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1. — Cumhuriyet Sena'tosu içel Üyesi1 

Lütfi Bilgen'in, içel ili Gülnar Belediye
sinde ylolsuızluk ve kaaırana aykırı işlem
ler yapıldığı idı&iasayîe imar ve iskân 
©ski Balkanı Haldun Menlteşaoğlu hakkın
da Anayasanın 90, Türk Ceza Kanunu
nun 240 ve T. B. M. M. Birleşik Toplan
tısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca t i r Meclis Somşjturnaası açılmasına 
dair önergesi. (9/23) - 330:337 

2. — ZomguldpJk eski Milletvekili Ek-
mel ÇeÜner'in, sski Başbakan Süley
man Damlirel, eski Tioar'et bakanları A!h-
mıs't Türkel, Macült Zeren ve Sadık Tekin 
MüftüJoğlu haklarındaki önergesini ince
lemekle görevli Sorutturma Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliğe seçim. 
(9/4) 337 

3. — Adana »ski Milletvekili • Kemal 
'Sarijjbraihi'mıoğlu'nraı, Ticaret eski bakan
ları 'Sadık Tekin Mtflfcüoğlu ve Ahmıet 

Sayfa 
Türkel halklamnldaM önergesini ineete-
nueMe görevli Soruişlturıma Hazırlık Ko-
misy onumdaki açık üyeliğe seçim (9/9) 337 

4. — öumlhuriyet Senatosu Giresun 
üyesi İhsan Topalloğlu'nun, Enerji ve Ta-
ibiî Kaynaklar öslkti Bakanı Refelt Sezgin 
hakkındaki ömerıgiesini inoeletmieiMe gö
revli Soruşturma Hazırlık Koımisıyonun-
daM açuk üyeliğe seçjiJm. (9/14) 337 

5. — içel MiUetlvekili Celâl Kargilı'-
nın, eski Başlbakan Süleyman Denilire! 
ihaMaııdalkî önergıeisıirii inceîemiekte gö
revli Soruşturma Hazırlık Komisyonun
daki açık üyeliğe seçlim. (9/15) 337 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kangılı'-
nın, gören/M ihmal ©tltigi ve kötüye kuk 
lamdığı iddiaıscıyHe Maliye B'aıkanı Sait 
Naoi Ergin hakkındaki önergelsini ineele-
mıelk üızer'a kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi, (9/22) 337:339 

ÎV. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
i. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî 

üyesi Mehmet ö^günes ve 14 arkadaşı
nın, islâdn dininin çeşitli maksatlarla is-
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tismar edilmesinle nitisiamalha ile görev
lerini ilhlmıal ve SMİisıt&mıal ettliği, bu fiilin 
ise Türk Oeaa Kanunununn 230 ve 
240 nci maddelerine uyduğu iddiası ile, 
IBa||bakan ve eski Devlet Balkanı Refeıb 
(Sezgin ile Devlet Bakanı Hülsıaaniettlin 

Sayfa; Sayfa 
İ AtaJbayli haklarında Amayalsanım 90 neı 

ve T. B. M . M. İçtüzüğünün 2 nci mad-
ıde'si gereğince Meclis SormşjturmıaJsı aıçil-
maJsına dair önergesi ve 18 No. lu So-
rulştamıa Hazırlık Ktomıisyonu rapioru 
(9/18) (S- Sayıısı : 80) 339:372 
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1. - GKSÖEN TUTANAK ÖZETİ 

tilsbamlbuıl, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, iz
mir, Eskişehir, Ankara, Adana, Haltay, Dü|ya,r-
Ibakır ve Siirt illerünlde evtvelce ilân ediltmliış bu
lunan sıkıyönetimin iki ay süre ile uzatılma
sına dair Başlbakanlık tezkeresi, yapılan gö-
rlüşımelerden sonra kalbull edildi'. 

Vakit gecikmiş olduğundan saat 22,40 ta 

(Blirleşümıe son verildi. 
. Başkan 

Sabit Osman Avcı 
Kâtip 
Tunceli 

Hüseyin Yenipınar 
Kâtip 
Urfa 

Bahri Karakeçili 

-*.—-»»>-«•<>;»——+. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 9 ncu Birleşimini açıyorum. 

II — YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın senatör ve milletvekille
rinin lütfen beyaz düğmelere basmalarını rica 
ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
'BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Müza

kereyi açıyorum, 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, İçel ili Gülnar Belediyesinde yolsuz
luk ve kanuna aykırı işlemler yapıldığı iddia-
siyle İmar ve İskân eski Bakanı Haldun Mente-
§eoğlu hakkında Anayasanın 90, Türk Ceza Ka

nununun 240 ve T. B. M. M. Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi 
(9/23) 
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BAŞKAN 
nacaktır. 

Sayın Bilgen'in önergesi oku-

Arkadaşlarımm bunu takiben yapılacak se
çim dolayısıyle salondan ayrılmamalarını önem
le rica ediyorum. 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Anayasamızın 88 ve Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğünün 133 - 138 nci maddeleri uyarınca 
tmar ve İskân Bakanlığının bâzı ilgilileriyle 
Gülnar Belediye Başkanı tarafından İçel ili 
Gülnar ilçesinin gecekondu önleme bölgelerine 
ait kamulaştırma işlemleri yol ve içme suyu in
şaatları elektrik tesisi işlerinde yapılan suiisti
maller hakkında bilgi edinmek üzere* 4,11.1970 
tarihinde 10802 sayılı içel Senatörü Dr. Lûtfi 
Bilgen imzasıyle verilen önerge (Ek 1) ile Se
nato araştırması istenmişti. 

Cumhuriyet Senatosunun 18 . 5 . 1971 gün ve 
69 ncu Birleşiminde teklif edilen Senato Araş
tırma Komisyonu A. P. Afyon Üyesi Sayın Kâ
zım Karaağaçlıoğlu (Başkan), A. P, Konya 
Üyesi Sayın Mehmet Varışlı (Sözcü), C H. P. 
İçel Üyesi Sayın Dr. Lûtfi Bilgen (Kâtip), Ta
biî Üye Sayın Sami Küçük, A. P. Gümüşane 
Üyesi Sayın Abbas Cilâra, A, P, Eskişehir Üye
si Sayın Ömer Ucuzal, A. P. Malatya Üyesi Sa
yın Hamdi Özer, M. P. Kırşehir Üyesi Sayın 
Halil Özmen, C. H. P. Adana Üyesi Sayın Mus
lihittin Yılmaz Mete, Bağımsız Diyarbakır Üye
si Sayın Azmi Erdoğan, D. P. Kayseri Üyesi Sa
yın Hüseyin Kalpaklıoğlu'ndan teşekkül etmiş
tir. 

Ankara'da Bakanlıkta dosya ile ilgili ifade 
ve beyanları incelenerek zabıtlarla tespit edil
miş ve ayrıca Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu 
(Başkan), Sayın Dr. Lûtfi Bilgen (Kâtip) Sa
yın Muslihittin Yılmaz Mete, Sayın Hüseyin 
Kalpaklıoğlu ve Sayın Sami Küçük olmak üze
re 5 kişiden kurulu bir su komisyon 17 . 6 .1971 
tarihinde olay yeri Gülnar'a giderek 21. 6 .1971 
tarihine kadar İçel ilinde gerekli tetlrikleri 
yapmak suretiyle lüzumlu ifadeleri aldıktan 
sonra Ankara'da Bakanlıkta tetkiklerden edi
nilmiş bilgiler de birleştirilerek yapılan değer
lendirme sonucunda ilişik (Ek 1) önergede ile
ri sürülen iddiaların doğruluğunu oybirliğiyle 
kabul etmiştir. Partilerarası teşekkül eden Kar
ma Komisyonun bu raporu (Ek 2) 

«... Yukarda evrak üzerinde ve mahallinde 
yapılan inceleme sonunda arz etmeye çalıştığı
mız birtakım gerçekler muvacehesinde önergede 
iddia edilen hususları da içine alacak vüsatte 
şümullü bir soruşturmanın yapılmasına zaruret 
görüldüğü kanaatinde olduğumuzu saygıyle arz 
ederiz.» cümlesiyle son bulmaktadır, önergede
ki suiistimal iddiaları ve bu rapor muvacehesin
de, Sayın Haldun Menteşeoğlu'nun tmar ve İs
kân Bakanlığı zamanına raslayan Bakanlıkta 
ve Gülnar Belediyesindeki - raporda mündemiç -
suiistimallerle ilgili olarak mahallinden Bakan
lığa çekilen telgraflarla yolsuzluklar ihbar 
edildiği, paraların ödenmemesi gereği belirtil
diği ve işin tahkiki için müfettişler istendiği 
halde ve hattâ müfettişlerin yolsuzluğu tetkik 
eden raporlarına rağmen sanki hiçbir ikaz ya
pılmamış gibi iş bitmeden Bakanlıkça paralar 
ödenmiş, suiistimaller devam ettirilmiş ve yeni 
suiistimaller için yeniden mizansenlerin sahneye 
konması gayretine girişilmiştir. Belediye Mec
lisi üyelerinin bile şikâyetlerine kulak asılmaya-
rak Belediye ve Devlet hazinesi maddî zarara 
ve Devlet yapısı sosyal bünyeyle beraber mane
vî tahribata uğratılmıştır. Bütün bu uyanlara 
rağmen zamanın İmar ve İskân Bakanı ve il
gili zevatın gereken titizliği göstermedikleri 
gibi görevleri ihmal ve kötüye kullanarak suiis
timaller yapılmasına ve bunların tevali etme
sine fırsat vermişlerdir 

Bu hususta Anayasanın 90 nci ve İçtüzüğün 
12 nci maddesine göre görevini ihmal ve kötüye 
kullanarak Belediye ve Hazinenin maddî - ma
nevî zarara uğramasına fırsat veren zamanın 
Sayın tmar ve İskân Bakanı hakkında Türk 
Ceza Kanununun 240 nci ve mütaakıp madde
leri gereğince ve ona tebaan ilgili kişilerle Gül
nar Belediye Başkanı hakkında da yine Türk 
Ceza Kanununun 240 nci ve mütaakıp madde
leri gereğince adlî takibata esas olmak üzere ge
rekli soruşturmanın yapılmasını arz ve teklif 
ederiz. 
D.P. Kayseri Senatörü M. B. Üyesi 
Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Küçük 

C. H. P. 
İçel Senatörü 

Dr. Lûtfi Bilgen 

Bağımsız 
Malatya Senatörü 

Hamdi Özer 

C. H. P. Adana Senatörü 
Muslihittin Yılmaz Mete 

— 331 — 



T. B. M. M. B : 9 5 . 4 . 1972 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Bilgen; bu rapo- I 
ra müistenidolarak çok uzun ilâveyi ihtiva eden 
bir ek sunmuşsunuz. Bu eklerin Mecliste konu
şulması ve okunması çok uzun bir süreyi kap-
sıyacaktır. O sebeple eğer ısrar etmezseniz bu
nu zapta aynen geçirtelim. Yok, okunmasında 
mutlaka zaruret görüyorsanız okutalım. 

LÛTFÎ BİLGEN (C. Senatosu İçel üyesi) — 
Sayın Başkan; verdiğim önerge okummıyaM-
!r, zapta geçsin. Fakat 11 kişilik 0. Senatosu 
komî'syanunun oy birliği ile kabul ettiği rapor 
okunsun ve zapta geçsin efendim. 

[BAŞKAN — Şimdi sizin beyanınızdan an
ladığıma göre 0. Senatosu Başkanlığına ver
miş olduğunuz önergenin şu aııda okunması
na İhtiyaç yoktur diyorsunuz. 

LÛTFİ BİLGEN (O. Senatosu İçel Üyesi) 
— Sadece zapta geçsin. 

BAŞKAN — O zapta şey olarak geçer, ko- I 
misyon mesaisine tevdi edilir, orada sizin bu 
dileğiniz G. Senatosu Başkanlığına vermiş ol
duğunuz önerge de orada bahis konusu olur. 
Onu takiben C. Senatosu Başkanlığına ifade
sini taşıyan bir rapor var, o raporun mutlak 
okunmasını talsbediyorsunuz. 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 

raporu 
31 . 8 . 1971 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına I 

İçel Senatörü Sayın Dr. Lûtfi Bilgen'in Mer
sin ili Gülnar -ilçesi Belediyesinin gecekondu 
önleme inşaatları dolayısayle yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukların tespiti için Anayasanın 
88 nci ve Sepjatıo İçtüzüğünün 138 -138 nci mad
deleri uyarınca mezkûr konuda bilgi edinilmek 
üzere bir Senato araştırmasının yapılmasını 
isteyen 4 . 11 . 1970 tarih ve 10802 sayılı öner- I 
gesi üzerine Cumhuriyet Senatosunun 18.5,1971 
gün ve 69 ncu Birleşiminde tespit edilen Ko
misyonumuz 9 . 6 . 1971 tarihinde toplanarak 
aralarında iş bölümü yapmışlardır. I 

Başkan Sözcü I 
A. P. A. Karahisar Üyesi A. P. Konya Üyesi 
Kâzım Karaağaçlıoğlu Mehmet Varışlı I 

Kâtip Üye 
C. H. P. İçel üyesi Tabiî Üye 

Lûtfi Bilgen Sami Küçük | 
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Üye Üye 
A. P. Gümıüşane Üyesi A. P. Eskişehir Üyesi 

AJbbas Cilâra Ömer Ucuzal 
üye Üye 

A .P. Malatya Üyesi M. G. P. Kırşehir Üyesi 
Hamdi özer Halil özmen 

Üye Üye 
0. H. P. Adama Üyesi D. P. Kayseri Üyesi 

M. Yılmaz Mete Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Dosya ile ilgili daire ve sorumlu persone
lin ifade ve beyanları incelenerek zabıtlarla 
tespit edilmiş ve ayrıca komisyonumuz adına 
Afyon Senatörü Kâzım Karaağaçlıoğlu (Baş
kan) İçel Senatörü Lûtfi Bilgen (Kâtip) Ada
na Senatörü Muslühdıttin Yılmaz Mete, Kayseri 
Senatörü Hüseyin Kalpaklıoğlu (Sözcü) ve Ta
biî Senatör Sami Küçük'ten müteşekkil (Su 
Komisyon) heyetimiz 17 . 6 . 1971 Perşembe gü
nü Gülnar'a giderek 18 . 6 . 1971 tarihinde ma
hallen gerekli incelemeler yapılmış ve ilgilile
rin ifade ve beyanları tespit edilmiştir. Bilâhara 
Mersin İl İmar Müdürlüğü ilgilileri dinlen
miş, gerekli malumat alınmıştır. 21 . 6 . 1971 
tarihinde mahallî çalışmalar tamamlanarak 
önergede ileri sürülen iddialar Komisyonu
muzca aşağıda ifade edildiği şekilde tespit edil
miştir. 

Genel olarak araştırma önergesiinde iddia 
edilen hususlar hadisenin başından nihayetine 
kadar objektif ölçüler içinde mütalâa edilecek 
olursa sırasıyle aşağıda anlatmaya çalıştığımız 
değerlendirmenin yeninde olduğu dalha kolay 
anlaşılacaktır.' 

Şoylefki : 
Mahallen yaptığımız tespitlerde ve bakan

lığın ilgilileırliyle belediyenin mesul şahıslarım
dan (dosya ilişik zabıtlarda da belirtildiği gi
bi) edinilen bilgilere göre : 

Aslında Mersin ilMn dağlık ve geri kalmış 
bir bölgesinde yol, elektrik ve su problemleri 
daihi halledilmenıtiş, en küçük bir sanayi tesi
si olmıyan Gülnar ilçesinin sosyal, ekonomik 
kültürel ve endüstriyel yönler'iyle değerlendi
rilecek gecekondu problemi asla mevzuubahis 
değildir. Kaldı ki, bu ilçenin nüfus artışı hare
ketleri de tetkik edildiğinde 1970 nüfus sayım 
neticelerinin 1965 sayımına nazaran artış de
ğil, aksine nispî bir aaaîma gösterdiği müşa-
'hede edilmektedir. 1965 te kasaba içi 4 983 ki-
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sidir. Yıllık % 3 nüfus artısına göro 1970 te 
asgari 5 730 olması gereken nüfus 476 eksiğiy
le sadece 5 154 tür. O halde gecekondu prob
lemlerini doğuracak süratli nüfus artığı olma
dığı gibi normal doğamla artan nüfusu bile ba
rındırmaktan âciz fakir bir dağ kasabalıdır. 

(Böylesine fakir bir kasabaya bölgelerarası 
sosyal adaleti eağ'iıyacak her türlü Devlet yar
dımı şarttır. Her şeyden önce doğan insanları
nı oraya bağlıyacak ekonomik kalkınması te
min "edilerek Türkiye'nin ortalama gelir dili
minden de Gülnar halkının sosyal adalete uy
gun payını alması gerekir. Bu ifcübarla adı ge
çen ilçeye her türlü Devlet yardım ve yatırım 
hizmetlerinin gitmesi uygun ve yeninde olabi
leceği halde sadece gecekondu ıslah ve önle
me adı altında bir hizmetin götürülmesi müm
kün olmamak gerekirdi. Nitekim Belediye Baş
kanının ifade ve beyanlarından da anlaşıldığı 
gilbi Belediye ihtiyaçları, özellikle yol gibi alt
yapı hizmetleri ioin temin dahi ediiemiyen 
malî yardımların temini sadedinde hangi yol
dan olursa olsun, hizmetlerinin maaşını bile 
ödemekte güçlük çeken Belediyeye, bir yar
dım bulma gayreti içinde bulunan Belediye Baş
kanının bu sıkıntılı durumu biraz da aşağıda 
izalh edilen şekilde, Bakanlığın bâzı ilgilileri 
tarafından yarar sağlama intibaını verecek 
şekilde istismar edildiği kanaatini doğurmak
tadır. 

Dosya, 2, ek 1, 2, 3 teki ifadelerden de an
laşıldığı gibi Gülner gecekondu ıslah bölgesi 
için 1 100 000 liralık tahsisat ayrılırken Bele
diyenin içinde bulunduğu sıkıntılı durum istis
mar edilerek belirli menfaat hedefi güdecek 
şekilde aşağıda kimliği belirtilen Olcay Bolel 
(Oybir) tarafından pazarlık konusu yapılarak 
kendisinin istediği müteahhitlere proje ve iha
leleri yapılma şartiyle paranın tahsisi formali
tesine girişilmiştir. 

Adı geçen Olcay Bölerin Gültekin Oylbir'e 
işin verilmesi için neden bu kadar ısrar ettiği 
ve hattâ tahsis için bunu şart koştuğu onunla 
sonradan evlilik bağı kurmasından anlaşılmak
tadır. 

Bir belediyeye para tahsisinde Olcay Böler
in ne derece etkili olduğu veya o duruma ge
tirildiği 1971 bütçe müzakeresinden önce B. 
M. Meclisine gelerek önerge sahibi Dr. Lûtfi 

Bilgen'e Gülnar konusu üzerinde izahat ver
meye kalkışması üzerine, önerge sahibi oldu
ğu için gayriresmî olarak ve o anda izahatı ka
bul etmıiyeceğini söyliyen Senatör «...madem 
ki, öyle bir daha İçel'e Gülnar'a para yok» di
ye tehdit etmesinden kolaylıkla anlaşılabilir. 
Nitekim 31 Mayıs 1970 te çıkan bütçenin iha
leleri 1 Haziran 1970 ten sonra yapılması ge
rekirken iş 25 . 2 . 1970 tarihinde kanun ve 
usuller çiğnenerek Gültekin Oy'bir'e verilmiş
tir. 

Müfettiş raporlarından anlaşıldığına göre 
yatırıma takaddüm etmesi gereken plânlama 
genel müdürlüğünün tasdiki dahi aranmamış
tır. (Sayı 1, sayfa 6, 7) yine aynı müfettiş ra
porlarına göre 25 . 2 . 1970 tarih ve 210 sayılı 
kararla Gülnar Belediyesi gecekondu ıslâh 
bölgesi işinin ihalesi için 4 müteahhitten teklif 
istenmesi ve tekliflerin 13 . 3 . 1970 tarihine 
kadar beklenmesine karar verildiği halde aynı 
gün aynı oturumda ve hattâ aynı sayı ile alı
nan bir başka kararla : Müteahhitlerden Gül
tekin Oybir % 3 (Ankara) Özgür Tütüncüoğ-
lu % 1,5 (İzmir) Basit öztürk % 2,5 (İzmir) 
tenzilâtla teklifte bulunduğu ve ihalenin en çok 
kıran Gültekin Oybir'e verildiği yazılıdır. 

Olcay Bolel ifadesinde bunların hiçbirisini 
tanımadığını söylemekteyse de Bunlardan Gül
tekin Oybir, Olcay Bolel'in eşi, diğer ikisi de 
inanılır söylentilere göre Gültekin Oybir'e Ana
mur ve Çiçekdağ gibi bâzı ilçelerde ihalelere 
birlikte katılan müteahhitlerdir. 

Bütün bunlar ve şahitlerin ekli ifadelerin
de de tespit edildiği gibi Olcay Bolel'in kocası 
Gültekin Oybir'e ihaleyi sağlayacak şekilde ha
reket ettiği ve ondan sonraki işlerin ve forma
litelerin hep bu hedefe göre ayarlandığı anla
şılmaktadır. 

İnşaatın ihalesini alan Gültekin Oybir'in 
Proje mühendisi olarak daha önceden Gülnar 
projesini yapmış olması da calibi dikkattir. Bu 
durumda projede gösterilen işin miktarı ve fi
yatların sıhhatinden de şüphe edilmek gerektir. 

Olcay Bolel'in ifadesine göre (dosya 2, ek 14) 
kendi dairelerinde % 90 işte proje mühendisiy
le müteahhit aynı şahıstır ve böyle olmasının 
isabetli olduğu kanaatini taşıdığını da söyle
mektedir. Bu noktada Bakanlığın dikkatini 
çekmekte fayda mülâhaza etmekte olduğumuzu 
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kaydetmek isteriz. Zira bütün Devlet sektö
ründe, mahzurlu olduğu için kaçınılan bu yo
lun burada isabetli oluşu nedendir ve daireye 
bu usulü kim yerleştirip teşvik etmiştir. İsa
betli olup olmadığının tahkiki gerekir. 

Ayrıca ihaleye giren müteahhitlerin yapitı-
ğı bir Ankara ikisi İzmir mahreçli gösterilen 
tekliflerin tetkikinde üçünün de aynı daktilo
dan çıktığı anlaşılmaktadır. 

Müfettiş raporlarında da belirtildiği üzere 
25 . 2 . 1970 tarihindeki toplantıda ihale tek
liflerini 13 . 3 . 1970 tarihine kadar beklenerek 
toplanmasına • katar verildiği halde ^ynı top
lantıda (25 . 2 . 1970) ve hattâ aynı sayılı ka
rarla yukarda adları geçen üç müteahhit tek
liflerinin yazıldığı zarfların açılması için ye
niden karar alınmış olması ihalenin usulve 
ciddiyetine şüphe düşürmektedir. Çok aceleye 
getirilmiştir. 

İhalenin böylesine kanunsuz, usulsüz ve be
lirli müteahhide verilmesi için bütün zorlama
ların yapıldığı hissedilmesine rağmen eğer iha
le edilen işler projede gösterildiği şekilde veya 
ona yakın bir tarzda yapılmış olsaydı, üzerin
de bu kadar hassasiyetle durulmayabilirdi. 

Fakat gerek raporlarının yürüyüş seyrin
den, gerekse komisyonumuzun yerinde yaptığı 
incelemeden anlaşılmaktadır ki, işler projeye 
uygun olarak yapılmamış, eksikler tamamlan
mamış olmasına rağmen ihalenin parası tama
men ödenmiştir. 

Türkiye'de işini aylar ve hattâ yıllarca ön
ce tamamladığı halde bütçe imkânsızlıkları 
yüzünden alacakları için kuyrukta bekleyen 
müteahhitlerin durumu dikkate alınırsa nok
san işe rağmen parasını tamamen alan müteah
hit Gülteldn Oybir'e özel bir muamele yapıldı
ğı anlaşılmaktadır. 

Ayrıca Gültekin Oybir'e muvakkat ve katî 
teminat alınmadan işin ihale edilmesi de (sayı 1, 
sayfa 8) müteahhidin özel muamele gördüğü
nü belirtmektedir. 

işe başlarken tanzim edilen klâs zaptı ta-
mamiyle hakikate aykırı olarak hazırlanmış 
olup, arazinin asgari % 75 i toprak olan yerle
rin sanki % 75 i kayalık gibi gösterilmek su
retiyle proje tutarları suni olarak yüksetilmiş-
tir M, bu durum projenin de ciddiyetini gölge-
lendirmekte ve yerinden tetkikini gerektirmek

tedir. Proje yenibaştan ve ilmî ölçülere göre 
tetkik ve tatbik edilerek hakikî rakamlar mey
dana çıkarılmalıdır. 

10 aylık mühletle alman işin yarısı 1" ay 
sonra bitmiş gibi gösterilerek 520 000 liralık 
hakediş talebinde bulunulması da projenin isa
betine ve inşaatın ciddiliğine şüphe düşürmek
tedir. 

Bahis konusu işte hakediş raporlarının tan
zim ve seyir yolu bakanlıkça gösterilmiştir. 
(Dosya 2, ek 18) kanuna uygun olarak hazırla
nan bu tamimin madde 7 ve 13 üne göre tamim 
edilen hakediş raporları il imar Müdürlükle
rinin kontrolundan sonra Bakanlığın ilgili tek
nik kontrol kademelerinin de olurundan geçmek 
şartiyle muteber olacağı ve buna binaen ödeme 
yapılabileceği; yazışmaların da il idare Kanu
nuna göre ilden geçmek suretiyle yapılacağı sa
rahaten yazık olmasına rağmen bunlarda, içel 
il İmar Müdürlüğünün yazısından da anlaşıldığı 
gibi kademe atlamaları yapılmıştır. (Dosya 2, 
ek 17) 

İlk 520 000 liralık hakediş raporunda ve on
dan sonrakilerde il imar Müdürlüğünün vizesi 
olmadığı gibi Belediye Encümen üyelerinin bir 
kısmı imzadan imtina etmiş, muhasebeci imza 
etmemiş, ona mecburi izin verilerek yerine ge
lene imza ettirilmiş, Belediye fen memuru o an
da kursta olduğu halde imzası görülmüş sonra
dan müfettişlerin tetkikine göre hakediş rapor
larındaki Belediye fen memuru Ahmet Rıza 
Uluya ait imzaların aynı elden çıkmadığı şüp
hesi doğmuştur. (Sayı 1, sayfa 9-10) 

Belediye fen memuru Ahmet Rıza Ulu 
11 . 11 . 1970 ten 1 . 8 . 1971 tarihine kadar 9 
ay süreyle Ankara'da kursta kalmıştır. 

Bu itibarla Ahmet Rıza Ulu'nun Gülnar'daki 
işi kontrol ettiği ve hakediş raporlarını bilerek 
imza ettiği düşünülemez. Fakat fen adamı olarak 
sadece ona ait imzalar vardır. Kendisi iş esna
sında Gülnar'da bulunmadığına göre ya imzalar 
ezbere atılmıştır, ya da ona ait değildir. 

Nitekim ilk bakışta imzaların birbirini tut
madığını fark eden müfettişler imzaların hakiki 
sahiplerini resmen tespit ettirmek için gerekli 
işleme başlanmışsa da imza lâboratuvarınm ra
poru henüz gelmemiştir. Bahis konusu hakediş 
raporlarının fotokopileri dosyamızda saklıdır. 
(Dosya 3) 
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Ahmet Rıza Ulu 7, 8 ay önce öldüğü için bu 
hususun kendisinden tahkik imkânı da kalma
mıştır. 

Aynı hakediş raporundaki Belediyesine keli
mesi silinerek mütaahhidine kelimesini yazmak 
ve muhtemelen imzadan sonra da «Not : Mü-
taahhiti Gültekin Oybir'dir. Demek suretiyle 
evrakta tahrifat yapılmıştır, iskân Genel Mü
dürü Talât Güreli'nin ifadesine göre bu düzelt
meyi izinli olduğu halde Olcay Bolel yapmıştır. 
(Dosya 2, ek 10) Aynı dosya ek 14 e göre Ol
cay Bolel aynı tashihi yaptığını, hattâ parafe 
ettiğini itiraf etmiştir. Fakat bu ihtiyacı neden 
duyduğunu açıklamamıştır. 

Bu muamele de gösteriyor M, hakedilmiyen 
iş için uydurma hakediş raporu, evrak üzerinde 
yapılan tahrifatla da malûmdur. 

Bütün bunlardan anlaşıldığına göre Olcay 
Bolel (Oybir) kocası müteahhit Gültekin Oy-
bir'in işine özel bir önem vermektedir. 

Bu yönden mütalâa edilince de görülür ki 
hakediş raporları hakedilen İşe ait kanun ve usu
lüne göre hazırlanmış hakiki rapor olmaktan 
ziyade mütaahhide haketmediği parayı süratle 
ödiyebilmek için usule uysun, uymasın ne yap
mak gerekiyorsa yapılan formalite işlemleridir. 

Bir şikâyet üzerine müfettişler tarafından 
Mesken Genel Müdürlüğüne yazı yazılarak para
nın ödenmemesi gereği bildirilmesine rağmen, 
süratle paranın tamamı ödenmiştir. 

Komisyonumuz Mesken G-enel Müdürünün 
ifadesinde bütün bu usulsüzlüklerin müdafaası 
yapılmakta olduğu için Bakanlığın dikkatini 
çekmek lüzumunu duymaktadır. (Dosya 2, ek 
10) 

Bütün bu usulsüz işlemlerin sonunda güya 
bitirilerek parası tamamen ödenmiş bulunan in
şaatı yerinde gören heyetimiz aşağıda gösterilen 
fennî şartlara aykırı hususlar tespit etmiştir. 

Şöyleki : 
I - Yollar, 
Tasdikli proje sahasında yapılması gereken 

yolların ilk nazarda teknik evsafa uygun olma
dığı, inşaatın proje standartları dışında en kali
tesiz vasıfla izafe edilebilecek bir görünüşe sahi-
bolduğu, kullanılan malzeme itibariyle de genel 
ve özel fennî şartnamelerin tarifi dışında malze
menin kullanılmış olduğu, işin emek bakımın
dan da en kalitesiz bir işçiliğin yapıldığı; 

a) Yolda kaldırım maksadıyle kullanılan 
taşların civar araziden ve dere yataklarından 
rasgele toplanarak temin edilen iri taş ve ça
kıllardan müteşekkil bulunduğu, 

ıh) Yollar üzerine en - kesitte gösterilen 
şartlar dâhilinde konulması gereken kumlar 
proje şartına uygun bir şekilde konmadığı, 

c) Beton bordürlerin teknik niteliği haiz 
olmayıp muntazam bir konuşa sahibolmadığı, 

d) Keza yaya kaldırımlar dahi aynı tarz
da toplama taşların yer yer dökülmek ve en kö
tü bir el işçiliğiyle döşenmek suretiyle yapıldı
ğı ve ebadının da proje şartlarına uymadığı. 

e) Genel olarak malzemede müşahede edi
len hususların yanında tümüyle her türlü yol 
işçiliğinin en kötü kalitede bulunduğu görül
müştür. 

