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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhuriyet Senaitosu İçel Üyesi Lûtfi Bil
genin, içel ili Gülnar Belediyesinde yolsuzluk 
ve kanuna aykırı işlemler yapıldığı iddiasiyle 
imar ve iskân eski Bakanı Haldun Menteşeoğ-
lu hakkında Anayasanın 90, Türk Ceza Kanu
nunun 240 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci madde
leri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılması
na dair (9/23) önerlgesini incelemek üzere ku
rulacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruş
turma Hazırlık Komisyonunun 14 üyeden ku
rulması, komisyonun seçimi tarihinde göreve 
başlaması, eski imar ve iskân Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu'nun yazılı görüşünü, üye seçimi 
tarihinden itibaren 15 gün içinde komisyona 
bildirmesi, kabul olundu. 

9/4, 9/9, 9/14, 9/15 esas sayılı dosyalarla il
gili soruşturma Hazırlık komisyonlarındaki açık 
üyeliklere ve 9/22 esas dosya sayılı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimlerinin bir ara
da yapılması kabul olundu ve yapılan seçim so

nunda ilgili komisyonlara gösterilmiş olan aday
ların «eçilmüş oldukları bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş ve 14 arkadaşının, islâm dininin çeşitli 
maksatlarla istismar edilmesine müsamaha ile 
görevlerini ihmal ve suiistimal ettiği, bu fiilin 
dse Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı mad
delerine uyduğu iddiası ile, Başbakan ve eski 
Devlet Bakanı Refet' Sezgin ile Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli haklarında Anayasanın 90 
ncı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 12 nci maddesi gereğince Meclis Soruştur
ması açılmasına dair önergesi ve 18 No. lu So
ruşturma Hazırlık Komisyonu raporu üzerine 
bir süre görüşüldü. 

Birleşime saat 19,30 da son verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Kayseri 
Nurettin Ok T. Doğan Avşargü 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Doğan 

»>•-« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vahit Bozatlı 
KÂTİPLER : Âdil Turan (Uşak), T. Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi ıln 10 ncu Birleşimini açıyorum. 

BAŞKAN 
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

II — YOKLAMA 

Otomatik cihazla yoklama ya- BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA (SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Re§it Ülker'in, 
İçişleri eski Bakanı Faruk Sükan hakkındaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma Hazır

lık Komisyonunun görev süresinin uzatılması
na dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/10, 
3/107) 

— 374 



T. B- M. M. B : 10 19 . 4 . 1972 O : 1 

BAŞKAN — Gündemin sunuşlar kısmında 
yer almış bulunan süre uzatımı ile ilgili iki adet 
tezkere vardır, onları takdim ediyorum. 

Sunuşları müteakip da gündemimizde bir 
seçim yer almaktadır. Bu hususu sayın üyelerin 
dikkatine sunmak isterim. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in eski iç
işleri Bakanı Faruk iSükan hakkında bir Mec
lis soruşturması açılmasına dair önergesini in
celemek üzere kurulan 9/10 No. lu Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu tetkik ve müzakerelerini 
tamamlayamamış olup, Komisyonumuzun 8.4.1972 
tarihinde sona erecek olan müddetinin yeniden, 
karar tarihinden itibaren 30 gün daha uzatıl
ması hususunun Genel Kurula arzına emirleri
nizi saygı ile arz ederim. 

T. B. M. M. 9/10 Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu Başkanı 

Kars Milletvekili 
Lâtif Aküzüm 

BAŞKAN — Önergeyi Genel Kurulun tas
vibine sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Önerge kabul edilmiştir. 

2. — Konya Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, eski Başbakan Süleyman Demire! 
hakkındaki önergesini incelemekle görevli So
ruşturma Hazırlık Komisyonunun görev süresi
nin uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tez
keresi (9/20, 3/108) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Konya Milletvekili i. Etem Kılıçoğlu'nun 
eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında 
Başbakanlığı zamanındaki, kayırma, usulsüz
lük, yolsuzluk, nüfuz ticareti, vazifeyi suiisti
mal, yakınlarına menfaat temini, Hazineyi za
rara sokma ve yetkilerini kötüye kullan-ıa iddi-
alarıyle Anayasanın 90 ncı maddesi ve T. B. M. 
M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına dair önergesini incelemek üzere kurulan 
9/20 No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyonu
muz tetkik ve müzakerelerini (Konunun 21 
madde halinde geniş bir tetkikatı ve yazışma-
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lan icabettirdiğinden) müddeti içerisinde ta-
mamlıyamamiştır. 

Komisyonumuzun 8 . 4 . 1972 tarihinde so
na erecek olan 'müddetinin yeniden karar tari
himden İtibaren 30 gün daha uzatılması hususu
nun Genel Kurula arzına emirlerinizi saygı ile 
arz ederim. 

T. B. M. M. 9/20 No. lu Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu Başkanı 

Talât Köseoğlu 
Hatay Milletvekili 

BAŞKAN — Önergeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
kabul edilmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, İçel ili Gülnar Belediyesinde yolsuz
luk ve kanuna aykırı işlemler yapıldığı iddiasiy-
le İmar ve İskân eski Bakanı Haldun Menteşe-
oğlu hakkındaki önergesini incelemek üzere ku
rulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/23) 

BAŞKAN — Gündemin tekrarlanacak se
çimler bölümünde yer alan Cumhuriyet Sena
tosu İçel Üyesi Lûtfi Bilgen'in eski imar ve is
kân Bakanı Haldun Menteşeoğlu hakkındaki 
önergesini incelemek üzere kurulması kararlaş
tırılmış bulunan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi yapılacaktır. 

Adayların isimlerini hâvi oy pusulaları da
ğıtılacak ve kürsünün üzerine konulacak olan 
oy kutularında isimler okunmak suretiyle oylar 
tolanacaktır. 

Tasnif komisyonunu tespit için ad çekiyo
rum : 

Sayın Osman Tan?.. Buradalar. 
Sayın Şeref Bakşık?.. Buradalar. 
Sayın ihsan Sabri Çağalayangil?.. Yok. 
Sayın Hüseyin Atmaca?.. Yok. 
Sayın Kemal Demirer?.. Yok. 
Sayın İbrahim öztürk?.. Buradalar. 
Tasnif Komisyonuna seçilen arkadaşlarımın 

isimlerini arz ediyorum: Sayın Osman Tan, 
Sayın Şeref Bakşık, Sayın ibrahim öztürk. 
Tasnif Heyetine seçilen bu arkadaşlarımın yer
lerini almalarını rica ediyorum. 

Oyların hangi ilden itibaren toplanacağına 
dair ad çekme işlemine geçiyoruz: Fevzi Fırat 
(Zonguldak). 
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Zonguldak ilinden bağlanmak suretiyle oy
lar toplanacaktır. 

(Zonguldak milletvekillerinden başlanmak 
suretiyle oylama yapıldı.) 

BAŞKAN — Oyunu kallanmayan sayın üye 
varsa lütfen oylarını kullansınlar. 

Oyunu kullanmayan sayın üye? Yok. Se
çim işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN 
okutuyorum. 

Tasnif sonuçları gelmiştir, 

Yüksek Başkanlığa 

imar ve iskân eski Bakanı Haldun Mente-
şeoğlu hakkında kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu üyelikleri için yapılan seçime (368) 
üye katılmış ve neticede ilişik Üstede isimleri 
bulunan üyeler hizalarında gösteriiletn oyları 
almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Balıkesir izmir 
Osman Tan Şeref Bakşık 

Üye 
Maraş 

ibrahim öztürk 
9/23 

A. P. (8) 

Macit Zeren 
ıSakıp Hatunoğlu 
Necip Seyhan 
Orhan Alkça 
Ahmet Çakmak 
Mehmet Atagun 
ilhan Ersoy 
M. Orhan Daut 

Amasya (CS.Üyesi) 364 
Erzurum (CS.Üyesi) 365 
Hakkâri (CS.Üyesi) 365 
Kütahya (CS.Üyesi) 364 
Bolu (MflBetveküi) 363 
Kırklareli (Mv.) 365 
Kütahya (Mv.) 365 
Manisa (Milletvekili) 365 

C H. P. (4) 

Şevket Koksal Ordu (CS.Üyesi) 363 
Fakih özlen Konya (CS.Üyesi). 366 
A. Naci Budak Artvin (Milletvekili) 366 
Hayrettin Hanağası Elâzığ (MÜetveM) 366 

D. P. (1) 

Abdullah izmen Giresun (Milletvekili) 367 

M. G. P. (1) 

Fehmi Baysoy Erzincan (CS.Üyesi) 367 

BAŞKAN — Çoğunluk sağlanmış ve isimle
ri okunan arkadaşlar bahsi geçen Komisyona 
üye seçilmişlerdir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş ve 14 arkadaşının, İslâm dini
nin çeşitli maksatlarla istismar edilmesine müsa
maha ile görevlerini ihmal ve suiistimal ettiği, 
bu fiilin ise Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 
ncı maddelerine uyduğu iddiası ile, Başbakan ve 
eski 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. Sa
yısı : 80) (1) 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde çalışana sü
remizin sona ermesii dolayısişyle konuşmasını 
bitirememiş olan ISayın Refet Sezgin'e, konuş
masını ikmal etmek üzere, söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Sezgin. 
REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 

— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin sayın üyeleri; 

Bundan önceki Birleşimde, Sayın özgüneş 
ve arkadaşlarının vermiş bulundukları soruş
turma önergesi üzerine hazırlanmış bulunan So
ruşturma Hazırlık Komisyonu raporu ve bu 
rapor üzerindeki müzakerelerde Sayın Özgü
neş'in önergesini izah sadedinde beyan buyur
duğu hususlara cevap venmleye gayret etmiştim. 
O Birleşimde maruzatımı tamamlıyamadığım 
için [bugün huzurunuzda, sabrınızı suiistimal 
etmeden, bahis konusu edemediğim mevzuları 
dile getirmeye gayret edeceğim. 

Ancak, geçen birleşimde huzurunuzda vaki 
maruzatım bazı zevat tarafından yanlış bir de
ğerlendirmeye taibi tutulmuştur. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Kitaplık odasında, Örfî idare 
Kamutanlığı Askerî Savcılığına ait huzurunuz
da okuduğum âdemi takip karariyle ilgili «nok
san beyanda bulunduğum» şeklinde, «yanlış be
yanda bulunduğum» şeklinde veya «ıbazı şeyleri 
hazfettiğim» şeklinde vaki bir beyanı cevaplan-
dırabilmek ve meseleyi o celsede bulunamayan 

(1) 80 S. Sayılı basmayazı 7 nci Birleşim 
tutanağına eklidir. 
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arkadaşlarım - yalnız bu kısmı özet olarak - sun
makta bir yarar görüyorum. 

Bendeniz Örfî idare Komutanlığı Askerî 
Savcılığının, huzurunuzda, iddianamesine ekli 
takipsizlik kararını, tarih ve numarasını da be
yan etmek suretiyle, yalnız ademi takip kararı
nı okudum ve izah ederek şunu tespite gayret 
ettim: Sayın önerge sahipleri Yaşar Tunagür'le 
ilgili olarak ortaya birtakım iddialar koymuş
lardır, birtakım suç isnatlarında bulunmuşlar-
Örfî İdare Savcılığı bunu 25 maddede topla
mıştır. 25 maddede toplanan bu iddialardan 16 
sı hakkında savcılık ademi takip kararı ittihaz 
buyurmuş ve bu ademi takip kararı, iddia edi
len mevzuu itibariyle, kesinleşmiştir. Okudu
ğum kısım da tamamen buna aittir. Bu kısma 
aidolarak şu beyanda da bulundum: 

Bunun dışarısında kalan, önergede Yaşar 
Tunaigür'e izafe edilen, isnadedilen diğer konu
larda da savcılık meseleyi 4 anagmibda topla
mış ve o noktadan da dâva açmış bulunmakta
dır. Örfî idare Mahkemesi dâva bakımından 
Örfî idarenin ilânını gerektiren sebepler meya-
nında mülâhaza etmediği cihetle görevsizlik 
kararı vermiş ve normal tabiî mahkemelere dâ
vası intikal etmiş bulunmaktadır. 

Bazı önerge sahipleri - doğruluğunu bilmiyo
rum, bana öyle intikal etti - benim dâva konusu 
olan meseleleri okumadığımı söylediler. Okuya
mazdım ki, Anayasanın 132 nci maddesi buna 
mâni idi. Onu da arz ettim. 

Bu sebeple Yüce Meclislerimizde birçok mü-
naseibetle dile gelmiş bulunan 132 nci maddenin 
3 ncü fıkrasını, bu kanaatte bulunanların ka
naatlerini değiştirmelerine yardımcı olma bakı
mından müsaadenizle yeniden okuyarak ne de
rece hukuka ve Anayasaya saygılı bir davra
nışın içerisinde bulunduğumu, bunun dışında 
örfi idare Savcılığının ademi takip karanının 
iddianame ile ilişkili kısmını okumamak sure
tiyle bizi yeniden itham etmek isteyen insanla
rın, şimdiye kadar itham ettikleri konularda ol
duğu gibi, gayrihukukî, gayriciddî ve hattâ mü
saade ederlerse biraz da gayriahlâkî bir davra
nış içenisinde bulunduklarını tespit etmek isti
yorum. 

132 nci madde : 
C. H. P. sıralarından bir üye - Alâkası yok. 
REFET SEZGİN (Devamla) — Alâkası var 

efendim. Alâkasının olup olmadığını takdir et

mek de kürsüdeki konuşmacıya aittir, her hal
de «alâkası yoktur» diyene ait değildir. 

132 nci madde : «Görülmekte olan bir dâ
va hakkında yasama meclislerinde yargı yetki
sinin kullanılmasiyle ilgili soru sorulamaz, gö
rüşme yapılamaz veya her hangi bir beyanda 
bulunulamaz.» der. 

Ben açılmış bulunan bir dâva münasebetiyle 
elbette beyanda bulunamazdım. Ama, kesinle
şen ademi takip kararı hakkında bir beyanda 
bulunmam normal idi. Dâva konusu, o yapılma
mış bulunan hususlar ki, önerge sahiplerinin id
dialarında «vatan bölücülüğünü» istihdaf edi
yordu. Dışarıda bulunan birtakım cemiyetlerle 
Rabıtatül Âlemi islâmla münasebetler iddia edi
liyordu. E... biz vatan bölücülüğü yapanları hi
maye etmişiz. 

Yaşar Tunagür, birtakım müftüleri himaye 
etmiş, Siirtli olduğu için, doğum yeri itibariyle 
.nmlara yakın olduğu için, Abdurrahman Dür-
re'yi hmaye etmiş, Ali Arslan'ı himaye etmiş, 
Musa Şirin'i himaye etmiş ve saire... E... bunla
rı ademi takip kararı yıkıyor. Bunu söylemiye-
lim mi? Rabıtatül Âlemi islâmla münasebetlerin
den dolayı onun siyasî bir teşekküd olmadığını, 
askerî savcılık söylüyor ve bu iddia ile ilişkili 
olarak suç teşkil eden hiçbir efalinin bulunma
dığını, bu konularda delil bulunmadığını savcı
lık söylüyor. Biz bunları söylemiyecek miydik? 

Önerge sahipleri itham edecekler, iddia ede
cekler, hatta vekil olarak, önerge sahibi olarak 
âdeta hâkim mevkiinde bulunacaklar, her şeyi 
söyleyecekler; biz, kanunen söylenmesi mümkün 
olanları söylemeyeceğiz... Bu mantığı anlamının 
imkânı yoktur. 

Yapılacak şey gayet basit, zabıtlara dercet-
tirdik; Örfî idare Savcılığının ademi takip ko
nusu yaptığı 16 mevzu ortada. Önerge sahiple
rinin iddiaları da ortada, önerge de ortada. Âde
mi takip kararını iddialardan tarh edersiniz, 
ortada ne kalır? Ortada bunlarda olduğu gibi, 
dedikodu mahiyetinde birtakım teşkilât men
suplarının birbirlerine «atfı cürüm» şeklinde 
çekememezlikten mütevellit iddiaları kalır. 
Onun yanında da Yaşar Tunagür'ün neden va
zifeden alınmadığı kalır. Neden Yaşar Tunagür 
vazifeden alınmamış Yaşar Tunagür vazifeden 
alınmamış diye vekiller itham edilir, iktidarlar 
itham edilir, mesnedolarak da Yaşar Tuna-
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gür'ün bu ef'ali ortaya konur. Aynı mantık 
içerisinde, aynı düşünce tarzı içerisinde öner
genin mantığını ele almak suretiyle şöyle bir 
tez de ortaya koymak mümkün olur, ama, her 
halde haklılığı bahis konusu olamaz. Haklılığı 
bahis konusu olmadığı için de şimdi arz ede
ceğim bir tez de ortaya atılmamıştır. 

12 Mart sonrası administrasyona yerleştiri
len, yerleşen bir takım aşırı solcular vardır, 
Bunlar hakkında önerge sahiplerinin, Yaşar 
Tunagür ile ilişkili olarak muteber addettik-
leriyle ilişkili olarak gayrimuteber olduğunu 
söyledikleri MİT'in raporları vardır. O rapor
lara rağmen bu zevatı administrasyonda tu
tan, Birinci Erim Hükümeti, İkinci Erim Hü
kümeti hakkında da soruşturma açmak lâzım
dır gibi, önerge sahiplerinin mantığını kulla
nırsak, bir neticeyle de karşı karşıya gelme
miz icabeder. 

Görülüyor ki, bu mantığın iler - tutar ta
rafı yoktur. 

Yaşar Tunagür ile ilgili bu delilleri örfî 
idare Komutanlığının her halde yanlış bir id
diayı, hükmünü tespit ettiğimiz zaman hangi 
maksatla bu önergenin verildiğini söyleyece
ğiz. O maksadı (güdenleri rahatsız etmiş olmah 
ki, örfî idare Savcılığının ademi takip kara
rını okumam, her halde hoş karşılanmadı. Beni 
mazur görsünler, şimdi yeni bir belge okuya
cağım. Belki yine hoşlarına gitmiyecek ama, 
kesinleşen bir mahkeme kararını, Devlet Şûra
sı kararını huzurlarınızda okuyacağım : 

«Danıştay ikinci Daire. 
Esas : 971/2915» Belki de 2975 olabilir. 
«Karar numarası; 1971/3186. 

BAŞKAN — Ahmet Erdoğdu. Üyeler, ra
portör. 

Sanık : Diyanet işleri Başkan Yardımcısı 
vekili Yaşar Tunagür. 

Suçları : 
1. Bölücü ve Kürtçü olmasiyle tanınan 

Müftü Ali Arslan» Halen istanbul Vaizidir, 
onu da. ben söylüyorum. 

«Abdurrahman Dürre» 18 . 4 . 1972 tarihi 
itibariyle Devrek Müftüsü idi tesbitime naza
ran. * 

«Şehmuz Alkoç» Diyanette halen vazifeli. 
«Mehmet Şirin». Yine vazifeli. 

Bunları korumak. 
2. Kürtçülüğü övücü konuşmalar yapmak, 
3. Daire adına yanlış beyanda bulunmak. 
Suç günü : 1966 -1971 yılları. 
Diyanet işleri Başkanlığının 12 . 8 . 1971 

gün ve 164/1090 sayılı yazısı ile gelen ve Da
nıştay Başkanlığınca dairemize gönderilmiş 
bulunan soruşturma evrakı incelenerek gereği 
görüşüldü : 

1. Sanığın 1 nci madde ile üstüne atılan 
eylem, inzibatî nitelikte görüldüğünden» 1 nci 
madde bahis konusu müftüleri korumak. 

«Hakkında disiplin yönünden işlem yapıl
ması gerekeceğine, 

2. Senatör Muzaffer Yurdakuler'in 24.5.1970 
günlü soru önergesine verilen Diyanet İşleri 
Başkanlığı özlük işleri Müdürlüğünün 30.6.1970 
gün ve 5 - 121/190 sayılı Devlet Bakanı Hüsa
mettin Atabeyli imzalı sevk yazısına ilişkin 
yanlış cevabın, sanık tarafından verildiği ka-
nıtlanamadığı gibi, sanığın Kürtçülüğü övücü 
konuşmalar yaptığı yolundaki iddialar da and 
içirilmek suretiyle dinlenen tanık ifadeleriyle 
doğrulanamadığından 2 nci ve 3 ncü madde
lerden de soruşturmanın açılmasına yer olma
dığı kanısına varılmıştır. 

Bu duruma, göre sanığın 2 nci ve 3 ncü 
maddelerden meni muhakemesine, 1 nci mad
deden Memurin Muhakematı hakkındaki ya
saya göre karar verilmesine yer olmadığına 
23 . 12 . 1971 gününde oybirliği ile karar ve
rildi.» 

Muhterem üyeler, bana muzaf olarak sayın 
önerge sahibi, Diyanet işleri Başkanı Ali 
Rıza Hakses tarafından 22 Şubat 1967 
tarihinde yazılan bir mektup ile bazı suç 
ihbarlarında bulunarak, isnatlarında bulu
narak Yaşar Tunagür'ü vazifeden aldığını 
beyan ettiği halde, vazifeden almamış olduğu
mu, ayrıca 14 dernek tarafından Yaşar Tuna
gür'ün değiştirilmesi lüzumuna mütedair ola
rak bana müracaat vâki olduğu halde bunu da 
is'af etmediğim ve en son, zamanın Diyanet iş
leri Başkanı Sayın Elmalı tarafından Cumhur
başkanına ve zamanın başbakanına intikal et-
tirilmiş bulunan ve bir sureti bana gönderilmiş 
olan mektup üzerine de Yaşar Tunagür'ü vazi
feden almamış olmamı, kendisini himaye etme
min birer delili olarak irade ve ifade buyur
dular. 
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Evvelâ Yaşar Tunagür'ün vazifede bulun
duğum sürece görevden alınması lüzumuna 
kaani olmadım. Hukukî, tutarlı, geçerli bir se
bep, vazife mesuliyetini deruhte ettiğim zaman 
da bahis konusu olmadı. Ama, sayın önerge sa
hibinin beyan ettiği bu üç husus benim ıttılâıma 
geldi. Hakses'in mektubunu aldım. Şimdi huzu
runuzda okuyacağım ve bu mektubu eleştirece
ğim. Ne yaptığımı da arz edeceğim. 

Sayın konuşmacı, Hakses'in mektubunu oku
dular, önergelerinde delil olarak vardır, ben de 
okuyorum : 

«Sayın Devlet Bakanı Refet Sezgin beye
fendiye. 20 . 2 . 1967. 

Cenabı Hak şahidim olsun, hiçbir dünyevî 
maksat ve garazım yoktur. Hakikî durumun siz
ce de malum olduğu üzere gün geçtikçe mustar 
bir hal almaktadır, idarî yönden bütün tasar
ruf haklarıma sahibolacak kudrette bir insa
nım. Haktan, adaletten zerre kadar inhiraf ede
cek durumda değilim, hiçbir fert hakkında da 
şimdiye kadar şikâyet etmiş değilim ve etmem. 
Daima sulh severim, sabrı çok sever ve her 
müşkülâta katlanırım. 

Zata devletlerine takdim ettiğim ilişik liste
de 'muharrer başkanlığıma vaki şifahî ihbarlar 
- madde madde beyan edilmiştir - durumu zatı-
âlilerine arz etmeye mecburiyet hasıl olmuştur. 
Bu riyaset vazifesini bana tevcihiniz sırasında 
son bir kelâmı âliniz vardı, (Bununla yapabile-
cekmisiniz, yapamaz isen bana bildir derhal alı
rım buyurulmuştu.» 

Hakses'e kim söylemiş?.. Ben söylemişim. 
«Derhal alırım» demişim, evet söyledim, doğ
rudur. 

«<Bu kelâmı âlinizden cüret alarak, mahrem 
kalmak üzere arz etmeyi münasip gördüm, 
mümkünse Allah rızası için meselenin hallini is
tirham ederim. 

Sonsuz hürmetlerimle» 
Bu mektubu alır almaz Diyanet işleri Baş

kanlığına gittim. Sayın Hakses'i makamında 
ziyaret ettim. Burada bahsettiği nokta - ki, sa
yın konuşmacı tarafından okunmuştur - teşki
lât kendisini istemiyor, makamı riyasetin habe
ri olmaksızın adamlarını tâyin ediyor, efendim, 
hediyeler alıyor falan filân. Bunlar şifahi ihbar 
mıdır? Evet mektubumda yazdığım gibi şifahi 
ihbardır. «Bana bunları delillendirdrsiniz. Kim

ler bu ihbarı yapıyor, imzalatırsınız, imzaya 
bağlarsınız, hakkında tahkikat yapar, gereğine 
tevessül ederiz.» diye, Diyanet İşleri Başkanı
na ifade ettim. 

Bir şifahi iddiaya istinaden, filan böyle ya
pıyor, filan hakkında şöyle söyleniyor, gibi bir 
iddia ile bir vazifelinin vazifeden alınması hu
kuka bağlı devletin ne ilkesine, ne vicdanına 
uyar, hattâ ne ahlâka ve ne de âmme hizmetinin 
devamlılığına, âmme hizmeti ifa etmek üzere 
vazifelendirilecek insanların vazifeye devam 
şevklerine uyar. Bu mümkün değildir. Bir şi
fahi isnat ile, bir iddia ile, delillendirilemiyen 
bir hususla hiç kimse hakkında muamele yapı
lamaz. 

Bu sebeple, ayrıldığımı tarihe değin, 31 Mart 
1967 tarihine değin, Sayın Hakses tarafından, 
bu mektupta belirtilen şifahi ihbarların muh
birlerinin kim olduğu, neleri kimin ihbar ettiği 
şeklinde tanzim edilen bir evrak bana intikal 
ettirilmedi. İntikal ettirilmeyince de, bu mek
tup ile, bana vâsıl olan bu mektup ile hiçbir 
muamele yapmazdım. Kendisine talimat ver
dim; bunu delillendiriniz, delillerini tespit etti
ğiniz zaman haklarında derhal kanuni muame
le yaptıracağım ve kanunî gereğine tevessül 
edeceğim, dedim. 

Benim Devlet Bakanı olarak yapmam gere
ken şey, bilgilerime, inançlarıma göre bu idi, 
bundan başkasını da yapamazdım. Bugün me
suliyet mevkiinde olsam, Yaşar Tunagür hak
kında veya bir başkası hakkında katiyen bu ka
bil soruşturmalarla, bu kabil iddialarla karşı
laşacağımı bilsem, yapacağım şey yine aynı 
muameleden ibarettir. 

Bana 14 dernek yazı yazdı. Herhalde Sayın 
özgüneş'in ıttılaına o kısmı intikal etmiş. Yal
nız dernekler yazmadı. Bu, büyük bir mücadele 
idi; 1966 nın mücadelesi idi. Türkiye'de adeta 
yeri yerinden oynattılar, büyük hâdiseler ce
reyan etti. Bana yüzlerce, binlerce telgraf 
geldi, çuvalla geldi. Bu telgrafların bir çoğu, 
Ankara'dan verilen talimatla taşradan çektiri
liyordu. Bunların hepsini topladım. Bu, El
malı hadisesi idi, elbette M ben buna itibar 
etmeyecektim. Bir kavga yapılıyordu Türki
ye'de. 

Konuşmasının sonunda bize güzel bir Ata
türkçülük dersi veren, bugün öyle bir ders 
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vermeye kalkan Bayın özgüneş'in, o tarihte çı
kan bir yazıyı yokuduğunu ümidediyorum ama, 
o kavgaya bizim safımızda niçin katılmadığının 
hayreti içindeyim. 

Bakınız bir yazı okuyacağım : 
«Hükümet, din istismarcılarının baskısı al

tında bulundurulduğu bir sırada Atatürkçüler 
neredesiniz ve neden susuyorsunuz? Bizim akıl
cılığımız, Atatürk'ü işimize geldiğinde şu 
yönde, işimize gelmediğinde bir başka yönde 
göstermek çabasındadır. Herhangi bir konuda 
Atatürk şunu demiştir veya bunu demiştir, di
yoruz da, en gerekli zamanında bir suspus ol
muş halimiz var. 

Bir Hükümet tasarrufunun yarattığı bugün
kü ortamda en çok Atatürk'ten bahsedip ko
nuları atacağımız yerde, bir köşeye sinmiş po
litikadaki tatbikatın partilere veya fikir adam
larına ne kazandıracağının hesabını yapıyoruz. 
Birleştirici ve yöneltici Atatürk, ayarıcı ve ta
rafı tarafa kışkırtıcı Tbir ihsanın arkasından ko
parılan gürültüyü işitebilseydi, bir kere daha 
ölürlü.» 

ibrahim Elmalı'nın emekliye ayrılma teşeb
büsü ve yarattığı hava olacak. 

«Atatürk'ü kimseye kaptırmak istemiyenler-
le her söz ve satırlarında Atatürk ruhu ve ilkesi 
kelimeleri damlayanlar tarafından yalnız bıra
kılmıştır. Şakası bile tuhaf; nerede ise şeriat 
isteriz, nidaları Anadolu'ya yayılıp öc alacak, 
akılcı Atatürk'ün, yönetici ve birleştMci Ata
türk'ün layiklikten ne um'duğunu bugün söyle
meyip de ne gün söyleyeceğiz? 

Elmalı işi bir iktidar tasarrufu olmaktan 
çoktan çıkmış, alabildiğine bir başka biçimde, 
bir başka kutbun çıbanbaşı patlanması olmuş
tur. 1965 öncesinin aşirı Isolu memleketi alabil
diğine anlatıldığı açıklandı. Elmalı olayı, 1966 
Türkiye'sinde bir başka okulun açılış törenini 
yapmıştır. 

Her dört yılda bir dinin kütle içinde istis
marı ile oy goygoyculuğu yapıldığı şikâyetine, 
sızlanmasına, bağırmasına bir ölçüde ve biçim
de, evet. Fakat, tanzimatm, Birinci ve ikinci 
Meşrutiyetin yapamadığını gerçekleştiren Cum
huriyetin bir önemli başarısını bu defa Diyanet 
işleri Başkanlığı ile yerleştirmek isteyenlere 
karşı isyan etmemek neden ?.. 

Sadrazamın yanında Şeyhülislâm olması gi
bi, çilesi dolmamış memleket, dedikleri Tür
kiye'de Cumhuriyet Hükümetinin paralelinde 
bir de aynı kudrette Diyanet işleri Başkanlığı 
sultası mı kurucak? Sadrazam ve Şeyhülislâm 
dengesizliğinden kurtuluncaya kadar 1923 ve 
Atatürk'ü beklemiştik. Her on yılda bir Ata
türk doğmuyor. Ve garip taraf şu: Sembolik 
bir davranış, hakkı, din konularını ilmî ölçüler 
içinde etüt etmek ve yaymak görevi ile sınır
landırılmış bir teşkilâtın başını emekliye sevk 
etmenin karşılığı, bütün Türkiye'de dinsizlik, 
yakıcılık, imansızlık oluyor. 

