Bakanlığı 12 . 8 . 1965 gün, Emniyet 
Genel Müdürlüğü Şube Î B 12273-14172 ve 
7807*5 sayılı yazıiardlyle, İzmir Gezici Vaizi Ya
şar Tunaıgür'ün Cumhuriyet, Atatürk ilkeleri 
ve 27 Mayıs aleyhtarlığı yaptığını, millî birlik 
ve beraberliği bozucu faaliyetler içinde bu
lunduğunu, irticai yaymak için gayretler sar-
fettiğini, din istismarı yoluyle bir partinin se
çim propagandalarında direkt ve endirekt rol 
oynama hazırlığı içinde bulunduğunu, bâzı 
kimıseler vasıtasiyie kendini halka yüksek 
mühendis olarak tanıttığını, Devlet Bakanlığı
na taldirmiştir. 

Atatürk düşmanı ve Türk Milletini bölücü 
faaliyetler içinde olduğu içişleri Bakanlığı 
tarafından Devlet Bakanlığına büdirilien bu 
adam, bu bildirmenin üzerinden 4 ay geçme
den, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına mut
lak salâhiyetlerle getirilmiştir. Bu zat buraya 
gelir gelmez, kendisine benzer insanlardan mü
teşekkil bir şebeke kurmuştur. Bu şebekeye 
dâhil olan insanlar - M sayıları 17 dir - istisna
sız Atatürk düşmanıdır, istisnasız hepsi lâik 
Cumihuriyet düşmanıdır, istisnasız hepsi Türki
ye'nin menfaatlerini değil, dışarıda birtakım giz
li cemiyetlerin menfaatlerini gözeten insanlardır. 
Meseleyi bütün teferruatı ile arz edebilmek için, 
evvelâ bu şebekenin başkanından başlamak 
üzere bir - ikisini tanıtmakta fayda vardır. 

Meseleyi objektif esaslara bağlamak, hissî 
taraflardan tamamen uzaklaşmak için Yaşar 
Tunagür'ün şahsiyetini, tamamiyle Devlet ar--
şevlerinden aldığım belgelerle, Devlete bağlı 
makamların verdiği raporlara dayanarak izah 
edeceğim. 
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(Bunlardan birisi MİT Müsteşarlığının Cum
hurbaşkanlığına ve Başbakanlığa yerdiği bir 
rapordur. Bu rapor 4 anabölümden müteşek
kildir. Birinci Ibölümünde Yaşar Tunagür'ün 
şahsiyeti anlatılmakta, biyografisi hakkında 
floşasa.' bilgi verilmektedir. Buna göre Yaşar 
Tunagür İstanbul'da Kabataş Lisesinde son sı
nıfta iki sene üst üste kaldığı için liseden 
çıkarılmış, bilâhara küçük bir memuriyet al
mış, bundan ısıonra Ankara'da Maliye Bakanlı
ğının küçük bir memuru iken Atatürk Ldisesine 
dışardan devam ederek liseyi bitirmiştir. Elin
deki diploma sadece lise diplomasidir. Sayın 
Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunda, kendisinin 
Bağdat Üniversitesinden aldığı bir sertifikanın 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tasdik edil
miş olduğu şeklindeki beyanı gerçek 'dışıdır, 
hilafı hakikattir. Aksine, 1963 yılında Yaşar 
Tunagür Bağdat üniversitesinden aldığı bu 
sertifikanın Millî Eğitim Bakanlığı tarafımdan 
tasdik edilmesini istiyen bir dilekçeyi Millî Eği
tim Bakanlığına göndermiş, Millî Eğitim Ba
kanlığı cevaîbi yazısında: «!Sen lise mezunu de-
değiMn ki üniversiteye devam edesin, sertifi
ka alasın. Senin elindeki belge sadece lise bi
tirme belgesidir. Devlet lise imtihanına girme
dikçe tam lise mezunu sayılamazsın» diye ce
vap vermiştir. Bu kadar açık bir ret cevabını 
düÖO derece çevirerek, Parlâmentonun bir kana-
idımn kürsüsünden aksini söylemek, kanaatim
ce doğru hir Devlet adamına yakışır bir hare
ket değildir. (M. G. P. sıralarınidan alkışlar) 

iSayın Hüsamettin Atabeyli inin gerçekleri 
değiştirmesi bununla da bütmemektedir. Cum
huriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Yurdakuler'-
in vermiş olduğu bir önergeye cevaiben (Sayın 
Hüsamettin Atabeyi, İstanbul'da Ali Aslan 
adında bir kimsenin evinde bir arama yapılma
dığına dair bilgisi bulunmadığını beyan etmiş
tir. Halbuki elimimde belge vardır; bu, Diya
net İşleri Başkanlığına gelmiş, Din İşleri Yük-
ısek Kurulunda Ali Aslan'ın evinden alınan bel
geler incelenmiş, karara bağlanmıştır ve bu
günkü Diyanet İşleri Başkanının altında imza
sı vardır. Binaenaleyh, Ali Aslan'ın evinde bir 
arama yapılmış olduğunun Diyanet İşleri Baş
kanlığı veya Devlet Bakanlığı tarafından bilin
memesine imkân yoktur. Kanaatimiz odur ki, 

parlamanterler tarafından sorulan yazılı soru
lara Devlet adamları doğru cevap vermelidir
ler. 

Yaşar Tunagür bundan sonra siyasi faali
yete geçmek sevdasına kapılmış, kendini bir 
partiye kapılamış ve bundan sonra sırasiyle 
yükselmeye başlamıştır. 

Şimdi meseleyi Millî Emniyet Başkanlığının, 
MİT Müsteşarlığının Cumhurbaşkanına ve Baş
bakana verdiği rapordan okuyalım. Faaliyet
leri bölümünde MÎT Müsteşarlığı şöyle diyor: 

«Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri sağ cephe
nin liderliğini ele geçirmek yönünden olmuş 
ve hu maksatla Diyanet İşleri Reis Muavinli
ğine gelinceye kadar, bütün irticai faaliyetle
rin destekleyicisi olmuştur. Adı geçen, ilk de
fa dikkati Edirne'de Müftü bulunduğu sırada 
çekmiştir. Bilhassa dinî topluluklarıda ve ce
maatin kalabalık olduğu günlerdeki vaizle
rinde, halkı Hükümet aleyhine tahrik edici ko
nuşmalar 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 irti-
hatm Müslüman Kardeşler Cemiyeti ve Irak'ta
ki nurcular ile olduğu anlaşılmıştır. Nurcular 
ile olan irlKÜbaitı ise dolaylı bir durum arz et
mekte ve adı geçen, Irak' a talebe gönderilme
si imkânlariyle «Nur» neşriyatının temin, ve 
şevkine aracı olduğu meydana çıkmıştır. Ayrı
ca, Irak'ta iken aynı odada beraber kaldığı 
ve Irak'taki Nurcuların temsilcisi durumunda 
olan Ahmet Ramazan Salih Tuncer'e Kur'aaı 
kurslarından ve İlahiyata öğrenci yetiştirme 
derneklerinden sağladığı paraların Irak'taki 
talebeye dağıtılması için gönderdiği anlaşıl
mıştır. Yaşar Tunagür bu mutavassıt rolün ya
nında, İzmir'de verdiği vaızlarda da yılkıcı ve 
gericiliği destekler bir davranış göstermiş ve 
bu faaliyeti dolayısiyle 1964 yılında hakkın
da dâva açılmıştır. Adı geçen, İzmir'deki faa
liyetlerini tamamen dinî teşekküller üzerine 
yöneltmiştir. ,, . 

Şöyle ki: Kur'an kurslariyle münasebeti : 

Yaşar Tunagür İzmir'de Din Adamları Yar
dımlaşma Derneği ve Kur'an Kursu Öğrencile
rini Barındırma Derneğinin başına geçmiş, ge-
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rek derneğin, gerek Kur'an kurslarını ele ala- I 
rak kurslarda fıkıh hocalığı yapmaya başla- I 
mistir. Hocalığı esnasında talebeye daima mev- I 
cut nizamı kötülemiştir. I 

Komünizmle Mücadele Derneği ile münase
beti: 

Yaşar Tunagür Komünizmle Mücadele Der
neğinin üyeleriyle temas kurduktan sonra, di- j 
ğer dinî ve mukaddesatçı kuruluşların bütün 
âzalığmı bu derneğe girmeye teşvik etmiş ve 
bunda muvaffak olmuştur. 

Milliyetçi öğretmenlerle münasebeti : 
Bu grupa dâhil olan öğretmenler, özellikle 

imam - hatip okulu öğretmenleri, Yaşar Tuna
gür'ün hedefi olmuştur. îmam - hatip okulu 
Müdürü Yaşar Tunagür'e bu çalışmalarında 
yardımcı olmuş ve kısa zamanda okul, faaliye
tin merkezi haline getirilmiştir. Yaşar Tunagür 
Diyanet İşleri Başkanlığına geldikten sonra 
ilk işi kendi cephesine tabi olan bütün şahısla
rı gerek riyaset kademesinde, gerek iller teş
kilâtında yerleştirmiş ve durumunu kuvvetlen-
ıdirmiiıştir. Yapılan bu tâyin ve nakiller dola-
yüsiyle aleyhine o tarihlerde bir kampanya açıl
mış; fakat Nurcu çevreler bu kimsenin yıp
ranmaması için bütün sağcı teşekkülleri hare
kete geçirmiştir. Bu faaliyette önemli rolü bil
hassa Komünizmle Mücadele Derneği oyna
mıştır. 

Yaşar Tunagür'ün Diyanet İşleri Teşkilatın
daki faaliyetleri : 

Yaşar Tunagür bugün Diyanet İşleri Teşki
lâtına iyice yerleşmiş durumdadır. Bilhassa 
kendi grupunu teşkilâta yerleştirebilmek için 
önemli mevkileri elde etmiş bulunmaktadır. 
Bersıonel Dairesi Başkanlığı, Diyanet İşleri Teş
kilâtının en önemli makamlarından biridir. Ya
şar Tunagür bu makama Hüseyin özgün'ü ge
tirmiş ve bir koyu Nurcu Mustafa Türkmenoğ- I 
lu'nu da Personel Müdürlüğüne tâyin ettirmiş
tir. Ayrıca, »eski Diyanet İşleri Başkanı İbrahim 
Elmalı'yı ekarte ettikten sonra, yerine vekâle
ten tâyin edilen Lûtfi Doğan, bugün, kendisi
nin bir maşası durumundadır. Keza Yüksek 
Din Kurulunda Şehit Oral grupu, Yasar Tuna
gür'ün sadık bendeleridir. Bugün Diyanet İş
leri Teşkilâtında 2 grup bulunmaktadır. Bun
lardan birisi bütün aksiyonu elinde tutan j 

i Yaşar Tunagür grupu, diğeri ise tamamen pa-
I sif ve her şeyden çekinen insanlardan müteşek

kildir. Pasif grup kendi aralar tmdaki fikir 
I birliğine varamamıştır. Bunîıardan bâzıları Cum

huriyetçi Köylü Millet Partisine, diğerleri ise 
Millet Partisine eğilim göstermektedirler. Rah
mi özer grupu Necmettin Erbakan'ı desstekle-

I mekte ve Yaşar Tunagür'ün yıpranmasına ça-
[ kısmaktadırlar. Bu husus 10 Haziran 1967 ta

rihinde Mustafa Maden'in evinde yapılan 
toplantıda kararlaştırılmış ve Yaşar Tunagür'
ün Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtından 
uzaklaştırılarak İstanbul Müftülüğüne nakli 
hususu düşünülmüştür. Bütün bunlara rağ
men Yaşar Tunagür Diyanet İşleri Teşkilâtın
da başlıca fonksiyonu icra etmekte ve hiçbir 
kimse kendisini yıpratamamaktadır. özellikle 
Nurcuları teşkilâta doldurması ve kendisine 
geniş bir taraftar bulması neticesidir ki iste
diğini yapabilmektedir. Meselâ bir yıldan faz
la mevkuf olarak dâvaları devam etmiş olan 
Nurcuların kadrolarını açık bırakmak sure
tiyle bekletmiş ve talhliiyele^ni mütaakıp derhal 
tâyinlerini yaptırmıştır. 

Yaşar Tunagür'ün gerek Nurcularla, ge
rekse İslâm birliğini savunan teşekküllerle 
açık irtibatı bulunmaktadır. Şöyle ki, Irak'la 
irtibat devamlı surette mevcuttur. 25 Temmuz 
1066 günü Ankara'ya gelen Ahmet Ramazan 
Tuneer Yaşar Tunagür'ün evinde misafir kal
mış, yapılan toplantıda aşağıdaki hususlar ka
rarlaştırılmıştır:. 

1. Irak Kültür Ataşemiz Reşat Oğuz'un 
: merkeze alınarak yerine Konya Yüksek İslâm 

Enstitüsü Başmuaıvini Necati Çerçioğlu'nun tâ
yin ©dilmesi.» 

i Sayın üyeler, burada bir noktayı arz et
mekte fayda olduğu kanaatindeyim. Neden 
acaba bu Irak Kültür Ataşesinin oradan atıl
ması arzu edilmektedir? Irak Kültür Ataşe
sinin Dışişleri Bakanlığına, Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderdiği raporlar okunursa bu 
husus gayet açıkça ortaya çıkmaktadır. 

(Birisi, buradan Ahmet Ramazan Salih Mün
cer Türküye'den Nur Risaleleri t&min etmek
te, bunları Yaşar Tunagür'e göndermekte; Ya
şar Tunagür'de oradaki Türklere satmakfca-

I dır. Bu husus bizzat Kültür Müsteşarı tarafm-
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1dan, Bakanlığa (bildirilmiştir. Birinci rahatsız
lık buradan doğmaktadır. 

'İkincisi, Kültür Müsteşarı orada bir Türk 
lisesi ve Türk ilkokulu - özel olarak - aç
mak istemektedir ve bunu Iraklılara kabul 
ettirmiştir. Buna Ahmet Ramazan Salih 
Tunçer ve Yaşar Tunagür muhalif. 

Üçüncü husus; birtakım talebeler Türkiye'-
dem kaçmakta, gizlice Bağdat'taki bâzı medre
selere yazılmakta, orada islâm dini tedrisatı
nın yanında Araplık da aşılanmaktadır. Kül
tür Müsteşarı bunları, suretinin yalnız bir tane
sini önergeme eklediğim bir raporunda, uzun 
uzun anlatmıştır, işit© başlıca 3 noktada top
ladığım bu faaliyetleridir ki, Kültür Müsteşa
rımı Yaşar Tumagür ve Ahmet Ramazan Salih 
Tuncer'im yanında kötü kişi olarak göstermüş-
ıtıir ve burada yapılan, yani şu bahsettiğim gün
de yapılan gizli toplantıda Kültür Müsteşarının 
yerinden alınması için gayretler sarf edilmesi 
karar altına alınımışltır. Bunu MUT Müsteşarlığı 
diyor, Cumlhurbıaşkamıma ve Başbakanla verdiği 
nesini rapiorda, 

«2. — Irak'ın Türk öğrencilerine acımayı dü
şündüğü burslardan Nurcuların istifade etmesi 
imkânlarının arattırılarak sağlammuası.» 

3. — Müslüman Kardeşler Cemiyetinin lider
lerinden lolan iSeyyit Kutup'a ait eserleri Türk-
çjeye çevirmök için tercüme ve yayın şirkelti ku
rulması fikirleri, münakaşa edilerek kabul eidil-
ımiş'tir. 

Rabiitatül Âlemi islâm Cemiyeti Gremel Sek
reteri olan Muhammet El Saıvvaf ile de temas 
halimde bulunımıaktadır. Yaşar Tumagür bu Ce
miyetin isviçre'de bulunan şubesi başkanı Dr. 
ıSait Ramazan ile muhabere eıtmekteidir. Pakis
tan islâm Partisi Başkanı ve Başkan Yardım
cısı ile de irfâbat halindedir, ikinci Başkan Gu-
lâm Muhammet yurdumuza geldiğimde gerekli 
görüşmeleri yapmışlardır. Adı geçen, Mayıs 
1968 ayı içerisinde Irak Vakıflar Genel Müdür
lüğünün davetlisi olarak mezkûr memleket© 
yaptığı ziyaret dahi bir art düşünceyi taşımak
ta ve Vakıflar Genel Müdürü olan gahıs ile irti-
ibat Nurculuk esasında birlsışmektedir. Yaşar 
Tumagür'um Zihniyetini belirtilmesi bakımından 
Tunus Müftüsü Fadıl Bin Aşur'un yurdumuza 
vâki ziyaretti dolayısiyle yapılan toplantılarda
ki komuşımalardan bâzı pasajlar aşağıya alm
amıştır. 
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17 Mayıs 1967 günü Fadıl Bin Aşur Hilton 
Otelinden alınarak Edebiyat Fakültesin© götü
rülmüştür. Burada yapılan sohbet toplamlısında 
Yaşar Tunagür Arap memleketlerine giden el
çiler konusunda şu fikirleri savunmuştur: «Ma
alesef sefirlerimiz kordiplomatiğin içinden çı
kamıyorlar. Halbuki bu ülkelerde halkın arası
na girilmesi onlarla sıkı temasın sağlanması 
çok faydalı olacaktır. Bunları bizim diplomat
larımız yapamazlar. Zira, kendileri bir Cuma 
namazı dahi kılmazlar. Onun içindir ki, bu ül
kelere gidecek olan elçiler dioa adamlarından 
seçilmelidir. 

Konya lokantasında yenen öğle yemeğini 
mütaakıp Fadıl Bin Aşur İstanbul Müftülüğü
nü ziyaret etmiştir. Misafire burada şeriat mah
kemesinin zabıtları .gösterilmiştir. Yasar Tuna
gür, bu zabıtların çok değerli biir eser olduğu
mu izah ettikten sonra «"Bir gün gelecek bunlar
dan istifade edeceğiz» deımişltir. 

Orada bulunanlardan biri, yani MİT ajanı 
kendisime «Bu zamanda şeriat kanunları ne işe 
yarar» şjefclimde bir sual tevcih etmiş, Yaşar Tu
magür de bu suale «Bir güm gelecek bu kanun
lar mutlaka tatbik edilecektir» cevabını vermiş
tir. 

Aynı şekilde misafirim gezisi esnasında yapı
lan bir sohbette Yaşar Tunıagür, Diyanet işleri 
Teşkilatındaki durumunu ve fonksiyonunu şöy
le açıklamıştır: «Diyaniet işleri Başkanı bir 
kukladır. Aslında bütün işler benimi elimden 
geçer. İstetmediğim şeyler olmaz. Bıemde politik 
güç vardır.» 

Arkadaşlarım, Yaşar Tunagür «Bende poli
tik güç vardır» iddiasını çeşitli yerlerde tekrar
lamıştır. Hiçbir Devlet memurunda politik güç 
bulunamaz, ancak siyasi komiserlerde bulunur. 
Bu, bir siyasi komiser midir ki, kendisimde poli
tik güç görmektedir ve Devleti daima arkasım-
da zikretmektedir? Sık sık tekrarladığı söz şu
dur: «Hükümet bütümüyle arkamdadır. Bern ne 
derseım o olur.» Daha ilerideki vesikaları oku
yacağım, 

Bir başka yerde demiştir ki: «Demirel bana 
tabidir, ben Deınür©!'© değil». Bu tâbiri de kul-
lammıştır. Bern bumu bizzat, Diyarbakır örfi 
İdare Komütamlığımım verdiği rapordan, zikrede
rek okuyacağım. (A. P. sıralarından amlaşılmı-
yan müdahaleler) 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, 
müdahale etmeyin, 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Bu ko
nuşmalar da gösteriyor ki, Yaşar Tunagür Di
yanet işleri Teşkilâtında istediği şekilde tasar
ruf edebilmektedir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletve
kili) — Hakikati öğrenelim. Memleketi kimler 
yıkıyor anlayalım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, müdahale etme
yin lütfen. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Netice: 
Yaşar Tunagür, bugün aşırı sağ cephenin lideri 
durumuna gelmiş ve Diyanet işleri Teşkilâtını 
da, sadece faaliyetlerinde foir vasıta olarak kul
lanmaktadır. 

Arkadaşlarım şimdi, MİT Müsteşarlığının 
Cumhurbaşkanına ve Başjbakana vermiş olduğu 
raporun özeti budur. 

Şimdi, bu rapor acaba MİT Müsteşarlığı ta
rafından verilmiş midir, verilmemiş midir? Ar
kadaşlarımdan bâzısı bunu merak ediyor. Bu
nun için bir iki noktayı belirteyim. 

Birisi: Evvelâ bu rapor Cumhurbaşkanlığı
nın resmen Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonuna gönderdiği vesikalar arasındadır. 

İkincisi: Bizzat Başbakanlığın, MİT Müste
şarlığına yazdığı bu raporun Cumhurbaşkanlığı 
ve Başbakanlığa MİT Müsteşarlığı tarafından 
verilip verilmediğini soran yazısına MİT Müs
teşarlığı «Evet» demiş, bu raporun bir suretini 
bu yazıya eklemiş ve ayrıca da şunu belirtmiş
tir: «Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hakkında 
daha çok kalın dosya vardır. Arzu edildiği tak
dirde takdime hazırız.» 

Arkadaşlarım, bu şebekenin başı böyle. Şe
bekenin üyeleri nasıl? Ona bakalım. 