II - Su tesisleri : 
a) Su şebekesi genel olarak iller Banka

sının bu mıntakalar için (irtifa 1 000 m. civa
rında, iklim sert) uyguladığı proje tatbikatı
na uygun şekilde olmadığı, yer yer borularan. 
teknik şartlar bakımından minmum hendek 
derinliğinin çok üzerinde ve hattâ açıkta dö
şenmiş olduğu, 

Keza eklerin teknik evsafı haiz olmadığı 
ve genellikle fennî hususi şartları haiz olma
dığı tespit edilmiştir. 

b) Su depoları : Genel olarak her yönüyle 
asgari teknik şartları haiz olmayıp kumanda 
odaları ve bunun bağlantıları ve pompa tesis
leri en kötü bir şekilde inşa edilmiş ve hattâ 
bugünkü durumuyla dahi fonksiyonel hizme
tini görecek nitelikten yoksun olup birtakım 
yan ilâveler ve revizyonlar yapılarak ancak hiz
met görebilecek durumdadır. 

Deponun bilhassa tabanı tabiî zemin olarak 
bırakılmış, yan duvarları da dâhil olmak üze
re suyun ıslattığı satıhlar şap ve emsali tecrit 
maddeleriyle kaplanmamış, depolanacak su
yun temizliği ve sızdırmazlığı temin edilme
miştir. 

d) Pompa binası dahi alelade bir baraka 
mahiyetinde, âdeta muvakkat yapılmış ve iler
de yıkılacakmış intibaını verecek nitelikte çok 
kötü işçilik ve malzemeyle yapılmış olup ha
len birçok noksanları mevcuttur. 

Depoları desteklemek için yapılanlarla yol 
inşaatı ve diğer sebeplerle yapılan duvar ve 

335 — 



T. B. M. M. B : 9 5 . 4 . 1972 O : 1 

istinat duvarları mahiyetindeki inşaatlar harç 
ve işçilik bakımından âdeta kuru duvar örer 
misali kalitesiz ve kifayetsiz olup yeryer dö
külmektedir. 

Diğer taraftan bu duvarlar tesadüfi bir in
şaat mahiyetinde eğri büğrü bir hat üzerinde 
ve proje ebatlarına uygum olmıyan bir şekilde 
yapılmıştır. 

Gültekin Oylbir müteahhit sıfatiyle işi için 
lüzumlu aletleri genel olarak kendisi temin 
ötmesi gerekirken, bu aletleri müteamil usul
ler dışında Belediye hesabına 25 000 liraya sa-
tmalarak parayı Belediye adına Bakanlıktan 
almış, fakat iş sonunda Belediyeye bu aletler 
için 21 090 lira noksariiyle ancak 3 910 liralık 
bir fatura temin etmiştir. Bu suretle de, ek bir 
yarar sağlandığı kanaati kuvvet bulmuştur. 
(Dosya 2) 

Yeni bir arsa satınalınması : 
(Gülnar 1 ve 2 numaralı gecekondu ıslah 

bölgeleri inşaat işleri yukarda anlatıldığı gibi, 
usulsüzlüklerle yürütülürken Belediye Başka
nı Meclisi olağanüstü toplantıya davet ederek 
20 dönüm kadar yeni bir arsa satınalındığı tak
dirde Olcay Bölerin iki buçuk milyon lira ka
dar para göndertecek olduğunu söylemek su
retiyle uygun bir arsanın aranıp bulunmasının 
karara bağlanması gerektiğini bildirmiştir. 
(Dosya 2, ek 1, - 2,3) 

Aynı dosyadaki ek 1, 2, 3, 4, 5, 6 daM kayıt 
ve ifadelerden de anlaşıldığına göre aslında 
hiç de yer ve gereği olmıyan bir arsanın fahiş 
fiyatla satmalınıması sağlanmıştır. Böylece ye
ni bir suiistimal intibaı yaratacak gayrete gi
rilmiştir. 

Tıpkı 1 ve 2 numaralı gecekondu ıslah böl
geleri inşaatında olduğu gibi bütün şikâyet ve 
ihtarlara rağmen yeni arsanın satmalmması 
memleketimizde maalesef görülmedik bir hızla 
yürütülerek Gülnar Belediyesini 104 000 lira 
borçlandırmak suretiyle adeta dağbaşı denilebi
lecek bir yere yatırım yaparak güya Gülnar'da 
gecekondu inşaatı önleneceği bssalbedilmiştir. 

'Bdcrlinci işte sarf edilen paranın takriben 
2/3 ü hibe 1/3 ü Gülnar Belediyesinin borcu, 
yeni arsanın tamamı Gülnar'ın borcu olduğuna 
göre oem'an yarım milyon liraya yakın bir bor
cun altına sokulan Gülnar Belediyesinin bu sar
fiyattan ne gilbi fayda sağladığını veya sağlı-

yacağmı kestirmek güçtür. Hibelerin de Hazi
neden çıktığı malumdur. 

Mahallinde tetkik yapan heyetimiz yeni ar
sa mevzuunu da en ince teferruatına kadar 
araştırarak şu sonuca varmıştır. (Dosya, 2 ek 9) 

İstimlâk edilen arsanın öteki arsaya naza
ran, yani beğenilmiyen arsaya nazaran kasa
baya biraz daha yakın olduğu görülmekle be
raber esas itibariyle her ikisinin de kasabaya 
çok uzak ve iskânı çok zor belediye hizmetle
rinin sokulması çok pahalı olacağı için Gülnar 
Belediyesine göre adeta imkânsız ve her iki 
arsanın dağm üzerinde bulunduğu ve kanunun 
aradığı geoekondu önleme ve ıslah bölgesi ola
mayacağı ve kasabanın evlerinin esasen çok 
seyrek ve şehrin içinde evler arasında pek çok 
(boşluklar bulunduğu, ve evlerin geniş bahçe
ler içinde olduğu, esasen kasabanın bir gün 
için hattâ yıllarca sonra bile bir gecekondu 
mevzuu ile karşılaşmasının hiçbir suretle ihti
mal dâhilinde olmadığı görülmüştür. 

Tetkik edebildiğimiz bu olaylardan esinle
nerek edinilen kanaate göre Türkiye'de yapı
lan bütün gecekondu önleme ve ıslah bölgele
ri yatırımlarının Bakanlıkça yeniden gözden 
geçirilmesi faydalı olacaktır. 

Sonuç : 
Yukarda evrak üzerinde ve mahallinde ya

pılan inceleme sonunda arz etmeye çalıştığı
mız birtakım gerçekler muvacehesinde öner
gede iddia edilen hususları da içine alacak vü
satte, şümullü bir soruşturmanın yapılmasına 
zaruret görüldüğü kanaatinde olduğumuzu 
saygıyla arz ederiz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım.. 
LÛTFÎ BİLGEN (C. Senatosu İçel Üyesi) 

— Sayın Başkan, bir harf hatası vardır. Bu
rada, üye Halil özmen^in Millet Partisi diye 
yazılmış olduğunu gördüm. O, Millî Güven Par
tisi alarak değiştirilecektir Sayın Başkanım, 
düzeltilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, Sayın Halil öz-
men'in Millet Partisi değil, Millî Güven Parti
si üyesi olduğunu burada belirtelim. O şekilde 
fcaishih edilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; veriılsnüş bulunan 
Soruşturma Komisyonu istemi ve buna ilişkin 
olarak rapor muhtevasını Yüce Meclise takdim 
etmiş bulunuyoruz. 
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Bakanlığı zamanında, İçel ili Gülnar Bele- • 
diyesinde yolsuzluk ve kanuna aykırı işlemler 
yapıldığı iddiasıyle İmar ve İskân eski Baka
nı Haldun Menteşeoğlu hakkında, Anayasanın 
90 ncı maddesi gereğince Meclis soruşturması 
açılmasının gerekli olup olmadığını incelemek
le görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi So-
ruştusma Hazırlık Komisyonunun 14 üyeden 
kurulmasını, komisyon çalışma süresinin üye se
çim tarihinden başlamasını, eski İmar ve İskân 
Bakanının üye seçimi tarihinden itübaren 15 
gün içinde yazılı görüşünü komisyona bildir
mesini, Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
oyuna sönüyorum, Kaibu! edenler... Kabul et-
miyenler... Bu şekliyle kabul edilmiştir, gereği 
fauna göre yapılacaktır. 

2. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, eski Başbakan Süleyman Demirel, es
ki Ticaret bakanları Ahmet Türkel, Macit Zeren 
•ve Sadık Tekin Müftüoğlu haklarındaki önerge
sini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık Ko
misyonundaki açık üyeliğe seçim. (9/4) 

3. — Adana Eski Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Ticaret eski bakanları Sadık 
Tekin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarında
ki önergesini incelemekle görevli Soruşturma 
Hazırlık Komisyonundaki açık üyeliğe seçim 
(9/9) 

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

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

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; şimdi, 
soruşturma hazırlık komisyonlarına üye seçimi
ne geçiyoruz. 

Müsaade eder ve muvafık karşılarsanız; gün
demin Seçimler kısmının 1 nci, 2 nci, 3 ncü ve 
4 ncü maddeleri, muayyen komisyonlardaki 
açık üyeliklerin doldurulması gayesine göre te
şekkül etmekte olup, bu seçimin birlikte, bir 
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arada yapılması hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Bu 
şekliyle yapılacaktır. 

MUSTAFA ORHAN DAÎPT (Manisa Mil
letvekili) — Sayın Başkan, bir önergemiz var
dı? 

BAŞKAN — Sayın Daut, önergeniz, Baş
kanlıkça mevkii muameleye konaJbilecek mahi
yette ve durumda olmadığı için işlem yapama
dım. Çünkü, Başkanlığın veya Meclisin vere
ceği cezalar, Meclis dahilinde inzılbatı ve disip
lini sağlamak amacına matuftur. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi, soruşturma 
hazırlık komisyonlarındaki açık üyelikler için 
gösterilen adayların isimlerini okuyorum. 

Gündemin 9/4 esas numarasında kayıtlı açık 
üyelik için Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Abdülkerim Saraçoğlu aday gösterilmiştir. 

Gündemin 9/9 esas numarasında kayıtlı açık 
üyelik için Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Ali Kemal Turgut aday gösterilmiştir. 

Gündemin 9/14 esas numarasında kayıtlı 
açık üyelik için Cumhuriyet Senatosu Konya 
Üyesi Osman Nuri Canpolat aday gösterilmiş
tir. 

Gündemin 9/15 esas numarasında kayıtlı 
açık üyelik için Afyon Milletvekili Ali ihsan 
Uluibahşi aday gösterilmişlerdir. 

Şimdi, bunlara ait basılmış kâğıtları sayın 
milletvekili ve senatörlere dağıtıyoruz. 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılıl'nın, gö
revini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı iddia
sıyle Maliye Bakanı Sait Naci Ergin hakkında
ki önergesini incelemek üzere kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/22) 

BAŞKAN — Gündemin, Seçimler bölümü
nün 5 numarasında ve 9/22 esas numarasında 
kayıtlı, içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Ma
liye Bakanı Sait Naci Ergin hakkında Meclis 
soruşturması açılmasına dair önergesini incele
mek üzere kurulması istenilen Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna gösterilen adaylar da şimdi 
okuyacağım adaylardır. 

Adalet Partisi 8 üye : 
1. ismail Yetiş, Cumhuriyet Senatosu An

kara üyesi. 
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2. Nafiz Ergeneli, Cumhuriyet Senatosu 
Edirne Üyesi. 

3. Lûtfi Tokoğlu, Cumhuriyet Senatosu 
Kocaeli Üyesi. 

4. Osman Gümüşoğlu, Cumhuriyet Senato
su İstanbul Üyesi. 

5. Mustafa Tığlı, Cumhuriyet Senatosu 
Sakarya Üyesi. 

6. Orhan Eren, Ankara Milletvekili. 
7. Aydın Yalçın, Ankara Milletvekili, 
8. Halil îlbrahim Cop, Bolu Milletvekili. 
Cumhuriyet Halk Partisi 4 üyeden teşekkül 

edecektir : 
1. Nurettin Akyurt, Cumhuriyet Senatosu 

Malatya üyesi. 
2. Hilmi Soydan, Cumhuriyet Senatosu 

Maraş Üyesi. 
3. Nail Atlı, Bursa Milletvekili. 
4. (riyasettin Karaca, Erzurum Milletvekili.' 
Demokratik Parti 1 üye ile temsil edilecek

tir : 
1. Hasan Değer, Diyarbakır Milletvekili. 
Millî Güven Partisi 1 üye ile temsil edile

cektir : 
1. Turgut Topaloğlu, Adana Milletvekili. 
Bu isimleri havi basılı oy pusulalarını da 

sayın milletvekili ve senatörlere dağıttırıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; her iki seçimin bir
likte yapılması hususunu Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Bu maksadı sağlamak üzere kürsü üzerine 
iki oy kutusu konulmuş bulunmaktadır. Arka
daşlarımın kürsüye geliş sıralarına göre birinci 
oy kutusunda açık üyeliklerin doldurulması 
amacını güden seçim yapılacak, diğer oy ku
tusuna ise 9/22 esas numarada kayıtlı Mali
ye Bakanı Sayın Sait Naci Ergin hakkındaki 
soruşturma istemini tetkik edecek Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu için oy kullanılacaktır. 
Küçük pusula birinci oy kutusuna, büyük pu
sula ise ikinci oy kutusuna konulacaktır. 

Müsade ederseniz, tasnifin birlikte yapıl
ması hususunu, aynı tasnif komisyonu tarafın
dan her İM seçimin birlikte icrasını oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasnif için ad çekiyorum. 
Vahap Güvenç.. Yok. 

Cemalefctin İnkaya... Yok. 
Enver Işıklar... Burada. 
Mustafa Maden.. Burada. 
Ahmet Karaaslan... Yok. 
Mustafa Kemal Şenocak... Burada. 
Sayın Işıklar, Sayın Maden ve Sayın Şeno

cak tasnif komisyonuna seçilmişlerdir. Lütfen 
tasnif komisyonu üyeleri de yerini alırsa daha 
müşekkel bir durum ortaya çıkacaktır. 

Hangi il çevresinden oy verme muamelesine 
başlayacağımızı tespit ediyorum: Malatya Ah
met Karaaslan. 

Malatya Milletvekilerinden oy verme işlemi
ne başlıyoruz. 

(Malatya Milletvekillerinden başlamak üze
re oylar toplandı.) 

BAŞKAN — İsmi okunup da, oyunu kul-
lanmıyan arkadaşımız var mı? 

Başka oyunu kullanmıyan arkadaşımız var 
mı efendim? 

Oy verme işlemi sona ermiştir. Lütfen kupa
lar kaldırılsın. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demin ikinci sırasında mevcut «tekrarlanacak 
oylamalar» başlığını taşıyan ve 3 numaralı se
çimler kısmında mevcudolan seçimlerin sonuç
larını gösterir tutanaklar Başkanlığımıza gel
miştir. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 9/4, 9/9, 9/14 
ve 9/15 No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyon
larındaki açık üyelikler için yapılan seçime 
(3ö0) üye katılmış ve neticede ilişik listede 
isimleri bulunan üyeler hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
üyo üye 

Enver Işıklar Mustafa Maden 
Üye 

M. Kemal Şenocak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma 

Hazırlık komisyonlarındaki açık üyeliklere gös
terilen adaylar. 

Esas No. 
9/4 Abdülkerim Saraçoğlu (C. Senantosu 

Mardin Üyesi) 360. 
9/9 Ali Kemal Turgut (C. Senatosu Denizli 

üyesi) 360. 
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9/14 Osman Nuri Canpolat (C. Sennatosu 
Konya üyesi) 360. 

9/15 Ali ihsan Uluıbahşi (Afyon Karahisar 
Milletvekili) 360. 

Yüksek Başkanlığa 
İçel Milletvekilli Celâl Kargılının, Maliye 

Bakanı Sait Naci Ergin hakkındaki önergesini 
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu üyelikleri için yapılan seçime (359) 
üye katıîımış ve neticede ilişik listede isimleri 
bulunan üyeler hizalarında gösterilen oyları al
mışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Enver Işıklar Mustafa Maden 
Üye 

M. Kemal Şenocak 

İçel Milletvekili Celâl Kargılının, Maliye 
Bakanı Sait Naci Ergin hakkında Meclis Soruş
turması açılmaısma dair önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonu
na gösiterilen adaylar. 

A. P. (8) 
İsmail Yetiş (Ankara) 0. S. Üyesi 358 
Nafiz Ergeneli (Edirne) C. S. Üyesi 358 
Lûtfi Tokoğlu (Kocaeli) C. S. Üyesi 355 

Osman Gümüşoğlu (istanbul) O. S, Üyesi 356 
Mustafa Tığlı (Sakarya) C. S. Üyesi 356 
Orhan Eren (Ankara) Milletvekili 355 
Aydın Yalçın (Ankara) Milletvekili 357 
Halil İbrahim Cop (Bolu) Milletvekili 358 

C. H. P. (4) 
Nurettin Aıkyurit (Malatya) C. S. Üyesi 357 
Hilmi Soydan (Maraş) C. S. Üyesi 357 
Halil Atlı (Bursa) Milletvekili 357 
G. Karaca (Erzurum) Milletvekili 357 

D. P. (1) 

Hasan Değer (Diyarbakır) Milletvekili 355 
M. G. P. (1) 

Turgut Topaloğlu (Adana) Milletvekili 358 

BAŞKAN — Münhal üyelikler için yapılan 
seçimleri kazanmış bulunan arkadaşlarımın il
gili Soruşturma Hazırlık Komisyonunda görev
lerini yapaJbilmek için, Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu Başkanlığına müracaatlarını rica ede
rim. 

'Gündemin beşinci maddesinde mevcut soruş
turma Hazırlık Komisyonuna seçilen arkadaşla
rım ise, kendi aralarında en kıısa zamanda top
lanarak, başkan ve diğ'er görevli üyelerinin se
çilmesi için çalışmalarını rica ederim. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş ve 14 arkadaşının, îslâm 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, Başbakan ve es
ki Devlet Bakanı Refet 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) 
(1) 

BAŞKAN — Simidi muhterem arkadaşlarım, 
geçen T. B. M. M. birleşiminde görüşülmesine 
başlanmış olan ve fakat vaktin darlığı sebebiy-

(1) 80 S. Sayılı basmayazı 7 nci Birleşim tu
tanağına eklidir. 

le bitirilememiş bulunan, gündemin yedinci kı
sım üçüncü maddesinde yer almış olan rapo
run müzakeresine geçeceğiz. 

Rapor üzerinde ilk sözü Önerge sahibi ola
rak sayın Mehmet Özgüneş almış ve fakat vak
tin darlığı sebebiyle konuşmasını bitirememiş, 
geçen Birleşimde. Bu sebeple bu birleşim ko
nuşmasına kaldığı yerden devam edecek. 

Buyurunuz sayın Mehmet Özgüneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabu Üye) — Sa
yın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
sayın üyeleri; 

15 Martdaki birleşimde, 12 Mart 1971 den 
önce Diyanet İşleri Başkanlığında müşterek va
sıflan laik Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığı 
olan bir şebekenin kurulduğunu, hu şebekenin 
Türkiye içerisinde yerleştikten ve kendi adam
larını önemli mevkilere getirdikten sonra fa
aliyetlerini yurt dışına kadar taşırdıklarından 
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bahsetmiş, bu konulara ait İçişleri Bakanlığı, 
MİT Müsteşarlığı, Dışişleri Bakanlığının Hükü
meti uyarmak için, bilgi vermek için vermiş 
oldukları raporları okumuştum. Ayrıca, ilgili 
bakanları uyarmak için başta Cumhurbaşkanı
mız olmak üzere, çeşitli kurum ve vatandaşları
mızın yapmış olduğu müracaatlardan örnekler 
vermiştim. 

Yine bu şebekenin 1969 seçimlerinde, şu ve
ya bu kimseler lehine propaganda yapabilmek 
için, dinî sıfatlarından istifade ederek memle
ketin bir çok vilayetlerini dolaştıklarını ve fa
lan partiye rey vermiyenlerin, belli bir partiye 
rey vermiyenlerin Diyanet Teşkilâtından atılacak
larını beyan ederek, seçim üzerine etki yapmak 
istediklerini ve bu hususta Diyarbakır ve Siirt 
İlleri Örfi îdare Komutanlığının vermiş olduğu 
bir rapordan iki cümleyi de okumuştum. 

Şimdi yine ilgili bakanları ve Hükümeti 
uyarmak için çeşitli kimselerin yapmış olduk
ları müracaatlardan belgeler vereceğim. 

27.9.1966 günlü bir dilekçe ile 14 dernek 
Başbakanlığa müracaat ederek, diğer konular 
arasında Yaşar Tunagür'ün faaliyetlerini şikâ
yet etmiştir. 

Başbakanlık bu dilekçeyi 15.10.1966 gün ve 
2597 sayılı yazı ile Devlet Bakanlığına havale 
etmiş, Devlet Bakanlığı aynı günlü tarihle 
«dosyaya» diyerek şikâyeti, dilekçeyi işleme 
koymamıştır. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan Mil
letvekili) — Hangi dernekler? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) - 20.2.1967 
günü, o zaman ki Diyanet İşleri Başkanı sayın 
Ali Rıza Hakses ki, malum daha evvel sayın İb
rahim Elmalı Diyanet İşleri Başkanlığından 
uzaklaştırılmış, yerine sayın Demirel kabinesi
nin kararı ile Ali Rıza Hakses getirilmiş idi. İş
te bu Ali Rıza Hakses, 20 . 2 . 1967 günlü ta
rihle o zamanın Devlet Bakanı sayın Refet Sez-
gin'e şu müracaatı yapmıştır. Tarih 20.2.1967 
özel, sayısız. 

«Sayın Devlet Bakanı Refet Sezgin bey efendi. 
Cenabı Hak şahidim olsun, hiçbir dünyevî 

maksat ve garazım yoktur. Hakikî durumum 
sizce de malum olduğu üzere, gün geçtikçe muz-
tar bir hal almaktadır. İdarî yönden bütün ta
sarruf haklarıma sahibolacak kudrette bir in
sanım. Haktan, adaletten zerre kadar inhiraf 

edecek durumda değilim. Hiçbir fert hakkın
da da şimdiye kadar şikâyet etmiş değilim ve 
ötmem. Daima sulhseverim, sabrı çok sever ve 
her müşkülâta katlanırım. Zatı devletlerine tak
dim ettiğim ilidk listede muharrer, Başkanlığı
ma vaki şifahi ihbarlar madde madde beyan edil
miştir. Durumu zatıâîilerine arz etmeye mecbu
riyet hâsıl olmuştur. Bu riyaset vazifesini bana 
tevcihiniz sırasında son bir kelâmı âliniz olmuş
tu: «Bununla yapabilecek misin? Yapamaz isen 
bana bildir; derhal alırım.» buyurmuştunuz. Bu 
kelâmı âlinizden cüret alarak mahrem olmak 
üsere ar^ etmeyi münasip gördüm. Mümkünse 
Allah rızası için meselenin hallini istirham ede
rim. 

Sonsuz hürmetlerimle.» 
Bu yazının altında, «Bakana ziyafet çekece

ğim diye iş sahiplerinden rüşvet almaktan» tu
tun bir hayli suç sıralanmış, fakat bu suçlar 
maalesef yine işleme konmamıştır. 

Buradaki iddialar, Diyanet İşleri Başkanı
nın, fiilen kendi emrindeki bir memur hakkın
daki iddiaları, Doğru da olabilir, yanlış ela olabi
lir. Ancak, beklenirdi ki, Sayın Bakan bu yazı
yı aldıktan sonra meseleyi Diyanet işleri Baş
kanlığı müfettişlerine havale etsin ve bu Diya
net işleri Balkanına «Gel arkadaş şu iddiaları
nı ispat et, kimler sana ihbar yapıyorsa ihbarla
rını ispat et.» desin. Maalesef Bakan bunu yap
mamış, sadece, bunu hasıraltı etmekle iktifa et
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan sonra Diya
net işleri Başkanının şikâyetleri devam etmekte
dir. 23 . 10 . 1967 gün ve 153 sayılı yazısında 
Diyanet işleri Başkanı, uzun uzun Diyanet iş
leri Başkanlığında teşekkül eden şebekeyi an
latmakta, bu insanların kendisini tehdidettiğini, 
kendisinin bütün seîâhiyetlerinin fiilen elinden 
alındığım, bu şebekenin yurdu bölücü ve insan
ları brribirine düşürücü birtakım faaliyetlerde 
bulunduğunu, kendi adamlarını usulsüz ve ka
nunsuz tayin ettiğini dile getirmiştir. Bu yazının 
sonu şöyle bitmektedir : 

«... Bu itibarla, mezkûr kararnameyi kasten 
sahte olarak tanzim ettirmek suretiyle, eski Baş
kan, Devlet Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşka
nı hazretlerini iğfal eden ve bu makamları efkâ
rı umumiye nezdinde müşkül vaziyette bırakan 
Yaşar Tunagür hakkında gerekli muamelenin 
ifasını arz ederim.» 
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Diyanet işleri Başkanının belirttiği muamele, 
Ahmet Karakullukçu isminde imam - hatip oku
lu mezunu birisini izmir'e Müftü tayin edebil
mek için onun Hukuk Fakültesi ve Yüksek islâm 
Enstitüsü mezunu gösterilmesidir. Bu sahte ka
rarname fiilen Resmî Gazetede neşredildikten 
sonra, yapılan müracaat neticesinde tahkikat 
açılması istenmiş; bu tahkikat yapılmış ve Diya
net İşleri Başkam, ilgili şahısların ifadesini de 
ihtiva eder şekilde hakkında kanunî muamele 
yapılması için evrakı Devlet Bakanlığına gön
dermiş, fakat yine Devlet Bakanlığı, Diyanet İş
leri Başkanlığının bu şikâyeti üzerine de maale
sef hiçbir işlem yapmamıştır. 

Diyanet işleri Başkanı Sayın Ali Rıza Hak-
ses'in 28 . 10 . 1967 gün ve 168 sayılı, Devlet 
Bakanlığına hitaben yazılmış yazısını okuyaca
ğım. Bu yazı da uzun olduğu için kısa kısa bö
lümler halinde okumakla iktifa edeceğim. Sayın 
Diyanet İşleri Başkanı diyor İd; «... Bu vesileyle 
hemen arz edeyim ki, bugün Türkiye'de hiçbir 
daire ve müessese , âmiri, benim bulunduğum de
recede müşkül ve vazifesini yapamamanın ıstıra
bı içinde değildir. 

633 sayılı Teşkilât Kanunumuz, Diyanet işle
rinin idaresindeki salahiyet ve mesuliyeti tara
fıma tahmil etmiş bulunmaktadır. Fakat ne ha
zindir M, ben, kanunun vermiş olduğu bu salâ
hiyetlerimi aşağıda arz olunan sebeplerden dola
yı kullanamamanın huzursuzluğu içindeyim.» 

Bundan sonra, Diyanet işleri Başkam verdi
ği emirlerin yerine getirilmediğini, Danıştay ka
rarlarının tatbik edilmesi için emir vermiş ol
masına rağmen, «Senin emrini dinlemiyoruz, 
yapmıyacağız.» dediklerini, daha ileriye gittik
leri zaman da odasına girerek kendisini tehdit 
ettiklerini anlatmaktadır. Yazı şöyle devam edi
yor : 

«... Bilâhara bana vazife tevcih buyuruldu-
ğunda, bu durumları bildiğim için, vazifeye baş
ladığımın ilk günlerinde bir tamim neşrederek 
tayin, nakil, emeklilik, Başkanlık emrine alma 
v. s. gibi hususlarda imzamı havi olmıyan evra
kın hiçbir hükmü ifade etmiyeceğini beyan et
tim, fakat bir müddet sonra Yaşar Tımagür'ün, 
kendi imzasıyle bana ait selahiyetleri istimal et
tiğini tespit etmem üzerine, ikinci defa olarak 
3 . 5 . 1967 gün ve 82 sayılı tamimi neşretmek 
mecburiyetinde kaldım. 

Yaşar Tunagür, taşra teşkilâtımıza da salahi-
yetsiz olarak tayin ve nakiller yapmaktadır. Şa
yet zatıâlilerinizce tensip buyurulursa, benim 
tasarrufum altında olan işlerden pek çoğunun 
Yaşar Tunagür imzasıyle yapıldığını, teşkilâta 
gönderilecek bir tamimle tespit etmek ve bu şah
sın kanunsuz ve keyfî hareketlerini gözlerinizin 
önüne sermek mümkündür. 

Yine bu şahıs, daire içinde kendi adamların
dan müteşekkil bir şebeke kurmuştur. Bu se
beple, verdiğim emirler ifa edilmemektedir. Ne
rede görülmüştür ki, dairenin idaresinden mesul 
olan bir Reis veya umum müdürün, kânun ve ni
zama uygun olan emirleri ifa edilmesin? 

Mumaileyhin hiçbir surette idarî ve ilmî ma
lûmat ve salahiyeti yoktur. Yalnız, iğfal ve su
reti haktan görünüp, birtakım zavallıları aldat
mak kabiliyetini haizdir. 

633 sayılı Teşkilât Kanununun 3 ncü, 4 ncü 
ve 21 nci maddeleri sarihtir ve yüksek malumu
nuzdur. Bu maddelerin izahını zait görüyorum. 
Yaşar Tunagür'ün sözü ve tahrikleriyle hareket 
eden Personel Dairesi Başkanı Hüseyin özgün'-
ün bana karşı yaptığı küstahça hareket malumu
nuzdur. 

Muhterem Beyefendi; özbeöz Türküm. Ya
rım asırlık dinî hizmetim ve halim, herkesçe ma
lûm olduğu üzere tertemizdir. Hele, karışık iş
ler şaibesi altına hiç düşmedim, ömrümün geri 
kalan kısmını da milletimin ve teşkilâtınızın hu
zur ve refahı için hayırlı işler yapmayı bana na-
sibetmesini Cenabı Hak'tan niyaz etmekteyim. 