Atatürk'ün din konusundaki fikri apaçık ve 
basittir. Allaha olan inançta, ona karşı görev
lerin yerine getirilmesinde mutlak hürriyet, 
Atatürk'ün din konusunda bu memlekette yara
tabildiği en önemli ortam ise, birleştirici ol
masıdır. 

Atatürk için sünnî, alevî yoktur. Alevî ol
duğu için sünniye kızmaz, sünnî olduğu için 
aleviyi bir başka din inançlısı görmek onun 
mantığında yasaktır. 

Atatürk, bilmiş ve öğretmeye çalışmıştır ki, 
Türk vatanının bütünlüğüne din bütünlüğü, an
cak inanışlarda alabildiğine hürriyet, bir kud
rettir. Dinde birleştirici olmak formülünü 
memleket yıllardır yaşatmak çabasını göster
miştir. 

Elmalı, sünnî - alevî tartışma ve çekişmesini 
bir genelge ile yaratmakla Cumhuriyetin bu 
önemli kudretini zayıflatmıştır. 

Bunun yanı sıra, Başkentte Elmalı'nın etra
fında bulunan bâzı kişilerin bir siyasî partiye 
bağlılıkları ve hareket halinde oldukları söy
lenmektedir. Ve şimdi bu kuvvetlerin harekete 
geçip din adına Hükümete muhtıra verdikleri 
ve A. P. yi bu değişiklikle seçimi kaybedecek 
durumda göstermeye çalıştıkları yayılıyor. 

Haklı endişe şu: Politika ve Devletin ida
resi elbirliği ile savunulmaz, bu konudaki ti
tizliğimiz bütün siyasî yaşantıların üzerinde tu
tulmazsa, Devlet, bir avuç din sömürücüsünün 
eline mi geçecek, emrine mi girecek? 

Hükümet, alabildiğine tesirli bir saha üze
rinde yalnız başına at oynattığı görülen bir 
çeşit baskı grubunun baş kaldırmasına alet 
olmamalıdır. Hükümet, vardığı kararın netice
sini almalıdır. Geri dönüldüğü, baskı grubları-
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na baş eğildiği takdirde, Devlet ve din, içli 
dışlı bir manzara gösterecektir. Geriye atılan 
adım, otorite dünyasında kaydedilen en önem
li adım olacaktır. Devlet Bakanı Sezgin'in, 
gösterdiği inanış ve dâvaya bağlanışı, Hükü
met Başkanı tarafından alabildiğine desteklen
melidir ve desteklenmiştir. Ve beklenir ki, Hü
kümet Başkanı, layik Cumhuriyetin 42 yaşında
ki başı olduğunu gösterecek açık ve seçik bir 
beyanat versin. 

Diyanet işleri bir Cumhuriyet müessesesidir. 
Cumhuriyetin dayanağı Parlâmento üyelerine, 
bir Diyanet işleri Başkanı kapıyı gösterir, ka
bul etmez, hattâ incitici hareketlerde bulunur. 
bağlı olduğu Hükümetin Bakanına küstüğünü 
ifade eder, görüşmek istemez, yazılı emirlerini 
dinlemez, sonra bir de bakarsınız...» diye devam 
ediyor. 

Şimdi bu makalelerin Türkiye'de yazıldığı 
bir devir vardı. O zaman gayet önemli mücade
leler cereyan ediyordu. O tarihte önerge sahip
leri bu iddiaların içinde yoktu. Elmalı mesele
si, kanunî mecrasında bir Hükümet tasarrufu 
olarak ifa ve ikmal edildi. Burada, onu takiben 
partimizin büyük kongresi yapılıyordu. O kon
grede bir netice almak isteyenler, bir gayretin 
içerisine girdiler, meseleler çıkararak kongrede 
konuştular. Burada bir konuşma yapan diğer 
arkadaş, o büyük kongrede, bunun hesabını 
milletin temsilcilerine vermek üzere kürsüye 
çıktığım zaman, beni yuhalayan grubun içeri
sinde idi. Ama, Adalet Partisi büyük kongresi, 
o kongrenin sonunda beni tasvibetti ve alkışla
dı; o zihniyette olanların mahkûmiyetiyle kon
gre son buldu. Çünkü biz, gerçek müslüman 
olarak islâm dinini politikaya alet etmenin is
lâm dinine karşı, memlekete karşı, lâik Cumhu
riyete karşı en büyük bir vebal ve en büyük 
bir günah olduğunu o kongrede bütün açıklığı 
ve vuzuhu ile ortaya koymuştuk. 

Her halde bunu, bizden Atatürkçülüğe dair, 
lâik Cumhuriyetin müdafaasına dair bir misal 
isteyen sayın önerge sahibi bilmeli idi. 

Tabiî hâdiseler durmadı; bir parlömanter 
çıktı, Sayın Başbakan hakkında ve bendeniz 
hakkında Elmalı olayından dolayı bir gensoru 
önergesi getirdi... 

Muhterem milletvekilleri, mecbur olduğum 
için, zamanın vazifelilerinin ismini beyan ediyo

rum, meseleyi başka türlü izah etmenin imkânı 
yok. 

Sayın önerge sahibi bu önemli mücadelede 
bir tarafı teşkil eden zamanın Diyanet işleri 
Başkanının, Cumhurbaşkanına yazdığı mektu
bu, benim bölücü davranışları himaye ettiğim, 
o mektubu kaleme alanın birtakım kürtçülükle 
meluf müftülerin hakkında İcra edilen tahki
kattan benim rahatsız olduğum iddiasını ileriye 
sürecek kadar bir pervasızlık içerisinde yazdığı 
cümleleri... 

C. H. P. SIRALARINDAN BİR MİLLET
VEKİLİ — Yalan mı? 

REFET SEZGİN (Devamla) — Yalan, hem 
de nasıl yalan... Geçen celsede arz ettim, ispat 
ettim. Her halde bunu söyleyen arkadaşım onu 
duymamış, şimdi bir kere daha nasıl yalan ol
duğunu, nasıl şeni bir İftira olduğunu, alçak 
bir iftira olduğunu, şerefsiz bir iftira olduğunu 
deliliyle, belgesiyle ortaya koyacağım. Hem de 
kimin deliliyle?.. Bu iddiayı, bu İftirayı benim 
hakkımda yapanın deliliyle ortaya koyacağım. 

Yalanı ortaya çıkarmak için iki konu, iki 
vesika, iki belgeyi şimdi ortaya koyacağım. Bel
gelerden birisi sayın önerge sahibinin önergesi
ne eklemiş bulunduğu bir vesikadır. (Sayfa 49) 

Bir kısım müftüler hakkında tahkikat ya
pılmış, bu tahkikatı yapmak üzere haklarında, 
önerge sahibinin buradaki konuşmasına ve be
yanına göre, zamanın Diyanet işleri Başkanı El
malı, MİT'e yazı yazarak, malûmat istemiş, o 
malûmata istinaden de tahkikata mübaşeret et
miş. Yalan bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu 
yalanla iğfal edilmiştir. 

Şimdi önergenin 49 ncu sayfasındaki belge
yi okuyorum : 

MİT Müsteşarlığının, bâzı müftülerin Bar-
zani ile irtibatta olduğuna dair yazısı : 

«Çok gizli. 
Türkiye Cumhuriyeti MAH Reisliği, 
Şube II305, sayı 195 717. 

özet : Abdurrahman Dürre, Osman Gök, Ah
met Meydanî adlı müftüler hakkında. 

Devlet Bakanlığına 
ilgi : 18 Nisan 1966 gün ve 2421 sayılı ya

zınız.» 
Yazıyı yazan re'sen benim; hem Diyanetten 

gelen teklif üzerine değil, re'sen yazan benim. 
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Tabiî peşin hükümlü insanlar veya hukukî I 
dikkati önemsemeyen insanlar - ki, bu sözüm de 
Komisyon içindir - bu vesikayı okuduğu zaman 
şunu düşünürdü, en basit hukuk mantığı ile : 
Devlet Bakanlığı MİT'e ne yazmış? Tarihi, ya
zısı var, belli. Bu yazıyı celbettirirdi, mahdut 
salâhiyetleri buna mâni değildi. Mahdut salâhi
yetleri ile şahit dinleyemezlerdi ama vesika cel-
bederlerdi. 

:Sayın özgüneş, hadi şu önergeyi yazdığı za
man Devlet Bakanı değildi ama, ondan sonra 
Devlet Bakanı oldu, bir kısım belgeler topladı. 
Bunu da, objektif olsalardı, iyi bir müdekkik 
bulunsalardı, veyahut hakkımızda - şahsım için 
söylemiyorum, aslında mensubolduğum siyasî 
parti için söylüyorum - bir başka düşünce sa
hibi, bir artniyet sahibi olmasa idi; arardı, Dev
let Bakanlığı ne yazmış? Bundan daha mühimi; 
Devlet Bakanı, MİT ten bu yazıyı aldıktan sonra 
ne yapmış? Bunu arardı, basit mantık bunu ge
rektirirdi. Bunu kimse yapmadı, bunu kimse 
yapmadı. Ne Sayın Özgüneş yaptı, ne de Komis
yon yaptı, hiçbiri yapmadı ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisini, kendi iddialarını ispat istika
metinde, iğfal etmek üzere, bir mecraya sürükle
mek için bu yazının Elmalı tarafından yazıldığı 
söylendi. 

Dahası var; bununla da bitmiyor. Bir gün 
Diyaneti ziyaret ettim, Muavin Yaşar Tunagür'-
ün odasında idim, şimdi hatırlamadığım bir mil
letvekili bir müftüden şikâyet etti. Kendisine 
talimat vardim; «Derhal bana bir yazı yazınız, 
bunun durumunu tetkik ettireceğim.» dedim. 
«Yaşar Tunagür» imzalı yazı bana geldi, onu da 
MİT e intikal ettirip, cevabını aldım. Sanki bu 
hâdiseler harfiyen cereyan edecekmiş gibi, Al
lah'ın bir lütfü olarak Mehmet Altınsoy'un gen
soru önergesi vesilesiyle o tarihte bu belgeler 
elimizde bulunduğu için, tarih ve numaralarını 
zapta dercettirmek imkânını bulduk. Yoksa, o 
kadar iyi niyetli idik ki, sayın selefim Hüsamet
tin Atabeyli gibi, kendisine bıraktığım şahsi dos
yamı dahi önemsemeden Devlet Bakanlığında 
bırakmış bulunuyordu, maalesef bu belgeler üç 
numaralı «Kürtçülük» dosyası içerisinde idi. 
özgüneş'in büyük lütuf lan ve alâkalarına rağ
men - 15 dosya bir klasör içerisinde mevcut ol
duğu halde - her nedense istenen bütün belgele
rin suretlerini ilgili makamlara göndermekte bü- | 
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yük bir hassasiyet ve alâka gösteren Devlet Ba
kanlığı, «Bunların asıllarını her halde Örfi İda
re kumandanlıklarına göndermişiz,» dedi de, bun
ları bulamadım ama, işte gensoru önergesinde 
konuşmuşuz bunu. Geçen celse ben bu tutana
ğı bahsederken, birisi «yalan» dedi. Cumhuriyet 
Gazetesinde yazılmış; «Refet Sezgin'e (yalan 
söylüyorsun) diye bağırdılar.» Bilmiyorum, bi
risi söylemiş. Ben şimdi onun da cevabını ve
reyim. 

Ben yalan söylemek itiyadında değilim, ya
lan söylemedim. Onu söyliyen de karıştırdı, zan
netti ki, ben meseleyi iyi bilmiyorum. Bu belge 
tarihini, Sayın Elmalı'nın Diyanet işleri Başkan
lığından ayrıldığı tarihi hesap edemediği için o 
tarih olarak irae ediyorum. «O tarihte ayrılmış, 
yalan söylüyorsun.» dediler. Bu müzakereler 
Sayın Elmalı'nın Diyanet işleri Başkanlığından 
ayrıldıktan çok sonra cereyan etmiş müzakere
lerdir. Onun vazifeden almışı daha evveldir. 
Benim şimdi okuyacağım belge ondan da önce
dir. işte o tarihte bunu zapta dercetmişiz. Za
bıtlar işe yarıyor. Aynen zabıttan okuyorum : 
15 nci Birleşim, 7 . 12 . 1966 Çarşamba, sayfa 
413. 

«Sayın milletvekilleri, 
Bu ithamın altında kürtçülük yatmaktadır. 

Bunu ben açıklayacağım. Bir insan doğrudur, 
bâzılarının nazarında kurttur. Devlet Bakanı 
Bitlis doğumlu olması itibariyle kurttur. («Ha
yır, yok öyle şey» sesleri.) öyle diyorlar efen
dim, müsaade edin arz edeyim. Bunun ıstırabı 
var burada. 

Mehmet Altınsoy — Bize izafe etmeyin, kim 
izafe ediyorsa, ona söyleyin.» 

Yani birisi izafe ediyor diyor. 

«Devlet Bakanı Refet Sezgin (Devamla) — 
Geleceğim Beyefendi, geleceğim. 

Bunun hesabını göreceğiz burada. Dikkatiniz
den kaçmamıştır, gazeteler yanımdadır. Dernek
ler bildiri yayınladılar. Devlet Bakanı ile Reis 
Muavini Yaşar Tunagür'ün millî menfaatlerimiz 
aleyhindeki faaliyetlerini açıklayacağız, dedi
ler. Bazı parlamanterler, vesikalarını neşredi
yorum, dediler.» 

Hüsnü Dikeçligil de burada Senatoda söyle
miş. Senato zabıtlarında da var da, ben işte Ye
ni İstanbul'da neşredilen falan, filân diyor. Ba
na nakil için Suphi Karaman'm tavassutta bu-
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lunduğu Abdurrahman Dürre'nin ef'alini güya 
dile getiriyorlar. Bunların hepsi şimdi de vazi
fede. 

«Bâzı parlamanterler vesikaları neşrediyo
ruz, dediler. Bunların hepsi var. Geçen sene ba
na bir parlamanter arkadaşımız şifahî olarak 
bir müftüden şikâyet etti, ismini vermeyeceğim. 
Onun, memleketin menfaatleri aleyhine Barza-
ni ile münasebeti bulunduğunun kendisine inti
kal ettirildiğini ifade etmesi üzerine; yanımda 
Reis Muavini bulunuyordu; 19 Mart 1966 tarih
li ve 14290 sayılı bir yazı ile Diyanet işleri Baş
kanlığı tarafından Yaşar Tunagür imzası ile 
Devlet Bakanlığına durum yazıldı. Benim ta
limatımla yazıldı. Gerekli mercilere işi intikal 
ettirdim. Hassasiyetle takibettim, cevabını al
dım. Cevap aldıktan sonra, 2 Mayıs 1966 tari
hinde Diyanet işleri Başkanlığına zata mahsus 
ve gizli olarak gönderdim. Tarihleri kasden arz 
ediyorum. Bu şahıs hakkında ancak Diyanet iş
leri Başkanlığı tarafından muamele yapılacak. 
Onun yetkisi dahilindeki memurlardan birisi idi, 
bir vazifeli idi. Bekledim, cevap gelmedi. Ni
hayet, 27 Eylül 1966 tarihinde tasmim ettikleri 
başka bir planı mevkii tatbike vaz'etmek için 
faaliyete başladıkları sırada, hatırlarına geldiği 
cihetle aynen 27 Eylül 1966 tarih ve 17147 sayılı 
ibrahim Elmalı imzalı yazı ile, o şahıs hakkında» 

Aynen, Sayın İbrahim E İmalı'nm Teftiş He
yetine verdiği yazı bu, tırnak içerisinde zabıtta 
var. 

«Bugünkü tarih ile, Millî İstihbarat yazısı 
sureti Teftiş Kuruluna gönderilmiştir.» demek 
suretiyle 2 Mayıs'ta hakkında kanunî tatbikat 
için kendilerine talimat verdiğim vazifeli hak
kında muameleye mübaşeret etmiş bulunmakta
dır.» 

Muhterem "arkadaşlar, zabıttan aynen devam 
ediyorum : 

«Bir taraftan memleketin menfaatleri aley
hine çalıştığı iddia edilen şahısları takip için her 
nevi hassasiyeti gösteren Bakan, öbür tarafta 
meseleler başka istikamete gelince, aynı Bakanı 
Türk Milletinin aleyhindeki davranışları ter-
vicetmekle veya onları himaye etmekle suçla
yan zihniyet... Bunları huzurunuzda söylemek 
isterim, işte 5 nci madde bu. Yapılan tahkikat 
neticesinde o zata isnadedilen fiil sabit olmadığı 
cihetle, bir tedbir olarak vazife mahalli de değiş
tirilmiş bulunmaktadır.» 

Şimdi sayın üyeler, insaf ile, vicdan ile me
seleleri mütalâa etmek lâzımdır. Mayıs ayı ba
şında, Nisanda, Martta bazı şahıslar hakkında 
aldığımız yazılan Diyanet İşleri Başkanlığına, 
gereğine tevessül için intikal ettiriyoruz. Gizli, 
zata mahsus yazı yazıyoruz, MİT e re'sen yazı 
yazıyorum, bilgi istiyoruz, bunların durumunu 
öğrenmek istiyoruz. Ondan sonra da Diyanet iş
leri Başkanlığından bir vazifeliyi almak için, 
haklı olarak giriştiğimiz tasarruf üzerine hak
kımızda jurnallar diziliyor. O hazırlanıyor, ga
zetelere yazılar yazılıyor, gazetelere muhtıralar 
gönderiliyor, elaltından fısıltı gazetesi ile her 
nevi tezvir tezgâhlanıyor, Türkiye'de, ne oluyor 
Türkiye'de diyoruz? Yahu bu Diyanet İşleri Teş
kilâtında, vatan ve millet bölücülüğü itham ve 
isnadı var, Hükümet olarak bize bilgi veriniz di
yoruz. Kimse bilgi vermiyor. Teftiş Heyeti Reisi
ni çağırıyorum bilgi vermiyor, müfettişleri ça
ğırıyorum bana bilgi vermiyorlar. Elbette ken
dilerine haşin muamele ediyorum. Ondan sonra 
Refet Sezgin bu tahkikatlardan rahatsız oluyor. 
Neden?... Refet Sezgin şarklı da ondan. Yaşar 
Tunagür de şarklıymış efendim, ondan dolayı 
yani, bu müftüler hakkında yapılan muameleden 
dolayı rahatsız oluyor. Refet Sezgin vazifede 
bulunduğu müddetçe, Devletin, milletin aleyhine 
yapılan işlerden dolayı rahatsız olmuştur. Şahıs
ların ef'alinden dolayı bizi hiçbir şey rahatsız et
memiştir, etmesi de mümkün değildir. Ancak 
birtakım vazifelilerin Cumhuriyete, Devlete ade
ta isyan etmeleri, adeta başka nizamları getirme 
hevesleri bizi son derece rahatsız etmiştir. Onun 
karşısında Devlet adamlığının ciddiyetinin ge
rektirdiği her her türlü tedbire zamanında te
vessül edilmiştir. 

Ne olmuş peki, bu itham edilen müftüler ne 
olmuş, bunlar ne yapmış? önemli olan noktalar
dan birisi de bu. Haklarında tahkikat yapılmış, 
Örfî İdare de bazılarını tevkif etmiş, bir ay son
ra salıvermiş. Bunların-hepsi benim bilgilerime 
göre, Sayın özgüneş'in Devlet Bakanlığı zama
nında da ya müftülükten vaizliğe götürülmüş, 
yahut da filân şehirden filân şehire nakledilmiş. 
Ne olmuş peki? Onların, eğer vazifede kalmış:ol-
ması bizim için suç ise, bizim için vatan ve mil
let bölücülüğü ise, vatan ve millet bölücüsü olan 
bu kişilerin vazifede Sayın özgüneş tarafından 
ve bu Hükümet tarafından tutulmuş olmasını da 
ne ile izah edeceksiniz, söyler misiniz bana?.. 
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Efendim, Yaşar Tunagür'ün imza salahiyeti
ni aldım.. Bakınız garip bir mantık. Bunu söy
lüyorlar, Yaşar Tunagür'ün imza salahiyetini 
aldım, Tunus seyahatine giderken, vekil bundan 
rahatsız oldu. 

633 sayılı Kanunda hüküm var, 4 ncü mad
desinde «Diyanet İşleri Başkanının gaybubeti 
halinde kendisine kimin vekâlet edeceğini tespit 
yetkisi Diyanet İşleri Başkanına ait diyor.» 
Tamam mı efendim? Sayın Elmalı Tunus seya
hatine çıkıyor, yetkisi var; dilediği şahsı ken
disine vekil tayin eder. Vekil tayin etmezse, 
aynı madde gereğince otomatik olarak Din iş
leri Başkanı vekâlet eder. 

Sayın Elmalı gittiği zaman kendisinin ye
rine kimi tevkil ettiğini bana söylemedi. Söyle
mesi gerekirdi, Devletin işleyişi bunu icap etti
rir. Devlet, hükümet olmanın icrada bu yüksek 
seviyede bulunmanın gerektirdiği nosyon, bunu 
kendisine ilham ve telkin etmeli idi ama, söy
lemedi. Belki lüsum görmedi, belki de bilmi
yordu, belki de Mç lüzum görmüyordu. 

Her ne hal ise, ama bir şahıs hakkı hiyarı 
olan bir meselede, kimi kendisine tevkil eder? 
itimat ettiği şahsı tevkil eder. İki tane muavi
ni var, biri Yaşar Tunagür, biri Cemalettin 
Kaplan. Yazılı emri var, Altınsoy önergesinde 
bu da zapta dercedilmiş, yazılı vesikaları var, 

«Vazife taksimi» diye zamanın sayın Başkanı 
bir talimat yapmış; «Gaybubetim sırasında mua
vinim Yaşar Tunagür bana vekâlet edecektir,» 
diyor, 

Şimdi siz Yaşar Tunagür'e itimat etmiyor
sanız onu tevkil etmeyin, size kimse bir şey 
diyemez zaten, öbürünü tevkil edin. Siz onu 
tevkil ettikten sonra, 2 nci maddedeki gibi, ta
yin, imza salâhiyeti falanı ondan alamazsınız 
artık. Siz gittiniz mi, vekiller, asiller gibi ha
reket eder. 

İBRAHİM ELMALI (istanbul Milletvekili) 
— Öyle bir yazı yok. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Var efendim, 
var. Sonra cereyan eden muameleler var, kim 
diyor yok. Sayın Elmalı söylüyorsa, hafızasını 
tazeleyelim, 2 nci maddede diyor ki, «Bütün na
kil, tayin ve sair muamelelere ait evrakı diğer 
muavinim Cemalettin Kaplan imza edecektir.» 
Yani Yaşar Tunagür reis vekili olacak, öbürü 
de bunu imza edecek, bu muameleleri. Sonra 

«İstanbul, Ankara gibi önemli merkezlerde bü
tün tayin, nakil ve saire muamelelerinin hepsini 
durdurdum» diyor, arkasından bu hususta mua
mele yapmayacaksınız. Bu da amme hizmetinin 
devamlılığına, akıgma aykırı tabiî. 

Ben buna muttali olunca, yazdık «böyle şey 
olmaz, bunda bir hukukî yanlışlık var» dedik. 
Vekil olduktan sonra, vekil, asilin bütün yetki
lerini kullanır. 2 nd maddede diğerlerini Cema
lettin Kaplan imza eder, Yfişar Tunagür edemez, 
ondan sonra da ben imza yetkisini aldım... Bu, 
işlemez beyefendi Hukukça.böyle bir yol yok, 
Tabiî ben buna ya-ulı emirle mani olmaya ça
lıştım, nazarı olarak, yazdık. Hattâ diğer mua
vin Cemalettin Kaplan'in da mucibini iptal et
tim, ben, başka hadiseden dolayı, birçok hadi
seler vardı ya. Bu hadisede bu da vardı, bun
dan dolayı mudl:ini iptal ettim. Yazı yazdım, 
bunu vazifeye getirmek vekile aittir, statü iti
bariyle. Mucibini iptal ettim, gönderdim tebliğ 
etmedi. Vazifeden ayrılıncaya kadar, bu muci
bin iptalini tebliğ etmedi ve o zata kanunsuz, 
salahiyetsiz muamele icra etti ve hepsini bilâ-
hara mahlıcmeye verdim, işte, niçin vazifeden 
alındı? O, niçinlerin birçok gerçekledi var. 
Gerçeklerden birisi de bu. Bunlar için aldım, 
İşte. Bunun gibi birçok muameleler için aldım, 
sebeplerden birisi de bu. 

Bunların, Devlet fikri ile Devletin işleyiş 
fikri ile uzaktan, yakından alâkası yoktu. E, 
infaz etmiyor, mucibini iptal etmiştim, yetki 
bana ait, doğru veya yanlış ben iptal etmiştim. 
Oraya getirdim, oradan aldım, tek imza ile. Siz 
buna mecbursunuz, beyefendi, siz buna muame
le yaptıramazsınız, hukuk dışıdır bu, kanun dı
şıdır bu. Hattâ bu Ulûlemre, itaat fikrine de 
aykırırdır, bu noktadan da yapamazsınız. Ama 
siz devam ediyorsunuz, siz devam ettiniz. Be
nim başka cismanî tedip hakkım yok ki, 
üzerinizde, onu kullanayım. Onu yapamaz
dım. Ama vazifeden alma hakkım var
dı, onu yaptım, işte onu yaptık. Birçok sebep
ler, artık bu görevi o zâtın ifa etmesinin imkân
sızlığını ortaya koydu, biz de onu görevinden 
aldık. 

Şimdi, Soruşturma Komisyonu diyor ki, «Re-
fet Sezgin, ithamların ağırlığı», falan, filan... 
«Refet Sezgin cevabında şöyle dedi, onun için 
bizim yetkimiz mahduttur, bu sebeple meseleyi 
incelemedik.» 
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Beyefendiler; Soruşturma Komisyonunun 
yetkisi mahdut, doğru. Yetkisi mahdut ama, şa
hit dinler, yetkisi mahdut ama belge toplar. Yığın 
yığına belge ibraz etmiş arkadaşımız. Bizim yaz
dıklarımızı da siz arayın da Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin huzuruna, onları getirin, ben 
de çıkıp şimdi huzurunuzda konuşmayayım. 
Şimdi burada Soruşturma Komisyonunun yap
mamış olduğu bir görevi de, nevama yapma gay

reti içerisinde bulunuyoruz. Böyle şey taibiatiyle 
olmamak icabederdi. 

Muhterem üyeler, konuşmamı bu kısımda ni
hayete erdirmek üzereyim. Bu sebeple konuş
mamı, müsamahanıza sığınarak bağlamak isti
yorum. Evvelâ meselenin kanaatine göre iki yönü
nü arz etmek istiyorum. Zati mesele, Diyanet işle
ri Teşkilâtında görevli birtakım vazifelilerin, 
hemen her teşkilâtta olduğu gibi, veya bir kı
sım teşkilâtta olduğu gibi birbirleri hakkımda 
onun yerini almak, onun ayağını kaydırmak gibi, 
kişisel düşünce ve duyguların ortaya çıkarmış 
olduğu dedikoduların muhasalası ve mecmuu 
olarak, senelerden beri Türkiye'de zaman zaman 
ihtiyaç duyulduğu sırada, ihtiyaç duyan şahıs
ların ortaya koyduğu bir meseledir. Hattâ be
nim seçim bölgeme kadar giderler, seçim böl
gemde dahi bir kısımları, bâzıları - kimlerse on
lar, kendilerini bilir - bu meseleleri bir taraftan 
müslüman Türk Milletini benim aleyhime tah
rik etmek için, bir taraftan da siyasî rakipleri
me koz vermek için, bunları kendi istedikleri 
ölçüler içerisinde bölücülük ithamına varıncaya 
kadar, vekillikten Millî Güvenlik Kurulunun 
karar ve arzusuyla atıldığımızı yaymak şeref
sizliğini gösterir ölçüler içerisinde söylerler. 
Bunları huzurunuzda beyan etmiyorum. 

Asıl soruşturma önergesinin maksadının ne 
olduğunu beyan etmek isterim. Murakabe; şüp
hesiz gönülden bağlı olduğumuz bir yoldur. 
Murakabe lâzımdır. Yalnız, Parlamentoda bu
lunduğumuz tarihten bu yana murakabenin her 
zaman isabetle istimal edilmemiş bulunduğunu 
tespit etmiş bulunmaktayız. Hepimiz, muhtelif 
istikametlerde, her önergenin, her soruşturma 
önergesinin, her sözlü soru önergesinin, her ya
zılı soru önengesinin, her gensoru önergesinin 
tahtında yatan bir mâna vardır, istihdaf ettiği 
bir maksat vardır. 
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Ben, bu soruşturma önergesinin tahtında ne 
var, bunun maksadı nedir diye düşündüm ve 
kendime göre de bunu bir hükme bağladım. Ba
na göre de bu önergenin bir maksadı var, elbet
te var. Bu önerge, hani «Türkiye'de sağda - solda 
döğüşenler» diye kitaplar ve saireler çıkarı
lır, çıkarılmıştır, programlar mevzuu olmuştur. 
Adalet Partisi iktidarda bulunduğu sırada, bir 
kısım çevreler Adalet Partisini o şekilde bir gö
rüntü içerisinde bulunduralım, öyle bir imaj 
meydana getirelim ki, seçim yoluyla siyasî ha
yatına, iktidar hayatına son veremediğimiz Ada
let Partisini «gericilik» yoluyla, «lâik Cumhu
riyeti yıkma» yoluyla, «gericiliğe taviz veriyor
lar» yoluyla, «teokratik Devlet nizamını arzu 
ediyorlar, onu arzu edenleri himaye ediyorlar» 
gibi, birtakım bizimle uzaktan - yakından ilgisi 
olmayan, bizim reddettiğimiz, karşısında bu
lunduğumuz düşüncelerle bizi meluf göstermek su
retiyle bir kısım çevrelerin husumetini ve iğbirarı
nı Adalet Partisinin üzerine teksif etme gayre
tinin, murakebe ile Türkiye Büyük Millet Mec
lisine getirilmiş, bir yolu olarak şahsan nitele
mekteyim. (A. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri) 

Eğer böyle olmasaydı sayın önerge sahibi 
veya önerge sahipleri hiç olmazsa, Sıkıyönetim 
Savcılığının ademi takip kararının istihdaf et
tiği suçlar bakımından, beyanları gibi, objek
tif olmak suretiyle «bu kısımlara ait iddiamız 
böylece kalmamıştır» diye bir samimiyetin bir. 
doğruluğun, açık sözlülüğün ve açık yüreklili
ğin misalini huzurunuzda vermiş olurlardı. Bu
nu yapmadılar. 