Bir öğretmen, bulunduğu okulda nurculuk 
propagandası yapmaya başlamış, kendisi Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından çeşitli defalar ikaz 
edilmiş; fakat nurculukta ısrar etmiş, adı Vah
dettin Karaçorludur bundan sonra müfettiş 
gönderilmiş, nurcu faaliyetlerde bulunduğu, ta
lebeye nurculuk aşıladığı tesbit edilmiş, öğret
menlikten uzaklaştırılmıştır. Bu şahıs, kendini 
doğrudan doğruya rahatça Diyanet İşleri Baş
kanlığında bulmuştur. 

Bu zat o derece koyu bir Atatürk düşmanı
dır ki, gönderdiği mektuplarda Atatürk'ün 

pullardaki resmini baş aşağı yapıştırır. Bu ve
sikalar elimizdedir. Nereye bir mektup yazsa 
mutlaka pulun üzerindeki Atatürk resmini baş-
aşağı yapıştırır. 

Bizzat Diyanet işleri Başkanlığına yazdığı 
bir yazıda aynen şöyle demektedir: - Yazının 
aslı da, fotokopisi de dosyamdadır - «Benim 
nurcu olduğumu Düyanet İşleri Başkanlığı bile
rek almadı mı?» Çünkü Diyanet İşleri Başkan
lığı kendisini merkez teşkilâtından uzaklaştır-
mıştır. Bunun üzerine Başkanlığa yapmış ol
duğu bir müracaatta şöyle diyor: «Ben nurcu
yum. Benim nurcu olduğumu Diyanet İşleri 
Başkanlığı bile bile aldı. Binaenaleyh, şimdi 
iktidar değişti diye ben, nurculuğumdan dolayı 
niye Diyanet işleri Başkanlığından uzaklaştı-
rılıyorum.» 

ikinci sözü de şu: «Diyanet işleri Başkan
lığı ne zamandan beri nur doktrinini reddedi
yor. Şimdiye kadar Diyanet İşleri Başkanlığı 
bütün yazılarında nur doktrinini savunmuştur, 
kabul etmiştir. Şu halde benim nurcu olduğum 
neden Diyanet İşleri Başkanlığını rahatsız edi
yor.» 

Bir ikincisi de; Hasan Okur isminde bir 
zat da orduda nurculuk faaliyetleri yaptığın
dan dolayı ordudan ihracedilmistir. Bunlar 
bir tane değil, 3 tanedir, üç astsubay ordudan, 
nurculuk yaptığı ioin i'hracedilmiş, üçü de der
hal Diyanet işleri Başkanlığına alınmıştır ve 
önemli mevkilere getirilmiştir. 

Bunlardan Hasan Okur, bir ara vilâyetlerden 
birisine nakledilmeyi istemiş, bunu haber alan 
vali derhal telgraf çekmiştir. Demiştir ki: «Bu 
zatın nurcu faaliyetleri hakkında bizim vilâyeti
mizde çok kalın bir dosyası vardır. Bu zatı vi
lâyetimin içerisine kabul edemem. Şayet tâ
yin ederseniz vazifeye başlatmam.» Buna rağmen 
Diyanet İşleri Başkanlığı kendisini tâyin etmiş. 
Vali direnmiş, ısrar etmiştir ve böylece kendisi
nin tâyini yapılamamış; fakat Diyanet İşleri 
Başkanlığında kalmaya devam etmiştir. Hasan 
Okur da nurcu olduğunu inkâr edenlerden de
ğildir. 

Bir diğeri: Adalet Bakanlığında çalışan bir 
savcı, nurcu faaliyetleriyle tanınmıştır. Nur 
âyinleri tertiplemiş ve kendisi devamlı olarak 
muhitine nurculuk aşılamıştır. Bu zat da Ada
let Bakanlığından uzaklaşır uzaklaşmaz derhal 
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kendisini Diyanet işleri Başkanlığında önemli 
bir mevkide bulmuştur. 

Bütün ikazlara rağmen, bütün gazetelere ka
dar intikal eden iddialara rağmen bu sat bir tür
lü uzaklaştırılamamış, nihayet 12 Marttan son
ra örfi idare kumandanlığı kendisini nur âyini 
yaparken suçüstü yakalanmış ve hatırladığıma 
göre 7 yıl hapse mahkûm edilmiştir. 

Arkadaşlar, uzatmak istemiyorum. Görülü
yor M, Başkanından şebekenin üyelerine kadar 
hepsinlde müşterek vasıf, Atatürk düşmanlığıdır; 
hepsinde müşterek vasıf, lâik 'Cumhuriyete 
karşı olmuştur; hepsinde müşterek vasıf, kendi
lerini tamamen gerçek islâm dininin dışında 
birtakım sapık akımlara bağlamış olmalarıdır. 

Şimdi, burada bir noktayı belirtmekte fay
da görüyorum. Sayın Refet Sezgin, gerek Cum
huriyet Senatc'sundaki konuşmalarında, gerek
se geçen gün bu kürsüde yaptıkları konuşmada, 
kendilerinin lâik Cumhuriyeti savunduğunu, 
Ataitürk milliyetçisi olduğunu iddia ettiler. Bir 
noktayı cidden merak ediyorum. Acaba Sayın 
Sezgin lâik Cumhuriyeti bu şebeke ile, bu çete 
ile mi savunacaktı? 

Bir noktayı daha merak ediyorum; acaba 
Sayın Sezginin Atatürk milliyetçiliği fikrini 
bu şebeke mi yayacaktı din adamları arasında? 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Merakınızı izale ederim. 

MEHMET ÜZGÜNEŞ (Devamla) — Arka
daşlarım, bu faaliyetler devam etmiş ve bu faa
liyetler devam ederken çeşitli yerlerden ikazlar 
vâki olmustui'. 

izmir'de bir gazetede seri halinde yazı ya
zılmış, şu bahsettiğim hususlar baştan ©ona ka
dar bu gazetede izah edilmiştir. Hattâ Sayın 
Sezgin ve Yaşar Tunagiir bu gazetede, yurt bir
liğini parçalayıcı faaliyetler içinde olmakla 
itham edilmiştir. Gazetenin tarihi 1966 dır. 

Bundan sonra bir müftü Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterini ziyaret ederek Diyanet işleri 
Başkanlığının bir ihanet merkezi haline geldiği
ni, burada nurcuların büyük bir kabul gördü
ğünü, nur faaliyetlerinin alıp yürüdüğünü ve 
birtakım nur risalesinin buradan dağıtıldığını 
anlatmış, kendisinden yazılı rapor istenilmiştir. 

Bu müftü halen Gökçeada Müftüsüdür ve adı 
Necati Sönmezer'dir. Bu müftü bu raporu yaz-
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mış, bir suretini Cumhurbaşkanına, bir suretini 
de Başbakana vermiştir. 

Bu raporda, Yaşar Tunagiir'ün Diyanet işle
ri Başkanlığında «kurduğu şebekenin bütün ele
manları bir bir zikredilmiş, bütün hüviyetleri 
açıklanmış, ayrıca vatanı bölmek için, milleti 
bölmek için nasıl faaliyetler sarf edildiği izah 
edilmiş, bunlar uzun uzun anlatılmıştır. Maale
sef bu rapora rağmen ne Yaşar Tunagür'e ne de 
şebekesine hiçbir şey yapılmamıştır. 

Kırıkkale'de çıkan Hür Kale isimli bir ga
zete tefrika halinde 'bütün bunları anlatmıştır. 
Şu arz ettiğim hususları dana tafsilâtiyle an
latmıştır. Hükümeti ikaz etmeye çalışmış; fakat 
hiçbir netice alınmamıştır. 

Bu arada bir müftü Cumhurbaşkanına kadar 
gitmiş, bütün teferruatiyle meseleyi anlatmış, 
Cumhurbaşkanı bunu Devlet Bakanlığına gön
dermiş, Devlet Bakanlığından gönderilen bir 
müfettiş bu zatı suçlu gibi sorguya çekmiş, da
ha müfettiş kapıdan içeriye girer girmez şu sö
zü söylemiş: - Müftülükte Atatürk'ün resmini 
görünce - «Bu herifi buraya da mı astınız?» De
miştir. 

Bütün bunlar yazılı olarak Cumhurbaşka
nın?, bildirilmiştir. 

AHMET BULDANLI (Muğla Milletvekili) 
— Bunlar iftiradır, iftira. (A. P. sıralarımdan 
gürültüler.)1 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Benim 
tarafımdan, Sayın Muzaffer Yurdakuler ve Mu
cip Ataklı tarafından 19 tane yazılı soruyla me
sele Başbakana intikal ettirilmiş, bir bir soru 
halinde Başbakanın dikkati çekilmiştir. Sayın 
Başbakan bunlardan bâzılarına sadece umumi 
cevaplar vermiş, bâzılarına, Senato Başkanlığı
nın beş defa tenkidine rağmen cevap verme ce
saretini kendinde bulamamıştır. Çünkü söylene
cek hiçbir şey yoktur, çünkü vesikalar aynı za-
mand?, soruyla beraber verilmiştir. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu Milletvekili) — 
9 ay Devlet Bakanlığı yaptınız. O zaman ne yap
tınız? Adamı astınız mı, kestiniz mi? 

(BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Arka

daşlarım, bir noktayı belirteyim. Kim ne derse 
desin, ben konuşma insicamımı kaybetmem ve 
beni senatör arkadaşlarım bilir; bu kürsüye gel
me cesaretini kendinde bulamıyan hiçbir feonuş-
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inacıya da cevap vermem. Bir konuşmacı veya 
*bir ıso'z, şu kürsüye gelme cesaretini kendinde 
bulursa, cevabını benden alır. Ama bu kürsü
ye gelme cesaretini kendisinde bulamazsa, ben
den cevap alamaz. Bunu senatörler çok iyi bi
lirler. 

MESTTT HULKİ ONUR (Çanakkale Millet
vekili) — Ne mühim adamsın. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Yaşar 
Tuna<*ür Bağdat'a gitmiştir, gönderilmiştir. 
Bağdat, televizvonunda ve radyosunda tamamiy-
le siyasi konuşmalar yapmıştır. O kadar M. el
cinin dikkatimi cekmis, elci bunu Dışişleri Ba
kanlığına Göndermiştir. O zaman Dışişleri Ba
kanı. ihir Adatat Partilidir. Bu Adalet Partili 
Dışişleri Bakanı, Devlet Bakanının -'dikkatini 
çekmek aornni'î'a kalmıştır ve bir vazivle Devlet 
Bakanının dikkatini cekmis ve demiştir ki: «Bu 
a**am n^ıkna püwa<iftt. vamvor.» Buna rağmen 
Yaşar Tunagür'e hiçbir idari veya kazai mua
mele varılmamıştır. 

Nevşehir Valisi Savın Nusret Erman'ın şu 
yazısı çok enteresandır : 

t̂lirm'ç; Tnüf+iiHik «pflioıııe tâyin e^i'Mini 
T>ii/Hwiflr» TToan-r» nVnr'nTi, evvel*** ovrin/ian nak
len tâyin edildiği görevine, istihdamına mâni 
y^yyylt •P<\a,lİT7-o+.lorir»/1a'n ^«-»la/m ıliHo'İTii'n k e s î M i / r i 

ve kayıtlanmışa p"nre bu Grevde çalışması. 
Tnn.b'TiırIn -nrn+.o.lofl, p / î î l^ i fn İ P İ T V •nnı*a,(",'""»7'or t.3-

yiTn'-r» w.7w/.îiff»ı<!i 91 . 9 . 1966 gün 1255 sayılı. 
yazımızla arz edilmişti. 

Bu d"rn''W'q, tfnvP: adı, x>*enftn i «sin e b^lat ı l -
nı,ıya*»akt.iT« Tâırinin. in+âl;ini rm^'mle nrş ve rîo^ 
fi/İP-rİTn.» divor "Rııtıdan, sonra tekrar +elrrra,f 
çekiyor, «Ben vilâyetimde nurcuyu istemem» 
d i v ^ 

Bunlarla sunu arz etmek istiyorum : Vali
sinden TVı«i«Je"pî B^kamna kadar. ™ı"f+iis-"T*rlorı 
basma kadar âzami uyarma yanılmış; fp.kat 
hiçbir uvarma etki yapmamıştır. Divan et is
len* ı>n.c<Vfl,niarı w*5?fl,t «ıirâvete katılmışlar, fa
kat bu da etkili olamamıştır. 

H AVNİ KAVTTRMAfîTOĞI.TT fNiğde Mil
letvekili^ — Peki beyefendi mahkemede niye 
beraet etti bu adam? 

BARKAN — Savın Kavnrma^ma-ln. lütfen 
müdahale etmeyiniz. Mutlaka çıkılacak onlar 
söylenecek. 
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MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — MİT 
Müsteşarlığının İçişleri Bakanlığına gönderdi
ği, İçişleri Bakanlığının da Devlet Bakanlığı-» 
na gönderdiği bir yazının - ki, bu yazı benim 
Devlet Bakanlığı yaptığım sırada gelmiştir -
bâzı kısımları, bu şebekenin faaliyetleri hak
kında bilgi verdiği için bu kısımları okuyaca
ğım. 

Diyanet İşleri Başkanlığında nurculuk faa
liyetlerinde bulunduğuna dair muhtelif makam
lara gönderilen ihbar mektubu ile ilgili bilgi
ler aşağıda sunulmuştur : 

Diyanet İşleri Başkanlığı Mescidinde Saidi 
Nursi'nin Tesbihat isimli kitabı bulunmakta 
olup namazlardan sonra nurcular tarafından 
okunmaktadır. 

Adalet Partisinin iktidara gelmesini mütaa-
kıp muhtelif zamanlarda Diyanet İşleri Baş-ı 
kanlığı Olgunlaştırma Dairesi Başkanı Tevfik 
Esen, Personel Müdürü Mesut Yüksel, Muavi
ni Ziya Boyacıgil ile Mustafa Gürses ve Yaşar 
Gökten'in görevlerinden uzaklaştırılmaları üze
rine Danıştaya müracaat ederek lehlerinde ka
rar almışlar, Diyanet İşleri Başkanlığı söz ko
nusu kararlara itibar etmemiş ve ismi geçen 
memurların bir kısmını emekliye sevk etmiş, 
bir kısmı ise başkanlık bünyesinde pasif hizmet
lere atanmıştır. Yukarda zikredilen bu önemli 
kadrolara vekâleten getirilen nurcu Ahmet Bal
tacı Olonnla^tırma Dairesi Ba^kanvekili, Hü
seyin özoiin Personel Dairesi Başkanı, Necati 
Kavut Personel Müdürvekili, Necati Türkmen
oğlu Personel Müdür Muavini. M bu Necati 
Türkmenoğlu örfi idare tarafından nur âyini 
esnasında yakalanan ve yedi yıl mahkûm edi
len kimsedir; Başkan Muavini Ya^ar Tunagür'-
ün himayesine sığınarak Teftiş Kurulu Başkanı 
Hasan Okur. özel Kalem Müdürü Ekrem Köker, 
Kütüphane Memuru Vahdettin Karaçörlu ve di
ğer nurcularla işbirliği yapıp Diyanet îşleri 
Başkanlığı binasını nur medresesi haline getir-
müslerldir. Nurcuların ileri bir durumunda olan 
M. Sait özdemir, M. Cahit Türkmenoğlu ve 
Vahdettin Karaçorlu'nun nurculuktan dolayı 
altı ay Mersin Ceza Evinde tutuklu kaldıkları 
sürece kadroları münhal tutulmuş ve tahliye
lerini mütaakıp şahıslar eski görevlerine atan
mışlardır. 

Personel Müdür Muavini olup, sicil işlerini 
tedvirle görevli bulunan Cahit Türkmenoğlu'-
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nun başta kendisi olmak üzere bütün Diyanet 
İşleri Başkanlığı camiasında nurcuların suâlle
rinde nurcu olduklarını tevsik elden kayıtlan 
yok ettiği, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatın
daki nurculuk faaliyetleri ile nurcuların hima
yeleri Muavin Vekili Yaşar Tunagür tarafın
dan yürütüldüğü. Diyanet İşleri Başkanlığında 
bulunan müstahdemlere depodan nur risaleleri 
verildiği, Yaşar Tunagür ile Cahit Türkmenoğ
lu'nun odalarında ve kütüphanesinde Vahdet
tin Karaçorlu'nun idaresinde zaman zaman nur 
toplantıları yapıldığı, MİT Müsteşarlığı ile An
kara Valiliğinin iş'arlarmdan anlaşılmaktadır. 

Oöriryorsunuz ki arkadaşlarım, MİT Müste
şarlığı ve İçişleri Bakanlığı Ankara Valiliğinin 
raporlarına dayanarak ifade ediyor, diyor ki; 
«Bu şebeke Diyanet İşleri Başkanlığını bir nur 
medresesi haline getirmiştir.» 

Ayrıca, eski Diyanet İşleri Başkanı Sayın 
İbraJhİm Elmalı Cumhurbaşkanına, Başbakana, 
MİT Müsteşarlığına, Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliğine birer mektup yazarak 
ikazda bulunmuştur, anlatmıştır. Bütün faali
yetleri özetlemiştir. Fakat arkadaşlarım, hay
ret edilecek nokta şudur ki; £erek 12 Marttan 
evvel Hükümete tevcih ettiğimiz sorulara veri
len cevaplardan anlaşıldığına göre; ki Sayın 
Hüsamettin Atabeyli bir sorumuza verdiği yazılı 
cevapta açıkça; «Bu evraklar yoktur, kaybol
muştur» demişlerdir; bütün yazılar, İçişleri Ba
kanlığının ilk okuduğum yazısı dâhil diğer bü
tün evrak, şimdi burada MİT Müsteşarlarının 
belirttiği gibi, nurcuların nurculuk faaliyetleri
ne ait bütün evrak ne Devlet Bakanlığında, ne 
de Diyanet İşleri Başkanlığında bulunamamış
tır. Ancak, şurası şayanı şükrandır ki, gerek 
MİT Müsteşarlığı, gerek İçişleri Bakanlığı, ge
rekse Sayın İbrahim Elmalı Diyanet İşleri Baş
kanlığına güvenmediklerinden mi, Devlet Ba
kanlığına güvenmediklerinden mi bilemem, her 
yazdıkları yazının bir suretini de Cumhurbaş
kanlığına göndermişlerdir. Bu yazıların birer 
suretinin Cumhurbaşkanında olduğundan biha
ber olan bu nurcu şebeke bunları baştan sona 
kadar imha ettikleri kanaatine varmışlar ve 
böylelikle suçlarının kapanacağını zannetmişler
dir. Fakat Cumhurbaşkanlığı bütün bu evrakı 
bir dizi pusulasına ra^ten Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonuna göndermiş ve böylelik
le olaylar bütün açıklığı ile ortaya çıkmıştır. 

| Yaşar Tunagür Diyanet İşleri Başkanlığın-
\ da kurduğu şebeke ile kendisine muhalif ola

cağını hissettiği veya kendi arzularına uymıya-
I cağını zannettiği insanları hiır bir uzaklaştır-

ımış, bunlar hakkında Danıştaya dâva açılmış, 
I Danıştay ıçeşitli kararlar vermesine rağmen 
I bunlar yerine getirilmemiştir. On tane dâvanın 

tarih ve numarasını ben lönergemde zikrettim. 
Bunlar ancak ben Bakanlığa geldikten sonra 
yerine 'getirilmiş; fakat ben bakanlığa gelin
ceye kadar bu on tane Danıştay karan yerine 

I getirilmemiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığına kurduğu şebeke 
I ile iyice yerleşen Yaşar Tunagür bundan sonra 

faaliyetlerini dış ülkelere taşırmağa haşlamış-
tır. Şimdi bunlara ait bir iki ıbellgeyi okumam-

I da büyük faydalar var. 

Her sene Hacca hacı götüren ve Suudi Ara
bistan'la bâzı ekonomik münasebetleri bulunan 
bir vatandaş Yaşar Tunagür'ün faaliyetlerini 
MİT Müsteşarlığına ve mahkemeye verdiği if a-

I dede ışöyle belirtiyor : «Yaşar Tunagür ismini 
ilk defa Akis Gazetesinde okudum. 1967 sonu 
Bağdat üzerinden Hacca giden bir şirketin reh
beri idim. Bağdat'tan önce Musul'dan Kerkük'e 
geçmek ve o yoldan Bağdat'a gitmek isteyince 
Irak Askerî makamlan izin vermediler. Bunun 
nedenlerini Bağdat'taki soydaşlarımızla konu
şunca anladım. Bizimle Kerkük 'Türklerinin te
ması ist emmiyordu. Gece gizlice beni evlerine 

j götürdüler, Ata ISorgan, Necmettin Haksever 
ve Remzi ismindeki fbu gençler (bana çok dert 
yandı ve burada Yaşar Tunagür ismi tekrar 
karşıma çıktı. Gençler, burada aşın sağcı bir 
grupun kaçak iolarak Âzamiye Medresesinde 
eğitim gördüklerini, Yaşar Tunagiür'ün çok ya
kından Ibunlarla ilgilendiğini, yardımlar sağla
dığını ve genellikle Türkçeden başka bir dille 
konuşan talebelerle fazlaca ilgisi olduğunu, Se
faretimizde Askerî Ateşemize fbunlan bildirdik. 
lerini, bu çocuklann iSef aretimizin açtığı Türk
çe kursuna devam- eden Kerkük ve Süleymani-
yeli gençleri Irak Hükümetine ihbar ettiklerini 
ve hilhassa medresede okuyan, Tunagür'ün bü
yük desteğini gören talebelerin Türk gençlerini 
devamlı takibettiklerini geniş geniş anlattıktan 
sonra, ertesi gün Âzamiye'de Yaşar Tunagür'ü 
ve Aıikara Denizciler 'Caddesinde Hilâl Hamda 

| Hilâl ve İttihat gazetelerini çıkartan Salih öz-
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can'ı yakından tamdım. Bir müddet önce Irak 
olaylarında şehit olan Türk gençleri ve subay
lar için dua edilmesini tenkidederek Yaşar Tu-
nagür bütün Türkterin göz yaşını döktüğü mil-
lilyetçi subaylarımıza «komünist itler» diyecek 
kadar saygısızdı.» 