Bu vesileyle daire içinde nahoş hadiselere 
meydan verilmeden, zatıâlilerinizden bütün sa
mimiyetimle istirham ediyorum ki, Diyanet Teş
kilâtının huzur ve sükûnu, âmme hizmetlerinin 
kanun ve nizam dâhilinde yürütülmesi için ken
dilerine itimadım kalmayan Yaşar Tunagür 'ü, 
aslı vazifesi olan istanbul Müftülüğüne, onun 
sözünden çıkmayan Personel Başkan vekili Hü
seyin Özgün 'ü de Din İşleri Yüksek Kurulunda
ki vazifelerine iadesini arz eder, hürmetlerimi 
sunarım.» 

Bunun da etkili olmadığını gören Sayın Ali 
Rıza Hakses, bundan sonra 15 . 11 . 1967 gün ve 
181 sayılı yaziyle Devlet Bakanlığına müracaat 
etmiştir. Burada, Diyanet işleri Başkanlığında 
kurulan şebekenin faaliyetleri ve zararlı faali
yetleri uzun uzun izah edildikten sonra şöyle 
denmektedir : 
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«Muhterem Beyefendi; 
Kısaca arz ettiğim hususlar, yerinde kalma

sını istediğiniz şahsın durumunu ve tutumunu 
izaha kâfidir kanaatindeyim. Kaldı ki, adıgeçen, 
dairede bölücü hareketleriyle tanınan kimseler 
arasında bulunmaktadır. 

18 . 11 . 1967 tarihli mucibinizle, aslî vazife
si Özlük işleri Müdür Vekilliği olan, fakat öz
lük işlerine vekâlet eden Hasan Hatiboğlu, bu 
görevinden alınarak Donatım Müdür Muavinli
ği vazifesiyle tavzif edildiği ve yerine Müdür 
Muavini Mehmet Ali Etmen görevlendirildiği 
halde, adıgeçen, odasını terk etmemiştir. 
14 . 11 . 1967 günü Başkanlık odasına daire baş
kanlarından müteşekkil bir heyet huzurunda Ha
san Hatiboğlu odama davet edilmişse de davet 
olduğu halde keyfî olarak gelmemiştir. Yerinden 
ayrılmamakta ısrar eden bu memur hakkında, 
hâdisenin ehemmiyetine binaen gerekli muame
le yapılacaktır. 

Daha önceki yazılarımızda da arz edildiği 
veçhile, gerek Hüseyin özgün'ün ve gerekse Ha
san Hatiboğlu'nun bu şekilde kanunsuz ve mü
nasebetsiz hareketlerde bulunmalarında yegâne 
tahrik ve teşvikçi olan, daire içinde bölücü hare
ketlerin önderliğini yapan ve teşkilâtta huzur
suzluğun yegâne âmili bulunan Yaşar Tunagür'e 
karşı hiçbir veçhile itimadım kalmadığından, 
görevinden alınarak daire içindeki huzurun te
mini ve kanunların tatbiki için aslî vazifesi olan 
İstanbul Müftülüğüne dönmesi zaruri görülmüş
tür. 

Muhterem Beyefendi; bendenize tevdi olu
nan vazife mukaddes ve mesuliyetli bir iştir. Za-
tıâliniz başta olarak, bu ağır vazifeyi kanunlar 
dairesinde ve tam bir hüsnüniyet içinde yürüt
mekle mükellef bulunuyoruz, fakat ne çare ki, 
Yaşar Tunagür'ün önderlik ettiği 10-15 kişilik 
avanesi, bizim kanunî hareketlerimize mâni ol
maya çalışmakta ve yanlış fikirler vermek çaba
sı içinde bulunmaktadırlar. Teşkilâtımızın ka
nun, nizam ve huzur içinde çalışmasını görmek, 
zatıâliniz ve bilhassa Hükümetimizi müşkül du
rumda bırakmamak ve bunu temin için bütün 
gayretlerimizle çalışmak yegâne arzumdur. 

Zatıâlinizin de benim bu halisane ve samimî 
arzularıma yardımcı olmanızı Cenabı Hak'tan 
diler, hürmetlerimi sunarım.» 

Diyanet İşleri Başkanı bu yazısından sonra, 
bakmıştır ki, Devlet Bakanı Yaşar Tunagür'ü 
ayırmak niyetinde değildir. Bu takdirde kendi 
salâhiyetlerini kullanarak Yaşar Tunagür'ü İs
tanbul Müftülüğüne ve nihayet onun nurcubaşısı 
Hüseyin Özgün'ü de aslî görevine iade etmiştir. 

işte bundan haberdar olan Devlet Bakanı, 
iki gün önceki bir tarihle Diyanet İşleri Başka
nına mecburî izin vermiştir. Bundan sonra da 
kendisi emekliye ay rılmıştır. 

Mecburî izin üzerine Diyanet İşleri Başkanı 
tekrar bir yazı yasarak Devlet Bakanına müra
caat etmiştir: Bu yazının da tarihi 18 . 11 . 1967 
gün ve 188 sayılıdır. 

«Devlet Bakanlığına. 
Zatıâlinize takdim olunan 14 . 10 . 1967 ta

rih ve 151 sayılı, 23 . 10 . 1967 tarih ve 153 sa
yılı, 28 .10 .1967 tarih ve 168 sayılı, 15.11.1967 
tarih ve 181 sayılı yazılarımızla durumunu arz 
ettiğimiz ve çeşitli neşriyatla umumî efkârca da 
vaziyeti malum olan Yaşar Tunagür'ün zatıâlile-
rinizce tutulmak ve korunmak istenmesindeki se
bepler anlaşılamamaktadır. Bu şahıs, ki daire
miz ve teşkilat içinde fesat yaratmaktadır. Ken
di taraftarı olan bir kısım bölücü zihniyetti me
murları Riyasetimize karşı itaatsizliğe teşvik et
miştir ve etmektedir, izmir Müftüsü hakkında 
hilafı hakikat beyanda bulunmak suretiyle, yük
sek makamları müşkül vaziyette bırakmıştır. 
Emir ve kanun dinlememektedir. Böyle bir şah
sın korunması mümkün görülmemektedir. Zan
nediyorsanız İd, bu şahıs Diyanet İşlerinde bu
lunduğu müddetçe teşkilât huzura kavuşacaktır; 
bu imkânsızdır. 

Yine şunu da belirteyim ki, bu şahıs, temiz 
olan mazinize ve itibarınıza gölge düşürecektir. 

Muhterem Beyefendi; izin için zatıâlinize 
herhangi bir surette müracaat etmiş veya talep
te bulunmuş değilim. Sıhhi durumum da çok şü
kür yerindedir. Teşkilâtımızın en mahmul bu
lunduğu ve işlerimizin arttığı bu günlerde de 
pek yakın olan Ramazan ayı içerisinde senelik 
iznimi kullanmak suretiyle vazifemin başından 
ayrılmamın uygun olamıyacağı zatıâlinizce tak
dir buyurulur. 

Bu sebepten, vazifemden ayrılmayacağımı 
arz eder, hürmetlerimi sunarım.» 

Esasen, hiç sesini çıkarmasın, Yaşar Tuna
gür'ün bütün icraatına göz yumsun niyetiyle ge-
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tirilmiş olan Ali Rıza Hakses, yapılan bölücü 
faaliyetlerden, memleket menfaatlerine aykırı 
hareketlerden, kanunsuz ve nizamsız işlerden 
vicdan azabı çekerek, bütün selâhiyetleri elinden 
alınmış bir Başkan olarak kalmanın verdiği hu
zursuzluk içerisinde işlere müdahale etmeye baş
layınca, kendisinin artık Diyanet İşleri Başkan
lığında tutulamayacağı kanaatine varılmış ve arz 
ettiğim gibi, evvelâ kendisine mecburî izin veril
miş, sonra da emekliye sevk edilmiştir. 

Bu sıralarda mesele sadece din görevlileri 
arasında kalmamış, Adalet Partili birtakım va
tandaşlar da Devlet Bakanlığına ve Cumhurbaş
kanlığına müracaata başlamışlardır. Bilecik'te 
Yaşar Tunagür'ün nurcularından bir müftü var
dır. Yaşar Tunagür, Bilecik'e gittiği zaman onun 
evinde yatacak kadar ahbabıdır. Bu adamın ha
reketlerinden halk bizar olmuş, müracaatlar bir 
netice vermediğini görünce nihayet Devlet Ba
kanlığına müracaat etmişler; müfettişler gitmiş. 
55 günlük bir tahkikatın sonunda, adamın bütün 
suçları ortaya çıkmış, fakat bir türlü hakkında 
işlem yapılamamıştır. Hakkında bu teftiş ra
porlarına rağmen işlem yapılamadığım gören 
Adalet Partisi Bilecik tlçe İdare Kurulu Üyesi 
Fahrettin Demirci bir telgrafla Cumhurbaşkanı
na müracaat etmiş, «Bu adamın rüşvet aldığını, 
ahlâksızlık yaptığım, müslümanları dinden so
ğuttuğunu ve hakkında müfettişler tarafından 
yapılmış olan tahkikatın işleme konulmasını» is
tirham etmiştir. 

Cumhurbaşkanı, Adalet Partisi Bilecik ilçe 
idare Kurulu Üyesi Fahrettin Demirci'nin bu tel
grafını Devlet Bakanlığına havale etmiş, Devlet 
Bakanı Sayın Hüsamettin Atabeyli, Fahrettin 
Demirci'ye şu yazıyı yazmıştır: 17 . 3 . 1969 gün 
ve 1290 sayılı yazı: 

«Sayın Fahrettin Demirci. 
Adalet Partisi ilçe idare Kurulu üyesi 

Bilecik. 
Sayın Cumhurbaşkanına, il Müftüsü ile Müf

tülük Şefi hakkında gönderdiğiniz telgraf Ba
kanlığıma havale olunmuştur. Müfettişler, teftiş 
raporlarım Diyanet işleri Başkanlığına vermiş 
bulunmaktadırlar. Gereğine, rapor münderecatı
na göre tevessül olunacaktır. 

Teftiş Kurulu yüklü bir mesai içinde bulun
duğundan, raporlar sizin arzu ettiğiniz süratle 
verilemez. Şüphesizdir ki, bu hâl, zati mesele
nin ihmal edildiği manasına gelmez. 

Telgrafınızda teftiş raporlariyle tespit edilen 
suiistimallerin, kurbanlık koyunlarına kadar adı 
geçenler tarafından gönderilen, rüşvet karşılı
ğında Diyanet İşleri Reis Muavini Yaşar Tuna-
gür tarafından örtbas edildiği iddia ve bu ha
liyle de madde tasrih olunduğuna göre, bu iddi
alarınızın delililerini Bakanlığıma on gün içinde 
göndermenizi; aksi takdirde, Devlete sadakatle 
hizmet eden memurların haklarım aramak da 
âmirlerin görevleri cümlesinden bulunduğu ci
hetle, hakkınızda kanuni işleme tevessül oluna
cağına bilgilerinizi rica ederim. 

Hüsamettin Atabeyli 
Devlet Bakanı 

Fahrettin Demirci iddia ediyor, diyor ki; 
«Yaşar Tunagür rüşvet aldı» ve rüşvetleri de bir 
bir sayıyor baştan sona kadar ve «bunun kar
şılığında» diyor «Diyanet İşleri Başkanlığı mü
fettişlerinin tanzim ettikleri raporlar isleme ko
nulmamaktadır.» Sayın Hüsamettin Atabeyli 
diyor ki, «on gün içinde delillerini gönder, aksi 
halde seni mahkemeye veririm.» Fahrettin De
mirci bunun üzerine diyor M, «Buyurun» di
yor, yeniden bir yazı ile müracaat ediyor Sayın 
Devlet Bakanına. Bu yazı da 17 . 3 . 1969 ta
rih ve 1290 sayılı yazılarınızın karşılığıdır diyor. 
Tarihi de 27 . 3 . 1969. Burada Fahretin De
mirci bütün teferruatı ile anlatıyor. Arkadaşlar, 
bâzı çok ağır ithamlar var, okumak istemiyorum. 
Ama, Fahretdn Demirci, bunların hepsini anlatı
yor ve diyor ki, «ver diyor mahkemeye...» (D. P. 
ve A. P. sıralarından «Oku, oku; açın, söyleyin 
efendim» sesleri) (Arkadaşlarım, kadın tellal
lığı iddiası var. Bütün bunları iddia ediyor, di
yor ki, «ver beni mahkemeye, ver beni diyor...» 

17 . 3 . 1969 tarih ve 1290 sayılı yazılarınıza 
karşıdır. Sayın Hüsamettin Atabeyli. 

Devlet Bakanı. 
Geç de olsa bir vatandaş olarak müracaatı

mızın üzerine eğildiğinizi için aynı partili olma
nın gururu ile minnet hislerimi ifadeden dolayı 
huzur duymaktayım. 

Yaşar Tunagür'e gönderilen kurbanlık koyun 
için delil istemektesiniz, öyle tahmin ediyorum 
ki, bu emriniz burada elli gün kalıp bütün suiis
timalleri tespit eden Diyanet işleri müfettişle
rinin vesikalarını, vesikalara müsteniden tespit 
ettikleri raporları tetkik buyurinadığmızı gös
termektedir. O tahkikattan sonra Müftü ve Şef 
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hakkında Vilâyetçe ikinci ve hattâ üçüncü tah
kikat açılmış ve suiistimalleri savcılıkça da sabit 
görülerek hâdise Asliye Ceza Mahkemesine in
tikal ettirilmiştir. Kurbanlık koyun hâdisesin
den evvel teftiş raporlarında da şahit ifadele
riyle ispat edildiği veçhile, adı geçene mer
mer ve turşu ela gönderilmiştir. Bir de Sayın 
Tunagür'e bunlardan başka Söğütten a'iman, be
deli üç yüz elli lira olan abajur gönderilmiştir. 
Karaköy istasyonunu yoklatırsanız daha mufas
sal malûmat almış olursunuz. Bir Diyanet mu
avini; bütün bu havalide üç kâğıtçı ve 
ahlâksız olarak tanınmış, din görevlilerinin 
parasını yemiş ve bu husus kendi mektubu ile 
sabit bulunmuş ismail Hakkı Dut denilen Müf
tülük Şefinin evinde gelip kalırsa ve bunun ver
diği veya gönderdiği hediyeleri kaibu! e&erae bir 
vatandaş olarak duçar olunacak reaksiyonun 
derecesini sisin takdirinize bırakıyorum. 

Koyun oyununa gelince: Bu, iki defa gön
derilmiştir. Birincisi 1967 senesinde müezzin 
Hikmet'in kayınpederlyle birlikte üç kâğıtçı 
ve Tunagür'ün adamı İsmail Hakkı Dut ile 
birlikte Medotli'den alınıp götürülmüştür, iş, 
maihfcemeye intikal ettiği takdirde şahitlerle du
rum ispat ettirilecektir, ikincisi, 196B yılında 
yine malum ve -müseccel §ef ismail Hakkı Dut 
tarafından alınmış bir işyerine bırakılarak bir
kaç gün bekletilmiş ve Diyanete gönderileceği 
ifade olunmuş ve yollanmıştır. Fiyatının da 375 
lira olduğu ifade edilmiştir, bunlarda şahit
lerle tespit edilmiştir. Yaşar Tunagür'e ismiyle 
menfaat temini ise mermer takımından giden 
turşuya kadar müşettif raporlarında mevcuttur. 
Lütfen tetkik buyurun, o zaman hadiselerin va
hametini ve burada milleti soyan, Devletin pa
rasını zimmetine geçiren, din görevlileri ile 
Kur'an Kursu Yaptırma, Yaşatma Derneğine 
yapmış oldukları suiistimallerden dolayı bugün 
Asliye Ceza Mahkemesine düşen ve bütün müs-
lümanları ibadetlerinden soğutan, müftülüğü bir 
çiftlik haline getiren Müftü Ahmet Öztürk ve 
meşhur şefinin durumlarını tiksintiyle anlaya
caksınız. Bir müslüman olarak üzüntünüz son
suz olacaktır. Bu müesseseden bunları uzaklaş
tırmak sizin elinizdedir. Son arzum, bütün suiis
timallerinin tek, tek tespit edildiği müfettiş ra
porlarını okumanız ve gereğini yapmanızdır. 
Orada ismail Hakkı Dut denen şefin suiistimal
lerini, ahlâksızlıklarını, muhabbet tellâllarını, 
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keza; müftünün de aynı karakterde kıstasları
nı göreceksiniz. Durumu derin saygılarımla arz 
ederim. 

A. P. ilçe idare Kurulu Üyesi 
Fahrettin Demirci 

Bilecik 
Arkadaşlarım, bu iddialar doğru da olabilir, 

yanlış da olabilir. Ancak, mühim olan nokta 
şudur. Bir Devlet Bakanı kendisine resmen ya
pılan ve «ver beni mahkemeye, ben sana ispat 
edeceğim» diyen vatandaşın yazısını örtbas ede
mez. Bunlar yanlış ise, bu takdirde bu adama 
gel bakalım ispat et bunları mahkeme huzurun
da demek lâzımdır. Çünkü Sayın Bakan diyor 
ki, yazdığı yazıda; «eğer on gün içinde delilleri
ni göndermezsen seni mahkemeye veririm.» Fa
kat, bakıyoruz ne bunu iddia eden Fahrettin 
Demirci mahkemeye veriliyor, ne de bu yazı iş
leme konularak Yaşar Tımagür ve ortakları hak
kında işlem yapılıyor. 

Görüyorsunuz, şimdiye kadar kim Yaşar Tu
nagür'ün aleyhinde bir müracaatta bulunmuşsa 
hiçbir işlem yapılmamış ve devamlı olarak bun
lar hasıraltı edilmiş, icabına bakılmıştır. Diya
net işlerinde «icabına bakma» terimi yok etme 
manasına gelmektedir. 

Arkadaşlarım, bundan sonra mesele bitme
miş; Komünizmle Mücadele Dermeği de aynı 
mealde bir müracaatta bulunmuş ve bütün id
diaları tekrarlamış ve demiştir ki, «ispat edece
ğiz bunları, verin bizi mahkemeye.» Fakat, 
maalesef, Devlet Bakanı ne bu muameleyi işle
me koymuş, ne bu dosyayı işleme koymuş, ne de 
bunları iddia edenler hakkında en küçük bir 
muamele yapmıştır. 

Bundan sonra arkadaşlarım, 25 . 9 . 1967 ta
rihli bir raporla İmroz Müftüsü Necati Sön-
mezer hem Başbakanlığa, hem de Devlet Bakan
lığına, Cumhurbaşkanlığına müracaat ede
rek Diyanet işleri Başkanlığında bir şe
bekenin kurulduğunu, yurt ve ülke bü
tünlüğünü parçalayıcı faaliyetlerin yürü
düğünü, diğer bakanlıklardan kovulan birtakım 
nurcuların Diyanet işleri Başkanlığında önemli 
yerlere getirildiğini ve bunların en ince teferru
atına kadar bütün isimlerini sayarak, yer ve şa
hıs göstererek müracaat etmiştir. Bu müracaat 
hakkında da maalesef, hiçbir işlem yapılmamış
tır. Sayın Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli 

344 — 



T. İB. İM. M. B : D 5 . 4 . 1872 10 : 1 

diyebilir M, «bu rapor Başbakanlıktan bana ve
rilmedi.» Ancak, ben bu raporu Cumhuriyet Se
natosunda bütün teferuatıyle baştan sona ka
dar okudum. O zaman Sayın Devlet Bakanı buna 
muttali oldular ve o zaman da gene Necati Sön-
mezer imroz'da müftü idi, halen de müftüdür. 

Şimdi, arkadaşlarım, bir Devlet Bakanının 
yapacağı iş şudur: Arkadaş, sen bu yazınla bir 
suretini Cumhurbaşkanına, bir suretini Başba
kana verdiğin bu raporla Diyanet işleri Başkan
lığında son derece ağır suçların işlendiğini iddia 
etmektesin. Bir kısım insanların Türk Devleti
ni ülkesiyle, milletiyle bölme faaliyetleri içinde 
olduğunu iddia ediyorsun. Bir kısım insanların, 
Diyanet İşleri Başkanlığını nurcu medresesi 
haline getirdiğini iddia ediyorsun. Gel şu id
dialarını ispat et demektir. Veya Diyanet işle
ri Başkanlığı müfettişlerine vermek, gidin şu 
Necati Sömmezer'in ifadesini alın, eğer bu adam 
doğru söylüyorsa neticeyi muameleye koyalım, 
doğru söylemiyorsa Necati Sönmezer hakkında 
gerekli işlemi yapalım demektir. Maalesef, bun
ların hiçbirisi yapılmamıştır. Çünkü, bizim ka
naatimiz odur ki, şu iddiaların hangisi mahke
meye intikal etse mutlaka ispat edilecektir. Ga
yet açıktır bunlar. Binaenaleyh, mahkemeye git
tiği zaman ispat edileceği bilindiği içindir ki, 
hiçbirisi işleme konmamış, hiçbirisi mahkemeye 
verilmemiştir. Sayın Devlet Bakanı mahkemeye 
veririm tehdidini yaptığı halde gene vermemiştir. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu Milletvekili) — Siz 
yaptınız mı acaba Sayın Özgüneş, siz yaptınız 
mı?... 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, müdahale efatne-
yân. Yanii, size çok sayım cenltilmien demişimiz 
imi lâzım, diyelim, neldir?.. Susalım. (A. P. sıra-
ılarmjdan alkışlar ve gülüşmeler) Buyurun, 
ecflemdim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Aıka-
(diaşlamm bu belgeler Cumhurbaşkanlığı Genel 
ISekreterlğMn 11 Nisan 1970 gün 3/2131 sayılı 
yaızıısı ile Cumhuriyelt Semıaifcosu Araştırma Ko
misyonuna gönlderilimi^tir ve bumdan sonra ge-
relk Baışbakan, gerekse Devlet Batanları bütün 
bu belgeleri görmüşler, incelemişler; ayrıca, be
nini tamfıımidaın bu belgeler Cuıırfhurijyeft Sema-
Itloisunlda okunmuştur. 

Ş'iimidi, arkadiaşlarım; bağıttan beri ara etti
ğimi i- vesikalar gösltermiekitediir ki, Diyanet iş

leri Başkanhğınida cidden bir nurcu tıeşjküât 
kurulmuştur. Seçim faa%etler3ınide fayldlaBi 
olur kanaaltüyle bu nurcu sepkenin f»aMyeltile-
rine göz yumulmuştur. Bu nurcu şebekenan 
ıdıifanidalki faaliyetleri Dışiışlletri Bakanlığı ve 
Millî EğMnı Bakanlığımla bildirildi. Dışişleri 
©akanilığınldan bir yazı ile DeıvM Bakanlığına 
inJtiıkal eltltiiriilldip hailde bu zaJt hakkımıda her 
hangi bir işlem yapılmamıştır. Ayrıca bu zait 
GJma'dan ve çeşitli seyahatlar dolayısiyle Dev
lelt Hazinlerinden beslenımligltir. Hiçbir ticarî eh
liyeti oîmaldığı halde dış ticaret uzmanı sıfaltıy-
le Gîma Genel Müdürlüğütnlden her ay bin I ra 
ödeııımıiş, ayrıca da kemldM dı§ itliıcarett uzmanı 
ısıfajtqyüle dış memleketlere seyıahaJtlara gönidleril-
ımiş, oradan kenıdisinlden ticarî raporlar alın
mıştır ve kendisine para ödenmilşltir. Sadece 
bnnunla da kalmamıştır, bu zait dışanıdaM bir
takım beynelmilelci cemilycltlerdfem para aflımış-
ıtır. Emaıâtyöt Genel Müldürlüğitodie bir dosyanını 
içerlsinlie Türkiye dıışımlda bulunan beynellmilel 
ve sliiyaısî faJaliyelt salhifbi bir demeğin ödeme 
deflterinin fotokopisi varldır. Bu ödeme defteri
nin bir sayfasının fotokopilsihlde dokuız tam® 
Türkilyelnin, vatandaşımızın ismi yazılıdır. Bu 
isimlerin buraida açıklanması çok entfceriesaın 
olurdu ama, konumuz gayiett tabiî ki, bununla 
ilgili değldir. Bimaıeraaleiyh, ben bu dokuz şa
hıstan selkî iınin ismini açılklamıyacağım ama, 
bir tanesinin ismini açıklayacağını. (A. P. sıra-
larmidam «Açıkla, açıklamama lâzım, ötekiler 
kiim» sesleri) Yaşar TunagürHin isminin karşı
sında kendüsine bir defasında iki Ibin dolar, bir 
tâeıfaısınida da dört bin riyal öidemidiği vazıhıdır 
ve bu belge Türkiye Cumhuriyeti içişleri Ba-
kamlığı Emniiyett Genlel Müdürlüğünün ıdoısyala-
rinldaldır. (A. P. sıralarımdan açıkla, açıkla 
telsileri) Arkaldaşlarım ben burada bir konuyu 
arz eidiıyorum. Konunun dı§ın!daM meseleler be
ni ilgilendirmez. Merak elden oluırısa, milîeltıvıe-
killerinin yetkileri vardır; Hükümete bir soru 
açar, Emniyet Genel Müldfürlüğündlelki bu dos
yayı görür. 

Şimdi arkadaşlarım; bütün bunlara karşı 
iSayın Biaşbakaoı ve Bakanlar ne demektedir
ler? Sayın Resfelt Sezgin, Komisyonla verdiği sa-
vumlmıalsınıda diyor M; «Açın storuşturmayı ben! 
idıe şahıüt göslterelyim ve böylelikle m'eaeıle açığa 
çıksifn.» Kendilerini tebrik elderilm. Cididen so
rumluluk taşımış bir Bakan, ancak, kanaatim-
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ce şu ithamların altımdan böyle kurtulafbalir. Çı
kar Soruşturana KorMlsyonuna, karşı idldialılar 
da kendilerini sabitlerle ortaya koyarlar; niha
yet, Bakan da kemdi iddialarını ortaya koyar. 
Eğer, blizûm §u okuduğumuz iddialar yanlış 
çıkarsa, ben bunJdan büyük bir memnuniyet du
yanım. 

iSayıın Başbakan ve Hüsamettin Atabeyli di
yorlar ki; «bu iddialar daha evvel Cumhuri
yet Senatosunda da ortaya atıldı, aynen ortaya 
laJtıldı ve Cumihuriyelt Senatosu Araştırıma Ko
misyonu bunların vaki olmadığımı karara bağ-
laldı.» Arkadaşlarım, bu, doğru değildir. Yanlış
tır bu, doğru değildir; gerçeklere dayanmıyor. 
Aksine, bir araştırma Komisyonu Kuruldu. Bu, 
Cbmlhnrbaşkanlığımldan gönderilen 42 belgeyi 
inceledi ve sonunda Başkan baktı M, bu belge
leri getirip komisyona müzıakere ettirmek mlüim-
kün değildir. O zaman Koımffisyon Başkamı 
şöyle bir yola sapltı. Aldı elline bir rapor yaz
dı ve bu raporu Komisyona getirip müzakerfâ 
etltirmeden istiyen imzalar, ifstiyen muhalefet 
serini yaızar deldi ve Cumhuriyet Senatosu 6®-
nel Kuruluna getirdi. Cumhuriyet Senatosu 
Grenle! Kurulu bu raporu rieiddelfcıtli, iade eıtltl Ko
miisyona. Oumlhuriyelt (Senatosu Genel Kurulu
mun 29 . 4 . 1971 günkü 64 ncü Birleişiımüıııide, 
bu rapıor Komüsyoma iade eıdilmiilşltir. Şu hallide 
Sayın ©ski Başbakan Deımirel'in ve Sayın Hüsa
mettin, Atabeyli'nim; «CumhurÜyet Senatosu Ko-
mlisyoftU bunları inceledi, varit görmedi» sözü 
'doğru değildir. Kaldı ki, Culm!hurliye!t Senato
su Komisyonunun Başkamı tarafından yazılan 
ve üyeleri tlarafımldan müzakere edilmeden, Ko-
mnilsyonda mıüzakene edimıedem hazırlanan bu 
fapıorlda dahi, şurada ziikretltiğim belgelerin 
hiçbirisi reıddeldilmeonektıeîdir. Sadece; «Bun
larda Yaşar Tunagür'ün suçu ne?». Ortada Di
yanet işleri Başkamı var, bakanlar var, haçka- ! 
lan var. Şu halde, burada «Yaşar TunagürUm 
(suçu mıe?» denilmektedir. 

Halbuki malumdur, Senato Arastama Ko
misyonu, bir kiimfs/enin suçlu olup olmadığımı 
tespit için değil, sadece, bir konu hakkında 
IbiStgi eidiramlek için açıllır, Binaenaleyh, Koonis- j 
yon, vakaları olduğu gibi tespit etmek zorun- I 
daldır, Şu suçludur, bu değildir hükmüne var- ! 
mak, Komisyonun vazifesi değildir. Buna rağ
men Başkam, bu vesikaların hiçbirisnni relddetde-

memlî tiır ve Senato Genel Kurulunda bu rapor 
Komisyona iade eldilmiş, halen ara§ttırımıa deıvaan 
eltımekteidir. Şu halde Sayın Deimsirel'le, Sayın 
Hüsamettin Atabeyli'nin ıbu iddiaları yaaılıgltır. 
iki balkımdan yanlıştır. Hem esas bakımımıdan 
yaniliişjtır, hem de, sonunda, «tieıspit edümig» 
sözü tamiamem yanlış/tır. 

Sayın Refelt Sezıgin burada konuşurken de-
tdiler ki; «Ben. lâik Cumhuriyet koruyucusu-
yum, Ataitürk mıilliyetçiMyim». Biz, buna 
karşı diyoruz ki, elbette bir milletvekili böyle 
olnuaflııdır. Ancak, biz burada fikirlerin mü
nakaşasını yapmıyoruz. Küm nie düşünüyor, 
kim nedir? Bunun münakaşasını yapimıyoruz. 
Bir bakanın me düşündüğü, bizim için mühim 
değildir. Ve Anayasa biıze bir, bakanın ne dü
şündüğümü araştırma hakkını vermez. Bizıim 
halkkıımıız, bakanın eylemlerini, icraatını bu
raya getirmektir. Biz, Sayın Refet Seızgin'e so
ruyoruz; bu icraat neden böyle oldu? Diyo-
yoruz. Bu eylemler neden böyle oldu diyoruz. 
Bumu soruyoruz. Yoksa, şöyle düşünür veya 
focyle düşünür, bu bizi ilgilendirtmıijyor. Bizim 
burada istediğimiz cevap, bunlara karşı veri
lecek cevaptır. Başltan sona kadar bu şikâyet
lerin, bu d ' lsk^erm neden hasıraltı edildiği
dir. Yurit bütünlüğünü parçalama faaliyeltlerli-
nm mevo^^^d^o-n bl^at Diyanet isleri "R^k^n-
lığı tarafımı ilan Devlelt Bakanlığına bildlirilidiği 
halde, bizaalt Cumhurbaşkanı tarafından Baş
bakan ve Devlelt Bakanı ikaz edildiği hailde, 
bunlar hakkıdda neden tedbirler alınmadı? Bu 
nurcu yuvaisı, neden olduğu yerde bırakıldı? 
Ve mlEimleıketi parçalamak iıstiyen, Türk Mil
letlime karşı silâhlı isyana kalkışmak için be-
yanmaimıelier dağıtanlar halkfcımlda nelden işlem/ 
yapılmaJdı? Diyoruz. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya Milletvekili) — 
Onları koruyan kim? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Diya
net işleri Başkanlığı müfeltJtişleri fezleke tanzim 
ediyorlar, diyorlar M, «falan yerde aramla 
yapitık, eliımliıze şu, şu vesikalar geçti. Bu vesi
kalarda, Türk Milletine ağır şekilde hakaret 
eldilmekteıdir. Türk Silâhlı Kuvvetleri tahkir 
ledilımıekteıdlir. MemlekeitJiımiMm bir bölgesi si
lâhlı isyana teşvik edilmektıedir. Binıaenalleyh» 
diyorlar «bu şalhıislar hakkında derhal takibat 
yapılması lâzınııgelir.» Bunlar Devlet Bakanlı-
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ğmia gönderiliyor. Fakat, maalesef işlem ya
pılmıyor. Blk bunu soruyoruz. Neden, diyo
ruz, Diyanet tşlsnl Başkanlığı nııüfelttişlerinin 
rapiorları işlenme konulmadı, baisıraltı eldiltdi? 
Bunıu soruyoruz. 