E, Adalet Partilsi Ibakılmımidan piyasaya sü-
rüllmıüş birtakım, isnaltlar, biTtakırcı iddialar 
vardır, buna bir yenisini icadetmek sureciyle, 
(bu iddiaları teyit ve takvıiye eltenenin yolu 
ihtiyar edildi. Önerge sahiplerine milletin hu
zurumda, milletin mümessilleri huzurunda, se
çimle gelımüş millet mHimeJilieri huzurumda 
bunun bir kötü bid'at olduğunu sötyUlüyiorunı. 
iBir kötü ıbid'attır, bu. 

Muhlterem üyeler, ben; siyaisî hayata bir 
jurnal, tezvir, iftira lortalmında gözlerini açan
ların memlekelt kaderine hakim oüimak için, 
hâkimiyetlerini devam ettirmek için, kin, hu
sumet ve kötüleme ilekarşılanındakıind kötü 
(görmeden kurtulaimıyacakları inancını taJjrtyo-
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ruım. Bölücülüğün karalısında, millet bübünlü-
ğüıuiin, yanında oldulMarını iddia edenler bir 
doğuım yerinli sulçjlama sdbelbi olarak glörlür-
ler'se, onu suçlama »elfoeflba olarak ilân eder
lerse, aisıl böHü'dülıüğü kendileri yapar, mil
let Ibü#ün3ıüğüne zarar iraıs ederler. önerge
deki iddia, bunun en güızel misalini teşkil 
etlmekfaedir. 

Vazifede bulunduığulm'uz sırada, Siirt'i ziya-
•yaretimliızde valtandaş 'topluluğu önünde, Dev
letim birinci sınıf elamanlarımın ve Silâhlı 
Kuvvetlerinin giiiaide mensuplarındın bulun
duğu! bir toplulukta, Doğunun kalkımlma-
ısını yanlıış mânada değerlendiren bir belediye 
reisinin bana hitalban «Bey efeni di, Doğulumun 
Devlet ile, Hülktüimstle bir ahdi vardır. Biz as
kere güderiz, Ibiz vergi veririz. Ama Devlet 
fbiıze bakmaz, korkanım ki, Devlettin bu hali de
vam ederse, bu aihit bozulur.» dediği zaman 
iayan eden ben idim, o milletin huzurunda. 
©oğuim yerimde bumu yapan benim. Ksnidisine 
şu cevabı verdim; Devletle, Türküye Culmlhuri-
yeti hüküm'etleriyle misakı millî huidultları da
hilinde yaşayan insanların hiçbir mukavelesi 
ycik'tur ve olamaz. Misakı millî hudutları içe
risinde yaşayan ve nüfus cüzdanında T. C. te
baası yazılı bulunan, bu Milletin kederli gü
nünde ağlayan, sevinçli gününde sevinen ve 
«jben Türküm» diyen herkels Türktür ve bu 
muameleyi Devlet, Türkiye Cumhuriyeti hükü
metleri böyle yapmaktadır. Bu düşüneeye ters 
düşen sizin beyanlarınıızdır, bu memleketin Do
ğusu Baitıisı yoktur- G-eri kalmış bölgeleri 
vardır, onu ıslaıh edecek tedbirler alımmak-
/tadır. Slizin beyanlarınızı Doğuda olturan be
nim vatanldaşlarıim, benim vatanperver Doğulu 
vatandaşlarım reddeder, ben de reddediyo-
ruım. «Bu düşiüncsim mevcultitur» diyen benim. 

Yine Ergani'de Silâhlı Kuvvetler mensup
ları "önıünde, Türk Milleti önünde, Devletin bi
rinci derecedeki görevliîieri önlünde, Erga
ni'nin elektriksMiğinden bahseden ve «Biz 
Türk değil miyiız?» diyen, benim partime men
sup vatandaşa, vatandaş içinde hücum eden 
de benim. «Eğer senin nüfus düzdanımda T C. 
tefbaaısı yakmıyorsa, sen Türk değilsiin, sen 
kendini Türk taniımıylorsan, ne benim muha-
talbım olalbilirsdn, ne de Türk olalbilreıin,» 
diye yanlımdan kervan beniım. 

Evet, o tarihte parlömanter olmayıp, şimdi 
parllömıanter olan ve buna şahidoian ar'kadaş-
lariim biIınıek'tEdi'rler; zannediyorum Meclisin 
içerisindedirler. 

iMulhterem üyeler, ben vatan ve millet sev
gisini amamdan ve babamdan, sıonra öğretme-
nimıdcin öğrendim. Ben, Atatürk mealimin çocu
ğuyum. Ben, elhaimdülillâh Müslümanüm. Din 
iiiiisiiıarcıisı olımadıim, hiçjbir zaman da olmı-
yacağım. Ama vazifede bulunduğum müd
detçe ve her sıfat ile, Müslllüman Türk Mille-
tinin Türk Devletinin beklediği, mâteuim ola
rak beklediği hikmetleri politikanın dışarısın
da, rey avcılığımın dıışarıfemda, isltiâmar zihni
yetinin difarjJsmdıa yerinle getirmek için gü-
oümıiin yettiği her gayreti de her zaman 
sarfödeceğiiım, buna da her zaman amade 
claıcaği'm. 

iSaıyın senatörler ve mulbJtereım milletve
killeri; söızieriımin sonuna geldim. Ben, her 
bühtana razıyım, ama milliyetçilik, milliyet-
çililk, Türk Milliyetçiliği, Atatürk milliyetçiliği 
Oailıit Sıtkı'nın da söylediği gilbi, benim pen
ceremden cksilmemelidıir. Bunu eksiltmeyiniz 
de bundan başka her bühtanı yapımız. 

Namık Kemal oiıma iddiasında değilim, 
ama sözüimlü Namık Kemal'in bir şiiri ile biti
receğim. Ama istediğimiz kelimelerini istediği
niz şekilde tadil etmek suretiyle değiştiriniz, 
onu söyleyerek sözümü bitireceğim. 

«Namıuis ile irfanı yetişmez .mi mıükâfat, 
İkibal yolu gerçi Kemal'in kapanıktır. 
Çok ak gönmezsen de saçımda sakalımda, 
El minne - tü lillâh yüzü ak alnı açıktır.» 

. Açık bir alın ve temiz bir vicdan ile huzu
runuzdan ayrılıyorum. 

iSaygilar sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar-) 

BAŞKAN — Söz sanısını okuduktan sonra 
Sayın Hüsamettin Atalbeyli'lyi davet edece
ğim. 

Kesit Ülker, Cengiz Ekinci, Hüsamettin 
'Akmulmlcu, İlhsan Ataöv, Mukadder Çiioğlu, 
Salim Haizerdağlı Mehmet Özigüneş, Albmet 
Buldanlı, Şeref Kayalar arkadaişlıarımıiz söz is
temişlerdir. Bâızı arkadaişilarıımıız söz sırasını 
sordukları için hepsini okumak lüzumunu duy
dum. 
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Sayın Hüsame'tıtin Atabeyli buiyururı efen
dim. 

HttSAMETiN ATABEYLİ (Erzincan Mil
letvekili) — Sayın Başkan, muhterem üyeler; 

Dört yılı aşkın bir zamandan beri Yüce He
yetlerinizi ve kamuoyunu meşgul eden ümid-
ediyorum ki, şu görüşmeler sonunda bir neti
ceye bağlanacak olan konunun, esasında tefer
ruatına girilmesine lüzum hasıl olmayacaktı; 
ama maalesef gördüm ki, iddiacılar ve onların 
sözcüsü, meseleyi sanki hiç bu Heyetler Huzu
runda görüşülmemiş gibi baştan besmele ile 
alıp, lüzumsuz birtakım teferruata girmek su
retiyle huzurunuza getirdiler. Ben de tabiî bu 
noktayı hareketten başlayarak işin esasına gi
receğim ve bu iddiaların nasıl mesnetsiz, nasıl 
delilsiz olduğunu sizlere açıklayacağım. Yalnız 
bundan evvel bir hususu Yüksek Huzurunuzda 
tespit etmek istiyorum. 

Bu husus, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulmuş olan önergenin veriliş tarihidir. 
Önergede mevzu edilmiş bulunan meselelerin 
hemen tamamı ve hattâ daha fazlası, Yüce Se
nato huzurunda bir araştırma konusu yapılmış 
ve enine boyuna müzakere ve münakaşa edil
miş ve karara bağlanmış; Senatonun müzake
resine de iktiran etmiş, yalnız, henüz müzakere 
cereyan etmemiş. Bu müzakere cereyan etme
yip Yüce Senato, bu rapor hakkında bir bilgi 
sahibi olmadan aynı iddialar hattâ cümle ve 
kelimelerinde dahi bir değişiklik yapılmadan 
yüksek huzurunuza getirilmiş. Hangi tarihte? 
12 Marta takaddüm eden bir iki ay içinde is
tihdaf ettiği gaye nedir? Adalet Partisi ikti
darı, her taraftan yapılan hücumlarla sarsılı
yor, herkes sokakta, komünisti, anarşisti so
kakta, Devletin üzerine eşkiya çullanmak isti
yor, binaenaleyh biz de Meclisin içerisinde; 
Adalet Partisi siyasî iktidarının üzerine yürü
mek suretiyle şu Senatoda görüşülmekte olan 
konuyu bir kere daha buraya getirelim. Ana 
hedef budur. (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri) Bu sayede iki bakanı evvelâ hedef istih
daf edip, onun arkasında Hükümet Başkanını 
ve Hükümet Başkanı Sayın Genel Başkanımın 
şahsında da Adalet Partisini tahribetmek. 

Sayın üyeler, Adalet Partisine mensup her 
bakan ve bendeniz sorumluluğumuzu müdrikiz. 
Bütün icraat şahsına racidir, beni aşmak sure-

ı tiyle Sayın Başbakana ve Genel Başkanıma 
I gitmek istiyorsanız sizi bu yoldan geçirmem, 

bütün sorumluluk benimdir. Ben vazifeye baş
ladığım zaman Sayın Genel Başkanımdan, Sa
yın Başbakanımdan direktif aldım; elbet bana 
siyasî direktif vermişlerdir. Verdikleri siyasî 
direktif; «Anayasanın 19 ncu maddesi, sizin 
idarenize tevdi edilmiş bulunan Diyanet İşleri 
Başkanlığının nasıl yönetileceğini, lâyiklik ilke
sinin temel esprisini, seçim beyannamemizde-
ki tahhütlerimiz ve Hükümet programındaki 
taahhütlerimiz açısından yürütmenizi istiyo
rum, Devlet tahribe uğramayacaktır, vatandaş, 
din ve vicdan hürriyetinde serbest olacaktır, 
hiçbir baskı altında bulunmayacaktır ve kanun 
hâkimiyeti içerisinde bu işi yürütüp götürecek
siniz.» Bunun dışında ben, Hükümet Başkanın
dan hiçbir direktif almadım, yapılmış olan bü
tün işlemler, bütün muameleler şa'hsî sorumlu
luğum ve şahsî tasarufum altında cereyan et
miştir, bunu peşinen ifade etmek istiyorum. 

Bir noktayı daha ifade etmek istiyorum; 
önerge sahibi, tabiatı itibariyle kendisine öyle 
bir taktik tespit etmiştir ki, meseleleri faz
laca iğlâk ediniz, karıştırınız, teferruata bo
ğunuz, öyle teferruata boğunuz ki, bu teferru
atın ve bu iğlâk edilmiş meselelerin içerisin
den gerçeği çekip çıkarmak mümkün olma-
sın. Ama, gerçek, pırıl pırıl nereye atarsanız 
atın, bulunup çıkarılır ve ben şimdi huzuru» 
nuzda gerçeği bulup, çıkarıp takdiri Yüce He
yetinize bırakacağım. 

Sayın milletvekilleri, benim bakanlık yap
madığım bir döneme ait İçişleri Bakanlığı Em
niyet Genel Müdürlüğünden, Devlet Bakan
lığına gönderilmiş 12 . 8 .1965 tarihli ve 78075 
numaralı bir yazı var. Bu yazı, dördüncü koa
lisyon devrinde Sayın Altınsoy'un Devlet Ba
kanı bulunduğu bir zamanda gönderilmiş 1968 
de bütçe müzakerelerinin cereyan ettiği sırada 
bendeniz buna bir soru üzerine muttali oldum. 
Ahiren, iddiacıların sözcülüğünü yapan Sayın 
Özgüneş de bir yazılı soru ile bunu benden sor
du. Bütün dosyaları karıştırttık, evrakları, gel
di kaytılarını arattık bu evrakın geldiğine ras-

< layamadık. Bunun üzerine aidolduğu makam, 
Emniyet Genel Müdürlüğüne yazdım, bu yazı
nın bir suretini bize gönderin nedir bu bilmiyo
ruz dedim. Bir suretini yazdı bize gönderdi. Ve 
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«Bunu kim almış» dedim. Bu notu kim imzala
mış? Çünkü memurlarımızın bir parafının ol
ması lâzım. Bir kaydının bulunması lâzım, Pa
rafı ile beraber bize gönderdiler; tetkik ettik 
bu paraf bizde yoktur. Yani Diyanet İşleri Baş
kanlığının defterlerinde çünkü bu kaybolmaz, 
yırtılmaz, kaybolacak cinsten vesika da değil
dir, bu kayıt mevcut değil; ama böyle bir yazı 
Diyanet İşleri Başkanlığına gelmiş. Yazının esa
sı, yani genel görünüşü şu; deniliyor ki. «Alı
nan bir haberden» başlangıç böyle. «Alman bir 
haberden izmir'de gezici vaiz bulunan Yaşar 
Tunagür, Kuran kursuna devam eden öğrenci
lere 27 Mayıs ve Atatürk ilkeleri aleyhtarlığı 
aşılamaktadır, münfesih Mukaddesatçılar Der
neği ile işbirliği yapmaktadır, Komünizm ile 
Mücadele Derneğine yardım etmektedir, kendi
sini yüksek mühendis tanıtmaktadır, Güzelya-
lıda bir kolej açmak suretiyle irticai faaliyet
leri teşkilâtlandıracak, onu teşvik edecek bir 
okul da tesis edecektir, imam - Hatip Okulunun 
Müdürü ile işbirliği yaparak bu faaliyetlerine 
daha büyük hız verecektir ve nihayet 1965 se
çimlerine bir siyasi parti lehine faaliyet göste
rip netice istihsal edecektir. 1965 senesinde gön
derilen iddianın esası bu. 

Bunun üzerine Sayın Özgüneş'e ilk verdiğim 
cevapta dedim ki, Devletin mahrem olan birta
kım vesikalarının bildirilmesi mutat hareketler
den değildir, bu itibarla bunun esasını size bil-
diremiyoruz. Ama Sayın Özgüneş çıktı, bunu 
biliyorsunuz kendisi vesikaya gayet meraklı
dır - kimisi pul meraklısıdır, kimisi nümismat-
tır, kimisi de vesika meraklısıdır. Sayın Özgü
neş de fevkalâde vesika meraklısıdır, çıktı bu 
vesikayı okudu. Bu vesika, benim elime geçtik
ten sonra içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Mü
dürlüğüne bir yazı yazdım, dedim ki, 1965 sene
sinde bize bu ithamları yapan bir bilgi vermiş
siniz ve «Alman bir haberden» başlığı ile bu 
bilgiyi vermişsiniz. 1965 ile 1968 arasında 3 sene 
geçmiş, bizim Devlet Bakanlığı olarak polisi
miz, jandarmamız yok, buradaki ithamlar fev
kalâde ağırdır, binaenaleyh bu ağır ve Devletin 
emniyeti ile ve saire ile ilgili ithamları her hal
de takibettiniz, bu, sonucu bize bildiriniz ki. biz 
memurumuz hakkında bir muamele yapalım. 
Sayın Özgüneş'e daha önce vermiş olduğum ce
vapta da bunları araştırdık, baktık. Eee. Gü-
zelyalıda okul kurulmuş mu? Kurulmamış. Bu 

iddiaları yapan makam, bu iddiaların ağır it
hamların takipçisi bulunması lâzımgeldiğine 
göre, bunu da bize bildirmemiş ama biz gene 
buna rağmen sorduk. Bize verdikleri resmî ce
vapta, (Sayın Özgüneş, bunu okudu; ama onu 
hiç okumuyor.) içişleri Bakanlığı Emniyet Ge
nel Müdürlüğü bize verdiği cevapta diyor ki, 
«Bu haberin size intikal ettiği tarihten itibaren 
haberi teyidettiğine dair bir bilgi bizim elimize 
geçmemiştir» Sayın arkadaşlar, biz ne yapaca
ğız? Şimdi diyor ki bunu kovuşturdunuz mu? 

Görüyorsunuz ki Sayın Özgüneş, şu aslı faslı 
bulunmayan meseleler hakkında da fevkalâde 
hassas. Acaba bu hassasiyeti her yerde gösteri
yor mu? Bakm size bir yazı okuyayım. Senato
daki görüşmesinde diyor ki, «Bir Hükümet ta
savvur edin ki emrinde Emniyet Genel Müdür
lüğü var, bir Hükümet tasavvur edin ki, emrin
de Millî Emaiyet var ve Hükümete, bu Hükü
metin bir organı bir başkanlık bildiriyor diyor 
k;, «Bu adam Atatürk düşmanıdır, gezdiği yer
de Atatürk düşmanlığı yapıyor, irticai sürüyor 
Türk halkını, bu Hükümet kılını kıpırdatımı-

. yor.» 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, burası gayet 
enteresandır; samimî midir değil midir onu an
layacağım. Sayın özgüneış'in dahil bulunduğu 
Hükümet, örfî idare kararı veriyor, örfî idare 
kararı gereğince teşekkül eden örfî idare mah
kemeleri böyle bir yapraklık, - iki yapraklık 
ihbar mektubu değil, bu aslında ihbar mektu
budur, izmir'den yapılmış ihbar mektubudur, 
ona geleceğim, ihbar mektubu Emniyet Genel 
Müdürlüğünün raporu şeklinde ifade ediliyor. 
Öyle değil. - Dahil bulunduğu Hükümetin ver
miş olduğu örfî idare kararı gereğince teşekkül 
öden örfî idare mahkemeleri bir kısım senatör
lerin delillere dayanan teyplere dayanan tespit
leriyle dokunulmazlıklarının kaldırılmasını is
tiyor, şimdi bakıyorsunuz Sayın özgüneş, Se
natoda hazır, bizzat takiıbediyor, oylamaya ge
çilmiş oylamada selâmet der kenareşt, yok. Ken
disi de yok, arkadaşlarının bir kısmı ret oyu 
vermiş, bir losımı da kaçmış. Peki, siz madem 
ki, Millî Emniyet raporlarına ve saireye fevka
lâde itibar gösteriyorsunuz neredesiniz? Sizin 
Hükümetiniz tarafından ilân edilmiş olan bir 
örfî idare mahkemesinin takibe'ttiği suçlular 
hakkındaki bir mevzudadır, niye kaçıyorsunuz?, 
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(A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 
Bunun cevabı yoktur. Bunun cevabı samimiyet
sizliktir esasında. Bunun cevabı samimiyetsiz
liktir. 

ıSonra değerli arkadaşlarım, bakanlık yap
mış olan arkadaşlarımız ve Devlet kademelerin
de hizmet görmüş olan arkadaşlarımız hep bi
lirler; Devletin Millî Emniyeti, Devre'tin emni
yeti, zaman zaman bakanlıklara bazı bilgiler 
verir. Bu bilgilerle bakanlar ve idareciler uya
rılmış olur. Bu raporların hepsi hakkında bütün 
bakanlıklar muamele yapmaya kalkarlarsa Dev
let çarkı dönmez, durur. Bilgi sahibi olacaksı
nız, müteyakkız bulunacaksınız; o kadar... Ge
risi gerisi? Gerisi, onu takibeiden makamın kesin 
delillerini size vermesi halinde yapacağınız iş
lem tahakkuk edecektir. 

Peki bir şey daha sorayım; bunun da ceva
bı yoktur, veremezler. Ben kendilerine dedim 
ki, «Devletin arşivlerimde bulunan vesikaların 
hepsini her zaman açıklayanlayız. Bizim, Devlet 
idaresindeki kanaatimiz budur.» Ama kendisi 
çıktı kürsüden bunu açıklayıverdi. 

Şimdi ben soruyorum, siz Hükümetteyken 
Sayın özgüneş, şu önergenin altında imzası bu
lunan arkadaşlarınızdan bir veya birkaçı hak
kında Millî Emniyet tarafından tanzim edilmiş 
raporlara muttali oldunuz mu? Ve bunlar hak
kında bir Hükümet üyesi olarak ne yaptınız? 
Şikâyetçi oldunuz mu? Cevabı yoktur bunun. 
Reddederseniz, yer söylerim size, muttali oldu-
duğunuza dair yer söylerim, zaman söylerim. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar açık samimi
yetsizliklerdir. Bunlar, tamamen siyasî hedefe 
yönelmiş, gözleri kararmış; ama hakikatin bari
katına çarptıkları zaman da gerçek durumları 
ortaya çıkmış kişilerdir. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın özgüneş ifadesinde diyor ki, «Ben 
madalyonun bir yüzünü ortaya çıkarıyorum, 
Öbür yüzünü de örfî idare mahkemeleri çıkarı
yor» 

örfî idare mahkemelerinin madalyonun bir 
yüzünü meydana çıkardığı gerçek; ama acaba 
size, yani madalyonun hep bir yüzüyle mi oy
namak kaldı? Azıcık öbür yüzüne de dönün 
canım. Devlete tecavüz eden, Devleti yıkmak 
isteyen komünist eşkiyalar kolgezerken bu 
önergeye imza atmış olan arkadaşlarınız Mec

liste, «Bu çocukları vurursanız sizi kaıtil ilân 
ederim» diye dolaşıyorlardı, konuşuyorlardı. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri) Bu önerge
ye imza atmış olan kişiler Meclisin duvarların
da bu anarşistlerle resim çektiriyorlardı. Bizzat 
siz Sayın özgüneş, bizzat siz emekliler yürüyü
şünde onların başında Meclise geldiniz. 

Değerli arkadaşlarım, üzerinde iddialar top
lanan Yaşar Tunagür'ün, niteliğinin bulunma
dığı, bu makama haksız olarak tayin edildiği 
iddiaları yine bu kürsüden yapıldı. Niteliğinin 
bulunduğu, hususu kesindir. lise mezunudur, 
Tapu Kadastro Okulu mezunudur ve Diyanet 
işleri Teşkilâtına intisabettiği zaman da, o za
man mevcut bulunan Müşavere Kurulunda im
tihan vererek bu teşkilâtla intisabetmhtir. O ta
rihlerde Müşavere Kurulunda, ilahiyat Fakül
tesi mezunları dahi imtihan vererek giriyorlar
dı. Başka türlü Diyanet isleri Teşkilâtına gir
mek mümkün değil ve 1952 senesinde Diyanet 
işleri Teşkilâtında lise mezununun sayısı belki 
10 tane bile değildi. Hepsi ilkokuldu, ilahiyat 
Fakültesi, mezunlarını daha 1952 senesinde ver
meye başladı, Yüksek îslâm Enstitüsü, mezun
larım daha 1963 senesinde vermeye başladı. O 
kanıal kurumuştu bildiğiniz gibi, Lise mezunu.. 
Niteliği mevcut... 

Muhterem arkadaşlar, bu kürsüye yüksek 
huzurlarınızda daima dürüstlükle kullandım; 
ama bu kürsüyü hiç bir zaman insıafla 'kullan
mayı düşünmedim, merhametle kullanmayı dü
şünmedim. Kim bu kürsüyü merhametle kulla
nırsa zaten benim inancıma göre bu kürsü onu 
yer. Ben gerçekleri daima söylüyorum. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, ben yanlış be
yanda bulunmuşum Yüce Senato huzurunda. 
Demişim ki, «İrak'ta tahsil gördü de bu tahsi
linin mutabakatı Millî Eğitim Bakanlığınca tas
dik edildi». 

Değerli arkadaşlarım, İrak'a, îriak Kültür 
Anlaşması gereğince 1956 senesinde müşarüni
leyh gönderilmiş, Başbakanlık mucibiyle gön
derilmiş, Bilgisini, görgüsünü artırmak için 
4489 sayılı Kanuna göre gönderilmiş ve 2 sene 
kalmış. 2 sene kaldıktan sonra da Bağdat Ede
biyat Fakültesi, eline bir sertifika vermiş. O ser
tifikayı da getirmiş Millî Eğitim Bakanlığına 
ibraz etmiş, Millî Eğitim Bakanlığı da «Bu de-
recelendirilmiştir» demiş. Ben bunu kendim uy-
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durup söylemiyorum. Bana Yüce Senatonun 
teşkil etmiş bulunduğu Araştırma Komisyonu 
ne sormuşsa ben bunu kendi seksiyonlarıma in
tikal ettirmişim ve oradan dosyaların cevabı na
sılsa o şekilde de Yüksek Soruşturma Kurulu
na bunları intikal ettirmişim. Yüce Senatonun 
huzurunda, yüksek huzurunuzda teeddüp ede
rim yanlış beyanda bulunmaktan. Yalan hele 
sureti katiyede, kesinlikle. Mümkün değildir, 
benim tabiatım değildir. 10 yıldır bu kürsüleri 
daima dürüstlükle işgal ettiğimi bir kere daha 
ifade etmek istiyorum. 

Eski Tekirdağ müftüsü Ali Aslan'ın evinde 
yapılan arama meselesi.. Bir arama zamanında 
yapılmış, bazı vesikalar bulunmuş. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar sözlerimin ba
şında da ifade ettiğim gibi, iğlâk edilmiş mese
lelerdir. Ali Aslan Tekirdağ müftüsü, benim 
zamanımda ben Tekirdağ müftüsü olarak bul
dum (kendisini ve yapılan bir teftiş sonunda da 
- raporunu da ben gördüm, tetkik ettim - müf
tülük niteliğinin de üzerinden alınması lüzu
muna kani oldum, kendisini İstanbul vaizliğine 
ben çektim. Ama zatın sicili temizdir, halen Di
yanet İşleri Teşkilâtında görevli bir kimsedir 
ve İstanbul'da vaizlik vazifesine devam etmek
tedir. Böyle bir hali varsa 1 sene oturdunuz 
beyefendi?. 1 sene Diyanet İsteri Başkanlığının 
mahzenlerinden, 1 sene Devlet Bakanlığının 
raflarından aşağı inmediniz. Yaptığınız bütün 
icraat budur. Niçin bunları çıkarıp atmadınız? 
Yani olmaz bu. Bu iddialar, bu ithamlar tutar
lı şeyler değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bir de MİT raporun
da «irticaî faaliyetlerin öncüsü» meselesi var, 

Şimdi burada bir konuya Yüce Heyetinizin 
huzurunda da açıklıkla dokunmak mecburiye
tindeyim. Memleketin emniyetini tevdi ettiği
miz müesseselerin fevdalâde büyük itina ve fev
kalâde büyük ciddiyet içerisinde bulunması lâ
zımdır. Ben, T.C. Millî Emniyet Teşkilâtının cid
diyetle çalıştığı kanaatim elbette taşıyorum; 
ama lütfen bir takım ihbar mektuplarım, 
birtakım şikâyetleri «MİT raporu» sekilinde in-
kilâlbettirmek suretiyle efkârı yanılltimasınlar 
ve bir kısım insanları, bir kısım vatandaşları 
ıstıraba sevk etmesinler, mağdur etmesinler. 
Bunlar MİT raporu falan değil, bunlar doğ
rudan doğruya jurnaldir; üzerinde duracağım. 

Hemen şu kadarını ifade edeyim ki, burada
ki şu MÎT rapora vesaire vesaire denilen şey-
kuin çok daha büyük kılanı örfî idare savcılı
ğı tarafından alındı, incelendi. Bunlarda ne ra
por karakteri, hattâ ne ihbar karakteri dahi 
görüldü, bir kenara atıldı. Bizzat Sayın özgü-
rıeş - gazets.de okuduğuma göre - 3,5 saat sav
cının. huzurunda ifade verdiler. Bunların hep
sini oraya götürdüler, bunun altından ne çık
tı?.. Hiç... Hiçbir şry.. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bakınız MİT 
raporuna bakınız; jurnal jurnal... Başında söy
lüyor zaten: «Deryamızda dokümanter bilgi 
jükmr». Bunu söyledikten sonra zaten altı bel
lidir. Ancak, Diyanet İs'ori bünyesinde öte
den beri var olan Nurcu, Süleymancı ve Ca-
miülesher mensupları grupları arasında..» 

Diyanet İşleri Teşkilâtında Cami - ül Ezher 
grubu diye bir grub mevcut değildir. Mevcut 
değildir. 4 sene bu teşkilâtın başında bulundum, 
avucumun içi gibi demeyeyim, ama bütün genel 
karakterini bilirim. 

Bunların arasında Nurcuları teşvik ettiği, 
teşkilâta hâkim oîduğ-a.. Örfî İdare Savcısı da 
a:Ja diyor, kaihul etmiyor. O da reddetmiş. 
Şimdi asıl mühimmi şurası: Diyanet işleri Perso
nel Müdürü Mustafa TüıCrimenoğ'lu, kütüpha
nede görevli Sabit özdemir ve Vahdettin Kara-
oorlu şahısların tâyinlerini yaptırmıştır. Şim
di kayıtlarımıza göre sayın üyeler: - bu Millî 
Emniyet raporudur, öyle söyleniyor Resmî ka
yıtlardan okuyorum, Senato zabıtlarında da bu 
kayıt vardır • 

Mustafa Türkmenoğlu, tayin. Teklif eden Ne
şet Yurdagül, Personel Dairesi Başkanı. Tâyin 
eden Ali Rıza Hakses, Kütüphanede görevli. 

•Sait Özdemir, teklif eden Kemalettin Güran, 
tâyin edsn İbrahim Elmalı. 

Vâhdatt'in Karraçorlu, teklif eden Kemal Gü-
ran, tâyin eden Cemal Kaplan. 