Arkadaşlarım, îşurada bir hafızanızı tazele
mek isterim. Bir tarafta Kerkük'te muazzam 
bir katliam meydana gelmekte ve Irak Ordu-
sundaki subaylar bu katliama karşı koymak 
için şehidedilmektedirler. ıBu şehitlere Yaşar 
Tumagür'üa bulabildiği isim «komünist it» tir. 

Şurada, yukarıda, Türk öğrencilerin bu zata 
vermiş oldukları ifadeden neden Yaşar Tuna-
gür'ün Irak Kültür Ateşemizi oradan uzaklaş
tırmak istediği bütün açıklığı ile ortaya çık
maktadır ve bu zat bu ifadeyi mahkeme huzu
runda vermiştir. 'Onlar orada sefaretin açtığı 
kurslara Türk gençlerinin devamını önlemek
tedir, Türklükle bağlarının koparılmasını iste
mektedir, Türklük lehine yapılan bütün faa
liyetleri baltalamak için elinden gelen her şeyi 
yapmaktadır. 

«Bir müddet sonra Medine'ye vardığımızda 
Yaşar Tunagür ilsmi yine karşımızda idi. Medi
ne'ye yerleşen Gaziantepli Mahmut Deniz ve 
oğlu Ahmet Deniz'in dükkânında Ispartalı bir 
gençle tanıştık. Gülyağı satıyor, cübbe ve sa
rık giyiyor ve etrafına topladığı Türk 'hacıla
rına Cumhuriyet idaresinin ve lâikliğin dinsiz
lik olduğunu ve illâ Türkiye tâe bir şeriat idare
sinin kurulmasının şart olduğunu öngören na-
slühatlarda bulunuyordu. Kendisinin kaçak ola
rak Medine'ye gittiğini, orada medrese okudu
ğunu, cemiyetten 300 risale aldığını, Riyal aldı
ğını, halen muhtelif Vilâyetlerden 50 kişi olduk
larını ve şeriat ilmî tahsil ettiklerini söyledi. 
Bahsettiği cemiyet Rabıtatül Âlemül İslâm'dı. 
Maksatlarının ne olduğunu, şerait ilminin Tür
kiye'de ne işlerine yarıyacağını sorduğumuzda: 
«Bu dinsiz idare ilelebet devam edecek değildir. 
Elbet bir gün Türkiye'de din Devleti kurulacak 
ve şeriat tatbik edilecektir» demesi üzerine, «bir 
aptallık edip ısakın Türkiye'ye gelmeyin sizin 
derinizi yüzerler, memleket kendisine sahiptir. 
Memleket idaresi sisin, gibi mecnunlara kalma
dı» dediğimde, bunun neticesini bizi Yaşar Tu-
nagür'e ihbar etmesinde gördük. O esnada Cid
de Konsolosluğumuzda görevli Ahmet Kutsi Er

doğan'a durumu anlattım. «Aman takip et, bil
hassa isimleri tesbit et, bk de bunları anyoruz» 
dedi, O günden itibaren bilhassa bizim kafilede 
bulunan hocaların durumlarını tetkike başladım. 
Bizim kafilede istanbul'un kalburüstü hocaları 
vardı. Herkes bunlara mukaddes adam gözü ile 
bakarken Ispartalı Ömer'in gözleri benim gözü
mü açmıştı. Vaizleri toplattıklarını devamlı ta-
kibettim. işte Yaşar Tunagür'ün forsunu ye 
azametini orada gördüm. Kraliyet misafiri-gibi 
en lüks otellerde yatıyor, lüks otomobillere binir 
yor ve bindiği otomobilin üzerinde yeşil bayrak 
mutlaka bulunuyordu. Hacı Ali Demirel yaka
larına ilâveten Bugün Gazetesi sahibi Mehmet 
Şevki Eygi ve Salih özcan devamlı olarak refa
katinde bulunuyordu. Bunların bu azametini 
sağlıyan şahıs Rabıtatül Alamül Mâm Cemiyeti 
Genel Sekreteri Muhammet Sürür Süphan'dı. 
Medine'de oldukları müddetçe şimdi kütüphane 
olan Hazreti Hasan'm evi toplantı ve seminer 
yerleri idi. Türkiye, Suriye, Irak, tjrdün, Yu
nanistan gibi yerlerden gelen kalburüstü din 
adamları için seminer yapılırdı. Konferanslar 
Arapça idi ve her memlekette tatbik edilecek 
usuller tartışılırdı." Semineri M. Sürür Süphan 
idare eder, genellikle Türkiye'den Yaşar Tuha-
giir, Yunanistan'dan Gümüloine Vakıflar Müdü
rü Yaşar Hoca ve Ürdünken Mescidi Aiksa'run 
eski imamı Abdullah Kerim yardımcıları idî. 
Haftada beş gün olan bu seminere orada devam 
eden yalnız bizim kafilede olan hocaları tanı^ 
dım. Zamanla diğerlerini de tanıdım. Başlıca-. 
ları Salih özcan, halen Emirdağ Belediye Reisi 
Ali Kılıçalp, Turgutlu Müftüsü, Şükrü Sula, 
abisi Antalya Müftüsü Ali Sula, istanbul'da 
geniş çevrelere hükmeden ve bir dinî tröst; ku
ran Hafızı. Kur'an Mevlüthanlar Cemiyeti Baş
kanı Nusret Yeşilçay, Ali Gülses, Tekirdağ 
Müftüsü Zeki Altın, halen, istanbul Merkez va- > 
•i'zi ve Bayazıt Beyazsarayda Aslan kitabevd: sa
hibi Ali Aslan, iataribul Fatih Sanki Yedim 
Camii İmamı Mehmet Hoca, Hasköy'de Abdullah 
Bandooğlu - bu zata halen Saidi Nursi'nin hali
fesi gözü ile bakılmakta .ve İstanbul'da geniş 
bir kütleye sahip bulunmaktadır - Mecidiyeköy 
Çağlayan CamU imamı Kayser Bilgiç, Çarşam
ba imam - Hatip Okulundan Hacı Reşit, Oflu 
Ali Hoca, Kadıköy iskele Camii İmamı Nafiz 
Hoca, Adapazar'mdan Ali Karabakac... Bu isim
leri bir bir jsikretmeden bu kıısmı; geçiyorum. 
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Bunları nurculuğa kapanmak ve bunları kendi 
»dairesi içersine almak için büyük gayret sarf et
tiğini ifade ediyor. 

Bütün bu olaylar günü gününe tarafımızdan 
sefaretimize bildirildi. Netice ne oldu bilmiyo
rum. Ancak yukarda saydığım insanlar içinde 
bâzı kimselerin Türkiye'nin birliğ'ine aykırı 
oluşları ve bu zihniyeti güdüşleri dikkati çeke
cek hususlardandı. 

Ayrıca daha aşağı iniyorum. En çok dikkati 
çeken olaylardan biri de Ürdünlü bir çerkezin 
Ibize anlattığı olaydır. Ürdün^de bir nur partisi 
kurulmuştu, bizde de bunun gizlisi olduğunu 
İddia ©diyorum. Böyle bir şey yok, kimden öğ
rendin dediğimde verdüği isim çok enteresandı. 
«Yaşar Tunagür» Yasar Tunagür orada bulu
nan bütün insanlara Türkiye'de gizli bir nur ce
miyetinin mevcudolduğunu ve yakında iktidara 
geleceğini ifade ettiğini bu şahit söylemektedir. 

Arkadaşlarım, Yaşar Tunagür şebekesini ku
rup, MlT Müsteşarlarının ayrıntıları ile belirt
tiği gibi, dış memleketlerde de irtibatını tesis 
ettikten sonra kendisinin bu makamda kalabil
mesi, faaliyetlerinin devam etmesi için birtakım 
himayelere mazhar olmuştur. 

Evvelâ Yaşar Tunagür, dış ticaret uzmanı 
sıfatiyle GÎMA ya verilmiş ve GÎMA dan ayda 
fbln lira aylık bağlanmıştır kendisine. Her ay 
Yaşar Tunagür GÎMA dan bu aylığını devamlı 
olarak almıştır ve GÎMA daki resmî sıfatı; 
«Dış Ticaret Uzmanıdır.» Bununla da iktifa edil
memiş, bir hac mevsiminde hacca bedava gide
bilmesi ve haddan sonra da şlöyle bir rahat 
dünya seyahati yapabilmesi için kendisi GÎMA 
tarafından ticaret münasebetleri tesis etmek 
üzere, Lübnan, Suudi Arabistan ve Kuveyt'e 
gönderilmiştir. 

Filhakika Yaşar Tunagür, yanına muhterem 
refikalarım da alarak hacca gitmiş, hac fariza
sını ifa ettikten sonra, orada evvelâ tüccarlarla 
temas kurmuş ve alelade bir ticaret mecmuasın
dan, hattâ bizim buradaki her hangi bir ticaret 
ataşesinden de alınacak birtakım bilgileri ra
por diye yazmış (Raporun bir sureti bendedir) 
ve bunu Suudi Arabistan'la ticaret münasebet
leri tesis ettim diye göndermiş ve gayet tabiî ki 
karşılığında parasını almıştır. 

'Ora/dan Yaşar Tunagür Kuveyt'e gitmiş, Ku
veyt'te kendisini büyük bir din âlimi ve aynı 

zamanda Türkiye'deki birçok ticaret müessese
lerimin mümessili gibi göstermiş, orada bâzı ti
caret erbabına kendisini yedirtmiş, içirtmiş, 
oradan da yine birtakım sudan bilgileri derce-
derek GÎMA ya göndermiş ve oradan da Lüb
nan'a geçmiş ve aynı şeyleri orada da yapmış 
ve böylelikle gezmiş olduğu bütün bu seyahat
lerde en lüks otellerde yatarak, uçakla seyahat 
ederek ve bu yoldan geniş bir dünyalık elde 
ederek Türkiye'ye dönmüştür. 

Ayrıca, Yaşar Tunagür Amerika'ya gitmiş
tir. Amerika'da iki Türk kendisini takibetmiş-
ler (Bize yazdıkları yazı ile sabittir) ve Türki
ye'nin bölünmesini hedef tutan, Türkiye'nin bö
lünmesi için gayret sarf eden birtakım kimse
lerle temas kurmuş, giderken yanında en az 
2 000 tane Diyanet îşleri neşriyatını götürmüş, 
kendi adına bunları dağıtmış ve bundan sonra 
dönmüş gelmiş, bunun için de harcırah almış
tır. 

Yaşar Tunagür himayesi sadece bununla da 
kalmamış ve ne olur ne olmaz endişesiyle, belki 
bir g\m birisi gelir (Kendisi çünkü Diyanet îş
leri Başkanvekilliğinde kalmaktadır.) buradan 
ayrılır dliye, 633 sayılı Kanunun sarih hükmü
ne rağmen îstanbul Müftülüğüne tâyin edilmiş
tir. Nitekim bundan sonra buna ait bir mesele 
Din îşleri Yüksek Kuruluna havale edilmiş ve 
Din îşleri Yüksek Kurulu ittifakla verdiği bir 
kararda; Yaşar Tunagür gibilerin müktesep 
hakkının sadece vaizlik olduğunu, bir üst ma
kam olan müftülüğe tâyin edilemiyeceğini ka
rar altına almıştır. Fakat buna rağmen Yaşar 
Tunagür'ün îstanbul Müftülüğü iptal edilme
miş, îstanlbul Müftülüğünün ihtisas kadrosun
dan dolgun maaşını almaya devam etmiş, ayrı
ca Diyanet işleri Başkanlığından da 600 lira 
makam maaşı ve kendisine ayrıca yevmiye de 
verilmiştir; çünkü İstanbul'da görevi var, ken
disi Ankara 1da çalışıyor diye her gün bir de 
yevmiye verilmiştir. 

Yaşar Tunagür ayrıca Kuala Lumpur'a gön
derilmiştir. Oradan bizden bir hanım, bir de er
kek hafız istenmiştir müsabakaya katılmak 
için. Bir erkek hafız ayrılmış ve hanım hafız 
yerine de Yaşar Tunagür gönderilmiş ve kendisi 
hafız olmadığı halde, orada her hangi bir müsa
bakaya katılmadığı halde Kuala Lumpur'a ka
dar gitmiş, gelmiş ve harcırahını almıştır. 
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Dana w e l bize bunun özel olarak, iznini I 
kullanmak için gittiği ifade edilen bu zat Ame
rika için de harcırah almıştır. 

Yaşar Tunagür hakkında rapor veren sade
ce müftüler ve MİT müsteşarlığı değil Sayın 
İbrahim Elmalı da bu konuya dikkat çekerek 
gerek, şifahi ve gerekse yazılı olarak müracaat-
lariyle bu zatın buradan ayrılması lâzımgeldiği-
ni, ihu zatın yalancı olduğunu, sahtekârlık yap
tığını, bölücülük yaptığını delilleriyle ifade et- I 
iniştir. Bundan sonra İbrahim Elmalı'nın görül
müştür ki, Yaşar Tunagür ile geçinmesi müm
kün değildir. Ondan sonra da Yaşar Tunagür 
ile geçinmesi şartiyle Diyanet. İşleri Başkanlığı
na getirilen Sayın Hakses de Yaşar Tunagür 
hakkında defalarca Devlet Bakanlığına yazı 
yazmış, suçlarını bir bir yazılı olarak belirt
miştir. I 

Yaşar Tunagür Diyanet İşleri Başkanlığına 
geldikten sonra daha önce gezici vaiz olarak 
bulunduğu İzmir'i elinde bulundurmak için 
oraya kendi adamını tâyin etmeye kalkışmıştır. 
Fakat, tâyin edeceği adam imam - hatip okulu 
mezunudur. Halbuki Cumhurbaşkanlığında her 
şeyi en ince teferruatına kadar inceliyen bir 
emekli general vardır, şu halde bunun Devlet 
Bakanlığı ve Başbakanlıktan geçse dahi Cum
hurbaşkanlığından geçemiyeceğini çok iyi bilen 
Yaşar Tunagür bir sahtekârlığa başvurmuş ve 
Ahmet Karakullukçu ismindeki şahsın Yüksek 
islâm Enstitüsü mezunu ve Hukuk Fakültesi 
mezunu olduğunu iddia etmiş ve kararnameye 
de böyle yazdırmıştır. 

Bu kayıtlar bulunmadan önce tâyini çıkmış 
ve imza kendisine gönderildiği zaman; «Aman, 
ne yapıyorsunuz bu adam Hukuk Fakültesi ve 
Yüksek İslâm Enstitüsü mezunudur, kararna
meye bunu böyle yazın da getirin diye Nüket 
Atlıhan isimli memur hanıma emir vermiş ve bu 
memur hanım da bunu böyle yazıp götürmüş 
ve bu Devlet Bakam ile Başbakan tarafından 
da imzalanmış, Cumhurbaşkanlığına gönderil
miş ve maalesef oradan da geçmiş ve bu sahte I 
kararname T. C. Resmî Gazetesinde neşredil
miştir. 

İHSAN KABADAYI (Konya Milletvekili) — 
Muazzam adammış, Ortaçağda olsaydı Timur 
olmuştu. I 
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MEHMET ÖZG-ÜNEŞ (Devamla) — Yalnız 
Ahmet Karakullukçu şefi kadar cesur değildir, 
kendi el yazısı ile bir gazeteye verdiği beyanat
ta Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu iddia et
miş, Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu olduğunu 
Söylememiştir. Bunun üzerine mesele İzmir Sav
cılığına intikal ettirilmiş (ben Hükümete soru 
açmışımdır bunun için) ve İzmir Savcılığı yap
mış olduğu tahkikat sonunda Ahmet Karakul-
lukçu'nun sadece imam - hatip okulu mezunu ol
duğu, ne Ankara Hukuk Fakültesiyle, ne is
tanbul Hukuk Fakültesiyle uzaktan, yakından 
bir ilişiği olmadığını tesbit etmiştir. Yine izmir 
Savcılığı Ahmet Karakullukçu'nun Yüksek is
lâm Enstitüsünün kapısından dahi içeriye gir
mediğini tesbit etmiştir. 

Bundan daha evvel açılan bir tahkikat so
nunda 10 tane şahsın ifadesine müracaat edil
miş ve bunların içinden istisnasız hepsi ya bir 
kısmı; «Ben bilmiyorum, haberim yok» demiş
tir. Fakat diğer kısmı (Nüket Atlıhan (gibi, Per
sonel Başkanı ve diğerleri gibi) demişlerdir ki; 
«Bu sahte kararnameyi Yaşar Tunagür yaptır
dı.» Bütün bu ifadeleri toplamış ve bir yazıya 
bağlıyarak Yaşar 'Tunagür hakkında idari ve 
adlî kovuşturma açılması için Diyanet İşleri Baş
kanlığı resmen Devlet Bakanlığına müracaat et
miştir. Devlet Bakanlığı bu yazının yeniden in
celenmesi için, tekrar tetkik edilmesi gayesiyle 
geri göndermiş ve bundan sonra Diyanet işleri 
Başkanlığında bu yazı imha edilmiştir. 

İHSAN KABADAYI (Konya Milletvekili) — 
Yazıklar olsun. Devlet Bakanı Mm o zaman 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Yazı
nın tarihi 14.10.1967 dir. 

Bu sahtekârlığın iyice ortaya çıkması için 
ve cidden belki de ilk defa Türkiye'de bir res
mî gazetede sahte bir kararname neşrine sebe-
bolan bu hâdisenin nasıl olduğunu kısaca Sayın 
Athhan'ın ifadesinden belirtmek istiyorum. 

«11 . 10 . 1967 günlü yazınızla izmir Müf
tüsü Ahmet Karakullukçu hakkında istenilen 
malûmata yazılı olarak cevabımdır: özlük İş
leri Müdürlüğü Tâyin Bürosunda çalıştığım 
sıralarda Erdek Müftüsü Ahmet Karakullukçu'
nun izmir Müftülüğüne naklen tayini için ka
rarname yazılması makam tarafından emredil
mişti. Ben bu kararnameyi emir gereğince yaz
dım, fakat tahsil durumundan bahsetmemiştim, 
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feu "kararnameyi; imzaya yollamıştım, O ^aman 1 
özlük İşleri Müdürlüğüne halen Evrak ve Yazı 
işleri Müdürü olan Yaşar Grökten Bey, Personel 
Dairesi Başkanlığına da Rahmi Özer Bey bakı
yordu. Kararname hu iki kanaldan imzalana- I 
rak muavin Yaşar Tunagür Beye gönderildi. Bi-
lâhara kararname tashih edilerek ye üzerine bir 
not takılmış halde muavin Yaşar Tunagür Bey
den geri geldi. Bu arada heni yukarıya, maka
mına çağırarak - Bu kararnameye tahsil yazma
mışsınız, ben hu zatı çok iyi tanırım, iki fakül
te mezunudur. Hem Hukuk Fakültesini, hem 
de Yüksek islâm Enstitüsünü bitirmiştir. 

Haydi evlâdım çabuk yaz getir dedi. Ben de 
bana verilmiş olan emri söylediği şekilde ve 
tashih edildiği gibi yazdım ve gönderdim. Ka
rarname tekrar imzadan çıkıp bana geldiğin
de tashih edilmiş şekli ve not yoktu. Kararna
menin Başkanlıktan gelmesini beklemek üzere 
intizar dosyasında bizde kalan kısmı koydum. 
Bu hususta bildiklerim bundan ibarettir. Mu
kaddesatım üzerine yemin ederim. «İmza: Nü-
ket Atlıhan. Derleme ve Yayın Müdürlüğü me
muru. 