Muhterem arkaldaşlarım, sözlerimizi bitir-
omıddem, bir iki nıolkba ütferindie dana durmak is
tiyoruz. Bâzı Mlmısöler iddia ediyorlar, diliyor
lar M, «Yaşar Tumlagür, örfî İdare mahkemele
rine gitti, beraat etti» Bu da doğru değildir, 
yalanıdır. Yaşar Tunagür, cidden, örfî idare 
Mahklemeısıine gitmiştir. Örfî idare Mahkemesi, 
örfî İdarenin ilânından çok e'vviel vaki olmuş 
bu hareketlerin, genıel mahkemelerde, nlormal 
(mahkemelerde görülmesi lâzımigeldiği kanaati
ne varılmış ve dosya, olduğu gibi Anlkara Sav
cılığınla gönlderilımlşltlir. Yoksa, ortada beraat 
yoktur. Bu açık, Binaenaleyh, mesele bu 
kadar açıkta iken, bunu, kalkıp beraat etti sek
linde MecIM etkileme arzuları yanlıştır. 

İkindi kamu; birçıoik kimseler bana diyorlar 
ki, '«Sen, sekiz buçuk ay Deıvlet Bakanlığı yap
tın. Bu adama ne yaptın? Asttın mı, kestin 
ani?». Zafbıltlarda var.. 

Arkaldaşlarını, biziiim Devlet Bakanı olarak 
asmaya, kemeye salahiyetimiz yoktur. Bizim, 
Devleit Bakanı olarak yapacağımız iş, bu değil
dir. Ben, Diyanet işîierli Başkanlığına, çalımlan, 
İmha edilen; evraklar da dahil, hepsi hakkımda 
eanrinü viendim. Diyanlet İşleri Başkanlığı, mü
fettişken görevlenldirdi. Tanzimi edilen dokuız 
adet dosya, lüzumu muhalkemie kararı vermek 
veya âdemi taklip kanarı vermek üaere Danış-
taydaidır. Ben Detvlelt Bakam, olarak, ister 
bir adaim halkkmlda sempati besleyeyim, ister 
anıtipalti besleyeyim, yapacağım iş, kanun ve 
nizamların, mutlak içlinde bulunmaktıadur. 
Kanun ve nizamların dışıma çıkarak birtakıim 
insanları şu veya bu maksaitlîarla hima|yet et
mek benim elimden gelmıeiz. Benim vaızifetm 
fbu değildir. 

Bülyük Meclisin sayın üyeleri, sözlerimi bi
tirmeden iki nokita üzerimde de durmak istiyo
rum. Bunlardan birisi, Atatürk problemidir. 

ArkiaJdaşlarım, bugün bu memlekette maa
lesef -iküiciüîk de olsa- Atatürk düşmanı bir 
klüple vardır. Ve bunlar, zaıman zaimıan bâzı 
yerlerden desteklpınımektedirlier. Bir tarafta 
Diyanet İşleri Başkanlığında, bahsettiğim şu 

Ataitürk düşmanı şelbeike kurulmuşken, öbür to-
rafta, bütün TiMkyıe'ye, «HayaJtım ve Hâitıra-
larım» adlı, haysiiyeltssiız, şerefsiz büir kijtap da-
ğıltLİmışltır. Bu kitapta, Atatiüırk'ün anneısi-
nin iffetime dil uzaltılmaktaidır. Bu küjtapfca, 
bizzait Atatürk'ün şeref ime dil uizaltılmaktöaJdır. 
Bunlar Türkiyelde var. Bulgtün halen birkaç 
tane kitap maalesef, bütün gayretlere rağmen, 
flb&ntaflam kimseler tıarafın'dan şu vetya buralarda 
elden ele dolaşjtırıltaa gayretti içindedir. 

Ben buradan ifade eı'jtnsk isterim ki, Ata
türk yclu, Türküye için tek çıkar yoldur. Ata-; 
tii;-k yolundan. sağa ve siola sapmalar, Türki
ye'yi ancak felâket3 gfotürar. Türk'iye için tek 
çıkar yol, Altatıliıklün yolunda ilerlemektir. 
Ne Atatürk'ün yolundan daha sağ, mfc Atatürk'
ün yolundan daha slol.. Ben yine iddia eldc-
rüiaı ki, bulgun içinde bulunduğul.nuız bâza1 ıstı
raplar, Atatürk yolundan sapcnıaiların nsfeoii-
dir. 

Şu halde, her harfliği bir dair'ede Atatürk 
düşmanlarının yuvalandığı valiler tarafından 
DavleS Brlîsank^ına ve Diyanet İşleri B-aştean-
lığıma, fi^en yazılacak memleketin fcllIM>arait 
1.Sü>yn3.iklan, MftT Miiiteşarlığı; «D'yaniet İ§lsri 
'"Baf̂ a.nlığ'jnıa, Ord'u'dan kavıılaıı Atatürk düş
manları geldi orada yuvalandı, Adalet Bakanlı-
^.rllan klotvuJİaTilar geldi orada yur/alandı» di
yecek ve buna rağmsn bu insanlar mel'anetle-
rins d'sıva-n edsı?.3kl«r. Bu yarjli|tır arkadaşlar, 
hvk hâiaibidır. Hö3ajb:nı sordu ğunmıız nokta bu<-
r.al3'.ıiır. ¥e tek çıkar yol, Atatürk yoludur. 

iidnci husus arkadaşlar; Sivas Kongresinde, 
ağafoeyleriim'jz, dedelerlnnlz ksndı har iraıdeleriıy-
le toplanmışlardır. Atatürk'ün o zaman, ne elin-
ds orduları.. Hiç bir şeyi yoktu. Tek, bu anteM-
lekstin şsrefli bir vatandandır. Ve bliitıün glü-
venci, bu-milletin birliğine ve istiklâl arzusuna 
bağlı büyük inancıdır, işte o zaman dedelerimiz 
şöyle bir karar almışlardır. Demişlerdir ki, «Tür-
kiyede, müslüman azınlık yoktur.» Bu hüküm, 
Sivas Kongresinin bu hükmü, Anayasamızın 3 ncü 
mpJdie'S'ine, «Türk Devleti, ülkesi v!e miiletiıyle 
lböîiünmio'3 bir büt̂ ündıür» şeklinde gsçam t̂llr. 

iTiiıfejyenin ne batBi doğuşumdan, ns doğu-
ısu bai'-smdan daha ş'ereiflildir. Her ilkini de anlii-
is?.ıvii ş-ekiMe gıereıfli, haysiystli ve bu miEsttin 
öz .fivlâdıdır. Bu millcitin kuseyti, gıaneyi, do>s\a-
(su, baitiji tâbirleri sa)ds-oe birer coğrafi tâfi>ir-
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dir. Birtakım . maalesef - burnunum dilbini gö-
remısyen inteanlar, birtıalkiım, dibamdan para 
alan, dnıaridan kışkırtılan insaflılar, Tiürkiye-
nimı ıblir btöllgıelsüni ısıllâlhlı isyana teşvük ©time 
gayretlinin içme gıirmiij|lerdir. Bunların sayısı 
nıe kadar az olktraa otouın, ama fiilen buınuı yap-
miiışlardır. Tıüılk Milleliii, bir şiirle tahkir edil
miştir. Şiir burada... Cumhurbaşkanlığının 
glönıdisndilği .veslıkallıar arasında. Ve Kbrn[!s!yon!Tin 
elinde. Arkadaışftarılm, tam rağmen, maalesef 
tadlbir akmımıamıışitır. MaalelM, bunu yaıpan in
sanlar .göneıvlenine dsvıaim e'tnııllşlierdir. Biuînîar 
hakkında yaıpılıan mlüfettiş tafhikUkatları, arıaet-
tüğimı glIM, baönralla edilmiştir. Haîbuiki Tüîki-
yenin (blüfâiı Mlıfrafi. biMnliiiğöndedir. Tiürkıi-
yada 'hiç bir fert, naniği böllgîKJııdis yalşartaa 
yaşatsın, diğer bblgtedeıklnden kendilisini na aşa
ğı, ne de üdjiin gi'jınne hakkını haiz dağiiMİIr. 
Ne zaman bu memleketin ba^ı derde girmCş&e, 
batılı üle clioğulu, kuiaeıyli il* güneyli bu: memle
keti kurtaıtinaık işin, bu millet uğruma can ver-
mdk iıçiin biılbirler&yle yaraş eltailçflısrdlr- Ça-
uakkalede, iSakarfyada. bu memleketin batisinin, 
dloğujâ'iıınıimı, kuzeyinin, güneyinin ©'/lagarının 
kakları, komilikleri biribiriine kaynaimıış şekilde
dir, bir aradadır. Bravo s'&slerli) Her türüli bağ-
lanltıjyı inkâr e fesler dâJhii, on asır bsrcfber ağla-
muş, beraföıer giliIImTıî  klsanlar egör millet ten
kil etmiyorlarsa, bir bütün değiller^, ysrylii-
a'inde miillet yoktur. 

(EİEasmâöejyCı biz diıyoruız ki, bu mesele mut
laka ıSoruifturaıa Kioimlilsıyonunun huzuruna çıfk-
malıdır ki, bu takdirde bir daha bu melmkketin 
şu yeya bu parçasını kopariımak, Atatlürk hak
kımda gliizli giz\ 'sinisi sinsi, annelinin iffe
tine kadar dil uöatanlar, cefalarını glöracekle-
rini bilsinler ve bundan sonra da bunları hi
maye edsoek kim&'e bu nneimlekette çıkmıataı. 

Arkadaşlarım, Komilsiylonun raporu üzerin
de de bir diki kelltae ile durmak isterim, Kio-
m&ıyion diylor ki, sayın ıSiikymıan Deımirel bu 
ımiavzuda 1x13lu değiildir. Çiinlkii onun balberi 
olmazdı. 

Evvelâ komisyonun bu kanaatine katılma
dığımı ifade etmek isterim. Senatoda hem gizli 
oturumda, hem de açık oturumda bütün bu te
ferruatı arz ettiğim zaman, Saym Demirci bun
ları duymuşlardır. Boğrudan doğruya Başba
kanlığa tevcih ettiğimiz, Başbakan tarafından 

cevaplandırılmasını istediğimiz 19 yazılı soru 
önergemiz vardır. Gazeteler yakmışlardır, 19Ö6 
yılından ta: 1970 yılma kadar, bütün gazeteler 
bunları yazmışlardır. 

'Binaenaleyh, bir Başbakanın bütün bunlar
dan haberdar olmamasına, «ne oluyor bu Diya
net İşleri Başkanlığında?» dememesine imkân 
yoktur. Kaldı ki, bir kısım evrak da, Devlet Ba
kanlığına bizzat Sayın Başbakan tarafından 
havale edilmiştir. Binaenaleyh, Komisyonun bu 
kanaatina kaulmadığımı ifade etmek isterim. 

İkincisi, komisyonun raporu üzerinde dur- . 
mak isterim arkadaşlarım. Malum, İçtüzüğün 
bir hükmü gereğince, komisyon üyelerinin ço
ğunluğu Adalet Partilidir. (A. P. sıralarımdan 
«çoğunluk seçimle geldi, gayet tabiî» sesleri) 
İçtüzüğün bir hükmü gereğince komisyonun 
üyelerinin çoğunluğu Adalet Partilidir. Bu ço
ğunluk, arkadaşlık duygularını bir kenara ite
rek, parti menfaatlerini bir kenara iterek iki 
(bakan hakkında Soruşturma Komisyonuna git
mesi lâzımgelir kanaatine varmışlardır. Arka
daşlarım, bu, demokrasinin bir zaferidir. Bu ka
rarın, Türk demokrasi tarihinin şeref sayfala
rına yazılması lâzımigalen bir karar olduğu ka
naatindeyim. Bu komisyon, birtakım arkadaşlık 

. duygularına., parti menfaatlerine kapılarak, 
parti menfaatlerini memleket menfaatlerinin 
üstün&e tutarak, «nasıl olsa çoğunluk bizdedir, 
binaenaleyh şu meseleyi kapatmak için Soruş
turma Komisyonuna ihtiyaç yoktur» diyebilirdi. 
Ancak, cidden komisyonun şerefli üyeleri - ki, 
hepsini burada hürmetle anarım, istisnasız hep
sini - kendi kanaatlerini, vicdanlarının kanaat
lerini kâğıt üzerine geçirme haysiyet ve şerefini 
göstermişlerdir. Bu, demokrasi için cidden bir 
zaferdir. 

Arkadaşlarım, demokrasi aleyhine, bugüne 
kadar çok şey söylenmiştir. «'Demokrasi zor iş-
liyen bir rejimdir» denmiştir. «Demokraside iş
ler, çok uzun sürmektedir» denmiştir. «Demok
raside, bir memleketin kalkınması uzun zaman 
alır» denmiştir. Yalnız, demokrasinin bir fazi
leti vardır ki, bu fazileti ne kızıl komünisti, ne 
de koyu faşisti inkâr edememiştir. Bu, demok
raside açık murakabe sistemMir, Demokratik 
rejimle idare edildiği iddia edilen ülkelerde, 
açık murakabe ne kadar işlerse, demokrasi o de
rece vardır. Bir Mecliste, bir denetim imkânı ne 
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derece serbestse, ne derece mümkün oluyorsa, 
o meclis o kadar demokrasi içerisindt'dir, de
mektir. Bir mecliste eğer parti menfaatleri 
memleket menfaatlerinin üstüne çıkarsa, bir 
mecliste eğer, arkadaşlık duyguları vicdanî ka-
naatların üstüne çıkarsa, elbette ki, demokrasi
nin f aziletin'den bahsetmek mümkün olmaz. 

Arkadaşlarım, ben şurada inanıyorum ki, 
Yüce Meclis mutlaka millî menfaatleri, parti 
menfaatlerinin üstünde görecektir, vicdanî ka
naatlerini, arkadaşlık duygularının üstünde 
görecek ve bir karara varacaktır. Bu kararı, el
bette kî, hepimiz hürmetle karşılıyaeağız. 

H&pinize saygılar sunarım arkadaşlarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

'BAŞKAN— ikinci söz talelbinde bulunmuş 
olan Sayın Hüsnü Dikeçligil buyurun. 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Geçen birleşim söz talebetmiştim. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan Mil
letvekilli) — Biz de sıradayız. Birleşik Toplantı 
İçtüzüğüne göre bizim rüçhaniyet hakkımız 
vardır. 

'BAŞKAN — Onu mutlaka vermeye mecbu
ruz; ama şimdi görüşme yapıyoruz. Geçen bir
leşimi idare eden Başkan sizi üç numaraya kay
detmiş. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan Mil
letvekili) — Birledik Toplantı İçtüzüğüne göre 
rüçhaniyet hakkımız var. 

BAŞKAN — Rüçjhaniyetiniz yok da her 
halükâr'da mutlak surette konuşma hakkınız 
var. 

REFET SEZGİN (Çanakkale- Milletvekili) 
— Muhakkak var tabiî. 

'BAŞKAN — Arkadaşlarımı bu konuda ay
dınlatmak için yaktığım tatbikatın Birleşik 
Toplantı İçtüzüğüne uygun olduğunu belirtmek 
için tekrar ediyorum; balhis konusu birleşimde 
görevli bulunsun veya bulunmasın, ilgili Başba
kan veya Bakanlar Kurulu üyesinin, önergeyi 
verenlerden ilk imza sahibinin veya onun gös
tereceği bir diğer imza. sahibinin ve Soruştur
ma Hazırlık Komisyonun da her halde dinle
necekleri bir görüşmeden ©onra diyor. Görüş
me devam ettiğine göre, geçen birleşimi idare 
eden arkadaşımız Sayın Atabeyli'yi dördüncü 
sıraya kaydetmiş, beşinci sıraya da Sayın Reşit 
Ülker'i kaydetmiş. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu Milletvekili) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Altıncı sırada Sayın Ekinci. 
HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta Mil

letvekili) — Söz is'tiyorum. 
BAŞKAN — Yedine! sırada Hüsamettin 

Akmumcu. 
İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — 

Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sekizinci sırada Sayın Ataöv. 
AHMET MUKADDER ÇİLOĞLU (Burdur 

Milletvekili) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Dokuzuncu sırada Sayın Ah

met Muka'dder Çiloğlu. 
iSaym Dikeçligil buyurunuz. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (C. Senatosu Kay

seri Üyesi ) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlar ; 

Parlâmentonun cidden üzerine hassasiyetle 
eğilmesi iktiza eden mühim bir mesele üzerin
de duruyoruz. Bendeniz şahsen bu komisyonun 
bir üyesiyim, üye olarak bu işe katıldım. 

Eski sayın Başbakan da gidiyor... 
HÜSEYİN AVNi KAVURMAOIOĞLU (Niğ

de Milletvekili) — Sana ne? Gid3r. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Gider 

de, çünkü onun, zamanında gazetelerde beyanı
mız okunacaktır, merak etme. (A.P. sıraların
dan «seni mi dinleyecek? Bak» sesleri) 

BAŞKAN — Devam buyurun sayın Dikeç
ligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ben 
bakıyorum bakıyorum. Siz bakın. Bakm şimdi 
bakın. (A.P. sıralarından haysiyetsiz, sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, siz devam bu
yurun, her müdahaleye muhatap olmayınız, bu
yurunuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ba
kın. Ben haysiyetli insanım, masonların reyini 
almadım, müslüman Türk Milletinin reyini al
dım, ona ittiba ediyorum. 

RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (C. Senatosu istan
bul üyesi) Haysiyetli insansan aldığın reyleri 
geri ver. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, bu sözlere 
bu beyanlara lüzum yok. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Mason-
ların arkasından gidecek de... 
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BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, lütfen rica 
öderim (Gürültüler) Bir dakika beyler, efendi
ler rica ederim; kimin reyini aldığı, rey gizli 
olduğu için tam manasıyla buradan ifade edil
mesi mümkün olan bir şey değil. Sizin reyini
zin muhtevasında kimlerin reyi var, olduğu di
ğerinin reyinin muhtevasında kimlerin yok ol
duğu bilinmez. Bilinmeyen şeyi söylemeyin, 
devam buyuran.. 

MESUT HULKi ÖNÜÎt (Çanakkale Millet
vekili) — Haydi sen de sahtekâr, aldığın, rey-v 
leri geri vor. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Şim
di, milliyetçiyim, milliyetperverim demek çok 
kolay fak? t, bunun gereklerini yerine getirmek 
meseledir. 

Ben, hamdolsun müslüman Türk evlâdı
yım, Türklüğümle iftihar edebilirim, çıkarcı da 
değilim. 

Bu kürsüden milletin bütünlüğü için yemin 
ettik ve bütünlüğüne gölge düşürmemeye de 
söz verdik. Komisyonun bir üyesi olarak arka
daşlarımızla dosyayı tetkik ettikten sonra vic
danımızın sesine uyarak karar verdik. 

Şimdi Devleti idare edenler der ki, «benim 
bundan hah erim yok.» Devlet sandalye ve kol
tuklarına oturmak kolay iş değildir. Orada otu
ran insanlar gayet hassas, gayet uyanık olmak 
mükellefiyetindedir Eğer hassasiyet göstermez-
lerse ve uyanık olmazlarsa memleketin elbette 
hali zedelenir. 

Türk Milletinin bütün evlâtlarının Misakî 
Millî Hudutları içerisinde bütünlüğüne, birlik 
ve beraberliğine ve bu memleketin öz be öz 
evlâtları olduğuna kaniiz. Fakat bu bütünlüğü 
tarih boyunca bozmak isteyen insanlarda yok 
değil; pek çoktur, vardır., Beyefendiler bu me
sele yeni mi? Yeni değildir bu mesele. Bu mese
leyi biz Elmalı hadisesinde dile getirdik, ga
zetelerde neşrettik, söyledik duyuramadık. Ar
kadaşlarımın sağduyusuna hitap ediyorum; 
oradaki risalenin Altıncı Noter tarafından ter
cümesini hassasiyetle okusunlar. Bakınız mil
letin bütünlüğü orada parçalanıyor, nasıl par
çalanmak isteniyor. Zaten masum olan halk, 
yurt bütünlüğünü bozmak için din adamları 
alet edilerek isyana teşvik edilmiştir. Burada 
ihassas olmak mecburiyeti vardır. Nasıl mı? Siz 
Devlet kürsüsünde, sandalyesinde oturacaksı

nız, Diyanet iğlerinin müfettişlerini Doğu - Ana-
doluya göndereceksiniz, onlar tahkikatta bulu
nacak ve gelecekler, Cumhuriyet Savcısı -Tu
tak Müftüsünün ve diğerlerinin evinde rbaleyi 
çıkaracak, biz bundan haberdar değiliz diyecek
siniz ve Başvekil kürsüsünde oturacaksınız. Yani 
bu nerede görülmüş? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletve
kili) — Bravo, Allalh razı olsun. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Nere
de görülmüş? Kim ben milliy£tper verim der 
bigüna buna göz yumduktan sonra? Kim di
yebilir? Haberdardır, bizatihi ben Senato Gru-
'bunda bu vesikaiları gösterdim ve araştırma 
açıldı. Bunu o zamanın Sayın Devlet Bakanı 
da gördü. Sayın Elmalı Müfettiş raporlarını 
[Reisicumhura gönderir, ondan sonra bir nüs
hasını devrin Başbakanı Demirel'e gönderir, bir 
nüshasını Devlet Bakanına gönderir, bir nüs
hası Diyanet İşlerinde kalır ve bunlara göz yu
mulduktan sonra bu memleketin hayırlı evlat
ları, o müfettişler tahkir edilir, vazifesinden 
alınmak istenir, bırakır askere gider ve yine 
Ibize müracaat ederler, o vesikaları verirler. O 
vesikaları biz Yeni İstanbul Gazetesinde neş
rederiz, - şimdi okuyacağım - oradaki Hükü
met erkânı vurdum duymazlıktan gelir, cevap 
vermez. Dikeçligil, sözlü soru verir, Senato Gru-
Obunda bir sene cevap verilmez. Bu realitedir. 
Pekâlâ, bunun müdafaası neresinde? 

Beyefendiler, o risaleyi okuduğum vakit 
(ben gördüm ve okuyanlar, tarih kitafbı yazan
lar, Türkiyenin tarihine eğilenler; Doğuda ta-
mamıyle o risalede Türk Ordusuna nasıl haka
retler olduğunu görecekler. Orada, bir müftü
nün evinden risale çıkarılacak; orada Barza-
niye, mehdii Uesıü denecek ve senin Devlet ar
şivin de olacak, o arşiv ki, Millî Emniyetindir, 
MİT Teşkilâtı da Başlbakan Demirel'e bağlıdır 
ve onu öğrenecek, sen burada uyuyacaksın, bu
nu hasıraBı etmöye çalışacaksın. Yok beyle ko
lay şey. (Demokratik Parti Grubu sıralarından 
«foravo» sesleri.) 

MUSA DO&AN (Kars Milletvekili) — Ha-
sıraltı edilen var mı? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ya
pamazsın. Bu hasıral'tı eıdilımiştir. Hasıraltı 
edildi, edildi. Müsaade buyurun ispat edeceğim. 
Ali Aslan'ın eski harflerle yazdığı mektubun 
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aslı "bende. işte... 1966 da Yeni istanbul'da neş- j 
redildi. Din adamlarına komünist mi bunlar de
nildi, Dikeçligil ortaya atıyor, uyansın de
nildi. Yeni istanbul'un koleksiyonlarına bakın, 
fotokopisi aynen neşredildi. Ali Aslan, burada, 
«sol partiye kaydoldu» dedi, Yaşar Tünagür'e 
«dKükremiş aslan» dedi. işte diğer bir vesikası. 
Aralarında illiyet rabıtasının olduğu meydan
da. Tutak Müftüsü. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletve
kili) — Vesikaları okuyun. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Zaten 
arkadaşımız okudu, bunları tekrar edip sizleri 
yorma suretiyle vaktinizi almayacağım. 

REŞİT ÜLKER (istanbul Milletvekili) — 
Yorulmayız, öğreniriz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bun
lar tasdiklidir. Sevdiğim millî hislerine güven
diğim çok sevdiğim arkadaşlarım var; eğer bu
na da tasdikli değil derlerse Noterlik el yazı
sını alır. Bu neşredildi. Ne yapacak neşredildi-
ği vakit? Beni Senatör olarak çağıracak, gel 1 
(bakalım Dikeçligil diyecek. Sen Yeni istanbul 
Gazetesinde bunu neşrettin, hatta grubu da 
dinlemedin, parti disiplinini de dinlemedin, seni 
partiden ilhracediyorum demesi lâzımdı bana. 
[Başvekilin, Devlet Vekilinin bana vesikanı ispat 
et demeleri lâzımdı. İsıpat edemediğim takdirde 
benim hakkımda parti disiplinin uygulanması 
lâzımdı. Niye yapmamıştır "bunu? Fasulyede 
hassas oluncaya kadar bunda hassas ol karde
şim bunda, hassas ol. Türkiyenin bütünlüğü 
(bu. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (iSamsun Millet
vekili) — Fasulye çoğunun başını yedi. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Siz 
de bu gidişle kendi kendinizin başınızı yiyecek
siniz. Türkiyenin başını yemesek çok iyi olur. 
(A. P. sıralarından «sen kendi başının çaresine 
bak» sesleri). 

Bana sorabilirdi, sormadı. MİT Başvekile 
bağlı olduğuna göre Başvekil, nasıl bu işten 
haberim yok diyebilir? Bu gazetede neşredili
yor. Gidin gazete koleksiyonlarını açm, Yeni 
İstanbul'da bulacaksınız, ben size tarih ve nu
marasını vereyim. 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ Milletvekili) 
— Hoca sen mektupları oku. | 
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HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Hiç 

merak etme okuyacağım. Efendim 15 Ekim 1966 
Cumartesi sayı 6037. «Elmalı'nın düşmanları 
komünistlerden yardım görmüş, A. P. Kayseri 
ıSsnatörü Dikeçligil'in açıkladığı mektup, hadi
seye iyi bir istikamet verdi», işte bu vesika 
neşredilmiştir. 

Diğer beyanlarımız ve Elmalı hakkında aç
tığımız sözlü sorular da bu gazetede neşredil
miştir ve Senato gündeminde görüşülmediği de 
meydandadır. Bunu o gazetede bulursunuz. 

Arkadaşlarımız merak etmektedir, bu mek
tubun münderecatı şu; okuyalım. Ali Aslan'ın 
yandığı mektup. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan Mil
letvekili) — Hâlâ müftü mü? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Tekir
dağ müftüsü. Dosya burada görüşülüyor, arka
daşlarımız konuşacak, Hâlâ müftüdür. Tutak 
Müftüsü de hâlâ müftüdür, evinden risaleler 
çıkmıştır. MİT, İşçi Partisi temayüllüdür de
miştir, Barzaniye bağlı demiştir. 

MUSA DOĞAN (Kars Milletvekili) — Baş
vekil kimdir? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Davamla) — Demi-
rel'dir Başvekil. 

MUSA DOĞAN (Kars Milletvekili) — Ha
len Başvekil kimdir? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Siz 
6 - 7 sene iktidarda kaldığınız müddet içinde 
vazifenizi yapmıyorsunuz da başkasına niye 
soruyorsunuz? Biz bunu size soruyoruz, Allah 
Allah. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan Mil
letvekili) — Hayır söyle. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ben 
Nihat Erim Hükümetini beğenseydim rey verir
dim, zaten onu da beğenmiyorum. (A. P. sırala
rından «O adam masumdur» sesi) Aa.. masum, 
evet, doğru. Hâlâ masum de dur. 

Büyük muhterem kardeşim Muazzam Molla 
Şirin» bunlar aynı medresede okumuşlardır, 
«Allah onu muhafaza eylesin» Kimi? Yaşar Tu-
nagür'ü. «Besmele, hamd ile selâvattan sonra 
Cenabınıza malum olunsun ki, Kükremiş As
lan muhterem Yaşar ile görüşmekte şeref yap 
oldum ve selâmınızı ona, diğer kardeşlere teb
liğ ettim. O sıkıntıdadır. Fakat bu çetin zorluk, 
Allahm izni ile, sona erecek. Çünkü Hükümet 
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bütünü ile birlikte onu takviye etmektedir.» Ba- I 
kınız Hükümet birlikte, bütünüyle onu takviye 
etmektedir. Hükümet bütünüyle Yaşar Tuna-
gür efendiyi takviye ediyor, Tekirdağ Müftü
lüne bir şey yapılmadı çünkü. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletve
kili) — Ayn'en oku, devam. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — «Yük
sek Din Kurulunun feshi, reisin kovulması, Ce
mâlin uzaklaştırılması ve mühim kararlar alın
ması. Birçok yerlere gittim... 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya Milletvekili) 
— Hoca vesika mı bunlar? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Al da 
oku şunun esasını ve hepsine «Ve hepsine Kon
ya'daki feci manzarayı beyan ettim ve yine sizin 
de faaliyetlerinizi izah ettim, Onlar da memnun 
oldular ve bana birçok vaatlerde bulundular.» 
Görüyorsunuz ki, birçok yerlere gidiyor, teşriki 
mesai ediyor bunlar irtibatları var. «Ve onun 
kuvvetli sebatı yani direnmesi ve çok sabrı var
dır. Kim sabır ederse zafere erer. Allah'ın iz
niyle tam arzu ettiğin gibi olacak. Şimdi. Salih 
ile beraber Hacıbayram'dayım. Lâzımgelen yer
lere gittim. Birkaç gün sonra yine Ankara'da 
yine Yüksek Din Kurulunu seçmek için, ondan 
sonra da Din Görevlileri Meclisini seçmek için 
Ankara'da da karşılaşacağız. Orada hazırlan
mış olarak buldum. Allah sana, bize kuvvetli 
şekilde yardımcı olsun. Cevabını beklerim, Du
rumunu bildirirsin. Hilebazlardan uyanık ol. 
Güzel sabreyle. Çünkü Allah'ın izniyle kurtu
luş yakındır. Bu müjdeleri kendimden söylemi
yorum. Belki kuvvetli vesaiklere ve vaitiere 
dayanarak söylüyorum. Sen duacı ol. Ümidedi-
lir ki, arkadaşlarımız zorluk içinde bulunuyor
lar, kurtuluş yalandır. 