Yani Yaşar Tunagür'ün ne ilgisi var bunun
la? Me ilgisi var? Şu raporda bir MİT raporu 
ciddiyetini bulmaya imkân var mıdır? Ben za
ten bunu MİT'e izafe etmiyorum. Bu bir ihbar, 
(bir jurnal. Biz bu jurnallarm peşinde koşma
dık. Biz Devleti, juraaltarla idare etmek alış
kanlığına sahip insanlar değiliz. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Biz seçilmiş in-
sanilanz, bizim vazifelerimiz var. Bizi seçen in-
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sanlara karşı sorumluluğumuz var. Bize jurnal 
geldimi o jurnalin gideceği yer bellidir. Biz bun
ların peşinde koş amayız. Bunların peşinde koş
tuğumuz takdirde elimizdeki teftiş kadrosu 
'kâfi gelmiyeceği giiöi, Devleti de mefluç hale 
getiririz. Biz o kanaatte değiliz. Biz hizmet pe
şinde koşmuşuz, öyle koşarız. Mutadımız bu. 

Şimdi Tunagür'ün karşısındaki grub, - bir 
yerinde diyor rapor, fevkalade önemli olmadığı 
için okumuyorum - C. K. M. P. ve bir kısmı da 
M. P. yi desteklemektedir. Rahmi özer, Nec
mettin EıfosJkan'ı destsiklemBk'tedir. 

Değerli arkadaşlarım, Rahmi özer, ösgüneş'-
in espiyonudur. Ben onu aldım oradan tuttum. 
Rahmi özer'e diyorlar ki, «Necmettin Eribakan'ı 
destekle». B>3n kendisini aldım; ama yalandır 
(bu. Rahmi özer Necmettin Erhakan'ı falan des
teklemez. Yalandır çünkü rapor esasa istinadet-
miyor. Yanlıştır ve bu tip adamlar da yoktur. 

Yine aynı raporda Tunus Başmüftüsü Fadıl 
Benaşur'un ziyaretinde İstanbul'daki arşivde, 
«Efendim, şeriat kanunları burada, bir gün bun
lar gelecek tatbik edilecektir» diye MİT'in ada
mı rapor etmiş. 

Değerli arkadaşlarım, Fadıl Benaşur, - kendi
siyle ben tanıştım - resmî davetlimiz olarak 
Türlüye'ye gelmiştir ve Türkiye Diyanet İşle
ri Başkanının Tunus'a yapmış olduğu ziyareti 
iade maksadiyle gelmiştir, gerçekten büyük bir 
âlimdir, gerçekten büyük bir âlimdir, şimdi ve
fat etmiştir. Kendisini seriye sicillerine götür
müş gezdirmişler. O sicilleri ben de gezdim ve 
özel emir verdim: «Aman bu sicilleri itinayla 
muhafaza ediniz, bunlar bizim tarihi millî mefa
hirimiz dir, yarınki nesiller bu sicillerin tetkikin
den istifade edeceklerdir, değerli dokümanlar 
vardır». Bunu ben dahi söyledim. «Bugün şeriat 
kanunlarını tatbik edecekmişiz», ve saire.. 

Bunlar da örfi idare müddeiumumiliğinde 
tetkike tabi tutulmuş ve her birisi birer kâğıt 
yaprak halinde atılmış şeylerdir. 

Arap ülkelerinden kendisine mektuplar ve 
kitaplar gelir,., işte, bunlar meseleyi İğlâk, et
menin yolları. Mektup gelir, kitap gelir... Tür
kiye'ye hangi kitap gelir, hangisi girer, hangi
si giremez bunlar malum şeyler değil mi? Ya
sak kitaplar da malum. Bakanlar Kurulu bir 
liste neşreder, şu kitaplar yasaktır diye. E, ki
tap, gelirse tut al. Hangi kitap gelmiş?.. Ha... 

Kitabın ismi yok. Mektup gelmiş, mektupta ne 
yasılmış? Bunların ismi yok. Efendim, kendisi
ne Arap memleketlerinden çok çok sayıda ki
taplar geliyordu ve saire. 

«Irak'a gönderilen öğrencileri devamlı ola
rak kendisi kaydediyor, gönderilmelerini temin 
ediyor.» Değerli arkadaşlarım, Irak ile aramız
da kültür anlaşması vardır. Irak'tan bize öğren
ci gelir, bizden Irak'a öğrenci gider, öğrencile
rin Irak'a gönderilmesinde Diyanet İşleri Baş
kanlığının, Devlet Bakanlığının en küçük bir 
rolü ve tesiri yoktur, bunu doğrudan doğruya 
Millî Eğitim Bakanlığı organize eder ve gönde
rir. Ha.. Yaşar Tunagür Irak'ta Nurculuk faa
liyetinde bulunduğundan kültür ataşemiz işine 
gelmiyormuş da kültür ataşemizi geri aldırnr.ş, 
yerine Konya Yüksek islâm Enstitüsü müdür 
muavinlerinden birisini göndermiş, tâyin ettir
miş. E, buna kargalar güler. Kültür ataşesinin 
tâyini bize alt değil, sayın arkadaşlar. Sayzn 
Ertem ve diğer Millî Eğitim Bakanı arkadaş
larım buradalar. Biz acaba her hangi bir kim
seyi telkin etmiş miyiz? Yok böyle bir şeyimiz, 
yok bizim. Yani Millî Eğitim Bakanlığının yap
tığı işi, Yaşar Tunagür mü yapıyor? Hayır. İs
mi etrafında koparılmış bulunan fırtınayı ne 
kadar büyültürsek bu iktidarı, bu vasıta ile o 
kadar fazla tahribederiz. Hikâye dönüp dolaşıp 
buraya geliyor, ama düşünmek lâzımdır ki, bu 
mumun söneceği bir yer, bir yatsı gelecektir. 
İşte, bu yatsı şimdi geldi. 

Değerli arkadaşlarım, Nurculuk, bildiğiniz 
gibi Türkiye'de mevcut bir cereyandır. Irak'ta, 
diğer Arap ülkelerinde nurculuk diye bir cere
yan mevcut değil. Yoktur. Kim var derse gelsin 
ispat etsin. Böyle bir cereyan mevcut değil, bi
naenaleyh mevcudolmayan bir cereyanla Yaşar 
Tunagür'ü ve dolayısiyle bizi irtibatlandırma-
nm alemi elbette yoktur. 

izmir'deki vaızlarmdan dolayı mahkemeye 
verilmiş. Doğru, izmir'de bir vaizi sırasında 
TRT ye hakaret ettiği İddiasiyle mahkemeye 
vermişler, mahkeme de teypi getirmiş, dinle
miş; bu işte suç yoktur, TRT ye hakaret yok
tur demiş ve Tunagür beraet etmiş. Ama, bu 
böyle takdim edilmiyor, izmir'deki bir vaızm-
dan dolayı Tunagür mahkemeye verilmiş. Yaşar 
Tunagür niye mahkemeye verilir? irticaî hare
ketleri desteklediği için, lâik devlete aleyhtar 
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bulunduğu için, Atatürk düşmanlığı yaptığı 
için... Yaratılmak istenen imaj bu. Değerli ar
kadaşlarım, bu bir ölçüde başarılı olmuştur. 
Dört ssnsdîr bu yalanların peşine takıldık gidi
yoruz. Dört senedir bu yalanlar, Yüce Heyetini
zi, Türk efkârı umumiyesini maalesef meşgul 
etti. Yani bir ölçüde başarıya da ulaştı. 

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Cemiyeti ile 
irtibatlı olduğu söylendi. Değerli üyeler, bu 
teferruatı hoş karşılayacağınızı ümidederim. 
Çünkü, bunlar bu kürsüden zabıtlara geçti, ben 
de karşılamak mecburiyetindeyim. Mısır'da 
Müslüman Kardeşler hareketi 1952 senesinde 
son bulmuştur. Müslüman Kardeşler hareketi
nin lideri Profesör Siyyit Kutup'tur, 
Siyyit Kutup 1952 senesinde Nasır tara
fından idama mahkûm edilerek öldü
rüldü ve bu hareket de orada durdu. E, siz 
1967 senesinde Müslüman Kardeşler hareketine 
katılmıştır, katılıyor ve saire gibi iddiada bulu
nursanız bu iddia" gülünç olur. Rabıtatül Âlem -
ül İslâm,., örfi idare savcılığının yapmış oldu
ğu ciddî inceleme raporunda da ortaya konmuş 
bir durum. Rabutatül Âlem - ül İslâm, Türki
ye'de şubesi, kolu, dalı budağı olan bir siyasî 
cereyanın müşevvik*! ve sairesi durumunda olan 
bir şey değil. Ne Millî Emniyet ne de sair ka
nallarımız böyle bir şeyi bizlere bugüne kadar 
bildirmemişlerdir. Bir sene öncesine kadar bil-
dirmişlerse bilmiyorum. Efendim, bunun başka
nı, genel sekreteri Savvaf ile temasta imiş. Ge
nel sekreter Savvaf değildir ya Muhammet Sü-
rur'dur. Onunla temasta imiş. Söyledik, Hac 
mevsiminde toplantılar oluyor, her hacı gidiyor 
o toplantılara katılıyor, dinî toplantılardır bun
lar, hattâ bizim resmî heyetlerimiz de gidiyor 
o toplantılara katılıyorlar. Sonra Rabutatül 
Âlpm-ül İslâm toplantıları Hac mevsiminde 
yapılmıyor, bu raporda da tespit edilmiş, kesin 
delillere bağlanmış. Sonra birtakım icapsız be
yanlar... Yaşar Tunagür demiş ki, «Demirel ba
na tabidir, ben Demirel'e tabi değilim, o bana 
bağlıdır.» Bunların bu kürsüden nasıl söylene
bildiğini hayretle karşılıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Özgüneş, Ba
kanlığı sırasında bütün bu ithamlarını ileri sür
düğü şahıslar hakkında acaba ne yaptı? Diyor 
ki, «Diyanet işleri tamamen ele geçirilmiş, Tür
kiye'deki bütün teşkilât ele geçirilmiş, - Senato 

zabıtlarında vardır bu ? mahvolmuş» ve saire. 
Sonra kendisi mevkie geldimi bu işi daralttı. 
«Bu Diyanet işleri Teşkilâtında küçük bir züm
redir, en son tespitimize göre 17 kişidir, biz hak
larında gerekli muameleyi yaptık, bu muamele 
devam ediyor.» Değerli arkadaşlarım, bu kadar 
inatla takilbettiği bir meseleyi, işbaşına gelem 
insan bir senede tamamlayamazsa buna hayret 
etmemek mümkün değil. Kim, kaç kişi, 5, 8, 10 
'kişi. 7 - 8 tane müfettişi memur ederim ve o işi 
bir ay içerisinde söker atarım. Aradan bir sene 
geçmiş, bu vazifelilerden bir tanesi - mahkû
miyeti dolayısıyle - hariç hiçbirisi yerinden alın
mamış. Yerinden alınmamış derken Di
yanetle görevi kesihıemiş anlamında kul
lanıyorum. Yerinden alınmış, falan yere 
verilmiş, o kadar verilmiş M, Kızılcaha
mam'daki bahçıvan dahi Personel Dairesi Baş
kanının kardeşi diye oradan alınmış, bu derece 
alınmış. Ama işine son verilememiş. Bu adamlar 
vazifelerine devam ©diyorlar. Bu nasıl iştir? 

Irak televizyonunda yapmış olduğu konuşma
yı Dışişleri Bakanlığımız bize intikal ettirmiş, 
demiş ki; «Irak televizyonunda dış siyasetimiz
le ilgili olmayan bir konuşma yapılmış
tır.» - Söylenen söz - «Müslüman ülkeler kendi 
politikalarını bir islâm birliği esası üzerinde 
birleştirmelidirler.» Konuşmanın bir tek pasa
jı... Pasajı... Dışişleri Bakanlığı bunu bize bil
dirmiş. «Efendim, bunun hakkında niçin tahki
kat açmadınız?» Ne tahkikatı açacağım. Bunun 
hakkında tahkikat açılmaz. Bunun hakkında Di
yanet İşleri Başkanlığına gerekli talimat veri
lir. Diyanet işleri Başkanlığına şu talimat ve
rilmiştir; «Sayın Başkan, görüyorsunuz M, 
ben dahi bir Bakan olarak dış politika hakkın-. 
da konuşmaya kendimi mezun addetmiyorum. 
Binaenaleyh, dışarıya görevli gönderdiğiniz za
man iltibasa mahal verecek her hangi bir konuş
manın yapılmamasını kendilerine telkin ediniz, 

bundan sonra bu gibi hareketlerin temadisini iste
miyorum.» Benim dediğim budur ve bu da yapıl
mıştır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı mescidi Nur med
resesi haljne getirilmiş. Değerli üyeler, Diyanet 
işleri Merkez Teşkilâtında yanılmıyorsam 260 a 
yakın hizmetli vardır. 260 a yakın hizmetlinin 
bulunduğu bir yer nur medresesi haline geti
rilecek ve bunun hakkında hiçbir şey yapılama-
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yacak, bu iş rahatlıkla yürütülecek. Bu düpe* 
düz yalandır. Burada tesbihat okunuyormuş ve 
saire. Tesbihat diye bir şey de yok zaten. 4000 
sayfalık nur külliyatı içerisinde tesbihat diye 
bir şey yoktur. Omu da kullandı Sayın Bakan. 
Tesbihat mesMhat diye bir şey yok. Hiç de bir 
şey okunmamıştır. Okunmuş. Okunmuşsa takibat 
yapılmıştır. Bizim zamanımızda müsamaha gör
müşlerde siz, zamanı idarenizde yapsaydınız. 
Biz, böyle bir şey cereyan etmediği için müsa
maha etmedik bunlara. 

Muhterem üyeler, ben Senatoda da bir hu
susu ifade ettim ve Sayın Özgüneş'e dedim ki, 
birtakım masum insanları gayet şiddetle itham 
ediyorsunuz. Şu ithamınızı Senato kürsüsünde 
yapınız, ama bir de bir basın toplantısı - dışa
rıda - tertilbedin bu iftira ve ithamları bir de 
orada yapm - ebedî teşriî masuniyet zırhına bü-
rünmeden. Bu adamların sizi mahkemeye verme
sini ve sizin de bunu ispat etmenizi temin edin. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Bugün aynı 
şeyi söylüyorum. Sayın Özgüneş, çıkın bir ba
sım toplantısı yapın. Turşu hırsızlığından, kadı
na sataşmaya varıncaya kadar itham ettiğiniz 
bir din adamı hakkında bir basın toplantısı ya
pın ve bu iddialarınızı tekrar edin, adam sizi 
mahkemeye versin. Bu imkanı kendisine veriniz, 
sığınmayınız teşriî masuniyet zırhının arkasına. 

Değerli üyeler, sözlerimin bir yerinde bizim, 
jurnallerle Devlet idare etmediğimizi ifade et
miştim. Saym özgüneş ifade eder ki, «Efendim, 
Cumlhurbaşkanlığına bir rapor verilmiş, bu ra
por, Devlet Bakanlığına gönderilmiş ve bu ra
por hakkında bir muamele yapılmamıştır.» 

Değerli üyeler, raporu veren imroz Müftü
sü. Jurnali veren. Kim imroz Müftüsü? Çanak
kale'nin imroz Adasında bir ilçenin müftüsü. 
Kimin hakkında rapor veriyor? Diyanet işleri 
Merkez Teşkilâtı hakkında. Kime rapor veri
yor? Cumhurbaşkanına. Kim bu müftü, kim 
tavzif etmiş onu da Diyanet işleri Merkez Teş
kilâtı hakkında raporu veriyor? Bunun adına 
rapor mu yoksa jurnal mı diyeceğiz? Üstelik 
biz bunu aldık, şöyle bir baktık, gördük ki; 
iddialarının hepsi hilafı hakikat. Sureti kati-
yede bunu mevkii muameleye koymayın dedim. 
Çünkü içerisinde 20 tane isim saymış. Bu adam
ları Yaşar Tunagür mağdur etti, hepsini 
tayin etti, şunu yaptı bunu yaptı ve bir 

kısım adamları da getirip Diyanet işleri 
Teşkilâtına yerleştirdi. Tetkik edin baka
lım şunları. Tetkik ettik, bir tanesinin ta
yinini Yaşar Tunagür yapmamış, hiç ilişiği bu
laşığı yok. Senato zabıtlarında da bunlar tes
cil edildi, var ve Senatonun Araştırma Komis
yonu dosyasında şu bahsettiğim hususların ta
mamı dokümante edilmiş, ama benim sevgili 
Komisyonum... Sayın Genel Başkanım, Başba
kanım ve bendeniz Komisyona vermiş olduğu
muz ifadede dedik ki; bütün bu iddialar yeni 
şeyler değildir, bunlar tekrarlanıp duruyor ve 
bunların hepsinin cevapları dokümanlariyle bir
likte Senato Araştırma Komisyonunun dosya
sında. Lütfedin şu dosyayı getirin, açın bir 
okuyun, bu iş bitecek. Ama, getirip bakmazsa
nız, okumazsanız, benim ve Sayın Sezgin arka
daşımın burada cevap arz etmemiz sizlerin başı
nızı ağrıtmamızı zaruri hale getiriyor. 

1 

Necati Sönmezer, Atatürk'çü, vatanperver. 
Senato zabıtlarında Necati Sönnıezer hakkında 
Sayın özgüneş'in kullandığı ifade bu. Bir gün 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Sayın 
Orgeneral Kemalettin Gökakın paşa ile bir soh
betimizde bana dedi ki, «Biliyormusunuz ben 
geziyorum, imroz Adasına da uğradım, imroz 
Adası bizim hassas bölgemizdir» «evet paşam, 
orada biz de biliyorsunuz müftülük binası yapı
lıyor bir taraftan, cami yapılıyor, ayrı özel 
önem veriyoruz oraya.» «Yalnız», orada bir 
müftünüz var, fevkalade laubali ve müftülük 
makamını temsil niteliğinde olmayan bir adam, 
lütfen bunu buradan alınız» dedi. Bunun üze
rine aldık müftüyü. Müfettiş raporu da var 
hakkında, teftiş raporuna bağladık aldık. Da
nıştay getirtti oturttu. Buyur otur dedik biz de, 
oturdu. 

Bir müftü daha var Yusuf Ziya Yücegün, 
o da Atatürk'çü ve büyük müftülerden birisi 
- izmirli milletvekili ve senatör arkadaşlarımın 
tahkikine bırakıyorum, sorsunlar Yusuf Ziya 
Yücegün'ü - hakkında 3 tane rapor var. Va
zifeden aldık. Bana gelen mektuplarda, «Siz 
bu adamı daha burada tutarsanız» eskiden Kar
şıyaka müftüsüydü «bunu sokakta döveceğiz» 
Aldım müftümü oradan. Danıştaydan karar 
aldı, «icra etmeyeceksiniz kararı, 95 nci mad
deye göre gitsin beni dâva etsin, tazminat al
sın » dedim. 
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Ben bir müftümü sokakta dövdürmem ve 3 ta
ne teftiş kurulu raporu üzerinden geçmiş, istih
damı caiz olmayan bir kimseyi ben o görevde 
istihdam etmiyorum diye sorumluluğu üzerime 
aldım. Bu, büyük Atatürk 'çü müftülerden bi
risi oldu. 

Değerli üyeler, uygulanmayan Danıştay ka
rarlarından bahsedildi. Uygulanmayan Danış
tay kararı yoktur, uygulanamayan Danıştay 
kararı vardır. Danıştay Kanununun 95 nci 
maddesine göre, Devleti sorumluluk altma ben 
soktum, şahsımı da sorumluluk altına ben sok
tum, ama o kararları uygulamam, Devletin 
hizmetlerini en geniş şekilde aksatacaktı. Bu 
kanaata vardım ve kanunun bana vermiş ol
duğu yetkiyle 95 nci maddeye göre gitsin, taz
minat hakkını kullansın dedim. Kararların uy
gulanmasından Tunagür'ün v. s. nin kimsenin 
bir ilgisi yoktur, ilgi (doğrudan doğruya ba
na aittir, çünkü, teklifi bana getirirler, lü
zumlu gömdüklerimin dosyalarını ben tetkik 
ederim, uygulayınız, uygulamayınız, bu ga
yet nadirdir. Onu da ifade edeyim, hani Da
nıştay kararları uygulanmıyor gd]bi bir sonu
cu asla çıkarılmasın, yüzlerce Danıştay kararı 
vardır, bunun içerisinden 3 - 5 tanedir, bu tip 
olan. 

Nurcuların sicillerinin imha edildiği hak
kındaki iddiaları da külliyen reddederim. Ge
lir burada açıklarlar, tarih, numara, kimin si
cili imha edilmiş, küm imha etmiş. 

Değerli arkadaşlarım, sonra bakanlar, de
vamlı olarak gelen giden evrakın kaydını yap
makla uğraşmaz. Balkanlar, sicillere girip han
gi bicili yerinde, hangi sicil yerinde değil, aca
ba benden evvel burada ne gibi yolsuzluk ya
pıldı, ne gibi yollulufk yapıldı, bunun tetkiki
ne girişmez. Kendisinle intikal ettiği takdirde 
bunu değerlenldirir, alır kullanır. 

Değerli arkadaşlarım, insanı hayretlere dü
şüren ve Yüce Heyetinizin aklı seliminden 
şüphe edilen bir iddiayı da Sayın özgüneş bu
rada cesaretle tekrarladı. Ben hayret ettim. 
Dedi ki, «Yaşar Tunagtür Amerika'ya seyahat 
etmiş, Amerika'ya giderken de Diyanet İşleri 
neşri/vatından 2 bin tane kitabı Amerika'ya gö-
türmiüş ve orada dağıtmış» 

Şimdi, işin esasına gelmeden evvel şöyle 
mantığınıza hitabetmek istiyorulm. Bizim Di-
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yanet işleri neşriyatı döner sermayeye tâbi
dir, bütçe ile tahsisat miktarı betilidir. Her yıl 
ne kadar eserin basıldığı, kime, hangi miktar
da, nereye eser verildiği veya satıldığı bellidir, 
kayıtlarla mevcut. 

Ben üst üste -bildiğiniz gibi kalın (bir kül
liyattır- bunları 200 gram hesabettim, yani 
2 000 kitap, üst üste 200 gramdan 400 kilo 
eder. Yaşar Tunagür buradan uçakla gitmiş. 
Sordum külo başına 5 dolar dediler. Kaç lira 
ediyor? 2 000 dolar. Ha, Yaşar Tunagür 2 000 
dolar parayı verecek, Diyanet İşleri Teşkilâ
tından 2 000 kitabı alacak Amerika'ya götüre
cek dağıtacak... Amerika'da acaba Nurcu falan 
mı var, niye dağıtacak?.. 

Sonra, «Diyanet işleri neşriyatı» diyor. Ga
yet tabiî arkadaşlarım, Diyanet işleri neşriya
tı kontroldan geçen neşriyattır. Keşke Diya
net İşleri Başkanlığının neşriyatını bir hayır 
sahibi alsa da, böyle yurt dışındaki kolonileri 
mize götürmek imkânını bulsa. 

Değerli arkadaşlarım, hâdisenin esası şu
dur: Yaşar Tunagür Amerika'ya gitmeden 2 
ay önce, Amerika'da bulunan Kırım kolonisi
nin1 Başkanı Nuri AJkyar, Diyanet işleri Baş
kanlığına geliyor; «Biz, Amerika'da Kırım ko-
lonisiyiz, dinî neşriyat Amerika'da yoktur, bu
rada biz, sağdan soldan bu neşriyatı topla-
mıyalım. Reis Bey, bize yardım eder misiniz? 
Siz, Diyanet işleri neşriyatından bize verir 
misiniz ki, biz Amerika'ya götürelim de ora
daki 'dindaşlarımız bu neşriyattan istifade et
sin?» Reis; «Gayet tabiî, memnuniyetle» diyor 
ve Olgunlaştırma Dairesinin teklifiyle 2 000 ki
tabı hakikaten bu zata teslim ediyorlar. Ada
mın da götürecek parası yak, yanıltmıyorsam 
Hürriyet Gazetesinin yardımıyla, Yaşar Tuna
gür'ün Amerika seyahatinden 2 ay sonra kitap
lar Türkiye'den Amerika'ya gönderiliyor ve 
Kırım kolonisin© bu kitaplar dağıtılıyor ve bu
nu ben şahsan büyük bir hizmet olarak kabul 
ddiyorum. ister bu işi Yaşar Tunagür yapmış 
olsaydı, isterse - yapamadığına göre - Hürri
yet Gazertesi yapmış olduğu için teşekkür edi
yorum. 

Huzurunuzda şu ifadeler açıkça söyleniyor 
ve bu ifadeyi söyleyen kişinin yüzünde de en 
ufak bir değişiklik meydana gelmiyor; şaya
nı hayrettir. 
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Dış ülkelerdeki faaliyetler konusundaki id
diaları tamamen hilafı hakikattir ve âdemi ta
kiple neticelenmiştir. Elinizde adlî belge bu
lunduğu takdirde, bunun üzerinde münakaşa 
edemezsiniz değerli üyeler. Bunun münakaşası 
yapılmış ve işi bitirilmiştir. Hâlâ bu kürsüye 
gelir, temcit pilâvı gibi, «Bu böyle dediydi, şu 
şöyle dediydi» derseniz, sizin değerli zamanla
rınızı almaktan öte hiçbir şey yapmış olmayız 
ve şu anda hiçbir şey yapmıyoruz biz. Biz, Yü
ce Türkiye Büyük Millet Meclisinin zamanını 
Mehmet özg*üneş vasıtasıyle törpülüyoruz. Yap
tığımız iş odur. 

Değerli üyeler, izmir'e Sayın Sezgin arka
daşım zamanında bir müftü tayin edilmiştir, 
imam - hatip okulu 2 nci devre mezunudur. Bu 
hâdise Resmî Gazete sahtekârlığı olarak fev
kalade işlendi biliyorsunuz. 

Şimdi, izmir'e tayin edilen müftü imam -
hatip okulu 2 nci devre mezunu, yani müftülük 
niteliği fiilen mevcudolan bir kimse. Ayrıca, 
izmir'e tayin edilmeden önce de müftülük vazi
fesini Erdek Müftüsü olarak yapıyor. Peki, bu 
niteliği mevcut bulunan bir adamı niçin yük
sek okul mezunu, Hukuk Fakültesi mezunu, 
İ3İâm Enstitüsü mezunu diye gösterelim? Se
bep ne ola ki, niçin?.. Vıe bunu Tunagür'e na
sıl izafe edeceksiniz? inhayı yapan makam 
Personel Dairesi, o zamanın Petrol Dairesi 
Başkanı belli, tayini yapan adam ibrahim El
malı. Bunun vebalini getir Yaşar Tunagür'e 
çektir; efendim, tayini bu yaptırdı... Nükhet 
Atilhan hanım demiş ki, «işte sen yaz kızım da 
getir bunu». Efendim, bunda bir menfaat yok 
yani.. Aklî olmak lâzım. Bir iddia ileri sürü
lürken evvelâ aklî olacak; aklî misiniz, değil 
misiniz?.. Yani hiç aklî tarafı var mı bunun? 

Anlarım, birisimin müftülük niteliği bulun
maz, müftü olmaz, onu kayırmak için bir ka
rarname tanzim edersiniz de, bakın bu sahte
kârlıktır. Bu, düpedüz sahtekârlıktır. 

Değerli üyeler, üstelik ben bunu tahkik de 
ettirdim: «Niçin bu muamele böyle yapılmış, 
yani yüksek tahsili bulunmayan bir insanın na
sıl oluyor da kararnamesine siz «yüksek tahsil 
mezunudur diyorsunuz» fdiye Diyanet işleri 
Başkanı Hakses'e yazı yazdım. Hakses bunu 
tahkik ettirmiş; muameleyi yapanlardan hiçbi
risi bunu kabul etmiyor, yani ademi malumat 

19 . 4 . 1972 O : 1 

beyan etti. Sadece Nükhet Atilhan; «Bana 
Yaşar Tunagür dedi ki, kızım, bu yüksek tah
sil mezunudur, sen bunları böyle yaz getir. 
Ben de onun üzerine yazdım götürdüm» diyor. 
E, yazdınız götürdünıüz ama, tâyini yapan 
Yaşar Tunagür değil ki, tayini yapan Elmalı. 
Niçin «Resmî Gazete sahtekârlığı» diye buna 
ad koyup, üstelik getirip mumaileyhe analedi-
yorsunuz? Malûm gaye.. 

Sayın özgüneş, Senatoda yapmış olduğu 
görüşmelerde: «Muhterem ibrahim Elmalı, bu 
hâdiselerin mühim bir kısmını Sayın Cumhur
başkanına bildirmiş, zamanında Devlet Baka
nını ikaz etmiş» dediler. Devlet Bakanı arka
daşım, ibrahim Elmalı macerasını bir ölçüde 
burada anlattılar. 

Bir Cumhuriyet Hükümetinin Devlet Baka
nı, muhterem yani ihtirama lâyık, muhterem 
ibrahim Elmalı'nın ruhaniyetinden istimdat 
eder hale gelmiş... Tasavvur edebiliyor musu
nuz? 

Biz, ibrahim Elmalı'yı layık devlete aykırı 
hareket ettiğinden dolayı görevinden almışız, 
Tunus seyahatini iptal etmiş buraya getirmi
şiz; «Ben lâikliği savunuyorum, ben lâik Dev
letin Devlet bakanıyım; diyen Devlet Bakanı, 
layık Devlet düşmanının ruhaniyetinden istim
dat eder hale geliyor. Bu, görülmüş, işitilmiş 
şey değildir. 

Değerli arkadaşlarım şimdi, 1969 seçimle
rinde Yaşar Tunagür'ün, Adalet Partisi siyası 
iktidarı lehine faaliyette bulundurulduğu, ça
lıştırıldığı meselesine geliyorum. 

Sayın öngüneş burada bir ifade okudular, 
benim sorum üzerine de izzet Yeşilbaş isimli 
birisine aidolduğunu beyan ettiler. Esasında 
tabiî bunun, şeceresini biraz tespit etmek lâ
zım. izzet Yeşilbaş Ankara Belediyesi Mezar
lıklar Müdürlüğünde İmam. örfî İdare Mahke
mesinde bir şahadeti var. 'işte orada diyor ki, 
okuduğu gibi «ISiirt'in Tillo Nahiyesine gittik, 
Molla FethuUah'm evinde oranın ileri gelenleri 
ve birkaç hocayı toplayarak, ben buraya Hükü
metin mümessili olarak geldim. Ne yapın yapm 
oylarınızı Adalet Partisine vereceksiniz. Siirt'
ten 4 milletvekili çıkacak. Bir saat sonra da, 
aynı gün saat 18,00 - 19,00 sıralarında da ön
ceden haberli olan Eşkiya Hâkimo ile Siirt'ten 
20 kilometre kadar uzakta ışıklı parola işaret-
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leşmesinden sonra, ben ve Yaşar Tunagür parti 
il teşkilâtından beraber Abdullah Güldoğan ve 
birkaç kişi (Yaşar Beyin Siirt'teki bir numa
ralı adamıdır, diyor) onun köyündeki 'evine 
götürdüler, Eşkiya Hâkimo'yla yemekten son
ra aralarında kürtçe konuşduktan sonra Ada
let Partisi lehinde faaliyet göstermesi için Ya
şar Bey 40 000 lira avansı Hakimo'ya verdi.» 