Evet arkadaşlarım, bütün bu belgeler top
lanmış Devlet Bakanlığına gönderilmiş fakat 
Devlet Bakanlığı bunun hakkında idarî veya 
kazaî her hangi bir işleme gitmemiştir. Zaten ne 
zaman arkadaşlarım, Yaşar Tunagür'e mesele
nin ucu dokunmuşsa orada mesele bitmiştir. 
Çünkü herkes hissetmiştir M, Yaşar Tunagür'e 
güçlerinin yetmesine imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yaşar Tunagür'ün marifetlerinden çok önem

li bir kısmı da 1969 seçimlerinden önce diyar, 
diyar dolaşarak propaganda yapmasıdır. 1969 
seçimlerine fiilen katılmasıdır. Bu konuyu ba-
şmdanbaşhyarak kısıaca arz etmeye çalışaca-

1Ö69 seçimlerinden 15 gün kadar önce (bu 
söylediklerim Diyanet İşleri Başkanının mah
kemeye verdiği ifade ile sabittir ve halen Di
yanet İşleri Başkan Vekilliği yapan Lûtfi Do-
ğan'ıh mahkemeye verdiği ifade ile sabittir) Ya
şarTunagür Diyanet İşleri Başkan Vekilinin 
odasına girmiş ve demiştir ki: «Ben bir müddet 
ybfcum.» Diyanet İşleri Başkanı kendisine: 
«Yaşar hey* bu sıralarda senin ve benim seçim 
e'snyıhda memleket sathında gezmemiz hem | 
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şahıslarımız için, hem de Diyanet İşleri Teşki
latı ıçm uygun olmaz, üeaüKoauıara seaeyoiur. 
Onun için gitme.» Bunun üzerine Tunagür de
miştir ki; «Ben gidiyorum, o kadar.» Ve Yaşar 
Tunagür cidden izin dahi almadan doğru bura
dan gitmiştir. 

Şimdi bir şahit bu geziyi şöyle anlatmakta
dır. Bu şahidin ismi İzzet Yeşiibaş'dır. «Ben 
Siirtliyim, Yaşar Tunagür de Siirtlidir. 1969 
seçimlerinden takriben 25 gün kadar önce sabık 
Başbakan Süleyman Demirel tarafından, An
kara Belediye Meclis Üyesi falan kimse tarafın
dan belediye başkanından senelik iznimi ala
rak ve dönüşte bana bâzı vaadlerde bulunarak 
ve yapmadığım takdirde tecziye edilip işimden 
atılacağım ima edilerek, Adana yoluyla Güney
doğuda 14 ilde siyasi olarak A.P. lehine faali
yet göstermek üzere gönderildik. Siirt'te Ya
şar Tunagür'ün de aynı faaliyette bulunmak 
üzere bize iltihak edeceğini söylediler. 14 il, ilçe 
ve köyleri, Adana, Gaziantep, Urfa, Diyarba
kır, Siirt, Bitlis, Van, Muş, Elâzığ, Malatya, 
Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Erzurum illerin
de dolaştık. Faaliyetlerimizin esas merkezi Siirt, 
Diyarbakır, Bitlis ve Van'dı. Yaşar Tunagür'ü 
de daiha önceden tanırdım. Katî söylemiyece-
ğim; seçimden 15 ilâ 16 gün önce Siirt'e var
dık ve Yaşar Tunagür'ün Batman'a Diyarbakır-
dan geldiğj haberi verildi. Diyarbakır'a uçak
la, karadan trenle Batmana geldi. 

Ben i.:e, 06 BH 599 plâkalı Wolksvagen 
arabamla Siirt Müftüsü Haydar Hatipoğlu ve 
parti il teşkilâtından birkaç kişiyle Batman'a 
giderek Yaşar Tıınagür'ü Siirt'e getirdik. Siirt'
te görevli olanlardan ileri gelenlerini müftülük 
binasında toplıyarak; «Mutlak surette Adalet 
Partisini destekliyerek Siirt'ten 4 milletvekili 
çıkmasını temin etmelisiniz. Şayet çıkarmazsa
nız benden bir şey istemeye gelmeyin.» dedi. 
Yanımda bulunan diğer bahsettiği zat da orada 
idi. Ben bir müddet orada kaldım, iş için ben
den A. P. aleyhinde olan din görevlilerinin lis
tesini istedi; ben vermedim, zorlukla atlattım. 
Siirt'teki lâkabı Yaşarof. Ertesi gün Sürt'in 
Killi nahiyesine gittik. Molla Fethullah'm evin
de oranın ileri gelenlerini ve birkaç hocayı top
lıyarak; «Ben buraya Hükümetin mümessili 
olarak geldim.» Yaşar Tunagür diyor; «Ben 
buraya Hükümetin mümessili olarak geldim. 
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Ne yapın yapın oylarınızı Adalet Partisine ve
receksiniz. Siirt'ten 4 milletvekili çıkacak.» de
di. Bir saat sonra Siirt'e döndük. Aynı gün 
saat 18,00 - 19,00 sıralarında, önceden haberli 
olan eşkıya Hakimo, Siirt'in 20 kilometre ka
dar ileride Gardia ile Eruh arasındaki ışıklı 
parola işaret vermesinden sonra adamları bizi, 
ben ve Yaşar Tunagür'ü, parti il teşkilâtından 
berber Apdullah Güldoğan ve birkaç kişiyle eş
kiya Hakimo ile Güldoğan'in - Yaşar Beyin 
Siirt'teki bir numaralı adamıdır - köyündeki 
evine götürdüler. Eskiya Hakimo ile yemekten 
öonra, aralarında Kürtçe konuştuktan sonra, 
A. P. lehine faaliyet göstermesi için Yaşar Bey 
40 bin lira avans verdi. Orada görevlilerden 
kimse yoktu. Sabaha karşı Siirt'e döndük; is
tirahat ettikten sonra o günün akşamına doğru 
Yaşar Beyi götürmek için Bitlis Müftüsü Ab-
dülkerim Efendiyle birkaç kişi geldiler. Gelen
leri tanımıyorum; ben o gece Siirt ve Bitlis 
Müftüsü ile Yaşar Beyi arabama koyarak Bay
kan kazasına kadar götürdüm. Ben de yanla
rında olduğum halde, o gece bir evde, dim gö
revlisi olduğunu öğrendiğim şahıslarla bir sa
at kadar Kürtçe nutuk verdi. Ben kısmen an
lıyordum. «Sds Adalet Partisine çalışmazsanız 
sizi tarumar edeceğim.» dedi; onları tehdit etti. 
Ayni gece Bitlis'ten gelen heyete Yaşar Beyi 
teslim ettim; benim buradaki görevim, Yaşar 
Beye muhafızlık ve rehberlik idi. Din görevli
leri masumdur, korkularından yüzüne karşı gü
lüyorlardı. Oralarda yaptığı konuşmalardan 
edindiğim malûmat ve köylülerden işittiklerim, 
Yusuf Azizoğlu'nun Başbakan olması için şim
dilik Adalet Partisi adına propaganda yaptığını 
ve esas maksadının tamamen başka bir Devlet 
için çalışmak olduğunu belirtti. Beni Siirt Ce
za evinde tutuklu Hamido'ya bir kutu Hacıbe-
kir şekeriyle, 10 paket Yeni Harman sigarası 
vererek ziyarete gönderdi ve kendisinin selâmı
nı tebliğ ettirdi. Ben de aynını yaptım. 1969 se
çimlerinden sonra Ankara'da beni evine çağırdı 
ve Siirt'te umduğu neticeyi alamadığını, A. P. 
lehine arzu edilenin görülmediğini belirtti». 

NİHAT BAYRAMOĞLU (Bolu Milletvekili) 
— Yahu neden Bolu'ya, Sakarya'ya gelmiyor da 
Siirt'e gidiyor? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Arka
daşlarım, Yaşar Tunagür'ün 1969 seçimlerinde 
Siıirt'te ve Bitlis'te yapmış olduğu faaliyet Di

yarbakır ve Siirt illeri örfi İdare Komutanlığı
nın bir raporuyla Hükümete bildirilmiştir. Bu 
rapor çok gizli kaydını taşıdığı için hepsiini oku-
yamıyacağım. Eğer Yüce Meclis gizli bir top
lantı yaparsa bu raporun hepsini de okuyabili
rim, rapor elimde. 

Şimdi bu rapor ki,... 
MUSA DOĞAN (Kars Milletvekili) — İşine 

gelen tarafını oku... 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Oku

yacağım rapor Diyarbakır - Siirt illeri Sıkıyö
netim Komutanlığının. Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin namuslu ve şerefli elemanlarının başın
da bulunduğu bir teşkilâtın raporudur. Bu ra-
poıun benim işime geleni, Halk Partisinin işine 
geleni, Adalet Partisinin işine geleni olmaz. Bu 
rapor gerçekleri aksettirir. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara Mil
letvekili) — Sayın özgüneş... (A. P. sıralarından 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayın efen
dim.. Müdahale buyurmayın. (A. P. sıralarından 
gürültüler, anlaşılmıyan müdahaleler.) Müdaha
le etmeyin... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletveki
li) — Sayın Başkan, ben... 

BAŞKAN — Siz de müdahale etmeyin; otu
run... Hatip kürsüde konuşuyor, ordan konuşma-
nın usulü var mı?.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletveki
li) — Sayın Başkan, gizli celse teklif edeceğim. 

BAŞKAN — Canım, usulüne göre yaparsınız 
o teklifinizi oturun... içtüzüğe bakın, yapın... 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — «Killi 
Bucağının Kur'an Kursu binasında ve Ulucami, 
FaMrullah Camiinde ekserisinin din adamlarının 
teşkil ettiği önce Arapça, sonra Kürtçe olarak 
«Adalet Partisinin destekleneceğini, Diyanet iş
leri resmî kadrosunda olup da Adalet Partisini 
desteklemiyen ve oylarını Adalet Partisine ver-
miyenlerin işlerine son verileceğini belirtmiştir. 
Siirt Müftüsü Haydar Hatipoğlu'nun da buna 
ilâveten, Yaşar Tunagür'e, bu hususta itimat 
edilmesini ve bizzat başta kendisi olmak üzere, 
herkesin Adalet Partisini destekliyeceği konu
sunda senet verdiği öğrenilmiştir. Büyük top
luluk dağıtıldıktan sonra, yalnız görevlendir
dikleri ve yukarıda isimleri açıklanan din görev
lileri arasında birçok konuların görüşüldüğü; f a-
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kat bu konuların gizliliğine çok dikkat edildiği 
için toplantıda konuşulanlar öğrenilememistir.» 
diyor. Yani, örfi idare Komutanlığı, Yasar Tu-
nagür'ün 1969 seçimlerinden önce Siirt ve Bit
lis illerinde fiilen propaganda yaptığını ve bir 
partiye oylar verilmediği takdirde din görevli
lerinden bunu verıniysnlerin işine son verilece
ğini belirtiyor. Ayrıca Hatipoğhı soruyor, Si
irt Müftüsü: «Bunu yapmıyanları ne yapaca
ğız?» «Hepsini kovacağız.» diyor... 

MUSA DOĞAN (Kars Milletvekili) - - Sene
di hangi noterden almışlar?. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, müdahale buyur
mayın. 

MUSA DOĞAN (Kars Milletvekili) — Hayır 
Beyefendi, senet diyorlar da, hangi noterden al
mışlar diye soruyorum. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) •— Bir soh
bet esnasında... 

BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya Milletve
kili) — inandınız mı? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Okudu
ğum Diyarbakır örfi İdare Komutanlığının ra
porudur. 

«Bir sohbet esnasında din adamlarından bi
rinin Süleyman Demire! Mason olduğu halde din 
hakkındaki tutumu Yaşar Tuna gür'e soruldu
ğunda «Demirel beni değil, ben Demirel'i idare 
ediyorum.» demiştir. 

BAHA MÜRERRİSOĞLU (Konya Milletve
kili) — İnandınız mı? Hayal ile uğraşmıyahm, 
gerçekleri konuşalım; bunlar hayal... 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Örfi 
idare Komutanlığı söylüyor. (A. P. sıralarından 
anlaşılmayan müdahaleler.) 

müftülerin evlerine ikişer tane müfettiş gönde
rerek, evlerinde ve müftülük binalarında arama 
yaptırmıştır. Vaktinizi almamak için bu arama
ların, savcılıktan alman arama kararlarının nu-
maralarını, tarihlerini söylemiyorum. Gayet tabiî 
ki,... 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) — 
Yazıyı ben yazdım. (A. P. sıralarından «Yazıyı 
ben yazdım diyor» sesleri.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, müdahale 
buyurmayın. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Bu "mü
fettişler evvelâ savcılara müracaat etmişler, sav
cılıktan aldıkları kararlarla gitmişler, evleri 
aramışlar. 

Tutak Müftüsü Abdurrahman Dürre'nin 
evinde, yurdumuzun bir bölgesini silâhlı isyana 
teşvik eden bir ihtilâl beyannamesi bulunmuş
tur. Bu beyannamenin bir sureti, bir fotokopisi, 
Sayın ibrahim Elmalı tarafından Cumhurbaşka
nına gönderilmiş ve bundan da bir fotokopi ta
rafımızdan alınmıştır. Binaenaleyh, bu beyan
name elimdedir. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya Milletvekili) — 27 
Mayıstan sonra da öyle beyannameler ortaya 
çıktı. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Bu be
yannamede aynen, arkadaşlarım, şöyle söylen
mektedir. Denilmektedir ki; «Başka hiçbir çare 
yoktur. Silâha sarılacaksınız; isyan edeceksiniz.» 
Yine bu ihtilâl beyannamesinde Türk Milleti en 
galiz, en alçakça kelimelerle tahkir edilmekte
dir. Yine bu beyannamede Türk Silâhlı Kuvvet
leri tahkir edilmektedir. Bu beyannamenin ya
nında bir şiir bulunmuştur; Kürtçe yazılmış bir 
şiir. Burada Türk Milleti ağır şekilde tahkir 
edilmektedir. Sayın ibrahim Elmalı 378 sayılı 
yazı ile bunları Başbakanlığa göndermiştir. Baş
bakanlık da, yine bende tarih numarası belli, 
bir yazı ile bunu Devlet Bakanlığına havale et
miştir; hem şiiri, hem de ihtilâl beyannamesini... 
Ayrıca Kürtçe yazılmış bir şiirde Barzani, «Na-
polyon'u Zaman» olarak tavsif edilmekte, övül-
mekte ve kendisi «Mehdi» olarak belirtilmekte
dir. 

Arkadaşlarım, bütün bu vesikalar, diğer baş
ka iki müftünün evinde bulunan vesikalar da dâ
hil, Diyanet işleri müfettişleri tarafından Baş
kanlığa intikal ettirilmiştir. Bu arada Sayın İb-

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, müdahale 
buyurmayınız. 

BAHA MÜRERRİSOĞLU (Konya Milletve
kili) — Sayın Başkan, hasta insanların beyan
ları bunlar, bunlar olmaz. 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız. Hatip 
konuşuyor efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — 1966 yı
lında Diyanet İşleri Başkanlığının bir sorusuna 
cevaben MİT Müsteşarlığı, çok gizli bir raporla 
bâzı müftülerin Barzani ile ilişkisi olduğunu bil
dirmiştir. Diyanet işleri Başkanlığı MİT Müs
teşarlığının bu çok gizli yazısını aldıktan sonra, 
bu MİT Müsteşarlığının raporunda ismi geçen 
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rahim Elmalı'nın iddiasına göre, Sayın Refet 
Sezgin ve Yaşar Tunagür bir çabaya düşmüşler; 
bu vesikaları mutlaka elde etmek çabası içerisine 
girmişlerdir. Diyanet İşleri Başkanı bu ihtilâl 
beyannamesini Türklüğü, Türk Silâhlı Kuvvet
lerini tahkir eden şiirleri vermemiştir, Devlet 
Bakanına. Evvelâ 6 ncı Notere götürülmüştür, 
bunlar orada tercüme ettirilmiştir. Çünkü eski 
yazıyladır, yeni harflere tercüme ettirilmiştir, 
fotokopileri çıkarılmıştır, fotokopileri Cumhur
başkanına bir kurye ile gönderilmiştir, tşte bu
rada Sayın ibrahim Elmalı büyük bir feraset 
göstermiştir; Devlet Bakanına, MİT Müsteşarlı
ğına ve diğerlerine yaziyle gönderdiği için bun
ların bir kısmı giderken imha edilmiştir; daha 
gönderilirken imha edilmiştir. Fakat, Cumhur
başkanına gönderdiği vesikaları bir kurye ile 
göndermiştir. Bu kurye Sayın Cumhurbaşkanı
nı Erzincan'da bulmuş, kendisine Erzincan'da 
bunu teslim etmiştir ve böylelikle bu vesikalar 
ortaya çıkma imkânını bulabilmiştir. 

. Bundan sonra, Devlet Bakanının ve Yaşar 
Tunagür'ün bu vesikaları elde etmek için - iddia 
Sayın İbrahim Elmalı'nındır, Sayın Cumhurbaş
kanına yazdığı mektupta öyle diyor - gayretleri
ne mukavemet eden Diyanet işleri Başkanlığı, 
müfettişler bu vesikaları tamamladıktan ve fez
lekeye bağladıktan sonra Devlet Bakanlığına 
göndermiştir. Bu fezlekede, bu ihtilâl beyanna
mesi özetlenmekte, şiir aynen konmakta ve de
nilmektedir ki; «Bu suçlar vazifeden doğma suç
lar değildir. Bu zevatın derhal mahkemeye ve
rilmesi için bu fezlekenin savcılığa tevdii icabe-
der». 

Arkadaşlarım, ne savcılığa verilmiştir, ne 
başka bir tahkikat yapılmıştır, ne de Yaşar Tu
nagür'e en küçük bir ikazda bulunulmuştur. Ol
duğu gibi evrak imha edilmiştir. 

Bir noktayı daha açıkça tekrar etmek zorun
dayım; yüzlerce, binlerce evrak, Diyanet işleri 
Başkanlığında ve Devlet Bakanlığında imha 
edilmiştir. Ben geldiğim zaman, Devlet Bakan
lığına geldiğim zaman ilk işim, Diyanet işleri 
Başkanlığiyle Devlet Bakanlığı arasındaki gizli 
yazışmalara ait dosyayı istemek olmuştur. Böyle 
bir dosyayı bulamamışımdır. Bunun üzerine 
özel Kalem Müdürüne sormuşumdur, özel Ka
lem Müdürü demiştir ki; «Sayın Hüsamettin 
Atabeyli'dedir». Sayın Hüsamettin Atabeyli'ye 
bir yazı yazmışımdır,.. 

8 . 3 . 1972 O : 1 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan Mil
letvekili) — Gizli dosya yok. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Demi
şimdir ki: «Devlet Bakanlığiyle Diyanet işleri 
Başkanlığı arasındaki gizli yazışmalara ait dos
yanın sizde olduğunu Özel Kalem Müdürü be
yan etmektedir; bunu gönderin.» Dizi pusulası 
olmıyan, tarihler bakımından birbirini tutmayan 
perişan bir dosya bana gelmiştir. Ben bununla 
sureti katiyede Hüsamettin Atabeyli'nin bu dos
yadan bâzı belgeler aldığını iddia etmiyorum; 
aksine tenzih ederim. Devlet Bakanlığı yapmış 
bir zatın her hangi bir Devlet belgesine el koya
cağını, buna benzer bir iş yapacağını zannet
mem ; sureti katiyede bunu aklımdan geçirmem. 
Ama arkadaşlarım, gerçek şudur ki, bu belgeler 
ne Devlet Bakanlığında vardır, her iki Diyanet 
işleri Başkanlarının yazdığı yazılarda; ne de Di
yanet işleri Başkanlığında vardır. Diyanet iş
leri Başkanlığının bu yazıları yazarken, elbet 
bir kopyasını Diyanet İşleri Başkanlığında bı
rakması lâzım. Diyanet işleri Başkanlığının bu 
yazıları Devlet Bakanlığına gönderdiği, Devlet 
Bakanlığının mukabil yazılariyle sabittir. Çün
kü, Sayın Hüsamettin Atabeyli yazılarında; şu 
şu ya,zmızm karşılığıdır, diyor, öyle ise bu ya
zıların da mutlaka Devlet Bakanlığında ve Di
yanet işleri Başkanlığında bulunması lâzımgelir 
ki, maalesef bu yazılar yoktur. Bu yazıları kim
lerin kaybettiğini, nerelere gittiğini ortaya çı
karmak için tahkikat açtırdım. Bu tahkikat ha
len devam etmektedir. Elbette bir gün ortaya 
bu evrakı kim tahribetti, ne yaptı ortaya çıka
caktır. Yalnız bir müftü yardımcısı Diyanet iş
leri Başkanlığı müfettişlerine verdiği ifadede; 
Yaşar Tunagür'ün, Abdurrahman Dürre'nin 
mahkemeye sevk edilmesini, Sayın Refet Sezgin'-
in baskısiyle ben önledim, dediğini ifade etmiş
tir. Halen bu zat müftü yardımcısıdır. Demiştir 
ki, «Evet, Yaşar Tunagür'e gittiğim zaman bana 
dedi ki, Abdurrahman Dürre'yi mahkemeye git
mekten ben kurtardım, Sayın Refet Sezginin 
baskısiyle.» demiştir. Sonra da ilâve etmiş; «İyi 
oldu.» demiştir. 

Şimdi bu şahidin sözleri doğru mudur, yanlış 
mıdır? Elbetteki adlî makamlar huzuruna çık
tığı zaman bunlar ortaya çıkacaktır. 

Arkadaşlar, şimdi Sayın ibrahim Elmalı'nın, 
Özel Kalem 328 ve Ankara. 18 . 10 . 1966 tari-



T. B.M. M. B : 7 8 . 3 . 1972 O : 1 

hiyle Sayın Süleyman Demirel'e yazmış olduğu 
yasadan bâzı pasajlar okuyacağım : 

«Sayın Süleyman Demirel 
Başbakan. 