Vallahi gerçekten kalbim mektubu bitirmeyi 
istemiyor. Lâkin vakit dardır, hava da boğucu
dur. Sen o yüceden dua edici ol ki, bizi muvaf
fak kılsın. 

Ama solcu partiye gelince; isimlerimizi def
terlere yazdılar. İsimizi Allah'a bırakırız. Şüp
hesiz o, kullarını gerçekten görücüdür. Arka
daşlara selâm.» 

Şu halde, bunlar solcu partiye kaydoldukla-
rını beyan ediyorlar. MÎT de, bunların solcu 
partiye kaydolduğunu ve komünizan fikirli ol
duğunu tespit ettiğine göre, bu realitedir. Pek
âlâ biz bunu neşrettik. j 
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Ali Aslan; Molla Şirin ve Abdurrahman Dür-

re arasındaki mektuplaşma ve konuşma... (A. P. 
sıralarından, «Küçük bir vesika» sesleri) Eğer 
bu vesikayı da küçük görüyorsan, vay haline. 
Vay haline senin, acırım haline, yeminine acı
rım, yeminine. Milletin verdiği reye yazık. 
(A. P. sıralarından, gürültüler) 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya Milletvekili) 
— Meddah mısm, nesin yahu? 

(BAŞKAN — Rapor üzerinde... Muhterem ar
kadaşlarım, rica ediyorum, müdahale etmeyiniz. 
Sayın Dikeçligil, rapor üzerinde buyurunuz, 
devam ediniz. Her müdahaleyi mutlaka siz ce
vaplandırmayın, bana önleme imkânını, fırsa
tını verin, rica ediyorum. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) - Ama, 
âdabı ile oturduğu yerden konulmasını bilmeli
dir. 

VEHBİ ENGİZ (Kocaeli Milletvekili) — On-
vara da müdahale etmelisiniz Sayın Başkan, şa
yet biz yapsak hemen ceza verirsiniz, 

BAŞKAN — Evet efendim, devam buyuru
nuz siz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Hu
kukçu olmak kolay ama, lâfazanlık kolay ama... 

BAŞKAN — Siz devam buyurunuz lütfen ve 
her müdahaleye cevap vermeyiniz. Ben size ko
nuşturma imkânını yaratacağım. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) - Zatı-
âliniz cevap vermediğiniz takdirde ben altında 
kalmam. (D. P. sıralarından, «Bravo hocam» 
sesleri) 

BAŞKAN — Evet efendim, buyurunuz. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Şimdi 

«Bu mu diyor» Evet bu ama, ya Abdurrahman 
Dürre'nin evinde çıkan vesikaya ne dersiniz? 
Ya ona ne dersiniz? (A. P. sıralarından, «Oku, 
oku...» sesleri) Peki ondan da vesikalar okuya
lım. Millî haysiyetiniz ve millî vicdanınız ne di
yor bakalım? Millî haysiyetimiz ve millî vicda
nımız ne diyor o vesikalara? (A. P. sıralarından 
«Oku» sesleri) Pekala, okumayacaktık, ama 
okuyacağız. Okuyacağız da şu tarih herkesin 
dersini versin; vesikalar buraya geçecek. Bura
da merak edenler alır okur. 6 ncı Noter vesıta-
sıyle - halis muhlis Türk evlâdı, Diyanete tef
rikanın girmemesini isteyen zat Elmalı İbrahim 
Efendi - bir nüshasını 6 ncı Noterlikten tasdik
le Demirel'e, bir nüshasını Reisicumhura, bir 
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^nüshasını Devlet Vekiline göndermiştir. Dosya
da mevcut. (D. P. sıralarından, «çok ayıp» ses
leri) Pekâlâ. 

'Sayın arkadaşım, bakanlık yaptınız. Bu şiiri 
ben Senato Grubunda araştırma açılsın, diye 
akudum. Milliyetçi insansınız milliyetçi parti
siniz. Milliyetçiliği hep ağzımızdan düşürme
yiz. Ondan sonra, «Baba düşmanıdır, o yıla
nın dostu şeytandır» Abdurrahman Dürre diyor, 
«Nifakın zehrini saçmak da müthiş bir felâket
tir. Arap nüktelerinden (O kahpe kocası 
Türk'tür)» Bu din adamı, bu müftü, milletini 
«kahpe» olarak vasıflandırıyor; bunu kabul edi
yor musunuz? Ve bir Barbakana, bu 6 ncı No
terden nüshasını çıkartır ve Devlet Vekiline 
de verilirse ve bu adamların hakkında bir mu
amele yapmaz mı? Teftiş raporunu hasıraltı 
eden insanlara ne yapar, ne muamelede bulunur? 
Bunu vicdanınıza 'bırakıyorum: Milletimizi 
kahpe yapıyor. 

MUSA DOĞAN (Kars Milletvekili) — Ne 
demek o? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Sayın 
Tevetoğlu, milliyetçisiniz. Türk Milletinin kah
peliğini kabul eder misiniz, ya da bu sözü,.. 
(A. P, sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen HeyeLi Umurniyeye hita
bediniz Sayın Dikeçligil. Rica ederim arkadaş
lar... 

MUSA DO&AN (Kars Milletvekili) — Ne 
demek istiyorsun be? 

BAŞKAN — Sayın Doğan. Bugün radyo me
sajında da belirtildiği gibi, isminizle mi hitabe
deyim sizin, o zaman susar mısınız Rica ede
rim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Efen
dim... 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, bir dakika, 
Saym Tevetoğlu sizi dikkatle dinliyor şu anda,.. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — O be
ni... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Hiç böy
le aksiyon göstermedi. Sayın Tevetoğlu'nu ora
dan İşaret etmek suretiyle, onu muhatap kılacak 
şekilde beyanda bulunmanız yersiz, Heyeti 
Umurniyeye hitabediniz lütfen, tahrik etmeyi
niz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ben 
arkadaşımı kırmak için değil, hassasiyetini bil
diğim için söylüyorum. 
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BAŞKAN — Anlıyorum efendim. İsterse tal

tif yönünden olsun, bir milletvekiline veya sena
töre hitabetmeyiniz, Genel Kurula hitabediniz, 
rica ediyorum. 

NECATİ KALAYCiOĞLU (Konya Millet
vekili) — Başkan da yasakladı. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Efen
dim, şimdi Ağrı Savaşlarından bahseder vesi
kada, gençlere hitabeder. Arkadaşlar, Türkiye'
de Kürt yoktur, Türk vardır. Bakınız bu risa
lede ne der: 

«Ey Kürt genci,.. Sana tarihin en feci bir 
sahnesini gösterdim. Bundan ibret al ve bil ki, 
cihanda en kıymetsiz şey, Türkün verdiği şeref 
sözüdür.» İşte bu, Abdurrahman Dürre'nin 
evinde çıkan ve Norşin Medresesinde kaleme 
aiman «Kürtçülük Risalesi» nin içerisinden 
okuduğum bir satırdır. Rica ederim, Devlet 
koltuklarını işgal eden insanların bundan nasıl 
haberi olmaz? Nasıl? (D. P, sıralarından «Bra-
"V3 hocanı» tfsslsri) ve o îuaJtuğu nasıl iş
gal edebilirler. (D. P. sıralarından «Bra-
vo hocam» sesleri:) Haberi olma/sa nasıl işgal 
edebilirler? Edemezler ve etmemeleri lâzımdır 
ve bunu kabul eden insanın - hepimizde Türk 
kanı vardır, bütün Türkiye'nin içerisinde - ben 
bunun dışında bir şey düşünemiyorum. Millî 
haysiyetin olacak, «Türk kanını taşıyorum» 
diyeceksin ve bu Türkiye'yi parçalayıcı vesika
yı kabul edeceksin. Elmalı gönderecek, hasıral
tı edeceksin, onu alaşağı edeceksin. (D. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri), (A. P. sıralarından 
«Hâlâ bravo sana» sesleri) Evet, «Hâlâ Bravo» 
kelimesini söyleyenler, şimdi dinleyin öyle ise... 
Gençlere hi'tap: 

«Ey Kürt G-ençldği, ey asırların zulmü istih
kar eden civanmert milletin oğlu, beni dinle.» 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Ne 
geçti anlayamadık hocam Kürt müdür, Türk 
müdür? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — «Kürt 
Gençliği» diyor beyefendi. Rica ediyorum, alın 
da şu dosyayı, arkadaşlarımız okusunlar. 

FUAT AZJVEbOĞLU (Kütahya Milletvekili) 
— Tahrik etme, zaten ihtiyarsın tahrik etme... 
(A, P. sıralarından gürültüler) 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bir 
parça daha okuyoruz : 
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«...İşte varlığımızın bütün hikmeti, dâvamı
zın bütün sırrı, bu kelime olmuştur :» Ne imiş 
o? «Ey ırkımın ümidi istikbali olan Kürt genç
liği. Bu naçiz eseri sana itihaf ediyorum.» 

Beyefendiler; Doğu Anadolu'da bölünme ha
reketlerinde ve masum gençlerin avlanmasında, 
bu vesikanın tesiri var mıdır, yok mudur? 

VEHBİ ENGİZ (Kocaeli Milletvekili) — 
Hem de çok fasla... 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ve bu 
vesikalar telkin edilirse ve din adamının evin
de isavcılar tarafından bulunursa ve o da grup
ta bu vesikaların sureti, şu dosyadaki olan esa
sı tarafımdan gösterilirse, «iben bunu bilmiyo
rum» denilelbilir mi? Bir Bakan bunu söyleye
bilir mi? O Bakanın yapacağı iş, bunların ya
kasından yapışmaktır. Çünkü Türkiye'nin millî 
[bütünlüğü, varlığı meselesidir bu iş. Bu hiçbir 
şekilde taviz götürmeyen birşeydir ve Millî 
Emniyet Başbakanın emrindedir, bu raporlar 
verilmiştir. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan Mil
letvekili) — Anladık bunu yahu... 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ne ya
pacaksın arkadaşlarımız... Şimdi, bir de bura
da intikam kısmı var. Türk'lerden intikam alın
masının ağır sahnelerini burada görürsünüz. 
Biz bunu arkadaşlarımızdan istirham ediyoruz. 
Dosyada 6 ncı Noterlikten gelmiştir, vardır. 
Hiç olmazsa o zamanın Başvekili, Devlet Ba
kanları belki bunu okumamışlardır. Sayın ar
kadaşlarımız bunu okurlar ve tetkik ederlerse, 
çok yerinde bir harekette bulunmuş olurlar. 
Çünkü arkadaşlar, biz milletin reyini niçin al
dık? Analarının sütü gibi ak, helâl reyini niçin 
aldık? Milletin bütünlüğünü, varlığını muhafa
za etmek için ve milleti parçalanmaktan kur
tarmak için. 

Şimdi, bu kadar ağır meseleleri maalesef 
hafife alan milletvekili arkadaşlara da rastla
nırsa, insan, cidden üzülüyor. 

Efendim, ben bilhassa bu rapor mündereca-
tından en çok üzerinde durduğum mesele, bu 
risale olmuştur. Bu risale, arkadaşlarımız tara
fından tetkik edilirse, bizim ırkımızdan, kanı
mızdan ve canımızdan olan ve yabanieı müsteş
riklerin de «Türk oğlu Türk» olduğunu söyle
yen: Doğulu kardeşlerimizi bizden ayırmak için, 
nasıl bir medrese mensubu tarafından yayılmış 

ve din adamlarına kadar dağılmış; evinde Tür
kiye Cumhuriyetinin savcısı arama ile bulmuş
tur ve müfettiş bunu raporuna dercefemiştir, 
suçluluklarını ortaya koymuştur. «Bunların 
hakkında takibat yapılmalı» demiştir. Bunlar 
yapılmamıştır, olmamıştır. «Oldu» diyeibilirsek, 
bunların hepsinin mahkemeye verilmesi lâzımdı 
ve bunlarım hepsinden de hesap sorulması lâ
zımdı. 

ÎH'SAN ATAÖV (Antalya) — Savcı mı bul
muş? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Savcı 
değil. Savcı bulmamış. Müfettişlerle beraber 
aramıştır. Müfettişler dosyası ile beraber ge
tirmiş, fezleke halinde Diyanet işleri Başkan
lığına vermiştir. Dosya, Diyanetten kaybol
muştur. 

HİLMİ TÜRKMEN (içel Milletvekili) — 
Dosyayı kaybetmişlerdir. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Kay
betmişlerdir. Yani, müfettişlerin ricasiyle, ya-
zısiyle bu olmuştur. 

KEMAL BAĞOIOĞLU (Çanakkale Milletve
kili) — Savcı bulmuş diyorsunuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Orada 
değil, müfettişlerin. Savcı bulmuş evet. Şimdi 
tevili kolay. Kolay; doğru. Bunların işi tevili 
kolay. Savcı bulmuş diyorum, «arama yapılmış
tır evinde» diyoruz canım, arama. Diyanet iş
lerinin müfettişleri arama yaptırmıştır. Rapor 
çınlarım' elindedir, getirmiş, Elmalı'ya Diyanet 
işlerine takdim etmişlerdir. Hâlâ bunun tevili
ne gidiyoruz canım. Hâlâ tevil yolunu arıyoruz, 
hayret ediyorum ben şu Parlâmentoda... 

AKIN ÖZDEMİR (izmir Milletvekili) — 
Sen de mi Ba«ibakan gibi düşünüyorsun? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Allah 
göstermesin. (D. P. sıralarından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Rica ederim muhterem arkadaş
larım; çok rica ederim, müdaihale etmeyiniz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Efen
dim, şimdi diğer bir nokta... 

BAŞKAN — Zaten çok zor bir celse oluyor. 
Fevkalâde. Hatip de buna meyyal. Çok rica ede
rim, siz de lâzımıgeldiği kadar müdahalede bu
lunmayın. Benim görevimi kolaylaştırınız. Rica 
ediyorum. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL' (Devamla) — Sayın 
Başkan, hatip ona meyyal değil. 
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BAŞKAN — Efendim siz oradan en ufak bir j 
müdahaleyi aldınız mı onu kullanıyorsunuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ben 
zatıâlinize söyliyeyim ki, bu millî meselelerde 
Parlâmento üyelerinin her birinin benden çok 
daha hassas olması lâzım. 

BAŞKAN — Tamam, ben de o noktayı söy
lemek istiyorum. (Bravo sesleri) 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Hassa
siyet göstermeyenleri hassasiyete davet etmek 
lâzım. 

BAŞKAN — Ediyorum efendim. O zaman 
sizin sözünüz kesiliyor. Buyurunuz efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bey
efendiler, imroz Müftüsü, Mühim bir mesele. Bu 
imroz Müftüsünün de bir raporu var dosyada. 
imroz Müftüsü diyanetteki durumu, Yaşar Tu- | 
nagür'ün durumunu; hattâ, hattâ Yaşar Tuna-
gür'ün kardeşinin evinde oturduğunu, az ücret 
verdiğini Başvekile göndermiştir. Efendim, 
bunlara varıncaya kadar söylenmiştir. 

Böyle bir rapor bu dosyada var. imroz Müf
tüsü de diyor ki, «Başbakanlığa, Devlet Bakan
lığına, Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir.» Fa
kat bu Cumhurbaşkanlığına giden dosyada var, 
buna mukabil de Başbakana giden, Devlet vekil
lerine giden dosyada yok. Bir tarafa gidiyor da 
ölbür tarafa gitmez olur mu bu? Bulunmaz olur 
mu yani? Bu posta idaresine ne oldu? Bu pos
ta idaresine «birine verin de, birine vermeyin» 
diye emir mi? Bilmiyorum orasını. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) 
— O zaman Ulaştırma Bakanı hakkında da so
ruşturma açmak lâzım. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Veril
mediğine göre dosyada bulunması lâzım. 

Şimdi böyle bir müftünün, yani böyle bir 
müftünün raporu geldikten sonra Başbakanın 
ne yapması lâzım? Devlet Vekiline vermesi lâ
zım. Kardeşinin evinde oturduğunu söylüyor, 
«Gel bakalım» diye ondan hesap sorması lâzım. 
Kalmıştır... 

Benim kanaatim; ben pek 2 vekile de kaba
hat bulmuyorum. Çünkü, Başvekilin söylediği 
olur. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — 
Ha, ha. (Gülüşmeler.) (Başkan tokmağa vura
rak sükûneti sağlamaya çalıştı.) j 
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HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan Mil
letvekili) — Gerçek millet bu. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Onlar 
da tabiî onun yanında olduğu için, aynı hassasi
yeti güı t örmediği için aynı şekilde suçludur, de
falarca söylendi. (Gülüşmeler) Neden? Diya
nette başka bilgili adam yc<k mu? Bütün Tür
kiye'yi Tunagür dolaşmış. GİMA'dan o para 
alır. Başka kimse yok mu? Rabitatül Âlemi İs
lâm toplantısına o igider. Hacı Demirelle bera
ber, Hariciye Bakanlığı, - dosyada vardır - du
rumları hakkında rapor verir. «Evet böyle gel
di» diye de o zamanın Haric'ye Bakanlığının 
yazısı var, «Memur gönderdi» diye. Bütün bun
lar dosyada dururken, «Benim bundan haberim 
yok.» E, peki böyle gaflet .uykusu olabilir mi? 
Beyefendiler hatırıma gelmişken burada şu ta
rihî ibret verici fıkrayı anlatmaktan kendimi 
alakoymayaoağım. 

İHSAN ATAÖV (Anifcalya Milletvekili) — 
Hikâye mi? (A. P. sıralarından «Hikâye mi din
leyeceğiz» sekleri) 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Evet, 
ama kıssadan hisse varıdır. ,Sen o hikâyeden an
lamazsın. (Başkan tokmağa vurmak suretiyle 
sükûneti temin etmeye çalımı.) Kanunî Sultan 
Süleyman bir sefere çıkıyor. Sefere çıktığı va
kit... 

PuASİM CİNİSLİ (Erzurum Milletvekili) — 
Sayın Başkan, burası mahalle kahvesine ne za
man döndü? 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, istirham 
©diyorum,. Lütfediniz, rok rica ediyorum. " 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — 1534 
Doğu seferine çıktığı vakit, onu da söyleyeyim. 
Herkes Orduyu hümayunu temaşa edecek, sey
redecek. Çok yaşlı bir kadın da 2 gün bekliyor, 
evine gidiyor bitap düşüyor ve uykuya dalı
yor. Uykuya daldığı vakit evine hırsız giriyor 
ve altındaki kilimine varıncaya kadar alıyorlar. 
Ertesi gün koşarak Kanuni'nin huzuruna çıkı
yor. O da kır atma binmiş, sefere hazırlanıyor. 
«Dur padişahım diyeceğim var.» diyor. Nöbet
çiler göndermiyorlar. Fakat Kanuni «Buyursun 
bakalım» diyor ve kadın geliyor. «Hakanım, 
ben 2 gün senin orduyu hümayununu seyreltmek 
için bekledim, uykusuz kaldım. Uyuyakalmışım, 
hırisız gelmiş ve evimden kilimime varıncaya 
kadar almış» diyor. Kanuni, «Be hanım, bu ka-
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dar gaflet uykusuna dalınır mı?» diyor. Türk 
'kadını verdiği cevapta «Ben bakanımı uyanık 
zannediyordum.» diyor. Kanuni'nin verdiği ce
vap da şu oluyor: «Ben ordumun haşmeti kar
şısında biran için gurura dalmışım, uyuyakal
mışım. Ama, şunu bil ki, gaflet uyGsariunıdan 
uayndım, bunıdan sonra daima uyanık olacağım» 
diyor. 

'Sizin, teşbihte «Kırata bindi» diyor aıDrada-
şımız, benzettiğin insan şu vesikalar karcısında 
gaflet uykusuna dalmış, Türkiye parçalanıyor 
da bihaber ve bundan haberi yok ve vurdum
duymazlıktan geliyor. Böyle Devlöt idaresi ol
maz beyefendiler. (D. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) Ve böyle Başbakanlık mevkiine oturu
lamaz beyler. (D. P. sıralarından «Bravo hoca» 
sesleri ve alkışlar.) 

AHMET ÇAKMAK (Bolu Milletvekili) — 
Nihat Erim de. 

HÜSNÜ DİKBÇLSOİL (Devamla) — Ve 
böyle, ve bayie... Nihat Erim'e siz verdiniz, biz 
vermedik. O da sizin Başvekilinize benzer. 
(D. P. sıralarından «Bravo hoca» sesleri) (Baş
kan tokmağı vurarak sükûnete davet etti.) 

Simidi, şimdi, simidi, simidi... (Anlaşılmayan 
arada konuşmalar ve Başkanın şiddetli tokma
ğı) Şimdi komünizmi doğuran da, komünizme 
gaflet uykusunda olup da onlara fırsat veren 
de, Elfetih'e kaçıran da, -Gazi Eğitimliden Yük
sek öğretmenden falan, rapor verdiğimiz halde, 
o gaflet uykusunda olan insanlardır. Eğer gaf
la! uykusunda olmayıp da uyanık olunsaydı, 
ne Türkiye'de komünizm hareketi olabilirdi,-ne 
de Türkiye'de bölücülük hareketi olabilirdi. 
(D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar. 
A. P. sıralarından gürültüler.) 

Maalesef gaflet uykusunda olanlar Türkiye'
de komünizmin yerleşmesine de; o Hükümetin, 
bulunduğun Hükümetin, senin, Kılıç efendi sen 
de dahil (D. P. ve C. H. P. sıralarından gülüş
meler) ve aynı zamanda... 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana Milletvekili) 
— Hoca, güzel hitabet lütfen. (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

HÜSNÜ Dİİ̂ EÇLİCML (Devamla) — «Sa
yın Bakan» peki. Aynı zamanda Diyanetin içe
risine de hiçbir devirde görülmedik şekilde böy
le tefrika girer. 
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Beyefendiler ikazda bulunanlar ibrahim El
malı ve Haksea'tir. Bunların hepsi de ımemMket 
evlâdı, der)]; yanıyor. Bunlar haksız da öbürü 
mü haklı? Lûltfi Boğan geliyor, MİT te§5rilâı!a 
kuruyor. Devlet Vekiliniz diyor ki, Yaşar Tu-
nagür'ün sözünü MİT. tespit ediyor. Rica ede
rim. «Bende siyasî güo vardır» diyor, bu dos
yanın içinde. «Diyanette benim dediğim olur» 
diyor, «Diyanet işleri Başkanı kukladır» diyor. 
Siz kukla arıyorsunuz. Yani Lûtfi Doğan'ı kuk
la kabul ediyor bu insan.'Diyaneti kukla haline 
getirdiniz. Yazık oldu bu memlekete. Dindar
ları da birbirine düşürdünüz. 

Benim, kanaatımca bu dosyanın üzerinde ağ-
| 3amaliyiz, hassasiyetle durmalıyız. Bu arkadaş-
1 İareniz, «evet» demeli ve soruşturma istemeli-
1 dirler ve hakikat meydana çıkmalıdır. Hakika-
| ten enine boyuna tetkik edilmeli. Bu Türkiye'

nin kaderi mukadderatı meselesidir. 
Saygılarımla. (D. P. sıralarından şiddetli al

kışlar) 
BAŞKAN — Sayın Eefet Sezgin, buyurunuz 

efendim. 
EEFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 

— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin muhterem üyeleri; 

Çok uzun süreden beri huzurunuzda, mil
letin temsilcilerinin huzurunda ve bu yolla 
milletin huzurunda haksız, haksız olduğu ka
dar mesnetsiz dedikoduya, tezvire istinadeden 
çok ağır bir iddianın muhasebesinin yapılma
sını hasreitle beklemiş olduğumu ve birtakım 
vesilelerden istifade etmek suretiyle bir gün 
önce bu konunun Yüce huzurunuzda görüşül
mesini temin etmek için ciddî, fakat neticeye 
ulaştırılması benim iktidarımda buîımtmıyan 
gayretlerin sah'İM olduğumu bilmektesiniz. 

Maruzatımı dikkat ile, itina ile ve birbiri
ne bağlı olarak değerlendireceğinizi ümit edi
yorum. Hiçbir tariz, kastım yok. Haksız itham 
edenlere karşı da Türkiye Büyük Millet Mec
lisini vesikaları tahrif etmek suretiyle iğfal 
gayretinde bulunanlara da Mr tarizim oku
yacaktır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

AHMET BULDANLI (Muğla Milletvekili) 
—• Olsun olsun. 

ÎHSAN A T A Ö V (Antalya Milletvekili) — 
Olacağı kadar oldu. 
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EEFET SEZGİN (Devamla) — Bunu, bunu 
sizin vicdanlarınıza, Türk milletinim engin hak 
duygusuna terkedeceğim. 

iSayın özgüneş, uzun izahatı ile soruşturma 
'önergesine eklemiş bulunduğu belgeleri ve bu
na müteferri bulunan diğer izahatını, bir önem
li meselenin takdimcisi gibi huzurunuza getir
diler. Bir Sayın özgüneş'in önergesi var, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin kurmuş bulun
duğu Soruşturma. Hazırlık Komisyonunun bir 
raporu var, bir de tatbikat var. Bendeniz hu
zurunuzda birübirine bağlı olan bu meseleleri 
arz etmeye gayret ederken bir müdafaanın 
içerisinde değil, gerçekleri huzurunuza ser
mek ve meselelerin nasıl tekevvün etmiş bu
lunduğunu, gerçeğin ne olduğunu ifadeye gay
ret edeceğim. 

Soruşturma Hazırlık Kornişonuna yapmış 
olduğum beyanda arz etliğim üzere, biTgim 
daihülinde bulunan vakaları sadece cevaplan
dırmaya gayret edeceğim. Günkü, bondaniz 28 
Ekim 1965 tarihinden, 31 Mart 1967 tarihine 
kadar geçen 16 aylık devre içerisinde Diyanet 
İşlerini tedvir ile görevlendirilen Bakariıkta 
(bulundum. Bununla, ondan sonra cereyan 
«den hadiselerde bir mesuliyet var ise, bu me
suliyeti takabibül etmiyorum gibi, bir mem1!-
yetiten kaçış şeklinde vazifede bulunduğum ta
rihi tasrih ediyorum manasını çıkarmamanızı 
istirham ederim. Bu hususa parmak basışımın 
sefbebi; mesuliyet mevkiinde bulunduğum sı
rada cereyan etmiş bulunan hadiseler ile, be
nim ittulâıma sunulmuş bulunan, zaman ba
kımından ıttılâıma sunulmuş bulunan hadise
lere değinmekten i/bare'ltir. Bunu o sebeple ayı-
rıyonum., 

Evvelâ, Soruşturma Hazırlık Komisyonu-
mm muhterem üyelere dağıtılmış bulunan ra
poruna kısaca değineceğim: 

Muhterem üyeler, Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun tamamı 1 sayfadan ibaret bulu
nan raporu vardır. Bu raporun 3 sayfası öner
genin ve önergenin istihdaf ettiği şahısların, 
yani Sayın Demirel'in, Sayın Atabeylimin ve 
bendenizin görüşlerini hül£sa eden bir İnsim. 
ilki sayfa da muihalefet şerhi var, üç sayfa da 
soruşturma önergesine eklenen belgelerin iza
hı var bir sayfa ve altıbuçuk satırdan ibaret de 
Soruşturma Kornişonunun raporu var. Birbuçuk 

| sayfa bile olmayan, bir sayfa altıbuçuk satırlık 
I bir rapor ile Soruşturma Hazırlık Komisyonu bu 

kadar önemli bulunan, önemi saatlerce huzuru
nuzda ifadeye gayret edilen, hatta senelerden 
beri Türk kamuoyuna imikal ettirilmeye çalışı-

j lan ve ters Mc. Carty hüviyeti içerisinde, bir 
j Alabama valili hüviyeti içerisinde meseleyi 
| taklim eden insanların, bu meseleye verdiği 

değerin ne şekilde komisyon tarafından orta
ya konmuş bulunduğunu bu bir buçuk sayfa
lık hüküm, mütalaa ortaya koymaktadır. 

Buna da bir şey söylemiyorum ama, Komis-
I yona vermiş olduğumun cevapta dedik M, 

«Evet, bu soruşturmayı açınız, yanlış hük
me varmayınız. Yanlış hükme varırsanız, öner
ge sahiplerinin yanlış hükmü gibi, bitakım hü
kümlere saplanırısınız. Bizim yazdıklarımızı da 
lütfen araştırınız» dedik. Bizim yazdıklarımızı 
da araştırınız. Arattırmadılar. Kimin gibi? 
önerge safaiıbi giibi. Böylece, önerge sahibinin 
düştüğü hataya mı yoksa T. B. M. ni, kamu 
oyunu düşürmek istediği hataya mı Komisyo-

J nun da maalesef düşmüş bulunduğunu, maat-
I teessüf huzurunuzda izah, bilâhara da ispat ede-
| ceğim. 