Burada yapılmak istenen şey, Adalet Par
tisini eşkiya Hakimo üe irtibatlandırmak, Ada
let Partisini Eşkiya Hakimo'ya muhtaç hale 
gelmiş göstermek. 

Adalet Partisi, Türk Milletinin sinesinden 
çıkmış dev gibi bir partidir. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) Değil eşkiyaya, nefretle 
reddediyorum; Türk Milletinden 'başka hiçbir 
yere, hiçbir kimseye dayanmaz. (A. P. sırala
rından alkışlar ve «Bravo» sesleri) Bu densiz
ce bir iddiadır, densizce bir ithamdır. 

NURİ BAYAR (Sakarya Milletvekili) — 
Hayasızca. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Devamla) — 
Ve tertiptir, tertiptir. Şimdi o tertibi anla
tacağım. 

Eşkiya Hakimo ile parola verilmiş; yani 
Cingöz Recaiyi hile güldürür... Parolalaşıyor-
lar da gece Yaşar Tunagür Eşkiya Hakimo ile 
görüşüyor. Kim bu eşkiya Hakimo? A. P.'nin 
Güney - Doğudaki eşkiyayı temizleme faaliyeti 
sırasında, onun zamanında bir müsademe sıra
sında öldürülmüş eşkiya Hakimo. Grene bu zat 
ifadesinin bir yerinde de diyor ki, «Asıl bu Ya
şar Tunagür'ün gayesi, oralarda yaptığı konuş
malardan edindiğim malumat ve köylülerden 
işittiklerim, Yusuf Azizoğlu'nun ilerde Başba
kan olması ve Kürtlerden müteşekkil bir kabi
ne kurulmasını sağlamak için faaliyet gösteri
yor.» Bu, İzzet Yeşilbaş'in ifadesi. Ayrıca diyor 
ki, «Yaşar Tunagür beni Siirt Cezaevinde tu
tuklu bulunan Hamido'ya gönderdi de kendisi
ne bir paket de lokum götürdüm.» 

Şimdi, değerli üyeler, işin esasına geliyo
rum. Ankara Belediye Mezarlıklar İmamı İzzet 
Yeşilbaş'm bu ifadesi, resmî zabıtlara geçme
den önce Senato zabıtlarında özgüneş tarafın
dan üstü kapalı kullanılmıştır. Ama, ifadesi 
Komisyona ibraz edilmemiştir. Senato Komis
yon zabıtlarında bu ifade yoktur; Çünkü, o 
ifade henüz alınmamıştı; İzzet Yeşilbaş henüz 
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tazyik altında idi; tazyik ediliyordu bu ifade
nin verilmesi için; ama henüz alınmamıştı. 12 
Mart'tan sonra Devlet Bakanlığı resmî maka
mında; ifadenin alındığı yer özel Kalem Büro
su.. Muhbir sıfatiyle alman ifadesi... Devlet Ba
kanlığının özel Kalem Bürosunda bu ifade alı
nıyor. (A. P. sıralarından gürültüler «Tarih, 
tarih» sesleri). 

NURİ BAYAR (Sakarya Milletvekili) — 
Devleti ne hale getirmişler... 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Devamla) — 
Tarih 26 . 5 . 1971. 

Değerli arkadaşlarım, çok samimî olarak 
ifade ediyorum, ben bu argümanı Yüksek Hu
zurunuzda kullanmayacaktım, işte izzet Bey 
arkadaşım, Haldun Beyefendi, Ahmet Beye
fendi oradalar; Devletin bazı makamlarını, bâ
zı müesseselerini korumaya mecburuz dedim; 
bu argüman benim lehimde ama ben bunu kul
lanmayacağım; ama kullanırlarsa kullanırım. 
Sayın özgüneş geldi burada (kullandı, şimdi ben 
kullanıyorum. 

Bu ifadenin tazyik ile alındığına dair bazı 
istihbarat kulağıma geldi. Ankara Belediyesi 
Mezarlıklar imamı İzzet Yeşilbaş, bu ifadeyi 
verdikten sonra, bir Yargıtay üyesine bir yer
de demiş ki: «Ben bu ifadeyi verdim ama vic
danen mustaribim. Mehmet Özgüneş bana Di
yanet İşleri Teşkilâtında vazife verme v.s. gibi 
maddî vaadlerde bulundu. Ben bu ifadeyi bu
nun için gittim örfî idarede verdim; ama mus
taribim.» Ben buna inanmadım değerli üyeler, 
inanmadım. Derhal Yargıtay üyesinin velefo-
nunu buldum, aradım kendisine. Dedim ki, 
«Beyefendi şöyle bir şey işittim; buna inana
mıyorum. Ne derece doğrudur, bana ifade ede
bilir misiniz? Meclisteki görüşmelerim sırasın
da bana lâzım olacaktır bu belki.» dediler ki, 
«Beyefendi bu doğrudur. İzzet Yeşilbaş benim 
yanımda bu ifadede bulundu. Ben de bunun 
üzerine örfî idareye müracaat ettim; dedim ki, 
«sizin ifadesini almış olduğunuz şahit şu ka
rakterde bir şahittir. Bu bir yalancı şahittir, 
lütfen beni çağırınız ve benimle beraber şu 
kimseleri de çağırınız bizim ifademizi alınız» 
ve biz gittik örfî İdarede bu ifadeyi verdik». 
dedi Temyiz üyesi bana. (A. P. sıralarından 
gürültüler). 

Şimdi değerli üyeler, teraziyi ben sizin önü
nüze koyuyorum, terazinin bir gözünde Anka-
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ra Belediyesi Mezarlıklar İmamı İzzet Yeşilbaş 
ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Devlet 
Bakanı Mehmet özgüneş; terazinin diğer (gö
zünde (A. P. sıralarından «Yan yana» sesleri) 
Yargıtay üyesi ve diğer şahitler... Tartınız. 
Cumhuriyet tarihinde ilk defa ve hiç şüphe et
miyorum ki, son defa bir bakan, makamını ya
lancı şahit tertiphanesi haline getirmenin te
nezzülü içerisine girmiştir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar, gürültüler ve «Yuh» 
sesleri). 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Devamla) — 
Yüz küsur şahit dinlenmiştir bu konuda örfî 
İdare mahkemelerinde; yüz küsur, şunun hak
kında. Bir kişi haricinde hepsi aleyhte ifade 
vermişlerdir oradakilerin, hepsi. Yalnız, Tillo'-
da bu istikamette ifade veren Saadettin Top
rak isimli şahıs bu ifadesinden sonra baş imam 
yapılmıştır. Aleyhte ifade verenlerin hepsi bu
lundukları yerlerden sürülüp atılmıştır özgü-
neş zamanında ve ISaadettin Toprak'm kardeşi 
de, Tillo'da bir Kur'an Kursu bulunmasına rağ
men, Van'ın bir ilçesinden alınıp Tillo'ya 2 nci 
bir kadroyla getirilip oturtulmuştur, taltifen. 

Değerli üyeler, Abdurrahman Dürre mesele
sinin zamanıma taalluk eden bir kısmı da var. 
Sayın Sezgin taibdî bu işin esasım izah buyur
dular; ama aydınlanmayan, benim zamanımda 
da cereyan etmiş bâzı noktalar var, onları da 
ııttüâlarınıza arz etmek mecburiyetindeyim. 

Bir yazılı soru dolayısıyle, iddia sahiplerin
den Sayın Yurdakuler'in yazılı sorusu dolayı-
siyle Albdurralhman Dürre meselesine muttali 
oldum. Nedir bu mesele? «Beyefendi işte bu 
mesele şu zamanda cereyan etmiş, şjöyle ara
malar, taramalar ve saireler olmuş.» E... bizden 
bir evrak isteniyor dedim, yazılı soru dolayı-
siyle. Tetkik ettiler, evrak yok; dosyanın içeri
sinde istenen evralk yok. Dosya var da bir kısım 
evrak yok; Abdurrahman Dürre dosyasında. 
Derhal tahkik edeceksiniz dedim, yerinde emir 
verdim, Diyanet İşleri Başkanı oradadır, maka
mında. Derhal bu tahkik edilecek ve «Bu evra
kı kim aldı, nereden aldı, ne yaptı?» bunu bu
lacaksınız yazılı soruya bu suretle cevap vere
ceğini ve yazılı soruya verdiğim cevapta da «Bu 
tahkikat devam etmektedir, tahkikat sonunda 

evrakı ikmal ettiğimizde size neticeyi bildire
ceğiz.» dedim. 

Şimdi, asıl enterasan nokta, Abdurrahman 
Dürre ile Yaşar Tunagür'ün irtibatlandırılma-
sı ve bu evrakın Yaşar Tunagür ve taraftarla
rı tarafından kaybedilmiş olması meselesi... Me
sele bu şekilde ortaya atılıyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Abdurrahman 
Dürre'nin Suphi Karaman tarafından nasıl hi
maye edildiğini, nasıl tavassut edildiğini Sayın 
Sezgin'den dinlediniz. Komisyonun dosyasının 
içerisinde bir fezleke var. O fezlekede bir ifade 
var; o hareketi teyideden. Diyanet işleri Baş
kanlığı müfettişleri Abdurrahman Dürre hak
kında yapmış oldukları incelemelerinin sonun
da diyorlar ki, «Bir husus calibi dikkat ve en
terasan gömülmüştür.» Aynen ibareyi okuyorum, 
hafızamda kalmıştır. «Tabiî senatörlerden Sup
hi Karaman'm, Abdurrahman Dürre'min evrakı 
arasında bir mektubu, tebriki çıktı. Bunun içe
risinde Suphi Karaman, Abdurrahman Dürre'-
nin gözlerindeoı öptüğünü ve saireyi ve kendisi
ni methettiğini ifade ediyor.» 

Şimdi, siz Abdurrahman Dürre 'nün gözlerin
den öpün, biriniz gelin tavassut edin, hesabı
nı da gelip burada biz verelim? Yani bu Allah'a 
reva mıdır, AllaJhaşkmıza? (A. P. sıralarından-
dan «Bravo sesleri ve alkışlar) Canım insanın 
isyan edeceği geliyor efendim... (A. P. sıraların
dan «Etme etme» sesleri) 

ORHAN DENGİZ (Uşak Milletvekili) — 
Rahat konuş, etme. 

HÜSAiMETTIN ATABEYLİ (Devamla) — 
Esasında değerli arkadaşlarım, Abdurrahman 
Dürre'nin dosyasından kaybolan evraklar belki 
de şu anda Sayın Özgüneş'in dosyasının içinde
dir. (A. P. sıralarından «Cebindedir» sesleri) 
Belki dosyasının içindedir. 

Bakınız, Meclis imamı Devlet Kabadayı, İla
hiyat Fakültesi, öğrencisi Ahmet Gül ve halen 
izmit'te yedeksulbaylığını yapmakta bulunan 
Ergdin Bedülk; Mehmet Özgüneş'le Meclis kori
dorunda otururken, Abdurrahman Dürre dosya
sından kaybolan evrakların kendisinde bulun
duğunu ve kendilerine gösterildiğini Diyanet iş
leri Başkanlığı müfettişlerine ifade etmişlerdir 
ve her an ifade vermeye hazırlardır. (A. P. sı
ralarından «Brova» sesleri, alkışlar) Anlaşıl
dı mı? 4 yıldır bu çirkin ithamların altında is-
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tirap çektik; 4 yıldır Türk efkârı umumiyesini 
bir yalanın peşinde koşturdunuz; ama artık so
nu geldi bu işlerin. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu Milletvekili) — 
Gelmedi daJha onların... 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Devamla) — 
Biz bu tahkikatın açılmasını zaten istiyoruz. İş
itiyoruz ki, herkesin zamiri artık ortaya çıksın. 
Ne var, ne yok herkes bilsin kendisini ve bir 
daha bu kürsüye çıkıp Yüce Heyeti yalanlarla, 
tezvirlerle ve tertiplerle meşgul etmek cesareti
ni bundan böyle kimse kendinde bulamasın. 

Değerli arkadaşlarım, Devletin muhaberatı 
bildiğiniz gibi muayyen kaidelere, muayyen usul
lere tabidir. Gelen evrak kayıt defteri vardır, 
giden evrak kayıt defteri vardır; evrakın gir
disi çıktısı vardır. Özgüneş diyor ki, «Diyanet 
İşleri Başkanlığında yüzlerce, binlerce evrak 
kayıptır.» 

Değerli arkadaşlarım, bu düpedüz yalandır. 
Yüzlerceye, binlerceye lüzum yok, şu kürsüye 
g'eîsin 10 tane evrakın tarih numarasını versin 
ve bizim bununla, yani bu kaybubetle alâka
mızı söylesin kâfi. Öyle yüzlerce, binlerce bü
yütüp de milletin aJklmı tağşiş etmeye lüzum. 
yofe. Meseleleri büyütüp de tağşiş etmeye hiç lü
zum yok. Gelsin versin benim için kâfi. 

«Bakanlıkla Başkanlık arasındaki gizli ya
zışmalar.» 

Değerli arkadaşlarım, Bakanlıkla Başkanlık 
arasında gizli yazışma ve saire mevcut değil. 
Bakanlıkla Başkanlık arasında hiç gizli yazış
ma yok. «Gizli» kaydı bulunan yazışma olur; 
ama aynı kanaldan geçer gider; ayrı bir deftere 
kaydedilmez, aynı kanaldan geçer gider; yazış
maların şekli budur. 

Bu yazışmalardan bir kısmının kaybolduğu 
doğrudur. Çünkü, Ali Hıza Hakses, hemen ifa
de edeyim 82 yaşında idi, bir hayli yaşlanmıştı, 
aşağısiyle irtibatını tamamen kesti. Çünkü, ora
da Mehmet Özgüneş'e haber sızdıran, haber ve
ren, Mehmet Özgüneş'in espiyonaj grubunu biz 
temizlemiştik. Biz temizleyince, onun içerde bu
lunan birkaç adamı Hakses'i devamlı tahrik et
mek suretiyle Devlet Bakanlığına; «Bu Tuna-
gür'den bıktım, şundan bıktım» diye devamlı 
yazılar yazardı bize ve bunu resmî kayıtlardan 
geçirmeden özel kalemden yazardı. Biz de ken
disine cevap verirdik ve kendisi Diyanet İşleri 

Başkanlığından ayrıldıktan sonra da bu yazış
maların tamaminı almış, götürmüş; ama tabiî 
benim yazdıklarım bende idi ve Senatoda yapı
lacak görüşme sırasında kullanılmak üzere onu 
devamlı çantamda taşıyordum. Çünkü rapor 
verilmiş, Senatoda ne zaman görüşme yapıla
cak ben bunu bilemiyordum. Onun için devamlı 
çantamda bulunduruyordum. 12 Marttan sonra 
vazifeyi bırakınca, benim yazmış olduğum yazı
lar ve Hakses'in doğrudan doğruya şahsıma yaz
mış olduğu mektupları ihtiva eden, hani gizli 
evrakı falan bakan almış götürmüş bigi bazı 
şeyler söylendi ya, işin esası bu; şahsıma yaz
mış olduğu mektubu ve benim yazmış olduğum 
bir İnsim yazılar çantamda idi. Sonra bir yazısını 
aldım Özgüneş'in, «Sizde gizli evrak varmış» di
yor, hemen hatırıma geldi, çantamı yokladım, 
gizli evrak dediği, benim Hakses'e yazdığım ya
zılar ve Hakses'in bana yazdığı özel mektup. 

Düşününüz ki bana yazdığı özel mektubu 
dahi ben kendisine gönderdim; göndermeyebi-
lirdim, şahsıma ait mektup. Ama biz o kadar 
açığız, hiç gizli tarafımız yok. Hiç sicil tutma-
vız, hâtıra defteri de tutmayız, sicil de tutma
yız, her işimizi kanun, nizam dâhilinde yaparız 
ve çıktığımız zaman da Devletin bütün dosyala
rını orada bırakırız, hattâ özel dosyalarımızı da 
bırakırız, 

Elmalı dosyasını Sayın Sezgin arkadaşım 
bana tevdi etmişti. Ben o dosyayı kasten bırak
tım orada, o dosyayı koltuğuma vurup gelebi
lirdim. Çünkü sayın arkadaşımın kendi şahsı 
için yapmış olduğu, gazete neşriyatı, kendi yaz
mış olduğu yazılardan almış olduğu suretler ve 
saireyi ihtiva eden ciddî bir dosya idi. Elmalı 
hâdisesi Cumhuriyet tarihimizin iyi değerlen
dirilmesi lâzımgelen hâdiselerinden biridir. Eğer 
bundan fazla büyütülmemişse, o idarenin basi
reti, değerli arkadaşım Sezgin'in ve Genel Baş
kanımızın kararlı tutumları ve basiretleri saye
sinde mümkün olmuştur. O dosyayı dahi bırak
tık, okusunlar; layik devleti kim tahribediyor, 
nasıl tahribe diyor, ne yapıyorlar diye... Biz layik 
devletin ciddî taraftarıyız. Hele ben şahsan, 
«Anayasa layik devlet ilkesini benimsemiş bina
enaleyh ben de layık devleti tatbik etmekle mü
kellefim» gibi bir kanaatin sahibi de değilim. 
Anayasa benimsemese de ben layik fikrin sahibi
yim, şahsan sahibiyim. Bunun dışında bir takibi 
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benden bekliyemezsiniz, mümkün değil. Buna 
rağmen kalkar bu ithamın altında kalırsak, bu
na insafsızca cevap vermeye, sert cevap verme
ye ve bu iftiraları delille reddetmeye, karşıla
maya kendimizi mecbur tutarız. 

Hakses, arz ettiğim gibi yaşlılığı sebebi ile 
hakikaten görev yapamıyacak hale gelmişti. 
Özgüneş'in espiyonları adamı şaşkına çevirmiş
lerdi; bir gün bir yazı yazıyor, ertesi gün bir 
yazı yazıyor, kararname ile görevinden alınması 
lâzımgelen, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 
alınması lâzımgelen kişiyi bakıyorsunuz azlet
tim diyor, onu da yazmış; «Bunu azlettim» di
yor, «Ben, vazifesine son verdim.» 2 kişi için 
bütün Diyanet İşleri Teşkilâtına tamim yapıyor. 
2 kişi... Tamimler genel meselelerde yapılır. Ya
zı yazıyorum kendisine; «Sayın Başkan ne ya
pıyorsun?» Tamimler genel meselelerde yapılır 
ve teşkilâtın tümünü alâkadar eden hususlarda 
tamim yapılır. Sizin bu davranışınız teşkilâtta
ki hiyerarşiyi bozuyor, teşkilâttaki çalışma şev
kini kırıyor, ciddiyeti bozuyor; bunları yapma
yın. 

2 gün Hakses iyi, 3 ncü gün falsoyu aldı mı 
bakıyorsunuz bir yazı daha yazmış. Nihayet 
kendisini aldık, işi bitirdik ve Özgüneş'in ora
daki bütün esplyonaj kadrosunu da küretaj 
yaptık, ondan sonra rahatsız oldu (Sayın Özgü-
neş. Çünkü kaynak kesildi. Artık evrak mev-
rak alınamaz hale geldi ve bu hücumlar bize, 
Adalet Partisi siyasî iktidarı olarak ve başlan
gıçta ifade ettiğim sebepler dolayısıyla başla
mış oldu. 

Değerli üyeler; bu meselenin teferruatına 
girdikçe, sizin hem değerli zamanınızı alacağım, 
hem de ben de bir Özgüneş mukallidi olacağım 
diye korkuyorum. Onun için müsaade ederseniz 
meseleyi hemen toparlayıp kesmek istiyorum. 

Denilebilir ki, hakkında bu kadar ithamlar 
yapılan bir insanı, ey Devlet Bakanı olsaydın 
canım... Yani al bunu bir tarafa koy, bu iş ke
silsin. Hayır... Ben hayatımda işin kolay tarafı
nı almadım. Bunu yaptığım takdirde bu itham
ların altında ben kalmış olacaktım. Hayır, bu
nu reddederim. Sonuna kadar meselede inat et
tim, ısrar ettim va bu meseleyi götürmek iste
dim. 'Senatonun araştırması ikmal edilir, Mecli
sin komisyonları, T. B. M. Meclisinin komisyon
ları meseleyi hallü fasleder, eğer bize izafesi 
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mümkün bir kusur varsa, biz de görevliler ola
rak bunun cszasım görelim. Bu kanaatla müşa
rünileyhi vazifesinden hiçbir suretle almaya ta
raftar olmadım. Düşündüm; fakat sonunda vaz
geçtim, almadım. 

Herkes bir tarafa geçip bir kimseye «kötü» 
der, herkes bir tarafa geçer çamur atarsa, ben 
da illâ herkesle bir olarak o tarafa geçip çamur 
atamam, bu benim tabiatımda yoktur. Ben me
murlarımı himayeye lâyık oldukları ölçüde hi
maye ederim ve sonuna kadar himaye ederim. 
Bugün haksız olmadığımı anlıyorum. Zor za
manlarda bize ciddî bilgiler vermiştir. 

Hizbüt Tahrir'i ciddiyetle takib ederken ik
tidarımız (Saym Sükan buradamı - bilmiyorum, 
işhadederek ifade ediyorum) bir gün Tunagür 
bana geldi, dedi ki, beyefendi, bu Hizbüt Tah-
rirciler, Hizbüt Tahrir'i büyütmeyiniz, Lübnan'
dan gelmiş, kökü dışarda, ama nihayet 5 - 10 
adama inhisar e'der, Türkiye'de makes bulma
mış ve fakat Türkiye'de faaliyet göstermek is
teyen bir cemiyet, adı da Hizbüt Tahrir. Dedi 
ki, bunların Güneyde, şurada şurada olma ihti
malleri çok kuvvetlidir, bunlar üzerinde dikkat
li olunmasını ben de âcizane size bilgi olarak 
bildiriyorum. Ben o zaman Sayın iSükan'a de
dim, söyledim bunu, içişleri Bakanı idi, Sayın 
Sükan dedi ki, merak etmeyin biz de aynı yer
lerde şüphedeyiz ve çok kısa zamanda bu adam
ları elimize geçireceğiz ve hakikaten çok kısa 
bir zaman sonra, birkaç gün içerisinde bu adam
lar elimize geçti. 

Konya'daki Mücadeleciler Birliğini Devlete 
ihbar eden, bunun ciddiyetini bize anlatan Ya
şar Tımagür'dür. 

Değerli arkadaşlarım; huzurunuzda Devle
tin hizmetleri bakımından söylememem lâzım
gelen bâzı şeyler var. Söyleyeceğim bu şeyler, 
benim sizin nazarınızda menfaatıma olacaktır; 
ama Devletin hizmeti yürüdüğü için benim men
faatime 'de olsa ben bunları sizin huzurunuzda 
ifade etmiyeceğim. Bu böylece kalacaktır, ama 
itimadınızı isterim ki, Devletin hizmeti görülür
ken biz fevkalâde büyük bir titizlik içerisinde 
bulunduk ve şu iftira balonlarının patlamasını 
sabırla, titizlikle bekledik, hedefimizden de hiç
bir zaman şaşmadık, hizmetimizden de hiçbir 
zaman geri durmadık. 

Huzurunuzdan ayrılırken tekrar ifade edi
yorum; bu tahkikatın açılmasını ben istiyorum. 
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Bu tahkikatı açınız, herkesin zamiri meydana 
çıksın, herkesin ne dolap çevirdiği anlaşılsın bu 
bir; ikincisi, bütün icraat şahsıma racidir, bü
tün icraat bana aittir. Beni aşmak suretiyle Sa
yın Genel Başkanıma, Sayın Başbakanıma eriş
menize imkân yoktur. Mesuliyet benimdir. Bu
nun da böyle bilinmesini hassaten rica ediyo
rum. 

Bir de bu gibi, Devletin, Hükümetin başı
nın, 2 Devlet Bakanının veya 2 Bakanın soruş
turmaya tabi bulunduğu bir T. B. M. Meclisin
de muhterem komisyon üyelerinin fevkalâde 
dikkatli olmalarını rica ediyorum. Komisyona 
iştirak ederek reylerini, izhar etmiş üyelerin ta
mamına teşekkür ederim; ama bu kadar ciddî 
meselede komisyona iştirak etmeyen üyelerin 
mazeretlerini meşru göremeyeceğimi huzuru
nuzda ifade etmezsem kendime karşı görevimi 
yapmamış olurum. 

Tahkikatın açılması dileğini tekrar huzuru
nuzda ifade ederek saygılarımı Yüce Heyetinize 
takdim ediyorum. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın ibrahim Elmalı'nın, sa
taşma nedeniyle söz isteği var elimizde. Yalnız 
bahsi geçen hatibin konuşması çok uzun, zabıt
lardan şu saate kadar hepsini tespit etme İm
kânını bulamadık, tetkike devam ediyoruz. 
Bahsettiğiniz sataşma konularını tespit ettiği
miz takdirde, o hakkınızı yerine getirme husu
sundaki İçtüzük hükümlerini uygulayacağız. 

Şimdi söz sırası ıSayın Reşit Ülker'de olup, 
takdim ettiği bir önergeyle bu sırasını Sayın 
Mehmet özgüneş'e devretmiş bulunmaktadır. 
(A. P. sıralarından «işbirliği, işbirliği» sesleri) 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Hakikatleri 
dinleyelim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Cumhuriyet Sena

tosu Tabiî Üyesi) — Sayın Başkan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

Burada kendilerini savunan sayın 2 Bakan 
eğer gerçekleri değiştirerek huzurunuza getir-
meselerdi huzurunuzu 2 nci defa işgal etmeye
cektim. 

Şimdi, onlar gibi sade lâfta kalmayarak, her 
söylediğim satırın, (Mutadım olduğu veçhile) 
burada belgesini ibraz ederek, nasıl sayın ba
kanların gerçekleri değiştirdiklerini, kimlerin 

Meclise yalan söyleyip, kimlerin Meclisi iğfal 
etme çabalarının içine düştüğünü bütün açıklığı 
ile ortaya koyacağım. Bana bu fırsatı verdiği 
için Sayın Reşit Ülker'e huzurunuzda teşekkür 
ederim. 

Evvelâ şu örfî idare savcısının iddianamesini 
ve mahkemenin kararı problemini ele alalım. 

Sayın Sezgin burada dediler ki, «Ben iddi
anamenin bir kısmını okuyorum, ama öbür ta
rafını okumama Anayasanın 132 nci maddesi 
mâni». 

Evvelâ şu mantık şaheserini bir ele alalım. 
Bir iddianame var ortalıkta, bunun yansını oku
yacaksınız Anayasanın 132 nci maddesi mâni 
değil, ama yarısını okumanıza mâni olacak... 

2 ncisi, öyle bir konu ki, bu, örfî idarenin 
3 numaralı Mahkemesinin kararına iktiran et
miş. Anayasanın 132 nci maddesi ne diyor? 
«Görülmekte olan bir dâvada, yargı yetkisinin 
kullanılması bakımından her hangi bir müza
kere açılamaz, her hangi bir soru sorulamaz». 
Yani burada kimse diyemez ki, neden savcı şu 
kısımda meni muhakeme istemiş de, şu kısımda 
lüzumu muhakeme istemiş. Neden hâkim, 2 se
ne vermiş de 3 sene vermemiş?.. Neden hâkim, 
bu işi 2 sene uzatmış?.. Bu konu hakkında, yani 
yargı yetkisinin kullanılması bakımından kim
se soru soramaz ve müzakere açılamaz. Ama, 
mahkeme kararına iktiran etmiş, bir savcının 
iddianamesi nihayet, mahkeme sonunda da ka
rara bağlanmış, bunun bir kısmının okunması 
doğru olur, mümkün, Anayasanın 132 nci mad
desine uygun; fakat bir kısmı değildir demek 
mantıkla kabili telif değildir, hukukla kabili 
telif değildir. Şu Meclisin içinden Sayın Sez
gin'den başka bir kişi çıkıp da diyebilir mi ki, 
bu doğrudur. 

HİLMİ BİÇER (Sinop Milletvekili) — Biz 
deriz. 

BAŞKAN — Lütfen Hilmi Bey... 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Şimdi 

arkadaşlarım, hemen meseleyi ortaya koyabil
mek için Sayın Sezginin neden iddianamenin 
bir kısmını okumadığını ortaya koyayım : 

Elimizde örfî idare Kumandanlığı 3 numa
ralı Mahkemesinin kararı var. Kararın tarihi 
23 . 2 . 1972, evrak numarası 1972/28, esas nu
marası 1972/28, karar numarası 1972/29. 
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Şimdi, burada diyor ki : 
«Gereği düşünüldü : iddia makamı 7.12.1971 

gün ve 1971/170-232 sayılı iddianamesinde sanı
ğın;....» 

Şimdi burada savcı, bir bir sanığın hangi 
suçları işlediğini, sübut bulduğunu, sağlam de
lillere dayandığını açık açık iddia etti. «Hazır
lık tahkikatı sonunda toplanan deliller muvaha-
cesinde 25 madde halinde özetlenen bu isnat
lardan sanığın siyası faaliyetlerde bulunup...» 

Demek ki sanık, evvelâ bir Devlet memuru, 
bir Diyanet işleri Başkanlığı Başkan Yardım
cısı olduğu halde siyasî faaliyette bulunmuş. 

«1969 seçimlerinden önce Adalet Partisi le
hine propaganda yapması...» 

Demek ki, 1969 seçimlerinden önce Adalet 
Partisi lehine propoganda yapmış. Bu da sabit. 

ORHAN DENGİZ (Uşak Milletvekili) — 
Tamamını oku. (A. P. sıralarından «oku, oku» 
sesleri) 

ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar Millet
vekili) — O, iddianamedir. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Oku
duğum mahkeme kararıdır, 3 numaralı Sıkıyö
netim Mahkemesinin kararıdır. (A. P. sırala
rından müdahaleler.) 

Ne istiyorsunuz, mahkemeye de mi itiraz edi
yorsunuz? Mahkeme de mi aleyhinizde?.. 
(A. P. sıralarından «sonuna kadar okuyunuz» 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakika; Meh
met Bey, bir dakika. Sayın üyeler, bir dakika. 