Aylardan beri Başkanlığımızı huzursuz eden 
bir oyunla karşı karşıyayım. Bu oyuna fırsat 
vermek istemiyen şahsım ve mesai arkadaşlarım 
çeşitli töhmetler altında bulundurulmaktadır, iç
ten ve dıştan olmak üzere çift yönlü harekete ge
çirilen bu oyun, Muavinim Yaşar Tunagür tara
fından tezgahlanmakta, Diyanet işleri Başkanlı
ğını tedvire memur Devlet Bakanı Refet Sezgin 
tarafından da fiil sahasına konulmaktadır. 

Olay, Başkanlık görevinden alınmak isten
meme kadar ileri giden olaylar zinciri, muavi
nim Yaşar Tunağür'ün bâzı yetimlerinin tara
fımdan alınmasiyle başlamıştır. 

Tunus seyahatine çıkmadan, 633 sayılı Ka
nunun verdiği yetkiye dayanarak tâyin, nakil, 
azil ve emeklilik işlemlerinde imza yetkisini 
Muavin Yaşar Tunagür^den aldım ve ikinci mu
avinim Cemalettin Kaplan'a verdim. 

Bu tasarrufum muavin Yaşar Tunagür ve 
Bakan Sezgin tarafından her nedense hoş kar
şılanmadı. Tunus seyahatimin yarıda kesilmesi 
bu hoş karşılanmayısın sonucudur. 

Tunus'a yaptığım' seyahati mütaakıp bu ta
sarrufun iptali için çok tazyikler yapıldı. Zira, 
kendisine verdiğim bu yetkileri suiistimal etti
ği, haberim olmadan mühim tasarruflara giriş
tiği, dilediğini emekli yapıp, naklederek, başın
da bulunduğum Diyanet Teşkilâtını karıştırdı
ğını müşahede ettim. Bakan Refet Sezgin, bu 
tasarrufun iptali için Başkanlığıma resmî yazı
lar yazdı. Ben de 633 sayılı Kanundan aldığım 
yetkiyi savunduğum tasarrufuma her ne paha
sına olursa olsun sadık kalacağımı bildirince 
başka çareler aradı. Bu kere, bir tehditle, ikinci 
muavinim Cemalettin Kaplan'in Başkan Mua
vinliği görevi iptal edildi, iptal keyfiyetiyle 
ilgili olarak araya girenlere, Bakan Sayın Refet 
Sezginin, Yaşar Tunagiir'ün eski görevleri iade 
edilmedikçe bu işlemden vazgeçmem, Yaşar Tu
nagür için bütün Diyanet Teşkilâtını feda ede
bilirim, mealinde sözler söylediği öğrenildi. 

Muavin Cemalettin Kaplan'in görevinden 
affı da bir fayda temin etmeyince, bütün olup 
bitenlerde tek engel gibi mütalâa edildiğim için 
Başkanlık görevimden affım çareleri araştırıl
maya başlandı. 

İBu, güç bir işti. Zira zatıâliilerinin bu tasar
rufa olur demesi çok şüpheliydi. Fakat, her na
sılsa verilen yanlış malûmatla zatıâlilerinizde 
bu tasarrufa ikna edildiği zehabı uyanmaktadır. 
Bu konuda benimle bir def acık olsun görüşmüş 
ve oynanmak istenen oyunun mahiyetine mut
tali olmuş olsaydınız, vatanseverliğiniz bu oyu
na müsamaha ve müsaade etmiyecekti. 

Bu görev taksimi ve salâhiyet kısıtlanması
nın olayları bu hale getiren gerçek sebepleri 
neydi? Bunları sırasiyle özetlemek gerekirse : 

Tâyin, nakil, azil ve emeklMk işlemlerinde 
itimadettiğim için kendisine salâhiyet verdiğim 
Yaşar Tunagür, Devlet Bakanı Sayın Sezgin'in 
hemşehrisi ve sıkı dostu, Tunagür'ün ifadesine 
g*öre çocukluk arkadaşıdır...» 

Arkadaşlarım, burada bir noktayı belirte
yim : Yaşar Tunagür sık sık birçok Devlet 
adamlarının kendisinin yakın adamları olduğu
nu iddia ©der. Diyanet îşleri Başkanlığında 
açıkça, Saym Süleyman Demirel ailesiyle ya
kınlığı olduğunu, onun Çankaya Yeşilyurt so
kaktaki evinde bedava oturacak kadar bu ya
kınlığın ileri gittiğini ifade etmiştir ve bu, 1969 
da bir müftü tarafından Başbakana ve Cumhur
başkanına verilen raporda belirtilmiştir. 

«Maliye Bakanı bana o derece yakındır ki, 
benimle konuşurken saygı ifa/deleri kullanırdı,» 
demiştir. 

Yine aynı şekilde - doğru mudur, yanlış mı
dır ben bilemem gayet tabiî - Sayın Sezginle 
gayet yakın ilişkilerinin olduğunu etrafa yaya
rak; hattâ Saym Sezgin Devlet Bakanlığından 
ayrılıp Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 
geçtikten sonra da bu yakın alâkanın devam et
tiğini iddia edecek kadar, etrafa tazyik yapma
ya, kendisini güçlü kuvvetli göstermeye çalış
mıştır. 

Yaşar Tunagür ayrıca, gazetelere kendi eliyle 
verdiği beyanatta yüksek mühendis olduğunu 
belirtmiş ve bu sayede etrafta birtakım nüfuz 
sağlama çarelerine girişmiştir. 

Yazıyı okumaya devam ediyorum : 
«... Bir politik kişinin Diyanet Teşkilâtı 

merkezinde mühim fok* mevki işgal eden bîr me
mur vasıtasiyle har türlü isteğini yerine getir
me isteği, teşkilâtımızı karıştırmış, başında bu
lunduğum Diyan'et Teşkilâtımda huzursuzluk' 
ve dedikodu almış yürümüştür. 
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Bunları hissettiğim. anda, Yaşar Tunagür'e 
evvelce verdiğim yetkileri geri aldım; ikinci 
muavin Cemalettin Kaplan'a verdim. 

(Muavin Yaşar Tunagür'ün empozesiyle Çan
kırı Vaizliğinden Tekirdağ Müftülliğüne tâyin 
ettiğimiz ve sonradan böllgeci zihniyet taşıdı- • 
ğını öğrendiğim Ali Aslan'ın, Aydın Müftüsü 
Mehmet Şirin'e yazdığı bir mektup, zarflyle 
Türkiye Din Görevlileri Federasyonunun eline 
geçlmiştir. Bu mektulbun fotokopisi Federasyon
ca Başkanlığıma intikal ettirilmiştir. 

Mektuba göre, Diyanet İşleri Başkanı tar-
dedilecek, Başkan Muavini Cemalettin Kaplan 
ile, Başkanlıkta mühim mevkiler işgal eden ze
vat görevlerinden uzaklaştırılacaktır. Yüksek 
Din Kurulu feshedilecektir. Kurtuluş yakında
dır. Solcu partiye isimleri kaydedilmiştir. 

Bu haberler Yaşar Tunagür'le, Hükümette 
mühim mevkiler işgal eden zevata atfen veril
mektedir...» 

Cidden bu mektulbun bir fotokopisi bizde 
vardır. Bu mektupta deniliyor ki : 

İfade şöyle başlıyor : «Kükremiş arslan Ya
şar Tunagürle Ankara'da beş saat görüşmekle 
şerefiyaib oldum...» ve ondan sonra bültün bun
ları anlattıktan sonra bu zat diyor ki; «bunları 
kendiliğimden söylemiyorum. Bunları, büyük 
mevkilerde bulunan insanlara atfen ifade ediyo
rum...» 

Tekrar yazıya dönüyorum. 
«... Bu mektup mesnet kabul edilerek Teftiş 

Kurulu Başkaniyle bir müfettiş Tekirdağ'ına 
(gönderilmiş; müftünün evinde yapılan arama
larda memleketimizin millî güvenlik ve bütün
lüğünü yakından alâkadar eden belgeler ele 
geçirilmiştir. 

Aydın'a da ayrıca iki müfettiş gönderilmiş, 
orada da yapılan aramada ele geçirilen belge
ler arasında bilhassa Nasır'a hitaben yazılan 
bir mektup dikkati çekmiştir. 

Tahkikat sırasında müfettişlerimiz Tekir
dağ Müftüsüne işten el çektirmişlerdir. Muma
ileyhi başkanlık emrine alma t'eklîfKnîz İse ' 
Devlet Bakanlığının 13 . 10 . 1966 tarih ve 
5267 sayılı yazısiyle reddedilmiştir. 

Müfettişlerce tahkikat sonuna kadar işten 
elçektirilımesi talebinin bakanlıkça iptali ve 
müftünün vazifesi başına dönmesi için bizzat 
Bakan tarafından Tekirdağ Valiliğine emir ve
rilmiştir. 

Ali Aslan'ın evinde yapılan aramada, İstan
bul'da meskûn Saadettin Yüksel'in Ali Aslan'a 
hitaben yazdığı bir mektup ele geçirilmiştir. 
Bu mektuptan Millî Emniyetimizee kürtçü ve 
solcu olduğu müseceel olan Tutak Müftüsü Ab
durrahman Dürre'nin mukaddes gayeler için ça
lışmadığı, korkak olduğu ifade edilmektedir. 

(Bu mektup esas alınarak Tutak Müftüsü 
AbdurraJhman Dürre hakkında tahkikat açılmış 
ve müfettişlerimiz tarafından yapılan arama 
sonunda, bir tomar tetkike değer belge ve gizli 
kurt cemiyetinin 25 sayfalık, elden ele dolaşan, 
el yazması bir risale de ele geçirilmiştir. 

Albdurrahman Dürre ifadesinde, bu risalenin 
Norşin'de Şeyh Taha'nın medresesinde el yazı
siyle dağıtıldığını, çoğaltılarak etrafa yayıldı-
dığını ifade etmiştir. 

Bu vesikanın Türkçe yeni harflerle bir su
reti ilişiktir. Risalede Şeyh Sait İsyanı ve Der
sim harekâtı anlatılmakta olup kurt gençliğine 
hitabederek Türklerden intikam alınmasını ve 
müstakil bir devlet kurulması için savaşa hazır
lanmaları istenilmektedir. 

Bu vesikanın el. yazıisiyle teksir edilerek 
gençler arasında dağıtıldığını Abdurrahman 
Dürre itiraf etmiştir. 

Vesikanın sonuna doğru, isyan edilecek mm-
taka tül ve arzı verilerek haritası çizilmektedir. 
Buna göre, Sivas dâhil Şark vilâyetlerimiz ay
rılmaktadır. 

Irak^da isyan halinde bulunan Molla Mus
tafa Barzani övülmekte ve kendisinin mehdi ol
duğu ifade edilmektedir. 

Abdurrahman Dürre'nin evinde ele geçirilen 
bir vesikada Türklüğe ve mukaddesatımıza sö-
vülmekte ve bu şiirin bütün teşkilâta duyurul
ması istenilmektedir. Şiirin altında da dernek 
başkanı imzası vardır...» 

Türklüğe hakaret eden bu şiir için, «Bütün 
teşkilâta duyurun,» deniliyor ve altında da der
nek başkanının imzası var. 

«... Diğer iki mektup Derik Müftüsü Kâmil 
Yalçın'dan gelmektedir. Bunlarda şeyhliğe şö-
vülmekte, solculuğu ile tanınan Emin Bozaslan 
övülmektedir. 

Abdurrahman Dürre'nin evinde ele geçen bir 
karttan, Âbdurrahman'ın Ali Aslan ile sıkı te
ması olduğu, Ali Aslan, Abdurrahman Dürre ve 
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diğer şajhısların Diyanetteki işlerinin Yaşar Tu-
nagür tarafımdan takibediidiği anlaşılmakta/dır. 

lAlbdürrafomian Dîürre'nin evinde ele ıgeğrilten 
fdîğer mühim tomar evrak henüz tetkik Edilme
miş olup, bunlardan yeni birtakım ipuçlarının 
da m'eydana çıkacağı muhakkaktır. Tahkikatı
mın Mmleri devam etmektedir. TaJhkikait sıra
sında isimleri elde edilen şaJhıslar hakkında da 
tahkikata geçilmekbeıdir. Elde edilen mühim 
vesaik, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakan
lığa, Devlet Bakanlığına, Millî Güvenlik Kuru
luna ve Millî Emniyet Teşkilâtımıza gönderil
miştir. Bundan böyle ele geçecek vesaik, alâkalı 
makamlara ulaştırılacak ve millî bütünlüğümü
zü tehdideden bu katoîl davranışlar Hükümet 
ve Devlet adamlarımıza duyurulacaktır. 

!Bu tahkikatın açılıp genişletilmesi, Devlet 
Bakanı Sayın Ref et Sezgin ile, Muavinim Yaşar 
Tunagür'ü her nedense rahatsız etmektedir. Bu 
sebeple müfettişlerimiz ve Teftiş Kurulu Baş
kanı devamlı tazyike mâruz bırakılmakta ve 
tahkikat ile ilgili eldeki mevcut vesaik, bu hâ
disenin mahiyeti henüz vuzuha kavuşmadan ve 
tahkikat bitmeden Bakan tarafından İstenil
mektedir. Vesikalar verilmediği için de Teftiş 
Kurulu Başkanına, Sayın Bakan tarafından, ge
len heyetler huzurunda, hakaretâmiz sözler sarf 
edilmektedir. 

Bütün bunlardan anlaşılacağı gibi, kudsî ve 
millî gayelere hizmet etmek maksadiyle kurul
muş bulunan Diyanet îşleri Başkanlığı birtakım 
bölücü ve yıkıcı maksatlara alet edilmek isten
mektedir. Bu yılkıcı ve bölücü davranışlarla, 
hissedildiği günden beri mücadele edilmiştir. 
Diyanet îşleri Başkanlığı görevi uhdemde kal
dığı müddetçe emellerine muvaffak olamıya-
caklarmı anladıkları için Ibitzzat görevimden 
alınmam yolunda faaliyetlere girişmişlerdir. 

®9 yıllık DeVlet memuriyetimin her safha
sında vatanıma ve milletime, dinime karşılıksız 
hizmeti şeref telâkki eden bir Müslüman Türk 
evlâdıyım. Durumu ıttılaınıza saygılarımla arz 
ederim.» 

Evet arkadaşlarım, görüldüğü gibi bu vesi
kalar hem Cumhurbaşkanına, hem Başbakana, 
hain de diğer makamlara gönderilmiştir. 

ıCumhurbaşkanı bu vesikayı aldıktan sonra 
gerek Başbakanın ve gerekse Devlet Bakanı Sa

yın Hüsamettin Atalbeyli'nin dikkatini çekmiş
tir. 

Sayın Hüsamettin Atabeyli, Senatoda yap
tıkları konuşmada Cumhurbaşkanı tarafından 
kendilerinin dikkatlerinin çekilmediğini ifâde 
etmişlerdir. Halbuki Sayın Cumhurbaşkanı şa
hitler huzurunda; birisi halen Çalışma Bakanı 
olan Sayın Ali Rıza Uzuner'e, bir diğeri Muzaf
fer Yurdakuler'e ve bir diğeri emekli orgeneral 
arkadaşımıza Başbakanın da Saiyın Devlet Ba
kanının da dikkatini çektiğini ifade etmiştir. 

Dikkat çekilmiş veya çeMlmemiş, mesele bu
rada mühim değil. Yalnız mühim olan nokta, 
Sayın Cumhurbaşkanının her hangi bir konuda 
hilafı hakikat beyanda bulunmıyacağıdır. Bi
naenaleyh, Sayın Cumhurbaşkanının söylediği 
sözler doğrudur; Başbakanın ve Devlet Baka
nının dikkati çekilmiştir. 

MUSA DOĞAN (Kars Milletvekili) — On
larınki doğru, ama sizinki değil. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Buna 
rağmen, Sayın Cumhurbaşkanının dikkati çek
miş olmasına rağmen bu konuda her hangi bir 
işlem yapılmamıştır. 

iSaym Hüsamettin Atabeyli bir yazılı soru
ma verdiği cevapta diyorlar ki, «Bu evrak on-
blr ay, o zamanki Teftiş Kurulu Başkanının ma
sasında kalmıştır...» 

Mümkündür. 1906 dan sonra 1967 ye kadar 
11 ay Teftiş Kurulu IBaşkanınan bu evrakı mu
hafaza ettiğini farzedelim... O takdirde nasıl 
olur, bizzat Başbakana İbrahim Elmalı tarafın
dan yazı yazılmış, Başbakan da bunu Devlet 
Bakanına havale etmiştir. Şu halde Devlet Ba
kanlığının «Bu Teftiş Kurulu Başkanlığında 
kaldı. 11 ay bizim bundan haberimiz olmadı» 
dediği hususu doğru değildir. Devlet Bakanlı
ğının bundan haberi olmuştur. Bizzat Sayın İb
rahim Elmalı, 328 sayılı yazı ile bunu Başba
kanlığa göndermiş, oradan Devlet Bakanlığına 
intikal etmiştir. 

İkinci husus : 
(Kabul edelim ki, Teftiş Kurulu Başkanı 11 

ay bu evrakı muhafaza etmiştir. Burada iki so
ru ortaya çıkmaktadır. Ee... 11 aydan sonra ne 
yapılmıştır. 1967 yılımdan taa 1971 yılma kadar 
ne yapılmıştır, neden bu evrak savcılığa intikal 
ettirilmemiştir, neden gerekli takibat yapılma
mıştır? 
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MUSA DOĞAN (Kars Milletvekili) — Sayı 
uğursuz da ondan. 

0YEEBMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Arka
daşlar, ben burada bir memleket problemini 
dile getiriyorum. Bizi 12 Marta götüren unsur
ların bir veçhesi örfi idare mahkemelerinde or
taya çıkarken, madalyonun bir diğer cephesini 
ben ortaya koyuyorum. Elbette ki, herkes bu
rada, bu problemleri vatanperverliği ölçüsünde, 
idraki ölçüsünde değerlendirecek ve sonunda 
oyunu, ona göre verecektir. Eğer, benim ortaya 
koyduğum vesikalar açısından doğru olmadığı
nı iddia eden varsa, bu kürsüye gelecektir diye
cektir ki, «Senin okuduğun bu vesika Devlet 
arşivlerinde yoktur.» O zaman bunun Devlet ar
şivlerinin nerelinde bulunduğu, nerededir, na-
ısıldır, Cumhurbaşkanlığı bunu hangi numara 
ile göndermiştir? Bütün teferruatı ile ben bura
ya çıkarmaya hazırım. 

iTekrar edeyim ki, ben burada sadece vesi
kaları konuşturuyorum. Devlet arşivinden vesi
kaları konuşturuyorum. Elbet herkes idraki öl
çüsünde, vatanperverliği ölçüsünde bunları de
ğerlendirecektir. Bâzıların işine gelmiyebilir 
bu. Bu mümkün. Ama, ne yazık ki, gerçekler 
budur. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş görüşme daha 
ne kadar devam edecek. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — 1 sa
at kadar efendim. 

(BAŞKAN — Efendim iki takrir var. «Birisi 
devamına değin» olduğu için takriri oya arz 
edemiyeeeğim. Çünkü, bir takrir sahibi 3 - 4 sa
at konuşurca, sayın iki bakanın ve arada söz 
alan sayın milletvekillerinin sürelerinin peşinen 
tahminine imkân yoktur. Bu sebeple takriri oya 
ikoymıyacağraı. 

iSaym Özgüneş'in 1 saat daha yalnız ken
di görüşmesinin devam edeceğini ifade etmesi 
karşısında birleşimi mûtat saatte bitirmek mec
buriyetindeyim. Çünkü, 1 saatte biteceği hak
kında bir kanaat ve bilgi sahibi de değilim. Bu 
görüşmeden s'onra mutlaka muhatap bulunan 
bakanlardan birine... 

BEPET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Ben söz istemiş bulunuyorum. 

{BAŞKAN — Siz de istediniz, Atabeyli de 
istedi, Dikeçligil de istedi.., Birçok istiyen ar
kadaşlarımız var. Talbiî ayrı ayrı her ikisine de 
verilecek. Ne kadar konuşacaklarını da bilemi
yorum. Bir takrir saJhilbinin böyle 4 saat konuş
ması haline, sayın bakanlarımızın ne kadar sü
re içinde cevap vereceklerini bilmiyoruım. 

Bu sebeple Sayın Özgüneş'in sözlerini kesi
yorum ve Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,04 
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1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 
1. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

içişleri eski Bakanı Faruk ISükan hakkın
daki önergesini incelemekle görevli Soruşturma 
Hazırdık Komisyonunun görev süresinin uzatıl
masına dair 'Komisyon-'' Başıkanlığı tezkeresi 
(9/10, 3/105) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 
3. w SEÇİMLER 

1. — Konya Milletvekili ibrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, eski Başlbakaın 'Süleyman Demirel 
hakkında Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/20) 

2. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Ça-
tiner'in, esiki Başbakan (Süleyman Demirel, es
ki Ticaret TDakanları Ahmet Türkel, Macit Zeren 
ve Sadık Tekin Müftüoğlu haklarındaki öner
gesini incelemekle görevli (Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliğe seçim. (9/4) 

3. — Adana Eski Milletvekili Kemal .Sarıih-
rahimıoğlu'nun, Ticaret eski (bakanları Sadık 
Tekin, Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarında
ki önergesini incelemekle görevli 'Soruştunma 
Hazırlık Komisyonundaki açık üyeliğe seçim 
O/ö) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu'nun, Enerji ve Taibiî Kaynak--
lar eski Bakanı Refet (Sezigin hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliğe seçim. (9/14) 

6. \— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, eski 
Başbakan Süleyman Demirel hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli (Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliğe seçim. (9/15) 

6. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada, göre
vini kötüye kullanmak iddiasıyle Çanakkale 
Milletvekili Refet Sezgin hakkındaki Başlba-
kanlık tezkeresini incelemek üzere kurulan So

ruşturma Hazırlık .Komisyonuna ,üye seçim], 
(W) , .. 