Sayın Özgüneş, bugünkü konuşmasının son 
• kısmında şahsım için; «Lâik Cumihuriyetin mü-
• dafaasıaıdan bahsediyor Eefet Sergin, biz fi-

'kirbrle meşgul olmuyoruz, eylemlerini ispat et
melidir» dediler. Bu eylemleri de huzurunuzda 
ispat edeceğim. 

iSayın Ösgüneş'in, huzurunuzda izahat ve-
rirkon T. B. M. M. m belge'ıeri nasıl tahrif et-

i mek suretiyle, belgeleri nasıl başkalarına iza-
İ fo etmek suretiyle ortaya koyduğunu da ispat 
I edeceğim. Hattâ bugünkü son konuşmasında 

Yaşar Tumaıgür'ün dâvasının bâzılarının bit-
ı tiğini söylüyorlar. Bitmedi bu dâva, olduğu 

giıbi Örfi İdare Mahke meşinde görevsizlik ka
rarıyla sivil mahkemeye gitti. «Esasen zama
nında bu arkadaşlar isnadedilsn suçlardan her 
hangi birisini mahkemeye tevdi etselerdi mut
laka, Tunagür mahkûm olurdu» şeklinde de 
bir hükme bağladı. Bu beyanın hangi kısmının 
yanlış olduğunu da, gerçek dışı olduğunu da; 
iddialarında meselenin takdiminde objektif öl
çüler kullandığını, objektiflikten ayrılmadığı
nı, hiçbir katının bulunmadığını söyliyen Sa-

I ym özgüneş'in bu beyanının da hilafı hakikat 
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(bulunduğunu, Örfi îdare Savcılığının kesinle
şen ademi takip kararını huzurunuzda, ölçü
leri içerinde, okumak suretiyle cevaplandıra
cağım. Ve Yaşar Tunagür balonunun ne suret
le şişirildiğini, nereden çıktığını ve arz edece
ğim birkaç delil ile nasıl bu balonun sönme
si lâzımgeldiğini arza gayret edeceğim ve 
ümit ediyoruim ki huzurunuzda bu balon bir 
dalha şişirilmemek üzere sönecektir. (A. ?. sı-
larmdan «Bravo» sesleri) 

[Muhterem üyeler; konu, bu hâdise yeni de
ğil. Bu hadise, 1988 senesinde Türkiye'de o za
manın Diyanet îşîıeri Başkanı Sayın Elmalı'nın 
görevden alınmasıyla, alınmasına tekaddüm 
eden zamandaki meselelerle, o tarihlerde ba-
sıaıa bir kısım çevrelerin intikâl ettirdiği, ken
dilerinin siyasi maksatlarını temin yönünden 
intikâl ettirmekte fayda mülâhaza ettikleri, 
A, P. ni yıkmak için gayret göstermeleri ve 
bundan tevellüt eden dedikodulardan, neşri
yatlardan tevellüdetimek suretiyle bir Hükü
met tasarrufu olarak Sayın Elmalı'nın Diyanet 
İşleri Başkanlığından alınmasından sıonra, Meh
met Altınistoy isimli o tarihte Milletvekili olan 
bir arkadaşın Millet Meclisine getirmiş oldu
ğu bir gensoru önergesiyle başladı. Bu genso
ru önergesi müzakereleri zabıtlarını huzuru
nuzda biraz sonra arza gayret edeceğim. 

Bu noktaya geçmeden önce çok önemli bir 
hususu ıttılaınıza sunmakta, maruzatımı de
ğerlendirme bakımından, fayda mütalâa edi
yorum. 

iSaym özgüneş burada geçen celse izahatta 
(bulunduğu sırada İstihbarat Teşkilâtının 
(MİT'in) bir yazısından bahsettiler ve «zama
nın Diyanet İşleri Basanı İbrahim Elmalı bir 
yazı göndermiş, MİT'e ve MİT'ten birkaç müf-
ıtü hakkında cevap almış, onun üzerine hak
larında muameleye mübaşeret etmiş», dediler. 

Çok muhterem üyeler, bilhassa dikkatini
ze sunuyorum; Komisyonun dikkatine ulaş
madı bu mesele.. Bahse konu yazı, Sayın İbra
him Elmalı'nın değil, zamanın Devlet Bakanı 
Refet Sezgin'in yazdığı yazıdır hu, re'sen yaz
dığı yazıdır. Çok gizli.. Gizliliği kalmamış ar-
tılk. (Zaten gizli) diye net var ama, Sayın Öz-
günıeşın tahtı tasarrufuna geçmiş. Ne zaman? 
ıBakan olmadan evvel. (A, P. sıralarından «Bra-
va» sesleri) Hangi yolla geçmiş, onu bilmiyo-
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rum ama, bizi casus kullanmakla itham eden
ler çok gizli, çok mahrem evrakı, hiç kimsenin 
eline geçmemesi lâzımıgelen evrakı meibluz 
miktarda kendi önergelerine delil yapmak su
retiyle, bu önergelere eklemek suretiyle bü
yük bir imkâna saihibolduklarını da bu efalle-
riyle ortaya koymaJktadırlar. Şimdi belgeyi 
okuyorum. 

Devlet Bakanlığına 
«İîgi; 18 Niöan 1966 gün ve 2421 sayılı ya

zınız. 
«Tutak Müftüsü Abdurrahman Dürre, Rize 

Müftüsü Ahmet Meylanî, Elbistan Müftüsü Os
man Gök hakkında yapılan inceleme netice
si aşağıda sunulmuştur.:» 

Ben, Devlet Bakanı olarak bu zevat hak
kında şahsi birtakım istihbarat elde ediyo
rum, bu istihbarata istinaden MİT'e durumla
rını soruyorum bu yazı ile. MİT cevap veriyor. 
Bu belge benim belgem değil, bu belge Sa
yın özgüneş'iıı ele geçirmiş bulunduğu MİT'in 
belgesi ve soruşturma önengesine ekli. Sağlam 
beîgs... • 

Bunun üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığı
na şaihsan yazı yazıyorum, diyorum ki; «Bu 
üç zat hakkında Millî İstihbarat Teşkilâtın
dan aldığım yazıyı ekte gönderiyorum. Her 
birisi hakkında, her birisi için ayrı ayrı suret
ler çıkararak sicil dosyalarına koyunuz». 

HASAN TOiSYALÎ (Kastamonu Milletveki
li) — îstilharat ne diyor orada? 

EEFET SEZGİN (Devamla) — İstihbarat 
mı? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletveki
li) — Evet.. 

EEFET SEZGİN (Devmala) — Sayın öz-
güneış'in, burada ifade ettiklerini söylüycr. 
iSayın özgüneş'in Abdurrahman Dürre için söy
lediğini söylüyor. Abdurrahman Dürre ismini 
iyi muhafaza ediniz hafızanızda, biraz sonra 
Abdurrahıman Dürre'nin kim olduğunu, Abdur
rahman Dürre için kimlerin mutavassıt oldu
ğunu, kimlerin Abdurrahman Dürre ile kolko-
la gezdiğini de huzurunuzda açıkhyacağım. 
(A. P. sıralarından «BraVo» sesleri ve alkış
lar)1 

Merak buyurmayın. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletveki

li) — MİT'in raporunu okuyalım. 
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REFET SEZGİN (Davamla) — Evet, «oku
yunuz ve gerekli kanunî muameleye de teves
sül ediniz» diye zata mahsus bir yazı gönderi
yorum. 

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığına vaki bir 
ziyaretimde, şimdi ismini hatırlamadığım bir 
milletvekili arkadaşım, (Barzani) ile ilişkisi 
olan bir müftüden bahsediyor. Muavine talimat 
veriyorum: «Şu beyanı derhal bir yazı ile ba
na intikal ettiriniz» diye. İntikal ettiriyor o 
da. Onu da MİT'e gönderiyorum. MİT'ten al
dığım cevabı da, kanunî muamele yapılması 
için, 2 Mayıs tarihinde Diyanet İsteri Başkan
lığına zata mahsus gizli bir yazı ile intikal et
tiriyorum. Birisi Şubat, birisi Nisan ayında, 
birisi Mayısın başlangıcında istihbarat ola
rak, biîgi olarak memleketimizin bütünlüğü 
aleyhinde birtakım ef'alin varlığını MİT ra
poru seviyesinde ortaiya koyan bu belgeler üze
rine muamele yapılmasına mütedair yazımız, 
şimdi Sayın özgüneş ile kolkola bulunan ve 
kendi beyanları şeklinde takdim edilen Sayın 
İbrahim Elmalı tarafından maatteessüf 27 Ey
lül tarihine kadar uyutuluyor ve... 

İBRAHİM ELMALI (İstanbul Miüstvski-
li) — Yalan!.. 

REPET SEZGİN (Devamla) — Yalan mı? 
Teessüf ederim bu beyanın sahibine. 

İBRAHİM ELMALI (İstanbul Milletveki
li) •— Yalan. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Şimdi tarih 
numarasını okuyacağım. İşte onun için dedik 
M, bizim yazdıklarımızı da inceleyiniz, gerçek
ler ortaya çiksm, Millet Meclisi Tutanak Der
gisi, 7 . 12 . 1936, 15 nc'i Birleşim, evet, sayfa 
414. 

İBRAHÎM ELMALI (İstanbul Milletveki
li) — 1966 nm 12 sinde biz yoktuk, 10 unda 
ayrıldik, iyi bak. 

REFET SEZGİN (Devamla) — 7.12.1966; 
tekrar okuyorum. 

(«O tarihte ayrılmıştı» sesleri) 
Kim ayrılmıştı efendim?.. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, eğer tav
zihi gereken bir nokta varsa, yanlış olduğu id
dia olunan bir nokta varsa onun dahi yeri bu 
Mecliste kürsüdür. Onun için rica ediyorum. 

Buyurun ofendim. 

REPET SEZGİN (Devamla) — Dinlerlerse, 
dinlerlerse bu zabıt tarihi efendim, bu zabıt 
tarihi. Bu zabıttan bir şey okuyacağım da onun 
delilini veriyorum. Heyecanlanmaya lüzum yok. 
Bir şey yakalayamayacaksınız. 

Aynen, 27 Eylül 1966 tarih ve 17147 sayılı 
İbrahim Elmalı imzalı yazı ile, tarih numarası
nı tekrar arz ediyorum: 27 Eylül 1966 tarih ve 
17147 sayılı İbrahim Elmalı imzalı yazı ile o 
şahıs hakkında, tırnak içerisinde, aynen yazı 
şöyledir: «Bugünkü tariihle Millî İstihbarat ya
zı sureti Teftiş Kuruluna gönderilmiştir.» 

Muhterem üyeler, 2 Mayıs 1966 tarihinde 
<bir yazıyı gönderiyorum, 18 Nisanda bir diğer 
yazıyı gönderiyorum, 27 Eylül tariMne kadar 
'bu zevat ha'kkuıda kanunî muameleye mübaşe
ret olunmuyor. Niçin mübaşeret olunmuyor bi
liyor musunuz? İşte hani o Yeni İstanbul Ga
zetesinde neşriyatlar, hususî, özel nüshaların 
çıkarıldığı tarihler varya, Sayın Elmalı'nın 
Diyanet İşleri Başkanlığından alınması mu
karrer ve Türkiye âdeta bir gürültüler mem
leketi haline, girmiş, hâdiseler memleketi ha
line girmiş, birtakım insanlar bizi hiristiyan-
hkla suçlayacak kadar ileri gitmişler, neler 
neler söylemişler... O tarihte bu tasarrufa mâni 
olmak için ne yaparız?.. Refet Sezgin Doğulu, 
Şark doğumlu... Evet, Doğuluyum! Doğulu 
olmaktan iftihar duyuyorum! Türk milliyetçi
si olmaktan iftihar duyuyorum! Cumhuriyetçi 
olmaktan iftihar duyuyorum!.. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

Efendim, Yaşar Tunagür de Siirt doğumlu; 
ıSiirt'in Zivzik köyünden. Bunlar da böyle. Biz 
bir hâdise uyduralım ve bunların Kürtçüleri 
himaye ettiğini söyliyelim. 

Diyanet İşleri müfettişleri Tekirdağ'ına 
gidiyor. Sicillerinden bahsetmiyeceğim. Sicil
lerini bilenler, kendilerini tanıyanlar ve halen 
Diyanet İşlerinde mievcut sicillerini bilenler, 
hangi tipte insan olduklarını bilirler. Curnjhu-
riyet Savcısına müracaait etmeden, lüzumlu 
arama kararını almadan Ali Aslan'ın evinde 
arama yapıyorlar. Aramada biraz önce burda 
mükerreren Sayın Dikeçrigil'in okuduğu bir ve
sikayı buluyorlar. Başka müfettişler de Ab-
durralhman Dürre'in evinde birtakım belgeler 
ele geçiriyorlar. 
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'Gazetelerde neşriyatla birtakım bölücü ha
reketler oluyor. Kürtgülük hareketleri oluyor. 
Hükümet olarak, Vekil olarak eübett-s ki, be
nim vazifem; bu konuda DiyaneMen bilgi is
temekten ibarettir. Nedir bu mesele? Mamb-
ketin varlığını tehlikeye düşüren bir hâdise 
ile mi karşı karşıyayız? Gerekli tedbiri almaz
sak elbette mesul olacağız. Telefon açıyorum 
bilıgi vermiyorlar; teftiş heyeti reisini çağırı
yorum, bilgi vermiyorlar, müfe&tişteri çağırıyo--
ru!m bilgi vermiyorlar. Böyle Devlet anlayıp, 
Iböyle müf ettişılik, böyle idare bahis mevzuu ola
maz... 

MUSTAFA KUElİLAY ÎME3, . (Konya) — 
Anlasaydınız, niye göz yumdunuz? 

EE.FET SEZGİN (B'sıvamla) — Elendim, 
haa... 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ Milletvekili) 
— Tedbirlerini aîsaydınız. 

REFET SEZGÎN (Devamla) — Niye yorulu
yorsunuz. Aldım işte. Alıyoruz, zaten bunlar. 
hep o günlerde oluyor. Alın bu adamları diyo
rum. Çünkü benim yetkimde değil, alamıyorum. 
Cemalettin Kaplan'm mucibini iptal ediyorum, 
yürütmüyorlar. Onu yapın diyorum, yapmıyor
lar. O zaman da elbette ki, Devletin haysiyeti 
içerisinde Diyaneti bir başka istikamete sürük
lemek isteyen İbrahim Elmalı ve arkadaşları 
Diyanetten gidiyorlar. 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ Milletvekili) 
— Hangi istikamette?. 

BEFET SEZGÎN (Devamla) — Sayın Cinis-
li', sizin arzu ettiğiniz cevapları vermeye mec
bur değilim. îzin verirseniz, ben konuşmaları
mı kendim tayin ve takdir edeyim. Lütfediniz, 
bir itham altında bulunan arkadaşınızın kendi
sini müdafaa değil, gerçekleri bildiği kadarı 
ile söyleyebilmesine izin veriniz, Siz, bunun so
nunda dilediğiniz şekilde, istediğiniz şekilde 
vicdanınızın emrettiği şekilde hüküm veriniz, 
ben hükümlere razıyım. Benim meselem Yüce 
Meclisten, bir komisyona gitme veya gitmeme 
kararı istihsali değildir. Ben bu meselelerle 
meşgul değilim, o mesele benim dışımdadır. 
Ben bu husustaki beyanımı zabıtlara da geçir
mişim, komisyona da yazmışım. 

RAS.ÎM CİNİSLİ (Erzurum Milletvekili) — 
Sayın Başkan, tavzih buyurmanızı rica ediyo
rum, ben hiç ağzımı bile açmadım. 
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I REFET SE2GÎN (Devamla) — Ha, siz aç-
madmızsa affmızı dilerim, öşür dilerim. Kim 
söylemisse beyanım ona aittir. 

BAŞKAN — Bir yanlış görüntü olabilir. 
EEFET SEZGÎN (Devamla) — özür dile

rim sizden, kim söylemişse ona ait.. 
BAŞKAN — Bir başka yerden ses gelmiştir, 

sizi zannetmiş. Olabilir, olmaması çok iyi şeyler. 
(Demokratik Parti sıralarından anlaşılmayan 
sözler) 

REFET SEZGİN (Devamla) — Şimdi, muh
terem üyeler: bu Abdurrahman Dürre kim. Ali 
Aslan kim? İzin verirseniz kısaca bunlara da 
bir nazar atfedelim. 

Bir gün bir senatör arkadaşımız beni ziyaret 
etti ve sayın önerge sahiplerinden Suphi Kara
man Bey - eğer gözlerim yanlış seçmiyorsa kar
şıda oturuyorlar - «Beni ziyaret edeceğini ve 
kendisine bir randevu vermemi söyledi.» Konu
su nedir dedim? Vallahi, «Abdurrahman Dürre 
isminde bir müftü için tavassutta bulunacağı
nı» ifade ettiler, Memnuniyetle gayet tabiî.. Bi-
lâhara telefon ettiler, kendileri ile Devlet Ba
kanlığında görüştük. Bana; «Size, bir zatı tez
kiye etmek istiyorum. Ağrı'da subay olarak gö
revli bulunduğum sırada Abdurrahman Dürre'-
yi tanıdım, Atatürk'çü, ilerici, milliyetçi bir 
müftüdür» dedi. (A. P. sıralarından «Gülüşme
ler») Kendileri tezkiye etti. 

Sayın Karaman namuslu insandır, beyanına 
sadık olurlar muhakkak. 12 Marttan sonra bir 
tesadüf, İdare Âmiri Nafiz Yavuzkurt'un oda
sında karşılaştığımız zaman; bu önergenin al
tında sizin de imzanız var, hani, Abdurrahman 
Diirre'yi himaye etmekle itham ediliyorum, bu 
nasıl olur, siz buna niçin imza ettiniz diye ken
disine sordum; «Vallahi, bu bir siyaset mesele
sidir» dedi, başka şey söyleyemedi tabiî (A. P.. 
sıralarından «Gülüşmeler») 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Bazıları 
doğru ama, bu yanlış. 

EEFET SEZGÎN (Devamla) — E, vallahi 
şahitleri de var. Sonra, aynı Abdurrahman Dür
re örfi idarede tevkif edilip, tahliye edildikten 
sonra - tabiî gören arkadaşlarım naklettiler, 
ıben görmedim. Tabiî Abdurrahman Dürre de 
bir vatan'dastır - arkadaşımızın Abdurrahman 
Dürre ile münasebetleri devam etmiş. Olabilir. 
Ama, devam ettiği de bir vakıa. Gören arka-

I dağlarımız kolkola olduğunu söylediler. 
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Şimdi, Abdurrahman Dürre, memleketi si
lâhlı isyana sevk edecek ihtilâl beyannameleri
nin sahibi oluyor da, onun hakkında, güya ben 
muamele yapmamışım ve himaye etmişim ve 
saire... Benim hakkımda tahkikat açılması iste
ği, kendilerinin de Abdurrahman Dürre ile mü
nasebetlerine devam. 

Buna ne diyeceksiniz, buna ne isim koyacak
sınız? (A. P. sıralarından «gülüşmeler» ve an
laşılmayan sözler) 

ESAT KEMAL AYBAR (Hardin Milletve
kili) — Onlar koysun, biz ne diye koyacağız. 

REFET SEZGİN (Devamla) —Ha, YaşarTu-
nagür'ü vazifeden almamışlar, Yaşar Tunajgür Re-
fet Sezginin çocukluk arkadaşı imiş... Refet Sez
ginin hemşerisi imiş... Efendim, çok sıkı dost 
imişler ve o itibarla da vazifeden almamış... Re
fet Sezgin'e muhtelif makamlardan, Yaşar Tu-
nagür'ün alınması sadedinde ikazlar yapılmış... 

Muhterem üyeler, Yaşar Tunagür'le tanışık
lığım bahis konusu değildi. Yaşar Tunagür'ü 
Diyanlet işleri Başkan yardımcılığına teklif 
eden, inha eden, Sayın Elmalı'dır. (Adalet Par
tisi sıralarından «ibrahim Elmalı'ya hitaben» 
anlaşılmayan müdahaleler, gülüşmeler) Ondan 
önce, Sayın Altmsoy; bana, vazifeyi devraldı
ğım zaman, iki - ikibuçuk aya varan zaman 
içerisinde kuramadığı Diyanet işleri Merkez 
Teşkilâtı bakımından şahıslara ait birtakım tav
siyelerde bulunduğunda, onların içerisinde Di
yanet işleri Başkan yardımcılığına münasip bu
lunan şahıslar arasından izmir Vaizi Yaşar Tu
nagür'ü de zikretmişler idi. 

Sayın Elmalı, Diyanet İşleri Başkanlığı gö
revine başladığında, merkez teşkilâtının kurulu
şu bakımından görüştüğümüz zaman; bana, «Ki
mi düşünüyor sunuz?» Ya ben sordum, ya ken
dileri... Ne söylerse peşinen beyanının doğru
luğunu da kabul ediyorum, çünkü burada tak-
dimtehir meselesi var. Vallahi, ya o, ya ben, 
Yaşar Tunagür deyince; evet ben de öyle dü
şünüyorum diye aramızda bir mutabakat hâsıl 
odu Sayın Altmsoy'dan aldığım nota istinaden. 
O tarihe kadar Yaşar Tunajgür'ü tanımadığım 
gibi, isminden de habersizdim... Böylece vazife
ye başladı. E, bu adam Siirtli imiş... Benim ba
bam da Siirtln Şirvan kazasından, münasebet
ler güzel. (A. P. sıralarından «gülüşmeler») 
Belki de Sayın Öagüneşln Başkan muavinliği

ne getirdiği Ahmet Okutan'da Tavaslı galiba. 
Olgunlaşma Dairesi Başkanlığına getirdiği zat 
da Tavaslı... Olabilir. Bu bir günah değil ki, 
(A. P. sıralarından anlaşılmayan sözler, «Gü
lüşmeler»)- Ancak, şu iddia çok garip ve çok kö
tü: Bölücülüğün karşısında bulunanların böyle 
bir iddiayı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
önünde beyan etmeleri, gerçekten çok acıdır. 
Asıl bu noktaya gelmek istiyorum. 

Netice : Yaşar Tunagür'e cephe almış grup 
kendisini kürtçü - nurcu olarak vasıflandırmak
tadır. Yaşar Tunaığür'ün Abdurrahman Dürre 
ve Ali Aslan gibi kürtçü şahıslarla irtibatının 
bulunması ve bu şahısların ıslah-ı nefsettiklerini 
savunması, aynı zamanda kendisinin Siirtli ol
ması, bütün bu şüpheleri üzerine çekmektedir... 

Yaşar Tunagür'ün Siirtli olması kürtçüleri 
himaye bakımından, şüphe çekiyor üzerine... 

Muhterem milletvekilleri, ve senatörler; bu 
iddia korkunç bir iddiadır. Bu, memleketi bölü
cülüğe götürür. İstemezseniz de götürür, kastı
nız dışında da götürebilir. Binaenaleyh; bir ta
rihte Devlet Bakanlığına kadar gelmiş bulunan 
sayın arkadaşım Özgüneş... 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin Milletve
kili) — Ama ne şekilde gelmiş bulunan... 

REFET SEZGİN (Devamla) — Bu iddiaları 
yapmamalıdır. Bu iddiaların yapılması Türki
ye'nin bütünlüğüne aykırıdır ve kanaatime gö
re Türk Milletinin menfaatlerine aykırıdır. 
(Adalet Partisi sıralarından «Bravo» sesleri) 

Türkiye'de, bölücülük yapanların tecziye 
edilmemesi mi lâzımdır? Hayır. En şedit şekilde 
tecziye edilmelidir. Ama, bir yere mensubiyetin, 
bir suçu işlemenin peşin sebebi addedilmesi çok 
garip, anlaşılır bir zihniyet, anlaşılır bir man
tık olmasa gerek. Ben bunu, sureti katiyede bağ-
daştıramadığımı huzurunuzda beyan etmek isti
yorum. 

Ali Aslan'a gelince: Ali Aslan Tekirdağ Müf
tüsü. Diyanet müfettişleri gitmiş ve arama ka
rarı istihsal etmeden, usulüne göre müracaat, 
etmeden evinde arama yapmışlar. Bir şey de bul
dukları yok, - bulmuşlar veya bulmamışlar - be
nim kanaatime göre buldukları yok. Nitekim, 
şimdiye kadar, Ali Aslan'ın, Sayın Özgüneş'in 
Devlet Bakanlığı zamanında dahi - şimdi da
hi - Diyanet İşleri Teşkilâtında, İstanbul vaizi 
olması itibariyle bir şey bulamamış, icapsız 
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olarak Diyanet işleri Başkanlığından Bakanlık 
emrine alma isteği.. Efendim, müfettişler lüzum 
göstermişler, alalım.. Yazılı emir verdim, yaz
dım. Diyanetin dosyalarında var. Ama, bende 
yok. Neden olmadığını da şimdi biraz sonra 
arz edeceğim. Bu muamele kanunî değil, sebebi 
yok, evrakı gönderilmemiş. Haklı sebebi yok, 
şu anda bütün gerekçesini de hatırlamıyorum, 
evraklarda vardır. Bir sayfalık, daktilo ile biz
zat kendim yazdırdım ve bir emirle bu muame
leyi kabul etmedim ve Tekirdağ Valiliğine de 
şifre veya telgraf çekerek - şu anda hatırlamı
yorum - yapılan muameleyi tasvip etmediğimi 
beyan ettim. 

Burada, «birtakım evrakların kaybolduğun
dan» bahsettiler. Bilgim dahilinde değil, bulun
duğum zamana ait de değil. Ama bazı evraklar, 
bazı yerlerde hakikaten kayboluyor. 

Muhterem üyeler, benim bir dosyam vardı, 
bir şahsi dosya idi bu. Bu şahsi dosyayı Devlet 
Bakanlığından ayrıldığım zaman, sayın Ata
beyli'ye teslim ettim lüzum hasıl olur diye bila
hare 12 Marttan bir süre sonra, bu hadise mü
nasebetiyle hafızamı tazelemek, meseleleri 
öğrenme bakımından sayın Atabey'den bu dos
yayı istedim. Bana, maalesef «Dosyayı, Devlet 
Bakanlığında bıraktığını» ve almadığını söyle
di. Bir yolla sayın Özgüneş'e müracaat ettim. 
Hakşinas olarak ifade edeyim, iltifatta bulun
dular, dosya bulundu. Bana özel kalem müdü
rünün yanında dosyayı tetkik etmek imkânını 
da bahşettiler ve hattâ dediler ki, «Bu iş için 
Devletin arşivinde bulunan başka evrakları 
da isterseniz sizin tetkikinize amade kılarım.» 
Bunu hakşinas olarak beyan ediyorum. 

Bir klasörün içinde 16 dosya vardı, benim 
için önemli olan birisiydi, kürtçülük dosyası 
idi. Kapağında fihristi vardı ve 33 numarada 
kürtçülük kayıtlı idi, ama o dosya yoktu. 
Hemen sayın Özgüneş'e müracaat ettim ve ken
disine arazettim, eledim ki; bu dosya yok. Ba
na şu cevabı verdik : «Biz, 12 Marttan sonra 
kürtçülükle, ve saire ile ilgili bütün evrakı, 
ne varsa toparladık Örfi idare kumandanlık
larına gönderdik, o sebeple yok» dedi. Ama, 
o dosyanın içerisinde yalnız bunlar yoktu. Hal
buki, başka işlerde olduğu gibi, Sayın Özgüneş'-
in müdebbir bir vesika toplayıcısı olarak, mu-

J hafızı olarak onların suretlerini çıkarıp gönder
mesi gerekirdi. 

Ama, dosya kökünden yok ortada. Başka iş 
de yapmış, icabederse onu da burada söyleye
ceğim. Sayın Örfi idare Kumandanlığına birta
kım vesikaları özel mektubuyla göndermek gibi 
bir hassasiyet içerisinde de bulunmuşlar kendi
leri. 

Şimdi kısaca Abdurrahman Dürre - Ali As
lan meselesini, bu bölücülük meselesini bir ölçü 
içrisinde arza gayret ettim. 

Ne yapmış Sayın Özgüneş Bakan olduktan 
sonra, Örfi idarede mesele ne şekilde cereyan 
etmiş; izin verirseniz kısaca bir de onu huzu
runuzda gözden geçirelim. 

Her halde benden sonra söz almış bulunan, 
aldığını zannettiğim arkadaşım Hüsamettin 
Atabeyli size ilginç bâzı hususları arz edecek. 
Bir iş bölümü yapmış değiliz; ama kendi zama
nına taallûk eden meselelerde ben bir satırbaşı 

I açmak istiyorum buna, Örfi İdare meselesi bahis 
konusu olduğu için. 

Devlet Bakanlığında, Devlet Bakanlığı Özel 
Kaleminde, - belgesinin fotokopisi de bir ilgili
nin müdafaası sebebiyle bizim elimize geçmiş
tir; yoksa başka türlü biz bunu elde edemezdik, 
öyle elde etmeye niyetimiz de yok - bir şahsı, Is-

I mail Yeşil isimli bir imamı Devlet Bakanlığı 
Özel Kalemine getirmek suretiyle, Devlet Ba-

I kanlığı Özel Kaleminde müfettişlere muhbir 
I sıfatiyle ifadesini aldırtmış bulunmaktadır. 
I Devlet Bakanlığında bir şahidin ifadesinin alı

nıp alınmayacağını, bunun mûtadolup olmadı-
I ğını takdirlerinize terk ediyorum. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan Mil-
I letvekili) — Cumhuriyet tarihinde yok.... 

REFET SEZGİN (Devamla) — Ne var ki, 
I aynı şahit, bir başka yerde «Kendisinin, cebir 
I ve tazyik altında bir ifadeye zorlandığını...» - o 
I hani, Siirt'teki propaganda, Adalet Partisi le-
I hinde seçim propagandası yapma, Hakimo'ya 
I para verme gifbi hikayelerin delili olan şahsın 
I beyanıdır - «... kendisine cebir ve tazyikle böyle 
I ifade verdirildiğini» bir Yargıtay üyesi huzu-
I runda da ifade etmiş; o da Örfi idare Mahke-
I meşinde savcıların önünde bu şekilde şahadette 
I bulunmuştur. (A. P. sıralarından, «Bravo» ses-
I leri) Bunları açıklayacak arkadaşım. 
I Şimdi ben onu geçiyorum, örfi idare Savcı-
I lığının iddianamesini, Anayasanın 132 nçi mad-
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desini dikkate almak suretiyle huzurunuzda dile I 
getireceğim. Çok kısa olarak... 

Bu iddianamenin, 4 - 5 konuda Yaşar Tuna
gür hakkında tecziye isteğiyle dâva açılmasına 
mütedair kısmı elbette tarafımdan okunamaz. 
Çünkü bu, 132 nci maddeyle men edilmiş, mah
kemeyle ilgili bir kısım. Yalnız bunun içerisin
de kesinleşmiş, kovuşturmaya yer olmadığına 
mütedair savcının bir kararı var, izin verirse
niz Sayın Özgüneş'in buraya getirmiş bulundu
ğu iddiaların çok önemlilerini ihtiva eden bu 
«takipsizlik» kararını huzurunuzda okuyayım. 

«Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığı 
7 Aralık 1971 

Ankara 
Evrak numarası : 1971/93 
Karar numarası : 1971/170 
Esas numarası : 1971/232 
ISabit görülmeyen diğer isnatların tahlil ve 

münakaşası : 
1. Sanığın, kendi paralelinde olanları, Di

yanet İşleri Başkanlığı müfettişlerine baskı ya
parak himaye ettiği ve bu konuda tanzim edi
len müfettiş raporlarını değiştirdiği, ortadan 
kaldırdığı iddia olunmakta ise de, müfettişler 
üzerinde baskı yapılmış olduğu yolunda her 
hangi bir delil elde edilemediği gibi, müfettiş
lerce hazırlanıp bilâhara yok edilen birtakım 
evrakların kaybında sanığın dahli olduğu yo
lunda da hiçbir delil elde edilememiş olması 
karşısında; bu isnat varit ve kabule şayan gö
rülememiştir. 