Söz sırasını biraz evvel okudum. Zannedi
yorum, bütün arkadaşlar muttali. Sırası gele
cek arkadaşlar bu konuları eni - konu konuş
maya ve cevap verme olanaklarına sahiptirler. 
Her arkadaş iddiasını açık açık, rahat bir şekil
de olmak üzere, bu kürsünün öteden beri te
madi eden usulüne uygun olarak ifade etme im
kânına da sahiptirler. Meselenin vicdanlarda 
muhasefbasinin yapılabilmesi ve rahat bir kara
ra varma olanağını nleyici müdahalelere mey
dan verilmemesini rica ediyorum. Müsaade bu
yurun, dinliyelim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Sayın 
Başkan, Büyük Meclisin sayın üyeleri; 

'Bazı arkadaşlar, buna «iddianame» diyor
lar. Ben burada tekrar edeyim: 

Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan 
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığının 3 numara
lı Askerî Mahkemesi, 353 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi uyarınca Başkan Piyade Albay İzzet
tin Alnar (942/115), Üye Hâkim Yarbay Neca
ti Akagündüz (953/B - 34), Üye Hâkim Binba
şı Tahsin özer (957/10); 

Simidi burada mahkeme, birinci kısımda 
savcının dâva açılmasını istediği iddianame kı
sımlarını özetliyor ve şöyle anlatıyor; (Lüzum 
yok» sesleri) 

Elbette lüzum var. Çünkü burada men'i mu
hakeme kararı verilen kısımlar rahatlıkla okun
du, defalarca şişirile şişirile okutuldu. Ama, 
öbür taraf gelince; şimdi lüzum yok... Neden 
lüzum yok? Bakalım hangi suçları işlemiş, bun
lar ortaya çıksın. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — 
Bravo. 

İSMET ANGI (Eskişehir Milletvekili) — 
Devamını okuyunuz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, lütfen. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — 1969 

seçimlerinden önce Adalet Partisinin lehinde 
propaganda yapması, din istismarı ve bölgeci
lik yapması; 

ORHAN DENGİZ (Uşak Milletvekili) — 
Tamamını oku, tamamını. Kararı oku, karar 
kısmını. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Bazı 
Arap ülkelerinde yaptığı seyahat esnasında, 
Devletin hariçteki itibarını sarsacak ve dış po
litikamızla bağdaşmayacak konuşmalar yapma
sı; Türk Ceza Kanununun 163/4 ncü maddesi
ne mıümas şahsi nüfuz ve siyasî menfaat temi
ni için dinî propaganda yapmak; bazı Hükü
met erkânı ile yakınlık kurup, bundan istifa
de üe Diyanet İşleri Başkanlığında sulta kur
ması; köylerimizin % 80 inde tek imam kadro
su yok iken, bazı köylere fazla kadro verme
si; Türk Oeza Kanununun 242 nci maddesine 
mümas, dinî sıfatını kötüye kullanması ve vazi
fe nüfuzundan faydalanmak suçu; Diyanet İş
leri Başkanlığının görevlerine müdahale etmesi; 
630 sayılı Kanun ile valilere tanınan inha hak
kını hiçe sayarak re İsen din görevlilerinin ta
yinlerini yapmak ve yaptığı tayinlerde ehliyete 
önem vermemesi; haklarında usulsüz işlem ya
pılan din görevlilerinin eski işlerine dönmek 
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için Danıştaydan aldıkları kararları icra etme
mesi; Türk Ceza Kanununun 228 iici madde
sine mjümas, memurluk görevini kiMye kullan
mak suçu ve Diyanet işleri Başkan Yardımcılı
ğı yaptığı sürece Balkanı bulunduğu Merkez 
Disiplin Kurulunu vaktinde toplamamak; ku
rulun çalışmasında keyfî harekeit etmek ve neti
cede birtakım evrakın kaybolmasına ve işlerin 
gecikmesine sebebıolmak suretiyle Türk Ceza 
Kanununun 230 ncu maddesine mümas, vazifeyi 
ihmal suçunu işlediği yolunda delil elde edil
mekle; hakkında kamu dâvası açılması... (A. P. 
sıralarından «Devam ediniz, devam edinil!» ses
leri ve gülüşmeler) 

Demek ki,... Devam edeceğim, devam edece
ğim; hiç, hiç şey yok, devam edeceğim. 

Demek ki, şimdiye kadar saydığım suçlar
dan... (A. P. sıralarından «devam ediniz, de
vam ediniz» sesleri) 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Devam ediniz. 

SABRI KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 
— Zabıtlara geçisin. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — ... Ka
mu dâvası... 

(Ben bunu dağıttım, bastırdım, dağıttım ar
kadaşlara. Gayet tabiî okuyacağım, hepdni 
okuyacağım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Demek 

ki, şimdiye kadar saydığım suçlardan, Ankara 
Sıkıyönetim Kumandanlığı Askerî Savcısı şu 
suçların delillerle sabit oMuğunu ve kamu dâ
vası açılması lâzımgeldiğini iddia etmiş. 

Bundan sonra, diğer isnatlar hakkında ka
mu dâvası açılmasını haklı kılacak delil bulun
madığından... (A. P. sıralarından gülüşmeler) 

BEFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— E, ne oldu, tamam; biz de bunu söyledik. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) ... müspet 
suçlardan dolayı hakkında kovuşturmaya yer 
olmadığı kararı ikamesi yoluna gidilmiştir. 
(A. P. sıralarından gülüşmeler) 

Bir dakika, bir dakika; daha bitmedi. 
ESAT KIRATLIOĞLUL (Nevşehir Millet

vekili) — Allah şifalar versin. 
REiFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 

— Görevsizlik karan. 

MEHMET IÖZGÜNEŞ (Devamla) — Sonun
da, mahkeme meseleyi tezekkür etmiş ve de
miş ki, bu suçlardan hiç birisi örfî İdareden 
sonra devam etmiş veya Örfî idareyi gerek-
tiriei suçlardan değildir, örfî idareden epeyce 
zaman evvel olmuştur. Binaenaleyh, bu dos
yaların heyeti mecmuasının genel mahkeme
lere intikali zaruridir. 

Şimdi arkadaşlarım, Diyanet işleri müfet
tişleri 25 suçtan dâva açılmasını istemiş ve 
bunlardan bir kısmını savcı, delilli bulmuş. 
Bunların içerisinde 163 ncü madde var, bun
ların içerisinde Devletin itibarını dışarda sar
sacak faaliyet var; bunların içerisinde bir par
ti lehine 1969 seçimlerinde siyasî propaganda 
yapma var, bunların içerisinde dinî sıfatını kö
tüye kullanma var, bunların içerisinde görev 
ihmali var, bunların içerisinde görev suiisti
mali var. Bunların hepsi var. 

Biz ne iddia ettik? Zaten onları iddia ettik. 
CENGİZ EKİNCİ (Ordu Milletvekili) — 

Bölücülük, kürtçülük? 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Bun

ların dışında kalanları da... 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Ekinci... 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Sayın 

[Sezgin, fourada okudular. 
BAŞKAN — Sayın Ekinci, gelince konu

şursunuz. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Örfî 

idare ıSavıscımn bunlar hakkındaki iddiaları 
üçe ayrılır. 

Bir kısmı diyor ki, Af Kanunundan önce 
olmuştur. Yani, affa tâbi. 

İkinci kısım diyor ki, yeteri kadar delil 
bulunmamıştır. 

Üçüncü kısım çok entresan. Diyor ki, bun
lar olmuş, ama bunlarda Yaşar Tunagür'ün 
günahı yok; bunları yaptıranda... Meselâ di
yor ki, Gima'da kendisine görev verilmişse, dı
şarıya birtakım görevlerle ticaret mümessili 
olarak gönderilmiş ve ticaret firmaları ile bir 
din görevlisi temas ettirilmiş ise, diyor ki, o, 
onun günahı değil, onu yaptıranların. 

Şimdi bir noktayı açık açık ortaya koya
lım arkadaşlar. Biz burada Yaşar Tunagür'ü 
mü muhakeme ediyoruz? Yoksa Yaşar Tuna-
gür ve kendisi ile birlikte kurduğu 17 kişilik 
Atatürk düşmanı, lâik cumhuriyet düşmanı 
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şebekeyi himaye edenleri niye himaye etti diye 
hesap mı soruyoruz? 

Kabul edin ki, Yaşar Tunagür, bütün bun
ların hiç birisine imza koymadı; Ali Rıza Hak-
ses'in, ıSayın Elmalı'nın, iddia ettiği gibi, bü
tün işleri arka perdeden idare etti, ibu takdirde 
onların suçsuz çıktığını kabul edelim. 

Acaba bu takdirde bütün şu olan işlerin 
hepsi yapılırken müsamaha edenler suçsuz 
mudur, müsamaha edenler sorumsuz mudur? 
Kaldı ki, işte, burada büyük bir iftihar ile oku
duğunuz, defalarca tekrar ettiğiniz Askerî 
Savcının iddianamesinin lüzumu muhakeme 
kısmı bir hayli, bizim iddia ettiklerimizin aşa
ğı - yukarı % 90 mı varit görüyor ve diyor ki, 
bu suç işlenmiştir. Binaenaleyh, hakkında ka
mu dâvası açılması lâzımdır. 

Acaba, bu savcı iddianamesinin bir kısmı
nı okuyup, bir kısmını okumamakla yaratıl
mak istenen hava nedir? Şimdi ona geleceğim. 
Çünkü, bu havanın nasıl işlendiğini, koridor
larda, dışarılarda nasıl işlendiğini, «Canım, 
söylediler, ama Yaşar Tunagür suçsuz çıktı» 
gibi iddiaların nasıl ortaya konduğunu, nasıl 
tezgâhlandığını ortaya koyacağım. Yalnız ona 
geçmeden evvel bir noktayı daha belirteyim. 

Efendim, Yaşar Tunagürlin dosyaları Da-
nıştaya gitmiş, Danıştay da men'i muhakeme 
kararı vermiş. 

Bu yalan. Birincisi gibi yalan. «Askerî Sav
cılığa gitti, beraat etti» sözü nasıl yalansa, bu 
söz de yalan. Şimdi bakın, onu da belirteceğim. 

İSMET ANGI (Eskişehir Milletvekili) — 
Tamamı yalan değil, yalanı yuvarlayıp atma. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Şimdi 
gazeteyi açalım, ıSon Havadis Gazetesinin (Da
nıştay çok evvel karar vermiş, ama bekletilmiş 
bugüne kadar) dünkü sayısında bir haber var: 
«Yaşar Tunagür, Danıştay'dan da men'i muha
keme karan aldı.» Başlık bu. 

Halbuki gerçek şu, arkadaşlarım: Diyanet 
İşleri müfettişleri 8 dosya halinde 40 a yakın 
suçtan Yaşar Tunagür için dosya tanzim etmiş
ler ve bunları gayet tabiî ki, usulü veçhile, 
lüzumu muhakeme için Danıştaya göndermiş
lerdir. Danıştay bunlardan bugün halen bir 
dosyayı henüz ele almamıştır, ki, her dosya içe
risinde en az 7 - 8 suç vardır, iki dosyayı neti
celendirmiş; bunlardan, burada zikredilen isa-

dece birkaç küçük suç hakkında men'i muha
keme kararı vermiştir. Ama, geride kalanların 
hepsine lüzumu muhakeme kararı vermiştir. 
Geriye kalan 5 dosyayı da, bâzı evrakların, 
ifadelerin alınması için, tamamlanması için 
Diyanet işleri Başkanlığına iade etmiştir. 

Sindi, bir tarafta askerî savcı, bir kBian 
suçlardan dolayı men'i muhakeme, fakat bi
zim iddila ettiMeriımiizin % 90 nmda multlaka 
lüzumu; mulhaksjme isteyecek, bunun sadede 
Ibir kırımını gelip okır/acaksımız ve MeiclMn 
ürerinde o irbilbaı yaratacaksınız ki, Yaşar 
Tunalglür, işte askeri mahkemeye gl'tti, beraet 
e;Ml; savcı suç 'bulamadı. Ondan stonra tutacak, 
Danıştay, alacak bu dosyaları, ve bu doöyaların 
tıull?j.caik önemli bir kısmına Masumu muhakeme 
kararı verecek. Sadece bir ikisinde, ki, hepsi Iiiş 
tana, 40 suçifca,-8-tsuiç, tonlarda da tutacak meni 
ımurıakeme kararı verecek, taJkipiıizTJük kararı ivte-
recsk. Ondan sorara geleceksiniz, bir ğiin ev
velden, bu müzakereler yapılmadan, Slon Ha-
vadils Galebesinde mianljelt atılacak. Yazılacak, 
denecek ki, «Yaşar Tunatgür, Danıştaydan da 
men'i mT-ka ŝıme kararı aldı.» Arkadaşlarım, 
bu doğru mu? 

TURHAN BİGİN (Erzurum Milleltfvekilii) — 
Doğrudur. 

MEHMET öZGÜÎtfEŞ (Devamla) — Ne 
yaratılmak isttenlilyior, yaratılmak istenen hava 
nsdir? Hava şu : Burada bu meseleyi bitir
mek. Burada milletvekillerini etki altında bı
rakmak, senatörleri etki altında bırakmak 
ve şu SıoruJiturma Koımlryionu huzuruna çık
mamak. Nodsn çıkmamak? Çünkü, Soruşturma 
iK'caılJayicni'inun humruna çıkıldığı zaman şa
hit dinlenecek. Çünkü, SonuJdtu'rıma Koımüıyto-
nunutn huzuruna çıkıldığı zaman tribün belce
ler ortaya açık açık dökülecek. O zaman kimse 
itiraz edemeyecek. Kimse diyemeyecek ki, efen
dim bsnim falan belgem vardı, ama Komis
yon bakmadı. Benim falan hUsulsuim vardı, 
ama Komisyon bakmadı. Haydi biz şunu elkl'e-
dik, bunu etkiledik; ama, çoğunluğu Adalet Par
tili oîan Koıml;İ3iyl3nu da mı biz etkiledik? 

Arkadaşlar, ben geçsin oturumda ne de
din? Dediim ki, «Yaşar Tunajgıür'ün askerî 
mahkemede beraet ettiği sözü yalandır.» As
kerî mahkeme, görevsizlik kararı vermiş ve 
dbsyayı olduğu gici aidolduğu mahkemeye 
iade etm'Istir. 
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Simidi Sayın Secini burada çılkayior di- J 
yor ki; «I>oğru değiil, Meıcls aldatılmak 
isteııiiiylor.» Okuldum kararı, aynen bu. Maihke^ 
m8njn karan, mıahk-sımıe diyor ki, görevsizlik ı 
(karan verdim; bunu aidolıduğu mıaJıketnuetye 
iade edilmek için, dosyayı savcılığa tevdi ettim. 

IŞjmld'i, bunu, sanki iddianame, katî netice 
aİMifmi!§ltır, kabara bağlanmıştır gibi (biröakıtm 
dıfa'delıerle Meclis etlki altına alınsa ne ola
cak? Nasıl oba yataya kadar davanı edecek 
olan cılız bir mıulmıum ışığından faydalanma 
milye? 

Şu hale giöre arlkadaşlarim, Yaşar Tuna-
ğür ne alskerî mıalhlkeımeden, ne de Danııştay-
dan men'i mulhakömıe kararı almannlştır. Bir 
kı'sı'm ısuıçlar için dslilsizlik yüzünden, delil 
kifayeltlsiizliği yükünden, bir kısım suçlar için 
aflfa uğradığından, bir klismı için de kcoııdilsi 
yapmayıp, başkalarına yaptırdığından dua
yıdır ki, bazılarımda men'i mulhaketoıe kanarı 
aJlmKltır. Ama, biızülm ididialariiinıtaın % 90 ı işte 
buradadır : Saivcnıin iddianamieism'e giraılilştir, I 
ıSavcınım elinde delil var; «Bunlar hakkında 
kaimu dâvası açılması İ tan» diyor. 

CDanışltıay? Danıştay da öyle dlyior. 
(Şu halde, buraya glelip de, sadetçe Damla

yın.-. Hangisi o snlj? Son derfece enlter'otean. 
Diyor ki; «Evet, Abdurrahman Dürre şunu, bu
nu himaye etmiş, disiplin suçu bu.» Bu meni mu
hakeme mi? 

Sayın Yurdakuler*in sorduğu bir soruya Sa
yın Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli, haki-
katlara aykırı cevap vermiş. Tahkikat yapmış
lar, sonunda görülmüş ki, Diyanet işleri müfet
tişleri demişler ki; «Bu Yaşar Tunagür'ün işi
dir, o yapmıştır.» 

Danıştay ne diyor? Diyor ki; «Bu Yaşar 
Tunagür'ü değil, veren Bakanı ilgilendirir.» 
Çünkü, Bakanın imzasiyle geliyor bu soruya ce
vap. Bakan diyor ki; «Hayır, Ali Aslan'ın evin
de bir arama yapıldığına dair bizde belge yok
tur.» E. şimdi okuyacağım, göreceksiniz ki bu 
belge var. işte suç bu. 

öbür taraftan, «Kürtçülük yaptığına dair bir 
belge yok» diyor. Biz, zaten Yaşar Tunagür 
hakkında, kürtçülük yaptı diye direkt iddiada 
bulunmadık, iddialara ait belgeleri okuduk, de
dik ki: «Bu adam hakkında bu iddialar var?» id
dialar bizim değil. Hatta, zabıtları bir defa da- I 
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ha okudum acaba sürçü lisan mı oldu diye. Bak
tım ki, hayır, doğru söylemişim, demişim ki: «Bu 
iddialar doğru olabilir veya yanlış olabilir.» Ay
nen bu söz, zabıtlara geçmiş; ama bizim iddia
mız burada; «Bu iddialar karşısında neden ta
kibat yapmadınız? Neden demediniz ki iddia sa
hiplerine, gelin arkadaş, çıkarın belgelerinizi, 
getirin şahitlerinizi. Aksi halde siz iftira suçun
dan mahkemeye gidersiniz.» demediniz? Biz bu
nun davasını sürdük. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum Milletve
kili) — Sayın özgüneş, mahkeme mi burası? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Şu hal
de, belgeleri tahrif ederek, yalan söyliyerek Mec
lisi iğfal etmeye teşebbüs eden biz değiliz. 

Efendim, bir diğer konu daha var O da şa
hitlere baskı konusu : 

Bu konuyu burada Sayın Atabeyli uzun uzun 
işledi, Ben, işin gerçeğini anlatmak zorundayım. 

Arkadaşlarım, bundan üç yıl önce; 1969 se
çimlerinden sonra Sayın Suphi Gürsoytrak, bir 
cenaze için Belediye Mezarlığı'na gittiği zaman 
yanına bir kişi sokulmuş ve demiştir ki; «Beye
fendi, Senatoda, şurada, burada bazr müzakere
ler oluyor, bunun hakkında benim de bilgim 
var.» Sayın Suphi Gürsoytrak bunu bana getir
miştir, ben demişimdir ki, «Yazılı belge olmadan, 
noter huzuruna adam gidip ifade vermeden su
reti katiyede kullanmam.» Bundan sonra Sayın 
Mucip Ataklı, Sayın Sezai O'Kan ve ben, bir ce
naze için yine Belediye Mezarlığı'na gittiğimiz 
zaman adam yanımıza kadar gelmiş ve Suphi 
Gürsoytrak'a verdiği ifadelerini tekrarlamıştır. 
Ben demişimdir M; «Arkadaş, eğer sen bunları 
doğru biliyorsan, git Diyanet İşleri Başkanlığı 
müfettişlerine ifade ver.» Bunun üzerine bana 
demiştir ki; «Onlara itimadım yok. Çünkü, on
ların hepsi istisnasız Yaşar Tunagür'ün etkisi al
tında, korkarlar onlardan.» Ben bunu, elimde 
belge olmadığı için o zaman Senatoda böyle bir 
iddianın mevcudolduğunu ifade etmişimdir. Bun
dan sonra arkadaşlarım, ben Bakanlığa geçtik
ten sonra, bir gün bir zat gelmiştir, benim özel 
Kalem Müdürüme müracaat etmiştir. Demiştir 
ki; «Sayın Gürsoytrak'a, Sayın Mucip Ataklı'-
ya, Sayın Sezai O'Kan'a ve özgüneş'e tekrarla
dığım, vermiş olduğum ifadeleri bugün de ver
meye hazırım.» Ben, özel Kalem Müdürüne de
mişimdir ki; «Telefon et Diyanet işleri Başkan-
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lığına, gereğini yapsın.» Diyanet işleri Başka
nı üç tane müfettiş göndermiştir. Bu müfettişle
rin hepsi daha evvelki iktidar zamanında tayin 
edilmiş müfettişlerdi. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan Mil
letvekili) — Onların hepsi de namuslu insan
lardır. 

MEHMET ÖZGÜHEŞ (Devamla) — Bunlar, 
Devlet Bakanlığının Sekreterlik odasında bu za
tın ifadesini almıştır. Bu ifade, yine hiç bana 
gösterilmeden dahi Diyanet işleri Başkanlığına 
gönderilmiştir. Bundan sonra Komisyon evrak 
istemiştir. Resmen yası yazmışızdır Diyanet İş
leri Başkanlığına ve oradan bu ifadeyi almış ve 
Komisyona da göndermişimdir. 

Arkadaşlarını, şimdi ten bu zatın bana gön
derdiği bir mektubu ela burada okumak isterim. 

«Sayın Mehmet özgüneş, 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi. 
Tarih : 4 . 4 . 1972. Yani, bu ayın 9 unda. 
«Sayın Senatörüm; Diyanet işleri eski Baş-

kanvekili Yaşar Tunagür'ün 1969 seçimlerinde 
yapmış olduğu siyasî propaganda ile ilgili ola
rak Başkanlık müfettişlerine vermiş olduğum 
ifadeyi baskı altında verdiğim iddia edilmiş. Bu
nu duyarak ziyadesiyle üzüldüm. Müfettişlere 
verdiğim ifadeyi her zaman ve her yerde yeniden 
imzalamaya hazırım. 

Bu hususu arz eder, saygılar sunarım.» 

SABRî KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 
— Baskı altında ifade verdiğini nereden keşfet
miş? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Bu zat, 
yazdığı mektupta diyor ki; «Ben ifademi baskı 
altında vermiş olduğumu reddederim. Her za
man, her yerde ifademi yeniden imzalamaya ha
zırım.» Ayrıca, bu zatı çağırmış örfî idare Ko
mutanlığı, örfî idarenin Savcılığı huzurunda da, 
örfî idare Kumandanlığının Hukuk Müşaviri 
huzurunda da ayrı ayrı ifadelerini vermiştir bu 
şekilde. 

Şimdi, eğer ben bir zaman baskı yaptıysam 
veya şu veya bu şekilde etki yaptıysam; bugün 
de mi ben Bakanım? Bugün de mi benim baskım 
altında? Hem ne lüzum var arkadaşlar, varsa ce
saretiniz açın soruşturma Komisyonunu, kurun 
Soruşturma Komisyonunu, Komisyon çağırsın bu 
adamı huzura, Soruşturma Komisyonu huzurun

da eğer derse ki, bir kimse: «Devlet Bakanı ba
na baskı yaptı.», ken davamdan vazgeçerim. 

SABRI KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 
— öyle yapacağız, öyle yapacağız. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Ama, 
aksi sabit olursa; o zaman mesele başka. O za
man mutlaka sorumlular cezalarını görmelidir. 
(A. P. sıralarından gürültüler, anlaşılamayan 
müdahaleler.) 

Mesele sadece burada da bitmiyor arkadaşla
rım. Ben bu konuyu daha evvel buraya getirmek 
istemedim. Ben, bir şeyin belgesi katî olarak eli
me geçmeden kürsüde konuşmam; ama bugün 
bu itiyadımın dışına bu konuda çıkacağım. 

Şahitlere baskı yapılmıştır arkadaşlar; ama 
tarafımızdan değil, karşı taraftan. Atatürk Bul
varı üzerindeki iki ticarethane, Sakarya Caddesi 
üzerindeki bir ticarethane, bir özel okul sahibi 
ve bir de mürteci hareketleri desteklemekle ün 
salan bir hukukçu, bir araya gelerek bir şahide 
baskı yapmışlardır. Evvelâ rüşvet teklif etmiş
lerdir. Rüşvet kabul edilmeyince; «Harcarız se
ni» demişlerdir. Ve bu zat, bu şahit içişleri Ba
kanlığına dilekçe vermiştir. Demiştir ki; «Ha
yatım tehlikededir, beni koruyun. Savcılığa ver
miş olduğum ifadeden dolayı benim hayatım teh
likededir.» Bu dilekçesi içişleri Bakanlığında 
ve ifadesi de Ankara Sıkıyönetim Komutanlığm-
dadır. 

Tekrar ediyorum; işte iddialarına karşı iddi
alar. Kurulur Soruşturma Komisyonu, her türlü 
şahit dinlemeye, her türlü tahkikat yapmaya 
yetkisi vardır. Eğer, bizim baskı yaptığımız or
taya çıkarsa ben dâvamdan vazgeçerim; (A. P. 
sıralarından, anlaşılamayan müdahaleler.) Ama 
aksi çıkarsa o zaman görüşürüz. 

AHMET BULDANLI (Muğla Milletvekili) 
— Hadi canım sende, ne görüşeceksin?.. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Ben bu 
konuyu getirmek istemiyordum. Neden? Çün
kü, mesele ile direkt ilgili değil. Bunların hesa
bı daha sonra görülecektir. Şahitlere yapılan 
baskılar, Ankara'da kurulan komisyonlar, Siirt'
ten getirtilen 17 tane battaniye.. Bütün bunla
rın hesapları ayrı ayrı alınacak, bunları şimdi 
mevzuubahsetmiyorum. (A. P. sıralarından gü
lüşmeler) Ama, bir şahite basta. mevzuubahisse; 
bugün içişleri Bakanlığındaki dilekçe ile, işte 
buradaki mektupla ve nihayet örfî idare Ko-

— 405 -



T. B- M. M. IB : 10 19 . 4 , 1972 O : 1 

mutanlığmdaki ifade ile sabittir ki, baskıyı ya
pan biz değiliz. 

Efendim, bir iftirayı da burada reddetmek 
isterim. Gizli belgeleri ben, birtakım ispiyonla
rım varmış benim, oradan elde etmişim. Bu id
dia sahibini, alenen matbuat huzurunda, Meclis 
huzurunda, her yerde ispata davet ederim. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 
— Nereden alıyorsun o zaman? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — ispat 
edemezse müfteridir. Şimdi, nereden aldığımı 
belgesiyle göstereceğim. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin 11 
Nisan 1970 gün ve 3/2131 sayılı yazısiyle Sena
to Araştırma Komisyonuna gönderilen 42 tane 
dosya vardır. Benim burada iddiama koydu
ğum, önergeme koT/duğum istisnasız bütün bel
geler buradadır. Cumhurbaşkanı, kendisine gön
derilen birtakım dosyaları ciddî görmüş, komis
yona göndermiş. Ben, her hangi bir şekilde son
radan bir ithama maruz kalmamak için bizzat 
Senato Başkanlığına bir dilekçe vermişim. De
mişim ki : «Araştırma Komisyonuna getirilmiş 
olan dosyaları görmek istiyorum ve bir kısmın
dan faydalanmak istiyorum.» Senato bunu Ko
misyona havale etmiş. Komisyon, benim bunu 
görmemem için; «Efendim, bizi ilgilendirmez, 
Senato Başkanlığı yapsın» demiş, sonunda Se
nato Başkanlığı bana resmen yazmış, demiş ki; 
«Bu belgeler emrine amadedir, istediğin gibi 
oku.» 

işte burada, (Eliyle bir kâğıdı Umumi He
yete göstererek) 42 tane dosyanın tek tek ta
rihi, numarası hepsi burada. Şu halde, birtakım 
ispiyonlar iddiası, tamamen yalandır. Ben ispi
yon kullanmam, tenezzül etmem; ama eğer bir 
gün memleketin bütünlüğünün tehlikeye doğ
ru gittiğini görürsem; onu da yaparım. (A. P. 
sıralarından anlaşılamayan müdahaleler.) 

Efendim, üç tane imam demiş ki : Ben «bun
ları Özgüneş'te gördüm.» Bu da doğru değil ar
kadaşlar. Sayın Atabeyli'ye bunu kim yetiştirdi 
ise, Sayın Atabeyli'yi son derece yanlış bir şe
kilde aldatmış, yalan söylemişler Sayın Ata
beyliye. Arkadaşlarım, cidden bana biri Ergün 
Bedük, birisi de Meclis imamı, birisi de şu an
da hatırlamadığım bir imam, üç kişi geldiler. 
Dediler ki; «Bu Yaşar Tunagür hakkındaki id
diaların bizi cidden çok üzdü. Acaba, bunlara 
ait bazı belgeler görebilir miyiz?» 

«Hay hay» dedim «Bende babı fotokopiler 
var göstereyim, görün hükmünüzü siz verin. 
Ama burada olmaz, yukarı çıkalım bizim Tabiî 
Senatörler Grubuna, orada size bu dosyaları 
göstereyim.» Benim elimde, bazı belgelerin fo
tokopileri vardı, mühürlü idi, imzalı idi göster
dim. Bundan sonra dediler ki; «Efendim, aca
ba MİT bunları nasıl alır?» Ben, kendilerine 
MİT'in, bilebildiğim kadar çalışma metotlarını 
anlattım ve şunu söyledim ki, - nitekim var ver
dikleri ifadede - «MİT, her hangi bir şeyi din
leme imkânına mâliktir ve Devletin emniyeti 
için bunları yapmak da zorundadır.» Bu çocuk
lar da bunları gördüler ve müfettişlere verdik
leri ifade de aynen böyledir. Biz dosyaların asıl
larını gördük demiyorlar. Diyorlar ki; «Mü
hürlü birtakım vesikalar gördük.» Demek ki, 
Sayın Atabeyli'yi feci şekilde yanıltmışlar 

Efendim, bir diğer nokta var ki, mutlaka 
cevaplandırmak zorundayım. 

Sayın Sezgin diyorlar ki : «Özgüneş, Ata
türkçüyüm diyor. E, Elmalı'ya da bir gün bi
risi Atatürk düşmanı dedi, ta 1966 veya 1965 
yılında, Özgüneş de bunu duymuştur. Binaen
aleyh, ben Özgüneş'i konuşurken gördüm» veya 
«kolkola gördüm, konuşuyor her gün.» 

Arkadaşlarım; bunun hangi tarafını düzelte
yim ben?.. Evvelâ, Sayın Elmalı bu memleketin 
bir milletvekilidir, haysiyetli ve şerefli bir mil
letvekilidir. 