- 7. — içel Milletvekili Celâl Kar^gıU'nın,, gor 
revini ihmal ettiği ve 'kötüye kullandığı iddia
sıyle Maliye Bakanı Sait Naci Ergin hakkında
ki ^cnergeî3İni rnöelömek ikere kurulan Soruş
turma ;Raziflık Komlsyoiruna^e^eçiımi. (9/128) 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 *TCI MADDESİ 
GEREĞİNCE BAKANLIĞA YÖNELTİLEN 

1SÖZİÜ SORULAR 
1. -^-Cumhuriyet Senatomu Kars Üyesi &rri 

Atalay'tn, Î6 numaralı T. B. M. M. Soruşturma 
Hazrrhk Komisyonu raporunun, T. B. M. M. Ge
nel Kftrtdundâ g&rüşütehihnesi için "ne gibi ted-
tirler alındığına dair T.'B. M.1 M. Biricik Top
lantısı Başkanından sözlü soru&tr '(ö/î) f • 
5. — ÖNCELİKLE 4GdRü^ÜLEG©Kf KANUN 
TASARISI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 
6. — KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 
1. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

T. B. M. M. İçtüziüğüınün Meclis Soruşturma 
Hazırlık komisyonlarıyle ilgili 14 ncü maddesi
nin 5 ve 7 nci fıkralarının değiştirilmesine da
ir tüzük teklifi ve Karma içtüzük Geçici Ko
misyonu raporu (2/332) (IS. Sayısı : 79) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 7 . 1971) 
7. — MECLÎS SORUŞTURMASI VE YÜCE 

DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 
1. — Aydın eski Milletvekili Reşat Özarda'-

ouı, Anayasaya aykırı olarak, Devlet kamu 
hizmetlerini yevmiyeli ve sözleşmeli personel 
eliyle yürüttüğü ve hu eylemi Türk Ceza Ka
nununun 146 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, 
eski Baş'bakan Süleyman Demirel hakkında 
Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 5 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 

(Devamı arkada) 



raporu (9/5) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1071) 

!2. — Kocaeli Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Fatma Hikmet işmen'in, MÎT i kanunsuz ey
lemlere sevk etmek suretiyle görevini kötüye 
kullandığı ve "bu fiilin T. 0. Kanununun 228 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle, Anaya
sanın 90 ncı ve T. B. M. M. İçtüz^ümün 12 nci 
maddesi uyarınca eski Başbakan hakkında bir 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 19 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu raporu (9/19) ((S. Sayısı : 77) (Dağıtma ta
rihi : 5 . 7 . 1971) 

3. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, istanbul Belediye Meclisinin, istanbul yolu 
güzargâhı ve Boğaziçi köprüsü tasdikli plânı 
ille bu plânı tadilen. onaylıyan İmar ve iskân 
Bakanlığının plânını değiştirerek tatbik etme
siyle, 07S5 sayılı imar Kanununa ayikırı hareket 
ettiği ve istimlâkler ile açılacak tazminat dava
ları dolayısıyle Devleti zarara uğratacak, bu 
fiilin ise Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasıyle, eski Başbakan ve eski 
Bayındırlık Bakanı hakkında Meclis soruştur
ması açılmasına dair önergesi ve 17 Numaralı 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu (9/17) 

(\S, Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 16.7.1971) 
4. — Cumhuriyet 'Senatosu Tabiî tfyesi Meh

met Özgüneş ve 14 arkadaşının, İslâm dininin 
çeşitli maksatlarla istismar edilmesine müsama
ha ile görevlerini ihmal ve suiistimal ettiği, bu 
fiilin ise Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiası ile, Basjbakan ve 
eski Devlet Bakanı Refet Sezgin ile Devlet Ba
kanı Hüsamettin Atabeyli haklarında Anayasa
mın 90 ncı ve T. B. M. M. içtüzüğünün 12 nci 
maddesi gereğince Meclis ISoruşturması açılma
sına dair önergesi ve 18 No. lu Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporu (9/18) (S. Sayısı : 80) 
(Dağıtıma tarihi : 9 . 8 . 1971) 

5. — Cumihuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topalbğlutoun İkinci Beş Yılık Kalkın
ma Plânının petrol sanayii bölümünü değişti
rerek taUbik etmesiyle, 77 saydı Kanunun 4 ncü 
maddesine aykırı hareket ettiği ve bu fiilinin 
Anayasanın 129 <ncu maddesine aykırı olduğu 
iddiasıyle, eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Befet Sezgin hakkında Anayasanın 90 ncı 
ve T. B. M. M. içtüzüğünün 12 nci maddesi uya
rınca bir Meclis iSoruşturması açılmasına dair 
!önergesi ve 14 numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/14) (S. Sayısı : 82) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 11 . 1971) 
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Kocaeli C. Senatosu Üyesi Fatma Hikmet İşmen'in, MİT'in ka
nunsuz eylemlere sevk etmek suretiyle görevini kötüye kullandığı 
ve bu fiilin T. C. K. nun 228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasiyle, Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. İçtüzüğünün 12 nci 
maddesi uyarınca Başbakan hakkında bir Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergesi ve 19 numaralı Soruşturma Hazırlık 

Komisyonu raporu (9 /19) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara 

Özü : Görevini 'kötüye kullandığından ötürü 
Başbakan Süleyman Demirel hakkında Mec
lis soruşturması açılması dileğidir. 

1. Türkiye İşçi Partisi Genel Merkezinden İzmdr !M örgütüne gönderilen bir mektup zarfı İzmir 
^rgütün'de açıldığı zaman içinden Genel Merkezden gönderilen yazıdan başka Millî Emniyet Hiz
metleri Başkan Yardımcısı İzzettin Cebe'nin imzasını taşıyan bir resmî belge ve eki çıkmıştır. Bun
c a n anlaşıldığı üzere zarf Millî İstihbarat Teşkilâtı tarafından açılmış ve kontrol edilmiştir. Bunun 
haşlıbaşına Anayasamızın 15 ve 17 nci maddelerine aykırı ağır bir suç olduğu açıktır. 

2. Ancak belgenin muhteviyatı bunun ötesinde yeni durumlar da ortaya koymakta ve Millî 
İstihbarat Teşkilâtının merkezince aynı teşkilâtın İzmir bölgesine, Başbakan Demirel ve ailesini 
yıpratma amaciyle faaliyette bulundukları iddia edilen kimseler hakkında soruşturma görevi veril
diği anlaşılmaktadır. 

Gerçekten Türkiye İşçi Partisi Genel Sekreterince açıklanan ve fotokopisi basma dağıtılan bel
ge ve ekinden öğrenildiğine göre Söke'de bulunan Hesap Uzmanı İbrahim Uzun ile Devrim Gaze
tesi Genel Yayın Müdürü Doğan Avcıoğlu arasındaki mektuplaşmalar da kontrol edilmiş, (Kopya
ları) çıkartılmış ve İbrahim Uzun'un Doğan Avcıoğlu'na verdiği bilgiler Demirel ailesini yıpratıcı 
nitelikte görülerek buna karşı faaliyete geçilmiştir. 

3. Belge ve ekinden anlaşıldığı üzere yukarıda Türkiye İşçi Partisine karşı işlendiğini söyle
diğimiz Anayasal suç ayrıca iki vatandaşa karşı da işlenmiştir. 

4. Diğer önemli bir husus da 644 sayılı Teşkilât Kanununun 1 nci maddesi gereğince Başba
kanlığa bağlı olan Millî İstihbarat Teşkilâtının Anayasayı ve kuruluş Kanununu çiğniyerek De
mirel ve ailesinin şahsi çıkarları yönünde faaliyette bulunması, Başbakan bakımından, siyasi so
rumluluktan başka cezai sorumluluk da gerektiren bir durum olduğudur. 

Eesmî sıfatını ve nüfuzunu ailesinin ve kendisinin yıpratılmasını önlemek için MİT'i kanunsuz 
-eylemlere sevk etmek suretiyle kullanan Başbakan Demirci Türk Ceza Kanununun 228 ve 240 ncı 
maddelerini ihlâl ederek suç işlemiş bulunmaktadır. 

Bu nedenle kendisi hakkında Anayasamızın 90 ncı maddesi uyarınca Meclis soruşturması açıl
amasını arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 4 . 1 . 1971 

Kocaeli Senatörü 
Fatma Hikmet İsmen 
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T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Fatma Hikmet İşmen'in, MİT'i kanunsuz eylemlere sevk 
etmek suretiyle görevimi kötüye kullandığım ve 'bu fiillerin T. Ceza Kanununun 228 ve 240 ncı 
maddeleri kapsamına girdiği iddiasiyle hakkımda soruşturma açılmasına dair önergesini ve yazılı 
görüşümün Soruşturma Hazırlık Komisyonuna bildirilmesine dair T. B. M. M. nin 240 sayılı Kara
rını okudum. 

1. Millî İstihbarat Teşkilâtı Başbakanlığa bağlı ve fakat 644 sayılı Kanunun kendisine verdiği 
görev ve yetkiler dairesinde faaliyette bulunan bir örgüttür. Gördüğü hizmetin bünye ve mahiye
ti bakımından birtakım özellikleri bulunan 'bu Teşkilât, faaliyet, mesai ve görevlerini nasıl ve ne 
suretle yürüteceğini kendine ve hizmete özel usullere göre tertip, tanzim ve ifa eder. Bu Teşkilâta 
mevzuata ve Devletin selâmet ve 'bekasına taallûk edenler haricinde bir talimat verilmesi söz konu
su olamıyacağı gibi, aksine olarak verilecek bir emir veya talimatı da bu Teşkilâtın yerine getir
mesi varit olamaz. 

Kanunla kurulmuş ve faaliyetlerinin mahiyeti kanunda belirtilmiş bir Devlet müessesesinin gö
revi erini yaparken kanun dışına çıkması mümkün değildir. 

2. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı İbrahim Uzun tarafından Devrim Gazetesi yazarı Doğan 
Avcıoğlu'na gönderilen mektubun MİT Teşkilâtı tarafından hiçbir zaman açılmadığı dairesince 
verilen cevap yazısından anlaşılmıştır. 

Millî Güvenlikle ilgili 'her çeşit istihbaratı toplamak Millî İstihbarat Teşkilâtının asli görevi
dir. Teşkilât bu görevini, kendi metotlarına göre ve 'hiçbir makamdan emir almadan yerine geti
rir. 

3. TİP Genel Merkezi tarafından İzmir örgütüne gönderilen bir zarfın açılarak içine Millî Em
niyet hizmetlerine ait bir yazının konulması hiçbir suretle varit değildir. 

4. 644 sayılı Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanununun, bu Teşkilâtın görevlerinden bahseden 3 
ncü maddesinin son fıkrasında «MİT'e bu görevler dışında hizmet yüklenemez ve bu Teşkilât Dev
letin güvenliği ve millî politikası ile ilgili istihbarat hizmetlerinden başka hizmet istikametlerine 
yöneltilemez.» denildiği cihetle bu Teşkilâtın, Başbakan Dcmirel ve ailesinin çıkarları yönünde fa
aliyette bulunması asla söz konusu olamaz. 

5. Önergede ileri sürülen iddia ve isnatlarla şahsını ve görevim itibariyle hiçbir ilgi ve müna
sebetim bulunmadığını arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Bas'bakan 

9/19 Nolu Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
9/19 No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyonu 29 . 6 . 1971 

Esas No. i 9/19 
Karar No. : 5 

T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Kocaeli Cumhuriyet Senatosu Üyesi Fatma Hikmet İşmen'iln, MİT'i kanunsuz eylemlerle sevk 
etmek suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu fiilin T. Ceza Kanununun 228 ve 240 ncı mad
delerine uyduğu liddiasıiyle, Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. Meclisi İçtüzüğünün 12 nci maddesi 
uyarınca eski Başbakan hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesini incelemek 
üzere küırıulmuş bulunan 9/19 No. lu 'Soruşturma Hazırlık Komisyonumuz 8 . 4 . 1971 ve 3 . 5 . 1971 
tarihlerinde yapmış bulunduğu toplantıda; 

T. B. M. M. (ıS. Sayısı :> 77) 
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Önergede bahse konu olayın Komisyonumuzca incelenmesinde; ilk olarak bütün ilgililerden 
bilgilerin sorulmasına ve varsa ellerindeki belgelerin ası/Harının Komisyonumuza gönderilmesine 
karar verilmiş, Komisyonumuzca bu yolda kendilerinden 9 . 4 . 1971 tarihinde talepte bulunul
muştur. 

1. — Önerge sahibi Sayın Kocaeli Cumhuriyet Senatosu. Üyesi Fatrna Hikmet İsmen belgelerin 
kendisine fotokopi olarak partisi Genel Merkezince verildiğini ve aslının kendisinde olmadığını bil
dirmekle yetinmiş, fakat aslının nerede olduğunu da ifade edememiştir. 

2. — MİT Müsteşarlığı gerekli bilgi ve belgeleri Komisyonumuza tevdi etmiştir. Bunlar 
üzerinde yapılan inceleme sonucu : 

Filhakika, Ankara Kızılay postahanesinden MİT Müsteşarlığına Cemal imzalı vâki bir 
ihbar ile Doğan Aveıoğlu ile Maliye Bakanlığı Uzmanı Mehmet Uzun arasındaki calibi dikkat 
bir mektuplaşma MİT'e intikal ettirildiğinden bu ihbarın tahkiki zımnında İzmir Bölge 
Müdürlüğüne bitr talimat, bu teşkilât tarafından verilmiştir ki, fotokopisi neşredilen yazı budur. 
Ancak daha önceden de emsali bulunduğu veçhile resmî makamlara sızmış bâzı maksatlı kişiler ile 
İşçi Partisi ve Devrim Gazetesi ile işbirliği halinde böyle belgeleri elde ederek umumi efkârda 
güvenlik kuvvetleri ve Hükümeti yıpratma politikası icabı efkârı umnmiyeyi arzuladıkları isti
kâmete sevk etmek gayretiyle işbirliği sağladıkları ve bu işbirliği sonucu önergede bahse konu 
olayı hazırladıkları kanaatine varılarak. Anayasamızın 15 - 17 nci maddelerine aykırı bir duru
mun bulunmadığına ve dolayısiyle T. Ceza Kanununun 228 ve 240 ncı maddelerinin ihlâl 
edilmemiş olduğuna, eski Başbakan Süleyman Demirci hakkında ortada bir suç olmadığına, bina-
aneleyh önerge üzerinde bir muamele tâyinine mahail olmadığına mevcudun ittifakiyle 3 . 5 . 1971 
tarihinde karar verilmiştir. 

Birleşik Toplantısı Genel Kurulunun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

9/19 No. lu Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu Başkanı Sözcü 
İstanbul Milletvekili Bursa Milletvekili 

Prof. Dr. M. Yardımcı M. Tayyar 

Kâtip 
Giresun C. S. Ü. 

S. Orhon 

Üye 
Afyon K. Milletvekili 

R. Cercel 

Üye 
Eskişehir Milletvekili 

Ş. Asbuzoğlu 

tiye 
Ordu C. S. Ü. 

S. Acar 

Üye 
Siirt C. S. Ü. 

A. Kavak 
İmzada bulunaımadı 

Üye 
Yozgat C. S. Ü. 

S. Artukmac 

Üye 
Gaziantep C. S. Ü. 

Gerekçeye muhalifim 
S. Tanyeri 

Muhalefet Şerhi 

MİT'in İzmir Örgütünün TİP'in muhaberatını kooıtrıol ettiği ancak İzzet Cebe imzalı yazının as
lının yamlışlıkla bu teşkilâtın zarfına konulmuş olması halinde bir karine teşkil edebilir. Bu takdiH}-
de yazının aslının T.İ.P. in elinde (bulunması ve bunu delil olarak ibraz etmesi .gerekirdi. Hnlbu 
ki MİT (evrakım asilinim dosyalarımda mevcut olduğunu bildirmiş, önerge sahibi, yazının aslının 
komisyona tevdi edilmesi davetine «bu resmî belgenin fotokopisinin parti genel merkezi tarafın-

T. B. M. M. , (S. Sayısı ? 77) 
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dan kendisine verildiğini, aslınım kendisinde bulunmadığını» ifade etmiştir. Eğer aslı parti mer
kezinde bulunsaydı önerge sahibinin bunu bildirmesi, ya da oradan istenmesini söylemesi veya 
bizzat alıp ibraz etmesi .gerekirdi. 

Bulndan Mit'in iddiada olduğu gibi T.İ.P.'in muhaberatını kontrol ettiği şeklinde ibir n'eıtice çı
karmak mümkün olmadığı gibi, Cemal imzalı bir ihbar mektubu ile teşkilâta intikal ettiği anlaşı
lan Doğan Avcııoğluna yazılmış mektup üzerine, MİT'in bu mektup sahibinin İdeolojik duru
munun bildirilmesinin İzmir örgütlünden istemesinin 644 sayılı Kanunıuın 3 ncü maddesinin şümu
lünü aşan ve eski Başbakana atıf ve iz'afesi müm kün bir suç teşkil ettiğini kabule imkân yoktur. 
Bu sebeple tahkikat açılmasına lüzum (görmemekteyim. 

Salih 'Tanyeri 
Gaziantep C. S. üyesi 

• • mmm • • 

T. B. M. M. (S. Sayısı :• 77) 



Toplantı : 10 
Türkiye Büyük Millet Meclisi S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş ve 14 arkadaşı
nın, İslâm dininin çeşitli maksatlarla istismar edilmesine müsamaha 
ile görevlerini ihmal ve suiistimal ettiği, bu fiilin ise Türk Ceza Kanu-

s nunun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiası ile, Başbakan, eski 
Devlet Bakanı Refet Sezgin ile Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli 
haklarında, Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. İçtüzüğünün 12 nci 
maddesi gereğince Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi ve 

18 nolu Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu (9 /18) 

Ankara, 14 Aralık 1970 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 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 Devle
timizin temeli ilkelerinden (bini olarak nitelemiş, 19 ncu maddesi de lâikliğin anlam ve şümulünü 
belirtmiştir. 

633 sayılı Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığını Başbakanlığa bağlamış, din işlerinin nasıl yöne
tileceğini tesıbit etmiş, din istismarını şiddetle yasaklamıştır. 

Buna rağmen, Başbakan Sayın Süleyman Demirci ve kendilerine din işlerinin yönetiminde yar
dım eden Devlet Eski Bakanı Sayın Refet Sezgin ve Devlet Bakanı Sayın Hüsamettin Atabeyli'nin 
bazan müsamaha ve bazan da himayeleriyle, 

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

b) Bu bölücü .akımlara ve İslâm Dininin çeşitli maksatlarla istismar edilmesine karşı çıkan 
veya müsamaha göstermiyen din görevlileri, bâzı tertiplerle ve kanunlara aykırı olarak görevlerin
den uzaklaştırıkııış, ya da etkisiz yerlere nakledilmişlerdir. Bunların yerlerine zararlı faaliyet
leri herkesçe bilinen, hattâ bu faaliyetlerinden dolayı hüküm giymiş bulunan ve din görevliliği 
ile ilgilisi olmıyan kimseler getirilmiştir. 

c) Oörevlerinden uzaklaştırılan, ya da etkisiz yerlere nakledilen din görevlileri D&nıştaya 
başvurmuşlar, iptal kararı almışlardır. Anayasamızın 132 nci maddesi, yasama ve yürütme organ
ları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğunu ve bu kararların hiçbir suretle 
değiştirilemiyeceğini, bunların yerine getirilmesinin geciktirilemiyeceğini hükme bağlamış olması
na rağmen, Başbakan .Sayın Süleyman Demirel ve yardımcıları Devlet Bakanları, Danıştay karar
larını çeşitli uyaı*malara ve müracaatlara rağmen yenine getirmemişlerdir. Danıştayın yerine getiril-
miyen kararlarından bâzılarının tarih ve karar numaraları aşağıda belirtilmiştir. 

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 kardeşlerimi
zi silâhlı isyana teşvik ve tahrik faaliyetleri, müsamaha ile karşılanmış ve hattâ himaye görmüş
tür. Bu gayret ve faaliyetler hakkında tahkikat yapan Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri ta
rafından, suçlularım mahkemeye sevk edilmesi için tanzim edilen fezlekeler ve Diyanet İşleri Baş
kanlığının yazılı uyarmaları örtbas edilmiştir. 

80 
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e) Şebekenin yöneticisi durumunda bulunan Yaşar Tunagür hakkında yazılı olarak yapılan 

rüşvet, iltimas ve resmî evrakta sahtekârlık gibisuç ihbarları, Diyanet İşleri Başkanlığınca bu 
hususta yaptırılan tahkikat evrakı, işleme konulmamıştır. 

f) Din istismarında bir araç olarak kullanılan Yaşar Tunagür'e çeşitli kaynaklardan çıkar 
sağlamak için kanunlar çiğnenmiştir. 