Sanığın, Şark bölgesinde, «bölgecilik» pro
pagandası yapıp, bir kısım müftü ve vaizleri 
Kürtçe vaaz etmeye zorladığı yolundaki isnada 
gelince : 

Kürtçe va'zetmesi, sanık tarafından kendi
sinden istendiği iddia olunan Kurtalan Müftü
sü Fethullah Marakçı, böyle bir taleple karşı
laşmadığını, Tunagür Kurtalan'a geldiğinde, ya
nında Siirt Müftüsü Haydar Hatipoğlu'nun ve 
Din İşleri Yüksek Kurulu Raportörü Orhan 
Karmış'm bulunduğunu ifade etmiş, ifadeleri 
tespit edilen bu 2 şahit, sanığın, Fethullah Ma-
rakçı'ya böyle bir teklifte bulunmadığını beyan 
etmişlerdir. 

Yukarda söylendiği şekilde delil bulunmadı
ğından bu iddia da varit görülmemiştir. 

3. Sanığın, Diyanet İşleri Başkan Yardım
cısı olmadan evvel ve İzmir Gezici Vaizi iken | 
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27 Mayıs aleyhtarlığı yapıp, millî birlik ve be
raberliği bozmaya çalıştığı, İzmir Emniyet Mü
dürlüğünün dosyada mevcut bulunan yazısına 
istinaden iddia edilmiş ise de, gerek iddiaların 
tarihi itibariyle de 1966 yılındaki 780 sayılı Af 
Kanunundan önceki bir kanuna tekabül etme
leri ve gerekse iddiaları ispata yarayacak her 
hangi bir delil ibraz edilemediği gibi, yapılan 
tahkikat esnasında da bu konuda bir delil elde 
edilememesi sebebiyle, bu isnatlar da asılsız gö
rülmüştür. 

4. Sanığın, Merkez Teşkilâtı kademelerine 
nurcuları yerleştirdiği yolundaki isnada gelin
ce : 

Sanığın, merkez teşkilâtı kaidetaıelerinıe nur
cu olarak tanuıamları yerleştirdiği söylıeımn^ ve 
misal olarak; Hüseyin özgün, Hasan Hatipoğ-
lu, Erdoğan Tüzün, Ekrem Köker, Cemalettin 
Bölükoğlu, Kemal Düzkale, Hasan Okur, Mus 
tafa Türkmienoğlu, Seyit özdemir, Vahdettin 
Karaçorlu, Mustafa Belviranlı, Suat Yıldırım 
ve Fikret Yıldırım gösterilmiştir. 

Dosyadaki belgelerde ismi geçen bu şahıslar
dan Seyit Özdemir'in 1,5 yıl hapis cezasına 
mahkûm olduğu, Vahdettin Karaçorlu ve Mus
tafa Türkmenoğlu'nun nurculuktan dolayı tu
tuklandığı, Mustafa Türkmenoğlu'nun, Sıüayö-
netim Komutanlığı 3 Numaralı Askerî Mahke
mesince, Türk Ceza Kanununun 193 ncü mad
desine muhalefet suçumdan mahkûm ediiMdiği 
anlaşılmakta ise de, Diyanet İşleri Başkanlığı 
müfettişlerince tanzim edilen bu konudaki ra
porlarda belirtildiği gibi, ismi geçen şahıs
ların Diyanet camiasına tâyinlerinin Tunagür 
tarafından yapılmadığı anlaşılmıştır. 

Tunagür'ün, bu şahısların tâyinlerini bizzat 
kendisinin yapmayıp, tâyin işlemlerini yap
makla yükümlü makamlara baskı ile tayinleri 
gerçekleştirdiği düşünüllebilirse de, bu konuda 
da söylentilerden ötede kamu dâvası ikamesi 
için yeterli bir delil elde edilememiştir. 

5. Kendi adamlarını teşkilâtın kilit nok
talarına yerleştirdiği yolundaki isnatlar da, 
yine birçok söylentiler bulunmasına rağmen, 
müşahhas dıeliıllerle tevsik edilemediğinden va
rit görülememiştir. 

Sanığın, merkezi Suudi Arabistan'da bulu
nan Rabıtatül Âlemi islâm Cemiyeti ve yurt 
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dışındaki diğer bâzı dinî kuruluşlarla irtibat 
temin ettiği iddiasına gelince: 

Meselâ, tmierkeai Suudi Arabistan'da bulu
nan Rabıtatül Âlemi İslâm Cemiyetinin, dünya 
yüzündeki -ben, burada yazılı olduğu gibi 
okuyorum- islâm ülkeleri arasındaki; iktisadî 
ve kültürel dayanışmayı teminden başka, mer
kezi Mekke'de olan bir şeriat devletinin kurul
masını amaç edinen teşküât olduğu yolunda 
bir delil elde edilememiştir. 

Kaldı ki, sanığın, ismi geçen bu kuruluşun, 
Hac mevsimi sırasındaki toplantılarına Türki
ye l i tansüen gittiği yolundaki isnatlar da... 

SALİM HAZERDAĞLI (C. Senatosu Elâ
zığ Üyesi) — Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağ-
layangil'in imzası varidi. (Arka sıralarda anla-
şılaımıyan karşılıklı lâf atmalar) 

BAŞKAN — Sayın iSaMm Hazerdağlı, Tür
kiye Büyük Millet Mecisai toplantısı şu anda 
devam ediyor... Rica ederim... Meclisin meha
betine uygun hareketinizi bilhassa rica ©diyo
rum. * 

Zatıâlinizin bu şekilde harekete... 
REPET SEZGİN (Devamla) — Efendim, 

onu da arz edeyim; Sayın Hazerdağlı'nın ifade 
buyurduğu, Çağlayangil'in imzasını havi yazı 
hafızamda kaldığı üzere- Cidde'deki bir sefa
ret mensubunun... 

BAŞKAN — Sayın Sezgiin, Sayın Sezgin, 
bir dakikanızı rica ediyorum. 

Sayın Salim Hazerdağlı, şimdi okunmakta 
bulunan ve zatıâlinizin (dinlemekle mükellef 
olduğu, diinüemiyecekseniz dışarı çıkmanızı ge
rektiren konu; Savcılığın vermiş olduğu ademi 
takip kararıdır. 

Tamam tmı efendim, anlayabüdimiz mi? 
Savcının vermiş olduğu ademi takip kararı 

okunuyor efendim; karar söylenmiyor. 
istirham ediyorum, oturunuz ve sükûnetle 

dinleyiniz. 
SALİM HAZERDAĞLI (O. Senatosu Elâzığ 

Üyesi) — Ben onlara hitabediyorum. 
BAŞKAN — Oradaki münakaşanızı dışarıda 

yapınız. Mecliste biz hatibi konuşturuyoruz ve 
Meclisin, bunu bütünüyle dinlemesi iktiza edi
yor. 

Buyurun Sayın Sezgin. 
REPET SEZGİN (Devamla) — Devam edi

yorum efendim. 
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Dünya yüzündeki islâm ülkeleri arasındaki; 
iktisadî ve kültürel dayanışmayı teminden bas
ıda, merkezi Mekke'de olan bir şeriat devletinin 
kurulmasını amaç edinen teşkilât olduğu yolun
da bir delil elde edilememiştir. 

Kaldı ki, sanığın, ismi geçen bu kuruluşun, 
Hac mevsimi sıralarındaki toplantılarına /Tür
kiye'yi temsilen gittiği yolundaki isnatlar da, 
toplantıların her yıl Hac mevsiminden önce, 
Recep Ayı içerisinde yapıldığının anlaşılması, 
Hac mevsimindeki toplantıların herkese açık, 
dinî konuları kapsayan, siyasî hiçbir yönü ol
mayan birer konferans olduğunun tespit edilmiş 
olması karşısında ve yine sanığın yurt dışında
ki çeşitli dinî kuruluşlarla birtakım muhabera
tı ve teması olduğu, yurt dışına yaptığı seya-
hatlarmda daha ziyade dinî kuruluşlarla temas
ta bulunduğu anlaşılmakta ise de, bu irtibatın 
gizli bir kasta makrun olduğu yolunda bir delil 
bulunamadığından ve sanığın bir din adamı ol
ması ve bu yüzden dinî kuruluşlarla temasının 
mâkul bulunmasının kabulünün zorunluğu kar
şısındaki bu isnat da varit görülememiştir. 

7. Sanığın, birçok müftü, imam, vaiz ve 
müezzinlik kadrolarının bulunduğu yerler dı
şında, kendince bilinen bir sebebe binaen çalış
tırdığı yolundaki iddialar da, hiçbir delil bu
lunamamış olması sebebiyle varit görülememiş
tir. 

8. Sanığın, dairenin hizmet arabasını hu
susî işlerinde kullandığı yolundaki isnada ge
lince : 

Bu konudaki müfettiş raporundan da anla
şılacağı üzere, resmî hizmete mahsus arabanın 
Yaşar TunaJgür'ün emrine tahsis edildiği ve bu 
tahsis keyfiyetinin mevzuata aykırı bulunduğu 
anlaşılmakta ise de, aracın özel işlerde kulla
nıldığı hususunda dâva ikâmesini haklı kılacak 
yeter bir delil bulunamamıştır. 

9. — Diyanet işleri Başkanlığından bâzı 
önemli ve gizli evrakın kaybına sebebolduğu ve 
bu arada eski Tutak Müftüsü Abdurrahman 
Dürre ve Tekirdağ Müftüsü Ali Aslan hakla
rındaki tahkikat evrakının sanık tarafından 
yok edildiği iddia olunmuş ve evrakların orta
dan kaybolduğu bir gerçek ise de, bu evrakın, 
Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal etmiş oldu
ğu, buradan Personel Dairesi Başkanlığına inti
kal edip muamele germesi gerekirken bu inti-
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kalin yapılıp yapılmadığının tespit edilememe
si karşısında, zikri geçen evrakların nerede kim
ler tarafından ne şekilde kaybedildiği veya kay-
ibettirildiğine dair en ufak bir delil tespit edile
memesi sebebiyle sanığın, bu evrakların kaybın
da her hangi bir da'hli olduğu'anlaşılamamıştır. 

Olay tanıklarından yalnızca biri, Tunagür'-
ün, ismi geçen şahıslara ait evrakı, zamanın 
Devlet Bakanı Refet Sezgin'in isteğiyle ortadan 
kaldırdığını bizzat söylediğini beyan etmiş ise 
de, bu konuda başka bir delil elde edilememiş 
olması, evrakın Tunagür'e teslim edilip, muha
fazasından bunun sorumlu olduğu yolunda hiç
bir belge bulunmamış olması karşısında bu is
nat varit görülememiştir. 

Kaldı ki, zikri geçen evrakların kaybından 
dolayı sanığın, Merkez Disiplin Kurulu Başka
nı olarak, görevini gereği şekilde yapmamak 
suretiyle vazifesini ihmal ettiğinden bahisle 
hakkında kamu dâvası da açılmıştır. 

10. ıSanığın, ilkokul mezunu olmayan hat
tâ Türkçe bilmeyenleri vaizliğe tâyin ve Kürtçe 
vaz'etmelerine müsaade ettiği iddia olunmuş ise 
de, bu konuda en ufak bir delil elde edilememiş 
olması, isnatlann kavli mücerrette kalması se
bebiyle varit görülmemiştir. 

11. Sanığa yapılan isnatlar arasında tah
kikat ve şikâyet dosyalarını ortadan kaldırıp 
şikâyet ve müracaatları hiçe saymak, gereğini 
yapmamak da mevcuttur. Gerek müfettişlerin 
yaptıkları tahkikatlardan, gerekse dinlenen ta
nık beyanlarından sanığın bir kısım personeli 
himaye edici tavırlar takındığı anlaşılmakta 
ise de, şikâyet ve müracaatları hiçe sayması, 
hakkında tahkikat başlamış olanlarla ilgili tah
kikat dosyalarını ortadan kaldırması şeklinde 
tezaJhür eden bir fiiline de tesadüf edilmemiştir. 

12. Erdek Müftülüğünden izmir Müftülü
ğüne tayin olunan Ahmet Karakullukçu'yu Dev
let Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanına 2 yük
sek okul mezunu gibi gösterip tâyin kararname-
sin'in hazırlanmasını temin ve kararname hazır
lanırken kararnameyi kaleme alan memura ka
rarnameye Ahmet Karakullukçu'nun 2 yüksek 
okul mezunu olduğunu yazdırmak suretiyle 
resmî makamları yanılttığı iddia edilmektedir. 
Gerçekten Alhmet Karakullukçu'nun imam-ha
tip okulu ikinci devre mezunu olduğu halde, 2 
yüksek okul mezunu gösterilip izmir Müftülü-
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güne tayin edildiği, bu konudaki kararnamenin 
Resmî Gazetenin 11 . 3 . 1966 tarih ve 12248 sa
yılı nüshasında yayınlandığı anlaşılmakta ise 
de, tâyin kararnamesinin 780 sayılı Af Kanunu
nun neşrinden evvelki bir tarihe tesadüf etımiş 
olması ve kararnamenin hazırlanmasında sanı
ğın fiilî bir görevinin olmadığının tespit edilip, 
yalnız kararnameyi yazan daktilo memuruna, 
kararnameyi söylediği şekilde değiştinmeısi yo
lundaki isnatların dahi şüpheli olup, ayrıca ka
rarnameyi hazırlamakla yükümlü olan mercile
rin, tayini yapılacak şahısın şahsî dosyasını in
celemeden kararnameyi hazırlamalarında sanı
ğın etkili olmasının söz konusu olamıyacağı se
bebiyle, bu isnattan ^dolayı sanık hakkında ko
vuşturmaya yer olmadığı kararı ittihazı ciheti
ne gidilmesi uygun görülmüştür.» 

Bu konuda takipsizlik kararının dışında, bu 

mevzu ile ilgili olarak loşa bir maruzatta bu
lunmak istiyorum. 

Muhterem üyeler, daha ziyade müftülerimi
zi aydın diye tesmiye edilen müftülerden tespit 
etme lüzumu içerisinde, zamanın Diyanet işleri 
Başkanı Sayın Elfmalı ve İdari Muavini Yaşar 
Tunagür^e, bir kısım müftülerin durumunu göz
den geçirdiğimiz zaman izmir Müftülüğünü o 
tarihte tedvir eden zatın ilkmektep tahsilli ol
ması sebebiyle, bunu alarak, izmir gibi bir ye
re daha yüksek tahsilli, ondan mutlaka yük
sek tahsilli bir zatı getirmek lüzumunu ben söy
ledim. 

Bu arada Tunagür: «Erdek'te böyle bir müf
tü olduğunu, bilgisine göre de bunun 2 yüksek 
okul mezunu olduğunu» bana söyledi. Kararna
me bu suretle hazırlandı yani. Bunun bir sahte 
kararname olması bilmem düşünülebilir mi? Bu
rada bir dikkatsizlik var şüphesiz. Kim tanzim 
etmişse, siciline bakmak kimin görevi ise, diplo
masını tetkik etmek kimin vazifesi ise buna 
bakması gerekirdi. Ama ben şu talimatı ver
dim, «Alacağımız müftünün yerine, daha yük
sek tahsilli, ondan daha yüksek seviyede bir 
müftüyü buraya tâyin edelim, kararnameye bu
na göre bir isim bulunuz» diye söyledim. Bu is
mi buldular, bilahara bunun Hukuk Fakültesi 
mezunu olmadığı anlaşıldı ve bu kararname 
tashih edildi. Ne olmuş? Ahmet Karakullukçu 
Erdek'te müftü idi, imam - hatip okulu ikinci 
devresi mezunu idi; kararname öyle de olmasay-
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di, Ahmet Karakullukçu Türkiye'nin her hangi 
bir vilâyetinde 633 sayılı Kanuna göre müftü 
olma ehliyetini haizdi ve müftü olarak tayin 
edilebilirdi. (A. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri) Bunun sahte kararnamelik neresinde? Dev
let hayatında hata yapılmıyor mu? Birçok ha
talar yapılıyor. Olabilir. Kasta makrun olduğu
nun delilini ortaya koymak lâzımıdır. Böyle bir 
delili de hiç kimse irae etmemiştir ve edemez. 

NİHAT BAYRAMOĞLU (Bolu Milletvekili) 
— Halen müftü değil mi? 

REFET SEZGİN (Devamla) — Halen izmir 
Müftüsü... Bilmiyorum, sonra zannediyorum Ça
nakkale'ye aldılar galiba. Sayın Özgüneş kendi
siyle bu meseleden dolayı belki çok münasebetli 
olduğu için, izmir'de kalmasını münasip gör
memiş olmalı. Bu tasarrufuna bir şey söylemi
yorum, değiştirmiş olabilirler, değiştirirler. (A. 
P. sıralarımdan «Devam edin» sesleri) 

Devam ediyorum efendim. 
«13. Sanığın nurculuk faaliyetleri içinde 

bulunduğu, hattâ nurcuların liderinden olduğu 
iddiası yaygın bir söylenti halindedir. Nurcu
luğun din kisvesi altında ve milletimizin dinî 
inançlarını sömürerek şer'i bir düzen kurmak 
isteği bütün çıplaklığıyle ortaya çıkmıştır. Yi
ne sanığın Nurculuk faaliyetlerine direkt olarak 
katılması bile, Nurcu olarak bilinen din görev
lilerini himaye eder bir tutum içlinde bulundu
ğunu ihsas ettirmesi ve bu yolda Nurculuk faa
liyetlerinde bulunduğu şeklinde karineler mev-
cudolmakla beraber, sanığın meslekî sıfatı na
zara alındığında, kendisinin çeşitli dinî akımlara 
adapte olup onlardan göründüğü açıkça anla
şılacaktır. Bu konudaki kanaatimiz odur ki, 
Tunagür hiç bir dinî ekole samimiyetle inanma
mış, kuvvetli ve kendisi için yararlı gördüğü bü
tün dinî akımlardan kendi mevkiini sağlamlaş
tırmak ve daha yüksek mevkilere çıkabilmek 
için istifadeyi muhah görmüştür. Sanığın bu şe
kildeki hareketleri de, yukardaki söylediğimiz 
sebeplerden Nurculuk faaliyetleri olarak nite-
lendirilmeyip, kendisine şaihsî nüfuz temini için 
din istismarı olarak kabul edilmiş ve hakkında 
Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesine mu
halefet suçun'dan açılan dâvanın bir delili ola
rak ileri sürülmüştür. 

14. Tunagür'ün Kürtçülük faaliyetleri için
de olduğu yolundaki isnatlara gelince; memle-

5 . 4 . 1972 0 : 1 

I ketimizde dışarıdan da destek gören ve bilhas
sa Doğu - Anadolu bölgemizdeki vatandaşları-

I mız üzerinde yürütülen bir Kürtçülük cereya
nının mevcudolduğu, asıllarının Türk olduğu 
tarih kitaplarınca ispatlanan ve vatandaşları
mızın millî duygularının sömürülerek ayrı bir 
güç yaratılmaya çalışıldığı ve bu yolla Türkiye'
nin çeşitli menfaat gruplarınca güçsüz hale ge
tirilmek istendiği, Türkiye'nin parçalanıp Kürt 
Devleti kurulmasında kendisine menfaat uman
ların gayelerini gerçekleştirmek için her çareyi 
mufbah gördükleri bir gerçektir. 

Sanığın istanbul doğumlu olmakla beraber, 
aslen Siirt'in Zivzik köyünden olduğu, Siirt böl
gesindeki din görevlilerine aşırı itibar gösterip 
devamlı şekilde onlarla temasta bulunduğunu, 
Siirt bölgesine gereğinden fazla kadro verdiği, 
evinde Kürtçülükle ilgili 25 sayfalık bir beyan
name bulunan Tutak Müftüsü Abdurrahıman 
Dürre ve Tekirdağ Müftüsü Ali Arslan hakkın
daki tahkikat evrakını evvelâ sürüncemede bı
rakıp bilâJhara ortadan kaldırmak suretiyle do
laylı olarak Kürtçülük faaliyetlerine hizmette 
bulunduğu iddia edilmişse de, sanığın asıl bağlı 
olduğu memleketinle aşırı alâka göstermesinin, 
oraya dinî yönden diğer yerlerden fazla imkân 
sağlanmasının, keza Kürtçü olarak bilinen şa
hıslarla ilgili tahkikat evrakının ortadan kay
bolmasına sebebolmasınm, başka deliller
le tevsik edilmeden ismi geçenin Kürt
çü olarak tavsife yeterli bulunmadığı 
aşikârdır. Kürtçü olarak bilinen şahıslarla il
gili tahkikat evrakının ortadan kaldırılması şek
linde tezahür eden fiilden dolayı sanık hakkın
da vazifeyi ihmal suçundan kamu dâvası açıl
mış; ancak sanığın Kürtçülük idealine hizmet 
ettiği yolunda en ufak bir delil ve hattâ söylen
ti dahi bulunmadığından, bu yoldaki isnatlar 
varit ve kabule şayan görülmemiştir. 

15. Şer'î düzeni isteyen, bölücü akımlarda 
(bulunma isnadına gelince: Kararımızın 
[gerek iddianame ve gerekse kovuşturmaya 
yer olmadığı kısmında müteaddit vesilelerle 
tekrarladığımız gibi, sanık bütün dinî akımlar
la zaman zaman ilişki kurmuş; ancak bu ilişki
si kanaatimizce şahsî menfaat ve nüfuz temini 
kaygusuyle tesis edilmiştir. Sanığın şer'î dü
zeni isteyen bölücü akımlarda bulunduğu yo-

I lunda hiç bir delil elde edilememiştir. 
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16. — Tunagür'ün hiçbir ticarî ihtisası ol
madığı hailde, GİMA Genel Müdürlüğünde dış 
ticaret uzmanı olarak hizmet edip ücret aldığı 
yolundaki isnatlara gelince: Bu isnatların var
lığı gerçektir; Ancak kendisine ek bir iş veri
lip mukabilinde menfaat temiin edilmesinde 
sanığın dahli ve suçu olamaz. Oi&a olsa, bu 
şekilde menfaat temin edenlerin sorumlu tu
tulması gerekir. Bu nedenle bu isnat da varit 
görülmemiştir. Kaldı ki, kanumlarımızca Dev
let memurlarının ikinci bir işde çalışılmaları 
kesin şekilde yasaklanmış olmakla beraber, bu 
yasağa riayet etmeyenlerin ne şekilde bir ce
zaî müeyyide altına alınacağı zikredilm>emiştir. 
Ve kanunllara aykırı şekilde hareket eden Dev
let mtemıurunun sırf bu yüzden cezai andırılmadı 
Ceza Kanunu çerçevesinde mümkün değildir. 

Yukardan beri izalh ettiğimiz şekilde sanı
ğın sabit görüfiimıeyen mülsneıt suçlarından dola
yı hakkında 353 sayılı Kanunun 105 ve 107 nci 
(maddeleri uyarınca kovuşitürullmaya yer olma
dığına karar verildi.» 

MJulht'erem üyeler, Örfi İdarenin mümtaz 
savcıları memleketin millî menfaatleriyle ilgili 
her mö^eleide olduğu gibi bu meselede de adale
tin haısisas terazisinde m'eseileıyi hukulk ölçü
leri içerisinde, vicdan ölçüleri içerisinde, mem
leket menfaatleri ölçüleri içerisinde tartmak 
isuretüyle bu kararı vetfmiişlerdir. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Birkaç küçük 
teulotan da, birkaç küıdük iddiadan da hakkıiL-
da kamu dâvası açılmıştır. (AP sıralarından 
«Ne hakin da?» sesleri) Vazifeyi ihmalden vs. 
den, neden vermişıse onu tartişanmam; ama iddi
anın sayın özgüneş'in iddialarının en önemli 
kıfeıimlarını teşkil eden bu maddelerden dolayı 
takipsizlik kararı verilmiş bulunmaktadır. Örfi 
idare malhlkemösi de açılan dava bakımından 
görevsizlik kararı ittihaz etmiş bulunmakta
dır. 

Şimdi Sayın özgüneş burada mükerrerden ob
jektif olduğundan balhsettiler. Bir kasıt sahifbl 
(olmadığından balhsettiler. Çok arzu ederdim sa
yın özgüneş'in objektif oılnnaismı. Eğer sayın 
Öagiüneş objektif olsaydı, sayın özgüneş özel 
Maksatlı olmasaydı buraya gelir kendisinin 
bilgisi dâhilinde olan, olması lâzım gelen Ve 
Ihâtta zannediyorum ki, öyle tahmin ediyorum, 
şu takipsizlik kararının bir örneği dosyasın-( 
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da bulunan sayın özgüneş derdi ki, «Sayın 
üyeler, ben bir iddianın salhibiydinı, bu iddiayı 
ortaiya koydum, örfi idare makamlarına gitti, 
Ibu şartlar içerisinde tetkükat yapıldı, tahkikat 
yapıldı, her nevi yola baş vuruldu, özel gayret
ler gösterildi, şalhütler arandı; şahitler bulun
du, belgeler arandı; belgeler Ibuloındu götü
rüldü; anıa bu neftice çıktı ortaya. Çıkan bu 
kısım baikımunldan, yine memleketine hizmet 
ettiğime kaniim, çünkü murakabe görevimi 
yapitıım, kastım yoktu. Ben bu lolsılmdaki iddi
alarımdan böylece sarfınazar ediyorum» de
seydi (A.P. sıralarından «Nerede» sesleri) mu
rakabenin en güzel örneğini verirdi, Devlet 
adamlığının en güzel örneğini verirdi- Aima 
şimdi anlıyoruim ki, 12 Mart'tan sonra teşkil 
edilen kabinede sayın Melhmet özgüneş neden. 
Devlet Bakanlığına getirilmiş ve o, neden te
halükle bunu kabul etmiş. Ben sayın Özgüneş'in 
yerinde olsaydım bu görevi kabul etmezdim., 
Bu iddianın sahibi olarak o görevi kabul eıt-
miezdilm. Bunun üzerine gölge düşürmemek ba
kımından kabul etmezdim. (AP sıralarından 
«ıBravio» seislteri, allkıişlar) Bitaraf tahkikat 
içim kalbül etmezdim. Olamaz böyle şey. işte ob
jektiflik, işte Devlet adamlığı budur. Neyse 
ki, İllerin arasında sayın özgüneş. de Devlet 
iBakanlığı görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 
(AP sıralarından gülüşmeler) 

Muhterem üyeler, şimdi izin verirseniz kısa 
kısa bâzı icraatı da bundan önceki Yüce Mec
lislere bâzı münasebetle intikal etmiş bulunan 
tatbikatı, bu yoldaki mücadeleleri arz edeyim. 
Çünkü benden efalime dair misal istediler. Onun 
da misallerini vereyim de, belki Sayın özgüneş'
in ve varsa onun gibi düşünenler, merakını izale 
etmiş olayım. 

Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi; 
21 . 6 .1966, sayfa 42 ve 43 : 

«DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) Gündem dışı - Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem 
üyeleri; birkaç günden beri Türkiye'de sanki bir 
mezhep kavgası varmış gibi, Türkiye'de bir ale-
vîlik, Sünnîlik mücadelesi varmış gibi, Türkiye'
de sanki Anayasamızın öngördüğü ve hassasi
yetle üzerinde durduğumuz ve titrediğimiz lâik
lik ilkesi bir başka açıdan tatbik ediliyormuş 
gibi, manaları ifade eden beyanlar, yazılar, hat-
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tâ Yüce Parlamentonun kanatlarında çeşitli ko- I 
mışmalar yapılmaktadır. Türkiye'de gerçekler 
bunun tamamiyle aksinedir. Bugün Türkiye'de 
Türk vatandaşları, Türk vatandaşları derken 
kasdettiğim mâna şudur: Türkiye Cumhuriyeti 
tebası bulunan ve ben Türküm diyen; kaderde, 
kederde, kıvançta, tasada bir ve beraber olan 
insanları kasdediyorum. Bunlar arasında hiçbir 
mezhep farkı, hiçbir inanç farkı ve tatbikat far
kı bahis konusu olmadığı halde bâzı cereyanları 
Türkiye'de estirmek istiyenler, Türkiye'nin bü
tünlüğünü bozmak istiyenler, millî birlik ve be
raberliğimizi bozmak istiyenler böyle bir davra
nışın içerisine girmiş bulunmaktadırlar. Bunu 
ortaya koydukları zaman, Diyanet İşleri Baş
kanının bir konuşmasını, gazetelerde neşredilmiş 
bulunan, aylarca evvel neşredilmiş bulunan bir 
konuşmasını ele almaktadırlar. O konuşmayı 
Muhterem Cumhuriyet Senatosu huzurunda Di
yanet işleri Başkanlığının bütçesi görüşülmesi 
sırasında arz ve izah etmiştim. Hatırlanacağı 
üzere tahkik ettik, tetkik ettik, Diyanet işleri 
Başkanı alevîlik ve Sünnîlik konusunda...» Bura
da Sayın Elmalı'yı da müdafaa ediyoruz, dikka
tinize sunarım. «... Alevîlik ve Sünnilik mücade
lesi ölmüştür. Böyle bir mücadele bahis konusu 
değildir, şeklinde beyanda bulunmuş olmaları
na rağmen, matbuatta Sünnilik kelimesi her na
sılsa düşmüş, Alevîlik sönmüştür, şeklinde ba
sma intikal etmiştir. Bunun akabinde Cumhu
riyet Senatosunda muhterem üyeler bunun tek-
zibedilmemesinden bahsettiler. Hakikaten bu 
tekzibedilmemiş idi ama, Yüce Senatonun hu
zurunda matbuata da intikal eder şekilde tara
fımızdan tekzibedilmiş bulunmakta idi. 

Hal böyle olunca, Hükümet olarak vatandaş
ları inançlarından dolayı farklı bir muameleye 
tabi tuttuğumuz delilsiz, mesnetsiz iddia edil
mektedir. Sayın Senatörün biraz evvel burada 
ifade ettiği gibi, yine sayın senatör ve bâzı 
çevreler Türkiye'de bu kabîl cereyanların...» -
ki bu Sayın Senatör Fatma Hikmet İsmen'dir -
«... Amerikalıların tesiriyle vâki olduğundan 
bahsetmektedirler. Emperyalistlerin etkisinin 
görüldüğü tarihten itibaren bu hallerin Türki
ye'de başladığından bahsetmektedirler. Türkiye'
de ne emperyalistlerin, ne komünistlerin etkisi 
bahis mevzuu olamaz. Türkiye'de, ancak Türki
ye'nin menfaatlerinin etkisi bahis mevzuu olabi
lir. Bir vesileyle, izin verirseniz kısaca lâiklik j 
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anlayışımızı huzurunuzda tekrar ifade etmek is
terim. 