AHMET BULDANLI (Muğla Milletvekili) 
— Siz de öylesiniz. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Her 
milletvekili gibi. 

ikincisi; Bu Bîeclise geldiği günden beri 
Sayın Elmalı il© ben, sadece iki defa görüştüm. 
Ulus Gazetesine bir beyanatları vardı Yaşar Tu
nagür mevzuu ile ilgili, teferruatını rica ettim 
ve kendileri de bana anlattılar. Bunun dışında 
da görüşmek için her hangi bir vesile olmadı. 
Yoksa, Sayın Elmalı ile konuşmaktan veya gö
rüşmekten hiçbir zaman bir ar duymam ama 
anlaşılıyor ki, Sayın Sezgin, kimin kiminle ko
nuştuğu hakkında özel merakları var. Ben bu 
merakları hakkında bir küçük pasaj açayım. 

Elimdeki şu dosya, Diyarbakır ve Siirt illeri 
Örfî idare Komutanlığının raporudur. Raporun 
tarih ve sayısı şöyle: «19 Haziran 1971 gün ve 
3574-1374-71/1581 sayılı raporu.» 
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Bu raporun ikine! sayfasında şu hususları 
aynen okuyalım. Bakalım, kim kiminle konuşu
yormuş daha güzel anlaşılır. 

«Seçimlerden önce, Adalet Partili Devlet 
Bakanı Refet Sezgin, Siirt'e gelerek eşkiya Ha-
kimo'nun babası Naif Ağa'nm köyüne giderek 
kendisiyle konuştuğu fotoğraflarla tespit edil
miştir. Bu fotoğraf ve bilgiler Jandarma Genel 
Komutanlığı istihbaratında ve MİT Müsteşarlı
ğında mevcuttur.» 

Arkadaşlarım, okuduğum dosya, sadece bir 
MİT raporu da değildir. Bir örfî idare Savcı
sının iddianamesi de değildir, örfî idare Ko
mutanlığının, tamamen hâkim huzurunda alın
mış şahit ifadelerine dayanan tasdikli suretleri 
ihtiva eden Komutanlığın raporudur. 

Şu halde, özgüneş'in Elmalı ile konuşup ko
nuşmadığını tespit etmeden evvel, herkes ken
disinin kimlerle konuştuğunu bir gösden geçir
mesine ihtiyaç var. 

Bu raporun sonunu okumuyorum arkadaşlar, 
bu raporda çok esaslı şeyler var, ama okumuyo
rum. 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
Sonunu da oku Sayın özgüneg, çok rica ediyo
rum, sonunu da oku. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Sayın 
Sezgin konuşmasında diyor ki; «Son derece 
üzüldüm, teeddüp ederim, özgüneş bu kürsü
den, şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı yapmakta 
olan Lûtfi Doğan'a maşa» dedi. 

Bu da doğru değil arkadaşlar. Bizzat MİT 
Müsteşarlığının raporunda diyor ki; 

«Yaşar Tunagür İstanbul'daki bir konuşması 
esnasında, ben de siyasî güc var, benim olmaz 
dediğim olmaz. Bütün işler benden geçer. Di
yanet işleri Başkanı bir kukladır» diyor. MİT 
Müsteşarı söylüyor; bunu raporunda. 

Ayrıca Diyanet işleri Başkanlığı hakkında, 
Sayın Cumhurbaşkanına MİT Müsteşarlığının 
verdiği bir raporda, MİT Müsteşarlığı diyor ki; 

«Bugünkü Lûtfi Doğan Yaşar Tunagür'ün 
maşasıdır.» 

Şu halde iddiayı söyleyen ben değilim, iddi
ayı ortaya atan MİT Müsteşarlığıdır. Kime ver
miş arkadaşlarım bu raporu? Cumhurbaşkanlı
ğına ve Başbakanlığa. Cumhurbaşkanlığı, bu 
MİT Müsteşarlığının raporunu resmen Araştır
ma Komisyonuna göndermiş. Şu halde benim 

burada önergeme koyduğum rapor, MİT Müs
teşarlığının Cumhurbaşkanlığı kanaliyle Araş
tırma Komisyonuna gelen rapordur. E, MİT'in 
Tabiî Senatörler hakkında verdiği raporlara 
baş sallıyacağız da, Yaşar Tunagür hakkında 
verdiği raporlara hayır mı diyeceğiz? Aleyhi
nize rapor verdiği zaman MİT kötü de, lehinize 
rapor verdiği zaman iyi mi? 

Arkadaşlarım Sayın Hüsamettin Atabeyli 
dediler ki; «Bu efendim, tezvirattır, bu rapor 
değildir..» 

Biz bunu 12 Mart'tan sonra resmen yazı 
yazarak, MİT Müsteşarlığından sorduk, dedik 
ki : «Cumhurbaşkanlığı tarafından Araştırma 
Komisyonuna gönderilmiş olan 7 sayfalık bir ya
zı sizin midir, değil midir?» 

MÎT Müsteşarlığı cevap verdi; «Evet bizim
dir.» 

Arkadaşlarım, bir şey daha var; Sayın Ata
beyli mevzuubahis etmeseydi - şahsi meselelere 
temas ettiği için - dokunmayacaktım. 

Biz MÎT Müsteşarlığına dedik ki; «Başba-
'kanlık Müsteşarı imzasiyle Araştırma Komisyo
nuna bir yazı geldi; siz orada diyorsunuz ki; 
Yaşar Tunagür hakkında bizde dokümanter bil
gi yoktur. Bu doğru mudur, yanlış mıdır?» 

MİT Müsteşarlığı cevap verdi, dedi ki; «Lüt
fen bizim Başbakanlığa yazdığımız yazının ta
mamını okuyun. İşte gönderiyoruz, e'kte». 

Aslında mesele şudur; MÎT Müsteşarlığımın 
bu konuda yazdığı yazı dahi Başkanlığa, o za
manki Başbakanlık Müsteşarı tarafından alt 
kısmı kırpılmak suretiyle gönderilmiştir. Biz 
bunlara tenezzül etmiyoruz. Biz hangi belgeyi 
koyduysak, aynen koyuyoruz, ve her aldığımız 
belgenin de memlbaı neredir, menşei neredir açık 
açık zikrediyoruz. Her hangi bir belgenin en kü
çük üstünde bir tahrifat olduğundan şüphe 
edenler, her hangi bir belgenin mevcudıolup, 
olmadığından şüphe edenler, her zaman dosya-
lammızı görmekle serbesttir. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya Milletvekili) — 
Millet gördü sizin dosyanızı. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Şu hal
de Lûtfi Doğan'a maşa diyen de, kukla diyen 
de biz değiliz. 

TURHAN BÎLGtN (Erzurum Milletvekili) 
— Bu doğru ise, siz niçin vazifede tutuyorsunuz, 
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ya doğru ya değil; doğru ise vazifede niye tut
tunuz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen efen
dim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — MÎT 
raporları hangi makama verilmişse, vazife o ma
kama aittir. Bu MÎT Müsteşarlığının raporu 
'Başbakanlığa ve Cumhurbaşkanlığına vsrildi-
ği, Sayın Cumhurbaşkanı da bunu ve diğer ra
porları aldığı zaman Hükümeti ikaz edince, 
görev o zamanki Hükümete düşerdi. «Gel baka
litti arkadaş MÎT Müsteşarı, şu iddialarını ba
na bir bir ispat et, bunları nereden aldın, bun
ların belgeleri nelerdir». (A. P. sıralarından 
«ISiz niye yapmadınız» sesleri) 

İBiz bunu yazdık ve MÎT Müsteşarlığı. dedi 
ki, «Bütün belgelerimi ispat edecek durumda
yım». 

Efendim, Sayın Sezgin'in bir de şahsi dos
yası meselesi var, Bunun biraz evveliyatı var, 
ama geçeceğim. Çünkü maksadım, burada şah
siyet yapmak değil. Birtakım olaylardan son
ra, - ki Sayın Sezgin, o olayları bilmeleri lâ
zım - nihayet bir gün Sayın Sezgin bana tele
fon etti, dedi ki; «Benim bir dosyam vardı, Sa
yın Atabeyli'ye bunu teslim etmiştim, acaiba bu 
dosyamı alabilir miyim.» 

«Hay hay, aratayım, Yalnız resmî evrak var
sa içinde vermem. Arzu ettiğin bütün Devlet 
'Bakanlığında, benim elimde bulunan, Devlet ar
şivlerinde ne kadar bel̂ te varsa, kendinizi sa
vunmak için, bütün bunların fotokopisini, su
retlerini vermeye hazinim. Yeter ki siz bana 
söyleyin. «Bunu, nitekim burada böyle söyledi
ğimi de ifade ettiler». Ama, eğer içerisinde res
mî evrak varsa veremem, fakat şahsi evraksa 
cidden, olduğu gibi size teslim etmekte bir mah
zur yok.» dedim. 

Aradım dosyayı, yok. özel Kalem Müdürü 
izinde idi. özel Kalem Müdürü geldi; dedim M, 
«Sayın Refet Sezgin'in böyle bir dosyası var
mış». Aradık dosyayı, cidden içinde bir kilsim 
resmî evrak var, bir kısım da özel yazıları var. 
Bundan sonra Sayın Sezigin'e ben dosyayı oldu
ğu gibi teslim ettim, dedim ki; «Buyurun, yal
nız sizden istirham ediyorum, hangilerini isti
yorsanız onları işaretleyin, çünkü içinde resmî 
evrak da var, bsn onların fotokopisini çıkarttı
rayım, derhal vereyim, dosya bizde kalsın.» 
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«Hay hay» dedi sayın Sezgin. Oturdu baştan 

siona kadar belgeleri bir bir işaretledi. Onların 
bir kısmının fotokopisi, bir kısmının suretleri 
çıkarılarak, kendilerine takdim edildi. Bu arada 
ıseym Sezgin, bir gün bana gelerek dedi ki, 
«Dosyada, bu klasör içinde iki dosya daha var
dı ; bir numaralı dosya ve üç numaralı dosya 
ve bunlar da Kürtçülüğe aitti, binaenaleyh, bun
lar yok,» 

Dedim ki, «aratayım; iki ihtimal var, ya biz
den evvel kaybolmuştur yahutta eğer Kürtçü-
lükle ilgili ise, Sıkıyönetime gönderilmiştir.» 

'Sıkıyönetime giden evrakı baştan sona ka
dar - çünkü biz gönderdiğimiz her evrakı mut
laka dizi pıısulasiyle gönderdik - tetkik ettim, 
baktım böyle bir şey yok ve şu kanaata vardım 
ki, böyle bir dosya bizim elimize geçmemiştir. 
Tahkikat yaptım, memurlardan bir bir sordum, 
'hiç bir memura böyle bir dosya teslim edilme
miştir. 

Arkadaşlarım, 12 Marttan sonra hükümet, 
şahsî dosyalarını toparlamayacak kadar acele 
ayrılmadı. 12 Marttan 26 Marta kadar hükü
met iktidarda idi; şahsî dosyalarını rahatlıkla 
alıp, götürebilirlerdi. Kaldı ki, kimse bize bu 
dosyayı emanet etmedi. Binaenaleyh, biz, resmî 
evrakın kaybolduğunu, imha edildiğini bizzat 
Sayın Atabeyli'nin yazısı ile burada ifade edi
yoruz. Restmî evraka sahibolmayanların, özel 
dosyalarının hesabını bizden sormaları abestir. 

Ben bir noktayı daha belirteyim arkadaş
larım. Bakanlığa gittiğim zaman gördüğüm 
manzara şu idi, özel kalem müdürü izinli, özel 
kalem müdürü muavini, o da izinli, Sayın Ba
kan ortada yok. Oradan bir memur çıktı dedi 
ki, «Beyefendi, ne özel kalem müdürü var, ne 
özel kalem müdür muavini var, ikisi de izinli; 
Yaşar Tunagür de dışarıya çıkma dâhil iki ay 
izinli, şu halde ne arzu ediyorsanız ben baka
yım.» 

Onlara söylediğim şu oldu : «Bütün dosya
lara bakayım, hangileri var, hangileri yok.» 

Arkadaşlarım, gördüğüm manzara şu idi; 
Diyanet işleri ile Devlet Bakanlığı arasında ya
zılan, gizli kaydını taşıyan, hiçbir evrak ortada 
yok. Halbuki ben biliyorum ki, Devlet Bakan
lığı ile Diyanet işleri Başkanlığı arasında bir 
hayli gizli yazışma olmuştur. Bunun üzerine 
eski özel kalem müdürünü, izinli olan özel 
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kalem müdürünü buldurdum, kendisine dedim 
ki, «arkadaş, Devlet Bakanı ile Diyanet îşleri 
Başkanlığı arasında gizM kaydını taşıyan yazı
lar olması lâzım, nerede bunlar?» 

Benim, yeni özel kalem müdürlüğüne bakan 
o memura demiş ki, «Bunları Sayın Atabeyli 
aldı, götürdü, ondadır dosya.» Bunun üzerine 
kendilerine bir yazı yazdım. Kendilerinden ba
na hiçbir dizi pusulası bulunmayan, hattâ evra
kın büyük bir kısmı bir tele dahi takılmamış 
olan, bir dosya geldi. Elbetteki Devlet Bakanı 
Sayın Atabeyli, kendisinde ne kadar evrak var
sa onları göndermiştir. Ama ben bunu şunun 
için belirtiyorum : Biz Devlet evrakını bula
madık ki Diyanet îşleri Başkanlığında, Sayın 
Sezginin özel evrakını bulabilelim. 

Efendim, bir diğer konu, Abdurrahman Dür-
re dâvası. MÎT in bir kısım müftülerin Barzani 
ile irtibatta olduğunu bildiren raporu üzerine, 
Diyanet işleri Başkanlığı, iki muciple, beş mü
fettişi görevlendirmiş ve üç müftünün evinde ve 
dairelerinde arama yapılmıştır. Bunlardan Ab
durrahman Dürre'nin evinde bulunan evrak, 
Devlet bütünlüğü ile ilgili evraktır. Bu memle
ketin öz evlâtlarından bir kısmını, memleketine 
karşı silâhlı isyana teşvik ve tahrik etmektedir. 
Türk Milletini, Atatürkü tahkir etmektedir. 
Atatürk hakkında, «sahtekâr» tâbirini kullan
maktadır. Bir şiir, Türk Milletini alenen «kah-. 
pelikle» itham etmektedir. Bir diğer şiir, Bar-
zani'yi gftklere çıkarmaktadır.Bir şiirin altında 
da aynen şu yazılıdır : «Bunun teşkilâta tamim 
edilmesini rica ederim.» Altında, «Başkan Ab
durrahman Dürre» ifadesi vardır. 

Bunlar, bu evrak, Diyanet îşleri Başkan
lığına getirilmiştir, fotokopileri çıkarılmıştır 
ve bunlar geçen oturumlarda anlattığım gibi 
çeşitli mesul makamlara gönderilmiştir. Diya
net îşleri Müfettişleri tanzim ettikleri fezleke
de, bunların derhal mahkemeye verilmeleri lâ-
zmngeldiğini, bu suçların vazifeden doğmadığı
nı, binaenaleyh, herhangi bir şekilde lüzumu 
muhakeme kararı alınmasına da ihtiyaç olma
dığını söylemişlerdir. 

Arkadaşlarım, 12 Marttan sonraya kadar bu 
fezlekeler, savcılığa intikal ettirilmemiştir. Biz 
geldik de intikal ettirdik, bunları savcılığa. 
Biz bunun hesabını soruyoruz, diyoruz M; | 
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Şimdi bu fezlekeler müfettişler tarafından tan
zim edildi mi, edilmedi mi? Bu fezlekeler size 
geldi mi, gelmedi mi? E, peki geldi bu fezleke
ler, ortada duruyor, Araştırma Komisyonunda 
da var fezlekelerin örneği, bu fezlekeler 12 Mar
ta kadar neden muameleye konmadı ve Abdur
rahman Dürre neden vazifesine devam etti? 
Şimdi bize soruyorlar, sayın bakanlar diyorlar 
ki, «Abdurrahman Dürre bugün vazifesine de
vam etmiyor mu?» Ediyor gayet tabiî. Çünkü 
biz, evvelâ İM ay bütün belgeleri topladık: ve 
mahkemeye intikal ettirdik, bizim vazifemiz 
mahkemeye intikal ettirmektir. Abdurrahman 
Dürre'nin hareketlerinden dolayı biz, hiçbir ba
kanı suçlu tutmuyoruz, sorumlu tutmuyoruz. 
Biz diyoruz ki, Abdurrahman Dürre'yi bu suç
larından dolayı neden savcılığa vermedinz? Ne
den müfettiş fezlekelerini ilgililere intikal ettir
mediniz? Bunun hesabını soruyoruz ve bu he
sap bugüne kadar verilmemiştir. 

Arkadaşlarım, sayın bakanları dinlediniz, bu
rada her şey söylediler, ama önergelerimizdeki 
iddialardan hiçbirisini cevaplandırmadılar. De
mediler ki, hayır, bize böyle bir fezleke gelme
di. Demediler ki, hayır, böyle bir fezleke tan
zim edilmedi. Demediler, ki, fezlekeleri biz sav
cılığa intikal ettirdik. Hayır. İşin garip tarafı 
şu arkadaşlarım, müfettişlerin, «savcılığa inti
kali gerekir» demiş olmalarına rağmen, suçta 
ağır suç olduğu halde, disiplinle alâkası bulun
madığı halde, evvelâ bu fezlekeler gerekli bel
gelerle birlikte Yaşar Tunagür'ün başkanlığını 
yaptığı Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin Kuru
luna gönderilmiştir. Yani savcılığa gönderilecek 
yerde, evvelâ Yaşar Tunagür'ün başkanlık yap
tığı Disiplin Kuruluna gönderilmiştir. Yaşar Tu-
nagür, burada evrakın bazıları eksiktir bahane
siyle, bunu Personel Dairesi Başkanlığına inti
kal ettirmiştir. Kendi en yakın adamına, sağ 
koluna. Ondan sonra evrak kayıptır. Peki siz bu 
fezlekeleri gördünüz, bu iddiaları biliyorsunuz, 
bundan sonra aradan geçen dört sene zarfında, 
hatta altı sene zarfında neden bir defa demedi
niz ki, bu evrak ne oldu? Neden Diyanet îşleri 
Başkanına sormadınız ki, bu evrak savcılığa git
ti mi, gitmedi mi? Neden, bu kaybedildi ise, 
imha edildi ise imha edenler hakkında her han
gi bir takibat açılmadı? 

Biz bunları defalarca sözlü soru önergesiyle, 
yazılı soru önergeleriyle, araştırma isteğimizle 
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ortaya koyduktan sonra dahi n'eden tahkikat aç
madınız? Biz bunu soruyoruz, isterdik ki, Sa
yın eski bakanlar burada bunun hesabını ver
sinler. Hayır, bu konuya hiç dokunmuyorlar. 
Hatta, Sayın Sezgin bir nokta daha takibedi-
yor, bir şey daha güdüyor: Diyor ki, «Ali As
lan'ın evinde yapılmış olan arama, usulsüz, ka
nunsuz, savcılığa haber vermeden yapılmıştır.» 
Biz uzun uzun Abdurrahman Dürre'yi iddia edi
yoruz, Sayın Sezgin hiç o tarafa dokunmuyor; 
gidiyor diyor ki, «Ali Aslan'ın evinde yapılan 
arama, usulsüz, kanunsuz yapılmıştır.» Neden 
AJbdurralhman Dürre için bunu söylemiyor?... 
Çünlkü, Abdurrahman Dürre hakkındaki savcı
lık kararının tarih ve numarasını önergeme koy
dum ; ona bir şey demiyor, ama... 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Bakanlıkla ilgili değil, Diyanet İşleri Baş-
kanlığiyle ilgili. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Ali 
Aslan meselesine gelince «usulsüz açılmıştır» 
diyor. Biran kabul edelim ki, müfettişler gitti
ler savcılığın, valiliğin haberi olmadan bu ara
mayı yaptılar; bu müfettişlerin suçudur. Çıkan 
evrak içıin takipsizlik kararı vermeye yeter mi, 
bu? Kaldı ki, durum öyle de değil. Bakınız, Sa
yın Sezgin'le aynı kabinede bakanlık yapan 
Adalet Bakanının bir yazılı soru önergeme ver
diği cevafbı okuyalım; bakalım Ali Aslan'ın evin
de yapılan arama kanuna uygun mu yapılmış, 
uygun olmadan mı yapılmış: Adalet Bakanlığı. 
ile ilgili bütün tafsilâtı verdikten sonra cevabı
na bir kısım belgeleri de eklemiş; bunlardan 
birisi de «zabıt varakasıdır, arama zabıt vara
kası.» 

«Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığının 29,9.1966 
tarihli müzekkeresi ve ekleriyle, suç delillerinin, 
elde edilmesi için Tekirdağ Müftüsü Ali As
lan'ın Zafer Mahallesi Muratlı Caddesindeki 
evi ve müştemilâtı arandı.» 

ikinci bir zabıt varakası daha var. Orada da 
Müftülük binasında yapılan arama var. «Valili
ğin emriyle...» diye başlıyor; onu da okuyayım:» 
«Diyanet işleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanı Nisan Toksan'nm talebi ve Valiliğin em
riyle 29 . 9 . 1966 günü Müftülük Dairesinde 
arama yapıdı» diyor. Altında Emniyet Müdür 
Muavininin de imzası var; arayan şahıslar hu
susunda, Demek ki, saym Refet Sezgin'in «Ali 
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Aslan'ın evinde yapılan aramalar usulsüz yapıl
mıştır, Cumhuriyet Savcıli-<hna Ml°i verilme-

v pılnııştır» sözleri doğru değil. Kendisine 
bu SÖ.TÜ kim söylemime yaıa,xı E^yiîmiş. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum Milletvelıli) — 
Valiliğin emriyle olur mu?... 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Efen
dim tekrar edelim: Valilik «Müftülük bina
sında» arama yapılmak için emir vermiş; Cum
huriyet Savcılığı da «evinde arama yapılması» 
için karar almış. 

Efendim, benim 12 Mart'tan sonra Bakan
lığa getirilişim Saym Sezgin'i pak üzmüşe ben
ziyor. Son derece acıklı bir dille bahsettiler. 
Ben bu arzularını sayın Başbakan Nihat Erim 
ve saym Cumhurbaşkanına intikal ettireceğim; 
bir daha bakan atarken saym Sezgin'in fikri
ni mutlaka alsınlar. , 

Şimdi arkadaşlarım biz, Cumhurbaşkanlığı 
tarafından Araştırma Komisyonuna gönderilen 
belgelere dayanarak soruşturma önergesi var-
mişiz. Sayın Refet Sezgin bir yerde diyor ki, 
«Bu gayri ahlâkîdir» Biz de diyoruz ki, gayri 
ahlâkilik bize ait değildir, söz sahibine ait
tir. Biz, bu memleketin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin üyesi olarak Anayasanın bize yük
lediği bir vazifeyi, bize verdiği bir hakla kulla
nıyoruz. Bizzat Cumhurbaşkanlığı tarafından 
gönderilmiş belgeler ve bu belgelere dayanarak 
biz, «arkadaşlar bunların hesabını veriniz» diyo
ruz. 

Efendim, her iki eski bakan arkadaşımız, 
bilhassa sayın Atabeyli MİT Müsteşarlığının ra
porunu ele alarak uzun uzun tahlil ettiler ve 
«Bunlar doğru değil» dediler. Şimdi, MİT Müs
teşarlığının hangi sözleri doğru hangi sözleri 
yanlış bunları saym eski Bakanlar mı tayin ede
cek, görevden ayrılmış olan saym Bakanlar 
mı tayin edecek?.. Araş tınma Komisyonu kuru
lur: Bundan sonra MİT Müsteşarlığı da çağrı
lır, alâkalı kimseler de çağrılır belgeler istenir. 
Ama ben burada tekrar iddia edilyforuım, işlte 
MİT Müsteşarlığının raporu; eğer bir kimse 
derse ki «Bu rapor MİT Müsteşarlığının değil
dir» onu ispat bana düşer, ama MİT Müste
şarlığının raporu içindeki iddiaları ispat bana 
ait değildir, MİT Müsteşarlığına aittir. 

Hakses bir ihbarda bulunmuş; sayın Refet 
f&eyğ'm «Şifahî ihibar» dilyor. Hayır, yazılı ih/bar-
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dır. Kendüsiaıe yapılan şifahi ihbar, ama sa
yın Haks©s yazılı olarak demiş iki, «Bana birta
kım şifahî iihlbarlar yapılıyor; bunlar şu şu şu 
şekilde. Şimdi sayın Sezgin... 

EEFKT SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— tşte ben de onu söylüyorum. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Sayın 
Sezgin'e düşen, daha önce de belirttiğim gibi, 
yapılacak en doğru hareket, «Gel bakalım sayın 
Hakses, sana bu ihbarı yapan kimdir» deyip bu 
konuda tahkikat yapmaktır. Hayır, sayın Sez
gin bölyle yapmıaımıış, şif aihî olarak «Bunların de
lillerini» getirin demiş, ki sayın Hakses bugün, 
«Bana böyle bir şey söylenmedi» der. Ben ken
disiyle yüzyfdıze görtülşmledi'm, ama bir arkada
şa sordurdum, hayır yok böyle bir şey. 

Şu halde, bir Devlet Bakanı kendisine yazı
lı olarak, hem de tarih ve sayı ile gönderilen 
bir evrak hakkında, kanaatime göre, mutlaka 
bir yazılı tahkikat açtırmalıdır. Şu halde, bunu. 
şif aihî gaibi telâkki e'tmtek mümkün değil, çjüınMi 
bizzat bir dairenin başı yazılı olarak ihbarda 
bulunmuş. 

Efendim, «Bölücülerin bir kısmı halen neden 
vazifede, biz atmadıysak siz neden atmadınız..» 
Arkadaşlarım, istisnasız bütün bölücüler, bütün. 
suçlular tek tek mahkemeye verilmiştir. Bizim 
vazifemiz bunları mahkemeye vermektir. Yoksa, 
tamamen keyfî idare ile vazifeden atmak de-
değildir. Biz mahkemeye vermişiz, savcının hu
zuruna çıkarmışız. Karar nasıl olur bilmem; 
ya vazifeden atılırlar veyahut beraat ederler. 
Biz kimseye «Neden falan kimseyi vazifeden 
attın» diye sual açmadık. Biz dedik ki, «Neden 
bu kimseleri savcının huzuruna çıkarmadınız, 
neden bunlar hakkında ihbarlar vaki olduğu 
halde takibat yaptırmadınız » 

içişleri Bakanlığı sadece bir yazıyla değil, 
şimdi burada tarih ve numaralarını okuyacağım 
birkaç yazı ile Devlet Bakanlığına müracaat 
etim'iiştir; Yaşar Tunagür'ün faalıiryetleri hakkın
da birkaç yan ile müracaat etmiştir. Sonra 
prolblem yalni'z Yaşar Tunaglir davası da ds-
ğildir. Orada Yaşar Tunagür'den başka Ata
türk ve lâik Cumhuriyet düğmanlığı yapan 16 
tane insan vardır. Bunlar, Millî Eğitim Ba
kanlığından bu yüzden kovulmuşlardır, Ordu
dan bu yüzden kovulmuşlardır, Adalet Bakan
lığından bu yüzden-ayrılmışlardır. Şayanı hay-
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i rettir ki, nerede bir adam bölücü birtakım sa

pık fikirlerin adamı olmuşsa, bağlı olduğu ba
kanlıktan kovulnıussa doğrudan doğruya gel
miş Diyanet işleri Başkanlığında makbul ye
rini bulmuştur. Geçen oturumlarda anlattım: 
Vahdettin Karaçorlu, Diyanet İşleri Başkanlığı
na gönderdiği mektupta dahi Atatürk'ün pulda
ki resmini başaşağı yapıştıracak ve mektubu
nun içinde de «Benim nurcu olduğumu bile bile 
aldınız, şimdi iktidar değişmekle beni neden 
uzaklaştırıyorsunıız» diye yazacak kadar ileri 
gitmiştir, bu hususta. Ama, Vahdettin Kara-
çorlu'nun tayininde Yaşar Tunagür'ün imaz-
sı yokmuş; ha Yaşar Tunagür yapmış ha Hü
seyin özgün yapmış... Bütün bu insanlar, size 
bizzat emriniz altındaki insanlar tarafından 
ihbar edilmiştir. Neden haklarında tahkikat 
yapılmamıştır? Biz bunun hesabını soruyoruz. 

«Emekliler yürüyüşü» nde ben Meclise gel
mişim. Klan bunu Sayın Atabeyli'ye söylediyse 
alçakça yalan söylemiş. Kim, benim emekli
lerle veya bir başkasiyle beraber Meclise yür-
düğümü ispat ederse, ben buradan peşinen çı
kıp dâvayı kaybettiğimi söyleyeceğim, ama is
pat edemezlerse müfteridirler. Alçakça bir id
diayı maalesef Sayın Atabeyli'ye getirmişler 
söylemişler. Yalandır arkadaşlarım. Yalnız bu 
şuradan çıkmaktadır: Bir gün ben emekliliği
me ait bir işlemi yürütmek için doğrudan doğ
ruya Emekli Sandığına gittim. Gittiğim zaman 
orada bir kalabalık vardı. Kalabalıktan tek 
kişiyle dahi konuşmadan oradaki bir memurun 
karşısına çıktım, emeklilik durumumu sordum, 
çıktım. Çıkarken, sadece bir emekli albay «bu 
konuların ne olacağını» sordu. Benim bu konu
larla alâkam yok, ben daha çok millî eğitimle 
ilgiliyim dedim ve ayrıldım. Ne bir tek emekliyi 
yürüyüşe, şuraya - buraya tahrik ettim, ne bir 
tek emekliyle bir yere gittim, hele Meclise su
reti katiyede... Tam bir yalandır, sırılsıklam, 
çırılçıplak yanlandır. 

Efendim, Yaşar Tunagür'ün aldığı sertifika 
derecelendirilmiş. Arkadaşlarım, önergeme Mil
lî Eğitim Bakanlığının Yaşar Tunagür'e verdi
ği cevabı koydum. Orada açık açık diyor ki, 
senin aldığın sertifikanın ne derecelendirilme
sine, ne şuna ne buna imkân yok, çünkü sen 
doğru dürüst lise mezunu değilsin. Şimdi Sa-

I ym Atabeyli yeniden çıkıyor buraya diyor ki, 
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«Yaşar Tunagür görgüsünü ve bilgisini artır
mak için dışarı gönderilmiştir.» Doğrudur, 
gönderilmiştir iki sene ve orada edebiyat fa
kültesinden bir de sertifika almıştır. Bunu Mil
lî Eğitim Bakanlığına göndermiş ve «Derecelen
dirin» demiştir. Millî Eğitim Bakanlığı bunu 
reddetmiştir; «Sen tam bir lise mezunu değil
sin, elindeki lise bitirme belgesidir. Olgunluk 
imtihanı vermeden, Devlet lise imtihanı ver
meden lise mezunu sayılamazsın, yüksek oku
la devam edemezsin. Bu yüzden dolayı senin 
her hangi bir şekilde derecelendirilmen müm-
mün değil» demiştir. Millî Eğitim Bakanlığının 
bu cevabını koydum, ben. 