Başbakan Sayın Süleyman Demirel ve yardımcıları Devlet bakanlarının, aşağıda delilleri ve 
ayrıntıları ile belirtilen zararlı ve kanunsuz tutum ve davranışlarına son vermeleri, Diyanet İş
leri Başkanlığında kurulmuş olan şöbekenin dağıtılması için, başta Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet 
Sunay olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Diyanet İşleri Başkanları, MİT Müste
şarlığı ve Basın, Başbakan Sayın (Süleyman Demirel ve yardımcılarını defalarca uyarmışlar, ancak 
Sayın 'Süleyman Demirel ve yardımcıları tutum ve davranışlarını değiştirmemişlerdir. 

Aşağıda delilleri ve ayrıntıları belirtilen ve Türk Ceza Kanununun 230 ncu ve 240 ncı mad
delerinin şümulüne giren görev ihmalleri ve görev suiistimalleri dolayısiyle Başbakan Sayın Sü
leyman Demirel ve kendilerine din işlerinin yönetiminde yardım eden Devlet eski Bakanı Sayın Ee-
fet ISezigin ve Devlet Bakanı iSayın Hüsamettin Atabeyli hakkında Anayasanın 90 ncı ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12, 14, 22 nci maddelerine göre Meclis 
soruşturması açılmasını arz ederk. 

ıCumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri 

Sözcü : 
Mehmet Özgüneş Fahri Özdilek Mucip Ataklı Muzaffer Yurdakuler 

Haydar Tunçkanat Sami Küçük Vehbi Ersü Sezai O'Kan 

Ahmet Yıldız Suphi Karaman Kefet Aksoyoğlu M. Şükrü Özkaya 

Selâhattin Özgür Emanullah Çelebi Kâmil Karavelioğlu 

T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu Başkanlığına 

9 Aralık 1970 tarihli Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Mehmet Özigüneş ve arkadaşları ta-
rafınldan verilmiş bulunan &oruştUrma istemini ihtiva. <eiden önergelerinde1; Diyanet İşleri Baş
kan Yardımcısı Yaşıar Tunagür'ütn yönetiminde Başbakanlıkta bir şebeke kurulduğu, bölücü 
akımlara karşı çıkan din görevlilerimin birtakım tertiplerle nakledildikleri, Danıştay kararı alan 
bu görevlilerin almış oldukları kararın yerine ge tirilmediği, yurdumuzun bir bölgesinde yaşıyan 
kardeş'lerimizin silahılı isyana teşviMcöniln müsamaha ile karşılandığı ve himaye gömdüğü, rüş
vet ve iltimas iddialarının işleme konulmadığı iddia 'olunarak Birleşik Topılaıntı İçtüzüğünün 12, 
14 - 22 nciı madeleriıne göre soruşturma açılması istlenmıektedir. 

26 Nisan 1969 tarihinde önerlge sahipılerinden Mehmet Özigüneş'in, Cumhuriyet Senatosu Baş-
kanlığıma venmiş bulunduğu araştırma önergesinin taşıdığı idialar bakımından, aynı olduğu 
gibi talkdim gerekçesi itibariyle de kelime ketime 'aynı buluınmaktaJdır., 

Cumihuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu bütün bu iddia ve ithamları genişliğine derinli
ğine evrak ve vesikalar üzeninde inceleme ve ar aşturma yaparak 231 . 7 . 1970 tarih esas 
9801/1C13O9/10343, kayıt 63-10/28 sayılı raporiyle Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına takdim et-, 
miş bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu gündemlinde bulunan b u rapor, henüz müzakere 'olunmuş (bulunmamakla 
beraber, vâki iddiaların subut bu'knadiğı sonucuma varmıştır. 

Aynı idiaların T. B. M. M. de ayrı bir soruşturma feonuısu yapılması talebi şayet bir siyasi 
maksadı yoksa dayandığı mesnetler bakımından tamamen yerstilzdiır. 

T. B. M.. (Meclisi (S. ISayısı : 80) 
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iddialara ait deliller Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonunun dosyalarında mevcuttur. 
Bu deliller muvacehesinde gayri varit olacağı aşikâr bulunan soruşturana konularının Komisyo-
nunuzca bir kere daha tesbit ve karara Ibağlana cağına olan inancımı tekrarlar, saygılar sunarım. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

Türkiye Büyük İMUlet Meclisi Başkanlığı delaletiyle 

22 . 3 . 1971 

Soruşturma Hazırlık Komisyonu Başkanlığına 

lîlgi : Millet 'Meclisi Genel Sekreterliği, Kanunlar Müdürlüğü, «12 . 3 . 1971 tarih ve 9/18, 
2747/201558 sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Talbiî Üyesi Mehmet öızgünıeş ve 14 arkadaşının dinin istliismar ©dil
mesine müsamaha ettiğim iddiasilyle T, O. Kanununun 230 ve 240 ncı maddeleri kapsamına gi
ren fiil sebebiyle, soruşturma açılması isteği üzerine kurulan T.B.M.İM. Soruışlturma Hazırlık Ko
misyonu çalışmıalarında 'dikkate allanmasını (teemmül ettiğim ıgörüşjümtü kısaca arz ediyorum. 
Şöyle ki: 

Diyanet işlerini teldivirle glöreıvlendirildiğim 28 . 10 . 19/85 Itarilhinden 31 . '3 . !%7 gününe 
kadar .geçen süre 'zarfında iki, iddia ile ilgili icraatımın, gerçeklerin .ortaya çılkması ve iddianın 
ne kadar hayal ve vehme müstenit olduğunun tezahür >erömesi, (ayrıca, dinin istismarına mâni ol
ma »gayretim ile hukuka (bağlılığımın, din ve vatan ve millet (bölücülüğüne karşı dıçjten bir duyigu 
ve tatbikat sahihi ıbulunduığuımun tezahürü için bir soruışturma açılmasını ve fbu iltilbarla (bir 
Soruşturma Komisyonu kurulmasını istiyorum. 

Hazırlık Komisyonu 'çalışmalarında (bana muzaf olun iddia çevresinde, ıgerek Devlet Bakan
lığında ve gerekse Diyanet işleri Başkanlığında bulunan muameleli evrakın (önergede ki gibi 
yanlış neticeye varmamiaik üzere, (benim yazdıklarımın da) ceDbi ve değerlendirilmesi izahtan va
reste bir (keyfiyettir. 

Bilvesile saygılarımı arz ederim. 
Refet Sezgin 

Çanakkale Milletvekili 
Eski Devlet Bakanı 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 24 . 3 . 1971 

Sayı : 2-04-1413 

T.B.M.M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu Başkanlığına 

öulmhuriyelt Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet öız güneş ve arkadaşları tarafından Birleşik Toplan
tı içtüzüğü gereğince haJkkımda soruşturana açılmasını muhtevi 9 Aralılk 19'70 tarihli önergele
rinde ileri sürdükleri iddialar Cumhuriyet Senatosunda ıbir araştırma feonusu yapılarak 23.7.1970 
tarihli raporla Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına sunulmuş, halen de Senato gündeminde »bu
lun/maktadır. 

Her iki önerge iddialar bakımımdan ayını bulunduğundan gündeme alınıp, allımmama müzakere
lerinde takdim te'tmıiş bulunduğum cevaplarımla, Araştırma Komisyonuna sunulmuş bulunan delil
lerin Yüksek Komisyonunuızca da tetıkik olunar alk vâki iddia ve ithamların ıgayri varit bulundu
ğuna kanaat getirileceğine dair inancımı tekrarlar, saygılarımı sunarım. 

Hüsamettin Atabeyli 
Devlet Bakanı 

T. (B. M. Meclisi (S. Sayısı : 80) 
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9/18 Nolu Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
9/18 Nolu Soruşturma Hazırlık Komisyonu 3 . 8 . 1971 

EsaS No. : 9/18 
Karar No. : 10 

T. B. M. M, Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Öz güneş ve 14 arkadaşı tarafından İslâm Dininin 
çeşitli maksatlarla istismar edilmesine müsamaha ile görevini ihmal ve suJilistimai ettikleri iıddiasiy-
le Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nei maddesi gereğince 
eski Bıaşbakan Süleyman Demirel ve Devlet Bakanları Befet Sezgin, Hüsamettin Atabeyli hak
larında Meclis soruşturması açılması talebi üzerine T. B. M. Meclislinin 10 . 3 . 1971 tarihli 5 nei 
Birleşiminde 9/18 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonuna seçilen senatör ve miilletvekilleri-
ııin iştirakiyle yapılan toplantılarda*; önerge ve ekleri, adı geçen Başbakan ve Devlet bakanları
nın yazılı görüşleri Başbakanlık cevabı yazıları ve ekleri Cumhuriyet Senatosu zabıtları ve Araştır
ma Komiisyonu dosyası incelenmiştir. 

inceleme : 
1. A) Başbakanlığın 10 . 5 . 1971 gün ve 143-304/6092 saiyılı cevabi yazısında; «Yaşar Tu

nagür'ün memleket için zararlı faaliyetleri ile ilgili hususları muhtevi belgeleri eski Başbakana 
ve Diyanet İşleri Başkanlığı işlerini yürütmekle görevli Devlet bakanlarının bilgliıstine sunulmuş 
olduğu anlaşılmaktadır. Filhakika Diyanet İşleri Başkanlığından Devlet Bakanlığına gönderilmiş 
olup bir sureti de Başbakanlığa sunulmuş olan Diyanet İşleri eski Başkanı İbrahim Elmalı imza» 
smı taşıyan 6 . 9 . 1966 tarih ve özel kalem 279 sayılı ya'zı ile İçişleıii Bakanlığının Emniyet Ge
nel Müdürlüğü ifadesini taşıyan 12 . 8 . 1965 tarih ve 78075 sayılı olarak Devlet Bakanlığına gön
derdiği yazı ve MİT Müsteşarlığından alman 7 . 7 . 1970 tarih ve 287896 sayılı yazı bu hususu 
teyid etmektedir. Bu yazılar üzerine Yaşar Tunagür hakkında eski Başbakan veya Diyanet İş
leri Başkanlığı işlerini yürütmekle görevli Devlet bakanları tarafından her hangi bir îşlem yapıl
dığına dair dosyalarda bir kayda raslanınamıştır. Ayrıca bu şahıs hakkında idari bir tahkikata lü
zum görülmediği anlaşılmaktadır. Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş'e verilen 
cevaplarda (Yapılan (incelemeden) bahsedilerek incelemeler sonunda iddiaların varidolmadığı so
nucuna varılmış olduğu belirtilmektedir. (Başbakanlığın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına yaz
dığı 20 . 11 . 1968 gün ve 77/127-8477 sayılı cevabi yazısı) diye bildirilmiştir. 

Eklerini teşkil eden yazılardan ise sırasiyle; 
a) (Yaşar Tunagür'ün Hacıbayramda yaptığı konuşmaların emnliyetçe takibedildiği hususunda 

Başkanlığa intikal eden yazışmalara istinaden yerinden alınarak İstanbul Müftülüğündeki göre
vine iadesi gerekmektedir). 

b) (Cumhuriyet, Atatürk ilkeleri ve 27 Mayıs aleyhtarlığı ve gericilik aşılamaya, inkılâpları 
rendide eder mahliyette sözlerle millî birilik ve beraberliği bozmaya çalıştığı) 

Ve bu yazının mesnedi İzmir Valiliği yazısında da «Oamiiilerde yaptığı vaızlarda ve münferMola-
rak bâzı vatandaşlar ile yaptığı konuşmaların mahiyeti itibariyle tamamen yıkıcı, tefrii'kacı, gerici
liği destekleyici olduğu (Elterbiyel İslâmiye) adlı mecmuanın posta ile adına gönderildiği, İslâm 
Kardeşleri Birliği adlı teşekküle de İngiltere Entelcien servisinin maddi yardımda bulunduğu» 
bildirilmiştir. 

c) (Yaşar Tunagür'ün Nurcu, Süleymancı ve Camliül Ezher Üniversitesi mezunları gibi 
grupların aralarında yaptıkları kesif mücadelede Nurcu grtıpu tutup teşkilâta hâkim olduğu, 
zaman, zaman yurt dışına çıkarak İslâm Birliğinin tahakkuku babında faaliyet gösteren şahıs ve 
teşekküllerle bu konuda temaslar yaptığının söylenmekte olduğu), 

d) Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgünes'in Emniyet Genel Müdürlüğü yazısını 
konu alan 12 . 6 . 1968 tarihli önergeye eski Başbakan tarafından 20 . İ l . 1968 tarihinde 
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verilen cevapta ise (4 neti Koalisyon Hükümeti zamanında gelen mezkûr yazı hakkında ıttıla ta
rihinden itibaren yapılan gözetim ve gösterilen teyakkuza rağmen konu ile ilgili küçük bir işarete 
rastlanmadığı), 11 . 2 . 1968 günlü soruya verilen cevapta da bu hususta Yaşar Tunagür hakkın
da ileri sürülen iddiaların varit olmadığının yapılan incelemeden anlaşıldığı bildirilmiştir. 

B) Başbakanlığın 14 . 6 . 1971 gün 3 - 02/32 H sayılı yazısiyle; 
a)' «Tutak eski Müftüsü Abdurrahman Dürre'nin evinde yapılan arama ile ilgili olarak müfet

tişler tarafından tanzim edilen 19 . 11 . 1968 tarihli fezleke sureti gönderilmiştir.» 

Bu fezlekenin kanaat kısmında (Tutak Müftüsü Abdurrahman Dürre'nin Türklük ve mukadde
satımıza alenen küfür etmiş olması, millî bütünlüğümüzü parçalamaya matuf gizli bir teşkilâtta ça
lışması sabit olduğundan 633 sayılı Kanunun 22 nci maddesindeki umumi niteliği kaybettiğinden 
vazifesinden uzaklaştırılması kanaatine varılmıştır. 

Bu suçların vazifeden doğan suçlar olmadığı âdi suçlardan oiduğu, binaenaleyh lüzumu muha
kemeye ihtiyaç olmadığı, ceza kanunlarına göre alâkalı savcılara bildirilmesine...) diye yazılmış
tır. (19 . 11 . 1966 tarih ve Müfettiş Rüstem Kocadurmuşoğlu, İsmail Taştekin imzalı fezleke). 

b) Adı geçen yazıya ekli belgeler arasında Dışişleri Bakanı tarafından Devlet Bakanlığına 
20 . 6 . 1968 tarihinde gönderilmiş 1961.049 - ORAF/3 - 24 sayılı yazıda Yaşar Tunagür'ün 24 Mayıs 
günü Bağdat Televizyonunda yayınlanan mülakatta (Bütün Müslüman ülkelerin siyasetlerini bdr 
İslâm Birliğinin kuruluşunu sağlıyaeak şekilde düzenlenmeleri) gerektiğini söylediği1 ve yabancı 
ülkeleri ziyaret eden teknik heyetlerin gittikleri yerlerde dış politikamızla ilgili, politikamız esas
larına aykırı beyanatlarda bulunulmasının mahzuru işaret edilerek «Diyanet Heyeti Başkanı Ya
şar Tunagür'ün İslâm Birliğinin kurulması ile ilgili beyanatı da takibetmekte olduğumuz dış poli
tika esaslariyle kabili telif değildir.» denilmektedir. 

e) Yine Dışişleri Bakanlığının Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonuna yazdığı diğer 
ekli vesikada Yaşar Tunagür'ün 1969 yılı Hac mevsiminde Rabitatül Âlemi İslânım toplantıları
na hemen her gün iştirak ettiğinin, Cidde Büyükelçimizde vazifeli bir Dışişleri Bakanlığı Memuru 
tarafından tanzim edilen raporla bildirildiği yazılmaktadır, 

d) Keza adı geçen Başbakanlık yazısında önergeye ekli ve ayrıca Araştırma Komisyonuna 
Cumhurbaşkanlığınca gönderilmiş dosya meyanmcla bulunan yedi sayfalık raporun MİT raporu 
olduğunun MİT Müsteşarlığınca tesbit edildiği bildirilmiştir. 

Bu raporda ise birçok tafsilât meyanında Yaşır Tunagür'ün Irak'a talebe gönderilmesi imkân
ları ile Nur Neşriyatının temin ve şevkinde aracı olduğu, Nurcularla ve İslâm Birliğini savunan 
teşekküllerle açık irtibatı bulunduğu, 17 . 5 . 1967 günü Tunus Baş Müftüsü Fadıl Ben Aşur'la vâki 
konuşması sırasında Şeriat kanunlarından bahisle «Bir gün gelecek bu kanunlar mutlaka tatbik 
edilecektir.» dediği, aşırı sağ cephenin lideri durumuna gelmiş ve Diyanet İşleri Teşkilâtını faali
yetlerine vasıta kıldığı Diyanet camiasını Nurculuk faaliyetine yöneltmekte olduğu, Abdurrah
man Dürre ve Ali Aslan gibi kürtçü şahıslarla irtibatının bulunduğu bildirilmiştir. 

C) Yine Başbakanlıktan celbedilen 21 . 5 .1971 tarih ve 143 - 304/6857 sayılı yazıya ekli 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri Mehmet Özgüneş ve Muzaffer Yurdakuler'in 11 . 2 . 1968, 
6 . 3 . 1969, 29 . 11 . 1969, 5 . 5 . 1970, 24 . 5 .1970, 13 . 7 . 1970 ve .18 . 7 1970 tarihli Başba
kan tarafından cevaplandırılması istenilen yedi aded yazılı soru önergelerinde Yaşar Tunagür'ün 
ve Abdurrahman Dürre'nin bölücü ve gölgeci faaliyetleriyle ilgili konuların yer aldığı tesbit edil
miştir 

Bunlardan ilki cevaplandırılmış, 6.3 1969 tarihini taşıyan Yaşar Tunagür'ün zararlı faaliyetle
rine ait sualleri ihtiva eden yazılı soru önergesi Başbakanlık Müsteşarlığınca Devlet Bakanlığına 
gönderilmiş cevaplandırılması için 20.3.1969, 16.5.1969, 23.6.1969, 15.7.1969, 1.10.1969 tarihlerinde 
iekid yazıları yazılmış, ancak 31.3.1970 tarihinde Başbakanlığa (Cumhuriyet Senatosu araştırması 
yapıldığı cihetle soru önergesinin cevaplandırılması lüzumunun zail olduğu) cevabı verilmiş, bilâ-
hara Cumhuriyet Senatosunca 21.10.1970 tarihinde tekidedilmıiş takiben de Başbakanlık 4.11.1970 
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ve 6.1.1971 tarihlerinde tekrar tekidctmişse de işbu soru Devlet Bakanlığınca cevaplandırılma
mıştır. 

29.12.1969 tarihli önergede «Yaşar Tunagür'ün siyasi hedefleri olan bir Arap derneğinin genel 
kurul toplantısına katılıp katılmadığı sorulmuş» Başbakanlık bu soruyu Devlet Bakanı tarafından 
cevaplandırılması isteğiyle adı geçen bakanlığa intikal ettirmiş 25.12.1969 tarihli cevapta «Yaşar 
Tunagür'ün böyle bir toplantıya iştirak etmediği bu toplantıların Hac mevsiminde değil de 15 Re
cep günü yapılmakta ollduğu ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısının 1969 yılı Hac mevsiminde hu
susi seyahat yaptığı» bildirilmiştir. 

5.5.1970 tarihli önergenin mevzuunu Abdurrahman Dürre teşkil etmiş, verilen cevapta adı geçe
nin evinde elde edilen evrakın fotokopilerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Cumhurbaşkanlığına gön
derilmiş olduğuna ve dosyada mevcut evraklar içinde Türklüğü tahkir edecek mahiyette bir kayda 
raslanmadığı, o tarihte Abdurrahman Dürre'nin Malkara ilçesi müftüsü bulunduğu bildirilmiştir. 

24.5.1970 tarihinde Abdurrahman Dürre'de elde edilen evrak arasında Türklüğü tahkir eden 
bir şiire, Türklüğü, Türk Silâhlı Kuvvetlerini tahkir, Türkiye'yi parçalamaya tahrik ve teşvik eden 
25 sayfalık bir yazıya, gizli derneğin mevcudiyetine raslanıp raslanmadığı da aynı prosedür için
de sorulmuş, Devlet eski Bakanı tarafından bütün ıbunlara raslanmadığı bildirilmiştir. 

13.7.1970 günlü önergede hemen, hemen aynı hususlara temasla evrakların kaybolup olmadığı, 
olmuşsa müsebbipleri hakkında tahkikat açılıp açılmadığı sorulmuşsa da önergede sorulan husus
lardaki tahkikat sonuçlandırıldığında cevap verileceği Başbakanlığa bildiriıl'mokle iktifa edilmiş 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 22.12.1970 tarihinde tekrar sormuş 7.1.1971 de tekidedilmişse de 
cevap alınamamıştır. 