Hükümet olarak çeşitli vesilelerle Yüce Par
lâmentoda, Cumhuriyet Senatosunda, Millet 
Meclisinde ifade ettiğimiz üzere, 1928 tarihinden 
itibaren Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarında 
yer almış bulunan lâiklik ilkesini biz, sadece bir 
Anayasa hükmü olarak değil, ama aziz yurdu
muzun tamamiyetinin muhafazası ve hangi isti
kametten olursa olsun inançların teminatı bu
lunduğu için de ehemmiyetli addetmekteyiz. Tat
bikatımız bu istikamettedir. Ortaca'da bir hâ
dise olmuş, bir zabıta vakıası olmuş. Bunun ta
rafları aynı inanca sahip iki insan da olabilir
di. Yani iki sünnî de olabilirdi, iki alevî de ola
bilirdi veya başka inanca sahip insanlar da ola
bilirdi. Adliye işe el koymuştur, meseleye vaz'-
ıyed edilmiştir. Bu şişirilmiş - tabirimi mazur 
görün - şişirilmiş bir balon halinde her gün piya
saya sürülmektedir. Ama bu balon sönmüş bu
lunmaktadır. Meselenin ne şekilde tahrik edil
diği, ne şekilde ortaya konmuş olduğu Türki
ye'de efkârı umumiyenin malı olmuş bulunmak
tadır. Artık bunu tahrik etmek istiyen çevreler 
de bunu bu suretle kabul etmelidirler. 

Hükümet olarak bütün inanışlara, kanunla
rımızın müsaade ettiği, cevaz verdiği bütün ina
nışlara karşı hürmetkarız. Türkiye'nin alevî, 
sünnî, pomak, kurt ve saire diye ırk veya inanç 
sebebiyle bölünmeye tahammülü olmadığını ve 
bu kabîl davranışlara karşı Hükümet olarak ka
nunları bütün hükümleriyle harekete getirmeye 
amade ve kararlı olduğumuzu Yüksek Senato
nun huzurunda arz ve ifade ederim.» 

Bu, bölücülük ithamlarına karşı bir davra
nışın tespitidir. Bir de Sayın Elmalı'ya izafe 
edilen bir meselenin de tekzibidir. 

Layiklikle ilgili görüşümüz 1965, 1966, 1967 
de bütçe konuşmaları vesilesi ile, gensoru mü
nasebetiyle yüce huzurlarınızda tarafımdan, baş
ka münasebetlerle sayın zamanın Başbakanı ta
rafından hiçbir tereddüde mahal vermiyecek ka
dar açıkça ortaya konmuş ve bu istikamette tat
bikat yapılmıştır. 

17 . 2 . 1966 günlü Millet Meclisinde layiklik 
konusunu şu şekilde ortaya koymuş bulunmak
tayım : 

«1928 yılından beri Anayasamız, en son 27 
Mayıs Anayasası, bunların içinde lâik devleti 
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hiçbir tereddüde mahal bırakmıyacak surette ka
bul etmiş ve Diyanet İşleri Teşkilâtını, Anaya
sanın 154 ncü maddesi içinde bir idare teşkilâtı 
olarak tesbit etmiş bulunmaktadır. Lâikliğin çe
şitli tarifleri mevcuttur. Bizce, Anayasamızın ni-
zamladığı 19 ve 20 nci maddesinde ifadesini bu
lan ve 154 ncü maddedeki Diyanet işleri Teşki
lâtını ve görevlerini ifade eden durum muvace
hesinde lâiklik şöyle tarif edilebilir : 

Çoğunlukta veya azınlıkta olsun, bütün din 
veya mezhep mensupları karşısında taraf tutma
dan ve vicdanlara baskı yapmadan ve yaptırma
dan, onların dinî ihtiyaçlarını karşılamaya ça
lışan Devlet, lâik Devlet niteliğini muhafaza et
mektedir ve asıl lâik Devlet, bizim kanaatimize 
göre, Anayasamızın sistemi muvacehesinde bu
dur. Nitekim, Sayın Hıfzı Veldet de Kurucu 
Mecliste, 19 ve 20 nci maddenin tedvini sırasın
da lâikliği bu mânada anladığını ifade etmiş bu
lunmaktadır.» 

Yine, bununla ilişkili tatbikatı arz ediyo
rum. Bu münasebetle, bunu arz ettiğimin an
laşılması bakımından Sayın Özgüneş'in de soru
sunu tatbikat bakımından cevaplandırabilmek 
için, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, sayfa 315 i 
okuyorum : 

«Adalet Partisi iktidarının fiilleri ve beyan
ları, gençlik teşkilâtının beyanından, bildirisin
den evvel mesul Hükümet şahıslarının beyanla-
riyle ortaya konmak icabederdi. Nitekim, Cum
huriyet Senatosunda bütçe müzakereleri sırasın
da vâki beyanımız, Cumhuriyet Senatosunda 
vâki konuşmamıza muttali olduğu, biraz evvelki 
konuşmasiyle sabit bulunan Sayın Ali Rıza Uzu-
ner arkadaşım tarafından bahse konu edilmeli 
idi. 

Orada bendeniz vaki suali üzerine, Türki
ye'de irticaın mevcut olmadığını, irticaın hort
lamasının mümkün olmadığını, Atatürk inkı
lâplarından dönüşün mümkün olamayacağını, 
hattâ şöyle bir ifadeyle; dereleri ters akıtmanın 
kimsenin iktidarında bulunmadığını sarahatle, 
tereddüde mahal vermeyecek surette beyan 
ederek, çeşitli yerlerde münferidolarak çık
mış bulunan hâdiselerin; - bunlar gerici hâdi
seler-de olabilir - derhâl tahkikine tevessül 
olunduğunu, olunmakta bulunduğunu ve icabı
nın kanunlarımız muvacehesinde yapılacağını 
ifade etmiştim.» 

İzin verirseniz bu konudaki tatbikatımızın 
bir belgesini huzurunuzda okumak isterim. 

14 . 1 . 1966 tarih, numara: 156; çok gizli 
kaydıyle Diyanet işleri Başkanlığına gönde
rilen bir yazıdır bu. Maalesef, benim seçim 
bölgemde geçtiği iddia olunan bir hâdisenin 
- ismini zikretmeyeceğim - tahkiki hakkında 
yazılan yazının ilgili kısımlarını arz edeceğim. 

«Filân, filân şahısların Ramazan münasebe
tiyle verdikleri vaazlarda aşırı ve yıkıcı mahi
yette konuşma yaptıkları iddiasını havi şu yer
lerden, mercilerden - onu da arz etmeye mazu
rum - havi yazı ve iki adet Birlik Gazetesi fo-
tokopisiyle gönderilmiştir. 

Bundan birkaç gün evvel mahallinden aynı 
şahıslar hakkında Bakanlığa intikal eden bu 
konuya ait şikâyet ve eki, Birlik Gazetesi, ace
le tahkik için Başkanlığımıza gönderildiği cihet
le onunla birlikte dikkate alınarak çok acele 
ve gizli bir şekilde mahallinde müdebbir bir 
müfettiş vasıtasiyle tahkikini ve tahkikat so
nucuna göre kanunî işlemin haklarında icrasını, 
meselenin önemi dikkate alınarak gerekiyorsa, 
tahkikata başlanılmadan evvel bu şahıslar hak
kında tedbir mahiyetinde karar alınmasını, ce
reyan edecek işlem ve tatbikat bakımından Ba
kanlığıma sık sık haber verilmesini önemle rica 
ederim» Ve bu muamelenin akabinde de, il
gili şahıs bir tedbir olarak tahkikat neticesine 
kadar o mahalden ayrılmış bu'lunmaktalır. 

Muhterem üyeler, bu hadise benim seçim böl
gemde geçmiş bulunuyor. Hani biz, dinî siya
sete âlet etmek suretiyle oy istismarında bulu
nuyoruz?. Kendi seçim bölgemizde bunu yap
mayız hiç olmazsa. Gericiliğe karşı, lâik Dev
let anlayışına karşı olanlara muamelemiz, mü
cadelemiz daima bu şekilde olmuştur, bu şekil
de şedidıolunuştur, bu şekilde kanunî olmuştur. 

Muhterem üyeler, şimdi, .bir hususu ibretle 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin zabıtlarına 
tescil etmek istiyorum. 

Burada önemi ifade edilen, gürültülere mev
zu, büyük iddialara mevzu bir soruşturma öner
gesi görüşülüyor. Bölücülük ithamı var içeri
sinde. Millî menfaatlere aykırı hareketler var. 
Zamanın Başvekilinin, zamanın iki vekilinin 
Yüce Divana gönderilip, gönderilmemesi ba
his konusu; muhalefet, yani Adalet Partisin
den başka pek az muhterem milletvekili ve 
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senatör, çok az bir topluluk olarak 15 - 20 kişi 
burada bulunuyor. Bunun ismi de murakabe 
mi yani? Murakabe böyle mi olur? 

Ben arkadaşlara soruyorum; bulunmayanla
ra soruyorum: Hangi vicdan ile, ölçüsüyle, ik-
tisabettikleri hangi bilgilerle, edecekleri han
gi bilgilerle vicdanî reylerini vicdan istikame
tinde, bu memleketin menfaatleri istikametin
de istimal edecekler, bunu nasıl kullanacaklar? 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

O halde - dilim varmıyor ama, söyle/meye de 
meoburüm - demek ki, peşin hükümlü bir dü
şünceyle karşıkarşıyayız. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Ne olurtea olsun, neler söyle
nirse söylenişin, hangi belgeler ortaya konursa 
konsun, gönderelim Yüce JDivana... 

Bizim Yüce Divandan füturumuz yok, so
ruşturmadan füturumuz yok. Yaptığımız işten 
eminiz. Türk Milletinin menfaatlerini, Türk 
Milletinin bütünlüğünü koruma istikametinde, 
Cumhuriyete sadakat istikametinde, lâik Cum
huriyete sadakat istikametinde din bezirganları
nın, din simsarlarının, onu yıkmak için seferber 
oldukları tarihlerde onlarla mücadele ede ede 
açık alınla, açık yürekle mücadele ©de ede bu 
noktaya gelmiş bulunmaktayız ve bu düşüncey
le Millet Meclisinin huzurundayız ve milletin 
huzurundayız. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Azap duyduğum bir şeyi arz edeceğim. Ayrı
ca... (A. P. sıralarından «Elmalı nerede, Elmalı 
nerede?» sesleri) 

HÜSAMEDDİN AKMUMCU (İsparta Millet
vekili) — Namaz kılmaya gitti, akşam namazı
nı kılmaya gitti. 

'BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, iste
yen gider, isteyen oturur dinler. Mecliste kimse 
kimseyi «Gidiyor» diye muaheze etmesin, kimse 
kimseyi «Dinlemiyor» diye de bahis konusu et
mesin. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Bir iddia 
vardı: Bana, Diyanet İşleri Başkanını bir tapu 
memuru ile, bir t-apn kâtibiyle mukayese etmek 
suretiyle «Milliyetçi, mukaddesatçı cepneyi yık-
ıtı» diyenlere hitaibedip söylüyordu. 

Ben, Diyanet İşleri Başkanlarına, çok muh
terem bir makamı işgal ettikleri için her zaman 
saygı duydum, her zaman da saygı duyarım. 
Diyanet işleri Başkanlığının, Başkanlık maka

mını temsil etmesi bir ayrı meseledir, Diyanet 
işleri Başkanının mamur olması ayrı meseledir. 
Diyanet işleri Başkanı memurdur. O konuş
mamda da muhtelif defalar, Yüce Mecliste de, 
Senatoda da, hatitâ kongrelerde de, bâzı bu 
adamların aleyhinde etkilemek istedikleri, be
ni peşinen yuhalattıkları 1966 kongresinde de 
aynen söyledim. Ben Diyanet İşleri Başkanlığı
na saygı duyarım; ama memur olarak, iptidai 
idare hukuku bilgisi olanlar bilirler ki, memur
ların memuriyete girişleri, terfihleri, maaşları, 
azilleri oibjektif bir statüye tabidir. Bu önceden 
(bellidir. Bir hâkim, bir general bir kadastro 
müdürü, bir tapu memuru memuriyet statüsü 
bakımından, idare hukukunun memur tarifi ba
kımından ne ise Diyanet işleri Başkanının du
rumu da odur. Hiçbir fark yoktur. 

Şimdi, önergede halen Diyanet işleri Baş-
kanvekilliğinde bulunan muhteretm Lûtfi Do
ğan için «tekrarından azap duyduğum bir ma
şa» tâbirini Saym öagüneş'in geçen celse bu 
kürsüde, önergesinde olduğu gibi beyan ettiği
nin azabı içindeyim. Diyor ki; «Yaşar Tuna-
gür'ün maşası olan Lûtfi Doğan.» Simidi, sor
mak lâzımdı. Ben Sayın Lûtfi Doğan'm Yaşar 
Tunagür'ün maşası olduğunu, olabileceğini tah
min etmiyorum, ümidetmiyorum, böyle bir ka
naati de taşımıyorum; ama Saym özgüneş bu 
kanaatte. Kendisi Bakanlığa geldikten sonra 
kanaatine göre maşa olan bir adamı Diyanet İş
leri Başkanvekilliğinde neden muhafaza etmiş? 
Demek ki; onun da bir maşaya ihtiyacı varmış 
da öylece kullanmış. Bu zaruri bir hüküm, tabiî 
bir netice oluyor galiba. 

İddiaları deliUendirmek isterken Sayın öz
güneş önergelerinde, konuşmalarında MİT ra
poruna, MİT'in beyanlarıma istinat ettiler. Bu 
da bana çok calibi dikkat geldi. 

Muhterem üyeler, çeşitli hâdiseler oluyor, 
soruşturmalar ve saireler oluyor. Sayın önerge 
sahipleri, önergenin imzacıları bakımından da 
birtakım tahkikatlar ve saireler oluyor, oldu. 
MİT'in raporlarına, belgelerine dayanıldığı za
man, MİT beyanlarını, MİT raporlarını, neyse 
onları en galiz kelimelerle tavsif etmek suretiy
le ifade edenler, - bu tavsifi huzurunuzda yap
maya hicap duyuyorum, - bunların delil vas
fında olmadığını, bunlara itibar edilemiyeceğı-
ni ifade edenler kendi iddialarını, kendi ihtira* 
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aa varan., iftiraya varan iddialarını ispatlama 
bakımından MİT'in delil olmadığını s Eyledikle
ri bu raporlarına, bu beyanlarına rahatça isti-
nadedip, bizi bunlarla suçlamanın kendi iddia
larını ispatlama gayretinde bulunmanın güzel 
belagat örneklerini de huzurunuzda vermekte
dirler. Bunda da her halde dikkatinizden kaç
mayacak önemli bir husus mevcudolsa gerek. 

G-eçen celsede bana bir sual daha tevcih et
tiler. Dediler ki; «efendim, Atatürk düşmanı 
olduğu söylenen, içişleri Bakanlığının va saire-
nin raporları ile ortaya konmuş bulunan Yasar 
Tunagür'ü himaye etmekle Refet Sezdin lâik 
cumhuriyeti müdafaa ettiğini nasıl söyleyebili
yor?» Tabiî örfi İdare savcısının takipsizlik 
kararı, buna ait iddianın cevabını veriyor ama; 
ben şimdi Sayın özgüneş için bu konuda başka 
şey söyliyeceğim. 

Zannederim 1966 senesi bütçe görüşmelerin
de, Senatoda sayın İbrahim Saffet Omay grubu 
adına yaptığı bir konuşma sırasında sayın El
malı ile ilişkili olarak bir iddia ortaya attılar. 
Dediler ki; «sayın Elmalı 1954 senesinde İstan
bul Müftüsü bulunduğu sırada, hangi sene ise, 
Atatürk'ün aleyhinde filân zatla şöyle - şöyle 
bir konuşma aralarında geçmiş» ve bana sual 
tevcih ettiler, dediler ki; «siz bunu Atatürk 
düşmanı olarak biliyor mumunuz?» Ben tabiî sa
yın Elmalı'ya böyle bir itham olduğunu, kendi
sine, ne dediğini sorunca böyle bir şeyin varidol-
madığını ifade buyurdular. Ben; de Cumlhuri-
yet Senatosu Kürsüsünde bunun varit olmadı
ğını söyledim. 

«Kendilerinden sordum, bana bunun varit 
olmadığını söylediler, ben de huzurunuzda be
yan ediyorum. Kendilerine de itimadım var, be
yanı doğrudur» dedim. Zabıtlarda aynen var, 
tetkik edilebilir. O celsede her halde sayın Öz
güneş de vardı. Şimdi, işin garibi sayın İbrahim 
Elmalı ile sayın Mehmet özgüneş Yaşar Tuna-
gür meselesi ortaya çıktığından beri kolkola ge
ziyorlar. Sayın Elmalı'ya izafe edilen Atatürk 
düşmanlığı,, gerçekliğini bilmiyorum, iddianın 
sahibi de değilim, ne şekilde cereyan ettiğini 
anlattım, zabıtlara da intikal etmiş ilken, sayın 
Özgüneş bu kürsüde biraz evvel... (A.P. sırala
rından «ders veriyorlarmış» sesleri) hem çok 
güzel bir ders verircesine, çünkü doğru şeyler 
söylüyordu (!) söylemek başka, yapmak başka 

inanmak başkadır, o layrı; ama nasıl oluyor da 
haklı veya haksız, Atatürk düşmanı diye itham 
edilen bir zat ile aylardan beri, senelerden beri 
kolkola bulunmaktadır? Bunu anlamak güçtür. 
Bunu anlamak çok güç. Ben bunu anlayamıyo
rum, Bu ortaya ceffelkalem atılmış bulunan, 
aslında tetkiiksiz atılmış bulunan, incelemeden 
atılmış bulunan, dedikodu seviyesinin üstüne 
çıkmayan birtakım meseleleri mahzı hakikat 
kabul etmek sureti ile bir parti düşmanlığı, bir 
iktidar düşmanlığı yapmak; o iktidarın yöneti
cilerini, mesullerini milletin gözünden düşür
mek için ve aslında başka hadiselerin sebebini 
bu meselelerin varlığı ile ortaya çıkarma ba
kımından, her halde ne dediğim anlaşılıyor, 
bir tatbikatı yapmak, ortaya çıkarmak isabetli 
değildir, doğru değildir, murakabe yolu değil
dir. Bunun memlekete faydası yoktur. İşte de
mek ki o sebeple siz herkesle teşriki mesaî ede
bilen bir düşüncenin, bir inancın da sahibi ol
maktasınız. 

Muhterem üyeler, işin ilginç taraflarından 
birisi de 1965 den sonra, 1965 seçimleri sonrası, 
kısa bir müddet geçtikten sonra başlayan bu 
iddialar Mehmet Altmsoy'un gensoru önergesi 
ile sayın Elmalı'nın başkanlıktan alınması mü
nasebeti ile ortaya konmuş, klişeleşmiş, kalıp
laşmış bir iddia manzumesi halinde bugüne ka
dar devam etmektedir. Merak edenler bu husus
ta Millet Meclisi Tutanak Dergisi 14 ncü Birle
şim, 5.12.1966 tarihli celse zabıtlarında bulunan 
sayın Mehmet Altmsoyun gensoru önergesini 
tetkik edebilirler. Bu önergeye vermiş olduğu
muz cevap da 17.12.1966 tarihli gensoru önerge
sinde yazılıdır. 

Şimdi, sıksık sayın Elmalı'nın sayın Cum
hurbaşkanına vermiş bulunduğu bir mektup
tan bahsedildi. Vermiş, doğru. Ne zaman ver
miş? 

Kararnamesi hazırlandığı sırada vermiş. Di
yanet işleri Başkanlığından alınacağı sırada 
vermiş. Bunların hepsini konuştuk, zabıtlarda 
var. Gensoru vesilesi ile konuştuk. «Müftülerin 
durumu beni rahatsız etmiş» falan diye itham
lar da var içerisinde. Bunların hepsini zabıtlara 
dercettirdik. O tarihte gensoru önergesini Hükü
met adına bendeniz cevaplandırdım. Bunun mü
zakeresinden, size zabıttan bir pasaj okuyaca
ğım, izninizi istirham ediyorum: 
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«Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk 

Partisinün bu konudaki kesin görüşü şudur:. 
Elmalı Diyanet İşleri Başkanlığı vazifesini lâik 
'genel idare içerisindeki vasıfları ile mütalâa ede
bilmiş bir kimse değildir. Bütün tasarrufları 
bu zatın Diyanet İşleri Teşkilâtını bafbı meşihat, 
kabilse hatta bir nevi maskeli şeyhülislâmlık 
haline getirmekten ibaret idi. Elmalı böyle bir 
zat; bu vazifeye getirilmekte hata edilmiştir. 
Hükümetin bu hatası zamanında C. H. P. ta
rafından gereği veçhile tenkid mevzuu yapılmış
tır. Yalnız, demokratik nizam içinde C. H. P. 
Grupu inanır ki, bir hatadan dönüldüğü zaman 
eğer o hatadan dönüş Atatürk'ün, Cumhuriyet 
Anayasasının gösterdiği istikamette ise bu ha
tadan dönmüş olanlara samimiyet muhasebesi 
yapmaya kalkışmadan, Cumhuriyet Halk Par
tisi gibi bir partiye düşen ilk vazife, onların, 
velev eksik olsun, velev kifayetsiz olsun, velev 
hatta samimiyeti münakaşa edilsin bu hareketi 
desteklemelkt'ir. C. H. P. Grupu Elmalı'nın vazi
fesinden almışını tasvübetmektedir. Bu itibarla 
C. H. P. Grupunun gensoru önergesinin bu kıs
mına iştirak etmesi söz konusu olamıyacaktır.» 

BAŞKAN — Sayın Refet Sezgin, mesaimiz 
saat 19,30 a kadar. Ona göre ya konuşmanızı 
totireceksiniz veyahut devam edeceksiniz, çok 
uzun sürecekse sözünüzü 19,30 da keseceğim. 

Daha vaktimiz var, eğer çok kısa bir beyanınız 
varsa 19,30 da onun iznini Meclisten alacağım, 
ona göre size hatırlatmak istiyorum. Devam edi
niz, daha üç dakikanız var. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, üç dakikada bitirmeme imkân yok. Çün
kü, cevaplandırmam gereken itham konulan ile 
ilişkili ve mesuliyet zamanımda cereyan etmiş 
ibirtakım olaylar var. Meselâ Yaşar Tunagür ile 
ilişkili, Hakses'in yazmış olduğu mektup. Onu 
cevaplandırmam gerekir. Sayın Elmalı'yı neden 
bu görevden aldığımızı cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Her ne ise efendim. Devam 
etmek arzusunda iseniz devam edeceksiniz. 

REFET SEZGİN (Devamla) — O itibarla 
yeni bir mevzua geçmek durumundayım. Yeni 
bir mevzua geçmektense izniniz olursa bugün
kü konuşmamı burada kesiyor, Yüce Meclisi 
saygılarımla selâmlıyorum. (A. P. sıralarından 
alkışlar.)1 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, saat 
19,30 a gelmiştir. Daha önce tespit etmiş oldu
ğumuz üzere 19,30 da Birleşimi kapatmak gere
kiyor. Bu sebeple Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısını kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,30 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMİ 
9 XOU BİRLEŞİM 

5 . 4 . 1972 Çarşamba 

Saat : 15,00 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Lütfi 

Bilgen'in, içel ili Gülnar Belediyesinde yolsuz
luk ve kanuna aykırı işlemler yapıldığı id-
diasdyle imar ve iskân eski Bakanı Haldun 
Menteşe oğlu. hakkında Anayasanın 90, Türk 
Ceza Kanununun 240 ve T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesi. (9/23) 

2. —. TEKRARLANACAK OYLAMALAR 
3. __ SEÇİMLER 

1. —. Zonguldak eski Milletvekili Ekme! Çe-
tiner'in, eski Başbakan Süleyman Demire], es-
<kıi Ticaret bakanları Ahmet Türbel, Macit Zeren 
ve Sadık Tekin Müftüoğlu haklarındaki önerge
sini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki açıik üyeliğe seçim. (9/4) 

2. — Adana Eski Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Ticaret eski bakanları Sadık 
Tekin Müftüoğlu ve Ahmet Türbel haklarında
ki önergesini incelemekle görevli Soruşturma 
Hazırlık Komjisyonundaki açık üyeliğe secini 
(9/9) 

io. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğloı'nun, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar eslki Balbanı Refet Sezgin hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliğe seçim. (9/14) 

4. —- içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, eski 
Başbakan Süleyman Demire'l hakkımdaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliğe seçim. (9/15) 

'5. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, gö
revlini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı Mdia-
siyle Maliye Bakanı Sait Naci Ergin hakkında
ki önergesini incelemek üzere kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. 
9/22) 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESI 
G EREĞINCE BAŞKANLıĞA YÖNELTILEN 

SÖZLÜ BORULAR 
RK _ ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARıSı VE TEKLIFLERI ILE IÇTÜZÜK 

TEKLIFLERI 

6. — KANUN, TASARı VE TEKLIFLERIYLE 
IÇTÜZÜK, TEKLIFLERI 

il. — İstanbul! Milletvekili Reşit Ülker'in, 
T. B. M, M. içtüzüğünün Meclis Soruşturma 
Hazırlık; kömisyonlariyle ilgili 14 ncü madde
sinin 5 ve 7 nci fıkralarının değiştirilmesine 
dair tüzük teklifi ve Karma içtüzük Geçici Ko
misyonu raporu (2/332) (S. Sayısı : 79) (Da
ğıtma tarihi : 1.6 . 7 . 197.1) 

7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 
DİVANA iSEVK ÎLE iLOlLl KONULAR 
il. — Aydın eski Milletvekili Reşat Özarda'-

nm, Anayasaya aytkırı o'larak, Devlet kamu 
hizmıetlerinıi yevmiyeli ve sözleşmeli personel 
eliyle yürüttüğü ve bu eylemi Türk Ceza Ka
nununun 146 nci maddesine uyduğu iddiasiyle, 
es'ki Başbakan Süleyman Demirel hakkında 
Anayaisanm 90 nci ve T. B. M. M. Bıİrleşik Top
lantı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince 
Meclis Soruşturması açılımasın/a dair önergesi 
ve 5 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/5) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 
'15 . 6 . 1971) 

J2. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
in, istanbul Belediye Meclisinim, istanbul yolu 
güzergâhı ve Boğaziçi köprüsü tasdikli planı ile 
bu planı taıdilen onaylıyan imar ve iskân Ba-
Ikanhğınm plânını değiştirerek tatbik etmesiyle, 
6735 sayılı imar Kanununa aykırı hareket etti
ği ve istimlâkler ile açılacak tazminat dâvaları 
dolayıısıyle Devleti zarara uğratacağı, bu fiilin 
ise Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesine 
uyduğu iddiasryle, eski Başbakan ve eski Ba-

(Devamı arkada) 
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yındırlık Bakanı hakkında Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergesi ve 17 Numaralı Soruş
turma Hazırlık Komisyonu raporu (9/17) (S. 
Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 16 . 7 . 1971) 

>3. —: Cumhuriyet Senatosu Taibiî Üyesi Meh
met Özgüneş ve 14 a ilk ad aş inin, İsilâm dininin 
çeşitli maksatlarla istismar edilmesine müsaıma-
ıha ile görevlerini ihmal ve suiistimal ettiği, bu 
fiilin ise Türk Gaza Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiası ile, Başbakan ve es
ki Devlet Bakanı Refet Sezgim ile Devlet Ba
kanı Hüsamettin Atabeyli haklarında Anayasâ-
ının 90 ncı ve T. B. M,. M. İçtüzüğünün 12 nci 
maddesi gereğinıce Meclis Soruşturması açılma
sına dair önergesi ve 18 No. lu Soruşturma Hja-
zırlıik Komisyonu raporu (9/18) (iS. Sayısı : 80) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 8 . 1971), 

4. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu'nun İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânının petrol sanayii bölümünü değişti
rerek tatbik etmesiyle, 77 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesine aykırı hareket ettiği ve bu fiilinin 
Anayasanın 129 ncu maddesine aykırı olduğu 
iddiasıyle, eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Refet Sezgin hakkında Anayasamın 90 ncı 
ve T. B. M. M. İçtüzüğünün 12 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına dair 
Önergesi ve 14 numaralı Soruşturma Hazırlık 
'Komjisyonu raporu (9/14) (IS. Sayısı ; 82) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 11 . 1971) 

|5. — Adana esiki Mıi'llıetvekili Kemal Sarmb-
rahimoğlu'nun, Ceyhan Ticaret Borsası İdare 
Heyeti ve İdare Meclislinin feshi münasebetiyle 
verilen Danıştay kararlarını infaz etmiyereik, 
'T. C, K. nıın 240 ncı maddesini ihlâl ettikleri 
iddiası ile, Ticaret eski B,aıkaııı Sadık Tekin 
Müftüoğlu ve Ticaret eski Bakanı Ahmet Tür-
kel haklarında Anayasanın 88 ve 90 ncı mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma-
ısınıa dair önergesi ve 9 numaralı Soruşturma 

Hjazırlıık Komisyonu i'aporu (9/9) (lS. Sayısı : 
83) (Dağıtma tarihi : 29 . 2 . 1972) 

•6. — Zonguldak 'eski Milletvekili Ekme! Çe-
tiner'in, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu 
gereğince yapılması gerekli işlemlerde göster
dikleri ihmal ve yaptıkları usulsüz1!ilkler, T. C. 
K. nun 230 ve 240 ncı maddeleri kapsamıma 
girdiği iddiasıiyie Başbakan, Ticaret eski Balka
nı Ahmet Türkcl ile Ticaret eski bakanları Mu
cit Zeren ve Sadık Tekin Müftüoğlu haklarında 
Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci ınaddesi gereğince 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 4 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/4) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma 'tarihi : 
29 . 2 . 1972) 

7. —• Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çc-
tiner'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski 
Bakanı Refet Sezgin'in, Ereğli Kömür İşletmesi 
Müessesesi için yapılan ihaile hakkındaki tu
tum ve fiillerinin T. C. K. nun 240 ncı maddesi
ne temas ettiği kldiasiyle hakkında Anayasa
nın 90 ncı ve T. B. M. Meclisi Birleşik Toplan
tısı içtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Mec
lis sıoruşturması açılmasına dair önergesi ve 3 
numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu ra
poru (9/3) (;S. Sayısı : 85) (Dağıtıma tarihi : 
29 . 2 . 1972) 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı••nan, İkin
ci Beş Yıllık Plân döneminde kalkınma fonu 
adı altında harcanması lâzımgelen meblağın 
sarf edilmesinde büyük yolsuzluklar olduğu ve 
bu fiilin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasiyle Anayasanın 90 ncı maddesi 
uyarınca Başbakan hakkında bir M;eel,is Soruş
turması açılmasına dair önergesi ve 15 numa
ralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 
(9/15) ('S. Sayısı : 86) (Dağıtma tarihi : 
2 . 3 . 1972) 

•« **mm • • 