Efendim, Sayın Atabeyli sık sık «Bu jurnal
dir» dediler. Biz iddia ediyoruz, diyoruz ki, 
işte Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilmiş 
MİT raporu. Ne zamandan beri bu memlekette 
MİT raporları jurnalcilik olarak tavsif edili
yor? İşimize geldiği zaman MİT raporu doğ
rudur da, işimize gelmediği zaman mı «jurnal» 
dır... 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan Mil
letvekili) — Ekrem Acuner'den beri öyle olu
yor. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla).-- Sayın 
Atabeyli madem «Ekrem Acuner...» dediler, 
onu da belirteyim: Sayın Atabeyli diyorlar ki, 
«Benim bulunduğum bir toplantıda - yerlerini 
söylerlermiş - birkaç Millî Birlik üyesi hak
kında MİT ithamda bulunmuş» Ne yapmışım 
ben?.. Arkadaşlarım, ben Devlet Bakanıyım, 
yakaladım bizzat MİT Müsteşarını ve Daire 
Başkanını dedim ki, «bir kişi» - o birkaç kişi 
de değil - «hakkında sarf edilen birkaç söz 
hakkında delillerini ver, derhal bütün gücümle 
yükleneyim.» O gündür bu gündür benim elime 
ne MİT'ten ne başka yerden delil gelmiş değil
dir. Berimi içtin şu şahıs bu şahıs »mevsııubahis 
değildir. Hem kaldı ki, ben Devlet Bakanıyım; 
eğer bir parlömanter hakkında herhangi bir id
dia varsa, bunun mercii ben değilim, iddia sa
hipleri iddialarını tanzim ederler, Adalet Ba
kanlığı kanaliyle Meclise gelir, dokunulmaz
lığı kalkar, gereken yapılır. Bir Devlet Ba
kanı bir parlömanter hakkındaki iddialar doğ
ru olsa bile ne yapar? Kaldı ki ben, hemen 
orada dedim ki «Gel arkadaş ver bunların de
lillerini, gerekeni yapayım.» Görüyor musunuz 

arkadaşlar gerçekler nasıl değiştirilerek hu
zurunuza getiriliyor. 

Efendim, benim icraatım hakkında bâzı şey
ler söylediler: Siirt'in bir Tillo nahiyesi var
dır. Buraya 16 tane imam tâyin edilmiştir. Tür
kiye'nin hiçbir bölgesinde, Tillo çapındaki bir 
bucağa 16 tane imam tayin edilmemiştir. Bura
daki imamları Diyarbakır - Siirt Örfî İdare 
Komutanlığının yazılı isteğiyle uzaklaştırmışız-
dır. Diyarbakır - Siirt illeri Sıkıyönetim Ko
mutanlığı demiştir ki, falan falan şahısların 
bölge dışına çıkması, bir kısmının da Tillo'dan 
uzaklaştırılması zaruridir. Biz örfî İdare Ko
mutanlığının bu isteğine uymuşuzdur, örfî 
İdare Komutanlığının yazısı arşivlerdedir. Şu 
halde, hiç kimseye hiçbir şekilde keyfî muamele 
yapmamışızdır, ama 16 tanesi oraya konmuş
tur ve orada bir nur medresesi kurulması çaba
larına girişilmiştir, örfî İdare Komutanlığı bu
nu sakıncalı görerek «Bu adamları buradan 
uzaklaştırın» demiştir. Şimdi Sayın Atabeyli 
gelij^or, «Neden bizim tayin ettiğimiz 16 kişiyi 
oradan uzaklaştırdınız» diyor. Tillo, nur med
resesi haline gelmesin diye uzaklaştırdık, örfî 
İdare Komutanlığının gördüğü sakınca üzerine 
uzaklaştırdık. 

Efendim, bir bahçıvanı da burada gayet ge
niş anlattılar. Ben gelmek istemezdim, ama 
madem getirdiler anlatayım: Diyanet işleri 
Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığına vekâ
leten tâyin etikleri - ki, hepsi istisnasız vekâlet
tir - Personel Dairesi Başkam, kendi köyüne bir 
imam, bir müezzin ve bir de bahçıvan tâyin et
miştir; köyün camisinin bahçesi de yoktur. Ben 
bunu bilmiyordum; Ankara Sıkıyönetim Komu
tanlığı bir yazı ile bana dedi ki, «Ankara'da 
birçok usulsüz tayin var, bir tanesi de budur.» 

Türkiye'de, Ankara'nın dahi büyük camile
rine bahçıvan tâyini mümkün değilken, bu köy 
camisine bir imam, bir müezzin ve bir de bah
çıvan tâyin edilmiştir ki, düzeltilmesi g"erekir, 
bunun. Sonunda, tahkik ettik, baktık ki; ora
ya bahçıvan olarak tâyin edilen zat, bu zatın 
akrabası. Kendi köyüne getirmiş; kadro yok, 
imam dolu, müezzin dolu... Eh, sen de bahçıvan 
ol demiş. 

Arkadaşlarım, biz bunu buradan uzaklaştır
dık. Şimdi, gelmiş Sayın Atabeyli, bizden hesa
bını soruyor. Diyor ki: Kızılcahamam'da bir 
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bahçıvanı, Personel Dairesi Başkanının kardeşi 
diye aldınız, başka yere gönderdiniz. Gönder-
miyelim mi arkadaşlarım? Bu, bir köy camisi, 
nihayet. Bugün Türkiye'nin köylerinin büyük 
bir kısmında imam yok. Biz gelip de buraya 
diyor muyuz ki, siz, İsparta'nın kaç köyüne, 
kaç tane imam tâyin ettiniz? Falan vilâyetin 
kaç köyüne kaç tane imam tâyin ettiniz demi
yoruz. Hayır, sureti katiyede. Hesabını sor
muyoruz. Ama, Türkiye'nin büyük bir kısmın
da; Tunceli köylerinin % 6 sında; Sivas gibi 
koskoca vilâyette sadece köylerinin % 16 sında 
imam varken, bâzı vilâyetlerde de % 116 imam 
varken, getirip de tutup, Personel Dairesi Baş
kanının kardeşini, kendi köyünde rahat etsin 
diye, siz bahçıvan tâyin edeceksiniz, biz bunu 
oradan alacağız, adamı da cezalandırmayacağız, 
diyeceğiz ki, nedir bu zavallının günahı, götü
rüp bir başka yere tâyin edeceğiz. Siz de gelip 
bu kürsüde bizden hesap soracaksınız, işte ar
kadaşlarım, böyle. 

Efendim, Sayın Atabeyli diyor ki, «birta
kım ithamlar var, git, basın toplantısı yap; 
bunları orada söyle seni mahkemeye versinler.» 
Arkadaşlarım, bunu ben Sayın Atabeyli'ye Se
natoda da anlattım. Ama, galiba iyi anlatama
mışım, bir defa daha tekrar edeyim. 

Şurada benim bir iddiam yok. Bir Adalet 
Partili, Birecik ilçe idare Kurulu Üyesi Fahret
tin Demirci, çıkıyor, birtakım ağır ithamlarda 
bulunuyor; bunun bir sureti Cumhurbaşkanlı
ğına bir sureti de Sayın Atabeyli'ye gönderili
yor. Sayın Atabeyli bu zata diyor ki, bunların 
delillerini gönder. Okudum burada, hiç cevap 
vermediler, bu hususu sükût geçtiler. Diyor 
ki, Sayın Atabeyli, «ya on gün içerisinde delil
lerini gönderirsin, bu ağır suçlamaların» - Cid
den çirkin birtakım iddialar var - «yahut da 
seni mahkemeye veririm.» Adam, on gün içeri
sinde tutuyor, delilleri gönderiyor ve diyor ki, 
«ver mahkemeye, delillerini vereceğim.» Sayın 
Atabeyli, onu mahkemeye veremiyor; vereceğim 
dediği halde vermiyor. Şimdi, ben, Birecik ilçe 
İdare Kurulu Üyesi Fahrettin Demirci'nin id
diaları hakkında basın toplantısı yapacağım ve 
benim hakkımda dâva açılacak. Bunun mantık 
neresinde arkadaşlar? Ben mecbur muyum Fah
rettin Demirci'nin iddialarını ispata? Ben si
ze diyor muyum ki, Fahrettin Demirci'nin bü-
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tün iddiaları doğru? Hayır. Tekrar ediyorum 
doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Ama, ben 
Sayın Atabeyli'ye soruyorum, diyorum ki; mah
kemeye vereceğim dediğiniz halde neden vere
mediniz? 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan Mil
letvekili) — Söyliyeyim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Siz, 
mahkemeye vereceğim dediklerinizi mahkemeye 
veremiyorsunuz. Gelip, burada benden başka
larının iddiaları için basın toplantısı yap da, 
seni mahkemeye verelim diyorsunuz. 

Efendim, Yusuf Ziya Yücegönül ve diğerleri 
hakkında, tam ondört tane benim elimde 
- önergeme koydum - Danıştay kararı var. 

AHMET BULDANLI (Muğla Milletvekili) 
— isterse 100 tane olsun. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Birkaç 
tane diyor, Sayın Atabeyli. Hayır; birkaç tane 
değil. Ondört tane Danıştay kararı yalnız, be
nim elimde bulunanlar. Şimdi, Danıştay ka
rarlarını burada münakaşa ediyoruz. Arkadaş
larım, ne zamandan beri Meclis Kürsüsünde 
Danıştay kararları münakaşa edilmektedir, biz 
istisnasız, onaltı Danıştay kararının onaltısmı da 
yerine getirdik. Efendim, bu müftü Yücegönül'ü 
oraya tayin ederlerse dövülürmüş. Biz, tayin et
tik, neye dövülmüyor? Bir yıldır orada. Yücegö
nül'ü götürdük Karşıyaka'ya tayin ettik. Da-
nıştayın kararını yerine getirdik. Niye kimse 
dövmüyor? Aksine; Yücegönül son derece te
miz, dürüst namuslu bir din görevlisidir. Tek 
sebep, Yaşar Tunagür'ün keyfî emirlerine itaat 
etmemesidir. Yaşar Tunagür izmir'de iken 
onun keyfî emirlerine ve keyfine alet olmamış
tır. Çünkü, âmiri değildir. Orada gezici vaiz
ken kendisini dünyanın hâkimi gibi görmek sev
dasına kapılmıştır; Yücegönül, karşı durmuş
tur. O da, Diyanet isleri Başkan Yardımcılığı
na gelir gelmez ilk işi, Yücegönül'ü oradan 
uzaklaştırmak olmuştur. Danıştaya gitmiş ka
rar almıştır. Biz soruyoruz diyoruz ki, ondört 
tane Danıştay kararını neden yerine getirmedi
niz? Bize diyor ki Sayın Bakan, 95 nci mad
de bana salâhiyet vermiştir, ister tatbik ede
rim, ister tatbik etmem; etmediğime tazminat 
veririm. Yok, böyle şey arkadaşlar. Anayasa, 
sarahatla ifade etmiştir. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan Mil
letvekili) — Var. 
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MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Mah
keme kararları değiştirilemez. Mahkeme karar
lan geciktirilemez; istisnasız, herkes mahke
me kararlarını yerine getirmek zorundadır. He
le, efendim bu müftüyü yerine tayin edersem, 
dayak yer şekli tamamen yanlıştır. Çünkü, ta
yin ettik biz, yerinde ve herkes memnun, hiç de 
bir ses çıkmamıştır. Kaldı ki, yalnız, müftü de 
değildir. Diyanet işleri Başaknlığında Tevfik 
Ersan vardır; getirdik yerine, çalışıyor. Diğer
leri var, getirdik yerlerine, hepsi çalışıyor. Na
muslu, memleket evlâtları. Neden kabili tat
bik değilmiş? Pek âlâ, biz tatbik ettik işte. iş
ler yürüyor ve mükemmelen çalışıyorlar. 

Efendim, Sayın Atabeyli, benim birtakım 
ispiyonlarımı oradan temizlemiş. Doğru değil, 
arkadaşlarım, bu. Benim, bir tek Diyanet iş
leri Başkanlığı mensubundan bir tek bilgi aldı
ğımı ortaya korlarsa, o takdirde dâvamdan vaz
geçiyorum. Ben işte bütün bunlara dayanıyo
rum. Cumhurbaşkanlığından gelen dosya üze
rindedir, bütün belgeler. 

Efendim, Amerika'ya gönderilen kitap mese
lesi bizzat, Diyanet İşleri Gazetesinde yayınlan
dı. Sayın Atabeyli Bakanken Diyanet işleri 
Gazetesinde yayınlandı. Yaşar Tunagür dağıt
mak üzere Amerika'ya iki bin tane kitap gö
türmüştür. Efendim şimdi bunu götürmüş ama, 
yanında mı götürdü acaba tayyareyle mi gö
türdü, tayyaresiz mi götürdü? Şimdi bu, 
mantık mı arkadaşlar? Dâva şudur arkadaş
lar: Yaşar Tunagür, özel bir seyahat yapaca
ğım demiş. Kendisini Kırına Türklerine davet 
ettirmiştir. Orada kendisinin beslenmesi ve 
bütün masraflarının karşılanması için, Devlet 
kesesinden ödenen, döner sermayenin parasını 
da kullanarak iki bin kitap oraya sevk ettir
miştir. Bunun garip tarafı şurasıdır arkadaş
lar, sevk mucibinin büyük bir kısmında Yaşar 
Tunagür'ün kendi imzası var. Yaşar Tunagür 
döndükten sonra 4a harcırah almıştır, ispanya 
Müslümanlarına da aynı şekilde göndermiştir, 
kendi şahsî nüfuzunu genişletmek için. Yoksa, 
gayet tabiî ki, birtakım kitaplar gönderilebilir. 
Ama, döner sermayeden, hangi kitabın nereye, 
nasıl verileceği döner sermaye yönetmeliğine 
bağlıdır. Bir şahıs, iki bin tane kitabı kendi 
keyfi için göndermez. Bunu Diyanet işleri 
Gazetesine de işletmiştir. Sayın Atabeyli de o 
zaman Bakandı. 

Resmî Gazete sahtekârlığına gelince: Yüz; 
defa izah ettik, ama, bir defa daha izah edelim. 
Yaşar Tunagür izmir'den ayrılmıştır. Orada 
bir müftü vardır; Yaşar Tunagür'le devamlı 
takışmışlardır. Fakat, halk tarafından çok se
vilmektedir, eserleri olan bir müftüdür. Bu 
müftüyü oradan uzaklaştırmak istemişlerdir. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan Mil
letvekili) — ilkokul mezunudur. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Bu 
müftü oradan uzaklaştırıldıktan sonra halk, 
gayrimemnun olmuştur. 

HİLMİ BİÇER (Sinop Milletvekili) Tahsili 
nedir? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Sayın 
İbrahim Elmalı'nın bir gazeteye verdiği beya
nattan öğrendiğimize göre demiştir ki, Sayın 
Sezgin. «Şimdi, oradan sevilen bir müftüyü al
dık, yerine yüksek tahsilli birisi olsun.» Bu 
arada da Yaşar Tunagür demiştir ki, «ben 
böyle bir zat tanıyorum.» Kendi adamını süre
bilmek için demiştir ki, «falan zat hem Hukuk 
Fakültesi mezunu, hem de Yüksek islâm Ens
titüsü mezunu.» Bundan sonra, biliyorlar çün
kü, eğer oraya yalnız, imam - hatip okulu me
zunu verilirse Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre
terliğinde General Cihat Alpan Paşa vardır. 
Bu zat, en ince teferrufatma kadar her şeyi 
incelemektedir. Binaenaleyh, oradan büyük bir 
şehrin, izmir gibi bir şehrin müftülüğüne, bir 
imam - hatip okulu mezununun tayini mümkün 
değildir. Cumhurbaşkanı karşı koyacak. Şu 
halde oraya, hemen iki yüksek okul mezunu 
olduğu yazılmıştır. 

Arkadaşlarım, Sayın Hakses tahkikat yaptır
mıştır. Evet, Sayın Bakanın emriyle yapılmış
tır; doğru. Biz soru önergesi açtığımız zaman 
sayın Bakan emir veıtmıilşitir ve Sayım AHi Rıza 
iHakfsels tahikilkat ya t̂artou&Jtır. Bütlün şahitle
rin ifiadesi, bir katsımı sarahatla, «/bfültlün işdere 
Yaşar Tuınalgtür hâikiımıdi, bütün işi o yapadı» 
kendilerinin burada övdükleri Rahtaıi ötaer'dn 
İfadesi dıe dâJhlil olmıaik üzere, «Ibu i|i Yaşar Tu± 
najglar yaptı.» demliklerdir. Simidi, (burada yapı
lacak şey, bir evrak sajhtekârlhğı var, sawcı-
tliğa havele etmekıtir En azından, Disiplin Ruu-
ruluna verimefktftr. Bunların hiçtoiırdtei yapıflima-
ımalş, iade ödümüş evrak. Ta biz, 12 Marttan 
sionra Birinci Eriım Hükümeti iktidara gfelio-
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ceye kadar bu Resmî Gazete sahtekârlığı iş-
leame konmamıştır. 

Efendim, Ibiz Sayım Elmalı'nın ruhaniyetin-
dem istimdat ediyorıınıuişuz. Arkadaşlarım, in
safımıza sığmıyioruim. Be», burada Sayın El
malı'mın ruhaniijyetiyle ilgili tek lâf söyledim 
mi? Bizim şeyhlerle, dervişlerle alâkamız yok. 
Şeyhlerle, dervişlerin şu veya bu maksatla 
elimi öpmediğimde için, zaten, Sayın Elmalı da 
şeyin veya derviş olmadığından, onun ruha-
imyetimdem faydalanımamiza ihtiyaç yok. Biz, 
sadece, kendi imamımızla hareket ederiz. Biz 
mıemleket sevgimizle, millî duygmlarımmLa ha
reket ederiz. Bul önergenin de buraya gel
mesi, bu sebeple olimtılştur. Sayın Elmalı'nın 
ne yardımına ihtiyacımız var, rie de ruhaniye-
tindem f aydalammanıııza ihtiyaç var. 

Arkadaşlarım, izzet Yeşilbaş meiselesimi Sa
yım Atabeyli de ulzun, uzum anlattılar. işte, 
gösterdim bunu. Adam burada yalşıyorsa, 
<ben de Devlet Bakanı değilim, örfi idarede 
verdiği dilekçe açık. Sbrusjturma Komisyonu, 
caJseret varsa kurulur, bundan sonra ortaya 
çılkar, herkesin ifadesi alınır. Kim, şahitlere 
nasıl rüşvetler teklif etti, kim tabancalarla 
tehdit edildi, kimle, ifadesini nasıl değiştir
mesi, «yalnız, ifademin şu kisımımı değiştir, 
seni falan yerlere kadar seyahalta gönderece
ğiz» denildi... Bunları bir, bir Sakarya CaJd-

desimdekilerle, Atatürk Bulvarındaki iki tica
rethane sahibi ile özel okul sahibi ile ve ni
hayet bunlara hukuk mtüışavirliği yapan hu
kukçu il'e (birlikte açıklıyahm. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum MaHeltivekiü) 
— Başkanım, cesaretiniz varsa diyor, hattâ iki 
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defa cesaretiniz varsa dijyior; kime hitaibedi-
yor, bu? 

(BAŞKAN — Müsaade buyurum, efendim. 
MEHMET ÖZGUNEŞ (Devamla) — Şim

di, arkadaşlarım, istisnasız, getirdıiğülnı her 
iddiayı huraya belgesiyle, hem resmî belge
lerle, -öyle, şuradan veya buradan ahmmıış 
(belgelerle değil - izah ediyorum. Açık, açık 
•sioruyoruız; İçişleri Bakanlığı, 12• . 8 • 19ı65 güm 
ve 78075 sayılı yazı ile Yaşar Tumagfür'üm Ata
türk düşmanı ve lâik Cumhuriyet düşmanı 
olduğunu bildirmiş midir, bildirmemiş midir? 
iSayın Ataibeyl diyor ki-, bu yazıya ait zim
met defterine baktırdım, bizden imza yok 
veya paraf yok. Arkadaşlarım, ben önergem
de, Diyanet işleri Başkanlığı genel evrakım-
daki kayıt nulmarasımı Devlelt Bakanlığındaki' 
kayıt nuımaraJsını Diyanet işleri Başkanlığıma 
Devlelt Bakanlığından havale numarasını ver
dim, bu yazımım. 'Binaenaleyh, bu yala mev
cut. 

BAŞKAN — Sayım öagüneş, konuşmamızı 
devam ediyor; Çalışma süremiz bitmiş bulun-
ımaktaıdır. Çalıişma süremizin bitmiş olması ne
deniyle ve daha pek çiok arkadaş söz almış 
Ibulummıası nedeniyle komuştruanızı burada kes
mek borumda kalıyorum. 

HtJJSAMETTiN ATABEYLİ (Ersteam Mil̂  
letveMü) — Devam etsim. (A. P. sıralarından 
«hayır hayır kapanısın» sesleri,) 

BAŞKAN — T. B. M. M. Birleşik toplan
tısı birîieşiınini, çalışma süremiz bitmiş olması 
nedeniyle, kapatıyorum. 

Kapanma saati '• 19,30 

mm* • « 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMİ 
l'O NOU BİRLEŞİM 

19 . 4 . 1972 

ISaat : 1*5,00 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 
1. — is&anjbul Milletvekili Reşit Ülker M, 

i ç l e r i eski Bakanı Faruk Sükan hakkındaki 
önerıgeisimi iııoeleimökle görevli Soruştuinnıa 
Hazırlık Komiilsylonutnun görev süresinin uiza-
tıiınajsına dair Ktftnilslyian Başkanlığı tetafcferesd. 
(9/10, 3/1107)' 

2. — Konya M M t o M l i İbrahim Eitetii Ki-
lıçoğiIiu'nun> efsfei B a r a k a n Süleyman Demâfel 
hakkınldaki önerigesâıi incelemekle görevli 
iSoaıüşiturtma Hazırlık KkJttndflfvonuniun göretv sü-
re'sıinim ıtzatoflımaJsıına dair KoımÜâfyon Başkan
lığı tezkeresi. (9/20, 3/108) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 
3- — SEÇİMLER 

İl. — Öuımhuriıyet Senatosu içel üyesi Lûtifi 
Bilgen'in, içel ili Güiilinıar Beleddjyesinde yolsuz
luk ve kanuna aykırı işlemler yapıldığı iddüa-
siyle imar ve iskân eski Bakanı Haldun Men-
teşetoğİu hakkınldaki önergesini iıucelömek üzere 
kurulan Sorüşjturima Hazırlık Komisyonuna 
ülye seçiımii. (9/23)' 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDEISİ 
GEREĞİNCE BİAgKANLIĞA YÖNELTİLEN 

SÖZLÜ ISORULAR 
'5. — ÖNDELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARISI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 
6. — KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 
1. — istanibul Milleitivekili Reşit Ülker'in, 

T. B. M. M. içtüzüğünün Meclis Soruşturma 
Hazırlık ikomasyonlarıyle ilgili 14 ncü madde-
isinin 5 ve 7 nıoi fıkralarının değişitiriltaesâne 
dair tüzük teklifi ve Kanına içtüzük Geçici 
îKomdlsıytonu rapioru (2/332) ('S. Sayıtsı : 79) 
(Dağıltma tarilM : 16 • 7 .1971) 

7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 
DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 
il. — Ayidın eski Milletvekili Reşat Özar-

da'nm, Anayasaya aykırı olarak, Devlet kamu 

hifiınie/blerisni yevmiyeli ve sönleştmeli personel 
©MQrle yürüttüğü ve bu eylemi Türk Ceıaa Ka
nununun 146 ncı maddesine uyduğu iddiaaıyle, 
eâki Barbakan Süleyman Denıirel hakkında 
'Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik 
TöfpMfcisı İçtiuiüğüniün 12 ilci' maddesi gere
ğince Meteüs Soriii^türiması açılmasına dair 
önergösİ ve 5 numıaralı Söfuftuırjna Hazırlık 
Komisyonu raploru (9/5) (S. Salyisı : 76) (Da-
ğiitimıa tarihi : 15 . 6 .1971) 

2. — istanibul MMeüvÖkili Eşref Dfefln-
qafy'w> Manlbul Belediye MeolMndn, Manfbul 
jylolu glü&eırjgahı ve Boğaziçi köprüsü taJsdâküi 
ıplam ile bu planı tadılen onaylayan imar 
ve İskân Bakanağınım planım değiştirerek 
Jtatftik etmesiyle, 6735 sayılı imar Kanu!-
nuna aykın hareket ettiği ve ia'feimüâikler 
ile açılacak taızmlinalt davaları dolajyıısıyle 
Devleti zarara uğratacağı, bu fÜiiı is'e , Türk 
<Ûezâ Kanununun 240 nıci maddecine uyduğu 
iddiasöıyle, eisM Bagbakah ve eski Bayındırlık 
IBakanı hakkında Meclis sorutturması açıl-
maisina dair önerigesi ve 17 Numaralı Sbruş-
ıtunmıa Hazırlık Komisyonu raporu.1 (9/17) (IS-
Sayılsı : 78) (Dağıma tarühi : 16 . 7 . 1971) 

3. — Cfölınhurilyet Senatosu Taibiî Üyesi 
Mehmet Öalgüneş ve 14 arkadaşının, İslâm Di
nimin çeşitli maksaltlarla istismar edilmesine 
tmüİ9aimaJha ile görevlerini ihmal ve suiisltlimal 
etltiği, bu füEn ise Türk Ceza Kanununun 
230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiası 
ile, Barbakan Ve eski Devlet Bakanı Refet 
'Sezgin ile Devlet Balkanı Hüsamettin Altafbeyli 
haklarında Amayasanını 90 ncı ve T. B. M. M. 
İçtüzüğünün 12 nci miaddesi gereğince Meclis 
Soruşturması açılmasına dair önergesi ve 18 
(No. lu SbiTişttTirma Hazırlık Koımi!siyonu ra
koru (9/18) (!S, Sayısı : 80) (Dağrüma ta
rihi : 9 . 8 . 1971) 

(Devamı arkada) 



4. — CUmlhuriyelt Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topâloğlu'nun ikinci Beş Yıllık Kalkm
ana Planının petrol sanayii ibölüinünü değişti
rerek tatlbik elbmesijyle ,77 sayılı Kanunun 4 noü 
maddesine aykırı hareket ettiği ve bu fiilinin 
Anayasanın 129 neu maddesine aykırı olduğu1 

idıdliaJsıiyiIe, eski Enerji ve Talbiî Kaiynaklar 
(Bakanı Retfet Sezdin hakkında AnayaJsanın 
90 ncı ve T. B. M. M. içtüzüğünün U2 nci 
maldde'si uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmama dair önergesi ve 14 numaralı So
ruşturana Hazırlık Komisyonu raporu (9/14) 
(IS. Sayısı : 82) (Dağıtana tarihi : 10 . 11 .1971) 

5. — Adana eski Milletvekili Kemal Sa-
nibraihiimiağlu'nun, Ceyhan Ticaret Borsası 
idare Heyeti ve İdare Meclislinin fetelhi müna-
sebeltiyle venilen Danıştay kararlarını intfaz et-
miyerefc, T. C. K. nun 240 nıcı maddesini ih
lâl ettikleri iddiası ile, Ticaret eski Bakanı 
Sadık Tekin Müftüöğlu ve Ticaret eski Ba
kanı Ahmet Türkel haklarında Anayasanın 88 
ve 90 ncı (maddeleri uyarınca bir Meclis Sö-
ruştunmaisı açılmasına dair önengeisi ve 9 nu
maralı Soruşturma Hazırlık Kbmisfyionu ra
poru (9/9) (IS. Sayısı : 83) (iDağıltma tarihi : 
29 . 2 . 1972) 

6. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmıel 
Çetiner'in, Yabancı Seıimayleyi Teşıvlik Kanıu^ 
nu gereğimice yapılması gerekli işlemlerde gös
terdikleri ihmal ve yaptıkları ulsuMüizltükler, 
T- C. K. nun 230 ve 240 mu maddeleri kapsa

mına girdiği iddiasıyle Başbakan, Ticaret 
eski Bakanı Ahmet Türkel ile Ticaret eski ba
kanları Macit Zeren ve Sadık Tekin MüMi-
öğiu halklarında Anayasanın 90 ncı ve T. B. 
M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci 
maJddösi gereğince Meclis Soruşturması açıl
masına dair önergesi ve 4 numaralı Soruştur
ma Hazırlık Komisyonu raporu (9/4) (IS. Sa
yısı : 84) (Dağıtma tarihi : 29 . 2 .. 1972) 

7. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel 
Çetiner'in, Enerji ve Talbiî Kaynaklar eski 
IBakanı Refeit Se^gin'in, Ereğli Köoriür işlet
mesi Mliiesiseiselsi için yapılan ihale hakkın
daki tultum ve fiillerinin T. C. K. nun 240 ncı 
maddesine temas ettiği iddiasıyle hakkında 
Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. Meclisi Birle-
Işjik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddesi ge
reğince Meclis söruşlturlmlası açılmasına dair 
önengeisi ve 3 numaralı Soruşlturma Hazırlık 
Komisylonu rapioru (9/3) (S. Sayısı : 85) (Da
ğıtıma tarihi : 29 .2 .1972) 

8. — içel Milletvekili Celâl Karigilı'nm, 
ikinci Beş Yıllık Plan döneminde kalkınma 
fonu adı altmlda harcanıması lâzım^elen meb
lâğın sarf edilmesinde büyük yolsuzluklar ol
duğu ve bu fiilin T. C. Kanunumun 240 ncı 
maddesine umduğu iddiasıyle Anayasamın 
90 ncı madldesi uyanınca BaJşIbakan hakkın
da bir Meclis Soruşturması açılmasına dair 
ön'ertgösi ve 15 numaralı Soruşjturnm Hazırlık 
Ktamllslyionu raporu (9/15) (IS. Sayisı : 86) 
(Dağitaı'a tarihi : 2 . 3 .1972) 