Keza 18.7.1970 tarihli yazılı soru önergesi de aynı muamele ve davranışa tabi tutulmuştur. 
2. Araştırma dosyasında 20.2.1967 tarihini ve zamanın Diyanet işleri Başkanı Ali Rıza Hakses 

imzasını ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Y. Yaşar 'Tunagür Hk. işaretini taşıyan yazıda 
(.... hakiki durumun sizce de malûm, olduğu üzere gün geçtikçe muztar bir hal almaktadır) diye 
bahsolunduktan sonra Makamı Riyasetin haberi olmaksızın 'kendi adamlarını tâyin ettiği, bir 
hayli Nurcu ve 'Süleymancıyı himaye tarzında hareketlerde bulunduğu, dosyalarında Nurculukla 
müttehem olanlardan bâzılarını bizzat tâyin ettirdiği, bâzılarını da Bakanın emri vardır diye tâyin 
ettirdiği, etraftan hediyeler geldiği, bir tâyin dolayısiyle Bakana ziyafet çekeceğim diye para 
alındığı, zamanın Devlet Bakanı Refet Sezgin'e ihbarda 'bulunulmuştur. (Araştırma Cumhurbaş
kanlığı dosyasındaki tasdikli suret sıra No. 19) 

Abdurrahman Dürre ve bâzı din işleri görevlileri (hakkında yapılan talkibat ve elide edilen mü
him vesaikin Cumhurbaşkanlığına, Devlet Bakanlığına, Millî Güvenlik Kuruluna ve Millî Emniyet 
Teşkilâtına gönderildiği, eski Diyanet İşleri başkanlarından İbrahim Elmalı tarafından Cumhur
başkanına yazılan mektuptan, anlaşılmıştır. Yine bu mektup zamanı riyasetinde Diyanet İşleri Baş
kanlığının birtakım bölücü ve yıkıcı maksatlara alet edilmek istendiği bu yıkıcı ve bölücü dav
ranışlarla, hissedildiği günden beri mücadele edildiği ve Diyanet İşleri Başkanlığından alınması 
gayretlerine girildiği ifade edilmiştir. (Aynı dosya sıra No. 21) 

Aynı dosyada «Diyanet İşleri Başkanlığında Nurculuk, Kürtçülük hareketleri» başlıklı yazı 
ımüşahelde edilmiştir. 

Keza Diyanet İşleri eski başkanlarından Ali Rıza Hakses 28.10.1967 ve 15.11.1967 gün ve zata 
mahsus ve gizlidir işaretli yazılarında Yaşar Tunagür'den yakınmış ve asli vazifesi olan İstanbul 
Müftülüğüne iadesini istemiştir. 

Yaşar Tunagür'ün ısieil doısyaismm tetkikinde 1962 yılından itibaren hemen her yıl memleket 
dışına çıkmak üzere izin aldığı görülmüştür. 

26 - 28 Kasım 1969 tarihleri arasında Krala Lumpur (Malezya) da yapılacak Kur'an okuma 
yarışmasına iştiraki tensisbedilmiştir. 

Yaşar Tunagür hakkında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı bulunduğu sürece bir soruşturma 
yapıldığı tevhit olunmamıştır.. 
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Mütalâa : 
'Celp ve temin edilen vesikalar ve bilgiler muvacehesinde : 
1. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Txxnagür'ün zararlı faaliyetleri ile ilgili husus ve 

belgelerin eski Başbakan Süleyman Demircl'in bilgisine sunulduğu ve sözlü soru önergesine Başba
kanın cevap vermesinin istendiği ileri sürülerek, hakkında soruşturma açılması istenmekte ve her 
no kadar Diyanet işleri Başkanlığı 633 sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuşsa da 
Başibakanlıkç.a din işlerinin tedviri ile Devlet bakanları görevlendirilmiş bulunmaktadır. Anaya
samızın 105 nci maddesinin 2 nci fıkrası kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındaki eylem ve 
işlemlerinden her bakanın müstakillen sorumlu bulunduğunu âmirdir. 

iddianın bu bakımdan eski Başbakana sirayeti bahis mevzuu olamaz. 
Kaldı ki yazılı sora önergeleri üzerine cereyan eden muamele Başbakanın ıttılaına imkân ver

memiş, Abdurrahman Dürre hakkında elde edilen mühim evrakın Başbakanlığa tevdi edildiği ifade 
olunmamıştır. 

2. Devlet eski bakanlarından Refet Sezgin'e Yaşar Tunagür'ün nakli Diyanet İşleri eski baş
kanları tarafından teklif edilmiştir. 

(Bunlardan Ali Rıza Iîakses tarafından 20.2.1967 tarihinde ağır ithamları ve suiistimal iddialarını 
ihtiva eden bir ihbarda bulunulmuştur. 

Keza Abdurrahman Dürre hakkında tanzim edilip !«Türk Ordusunu tahkir ve Türklerden in
tikam almak için Kürt gençliğinin tahrik edildiği ve mücadeleye çağrıldığı, Türklüğe karşı ağır 
hareketlerin yapıldığından ve gizli Kürt cemiyetinden» bahseden müfettişler fezlekesinin tanzim 
tarihi Devlet eski Bakanı Refet Sezgin'in zamanı vekâletine tesadüf etmektedir. (19.11.1966) 

İbrahim Elımalı da Abdurrahman Dürre hakkında elde edilen vesaiki Devlet Bakanına verdiğini 
bildirmektedir. 

Bütün bunlara rağmen Yaşar Tıınagür hakkında bir tahkikata tevessül edilmemiş, Abdurrah
man Dürre ise müftülüğüne devam edegelmiştir. 

Halefleri Bakan işbu fezlekenin onbir ay gibi uzun bir müddet Teftiş Kxırulu Başkanının yedin
de kaldığını ifade etmektedir. 

Komisyonumuzun mahdut ve muayyen salâhiyeti içinde bu cihetin başkaca tetkiki mümkün 
olamamış, tanzim tarihi ve İbrahim Elmalı'nın mektubundaki beyanla yetinilm.ek zorunda kalın
mıştır. Esasen Soruşturma Hazırlık Komisyonumuzun mahdut yetkilerini nazara alan Devlet eski 
Bakanı Refet iSezgin iddia ve ithamların ağırlığım göz önüne alarak soruşturma açılmasını istemiş 
bulunmaktadır. 

3. Devlet eski Bakanı Hüsamettin Atabeyli 5.4.1967 tarihinde din işlerini tedvirle görevli Dev
let Bakanlığını derahde etmiştir. 

Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Rıza Hakses'in şikâyetleri tevali ve temadi etmekte o da Yaşar 
Txınagür'ün asli vazifesi olan İstanbul Müftülüğüne iadesini istemektedir. 

Abdurrahman Dürrie hakkındaki fezlekeye Bakan mjüttalî olmuştur. Cııımlhuriyet Senatosu üye
leri Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili müteaddit sora önergeleri vermişlerdir. 

Bu (önergelerde; ıgercik Abdurrahman Dürre mevzuu, gerekse Yaşar Tunaıgür'ün zararlı faali
yetleri .siorullmaiktadır. 

İddialar mahiyetleri itibariyle gayet ağırdır. Bunların mühim hir kısmı cevaplandırılmışsada, 
ileri sürülen hususlarda Ibir sıoruşturıma ve kovuşma yapılmamıştır. 

20 . 6 . 1968 tariıhili Dışişleri Bakanlığı yazısında Yaşar Tunaıgür'ün Bağdat televizyonunda dış 
politikamızla Ibağdaşmıyan bir nıülâkaıt yaptığı ibildirilmiş, 1969 Hac ımevsimiinid'e ise Rajbitatül 
Âlem-i İıslâmm toplantılarına aralıksız katıldığı Dışişleri Bakanlığınca ıtesibit edilmiştir. Hal böyle 
iken adı ıgeçenin 26 - i28 Kaısraı 1969 tarihleri arasında Kuale LumpurVla yapılacak Kuran okuma 
yarışmasına katılmaisı makamca t ensaib edilmiştir. 

Yaşar Tunaıgür hakkındaki yeıdi sayfalık MİT rapora da Bakana takdim edilmiştir. 
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Yaşar Tunagür halkkmda soruşturma açılmaması ve Abdurrahman Dürre hakkındaki raporu 
bekletilmesi, sadece disiplin kuruluna sevkedilmesi adııgeçene isnadediilen suçların nev'i itiba
riyle Bakanlık ıgörevinin hüsnü if asiyi e kabili telif mütalâa, olunmamıştır. 

Her iki (Bakanın iıtitilâ ettikleri hususta tallıkik ve ıtaıkibe hukukî mecburiyetlerinin mevcudiyeti 
inkâr olunamaz. 

Netice : 
Yukarda mâruz esibalb ve incelenen evrak muvacehesinde verilen (Soruşturma Önergesi tetkike 

değer ciddiyette bulunduğu cihe'tle Devlet eısild Balkanları Kefet Sezgin ve Hüsamettin Atabeyli 
haklarında Meclis soruşturmam açılması, 

Ve «siki Başjbakan Süleyman Detmireıl hakkında 'Meclis soruşturmasına lüzum olmadığı müta
lâasına ekseriyetle varılmıştır. 

Gıenel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yükscik Başkanlığa sunulur. 
9/18 No. lu Sornuşitrurnıa Hazır
lık Komisyonu Başkanı ve bu 

Rapor Sözcüsü 
M. Ahdoğanh 

Kastamonu Milletvekili 

Kâtip 
M. Ro?ıa 

A ulvin .Milletvekili 
Bakanlarada soruşturma acil

im Meşhur 
Amasya 'Milletvekili 

Söz hakkım mahfuzdur. Eski 
Barbakan Demire! (hakkında 

M. Ergül 
Bilecik Milletvekili 

[ Muhalifim Şerhim eklidir) 

M. Karmmın 
Gî-ümüşıhane Milletvekili 

masına 'mucip selbep görmedi- soruşturma açılması kanaatin-
ğimdeıı muhalifim deyim 

S. Hazerdağh S. Tanyeri 
Elâzığ C. S. Üyesi Gaziantep C. S. Üyesi 

'Soruşturmanın eski Başbakana Soruştuıimıanın eski Başjbakana 
da teşmili gerekir gerekçe de- da teşmili lâzımdır. Bu husus-

îMdir daki görüşüm eklidir 
H. Dikeçligil 

M. Bozoklar Kayseri C. S. Üyesi 
İzmir C. S. Üyesi Söz hakkını mahfuzdur. Eski 

Eski Başbakan Süleyman De- Başbakan hakkında da soruştur-
mirel Dıevlot eski Bakanları Hü- ma açılması kanaatındayım 
samettin Atabeyli Rafet Sezgin 
hakkında Meclis soruşturması 

açılmasına lüzum yoktur 
8. Çummlı T. Komitan 

Konya C iS. Üyesi Sivas Milletvekili 
Dosya içindeki mütalâamın ra
pora aynen derci gerekir bu 

rapora aynen katılmıyorum 
25 . 6 . 1971 

Olay : Diyanet İşlerinde görevli Yaşar Tunagür'ün memuriyet görevini ve görevi
nin devamı sırasında memuriyet nüfusunu kötüye kullanması ve kişisel suç işlemesi 
iddiasıdır. 

iBu kişinin bu eylem ve işleımleri, müteaddit defalar Diyanet İşlerinin 'bağlı bulun
duğu eski Devlet Bakanı Rıefet Sezgin ve Hüsamettin Atabeyli'ye iletildiği halde 
hakkında hiçbir işlem yapımadıkları ve hattâ tahkikat dosyalarını, adı geçen Bakan
lar tarafından ikajyfbedildiği fiilî isnadolunmaktadır. 
Anayasanın 105 nıci maddesinin 2 nci fıkrası, (Her bakan kendi yetkisi içindeki iş
lerden ve emri 'altındakilerin eytam ve işlemlerinden ayrıca sorumludur.) hükmünü 
tanımaktadır. 

T. B. M. Meclisi (S. (Sayısı : 80) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci -maddesi de 
aynı mahiyettedir. 
Yaşar Tunaıgür'ün eylem ve işlemleri hakkındaki gereken meselenin yapıümamış ol-
an'aBi, Hükümetin genel iSiyasetM değil Yaşar Tunagür'ün bağlı bulunduğu Bakanlığı 
ilgilendirmelktedir. İBu nedıenlerle dosya münderecaitı ve Ibu doısya ile elde ledebildiği-
ımiz delililer eski Başbakan Süleyman Demire! hakkında tahkikat icrasını gerektirir 
•mahiyette ıgörülmemişltir 'Ancak diğer ilgililer (hakkında yapılacak 'tahkikat başkaca 
ıbilgi ve belgelerin ışığımda eslki Başbakanın da sorumluluğunu gerektirecek bir seyir 
takibederse ıgereğinin ona ıgöre tâyin .edilmesi talbiîdir. 
İBu nedenlerle Bakanlık görevini kötüye kullandıkları ve savsakladıkları iddia olu
nan Devlet Bakam Refet iSetzgin ve Hüsametitân (Atabeyli (haklarında tahkikat açıl-
mıası 'oyundayım. 

Konya ıSenatörü 
Sedat Çumralı 

Muhalefet şerhi 

Devlet daireleri 18 . 11 . 1937 ve 3117 sayılı Kanunla vekâletlere ayrılmıştır. Kanunun birin
ci maddesi «Devlet daireleri biri Başvekâlet olmak ve adedleri onikiden az ve onaltıdan fazla 
olmamak üzere vekâletlere ayrılır. Devletvekili denilen Vekâletsiz vekiller de bu adede dâhil
dir. 

1 . 12 . 1937 tarih ve 3271 sayılı Kanun bunun birinci maddesini «İcra vekilleri heyetinin kaç 
vekilden terekkübedeceği, Başvekilin teklifi üzerine €umhurreisinin tasdikiyle tâyin eder. 

Devlet daireleri biri Başvekâlet olmak üzere, Devlet işlerinin inkişafına göre ve Devlet işleri
ni lüzumsuz yere parçalıyamıyacak surette Başvekilin teklifi ve Cumhurreisinin tasdikiyle vekâ
letlere taksim olunur» biçiminde değiştirmiş, maddeden Devletvekillerini çıkarmış ve kanunun di
ğer maddelerini de ilga etmiştir. 

Bakanlıklar kuruluşu hakkındaki 4951 sayılı Kanunda bu kanunu ilga etmiş ve birinci madde
siyle Devlet Dairelerinin Başbakanın teklifi Cumhurbaşkanınm onaması ile bakan
lıklara ayrılacağını, bunlara tâyin edilecek bakanlardan ayrı olarak Devlet ba
kanlarının da tâyin edilebileceğini, Devlet Bakanlarından birine Başbakan yardımcısı görevinin 
verilebileceğini kabul etmiştir. 

'Görülüyor ki bu kanun 3117 sayılı Kanunun kabul, 3271 sayılı Kanunun ilga ettiği Devlet ba
kanlarını yeniden ihdas etmiştir. 

Bu ihdasın gerekçesi şudur: -«Hükümetin genel politikasından sorumlu bulunan Bakanlar Kuru
lunda düşüncesinden ve görgüsünden istifade edilebilecek bâzı Devlet adamlarının bulunması, ken
dini kuvvetle duyuran, bir ihtiyaç olarak görülmektedir. 

Bu itibarla belli dairelerin başındaki bakanlardan ayrı olarak Bakanlar Kurulunda Devlet ba
kanları da bulunabileceği açıkça belirtilmek lüzumlu görülmüştür. 

Diğer taraftan Başbakanlığa doğrudan doğruya bağlı Devlet dairelerinin çeşitli işleri göz 
önünde bulundurulursa Başbakanın Devlet işlerinde daha serbest çalışabilmek için bu dairele
rin başında bulunacak bir bakanın yardımına ihtiyacı kolayca anlaşılabilir. Bu yardımcı aynı za
mlıda ayrı ayrı bakanlıklar tarafmdn görülmekle berber sıkı temas noktaları bulunan işleri koor-
diııe etmek ve bakanlıklararası çalışmalara Başbakan adına ahenkli bir şekil vermek gibi haller
de faydalı ve. lüzumlu olacaktır. Bu sebeplerle Devlet bakanlarından birine Başbakan yardımcı
sı görevinin verilebilmesi de sağlanmak istenmiştir. 

Bütçe Komisyonu «Anayasanın bakanlıkların tek başına, ve birlikte sorumluluklarına ait hü
kümleri ile bakanlara mütaallik diğer hükümlerine dokunulmamış olduğunun belirtilmesi maksa-

T. B. M. Meclisi (S. Sayısı : 80) 
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diyle Hükümet tasarısının (bunlardan her birine tâyin edilecek birer bakandan ayrı olarak, Baş
bakan tarafından verilen işleri görmek üzere Devlet balkanları da tâyin olunabilir ve Devlet 
bakanlarından birine Başbakan görevi verilebilir) şeklindeki ikinci maddesi değiştirilerek • madde 
(bunlara tâyin edilecek bakanlardan ayn olarak Devlet bakanları da tâyin edilebilir, Devlet ba
kanlarından birine Başbakan yardımcısı görevi verilebilir) biçimine getirilmiştir. 

28 . 6 . 1962 tarihli ve 55 sayılı Kanun da «muhtelif siyasi parti gruplarının aynı karma Hükü
metin içinde yer almaları da Parlömanter rejimi diğer birçok memleketlerde olduğu gibi, Baş
bakanın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak birkaç siyasi şahsiyetle işbirliği yapması
nı gerektirmektedir. 

Halbuki 4951 sayılı Kanunun birinci maddesinin üçüncü fıkrası Devlet bakanlarından sade
ce bir tanesine Başbakan Yardımcılığı görevinin verilmesini mümkün kılmaktadır. 

İşbu kanun teklifi ile Başbakan Yardımcılığı unvanım taşıyacak Devlet bakanlarının sayısı 
Başbakan tarafından serbestçe tesbit edilebilecektir» gerekçesiyle Devlet bakanlarından bir veya 
birkaçına Başbakan Yardımcısı görevi verilebilir hükmünü koymuştur. 

Şimdi Devlet dairelerinin bakanlıklara ayrılması prensibinin kanunlaştırılmasının bu tarihi sey
rinden çıkan netice Devlet Bakanının bakanlıksız Bakan olduğu, başka bir ifade ile, Devlet daire
leri itibariyle ayrılmış Devlet bakanlıkları mevcudolmayıp bilgi ve görgüsünden faydalanmak mak-
sadiyle Hükümete dâhil edilmiş Devlet bakanları vardır. Bunlardan bir veya birkaçına «Başba
kanlığa doğrudan doğruya bağlı Devlet daireleri ıin çeşitli işleri göz önünde bulundurulursa Baş
bakanın Devlet işlerinde daha serbest çalışabilmek için bu dairelerin başında bulunacak bir baka
nın yardımına ihtiyacı kolayca anlaşılabilir. Bu yardımcı aynı zamanda ayrı ayrı bakanlıklar ta
rafından görülmekle beraber sıkı temas noktaları bulunan işleri koordine etmek ve bakanlıklarara-
sı çalışmalara Başbakan adına ahenkli bir şekil vermek gibi hallerde faydalı ve lüzumlu olacak
tır» gerekçesiyle Başbakan Yardımcısı görevi verilebilmektedir. 

Diğer bir netice Devlet daireleri bakanlıklara ayrılırken bir kısmının da Başbakanlığa bağlan
dığı ve bu durumu ile Başbakanlığın aynı zamanda bir bakanlık olduğu, Başbakan Yardımcısı gö
revi verilmiş Devlet Bakanının bu dairelerin başında Başbakan Yardımcısı olarak bulunduğudur. 

Nitekim Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtı hakkındaki 633 sayılı Kanun «İslâm dininin inanç
ları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve iba
det yerlerini yöneltmek üzere Başbakanlığa bağlı, Diyanet İşleri Biaşkanlığı kurulmuştur.» demek 
suretiyle bu daireyi 4951 sayılı Kanunun birinci maddesinin öngördüğü bakanlıklar arasında Baş
bakanlığa ayırmıştır. 

Anayasanın 105 nci maddesi gereğince «her bakan, kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri al
tındakilerin eylem ve işlemlerinden ayrıca sorumludur.» 

Yukardan beri arz ve izah edilen sebeplerle Başbakan, kanunla doğrudan doğruya makamına 
bağlı daireler yönünden Anayasanın ayrıca sorumlu kıldığı «her bakan» tarifine dâhildir. 

Şu halde 633 sayılı Kanunla emri altında verilmiş olan Diyanet İşleri Başkanlığı mensupla
rından Yaşar Tunagür'ün eylem ve işlemlerinden sorumludur. 

Süleyman Demirel, Yaşar Tunagür'ün, Soruşturma Hazırlık Komisyonuyla Senato Araştırma 
Komisyonunun incelemeleri sonucunda meydana çıkan kanunsuz işlemleri ile bölücü eylemlerin
den, bu teşkilâtı 'Devlet Bakanının emrine vermiş olmak; nedeniyle habersiz bulunduğunu iddia 
edemez. Zira bunlara önerge sahibinin çeşitli soruları ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
7 . 1 . 1970 günü yaptığı açık ve gizli oturumun daki konuşmaları ile muttali olmuştur. Mücerret 
bu ıttıla üzerine hiçbir işlemde bulunmamış olması da sorumluluğunu gerektirir. 

Bütün bu sebeplerden eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında da soruşturma açılması 
lâzımdır. 

0. Senatosu Gaziantep Üyesi Bilecik Milletvekili C. Senatosu Elâzığ Üyesi 
Salih Tanyeri Mehm&t Ergüt Salim Hazerdağh 
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